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استشهاد األسري احملرر حممد عيادة صالح الدين من    

باإلهمال  مت��را  احملتلة،  القدس  مبدينة  حزما  بلدة 

الطيب الذي تعرض له يف سجون االحتالل اإلسرائيلي.

اإلصابات  أعداد  ارتفاع  األسرى..  بني  ينتشر  الوباء    

بفايروس كورونا يف سجون االحتالل إىل 225 أسريًا 

منذ بداية اجلائحة.

تفتتح  االحتالل  سجون  إدارة  اإلصابات..  تزايد  بعد    

األسرى  لنقل  النقب  سجن  يف  للحجر  جديد  قسم 

يزيد  وما  املصابني،  األسرى  أوضاع  بتفاقم  تنذر  واملؤشرات  إليه،  بالفريوس  املصابني 

اخلطر خلو أقسام العزل اجلديدة من أدنى مقومات احلياة.

225
إصـــــابة كـــــــورونا بين 
بداية  منذ  األسرى 

الجائحة.



أعداد اإلصابات بفريوس كورونا داخل سجون االحتالل    
يواصل  واالحتالل  السيطرة،  عن  للخروج  طريقها  يف 
يلزم لوقايتهم وعالجهم مع  استهتاره وعدم تقدميه ما 

اتساع رقعة اإلصابات.

آخذة  كورونا  فايروس  تفشي  رقعة  األسرى:  إعالم    
يستوجب  مما  االحتالل،  سجون  يف  واالنتشار  بالتوسع 
الفلسطينية،  اجلهات  كافة  من  وواضح  عملي  موقف 
وعلى رأسها السلطة الفلسطينية بتسخري كافة األدوات 

واإلمكانيات املتاحة إلنقاذ ومحاية األسرى.

سلطات االحتالل اإلسرائيلي تنقل األسري باسل عجاج    
إىل  كورونا  بفريوس  واملصاب  طولكرم  من  عاما(   45(
نقلته  أن  بعد  املكثفة يف مستشفى »سوروكا«،  العناية 

من السجن إلي املستشفى بواسطة سيارة إسعاف.

  تفاقم احلالة الصحية لألسري املصاب بالسرطان حسني 
مساملة )37 عاما( من بيت حلم، واحملكوم بالسجن 20 
عاما منذ العام 2002، ودخوله مبرحلة خطرية وحرجة 
يف قسم العناية املكثفة مبستشفى سوروكا اإلسرائيلي.

سلطات االحتالل تواصل خالل العام 2020 من مالحقتها    
للفلسطينيني بسبب آرائهم ونشاطهم على صفحات مواقع 
واعتقلت  »الفيسبوك«،  خصوصا  االجتماعي  التواصل 

حتت هذه الذريعة قرابة )100( فلسطيين.

  أسرى سجن »شطة« اإلسرائيلي يشتكون من نقص يف 
املالبس واألغطية الشتوية بشكل كبري، حيث تتضاعف 
معاناتهم مع تعمق برد فصل الشتاء، واخنفاض درجات 

احلرارة.

من  كل  عزل  تواصل  اإلسرائيلي  االحتالل  سلطات    
لليوم  اجلاغوب  وائل  وهم:  سيئة،  ظروف  يف  األسرى 
الدامون  سجن  زنازين  يف  محادة  فدوى  واألسرية   ،197

لليوم 68، وعمر خرواط يف زنازين سجن هشارون لليوم 
الـ 33 على التوالي.

اجللسة رقم 154.. سلطات االحتالل اإلسرائيلي تؤجل    
حماكمة كانت مقررة اليوم لصاحب أطول حماكمة 
يف التاريخ األسري املهندس حممد احلليب من قطاع غزة، 

إىل نهاي الشهر اجلاري.
 احملكمة العسكرية اإلسرائيلية متدد اعتقال الشيخ سعيد 
عرمي »شيخ اجلبل«، من دير جرير مشال شرق مدينة 

رام اهلل.

  احملكمة العسكرية اإلسرائيلية تصدر قرار اعتقال اداري 
مشعل  أبو  دير  بلدة  من  زهران  عمر  أمحد  األسري  حبق 
اضرابا  خاض  وكان  شهور،   6 ملدة  اهلل  رام  غرب  مشال 
السابق  اعتقاله  يومًا يف   113 ملدة  الطعام  مفتوحا عن 

ضد االعتقال االداري.
طابقني  بهدم  قرارًا  يصدر  اإلسرائيلي  االحتالل  جيش    
يف املبنى الذي كان يسكن به األسري حممد مروح قبها، 
بزعم تنفيذه العملية اليت أدت ملقتل مستوطنة قبل عدة 

أسابيع قرب جنني.
مشال  أمر  بيت  من  عادي  غازي  عبيدة  األسري  عائلة    
بعد  لنجلها  الصحية  احلالة  ملعرفة  تناشد  اخلليل 
إصابته بفريوس كورونا، حيث مكث يف حتقيق عسقالن 

35 يوما وعزله االحتالل منذ أيام يف سجن بئر السبع.

احملكمة العسكرية اإلسرائيلية حتكم على األسري الفتى    
بالسجن  قلنديا،  لطيفة، من سكان خميم  ابو  اهلل  عبد 

الفعلي ملدة 34 شهرًا.

100+ فلسطيني
صفحات  على  ونشاطهم  آرائهم  بسبب  اعتقلوا 
مواقع التواصل االجتماعي خصوصا »الفيسبوك«،


