
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آخر التطورات

 2843العدد: 

06-08-2020 

 صحافية فلسطينية سورية في هولندا تخلق فرصتها اإلعالمية  •

 إيطاليا تتبرع بمليون يورو لألونروا  •

 اعتقال الفلسطيني "إيهاب عباس" في سورية للعام السابع  •

 " "تسجيل عدد من اإلصابات بكورونا في مخيم النيرب



 

 آخر التطورات:

كشفت مصادر مطلعة في مخيم النيرب في حلب، لمجموعة العمل تسجيل عدد من اإلصابات 
بين أبناء المخيم بفيروس كورونا، ما دفعهم إلى فرض الحجر على الصحي على أنفسهم وإخضاعهم 

المر  انتشار  من  خوفًا  وعزلهم،  الطبي  اكتظاظ  للفحص  من  يعاني  الذي  النيرب،  مخيم  في  ض 
 سكاني. 

 
وقالت المصادر إن الطواقم الطبية أجرت مسحًا لمشتبه بإصابتهم في مخيم النيرب، وجاءت بعض 

 الحاالت سلبية وبعضها إيجابية، وأشارت أن أعراض المرض على المصابين خفيفة. 

عدد من الحاالت التي تراجع عيادة وكان رئيس قسم الصحة في مستوصف األونروا أكد أن هناك  
الوكالة يوميًا يشتبه بإصابتهم بفايروس كورونا، ويطلب منهم إجراء حجر ذاتي فقط، وذلك لضعف  

 اإلمكانيات الطبية وعدم وجود غرف حجر صحي في المخيم والمشافي القريبة منه. 

زرزر" التي هاجرت  يبرز اسم الصحافية "بيسان    ،في قصة من قصص النجاح لفلسطينيين سوريين
أعوام، حيث عملت مع موقع "هولندا اآلن" التابع لإلذاعة   6من سورية ووصلت هولندا قبل نحو  

 ،تحت عنوان "تابع دراستك العليا مع بيسان"  العامة الهولندية، وقدمت سلسلة أعّدت نصها وأخرجتها
 بجامعة اليدن بهولندا. ثم بدأت دراستها الجامعية في قسم الدراسات الشرق أوسطية المعاصرة 

 

 



 

 وتعمل كمراسلة مستقلة لمحطات عربية من هولندا، وتعمل على إنتاج محتوى خاص باستخدام 

 . االجتماعيمنصات وسائل التواصل 

 
كما أسست مشروع بودكاست ”عندك خبر؟“ لتقديم األخبار عن هولندا للجالية العربية مع زميلتها  

"وصن يوتيوب  على  منصتها  وأطلقت  كورونا  حنين،  موضوع  عن  حلقات  أربع  من  سلسلة  عت 
 واألخطاء الشائعة" 

  الحكومة على صعيد آخر، أعلنت السفارة اإليطالية في بيروت توقيعها اتفاقّية لمساهمة إضافّية من  
  في   2020  للعام  السورية  لألزمة"  األونروا"  الستجابة   الطوارئ   لنداء  يورو،  مليون   قدرها  االيطالية

 ". لبنان

للرعاية    وأوضحت  الدعم  تقديم  االستمرار في  األونروا من  تمويلها سيمّكن  أن  بيان،  السفارة في 
الصحّية والمساعدة النقدّية لالجئين الفلسطينيين، اّلذين هم في أمّس الحاجة للمساعدة في لبنان،  

نقدّية    ومساعدات   ،سوريا  من  الفلسطينيين  الالجئين الجًئا من    380وسيدعم االستشفاء ألكثر من  
 عائلة من الالجئين الفلسطينيين من سوريا في لبنان.  2,450متعّددة األغراض لحوالي 

  27,700وتشير احصائيات األونروا إلى أن عدد الالجئين الفلسطينيين السوريين في لبنان تبلغ  
، ويعيشون أوضاعُا  2020الجئ فلسطيني مهجر من سوريا إلى لبنان حتى نهاية شباط/فبراير  

 انية صعبة. إنس

 



 

  23في ملف المعتقلين، يواصل النظام السوري اعتقال الشاب الفلسطيني " إيهاب محمود عباس " )
، وذلك أثناء مروره من حاجز دوار الرئيس التابع للنظام السوري 2013  -3-21عامًا( منذ تاريخ  

ن وظروف  في حمص، وهو من سكان محافظة حمص، وإلى اآلن لم ترد عنه أية معلومات عن مكا
 اعتقاله.

 
(  110( معتقاًل فلسطينيًا في سجون النظام السوري منهم )1797وقد وثقت المجموعة حتى اآلن ) 

 معتقلة، وهم في حالة إخفاء قسري منذ سنوات.


