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العدد2645 :

"بعد فقدانه ألكثر من عام  ..اإلعالن عن وفاة فلسطيني سوري غرقا"

• فلسطينية سورية مصابة بسرطان الثدي تناشد لتمكينها من العالج
• الالجئون الفلسطينيون ضحية التدهور االقتصادي في سوريا
• البدء بإصالح شبكة المياه في مخيم اليرموك

ضحايا
أبلغت الشرطة األلمانية يوم أول أمس األحد طارق أبو عمر أحد أقارب الالجئ الفلسطيني
السوري "أحمد خليل إبراهيم" مواليد  1974من أبناء منطقة شبعا بريف دمشق نبأ وفاته غرقاً،
وذلك بعد التأكد من هويته الشخصية والتعرف عليه من قبل االنتربول الدولي ،وأن جثمانه
موجود في كرواتيا.
وقال طارق أبو عمر في تصريح لمجموعة العمل إن السلطات الكرواتية عثرت على جثة أحمد
خليل إبراهيم يوم  30تشرين الثاني /نوفمبر  2018في نهر دوب ار بعد يوم من غرقه ،إال أنها لم
تتمكن حينها من التعرف على هويته وأي معلومات عنه.

وكان الالجئ الفلسطيني السوري "أحمد إبراهيم" ُفقد يوم الخميس  29تشرين الثاني /نوفمبر

 2018خالل محاولته اجتياز النهر الثالث نهر دوب ار في كرواتيا مع أربعة من أصدقائه بهدف
الوصول إلى سلوفينيا ومن ثم ايطاليا للهجرة إلى إحدى الدول األوروبية.
أحمد إبراهيم فر من الحرب في سورية إلى مخيم البداوي بمدينة طرابلس شمال لبنان وبعد تدهور
وضعه المعيشي قرر الهجرة إلى أوربا للبحث عن حياة أمنة وكريمة.

آخر التطورات
ناشدت الجئة فلسطينية سورية مهجرة إلى لبنان تتحفظ مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية
عن ذكر اسمها بناء على طلبها ،كافة المعنيين واألونروا والفصائل والسفارة الفلسطينية في لبنان

وذوي األيادي البيضاء والقلوب الرحيمة مساعدتها في تأمين تكاليف جلسات عالج سرطان
الثدي المصابة به ،وتوفير ثمن  6إبر كيماوية وصفت لعالجها والتي يصل ثمنها  36مليون ليرة
لبنانية ما يعادل  18ألف دوالر ،مضيفة أن األونروا تكفلت بنصف المبلغ ،في حين اعتذرت
السفارة الفلسطينية عن تقديم أي مبلغ لها بسبب الضائقة المالية التي تمر بها بحسب قولها.
في سياق مختلف انعكس انهيار سعر صرف الليرة السورية أمام الدوالر ووصوله إلى ما فوق
عتبة األلف ليرة وما رافقه من انخفاض القوة الشرائية لليرة السورية على األوضاع المعيشية
واالقتصادية على الالجئين الفلسطينيين في سورية الذين يشكون من انتشار البطالة وعدم وجود
مورد مالي ثابت يقتاتون منه.
ففي ظل وصول أسعار المواد الغذائية ألرقام غير مسبوقة دفعت معظم الناس لالستغناء عن
الكثير من األطعمة ليتناسب مع الدخل الشهري لهم ،حيث بلغ سعر كيلو الحليب  325ليرة
واللبن  400ليرة وربطة الخبز  125ليرة وكيلو زيت الزيتون وصل إلى  3000ليرة وكيلو الفروج
المذبوح إلى  2500ليرة.

من جانبهم اشتكى فلسطينيو سورية النازحون إلى بلدة قدسيا من ارتفاع اجار المنازل التي ال
تتناسب مع دخلهم الشهري ،حيث صلت إلى أرقام فلكية على حد تعبيرهم ،فهي تتراوح بين 75
ألف و 100ألف ليرة سورية وما فوق ،كما تخضع تلك العقارات المراد تأجيرها لتحكم وسلطة
صاحب العقار الذي يفرض الشروط على المستأجر وفق مزاجه دون أي اعتبار لحالة النازح أو
المهجر.

مشيرين إلى أن ارتفاع األسعار المستمر أثقل كاهلهم وزاد من العبء المادي عليهم ،وأن الالجئ
الفلسطيني ضحية التدهور االقتصادي في سورية ،مطالبين جميع الجهات المعنية وعلى رأسهم
األونروا بزيادة مساعداتها المادية المقدمة لهم ،والعمل من أجل ايجاد حل جذري لمشكلتهم
المادية ،وذلك من خالل المساهمة في إعادة أهالي المخيمات الذين نزحوا عن بيوتهم وممتلكاتهم
إلى مخيمهم للتخفيف من العبء المادي عليهم وعدم تعرضهم لشجع تجار األزمة وغالء
األسعار.
من جهة أخرى بدأت ورشات تقنية تابعة للمؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في
محافظة دمشق عملها يوم أمس االثنين  1/20باستبدال خطوط المياه المتضررة وصيانة شبكة
المياه في مخيم اليرموك ،ووفقاً لمصادر إعالمية مقربة من النظام السوري أن عمل تلك الورشات
تركز في شارع اليرموك الرئيسي بالقرب من مشفى فايز حالوة ومشروع الوسيم ،ومن المتوقع أن
يشمل في األيام القادمة إصالح شبكة المياه في شارع لوبية والحارات المحيطة به.
إلى ذلك طالب العديد من الناشطين وأهالي مخيم اليرموك الجهات المعنية والسلطات السورية
ومنظمة التحرير الفلسطينية اإلسراع بإعادة من يرغب من أهالي اليرموك إلى منازلهم الجاهزة أو
شبه الجاهزة ،والتخفيف من األعباء االقتصادية والمعيشية المترتبة عليهم نتيجة نزوحهم عن
مخيمهم.

