
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آخر التطورات

 2895العدد: 

25-09-2020 

 نقل الطالب من مخيم اليرموك إلى مدارسهم  •

 إعدام قاتل طبيبة فلسطينية وطفلتها في ريف دمشق •

 األونروا تصرف المساعدة المالية لفلسطينيي سورية في األردن •

 معلم فلسطيني ينال شهادة مدرب دولية من روسيا  •

 حالة تسمم بسمك "البلميدا" في مخيم النيرب  55



 

 آخر التطورات:

أفاد مراسل مجموعة العمل أن عشرات الالجئين من أبناء مخيم النيرب أصيبوا بالتسمم جراء تناولهم  
 في المخيم. اشتروه بثمن رخيص من بائع للسمك   "بلميدا" سمكًا فاسدًا من نوع 

 
حالة أصيبوا بإسهال ومغص وشعور بتعب شديد، وتم نقلهم إلى المركز    55وأضاف المراسل أن  

 الصحي لتلقي العالج، وأن الحاالت كانت متفاوتة الخطورة قبل أن يتم عالجها. 

من جانبه حذر مركز النيرب الصحي العوائل من أكل السمك، ودعا كل من ظهرت عليه حاالت  
يراجع  وال  ؤقي تال أن  إسهال ومغص  أو  الجلد،  بصبغات  وتغييرات  بالحرارة  مفاجئ  وارتفاع  دوران 

 المركز الصحي.

مع   بالتعاون  إجراءات  اتخذت  أنها  دمشق  في  العرب  لالجئين  العامة  الهيئة  أعلنت  دمشق،  في 
 األونروا لتأمين وسائط نقل للطالب المتواجدين داخل مخيم اليرموك إلى مدارسهم خارجه.

 



 

 

واجه الطالب في مخيم اليرموك معاناة كبيرة للوصول إلى مدارسهم، ويضطرون للذهاب مشيًا  وي
كم في مساكن الزاهرة والميدان المجاورة للمخيم، وسط ظروف   2على األقدام لمسافة تزيد عن  

 جوية سيئة. 

من أصل   مدرسة  16منشأة من منشأتها في مخيم اليرموك من بينها    32وتشير األونروا إلى تدمير  
 مدرسة للوكالة، كانت تعمل بنظام الفترتين.  28

في موضوع مختلف، أعدمت السلطات السورية المدعو "فارس طعمة" بعد توجيه تهمة القتل العمد 
، في منزلهم ببلدة زاكية  2018نيسان / إبريل    19للطبيبة الفلسطينية "الرا شحادة" وابنتها لمى يوم  

 بريف دمشق.

 
حاولت عائلة طعمة دفن نجلهم في المقبرة التي دفنت فيها الطبيبة وابنتها، إال أن  ووفقًا لناشطين  

شجارًا وقع بين العائلتين حصل خالله إطالق أعيرة نارية منع من دفنه في المقبرة ونقله إلى مقبرة  
 ثانية. 

حسن وكانت التحقيقات قد بينت أن دوافع القتل هي السلب والسرقة، يشار إلى أن "الرا هشام  
شحادة" هي طبيبة أطفال، من أبناء مخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق وبلدة  

 زاكية، تنتمي إلى عشيرة الوهيب.

 



 

إلى ذلك، صرفت وكالة األونروا المساعدة المالية المخصصة لالجئين الفلسطينيين من سورية في  
بمعدل   أفر   84.960األردن،  من  فرد  لكل  أردنيًا  الو دينارًا  حملة  من  العائلة  الفلسطينية  ثاد  اثق 
دينارًا أردنيًا، للفلسطينيين الحاملين للجوازات األردنية ولديهم رقم وطني وكانوا  53السورية، ومبلغ  

 مقيمين في سورية. 

على صعيد آخر، نال المعلم الفلسطيني "عادل نزار شريح" من أبناء مخيم النيرب في حلب شهادة 
 Distanceيا، للمشاركة في المعسكر الصيفي والدورة التدريبية عن بعد  مدرب دولية من روس
ISI-Junior 2020  المقامة من قبل جامعة كازان الفيدرالية في موسكو والتي ضمت عدة دول ،

 منها سورية وروسيا والصين وتونس وأذربيجان. 

وكان شريح قد نال المركز األول على مستوى الجمهورية السورية في األولمبياد العلمي السوري  
 ، وهو مدرب في الروبوتيك وفي عدة مجاالت. 2019للمدرسين في المعلوماتية عام 

 


