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10 أسر� يوا�لون معركة األمعاء    

اخلاوية ب��راب�م املف�و� عن ال�عام 

يف سجون ا�ح�ال� ا�سرائيلي�

نقل األسري املري� بالسرطان عماد    

أبو رموز من سجن عوفر �� م�ف� 

طرأ  تدهور  بعد  تسيد�«  »شعاري 

عل� حال�� الصحية�

حمكمة ا�ح�ال� ا�سرائيلي ت�جل    

العز�  الن�ر يف طلب �ديد  جلسة 

ا�نفرادي ل�ي� األ�ص� رائد �ال� 

ح�� تاري� 2021/8/18�

10
الخاويـة  األمعـاء  معركـة  يواصلـون 

الطعـام عـن  المفتـوح  باضرابهـم 

أسرى



الالزم  العالج  ب�قديم  �اطل  ا�ح�ال�  سجون  ادارة   
اع�قال�  من�  يعاني  ال�ي  موس�  شادي  األسري  ل�سري 
الدم� كما تعر�  وارتفاع ب���  بالقلب  من م�اكل 
عملية  ل�  أ�جريت  ف�ة  و�بل  سابقا�  �لبية  جلل�ات 

�س�رة يف مس��ف� »سوروكا« ا�سرائيلي�
ال�عام  عن  ��راب�  يعل��  جنني  من  نزا�  أمحد  األسري   
اتفا� يق�ي ب�حديد سقف  بعد  ا  يوم�  21 ال�ي اس�مر 
هو  ا�الي  ا�داري�  األمر  يكون  �ي�   � ا�داري� اع�قال� 
يف  حم�جزا  بقي  ��راب�  ف�ة  وطوا�  أن�  ا  علم� األ�ري� 

زنازين سجن »جمدو«�

عل�  �كم  »عوفر«  يف  العسكرية  ا�سرائيلية  ا�كمة   
الفعلي  بالسجن  أر�ا  هاني جالي�ة من  األسري أمحد 

ملدة 7 سنوات وغرامة مالية �درها 2000 شيكل�
امل�رب  األسري  تنقل  ا�سرائيلي  ا�ح�ال�  سجون  �دارة   
عن ال�عام لليوم 36 عل� ال�والي حممد منري اعمر من 

عز� سجن النقب �� عز� سجن عسقالن�
ا�ح�ال� �دد ا�ع�قا� ا�داري ملدة �سة أش�ر ��   
من  عصفور  عدنان  محاس  حركة  يف  القيادي  األسري 

نابل��
جرار  شادي  حممد  األسري  عن  ا�فراج  ي�جل  ا�ح�ال�   
من جنني ال�ي كان مقررا� اليوم بعد ان��اء حمكومي�� 

البال�ة 20 ش�را��

مصاب بورم عل� الرئ�ني�� �دارة سجون ا�ح�ال� أعادت    
األسري نا�ر أبو محيد �� سجن »عسقالن« بعد عدة 
�ب�ت  حي�  »برز�ي«�  مس��ف�   �� نقل�  عل�  أيام 

��اب�� بورم عل� الرئ�ني مل �دد طبيع���
فادي  األسري  السجان��  عل�  اخلاوية  ب�معائ�  ان�صر   
العمور من ي�ا باخلليل ي�عل�� ��راب� عن ال�عام ال�ي 
اس�مر 23 يوما� بعد اتفا� يق�ي ب�حديد سقف اع�قال� 

ا�داري�
ان�صار ا�رادة�� األسري أجمد النمورة من دورا باخلليل   
ي�عل�� ��راب� عن ال�عام ال�ي اس�مر 8 أيام بعد اتفا� 
يكون  أن  عل�   � ا�داري� اع�قال�  سقف  ب�حديد  يق�ي 

األمر ا�داري ا�الي هو األ�ري�

ا�ح�ال�  عاما���   16 بعد  عن�  ا�فراج  من  ساعات  بعد    
ال�يو�  بلدة  من  حاليقة  محزة  األسري  اع�قا�  يعيد 

شر� اخلليل�
أسر� سجن »النقب« يس��نفون ا�وار م� �دارة السجن�   
 �(2) �سم  يف  ونقل�م  �مع�م   � ال�ين  األسر�  و�عادة 
ال�ين  جانني  الس� �د  شكو�  ب�قديم  �م  والسما� 

أ�دموا عل� �رب األسري سامل زيدات�



اإلضراب  يواصلـــــــون  أســــــرى    
في  الطعـــام  عن  المفتـــــوح 

سجون االحتــالل اإلسرائيلـــي..

35
يومًا على التوالي

األسري
سامل زيدات

من بين نعيم باخلليل

33
يومًا على التوالي

األسري 
حممد منري اعمر

من طولكرم

32
يومًا على التوالي

األسري
رأفت الدراويش
من دورا باخلليل

33
يومًا على التوالي

األسري جماهد 
حممود حامد

من سلواد برام اهلل

18
يومًا على التوالي

األسري
يوسف العامر

من خميم جنني 

16
يومًا على التوالي

األسري 
أمحد محامرة
 من بيت ساحور

25
يومًا على التوالي

األسري 
مقداد القوامسي

من اخلليل 

12
يومًا على التوالي

األسري
 أكرم الفسفوس 

من دورا باخلليل

8
يومًا على التوالي

األسري 
عالء مسيح األعرج

من طولكرم

32
يومًا على التوالي

األسري
كايد الفسفوس

من دورا باخلليل

إدارة سجون االحتالل اإلسرائيلي تواصل عزل االنفرادي في ظروف صحية صعبة،    
كل من األسرى:

يف زنازين      وائل اجلاغوب
سجن »جمدو« 

   410
يومًا على التوالي

أمحد مجعة 
أبو جزر

يف زنازين      
سجن »عسقالن« 

   63
يومًا على التوالي

يف زنازين     ياسر أبو تركي 
سجن »نفحة« 

   222
يومًا على التوالي

يف زنازين      حممد نوارة
سجن »عسقالن« 

   27
يومًا على التوالي

املصاب هيثم 
ابراهيم بلل

يف زنازين     
سجن »جلبوع«

   133
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن رفعت أبو فارة
»النقب الصحراوي«

   86
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن أشرف أبو سرور
»اهوليكدار«

منذ أشهر 
طويلة


