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

أسبوع 
العدد 85، األحد 2022/7/3األحـرار

أكبر األسيرات سًنا.. استشهاد األسيرة سعدية  ●

مطر )68 عامًا( من الخليل يف سجن الدامون 

اإلسرائيلي.

 إصابة األسير يعقوب قادري بورم يف الغدة  ●

الدرقية، وهو أحد منفذي عملية نفق الحرية 

املؤبد  بالسجن  املحكوم  جلبوع  سجن  من 

واملعتقل منذ ما يقارب 20 عامًا

ىلع  ●  88 لليوم  الطعام  عن  إضرابه  يواصل 

التوالي.. األسير رائد ريان يعاني من نقص حاد 

يف الوزن، ونقص يف السوائل، والفيتامينات 

والتقيؤ،  الدوار،  من  وحاالت  والبروتينات، 

وأوجاع يف كل أنحاء جسده، ووضعه الصحي 

يزداد خطورة مع مرور الوقت.
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داخل  ● كورونا  بفيروس  الزبيدي  زكريا  األسير  إصابة 

سجون االحتالل.

توتر يسود أقسام األسرى يف السجون، وسط تكبيرات  ●

وطرق ىلع األبواب بعد إعالن ارتقاء األسيرة سعدية 

مطر يف سجن الدامون.

سجونه  ● وإدارة  االحتالل  نحمل  األسيرة:  الحركة 

األسيرة  استشهاد  واملباشرة عن  الكاملة  املسؤولية 

نعلن  بحقها،  الطبي  اإلهمال  نتيجة  مطر  سعدية 

الطعام  وإرجاع وجبات  اليوم  األقسام  بإغالق  الحداد 

حداًدا ىلع روحها.

محكمة االحتالل ترفض طلب اإلفراج املبكر عن األسير  ●

والنفسي  الصحي  تدهور وضعه  رغم  مناصرة،  أحمد 

الخطير.

●  200 بينهم  االحتالل  سجون  يف  مريض  أسير   600

يعانون من أمراض مزمنة، و33 منهم مصابون بأورام 

سرطانية بدرجات متفاوتة، 6 ثبتت إصابتهم منذ آب 

2021 وحتى حزيران الجاري.

صفوف  ● يف  كورونا  حاالت  يوجد  ال  األسرى:  هيئة 

بخير  أنهم  ذويهم  ونطمئن  النقب،  بسجن  األسرى 

بعد انتشار فايروس يف صفوفهم.

اإلضراب املفتوح  ● اإلداريين: تجميد قرار  األسرى  لجنة 

ليكون هذا   ،2022 أيلول/ سبتمبر  الطعام حتى  عن 

الشهر محطة تقييم اللتزام إدارة سجون االحتالل بما 

تم االتفاق عليه سابًقا.

األسير فكري منصور من الداخل املحتل يخوض إضرابا  ●

إلى  نقله  ىلع  احتجاجا  يومين  منذ  الطعام  عن 

»أيالون«،  سجن  يف  الجنائيين  املعتقلين  أقسام 

اإلفراج  2005 ومن املقرر  أنه معتقل منذ عام  علما 

عنه يف نوفمبر القادم.

عن  ● املفتوح  إضرابه  ُيعلق  صفران  محمد  األسير 

حجز  استمرار  ىلع  احتجاًجا  خاضه  والذي  الطعام 

أموال الكانتينا الخاصه به.

عن  ● إضرابه  يعّلق  الدبعي  محمود  الجريح  األسـيـر 

الطعام بعد انتزاع مطالبه.

سلطات االحتالل تمدد عزل األسير عبد اهلل العارضة  ●

يف سجون االحتالل ملدة ثالثة أشهر جديدة.

فؤاد  ● لألسير  جديدة  جلسة  تعقد  االحتالل  محكمة 

الشوبكي )83 عاًما(، وهو أكبر األسرى سّنا وذلك أمام 

للنظر  »بشليش«،  تعرف  ما  أو  املدة«  »ثلثي  لجنة 

يف طلب اإلفراج عنه بعد انقضاء ثلثي مدة حكمه.

لليوم 185 ىلع التوالي .. يواصل األسرى اإلداريون يف  ●

للمطالبة  االحتالل  االحتالل مقاطعة محاكم  سجون 

#قرارنا_  شعار  تحت  اإلداري  االعتقال  سياسة  بإنهاء 

حرية

أسير  ● أقدم  ثالث  الطوس  محمد  األسير  وفاة شقيقة 

فلسطيني يف سجون االحتالل واملعتقل منذ 1985، 

أمر  بيت  بلدة  يف  جنازتها  ىلع  يعتدي  واالحتالل 

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

وائل الجاغوب

                                                                                                                                              732
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن »مجدو«

ياسر أبو تركي

542
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن »نفحة«

هيثم إبراهيم بلل

555
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

408
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن
»النقب الصحراوي«

أحمد جمعة أبو جزر

387
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن عسقالن

ثائر حماد

203
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن نفحة

مالك أحمد حامد

307
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 

89
يومًا على التوالي

األسري
رائد ريان

من قرية بيت دقو

3
يومًا على التوالي

األسري
فكري منصور

محمد صفران

منذ أيام


