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إدارة سجون االحتالل تشن حملة مسعورة ضد  ●
األسيرات الفلسطينيات يف سجن »الدامون« 
وتعتدي عليهن بالضرب مما أدى إلصابة عدة 

أسيرات وتعزل 3 منهن.

األسرى يف سجون االحتالل: »لن نسمح ببقاء  ●
كانت  ما  إلى  األوضاع  تعود  ولن  العقوبات، 
عليه دون عودة األسرى املعزولين ووقف كافة 
األحداث  خلفية  اتخذت ىلع  التي  اإلجراءات 

األخيرة واالستجابة لبقية مطالب األسيرات«.

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

االحتالل اإلسرائيلي.

عزل  ● تنهي  اإلسرائيلي  االحتالل  سجون  إدارة 
األسيرتين مرح باكير وشروق دويات وتعيدهن 
األدوات  وترجع  فتحه  بعد  األسيرات  لقسم 

الكهربائية.



األوضاع داخل السجون تتجه نحو التصـــعيد يف ظل  ●
عدم استجابة االحتالل بإعادة األمور إلى ما كانت عليه 

وخاصة لدى األسيرات.

يف  ● إسرائيلي  ضابط  يطعن  املبحوح  يوسف  األسير 
الدامون،  سجن  يف  لألسيرات  انتقاًما  نفحة  سجن 
حقيقي  خطر  من  وتحذيرات  مجهواًل،  زال  ما  ومصيره 

ىلع حياته.

إعالم األسرى: ما زال الغموض يكتنف مصير أسرى قسم  ●
مصيرهم  بات  أسيًرا  و80  »نفحه«،  سجن  يف   »12«
إدارة  قبل  من  ممنهج  لقمع  تعرضهم  بعد  مجهواًل 

سجون االحتالل.

عائلة األسير هشام أبو هواش: »االحتالل يرتكب جريمة  ●
ىلع  إلرغامه  الطعام  عن  املضرب  األسير  ابننا  بحق 
تفيد  الرسمية  الطبية  والتقارير  املستمر،  اضرابه  فك 

بإمكانية استشهاده يف أي لحظة«.

أنفسنا  ● أعددنا  حماس:  ألسرى  العليا  القيادية  الهيئة 
ملعركة طويلة ومفتوحة مع إدارة سجون االحتالل.

مسؤول مكتب األســرى والجرحى والشـهداء يف حركة  ●
حـمــاس، زاهر جبارين: »أبلغنا الوسطاء واملصريين بأن 
ضرب األسيرات لن يمر دون عقاب وأي تجاوز للخطوط 

الحمراء سيكون له تداعيات ىلع املنطقة«.

األسرى اإلداريون يف سجون االحتالل يقررون مقاطعة  ●
اإلداري  باالعتقال  الخاصة  االحتالل  ملحاكم  شاملة 

ابتداء من مطلع الشهر القادم )2022/1/1(.

لكافة  ● األهالي  زيارة  إيقاف  تقرر  االحتالل  سجون  إدارة 
أسرى حركة حماس يف السجون.

االحتالل يحكم بالسجن املؤبد و40 عاما ىلع األسير  ●
لحم  بيت  جنوب  جندي  قتل  بتهمة  عصافرة  قاسم 
قبل أكثر من عامين كما حكم بأن يدفع غرامة مليون 
عملية  عن  شيكل  ألف   60 آخر  ومبلغ  شيكل  ونصف 

أخرى نفذها عام 2011.

محكوم بالسجن 11 مؤبدًا.. إدارة سجون االحتالل تنقل  ●

األسير ثائر حّماد إلى العزل االنفرادي يف سجن »نفحة«. 

عائلة األسير حسام حسن أبو حسين من الخليل تطالب  ●

أنه  حيث  الصحي،  وضعه  لسوء  عنه  الفوري  باإلفراج 

واحدة  بكلية  ويعيش  التالسيميا  مرض  من  يعاني 

الرملة بوضع صحي  ونقل قبل يومين إلى مستشفى 

صعب، وهو معتقل إداري منذ عام.

بعد أن انتظرت عائلتها لساعات.. االحتالل يؤجل اإلفراج  ●

عن األسيرة إيناس عصافرة بذريعة عدم احتساب فترة 

»املنهلي«.

القائد محمود عيسى  ● وفاة والدة أقدم أسير مقدسي 

من بلدة عناتا شرق القدس.

عن  ● إضرابه  يواصل  شويكي  أمين  املقدسي  األسير 

التوالي  ىلع  الـ100  لليوم  السكري  مرض  عالج  تلقي 

رفضًا العتقاله اإلداري.



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

وائل الجاغوب

                                                                                                                                              543
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن »مجدو«

ياسر أبو تركي
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يومًا على التوالي

يف زنازين سجن »نفحة«

هيثم إبراهيم بلل
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يف زنازين معتقل »جلبوع«

محمد نوارة
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أشرف أبو سرور

منذ أشهر طويلة

يف زنازين سجن »اهوليكدار«

عنان نجيب
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يومًا على التوالي

يف زنازين سجن بئر السبع

رفعت أبو فارة
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يف زنازين سجن
»النقب الصحراوي«

أحمد جمعة أبو جزر
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ثائر حماد

14
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يف زنازين سجن نفحة


