
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آخر التطورات

الجئين فلسطينيين كانوا  10نقل مراسل مجموعة العمل نبأ عودة 

عالقين بين الحدود البيالروسية والبولندية حدود إلى مخيم 

النيرب بمدينة حلب، وذلك بعد أن أضناهم التعب واليأس األوضاع 

المأساوية التي واجهوها على الحدود، وكذلك بعد أن وضعتهم 

السلطات البيالروسية أمام خياري الترحيل إلى سوريا أو البقاء 

في الغابة على الحدود في البرد القارس وتساقط الثلوج في ظل 

 .اللجوء عدم وجود أي مساعدات لطالبي

 تواصل ترويج المخدرات في مخيم خان الشيح يثير مخاوف األهالي 

 الرمل بالالذقية أيام طبية مجانية في مخيم 

 هولندا. فلسطيني يحقق المركز األول بمسابقة سكيلز هيروز لتصفيف الشعر 
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 آخر التطورات

حذّر نشطاء فلسطينيون وكالة األونروا من زيادة األعباء على المهجرين الفلسطينيين من سورية 

في لبنان، ورفض النشططططططططاء في بيان لهن البياناج او ا جراءاج ال ي  مّة كرامة المهجر وذل  

ي واق صططادي و ييين شططامل رداً على بيان األونروا الذي قال فيه بأنها بصططدد رجراء مسططت اج ماع

 .لالجئين الفلسطينيين من سورية في لبنان

دوالر مع زيادة المسطططططط حياج النيدية 100وطالب النشطططططططاء وكالة األونروا بمعادة مبل  ال ططططططططططططط 

للمهجرين، خاصططة ب د ار فاس سطط ر صططرر الليرة اللبنانية ميابل الدوالر وار فاس اسطط ار السططلع 

 .ازل واش راكاج الكهرباء في لبنانوالمواد الغذائية وريجار المن

كما طالبوا بمعادة النظر بالملفاج اليانونية والصطططحية وال  ليمية لفلسططططينيي سطططورية بلبنان البال  

الفاً، واال يي صر عمل األونروا على الملر ا غاثي فيط، وهددوا ب نظين اع صاماج  29عددهن 

 .مناطق اللبنانيةسلمية على ابواب مكا ب وكالة األونروا في كل ال

 

باالن يال رلى سورية، اش كى اهالي مخين خان الشيت برير دمشق من  واصل  رويج المخدراج، 

يصططاحبها مظاهر انحرار اخالقي وان شططار للسططرقاج وخاصططة في الف رة الليلية، وقال احد ابناء 

 .المخين لوحظ عند جسر ال باسة واسفل النهر وفي شارس الثانوية حركاج مشبوهة

 وحذّر ناشططططططططون اهالي المخين من عصطططططططاباج السطططططططرقة ومروجي المخدراج على مم لكا هن

واوالدهن، وطالبوا الجهاج المخ صطططططططة بمالحية  ّجار المخدراج واللصطططططططو  الذين يسططططططط ون 
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ل حصطططيل المال بأي شطططكل لشطططراء المخدراج ال ي با ج  شطططكل مصطططدر قلق للياطنين في المخين 

 ً  .وسورية عموما

 

لرمل، اعلنج جم ية اليدة الخيرية عن رقامة ايان طبية خيرية في المخين، وذل  اما في مخين ا

 6في مير دائرة هيئة الالجئين الفلسطططينيين ال رب في الرمل الجنوبي، يومي األرب اء والخمية 

ظهراً، و شططططمل األيان الطبية عياداج الداخلية  2صططططباحا للسططططاعة ال  10 موز من السططططاعة  7و

طفال، وي اني اهالي المخين من شططططططت المسططططططاعداج ا غاثية الميدمة لهن من قبل والنسططططططائية واأل

 .الجم ياج والمؤسساج ا غاثية ووكالة األونروا
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 في بالد المهجر، حيّق الشاب الفلسطيني السوري "حسين الشيخ خالد" المركز األول في مسابية

Skills Heroes صطططفر شططط ر لل ان ة م\في  صطططفير الشططط ر، وحصطططل على ليب اف طططل طالب

على مسطططططط ود هولندا، كما حصططططططل خالد على مكان في الفريق الهولندي للمشططططططاركة في  2022

 .مسابياج عالمية

سططططنواج، قال رنه ي مل في  7حسططططين الذي هجر من مخين اليرمو  بدمشططططق وصططططل هولندا قبل 

ر يصالون للحالقة طوال األسبوس وخص  يوماً للذهاب على المدرسة حيث خ ع ل دريب كث

قبل المشاركة في المسابية، واكد على اس مرار مسير ه ال  ليمية للمشاركة في مسابياج اخرد، 

 .ويحلن بف ت صالون للحالقة خا  به

 


