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

أسبوع 
العدد 72، األحد 2022/4/3األحـرار

العالج  ● تقديم  يرفض  اإلسرائيلي  االحتالل 

لألسير محمود أبو وردة من مخيم الفوار جنوب 

الكلية  فوق  ورم سرطاني  بعد ظهور  الخليل 

خمسة  منذ  إداريًا  معتقل  أنه  علما  اليسرى، 

أشهر.

ىلع  ● طرأ  جديد  »تدهور   : األســيــر  نادي 

صوفان  موسى  لألســـيـــر  الصحي  الوضع 

الفحوص  أثبتت  عاًما( من طولكرم حيث   ٤٧(

الطبّية أّنه مصاب بورم ىلع الرئة«.

370 أسير  ● تقرير معلومات مؤسسة »تضامن«: 

أصيبوا بفايروس كورونا خالل العام 2021.
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األســير  ● ىلع  تحكم  العسكرية  االحتالل  محكمة 

جنين،  غرب  جنوب  طورة  قرية  من  كبها  محمود 

بالسجن املؤبد بتهمة قتل مستوطنة قبل نحو عام 

ونصف.

لليوم الـ 32 ىلع التوالي يواصل األسير خليل عواودة  ●

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

رفضًا العتقاله اإلداري يف سجون االحتالل.

االحتالل  ● سجون  يف  أسيرا   548 فروانة:  الناصر  عبد 

ملرة  الحياة(  )مدى  املؤبد  بالسجن  أحكاما  يقضون 

أو لعدة مرات، وأعالهم حكمًا األسير عبداهلل  واحدة 

البرغوثي املحكوم بالسجن املؤبد 67 مرة.

غزة  ● قطاع  أسرى  أهالي  أعوام..  عدة  توقف  بعد 

عبر  االحتالل  سجون  يف  أبنائهم  لزيارة  يتوجهون 

حاجز بيت حانون شمال قطاع غزة.

يف  ● لألسرى  العمومّي  الهاتف  »تفعيل  األسير:  نادي 

األسرى مؤخًرا يف  أنجزه  ما  بعد  الرملة  سجن عيادة 

معركتهم التي استمرت عدة أشهر«.

ينغص  ● االحتالل  اإلداري..  االعتقال  من  أشهر   6 بعد 

فرحة األسير املقدسي ماجد الجعبة ويمدد اعتقاله 

املقرر  من  كان  أن  بعد  التوالي،  ىلع  الثالثة  للمرة 

اإلفراج عنه األحد.

عبيد  ● لؤي  فيصل  األسير  ىلع  حكمًا  يصدر  االحتالل 

من العيسوية شرق القدس بالسجن ملدة 4 سنوات 

ونصف وغرامة مالية بقيمة 5000 شيكل.

بعد شهرين فقط من اإلفراج عنه.. سلطات االحتالل  ●

اإلداري  لالعتقال  ازغير  أمير  املقدسي  األسير  تحول 

ملدة ثالثة أشهر.

أم  ● الحاجة  وفاة  حرًا..  نجلها  تحتضن  أن  قبل  رحلت 

خليل عابدة والدة األسير إبراهيم عابدة من بيت لحم، 

املعتقل منذ عام 2002 واملحكوم بالسجن املؤبد.

الشيخ  ● األسير  والدة  الخطيب  عائشة  الحاجة  وفاة 

من  مرة   29 باملؤبد  املحكوم  الخطيب  رجا  فتحي 

قفين قرب طولكرم
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إدارة سجون االحتالل اإلسرائيلي تواصل عزل االنفرادي في ظروف صحية صعبة، كل من األسرى 

وائل الجاغوب

                                                                                                                                              641
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن »مجدو«

ياسر أبو تركي

451
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن »نفحة«

هيثم إبراهيم بلل

464
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

317
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن
»النقب الصحراوي«

أحمد جمعة أبو جزر

296
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن عسقالن

ثائر حماد

112
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن نفحة

مالك أحمد حامد

216
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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