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داخل  	 العمور  عابد  سامي  األسير  استشهاد 
اإلهمال  نتيجة  اإلسرائيلي  االحتالل  سجون 

الطبي املتعمد.

انتصار اإلرادة.. األسير املهندس عالء األعرج  	
 103 استمر  الذي  الطعام  عن  إضرابه  يعلق 
يومًا بعد انتزاع اتفاق يقضي بإنهاء اعتقاله 

اإلداري.

وإدارة  	 االحتالل  »ممارسات  األسيرة:  الحركة 
العمور  سامي  الشهيد  األسير  مع  سجونه 
تدلل ىلع أن عملية إعدام حقيقية ُنفذت 
بحقه، وتأكيًدا جديًدا ىلع سياسة اإلهمال 

الطبي املمنهجة«.

املقدم  	 االلتماس  ترفض  االحتالل  محكمة 
لإلفراج عن األسير املضرب عن الطعام كايد 
الفسفوس، يشار إلى أن هذا االلتماس الرابع 
فترة  خالل  الفسفوس  لألسير  يقدم  الذي 

إضرابه عن الطعام.



كايد  	 الطعام  عن  املضرب  األسير  شقيق  خالد 
بالتزامن  النطق،  ىلع  القدرة  فقد  »أخي  الفسفوس: 
أن  كايد  أخبروا  واألطباء  الداخلية،  أعضائه  تعطل  مع 
الكبد  تعطل  بعد  خاصة  للغاية،  حرج  الصحي  وضعه 

والكلى وضعف عضله القلب لديه«.

شقيق األسير كايد الفسفوس: األطباء أخبروا كايد بأنه  	
يقترب من املوت املفاجئ يف أي لحظة بعد ظهور 

عالمات تشير لوجود تجلط يف الدم.

صعبا  	 صحيًا  وضعا  يعاني  األشقر  لؤي  املضرب  األسير 
يف زنازين الجلمة نتيجة اضرابه املفتوح عن الطعام، 
الطبية،  الفحوصات  وإجراء  األدوية،  تناول  يرفض  فهو 

ومتوقف عن شرب املياه.

سجن  	 أسرى  السجن..  تسود  الشديد  التوتر  من  حالة 
»عسقالن« يحرقون أحد مرافق السجن، احتجاجًا ىلع 

استشهاد األسير سامي العمور.

نقل األسير أيمن الشرباتي امللقب »باملواطن«  للعزل  	
اإلنفرادّي عقب قيام أسرى السجن بحرق أحد مرافقه 

احتجاًجا ىلع استشهاد األسير سامي العمور.

تفاقم الوضع الصحّي لألسير طارق محمود عاصي )39  	
حيث  »نفحة«،  سجن  يف  والقابع  نابلس  من  عاًما( 
تقوم إدارة السجن بأخذ عينات من دمه بشكٍل متكرر 

إلى  أن تنقله  دون أن تفسر له األسباب، وكذلك دون 
نقصان  من  يعاني  فإنه  ذلك  عن  وعدا  املستشفى، 

متزايد يف الوزن.

االحتالل ُيمدد اعتقال األسير املهندس محمد الحلبي  	
من غزة ملدة 90 يوًما، حيث عقدت له اليوم الجلسة 
للقبول يف  عليه  الضغط  يواصل  واالحتالل   ،167 رقم 
صفقة، مقابل ذلك يرفض األسير الحلبي االعتراف بأي 

من التهم املوجه له.

 ادارة سجون االحتالل تمعن بتجاهل حالة األسير محمود  	
فارس )28 عامًا( من محافظة سلفيت، والذي يشتكي 
الليمفاوية وقد  2017 من سرطان يف الغدد  منذ عام 
ُأجريت له عدة عمليات جراحية وخضع لعدة جلسات 

عالج كيميائي كان آخرها قبل 6 أشهر من اعتقاله.

االحتالل يعيد األسير زياد الشاتي من جنين إلى مركز  	
مستشفى  الى  نقله  من  يومين  بعد  الجلمة  تحقيق 
الصحي، حيث خضع  إثر تدهور وضعه  »رمبام« بحيفا 
وتم  العسكرية  سالم  محكمة  يف  جلسة  الى  اليوم 

تمديد اعتقاله أسبوع آخر. 

عن  	 إضرابه  يواصل  شويكي  أمين  املقدسي  األسير 
تلقي عالج مرض السكري لليوم 65 ىلع التوالي رفضًا 

العتقاله اإلداري.

يواصلـون معركـة األمعـاء الخاويـة رفًضـا العتقالهـم اإلداري في 5
سـجون االحتالل اإلسـرائيلي.

أســــــــــرى



130
يومًا على التوالي

األسير كايد الفسفوس
من دورا بالخليل

97
يومًا على التوالي

األسير
هشام إسماعيل أبو هواش 

من الخليل

61
يومًا على التوالي

األسير عياد الهريمي 
من بيت لحم

عــن  المفتــوح  اإلضــراب  يواصلــون  أســرى 
الطعام رفضًا لالعتقال اإلداري في ســجون 

االحتــالل اإلســرائيلي 

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

األســير الجريــح لــؤي األشــقر مضــرب عــن 
الطعــام منــذ 42 يومــًا رفًضــا العتقالــه 

اإلداري.

عــن  مضــرب  عــرام  أبــو  خليــل  األســير 
الطعــام منــذ 44 يومــًا اســنادًا لألســرى 

الطعــام. عــن  المضربيــن 

الخليــل  مــن  القواســمي  حســام  األســير 
 18 لليــوم  الطعــام  عــن  إضرابــه  يواصــل 
تضامنــًا مــع األســرى المضربيــن عــن الطعام.

األســير عبدالعزيــز مرعــي مــن ســلفيت 
لليــوم  الطعــام  عــن  إضرابــه  يواصــل 
المضربيــن  الـــ13، تضامنــًا مــع األســرى 

الطعــام. عــن 

وائل الجاغوب

508
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن »مجدو«

محمد نوارة

125
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن »عسقالن«

ياسر أبو تركي

318
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن »نفحة«

أشرف أبو سرور

منذ أشهر طويلة

يف زنازين سجن »اهوليكدار«

هيثم إبراهيم بلل

231
يومًا على التوالي

يف زنازين معتقل »جلبوع«

عنان نجيب

79
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن بئر السبع

رفعت أبو فارة

184
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن
»النقب الصحراوي«

أحمد جمعة أبو جزر

163
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن عسقالن


