
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آخر التطورات

 2234العدد: 

16-12-2018 

 استمرار أعمال إزالة األنقاض من شوارع مخيم درعا  •

 فقدان الجئ فلسطيني في طريق الهجرة من تركيا إلى اليونان  •

 تكريم الفائزين بدوري الشطرنج وكرة الطاولة في مخيمي خان الشيح وخان دنون  •

 "شقيقان فلسطينيان يقضيان تحت التعذيب في المعتقالت السورية"



 

 

 آخر التطورات 

الفلسطينيان "وافي ومحمود أمارة" تحت التعذيب في المعتقالت السورية بعد قضى الشقيقان 
اعتقال دام ألربعة أعوام، وهما من أبناء مخيم اليرموك وإخوة الناشط "أبو ضياء أمارة" الذي 

 قضى برصاص قناص قبل ثالث سنوات جنوب دمشق.

 
السوري وفق احصاءات مجموعة وبذلك ترتفع حصيلة ضحايا التعذيب في سجون النظام 

 ( الجئًا فلسطينيًا بينهم نساء وأطفال.563العمل إلى )

من جانب آخر، تتواصل أعمال إزالة األنقاض وركام األبنية المدمرة من شوارع وأزقة مخيم 
 درعا لالجئين الفلسطينيين جنوب سورية، وسط استمرار عودة األهالي المهجرة إليه.

 مقربة من النظام أنه سيتم إعادة خدمات المعيشة خالل االيام المقبلةوقالت مصادر 

يمكن ترميمه واستصالحه للسكن والعودة للسكن فيه، كما أعلنت األونروا عن  وترميم ما
 نّيتها ترميم وإعادة إعمار مؤسساتها في المخيم.

دفت لتنظيف شوارع يأتي ذلك بعد أن أطلق األهالي العديد من المناشدات والمبادرات التي ه
 وحارات المخيم من الركام واالنقاض وجمع النفايات وعدم تركها تتكدس بين األحياء السكنية.



 

 
وفي سياق قضايا الهجرة، أكد ناشطون في قضايا الهجرة فقدان الالجئ الفلسطيني "خالد 

ونانية عامًا في طريق هجرته غير النظامية من تركيا إلى األراضي الي 29رمضان شعبان" 
 يومًا. 50منذ قرابة 

وقالت عائلة الشاب أّنه سيذهب عن طريق أدرنة ونهر إيفروس إلى اليونان، وانقطع به 
وحتى هذه اللحظة، ولم يعرف عنه أي خبر، وناشدت  2018- 10- 24بتاريخ  االتصال

 مصيره يتواصل معها. العائلة من لديه معلومات عن مكانه أو

 
دودي أحد أهم طرق التهريب بين تركيا واليونان، ويواجه الواصلون الح إيفروسويعتبر نهر 

من المهاجرين إلى األراضي اليونانية معاملة إنسانية قاسية من قبل الشرطة وحرس الحدود 



 

اليوناني، ووثقت مجموعة العمل حوادث ضرب شديد لالجئين على يد عناصر من الجيش 
 إلى تركيا عراة بشكل مخالف للمعاهدات الدولية.والشرطة اليونانية، وإجبارهم على العودة 

الطاولة إلى ذلك، كّرمت مؤسسة الهالل األحمر الفلسطيني الفائزين ببطولتي الشطرنج وكرة 
نون بريف دمشق، وشارك في البطولة فئات عمرية مختلفة من دالتي أقيمت في مخيم خان 

 .الدولية للصليب األحمر بدمشق ذكور وإناث من أبناء المخيم، وتمت بالتعاون مع اللجنة

 
وفي مخيم خان الشيح بريف دمشق الغربي، كّرمت منظمة الشبيبة الفلسطينية الفائزين 
بالمراكز األولى بدوري الشطرنج وكرة الطاولة الذي نظمته المنظمة في مخيم خان الشيح، 

 مختلفة.حيث شارك في البطولة العديد من أبناء المخيم وفئات عمرية 


