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

أسبوع 
العدد 73، األحد 2022/4/10األحـرار

إدارة ما يسمى مستشفى سجن الرملة تحّول  ●

كافة األسرى املرضى والبالغ عددهم 17 اسيرًا 

إلى الحجر الصحي بعد ظهور إصابة بفيروس 

كورونا يف صفوفهم.

يف يوم الطفل الفلسطيني.. نحو )160( قاصرًا  ●

يقبعون يف سجون )عوفر والدامون ومجدو(، 

عام  منذ  ألف طفل   19 نحو  اعتقل  واالحتالل 

2000م. 

470 فلسطينيًا اعتقلهم االحتالل بينهم )64(  ●

القدس،  مدينة  من  و176  نساء،  و)7(  طفاًل، 

خالل شهر مارس املاضي.
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األسير خليل موسى مصباح من مخيم جنين، يواصل  ●
إضرابه عن الطعام لليوم السادس ىلع التوالي، رفضا 
معتقل  زنازين  يف  يوًما،   36 منذ  املتواصل  لعزله 

»عسقالن«.

إدارة سجون االحتالل تنقل األسير املضرب عن الطعام  ●
لليوم 39 ىلع التوالي خليل عواودة من عزل سجن 
وضعه  تدهور  بعد  الرملة،  سجن  عيادة  إلى  عوفر 

الصحي.

أصدرها  ● إدارّي  اعتقال  أمر   400 نحو  األسير:  نادي 
االحتالل بحق فلسطينيين منذ مطلع العام الجاري.

التوالي.. زوجة األسير  ● الـ39 ىلع  الطعام  مضرب عن 
يف  شديد  صداع  من  يعاني  زوجي  عواودة:  خليل 
الذي  املاء  يتقيأ  أنه  حتى  مستمر،  وغثيان  الرأس، 
يشربه، وفقد الوعي مرتين، ويخوض إضرابه بدون أي 

مدعمات حتى نيل حريته.

االحتالل يمنع أم ناصر أبو حميد من زيارة أبنائها فور  ●
وصولها لسجن الرملة.

حياته..  ● ىلع  خطرا  شّكل  الدواء  عن  إضرابا  خاض 
محكمة االحتالل تثّبت لألسير الشيخ حسن الورديان 
من بيت لحم تمديًدا إدارًيا جديًدا ألربعة أشهر أخرى.

نقاًل عن عائلتها: األسيرة بشرى الطويل تعرضت للعزل  ●
لعدة أيام وُحرمت من الكانتينا والزيارات بسبب تعبير 
األسيرات عن فرحتهن بعملية »بني براك« األسبوع 

املاضي.

األسير عمر  ● قرارا بهدم منزل  االحتالل تصدر  محكمة 
جرادات بزعم مشاركته يف عملية »حومش«.

املحامي واألسير صالح الحموري يقدم دعوى قضائية  ●
يف فرنسا ضد شركة NSO اإلسرائيلية ىلع خلفية 

اختراق هاتفه ببرنامج بيغاسوس.

يجدد  ● االحتالل  الخميس..  عنه  اإلفراج  مقررا  كان 
حـمـــــ  حركة  يف  القيادي  بحق  اإلداري  االعتقال 
الخليل  جنوب  دورا  من  الرجوب  رزق  الشيخ  ـــاس 

ملدة أربعة أشهر جديدة.

الصحي  ● الوضع  ىلع  طرأ  جديد  تدهور  األسير:  نادي 
الباسط  عبد  بالسرطان  املريض  اإلدارّي  للمعتقل 
اهلل  رام  بمحافظة  برقة  بلدة  من  عاًما(   48( معطان 

والبيرة.

إلى  ● السعدي  الرحمن  عبد  األسير  ينقل  االحتالل 
الدوفدفان  وحدة  اعتداء  عقب  العفولة  مستشفى 

عليه خالل اعتقاله.

األسيرة  ● محاكمة  تؤجل  العسكرية  االحتالل  محكمة 
 ،2022/4/11 تاريخ  حتى  جنين  من  شعبان  ياسمين 
وهي أسيرة محررة أمضت 5 سنوات فى األسر، وأعيد 

اعتقالها يف األول من مارس املاضي.

لليوم 101 ىلع التوالي .. يواصل األسرى اإلداريون يف  ●
للمطالبة  االحتالل  االحتالل مقاطعة محاكم  سجون 
#قرارنا- شعار  تحت  اإلداري  االعتقال  سياسة  بإنهاء 

حرية.

العسكرية  ● سالم  محكمة  التوالي..  ىلع   14 للمرة 
تؤجل محاكمة األسيرة  منى قعدان من جنين ،حتى 
تاريخ التاسع من مايو القادم  وهي أسيرة محررة أعيد 

اعتقالها قبل 13 شهرًا.

القدم  ● يف  بكسر  إصابتها  »بعد  زوجها:  عن  نقاًل 
القدم  يف  جراحية  عملية  إجراء  تكبيلها..  نتيجة 

لألسيرة املقدسية فدوى حمادة«.

اإلسالمية  ● األوقاف  دائرة  مدير  نائب  يسلم  االحتالل 
يف القدس ناجح بكيرات قرارًا باإلبعاد عن املسجد 

األقصى ملدة 6 أشهر بعد استدعائه للتحقيق.

عن  ● إضرابه  يواصل  شويكي  أمين  املقدسي  األسير 
تلقي عالج مرض السكري 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

                                                                                                                                              648
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن »مجدو«

ياسر أبو تركي

458
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن »نفحة«

هيثم إبراهيم بلل

471
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

324
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن
»النقب الصحراوي«

أحمد جمعة أبو جزر

303
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن عسقالن

ثائر حماد

119
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن نفحة

مالك أحمد حامد

223
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


