
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 أشهر لعدة األقصى المسجد عن آخرين ويبعد مقدسيين يعتقل الحتاللا( 1

 القدس في لفلسطينيين زراعية منشآت يهدم االحتالل ( 2

 حالة 32و ألفًا 11 إلى كورونا ُمصابي عدد ارتفاع: االحتالل صحة( 3 

 المحتلتين والضفة القدس في واسعة اعتقاالت حملة (4
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 االحتالل يعتقل مقدسيين ويبعد آخرين عن المسجد األقصى لعدة أشهر

، المقدسية هنادي الحلواني 8/6/0202عتقلت قوات االحتالل االسرائيلي، مساء االثنين الواقع في ا

 والشاب عمر محيسن من طريق المجاهدين في البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

 في طريق المجاهدين، بحجة أنها لم تحضر للتحقيق.واعتقلت الحلواني أثناء تواجدها 

 أشهر. 6وسلمت شرطة االحتالل الحلواني قرارا باالبعاد عن المسجد األقصى لمدة 

معتقلين مقدسيين،  6في السياق، إستأنفت شرطة االحتالل مساء االثنين على قرار االفراج عن 

 حكمة المركزية بالقدس المحتلة.ومددت توقيفهم ليوم الثالثاء للنظر في االستئناف بالم

وكانت ما تسمى "محكمة الصلح" غربي القدس المحتلة قضت باالفراج عن المقدسيين الستة، 

، وفق ما قاله 0022شيكل، وكفالة طرف ثالث بقيمة  0022بشرط التوقيع على كفالة خاصة بقيمة 

 محامي نادي األسير مفيد الحاج.

مقدسيا من عدة أحياء  02وم حملة اعتقاالت واسعة طالت وكانت قوات االحتالل شنت فجر الي

)وكالة بالقدس، بزعم أنهم يتعاونون مع السلطة الفلسطينية ومخالفة قانون التطبيق.

 (1/6/2222وفا،

 االحتالل يهدم منشآت زراعية لفلسطينيين في القدس 

 .القدس المحتلةهدمت آليات االحتالل بركسات زراعية في العيساوية شمالي شرق مدينة 

اقتحمت برفقة قوات االحتالل عّدة ” اإلدارة المدنية”وأفادت مصادر محلية بأن طواقم ما تسمى بـ

 غرف وبركسات لالستخدام الزراعي ُمقامة على أراضي قرية العيساوية الشرقية.

مهم وأضافت أن األراضي تعود للفلسطينيين أحمد عبد محمود وعبد نمر محمود، حيث أنه تم تسلي

 أمًرا عسكريًا بالهدم.

فككت قوات االحتالل بيتًا زراعيًا بالستيكيًا في منطقة مرج العجمي ببلدة السواحرة جنوبي  كما

 شرق مدينة القدس بحجة عدم الترخيص.

)شبكة متر مربع. 022ويعود البيت الزراعي إلى الفلسطيني علي أحمد هلسة، وتبلغ مساحته نحو 

 (1/6/2222القدس اإلخبارية،



 حالة 32و ألفًا 11 إلى كورونا ُمصابي عدد ارتفاع: االحتالل صحة

، بارتفاع عدد مصابي 8/6/0202الواقع في  اإلثنين صحة التابعة لالحتالل، مساءأفادت وزارة ال

 حالة. 20ألفًا و 28فيروس كورونا إلى 

مريًضا بوضع  02 وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن من بين العدد اإلجمالي للُمصابين، هناك

 شخًصا ُوصفت بالبسيطة. 0024متوسط، وحالة  44صحي صعب، و

 حالة وفاة حتى مساء اليوم. 028كما أعلنت استقرار عدد الوفيات بسبب الفيروس عند 

مرضى بالمشافي في  222حالة، ويمكث  20201ووصلت حاالت الشفاء التام من الفيروس إلى 

مريًضا يخضعون للعالج المنزلي وللعالج في  0421الداخل المحتل والقدس، وكذلك 

 (1/6/2222)شبكة القدس االخبارية،الفنادق.

 

 حملة اعتقاالت واسعة في القدس والضفة المحتلتين

وحتى  ثنيننذ ليلة االشنت قوات االحتالل حملة اعتقاالت واسعة في الضفة والقدس المحتلتين م

 .الثالثاء فجر

 

االحتالل اعتقلت ثالثة شبان من بلدة أبو ديس شرق مدينة القدس  وأفادت مصادر محلية أن قوات

 .المحتلة، عقب دهم منازلهم

 

 .كما اعتقلت شرطة االحتالل الشابين عقب اقتحام منزليهما في قرية العيساوية شمالي شرق القدس

 أن قوات االحتالل اعتقلت اربعة مواطنين عقب دهم منازلهم في نابلس.و

قلت قوات االحتالل أربعة شبان من قرية نحالين غرب بيت لحم عقب دهم وفي بيت لحم، اعت

 .منازلهم، بينهم طالبان في الثانوية العامة

 .واعتقل جيش االحتالل كذلك ثالثة شبان من الخليل بحسب مكتب إعالم األسرى

 



مد تحسين وفي األغوار، اقتحمت قوات االحتالل قرية بردلة باألغوار الشمالية واعتقلت الشاب أح

 (9/6/2222)شبكة القدس االخبارية،.صوافطة


