
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آخر التطورات

 3015العدد: 

15-10-2020 

 فلسطينياً يعيشون أوضاعاً مأساوية في جزيرة متليني 350 •

 مبادرات تطوعية لتخفيف معاناة األهالي في مخيم درعا •

 الكالب الضالة مصدر قلق وإزعاج ألهالي مخيم خان الشيح •

 تقدم مليون دوالر لألونروا الهند  •

 

 فلسطينيات صنعن قصص نجاح رغم جراح الحرب"."اليوم العالمي للفتاة.. 



 

 آخر التطورات:

قّدمت الفتاة الفلسطينية السورية نماذج نجاح وتفوق على مستويات عديدة وفي مناطق عديدة حول 
لعالم، على الرغم من تعرضهن لصعوبات عاطفية ونفسية واجتماعية بفعل الحرب السورية، وما ا

 آلت إليه من تدمير لمنازلهم وعمليات التهجير واعتقال وتشتت للعائالت.

ففي سورية، تفوقت كل من "جنى يوسف" و"إسراء محمد الرفاعي" و"نايا عبد العال"، وحققن المراكز  
 الصف التاسع.  -على المجموع الكامل للعالمات في المرحلة اإلعدادية  األولى بعد حصولهن

 
كما حصلت الشقيقتان الفلسطينيتان "هنا ورنا أحمد زكي خيرات" على المراتب األولى على مستوى  
مدينة حماة في نتائج التعليم األساسي، في حين حققت الطالبة الفلسطينية "فرح زياد خميس" المركز  

 )األصابع الحاسبة( في دمشق. SDmath 202ة األول في مسابق 

وفي شمال البالد، نالت الطالبة "أمل عيسى" من طالب الثالث الثانوي على تقدير امتياز في نتائج  
امتحانات   لتفوقها في  امتياز  "آية فالح" على شهادة  الطالبة  فيما حققت  الفصل األول،  امتحان 

 مدرستها بمنطقة أعزاز.

الطالبة "جاال الخطيب" لتفوقها الدراسي وحصولها على المرتبة األولى على    أما في لبنان، كرمت 
 مستوى الصف األول الثانوي في مدرسة بيت جاال جنوب لبنان. 

الكردي"   "جودي  الطالبة  اسطنبول  مدينة  في  الدولية  النهضة  مدرسة  كّرمت  المهجر،  بالد  وفي 
 لتفوقها على أقرانها في الصف الثالث اإلعدادي.



 

لت الطالبة "إيناس كيالني" على المرتبة األولى في الشهادة الثانوية العامة القسم العلمي في وحص
 في العاصمة السويدية ستوكهولم.  Jensen Gymnasium Sändraمدرسة 

وفي كندا، حّققت الطالبة "راما رشيد زياد طه" نجاحها للعام الدراسي الثاني لها في جامعة ألبرتا،  
، حيث حصلت على المنحة بعد أن تفوقت 2018بعد أن حصلت على منحة من الجامعة في عام  

برتا، (، مما أّهلها لنيل منحة دراسية في جامعة أل98.9في الثانوية العامة في إمارة دبي بمعدل ) 
 وتدرس علم الطب الحيوي. 

هذا ورغم جميع الظروف واألوضاع المعيشية واالقتصادية الصعبة التي يعيشها الفلسطيني في  
 سورية وبالد نزوحه ومهجره، ال يزال يجد للتفوق واالبداع واإلصرار على التغيير مكانًا في حياته. 

من سورية أوضاعًا مأساوية في مخيم  مهاجرًا فلسطينيًا    350على صعيد الهجرة، يعيش أكثر من  
الالجئين غرقت بسبب األمطار   أفاد مراسلنا أن خيام  اليونانية، حيث  موريا على جزيرة متليني 

 وتحولت إلى مستنقعات طينية األمر الذي زاد من بؤسهم ومعاناتهم.  

ا الجديد وقرا تبا، سوء معاملة إدارة مخيمي موريويشكوا الفلسطينيون والمهاجرون على الجزيرة من  
إضافة إلى إهمال السلطات وسوء في الخدمات االجتماعية ومشاكل عديدة في النظافة واكتظاظ  

 الالجئين. 

 

 



 

في سورية، أفاد مراسل مجموعة العمل أن الكالب الضالة تهدد األهالي وحياة األطفال في مخيم  
ها المستمر عليهم، وأشار إلى خان الشيح لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق، بسبب كثرتها وهجوم

 أن آخر تلك الحاالت هجومها على طفلتين صغيرتين في المخيم، وتم إنقاذهما قبل أن تتأذيان. 

لبرامجها وخدماتها   لوكالة األونروا، دعمًا  بمبلغ مليون دوالر  الهندية  الحكومة  تبرعت  ذلك،  إلى 
إلغاثة والخدمات االجتماعية، وأكدت الهند  لالجئين الفلسطينيين، وتشمل التعليم والرعاية الصحية وا

الالزمة  اإلنسانية  والمعونة  الحيوية  الخدمات  تقديم  في  الوكالة  أنشطة  بدعم  ستستمر  أنها  على 
 لالجئين.

 


