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العدد 117، األحد 2023/2/12األحـرار

2023، عن  ● 10 فبراير  الجمعة  أعلن، فجر يوم 
عاًما(   48( علي  أبو  أحمد  األسير  استشهاد 
مستشفى  يف  الخليل،   / يطا  مدينة  من 
)سوروكا(، نتيجة لجريمة اإلهمال الطبي من 
قبل إدارة سجون االحتالل. والشهيد أبو علي 
معتقل منذ عام 2012، ومحكوم بالّسجن 12 
موعد  ىلع  وتبقى  أبناء،  لتسعة  وأب  عاًما 

اإلفراج عنه نحو عامين.

●  22( تدخل األسيرة ملك يوسف حمد سلمان 
عامًا ( من سكان القدس املحتلة، عامها الثامن 
ىلع التوالي يف سجون االحتالل وذلك منذ 
محكومة  وهي   2016/2/9 بتاريخ  اعتقالها 

بالسجن 10 سنوات.

األسرى  ● قسم  االحتالل  سجون  إدارة  اقتحمت 
وفرض  بهم  التنكيل  الى  وشرعت  األطفال 

عقوبات جماعية بحقهم.
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اإلفراج عن األسيرة شروق البدن من سجن )الدامون(  ●

يوم الخميس 2023/2/2، بعد أن أمضت نحو 14 شهرا 

رهن االعتقال اإلداري. بعد اإلفراج عن األسيرة شروق 

البدن.. يبقى يف سجون االحتالل 28 أسيرة، بينهن 

أسيرة واحدة معتقلة إدارًيا وهي رغد الفني.

إدارة سجون  ● واملحررين،  األسرى  هيئة شؤون  حّملت 

حياة  عن  الكاملة  املسؤولية  اإلسرائيلي،  االحتالل 

حياة  عليها  فرضت  والتي  شعبان،  ياسمين  األسيرة 

قاسية بعد نقلها الى زنازين العزل. وتخوض األسيرة 

الطعام يف ظل ظروف  إضرابا مفتوحا عن  ياسمين 

حياتية وصحية صعبة وعزل قاهرة.

الصحراوي(،  ● )النقب  سجن  إدارة  أّن  األسير  نادي  أّكد 

)6( يف ظروف  أسيًرا يف قسم   )68( احتجاز  تواصل 

 )12( مرور  وبعد  اليوم  وحّتى  ومأساوية،  صعبة 

تجّردهم  له،  تعرضوا  التي  القمع  عملية  ىلع  يوًما 

أبسط  من  وتحرمهم  مقتنياتهم،  من  الّسجون  إدارة 

الشديد،  البرد  معاناتهم  من  فاقم  وما  حقوقهم، 

والنقص يف األغطية، واملالبس.

رام  ● مدينة  من  أسير  عاما(   49( معطان  الباسط  عبد 

القولون،  اهلل، يعاني منذ سنوات قليلة من سرطان 

لكن  جراحية؛  لعملية  يخضع  أن  املفترض  من  كان 

قوات االحتالل اعتقلته يف 21 يوليو/ تموز 2022 ما 

أدى إلى توقف العالج.

جددت محكمة االحتالل العسكرية يوم األحد املوافق  ●

2023/2/5 قرار االعتقال اإلداري بحق األسير القيادي 

 59( زكارنة  عفيف  عبداهلل  الشعبية  الجبهة  يف 

للمرة  إضافية  3 شهور  مدينة جنين ملدة  من  عاما( 

الثالثة دون تهمة.

استهداف  ● عملية  اإلسرائيلي  االحتالل  قوات  واصلت 

املحتل  الفلسطيني  الداخل  يف  واملحررين  األسرى 

عام 1948، وآخرها اقتحام منزل األسير  وليد دقة يف 

شرطة  من  قوة  اقتحمت  حيث  الغربية.  باقة  بلدة 

ومخابرات االحتالل منزل األسير وليد دقة، منذ ساعات 

الصباح، وعاثت فيه خرابًا بعد أن منعت زوجته سناء 

سالمة من تصوير الجريمة.

رأفت  ● الدكتور  األسرى  بقضايا  املختص  طالب 

الرابع  يف  للسرطان  العاملي  اليوم  يف  حمدونة 

املتحدة  واألمم  العاملية  الصحة  منظمة  شباط  من 

الفلسطينية  والحقوقية  االنسانية  واملؤسسات 

والعربية والدولية بالضغط ىلع االحتالل النقاذ حياة 

األسرى الفلسطينيين املصابين بمرض السرطان يف 

عددهم  وتخطى  االسرائيلية  واملعتقالت  السجون 

العشرين أسيرا.

االحتالل يفرج عن األسير أحمد رزق الزهار إلى الضفة  ●

الغربية، علًما بأن عائلته من سكان غزة، ولكنه يحمل 

هوية بعنوان رام اهلل، وذلك بعد أن أمضى 20 عاًما 

يف سجون االحتالل، وكان قد اعتقل من رام اهلل.

أفاد نادي األسير، يوم الثالثاء 7 فبراير 2023، بأن عدد  ●

املعتقلين اإلداريين يف سجون االحتالل اإلسرائيلي 

املعتقلة  بينهم  من  معتقل،   900 من  أكثر  بلغ 

املعتقلين  أن  وأوضح  أطفال.  وخمسة  الفني،  رغد 

سجون،  ثالثة  يف  أساس  بشكل  يقبعون  اإلداريين 

هي: عوفر )379(، والنقب )345(، ومجدو )160(، فيما 

يقبع بقيتهم يف عدة سجون أخرى.
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إدارة سجون االحتالل اإلسرائيلي تواصل عزل االنفرادي في ظروف صحية صعبة، كل من األسرى 
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