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العدد2383 :

"انفجار لغم بريف دمشق يودي بحياة طفلين فلسطينيين"

•
•
•
•

شكوى من ظاهرة إطالق األلعاب النارية في مخيم النيرب
األونروا تعلن عن دورات تدريبية لذوي االحتياجات الخاصة في مخيّم السيدة زينب
األمن السوري يخفي قسريا ً الطبيب الفلسطيني" عالء الدين يوسف"
مأدبة إفطار رمضاني لألطفال الفلسطينيين والسوريين في كلس التركية

ضحايا
قضى طفالن فلسطينيان هما :عمر محمد أسعد ( 10سنوات) ،ومحمد سمير حمامدة ( 9أعوام)،
من أبناء مخيم السيدة زينب يوم  10أيار /مايو  2019جراء انفجار لغم أرضي في منطقة
البحدلية بريف دمشق ،كما أصيب عدد أخرين.
بدوره أكد فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أنه وثّق قضاء
( )241طفالً فلسطينياً بسبب الحرب في سورية.

آخر التطورات
اشتكى أهالي مخيم النيرب لالجئين الفلسطينيين في حلب من انتشار ظاهرة إطالق المفرقعات
واأللعاب النارية بكثافة خاصة في رمضان ،فما أن يحل الليل وبعد االنتهاء من تناول اإلفطار
الرمضاني تبدأ حمالت إطالق المفرقعات من قبل الفتية في مختلف شوارع وأحياء المخيم ال
سيما وقت صالة التراويح ما يتسبب بحالة من الذعر واإلزعاج لألهالي وإقالق راحتهم ،ناهيك
عن الخطر الذي تشكله هذه األلعاب على سالمة مستخدميها من الكبار واألطفال.
من جانبهم ناشد أهالي مخيم النيرب الجهات المعنية واللجان الشعبية مكافحة ومنع هذه الظاهرة
المزعجة والسيطرة عليها ،لما تسببه من أضرار كبيرة في أرواح المدنيين وممتلكاتهم إلى جانب
تعريضهم للخطر بسبب التالصق الكبير بين بيوت المخيم وأزقته.

في شأن أخر أعلن "برنامج اإلعاقة في وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين (األونروا) عن
السيدة زينب
عزمه إقامة دورات تدريبية مجانية لذوي االحتياجات
مخيم ّ
الخاصة من أبناء ّ
ّ
لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق.
الرجالية ،الحالقة
ووفقاً للوكالة فأن الدورات التدريبية ستشمل االختصاصات التالية "الحالقة
ّ
النسائية ،صيانة موبايل ،الخياطة ،تصوير فوتوغراف وفيديو".
ّ
ودعت األونروا األشخاص من ذوي اإلعاقة (الحركية – الصم) ،من كال الجنسين ،للتسجيل في
السيدة زينب ،مشددة على ضرورة االلتزام بحضور %80
مركز التنمية
مخيم ّ
االجتماعية في ّ
ّ
على األقل من مدة الدورة.

إلى ذلك يواصل األمن السوري اعتقال الالجئ الفلسطيني الطبيب "عالء الدين يوسف" للسنة
السابعة على التوالي ،حيث تم اعتقاله من حاجز أول مخيم اليرموك بتاريخ ،2012/12/25
وهو طبيب جراحة عصبية في مخيم اليرموك.
يذكر أن الطواقم والمؤسسات الطبية في مخيم اليرموك ،تعرضت النتهاكات جسيمة من قبل
الجيش واألمن السوري ،بقصف المشافي واستهداف سيارات اإلسعاف تارة ،وباعتقال وقتل
الكوادر الطبية تارة اخرى ،وراح ضحيتها العشرات من مسعفين وممرضين واختصاصيين.
الرواد
أما في تركيا وتحت عنوان "رمضان يجمعنا" نظمت جمعية خير أمة بالتعاون مع منظمة َّ
مأدبة إفطار جماعي لألطفال الفلسطينيين
للتعاون والتنمية وبيت فلسطين للثقافة والشعر ُ

والسوريين في صالة البلدية بوالية كلس التركية يوم  11أيار /مايو الجاري ،بهدف التخفيف من
معاناتهم ومد يد العون والمساعدة لهم.
شهدت مأدبة اإلفطار تقديم فقرات شعرية وقصائد وأناشيد دينية وإنشادية من وحي المناسبة أداها
أطفال نادي عمر البطش للقدود والموشحات.

