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

أسبوع 
العدد 86، األحد 2022/7/10األحـرار

●  4850 مع حلول عيد األضحى املبارك.. نحو 

أسيرًا يقبعون يف سجون االحتالل محرومين 

وشعائره  العيد  طقوس  إحياء  فرحة  من 

الدينية بين أهلهم.

وسط ظروف صحية صعبة للغاية.. األسيران  ●

إضرابهما  يواصالن  ريان  ورائد  عواودة  خليل 

املفتوح عن الطعام رفًضا الستمرار اعتقالهما 

اإلداري.

مصاب بورم يف الغدة الدرقية.. األسير يعقوب  ●

قادري يعيش يف ظروف عزل سيئة ويعاني 

إهماال طبيا متعمدا يف سجن »أوهليكيدار«.
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بين  ● »كورونا«  بفيروس  اإلصابات  عدد  األسير:  نادي 

األسرى يف سجن »عسقالن« وصلت إلى 16.

إعالم األسرى: »تفعيل الهاتف العمومي لدى األسيرات  ●

يف سجن الدامون«.

حياة  ● »تخوفات حقيقية ىلع  األسرى:  هيئة شؤون 

يف  ريان  ورائد  عواودة  خليل  املضربين  األسيرين 

سجون االحتالل«.

إدارة سجون االحتالل تبلغ األسير عبد الناصر عدنان  ●

الرابي 53 عامًا من قلقيلية بحرمانه من شراء بعض 

يعاني من  أنه  الصحية علمًا  بحالته  الخاصة  األدوية 

مرض السرطان ويشترى األدوية ىلع نفقته الخاصة 

منذ  اداريًا  وهو معتقل  توفيرها  االحتالل  رفض  بعد 

10 شهور.

نادي األسير: لجنة »ثلثي املدة« ترفض اإلفراج املبكر  ●

عن األسير فؤاد الشوبكي أكبر األسرى سًنا يف سجون 

عنه  اإلفراج  موعد  ىلع  تبقى  أنه  علًما  االحتالل 

ثمانية شهور.

قوات االحتالل تخطر والد األسير أسعد الرفاعي، أحد  ●

 7 إلعاد، بهدم منزلهم وتمهلهم  منفذي عمــلــية 

أيام لإلخالء يف قرية رمانة غرب جنين.

االحتالل يحول 17 معتقاًل من بلدة سلواد شمال شرق  ●

رام اهلل لالعتقال اإلداري بعد اعتقالهم ضمن حملة 

االعتقاالت األخيرة.

االحتالل يفرج عن املحامي بشير الخيري أكبر األسرى  ●

اإلداريين سنا يف سجون االحتالل.

اإلفراج  ● تقرر  لتسيون  ريشون  يف  االحتالل  محكمة 

عن إمام املسجد الكبير يف الّلد الشيخ يوسف الباز 

ونيابة االحتالل تستعد لالستئناف.

تحكم  ● العسكرية  االحتالل  »محكمة  األسرى:  إعالم 

ىلع األسير فادي صالح قداس من مخيم جباليا شمال 

8 سنوات ومن ثم  الفعلي ملدة  بالسجن  قطاع غزة 

اإلبعاد إلى أوروبا«.

إداري  ● معتقل   500 قرابة  مقاطعة  ىلع  يوًما   191

االعتقال  سياسة  بإنهاء  للمطالبة  االحتالل،  ملحاكم 

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

وائل الجاغوب

                                                                                                                                              739
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن »مجدو«

ياسر أبو تركي

549
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن »نفحة«

هيثم إبراهيم بلل

562
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

415
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن
»النقب الصحراوي«

أحمد جمعة أبو جزر

394
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن عسقالن

ثائر حماد

210
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن نفحة

مالك أحمد حامد

314
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 

96
يومًا على التوالي

األسري
رائد ريان

131
يومًا على التوالي

األسري
خليل عواودة

محمد صفران

منذ أيام


