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العدد 79، األحد 2022/5/22األحـرار

استشـهاد األسير املحرر داود الزبيدي، شقيق  ●

األسير زكريا الزبيدي يف مشفى رمبام بحيفا 

بعد إصابته برصاص االحتالل يف مخيم جنين.

بعد شهر من تحرره.. استشهاد األسير املحرر  ●

إصابته  اكتشاف  بعد  الكيالني  زيد  إيهاب 

من  تحرره  من  وجيزة  فترة  بعد  بالسرطان 

سجون االحتالل.

األسير خليل عواودة من الخليل يواصل إضرابه  ●

واألسير  التوالي،  ىلع   81 لليوم  الطعام  عن 

رائد ريان من القدس املحتلة يضرب لليوم 46؛ 

سجون  يف  اإلداري  اعتقالهما  ىلع  احتجاًجا 

االحتالل اإلسرائيلي.
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غرب  ● الحارثية  السيلة  من  جرادات  عطاف  األسيرة 

جنين مضربة عن الطعام والدواء منذ هدم االحتالل 

ملنازل أبنائها.

االحتالل  ● سجون  إدارة  الصحي..  وضعه  خطورة  رغم 

املصاب  حميد  أبو  ناصر  املريض  األسير  نقل  تعيد 

بالسرطان إلى عيادة »سجن الرملة« التي تفتقر ألدنى 

اإلمكانات الطبية الالزمة ملتابعة حالته الصحية.

رغم تفاقم أوضاعه الصحية والنفسية.. إدارة سجون  ●

 6 االحتالل توصي بتمديد عزل األسير أحمد مناصرة 

أشهر أخرى.

أسرى سجن عوفر يقررون إرجاع وجبات الطعام إسنادًا  ●

ورائد  عواودة  خليل  طعام  عن  املضربين  لألسيرين 

ريان.

االحتالل يمدد لثمانية أيام اعتقال سبعة من قيادات  ●

الذين  بيرزيت  جامعة  يف  اإلسالمية  الكتلة  وكوادر 

اعتقلهم عشية االنتخابات؛ وهم: معتصم زلوم، عبد 

الرحمن علوي، عبد املجيد حسن، ضياء زلوم، محمد 

الفاتح، محمد عرمان، وسام تركي.

االحتـالل  ● قوات  عاقلة..  أبو  شيرين  تابوت  حامي 

بلدة  من  خضير  أبو  عمر  املقدسي  الشاب  تعتقل 

املشهد  صاحب  وهو  املحتلة  بالقدس  شعفاط 

أبو عاقلة  الراحلة شيرين  أثناء حماية نعش  الشهير 

من السقوط رغم ضربات االحتـــالل.

بئر  ● اإلسرائيلية يف  زبارقة: املحكمة  املحامي خالد 

تمديد  السجون  إدارة  طلب  يف  البت  تؤجل  السبع 

 15 تاريخ  مناصرة حتى  أحمد  لألسير  االنفرادي  العزل 

حزيران املقبل.

وصول األسير املحرر الجريح نسيم مهند شومان الى  ●

رام اهلل بعد مكوثه فى مستشفى »شعاري تصيدك« 

االحتالل  برصاص  اصابته  بعد  ونصف  شهر  ملدة 

بتر قدمه ىلع مدخل  الى  أدى  الذي  األمر  واعتقاله 

ترمسعيا

سجون  ● ادارة  تواصل  التوالي..  ىلع  الثاني  للشهر 

عنبتا  بلدة  من  األعرج  طارق  األسير  عقاب  االحتالل 

شهرين  قبل  تعرض  وكان  ذويه،  زيارة  من  بحرمانه 

سجن  يف  عليه  القمع  وحدة  اعتداء  جراء  إلصابات 

مجدو.

●  19( عابد  الجريح حمزة  عائلة  تبلغ  االحتالل  سلطات 

عاًما( من جنين، أّنه محتجز لديها، وذلك بعد أن جرى 

إصابته  إثر  أمس  يوم  »رمبام«  مستشفى  إلى  نقله 

ويقبع  االحتالل،  برصاص  بالرأس  خطيرة  بإصابة 

التنفس  أجهزة  تحت  املركزة  العناية  غرفة  فى 

االصطناعي.

االحتالل يفرج عن األسير الصحفي نضال أبو عكر )54  ●

عامًا( من بيت لحم، بعد قضائه 23 شهرًا رهن االعتقال 

اعتقاله  سنوات  تجاوزت  سابق  أسير  وهو  اإلداري، 

املتكررة قرابة الـ)18( عاًما، ُجّلها رهّن االعتقال اإلدارّي.

االحتالل يمنع أهالي أسرى سجن ريمون من زيارتهم  ●

ويبقيهم خارج مبنى السجن.
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إدارة سجون االحتالل اإلسرائيلي تواصل عزل االنفرادي في ظروف صحية صعبة، كل من األسرى 

وائل الجاغوب

                                                                                                                                              690
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن »مجدو«

ياسر أبو تركي

500
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن »نفحة«

هيثم إبراهيم بلل

513
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

366
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن
»النقب الصحراوي«

أحمد جمعة أبو جزر

345
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن عسقالن

ثائر حماد

161
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن نفحة

مالك أحمد حامد

265
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


