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

أسبوع 
العدد 119، األحد 2023/2/26األحـرار

منذ الخميس املاضي املوافق 2023/1/16م،  ●
السجون  يف  الفلسطينيون  واألسرى 
مفتوح،  عصيان  مرحلة  دخلوا  اإلسرائيلية 
بإضراب  رمضان  شهر  من  األول  يف  ينتهي 
مفتوح عن الطعام، ردًا ىلع قرارات الحكومة 
أشكااًل  وأخذت  األسرى،  بحق  اإلسرائيلية 
األسرى،  تعذيب  منها:  الهدف  مختلفة 

والتضييق عليهم بكل الوسائل.

واملحررين  ● االسرى  شؤون  هيئة  رئيس  أدان 
اللواء قدري أبو بكر، إقرار الكنيست اإلسرائيلي 
ىلع  مشدًدا  الجنسية«،  »سحب  لقانون 
خطورة القرار، والذي سيشمل مئات األسرى من 

القدس واألراضي املحتلة عام 1948.

لليوم  ● يواصلون  االحتالل  سجون  يف  األسرى 
العاشر ىلع التوالي تنفيذ برنامجهم النضالي 

ضد إجراءات إدارة السجون بحقهم.
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سجن  ● يف   5 قسم  أسرى  يعيشها  صعبة  أوضاع 

النقب بعد اقتحام إدارة السجن للقسم يوم الخميس 

ىلع  وتوزيعهم  منه  األسرى  جميع  ونقل  املاضي 

افتراش  إلى  املنقولين  األسرى  اضطر  األقسام.  باقي 

األرض طيلة األيام املاضية نتيجة االزدحام يف الغرف 

وعدم وجود أسرة فارغة، ومنذ نقلهم وهم ينامون 

وقلة  الشديدة  البرودة  من  ويشتكون  األرض  ىلع 

مقتنياتهم  من  عدد  مصادرة  تمت  حيث  األغطية، 

ومستلزماتهم أثناء نقلهم.

االحتالل يصدر حكًما بالسجن املؤبد مرتين باإلضافة  ●

إلى 30 عاما ىلع األسير زيد عامر من نابلس، بتهمة 

املشاركة يف عملية »ايتمار« التي وقعت عام 2015 

وأسفرت عن مقتل اثنين من املستوطنين.

تواصل سلطات االحتالل اعتقال األسيرة رجاء كرسوع  ●

)48 عاًما( من مخيم بالطة/ نابلس، ويحتجزها يف 

مركز تحقيق )بيتح تكفا( منذ اعتقالها يف السادس 

لقاء  من  وتمنعها  كما  الجاري،  فبراير  شباط/  من 

املحامي.

●  2023/2/20 االثنين  يوم  االحتالل  سلطات  أفرجت 

قرية  من  األخرس  سعيد  أحمد  سعيد  األسير  عن 

18 عاما  فرعون قضاء مدينة طولكرم بعد أن أمضى 

اعتقلت  كانت  االحتالل  قوات  االحتالل.  سجون  يف 

األخرس بتاريخ 12 فبراير 2005، بعد مطاردة استمرت 

أكثر من سبعة أشهر.

رام  ● 46 عاما(/  املريض محمد صفران)  األسير  يعاني 

صحي  وضع  يف  يمر  حيث  مجيدو،  عزل  يف  اهلل، 

سيء للغاية، ويعاني من التهاب يف الكلى يتطلب 

الخضوع لجلسات غسيل، وأوجاع و ورم يف األرجل. 

أهالي  ● من  عدد   21/2/2023 الثالثاء  يوم  فجر  توجه 

أسرى قطاع غزة)58 مواطًنا( لزيارة أبنائهم يف سجن 

حرمان  يف  االحتالل  استمرار  مع  الصحرواي،  نفحة 

نحو 100 أسير من قطاع غزة من زيارة ذويهم للسنة 

السادسة ىلع التوالي.

الجائر  ● الحكم  األسرى واملحررين وتستنكر  وزارة  تدين 

بحق األسيرة املقدسية نهاية خضر صوان )45 عاما( 

بالسجن ملدة ثالثة سنوات وثمانية أشهر.

منذ أكثر من عامين ونصف، ماطل االحتالل اإلسرائيلي  ●

محمد  املريض  لألسير  الالزم  العالج  تقديم  يف 

الخطيب من مخيم طولكرم، والذي يعاني من مشاكل 

غضرويف  بانزالق  مصاب  فهو  الظهر،  يف  مزمنة 

شديد، وهو بحاجة إلى عالج ومتابعة صحية حثيثة.

أعلنت هيئة شؤون األسرى واملحررين، أن عدد األسرى  ●

املرضى القابعين يف مستشفى الرملة، ازداد مؤخرا، 

وذلك بعد نقل 3 أسرى مصابين، تعرضوا لرصاص جنود 

االحتالل أثناء اعتقالهم، ويعانون من إصابات بليغة، 

وهم ) حسن عوادات، أسامة الستار، كمال جوري( .
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إدارة سجون االحتالل اإلسرائيلي تواصل عزل االنفرادي في ظروف صحية صعبة، كل من األسرى 
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لالعتقــال اإلداري فــي ســجون االحتــالل اإلســرائيلي 
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