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الفحم..  ● أم  مدينة  يف  حافل  استقبال  وسط 
بعد  صالح  رائد  الشيخ  عن  يفرج  االحتالل 
العزل  يف  قضاها  شهرًا   17 دام  اعتقاٍل 

االنفرادي.

أبو  ● هشام  األسير  واملوت«..  الحياة  بين  »ما 
 125 لليوم  الطعام  عن  إضرابه  يواصل  هواش 
ىلع التوالي ضد اعتقاله اإلداري يف سجون 

االحتالل اإلسرائيلي.

ىلع  ● السجون  يسود  األمس  منذ  شديد  توتر 
تشنها  التي  املمنهجة  الهجمة  خلفية 
واألسرى  األسيرات،  ضد  االحتالل  سجون  إدارة 
يواصلون خطواتهم االحتجاجية رفًضا الستمرار 
باكير،  ومرح  دويات،  شروق  األسيرتين  عزل 
وكذلك رفًضا لالعتداء الذي تعرضت له األسيرة 

إسراء غتيت من قبل قوات »النحشون.



خلفية  ● ىلع  االحتالل  سجون  يف  قائما  التوتر  مازال 
ىلع  السجون  إدارة  تشنها  التي  املمنهجة  الهجمة 
األسيرات مرح  يواصل عزل ممثلة  واالحتالل  األسيرات، 

باكير واألسيرة شروق دويات.

األسير  ● بقضية  االستئناف  ترفض  االحتالل  محكمة 
اإلدارّي  اعتقاله  أمر  وتثبت  هواش  أبو  هشام  املضرب 

لـ4 أشهر، رغم خطورة وضعه الصحي.

حركة  ● يف  األسـرى  مكتب  مسؤول  جبارين  زاهر 
سيكون  باألسيرات  املساس  بأن  »نؤكد  حـمــاس: 
حثيث  وبشكل  نسعى  وإننا  وارتدادات،  تبعات  له 
االستفراد  من  االحتالل  منع  ىلع  ونعمل  ومتواصل، 

باألسرى واألسيرات داخل السجون«.

عدنان:  ● خضر  اإلسالمي  الجـهاد  بحركة  القيادي 
»االحتالل يرتكب حماقة كبيرة بالعدوان ىلع األسيرات، 

وندعو للغضب يف كل الساحات وامليادين«.

ىلع  ● عقوبات  تفرض  اإلسرائيلي  »عوفر«  سجن  إدارة 
12 أسيًرا، تمثلت بعزلهم ملدة 24 ساعة، و200 شيقل 
غرامة مالية ىلع كل واحد منهم، وحرمانهم من الزيارة 

و«الكانتينا« ملدة شهر.

يوسف  ● محمود  األسير  تنقل  االحتالل  سجون  إدارة 
القطاع،  جنوب  خانيونس  سكان  عاًما(   46( طه  أبو 
مفاجئ  لتدهور  برزالي  مشفى  إلى  رامون  سجن  من 
 2016 عام  منذ  معتقل  وهو  الصحي  طرأ ىلع وضعه 

ومحكوم بالسجن ملدة 5 سنوات ونصف.

األسير مالك حامد )27 عاًما( من بلدة سلواد برام اهلل،  ●
يواجه ظروف عزل خطيرة يف زنازين سجن »مجيدو«، 
أن  بعد  وذلك  الصحّي،  وضعه  تفاقم  إلى  مؤخًرا  أدت 
قبل  من  ممنهجة  العتداءات  متكرر  بشكٍل  تعرض 

الّسجانين.

االحتالل يمدد اعتقال الشاب أسامة سلهب من الخليل،  ●

االعتداء  بعد  يقبع يف مستشفى »سوروكا«  زال  وما 

الوحشي الذي تعرض له خالل اعتقاله قبل أيام.

الدولية،  ● والحقوقية  اإلنسانية  للمؤسسات  مطالبات 

ويف مقدمتها الصليب األحمر بالضغط ىلع االحتالل 

لتوفير مستلزمات األسرى الشتوية من مالبس وأغطية 

مع دخول فصل الشتاء والتي يحتاجها األسرى بشكل 

كبير نظرا الفتقار السجون لها.

االحتالل يعيد العشرات من عائالت األسرى املتوّجهين  ●

لزيارة أبنائهم للمّرة الثالثة باّدعاء عدم تلّقيهم للجرعة 

الثالثة من اّللقاح املضاّد لفيروس كورونا.

محاكمة  ● تؤجل  اإلسرائيلية  العسكرية  سالم  محكمة 

األسيرة منى قعدان من جنين حتى تاريخ 2022/1/13، 

وهي أسيرة محررة أعيد اعتقالها يف أبريل املاضي.

رئيس جمعية الخصوبة الفلسطينية عدوان البرغوثي:  ●

املهربة؛  النطف  بعملية  بالتشكيك  ألحد  نسمح  لن 

تتم وفق ضوابط شرعية وعلمية، وهذه مهمة  ألنها 

ذريتهم  تحرير  ىلع  أسرانا  ساعدت  مقدسة  طبية 

وتحدي االحتالل وصفعه.

متأثًرا  ● الحروب  الفتاح  عبد  عيسى  املحرر  األسير  وفاة 

بإصابته بفايروس كورونا.

عن  ● إضرابه  يواصل  شويكي  أمين  املقدسي  األسير 

تلقي عالج مرض السكري لليوم 93 ىلع التوالي رفضًا 

العتقاله اإلداري.



125
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

                                                                                                                                              536
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن »مجدو«

ياسر أبو تركي

346
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن »نفحة«

هيثم إبراهيم بلل

259
يومًا على التوالي

يف زنازين معتقل »جلبوع«

محمد نوارة

153
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن »عسقالن«

أشرف أبو سرور

منذ أشهر طويلة

يف زنازين سجن »اهوليكدار«

عنان نجيب

107
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن بئر السبع

رفعت أبو فارة

212
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن
»النقب الصحراوي«

أحمد جمعة أبو جزر

191
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن عسقالن


