
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2286  العدد

 سكان مخيم جرمانا يعانون أزمة في تأمين مواد التدفئة •

 توزيع مساعدات اغاثية ومواد تدفئة على العائالت الفلسطينية والسورية في الشمال السوري •

 األمن السوري يواصل اعتقال الفلسطينية ميرفت قبالوي •

 "" ضحية من أبناء مخيم السيدة زينب قضوا منذ بداية األحداث في سورية97"

06-02-2019 



 

 آخر التطورات

أعلنت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن عدد الضحايا الفلسطينيين السوريين الذين 
لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق منذ بداية األحداث السورية سقطوا في مخيم السيدة زينب 

 62قضوا جراء القصف،  20الجئًا، بينهم  97، بلغ 2019وحتى نهاية كانون الثاني ــ يناير 
الجئين برصاص قناص، في حين سجل إعدام  3و " تحت التعذيب،5شخصًا بطلق ناري، و"

" الجئين نتيجة تفجير 4تلهم بعد ذلك، كما مات "الجئ ميدانيًا، وآخر بسبب اختطافهم ومن ثم ق
 سيارة مفخخة، بينما توفي الجئ ألسباب مجهولة. 

 
في شأن مختلف يشكو أهالي سكان مخيم جرمانا بريف دمشق من أزمة حادة في تأمين مادتي 
 المازوت والغاز التدفئة، حيث أكد أحد سكان المخيم لمراسل مجموعة العمل أنهم سجلوا أسماءهم
على الدور منذ بداية فصل الشتاء للحصول على مخصصاتهم من مادة المازوت، إال أنه رغم 
مرور أكثر من نصف فصل الشتاء، لم يستلم البعض منهم إال كمية قليلة، والبعض اآلخر لم 
يستلم شيئًا حتى اليوم ومازال ينتظر الفرج القريب، مشيرًا إلى أن األهالي يشكون أيضًا من عدم 

الغاز حيث يضطرون للوقوف في طابور طويل لساعات طويلة من أجل الحصول على  توفر
أسطوانة الغازـ وأحيانًا كثيرة تباء محاوالتهم بالفشل، منوهًا أن أسطوانات الغاز متوفرة في السوق 

آالف ليرة سورية، إال أن األهالي ال يستطيعون شرائها بسبب أوضاعهم  10السوداء بسعر 
 المعيشية المزرية.االقتصادية و 

إلى ذلك يشكو سكان المخيم من عدم توفر الخدمات األساسية وخدمات البنى التحتية، كما 
يشتكي من ارتفاع إيجار المنازل وازدياد الطلب عليها، مما دفع األهالي للعيش في ظروف 



 

خيرية خانقة، وكذلك ترتفع نسب البطالة في وقت تقل فيه المساعدات المقدمة من الهيئات ال
 واألونروا.

باالنتقال إلى الشمال السوري أنهت هيئة فلسطينيي سوريا لإلغاثة والتنمية توزيع وقود التدفئة 
ووفقًا ألحد  وريا،سوالسالت الغذائية المقدمة من حملة الوفاء األوروبية على المهجرين في شمال 

وسورية، وذلك بهدف ( عائلة فلسطينية 2200أعضاء الحملة أن التوزيع شمل ما يقارب )
التخفيف من معاناة أبناء الشعب الفلسطيني في مخيمات الشمال السوري في ظل موجة البرد 

 القارس. 

في مدينة إدلب  8يشار إلى أن كما حملة الوفاء األوروبية تستعد لتنفيذ مشروع معا لشتاء دافئ 
إلى مناطق: معرة النعمان، عائلة فلسطينية نازحة  956وريفها، حيث تشمل المساعدات المقدمة 

بنش، جسر الشغور، صلوة، األتارب، ومخيمات عطاء، وأطمه ومعرة مصرين وإدلب المدينة، 
 ليتر مازوت لكل عائلة. 20حيث ستقدم الحملة 

 
من جانب تواصل األجهزة األمنية السورية اعتقال الالجئة الفلسطينية "ميرفت قبالوي" من أبناء 

الفلسطينيين بريف دمشق للسنة الرابعة على التوالي، حيث اعتقلها  مخيم الحسينية لالجئين
، ومنذ ذلك الوقت ال يعرف 6/9/2015عناصر حاجز الحسينية التابع لألمن السوري بتاريخ 

 مصيرها وال مكان اعتقالها.

( معتقلين فلسطينيين في سجون النظام السوري منهم 1728يشار أن مجموعة العمل وثقت )
 الت.( معتق108)


