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أسبوع 
العدد 75، األحد 2022/4/24األحـرار

فجر األسرى«.. املؤسسة الدولية للتضامن مع  ●

ضمن  خاص  برنامج  تنظم  )تضامن(  األسرى 

األسرى  مع  تضامًنا  العظيم«  »الفجر  فعاليات 

يف سجون االحتالل اإلسرائيلي بمناسبة يوم 

األسير الفلسطيني.

)تضامن(  ● األسر«..  يف  »رمضان  حملة  ضمن 

تنظم فعاليات تضامنية يف عدة مدن أوروبية 

الفلسطينيين يف سجون  األسرى  مع  تضامًنا 

االحتالل بمناسبة يوم األسير الفلسطيني.

بيوم األسير الفلسطيني.. يف سجون االحتالل  ●

و)160(  أسيرة   )32( بينهم  أسيًرا   )4450( نحو 

إداريا  معتقال  و)600(  عاما  الـ18  دون  طفال 

و)549( يقضون أحكاما بالسجن املؤبد.
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لليوم الـ 53 ىلع التوالي.. يواصل األسير خليل عواودة  ●

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

رفضًا العتقاله اإلداري يف سجون االحتالل.

لليوم الـ 28 ىلع التوالي.. يواصل األسير رائد ريان )27  ●

عامًا( من قرية بيت دقو شمال غرب مدينة القدس، 

اعتقاله  احتجاًجا ىلع  الطعام  املفتوح عن  إضرابه 

اإلداري.

االحتالل يفرج عن جميع معتقلي الجمعة املاضية  ●

وهم:  شبان  خمسة  باستثناء  األقصى،  املسجد  من 

عبد اهلل جبارين، ومحمد كتانة، ومهدي أبو الحسن، 

وباسل شيمي، ومحمد خمايسة.

جدد  ● حال  يف  االحتالل:  بسجون  الشعبية  الجبهة 

فإن  الخيري  بشير  للقيادي  اإلداري  االعتقال  االحتالل 

عددًا كبيرًا من األسرى سيدخلون فى ضراب مفتوح 

عن الطعام.

وعبد  ● حمودة  زياد  األسيرين  انضمام  األسرى:  هيئة 

وبذلك  األسرى«  »عمداء  قائمة  إلى  مهدي  املجيد 

ترتفع القائمة إلى )187( أسيرًا.

لليوم 111 ىلع التوالي.. يواصل األسرى اإلداريون يف  ●

للمطالبة  االحتالل  االحتالل مقاطعة محاكم  سجون 

بإنهاء سياسة االعتقال اإلداري تحت شعار »#قرارنا_

حرية«.

إبعاد  ● 520 قرار  مركز معلومات وادي حلوة: »أكثر من 

أصدرها  فلسطينيين،  بحق  األقصى  املسجد  عن 

االحتالل منذ بداية شهر رمضان املبارك«.

االحتالل ينقل األسير اإلداري الشيخ أمين عرمان سكان  ●

رام اهلل؛ من سجن عوفر إلى سجن النقب الصحراوي.

االحتالل يستدعي والدة الطفل األسير أثال العزة )14  ●

عاما( من مخيم العزة للتحقيق بينما يرفض حتى اآلن 

اإلفراج عنه حيث اعتقل الجمعة املاضية بالقرب من 

املدخل الشمالي ملدينة بيت لحم.

حالة من التوتر سادت يف سجن النقب بعد اقتحام  ●

قوات القمع التابعة لالحتالل قسم »24« واختطاف 

خطيب الجمعة من بين األسرى.

من  ● الحموري  عصمت  الشيخ  تعتقل  االحتالل  قوات 

منزله يف بلدة بيت حنينا بالقدس.

عن  ● إضرابه  يواصل  شويكي  أمين  املقدسي  األسير 

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

وائل الجاغوب

                                                                                                                                              662
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن »مجدو«

ياسر أبو تركي

472
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن »نفحة«

هيثم إبراهيم بلل

485
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

338
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن
»النقب الصحراوي«

أحمد جمعة أبو جزر

317
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن عسقالن

ثائر حماد

133
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن نفحة

مالك أحمد حامد

237
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

ربيع أبو نواس

منذ أشهر


