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االحتالل يؤجل تطبيق قانون خصم رواتب األسرى  54يوما
أوقف االحتالل االسرائيلي تطبيق قانون خصم رواتب األسرى إلى  ٥٤يوما بناءا على أوامر من
وزير الجيش اإلسرائيلي بني غانتس .
فقد تم تأجيل ذلك األمر حتى يتم دراسة الموضوع واتخاذ قرارات بناء على حساسية الواقع
المفروض اآلن في المناطق الفلسطينية.
فقد كان ذلك القرار  ،الذي دخل حيز التنفيذ قبل أقل من شهر  ،ضد البنوك الفلسطينية بضرورة
تجميد وإغالق الحسابات المصرفية التي يستخدمها االسرى وأسر الشهداء( .وكالة معا
االخبارية)2222/6/5،

أسرى "هداريم" يبدأون ببلورة خطة إضراب مفتوح عن الطعام
قال نادي األسير الفلسطيني إن األسرى في سجن "هداريم" بدأوا في بلورة خطة إلضراب مفتوح
عن الطعام ،لمواجهة سياسات السلب والحرمان التي تمارسها إدارة سجون االحتالل اإلسرائيلية
وأبرزها حرمان األسرى من االتصال الهاتفي بعائالتهم.
كما أن إدارة السجون استغلت الوضع الراهن المتعلق بانتشار وباء "كورونا" ،ورسخت جملة من
سياسات السلب والحرمان.
وبين أن من هذه السياسات حرمان الغالبية العظمى من األسرى من التواصل مع عائالتهم ،مع
استمرارها وقف زيارات العائالت منذ اإلعالن عن حالة الطوارئ في آذار /مارس الماضي.
وأضاف أن خطوة اإلضراب ستكون في مواجهة جملة من االنتهاكات األخرى المتواصلة بحق
األسرى المرضى ،السيما في سجن "عيادة الرملة" ،واألسيرات في سجن "الدامون" ،عدا عن
قضية "الكانتينا" التي تفاقمت جرّاء قرار إدارة السجون سحب عشرات األصناف منها منذ بداية
العام الجاري( .وكالة صفا)2222/6/5،

مواجهات خالل اقتحام المستوطنين قبر يوسف بنابلس
اندلعت مواجهات ،فجر يوم الخميس الواقع في  ،0202/6/4مع قوات االحتالل التي أمنت اقتحام
المستوطنين لقبر يوسف بمدينة نابلس شمال الضفة المحتلة ،بحجة أداء طقوسهم التلمودية.
واقتحم نابلس عدد كبير من اآلليات العسكرية ترافقها الجرافات ،وانتشر عشرات الجنود في
الشوارع المحيطة بقبر يوسف وعلى أسطح بعض البنايات ،مطلقين قنابل الصوت والغاز
والرصاص المعدني باتجاه الشبان.
ووصلت في وقت الحق عشرات الحافالت والمركبات التي تقل مئات المستوطنين إلى قبر يوسف،
تحت حراسة مشددة من دوريات االحتالل.
وتشهد الضفة المحتلة ،عمليات عربدة وعنف واعتداءات متواصلة من قبل المستوطنين ،تزامنًا مع
إعالن االحتالل نيته ضم الضفة( .شبكة قدس اإلخبارية)2222/6/5،

الصحة بغزة :تسجيل  4إصابات بفيروس كورونا داخل مراكز الحجر
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة تسجيل  5إصابات جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة من
بين المحجورين داخل الحجر الصحي.
وأضافت الوزارة في تصريح مقتضب صادر عنها إن إجمالي الحاالت المسجلة بفيروس كورونا
في قطاع غزة منذ مارس الماضي إلى  66حالة.
ومن بين الحاالت التي سجلت كانت ،حالة وفاة واحدة لمسنة وتعافي  81حالة والزالت  44اصابة
تحت العالج بمستشفى العزل( .شبكة قدس اإلخبارية)2222/6/3،

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد األقصى بحماية قوات االحتالل

سمحت شرطة االحتالل صباح األربعاء الواقع في  ،0202/6/3باقتحام عشرات المستوطنين
للمسجد األقصى المبارك.
وتبين من دائرة األوقاف أن  68مستوطنًا اقتحموا المسجد وتجولوا في باحاته بحماية عناصر من
الشرطة والقوات الخاصة المسلّحة ،خالل الجولة األولى لالقتحامات.
يُشار إلى أن شرطة االحتالل تسمح للمستوطنين بجولتي اقتحام؛ صباحية تستمر لع ّدة ساعات ،وما
بعد الظهر لمدة ساعة( .شبكة قدس اإلخبارية)2222/6/3،

االحتالل يش ّرد عائالت فلسطينية في مسافر يطا ودير حجلة
واصلت آليات االحتالل عمليات الهدم والتشريد التي تنفّذها بحق الفلسطينيين في كافة األراضي
الفلسطينية المحتلة ،حتى وصلت صباح اليوم إلى جنوبي الخليل وشرق أريحا.
وأفاد رئيس مجلس مسافر يطا ،نضال يونس أن طواقم مما تسمى بـ”اإلدارة المدنية” التابعة
لالحتالل برفقة الجيش ،اقتحمت ع ّدة تج ّمعات في مسافر يطا وشرعت بعمليات هدم وتفكيك
ومصادرة لخيام فلسطينيين يعيشون فيها.
وأضاف أن االحتالل هدم خيمة في حين ف ّكك وصادر اثنتين وشرّد ساكنيها.
أما في أريحا ،شرعت آليات االحتالل بهدم تج ّمع كامل بمنشآته كافة (السكنية ولتربية المواشي)
شرق المدينة ،مش ّردًا ثماني عائالت فلسطينية.
وأكد أن االحتالل هدم نحو  88منشأة (ما بين سكنية ولتربية المواشي) تعود لثماني عائالت،
ويعيش فيها نحو  35فردًا( .شبكة قدس اإلخبارية)2222/6/3،

قوات االحتالل تعتقل  21مواطنًا بمداهمات في الضفة
اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي  08مواطنًا خالل مداهمات شنتها بمحافظات الضفة الغربية
المحتلة.
وقالت مصادر محلية إن أكثر من  82دوريات عسكرية اقتحمت بلدة عارورة شمال رام هللا
واعتقلت شابين بعد مداهمة منزليهما والقيام بأعمال التفتيش داخلها ،وأطلقت قوات االحتالل
القنابل الغازية والصوتية خالل اقتحام البلدة ،فيما حلقت طائرة استطالع في سماء البلدة.
كما اعتقلت قوات االحتالل شقيقين عقب مداهمة منزل أسرتهما في قرية قبيا غرب المدينة ،ونفّذ
الجنود خالل االقتحام أعمال تخريب وتفتيش داخل المنزل وعبثوا بمقتنياته وخربوا أثاثه.
وفي شمالي الضفة ،اقتحمت قوات االحتالل مدينة طولكرم ومخيمها واعتقلت ثالثة مواطنين
وفتشت منازل.
كما ان العشرات من جنود االحتالل داهموا ضاحيتي كتابا وذنابة في طولكرم وغيرها من المناطق
وفتشوا عددا من المنازل واعتقلوا عددا من الشبان( .وكالة صفا)2222/6/5 ،

