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االحتالل  ● شرطة  تهاجم  واآلخر  الحين  بين 
كريم  العمومة  أبناء  املحررين  األسرى  منازل 
يونس و ماهر يونس منذ تحررهما يف الشهر 
من  كاملة  عاما  أربعين  بعد  فحتى  الحالي، 
الدولة  سجون  يف  والقهر  واملعاناة  الظلم 
إلمعان  املحتل  تعطش  تكف  لم  العنصرية 
القاسية  املصطلحات  من  الكومة  تلك  كل 

بحقهما.

األسير محمد جبران خليل )39 عامًا( يقاسي  ●
لعزله  نتاجًا  مريرة،  وصحية  معيشية  أوضاعًا 

داخل زنازين العزل منذ أكثر من 15 عامًا، 

مراكز  ● أن  األسرى  لدراسات  فلسطين  مركز  أكد 
متزايدا  اكتظاظا  تشهد  والتحقيق  التوقيف 
نتيجة تصاعد عمليات االعتقال التي تنفذها 
قوات االحتالل يوميًا من أنحاء الضفة الغربية 
معاناتهم  تتضاعف  كما  املحتلتين،  والقدس 

يف فصل الشتاء.
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●  23 االثنين  يوم  العسكرية  االحتالل  محكمة  أصدرت 

يناير 2023، حكًما بالسجن الفعلي ملدة 58 شهًرا بحق 

األسير املقدسي إبراهيم برهان محمد الساليمة )30 

عاما(، اضافة إلى غرامة مالية بقيمة 70 ألف شيقل.

الثالثاء  ● يوم  عوفر  يف  االحتالل  محكمة  رفضت 

 27( شاللدة  عزت  عزام  األسير  استئناف   2023/1/24

الخليل  مدينة  قضاء  سعير  بلدة  سكان  من  عامًا( 

وأضافت حكمًا جديدًا له بالسجن ملدة ثالث سنوات 

ليصبح حكمه 20 عاما .

●  24 الثالثاء  يوم  اإلسرائيلية،  السجون  مصلحة  نقلت 

الحرية إلى سجون  2023، ثالثة من أسرى نفق  يناير 

االحتالل  أن  القدس،  مهجة  مؤسسة  وأفادت  أخرى. 

نقل األسير محمد قاسم أحمد عارضة من بلدة عرابة 

عزل  إلى  ريمونيم  سجن  عزل  من  جنين  بمحافظة 

سجن رامون.

قررت محكمة االحتالل يوم األربعاء 2023/1/25 إلغاء  ●

قرار بحق األسير نائل أبو العسل من أريحا، مما يفتح 

وجددت  خامسة.  ملرة  بحقه  اإلداري  لتجديد  الباب 

مدته  انتهاء  من  واحد  يوم  وقبل  االحتالل  مخابرات 

اإلدارية له اإلداري ملرة ثانية ألربعة أشهر، ثم جددت 

ثالثة ألربعة إضافية، وفى منتصف ديسمبر  له ملرة 

املاضي جددت له اإلداري للمرة الرابعة ىلع التوالي، 

مع املوافقة ىلع اصدار قرار جوهري بحقه ىلع ان 

يطلق سراحه يف 17 من مارس القادم.

●  2023/1/25 األربعاء  يوم  االحتالل  سلطات  أفرجت 

عن األسير محمد منذر جعص من جنين، بعد قضاء 

محكوميته البالغة عامين ونصف يف األسر.

باملماطلة  ● ُتمعن  االحتالل  سجون  إدارة  زالت  ال 

بتحويل األسير املصاب بالسرطان علي الحروب للبدء 

له،  املاسة  حاجته  رغم  البيولوجي،  العالج  بتلقي 

صحية  بأوضاع  »النقب«  بمعتقل  حاليًا  يقبع  حيث 

تستدعي الرعاية الطبية.

اإلثنين  ● يوم  العسكرية  سالم  محكمة  أصدرت 

من  منصور  يزن سامر  األسير  2023/1/23 حكًما ىلع 

نابلس بالسجن الفعلي ملدة خمس سنوات وغرامة 

االحتالل  قوات  كانت  شيكل.  ألف   20 بقيمة  مالية 

بعد   2021/8/4 بتاريخ  »منصور«  الشاب  اعتقلت  قد 

محاصرة منزله يف نابلس.

أقدمت إدارة سجون االحتالل خالل األسبوع املاضي  ●

ىلع التنكيل باألسير املريض علي حسان، وتسببت 

عملية  خالل  وذلك  الصحية،  حالته  وتفاقم  بإرهاقه 

من  يبلغ  حسان  األسير  بأن  يذكر  التعسفي.  نقله 

العمر 53 عامًا وهو من محافظة قلقيلية وأب لستة 

أبناء، اعتقله جيش االحتالل خالل عام 2004 وصدر 

بحقه حكمًا بالسجن املؤبد و 7 سنوات.

●  9 مدار  ىلع  اإلسرائيلي،  االحتالل  سلطات  أصدرت 

أعوام املاضية، أكثر من 12 ألف أمر اعتقال إداري، أىلع 

نسبة خالل العام املنصرم، حيث بلغ عددها )2409( 

أوامر، تركزت يف كانون األول/ ديسمبر، بواقع )315( 

العام  نهاية  حتى  اإلداريين  األسرى  عدد  أمرا.وبلغ 

أطفال،  و)7(  أسيرتان،  بينهم  أسيرا،   )866( املنصرم، 

وأكبر األسرى سنا هو جمال النسر )76 عاما(.
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إدارة سجون االحتالل اإلسرائيلي تواصل عزل االنفرادي في ظروف صحية صعبة، كل من األسرى 
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