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

أسبوع 
العدد 70، األحد 2022/3/20األحـرار

االحتالل  ● السنوي:  تقريرها  ضمن  »تضامن« 

فلسطيني   8000 من  أكثر  اعتقل  اإلسرائيلي 

خالل العام املاضي 2021.

الحركة الوطنية األسيرة: لجنة الطوارئ الوطنية  ●

املفتوح عن  اإلضراب  الشروع يف  تقرر  العليا 

الطعام يف 2022/3/25 حتى تحقيق مطالبنا 

الشرعية، وذلك بعد تعنت االحتالل عبر إدارة 

السجون وعدم االستجابة ملطالبنا.

اعتقلهم  ● فلسطينيًا   448 األسرى:  مؤسسات 

و)10(  طفاًل،   )71( بينهم  اإلسرائيلي  االحتالل 

 203 نساء، خالل شهر فبراير املاضي، واصدار 

الحالي  العام  بداية  منذ  إداري  اعتقال  أوامر 
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»سجن  ● يف  حميد  أبو  ناصر  لألسير  الصحي  الوضع 
الرملة« ينذر بمخاطر مضاعفة ىلع مصيره، بعد أن 
احتمالية  هناك  أّن  مؤخرًا  الفحوص  نتيجة  أظهرت 
أخرى  أجزاء  ينتشر يف  بدأ  السرطان  أن  تؤكد  كبيرة 

من جسده بعد انتشاره يف الرئتين.

الخليل  ● مدينة  من  عامًا(،   40( عواودة  خليل  األسير 
يواصل إضرابه املفتوح عن الطعام لليوم الـ18 ىلع 
التوالي، رفضا الستمرار اعتقاله اإلداري، علمًا أن األسير 

عواودة يقبع يف سجن »عوفر«.

األسرى  ● بكر:  أبو  قدري  األسرى  شؤون  هيئة  رئيس 
حالًيا يجرون مشاورات بينهم حول كيفية الرد ىلع 
العقوبات  ىلع  احتجاًجا  السجون،  إدارة  خطوات 

الجديدة التي فرضت عليهم.

معدات  ● تصادر  االحتالل  سجون  إدارة  األسرى:  هيئة 
الطبخ وتحرم األسرى يف املعتقالت من عدة أصناف 

من الخضار والفواكة.

نادي األسير: »سجانو االحتالل يف )مجيدو( يعتدون  ●
من  مصباح  خليل  املريض  األسير  ىلع  بوحشية 
جنين، وُنحّمل إدارة السجون املسؤولية الكاملة عن 

حياته ومصيره«.

»النقب  ● سجن  يشهدها  الشديد  التوتر  من  حالة 
إلى  الجمعة  نقل خطباء صالة  بعد  اآلن  الصحراوي« 
الزنازين، واألسرى بدأوا بالتكبير والطرق ىلع األبواب 
األقسام  باقتحام  تهدد  الّسجن  وإدارة  لذلك،  رفًضا 

ورش الغاز داخل الغرف.

قرار  ● ترفض  اإلسرائيلي  لالحتالل  العامة  النيابة 
اإلفراج املبكر عن )شيخ األسرى( األسير املريض فؤاد 

الشوبكي.

تحذر  ● عاًما(   67( الورديان  حسن  األسير  الشيخ  عائلة 
الدواء يف  من خطر يتهدده مع استمرار إضرابه عن 

سجون االحتالل لليوم 26 ىلع التوالي.

الزعانين  ● عرين  اإلداري  األسير  األسرى:  شؤون  هيئة 

يقاطع محكمة تثبيت قرار اعتقاله اإلداري ملدة ستة 

شهور، ليكون أول أسير إداري مقدسي يدخل قائمة 

مقاطعة املحاكم اإلدارية.

االحتالل ينقل الفتى األسير محمد جهاد حمدان إلى  ●

مستشفى هداسا بعد تعرضه للتعذيب والضرب منذ 

اعتقاله أول أمس من رام اهلل.

املقدسي  ● تحكم ىلع  اإلسرائيلي  االحتالل  سلطات 

شهرًا   14 مدة  الفعلي  بالسجن  طاعة  أبو  محمود 

وشقيقه كريم أبو طاعة بالسجن مدة 12 شهرًا.

»نفحة«،  ● سجن  يف   13 قسم  تقتحم  القمع  قوات 

وجود  مدعية  أسيرين،  تعزل  االحتالل  وإدارة سجون 

فتحة داخل غرفة الزيارة.

من  ● األعور  إيمان  األسيرة  22 شهرًا..  دام  اعتقال  بعد 

القدس املحتلة تتنسم الحرية.

يف  ● اإلداريون  األسرى  حرية«..  قرارنا  شعار  »تحت 

االحتالل  محاكم  مقاطعة  يواصلون  االحتالل  سجون 

سياسة  بإنهاء  للمطالبة  التوالي  ىلع   79 لليوم 

االعتقال اإلداري.

عن  ● إضرابه  يواصل  شويكي  أمين  املقدسي  األسير 

تلقي عالج مرض السكري لليوم الـ184 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

                                                                                                                                              627
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن »مجدو«

ياسر أبو تركي

437
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن »نفحة«

هيثم إبراهيم بلل

450
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

303
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن
»النقب الصحراوي«

أحمد جمعة أبو جزر

282
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن عسقالن

ثائر حماد

98
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن نفحة

مالك أحمد حامد

202
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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