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170 إصابة بفيروس كورونا بين صفوف األسرى  ●

وإيشل  عوفر  معتقلي  يف  الفلسطينيين 

خالل األيام املاضية.

بنقل  ● قراًرا  ُيصدر  »االحتالل  األسرى:  هيئة 

األسير ناصر أبو حميد إلى ما يسمى مستشفى 

الصعب  الصحي  وضعه  رغم  الرملة،  معتقل 

والخطير جًدا يف مستشفى برزيالي«.

تمّكن  ● الذي  حميد  أبو  ناصر  األسير  شقيق 

عظمّي،  هيكل  إلى  تحّول  األسير  زيارته:  من 

إطعامه،  يحاول  املمرضين  أحد  معه  يتواجد 

ومن  أطرافه،  استخدام  ىلع  القدرة  فاقد 

الواضح أنه فقد القدرة ىلع الكالم، وما يزال 

وضعه خطير جًدا.



بدعوى  ● فلسطينيًا   54 اعتقال  تعلن  االحتالل  شرطة 

وقوات  مستوطنين  ىلع  والحجارة  الثلج  كرات  إلقاء 

االحتالل يف القدس.

الشديد..  ● العضلّي  الوهن  اسمه  نادر  مرض  من  يعاني 

لعيادة  نخلة«  »أمل  املريض  األسير  ينقل  االحتالل 

سجن الرملة اليوم، بعد إصابته بفايروس كورونا، حيث 

كان معتقاًل يف سجن عوفر.

تحت شعار »قرارنا حرية«.. األسرى اإلداريون يف سجون  ●

االحتالل يواصلون مقاطعتهم ملحاكم االحتالل لليوم 

االعتقال  سياسة  بإنهاء  للمطالبة  التوالي  ىلع   30

اإلداري.

املحامي مروان فريح: النيابة العامة الصهيونية قدمت  ●

الئحة اتهام ضد 8 معتقلين من النقب؛ وبلغ عدد لوائح 

االتهام التي قدمتها مؤخرا حوالي 7 حتى ظهر اليوم، 

ضد 28 شابا من بينهم 3 قاصرين.

زكريا  ● األسير  تنقل  اإلسرائيلي  االحتالل  سجون  إدارة 

زبــيدي من عزل سجن بئر السبع إلى جهة مجهولة.

األسير  ● الشيخ  اعتقال  تمدد  اإلسرائيلية  سالم  محكمة 

عملية  تنفيذ  بتهمة  أيام  لخمسة  جرادات  محمد 

والدة  جرادات  السيدة عطاف  إعتقال  وتمدد  حومش؛ 

األسيرين عمر وغيث جرادات ملدة خمسة ايام بتهمة 

التستر ىلع املنفذين.

نحو  ● قبل  السّجانات  إلحدى  التصدي  ىلع  ُيحاكمها 

األسيرة  محاكمة  جلسة  يؤجل  االحتالل  عامين.. 

شهر  من  الـ24  حتى  وذلك  حمادة،  فدوى  املقدسية 

شباط القادم.

يغلقون  ● األسرى يف »عسقالن«  األسرى:  هيئة شؤون 

السجن بشكل كامل، تضامًنا مع األسير ناصر أبو حميد 

واألسرى املرضى.

.. االحتالل يواصل عزل األسير  ● التوالي  147 ىلع  اليوم 

مالك أحمد حامد يف سجن مجدو وسط ظروف سيئة، 

علما  الكنتينة،  من  والحرمان  الزيارة  منع  يف  ويستمر 

أنه معتقل منذ 5 أعوام ومحكوم بالسجن املؤبد.

77 عاما  ● وفاة األسير املحرر »بدران  بدر محمد جابر » 

من الخليل، وكان أمضى ما يزيد عن 15 عامًا يف سجون 

االحتالل.

الخليل ملدة  ● أسامة سلهب من  الشاب  اعتقال  تمديد 

أسبوعين وكان اعتقل قبل شهر ونصف بعد االعتداء 

الوحشي عليه ونقل ىلع اثرها للمستشفى.

عن  ● إضرابه  يواصل  شويكي  أمين  املقدسي  األسير 

التوالي  ىلع  الـ135  لليوم  السكري  مرض  عالج  تلقي 

رفضًا العتقاله اإلداري.



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

وائل الجاغوب
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