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األسرى  صفوف  يف  مرضية  حالة   700   

بينهم 40 حالة مستعصية، إضافة لوجود 

10 حاالت مرضية بأورام سرطانية.

احملاكم العسكرية لالحتالل اإلسرائيلي    

األسرى  على  مالية  غرامات  تفرض 

األشبال يف سجون االحتالل بقيمة 350 

ألف شيكل خالل العام 2020.

اخلليل خيوض  من  اسعيد  وسيم  األسري   

قرابة  منذ  الطعام  عن  مفتوحًا  اضرابا 

الشهر رفضًا العتقاله اإلداري يف سجون 

االحتالل وادارة السجون تعزله يف سجن 

»أيال«.

   مطالبات ملنظمة الصحة العاملية بضرورة 
الضغط جديًا على السلطات اإلسرائيلية 
طبية  جلنة  بوجود  السماح  أجل  من 
حمايدة، لإلشراف ومراقبة عملية تطعيم 
األسرى يف سجون االحتالل ضد فريوس 

»كورونا«.

عزل  تواصل  االحتالل  سجون  إدارة    
لليوم  محادة  فدوى  املقدسية  األسرية 
خالل  الثانية  وللمرة  التوالي  على   46
 ،2016 منذ  معتقلة  وهي  اجلاري،  العام 

وتقضي حكمًا بالسجن ملدة 10 سنوات.



من  رموز  أبو  عماد  األسري  تعيد  االحتالل  سجون     إدارة 

مستشفى »شعاري تسيدك« اىل سجن »عوفر«، بعد أن 

خضع لعملية جراحية الستئصال ورم سرطاني مبنطقة 

مباشر  بشكل  بنقله  السجون  ادارة  وقامت  اخلصيتني، 

للسجن.

2020 اىل )95(  ارتفاع عدد سفراء احلرية خالل العام    

طفاًل، حيث استطاع 8 أسرى إجناب 9 أطفال جدد بينهم 

توأم.

خالل  تصدر  الصورية  اإلسرائيلية  العسكرية  احملاكم   

حبق  احلياة  مدى  املؤبد  بالسجن  أحكاما   2020 العام 

مخسة من األسرى الفلسطينيني.

رام اهلل،  17 عامًا من  القاصر أمحد علي صايف    األسري 

سجن  يف  االسرائيلية  االفراجات  جلنة  طلب  يرفض 

على  ختفيضا  منحه  مقابل  أمامها  باالعتذار  »جمدو« 

حكمه لـ 30 يومًا.

األسري مجال إبراهيم عمرو يعاني من تدهور يف وضعه   

الصحي بشكٍل متسارع، حيث أشارت تقارير طبية أولية 

إىل احتمالية إصابته بورم سرطاني يف الكبد والكلى.

أوضاعًا  من  يعانوا  الصحراوي  النقب  سجن  يف  األسرى   

املنخفض اجلوي  للغاية خالل  معيشية وصحية قاسية 

السعي  وعدم  حبياتهم  االحتالل  استهتار  ظل  ويف 

لتحسني ظروف اعتقاهلم.

للتنكيل  يتعرضن  حديًثا  يعتقلن  اللواتي  األسريات   

يسمى  هشارون  بسجن  اخلاص  القسم  يف  والتعذيب 

أليام  فيه  ُيتجزن  حيث  بالعزل،  أشبه  وهو  »املعبار« 

وأحيانا ألسابيع.

ودرور«  »اليماز  اإلسرائيلية من وحدات  القمعية  القوات   

تقتحم غرف األسرى الفلسطينيني يف قسم 10 بسجن 

»ايشل« وتغلقه بدعوى العثور على أجهزة هواتف مهرب.

 أصغر أسري إداري.. احملكمة العسكرية اإلسرائيلية تثبت 

قطش  سليمان  الفتى  األسري  حبق  اإلداري  االعتقال 

تاريخ  منذ  معتقل  أنه  علمًا  أشهر،   4 ملدة  اهلل،  رام  من 

2019/12/16

السلطات اإلسرائيلية يف سجن »جمدو« تؤجل اإلفراج   

انتهاء  بعد  نابلس  قـسـام عناد اجلاغوب من  عن األسري 

حمكوميته البالغة 3 شهور اىل وقت غري معلوم.

حكمًا  تصدر  »عوفر«  اإلسرائيلية  العسكرية  احملكمة   

على األسرية الطالبة يف جامعة بريزيت إيلياء أبو حجلة 

بالسجن الفعلي ملدة 11 شهرًا.

اعتقل قبل زفافه بيومني.. احملكمة العسكرية اإلسرائيلية    

جتدد االعتقال اإلداري للمرة الثانية على التوالي وملدة 

قطنة  بلدة  من  مشاسنة  مصعب  األسري  حبق  أشهر   4

مشال غرب القدس احملتلة.

سلطات االحتالل اإلسرائيلي تؤجل إطالق سراح األسري    

أمضى  أن  بعد  طولكرم  من  بركات  مصطفى  اهلل  عبد 

7 شهور يف األسر، رغم قرار احملكمة باإلفراج عنه اليوم 

بكفالة مالية.


