
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26-01-2021 

 العدد: 3482

لتميزها.. مهندسة فلسطينية تحصل ىلع منحة بريطانية وتدريب بحثي يف  
 سويسرا

 مخيم خان الشيح.. حملة للتذكير باملعتقلين الفلسطينيين يف السجون السورية  •
 طالبًا من مركز تدريب دمشق التابع لها  497األونروا تحتفي بتخريج  •
 "العيش بكرامة" تطلق حملة إلغاثة النازحين يف الشمال السوري  •



 

 آخر التطورات 
الجامعات   إلحدى  بعثة  ىلع  الحصول  من  راشد"  أبو  "رهام  الفلسطينية  الالجئة  تمكنت 

نوب الدانمارك اختصاص"  البريطانية بعد تفوقها وإثبات جدارتها خالل دراستها يف جامعة ج
" النووية  االبحاث  مركز  قبل  من  لطلبها  باإلضافة  ميكاترونكس"،  بسويسرا  CERNهندسة   "

 لتقوم بالَتدُرب يف عدٍد من  املراكز البحثية. 

 

الطالبة "رهام أبو راشد" من أبناء مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين جنوب دمشق، لجأت  
اشتداد الصراع يف سوريا لتبدأ مشوارها الجديد بتعلم اللغة  إلى الدانمارك مع عائلتها بعد  

الشديد   ولكنها تمكنت بعزمها  الُجدد  الالجئين  تواجه  التي  التحديات  أهم  والذي يعتبر من 
التي كان أبرزها اللغة،   وإصرارها الذي ولد معها منذ نعومة أظفارها من تذليل كل العقبات 

عالي درجات  تحقيق  من  ذلك  بعد  مستوى  لتتمكن  ىلع  األولى  وتصبح  دراستها،  أثناء  ة 
 اختصاصها وتتفوق. 

باملعتقلين   للتذكير  حملة  الشيح  خان  مخيم  أبناء  من  نشطاء  أطلق  بعيد  سياق  يف 
وضحايا   السورية،  السجون  يف  التعذيب  تحت  قضوا  الذين  املخيم  أبناء  من  الفلسطينيين 

 االختفاء القسري. 

صص املعتقلين الفلسطينيين األبرياء من أبناء املخيم  وتهدف الحملة لتسليط الضوء ىلع ق
الذين اعتقلو ظلمًا بسبب وشاية مخبري األجهزة األمنية السورية أو بسبب خالفات شخصية،  



 

أثناء   اعتقل  ومعظمهم  بعيد،  أو  قريب  من  ال  السورية  األحداث  يف  يشاركوا  لم  أنهم  علمًا 
 ة السورية دمشق.سلوكه الطريق االعتيادي اليومي باتجاه العاصم

 

يأتي هذا بعد حملة سورية إلطالق سراح املعتقلين يف سجون النظام السوري تحت وسم )  
املعتقلين( والذي سجل قائمة األىلع تداوالا ىلع موقع تويتر وتهدف للتذكير بضحايا  _#بدنا

 االختفاء القسري الذين الزالوا يف السجون السورية دون معرفة مصيرهم. 

الجئًا( فلسطينيًا من أبناء مخيم خان الشيح تحت    30عة العمل قضاء أكثر من )ووثقت مجمو
 الجئًا( مجهول املصير. 150التعذيب فيما ال يزال أكثر من) 

خريجًا من األقسام الفنية واملهنية لدورة    497يف موضوع آخر احتفت وكالة األونروا بتخريج  
التابع لها، وذلك خالل احتفالين أقامتهما    يف مركز تدريب دمشق  2021-2020العام الدراسي  

 .2022كانون الثاني  11و 2021كانون األول  14 -13يف 

بدوره أشاد أمانيا مايكل إيبي، مدير شؤون األونروا يف سورية بالطلبة الخريجين، معربًا عن  
تقديره لهم ولجهودهم ومثابرتهم وتصميمهم ىلع التفوق وتحقيق أحالمهم ىلع الرغم  

 مرارة النزوح والصعوبات التي نجمت عن األزمة يف سورية. من 

أما برافوال ميشرا ، نائب مدير شؤون األونروا للبرامج يف سورية فقد أعرب عن إعجابه وافتخاره  
بالطلبة الخريجين، مقدمًا لهم العديد من النصائح التي تحثهم ىلع متابعة عملهم ومواصلة  

 لتوفيق وتحقيق أهدافهم التي يصبون إليها. دراستهم، متمنيًا لهم النجاح وا

 



 

الخريجين   العرب  الفلسطينيين  لالجئين  العامة  للهيئة  العام  املدير  قاسم حسين،  هنأ  كما 
ىلع إنجازاتهم الرائعة، مشيرًا إلى أن مركز تدريب دمشق يتمتع بتاريخ طويل وغني السيما  

وجهزهم ج الفلسطينيين  الالجئين  من  اآلالف  قد خرج  مناسبة يف  وأنه  فرصة  ليجدوا  يدًا 
 سوق العمل". 

 

يشار أن العملية التعليمية يف مخيمات وتجمعات الالجئين الفلسطينيين يف سورية واجهت  
صعوبات وتحديات كبيرة أثرت بشكل سلبي ىلع املستوى التربوي والتحصيل العلمي آلالف 

 لواقع الخدمي السيء الطالب الفلسطينيين، أبرزها فايروس كورونا وتبعات نتائجه، وا

من زاوية أخرى وتحت شعار "الشتاء الدافئ" أعلنت جمعية "العيش بكرامة" الفلسطينية، عن  
"، وذلك إلغاثة الفلسطينيين والسوريين يف مخيمات الشمال السوري،  6إطالق حملة "الكرامة  

ي تضرب  ومد يد املساعدة لهم والتخفيف من معاناتهم خاصة يف ظل العاصفة الثلجية الت
 منطقة الشرق األوسط. 

عام    املحتل  الداخل  فلسطينيي  أبناء  من  بتبرع  جاءت  التي  مع  1948الحملة  وبالتعاون   ،
لألهل يف   ُمهداة  االغاثية  باملواد  مزودة  تسيير شاحنات  البيضاء ستتضمن  األيادي  جمعية 

 ن(.طن طحي  100مدفأة ، 700بطانية،   4000طن وقود تدفئة،  450الداخل السوري )

وكان وفد من جمعية العيش بكرامة وصل صباح يوم األحد املاضي للحدود السورية التركية،  
 بهدف تنفيذ مشاريع اغاثية وتنموية يف الشمال السوري، واستجابة عاجلة يف محنة الشتاء. 


