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االحتالل  سجون  يف   39 الـ  عامه  يدخل  يونس  كريم  الفلسطينيني  األسرى  عميد    

اإلسرائيلي.

ارتفاع عدد اإلصابات بني صفوف األسرى بفريوس كورونا إىل 189 إصابة منذ بداية    

انتشار الوبا�، بعد إصابة عدد من األسرى يف سجن النقب.



عن  إضرابه  يعلق  جنني  من  الزبيدي  جربيل  األسري    

بأن  يقضي  اتفاق  بعد  يوًما   26 لـ  استمر  الذي  الطعام 

يكون األمر اإلداري احلالي هو األخري.

الشيخ  اإلفراج عن  تقرر  اإلسرائيلية  العسكرية  احملكمة    

عدة  استمر  اعتقال  بعد  عاصف«  »أبو  الربغوثي  عمر 

أشهر.

األسرى الفلسطينيني يف معتقل »عصيون« يعانون من    

مأساوية الظروف االعتقالية واملعيشية، والربد القارص 

املياه  علب  يف  حاجتهم  ويقضون  الطعام  من  وحيرمون 

الفارغة.

وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي »أمري أوحانا« يقرر منع    

لفريوس  املضاد  باللقاح  الفلسطينيني  األسرى  تطعيم 

كورونا

خالل  صعدت  الصورية  اإلسرائيلي  االحتالل  حماكم    

حبق  اإلداري  االعتقال  أوامر  إصدار  من   2020 العام 

قرار   )1100( أصدرت  حيث  الفلسطينيني،  األسرى 

إداري ما بني جديد وجتديد.

اإلسرائيلي  االحتالل  سلطات  بإخراجها..  وعوداته  رغم    

تواصل احتجاز األسرية املقدسية فدوى محادة يف العزل 

االنفرادي.

البدن  شروق  لألسرية  اإلداري  االعتقال  ميدد  االحتالل    

)25( عاًما من بيت حلم لـ4 أشهر ويثبته لـ4 أشهر حبق 

األسرية ختام اخلطيب )56( عاًما من رام اهلل.

عمرو  مجال  األسري    
صعب  صحي  وضع  يف 
للغاية حيث أبلغته إدارة 
السجون أن املرض وصل 
اآلن  يعاني  وهو  الرئتني 
يف  شديدة  صعوبة  من 
نقله  رفض  مع  التنفس 

إىل املستشفى.

الشيخ  األسري  حبق  اإلداري  االعتقال  جيدد  االحتالل    

ستة  ملدة  الطويل،  بشرى  األسرية  والد  الطويل،  مجال 

أشهر جديدة.

االستئناف  طلب  ترفض  اإلسرائيلي  االحتالل  سلطات    

جنوب  فجار  بيت  بلدة  من  طقاطقة  أمل  األسرية  حبق 

مؤخرًا  دخلت  أنها  علما  عنها،  املبكر  لإلفراج  حلم  بيت 

عامها السابع واألخري يف األسر.

العسكرية اإلسرائيلية تؤجل حماكمة األسري  احملكمة    

تاريخ  حتى  غزة،  قطاع  من  احلليب  حممد  املهندس 

يعرض  اليت   155 الـ  احملكمة  وستكون   2021/1/14

فيها على حماكم االحتالل منذ عام 2016 دون إدانة 

أو اعرتاف بالتهم املنسوبة إليه.

وحدة القمع التابعة إلدارة سجون االحتالل اإلسرائيلي    

تقتحم قسمي »21« و »22« يف سجن »عوفر« وتعتدي 

على األسرى الفلسطينيني وترشهم بالغاز.

1891,100
ارتفاع عدد اإلصابات بين صفوف األسرى بفيروس 

كورونا
ما بين جديد وتجديد بحق األسرى الفلسطينيين

قرار إداري إصابة كورونا


