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العدد 59، األحد 2022/1/2

أي  ● يف  يستشهد  وقد  غيبوبة  يف  دخل 
لحظة.. األسير هشام أبو هواش يواصل إضرابه 
عن الطعام منذ 139 يوًما رفًضا العتقاله اإلداري 

يف سجون االحتالل اإلسرائيلي.

الحركة األسيرة يف سجون االحتالل تعلن بدأ  ●
االحتالل  ملحاكم  اإلداريين  األسرى  مقاطعة 

ضمن املشروع الوطني الجامع.

»اساف  ● مستشفى  أطباء  واعد:  جمعية 
تردي  بعد  الطوارئ  حالة  يعلنون  هروفيه« 
الوضع الصحي لألسير هشام أبو هواش والعائلة 
طلبت من الصليب األحمر التوجه للمستشفى 

بعد منع زوجته من التواجد بالغرفة.

●  8 %60 عن العام السابق.. نحو  ارتفاع بنسبة 
آالف فلسطيني اعتقلهم االحتالل خالل العام 
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األسير يوسف طلعت املبحوح الذي نفذ عملية الطـعــ  ●
السجانين،  أحد  ضد  أيام  منذ  نفحة  سجن  يف  ـــن 
سجن  عزل  يف  مأساوية  ظروف  يف  انفرادًيا  معزول 
»أوهيليكدار« ببئر السبع، حيث يعاني من كسور يف 
يده وقدمه وصدره وفكه األيمن ولم يتم عرضه مطلًقا 

ىلع أي طبيب.

مدى  ● املؤبد  بالسجن  املحكومين  األسرى  عدد  ارتفاع 
الحياة يف سجون االحتالل الى )546( أسيرًا بعد اصدار 

محاكم االحتالل حكمين جديدين باملؤبد.

يف  ● أسرى   9 تبلغ  اإلسرائيلي  االحتالل  سجون  إدارة 
الى سجني  للقمع بنقلهم  سجن نفحة ممن تعرضوا 

شطة ومجدو.

بحّق  ● جريمة  ُتنّفذ  اإلسرائيلي  »عوفر«  سجن  إدارة 
الباسط  عبد  بالسرطان  املريض  اإلدارّي  املعتقل 
معطان )48 عاًما( من بلدة برقة رام اهلل، حيث تماطل 
الذي  األمر  له،  الالزم  العالج  توفير  يف  متعمد  بشكٍل 

أدى إلى تفاقم وضعه الصحّي مؤخًرا بشكل ملحوظ.

زاهر  ● ـاس،  حـمـــ  لحــركة  السياسي  املكتب  عضو 
عليهم،  سننام  جنود   4 لدينا  أن  يعني  »ال  جبارين: 
دقيقة  تضيع  وال  ونهار  ليل  تعمل  أجهزة  هناك  بل 
واحدة ألجل انجاز صفقة بطولية، وعمليات أسر الجنود 

استراتيجية«.

اإلسرائيلي يف »عوفر« تصدر حكمًا  ● االحتالل  محكمة 
ىلع األسير يوسف سعيد عطية زهور بالسجن املؤبد 

و١٥ عاًما وغرامة مليون ونصف املليون شيكل.

األسير  ● ىلع  حكمًا  تصدر  اإلسرائيلي  االحتالل  محكمة 
قصي أبو حتة من الخليل بالسجن لـ 19 عامًا وتعويض 
بمبلغ مئة ألف شيكل، وغرامة أربعة آالف شيكل بعد 
طعن  ومحاول  الخليل  يف  مستوطن  بطعن  اتهامه 

مستوطنين آخرين.

بشير  ● للمحامي  اإلداري  االعتقال  أمر  يثبت  االحتالل 

الخيري ملدة 6 أشهر ىلع الرغم من مقاطعته ملحكمة 

االحتالل العسكرية، وعدم مثوله أو مثول محاميه يف 

جلسة املراجعة القضائية.

ُتجدد  ● االحتالل  محكمة  بيومين..  اإلفراج  موعد  قبل 

والشاعر محمود عياد  الناشط  لألسير  اإلداري  اإلعتقال 

)املرابط( ملدة 4 أشهر للمرة الرابعة ىلع التوالي.

بالخليل  ● كاحل  بيت  بلدة  من  عصافرة  إيناس  األسيرة 

30 شهرًا يف سجون  الحرية بعد قضائها نحو  تعانق 

االحتالل.

عن  ● إضرابه  يواصل  شويكي  أمين  املقدسي  األسير 

التوالي  ىلع  الـ107  لليوم  السكري  مرض  عالج  تلقي 

رفضًا العتقاله اإلداري.



139
يومًا على التوالي

األسير هشام إسماعيل 
أبو هواش من الخليل

عــن  المفتــوح  اإلضــراب  يواصلــون  أســرى 
الطعام رفضًا لالعتقال اإلداري في ســجون 

االحتــالل اإلســرائيلي 

إدارة سجون االحتالل اإلسرائيلي تواصل عزل االنفرادي في ظروف صحية صعبة، كل من األسرى 

وائل الجاغوب

                                                                                                                                              550
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن »مجدو«

ياسر أبو تركي

360
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن »نفحة«

هيثم إبراهيم بلل

273
يومًا على التوالي

يف زنازين معتقل »جلبوع«

محمد نوارة

167
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن »عسقالن«

أشرف أبو سرور

منذ أشهر طويلة

يف زنازين سجن »اهوليكدار«

عنان نجيب

121
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن بئر السبع

رفعت أبو فارة

226
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن
»النقب الصحراوي«

أحمد جمعة أبو جزر

205
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن عسقالن

مالك أحمد حامد

                                                                                                                                              125
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن »مجدو«

ثائر حماد

21
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن »نفحة«


