
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2768 العدد

2020|05|23 

 حالة من الهلع بعد إطالق نار بأحد مراكز "األونروا" في لبنان •

 الوالدة في لبنان مناشدة لعالج فلسطينية سورية أصيبت بنزيف أثناء  •

                                                         طالبة فلسطينية سورية تحق ق النجاح في جامعة ألبرتا بكندا •

 الهالل األحمر الفلسطيني يزور مخيم خان الشيح ألول مرة  •

 سنوات  6                                                         النظام السوري يخفي قسريا  الفلسطيني "منير أبو ناصر" منذ   •

 

                                                               األونروا ت علق تسليم المساعدات النقدية لفلسطينيي سوريا في لبنان



 

 آخر التطورات:

الممنوحة لفلسطينيي سوريا في لبنان بسبب الفوضى  علقت وكالة "األونروا" مساعداتها المالية 

 التي شابت عملية التسليم في مراكز التوزيع حسب "األونروا".

 یکوردول ويوقالت األونروا في بيان أصدرته بهذا الخصوص على لسان مديرها في لبنان کالود 

نني قررت تعليق                                                                       "أنها ونظرا  للفوضى التي حصلت اليوم في مراكز األونروا يؤسفني أن أعلن أ

عملية توزيع المساعدات النقدية بأكملها حتى إشعار آخر بما في ذلك سحب األموال من مراكز 

 ". فايننسبوب 

 

"األونروا" في بيانها على أنها ملتزمة باستكمال عملية التوزيع حتى يحصل كل الجئ   وشددت 

راجعة ما شاب عملية التوزيع                                                             على حقوقه بغض النظر عن المهل المحددة مسبقا ، وأنها ستقوم بم

من إشكاليات واجهها المستفيدون في فروع مصرف بوب فايننس، وكيفية الحصول على أرقام 

 الحواالت وبناء عليه، ستقوم بإعالن ترتيبات استئناف هذه العملية في موعد يحدد الحقا. 



 

طقة صيدا، انه أفادت مصادر في مخيم عين الحلوة لالجئين الفلسطينيين بمنفي ذات السياق 

سمع دوي إطالق نار مصدره مدرسة السموع التابعة لوكالة غوث وتشغيل الالجئين " األونروا" 

في المخيم، ليتبين أن إشكالية حدثت بسبب االزدحام الشديد بعد االنتظار لوقت طويل للحصول 

بعض الجهات على ارقام حواالت المساعدات االغاثية المقدمة من "االونروا"، مما أدى لتدخل 

 وحل اإلشكالية. 

 

                                                                            وكان إطالق النار بحسب شهود عيان احتجاجا  على االزدحام والمماطلة من قبل موظفي  

"األونروا"، فيما وصفه البعض بأنه تصرف غير مسؤول وغير سوي، أدى إلى حاالت هلع  

 وخوف وحدوث حالة اغماء لسيدة فلسطينية نقلت على أثرها إلى المشفى.

طلق ناشطون فلسطينيون مناشدة إلتمام تكاليف عالج الجئة فلسطينية مهجرة                لبنان أيضا  أوفي 

 .بنزيف بعد عملية والدة في مشفى دار األمل في بعلبك ابتهاصأل في لبنان، 

$، وأن وكالة 1200تصل إلى قرابة "تكلفة العملية مع الحاضنة لليلة واحدة نشطاء أن وقال 



 

دة لعدم تعاقدها مع المشفى التي أدخلت إليها المريضة بحالة إسعاف، األونروا لم تقدم المساع

تم نقل الطفل إلى مشفى العبد هللا في بعلبك لتخفيف تكلفة الحاضنة على العائلة، لعدم  حيث 

 .مقدرتها على دفع التكاليف

 

 في عامها                نجاحا  مميزا                                                        حق قت الطالبة الفلسطينية السورية "راما رشيد زياد طه"من ناحية أخرى 

،  2018من الجامعة عام  دراسية على منحة  حصولهاألبرتا في كندا، بعد  الدراسي الثاني بجامعة

القسم العلمي في المدارس األهلية الخيرية بإمارة دبي بمعدل -في الثانوية العامة بسبب تفوقها 

يل منحة دراسية                                               األوائل على مستوى دولة اإلمارات، مما أه لها لنالطالب (، وكانت من 98.9)

                                                                                   في جامعة ألبرتا، وتدرس حاليا  علم الطب الحيوي، وتعد الجامعة واحدة من كبار الجامعات 

 .األكاديمية البحثية العامة في مدينة ادمونتون، بمقاطعة ألبرتا الكندية

 

 



 

 

 

قامت جمعية الهالل األحمر الفلسطيني بتوزيع مواد تعقيم ونشرات توعية  من جانب آخر 

في مخيم خان الشيح، وذلك ضمن اإلجراءات االحترازية لمنع تفشي فايروس  19بفايروس كوفيد 

 كورونا. 

 



 

تأتي هذه الحملة بالتعاون مع الصليب األحمر الدانماركي، تحت عنوان " عيشها بحذر" وتعتبر  

سنوات،  المرة األولى التي تقوم جمعية الهالل األحمر الفلسطيني بزيارة مخيم خان الشيح منذ 

حيث ال يوجد في مخيم خان الشيح أي نشاط أو نقطة طبية لجمعية الهالل األحمر الفلسطيني  

 الذي ينشط في العديد من المخيمات الفلسطينية. 

 

           عاما  منذ   26واصل النظام السوري اعتقال الشاب الفلسطيني "منير أبو ناصر" من جهة أخرى ي

من منطقة المصنع، وحتى اآلن ال   2014سنوات، حيث اعتقله عناصر األمن السوري بتاريخ  6

 .يوجد معلومات عن مصيره، وهو من عشيرة القديرية من أبناء مخيم السبينة بريف دمشق

( 110                                            عتقال  فلسطينيا  في سجون النظام السوري منهم )( م1797ووثقت مجموعة العمل )

 .                            معتقالت ال يزال مصيرهم مجهوال  

 


