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"مناشدات لإلفراج عن فلسطيني سوري معتقل في تركيا منذ ثالثة أشهر"

• الصليب األحمر الدولي يزور مخيم حندرات
• األونروا تفتتح مدرسة سمخ في مخيم العائدين بحماة
• اإلعالن عن بدء توزيع مادة المازوت للمهجرين من سورية في بعلبك

آخر التطورات
ناشد ذوو الالجئ الفلسطيني السوري "أنس عبد أبو هاشم" ( 37عاماً) المعتقل في السجون
التركية بمدينة أنطاليا منذ ثالثة أشهر المنظمات والمؤسسات الحقوقية والمدنية واإلنسانية والسفير
الفلسطيني في تركيا والجهات المعنية ،للعمل على إطالق سراحه من السجون التركية.
ووفقاً لذوي أنس ابن مخيم النيرب في حلب أنه أضطر لدخول األراضي التركية بطريقة غير
نظامية بعد رحلة عذاب كبيرة ،مضيفة أن السلطات التركية قامت باعتقاله منذ منتصف شهر
أيلول /سبتمبر الماضي بتهمة الدخول غير الشرعي للبالد وعدم وجود أوراق ثبوتية ،وأشارت
العائلة إلى أن الجهات التركية تعاملت معه على أنه سوري لذلك قامت باحتجازه في سجن تابع
لدائرة الهجرة التركية بهدف ترحيله إلى المناطق التابعة للمعارضة السورية في الشمال السوري.

في سياق مختلف نظم وفد من منظمة الصليب األحمر الدولي زيارة تفقدية لمخيم حندرات
لالجئين الفلسطينيين في حلب ،بهدف االطالع على أوضاع المخيم وما تم تحقيقه من انجازات
على مستوى تأهيل البنى التحتية والخدمية ،وإصالح مضخة المياه.
من جانبهم طالب األهالي وفد الصليب األحمر تزويد المخيم بـ  4خزانات مياه إضافية جديدة
لتلبية احتياجاتهم المتزايدة من المياه.
وكان الهالل األحمر السوري والصليب األحمر قد وضعوا في وقت سابق  5خزانات ماء موزعة
على حارات مخيم حندرات بعد ازدياد أعداد العائدين إليه.

بدوره وعد وفد المنظمة سكان المخيم بتلبية طلبهم بأسرع وقت ،مشي اًر إلى أنه سيتم المباشرة
بمشروع إصالح نوافذ وأبواب منازل سكان المخيم في بداية العام القادم ،الفتاً إلى أن أسباب

عديدة حالت دون بدء تنفيذ المشروع في موعده المحدد خالل عام .2018

من جهة أخرى افتتحت وكالة األونروا في سورية مدرسة سمخ في مخيم العائدين لالجئين
الفلسطينيين بمدينة حماة والتي تم بناؤها بمنحة من دولة اليابان.
ألقيت في حفل االفتتاح الذي حضره  -مدير الوكالة في سورية "محمد آدار" ومدير عام مؤسسة
الالجئين الفلسطينيين في سورية "علي مصطفى" وشخصيات من المجتمع المدني من المخيم
والمحافظة -كلمات أكدت على ضرورة مواصلة عمل برامج األونروا التعليمية والصحية االغاثية
لالجئين الفلسطينيين.

تخلل الحفل افتتاح معرضاً لألشغال اليدوية ،وعرض للوحات من الفلكلور الفلسطيني ،كما تم
تكريم الطالبة الفلسطينية المتفوقة "رند مهند يوسف" التي حصلت على المرتبة األولى على
مستوى مدارس الوكالة في شهادة التعليم األساسي بمدينة حماة.

أما في لبنان أعلنت جمعية النجدة االجتماعية في مدينة بعلبك اللبنانية ومؤسسة التعاون عن
البدء بتوزيع مادة المازوت على العائالت الفلسطينية والسورية المهجرة من سورية إلى لبنان.
إن التوزيع سيشمل الالجئين في مخيم الجليل يوم الجمعة ،2018-12-20
وقالت الجمعيتان ّ
وأهالي المسبح والجوار يوم الجمعة  ،2018-12-21والمقيمين في الهرمل وعرسال يوم السبت

.2018-12-22
وأشارت الجمعيتان إلى أنه سيتم توزيع المازوت ابتداء من الساعة العاشرة صباحاً حتى الثالثة
عص اًر يومي الخميس والجمعة ،وبين العاشرة ظه اًر والثانية عص اًر يوم السبت ،وتم التنويه إلى
اصطحاب دفتر العائلة والهوية الشخصية لصاحب العالقة.

