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 املؤسسة الدولية للتضامن مع األسرى )تضامن(:  ●
أسرانا  لها  يتعرض  التي  اإلساءة  »ندين بشدة 
األبطال من خالل فيلم أميرة، الذي يأتي يف 
بحق  واالنتهاكات  املظالم  فيه  تتكاثر  وقٍت 
أسرانا، ليشكل خنجرًا مسمومًا يف وجه هذه 

املبادرة اإلنسانية مبادرة النطف املهربة«.

وسائل  ● اجتاحت  التي  الغضب  موجة  بعد 
األردني:  التلفزيون  االجتماعي..  التواصل 
سحب  تقرر  لألفالم  األردنية  امللكية  الهيئة 

فيلم »أميرة« من سباق جوائز األوسكار 2022.

عن  ● إضرابه  يواصل  هواش  أبو  هشام  األسير 
اعتقاله  ضد  التوالي  ىلع   118 لليوم  الطعام 

اإلداري يف سجون االحتالل اإلسرائيلي.

االحتالل اعتقل 402 مواطًنا فلسطينيًا خالل  ●
الشهر املاضي، من بينهم 66 طفاًل و3 نساء.



األسـير  ● بقاء  ترفض  هروفيه  آساف  مستشفى  إدارة 
املضرب عن الطعام هشام أبو هواش داخل املستشفى 
املدعمات،  أخذ  ورفضه  الصحي  وضعه  تردي  بسبب 

وإدارة سجون االحتالل تعيده إلى عيادة سجن الرملة.

شقيق  ● عصبي..  انهيار  حالة  يف  االحتالل  عنه  أفرج 
صحي  وضع  يف  »أخي  الرجوب:  نبيل  املحرر  األسير 
عن  بالكشف  ونطالب  االنفرادي،  العزل  نتيجة  صعب 
يف  كدمات  يف  وهناك  السجن،  داخل  معه  جرى  ما 

رأسه«.

أكثر من نصف وزنه.. شقيق األسير املضرب عن  ● خسر 
الطعام هشام أبو هواش: »شقيقي يعاني من ضعف 
يف  كامل  بشكل  التركيز  وفقدان  والسمع  البصر  يف 
تحريك  وال يستطيع  الكالم  القدرة ىلع  العقل وعدم 

أطرافه«.

الفنانة األردنية جولييت عواد بطلة مسلسل »التغريبة  ●
التطبيع  أنواع  أقذر  من  »أميرة«  فيلم  الفلسطينية«: 
فهو يسيء لألسرى، ومن أنتج ومّثل يف فيلم »أميرة« 
عقليته  »أميرة«  فيلم  وكاتب  باألحذية،  ضربه  يجب 
عربية  وقنوات  العرض،  من  منعه  ويجب  يهودية 

تتجاهل فلسطين ألنها تركض وراء التطبيع.

الفنان األردني ساري األسعد: فيلم »أميرة« يحمل إساءة  ●
لألسرى بشكل كبير جدا، وال يحق ألحد كائنا من كان 
الذين  العظام  األبطال  األسرى  أنساب  يف  يشكك  أن 
يرزحون تحت نيران االحتالل، وال يحق ملن يريد املشي 
ىلع السجادة الحمراء أن ُيسيئ لثوابت االمة، واإلساءة 
يمثل  ال  »أميرة«  وفيلم  األمة  لكل  إساءة  هي  لألسرى 

األردنيين.

صاحبة أول تجربة إنجاب عن طريق النطف املهربة..  ●
أم مهند الزبن زوجة األسير عمار الزبن: »فيلم أميرة لن 
الذين  واألسرى  وزوجاتهم،  األسرى  عوائل  إرادة  يزعزع 
يخوضون املالحم ضد االحتالل يعرفون جيًدا أن هذه 

رواية إسرائيلية بلسان عربي«.

بنتي  ● »ابتسامة  دقة:  وليد  األسير  زوجة  دقة،  سناء 

ىلع  القائمين  كل  ُتعادل  املحررة،  النطفة  »ميالد« 

فيلم أميرة وكل دولة االحتالل«.

فيلم  ● عرض  »وقف  فارس:  قدورة  األسير  نادي  رئيس 

أميرة خطوة باالتجاه الصحيح لكن كان يجب ىلع طاقم 

لتشكيل  الدعوة  من  بداًل  نهائيًا  الصفحة  طي  الفيلم 

املطلوب  معرفة  أرادوا  وإذا  الفيلم،  ملشاهدة  لجنة 

منهم، عليهم أن يقرؤوا بيان أسرانا األبطال«.

سلطات االحتالل اإلسرائيلي تعيد العشرات من عائالت  ●

يف  أبنائهم  لزيارة  املتوّجهين  الفلسطينيين  األسرى 

سجني »النقب« و«عوفر« باّدعاء عدم تلّقيهم للجرعة 

الثالثة من اّللقاح املضاّد لفيروس كورونا.

نفوذ  ● املقدسية  »الطالبة  محمود:  محمد  املحامي 

الطعام  لها  وقدموا  والشتائم  للتعذيب  تعرضت  حماد 

التهم  جميع  تنكر  وهي  الليل،  من  متأخر  وقت  يف 

املوجهة إليها«.

محكمة االحتالل ترفض تخفيض مّدة الحكم لألسـيرة  ●

املقدسية إيمان األعور والبالغة 22 شهًرا.

إلى  ● االحتالل  األسرى يف سجون  عمداء  قائمة  ارتفاع 

بشكل  وأكثر  عاًما   20 اعتقالهم  أسيًرا مضى ىلع   111

متواصل.

عن  ● إضرابه  يواصل  شويكي  أمين  املقدسي  األسير 

تلقي عالج مرض السكري لليوم 86 ىلع التوالي رفضًا 

العتقاله اإلداري



118
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

                                                                                                                                              529
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن »مجدو«

ياسر أبو تركي

339
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن »نفحة«

هيثم إبراهيم بلل

252
يومًا على التوالي

يف زنازين معتقل »جلبوع«

محمد نوارة

146
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن »عسقالن«

أشرف أبو سرور

منذ أشهر طويلة

يف زنازين سجن »اهوليكدار«

عنان نجيب

100
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن بئر السبع

رفعت أبو فارة

205
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن
»النقب الصحراوي«

أحمد جمعة أبو جزر

184
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن عسقالن


