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

أسبوع 
العدد 87، األحد 2022/7/17األحـرار

يف  ● العسكرية  االحتالل  محكمة  أصدرت 

حكمًا  املحتلة،  فلسطين  شمال  »سالم«، 

بالسجن ىلع أسير من طولكرم بكر خريوش، 

بتهمة مساعدة الشهيد أشرف نعالوة.

عدد اإلصابات بفيروس »كورونا« بين صفوف  ●

إلى  وصلت  »عسقالن«،  سجن  يف  األسرى 

الذين  16 أسيًرا، بعضهم من األسرى املرضى 

يعانون أمراًضا مزمنة، ويقضون أحكاًما عالية.

عن  ● واملحررين  االسرى  شؤون  هيئة  كشفت 

الشهيدة  جثمان  لتشريح  االولية  النتائج 

سجن  يف  استشهدت  التي   ، مطر  سعدية 

جثت  خلو  األولية  النتائج  وكانت  الدامون، 

الشهيدة من أي اصابات أو كدمات، وأن الوفاة 

ناتجة عن أسباب مرضية وصحية .
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األربعاء  ● يوم  العسكرية  االحتالل  محكمة  أصدرت 

من  أسرى   9 بحق  إداري  اعتقال  قرارات   2022/7/13

أيام  اعتقلتهم قبل  رام اهلل كانت  بلدة سلواد شرق 

خالل حملة اعتقاالت واسعة يف البلدة.

يواصل املعتقالن رائد ريان )27 عاما(، من بلدة بيت  ●

املفتوح  إضرابه  املحتلة،  القدس  غرب  شمال  دقو 

عن الطعام لليوم الـ 102 ىلع التوالي، رفضا العتقاله 

اإلداري، فيما يستأنف األسير خليل عواودة )40 عاما( 

احتجاجا  أيام،   16 منذ  الطعام  عن  املفتوح  إضرابه 

ىلع تراجع سلطات االحتالل اإلسرائيلي عن اإلفراج 

عنه.

حادة  ● آالم  من  يعاني  يزال  ال  كممجي  أيهم  األسير 

نتيجة  اليسرى،  عينه  يف  بالرؤية  وتشوش  بالرأس، 

اعتقاله  أثناء  له  تعرض  الذي  الوحشي  االعتداء 

ستة  انتزاع  عملية  عقب  معه  والتحقيق  أخرى  مرة 

حريتهم من سجن »جلبوع«.

املعتقلين  ● من  عدد  شكوى  تنقل  األسرى  هيئة 

داخل  املعيشية  الظروف  من  معاناتهم  وتفاصيل 

قسم )املعبار( يف سجن »الرملة«.

قائمة  ● أن  واملحررين،  األسرى  شؤون  هيئة  قالت 

»عمداء األسرى«، وهو مصطلح ُيطلقه الفلسطينيون 

ىلع من مضى ىلع اعتقالهم أكثر من 20 سنة ىلع 

التوالي، ترتفع لتصل اليوم الى )243( أسيرًا، وذلك بعد 

انضمام األسير/ خالد جهيني زايد السواركة )45 عاًما( 

؛  14تموز/يوليو2002  من مدينة غزة، واملعتقل منذ 

ويقضي حكما بالسجن الفعلي ملدة )21( عاًما

وجه األسير صالح الحموري رسالة إلى الرئيس الفرنسي  ●

ىلع  للضغط  بالتدخل  للمطالبة  ماكرون،  إيمانويل 

اإلداري  اعتقاله  تجديد  بعد  عنه،  لإلفراج  االحتالل 

للمرة الثالثة ىلع التوالي، دون قضية أو ملف يحاكم 

عليه، وقال الحموري الذي يحمل الجنسية الفرنسية  

هذه  خالل  من  اليوم  أود  ماكرون:  إلى  رسالته  يف 

باستيل  يف  موجود  أنني  تذكيرك  فقط  الرسالة 

املحتلة،  الفلسطينية  األراضي  ىلع  »عوفر«  اسمه 

وتذكيرك أيضا أني معتقل ىلع ذمة االعتقال اإلداري 

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

وائل الجاغوب

                                                                                                                                              746
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن »مجدو«

ياسر أبو تركي

565
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن »نفحة«

هيثم إبراهيم بلل

569
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

422
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن
»النقب الصحراوي«

أحمد جمعة أبو جزر

401
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن عسقالن

ثائر حماد

217
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن نفحة

مالك أحمد حامد

321
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
رائد ريان

138
يومًا على التوالي

األسري
خليل عواودة

محمد صفران

منذ أيام


