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األسير املصاب بالسرطان ناصر أبو حميد يف  ●

الصحية  حالته  »الرملة«،  سجن  مستشفى 

غاية يف الصعوبة ويرقد ىلع كرسي متحرك 

وبالكاد  للتنفس،  أكسجين  أسطوانة  وتالزمه 

يستطيع  وال  وقدميه،  يديه  تحريك  يستطيع 

الوقوف ويقضي حاجته بواسطة كيس للبول.

رام  ● من  معطان  الباسط  عبد  املريض  األسير 

اهلل يبدأ اضرابه عن الطعام، علما أنه معتقل 

اداري ومصاب بالسرطان وال يتلقى أّي عالج.

اإلداريون  ● األسرى  حرية«..  »قرارنا  شعار  تحت 

يواصلون  اإلسرائيلي  االحتالل  سجون  يف 

37 ىلع  لليوم  االحتالل  مقاطعتهم ملحاكم 

االعتقال  سياسة  بإنهاء  للمطالبة  التوالي 

اإلداري.



رفض  ● يقررون  االحتالل  سجون  يف  اإلداريون  األسرى 

الخروج ملقابالت جهاز »الشاباك« ضمن الخطوة الثانية 

من املعركة التي يخوضونها ضد املحتل.

هيئة األسرى: أسرى سجن »عسقالن« يخوضون اضرابا  ●

عن الطعام وسيقومون بإرجاع وجبات الطعام الثالثة، 

احتجاجا ىلع املماطلة من قبل إدارة السجون وعدم 

االهتمام بموضوع األسير املريض ناصر أبو حميد، الى 

جانب رفض اإلدارة التجاوب يف نقل شقيق األسير أبو 

حميد ليكون بجانب ناصر ملساعدته.

فلسطينيًا  ●  570 األسرى:  لدراسات  فلسطين  مركز 

سيدات،   )8( و  طفاًل،   )72( بينهم  االحتالل  اعتقلهم 

خالل شهر يناير املاضي.

سلطات االحتالل اإلسرائيلي تنقل األسير أيهم كممجي  ●

الحرية من سجن جلبوع لعزل سجن  أحد محرري نفق 

ايالون بالرملة، واألسير يعقوب قادري من عزل ريمونيم 

إلى عزل ريشل.

رسالة األسير وليد دقة من سجن عسقالن إلى طفلته  ●

املهربة:  النطف  عبر  الحرية  إلى  خرجت  التي  ميالد 

»بابا ميالد.. كل عام وأنت بخير يا زكاوة الدنيا كلها .. 

اليوم يا بابا تكملين عامك الثاني. عام آخر يمر دون أن 

والدتك.  منذ  واحدة  بقبلة  أحظى  أن  ودون  أحتضنك 

عام آخر يمر وأنا فرح به ألنه يقّربني من لحظة اللقاء 

بك ويحزنني ألنني أخسر عامًا آخر من طفولتك«.

رغم تبليغ أهاليهن باستئناف الزيارات.. االحتالل يلغي  ●

من جديد زيارة األسيرات يف سجن الدامون.

ابداع رغم األلم .. األسير ماهر الهشلمون من الخليل ُيتم  ●

االحتالل  سجون  يف  الثانية  للمرة  املاجستير  درجة 

اإلسرائيلي.

األسير  ● ىلع  تحكم  اإلسرائيلي  االحـتـالل  محكمة 

الصحفي عاصم الشنار من مدينة نابلس بالسجن ملدة 

6 أشهر.

محكمة سالم العسكرية اإلسرائيلية تحكم ىلع األسير  ●

الطفل محمد ابراهيم أبو مصطفى من نابلس بالسجن 

الفعلي ملدة 6 شهور وغرامة مالية 2000 شيكل.

األسير  ● والدة  وفاة  حرًا..  نجلها  تحتضن  أن  قبل  رحلت 

املقعد واملريض منصور موقدي من سلفيت علما أنه 

املؤبد  بالسجن  ومحكوم   2002 منذ  معتقل  األسير 

ويعاني من شلل نصفي.

عن  ● إضرابه  يواصل  شويكي  أمين  املقدسي  األسير 

التوالي  ىلع  الـ142  لليوم  السكري  مرض  عالج  تلقي 

رفضًا العتقاله اإلداري.
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