
ُتصدرهـــــــــــا  أسبوعيــــــــــة  نشـــــــرة 
مـع  للتضامـن  الدوليـة  المؤسسـة 
أهـم  تتنـاول  »تضامـن«،  األسـرى 
أخبـار األسـرى علـى مـدار األسـبوع 

أسبوع 
العدد 3، األحد 2020/12/05األحرار

اإللكرتوني  املعرض  ُتطلق  )تضامن(   

أسرى  »معرض  نوعه  من  األول  اإلفرتاضي 

فلسطني«.

احلاجات  لذوي  العاملي  اليوم  مبناسبة    

إعاقات  من  يعانون  أسريًا   27 اخلاصة... 

جسدية ونفسية، وخيضعون لظروف قاسية 

تزيد من معاناتهم.

  ارتفاع عدد األسرى املصابني بالسرطان يف 

االعالن  بعد   10 إىل  اإلسرائيلية  السجون 

عن إصابة األسريين نضال أبو عاهور وعماد 

أبو رموز.



يعانون من إعاقات جسدية ونفسية معتقاًل فلسطينًيا خالل تشرين األول  2020.

330
أسيرًا

27
أسيرًا

على  اعتدوا  »اجللمة«  توقيف  مركز  يف  سجانون   
أحد األسرى املوقوفني بالضرب املربح، بعد أن أبلغهم 

شعوره بالتعب واإلعياء وحاجته ملراجعة العيادة

حمكوم بالسجن  )18 عاما(.. األسري رائد بدوان من   
القدس احملتلة يواجه أوضاعا صحية صعبة مع بقاء 
6 يف جسده منذ إصابته بعشر منها عام 2015 حيث 
تسبب له آالما حادة وصعبة يف الرأس والصدر واليد 

والظهر.

األسري  فكه..  يف  كسور   4 فسببوا  اجلنود  ضربه   
الفتى حممد منري مقبل خضع لعملية جراحية وهو 

مقيد القدمني.

وحدة القمع تقتحم سجن عسقالن والقسم 12 يف   
غرف  يف  استفزازية  تفتيشات  وجتري  نفحة  سجن 

األسرى..

أنس  األسري  عزل  تواصل  االحتالل  سجون  إدارة   
املساملة من دورا جنوب اخلليل يف الزنازين االنفرادية 

منذ قرابة أسبوعني.

تعرضت ألبشع أنواع التعذيب يف سجون االحتالل..   
 15 دام  اعتقال  بعد  حرة  غوش  أبو  ميس  الطالبة 

شهرًا.

بعد أيام من السماح هلا بالدخول لألقصى بعد 14   
املرابطة هنادي  اإلبعاد.. االحتالل يعتقل  شهرًا من 

احللواني من باب األسباط.
 األسري الشهيد داود اخلطيب.. كان من املفرتض أن 
يتحرر من سجون االحتالل يوم اجلمعة بعد قضاء 
يف  شهيدا  ارتقى  أنه  إال  عاًما،   18 حمكوميته  فرتة 

أيلول املاضي وما زال جثمانه حمتجزا.

جنني  من  جرار  اجلبار  عبد  الشيخ  حيول  االحتالل   
لالعتقال االداري ملدة 4 شهور، بعد فشل االحتالل يف 

توجيه الئحة اتهام له.

جهاد  األسري  على  حتكم  العسكرية  عوفر  حمكمة   
الفعلي  بالسجن  القدس  شرق  ديس  أبو  من  حلبية 
مدة أربع سنوات وغرامة مالية قدرها 8000 شيكل.

األسرية اجلرحية أمل طقاطقة ) 27 عامًا( من   
بيت حلم تدخل عامها السابع واألخري وذلك منذ 

اعتقاهلا بتاريخ 2014/12/01.

األمحر  الصليب  مدير  تلتقي  األسرى   أهالي  جلنة   
و  األسرى  حبق  االنتهاكات  على  إلطالعه  غزة  يف 
املالبس  الدخال  االحتالل  على  بالضغط  مطالبته 

الشتوية واألغطية.


