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العدد2381 :

"الجئ فلسطيني من مجموعة "لواء القدس" الموالية يقضي في سورية"

•

توثيق قضاء الجئ فلسطيني تحت التعذيب في السجون السورية

•

تأمين مادة الغاز للمخيمات الفلسطينية بسورية دون استعمال البطاقة الذكية

ات صيدا ألكثر من  60طفل من فلسطينيي سورية
التطورفي
جماعي
• إفطارآخر

آخر التطورات
قضى الالجئ الفلسطيني "فايز خالد سمور" خالل مشاركته القتال ضد مجموعات المعارضة
السورية المسلحة في ريف حماة الشمالي ،وهو عنصر في مجموعة "لواء القدس" الموالية
للنظام السوري ،ومن أبناء مخيم العائدين في حمص.

وكان فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل أعلن أنه وثق ( )88الجئاً فلسطينياً من

مجموعة "لواء القدس" الموالية للنظام السوري قضوا خالل مشاركتهم القتال إلى جانب قوات
النظام في سورية ،منذ تشكيله عام .2013
من جانب آخر ،وثقت مجموعة العمل قضاء الالجئ الفلسطيني "رمزي حسن العويمر
النعيمي" من أبناء مخيم درعا تحت التعذيب في سجون النظام السوري ،وكان قد اعتقل على
يد المخابرات الجوية بريف دمشق عام  2013وتم اإلعالن عن وفاته بتاريخ -06-13
2014
هذا وتشير مجموعة العمل إلى أن حصيلة ضحايا التعذيب في سجون النظام السوري بلغت
( )593الجئاً فلسطينياً بينهم نساء وأطفال.

في سياق آخر ،ذكرت مصادر إعالمية مقربة من النظام السوري أن الهيئة العامة لالجئين
الفلسطينيين العرب توصلت إلى اتفاق مع المدير العام للمحروقات في دمشق ،يقضي بتأمين
مادة الغاز للمخيمات الفلسطينية في سورية دون استعمال البطاقة الذكية ،موضحة أن ذلك
لمدة أربعة أشهر ريثما يتسنى ألهالي المخيمات الحصول على البطاقة الذكية.
طبق نظام "البطاقة الذكية" لحل أزمة المحروقات في سوريا من
وكان النظام السوري قد ّ
خالل تحديد مخصصات وكميات المحروقات لكل شخص وضبط الكميات الموزعة عبر
البطاقة الذكية.
وتعاني سورية عموماً والمخيمات والتجمعات الفلسطينية خصوصاً من عدم توافر المحروقات
وغالء أسعارها ،األمر الذي أثقل كاهل المواطن معيشياً وسط انعدام موارده المالية.

لجان عمل أهلي
أقامت جمعية نورسين بالتعاون مع لجنة معاناة المهجرين يوم األربعاء  8مايو ،إفطا اًر

جماعياً ألكثر من  60طفل من المهجرين الفلسطينيين من سورية إلى لبنان.

حيث استضافت الجمعية األطفال في مطعم السالفي في مدينة صيدا جنوب لبنان ،وتم
توزيع الهدايا عليهم ،وقد سادت أجواء المرح والسعادة في قلوب األطفال.

هذا ويقدر عدد الالجئين الفلسطينيين القادمين من سورية إلى لبنان بحوالي ( )28ألف
الجئاً ،بحسب إحصائيات األونروا حتى نهاية عام .2018

