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"عائلة فلسطيني مفقود ىلع طريق الهجرة تناشد معرفة مصيره"
• طالب فلسطينيون يحققون املراكز األولى باملاراثون البرمجي يف سوريا
• وعود إيطالية بدراسة تقديم مساعدات إلعادة إعمار مخيم اليرموك
• مخيم خان دنون ..شكوى من غالء سعر مادة املازوت
• األمم املتحدة تطالب النظام السوري الكشف عن مصير آالف املعتقلين

اخر التطورات
ناشدت عائلة الالجئ الفلسطيني "بهاء الحسن" من أبناء مخيم درعا ،فرق اإلنقاذ واملهاجرين
ىلع طرق الهجرة الوصول ملعلومات عن مصير نجلها ،الذي فقد يوم اإلثنين  11تشرين األول/
أكتوبر الجاري أثناء محاولته عبور النهر الفاصل بين حدود تركيا واليونان.

وقالت العائلة يف مناشدتها إن بهاء فقد أثره بعدما أجبرته الشرطة اليونانية مع مجموعة
من املهاجرين ىلع النزول والسباحة بالنهر عائدًا إلى تركيا ،مشيرة أن املجموعة عادت
بسالم إلى األراضي التركية باستثنائه وال يوجد معلومات عن مصيره.
وكان فريق الرصد والتوثيق يف مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية ،كشف عن توثيق
أكثر من ( )333الجئًا فلسطينيًا فقد منذ بدء أحداث الحرب يف سورية ،منهم ( )38الجئة
فلسطينية.
باالنتقال إلى سوريا ،تمكن طالب فلسطينيون من تحقيق املراكز األولى يف مسابقة املاراثون
البرمجي لألطفال واليافعين لعام  ،2021بمشاركة  213طالبًا وطالبة من جميع أنحاء سورية،
التي تنظمها الجامعة االفتراضية السورية بالتعاون مع وكالة التميز واإلبداع.
وحصل طالب مدرسة "رأس العين" التابعة لوكالة غوث وتشغيل الالجئين "أونروا" بمنطقة
قدسيا بدمشق ىلع امليداليات الذهبية والفضية والبرونزية خالل املسابقة ،فكانت الذهبية
من نصيب الطالب مجد عبد العزيز فيما حقق الطالبان عبد الله عودة ومحمود حميد امليدالية
الفضية ،ونال وسام جابر امليدالية البرونزية.

ووفقًا لألونروا فقد تلقى الطالب تدريبًا ىلع التفكير املنطقي والبرمجة باستخدام لغة C
 ++ىلع يد معلمتهم رنا كامله املختصة يف تكنولوجيا املعلومات ،وتهدف املسابقة حسب
منظميها إلى إثارة اهتمام املشاركين بتكنولوجيا املعلومات وتطوير معارفهم ومهاراتهم
وتوجيههم نحو أسس التفكير املنطقي والبرمجي يف سن مبكرة.
يف ملف مخيم اليرموك ،قال القائم بأعمال السفارة اإليطالية يف سوريا "ماسيميليانو دانتونو"
خالل لقائه مدير عام الدائرة السياسية ملنظمة التحرير الفلسطينية "أنور عبد الهادي" إن
إيطاليا ستعمل ىلع دراسة تقديم مساعدات إلعادة األعمار يف مخيم اليرموك ،وأضاف
دانتونو "إن بالده ستسمر بدعم وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "األونروا"
بالنسبة للتعليم يف سوريا"
من جانبه نقل عبد الهادي لـ دانتونو معاناة الالجئين الفلسطينيين يف املخيمات
الفلسطينية يف سوريا ،خاصة يف مخيم اليرموك ،نتيجة األزمة والحصار االقتصادي الذي
يعاني منه الالجئ الفلسطيني يف سوريا كما املواطن السوري ،واستعرض دور منظمة
التحرير الفلسطينية ووكالة األونروا يف تخفيف معاناة الالجئين الفلسطينيين.
أما يف ريف دمشق ،اشتكى أهالي مخيم خان دنون الغالء الكبير الذي تشهده أسعار مادة
مازوت التدفئة مع حلول فصل الشتاء.
وقال مراسل مجموعة العمل يف املخيم إن أسعار مادة املازوت وصلت ألرقام قياسية ال
تتناسب ودخل األهالي حيث يعتمد البعض ىلع الراتب الشهري من الوظائف الحكومية الذي

ال يتجاوز يف أحسن حاالته  80ألف ليرة سورية أي أقل من  30دوالر فيما يتجاوز راتب موظفي
القطاع الخاص عتبة املئة ألف ليرة بقليل وهذا ال يكفي لشراء  50ليتر من مادة املازوت.
من جانبهم قال نشطاء من أبناء املخيم إن لتر املازوت الواحد وصل إلى  4آالف ليرة سورية
ولتأمين  50لتر من املازوت تحتاج عدة أشهر من التوفير شبه املستحيل يف ظل الظروف
الحالية.
دوليًا ،طالب رئيس لجنة التحقيق املعنية بسوريا والتابعة لألمم املتحدة "باولو بينيرو"
النظام السوري بالكشف عن مصير املعتقلين يف سجونه والسماح لذويهم بالتواصل معهم.

وقال بين يرو "إن هناك مئات اآلالف مـن السوريين الذين يستيقظون كل صباح قلقين بشـأن
مصير ومكان وجود أحبائهم املفقودين ،إلى متى يجب أن ينتظروا .؟ .موجهًا السؤال ملمثل
الحكومة السورية يف األمم املتحدة.
ووثقت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا اعتقال ( )1797الجئًا فلسطينيًا منذ بدء
الحرب يف سورية.

