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"اعتقال  6فلسطينيين جنوب دمشق"
"

• مناشدات النتشال الفلسطينيين في جديدة الفضل من مأساتهم
• األونروا في لبنان تستأنف توزيع مساعداتها المالية
• األونروا تخصص عيادة سنية متنقلة لمخيم خان دنون

ضحايا:
أفادت مصادر إعالمية في منطقة جنوب دمشق اعتقال أكثر من  35شاباً من أبناء جنوب
دمشق بينهم فلسطينيين.
وأوضحت المصادر أن دائرة التجنيد العامة التابعة للنظام السوري أصدرت األسبوع الفائت قائمة
بأسماء مطلوبين بينهم فلسطينيين ،ألداء الخدمة العسكرية اإللزامية واالحتياطية باإلضافة لقوائم
تضم مطلوبين في قضايا أمنية وجنائية.

من جانبها قامت القوات األمنية السورية بنصب حواجز مؤقتة على الطرق الواصلة بين بلدات
يلدا وبيت سحم وببيال جنوب العاصمة دمشق ،واعتقلت العديد من الشبان ،فيما نفذت دوريات
أخرى مداهمات لمنازل مهجرين فلسطينيين من أبناء مخيم اليرموك في شارع بيروت ،واعتقلت 6
فلسطينيين تتحفظ مجموعة العمل على ذكر أسمائهم ألسباب تتعلق بأمن وسالمة عائالتهم.

في سياق منفصل أطلق الفلسطينيون من أبناء مخيم اليرموك النازحون إلى بلدة جديدة الفضل
التابعة لريف محافظة القنيطرة ،نداء للجهات المعنية والفصائل والسلطة الفلسطينية ووكالة
األونروا ،طالبوا خالله تقديم المساعدات الطبية والغذائية والمالية ،ومد يد المساعدة لهم.

وشدد أبناء مخيم اليرموك على أن أوضاعهم المعيشية واالقتصادية باتت توصف بالكارثية،
خاصة بعد أن أعلنت و ازرة الصحة السورية إخضاع بلدة جديدة الفضل للحجر الصحي ،بعد
تسجيل عدة إصابات بفيروس كورونا فيها ،وكذلك جراء تهجيرهم من منازلهم وممتلكاتهم،
وانتشار البطالة بين صفوفهم وعدم وجود دخل مادي ثابت يقتاتون منه ،مبدين استغ اربهم من
تجاهلهم وتهميشهم.
في حين أكدت رسائل عديدة وصلت إلى بريد مجموعة العمل أنه تم استثناء الفلسطينيين
المقيمين والنازحين إلى بلدة جديدة الفضل من المساعدات الغذائية واالغاثية المقدمة من
الجمعيات الخيرية.

من جهة أخرى نظم مدير شؤون األونروا في سورية أمانيا مايكل-إيبي ،إلى حلب ما بين الفترة
 24 - 21حزيران الحالي ،زار خاللها مخيمي (عين التل) حندرات والنيرب ،وذلك ضمن زيارته
إلى جميع مناطق عمليات األونروا في سورية التي بدأها الشهر الماضي.

اطلع أمانيا خالل زيارته على حجم الدمار الذي أصاب مخيم حندرات جراء القصف الذي طاله،
واالشتباكات التي جرت بين قوات المعارضة السورية وقوات النظام السوري ،كما التقى مع عدد
ٍ
من الالجئين الفلسطينيين الذين عادوا إلى المخيم ،والذين يعيشون
معاناة شديدة موجهاً خطابه
إليهم قائالً" :أشعر بالتواضع الشديد لصمودكم وشجاعتكم ،نحن ملتزمون أن يكون صوتكم
مسموعاً كما أن تحسين الخدمات في عين التل على قائمة أولويات عملنا".
هذا وتعيش حوالي  110أسر الجئة فلسطينية حالياً في مخيم حندرات الذي يفتقر إلى البنية
التحتية األساسية بما في ذلك المياه والصرف الصحي والكهرباء.

أما في لبنان أعلنت وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "أونروا" في لبنان عن استئناف
توزيع المساعدات المالية لمستحقيها المسجلين ضمن شبكة األمان االجتماعي والعائالت
الفلسطينية المهجرة من سورية.

وقالت األونروا إن شركة بوب فايننس ستبدأ اعتبا اًر من يوم  30حزيران الماضي بإرسال رسائل
نصية لهواتف المسجلين لديها إلبالغهم بأرقام حواالتهم والفروع التي سيسحبونها منها.
وكانت األونروا أعلنت بداية شهر حزيران المنصرم تعليق توزيع مساعداتها النقدية للقيام بعمليات
تدقيق إضافية جديدة ،وطالبت جميع المستفيدين ،بعدم زيارة فروع بوب فايننس إلى حين إعالنها
عن موعد استئناف عملية التوزيع.

بريف دمشق أعلن القسم الطبي في وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين (األونروا) عن
إرساله عيادة سنية طبية متنقلة إلى مخيم خان دنون ،مشي اًر إلى أنه تم تخصيص يومين في
األسبوع هما (االثنين واألربعاء) إلرسال العيادة السنية المتنقلة إلى المخيم ،وذلك لعالج المرضى
وتقديم الخدمات واالستشارات الطبية لهم ،ودعماً لعمل العيادة السنية األساسية المتواجدة ضمن
المستوصف التابع لها والذي يقوم بتقديم خدماته الطبية للمستفيدين بشكل يومي.

