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أسبوع 
العدد 83، األحد 2022/6/19األحـرار

الحالة الصحية لألسير ناصر أبو حميد تدهورت  ●

كغم،   52 الى  وزنه  وصل  وقد  كبير،  بشكل 

وخضع مؤخرًا لجلستين عالج كيماوي.

عاما(  ●  40( عواودة  خليل  املعتقل  يواصل 

واملعتقل  الـ108،  لليوم  الطعام  عن  إضرابه 

رائد ريان )27 عاما( إضرابه لليوم ال73، رفضا 

العتقالهما اإلداري.

اليقظة  ● مرصد  و  تضامن  مؤسسة  تعتزم 

قضية  حول  تدريبي  برنامج  تنظيم  الجزائري 

و  االحتالل  سجون  يف  الفلسطينيين  االسرى 

سبل مناصرتهم.
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سلطات  ● إن  واملحررين،  األسرى  شؤون  هيئة  قالت 

االحتالل اإلسرائيلي اعتقلت منذ مطلع العام الجاري 

)450( طفال فلسطينيا، منهم )353( طفال من القدس 

 )78,4%( نسبته  وما  العظمى  الغالبية  ويشكلون 

تعرضوا  الذين  الفلسطينيين  األطفال  إجمالي  من 

لالعتقال هذا العام.

من  ●  70 اعتقال  بإعادة  االحتالل  قيام  ىلع  أعوام   8

محرري صفقة »وفاء األحرار«.

بإضرابهم  ● الخاوية  األمعاء  معركة  يواصلون  أسرى   5

املفتوح عن الطعام يف سجون االحتالل اإلسرائيلي.

منى  ● األسيرة  بحق  العسكرية  سالم  محكمة  أصدرت 

حسن قعدان )50 عاًما( من بلدة عرابة جنوب جنين 

الى  إضافة  شهرًا،   18 ملدة  الفعلي  بالسجن  حكمًا 

غرامة مالية بقيمة 7 آالف شيكل.

عائلة األسير سامر سعيد رضوان من قلقيلية تناشد  ●

لتقديم  التدخل  واإلنسانية  الحقوقية  املؤسسات 

من  شهور   4 منذ  يعاني  حيث  لنجلها  الالزم  العالج 

والسفلية  العلوية  األطراف  يف  الحركة  يف  خلل 

ونقص وزنه ليصل إلى 40 كيلوغرام، كما يعاني من 

وجود كتل يف رقبته ال تعرف ماهيتها وتماطل إدارة 

السجون يف تقديم العالج املناسب له.

قررت لجنة »ثلثي املدة« عقد جلسة جديدة لألسير  ●

سنًا  األسرى  أكبر  عاًما(،   82( الشوبكي  حجازي  فؤاد 

داخل السجون وذلك بتاريخ الخامس من تموز القادم، 

بعيادة  ● يسمى  ما  داخل  االحتالل  سلطات  تحتجز 

سجن الرملة 18 أسيرًا مريضًا، يف ظل ظروف صحية 

صعبة، وافتقار ألدنى املقومات الطبية الالزمة لهم، 

من بينهم امُلضرب عن الطعام لليوم السبعين ىلع 

التوالي رائد ريان.

أنهت محكمة »الصلح« اإلسرائيلية يف الرملة، اليوم  ●

األسير  قضية  ملف  تصنيف  يف  للنظر  جلسة  األحد 

املقدسي أحمد مناصرة ضمن »قانون اإلرهاب«، أمام 

اللجنة الخاصة للنظر فيه، دون اتخاذ أي قرار.وكان من 

تحويل  إمكانية  الخاصة  اللجنة  تحدد  أن  املفترض 

امللف إلى لجنة اإلفراج املبكر )لجنة تخفيض الثلث(، 

من عدمه.

بإدانة  ● املتمثل  االحتالل  محكمة  »قرار  األسير:  نادي 

األسير املهندس والحقوقي محمد الحلبي )44 عاًما( 

من غزة، بمجموعة من التهم، يعتبر عملية انتقامية 

ممنهجة رًدا ىلع الصمود والثبات الذي سجله ىلع 

برفضه  وذلك  االحتالل  أجهزة  أمام  أعوام  ستة  مدار 

للتهم املوجهة له«.

إضرابه املفتوح عن  ● البرغوثي يعلق  األسير عبداهلل 

الطعام، والذي استمر ستة أيام.

إداري  ● معتقل   500 قرابة  مقاطعة  ىلع  يوًما   169

االعتقال  سياسة  بإنهاء  للمطالبة  االحتالل،  ملحاكم 

اإلداري.
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إدارة سجون االحتالل اإلسرائيلي تواصل عزل االنفرادي في ظروف صحية صعبة، كل من األسرى 

وائل الجاغوب

                                                                                                                                              718
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن »مجدو«

ياسر أبو تركي

528
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن »نفحة«

هيثم إبراهيم بلل

541
يومًا على التوالي

يف زنازين معتقل »جلبوع«

أشرف أبو سرور

منذ أشهر طويلة

يف زنازين سجن »اهوليكدار«

أيمن حاج يحيى

يف زنازين سجن »ريمون«

رفعت أبو فارة

394
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن
»النقب الصحراوي«

أحمد جمعة أبو جزر

373
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن عسقالن

ثائر حماد

189
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن نفحة

مالك أحمد حامد

293
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن »مجدو«

محمود العارضة

منذ أشهر

يف زنازين معتقل »جلبوع«

محمد العارضة

منذ أشهر

يف زنازين معتقل »جلبوع«

زكريا زبيدي

منذ أشهر

يف زنازين معتقل »جلبوع«

أيهم كممجي

منذ أشهر

يف زنازين معتقل »جلبوع«

مناضل نفيعات

منذ أشهر

يف زنازين معتقل »جلبوع«

يعقوب قادري

منذ أشهر

يف زنازين معتقل »جلبوع«
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منذ أشهر طويلة

ربيع أبو نواس

منذ أشهر

علي الجدع

منذ أشهر

محمود أبو شرين

منذ أشهر

أســرى يواصلــون اإلضــراب المفتــوح عــن الطعــام رفضــًا 
لالعتقــال اإلداري فــي ســجون االحتــالل اإلســرائيلي 

110
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األسري 
خليل عواودة
 من بلدة إذنا

75
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األسري
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من قرية بيت دقو

6
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محمد نوارة

15
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األسري
 زكريا الزبيدي

11
يومًا على التوالي

األسري
محمد صفران


