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 مناشدة للتكفل بعالج طفلة فلسطينية من أبناء مخيم خان دنون •

 ماس كهربائي يتسبب بنشوب حريق في مسجد القدس بمخيم درعا  •

 تعبئة بطاقة الصراف اآللي لفلسطينيي سورية في لبنان •

 2538: العدد

 "اشتباكات عنيفة تؤدي إلى مقتل الجئ واندالع حريق بمخيم لالجئين في اليونان"

16-10-2019 



 

 آخر التطورات 

أكتوبر في مخيم فاثي   14اندلعت اشتباكات عنيفة بين الجئين سوريين وأفغان يوم أمس االثنين 
ي أرجاء المخيم، ما خلف سقوط عدد بجزيرة ساموس اليونانية، ما أدى إلى نشوب حريق كبير ف

 من الضحايا واإلصابات والحق أضرار كبيرة في المكان.

من جانبه أشار مراسل مجموعة العمل في اليونان إلى أن خالف حصل بين الجئين سوريين  
وأفغان تطور إلى عراك باأليدي ومن ثم أدى إلى مقتل الجئ سوري بعد طعنه عدة طعنات من  

ما أدى إلى اندالع اشتباكات وصفت بالعنيفة جدًا عنيفة واضرام النار ببعض  الجئين أفغان، م
 الخيم والكرافانات.  

بدورها تدخلت الشرطة اليونانية لفض االشتباكات والحفاظ على أمن وسالمة قاطني المخيم من  
 نساء وأطفال وكبار سن.  

 
موس إحدى الجزر اليونانية  هذا وكان المهجرين الفلسطينيين السوريين المقيمين في جزيرة سا

الجئ فلسطيني من فلسطينيي سورية وغزة عبروا في وقت سابق عن   900والبالغ تعدادهم 
سخطهم وغضبهم من اكتظاظ المخيم وبطء اجراءات اللجوء وسوء الخدمات المقدمة لهم من قبل  

 السلطات اليونانية. 

خطاب"، من أبناء مخيم خان دنون   من جهة أخرى تعاني الطفلة الفلسطينية السورية "بيان طه
بريف دمشق منذ والدتها بغطاء أبيض ساد على العينين، وهي بحاجة إلى عالج وعملية جراحية  

 ال تستطيع عائلتها تحمل نفقاتها. 



 

أصحاب األيادي البيضاء وكل من يستطيع تقديم العون لمساعدة طفلتهم في   ذوو بيان ناشدوا
العملية كي يعود لها نظرها وتستطيع الرؤية من جديد وااللتحاق  تأمين تكاليف العالج وإجراء 

 بالمدرسة وعيش حياتها بشكل طبيعي.  

 
والساد هو فقدان الشفافية )إعتام( في عدسة العين التي تعتبر النسيج الشفاف الوحيد في الجسم 

وء الواضح عندما تفقد هذه العدسة شفافيتها التي تحول دون مرور الضو  ذو الصفة الكرستالية 
إلى شبكية العين، فأن المريض يعاني تدرجيا من انخفاض الرؤية، أما الساد الذي يصيب 
األطفال إما الخلقي أو الوالدي؛ الذي يولد به الطفل ويسمى )الساد الخلقي( أو يتكون بعد الوالدة 

 بفترة وجيزة ويسمى )ساد طفولي(، 

أكتوبر داخل مسجد القدس في  14االثنين باالنتقال إلى جنوب سورية نشب حريق يوم أمس 
 مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين، اقتصرت أضراره على الماديات.

 



 

وقال مراسل مجموعة العمل، إن ماسًا كهربائيًا تسبب باندالع حريق داخل جامع القدس، ما أدى 
اندالع   إلى احتراق جزء من المسجد، مضيفًا أن أحد السكان القاطنين بجوار المسجد اكتشف

الحريق بوقت مبكر فقام بإخبار القائمين على المسجد وجرى السيطرة على النيران وإخمادها قبل  
 امتدادها إلى بقية أرجاء الجامع. 

هذا ويشتكي أبناء مخيم درعا من سوء أوضاعهم المعيشية واالقتصادية، وغياب الخدمات 
 مهم.األساسية ومقومات الحياة وتردي الواقع الخدمي في مخي

وفي لبنان أعلنت وكالة الغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "األونروا" عن تعبئة بطاقة الصراف 
(  100اآللي الخاصة بالالجئين الفلسطينيين السوريين المهجرين في لبنان وتم صرف مبلغ ) 

ة  ( ألف لير 40دوالر أمريكي بدل إيجار لكل عائلة فلسطينية الجئة من سورية، وبدل طعام )
 ( دوالر لكل شخص.27لبنانية، حوالي )

( ألف، حسب إحصائيات  28ويقدر تعداد الالجئين الفلسطينيين من سورية في لبنان بحوالي )
، ويعانون من أوضاع معيشية قاسية نتيجة شح  2018األونروا حتى نهاية كانون األول عام 
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