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

أسبوع 
العدد 88، األحد 2022/7/24األحـرار

الخاوية  ● األمعاء  معركة  يواصلون  أسرى   4

رفًضا العتقالهم اإلداري يف سجون االحتالل 

اإلسرائيلي.

االعتقال  ● أمر  تثبيت  تقرر  االحتالل  محكمة 

اإلداري بحق األسير املضرب عن الطعام خليل 

محمد عواودة حتى تاريخ 2022/10/02، رغم 

خطورة حالته الصحية.

75 أسيرا يف سجون االحتالل يشرعون يوم غد  ●

األحد، بخوض إضراب مفتوح عن الطعام، نصرة 

لألسيرين املضربين رائد ريان وخليل عواودة.
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الباسط  ● عبد  املحرر  األسير  تعتقل  االحتالل  قوات 

معطان عقب اقتحام منزله يف مدينة البيرة، حيث 

شهور  قبل  عنه  وأفرج  السرطان  مرض  من  يعاني 

من  خالله  عانى  إداري  اعتقال  بعد  فقط  قليلة 

»اإلهمال الطبي«.

النخالة:  ● زياد  اإلسالمي،  الجهاد  لحركة  العام  األمين 

»إن استشهاد أي أحد من األسرى املضربين سنعتبره 

عملية قتل متعمد مع سبق اإلصرار، وهذا يرتب علينا 

مسؤولية القيام بواجباتنا وفًقا اللتزاماتنا السابقة«.

االحتالل يحّول األسير املؤبد عاهد أبو غلمة للتحقيق،  ●

وهو أحد أعضاء خلية الجبهة الشعبية التي اغتالت 

وزير السياحة الصهيوني »رحبعام زئيفي«.

األسير شادي معالي من مخيم  ● االحتالل تعزل  قوات 

الدهيشة ببيت لحم املحتلة يف زنازين سجن النقب 

للمساومة وللضغط ىلع نجله جاد لتسليم نفسه.

أمر  ● بشأن  قرار  إصدار  تأجيل  زبارقة:  خالد  املحامي 

تاريخ  حتى  وذلك  مناصرة  أحمد  األسير  عزل  تمديد 

16 آب/ أغسطس 2022، حسب طلب نيابة االحتالل 

لفحص إمكانية نقله من العزل االنفرادي إلى القسم 

العام.

يواجه االعتقال اإلداري للمرة 14.. تحويل األسير طارق  ●

قعدان لالعتقال اإلداري، وذلك بعد أن قررت محكمه 

عملية  يف  بكفالة،  سبيله  إخالء  العسكرية  سالم 

انتقامية مستمرة بحقه.

جلسة  ● خالل  تطالب  اإلسرائيلي  االحتالل  نيابة 

محاكمة يف محكمة »بئر السبع«، الحكم ىلع األسير 

محمد الحلبي من غزة، بالسجن ملدة 16 عاًما.

ىلع  ● صوفان  األسير  تساوم  االحتالل  سجون  إدارة 

تقديم العالج له من مرض السرطان مقابل أن يكون 

ىلع نفقته الخاصة، الذي ثبتت إصابته مؤخًرا بورم 

يف الرئة، بحاجة إلى جلسات عالج كيميائي، وعانى 

ىلع مدار سنوات اعتقاله من جريمة اإلهمال الطبي 

)القتل البطيء(. 

محكمة االحتالل تصادق ىلع قرار هدم منزل األسير  ●

رمانة  قرية  يف  الكائن  صبيحات  شقير  أبو  صبحي 

قضاء جنين، وذلك بذريعة تنفيذ عملية »إلعاد« مع 

رفيقه أسعد صبحي الرفاعي يف الخامس من أيار/

مايو 2022.

جرى  ● ما  بكر:  أبو  قدري  األسرى  شؤون  هيئة  رئيس 

يف جلسة األسير محمد الحلبي محاولة للهروب من 

مهزلة القضاء »اإلسرائيلي« املوجه.

والدة زوج األسيرة املقدسية فدوى حمادة تتمكن من  ●

زيارتها للمرة األولى منذ اعتقالها عام 2017.

غزة  ● قطاع  من  حميد  أبو  ناهض  األسير  والدة  وفاة 

يف  عاما   15 منهم  قضى  وقد  عاما   20 واملحكوم 

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

وائل الجاغوب

                                                                                                                                              753
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن »مجدو«

ياسر أبو تركي

572
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن »نفحة«

هيثم إبراهيم بلل

576
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

429
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن
»النقب الصحراوي«

أحمد جمعة أبو جزر

408
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن عسقالن

ثائر حماد

224
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن نفحة

مالك أحمد حامد

328
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 

110
يومًا على التوالي

األسري
رائد ريان

145
يومًا على التوالي

األسري
خليل عواودة

محمد صفران

منذ أيام

23
يومًا على التوالي

األسري
فكري منصور

32
يومًا على التوالي

األسري
معتز عبيدو


