
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2801 العدد

2020|06|25 

 الفلسطيني "أحمد شعبان".. ضحية وجع وخذالن ال ينتهي  •
 مقتل أحد أبناء مخيم النيرب يف ريف إدلب  •
 برنامج الغرير يطلق منح للدراسات العليا  •
 انية أطباء بال حدود تنتقد تمديد عزل الالجئين يف مخيمات الجزر اليون •

 

 "مليون دوالر لدعم الالجئين الفلسطينيين  130بـ  دات             ونروا.. تعه  األ"
 "الجئ فلسطيني يقضي بإطالق نار جنوب سورية"

 

 "الجئ فلسطيني يقضي بإطالق نار جنوب سورية"

 



 

 ضحايا: 

ضى الشاب الفلسطيني "ابراهيم سليمان ترك" إثر انفجار لغم أرضي بآلية تابعة  ق
ملجموعة "لواء القدس" املوالية للنظام السوري يف ريف إدلب شمال سورية،  

التحرير  وكان قد التحق بلواء القدس بعد أن أنهى خدمته اإلجبارية يف جيش 
 .الفلسطيني، ومن أبناء مخيم النيرب يف حلب 

 

 آخر التطورات:

 130أعلنت وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين" أونروا" عن جمع مبلغ 
مليون دوالر خالل االجتماع العاملي االستثنائي ىلع مستوى الوزراء حول 

 ـ حزيران الحالي.  23"األونروا" بدعوة من حكومتي السويد واألردن، يوم الثالثاء

عقد االجتماع برئاسة مشتركة لوزير الخارجية األردني أيمن الصفدي ووزير التعاون 
التنموي الدولي السويدي بيتر إريكسون وبمشاركة أنطونيو غوتيريش األمين  

 العام لألمم املتحدة.



 

 

دولة ومنظمة غير حكومية قدمت التزامات  75وقالت "األونروا" يف بيان لها أن 
مليون دوالر امريكي لضمان استدامة عمليات وخدمات "األونروا"    130مالية بقيمة  

 التي تقدمها لالجئين الفلسطينيين يف الشرق األدنى. 

نتقد ناشطون فلسطينيون استمرار التغافل عن معاناة الالجئين  من جانب آخر ا
هم  الفلسطينيين الفارين من الحرب السورية إلى تركيا، والتغاضي عن وضع 

 القانوني املضطرب الذي كان "أحمد شعبان" آخر ضحاياه. 

أمس،  أول يوم بإسطنبول"أحمد محمد شعبان" الذي قضى غرقًا يف قبو منزله 
لم تمنحه السلطات التركية بطاقة الحماية املؤقتة )الكميلك( بسبب وضعه  

أوراق   القانوني غير النظامي، األمر الذي حرمه من العمل والعالج كونه ال يحمل
 ثبوتية رسمية. 

 



 

 

ويوضح مقربون من الضحية أنه كان يعاني من أوضاع معيشية غاية بالسوء  
من أمراض متعددة منها ورم يف قدميه، إضافة اللتهاب   يعانيها مل       نتيجة  

بالكبد. وكان قد وجه مناشدات عديدة للقنصلية الفلسطينية يف اسطنبول  
ة له إال أن مناشداته ذهبت أدراج لتسوية أوضاعه القانونية وتقديم املساعد

 الرياح. 

أعلن برنامج الغرير للتعليم املفتوح عن مجموعة من املنح من جهة أخرى 
درجة ماجستير   33الدراسية الكاملة للشباب العربي املؤهلين، لاللتحاق بـ 

( يف مجاالت الهندسة والتكنولوجيا ASUمختلفة يف جامعة والية أريزونا )
 يرها. والصحة والتعليم وغ

من جانبها قالت وكالة األونروا عبر صفحتها ىلع فيس بوك "ىلع املهتمين 
رابط  من الجئي فلسطين ملء النموذج املخصص لشبكة األونروا، املوجود عبر 

قبل تقديم طلبات االلتحاق  "http://bit.ly/OLS_UNRWA يف صفحتها،" 
 اريزونا، حيث أن هذه الصفحة  لبرنامج الغرير للتعليم املفتوح ولجامعة والية 



 

 

مخصصة لتجميع معلومات املرشحين التابعين لألونروا، ليتم توجيههم  
 ودعمهم من قبل برنامج الغرير طوال فترة التقديم" 

ددت الحكومة اليونانية للمرة الرابعة ىلع التوالي الحجر  ىلع صعيد آخر ج
حجة حزمة اإلجراءات املفروض ىلع مخيمات طالبي اللجوء يف الجزر اليونانية ب

الوقائية التي اتخذتها ملنع تفشي فايروس كورونا، وأعلن منسق منظمة "أطباء  
بال حدود" يف مخيم ليسبوس "ماركو ساندروني" أن هذا االجراء يشكل خطرًا  

 حقيقيًا ىلع حياة املهاجرين. 

 

 



 

 

ت من جانبه قال املتحدث باسم منظمة اطباء بال حدود " لم يعد بإمكاننا السكو
والتزام الصمت إزاء استمرار عزل الالجئين يف املخيمات، بحجة املحافظة ىلع  
الصحة العامة يف الوقت الذي لم تسجل مخيمات موريا أي إصابة بفايروس  
كورونا"، وتابع حديثه بالقول "ال يشكل األشخاص يف املخيمات تهديدًا أو خطرا  

بة بالفايروس، ويجب  ىلع أحد بل ىلع العكس هم أكثر الناس عرضة لإلصا 
                                                                إخراجهم من املخيم بأسرع وقت بدال  من تمديد حجرهم "بحجة املحافظة ىلع  

آالف الجئ من فلسطينيي سوريا، ظروفًا   4قرابة  يالعامة". ويعان الصحة 
اقتصادية وصحية صعبة نتيجة اهمال السلطات اليونانية، ناهيك عن االكتظاظ 

 . يف مخيمات اللجوء


