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عن  تفر�  اإلسرائيلي  االحتالل  قوات    

بعد  بكريات  مال�  املقدسي  األسري 

وتفر�  سجونها  يف  عاما   19 قضائه 

والذي  ناج�  الشيخ  أيضا  والده  عن 

االحتفال  نيته  حبجة  احتجازه  مت 

بإطالق سراح ابنه. 

تثبت  العسكرية  االحتالل  حمكمة    

اإلداري لألسري جربيل  االعتقال  قرار 

رغم  4 شهور،  ملدة  الزبيدي من جنني 

أنه �وض إضرابًا عن الطعام منذ 20 

ل�داري  حتويله  على  احتجاجًا  يومًا 

بعد انتهاء حمكوميته الفعلية.
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األسري علي مهند مرزوق )24 عاًما( من جنني، يواصل    
على  احتجاًجا  أيام  مثانية  منذ  الطعام  عن  إضرابه 
معتقل  يف  هلا  يتعرض  اليت  القاسية  التحقيق  ظروف 
الثاني/  تشرين   24 يف  اعتقاله  تاريخ  منذ  »اجللمة« 

نوفمرب 2020.

كورونا،  بفريوس  النقب  بسجن  فلسطيين  أسري  إصابة   
وإغالق قسم 3 بالسجن بشكل كامل بعد ظهور أعراض 
مرضية على عدد من األسرى املخالطني لألسري املصاب.

 األسري حسام الرزة من نابلس ُيعلن اليوم اإلضراب املفتوح 
أشهر  أربعة  اإلداري  إعتقاله  لتمديد  رفضًا  الطعام  عن 

إضافية.

 للمرة الثالثة على التوالي.. سلطات االحتالل اإلسرائيلي 
علي  األسري  حبق  أشهر   5 ملدة  اإلداري  االعتقال  متدد 

شواهنة من بلدة كفر ثلث شرق قلقيلية.

 43 بالسجن  حكما  تصدر  العسكرية  االحتالل  حمكمة   
بلدة  من  الربغوثي  خلدون  عبيدة  األسري  على  شهرا 
بقيمة  مالية  غرامة  إىل  إضافة  اهلل،  رام  مشال  كوبر 

2000 شيكل.

إدارة سجون االحتالل تنقل األسري حممود أبو خربيش    

)54 عاًما( من أرحيا، واملعتقل منذ )33 عاًما(، إىل العزل 

االنفرادي بشكٍل مفاجئ.

االعتقال  ميدد  االحتالل  التوالي..  على  الثالثة  للمرة    

ملدة  اهلل  رام  األسري علي هشام محدان من  اإلداري حبق 

ثالثة أشهر.

عائلة الشاب حممد خضر صالح من بلدة اخلضر جنوب    

بيت حلم تناشد ملعرفة مكان تواجد ابنها الذي مت اعتقاله 

يوم األحد املاضي من مكان عمله يف الداخل احملتل؛ حيث 

ال تعرف عنه شيئا.

 خاض إضراب طويل عن الطعام رفضًا لالعتقال اإلداري.. 

االحتالل يعتقل األسري احملرر أمحد زهران من بلدة دير 

أبو مشعل بعد احتجازه على مفرق قرية عابود.

 االحتالل يعيد اعتقال احملرر رامي فضايل من منزله برام 

اهلل بعد أيام من حترره من اعتقال دام عامني

 عائلة الفتى املقدسي األسري نور الدين نصر عبيد تطالب 

أعراض  من  يعاني  حيث  له  الكورونا  فحص  بإجراء 

الفريوس كاإلسهال وارتفاع بدرجات احلرارة وتعب عام 

يف جسمه.

 إدارة سجون االحتالل تواصل عزل األسري عمر خرواط من 

اخلليل يف زنازين سجن هشارون لليوم 21 على التوالي، 

وهو العزل الثاني له خالل هذا العام.

 وفاة والد األسري احملرر خضر عدنان يف بلدة عرابة قضاء 

جنني بعد صراع مع املرض.


