
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آخر التطورات

 3071العدد: 

10-12-2020 

 مهندسة فلسطينية تحقق المرتبة الثانية على مستوى جامعة حلب  •

 طالق مبادرة إلنارة شوارع وأزقة مخيم جرمانا لالجئين الفلسطينيينإ •

 سنوات  7 "علي حمودة" منذ أكثر من  األمن السوري يخفي قسرياً الفلسطيني •

 

 "تحذيرات لفلسطينيي سورية في لبنان من انتهازية دعاة الهجرة" 



 

 آخر التطورات:

حذرت لجنة "متابعة المهجرين الفلسطينيين من سوريا إلى لبنان" من تلبية دعوة "الهيئة الشبابية  
هم بالتحدث باسم العائالت مع سفارات الدول األوروبية في لالجئين الفلسطينيين من سوريا" لتفويض

 لبنان من أجل تهجيرهم. 

وأشارت اللجنة أن ادعاء الهيئة بعلم السفارة الفلسطينية ومسؤول اللجان الشعبية في لبنان أبو إياد 
ن الصحة وهو محض افتراء، مشيدة بدور السفير الفلسطيني أشرف مالشعالن، بتحركها، هو عار  

 ر والشعالن في خدمة الشعب الفلسطيني. دبو 

 
وأكدت على أال ينجّر الفلسطينيون إلى أوهام وأحالم ال فائدة منها، وقالت "االنتهازيون ال يهمهم  

 سوى مصالحهم الشخصية على حساب معاناة أهلنا المهجرين من سوريا في لبنان" 

الفلسطينيين السوريين تطالب هذا وعلت في اآلونة األخير أصوات عديدة من قبل بعض الالجئين  
ونقل ملف فلسطينيي سوريا  وكالة األونروا باللجوء اإلنساني وتفعيل بند الحماية الجسدية والقانونية،  

 من والية وكالة الغوث إلى المفوضية السامية لشؤون الالجئين بهدف إعادة توطينهم في بلد ثالث.

تول مصطفى رمضان" تحقيق المرتبة الثانية  من ناحية أخرى استطاعت المهندسة الفلسطينية "ب 
على مستوى جامعة حلب قسم هندسة ميكانيك، وكرمت إلى جانب الطلبة في حفل تخرج، بحضور  

 مشرفي الجامعة واتحادات الطلبة، وهي من أبناء مخيم حندرات لالجئين الفلسطينيين بحلب.

 



 

 
مخيمك" للحد من ظلمة الشوارع   من جهة أخرى أطلق نشطاء من أبناء مخيم جرمانا مبادرة "نور

 واألزقة مع انقطاع التيار الكهربائي. 

أو المنزل  أمام  )ليد(  لوضع  ضوء صغير  األهالي  النشطاء  المنزللى  ع  ودعا  والمحال    شرفة 
 التجارية للمساهمة في  إنارة أزقة وشوارع المخيم، ولتبديد وحشة الظالم.

ت التي تساهم في تقليل الخوف من الظلمة من جانبهم عبر األهالي عن تشجيعهم لمثل هذه المبادرا
 خاصة لدى األطفال والنساء، ودعوا الجميع للتفاعل معها.

 
وأشار النشطاء أنهم أطلقوا مبادرتهم لتفويت الفرصة على أصحاب النفوس الضعيفة من اللصوص  

من    وعديمي األخالق الذين يستغلون الظالم لتحقيق مآربهم القذرة، خاصة بعد محاولة خطف طفل
 والدته مع انقطاع التيار الكهربائي قبل عشرة أيام من اآلن.



 

"علي محمد    في ملف المعتقلين تواصل أجهزة النظام السوري األمنية اعتقال الالجئ الفلسطيني 
، وذلك بعد خروجه من منطقة الشاغور إلى جرمانا في العاصمة  2013- 3-1حمودة" منذ تاريخ  

 منذ ذلك الوقت.  دمشق، ولم ترد عنه أي معلومات 

 ( معتقالت.110( معتقاًل فلسطينيًا في سجون النظام السوري منهم )1797) ووثقت المجموعة 

 


