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

أسبوع 
العدد 5، األحد 2020/12/20األحرار

حبق  قمع   ألداة  الوباء  حيَول  االحتالل    

 3300 من  أكثر  اعتقل  حيث  األسرى 

فريوس  انتشار  بداية  منذ  فلسطيين 

»كورونا«.

متاطل  اإلسرائيلي  االحتالل  سلطات    
املصاب  رموز  أبو  عماد  األسري  نقل  يف 
عوفر  سجن  يف  وتوتر  للعالج  بالسرطان 

نتيجة تعمد اإلهمال الطيب حبقه. 

فدوى  األسرية  عزل  يواصل  االحتالل   
الـ40  لليوم  باهر  صور  بلدة  من  محادة 

على التوالي.

 احلبس املنزلي يف القدس.. 20 طفاًل صدر 
حبقهم قرار احلبس املنزلي لعام 2020.

محلة الكرتونية للتفاعل والنشر  دعًما 
لألسيـر املريض بالسرطان معتصم رداد.

بفــريوس  املصابــن  األســرى  عــدد      
األســريين  إصابــة  بعــد  كورونــا 
أبــو  وأمحــد  داليشــه  هانــي  حممــد 
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للعزل  اخلليل  من  خرواط  عمر  األسري  يعيد     االحتالل 

االنفرادي، علما أنه أنهى قبل 20 يوما عزله الذي استمر 

8 أشهر متواصلة.

النقب     أوضاع معيشية قاسية يعيشها األسرى يف سجن 

الصحراوي يف ظل املنخفض اجلوي الذي ضرب املنطقة 

يف ظل استهتار االحتالل حبياتهم وعدم السعي لتحسن 

ظروف اعتقاهلم.

يعلن  جنن  خميم  من  الزبيدي  حممد  جربيل  األسري   

استمرار  على  احتجاجًا  الطعام،  عن  املفتوح  إضرابه 

اعتقاله رغم إنهاء حكمه البالغ 10 أشهر.

الالزم  العالج  تقديم  يف  مُتاطل  االحتالل  سجون  إدارة   

احملكوم  عامًا(،   44( غنيمات  حممد  إبراهيم  لألسري 

بالّسجن املؤبد و)20( عاًما، ُيعاني من مشاكل حادة يف 

القلب، ومنها ضعف يف عضلة القلب، وينتظر منذ عام أن 

ُترى له عملية لزرع جهاز لتنظيم دقات القلب.

  االحتالل ينكث بوعده.. تديد االعتقال اإلداري لألسري 

ببيت  الدهيشة  خميم  من  احلسنات  عطية  مصطفى 

أن  علمًا  التوالي،  على  الثالثة  للمرة  4 شهور  ملدة  حلم، 

الطعام يف سبتمرب  عن  إضرابًا  احلسنات خاض  األسري 

املاضي ملدة أسبوعن احتجاجًا على اعتقاله اإلداري.

سجن  عزل  إىل  أسرى   7 تنقل  االحتالل  سجون  إدارة    

وطالب  الشرباتي  وياسر  تركي  أبو  ياسر  وهم  »نفحة« 

عرام  أبو  وخليل  الشرباتي  وأمين  اجلمل  وحامت  عمرو 

وراتب حريبات، بعد احتجاجهم على عزل رفيقهم األسري 

عمر خرواط جمددًا، ونقله إىل زنازين سجن »هشارون«.

  لألسبوع الثالث علي التوالي .. أسرى حمررون وموظفو 

علي  إحتجاجا  اهليئة  مقر  أمام  يعتصمون  بغزة  اهليئة 

استمرار سياسة اخلصم من رواتبهم وعدم مساواتهم يف 

احلقوق اسوة بزمالئهم يف الضفة الفلسطينية.

متدد  االحتالل  حمكمة  التوالي..  على  الرابعة  للمرة   

يعبد  بلدة  من  محارشة  أمحد  حممد  األسري  اعتقال 

التحقيق  الستكمال  القادم  االثنن  حتى  جنن  قضاء 

معه.

»غزال« فيلم فلسطيين ُأنتج قبل حوالي عام، ويركز يف   

جوانب منه على إبراز معاناة األسرى يف سجون االحتالل.

من  جعار  ليث  اجلامعي  الطالب  تعتقل  االحتالل  قوات   

طولكرم بعد اقتحام منزله وحتطيم حمتوياته وتهديده 

بالقتل.

حممود  عمر  اجلريح  املقدسي  تعتقل  االحتالل  قوات    

أثناء مروره من بوابات املسجد االقصى املبارك.

اعتقال األسرية جنالء   حمكمة االحتالل يف عوفر متدد 

بالقدس.  حزما  بلدة  من  عاما(  كنعان)51  حممد 

من  أمس  أول  فجر  اعتقلتها  االحتالل  قوات  وكانت 

منزهلا بعد تفتيشه، واقتيادها للتحقيق يف مركز أرئيل  

قرب نابلس.

  االحتالل يفرج عن الصحفي املقدسي أمحد أبو صبيح 

بعد شهرين من االعتقال.

القدس   من  ياسن«  »هدى  األسرية  يفرج عن  االحتالل   

بعد اعتقال استمر 6 شهور.

سعيد  رائدة  املقدسية  املرابطة  تعتقل  االحتالل  شرطة    

من مصلى باب الرمحة باملسجد األقصى املبارك.

  حمكمة االحتالل تصدر قرار اعتقال إداري حبق األسري  

ملدة  حلم  بيت  سكان  من  عاما   60 جناجرة  ذيب  املربي 

أربعة أشهر.

املؤسسة الدولية للتضامن مع األسرى »تضامن« تشارك   

ملناصرة  األوروبي  للتحالف  السادس  املومتر  فعاليات  يف 

أسرى فلسطن.


