
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آخر التطورات

 آخر التطورات:
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23-08-2020 

 عشرات الفلسطينيين يعتصمون أمام مصلحة الهجرة في يوتوبوري •

 محاولة اغتيال قائد غرفة عمليات لواء القدس •

 وفاة الجئ فلسطيني بكورونا في مخيم النيرب  •

 للعام السابع طالب قسم الكيمياء الفلسطيني "أحمد جليل" معتقل في سورية  •

 "ذوو طفلة مريضة من فلسطينيي سورية في اليونان يطلقون نداء إنساني" 



 

 لتطوراتآخر ا

أطلقت عائلة فلسطينية سورية عبر مجموعة العمل، نداء إنسانيًا ناشدت فيه السلطات اليونانية  
لحية لتقديم المساعدة لهم، من  والمنظمات الدولية والصليب األحمر الدولي وأصحاب الضمائر ا

 أجل التكفل بعالج ابنتهم ذات الست سنوات والمصابة بمرض السرطان بالعظام. 

 
ووفقًا ألهالي الطفلة المهجرين من مخيم اليرموك إلى أثينا أن حالة ابنتهم الصحية في تدهور دائم،  

تقدر قيمته بحوالي   نتيجة عدم قدرتهم على دفع ثمن الدواء المطلوب منهم بشكل شهري والذي 
إلى السفارة الفلسطينية في أثينا وعدد من الجمعيات ومؤسسات    لجأوايورو، مشيرين إلى أنهم    700

العمل األهلي إال أنها لم تقدم لهم أي معونة ولم تمد لهم يد العون والمساعدة، وصدتهم عن أبوابها  
 على حد قول العائلة.  شحاذينوكأنهم 

عشرات الالجئين الفلسطينيين ممن رفضت طلبات لجوئهم في السويد،   في شمال أوروبا، اعتصم
أمام مصلحة الهجرة في مدينة يوتوبوري غربي البالد، للمطالبة بمنحه حّق اللجوء، وهو امتداد 

 لسلسلة تحركات مستمرة منذ أشهر.

ين من دمشق، هذا وترفض دائرة الهجرة السويدية منح اإلقامة لطالبي لجوء من الفلسطينيين القادم
 بذريعة أن العاصمة السورية آمنة وبإمكانهم العودة إليها دون مشاكل.

على صعيد الفلسطينيين في سورية، نجا "إياد وجيه عبد الرحيم" قائد غرفة عمليات لواء القدس 
 .السبت  – ، من محاولة اغتيال بالرصاص تعرض لها فجر يوم الجمعة الموالية للنظام السوري 



 

 
ووفقًا لمراسل مجموعة العمل أن مجهولين قاموا بإطالق النار على المدعو اياد وجيه عبد الرحيم، 
الساعة الثانية والنصف لياًل من فجر يوم الجمعة والسبت، أثناء تواجده أمام منزله في مخيم النيرب، 

، في حين رافق محاولة والذوا بالفرار، منوهًا أن الطلقات النارية لم تصبه إنما أصابت باب منزله
العملية مدروسة  أن  يعني  النيرب مما  أنحاء مخيم  الكهربائي في جميع  للتيار  انقطاع  االغتيال 

 ومخطط لها بدقة.

في شأن كورونا، أعلن عن وفاة الالجئ الفلسطيني "قاسم محمد عزام" أبو محمد بفيروس كورونا 
لضحية السابعة المعلن عنها بكورونا في في مخيم النيرب لالجئين الفلسطينيين في حلب، وهو ا

 المخيم. 

 ال 



 

ويشكو مخيم النيرب من ضعف وجود كادر طبي مختص، ونقص كبير بكافة االحتياجات الطبية 
والصحية الضرورية، خاصة منها أسطوانات األوكسجين التي وصل سعرها في السوق السوداء  

 إلى نصف مليون ليرة سورية.

  ( 29ظام السوري اعتقال الالجئ الفلسطيني "أحمد دياب جليل" )في ملف المعتقلين، يواصل الن
دمشق بتاريخ    -طريق خان الشيح    86عامًا للسنة السابعة على التوالي، حيث اعتقل على حاجز 

وتم اقتياده إلى جهة مجهولة، وهو من أبناء مخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين،    6/2013/ 25
 الكيمياء. قسم  -وهو طالب في جامعة دمشق 

( معتقل فلسطيني في السجون السورية  1797وتشير مجموعة العمل إلى أنها استطاعت توثيق )
 ال يعلم عن مصيرهم شيء. 

 


