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

أسبوع 
العدد 71، األحد 2022/3/27األحـرار

الحركة الوطنية األسيرة: نعلن انتصارنا وتعليق  ●

يقضي  اتفاق  انتزاع  بعد  الطعام  عن  إضرابنا 

بوقف تغول االحتالل علينا وتحقيقنا العديد 

عملنا  ومنجزات  مطالب  يف  االختراقات  من 

عليها منذ سنوات.

األسرى  ● مع  للتضامن  الدولية  املؤسسة 

مع  تضامنية  وقفة  يف  تشارك  )تضامن( 

وتعليق  انتصارهم  بعد  الفلسطينيين  األسرى 

إضرابهم عن الطعام أمام مقر الصليب األحمر 

يف العاصمة اللبنانية بيروت.

األسرى  ● مع  للتضامن  الدولية  املؤسسة 

األوروبي  التحالف  مع  بالتعاون  »تضامن« 

)ملسة  مشروع  تبدأ  فلسطين  أسري  ملناصرة 

وفاء ألسرانا(.

0096170939492



اعتقال  ● يواصل  اإلسرائيلي  االحتالل  األم..  يوم  يف 

يقبعّن يف  أسيرة   )31( بين  من  وهّن  أّمهات،  عشرة 

سجن »الدامون«.

لألسير  ● العالج  تقديم  يرفض  اإلسرائيلي  االحتالل 

محمود أبو وردة من مخيم الفوار جنوب الخليل بعد 

أنه  علما  اليسرى،  الكلية  فوق  سرطاني  ورم  ظهور 

معتقل إداريًا منذ خمسة أشهر.

يتعرض األسير يعقوب قادري إلى ظروف عزل سيئة  ●

ترفض  االحتالل  وسلطات  »ايشل«  سجن  عزل  يف 

تقديم العالج الالزم له، حيث يعاني من آالم وأوجاع 

يف يده اليمنى، وكتفه وقدمه اليسرى جراء اعتداء 

قوات )النحشون( عليه بالضرب 

لليوم الـ 26 ىلع التوالي.. يواصل األسير خليل عواودة  ●

)40 عاًما( من بلدة إذنا غرب الخليل إضرابه عن الطعام 

رفضًا العتقاله اإلداري يف سجون االحتالل.

قرار  ● أبلغنا  اإلسرائيلي  »الجانب  األحمر:  الصليب 

استئناف برنامج الزيارات العائلية ألهالي أسرى قطاع 

 ،2022 مارس   29 املوافق  الثالثاء  من  اعتباًرا  غزة 

وسُيسمح لنفس فئات املعتقلين باستقبال الزيارات 

كما كان الوضع عليه قبل جائحة كورونا«.

يف  ● ترقد  حمادة  فدوى  األسيرة  زوجها:  عن  نقال 

مشفى »ريتشون« يف حيفا بعد إصابتها بكسر يف 

القدم، وتم تأجيل محاكمتها غيابيا إلى تاريخ 1/5.

جنراالت الصبر.. ارتفاع عمداء األسرى وهم من أمضوا  ●

سجون  يف  متواصل  بشكل  عامًا   20 عن  يزيد  ما 

جدد  أسرى  بدخول  أسيرًا   )153( إلى  لتصل  االحتالل، 

عامهم الـ 21 ىلع التوالي.

أحمد  ● مالك  األسير  عزل  اإلسرائيلي  االحتالل  يواصل 

حامد من سلواد شرق شرق رام اهلل لليوم 202 ىلع 

التوالي دون أدنى مقومات الحياة.

لثالثة  ● اإلداري  بالسجن  االحتالل تصدر حكًما  محكمة 

أشهر بحق الزميلة الصحفية بشرى الطويل.

األسـير املحرر صالح أبو مخ من باقة الغربية بالداخل  ●

األســر يف سجون  35 عامًا من  املحتل عريسًا بعد 

االحتالل اإلسرائيلي.

محاكمة  ● تؤجل  اإلسرائيلية  العسكرية  سالم  محكمة 

تاريخ  حتى  غيابيًا،  جنين  من  قعدان  منى  األسيرة 

اعتقالها  أعيد  محررة  أسيرة  وهي  نيسان  من  الرابع 

قبل 12 شهرًا.

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

االحتالل  محاكم  مقاطعة  يواصلون  االحتالل  سجون 

سياسة  بإنهاء  للمطالبة  التوالي  ىلع   86 لليوم 

االعتقال اإلداري.

عن  ● إضرابه  يواصل  شويكي  أمين  املقدسي  األسير 

التوالي  الـ191 ىلع  لليوم  السكري  تلقي عالج مرض 

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

وائل الجاغوب

                                                                                                                                              634
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن »مجدو«

ياسر أبو تركي

444
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن »نفحة«

هيثم إبراهيم بلل

457
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

310
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن
»النقب الصحراوي«

أحمد جمعة أبو جزر

289
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن عسقالن

ثائر حماد

105
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن نفحة

مالك أحمد حامد

209
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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