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أسبوع 
العدد 76، األحد 2022/5/1األحـرار

رفضًا  ● الطعام  عن  اإلضراب  يواصلون  أسرى   3

لالعتقال اإلداري والعزل االنفرادي يف سجون 

االحتالل اإلسرائيلي.

االحتالل ينقل األسير املريض بالسرطان ناصر  ●

بعد  هشومير  تل  مستشفى  إلى  حميد  أبو 

تدهور جديد ىلع حالته الصحية.

الجبهة  ● من  أسيًرا   52 تنقل  عوفر  إدارة سجن 

ىلع  احتجاجهم  بعد  الزنازين  إلى  الشعبية 

الخيري  بشير  لألسير  اإلدارّي  االعتقال  تجديد 

)80 عاًما(.
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جنين  ● مخيم  من  جربوع  الدين  نور  الجريح  األسير 

والقتل  املتعمد  الطبي  اإلهمال  لسياسة  يتعرض 

من  سابقًا  نقلته  االحتالل  سجون  وإدارة  البطيء 

رغم خطورة  الرملة«  »عيادة سجن  إلى  املستشفى 

وضعه الصحي.

اليوم الـ 59 ىلع التوالي.. يواصل األسير خليل عواودة  ●

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

رفضًا العتقاله اإلداري يف سجون االحتالل.

لليوم الـ 25 ىلع التوالي.. يواصل األسير رائد ريان )27  ●

عامًا( من قرية بيت دقو شمال غرب القدس إضرابه 

اعتقاله  تجديد  احتجاجًا ىلع  الطعام  املفتوح عن 

اإلداري للمرة الثانية.

الطعام  ● عن  إضرابًا  يخوض  العارضة  اهلل  عبد  األسير 

االنفرادي لشهرين  بتمديد عزله  االحتالل  لقرار  رفضًا 

6 سبتمبر  العزل منذ  بأنه يقبع يف  جديدين، علمًا 

2021 عقب عملية نفق جلبوع.

إدارة سجون االحتالل اإلسرائيلي تجري نقليات ألسرى  ●

ومحمد  محمود  األسرى  شملت  الحرية  نفق  عملية 

ومناضل  كممجي  وأيهم  قادري  ويعقوب  العارضة 

زكريا  اشرين  أبو  ومحمود  مرعي  وقصي  انفيعات 

الزبيدي.

األسير  ● بحّق  جريمتها  تواصل  االحتالل  سجون  إدارة 

املصاب بالسرطان إياد نظير عمر )40 عاًما( من مخيم 

يف  باملماطلة  الّسجون  إدارة  تتعمد  حيث  جنين، 

ال  لها،  املحدد  الوقت  ويف  الالزمة  الفحوص  إجراء 

سيما أّن الوقت ُيشّكل العامل األساس يف احتواء أي 

احتمالية لتفاقم وضعه الصحّي.

خليل  ● األسير  ىلع  املؤبد  بالسجن  يحكم  االحتالل 

دويكات من نابلس بتهمة تنفيذ عملية طعن العام 

املاضي يف بتاح تيكفا أسفرت عن مقتل مستوطن.

بالسرطان  ● املريض  األسير  عن  يفرج  االحتالل 

رام  برقة جنوب شرق  قرية  من  عبدالباسط معطان 

اهلل بعد معاناة طويلة مع اإلهمال الطبي.

محكمة االحتالل تحكم ىلع األسيرة املقدسية نوال  ●

محمد فتيحة بالسجن الفعلي ملدة 8 سنوات ودفع 

غرامة مالية بقيمة 30 ألف شيكل، وهي معتقلة منذ 

26 شهرًا

من  ● صالح  صالح  املريض  األسير  عن  يفرج  االحتالل 

نابلس بعد أن أمضى خمس سنوات يف األسر أمضاها 

شلل  من  يعاني  حيث  الرملة«،  »عيادة  سجن  يف 

لها ويعتمد ىلع كرسي  إصابة تعرض  نصفي جراء 

متحرك للتنقل.

بيت  ● العزة من  آثال  الطفل  تفرج عن  االحتالل  قوات 

لحم بعد 12 يوًما من االعتقال.

األسير  ● ىلع  تحكم  القدس  يف  االحتالل  محكمة 

املقدسي لؤي جابر بالسجن الفعلي ملدة 40 شهرًا 

وغرامة مالية بقيمة 4000 شيكل.

يف  ● قلقيلية  من  الجدع  علي  األسير  يعزل  االحتالل 

زنازين سجن النقب بسبب خطبة الجمعة.

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

                                                                                                                                              669
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن »مجدو«

ياسر أبو تركي

479
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن »نفحة«

هيثم إبراهيم بلل

492
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

345
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن
»النقب الصحراوي«

أحمد جمعة أبو جزر

324
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن عسقالن

ثائر حماد

140
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن نفحة

مالك أحمد حامد

244
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

علي الجدع

منذ أشهر


