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 تقارير

 فلسطني يف أسبوع

 2022متوز/ يوليو  31 – 23

 

 روال حسنني إعداد:

 : ساري عرايب ومراجعة حترير

 

 تعريف:

مركز القدس يقّدم تقريًرا أسبوعيVا، مطلع كّل أسبوع، يستعرض أبرز األحداث الفلسطينية على طول أسبوع  

 كامل.

 

  وعاصي مرعي األسريين منزيلّ  هدم
 

لدة يف ب مرعي وحيىي عاصي يوسف األسريين منزيلّ  2022 يوليو متوز/ 26 األربعاء يوم ،االحتالل قوات هدمت
عملية "أرئيل"  آ ذار/ مارس 29يف  قد نفذا ، من كتائب القسام،وكان األسريانقراوة بين حسان غرب سلفيت، 
 سياق يف ،الحتاللل rبتة سياسة العمليات، منفذي منازل هدم سياسة أن يُذكر واليت قُتل فيها حارس املستوطنة.

 االنتقامي. الردع وحماولة اجلماعي العقاب
 

 تصّعد خطواdا نقابة احملامني

 ظل يفيواصل احملامون منذ شهر خطوا~م االحتجاجية ضد القرارات بقوانني اليت أصدرها الرئيس حممود عباس 
وختّل �لسلم األهلي، مة، كو�ا تتناىف مع القوانني العا  حتتج على هذه القرارات نقابة احملامني .ا�لس التشريعي تغييب

�ب فتح عن  2022متوز/ يوليو  31، األحد متّس مبناحي حياة املواطن كافة، وأعلنت نقابة احملامني السيما وأ�ا
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إلعالن عشرات احملامني يف اليوم األول من ا وهو ما أقدم عليهمزاول،  التقدم الطوعي النتقال احملامني إىل حمام غري
 عنه. 

 

 ارتقاء شهيدين يف رام هللا وhبلس

ا) من قرية املغري مشال شرق رام هللا، خالل عامً  16ارتقى خالل الفرتة احملددة أعاله، الفىت أجمد نشأت أبو عليا (
، فيما ارتقى املواطن حسني حسن قواريق 2022يوليو  /متوز 29مواجهات مع االحتالل ومستوطنيه يوم اجلمعة 

ا §صابته برصاص االحتالل على حاجز حوارة ، متأثرً 2022متوز/ يوليو  29ا) من مدينة ¤بلس بتاريخ عامً  60(
، احملتل لداخلونلسون � ىمستشف إىلنقله  جرىألوامر اجلنود على احلاجز، و  صياعهجنوب ¤بلس بدعوى عدم ان

 يواصل االحتالل احتجاز جثمانه.  فيما 

 

 اإلعالن عن نتائج الثانوية العامة 

 30وذلك يوم السبت بتاريخ  2022 /2021أعلنت وزارة الرتبية والتعليم عن نتائج الثانوية العامة للعام الدارسي 
وطالبة، منهم  ألف طالب/ 87وقالت وزارة الرتبية والتعليم، يف مؤمتر هلا، أنه تقدم أكثر من ، 2022متوز/ يوليو 

قاعة، المتحان الثانوية العامة هذا العام. وبلغ عدد الطلبة  729 على عني، موز ألًفا إ¤rً  48ا، وألًفا ذكورً  39
، 4123ا، ور¶دة األعمال بلغ حنو ألفً  65.173 ا، واألديب حوايلألفً  23.271 املمتحنني يف الفرع العلمي حنو

فرع املهنية املتمثلة يف الفرع الصناعي، والفندقي، واالقتصاد املنزيل وصل عدد الطلبة . و�أل1418والشرعي حنو 
وبدأت امتحا¤ت . اطالبً  1783ا، أكثرهم من الفرع الصناعي، إذ بلغ عددهم حوايل طالبً  3146إىل حوايل 

بعد أن مت ¸جيلها، حيث كان من املقرر أن تنطلق  2022يونيو  حزيران/ 14الثانوية العامة بتاريخ الثالrء 
ويض من تعالضفة الغربية حىت يتمكن الطلبة يف  2022يونيو  حزيران/  7يوم  2022اختبارات الثانوية العامة 

  الفاقد التعليمي.

 

 انتصار األسري رائد رsن

ا، يومً  113إضرابه املفتوح عن الطعام الذي استمر علق األسري رائد ر¶ن، من بلدة بيت دقو مشال غرب القدس 
إن املعتقل ر¶ن سجل  ،له وقال ¤دي األسري يف بيان بعد توصله إىل اتفاق يقضي بتحديد سقف اعتقاله اإلداري.
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 نا §رادته وإصراراه على االستمرار ومواجهة جرمية االعتقال اإلداري، وجبهود رفاقه األسرى الذين كاا جديدً انتصارً 
، وشهدت حالته الصحية 2021نوفمرب  تشرين الثاين/  منذاألسري ر¶ن معتقل إدار¶À ا أن ، علمً هلم دور حاسم

 نقل إىل عيادة سجن الرملة.جرى ا خالل الفرتة املاضية، و تراجعً 

 


