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لليوم  ● العصيان  خطوات  يواصلون  األسرى 

الحركة  دعت  وقد  التوالي،  ىلع  الـ)35( 

أوسع  إلى  الفلسطيني  الشعب  أبناء  األسيرة 

مشاركة يف فعاليات »الثالثاء الحمراء«، يوم 

غد، دعمًا لهم يف معركتهم ضد اإلجراءات 

العدوانية التي فرضها االحتالل عليهم.

● -١٣ اإلثنين  يوم  االسرائيلي  االحتالل  أفرج 

 ٨٣( الشوبكي  فؤاد  األسير  عن   ٣-٢٠٢٣

عاما   ١٧ بعد  األسرى  بشيخ  امللقب  عاما( 

مشاكل صحية  من  يعاني  وهو  االعتقال،  من 

وارتفاع  والقلب  ومعدته  عينيه  يف  مزمنة 

ضغط الدم.

مددت محكمة االحتالل عزل األسير املقدسي  ●

أحمد مناصرة ملدة 6 شهور جديدة، وذلك رغم 

وضعه الصحي والنفسي الخطير.
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●  2023/3/14 الثالثاء  إدارة سجون االحتالل يوم  انهت 

مدينة  من  ربيعة«  »أبو  نايفة  محمد  األسير  عزل 

طولكرم ونقلته من العزل إلى غرف األسرى يف سجن 

نفحة. األسير »نايفه« معتقل منذ نوفمبر من العام 

2002 ومحكوم بالسجن املؤبد 14 مرة، وكان تعرض 

خالل سنوات اعتقاله للعديد من العقوبات من إدارة 

السجون كان آخرها عزله.

األسير  ● عن  اإلفراج  العسكرية  عوفر  محكمة  قررت 

الجريح امير البس والبالغ من عمره 13 عاما من مخيم 

العروب شمال محافظة الخليل واالكتفاء بأيام اعتقالِه 

قوات  بأن  يذكر  شيكل.   2000 قدرها  مالية  وغرامه 

االحتالل أعتقلت الطفل امير بتاريخ 2023/2/7، عند 

يف  واصابته  الخليل،  شمال  العروب،  مخيم  مدخل 

قدمه اليمنى، قبل أن تعتقله .

االحتالل  ● انفرادي عام ونصف..إدارة سجون  بعد عزل 

أقسام  إلى  )29 عامًا(  أحمد حامد  مالك  األسير  تنقل 

ماء ساخن ىلع  إثر سكب  عزل  وكان  نفحة...  سجن 

أحد السجانين، ردا ىلع قمع األسرى وهو معتقل منذ 

2017 ، ومحكوم بالسجن املؤبد مرتين.

يف رسالة مؤثرة للقيادي يف حركة الجهاد اإلسالمي  ●

املفتوح  إضرابه  يواصل  الذي  عدنان  خضر  الشيخ 

رفًضا العتقاله  التوالي  )40( ىلع  لليوم  الطعام  عن 

التعسفي، قال عدنان يف رسالة ألهل جنين وبلدة 

عرابة: »أنتم مطالبون بأن تدافعوا عن كرامتكم«.

االحتالل يفرج يوم األربعاء 2023/3/15 عن األسيرين  ●

يزيد عايش قادوس و محمد فاتح قادوس من عراق 

يف  سنوات   7 قضائهم  بعد  نابلس  قضاء  بورين 

سجون االحتالل.

محمد  ● األسير  عن   2023/3/15 يوم  يفرج  االحتالل 

اعتقال  بعد  الفوار  مخيم  من  هشهش  أبو  اسحق 

استمر 3 سنوات يف األسر.

هاني  ● األسير  عن   2023/3/15 يوم  يفرج  االحتالل 

فاضل  بني  مجدل  قرية  من  الدين  زين  مصطفى 

جنوب شرق نابلس عبد قضاء محكوميته البالغة 17 

عام فى األسر.

فاتح  ● محمد  األسير  عن   2023/3/15 يفرج  االحتالل 

بعد  نابلس،  قضاء  بورين،  عراق  قرية  من  قادوس 

اعتقال دام 7 سنوات.

 االحتالل يفرج يوم 2023/3/15 عن األسير عامر نبهان  ●

العاروقي سكان املغازي وسط قطاع غزة بعد اعتقال 

دام 16 عاًما.

 األسير  حمادة مرايطة )34 عاًما( من سلفيت يتنسم  ●

الحرية بعد اعتقال دام 12 عاًما، يف سجون االحتالل.
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إدارة سجون االحتالل اإلسرائيلي تواصل عزل االنفرادي في ظروف صحية صعبة، كل من األسرى 
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