
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2861 العدد
24-08 -2020 

 

 ( فلسطينيًا قضوا بسبب قتالهم إلى جانب قوات النظام السوري 756)             

 دورة إعداد داعم نفسي يف مخيم السيدة زينب 

 " سنوات 7النظام يواصل اعتقال الفلسطيني "محمد سليمان" وولديه منذ 

" 

 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا يف مخيم النيرب  •
 فرح.. تدخل الفرح ىلع عائلة فلسطينية مهجرة يف األردن  •
 افتتاح ثانوية تجارية يف مخيم النيرب  •



 

 آخر التطورات

( فلسطينيًا قضوا بسبب قتالهم  756أكدت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن )

)إلى جان أن  إلى  السوري، منوهة  النظام  أثناء قتالهم يف صفوف 265ب قوات  ( الجئًا قضوا 

عامًا( من الالجئين الفلسطينيين ىلع    18جيش التحرير الفلسطيني والذي يجبر كل من أتم )

 االلتحاق به ألداء الخدمة اإللزامية.

 

( الشعبية  100كما قضى  الجبهة  أعضاء  من  عنصر  فيم  - (  العامة،  )القيادة  أثناء  89ا قضى   )

قتالهم إلى جانب ما يعرف بلواء القدس وهي مجموعات مسلحة تم تأسيسها يف الشمال  

السوري وهي محسوبة ىلع الجيش السوري وتقاتل إلى جانبه يف أكثر من مكان، كما قضى  

  24عنصرًا مما يعرف بقوات الجليل، و  21( بسبب مشاركتهم إلى جانب فتح االنتفاضة، و 35)

( بسبب مشاركتهم القتال إلى جانب مجموعات  187من فلسطين حرة، يف حين قضى )  الجئًا

 ولجان شعبية محسوبة ىلع أفرع األمن السورية. 



 

الفلسطينيين يف حلب   النيرب لالجئين  أفادت مصادر طبية يف مخيم  يف سياق مختلف 

يف مخيم  بوفاة الالجئة الفلسطينية "سعدة عبد الله شاهين أم مصطفى بفيروس كورونا  

 النيرب، وهي الضحية الثامنة املعلن عنها بكورونا يف املخيم. 

 

االحتياجات   بكافة  كبير  ونقص  مختص،  طبي  كادر  وجود  ضعف  من  النيرب  مخيم  ويشكو 

الطبية والصحية الضرورية، خاصة منها أسطوانات األوكسجين التي وصل سعرها يف السوق  

 السوداء إلى نصف مليون ليرة سورية. 

أخرى بادرت الطالبة الفلسطينية األردنية فرح بمساعدة عائلة فلسطينية مهجرة    من جهة 

من سورية يف األردن وأدخلت عليهم السرور والفرح، بعد أن فقد رب العائلة األمل بمساعدة  

 األونروا واملؤسسات الفلسطينية. 



 

 

ائلة وطردها  وقال ناشط فلسطيني ملجموعة العمل إن الطالبة فرح وبعد متابعتها حالة الع 

رصدتها إلكمال   التي  اقتطاع جزء من مدخراتها  قررت فرح  الديون،  تراكم  املنزل بسبب  من 

دراستها يف كلية الطب، وزارت العائلة يف العاصمة األردنية عمان، وقدمت مساعدة مالية  

 تساعد العائلة يف معاناتها، وسط حالة فرح بين أطفال العائلة. 

أعلن  التعليمي  امللف  والتعليم  يف  التربية  وزارة  املهني    -ت  ثانوية    - التعليم  افتتاح  عن 

تجارية يف مخيم النيرب، للبنين يف ثانوية محمود أبو الحسن وللبنات يف مدرسة أبو دبوسة  

 املهنية.  

طالب وطالبة    310وبلغ عدد الطالب املتقدمين للشهادة اإلعدادية "التاسع" لهذا العام حوالي  

% من املعدل العام    90طالبًا منهم ىلع معدالت تجاوزت    14نيرب، وحصل  من أبناء مخيم ال 

 درجة.  240البالغ 

االبتدائي   والثاني  األول  الصف  الطلبة خاصة  اكتظاظ  النيرب من  وتعاني مدراس مخيم  هذا 

 طالب وطالبة، إضافة إلى مشكلة التدفئة.  55حيث يضم الصف الواحد ىلع أكثر من 


