
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آخر التطورات

 2880العدد: 

10-09-2020 

 طلبة الجامعات في مخيم النيرب يشكون أزمة مواصالت •

 مهاجرا   17ارتفاع إصابات كورونا في مخيم موريا إلى  •

 برنامج الغرير يطلق منح للدراسات العليا  •

 سنوات"  7نساء وطفل..عائلة فلسطينية معتقلة في سورية منذ    4"بينهم 



 

 آخر التطورات:

تواصل أجهزة النظام السوري األمنية اعتقال عائلة "مولود خالد العبد هللا" الفلسطينية وتتكتم على  
تاريخ  باعتقال جميع أفراد العائلة بموالية للنظام مجموعات مصيرهم منذ سبع سنوات، حيث قامت 

األب " مولود   :في حي التضامن المجاور لمخيم اليرموك وهمنسرين  من حاجز    2013- 7- 27
  48، إلهام  مريضة بالسكري   عام    65  "ذيبة األحمد ، األم "مريض بالقلب    عام  73خالد العبد هللا "  

 أعوام " ابن ياسمين "  6عام، وعبادة عبد هللا    39 ، ياسمين عام 33، انعام  عام

 
في حلب، اشتكى طالب الجامعات من أبناء مخيم النيرب لالجئين الفلسطينيين من أزمة مواصالت 
بين المخيم وجامعاتهم في مدينة حلب، وقال أحد الطلبة "كل يوم نأخذ حافلة ركاب من غير خط  

ليرة سورية، مما يزيد    200لى المخيم، ويزيد في أجرة الراكب وتصل إلى  مخيم النيرب للوصول إ
 من ضغط الحياة المعيشية واالقتصادية" 

 



 

وعّبر الطالب الجامعي عن استيائه من استغالل سائقي الحافالت "السرفيس" من أبناء المخيم،  
للراكب بين حلب والمخيم  ليرة سورية    100الذين يقومون برفع أجرة النقل، "حيث يلزم القانون أجرة  

 ليرة" 200لكن يفرضون علينا  

وطالب الطالب الجامعي باسم طلبة مخيم النيرب التدخل لدى السلطات والجهات المعنية من أجل  
 حل أزمة المواصالت ووضع حد الستغالل السائقين لهم. 

بفيروس كورونا   في شأن فيروس كورونا، أكد ناشطون في ملف الهجرة باليونان ارتفاع اإلصابات 
مهاجرًا، األمر الذي يهدد آالف الالجئين ومن    17في مخيم موريا بجزيرة ليسفوس اليونانية إلى  

وعبر العاملون في المجال اإلنساني من خشيتهم من انتشار  ،  مهاجرًا فلسطينياً   450بينهم أكثر من  
 الفيروس بين المهاجرين. 

 
ال للتعليم  الغرير  برنامج  أعلن  ذلك،  للشباب إلى  الكاملة  الدراسية  المنح  مفتوح عن مجموعة من 

( في ASUدرجة ماجستير مختلفة في جامعة والية أريزونا )  33العربي المؤهلين، لاللتحاق بـ  
 مجاالت الهندسة والتكنولوجيا والصحة والتعليم وغيرها. 

الجئي فلسطين  من جانبها قالت وكالة األونروا عبر صفحتها على فيس بوك "على المهتمين من  
التالي:   الرابط  عبر  الموجود  األونروا،  لشبكة  المخصص  النموذج  ملء 

http://bit.ly/OLS_UNRWA    المفتوح للتعليم  الغرير  لبرنامج  االلتحاق  طلبات  تقديم  قبل 
حيث   اريزونا،  والية  التابعين    إنولجامعة  المرشحين  معلومات  لتجميع  الصفحة مخصصة  هذه 

 م ودعمهم من قبل برنامج الغرير طوال فترة التقديم" لألونروا، ليتم توجيهه


