
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آخر التطورات

 2535العدد: 

13-10-2019 

 ة غرب آسيا لكرة الطاولةالء فضيل" الفائزة بذهبيآتكريم الطالبة الفلسطينية " •

 عائلة المعتقل الفلسطيني "محمد محمد" تناشد الكشف عن مصير نجلها •

 دخول عدد من العائالت النازحة إلى حّي التضامن الدمشقي  •

 "فلسطينيات أثبتن القدرة على التغيير رغم تحديات الحرب فتيات.للطفلة. في اليوم الدولي "

 



 

 آخر التطورات 

المهجر قّدمت الفتاة الفلسطينية السورية نماذج نجاح وتفوق على مستويات عديدة في سورية ودول  
واللجوء، وذلك على الرغم من تعرضهن لمصاعب عاطفية ونفسية واجتماعية بفعل الحرب السورية، 
وما آلت إليه من تدمير لمنازلهم وعمليات التهجير واعتقال وتشتت للعائالت، ومن بين تلك القصص  

 التي استطاعت مجموعة العمل توثيقها. 

 
"آية عباس" وهي في الصف التاسع من مخيم اليرموك، حيث تفوق الطالبة الفلسطينية السورية 

 . 2018أحرزت المركز األول على الطلبة من كافة أرجاء سورية للعام 

في حين احتفلت األونروا بنجاح الطالبة الفلسطينية السورية "غزل رامي التوبة" من ذوي االحتياجات 
وتجاوزها االمتحانات رغم اإلعاقة   الخاصة، في االمتحانات السورية للصف الثالث اإلعدادي،

 والتحديات التي واجهتها. 

وفي لبنان، حققت الطالبة الفلسطينية السورية "جاال خالد الخطيب" تفوقًا مميزًا في امتحان الشهادة  
على المرتبة األولى على مدرسة بيت جاال جنوب   2019شهادة التعليمي األساسي )البريفيه( لعام  

 لبنان. 

، الفوز ضمن الئحة العشرة األوائل في مسابقة  2007واستطاعت الطالبة "شهد احمد قاسمو" مواليد  
 ، التي نظمتها إمارة دبي على مستوى لبنان. 2019تحدي القراءة العربي لعام  

 



 

، و"سارة علي عجاوي"، و"شهد 2003كما فازت كل من الطالبة "سميحة محمد خزاعي" مواليد 
، ضمن الئحة العشرة األوائل في مسابقة تحدي القراءة العربي لعام  2007د احمد قاسمو" موالي

 ، التي نظمتها إمارة دبي على مستوى لبنان. 2019

وحققت الطالبة الفلسطينية "بيسان عصام خزاعي" من أبناء مخيم السيدة زينب المهجرين إلى لبنان،  
على مستوى مدرستها   2018يفيه( لعام المرتبة األولى في امتحان شهادة التعليمي األساسي )البر 

 بمنطقة جب جنين في البقاع الغربي.

وحازت "دعاء محمود البقاعي" ابنة مخيم اليرموك على المرتبة األولى على مدرسة الجرمق في 
 . 2018منطقة البقاع في امتحان شهادة التعليمي األساسي )البريفيه( لعام  

ورليدن بمدينة "اورنسكولدفيسك" السويدية، الطالبة  أما في بالد المهجر، فقد كّرمت مدرسة س
الفلسطينية السورية "شهد أنس الدسوقي" لتفوقها الدراسي وتجاوزها للمواد الدراسية في فترة وجيزة  
مدتها ثالث سنوات، وحصلت على المرتبة األولى على مستوى صفوف مرحلة ما يوازي الثالث 

سنوات بالمعجزة، وهي من أبناء مخيم   3ي" في مدة اإلعدادي، ووصفت المدرسة "نجاح الدسوق
 اليرموك بدمشق.

