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

أسبوع 
العدد 81، األحد 2022/6/5األحـرار

مواطنًا  ●  3400 تعتقل  االحتالل  قوات 

بداية  منذ  وأطفال  نساء  بينهم  فلسطينيًا 

الشهر  530 خالل  2022، منهم  الحالي  العام 

املاضي.

لليوم الـ 95 ىلع التوالي يواصل األسير خليل  ●

عواودة )40 عاًما( من بلدة إذنا غرب الخليل 

إضرابه عن الطعام رفضًا العتقاله اإلداري يف 

سجون االحتالل.

لليوم الـ 60 ىلع التوالي.. يواصل األسير رائد  ●

ريان ) 27 عامًا( من قرية بيت دقو شمال غرب 

القدس إضرابه املفتوح عن الطعام احتجاجًا 

ىلع تجديد اعتقاله اإلداري للمرة الثانية.
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املحكومين  ● الفلسطينيين  األسرى  أعداد  ارتفاع 

بالسجن املؤبد مدى الحياة يف سجون االحتالل إلى 

551 أسيرًا

قسم  ● تقتحم  »املتسادا«  القمع  قوات  األسير:  نادي 

)4( داخل سجن »ريمون«، وتنقل مجموعة من األسرى 

إلى الزنازين، وتغلق أقسام السجن كافة.

األسير املعزول محمد عارضة أحد أسرى نفق الحرية  ●

من  إيشل  سجن  عزل  يف  بالقتل  للتهديد  يتعرض 

خطرًا  يشكل  ما  اإلسرائيليين،  الجنائيين  السجناء 

السجن  إدارة  تجاهل  ظل  يف  حياته،  ىلع  حقيقيًا 

لتلك التهديدات. 

بيت  ● من  عصافرة  أحمد  األسير  يحكم ىلع  االحتالل 

مالية  وغرامة  املؤبد  بالسجن  الخليل  غرب  كاحل 

الخلية  تزعم  بتهمة  شيكل  ونصف  مليون  بقيمة 

التي قتلت جندًيا إسرائيلًيا عام 2019 قرب مستوطنة 

)افرات( املقامة ىلع أراضي جنوب بيت لحم.

عن  ● لإلفراج  التماسا  ترفض  العليا  االحتالل  محكمة 

األسير املضرب عن الطعام خليل عواودة للمرة الثانية  

ىلع التوالي رغم خطورة وضعه الصحي.

سجن  ● من  العارضة  محمود  األسير  ينقل  االحتالل 

عسقالن إلى عزل سجن ريمون.

زنازين  ● يف  البرغوثي  عبداهلل  األسير  يعزل  االحتالل 

معتقل ريمون منذ تاريخ 31 مايو املاضي.

النيابة العامة لالحتالل تطالب املحكمة اإلسرائيلية  ●

بالحكم ىلع إمام املسجد الكبير باللد الشيخ يوسف 

الباز بالسجن الفعلي ملدة 3 أعوام.

إداري  ● معتقل   500 قرابة  مقاطعة  ىلع  يوًما   156

االعتقال  سياسة  بإنهاء  للمطالبة  االحتالل،  ملحاكم 

اإلداري.

االحتالل يفرج عن مديرة لجان العمل الصحي األسيرة  ●

شذى عودة )61 عامًا( من رام اهلل، بعد إصداره حكمًا 

بحقها بالسجن ملدة 16 شهرًا.

محكمة سالم العسكرية تحكم ىلع األسير  محمود  ●

نمروطي من رام اهلل بالسجن الفعلي ملدة 4 سنوات 

ونصف، اضافة الى غرامة مالية بقيمة 2000 شيكل.

وفاة والد األسير نصر العفوري من نابلس، والذي أمضى  ●

بالسجن  االحتالل وهو محكوم  16 عاما يف سجنون 

ملدة 20 عاما.
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إدارة سجون االحتالل اإلسرائيلي تواصل عزل االنفرادي في ظروف صحية صعبة، كل من األسرى 

وائل الجاغوب

                                                                                                                                              704
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن »مجدو«

ياسر أبو تركي

514
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن »نفحة«

هيثم إبراهيم بلل

527
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

380
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن
»النقب الصحراوي«

أحمد جمعة أبو جزر

359
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن عسقالن

ثائر حماد

175
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن نفحة

مالك أحمد حامد

279
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


