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"العاصفة المطرية في إسطنبول تودي بحياة فلسطيني سوري"
"

• نجاة قائد لواء القدس من محاولة اغتيال
• المفوض العام لألونروا في سوريا يزور مخيم النيرب
• فلسطينيو سورية في مصر يصفون أداء األونروا بالسلبي

آخر التطورات:
أودت العاصفة المطرية التي ضربت مدينة إسطنبول بعد ظهر يوم الثالثاء  23حزيران /يونيو
بحياة الالجئ الفلسطيني السوري أحمد محمد شعبان مواليد  1981/10/07من أبناء مخيم
اليرموك غرقاً جراء مداهمة المياه لمنزله الكائن في قبو بمقاطعة أسنيورت غربي إسطنبول.

ووفقاً لبعض الناشطين أن الشعبان ابن مخيم اليرموك كان يشكو من وضع صحي سيء ويعاني
من مرض التهاب في الكبد وورم في قدميه ،كما أنه كان يجد صعوبة في الحصول على العالج
كونه ال يمتلك أوراق ثبوتية وبطاقة الحماية المؤقتة (الكميلك) ،مشيرين إلى أن الشعبان أطلق
نداءات مناشدة عديدة للقنصلية الفلسطينية في إسطنبول شارحاً خاللها وضعه المأساوي إال أن
مناشداته ذهبت أدراج الرياح.

من جهة أخرى أجرى مدير شؤون األونروا في سورية "أمانيا مايكل إيبي" ،زيارة تفقدية لمخيم
النيرب بحلب ،يوم  23حزيران /يونيو الجاري ،لالطالع على أوضاع الالجئين الفلسطينيين
المقيمين في المخيم ،ومعاناتهم واحتياجاتهم.

تخلل الزيارة اجتماع عقده أمانيا مع عدد من سكان المخيم ،اطلع خالله على أبرز الهموم
والمشاكل التي يعاني منها األهالي ،سواء منها المتعلقة بأوضاعهم المعيشية والتعليمية والخدمية.
كما زار أمانيا المركز الصحي التابع لوكالة الغوث واجتمع مع موظفيه في مكتبة المخيم ،وقام
أيضاً بزيارة إلى مدرسة إلى مدرسة عكا واجتمع مع برلمانها الطالبي ،وفي نهاية زيارة كرم
الطالب المتفوقين في شهادة التعليمي األساسي (الصف التاسع) للعام الدراسي المنصرم 2019
– .2020
في سياق مختلف تعرض موكب قائد لواء القدس الستهداف بعبوة ناسفة اثناء قيامه بجولة على
طريق كفر نبوده المغاير بريف ادلب.

وأكدت مصادر من لواء القدس نجاة قائدها "محمد السعيد" من محاولة اغتيال بعد استهداف
موكبه بعبوة ناسفة أدت النفجار سيارة الحماية التي كانت تسير في مقدمة الموكب ،ومقتل أحد
العناصر بداخلها وهو "إبراهيم الترك" من مخيم النيرب ،اضاف ًة لجرح أربعة آخرين بعضهم في
حالة حرجة.

وخسر "لواء القدس" خالل األسابيع الماضية أكثر من  15عنص اًر ،إثر معارك دارت مع عناصر
من تنظيم "الدولة" في البادية السورية بريف حماة الشرقي وريف الرقة الغربي.
وفد من فلسطينيي سوريا المهجرين لمصر مدير مكتب وكالة األمم
باالنتقال إلى مصر التقى ٌ
المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "األونروا" في القاهرة سحر الجبوري.
وقال أحد أعضاء الوفد" لقد شكلنا وفداً يمثل فلسطينيي سوريا في مصر مكون من عشرة
أشخاص ،لمتابعة أوضاع الالجئين مع مكتب "االونروا" في القاهرة ،وبعد مماطالت دامت
لخمسة أشهر تمكنا من أخذ موعد من المكتب للقاء مديرته "سحر الجبوري" التي استقبلت اثنين

فقط من أعضاء الوفد بحجة كورونا وبطريقة غير الئقة بقولها "لدي نصف ساعة فقط للحديث
عن أوضاعكم" وكنا قد جهزنا في وقت سابق قائمة بـ  15بند ومطلب لمناقشتها معها ،فيما
وافقت على مناقشة بندين فقط".

هذا ويعيش الالجئون الفلسطينيون من سوريا في مصر أوضاعاً إنسانية ومعيشية غاية في
الصعوبة ،فهم ممزقين بين إحجام المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين عن تقديم
أي مساعدات إغاثية ومالية ،بحجة وقوعهم تحت والية وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين
(األونروا) وبين المباالة وكالة الغوث من القيام بمهامها اتجاههم.

