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قوات  ● تحتجز  العاملي  الطفل  يوم  يف 
750 طفاًل فلسطينيًا منذ  أكثر من  االحتالل 
يف  االحتالل  ويحتجز  الحالي.  العام  بداية 
فلسطيني،  طفاًل   160 نحو  حاليًا  سجونه 
و«الدامون«،  و«مجدو«  »عوفر«  سجون  يف 
سجن  يف  محتجزات  طفالت  ثالث  بينهم 

»الدامون«.

»الصمت أبلغ«، اكتفى األسير نائل البرغوثي  ●
بهذه الكلمات عوضًا عن رسائل كان يرسلها 
سنواته  طالت  الذي  العتقاله  ذكرى  كل  يف 

حتى وصل إلى 43 عامًا، استعاد يف منتصفها 
االحتالل  يعود  أن  قبل  سنوات،  لبضع  الحياة 

العتقاله.

بالتوأم  ● جنين،  من  العتوم  فتحي  األسير  رزق 
قام  مجمدة  أجنة  طريق  عن  وخولة  محمد 
بتخزينها قبل اعتقاله. وصدر بحق العتوم أمر 
منذ  مرة  كل  يف  تجديده  يتم  إداري  اعتقال 
مارس 2021، وأمضى سابقا نحو 8 سنوات يف 

االعتقال.
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قررت محكمة االحتالل تأجيل البت يف تمديد عزل  ●

األسير أحمد مناصرة حتى نهاية الشهر الجاري. ويذكر 

منذ  االنفرادي  العزل  يواجه  مناصرة  أحمد  األسير  أن 

رغم  وعزله  اعتقاله  االحتالل  ويواصل  عام،  من  أكثر 

وضعه النفسي الخطير.

سجونها  ● يف  انفراديا  تعزل  االحتالل  سجون  إدارة 

أعداد  يف  األىلع  النسبة  وهي  أسيًرا،   )40( نحو 

وأقدم  سنوات.   10 من  أكثر  منذ  انفراديا  املعزولين 

األسرى املعزولين هو األسير محمد جبران خليل )39 

الغربية، وتجاوزت مجموع سنوات  عاًما( من املزرعة 

مدى  بالّسجن  محكوم  وهو  عاًما،   15 من  أكثر  عزله 

الحياة، ومعتقل منذ عام 2006.

الخميس،  ● يوم  العسكرية،  سالم  محكمة  مددت 

اعتقال األسير أحمد حسن حمارشة والد الشهيد ضياء 

حمارشة للمرة الـ 14 ىلع التوالي دون تحديد موعد 

املحكمة القادمة. والشهيد ضياء حمارشة هو منفذ 

عملية »بني براك« والتي تم تنفيذها يف شهر أبريل 

املاضي، والتي أدت ملقتل عدٍد من املستوطنين.

االحتالل  ● سلطات  إن  األسرى  شؤون  هيئة  قالت 

السجون  يف  األسرى  بمعاقبة  تكتفي  ال  اإلسرائيلي 

عائالتهم،  من  وحرمانهم  وقمعهم  حرياتهم  بكبت 

املادي  الكسب  أسلوب  الى  اللجوء  أيضًا  تتعمد  بل 

وابتزازهم بلقمة العيش بماليين الدوالرات سنويًا.

تسود حالة من التوتر يف سجن »رامون« اإلسرائيلي،  ●

وذلك بسبب منع االحتالل عدد من عائالت األسرى من 

زيارة أبنائهم، بحجج واهية. ومنعت إدارة السجن 40 

عائلة من أصل 140 وصلت إلى السجن لزيارة أبنائهم، 

بحجج واهية، يف ظل انتهاكات االحتالل املتواصلة 

بحق األسرى وذويهم.

عقب انتهاء جلسة محاكمة املعتقل اإلداري سامي  ●

قامت  لحم،  بيت  محافظة  من  عامًا(   18( الهريمي 

بالضرب  عليه  باالعتداء  السجانين  من  مجموعة 

العنيف واملبرح، وهو مكبل اليدين والقدمين.

محكمة  ● أن  واملحررين،  األسرى  شؤون  هيئة  ذكرت 

االحتالل العسكرية يف عوفر مددت توقيف األسيرة 

الطفلة جنات زيدات البالغة من العمر 16 عاما، ملدة 

خمسة أيام إضافية بحجة استكمال التحقيق. 

اعتقلت سلطات االحتالل الفتى عبد الرحمن عبد اهلل  ●

) 17 عاًما( الذي عانى من سنوات من اإلصابة بسرطان 

تشرين   / نوفمبر  من  السابع  يف  »اللوكيميا«،  الدم 

الثاني الجاري، خالل زيارته لشقيقه األسير أشرف عبد 

اهلل يف سجن »مجدو« و املعتقل منذ ثالثة شهور.

جرى  ● لعملية  عصفور  صهيب  الجريح  األسير  خضع 

خاللها وضع أسياخ حديد لتثبيت العظام لعدة أيام.

وكانت قوات االحتالل اعتقلت الشاب صهيب عدنان 

عليه  الّنار  إطالق  بعد  املاضي،  األحد  مساء  عصفور 

أمام منزله يف مدينة الخليل املحتلة.
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