
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 رمضان بداية منذ اعتقال حالة 04: للدراسات ألسرىا( 1

 المخيمات في" االونروا" مدراء مكاتب امام يعتصمون سوريا من الفلسطينيون المهجرون ( 2

 لبنان في

 نابلس جنوب أراضي يجرف االحتالل( 3 

 بجاليتنا كورونا بفيروس إصابة 1411و وفاة 04: الفلسطينية الخارجية (0

     

  

 

 

 

 

 

30\4\2020 317 



 رمضان بداية منذ اعتقال حالة 04: للدراسات األسرى

 

قال مركز أسرى فلسطين للدراسات إن سلطات االحتالل اإلسرائيلي اعتقلت منذ بداية شهر 

 .( مواطنًا فلسطينيًا04رمضان المبارك )

أن االحتالل يعرض  األشقر في بيان صحفي وأوضح الناطق اإلعالمي للمركز الباحث رياض

حياة الفلسطينيين للخطر الشديد باستمرار االعتقاالت في هذه الظروف االستثنائية نتيجة انتشار 

 ."جائحه "كورونا

وأشار إلى أن االحتالل يواصل سياسة االعتقاالت متجاهاًل كل المخاطر التي تحدق بالمعتقلين 

 .بالجنود والمحققين وغيرهمجراء عملية االعتقال وما يرافقها من اختالط 

وأضاف أن قوات االحتالل واصلت خالل هذا الشهر الفضيل عمليات االقتحام لمدن وقرى الضفة 

الغربية والقدس ومداهمة المنازل وتفتيشها واالعتداء على المواطنين، واعتقلت العشرات من بينهم 

 .اطفال قاصرين، وأسرى محررين، نصفهم من مدينة القدس المحتلة

أطفال قاصرين جميعهم من مدينة القدس أصغرهم  6ولفت إلى أن من بين المعتقلين خالل رمضان 

عاًما(، كذلك اعتقلت نجل النائب المبعد عن القدس أحمد عطون ونقلته  40الطفل عمر أبو سبيتان )

 (22/0/2424)وكالة صفا،.إلى التحقيق

 

 في المخيمات في" االونروا" مدراء مكاتب امام يعتصمون سوريا من الفلسطينيون المهجرون

  لبنان

بدعوة من لجان المتابعة للمهجرين الفلسطينيين من سوريا الى لبنان ، نفذ اعتصامات رمزية 

شارك فيها ممثلي اللجان الشعبية و اتحاد لجان حق العودة ، و عدد من المؤسسات ، و ذلك امام 

 األونروا" في مخيمات لبنان.-لفلسطينيينمكاتب مدراء "وكالة غوث وتشغيل الالجئين ا

بواسطة مدراء   ورفع المعتصمون مذكرة موجهة للمدير العام و المفوض العام لالونروا

بوضع العائالت الفلسطينية المهجرة من سوريا الى لبنان ، التي تعيش ظروف   المخيمات

ذي يعيشه شعبنا الفلسطيني في اقتصادية و معيشية و اجتماعية خانقة ، بسبب الحرمان التراكمي ال



هذا البلد الشقيق ، و التي تفاقمت بشكل حاد من جراء االجراءات التي اتخذتها الحكومة اللبنانية ، 

 لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا .

وطالبت المذكرة المدير العام و المفوض العام لالونروا ، التدخل السريع من اجل تحقيق مطالب 

ل على صرف المساعدة الشهرية لاليواء و السلة الغذائية بالدوالر االمريكي ، او المهجرين والعم

ما يعادله بالعملة اللبنانية ، بسعر الصرف الحالي ، الن الليرة اللبنانية فقدت قدرتها الشرائية في 

 ظل ارتفاع سعر صرف الدوالر ، و الغالء الفاحش باالسعار .

للمساعدة الشهرية ، النها ال تلبي الحد االدنى من االحتياجات ،  وأشارت إلى زيادة القيمة المالية

في ظل الظروف االقتصادية التي يمر بها لبنان الشقيق ، و انعكاسات ذلك على اوضاع المهجرين 

 و الالجئين.

وشددت المذكرة على مطالبة األونروا باالستجابة لهذه المطالب ، وحّملتها المسؤولية الكاملة عن  

التداعيات السلبية المتوقعة لالستمرار في ادارة الظهر لها ، محذرة من انفجار اجتماعي و 

 (22/0/2424)وكالة القدس لألنباء،شعبي.

 

  نابلس جنوب أراضي يجرف االحتالل

، بعمليات تجريف في عدة 92/0/9494 يوم األربعاءفات االحتالل "اإلسرائيلي"، شرعت جرا

 جنوب نابلس بالضفة المحتلة.دونمات من أراضي بورين 

وقالت مصادر محلية، أن جرافات االحتالل شرعت بتجريف عدة دونمات من اراضي بورين، 

 محاذية لمستوطنة "يتسهار".

وأشارت إلى استمرار عمليات التجريف في الفترة األخيرة في محيط المستوطنات، خاصة 

)فلسطين ت قرى جاثمة عليها."يتسهار" التي تتوسع على حساب اراضي المواطنين في س

 (22/0/2424اليوم،



 بجاليتنا كورونا بفيروس إصابة 1411و وفاة 04: الفلسطينية الخارجية

(، في 42-أفادت مصادر خارجية السلطة أن عدد المصابين بفيروس )كورونا( المستجد، )كوفيد

 . 922حالة، وتعافي  04، فيما توفي 446صفوف الفلسطينيين في العالم، وصل إلى 

وتابعت الخارجية في تقريرها اليومي بشأن فيروس )كورونا( أن هناك أربع إصابات جديدة في 

 .صفوف أبناء شعبنا الفلسطيني في مخيم الجليل في لبنان

أكدت الوزارة تسجيل حالة وفاة جديدة لمواطن فلسطيني بفيروس "كورونا" المستجد، في والية و

واليتي شيكاغو ونيوجيرسي، ليرتفع العدد اإلجمالي  آخرين في 40نيو مكسيكو، وإصابة 

 .حالة تعافي 462وفاة، أما حاالت التعافي فقد بلغت  33إصابة و 604لإلصابات حتى اللحظة إلى 

وقدم مركز خدمات أبناء الجالية الفلسطينية في والية كاليفورنيا، في الواليات المتحدة األمريكية، 

 .ئلة فلسطينية في الواليةعا 044سالت غذائية، ألكثر من 

اكد تقرير الخارجية تسجيل اول حالة وفاة في صفوف الفلسطينيين في بريطانيا، وهو ناصر كما 

  زامل، بالخمسينيات من العمر

 صفوف بين بالبرازيل، األمازون، منطقة في جديدة إصابات 6 تسجيل عن المعلومات أفادتو

)وكالة القدس .الجالية رئيس فيهم بمن المنزلي بالحجر وجميعهم الفلسطينيين،

 (20/0/2424لألنباء،

 


