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 "الطعام عن إضرابه يعلن تركيا في معتقل فلسطيني "

 السرطان بمرض المصابة طفلتها بعالج للتكفل مناشدتها تجدد فلسطينية عائلة        •

 سورية لفلسطينيي المتوافرة الخدمات الستعراض لبنان شمال معرض افتتاح •

 اليونيسف برعاية النيرب مخيم في رياضية فعالية انطالق •



 

 التطورات آخر

 اعتبارا   الطعام عن مفتوحا   إضرابا   دخوله" فياض محمد معتز" السوري الفلسطيني الالجئ أعلن
 55 حوالي منذ التركية السجون في اعتقاله استمرار على احتجاجا   الجاري، ديسمبر 5 يوم من
 .له واضح اتهام أي توجيه أن دون يوما  

 
 انطاكيا مدينة في الواقع منزلهم داهمت التركية الشرطة أن العمل لمجموعة معتز زوجة وأفادت

 أثر وعلى ،"داعش" تنظيم عناصر أحد من مكالمة تلقيه واالشتباه البيت تفتيش بحجة سنتين منذ
 االعتذار وقدمت عنه باإلفراج قامت التركية الشرطة أن إلى مشيرة معه، والتحقيق اعتقاله تم ذلك
 . باألمر له عالقة ال أن لها تبين ما بعد له

 تشرين 71 يوم التركية الشرطة من اتصال زوجها تلقى عامين بعد أنه إلى الزوجة وأشارت
 وصل وعندما ثانية، مرة افادته أخذ أجل من مقرها مراجعة عليه أن تخبره 8572 أكتوبر/ األول
 . سورية إلى ترحيله أجل من السجن إلى وتحويله باعتقاله قامت الشرطة مقر إلى

 قرار توقف أن استطاعت حيث زوجها، عن للدفاع محامية وكلت أنها الفياض زوجة وأضافت
 لم التركي القضاء أن إال واضحة، تهمة دون سجنه استمرار على اعتراضا   وقدمت الترحيل
 .محاكمته دون بسجنه واستمر لذلك يستجب



 

 زوجته إلى خطية رسالة" فياض محمد معتز" الالجئ أرسل الطعام عن إضرابه أسباب وعن
 بأنه يقين على وأنه فراقهم، تحمل يستطيع يعد ولم نفذ، قد صبره أن بها يخبرهم األربعة وأوالده
 مطلبه التركية السلطات تلبي حتى الطعام عن مفتوح إضراب في يدخل أن اختار لذلك مظلوم
 بالمغفرة له وتدعو تسامحه أن عائلته من طالبا   لحريته ثمنا   مصيره الموت يكون أو عنه، وتفرج

 . والرحمة

 والسلطة والحقوقية الدولية المؤسسات كافة معتز السوري الفلسطيني الالجئ زوجة ناشدت بدورها
 خطرا   اإلضراب هذا يشكل الذي زوجها عن لإلفراج العاجل التدخل الفلسطينية والسفارة والفصائل

 .األمراض العديد من يعاني كونه حياته على حقيقيا  

 ابنة ،"عزارة أبو ماريا" لبنان في المهجرة السورية الفلسطينية الطفلة عائلة جددت ذلك، إلى
 مناشدتها لبنان، جنوب الحلوة عين مخيم إلى المهجرة اليرموك مخيم أبناء من سنوات، الثالث
 وهي الدم سرطان مرض من تعاني التي ابنتهم، بعالج للتكفل والطبية اإلنسانية المنظمات لجميع
 . الفورية للمساعدة بحاجة

 
 األولى، المرحلة في مكثف كعالج جرعات 4 الواحد األسبوع في تحتاج ماريا إن األطباء وقال
 .أسبوع كل واحدة جرعة إلى تحتاج سنتين ولمدة الالحقة الفترات وفي



 

 بدفع األونروا تكفلت فقد الجرعات أما العالج، تكاليف من%  55 بتغطية تكفلت بدورها األونروا
 ما لبنانية، ليرة ألف 755 وهو جرعة لكل المبلغ باقي دفع العائلة وعلى لبنانية، ليرة ألف 55

 .أمريكي دوالر 66 الواحدة للجرعة قيمته

 من المهجرين فلسطين لالجئي األغراض ُمتعددة نقدّية مساعدات مشروع وضمن أخرى جهة من
 المتوافرة للخدمات معرضا   الجاري ديسمبر 5 األربعاء يوم" نبع" جمعية افتتحت لبنان إلى سورية
 العائالت من وحشد الشعبية الفعاليات من لفيف بحضور لبنان، شمالي طرابلس بمدينة

 .البارد ونهر البداوي مخيمي وأبناء السورية الفلسطينية

 
 سورية فلسطينيي تعريف هو المعرض إقامة من الهدف أن نبع جمعية في المتطوعين ألحد ووفقا  

 ِقبل من لهم المتوافرة اإلنسانّية والخدمات لالجئين المتحدة األمم ببرامج المحلي والمجتمع
نسانية خدمية مؤسسة 85 من أكثر أن إلى منوها   لية،والدو  المحلية والجمعيات المؤسسات  وا 

 المساعدات مشروع عن بوينت بور عرض تخلله المعرض أن إلى مشيرا   المعرض، في شاركت
 وتنفيذ الالجئة، األسر لدى االحتياجات لمعرفة العائالت مع استمارة تعبئة إلى إضافة النقدية،
 .النقدية المساعدات مشروع من المستفيدات للنساء األولويات تحديد نشاط

 لالجئين النيرب مخيم في" إلعبها" الشبابية الرياضية الفعالية انطلقت ذلك، غضون في
  رعاية تحت الشبابية باأليام احتفاال المنطقة في نوعها من األولى وهي بحلب، الفلسطينيين



 

 
 كرة رياضات في رياضية مسابقات الفعالية ستتضمن حيث ،"شبابك عن عبر" اليونيسف منظمة
 المباريات وبدأت متر، 855 - 755 لمسافتين الجري الشطرنج، بونغ، البينغ السلة، كرة القدم،

 .محددة مواعيد وفق الرياضية الفرق بين والمنافسات


