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األسير  ● السجان..  ىلع  الخاوية  بأمعائه  انتصر 
هشام أبو هواش ينتصر ىلع االعتقال اإلداري 
أن  املتواصل ىلع  اإلضراب  يوًما من   141 بعد 

يكون اإلفراج عنه بتاريخ 26 فبراير املقبل.

عائلة األسير املريض ناصر أبو حميد: الطبيب  ●
أكد للعائلة أن التهابا حادا أصاب رئتيه والذي 
مرده تلوث جرثومي أدى النهيار عمل الرئتين 
لدخوله  أدى  الذي  األمر  لديه  املناعة  وجهاز 

يف غيبوبة.

األسرى اإلداريون يف سجون االحتالل يواصلون  ●
الرابع  لليوم  االحتالل  ملحاكم  مقاطعتهم 
ىلع التوالي للمطالبة بإنهاء سياسة االعتقال 

اإلداري تحت شعار »قرارنا حرية«.

إصابة عدد من األسرى الفلسطينيين بفيروس  ●
كورونا.



عميد األسرى الفلسطينيين.. يدخل األسير كريم يونس  ●

املحتل،  الداخل  يف  عارة  قرية  سكان  من  عاًما(   63(

عامه الـ40 واألخير يف سجون االحتالل.

والدة األسير ناصر أبو حميد: »االحتالل رافض يطمني  ●

أوالدي  تطلعلي  املقاومة  بتمنى من  وأنا  ناصر،  ىلع 

يف الصفقة الجاية«.

جرادات  ● محمود  األسير  عائلة  يبلغ  االحتالل  جيش 

يتهمه  والذي  يسكنها،  التي  الشقة  هدم  بنيتهم 

االحتالل بتنفيذ عملية »حومش« قرب نابلس بتاريخ 

16 ديسمبر 2021.

األسير محمد هاشم نوارة من بلدة املزرعة الغربية برام  ●

اهلل يشرع باإلضراب عن الطعام منذ 4 أيام بسبب رفض 

إدارة السجون إنهاء عزله املستمر منذ 6 شهور، وكان 

نقل من عزل سجن مجدو الى عزل سجن جلبوع مؤخرا، 

وهو معتقل منذ 20 عاما ومحكوم بالسجن املؤبد.

الهيئة القيادية العليا ألسرى حركة حماس تعلن عودة  ●

األوضاع داخل السجون الى ما كانت عليه قبل عملية 

حالة  تنهي  اتفاق  لصيغة  التوصل  بعد  للحرائر  الثأر 

التوتر التي استمرت 17 يوًما

االحتالل يقدم الئحة اتهام بحق الشيخ حسن يوسف  ●

بذريعة إلقائه كلمة يف بيت عزاء الشـهـيـد فادي أبو 

شخيدم يف مخيم شعفاط بمدينة القدس.

األسير  ● ىلع  حكمًا  تصدر  اإلسرائيلي  االحتالل  محكمة 

منتصر شلبي بالسجن املؤبد مرتين إضافة إلى غرامة 

مالية 2.5 مليون شيكل.

●  600 فروانة:  الناصر  عبد  األسرى،  بشؤون  الباحث 

االحتالل  سجون  يف  األسرى  مجموع  من  مريض  أسير 

مزمنة  أمراضا  يعانون  بعضهم   ،)4600( بلغ  وعددهم 

وخطيرة كالسرطان.

العام  ● خالل  فلسطيني  آالف   8 نحو  اعتقل  االحتالل 

األطفال،  بحق  اعتقال  حالة   1266 بينهم  من   ،2021

بارتفاع بنسبة %60 عن العام السابق.

محكمة االحتالل العسكرية تحكم ىلع األسير الجريح  ●

ثالثة  الفعلي ملدة  بالسجن  من طولكرم  أرقم هرشة 

سنوات وغرامة مالية بقيمة 5 آالف شيكل.

االحتالل يعزل الشيخ األسير محمد يوسف جرادات يف  ●

عزل سجن هداريم وهو أحد املعتقلين ىلع خلفية 

عملية »حومش«.

عن  ● إضرابه  يواصل  شويكي  أمين  املقدسي  األسير 

التوالي  ىلع  الـ114  لليوم  السكري  مرض  عالج  تلقي 

رفضًا العتقاله اإلداري.



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