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الخميس  ● يوم  فجر  االحتالل  قوات  أفرجت 
بلدة  من  يونس  ماهر  األسير  عن   2023/1/19
عارة يف الداخل املحتل بعد اعتقال استمر 
وعناصر  االحتالل  آليات  وانتشرت  عاما.   ٤٠
مع  بالتزامن  منزله  محيط  يف  شرطته 
استعدادا  إليه  الفلسطينيين  عشرات  توافد 
العائلة  الستقباله، حيث كانت ضيقت ىلع 
أي  إقامة  بعدم  وهددتها  أيام  عدة  منذ 

مظاهر فرح الستقباله.

االحرار كريم يونس و ماهر يونس تحت أشعة  ●
الشمس مرة اخرى بعد 40 عامًا من االسر.

االثنين  ● يوم  االحتالل  سلطات  أفرجت 
العمور  جودت  موسى  األسير  عن   2023/1/16
استمر  اعتقال  بعد  لحم  بيت  يف  تقوع  من 
قد  كانت  االحتالل  قوات  ونصف.  سنوات   3

اعتقلت »العمور« بتاريخ 2019/7/17.
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إن قوة من شرطة ومخابرات اعتقلت عبير أبو خضير  ●

بعد اقتحام منزلها يف بلدة شعفاط. وذكرت أن قوات 

»املسكوبية«  مركز  إلى  خضير  أبو  نقلت  االحتالل 

لالعتقال سابقًا  تعرضت  قد  وكانت  للتحقيق معها. 

أبو خضير أمضى سنوات  وزوجها األسير املحرر ناصر 

يف سجون االحتالل.

شرعت إدارة سجن »ريمون« شرعت بنقل )35( أسيرا  ●

يوم  آخرين   )25( نقل  وسيتم  »جلبوع«.  سجن  إلى 

نقل  عملية  من  أسبوع  بعد  النقل  هذا  ويأتي  غد، 

إلى سجن  )70( أسيرًا من سجن »مجدو«  جرت بحّق 

سجن  من  أسيًرا   )80( نقل  ذلك  وسبق  »جلبوع«، 

»هداريم« إلى سجن »نفحة«.

الباسط  ● عبد  األسير  يعاني  مستمرة،  جريمة  يف 

وضعه  ىلع  مستمر  تدهور  من  عامًا(   48( معطان 

الذي  املتعمد  الطبي  اإلهمال  سياسة  جراء  الصحي 

من  معطان  بحقه.  االحتالل  سجون  إدارة  تمارسها 

شهر  منذ  إداري  معتقل  اهلل،  رام  قضاء  برقة  بلدة 

عنه  اإلفراج  االحتالل  يرفض  املاضي،  يوليو  تموز/ 

رغم إصابته بسرطان يف القولون.

بعث عميد األسرى الفلسطينيين، األسير ماهر يونس،  ●

رسالة له من داخل سجنه قبيل اإلفراج عنه، قال فيها 

إنه ينتظر اللحظة التي سيتحرر فيها. »أنتظر حريتي 

بكل حزن وألم، ألنني سأترك خلفي إخوتي ورفاقي 

واالحزان،  واالفراح  الصعاب  كل  معهم  عشت  الذين 

أغادرهم وقلبي وروحي عندهم، ىلع أمل أن نلقي 

قريبًا جميعا أحرار«. 

األربعاء  ● يوم  العسكرية  عوفر  محكمة  أصدرت 

2023/1/18 قرارا بتجديد االعتقال اإلداري بحق األسير 

الدهيشة  مخيم  من  عكر،  أبو  نعيم  نضال  الصحفي 

بمدينة بيت لحم ملدة 6 أشهر.

األسيرين  ● أن  واملحررين،  األسرى  شؤون  هيئة  قالت 

تضييقا  يواجهان  البكري،  ابراهيم  و  البكري  ياسين 

فرضت  وقد  االحتالل.  سجون  إدارة  قبل  من  كبيرا 

تاريخ  منذ  األسيرين  ىلع  حجزا  االحتالل  سلطات 

2020/01/01، حيث يمنع أهالي األسيرين من إدخال 

أي مبالغ مالية لهما.

األسير محمود جمال تعامرة )25 عاًما( من بيت لحم،  ●

منذ  الصحّي  وضعه  ىلع  متسارًعا  تدهوًرا  يواجه 

فيها،  يعد  لم  مرحلة  إلى  وصل  وقد  شهور.  تسعة 

قادًرا ىلع الوقوف والّسير، ويعتمد ىلع رفاقه يف 

االحتالل  قوات  واعتقلت  احتياجاته.  وتلبية  الحركة 

وحكم   ،2020 أغسطس  آب/   16 منذ  تعامرة  األسير 

علي بالسجن  )32( شهًرا.

أفرجت سلطات االحتالل يوم الخميس 2023/1/19 عن  ●

األسير صالح علي الرازم 22 عامًا، من البلدة القديمة 

بمدينة القدس املحتلة بعد قضاء محكوميته البالغة 

3 سنوات يف األسر.

إدارة  ● أن  واملحررين،  األسرى  شؤون  هيئة  أكدت 

طبيا،  املرضى  االسرى  انتهاك  يف  تمعن  السجون 

فهي تستهدفهم بشكل واضح وصريح وذلك بتجاهل 

العالج  تقديم  يف  واملماطلة  الصحية  أوضاعهم 

داخل  األمراض  تفاقم  الى  ادى  الذي  االمر  لهم  الالزم 

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