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 " وفاة فلسطيني بحادث سير في لبنان بعد تجاهل إنقاذه"                          

" 

 مدير األونروا في سورية يلتقي محافظ دمشق   •

 استمرار التعفيش وهدم المنازل في مخيم اليرموك •

 طالب فلسطيني سوري من أوائل الدولة في اإلمارات •

 حل التركية مهاجر قبالة السوا 120إنقاذ  •



 

 : آخر التطورات

القاد  الفلسطيني السوري "زياد عبد  اللبناني، بعد رتوفي الالجئ  البقاع  " بحادث سير في منطقة 

 رفض إحدى المشافي إسعافه لعدم قدرة العائلة دفع تكاليف العالج قبل إدخاله.

 

كلفة  وقال ناشطون فلسطينيون إنهم أطلقوا نداء استغاثة عبر مواقع التواصل االجتماعي، لجمع ت

لبنانية، وبعد المناشدات لم يجمع سوى   دوالر فقط من   100عالجه المقدرة بأربعة ماليين ليرة 

 أصل المبلغ المطلوب حتى لحظة وفاته. 

هذا وتشترط عدد من المشافي في لبنان دفع التكاليف أو وضع مبلغ مالي قبل البدء بالعالج، 

من سورية، مع اإلشارة إلى أن االستشفاء   األمر الذي ضاعف من معاناة الالجئين الفلسطينيين

أحد أبرز التحديات والمشكالت التي يواجهها المهجرون الفلسطينيون، خصوصًا في ظل انتشار  

 فيروس كورونا والحجر الصحي ووقف األشغال وانتشار الفقر.



 

دير شؤون وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين )األونروا(  إلى ذلك التقى م

في سورية أمانيا مايكل ٕايبي مع محافظ دمشق المهندس عادل العلبي، لبحث سبل تعزيز التعاون  

المبذولة   والجهود  واإلنساني  اإلغاثي  والواقع  لالجئين    لتأمينالمشترك  الالزمة  المساعدات 

ن السيما مع الظروف الراهنة نتيجة اجراءات التصدي لفيروس كورونا والتي ضاعفت  الفلسطينيي 

 من الحاجة للمساعدات.

 

تموز/ يوليو ألوضاع    12تطرق االجتماع الذي عقد في مقر محافظة دمشق يوم أمس األحد  

 الالجئين الفلسطينيين في سورية، والمشاريع التي يمكن تنفيذها في المرحلة القادمة. 

ٕايبي  من ج انتقد أهالي مخيم اليرموك تجاهل  مع محافظ   عدم أثارته لملف مخيم اليرموكلانبهم 

حزيران  ،  دمشق شهر  نهاية  في  دمشق  محافظ  أصدره  الذي  الجديد  التنظيمي  المخطط  خاصة 

الماضي، وما له من أثار سلبية على أهالي مخيم اليرموك الذين سيحرمون من العودة إلى ممتلكاتهم  

 اتهم.   ويزيد من مأساتهم ومعان



 

مخيم   في  المدنيين  وممتلكات  منازل  وتعفيش  السرقة  وتيرة  تزال  ال  دمشق  إلى جنوب  باالنتقال 

، حيث  2018أيار/ مايو    21اليرموك مستمرة منذ إعادة سيطرة قوات النظام السوري عليه يوم  

بسرقة ما   تفنن ما يسمى بـ "العفيشة" في سرقة ونهب ممتلكات أهالي مخيم اليرموك، فكانت البداية

خف وزنه وغلى ثمنه، ومن ثم تدرج األمر بهم إلى نهب أثاث المنازل والبنى التحتية من كابالت  

كهربائية وأنابيب بالستيكية لنقل المياه والنحاس واأللمنيوم والرخام والبالط من المنازل، ولم يكتفوا 

 أجل سرقة الحديد منها.   بذلك بل يقومون حاليًا بشكل متعمد بهدم المباني الصالحة للسكن من

 

ووفقًا لعدد من أهالي المخيم أن "العفيشة" يقومون بهدم أسقف المنازل الصالحة للسكن من أجل 

سرقة قضبان الحديد منها، منوهين إلى أنهم يقمون بتجميعها في مراكز محددة داخل المخيم لتتم  

 ضهم أحد.عملية اإلخراج بشكل علني ورسمي من خالل الشاحنات دون أن يعتر 

من جانبهم اتهم ناشطون من أبناء مخيم اليرموك الدولة السورية بالوقوف وراء هؤالء العفيشة، من  

خالل غض الطرف عنهم وعدم محاسبتهم ومساعدتهم على إخراج المسروقات من المخيم وبيعها  



 

المخطط   تطبيق  يريدوا  الذين  مصلحة  من  األعمال  هذه  أن  على  مشددين  دمشق،  أسواق  في 

لتنظيمي، إلعطاء الذرائع لهم ليدمروا ما تبقى من اليرموك، وبذلك تستمر عملية التشريد والتهجير ا

ألهالي مخيم اليرموك وسلب منازلهم وممتلكاتهم والقضاء على عاصمة الشتات الفلسطيني والتغيير  

العودة الجغرافي وذلك من خالل تطبيق المخطط التنظيمي الجديد الذي يحرم أهالي المخيم من  

 إلى منازلهم.  

في سياق مختلف صنف الطالب الفلسطيني "محمد عصام الشورى" من أبناء مخيم اليرموك ضمن  

  -  2019قائمة األوائل على مستوى المدراس الثانوية في اإلمارات العربية المتحدة، للعام الدراسي  

2020. 

 

ساندوه بشكل كبير، عالوًة على  وقال الشورى خالل لقاء مع "االمارات اليوم" إن أسرته وأخوته  

المعلمين وإدارة المدرسة للوصول لهذه النتيجة موجهًا شكره لهم جميعًا، ولقيادة الدولة التي تساند 

 الطلبة.



 

مهاجر في سواحل موغال  60النظامية أعلن خفر السواحل التركية إنقاذ أما في ملف الهجرة غير 

 جنوب غرب البالد، بعد إطالقهم نداء استغاثة وهم على متن قاربين بسواحل مرمريس.

 

  22مهاجرًا قبالة سواحل منطقة "كيزيل أدا" بينهم نساء وأطفال، و  38كما أنقذ خفر السواحل   

 رون" بالقرب من مرمريس.آخرين قبالة سواحل منطقة "بوزبو 


