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من  عاًما(   45( سعسع  ذيب  ماهر  األسري  اســتشهاد   
قلقيلية يف سجن »رميونيم« املعتقل منذ عام 2006.

الفلسطينيني يف سجون االحتالل  ارتفا� عدد األسرى   
منذ   ،295 اىل  كورونا  بفريوس  املصابني  اإلسرائيلي 

بداية انتشار الوباء.

الفلسطينيني  األسرى  وأك�  األسرى  شيخ  إصابة   
األسري املسن فؤاد الشوبكي )82 عامًا( بفريوس كورونا 

بعد خمالطته لسجان إسرائيلي مصاب.

شهر  يف  »جلبو�«  سجن  يف  ُسجلت  اإلصابات  أعلى   
تشرين الثاني 2020، و�اوزت الـ 100، يليه من حي� 

اإلصابات سجن »النقب« وسجن »رميون«.

بفريوس  املصابون  األسرى  يواجهها  صعبة  أوضا�   
»رميون«،  بسجن   »8« قسم  يف  واملعزولون  »كورونا« 
بداية  منذ  اإلصابات  أعداد  يف  تصاعًدا  يشهد  الذي 
الشهر اجلاري، حي� ال تقدم هلم إدارة سجون االحتالل 

أدنى شروط الرعاية الصحية.

295
إصـــــابة كـــــــورونا بين 
بداية  منذ  األسرى 

انتشار الوباء.



أبو  اخلالق  عبد  عماد  بالسرطان  املريض  األسري  إصابة   
رموز )46 عاما( من مدينة اخلليل، بفريوس يف الكبد مل 

تعرف طبيعته بعد.

 استقرار احلالة الصحية لألسري مهران عياد )35 عامًا( 
من بلدة سلواد شرق رام اهلل، وذلك بعد خضوعه لعملية 
ويقبع حاليا مبستشفى »سوروكا«  القلب،  جراحية يف 

اإلسرائيلي، وال يزال حتت أجهزة التنفس واملراقبة.

إضرابهما  يعلنان  ذياب  وبالل  بسام  الشقيقان  األسريان   
بتاريخ  أيام  قبل  اعتقاهلما  حلظة  منذ  الطعام  عن 
2021/1/19؛ رفًضا العتقاهلما التعسفي، وهما مستمران 

باإلضراب حتى نيل حريتهم.

 األسري القائد ُمنذر خلف من نابلس ُيعلن اإلضراب املفتوح 
عن الطعام بعد أن أقدمت سُلطات االحتالل على نقله إىل 
معبار سجن الرملة فور إنتهاء التحقيق معه الذي إستمر 

لـمدة شهر ٌمقسمة بني مركزي املسكوبية وبيتاح تكفا.

فيها  حيتجز  اليت  الغرف  وتغرق  تتسرب  األمطار  مياه   
االسرى يف مركز توقيف »حوارة« جنوب نابلس.

 االحتالل يسمح لوالدي األسري حسني مساملة بزيارته ملّدة 
7 دقائق فقط، وقال والده أنه مل يعرف وجه جنله حتت 

تأثري األدوية، ومل حتتمل والدته املريضة املشهد.

االحتالل  سجون  إدارة   .. التوالي  على   75 الـ  لليوم   
العزل االنفرادي على األسرية  اإلسرائيلي تواصل فرض 

املقدسية فدوى محادة، يف ظروف قاسية وجمهولة.

اللطيف  .. األسري ماهر عبد  أقدم أسري فلسطيين  ثاني   
يف  عارة  قرية  سكان  من  عاًما(،   62( يونس  القادر  عبد 
الداخل احملتل، يدخل عامه 39 على التوالي يف سجون 
1983/01/18م،  بتاريخ  اعتقاله  منذ  وذلك  االحتالل، 

وهو حمكوم بالسجن املؤبد.

 األسرى القابعني يف عزل مركز توقيف اجللمة، يعانون 
وحقوق  الشرائع  كل  ختالف  وقاهرة،  مأساوّية  أوضاًعا 

األطفال.

 قوات االحتالل تعتقل الفتى صالح حممود أبو وردة من 
برصاص  أصيب  أنه  علمًا  اخلليل،  جنوب  الفوار  خميم 
واليزال  املخيم  مدخل  على  أشهر  عدة  قبل  االحـتالل 

يعاني أثر اإلصابة.

املريض  املقدسي  الشبل  عن  يفرج  اإلسرائيلي  االحتالل   
بالسكري عبد الرمحن البشييت، بشرط حتويله للحبس 

املنزلي خارج البلدة القدمية بالقدس احملتلة

العسكرية اإلسرائيلية حتكم على األسري عميد   احملكمة 
ملدة  الفعلى  بالسجن  قلقيلية  من  عامًا(    34( قشمر 
 1000 ماليه مقدارها  عامني ونصف، إضاف إىل غرامة 

شيكل، وهو معتقل منذ عام

 إدارة سجن »رميون« اإلسرائيلي تفرض إجراءات جديدة 
تتمثل بالسماح ألسري واحد فقط من كل غرفة باخلروج 
إبقاء  مع  االكتظاظ،  منع  حبجة  الفورة  ساحة  إىل 
األقسام )1،3،4( مغلقة بشكل كامل إىل حني استكمال 

فحوصات مجيع األسرى املتواجدين فيها.


