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 خالل شهر يناير املاضي.. قوات االحتالل 
من  فلسطينًيا  مواطًنا   456 اعتقلت 

بينهم 93 طفاًل و8 سيدات.

الفلسطينيني  األسرى  عدد  ارتفاع   
سجون  يف  كورونا  بفريوس  املصابني 
بداية  منذ  أسرًيا   355 اىل  االحتالل 

انتشار الوباء.

الصحي  الوضع  سعادة�  �يل  احملامي   
بسرطان  املصاب  مساملة  حسني  ل�سري 
الدم مقلق وخطري لل�اية، ومازال فاقدًا 
للوعي منذ قرابة الشهر والنصف، وهنا� 

مطالبات دولية ل�فراج عنه.

األسرية  عزل  تواصل  االحتالل  سلطات   
فدوى �ادة لليوم الـ90 على التوالي يف 

�روف� إنسانية صعبة.
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فلســـطيني اعتقلوا 
ينايـــر  شـــهر  خـــالل 

الماضـــي
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سجن  من  عاًما(   54( سدر  أمين  املقدسي  األسري  نقل   
»عيادة الرملة« إىل مستشفى »أساف هروفيه« اإلسرائيلي 
الصحي بسبب مضاعفات  تراجع طرأ على وضعه  جّراء 

إصابته بفايروس )كورونا(.

األسري بدر الرزة من نابلس يعلق إضرابه عن الطعام بعد   
اتفاق مع إدارة سجون االحتالل بتحديد سقف اعتقاله 
يقبع  حيث  جلبوع  معتقل  إىل  بنقله  والسماح  اإلداري 

والده األسري حسام الرزة.

»حرية لدقائق فقط«.. قوات االحتالل اإلسرائيلي تعيد   
القدس  من  عبيد  كمال  حممد  احملرر  األسري  اعتقال 
احملتلة، حيث أفرج عنه بعد قضائه 7 سنوات يف السجون.

مصاب مبرض نادر عامليًا.. احملكمة العسكرية اإلسرائيلية   
خنلة  أمل  الطفل  األسري  حبق  اإلداري  االعتقال  ُتثبت 
)16 عاًما( من رام اهلل، ملدة 6 شهور، رغم وضعه الصحي 
الوهن  نادر وهو مرض  أنه مصاب مبرض  الصعب، حيث 

العضلي الشديد ومن ضيق يف التنفس أيضًا.

احملكمة العسكرية اإلسرائيلية حتكم على األسري األردني   
ثائر شعفوط )34 عامًا( بالسجن الفعلي ملدة 28 شهرًا 
منذ  معتقل  وهو  دينار،   3000 مالية  غرامة  إىل  إضافة 

أبريل 2019.

األسري  حماكمة  تؤجل  اإلسرائيلية  العسكرية  احملكمة   
أنه  علمًا  التحقيق،  يف  بقائه  مع  أيام   7 ملدة  ذياب  بسام 

عّلق إضرابه عن الطعام والذي استمر 14 يومًا.

بعد 35 شهرًا من االعتقال وعقد عدة جلسات حماكمة..   
سفيان  األسري  حكم  تثبت  العسكرية  االحتالل  حمكمة 
بالسجن  القدس  شرق  حزما  بلدة  من  كنعان  فتحي 
الفعلي ملدة 7 سنوات وغرامة مالية بقيمة 20 ألف شيكل.

لقاء بعد )19 عاًما( من الفراق.. األسري عاهد نصاصرة   
من نابلس احملكوم بالسجن )30 عاًما( يلتقي جنله األسري 
حسن داخل معتقل النقب الصحراوي وكان جنله اعتقل 

قبل عام وصدر حبقه حكما بالسجن ملدة 21 شهرًا.

تؤجل  االحتالل  حمكمة   .. التوالي  على  الثامنة  للمرة   
حماكمة األسرية والطالبة جبامعة بريزيت ليان كايد 

من نابلس حتى تاريخ 2021/2/21.

األسري  متنع  يزال  ال  اإلسرائيلي  االحتالل  سلطات   
عميد حممد قط من قرية مادما جنوب نابلس من لقاء 
يف  للتحقيق  خضوعه  منذ  معه،  التواصل  أو  حماميه 

مركز حتقيق بتاح تكفا قبل ثالثة أسابيع.

سجون  إدارة  كورونا..  بفريوس  إصابته  جراء  نقله  بعد   
املسن  األسري  األسرى  شيخ  ُتعيد  اإلسرائيلي  االحتالل 

فؤاد الشوبكي إىل سجن »النقب«.

اإلسرائيلية  سامل  حمكمة  التوالي..  على   23 الـ  للمرة   
متدد اعتقال األسري حممد شادي جرار من جنني وذلك 
حتى تاريخ 2021/3/3 حيث مت نقله من مركز حتقيق 

اجللمة إىل جمدو واعتقل بتاريخ 2020/1/16.

355 إصـــــابة كـــــــورونا
بين األسرى منذ بداية انتشار الوباء.


