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"إصابة  17الجئاً جراء اندالع حريق في مخيم النيرب"





قضاء فلسطيني في ريف حماة الغربي
أهالي اليرموك والتضامن والحجر األسود يطالبون بعودتهم إلى منازلهم وممتلكاتهم
ألمانيا تحاكم فلسطيني سوري بتهمة اإلتجار بالبشر
عائلة فلسطينية تجدد مناشدتها للكشف عن مصير نجلها المفقود في ألمانيا

ضحايا
قضى الالجئ الفلسطيني السوري محمد عطية الوهيبي (أبو عبد اهلل) خالل مشاركته القتال مع
قوات المعارضة السورية المسلحة في المعارك الدائرة ضد قوات النظام السوري بريف حماة
الغربي.

علما أن محمد من أبناء مخيم درعا وقد غادر سورية عام  1891إلى األردن ،وعاد بعد ذلك
إليها في بداية اندالع الحرب فيها.
إلى ذلك أوضحت المجموعة أن عدد الالجئين الفلسطينيين الذين قضوا جراء استمرار الحرب في
سورية قد بلغ "  "4893ضحية

آخر التطورات
أفاد مراسل مجموعة العمل ،أن حريقا اندلع مساء يوم الجمعة  34أيار /مايو الجاري في محل
لبيع المحروقات بمخيم النيرب لالجئين الفلسطينيين في حلب ،أسفر عن إصابة  11شخصا من
الذين هرعوا للمساعدة بإخماد الحريق والسيطرة عليه ،حيث تم نقلهم على الفور للعالج في مشفى
الرازي.

ووفقا لمراسل مجموعة العمل أن الجرحى هم :سمير هيثم حسن ،محمد محمود بدر ،عبد
الرؤوف جمال ،زهير محمد حميدي ،ايهم محمد عبد ربه ،زكي حسام عرار  ،محمد ابراهيم
ابراهيم ،محمد مرعي ميعاري ،أسعد أنور أبو هاشم ،عمران ابراهيم الدربي ،محمد جمال
الصفدي ،فتح اهلل كامل الخطيب ،فخري مرعي ميعاري ،أحمد أمين شلبي ،كامل عماد
الخطيب ،محمد طارق شلبي ،ومحمود شاهين.
أما في جنوب دمشق طالب أهالي مخيم اليرموك ،وحي التضامن ،والحجر األسود الحكومة
السورية وجميع الجهات المعنية باإلسراع بإعادة بناء مناطقهم ،وتأمين البنى التحتية واعادة
الكهرباء والماء إلى منازلهم وحاراتهم ،وتشكيل لجان أحياء ووضع جدول زمني محدد وفتح
الطريق أمامهم ليتمكنوا من العودة إلى بيوتهم والتخلص من األعباء االقتصادية والمادية التي
تثقل كاهلهم.

وشدد أهالي أحياء جنوب دمشق برسالتهم السلطات السورية على ضرورة أن تعلن في الجريدة
الرسمية عن المناطق المشمولة وغير المشمولة بمشروع إعادة اإلعمار أو المخطط التنظيمي،
والمدة الزمنية التي سينفذ فيها ذاك المشروع.
في شأن أخر بدأت في ألمانيا منذ عدة أيام محاكمة الالجئ الفلسطيني السوري (م .ك) 34
عاما بتهمة اإلتجار بالبشر وجني ثروة كبيرة من تهريب آالف الالجئين عبر قوارب مطاطية
هزيلة مكتظة بالالجئين ،حيث نشط في عز تدفق موجات الالجئين السوريين نحو أوروبا ،متخذا
من تركيا قاعدة له.

وفي تقرير لصحيفة "بيلد" األلمانية ،ترجمته "زمان الوصل" ،ورد أن المتهم "م.ك" قبض عليه في
هولندا بموجب مذكرة اعتقال أوروبية ،بعد أن لجأ إلى هذا البلد عام  ، 3419عقب "إتجاره
بالبشر" عدة سنوات.
"م" الذي تجري محاكمته حاليا في مدينة "دريسدن" األلمانية ،لعب دو ار بار از ومؤث ار عامي
( 3412 – 3413في تهريب آالف الالجئين السوريين إلى أوروبا ،وكان "م" الذي أتخذ من
مدينة مرسين التركية قاعدة له ،لديه قدرة على إيصال الراغبين إلى الشواطئ اإليطالية (غالبية
الالجئين كانوا يتوجهون إلى اليونان ليخوضوا من هناك رحلة متاعب طويلة) ،مقابل مبالغ قد
تصل إلى  6آالف دوالر للشخص الواحد.

وبحسب االدعاء األلماني أن المهرب الكبير "م" كان واحد من كبار مهربي البشر في مرسين،
إن لم يكن أكبرهم ،مستدال بأن الرجل نجح في إحدى المرات (نهاية  )3413في تسيير سفينة
شحن كبيرة تحمل علم "مولدافيا" حملت نحو  944الجئ دفعة واحدة ألقتهم قبالة سواحل صقلية
اإليطالية ،كما أنه لم يكن فقط مسؤوال عن تهريب آالف الالجئين ،بل وحتى تأمين اإلقامة لهم،
وقد وصل عدد من أمن لهم هذا المهرب إقامة في فنادق مرسين إلى حدود ألفي شخص.
بدورها جددت عائلة الالجئ الفلسطيني السوري محمد عدنان طالل عموري  33عاما ،الذي فُقد

منذ أربعة أشهر ،خالل تواجده في ألمانيا ،مناشدتها للمنظمات والمؤسسات الدولية واإلنسانية
ومن لديه معلومات عنه ،المساعدة في الوصول إلى نجلها ومعرفة مصيره ومكان وجوده.

علما أن الشاب من مواليد مخيم اليرموك  1883/14/4اضطر للهجرة إلى هولندا بسبب اندالع
الحرب في سورية ،ومن ثم غادرها إلى ألمانيا منذ سنة ونصف وهو يعاني العديد من األمراض.

