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 اعتقال شابين فلسطينيين في الشمال السوري •

 مهجرو مخيم حندرات في الالذقية يشتكون استثنائهم من المساعدات •

 حملة تعقيم جديدة في مخيم جرمانا •

 الهيئة الخيرية توزع مساعداتها في عدد من المخيمات الفلسطينية بسورية •

 "الجئ فلسطيني بوضع حرج لحاجته زراعة كلية"



 

 آخر التطورات

ناشدت عائلة الالجئ الفلسطيني "فادي قاسم خليل" المعروف عزو وناشطون من أبناء مخيم خان 
لخير للتبرع بكلية لنجلهم بعد تدهور صحته، واصفين وضعه الصحي "بالحرج للغاية"، الشيح، أهل ا

 +(.Oوهو يتلقى العالج حاليًا في قسم أمراض الكلى بمشفى إبن النفيس في دمشق وزمرة دمه ) 

هذا وتهدف عملية زراعة الكلى لتوفير كلية تستطيع القيام بوظائفها، لشخص فقدت لديه الكلى 
أداء وظائفها، بسبب العديد من العوامل التي تؤدي للوصول الى الفشل الكلوي بالمرحلة القدرة على  

 النهائية.

من جهة أخرى أفاد مراسل مجموعة العمل في مخيم دير بلوط أن الشرطة التركية اعتقلت الالجئين 
اء مخيم عاما( من أبن 33عاما(، وزكريا يحيى ديراوي )  39الفلسطينيين، أحمد إبراهيم خرمندي ) 

اليرموك المهجرين في مخيم دير بلوط، وذلك أثناء توجههم إلى ناحية جنديرس التابعة لمنطقة 
 عفرين في محافظة حلب في سوريا.

 
ووفقا لمراسل مجموعة العمل أن الشرطة التركية سبق أن اعتقلت الالجئين الفلسطينيين قبل عدة 

 أيام وقامت بإطالق سراحيهما.

كى الالجئون الفلسطينيون المهجرون من مخيم حندرات في حلب إلى مدينة في سياق منفصل اشت
الالذقية، استثنائهم من المساعدات اإلغاثية، التي شملت كافة العوائل الفلسطينية في الالذقية، 
ضمن الحملة التي أطلقتها "الهيئة الخيرية إلغاثة الشعب الفلسطيني" وقناة فلسطين اليوم الفضائّية، 

 ر "تكافلوا".تحت شعا



 

وأوضح نشطاء من أبناء مخيم حندرات أن الحملة وزعت خالل اليومين الفائتين طرودًا غذائّية 
على العائالت الفلسطينية في الالذقية واستثنت أهالي مخّيم حندرات المهّجرين، رغم أوضاعهم 

 المعيشية الصعبة، مطالبين بمساواتهم بغيرهم من الفلسطينيين.

عائلة، تعاني ظروفًا   100ئالت المهّجرة من مخيم حندرات إلى مدينة الالذقية حوالي  ويبلغ عدد العا
اقتصادية غاية في الصعوبة، ألسباب عديدة منها إيجارات المنازل المرتفعة مقارنة مع الدخل 

 المعدوم أصاًل، ناهيك عن ارتفاع نسبة البطالة أكثر بعد تفشي فايروس كورونا.

أطلقت منظمة الشبيبة الفلسطينية التابعة للجبهة الشعبية في مخيم جرمانا حملة  من ناحية أخرى 
تعقيم وتنظيف لشوارع وأزقة المخيم وذلك ضمن اإلجراءات االحترازية لمنع تفشي فايروس كورونا 

 ، بمشاركة العديد من الشباب المتطوعين من أبناء المخيم.19كوفيد 

د قمنا بهذا العمل حرصًا منا على سالمة أبناء شعبنا الفلسطيني وقال أحد القائمين على الحملة "لق
من العدو الوبائي الغير مرئي المتمثل بفايروس كورونا، وستستمر حملتنا حتى تعقيم كافة أجزاء 

 المخيم".

 
هذا ولم يسجل مخيم جرمانا أي حاالت إصابة بفايروس كورونا، في الوقت الذي تزداد معاناة 

نسانية سوءًا، نتيجة تدهور وضعهم االقتصادي وانتشار البطالة بينهم وعدم وجود سكان المخّيم اإل
 مورد مالي ثابت.

اغاثيًا وزعت الهيئة الخيرية إلغاثة الشعب الفلسطيني مساعداتها الغذائية على الالجئين الفلسطينيين 
وا" التي أطلقته في في عدد من المناطق والمخيمات الفلسطينية بسورية، وذلك ضمن حملة "تكافل

 قناة "فلسطين اليوم" بالتعاون مع الهيئة الخيرية.



 

وشمل التوزيع األسر المسجلة ضمن الشرائح المستفيدة من المسح اإلحصائي في مدينة دمشق 
 وريفها ومخيم العائدين في حمص ومخيم حماة والرمل الجنوبي في الالذقية.

وضاعًا معيشية واقتصادية صعبة، ويشكون من ويواجه آالف الالجئين الفلسطينيين في سورية أ
 انتشار البطالة وعدم وجود مورد مالي ثابت يقتاتون منه.

 


