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ماهر  األسري  عن  يفرج  االحتالل    

عن  إضرابا  خاض  والذي  األخرس، 

الطعام استمر 103 أيام متواصلة ضد 

اعتقاله اإلداري.

للتضامن  للتضامن  الدولية  املؤسسة    

حبملة  تشارك  )تضامن(  األسرى  مع 

العاملي  اليوم  يف  #فلسطني_قضي� 

للتضامن مع الشع� الفلسطي�

ارتفاع عدد األسرى املصابني بفايروس    

كورونا اىل 137، بعد إصابة أسريين 

137 مبركز توقيف »بتاح تكفا«.
عدد األسرى المصابين بفايروس كورونا



 55( خليل  عايد  األسري  تنقل  االحتالل  سجون  إدارة    
بالداخل  سوروكا  مستشفى  إىل  طولكرم  سكان  عاما( 
من  يعاني  حيث  الصحي،  وضعه  تدهور  بعد  احملتل 
انسداد يف الشرايني، ومن املقرر إجراء عملية جراحية له 
األحرار  وفاء  صفقة  حمرري  أحد  وهو  القادم،  األسبوع 

املعاد اعتقاهلم.

عائلة األسري الطفل »أمل معمر خنلة« )16 عاما( من    
التدخل  احلقوقية  املؤسسات  تناشد  اجللزون  خميم 
إلطالق سراح جنلها من سجون االحتالل حيث انه يعاني 
 »Matsthemia Graves« يدعى  نادر  مرض  من 
الرئة  يف  سرطاني  ورم  استئصال  عملية  أجرى  وكان 
4 شهور. وكان اعتقل قبل شهر وصدر حبقه قرار  قبل 

اعتقال إداري.

الربد يف فصل الشتاء.. أمل متجدد حياصر األسرى كل    
عام.

30 أسريًا يدخلون أعوامًا جديدة يف سجون االحتالل.   

واألسرى  »عوفر«  سجن  يف   )22( قسم  تقتحم  قوات    
يرجعون وجبات الطعام.

اعتقال الشاب أيوب حممد املساملة من ذوي االحتياجات    
اخلاصة غرب اخلليل.

االحتالل يفرج عن الصحفي عبد الرمحن ظاهر.   

أكثر مثانية أشهر من العزل اإلنفرادي... إدارة السجون    
تنقل األسري عمر خرواط إىل سجن »شطه«.

للمرة الرابعة على التوالي.. حمكمة االحتالل العسكرية    
أبو قبيطة« من  جتدد االعتقال اإلداري  لألسري »عالء 

مدينة يطا باخلليل ملدة 3 أشهر إضافية وهو معتقل منذ 
15 شهرًا .

االحتالل ينقل األسري عايد خليل إىل مستشفى سوروكا    
يف  انسداد  من  يعاني  حيث  الصحي،  وضعه  تدهور  بعد 
له األسبوع  املقرر إجراء عملية جراحية  الشرايني، ومن 

القادم.

بعد التحقيق معه يف عسقالن لـ 40 يومًا .. ادارة سجون    
من  الرمياوي«  فايز  »عزالدين  األسري  تنقل  االحتالل 
سكان بلدة بيت رميا برام اهلل اىل سجن عوفر، علمًا أنه 

معتقل منذ 2020/10/22

املرأة  ضد  العنف  علي  للقضاء  العاملي  اليوم  مبناسبة    
)38( إمراة فلسطينية يتعرضن النتهاكات جسيمة يف 

سجون االحتالل.

عواد  خضر  إبراهيم  نورهان  اجلرحية  املقدسية  األسرية    
داخل  التوالي  على  السادس  االعتقالي  عامها  تدخل 
سجون االحتالل، وكانت قد اعتقلت وهي طفلة قاصر.

حمكمة االحتالل تؤجل حماكمة الطفل املقدسي عبد    
اهلل أجمد عبيد 15 عامًا من العيساوية بالقدس احملتلة.

وقفة تضامنية مع األسري نائل الربغوثي أمام منزله يف    
بلدة كوبر يف ذكرى اعتقاله الـ41.

سجون  يف  املرضى  األسرى  ملناصرة  محلة  انطالق    
دياك  أبو  سامي  الشهيد  األسري  منزلي  من  االحتالل 

والشهيد كمال أبو وعر  يف جنني.

ندوة إلكرتونية بعنوان »واقع األسريات يف سجون االحتالل    

يف ظل جائحة كورونا وسياسة االهمال الطيب«.

38إمراة فلسطينية1,496أسيرًا
يقضون أحكامًا تزيد عن 10 سنوات

بينهم )543( مؤبدًا.

ســـجون  فـــي  جســـيمة  النتهـــاكات  يتعرضـــن 
االحتـــال.


