
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آخر التطورات

 3066العدد: 

05-12-2020 

 شكوى من تردي الخدمات األساسية في مخيم الرمل  •

 بالتسجيل للحصول على مواد تموينية ء.. البدمخيم سبينة •

 طالب لجوء في بحر إيجة  37إنقاذ  :خفر السواحل التركي •

 توزيع المالبس على بعض العائالت من فلسطينيي سورية في مخيم عين الحلوة  •

 

 الجئات فلسطينيات بكورونا في مخيم النيرب"  4"وفاة  



 

 آخر التطورات:

الجئات فلسطينيات من أبناء مخيم النيرب جراء إصابتهن    4أفادت مصادر طبية في حلب، بوفاة  
م من الفلسطينيين الذين قضوا بكورونا داخل بفيروس كورونا، ليرتفع مجموع الضحايا المعلن عنه 

 ضحية. 18وخارج سورية إلى 

 
وذكرت المصادر الطبية في حلب، أن الالجئة "لميس عثمان" قضت أول أمس بفيروس كورونا  
نتيجة عدوى داخل المشفى بعد إجرائها عملية جراحية، كما قضت "مريم عزام" و"فاطمة زيدان"  

 و"فدوى ناصيف" بنفس المرض.

لى صعيد مختلف، يعاني أهالي مخيم الرمل في الالذقية أوضاعًا معيشية مزرية نتيجة تردي ع
التيار   انقطاع  واستمرار  ومواصالت،  وطبابة  من صحة  فيه  التحتية  والبنى  األساسية  الخدمات 

 الكهربائي والمياه واالتصاالت لساعات وفترات زمنية طويلة.

 



 

قة بسبب عدم تأمين وسائط النقل من وإلى المخيم حيث  كما يشكو قاطنوه من أزمة مواصالت خان
بات التنقل من المخيم والعودة إليه واستغالل أصحاب الحافالت )السرافيس( أحد المشاكل التي ال  

 يستهان بها في حياة سكانه. 

في ريف دمشق، نقلت احدى صفحات مخيم سبينة لالجئين الفلسطينيين أنه سيبدأ بدورة جديدة من  
التسجيل للحصول على مواد تموينية عبر البطاقة االلكترونية عن شهري كانون األول من  عمليات  

 . 2021وكانون الثاني من العام القادم   2020هذا العام 

وأشارت الصفحة أن عملية التوزيع ستبدأ بعد استالم العائالت رسائل نصية على هواتفهم المحمولة 
كيلو غرام من السكر    1وتقدر الكميات التي سيتم توزيعها    من كافة منافذ البيع المحددة من قبلهم،

  4تتجاوز الكمية    أاللكل شخص، على  غرام شاي خالل شهر و   200كيلو غرام من الرز و  1و
كيلو للشاي لألسرة خالل الشهر حسب تصريح معاون وزير التجارة    1لو لألرز وكي  3كيلو للسكر و

 الداخلية "جمال الدين شعيب".

طالب لجوء في مياه بحر إيجة، غربي    37في ملف الهجرة، أنقذت فرق خفر السواحل التركية  
ت تفيد تركيا، وذكرت مصادر صحفية تركية أن “فرق قيادة خفر السواحل التركية، تلقت معلوما

بوجود طالبي لجوء على متن قارب مطاطي قبالة سواحل منطقة )جشمة( بوالية إزمير، لتتوجه  
 طالب لجوء، كانوا على متن القارب.  31الفرق إلى المكان على الفور، وتتمكن من إنقاذ 

طالبي لجوء على متن قارب مطاطي، قبالة سواحل منطقة “فوتشا” بوالية إزمير،   6إضافة إلنقاذ 
 عد أن أجبرهم خفر السواحل اليوناني على العودة إلى المياه التركية. ب

 



 

 

 لجان عمل أهلي

وزع "تجمع اللجان األهلية لفلسطيني سورية في لبنان" المالبس على بعض العائالت من المهجرين  
لتي ينفذها  الفلسطينيين من سورية إلى مخيم عين الحلوة جنوب لبنان، وذلك ضمن حمالت التوزيع ا

 تجمع اللجان األهلية لفلسطيني سورية في لبنان.

 


