
ُتصدرهـــــــــــا  أسبوعيــــــــــة  نشـــــــرة 
مـع  للتضامـن  الدوليـة  المؤسسـة 
أهـم  تتنـاول  »تضامـن«،  األسـرى 
أخبـار األسـرى علـى مـدار األسـبوع 

أسبوع 
العدد 78، األحد 2022/5/15األحـرار

استشهاد  ● وعائالتهم..  لألسرى  صوتًا  كانت 

الزميلة الصحفية شرين أبو عاقلة.

املواطنين  ● عشرات  تعتقل  االحتالل  قوات 

بوحشية  عليهم  االعتداء  بعد  الفلسطينيين 

أبو  شيرين  الصحفية  جثمان  تشييع  خالل 

عاقلة يف القدس املحتلة.

األسير خليل عواودة من الخليل يواصل إضرابه  ●

واألسير  التوالي،  ىلع   74 لليوم  الطعام  عن 

رائد ريان من القدس املحتلة يضرب لليوم 39؛ 

سجون  يف  اإلداري  اعتقالهما  ىلع  احتجاًجا 

االحتالل اإلسرائيلي.
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إلى  ● عواودة  خليل  الطعام  عن  املضرب  األسير  نقل 

مشفى أساف هروفيه مجددًا بسبب خطورة وضعه 

الصحي.

أبو  ● ناصر  بالسرطان  املصاب  لألسير  الصحية  الحالة 

مستقر،  وغير  سريع  بشكل  بالتدهور  آخذة  حميد 

وبات يمر بمرحلة حرجة وخطيرة، خاصة بعد أن تبين 

االنتشار السريع للمرض بجسده وتحديدًا يف الرئة.

النظر يف قضية  ● إعادة  تقرر  العليا  االحتالل  محكمة 

األسير نائل البرغوثي إلى املحكمة العسكرية والتي 

اقترحت سابقًا حكمًا عليه بالسجن 30 شهرًا.

يواجه  ● الخليل  من  عاًما(   43( القواسمة  ماهر  األسير 

وضًعا صحًيا صعًبا، جراء إصابته بمرض نادر، يتسبب 

إلى تكون حفر  الجلد، والتي تؤدي  بتآكل يف خاليا 

يف أطرافه.

طفله  ● يحتضن  لحم  بيت  من  حمامرة  أحمد  األسير 

ألول مرة بعد اإلفراج عنه من سجون االحتالل عقب 

اعتقاله ملدة 21 شهرًا

صبحي  ● إلعاد(  )عمــلــية  منفذّي  يعتقل  االحتالل 

صبيحات وأسعد الرفاعي يف الداخل املحتل.

يف  ● االحتالل  محكمة  التاريخ..  يف  محاكمة  أطول 

بئر السبع تحدد يوم 16 يونيو املقبل جلسة للنطق 

بالحكم ضد األسير محمد الحلبي من قطاع غزة.

العسكرية  ● »سالم«  محكمة  التوالي..  15ىلع  للمرة 

من  قعدان  منى  األسيرة  محاكمة  تؤجل  اإلسرائيلية 

وهي  القادم  يونيو  من  العشرين  تاريخ  حتى  جنين، 

أسيرة محررة أعيد اعتقالها قبل 14 شهرًا.

االحتالل يفّجر منزل األسير عمر جرادات خالل اقتحام  ●

االحتالل  يتهمه  بجنين، حيث  الحارثية  السيلة  بلدة 

بتنفيذ عملية حومش يف ديسمبر املاضي.

ىلع الرغم من حصولهم ىلع تصريح للزيارة.. سلطات  ●

االحتالل تتعمد التنكيل بأهالي األسرى القابعين يف 

لعدة  وتؤخرهم  املحتلة،  فلسطين  شمال  سجون 

ساعات، وهذا اإلجراء التعسفي يتكرر يف كل زيارة.

قرار  ●  154 أصدر  اإلسرائيلي  »االحتالل  األسرى:   هيئة 

اعتقال إداري خالل شهر نيسان املاضي«.

ىلع  ● بالقدس  تحكم  املركزية  االحتالل  محكمة 

وأمير  اسكايف  عطية  الثوري  منطقة  من  الشابين 

 2000 مالية  وغرامة  سنوات   4 بالسجن  القواسمي 

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

وائل الجاغوب

                                                                                                                                              683
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن »مجدو«

ياسر أبو تركي

493
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن »نفحة«

هيثم إبراهيم بلل

506
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

359
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن
»النقب الصحراوي«

أحمد جمعة أبو جزر

338
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن عسقالن

ثائر حماد

154
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن نفحة

مالك أحمد حامد

258
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