"  read2meعامًا( في بطولة "  14وفي هولندا، فازت الطالبة الفلسطينية السورية "تسنيم الحزينة" )
للقراءة باللغة الهولندية على مستوى مدينة هيلموند، حيث خاضت تسنيم ممثلة مدرستها في بطولة  

 مدرسة من جنوب هولندا.  21ت في أوتريخت، وشارك فيها نحو  القراءة التي أقيم

كما فازت الطالبة "تسنيم أحمد ترشحاني" في مسابقة إنتاج أفضل شريط فيديو عن الحروب وآثارها  
 في مدارس مملكة هولندا، وهي من ابناء مدينة حلب في سورية. 

على فئتها ونظيراتها    ولىأللمرتبة اعامًا( أن تنال ا  16وفي فرنسا، استطاعت "دالية عدنان جابر" )
% حيث مثلت مدرستها أمام جميع مدارس  95الفرنسي بمجموع  DELFالطالبات ب الديلف 

  مي المنطقة بعد سنة دراسية دخلتها متأخرة، واستلمت دالية شهادتها من يد المحافظ والمدير األكادي
 الفرنسي. DELFللتارن، مدير الدراسات العليا ب الديلف 



 

سياق قريب، كّرمت ثانوية خان ذي النون المختلطة بريف دمشق، الطالبة الفلسطينية "آالء   وفي
، وأخيها العب كرة الطاولة "أحمد 2019نزار فضيل" الفائزة بذهبية غرب آسيا لكرة الطاولة لعام 

 نزار فضيل"، وذلك بحضور شخصيات ووجهاء ورياضيين.

 
سابق عدة بطوالت على مستوى الجمهورية وريف دمشق، الالعبة آالء قد أحرزت في وقت    وكانت 

إلى جانب والدها الالعب المحترف "نزار فضيل" وأخيها، وهي من أبناء مخيم خان دنون لالجئين  
 الفلسطينيين بريف دمشق. 

، المفرج عنهم  1976ذلك، ناشدت عائلة المعتقل الفلسطيني "محمد محمود محمد" مواليد عام    إلى
 سنوات. 6أو من يعرف معلومات تكشف مصير نجلها المعتقل في سجون النظام السوري منذ 

من مكان عمله بالطاقة الشمسية في منطقة مشروع دمر غرب   2013- 1- 24اعتقاله بتاريخ    وتم
 وهو من أبناء مخيم اليرموك جنوب دمشق.العاصمة دمشق، 

 



 

( معتقاًل فلسطينيًا في سجون  1768إلى أن مجموعة العمل أعلنت أنها استطاعت توثيق ) يشار
 ( معتقالت.108النظام السوري منهم ) 

موضوع مختلف، سجل دخول عشرات النازحين إلى حّي التضامن جنوب دمشق، للكشف على    في
 لى، تمهيدًا لتسليمهم البيوت في المرحلة المقبلة. بيوتهم ضمن المرحلة األو 

محافظة دمشق على األهالي العائدين الحصول على موافقات أمنية بعد تقديم إثباتات   وفرضت 
الملكية الخاصة بمنازلهم وعقاراتهم، تحت إشراف المجموعات العسكرية الموالية للنظام، وفق ما  

 أعلن عنه عدد من األهالي. 

ن عودة األهالي اقتصرت على القاطنين في بعض األزقة المحيطة بمسجد "الزبير" ناشطون إ   وقال
 في القسم الجنوبي فقط من حي التضامن. 

 
كد في وقت سابق على عودة األهالي إلى المنازل الصالحة أمحافظ دمشق "عادل العلبي" قد    وكان

مة األضرار الناتجة  % من قي٣٠للسكن في حّي التضامن جنوب دمشق، وتقديم تعويض بحدود 
 عن االعمال العسكرية، إضافة إلى إصالح البنى التحتية وتقديم الخدمات الضرورية. 

وكان يعيش في حّي التضامن الدمشقي قبل أحداث الحرب، مئات العائالت الفلسطينية التي هجرت 
 بعد سيطرة المعارضة وحمالت القصف العشوائي من قبل النظام السوري. 


