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

أسبوع 
العدد 0، األحد 2020/11/14األحرار

 إصابة 12 أسري جدد بفايروس كورونا يف سجن 
جلبوع.

خالل  فلسطيين�ة   (446) اعتقل  االحتالل    
شهر تشرين األول 2020.

�انية أسرى يدخلون أعوامًا جديدة يف سجون    
االحتالل.

من            أكثر  بأن  األسرى  شؤون  هي�ة  صرحت    
18 % من أسرى قطاع غزة يعانون من أمراض 

مزمنة منها السرطان.

إدارة مصلحة السجون تفتت� قسم �خر ملصابي    
 8 قسم  رامون  سجن  يف  األسرى  من  كورونا 

وتنقل 4 أسرى إليه.

 وقفة تضامنية مع األسرى يف سجون االحتالل 
أمام مقر الصليب األمحر �دينة طولكرم.

12
أسير جدد بفايروس كورونا 

في سجن جلبوع.

446
ــهر  ــالل شـ ــاال خـ اعتقـ
تشـــرين األول 2020.



األسري ماهر األخرس ينتصر على السجان بعد 103 أيام    
االحتالل  التزام  بعد  الطعام  املفتوح عن  إضرابه  وينهي 
بعدم جتديد اعتقاله اإلداري، مقابل االفراج عنه يف 26 
من الشهر اجلاري على أن يبقى يف مستشفى »كبالن« 
للعالج حتى ذاك التاريخ وبعدها اىل بيته، وتعليقًا على 

إنتصار األسري األخرس فقد صرح كل من:

ببدء  االحتالل  يهددن  »الدامون«  معتقل  يف  األسريات    
املعيشية  ظروفهن  على  احتجاجًا  تصعيدية،  خطوات 

واالعتقالية القاسية.
إطالق كتاب »همسات من وحي املكان« لألسري رائد أبو    
محدية، يتحدث الكتاب عن جتربة األسري مع االعتقال 

وعن ظروف السجن وعن أحداث وقعت خارج أسوارها.
سجون  يف  يرتقي  وعر  أبو  كمال  الفلسطيين  األسري    
الطيب  اإلهمال  نتيجة  املرض  مع  صراع  بعد  االحتالل 

املتعمد لريتفع عدد شهداء احلركة االسرية اىل 226.
األسري  باستشهاد  تنديدًا  عديدة  احتجاجية  وقفات    
كمال ابو وعر نتجية االهمال الطيب املتعمد يف سجون 

االحتالل.
الغائب  ويقيمون صالة  الطعام  وجبات  ُيرجعون  األسرى   

ويعلنون احلداد على روح رفيقهم الشهيد أبو وعر.
املسؤولية  االحتالل  حكومة  حتمل  االسرية  احلركة    
»سنبقى  وتؤكد  وعر  ابو  االسري  استشهاد  عن  الكاملة 
على العهد بإكمال املسري على درب الشهداء حتى نيل 
احلرية واالستقالل واقامة الدولة الفسطينية وعاصمتها 

القدس الشريف«. 
مؤسسة تضامن: استشهاد األسري كمال أبو وعر كان    
و  الصحية  تفاقم يف حالته  يعانيه من  ملا كان  متوقعا 
إصابته بفايروس كورونا وسط صمت كافة املنظمات 
الدولية و مؤسسات حقوق اإلنسان اليت مل حترك ساكنًا 

و حنمل االحتالل  املسؤولية الكاملة عن إستشهاده.
األمم املتحدة تطالب باإلفراج عن األسري حممد احلليب    

املعتقل منذ 4 سنوات دون تهمة.

تدهور  بعد  اخلطر  مرحلة  يدخل  رداد  معتصم  األسري    
حالته الصحية حيث أنه يعاني من مرض السرطان.

مهجة القدس: الدعوة اىل استنفار كافة اوراق القوة 
للعمل على انهاء اجلرمية الصهيونية حبق ابناء شعبنا 

املتمثلة باالعتقال االداري.

يف  األخرس  ماهر  األسري  انتصار  األحرار:  حركة 
معركته البطولية ِضد االحتالل بعد إضرابه ملدة 103 
أيام هو انتصار جديد للحركة الوطنية األسرية ولشعبنا 

الذي ساهم بدعمه ونصرته وتعزيز صموده.

االخرس  ماهر  االسري  انتصار  االسرى:  اعالم  مكتب 
السبيل  وانه  القوة  لغة  اال  بفهم  االحتالل ال  ان  يؤكد 
واالصرار على  بالثبات  اال  النصر  لنيل احلرية وحتقيق 

انتزاع احلق.

نضالية  حالة  االخرس  األسري  شكل  األسرى:  وزارة 
والثبات ضد  الصمود  أيام من   103 متقدمة على مدار 
هذه  اخلاوية  بأمعائه  وواجه  االداري  االعتقال  سياسة 
ينتزع  أن  واستطاع  شعبنا  أبناء  حبق  اجلحفة  السياسة 

احلرية رغم ختاذل املؤسسات الدولية عن نصرته.


