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

أسبوع 
العدد 4، األحد 2020/12/13األحرار

أسرى »محاس« ينتخبون هيئة قيادية جديدة    

برئاسة األسري سالمة القطاوي رئيًسا واألسري 

عبد الناصر عيسى نائبًا و 14 أسرًيا كأعضاء 

يف اهليئة. 

ارتفاع عدد النواب املختطفني من االحتالل اىل    
التشريعي  اجمللس  يف  النائب  اعتقال  بعد   ،9
خالد ابراهيم طافش )55 عاًما(، يف بلدة زعرتة 

شرق مدينة بيت حلم.  

 15  حمكمة االحتالل ترفض التماس تقدم به 
أسريًا من أسرى الداخل الفلسطيين احملتل ضد 
قرار مصادرة خمصصاتهم املالية التى حصلوا 

عليها كرواتب من السلطة الفلسطينية.

خلالل  فلسلطينيني  ملواطنلني 
نوفملر    / الثانلي  تشلرين  شلهر 

.2020 اجللاري  العلام  ملن 

413
حالة إعتقال

السـنوية  الذكـرى  فـي 
لإلعـان العالمـي لحقـوق 

اإلنسـان.. 

1004
منـذ  إداري  اعتقـال  أوامـر 

الجـاري   العـام  مطلـع 



يدخلللللللون أعوامللللللللًا جديللللللدة  يف سلللجون االحتللللللللللللللالل.

26
أسيرًا

أسر ثم ابعاد عن الوطن.. االحتالل 
يفرج عن األسري املسن يوسف حسن 
بالداخل  عكا  مدينة  من  اخلري،  أبو 
استمر  اعتقال  بعد  الفلسطيين 
ثالث سنوات ونصف، حيث مت ابعاده 

لرتكيا.

متدد  العسكرية  االحتالل  حمكمة  إداري..  أسري  أصغر   
االعتقال اإلداري لألسري سليمان سامل قطش من بلدة 
أشهر، وهو معتقل منذ   4 ملدة  اهلل،  رام  عني يرود شرق 

قرابة العام.

احملكمة  والتوقيف..  االعتقال  من  يومًا   40 بعد   

الطفل  عن  باإلفراج  قرار  تصدر  العسكرّية  اإلسرائيلية 

األسري »أمل معمر خنلة » 16 عاما من خميم اجللزون 

نظرًا لوضعه الصحّي الصعب حيث يعاني من مرض نادٍر 

ُيدعي الوهن العضّلي الشديد.

احملكمة  األسرى..  الهالي  املساعدة  تقديم  بتهمة   

املركزية يف القدس احملتلًة حتكم بالسجن ملدة 22 شهرا 

مالية  غرامة  ودفع  األعور  إميان  املقدسية  األسرية  حبق 

بقيمة 20 ألف شيكل.

األسري معزوز راضي بشارات )45 عامًا( من بلدة طمون   

للغاية،  سيئة  صحية  أوضاعًا  يواجه  طوباس،  قضاء 

واالحتالل ال يكرتث لعالجه.

جثامينهم  زالت  وال  السجون  داخل  سقطوا  شهداء   8  

منزل  أمام  وقفة  االحتالل..  حكومة  لدى  حمتجزة 

الشهيد داوود اخلطيب يف بيت حلم للمطالبة باإلفراج 

عن جثامنه املتحجز لدى االحتالل االسرائيلي.

سلطات االحتالل اإلسرائيلي متنع عائلة األسري املقدسي   

هشام البشييت من زيارته منذ أكثر من شهرين.

إلدارة  تابعة  أخرى  قمع  ووحدات  املتسادا  القمع  وحدة   

سجون االحتالل، اقتحمت القسم »10« يف سجن نفحه 

وافرغته من األسرى بذريعة التفتيش.

األسرى  أوضاع  حول  مذكرة  تسلم  بغزة  األسرى  جلنة   
االحتاد  يف  السياسية  املستشارة  بولني  اجنريد  للسيدة 

األوروبي.

هيئة األسرى بغزة تسلم رسالة للصليب األمحر تدعوه    

بها  الدخال احتياجات اسرى غزة الشتوية. 

احلكم على األسري يوسف خالد كميل من بلدة قباطية    
قضاء جنني، بالسجن 4 سنوات إضافية على حكمة املؤبد 

والصادر يف العام 2017.

سجون  يف  األسرى  مع  االسبوعية  التضامنية  الوقفة   
االحتالل أمام مقر الصليب األمحر مبدينة طولكرم.


