
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3085العدد

24-12-2020 
 

 حادثة اغتيال وانفجار عبوة ناسفة يف املزيريب

 فلسطيني ينال البكالوريوس يف البرمجة يف أملانيا ويتميز يف علمه •
 للخطر حياتهم  معرضًا الالجئين بإعادة يستمر اليوناني السواحل خفر •
 ال الشم مخيمات يف التدفئة حطب  توزع لإلغاثة فلسطين هيئة •



 

 آخر التطورات

قالت مصادر ميدانية يف املزيريب جنوب سورية إنه تم تسجيل حادثة اغتيال جديدة  

 عبوة ناسفة يف املزيريب، مما سبب حالة خوف وقلق بين األهالي الفلسطينيين.  وانفجار 

وذكرت املصادر، أن مجهولين أطلقوا الرصاص ىلع "فادي القرعان" مما أدى ىلع مقتله  

ا شهدت بلدة املزيريب انفجار عبوة ناسفة، قرب محل تجاري ىلع الطريق ىلع الفور، كم

 العام، وتسببت بأضرار مادية كبيرة يف املحالت التجارية وسط البلدة. 

 

من جانب آخر نال الشاب الفلسطيني السوري "محمود فخري األسدي" ىلع درجة  

انية، وكان قد حصل ىلع  البكالوريوس بالبرمجة من كلية اإلعالم بجامعة شتوتغارت األمل 

، وعمل يف عدة مشاريع  IMPAالشهادة األمريكية العاملية يف مجال إدارة املشاريع 

وشركات كبرى، كما شارك يف برج ساعة مكة املكرمة، وشركه مرسيدس وبورش 

العاملية   SAPبشتوتغارت، وتمكن يف اآلونة األخيرة من الحصول ىلع درجة مستشار لشركة 



 

مجال املبيعات واملشتريات، ومسؤول عن تطوير اتمام العمليات التجارية  للبرمجيات يف 

 لشركات مختلفة. 

 

يشار إلى أن العديد من النخب الفلسطينية السورية والجامعيين وخريجي املعاهد 

والجامعات تحاول شق طريقها يف بلدان املهجر بعد فرارهم من الحرب الدائرة يف سورية،  

 لهم يف ميادين مختلفة منذ وصولهم الدول األوروبية.وقد سجلت نجاحات عديدة 

مهاجرّا إلى املياه اإلقليمية التركية بعد   55من ناحية أخرى أعاد خفر السواحل اليوناني 

 دخولهم املياه اإلقليمية اليونانية. 

شخص تعطل قاربهم لياًل بالقرب من جزيرة  30وقالت مصادر إن من بين املهاجرين 

نداءات استغاثة ليقوم الخفر اليوناني بإنقاذهم وإعادتهم   وأطلقوا ة ليسبوس اليوناني

 بواسطة طوافات نجاة باتجاه املياه اإلقليمية التركية. 



 

 

وقال نشطاء إن الخفر اليوناني يقوم بإعادة الالجئين رغم االعتراضات املتكررة من قبل  

جية يف إعادة  الخفر بإتباع نفس املنه  ويستمرمنظمات ومؤسسات حقوقية دولية، 

أو اعتراض من   دون خوفالقوارب بعد فك أو إتالف محركاتها معرضًا حياة الالجئين للخطر، 

 أحد.

يأتي ذلك يف ظل استمرار عبور الالجئين الفلسطينيين من تركيا إلى الجزر اليونانية  

الجئين  ملحاولة الوصول لدول اللجوء األوروبية، وتشير احصائيات مجموعة العمل أن تعداد ال

آالف الجئ ويتوزعون يف الجزر والبر   4الفلسطينيين السوريين يف اليونان يتجاوز الـ 

 اليوناني.

ألف كغ من   21، وزعت هيئة فلسطين لإلغاثة والتنمية بسمة شتاءإغاثيًا وضمن حملتها  

سورية، وذلك بهدف التخفيف   ب شمالإدل حطب التدفئة ىلع مخيمات املهجرين يف ريف 

فصل الشتاء عن النازحين الفلسطينيين والسوريين، وبلغ عدد املستفيدين من  من عبء 

 أسرة.  140املشروع بحسب الهيئة 


