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 2417: العدد

 وسط أزمة خانقة، وعود بضّخ المياه لمخيم درعا •

 2014النظام السوري يواصل اعتقال الفلسطيني "خليل إبراهيم شاكوش" منذ عام  •

 ( فلسطينياً غرقوا على طرق الهجرة خالل أحداث الحرب في سورية52) •

 "قصة نجاح، طالب فلسطيني يعّد برنامج "بنك األسئلة" في دمشق"

17-06-2019 



 

 آخر التطورات 

بأنواعها  االمتحانيةأعّد الطالب الفلسطيني "أحمد كيالي" ما يشابه "البوت اآللي" لوضع األسئلة 
 صمة السورية دمشق.المختلفة، في العا

ووفقًا لوزارة التربية السورية يصنف البرنامج األسئلة عن طريق الذكاء الصناعي، بعد توصيفها 
الالزم من حيث نوعها وصعوبتها وطريقة حّلها والعالمة الالزمة لها والصور الملحقة بها، وغير 

 ذلك من مستلزمات التعرف الذكي عليها.

 
في وضع نماذج األسئلة االمتحانية بالذكاء الصناعي ودون  وسيمكن البرنامج االختصاصين

النتيجة آليًا وبالسرعة  وتصحيحها وإعطاءتدخل بشري، إضافة إلى تدقيق األوراق االمتحانية 
 الممكنة.

وزارة التربية بدورها التقت مع الطالب كيالي، وحضر اللقاء وزير التربية السوري ومدير المركز 
 اهج التربوية ومنسقة مادة المعلوماتية ومديرة المكتب الخاص بالوزارة.الوطني لتطوير المن

ووّجه الوزير التعليمات لعرض البرنامج على المديريات المعنّية وتطويره للتحقق من إمكانية 
 استعماله الحقًا في تطوير العملّية االمتحانّية.

اليرموك ومهجريه، ومن طالب يشار إلى أن الطالب الفلسطيني "احمد كيالي" من أبناء مخيم 
من أهم المدارس وأقواها علميًا في  بدمشق، وهيالصف الثالث الثانوي في مدرسة المحسنّية 

 سورية.



 

في موضوع مختلف، قدمت مؤسسة المياه في درعا جنوب سورية وعدًا ألهالي مخيم درعا بضّخ 
 ه التي تغذي المخيم.المياه مطلع األسبوع القادم، وإصالح الشبكة الداخلية للميا

جاء ذلك بعد زيارة وفد من أبناء مخيم درعا لمدير مؤسسة المياه في درعا، اّطلع خاللها على 
 معاناة السكان والتكاليف الكبيرة التي أرهقتهم لتحصيلها. 

وقد حمل الوفد مسؤولية انقطاع المياه إلى جهات تعمل لمصالح شخصية حسب المناطق، وهي 
لتأخير وصول المياه إلى هذه اللحظة، كون تغذية المخيم بالمياه سيضعفها في السبب المباشر 

 المناطق األخرى.  

 
ووعد مدير المؤسسة بالعمل على توصيل الماء، وتم شراء رافع جهد للمحوالت الكهربائية لرفع 

عملية استطاعة الكهرباء لكي يتم الضخ بالسرعة المناسبة، على أن يتم تفقد شبكة األنابيب بعد 
 الضّخ.

ويشير أبناء المخيم في رسائل وصلت إلى مجموعة العمل "أن وعودًا كثيرة وزيارات متكررة  
 إيجابية. نتائجلألونروا ومؤسسة الالجئين لم تثمر عن 

سنوات على مياه آبار غير صحية، إضافة على أن سعر خزان المياه  8ويعتمد األهالي منذ 
 ليرة سورية، مما زاد من معاناتهم وأثقل كاهلهم. 1200للمتر الواحد يصل إلى قرابة 

عائلة فلسطينية تسكن ضمن أحياء  650من تم احصاء أكثر  العمل فقدووفقًا لمراسل مجموعة 
المخيم أو ما يسمى بمخيم العائدين المقسم إلى ثالث مخيمات هم :)مخيم الالجئين وهو المخيم 

 ي(. االكبر والمخيم الجنوبي والمخيم الشمال



 

إلى ذلك، يواصل النظام السوري اعتقال الشاب الفلسطيني "خليل إبراهيم شاكوش" من مواليد 
منزله  من 2014 -12 -01أعوام على التوالي، حيث اعتقله النظام السوري يوم  5منذ  1987

في جديدة عرطوز بريف دمشق واقتادوه إلى جهة غير معلومة، وحتى اآلن لم ترد أي معلومات 
 مصيره أو مكان اعتقاله.عن 

( الجئًا 1758وتشير االحصائيات الموثقة لدى مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن )
( فلسطينيين تحت 606فلسطينيًا معتقاًل في سجون النظام السوري، ووثقت المجموعة قضاء )

 التعذيب.

 
لسطينيي سورية أنه من جانب آخر، قال فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل ف

( الجئًا من فلسطينيي سورية قضوا غرقًا خالل محاوالت وصولهم إلى الدول 52استطاع توثيق )
 األوروبية، وأن غالبية الضحايا من النساء واألطفال وكبار السن.

حيث قضى بعضهم قبالة الشواطئ الليبية خالل محاولتهم الوصول إلى إيطاليا، والبعض قضوا 
ة خالل محاولتهم الوصول إلى اليونان، علمًا أن معاناة كبيرة تحملها المهاجرون في بحر مرمر 

 للوصول إلى كل من تركيا وليبيا ومصر كنقاط انطالق للمهاجرين.

يشار إلى أن عددا من الالجئين الفلسطينيين فقدوا خالل رحل الهجرة، ولم يعرف مصيرهم حتى 
 اآلن.


