
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2332 العدد

 سنوات" 6"مصير مجهول لعائلة فلسطينية بينها طفالن اعتقلوا في سورية منذ 

24-03-2019 

 احتجاج في مخيم دير بلوط على قرار ترامب بخصوص الجوالن• 

 َحَكم دولي من أبناء مخيم جرمانا يشارك في بطولة كأس االتحاد اآلسيوي• 

 جمعية الكشاف الفلسطينية في حمص تكّرم الرواد الكشفيين القدامى من مواليد فلسطين • 



 

  التطورات آخر

تواجه عائلة فلسطينية مكونة من عشرة الجئين بينها طفالن مصيرًا مجهواًل، بعد اختطافهم على 
-06-16يد مجموعات شارع نسرين بحّي التضامن الموالية للنظام السوري جنوب دمشق يوم 

 ، وهم: 2013

 ، و"أسيل محمود1987، و"هديل محمود عمايري" مواليد 1964"ماهرة محمد عمايري" مواليد 
، و"رزان محمود عمايري" مواليد 1990، و"وداد محمود عمايري" مواليد 1988عمايري" مواليد 

، و"فراس 1979، و"ميساء جمال ادريس" مواليد 1981، و"سهير محمد عمايري" مواليد 2000
و"حال فراس دسوقي" مواليد  2011وأطفاله "حمزة فراس دسوقي" مواليد  1978وليد دسوقي" 

 أبناء مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين جنوب دمشق.، وهم من 2012

 
وكان مخيم اليرموك يتعرض حينها لقصف قوات النظام السوري ويشهد اشتباكات عنيفة بين النظام 
ومجموعات المعارضة المسلحة، وتم فرض الحصار على المخيم، ومنع النظام إدخال المواد 

 الغذائية والطبية لألهالي. 

( الجئًا 1736لرصد والتوثيق في مجموعة العمل إلى أنه وثق اعتقال أكثر من )ويشير فريق ا
 إناث ال يعلم عن مصيرهم شيء. 107فلسطينيًا في السجون السورية، منهم 

وقد طالبت المجموعة في وقت سابق السلطات السورية بالكشف عن مصير الالجئين الفلسطينيين 
 ي السجون جريمة بكل المقاييس.المعتقلين لديها واعتبرت أن ما يحدث ف



 

إلى ذلك، شارك عشرات النازحين الفلسطينيين في مخيم دير بلوط شمال سورية في مظاهرة احتجاج 
على تصريحات الرئيس األميركي دونالد ترامب بشأن سيادة االحتالل اإلسرائيلي على مرتفعات 

 .1967الجوالن المحتلة من سوريا عام 

 
ن في مخيم المحمدية شمال سورية إلى المحتجين في مخيم دير بلوط كما انضم أبناء الجوال

للمشاركة في التظاهرة ضد تصريحات ترمب، وحملوا شعارات تدين االحتالل اإلسرائيلي والدعم 
 األمريكي له.

يشار إلى أن مخيم دير بلوط هو ملحق بمخيم المحمدية الرئيسي الذي أنشأته "آفاد" التركية، ويحوي 
 خيمة، ويعاني المخيم من عدم توفر الخدمات األساسية. 1100ن قرابة المخيما

في سياق آخر، يشارك الالجئ الفلسطيني السوري "عبد السالم حالوة" في كأس االتحاد اآلسيوي 
، حيث تم اختياره إلى جانب طاقم فلسطيني لحكام النخبة المعتمد من االتحاد 2019لكرة القدم لعام 

ادي ناجاورد الكمبودي ونادي يانغون يونايتد من ميانمار ضمن بطولة كأس اآلسيوي لمباراة ن
االتحاد االسيوي لكرة القدم، والتي أقيمت قبل أيام في العاصمة الكمبودية بنوم بنه، وتم تقييم تحكيم 

 ة بالتميز واالقتدار.ا المبار 

وكان الكابتن الفلسطيني ابن مخيم جرمانا لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق "عبد السالم حالوة" 
الرياضيَّين  االتحادينقد نال الشارة الدولية كحكم مساعد على الئحة دولة فلسطين بعد التعاون بين 

 الفلسطيني.السوري و 



 

 
 لجان عمل أهلي 

فاالً بيوم األخوة الكشفي، وتم تكريم الرواد الكشفيين نظمت جمعية الكشاف الفلسطينية في حمص احت
القدامى من مواليد فلسطين، وهم الالجئ الفلسطيني "عبد هللا محمد خير الخطيب"، و "نافذ توفيق 
الصفدي"، و"سليم عبد الرحمن ياسين"، و"بشرى خالد سرحان"، و"فريد نظيم درويش"، و"أحمد خليل 

فرقة من مجموعة جنين وفرقة من مجموعة عيلبون وفرقة الجليل  غريب"، كما تخلل الحفل مشاركة
 للمرشدات.

 


