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

أسبوع 
العدد 121، األحد 2023/3/12األحـرار

االحتالل  ● سجون  يف  األسرى  يواصل 

»العصيان«،  النضالية  خطواتهم  اإلسرائيلي، 

لليوم الـ28 ىلع التوالي، رفضا إلجراءات وزير 

األمن القومي املتطرف ايتمار بن غبير، وصوال 

إلى خطوة اإلضراب املفتوح عن الطعام يف 

األول من شهر رمضان.

للحركة  ● العليا  الوطنية  الطوارئ  لجنة  دعت 

الوطنية األسيرة، يوم السبت 11 مارس 2023، 

إلى املشاركة الواسعة يف مسيرات الغضب 

يوم الثالثاء املقبل 14 مارس 2023.

الحرية   ● الشوبكي ىلع موعد مع  األسير فؤاد 

أسير يف سجون  أكبر  وُيعد   ،2023/3/13 يف 

األسرى.  شيخ  ب  وُيلقب  اإلسرائيلي  االحتالل 

اعتقل يف تاريخ 2006/3/14 وتم الحكم عليه 

بالسجن ملدة 17 عام.
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●  2023/3/8 األربعاء  يوم  االحتالل  سلطات  أفرجت 

من  عاما(   39( غلمي  أبو  صدقي  لينا  األسيرة  عن 

مدينة نابلس بعد اعتقال استمر 9 شهور . وهي أم 

8 أعوام( وكانت اعتقلت  لطفلتين توأم )نتالي ونايا 

سابقًا مريتن األولى عام 2004 وأمضت 4 سنوات يف 

سجون االحتالل، والثانية عام 2013 وأمضت 4 شهور 

يف السجون.

الدولية تحيي  ● ، »تضامن«  للمرأة  العاملي  اليوم  يف 

صمود األسيرة الفلسطينية وتناشد منظمات حقوق 

تقبع  تزال  ال  فإنه  عنها،  واإلفراج  لحمايتها  اإلنسان 

يف زنازين االحتالل 29 سيدة فلسطينية بينهن سبع 

وحرمان  ظلم  من  األوجاع  عليهن  تتقاطع  جريحات 

وإهمال طبي متعمد ممتد منذ لحظة اعتقالهن بعد 

إصابتهن.

2023/3/12 عن  ● األحد  يوم  االحتالل  أفرجت سلطات 

األسير »ربحي علي حسن عمارة« 63 عاًما، من مخيم 

يف  عامًا   16 البالغة  محكوميته  قضاء  بعد  طولكرم 

سجون االحتالل.

أفادت هيئة شؤون األسرى واملحررين، أن شرطة إدارة  ●

سجن »ايشل« االحتاللي، اعتدت بالضرب ىلع األسير 

زكريا الزبيدي.

خالل  ● من  واملحررين  األسرى  شؤون  هيئة  أفادت 

امير  املصاب  األسير  زيارة  من  تمكن  والذي  محاميها 

البس يف مستشفى »شعاريه تصيدك » أنه ما زال 

متابعة  إلى  بحاجة  ومازال  العظام  قسم  يف  يرقد 

االسرائيلي  الجيش  صحية. و كان قد أصيب برصاص 

يف القدم اليمنى، وقد أجريت له عملية يف قدمه 

وتم وضع براغي له يف منطقة اإلصابة .

أفرجت سلطات االحتالل يوم الثالثاء 2023/3/7 عن  ●

األسير »وجيه عبد الرحمن الشيخ نجيب أبو العون« 

50 عاما من بلدة عنبتا قضاء طولكرم بعد أن أمضى 

محكوميته البالغة 21 عاما يف األسر.

عوفر  ● محكمة  جددت  التوالي،  ىلع  الرابعة  للمرة 

اإلداري  االعتقال   2023/3/9 الخميس  يوم  العسكرية 

3 شهور  الزعانين ملدة  بحق األسير املقدسي عرين 

إضافية.

األربعاء  ● يوم  العسكرية  عوفر  محكمة  أصدرت 

2023/3/8، حكًما بحق األسير بهاء خالد أبو مرار من 

مدينة جنين، بالسجن الفعلي 26 شهًرا وغرامة مالية 

بقيمة 6 آالف شيكل .

نشرت هيئة شؤون األسرى واملحررين، تفاصيل الوضع  ●

الصحي لثالثة أسرى يقبعون فيما يسمى مستشفى 

سجن الرملة، وهم؛ عاصف رفاعي،كمال جوري، وعمر 

شلودي  فواز  الهيئة  محامي  زيارة  بعد  وذلك  عابد، 

لهم.  
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إدارة سجون االحتالل اإلسرائيلي تواصل عزل االنفرادي في ظروف صحية صعبة، كل من األسرى 
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ربيع أبو نواس

منذ أشهر طويلة

يف زنازين سجن »مجدو«

علي الجدع
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محمود أبو شرين
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أســرى يواصلــون اإلضــراب المفتــوح عــن الطعــام رفضــًا 
لالعتقــال اإلداري فــي ســجون االحتــالل اإلســرائيلي 
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يومًا على التوالي
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