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واملؤسسات  ● الهيئات  بالشراكة  )تضامن( 

العاملة يف مجال األسرى تطلق حملة )الحياة 

سجون  يف  املرضى  األسرى  ملناصرة  حق(؛ 

بإنقاذهم  وللمطالبة  »اإلسرائيلي«،  االحتالل 

واإلفراج عنهم.

ناصر  ● املريض  األسير  شقيق  حميد  أبو  ناجي 

كامل  بشكل  الذاكرة  فقد  ناصر  حميد:  أبو 

التماس  وهناك  سوءًا،  تزداد  الصحية  وحالته 

تكن  لم  وإذا  للمحكمة  املحامي  سيقدمه 

هناك استجابة سيتم التوجه للمحكمة العليا 

يف القدس حتى يتم اإلفراج عن ناصر.



القمعية  ● إجراءاتها  من  تصعد  االحتالل  سجون  إدارة 
ضد األسرى من خالل املساس بالنظام اليومي للفورة، 
يقررون  واألسرى  لها،  الخارجين  األسرى  عدد  وتقلص 
إدارة  قرارات  ومواجهة  الخطوات  بتصعيد  البدء 

السجون الظاملة بحقهم.

سجون  ● إدارة  فرضتها  التي  اإلجراءات  األسرى:  إعالم 

اليومي  بالنظام  واملتعلقة  األسرى  ىلع  االحتالل 

سياساتها  تطبيق  يف  مواصلتها  ىلع  تؤكد  للفورة، 

سيأخذ  األمر  وهذا  األسرى،  ىلع  والقمعية  العقابية 

منحنى تصعيدي يف كافة السجون، وجميع الخيارات 

إدارة  تتراجع  لم  حال  يف  األسرى  لدى  الدراسة  قيد 

سجون االحتالل.

أعلنت النفير العام.. األسرى يف كافة السجون يعلنون  ●

اإلجراءات  ىلع  احتجاجًا  التنظيمية  الهيئات  حل 

التعسفية التي تسعى إدارة السجون فرضها عليهم.

وتجري  ●  22 قسم  أسرى  جميع  تنقل  عوفر  سجن  إدارة 

فيه أعمال تفتيش دقيقة، يف أعقاب ادعائها العثور 

ىلع خطة هروب عبر حفر نفق.

تحت شعار »قرارنا حرية«.. األسرى اإلداريون يف سجون  ●

ملحاكم  مقاطعتهم  يواصلون  اإلسرائيلي  االحتالل 

بإنهاء  للمطالبة  التوالي  ىلع   44 لليوم  االحتالل 

سياسة االعتقال اإلداري 

اصابة جميع أسري قسم 12 يف سجن نفحة بفايروس  ●

كورونا. 

أسيرًا مصابين  ●  15 العاملي ملكافحته..  اليوم  بمناسبة 

املوت  يتعرضون  االحتالل  سجون  يف  بالسرطان 

البطيء. 

كانون  ● شهر  خالل  فلسطينيين   504 اعتقل  االحتالل 

الثاني/ يناير 2022.

صالح  ● رائد  الشيخ  اإلبعاد..  من  عامًا   15 بعد  مرة  ألول 

يدخل املسجد األقصى.

األسير جمال أبو الهيجا من مخيم جنين يتبرع بـ)2500  ●

دوالر( إلغاثة الالجئين السوريين عن روح نجله األصغر 

حمزة الذي ارتقى يف اشتباك مسلح مع االحتالل عام 

.2014

األسير  ● ىلع  تحكم  اإلسرائيلية  العسكرية  املحكمة 

قضاء  عرابة  بلدة  من  صالح  أبو  جعفر  يزن  الصحفي 

مالية  وغرامة  4 سنوات  الفعلي ملدة  بالسجن  جنين 

3000 شيكل.

عن  ● إضرابه  يواصل  شويكي  أمين  املقدسي  األسير 

التوالي  ىلع  الـ149  لليوم  السكري  مرض  عالج  تلقي 

رفضًا العتقاله اإلداري.
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