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األمعاء  معركة  يوا�لون  أسر�   9  
اخلاوية ب��راب�م املف�و� عن ال�عام 

يف سجون ا�ح�ال� ا�سرائيلي�

 األسري الساب� املصاب بسرطان الدم 
و�ل  �م�  بيت  من  مساملة  حسني 
ا حي� �ك�  إ� مرحلة حرجة جد�
من� ا�فراج عن� من سجون ا�ح�ال� 
فرباير  شبا��  ش�ر  يف  ا�سرائيلي 

2021 يف مس�شف� »هداسا«�

مدينة  من  الدراوي�  رأفت  األسري   
املف�و�  ا�راب�  يعل�  باخلليل  دورا 
عن ال�عام بعد 36 يوما�� و�ل� بعد 
أن يكون موعد ا�فراج  ا�تفا� عل� 

عن� ب�اري� 2021/12/7�

9
الخاويـة  األمعـاء  معركـة  يواصلـون 

الطعـام عـن  المفتـوح  باضرابهـم 

أسرى



حمكمة ا�ح�ال� العسكرية �كم عل� األسرية ال�البة    
اجلامعية أناغيم بدر عو� من اخلليل بالسجن الفعلي 
ملدة 7 ش�ور وغرامة مالية 2000 شيكل� هي مع�قلة من� 

5 ش�ور�

من  األعرج  عالء  األسري  تنقل  ا�ح�ال�  سجون  إدارة    
نابل� وامل�رب عن ال�عام لليوم ال�15 عل� ال�والي إ� 

زنازين العز� ا�نفرادي يف سجن »جمدو«�

والدة األسري أمحد محامرة من بيت �م تعلن إ�راب�ا    
لليوم  إ�راب�  يوا�ل  ال�ي  لنجل�ا  إسنادا�  ال�عام  عن 

ا �ع�قال� ا�داري� ال��� عل� ال�والي رف��

ا�� إ� مس�شف� »ن�اريا«  األسري إياد ن�ري عمر �39 عام�   
يف  ورم  �س��صا�  جراحية  لعملية   ��� ا�سرائيلي� 
جن  بالس� وحمكوم   �2002 عام  من�  مع�قل  وهو  الدما� 

ا� 24 عام�

اهلل�  برام  اجللزون  �يم  من  �مادعة  حسين  األسري    
��� لعملية يف مس�شف� »شعاري تسيد�« ا�سرائيلي� 
�س��صا� حص� يف املرارة� و�ل� بعد أن عان� من أوجاع 
شديدة عل� مدار أيام يف سجن »عوفر« و�ل� �بل نقل� 

ا� إ� املس�شف� �حق�

أكرم  ال�عام  عن  امل�رب  األسري  تنقل  ا�ح�ال�  إدارة    
الفسفوس من عز� ر�ون ا� عز� ب�ر السب� اوهليكيدار

إ�راب�  يعل�  جنني�  �يم  من  العامر  يوس�  األسري    
�ع�قال�  رف�ا  يوما   22 ملدة  اس�مر  وال�ي  ال�عام  عن 
ا�داري� و�ل� بعد اتفا� يق�ي ب�حديد سق� اع�قال� 
وه�ا   �2020 حزيران  من�  مع�قل  أن�  علما  ا�داري� 

ا��راب الثاني ال�ي �و�� ه�ا العام�

�وات ا�ح�ال� تع�قل الشاب إبراهيم أمحد رز� من باب    
السلسلة بعد ا�ع�داء علي� بال�رب ب��مة شرب املاء من 

املسجد األ�ص� املبار��

ا� عميد أسر�  نقل األسري حممد عاد� داوود �58 عام�   
»العفولة«  مس�شف�  إ�  »جلبوع«  من سجن  �لقيلية� 
األسر�  أحد  وهو  �ح���  عل�  طرأ  جديد  تدهور  بعد 

ا� القدام� ومع�قل من� 34 عام�

ا�الة  إهما�  توا�ل  ا�سرائيلية  ا�ح�ال�  سل�ات    
ا�  الصحية ل�سري املري� مجا� إبراهيم عمرو �48 عام�
من اخلليل� وال�ي يعاني من تدهور يف و�ع� الصحي� 
حي� تشري املع�يات ال�بية إ� اح�مالية إ�اب�� بورم 

سرطاني يف الكبد والكل��

األسري عمر كامل جعربي �32 عاما�� من بلدة اليامون    
رف�ا�  ال�عام  عن  املف�و�  إ�راب�  يعلن  جنني�  غرب 

�ع�قال� ا�داري�

دورا  من  عاما��   39� هواش  ابو  امساعيل  هشام  األسري    
�ع�قال�  رف�ا  ال�عام  عن  إ�راب�  يعلن  باخلليل� 
2020� و�در �ق�  � وهو مع�قل من� أك�وبر  ا�داري�
ساب�  أسري  هو  ش�ور�   6 مدت�ما  إداري  اع�قا�  أمري 
سجن  زنازين  يف  ويقب�  سنوات�   8 جمموع�  ما  أم�� 
ابنائ�  أ��ر  أطفا��  ألربعة  وأب  م�زوج  وهو  »عوفر« 

يعاني من فشل كلوي�

نقل األسريين امل�ربني عن ال�عام سامل زيدات وجماهد    
حامد من سجن »عسقالن« إ� عيادة سجن »الرملة«� 

نا�ر  األسري  تعيد  ا�سرائيلي  ا�ح�ال�  سجون  إدارة    
لعملية   ��� أن  بعد  »جلبوع«  سجن  إ�  الشاوي� 
أم�  نقل  وكان  العفولة  مس�شف�  يف  �س�رة 

للمس�شف� بشكل عاجل بعد ا�اب�� �ل�ة�



اإلضراب  يواصلـــــــون  أســــــرى    
في  الطعـــام  عن  المفتـــــوح 

سجون االحتــالل اإلسرائيلـــي..

42
يومًا على التوالي

األسري
سامل زيدات

من بين نعيم باخلليل

40
يومًا على التوالي

األسري جماهد 
حممود حامد

من سلواد برام اهلل

23
يومًا على التوالي

األسري 
أمحد محامرة
 من بيت ساحور

32
يومًا على التوالي

األسري 
مقداد القوامسة

من اخلليل 

19
يومًا على التوالي

األسري
 أكرم الفسفوس 

من دورا باخلليل

7
يومًا على التوالي

األسري هشام 
إمساعيل أبو هواش 

من اخلليل

5
يومًا على التوالي

األسري 
عمر كامل جعربي 

من جنني

15
يومًا على التوالي

األسري
 عالء مسيح األعرج 

من طولكرم

39
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« 

   417
يومًا على التوالي

أمحد مجعة 
أبو جزر

يف زنازين      
سجن »عسقالن« 

   70
يومًا على التوالي

يف زنازين     ياسر أبو تركي 
سجن »نفحة« 

   229
يومًا على التوالي

يف زنازين      حممد نوارة
سجن »عسقالن« 

   34
يومًا على التوالي

املصاب هيثم 
ابراهيم بلل

يف زنازين     
سجن »جلبوع«

   140
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن رفعت أبو فارة
»النقب الصحراوي«

   93
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن أشرف أبو سرور
»اهوليكدار«

منذ أشهر 
طويلة


