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 العدد 3124

 "خطفها وقتلها ثم هرب. جريمة بحق شابة فلسطينية بإسطنبول"

 لبنان: لجنة متابعة المهجرين الفلسطينيين توجه مذكرة لألونروا •

 رشوة مقابل موافقة السكن  ةألف لير 30مخيم اليرموك:   •

 عائلة فلسطينية تناشد الكشف عن نجلها المعتقل في سورية  •

 إطالق حملة "لن ننساكم" لمساعدة فلسطينيي سورية بلبنان •



 

   آخر التطورات

شهدت مدينة إسطنبول في تركيا جريمة قتل مروعة راحت ضحيتها الشابة الفلسطينية السورية  

من الضحية، أن الشابة خطفت على يد المدعو "عبد  "إسراء معتوق"، وفي التفاصيل قال مقربون 

 .تقسيم بإسطنبول الهادي البعاج" من سكان دمشق سابقاً، واقتادها إلى منزله في منطقة  

أيام من فقدانها ومماطلة الشرطة، وجدت الشابة مقتولة في منزل الشاب، وتم التعرف    10وبعد   

لعم عليها من قبل األهل ومن بصمتها التي أخذت لها عن د دخولها من سورية إلى تركيا، ووفقاً 

يتواصل من خالله،    الضحية "من خالل تفعيل برنامج الواتس أب الخاص بالشابة والذي كان الشاب 

 تبين أنه هرب إلى اليونان. 

 

لبنان، مذكرة للمدير العام   الفلسطينيين من سوريا في  لبنان، وجهت لجنة المتابعة للمهجرين  في 

في لبنان "كالوديو كوردوني" تطالب فيها، بالعمل على تنفيذ خطة طوارئ صحية    لوكالة األونروا

 عدات مالية عاجلة لعموم الالجئين الفلسطينيين في لبنان. وإغاثية شاملة وُمستدامة وتوزيع مسا 

وقالت اللجنة في المذكرة التي سلمتها لمديرة وكالة األونروا في مخيم مار إلياس ببيروت "فريال 

، إن الالجئين الفلسطينيين من سورية في لبنان، يعانون أوضاعاً غاية في الصعوبة والتعقيد، كيوان"

حة كورونا ووباء الوضع المعيشي والجوع، وعدم القدرة على تأمين الحد وهم مهددون بوباء جائ 

 االدنى من مستلزمات الحياة الضرورية. 



 

بصرف الفوري  بالشروع  األونروا،  مدير  المذكرة  لالجئين    وطالبت  الشهرية  المستحقات 

واق، الفلسطينيين المهجرين، والعمل على صرفها بالدوالر أو ما يعادله بسعر الصرف في األس

وشمولهم بكافة التقديمات اإلغاثية والمساعدات المالية الطارئة في ظل جائحة كورونا ، والعمل  

تأمين فحو  الـ  على  التي تظهر عليها عو  PCRصات  الحاالت  المرض والمخالطين  لكافة  ارض 

المباشرين لهم، وااللتزام بنسبة التوظيف المطلوبة في قسم العمال وغيره من الشباب الفلسطينيين  

 المهجرين من سوريا إلى لبنان.

مدى  يعاينون  الذين  الكشافين  ابتزاز  من  فلسطينيون  الجئون  اشتكى  حيث  اليرموك،  مخيم  إلى 

قالت رسائل من عدد من أبناء المخيم وصلت إلى مجموعة  صالحية منازل مخيم اليرموك للسكن، و

العمل، إن الكشاف ال يمنح موافقة السكن إال بعد أن تدفع له مبلغاُ من المال، وأكد ناشطون، أن  

مبلغ   للكشاف  دفعت  الالجئات  من   30إحدى  عدداً  وأن  السكن،  موافقة  مقابل  سورية  ليرة  ألف 

 بها موافقات بسبب عدم دفعهم للمال.المنازل الصالحة للسكن لم يمنح أصحا

في ملف المعتقلين، ناشدت عائلة الالجئ الفلسطيني "يوسف مصطفى الخطيب"، الكشف عن نجلها  

  2014سنوات، حيث اعتقل بالشهر التاسع من عام    7المعتقل لدى األجهزة األمنية السورية منذ  

 . 1980 وهو ذاهب إلى عمله، وهو من أبناء مخيم اليرموك من مواليد 

 

 



 

 لجان عمل اهلي

لالجئين   العون  يد  لتقديم  ننساكم"  "لنن  حملة  هولندا  في  الفلسطيني  التواصل  مؤسسة  أطلقت 

الفلسطينيين من سورية في لبنان، وذلك بالتعاون مع اللجنة االهلية لفلسطينيي سورية في منطقة 

ات البقاع، ودعت الحملة لعائالت في مخيمالبقاع اللبناني، وتم توزيع حصص غذائية على بعض ا

في منشور لها على "فيس بوك" إلى التفاعل وتقديم المساعدة لتخفيف معاناة المهجرين الفلسطينيين  

 في لبنان. 

 


