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بعد 18 عامًا بسجون االحتالل.. سلطات االحتالل    
اإلسرائيلي تفرج عن جثمان الشــهيد األسري داوود 

اخلطيب بعد أشهر من احتجازه. 

قوات االحتالل اإلسرائيلي تعتقل 4000 مواطن    
يف  كورونا  وباء  انتشار  بداية  منذ  فلسطي� 

فلسطني. 

بداية  منذ  كورونا  بفريوس  أصيبوا  أسريا   361   
الفلسطينيني  األسرى  صفوف  يف  الوباء  انتشار 

بسجون االحتالل اإلسرائيلي.

املريض  األسري  عن  تفرج  االحتالل  سلطات    
مدينة  من  عامًا(   38( مساملة  حسني  بالسرطان 
بيت حلم، هو يقبع ا�ن يف مستشفى »سوروكا« 

بالداخل احملتل.

تنقل  اإلسرائيلي  االحتالل  معتقالت  إدارة    
كيدار«  »أوهلي  معتقل  إىل  صالح  رائد  الشيخ 
بالنقب احملتل وسط مطالبة منها بتمديد عزله 

االنفرادي.

4,000
اعتقـــاال منـــذ بدايـــة 
انتشـــار وبـــاء كورونـــا 

فلســـطين. فـــي 

361
بيـــن  كــــــــــورونا  إصــــــــابة 
األســـرى منـــذ بدايـــة انتشـــار 

الوبـــاء.



ربيع أبو نواس

وائل اجلاغوب

فدوى محادة

عمر خرواط

ياسر أبو تركي

نوال فتيحة

 يف زنازين سجن 
هوليكيدار

يف زنازين      
سجن جمدو 

يف زنازين      
سجن الدامون

يف زنازين      
سجن هشارون

يف زنازين      
سجن نفحة

يف زنازين      
سجن الدامون

392
يومًا على التوالي

234
يومًا على التوالي

104
يومًا على التوالي

70
يومًا على التوالي

68
يومًا على التوالي

30
يومًا على التوالي

األسري نور الدين البيطاوي خيرج من قسم العناية املكثفة    
الذي يقبع فيه منذ أكثر من أسبوع بوضع صحي خطري، 
جراحية  عملية  خالل  أمعائه،  من  أجزاء  استئصال  بعد 
أجريت له، وكشفت عن عجز طيب بنسبة عالية أصيب 

به األسري.

اعتقال  متدد  اإلسرائيلية  العسكرية  »عوفر«  حمكمة    
األسري اجلريح عبد الرمحن برقان )22 عاًما( من مدينة 
ويواجه  التنفس،  أجهزة  حتت  يزال  ال  حيث  اخلليل، 
صعوبة يف الكالم، ويعاني من آالم يف كافة أحناء جسده. 

الـ29 على التوالي.. احملكمة  مضربني عن الطعام لليوم    
العسكرية اإلسرائيلية متدد اعتقال األسريين الشقيقني 
راعي  كفر  بلدة  من  دياب  سعيد  نبيل  وبسام  بالل 

مبحافظة جنني، للمرة السابعة على التوالي.

تصعيدية  خبطوات  يشرعون  »عوفر«  سجن  أسرى    
أخرى  واختاذ خطوات  الطعام  وجبات  ارجاع  قرروا  حيث 

للتصدي للهجمة اإلسرائيلية ضدهم.

بكل  يسعى  االحتالل  اإلنسان:  حلقوق  العربية  املنظمة    
وهذا  منه،  والنيل  صالح  رائد  بالشيخ  للتنكيل  أدواته 

يشكل خطرًا على حياته. 

األسري السوري ذياب قهموز يرفض قرار اإلفراج عنه إىل    
قريته  رأسه يف  اإلفراج عنه إىل مسقط  بداًل من  سوريا، 

الغجر يف اجلوالن السوري احملتل. 

صاحب أطول حماكمة يف التاريخ.. احملكمة العسكرية    
156 لألسري  اإلسرائيلية يف القدس عقدت اجللسة رقم 

املهندس حممد احلليب من قطاع غزة.

متدد  اإلسرائيلية  العسكرية  احملكمة  اجلبل«..  »شيخ    
شرق  مشال  جرير  دير  من  عرمي  سعيد  الشيخ  اعتقال 

مدينة رام اهلل.

القدرة من سكان  للحرية.. األسري حممد     سفري جديد 
نطفة  عرب  »جماهد«  بطفله  يرزق  خانيونس،  مدينة 
وهو  اإلسرائيلي،  االحتالل  سجون  داخل  من  مهربة 

معتقل منذ عام 2014.

من  كل  عزل  تواصل  اإلسرائيلي  االحتالل  سلطات   
األسرى يف ظروف صحية صعبة:


