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 )1بعد نحو خمس سنوات محكمة االحتالل تدين المتهم بقتل عائلة دوابشة بالقتل العمد
 ) 2أسرى للدراسات :أوضاع قاسية لألسرى بسجن "النقب" نتيجة موجة الحر
 )3مستوطنون يقطعون أشجار زيتون جنوب نابلس شمال الضفة المحتلة
 )4اإلحتالل يصيب مواطنين بحاالت اختناق ويعتقل  8آخرين ويهدم سقيفة بالضفة
 )5فلسطينيو سورية باألردن يناشدون "أونروا" إلغاثتهم

بعد نحو خمس سنوات محكمة االحتالل تدين المتهم بقتل عائلة دوابشة بالقتل العمد
أدانت المحكمة المركزية اإلسرائيلية المتهم الرئيس بقتل عائلة دوابشة ،قبل نحو خمس سنوات،
بتهمة القتل العمد.
وذكر موقع "واال" العبري أن المحكمة أدانت المستوطن عميرام بن أوليئيل ،وهو المتهم الرئيسي
في القضية ،بالتسبب بمقتل ثالثة من عائلة دوابشة ،وكذلك بمخالفتي إشعال النار العمد وبمحاولتين
للتسبب بالقتل العمد والتآمر لتنفيذ جريمة عنصرية.
وتبنت المحكمة بذلك التهم الموجهة للمستوطن الذي ألقى زجاجات حارقة باتجاه منزل عائلة
دوابشة نهاية شهر تموز من العام (.5102وكالة صفا)2222/5/18،

أسرى للدراسات :أوضاع قاسية لألسرى بسجن "النقب" نتيجة موجة الحر
أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات أن األسرى في سجن النقب الصحراوي يعانون من ظروف
قاسية للغاية ،مع استمرار موجه الحر الذي تضرب المنطقة لليوم الثاني ،حيث ترتفع درجات
الحرارة إلى معدالت كبيرة.
ونقل "أسرى فلسطين" عن األسرى في النقب إنهم لم يستطيعوا الخروج من الخيام والغرف هذا
اليوم نتيجة ارتفاع الحرارة بشكل كبير ،حيث يخشون على حياتهم في هذه األجواء ،وخاصة انهم
في شهر رمضان ،وال يستطيعون شرب السوائل التي تعينهم على هذه الظروف.
وأوضح "المركز" أن درجات الحرارة وصلت في سجن النقب إلى ما يزيد عن  01درجة مئوية،
األمر الذي سبب معاناة متفاقمة لهم ،تضاف إلى ظروفهم القاسية أصالً في النقب نتيجة ممارسات
االحتالل القمعية ،وحالة القلق التي يعيشونها منذ شهور خشية من وصول فيروس كورونا
للسجون(.القدس)2222/5/18،

مستوطنون يقطعون أشجار زيتون جنوب نابلس شمال الضفة المحتلة
أقدم مستوطنون ،األحد في  ،5151/2/01على قطع عشرات أشجار الزيتون ببلدة يتما جنوب
نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقال مسؤول ملف االستيطان في شمال الضفة غسان دغلس ،أن مستوطنين قطعوا  01شجرة
زيتون في منطقة راس الدير بأراضي يتما وتعود ملكية األشجار للمواطن محمد نسيم نجار(.وكالة
القدس لألنباء)2222/5/11،

اإلحتالل يصيب مواطنين بحاالت اختناق ويعتقل  8آخرين ويهدم سقيفة بالضفة
أصيب عدد من المواطنين ،اليوم اإلثنين ،بحاالت اختناق جراء استنشاقهم الغاز السام ،فيما
اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي ثمانية مواطنين آخرين واعتدت على أحدهم بالضرب المبرح،
وهدمت سقيفة ،في الضفة(.وكالة وفا)2222/5/18،

فلسطينيو سورية باألردن يناشدون "أونروا" إلغاثتهم
ن اشد الالجئون الفلسطينيون من سورية في األردن ،وكالة "أونروا" بإغاثتهم وتحمل مسؤولياتها
تجاههم للتخفيف من آثار جائحة كورونا وانعكاس ذلك على أوضاعهم االقتصادية.
وقال الالجئون في مناشدة نشرتها مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية "نعيش أوضاع
إنسانية صعبة في ظل انتشار فايروس كورونا وتبعات هذا الوباء ،فأغلب الالجئين يعملون
مياومة ،وهم األكثر ضرراً في هذه األزمة"
كما يعاني الالجئون من البطالة وانتشار الفقر وانعدام فرص العمل ،مما سبب تراكم الديون
وتخلّفها عن دفع أجرة السكن وفواتير الكهرباء والماء وغيرها من االلتزامات.
وطالب فلسطينيو سورية األونروا بإلغاء نظام تسليم المساعدة كل ثالثة شهور وتوزيعها شهريا ً
نظراً لعدم تحمل العائالت االنتظار لفترة طويلة ،وشد ّدت المناشدة على ضرورة صرف الوكالة
مساعدة ط ارئة لكل العائالت الفلسطينية المهجرة من سورية إلى األردن لتعينهم على حماية
األطفال والنساء وكبار السن.
وحملوا األونروا المسؤولية على تحسين أوضاعهم" ،فهي الجهة الوحيدة المسؤولة عن
الفلسطينيين(.وكالة صفا)2222/5/11،

