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"شاب فلسطيىي يقضي ترصاصح طائشح مه زميله في حلة"
"

 العسل الصحي يفاقم األوضاع المعيشيح ألهالي السيدج زيىة
 فلسطيىيى سىريا في غسج وعىد متكررج مه األووروا
 األووروا تعله عه ترتيثاخ تىزيع مساعداتها للفلسطيىييه السىرييه تلثىان

آخر التطورات:
قزى الذاب الفمدظيشي "إدريس خالد إدريس"  13عامًا برصاصة أصابتو بالخظأ خالل لعبو
بدالح صديقو في مشظقة الفرقان بحمب ،وىؾ مؽ أبشاء مخيؼ الشيرب في حمب.

ويذتكي الالجئؾن الفمدظيشيؾن في سؾرية عسؾماً وعدد مؽ السخيسات الفمدظيشية خاصة مؽ
فؾضى الدالح السؾجؾد بيد مجسؾعات وعشاصر مؾالية لمشغام الدؾري ،وزادت حدة التذمر وسط
األىالي بعد حؾادث اشتباكات بيؽ مجسؾعات مؾالية لمشغام كالتي وقعت في مخيؼ الشيرب
وأوقعت  5إصابات بيؽ السدنييؽ.
مؽ ناحية أخرى اشتكى أىالي الديدة زيشب األوضاع السعيذية الديئة التي يعيذؾنيا في عل
الحجر الرحي الذي فرضتو الدمظات الدؾرية لسشع تفذي فايروس كؾرونا مشذ آذار الساضي.

وأوضح األىالي انو تؼ سحب السيسات مؽ الديارات التي كانت تحزر الخزار والسؾاد الغذائية
مؽ دمذق إلى الديدة زيشب في قرار غير مفيؾم ،في الؾقت الذي تؼ إغالق مدخل مشظقة الديدة
زيشب ،وتؼ حرر مؾضؾع الخزار بديارات الذركة الدؾرية لمتجارة والتي ال تكفي ربع سكان
السشظقة البالغ عددىؼ حؾالي  400ألف ،مظالبيؽ بفػ العزل السفروض عمى مشظقة الديدة زيشب
ولؾ بذكل جزئي ليتسكؽ الشاس مؽ التؾجو ألعساليؼ أو استالم رواتبيؼ التي لؼ يدتمسؾىا مشذ
بداية الذير الحالي ،مؽ العاصسة دمذق لعدم وجؾد صرافات آلية في السشظقة.
في سياق مختمف أفادت "لجشة متابعة شؤون الالجئيؽ مؽ سؾريا إلى غزة" أنو وبعد المقاء الذي
أجرتو مع مسثل األونروا في غزة ،أبمغيؼ بأنو لؼ يتؼ التؾصل إلى أي اتفاق مع الؾكالة ،كذلػ لؼ
يتؼ اتخاذ أي ق اررات تخص العائديؽ مؽ سؾريا إلى غزة ،والزال مكتب األونروا اإلقميسي في غزة
بانتغار الرد مؽ مكتب الرئاسة في عسان.

وكانت وكالة األونروا قد طمبت عقد لقاء مع مسثمي" لجشة متابعة شؤون الالجئيؽ مؽ سؾريا الى
غزة " يؾم أول أمس الخسيس  / 7أيار ،بعد رفض المجشة طمب األونروا تأجيل اعتراميؼ أمام
مقر الؾكالة.
وتؾاجو العائالت الفمدظيشية العائدة مؽ سؾريا إلى غزة أوضاعاً اقترادية صعبة ،بعد قظع
اال ونروا مداعداتيا الستسثمة ببدل الدكؽ والغذاء قبل أكثر مؽ عاميؽ ،وتشرل الدمظة والفرائل
الفمدظيشية مؽ مدؤولياتيا تجاىيؼ.
في ذات الدياق أعمشت وكالة األونروا أنو بدءاً مؽ  14أيار  2020ستؾزع مداعداتيا السالية
ومدجل لدى األونروا ،وأوضحت الؾكالة أن عائالت
لكل الجئي فمدظيشي يقيؼ في لبشان
ّ
الالجئيؽ الفمدظيشييؽ مؽ سؾرية ستحرل عمى دفعتي شيري نيدان وأيار مؽ السداعدات دفعة
واحدة ،وىي مبمغ ال يقل عؽ  600ألف ليرة لبشانية لمعائمة عؽ شيريؽ ،إضافة الى مبمغ ال يقل

عؽ  150ألف ليرة لبشانية لمذخص الؾاحد مقابل الغذاء عؽ شيري نيدان وأيار ،وىذه السبالغ
السحؾلة.
مرتبظة بدعر الررف الذي يحدده مررف لبشان بتاريخ وصؾل األمؾال
ّ

وشيدت لبشان اعترامات أمام مكاتب وكالة األونروا في كل مؽ عيؽ الحمؾة بسديشة صيدا وبر
الياس في البقاع األوسط ،احتجاجاً عمى سياسة األونروا اتجاه الفمدظيشييؽ وعدم تحسميا
السدؤولية في تخيف السعاناة.

