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

أسبوع 
العدد 82، األحد 2022/6/12األحـرار

الخاوية  ● األمعاء  معركة  يواصلون  أسرى   6

سجون  يف  الطعام  عن  املفتوح  بإضرابهم 

االحتالل اإلسرائيلي.

●  40( نظير عمر  إياد  لألسير  الطبّية  الفحوص 

بورم  إصابته  ُتثبت  جنين  مخيم  من  عاًما( 

جديد خلف إحدى أذنيه باإلضافة إلى ضعف 

يف رئته اليسرى.

عملية  ● إجراء  يرفض  االحتالل  الثانية..  للمرة 

جراحية لألسيرة الجريحة إسراء الجعابيص من 

تهدد  جروًحا  تعاني  والتي  املحتلة،  القدس 

حياتها.
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عواودة  ● خليل  املعتقل  تنقل  االحتالل  سجون  إدارة 

املضرب عن الطعام منذ 100 يوم من سجن » الرملة« 

مجدًدا إلى املستشفى بعد تدهور خطير طرأ ىلع 

وضعه الصحي.

الحالة الصحية لألسير ناصر أبو حميد آخذة بالتدهور  ●

بالخطورة، حيث  بشكل كبير، ويمر يف مرحلة غاية 

وصل وزنه إلى 52 كغم.

والدة األسير أحمد مناصرة: »الوضع الصحي والنفسي  ●

والجسدي ألحمد سيئ للغاية، ويستدعي خروجه من 

السجن فوًرا، واستمرار عزله االنفرادي سيؤدي لوفاته«.

منزلي  ● هدم  ىلع  تصادق  العليا  االحتالل  محكمة 

بلدة  يف  مرعي  ويحيى  عاصي  يوسف  األسيرين 

تنفيذهما  بعد  سلفيت،  غرب  حسان  بني  قراوة 

عــمـــلــية أريئيل

صبيحات  ● صبحي  األسيرين  ضد  اتهام  الئحة  تقديم 

وأسعد الرفاعي من رمانة غرب جنين منفذي عملية 

إطالق النار يف »إلعاد« شرق تل أبيب والتي أسفرت 

عن مقتل ثالثة مستوطنين.

قبل ساعات من مناقشة مشروع تخرجهما واالحتفال  ●

وحازم  عفيفة  أبو  عنان  يعتقل  االحتالل  بإنجازه.. 

التقنية-فرع  فلسطين  بجامعة  الطالبين  ذياب، 

العروب.

مصطفى  ● حمودي  الطفل  تحتجز  االحتالل  قوات 

عماش وتقتاده إلى غرف التفتيش لوحده بحجة أنه 

قرب  برطعة  حاجز  ىلع  املتواجدين  الجنود  شتم 

جنين.

لليوم 164 ىلع التوالي.. يواصل األسرى اإلداريون يف  ●

للمطالبة  االحتالل  االحتالل مقاطعة محاكم  سجون 

»قرارنا  شعار  تحت  اإلداري  االعتقال  سياسة  بإنهاء 

حرية«.

والدرور(  ● واملتسادا  )اليماز  اإلسرائيلية  القمع  وحدات 

رامون وُتخليه، وتعتدي  3 داخل سجن  تقتحم قسم 

ىلع األسرى وتشرع بنقل األسرى لبقية األقسام.

العسكرية  ● االحتالل  محكمة  التوالي..  ىلع   14 للمرة 

تؤجل محاكمة األسير أحمد محمود نواصرة من بلدة 

وهو   ،2022/6/26 تاريخ  حتى  جنين  قضاء  فحمه 

معتقل منذ 9 شهور.

إدارة سجون االحتالل تبلغ والد األسير أسامة التميمي  ●

زيارته  من  بمنعه  اهلل  رام  غرب  نظام  دير  قرية  من 

التي كانت مقررة غدا دون ذكر األسباب.
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إدارة سجون االحتالل اإلسرائيلي تواصل عزل االنفرادي في ظروف صحية صعبة، كل من األسرى 

وائل الجاغوب

                                                                                                                                              711
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن »مجدو«

ياسر أبو تركي

521
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن »نفحة«

هيثم إبراهيم بلل

534
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

387
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن
»النقب الصحراوي«

أحمد جمعة أبو جزر

366
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن عسقالن

ثائر حماد

182
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن نفحة

مالك أحمد حامد

286
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 

103
يومًا على التوالي

األسري 
خليلعواودة
 من بلدة إذنا

68
يومًا على التوالي

األسري
رائد ريان

من قرية بيت دقو

21
يومًا على التوالي

األسري
هاين البشارات

13
يومًا على التوالي

األسري 
يعقوب قادري

8
يومًا على التوالي

األسري
 زكريا الزبيدي

4
يومًا على التوالي

األسري
عبدالله الربغويث


