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 العدد 3114

 "مقتل فلسطينيَين إثر استهداف تركي للواء القدس بريف حلب"

 عبد الهادي يدعو األمم المتحدة لمساعدة الفلسطينيين في سورية  •

 مطالب بزيادة وصرف مساعدة األونروا لفلسطينيي سورية بلبنان  •

 "جود" بعد إتمام عالجه في مرسين  تحّسن صحة الطفل الفلسطيني  •

 األمن السوري يخفي قسرياً الفلسطيني "يوسف الكبرا"  •



 

 ضحايا

أفاد مراسل مجموعة العمل، أن مجموعة "لواء القدس" أعلنت عن وقوع ضحايا وجرحى في   

صفوفها، إثر استهداف موقع لها في عين جارة )عنجارة( بريف حلب الغربي بصاروخ موجه من 

 نقاط التركية شمال سورية. إحدى ال

حندرات وهو أحد   -وأكد المراسل أن كالً من الالجئين "مؤيد سعد الدين" من أبناء مخيم عين التل   

قادة "لواء القدس"، و "معاوية أبو حسان" من أبناء مخيم النيرب في حلب قضيا في الهجوم، وسيتم  

 واء.تشييعهما اليوم في مخيم النيرب، بحسب ما أعلن عنه الل

 

 

 

 

 

 

 



 

 آخر التطورات 

األمم    الهادي"  عبد  "أنور  السفير  الفلسطينية  التحرير  لمنظمة  السياسية  الدائرة  عام  مدير  دعا 

المتحدة، لمساعدة الالجئين الفلسطينيين في سورية وليس فقط وكالة الغوث "االونروا"، حيث أشار  

 اني عجزاً كبيراً في ميزانيتها. أن المساعدات التي تقدمها لالجئين في سوريا قليلة جداً ألنها تع

 

وأكد في االجتماع الذي دعا إليه المنسق المقيم ألنشطة األمم المتحدة في سوريا عمران رضا عبر   

خاصية "الفيديو كونفرنس" والذي حضره سفراء عدة دول، على ضرورة تنشيط دور األمم المتحدة 

 ومساعدتهم في ترميم بيوتهم.وكل المؤسسات الدولية لمساعدة الفلسطينيين في سورية، 

المالية   مساعداتها  وصرف  بزيادة  األونروا  وكالة  فلسطينيون،  ناشطون  طالب  آخر،  جانب  من 

للمهجرين الفلسطينيين من سورية في لبنان، بسبب تردي أوضاعهم االقتصادية، وضرورة استغالل  

 . أي انفراج قادم بما يخص اإلغالق لتوزيع المساعدة المالية بالدوالر

هذا وتوّضح لجان أهلية لفلسطيني سورية في لبنان عن أوضاعهم بقولها، "إن فصل الشتاء يحمل   

الكثير من الهموم والمعاناة والفقر والبرد لالجئين، وخاصة منطقة البقاع األكثر برودة، مما يشكل 

مين من سورية  أعباء مرهقة على المهجرين، وتدعو بعدم التهاون بملف المهجرين الفلسطينيين القاد 

منازل   إيجار  من  عليهم  المترتبة  األعباء  وزيادة  السيء،  المعيشي  وضعهم  بسبب  لبنان  إلى 

 واشتراكات للكهرباء والمياه، خاصة بعد غالء المعيشة في لبنان. 



 

على صعيد مختلف، أكدت عائلة الطفل الفلسطيني السوري "جود" تحسن حالة نجلها الصحية بعد 

يد العون، الذي   مكنها من إتمام عالجه في إحدى مشافي مدينة مرسين التركية، وأشار والد  مدّ 

الطفل المهجر من مخيم اليرموك أنه أخرج جود من المشفى يوم أمس وهو بصحة جيدة، وتم دفع 

 تكاليف العالج. 

وكانت عائلة الطفل )جود( قد أطلقت قبل أيام نداء مناشدة للتكفل بمصاريف عالج ولدهم الخدج،   

أن اضطروا إلى نقله إلى وحدة رعاية األطفال حديثي الوالدة خوفاً على حياته، ووضعه على   بعد 

 جهاز التنفس الصناعي"، نتيجة إصابته بالقصور الرئوي.

في ملف المعتقلين، تواصل قوات األمن السوري اعتقال الشاب الفلسطيني "يوسف الكبرا" من   

الفلسطينيين   لالجئين  النيرب  مخيم  من  أبناء  أكثر  منذ  حلب  بتاريخ    8في  اعتقاله  وتم  سنوات، 

باب شرقي، وهو أحد ناشطي حركة الجهاد اإلسالمي  - في محيط دمشق القديمة    15/ 08/ 2012

 في فلسطين. 

 


