
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2309  العدد

مدير شؤون األونروا في سورية يبحث مع عضو اللجنة المركزية لفتح "سمير الرفاعي" أوضاع مخيم  •

 اليرموك

 األمن السوري يواصل اعتقال عائلة فلسطينية كاملة منذ أكثر من ست سنوات •

 فلسطيني سوري يحرز الميدالية الذهبية في رياضة الكيك بوكسينغ بالنمسا •

 "نداء مناشدة، مهّجر فلسطيني يبحث عن عائلته منذ أشهر في سورية"

02-03-2019 



 

 آخر التطورات

الفلسطيني "مصطفى محمود الناصر" أبو بكر الحلبي نداء مناشدة للمساعدة في أطلق الالجئ 
الوصول إلى زوجته "إسراء الحريري"، حيث فقد االتصال بها خالل حملة تهجير اآلالف من 

 مخيم اليرموك وجنوب دمشق في الشهر الخامس من العام الماضي، إلى الشمال السوري.

لمهجرين وزوجته خرجت في قافلة أخرى، مشيرًا إلى أنه بحث وقال الناصر إنه خرج مع قافلة ل
عنها في مخيم دير بلوط بريف عفرين، وقيل له إنها رحلت إلى مخيمات منطقة اعزاز، وهي 

 تحمل طفاًل رضيعًا بعمر سبعة أشهر.

 
آالف شخص، هجروا إلى مناطق درع الفرات حيث توزعوا على  9يشار إلى أن أكثر من 

ط، وشبيران، وأعزاز، إضافة لمخيمات مدينة الباب وإدلب وريفها وغيرها من مخيمات دير بلو 
المناطق، وهي مخيمات جديدة احتوت خليطًا فلسطينيًا سوريًا من سكان مخيم اليرموك وجنوب 

 دمشق.

وفي سياق آخر، بحث مدير شؤون األونروا في سورية "أمانيا مايكل إيبيي" مع عضو اللجنة 
تح "سمير الرفاعي" أوضاع الالجئين الفلسطينيين في سورية ودور الوكالة في المركزية لحركة ف

 ظل أزمتها المالية والظروف الصعبة للفلسطينيين.

التحركات المتوقعة جاء ذلك خالل لقاء جمع الطرفين يوم أمس في دمشق، ودار الحديث حول 
ررة في مخيم اليرموك، واالستعدادات من قبل الوكالة إلعادة ترميم وبناء مقراتها المدمرة أو المتض

 التي تجريها الوكالة إلعادة تأهيل مؤسساتها التعليمية والمدارس في أكثر من مكان.



 

من جهته وضع الرفاعي مدير شؤون األونروا في سورية بصورة تحركات المنظمة بشأن مخيم 
ي الدفاع عن استمرار اليرموك، ودورها بالتحرك على مستوى األمم المتحدة والدول المانحة، ف

 الوكالة وحّث الدول المانحة لرفع مستوى دعمها، 

 
وتقديم تبرعات إضافية للوكالة إلعادة إعمار منشآت الوكالة في مخيم اليرموك، وخاصة المدارس 
والمستوصفات ومركز دعم الشباب، وهيئات العمل اإلغاثي والتنموي، فضاًل عن ضرورة استمرار 

 والعينية، الدورية لعموم الجئي فلسطين في سورية وزيادتها. تقديم المنح المالية

في غضون ذلك، ال يزال األمن السوري يعتقل عشرة الجئين فلسطينيين من عائلة واحدة منذ 
هديل محمود ”و 1964(مواليد 52” )ماهرة محمد عمايري “وهم:  2013-6 -16تاريخ 
مواليد ” وداد محمود عمايري ”و 1988د موالي” أسيل محمود عمايري ”و 1987مواليد ” عمايري 
ميساء ”و 1981مواليد ” سهير محمد عمايري ”و 2000مواليد ” رزان محمود عمايري ”و 1990

مواليد ” حمزة فراس دسوقي“وأطفاله  1978” فراس وليد دسوقي”و 1979مواليد ” جمال ادريس
اصر حاجز شارع ، حيث تم اعتقالهم من قبل عن 2012مواليد ” حال فراس دسوقي”و 2011

 نسرين بحي التضامن التابع للجيش النظامي السوري.

( الجئًا فلسطينيًا في السجون 1730من جانبها أشارت مجموعة العمل إلى أنها وثقت اعتقال )
 إناث ال يعلم عن مصيرهم شيء. 108السورية منهم 

اليرموك بالميدالية  وفي بالد المهجر، فاز الالجئ الفلسطيني السوري فداء سليمان ابن مخيم
للكيك بوكسنغ، علمًا أن فداء هو ثاني فلسطيني سوري  2019الذهبية في بطولة النمسا لعام 



 

يفوز بالميدالية الذهبية في ذات البطولة بعد أن نالها الشاب الفلسطيني السوري "حمزه الكردي" 
 عامًا قبل عدة أيام. 24

يقوده الكابتن الفلسطيني السوري محمد سليمان  الجدير بالتنويه أن فريق الكيك بوكسنغ الذي
 " ميدالية في تلك البطولة.11استطاع حصد "

هذا وتحاول النخب الفلسطينية السورية والجامعيين وخريجي المعاهد والجامعات شق طريقها في 
بلدان المهجر بعد فرارهم من الحرب الدائرة في سورية، وقد استطاعوا تسجيل نجاحات عديدة لهم 

 في ميادين مختلفة منذ وصولهم الدول األوروبية.

 


