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العدد2469 :

"مناشدة لإلفراج عن فلسطيني سوري معتقل في اسطنبول"

•
•
•
•

رغيف الخبز في مخيم جرمانا بين رداءة التصنيع وغياب الرقيب
مجموعة فلسطينية موالية للنظام تقاتل بريف حماة
جفاف بحيرة المزيريب جنوب سورية يفاقم معاناة الفلسطينيين
منح دراسية للطالب الفلسطينيين في باكستان

آخر التطورات
أطلق ناشطون فلسطينيون مناشدة لإلفراج عن الالجئ الفلسطيني السوري "نورالدين محمود"
المعتقل لدى السلطات التركية منذ  35يوماً بسبب عدم امتالكه بطاقة الحماية المؤقتة
(الكيملك).
وطالب الناشطون وذوو الالجئ الفلسطيني "كل من يعتبر نفسه ممثالً للشعب الفلسطيني في
تركيا أن يتواصل مع المسؤولين األتراك ،ويحاول أن يجد حالً لمشكلة نور والتي هي مشكلة
فلسطينيي سوريا عموماً في تركيا".

من جهة أخرى جدد أبناء مخيم جرمانا لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق ،شكواهم من "رداءة"
نوعية الخبز المصنع في مخبز المخيم ،األمر الذي يجبر األهالي على االنتظار لساعات طويلة
تحت الشمس ،أو الخروج لمسافات بعيدة وللعاصمة للحصول عليه.
وأجمع المشتكون على أن السبب الكامن وراء رداءة الخبز ،تنبع من سوء رقابة الجهات
المختصة على المواد المستخدمة في عملية صناعة الخبز لضمان التزام مخبز المخيم بالمعايير
التي تضمن جودته ،فيما ع از البعض اآلخر السبب إلى اقتطاع قسم كبير من الخبز المخصص
لألهالي ،للباعة الذين يحملونه بحافالت صغيرة ،ويبيعون الخبز بأسعار مرتفعة الحقاً.
إلى ذلك يعاني سكان المخيم من عدم توفر الخدمات األساسية وخدمات البنى التحتية ،كما
يعانون من ارتفاع إيجار المنازل وازدياد الطلب عليها ،مما دفع األهالي للعيش في ظروف

خانقة ،وكذلك ترتفع نسب البطالة في وقت تقل فيه المساعدات المقدمة من الهيئات الخيرية
واألونروا.
في سياق مختلف أعلنت حركة "فلسطين حرة" إحدى المجموعات العسكرية الفلسطينية الموالية
للنظام السوري عبر صفحتها على "فيس بوك" ،أنها تشارك في اقتحام بلدة الزكاة بريف حماة إلى
جانب قوات النظام السوري.

وكانت الحركة قد أعلنت في وقت سابق أنها شاركت في عدة مناطق بسورية ،وأرسلت عناصرها
للقتال إلى جانب قوات النظام السوري في ريف دير الزور شمال سورية ومناطق اخرى.
هذا وتقوم بعض الفصائل الفلسطينية في عدد من المدن السورية بتجنيد الشباب الفلسطينيين في
المخيمات الفلسطينية وتجمعاتهم ،للقتال إلى جانب قوات النظام السوري ضد مجموعات
المعارضة السورية المسلحة وارسال مجموعات منهم بعيداً عن مخيماتهم ،وعلى رأسها الجبهة
الشعبية لتحرير فلسطين -القيادة العامة إلى جانب حركة فتح -االنتفاضة والصاعقة وحركة
فلسطين الحرة والنضال الشعبي وكتائب العودة.
أما جنوب سورية أفاد مراسل مجموعة العمل إن بحيرة المزيريب التي تغذي آالف الالجئين
الفلسطينيين والمواطنين السوريين تتعرض للجفاف ،األمر الذي يفاقم معاناتهم جراء نقص المياه.
وذكر مراسلنا أن السبب الرئيسي لجفاف بحيرة المزيريب هو انتشار حفر اآلبار االرتوازية حولها
فقد فاق عدد اآلبار المئة بئر خالل الفترات الماضية ،وأضاف أن استغالل أصحاب هذه اآلبار
يفاقم من معاناة األهالي ،حيث يتحكمون بأسعار وأجور تعبئة المياه ،إضافة إلى استجرار المياه
منها لسقاية المحاصيل الزراعية.

وتشير االحصائيات إلى منطقة المزيريب كانت تضم قرابة ( )1700عائلة فلسطينية يعيشون
أوضاعاً إنسانية صعبة لضعف المساعدات المقدمة لهم ،وانعدام الموارد المالية وارتفاع أسعار
المواد.

من جانبها أعلنت دائرة التربية و التعليم العالي في منظمة التحرير الفلسطينية عن توفر عدد من
المنح الدراسية لطلبة الشتات للعام الدراسي  2020/2019في الباكستان في تخصصات علمية
مختلفة وعلى النحو التالي  :طب بشري المعدل المطلوب ( %80علمي) مدة الدراسة  5سنوات،
طب اسنان المعدل المطلوب ( %80علمي) مدة الدراسة  5سنوات ،صيدلة المعدل المطلوب
( %80علمي) مدة الدراسة  5سنوات ويمنح الخريج شهادة طبيب صيدالني ،هندسة المعدل
المطلوب ( %75علمي – صناعي) مدة الدراسة  4سنوات في كافة الجامعات ما عدا جامعة
الهور بها سنة تحضيرية إضافية ال تحتسب سنة دراسية.
فيما طلبت دائرة التربية والتعليم العالي من الطالب الذين يودون التقدم للمنحة الدراسية لالطالع
على تفاصيل المنح الدراسية لدرجة البكالوريوس في باكستان الدخول إلى موقعها واالطالع على
تفاصيل وتعليمات المنحة.

