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

أسبوع 
العدد 69، األحد 2022/3/13األحـرار

املؤسسة الدولية للتضامن مع األسرى)تضامن(  ●

تشارك يف فعاليات الدورة 46 ملجلس حقوق 

األسيرات  واقع  حول  ندوة  وتنظم  اإلنسان، 

الفلسطينيات يف سجون االحتالل.

بعد 33 يومًا من تنفيذ األسرى خطوات نضالية..   ●

إجراءاتها  عن  تتراجع  االحتالل  سجون  إدارة 

والتفتيش  اإللكترونية  بالبوابات  املتعلقة 

املضاعف يف سجن »نفحة«، ومعنى االتفاق 

الجديد بين األسرى واالحتالل سيبقى مرهونًا 

بتنفيذه.
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إدارة  ● وتراجع  مستمرة،  »انتفاضتنا  األسيرة:  الحركة 
سجون االحتالل عن قرارها بتقليص ساعات خروجنا 
للساحات، ُيعتبر خطوة نحو استعادة كامل حقوقنا، 
وال يعني توقف نضالنا الستعادة كامل حقوقنا، وكل 
الفصائل يف حالة اجتماع دائم لإلعداد لخوض إضراب 

شامل قريبًا وفق الظروف املناسبة«.

موعًدا  ● آذار  من  الـ25  يعلنون  األسرى  األسير:  نادي 
من  جملة  تحقيق  سبيل  يف  الطعام  عن  لإلضراب 
املمنهجة  الهجمة  وصد  لألسرى،  الحياتية  املطالب 

التي تنفذها إدارة السجون بحّقهم.

إرجاع  ● االحتالل: »نعلن عن  اإلداريون بسجون  األسرى 
الدواء لألسرى املرضى منا وننادي أحرار العالم بضرورة 
وقف سياسة االعتقال اإلداري، وندعو شعبنا للتصعيد 

يف وجه االحتالل«.

هيئة األسرى: »أنبوبة األكسجين ما زالت ترافق األسير  ●
وعدم  للشهية  فقدانه  جانب  إلى  حميد  أبو  ناصر 
متحرك  كرسي  بواسطة  إال  املشي  ىلع  القدرة 
يف  بضيق  وإصابته  قدميه  ىلع  مشيه  لصعوبة 

التنفس«.

فلسطينية  ● أسيرة   32 للمرأة..  العاملي  اليوم  يف 
ويعانين  اإلسرائيلي يف سجونه  االحتالل  يعتقلهن 

من أبشع العنف ضد املرأة وتنتهك خصوصيتهن.

فلسطينيًا  ● األسرى:1000  لدراسات  فلسطين  مركز 
)22( سيدة  و  )130( طفاًل  بينهم  االحتالل  اعتقلهم 
 )185( تصدر  االحتالل  ومحاكم  املاضي،  الشهر  خالل 

قرار اعتقال إداري منذ بداية العام الجاري.

األسير خليل العواودة من بلدة إذنا غرب الخليل يواصل  ●
إضرابه املفتوح عن الطعام رفضا العتقاله اإلداري.

الرزه يعلق إضرابه عن الطعام  ● القيادي حسام  األسير 

بعد أن انتزع قراًرا بعدم تمديد اعتقاله اإلداري.

يف  ● اإلداريون  األسرى  حرية«..  »قرارنا  شعار  تحت 
االحتالل  محاكم  مقاطعة  يواصلون  االحتالل  سجون 
سياسة  بإنهاء  للمطالبة  التوالي  ىلع   73 لليوم 

االعتقال اإلداري.

عبد  ● القائد  األسير  العالم..  يف  حكم  أىلع  صاحب 
اهلل،  رام  سكان  من  عاًما(،   50( البرغوثي  غالب  اهلل 
الـ20  67 مرة، يدخل عامه  بالسجن املؤبد  املحكوم 

ىلع التوالي يف سجون االحتالل.

االحتالل اإلسرائيلي يحول األسير املريض عبد الناصر  ●
قرار  بعد  شهور  ستة  ملدة  اإلداري  لالعتقال  رابي 

محكمة سالم االفراج عنه.

باملؤبد..  ● املحكوم  الدين  نور  ابنها  زيارة  إنهاء  بعد 
االحتالل يعتقل والدة األسير نور الدين أبو حاشية من 

حاجز الطيبة.

للمرة الثالثة ىلع التوالي.. االحتالل اإلسرائيلي يجدد  ●
نمر  محمد  الصحفي  الزميل  بحق  اإلداري  االعتقال 

عصيدة من تل قضاء نابلس ملدة أربعة أشهر.

يحول  ● اإلسرائيلي  االحتالل  عنه..  االفراج  يوم  يف 
األسير أنس اشتية من نابلس لالعتقال اإلداري ألربعة 
أشهر بعد انتهاء حكمه الفعلي بالسجن ألربعة أشهر.

رحلت قبل تحتضن نجلها حًرا.. وفاة والدة األسير عالء  ●
الدين توفيق بركات من مخيم جنين، علما أن األسير 
والده  وكان  الحياة  2002 ومحكوم مدى  منذ  معتقل 

تويف قبل أربع سنوات.

عن  ● إضرابه  يواصل  شويكي  أمين  املقدسي  األسير 
تلقي عالج مرض السكري لليوم الـ177 ىلع التوالي 

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

وائل الجاغوب

                                                                                                                                              620
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن »مجدو«

ياسر أبو تركي

430
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن »نفحة«

هيثم إبراهيم بلل

443
يومًا على التوالي

يف زنازين معتقل »جلبوع«

محمد نوارة

237
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن »عسقالن«

أشرف أبو سرور

منذ أشهر طويلة

يف زنازين سجن »اهوليكدار«

أيمن حاج يحيى

يف زنازين سجن »ريمون«

رفعت أبو فارة

296
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن
»النقب الصحراوي«

أحمد جمعة أبو جزر

275
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن عسقالن

ثائر حماد

91
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن نفحة

مالك أحمد حامد

195
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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