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 2490: العدد

 معاناة مزرية يعيشها مهجرو مخيم اليرموك في الشمال السوري •

 تأجيل تجديد بطاقات الصراف اآللي لفلسطينيي سورية في مخيم نهر البارد إلى موعد الحق •

 عشرات العائالت الفلسطينية السورية تستفيد من المعرض الخيري بمنطقة سبلين في لبنان •

29-08-2019 

 "الجئان فلسطينيان يقضيان خالل مشاركتهما القتال شمال سورية"



 

 ضحايا

أعلنت "قوات الصاعقة" إحدى التنظيمات الفلسطينية الموالية للنظام السوري مقتل "عبد الكريم 
حادة السوالمي" من كوادرها في معارك بريف حماة ضد فصائل المعارضة المسلحة، وهو من ش

 أبناء مخيم خان دنون لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق.

في حين نعت حركة فلسطين حرة الجناح العسكري الموالية للنظام السوري، على صفحتها 
شرف "إبراهيم محمد األحمد"  مقتل المالزمالرسمية في موقع التواصل االجتماعي )الفيس بوك( 

 أثناء مشاركته القتال إلى جانب قوات النظام بريف إدلب في الشمال السوري.

وكانت الحركة أعلنت في وقت سابق أنها شاركت في عدة مناطق بسورية، وأرسلت عناصرها 
ة ومناطق للقتال إلى جانب قوات النظام السوري في ريف دير الزور شمال سورية وريف حما

 اخرى.

 
 آخر التطورات

تعاني عشرات العائالت من الالجئين الفلسطينيين المهجرين من مخيم اليرموك إلى الشمال 
السوري، من أوضاع وأزمات إنسانية قاسية، زادت من حدتها النقص الحاد في مياه الشرب، 

 وعدم توفر أدنى مقومات الحياة في أماكن نزوحهم الجديدة.

ل مجموعة العمل في الشمال السوري إن المخّيم يفتقد أبسط مقومات الحياة، حيث ووفقًا لمراس
يشتكي عشرات الالجئين الفلسطينيين والسوريين من نقص مياه الشرب وشح المساعدات اإلغاثية 
وانتشار البطالة بين صفوفهم، وعدم تقديم أي دعم مادي أو غذائي من قبل المنظمات اإلنسانية 

 ا عن تحمل مسؤولياتها اتجاههم.وتخلي األونرو 



 

يشار إلى أن مخيم دير بلوط هو ملحق بمخيم المحمدية الرئيسي الذي أنشأته "آفاد" التركية، 
خيمة، وتم تزويد المخيمين بمطابخ متنقلة تقدم وجبات الطعام  1100ويحوي المخيمان قرابة 

ويد المهجرين في المخيمين بشكل يومي. ويساهم الهالل األحمر التركي إلى جانب "آفاد" بتز 
 بالسالل اإلغاثية والخدمات الطبية.

 
من جهة أخرى أعلنت وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين )األونروا( عن تأجيل تسليم 
بطاقات اآللي لالجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا في مخيم نهر البارد إلى موعد الحق، 

توترة التي تشهدها منطقة المنية والبداوي في منطقة الشمال وذلك نظرا لألوضاع األمنية الم
 اللبناني.

وأشارت األونروا إلى أنه سيتم تأجيل تجديد بطاقات الصراف اآللي لفلسطينيي سورية في مخيم 
نهر البارد إلى موعد الحق، على أن يتم التوزيع غدًا لالجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا في 

مكتب  -منوهة إلى أن توزيع بطاقات الصراف اآللي سيتم في مكتب المنطقةمنطقة طرابلس، 
 الطابق األرضي شارع المئتين. -التوظيف

وكانت دائرة اإلغاثة والخدمات االجتماعية في األونروا أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري 
ين من سورية، وذلك أنها ستعمل على تجديد بطاقات الصراف اآللي لالجئين الفلسطينيين القادم

بناء على قرار إداري اتخذه البنك فيما يتعلق بالتعامل مع هذه البطاقات، وفق ما أعلن عن سبب 
 التجديد.

 



 

أما في لبنان نظمت الهيئة الخيرية، بدعٍم من جمعية اإلرشاد واإلصالح اإلسالمية، معرضًا 
عشرات العائالت الفلسطينية السورية خيريًا لأللبسة بمنطقة سبلين في لبنان، استفاد من المشروع 

 ومن النازحين السوريين.

وقالت الهيئة إن النشاط الخيري يهدف إلى تخفيف األعباء المالية عن كاهل األهالي قبيل 
أسرة  250انطالق موسم المدارس وحلول فصل الشتاء، وبلغ عدد المستفيدين بحسب الهيئة 

 سر المستهدفة.شخص، ووّفر ألبسًة شتوية لأل 1400بواقع 

( ألف الجئًا، 28هذا ويقدر عدد الالجئين الفلسطينيين القادمين من سورية إلى لبنان بحوالي )
 .2018بحسب إحصائيات األونروا حتى نهاية عام 

 


