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 2424: العدد

 ملتقى شبابي فلسطيني في دمشق لمواجهة ورشة البحرين •

 إنجاز المرحلة األولى من مشروع الصرف الصحي في تجمعي الذيابية والحسينية •

 العب فلسطيني ينال المركز األول في بطولة حمص لبناء األجسام والقوة البدنية •

 ""أحمد خميس األمن السوري يعتقل الالجئ الفلسطيني بعد نيله الحرية بصفقة روسية "إسرائيلية".."

24-06-2019 



 

 آخر التطورات

أكدت مصادر خاصة لمجموعة العمل اعتقال األمن السوري لألسير الفلسطيني المحرر من 
ائيلي "أحمد خميس" بعد أن أفرج عنه بصفقة روسية "إسرائيلية" مقابل "اإلسر  االحتاللسجون 

 عودة رفات الجندي اإلسرائيلي "زخاريا باومل".

وقالت تلك المصادر للمجموعة أن خميس تعرض للتحقيق عدة مرات على يد عناصر المخابرات 
 حمر الدولي.السورية، عقب نقله من أحد السجون اإلسرائيلية" إلى سورية عبر الصليب األ

وأشارت المصادر إلى أن األمن السوري منعه من الخروج بعد سلسلة من التحقيقيات وتم احتجازه 
( أحد السجون التي تديرها المخابرات السورية بدمشق، وال يعرف مصيره 235في فرع فلسطين )

 حتى اآلن.

 
لته التسلل إلى ، لمحاو 2005في أبريل/نيسان  االحتاللوكان خميس قد اعتقل لدى سلطات 

قاعدة عسكرية "إسرائيلية" وتنفيذ عملية ضد جنوده في الجوالن المحتل وحكم بالسجن عليه حينها 
سنة. يشار إلى أن األسير المحرر أحمد خميس هو من أبناء  14عامًا، قضى منها  18لمدة 

إلى مدينة  مخيم اليرموك، وكان عنصرًا في حركة فتح، وطالب قبيل ترحيله إلى سورية الذهاب
 الخليل للزواج من خطيبته التي تعرَّفت عليه خالل زيارتها أحد أقاربها في السجن.

في غضون ذلك، عقد أول أمس في دمشق ملتقى شبابي فلسطيني لرفض ورشة العمل 
االقتصادي المزمع عقدها في البحرين، في خطوات لتصفية القضية الفلسطينية وحقوق الشعب 

 "صفقة القرن". عرف بـالفلسطيني، فيما ي



 

الشبابية الطالبية الفلسطينية المشاركة في الملتقى أن " كل من يشارك في  تنظماالموأكدت 
للقضية الفلسطينية وشهدائها وشعبها، وحضور أي دولة ” خائن“ورشة البحرين من الفلسطينيين 
لفلسطيني" وشّدد للقدس والالجئين وحق العودة للشعب ا” طعنة“عربية أو غربية سيكون بمثابة 

المشاركون على وحدة الصف الفلسطيني وضرورة إنهاء اتفاقيات السالم مع االحتالل اإلسرائيلي، 
 ووقف تنسيق السلطة األمني مع االحتالل ودعم المقاومة.

 
في شان آخر، أنجزت الشركة العامة للمشاريع المائية فرع المنطقة الجنوبية المرحلة األولى من 

مليون  193صرف الصحي في تجمعي الذيابية والحسينية بريف دمشق بكلفة مشروع مصب ال
 عنه مصادر إعالمية سورية. أعلنتليرة.، وفق ما 

ويهدف المشروع إلى وصل خطوط الصرف الصحي القديم مع المصب القديم في التجمعين 
صرف بالمصب الجديد، وتشغيل مضخات محطة الضخ بالذيابية لإلسهام بخفض منسوب مياه ال

ألف نسمة في تجمعي  200الصحي في الخطوط وعودتها إلى المناسيب الطبيعية، ويخدم 
 الذيابية والحسينية.

 



 

ويشكو أهالي منطقة الذيابية ومخيم الحسينية لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق من مشكلة 
طال الصرف الصحي، التي تفاقمت مؤخرًا بسبب إغالق المصارف الخاصة بالمخيم نتيجة األع
 المتكررة فيها وعدم الصيانة الدورية لها، مما تسبب في طفح مياه المجاري في شوارع المخيم.

وفي قصة نجاح فلسطينية جديدة، حّقق الالجئ الفلسطيني "شادي فريد درويش" المركز األول 
 كالسيك(، وهو من أبناء مخيم العائدين )فئةفي بطولة حمص لبناء األجسام والقوة البدنية 

 بحمص، علمًا أنه شارك ببطوالت عديدة ونال فيها المراكز األولى.

يشار إلى أن العديد من النخب الفلسطينية السورية والجامعيين وخريجي المعاهد والجامعات 
والرياضيين هاجرت خارج سورية بعد فرارهم من الحرب الدائرة فيها، وتعرض مخيماتهم ومواطن 

 اقاماتهم للقصف والدمار.


