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 "طفل يعود لجدته بعد فقدانه لمدة خمسة شهور.. بعد مقتل والديه"
      

 
 

 قصف يستهدف محيط مخيم خان الشيح يوقع اصابات في صفوف المدنيين 

 5  تموز الماضيفلسطينيين من أبناء مخيم خان الشيح يقضون خالل شهر 

 أبناء مخيم السبينة ينتظرون قراراً حكومياً ينهي مأساة نزوحهم 

 تكريم طفلة مكفوفة من فلسطينيي سورية في بلدية صيدا جنوب لبنان 
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 آخر التطورات

من إيجاد حفيدها الضائع ابن ابنتها الالجئة " هاجر صالح"تمكنت الالجئة الفلسطينية السورية 
على الحدود السورية التركية في منطقة " جعفر عماد عزوز"مع زوجها ، التي قضت "آمنة"

 .سلوبي، وبحسب أقرباء العائلة تم اللقاء على األراضي التركية بعد عناء وجهد كبير

قد قضى، وأن " جعفر"وكانت مستشفى شرناق التركية أكدت بعد حادثة قضاء الوالدين أن الطفل 
المنظمات الحقوقية أكدت في وقت الحق أنه على قيد الحياة، المشفى قام بدفنه إال أن إحدى 

 .التركية، وتسعى إلعادته إلى ذويه" سلوبي"وهو في ملجأ أيتام بمنطقة 

 
، قضيا برصاص الجيش التركي خالل "عماد عزوز"والالجئ  ،"آمنة صالح"يشار إلى أن والديه 

 .41.2.2142محاولتهم عبور الحدود السورية التركية في 

ومن جهة أخرى قال مراسل مجموعة العمل في ريف دمشق، أن عددًا من أبناء مخيم خان 
الشيح أصيبوا بجراح جراء غارة جوية روسية، حيث تم اطالق صاروخين على أطراف الطريق 
الرابط بين خان الشيح وبلدة زاكية، كما تم تسجيل سقوط قذيفة هاون على بيوت الحارة الغربية 

 .من المخيم

( المحمولو  األرضي)اف المراسل أن القصف تزامن مع قطع شبكة اإلنترنت عن المنطقة وأض
في سابقة هي األولى، فيما سادت حالة هلع بين األهالي وخاصة األطفال والنساء والخوف من 

 .أن يطالهم القصف
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بناء الجئين فلسطينيين من أ" 5"وفي السياق أعلن فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل أن 
محمود "، و"محمود عمر سعيد: "هم  2142/يوليو  -مخيم خان الشيح قضوا خالل شهر تموز 

محمد عماد "والطفل  ،"باسل يوسف"، و"حسن صبحي صالح "، و(أبو صهيب" )سعيد محمد
الذين قضوا نتيجة شن الطيران الحربي الروسي غارات جوية على مخيم خان ( عاماً  42)رحيل 

فلسطينيين بريف دمشق، مماأدى إلى ترويع السكان، وسقوط عدد من الضحايا الشيح لالجئين ال
 .والجرحى

الجدير بالتنويه أن عدد الالجئين الفلسطينيين من أبناء مخيم خان الشيح الذين قضوا بسبب 
الجئًا، وذلك بحسب اإلحصائيات الموثقة لمجموعة " 481"الحرب الدائرة في سورية بلغ أكثر من 

 .أجل فلسطينيي سوريةالعمل من 

وفي ريف دمشق يترقب أهالي مخيم السبينة في ريف دمشق الجنوبي الغربي، قرارًا حكوميًا ينهي 
 .مأساة نزوحهم منذ ما يقارب ألف يوم، ويقضي بفتح الطرق إلى المنطقة وعودتهم إلى بيوتهم

 
ة قرار عودتهم إلى بيوتهم، أن األهالي يترقبون بحرق"في البلدة " لجنة المصالحة"وقالت ما يسمى 

وأن معظم األهالي يرغبون في اإلسراع بقرار العودة قبل افتتاح المدارس في أيلول المقبل، حيث 
يعاني المهجرون بشدة من غالء اإليجارات في مناطق نزوحهم وارتفاع تكلفة المعيشة وخصوصًا 

 ".نوات خسائر كبيرةأنهم من الموظفين والعمال البسطاء وقد تكبدوا على مدى ثالث س
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وأضافت اللجنة أن قوائم العائالت التي سجلت للعودة إلى البلدة سلمت للجهات المختصة وبلغت 
مواطنًا، مؤكدة أنه من الممكن عودة األهالي بالتوازي مع عمل  14244عائلة، تتضمن  6412

عادة البنى التحتية من أجل كسب الوقت  .ورشات اإلصالح وا 

أن الجيش النظامي وبعض المجموعات الفلسطينية الموالية له تمنع أهالي  تجدر اإلشارة إلى
، وذلك بعد أن أجبروا على تركها بسبب (611)مخيم السبينة من العودة إلى منازلهم لليوم 

االشتباكات العنيفة التي اندلعت بين الجيش النظامي ومجموعات من المعارضة المسلحة والتي 
 .امي على المخيم بشكل كاملانتهت بسيطرة الجيش النظ

منى "كرمت وقفية القبلة األولى لتحفيظ القرآن الكريم الطفلة
من فلسطينيي سوريا ( تسع سنوات" )محسن عبد الرحمن

المهجرين إلى مخيم البداوي، والتي قد فقدت نعمة البصر 
" البريل"خاص بلغة ( البتوب)منذ الوالدة، بجائزة عبارة عن

لحفظها ثالثة أجزاء من القرآن الكريم  الخاصة بالمكفوفين،
وذلك خالل حفل ختام المسابقة التي أقامتها وقفية القبلة 

 .األولى لتحفيظ القرآن الكريم في بلدية صيدا جنوب لبنان

ُيشار إلى أن عدد الالجئين الفلسطينيين القادمين من 
 لمخيمات الفلسطينية،ألف الجئ موزعين على كافة المناطق وا( 12)سوريا إلى لبنان يبلغ 

 .يعتبر وضعهم القانوني أبرز معاناة يعيشها هؤالء، إضافة إلى منعهم من العملو 

 

 6132/ تموز ــ يوليو/ 13/فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

 .الجئ فلسطيني سوري في األردن( 45511) •
 .الجئ فلسطيني سوري في لبنان( 125511) •
لغاية " األونروا"مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة  الجئ فلسطيني سوري في( 2111) •

 .2145يوليو 
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 .الجئ فلسطيني سوري في تركيا( 8111) •
 .الجئًا فلسطيني سوري في قطاع غزة( 4111) •
 .2142ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى منتصف ( 96)أكثر من  •
القيادة العامة على المخيم استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات : مخيم اليرموك •

يومًا، والماء لـ ( 4211)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 4416)لليوم 
 .ضحية( 489)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار ( 286)

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .توالييومًا على ال( 662)

يومًا بعد سيطرة مجموعات ( 4481)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 91)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 811)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

 .تمرار األزمات االقتصادية فيهااس


