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 "السلطات اللبنانية تحرم أم فلسطينية سورية من توديع ابنها المتوفى"

 
 
 

  أهالً الٌرموك ٌستمرون بمقاطعة المساعدات احتجاجاً على إهانتهم من قبل
 .عناصر القٌادة العامة واألمن السوري

 فلسطٌنٌة قضت إثر الصراع فً سورٌة، وقصف على مخٌم النٌرب بحلب. 

  ًٌوزٌرة خارجٌة إٌطالٌا فً مخٌم برج البراجنة لالطالع على أوضاع فلسطٌن

 .سورٌة

 األونروا تعلن عن توزٌع مساعدات عٌنٌة على فلسطٌنًٌ سورٌة فً لبنان. 

 
 

 الذي قضى في لبنان" يوسف محمد شمندين حسين"الشاب 
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 لبنان
منعت السمطات المبنانية إحدى األميات من فمسطينيي سورية من الدخول إلى لبنان وذلك من 

يوسف "أجل إلقاء النظرة األخيرة عمى جثمان ابنيا المتوفى في لبنان، وفي التفاصيل منعت والدة 
من أبناء مخيم الحسينية الذي وافتو المنية صباح أول أمس أثناء عممية " محمد شمندين حسين

لنقل الدم كان يجرييا في المشفى الحكومي القريب من مخيم البداوي، ويذكر أنو كان مصابًا 
 .بمرض الثالسيميا

حيث رفض ضباط الحدود السماح لألم بالدخول إلى لبنان وذلك ألنيا فمسطينية سورية، مما حرم 
األم المكمومة توديع جثمان ابنيا، ويذكر أن السمطات قامت في الفترة األخيرة باصدار عدة 

قرارات منعت بموجبيا دخول الالجئ الفمسطيني السوري إلى أراضييا، كما قامت بالتضييق عمى 
الفمسطينيين السوريين المتواجدين عمى أراضييا من خالل عدم تجديد إقامتيم في لبنان واعتقاليم 

 .وترحيميم إلى سورية
مخيم برج البراجنة لالجئين " فريدريكا موغوريني"ومن جانب آخر زارت وزيرة خارجية ايطاليا 

الفمسطينيين بيدف االطالع عمى أوضاع الالجئين الفمسطينيين في لبنان إضافة إلى فمسطينيي 
ومدير عام " جوزيبيو مورابيتو"سورية المقيمن ىناك، ىذا وقد رافقيا السفير االيطالي في لبنان 

ومدير عام " أشرف دبور"وزارة الخارجية، حيث كان في استقباليا سفير دولة فمسطين في لبنان 
والمجان الشعبية في المخيم، ومن جانبيا استمعت الوزيرة الى أبرز المشاكل " آن ديسمور"االنروا 

 .والقضايا التي يعاني منيا الالجئون الفمسطينيون في لبنان في المخيم

 
 من زيارة وزيرة الخارجية األيطالية لمخيم برج البراجنة



 

Email:Reports@actionpal.org - Tel:+442084530919 - Fax:+442084530994 - Mob:+447447423737 

 

ومن جانبو وطالب السفير الفمسطيني المجتمع الدولي بإقرار الحق الفمسطيني باالستقالل والحرية 
والعودة، كما شكر الحكومة االيطالية عمى المنحة التي قدمتيا من خالل السفير والسفارة 

االيطالية في لبنان لمخيم نير البارد لممساىمة في دفع التعويضات عن األضرار التي لحقت 
 ."إنكم سفراء لالنسانية": بالمنازل المدمرة جزئيًا وقال دبور

العائالت " األونروا"وعمى صعيد ليس ببعيد دعت وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفمسطينيين 
إلى  10الفمسطينية السورية في لبنان الستالم المساعدات العينية الخاصة بيم، وذلك من تاريخ 

 حزيران ـ يونيو، وأوضحت األونروا أن العائالت التي ستستفيد من ىذه المساعدة ىي 20
العائالت الكبيرة المؤلفة من ستة أفراد وما فوق، والعائمة التي تضم أفراد فوق الستين من العمر، 

 .والقاصرون تحت سن الثامنة عشرة
 

 آخر التطورات
لميوم الثاني عمى التوالي أىالي مخيم اليرموك بدمشق يمتنعون عن استالم المساعدات الغذائية 

وذلك احتجاجًا عمى استمرار الحصار والمعاممة الميينة المترافقة مع الضرب واعتقال النساء 
والرجال عمى أيدي عناصر األمن السوري، وذلك وفقًا لبيان نشره األىالي في وقت سابق، ويذكر 

القيادة العامة مدعومين من الجيش السوري النظامي يفرضون  – أن عناصر من الجبية الشعبية
حصارًا مشددًا عمى المخيم منذ أكثر من أحد عشر شيرًا، ومن جانب آخر تعرض مخيم النيرب 

لالجئين الفمسطينيين بحمب لمقصف بعدد من قذائف الياون مما أدى إلى وقوع أضرار مادية 
بمنازل المدنيين كما أصابت إحدى القذائف سيارة بالقرب من المخيم مما أسفر عن وقوع عدد 

. من الضحايا والجرحى
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من أبناء مخيم اليرموك متأثرة بجراح  ( عاماً 22)" عال محمد العايدي"وعمى صعيد آخر قضت 
أصيب بيا جراء سقوط قذيفة ىاون عمى حي القصاع بدمشق، يذكر أن فريق التوثيق في 

ضحية قضت في سورية منذ " 2290"مجموعة العمل من أجل فمسطينيي سورية قام بتوثيق 
مايو – الجئًا قضوا في مخيم اليرموك لوحده حتى نياية أيار " 926"بداية األحداث، من بينيم 

 .الماضي
 

 اعتقال
من أبناء مخيم النيرب منذ ثالثة أيام من قبل األمن السوري عمى أحد " أحمد صبحي عيد"اعتقال 

 .حمب- حواجز طريق المخيم 


