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تعريفية  ● إعالمية  حملة  الوطن«..  حرائر 

املؤسسة  ُتطلقها  الفلسطينيات  باألسيرات 

الدولية للتضامن مع األسرى )تضامن( بالشراكة 

لتسليط  الفلسطينية  املرأة  شؤون  وزارة  مع 

وبمعاناتهن،  األسيرات  واقع  ىلع  الضوء 

وترميزهن  كأيقونات للنضال الفلسطيني. 

غيبوبة  ● يف  زال  ما  حميد  أبو  ناصر  األسـير 

وتحت أجهزة التنفس، ووالدته تعلن اإلضراب 

لتلقي  سراحه  إطالق  حين  إلى  الطعام  عن 

العالج خارج األسر.

إصابة األسير هشام أبو هواش بفيروس كورونا  ●

بالداخل  هاروفيه«  »أساف  مستشفى  يف 

عن  إضرابه  انتهاء  من  يوما   12 بعد  املحتل 

الطعام.



413 إصابة بكورونا يف صفوف األسرى بسجون االحتالل  ●

الجاري  العام  50 خالل  الوباء، منهم  انتشار  بداية  منذ 

بينهم 7 أسيرات واألسير هشام أبو هواش.

نادي األسير: )131( حالة اعتقال ُسجلت يف النقب منذ  ●

املعتقلون  تعرض  خاللها  الراهّنة،  املواجهة  بداية 

وندعو  العنف والعتداءات مختلفة،  ملستوى عال من 

لألسرى،  الراهنة  اإلسناد  حالة  من  جزء  يكون  أّن  إلى 

يواجهون  الذين  النقب  يف  شعبنا  ألبناء  إسناد  حالة 

مخطط يمثل جوهر الصراع مع االحتالل.

إرجاع  ● يقررون  »نفحة وعسقالن«  األسرى يف سجني 

وجبات الطعام غدًا للضغط ىلع إدارة سجون االحتالل 

اإلسرائيلي من أجل زيارة أشقاء األسير املريض ناصر أبو 

حميد له باملستشفى.

األسير محمد العارضة يعلق إضرابه املفتوح عن الطعام  ●

الذي استمر 4 أيام، إلعطاء فرصة إلدارة سجون االحتالل 

العقوبات  وإنهاء  ظروفه  بتحسين  مطالبه  ىلع  للرد 

التي فرضت عليه.

اإلداريون  ● املعتقلون  التوالي..  ىلع  الـ)16(  لليوم 

يواصلون مقاطعتهم ملحاكم االحتالل، وذلك يف إطار 

مواجهتهم لسياسة االعتقال اإلدارّي، يذكر أن عددهم 

نحو 500 معتقل، بينهم أربعة قاصرين، وأسيرة واحدة 

وهي شروق البدن.

شقيق األسير هشام أبو هواش: االحتالل يحاول تصفية  ●

هشام قبل اإلفراج عنه وذلك بنقل جرثومة وفيروس 

كورونا إلى جسده الهزيل.

األسير محمد نوارة من رام اهلل، يعّلق إضرابه عن الطعام  ●

الذي استمر لـ11 يوًما ضد أمر عزله االنفرادّي، وذلك بعد 

وعود بإنهاء عزله بتاريخ الـ21 من يناير الجاري.

مخابرات االحتالل اإلسرائيلي تعيد اعتقال األسير املحرر  ●

عرين الزعانين من بوابة سجن »ريمون« الصحراوي فور 

االحتالل  سجون  يف  أشهر   9 قضاء  بعد  عنه  االفراج 

وتستدعي شققه عماد للتحقيق.

االحتالل ينقل األسير الطالب يف جامعة بيرزيت قسام  ●

قوات  اختطافه من قبل  إلى سجن عوفر عقب  نخلة 

خاصة أمام حرم الجامعة قبل يومين، حيث يعاني من 

كسور يف الساق والركبة إثر اعتداء الجنود عليه أثناء 

االعتقال.

بالسجن  ● فلسطيني  الحكم ىلع  العبري:  »واال«  موقع 

بدعوى  شيكل؛  ألف   18 بقيمة  غرامة  ودفع  شهرًا   28

باب  عند  مستوطن  ىلع  مغلية  قهوة  كأس  سكب 

العامود بالقدس.

عن  ● إضرابه  يواصل  شويكي  أمين  املقدسي  األسير 

التوالي  ىلع  الـ121  لليوم  السكري  مرض  عالج  تلقي 

رفضًا العتقاله اإلداري.
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