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الجئ فمسطيني سوري يضرب عن الطعام احتجاجًا عمى سوء الخدمات "
ويطالب وسائل اإلعالم بزيارة ..المقدمة بمركز إيواء كيميس في تركيا

 "المركز لنقل معاناتهم

 
 

 

  إنفجار ضخم ٌهز أرجاء مخٌم الٌرموك ٌؤدي إلى قطع خطوط اإلتصال

 .واالنترنت عنه
 للشهر الخامس على التوالً مخٌم درعا بال ماء .

 إصالح شبكة المٌاه فً مخٌم النٌرب. 

  الجئون فلسطٌنٌٌون سورٌون ٌطالبون السلطات القبرصٌة السماح لهم بمغادرة
. أراضٌها

  ٌنددون بقرار الدول األوربٌة 6/9/2014أهالً ضحاٌا حادثة غرق زورق ٌوم 
. عدم إرسال أي قطعة بحرٌة إلنتشال جثث أبنائهم

 

 "يوسف أحمد أبو خضرة "المضرب عن الطعامالالجئ 
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تركيا ــ كيميس 
من أبنعء مخيم در ع إضرابو المفتوح  (  عمعً 24)" يوسف أحمد أبو خضرة"بدأ الالجئ الفمسطيني 

 ن الطععم، وذلك احتجعجًع  مى األوضعع المعيشية المزرية التي يععنييع في مركز إيواء كيميس 
 ن " أبو خضره"  عئمة فمسطينية سورية، حيث  ّبر 95 مى الحدود السورية التركية والذي يضم 

اضطررت كعلمئعت من الالجئين الفمسطينيين في سورية لترك مخيم در ع بعد "مععنعتو  عئال ً 
تعرضو لمقصف وتدىور األوضعع األمنية فيو، وبعد رحمة شع ة وصمت إلى مركز كيميس في 
تركيع وكنت ُأمني النفس بأن أنعم بعألمن واألمعن بو، ولكنني صدمت أنع وجميع الععئالت فيو 
بسوء الخدمعت والر عية الطبية، وبحسب  ولو أنو أجرى  ممية جراحية في القمب وكعن بحعجة 

إال أنو لم  ( إبرة إلتيعب12)معسة لمدواء الذي لم يصمو إال بعد سبعة أيعم وكعن أيضًع بحعجة إلى 
يحصل إال  مى ثالثة منيع، وتعبع حديثو بأنني  ندمع راجعت الجيعت المعنية بعألمر تيربوا من 

اإلجعبة و علوا بأن ىنعك مبمغ مرصود لمطبعبة ولكنو ال يكفي جميع المرضى في مركز إيواء 
بحضور كعفة وسعئل اإل الم وفي مقدمتيع  نعة الجزيرة لإلطالع " أبو خضره"كيميس، وطعلب 

 مى أحوال المركز وخدمعتو السيئة وخعصة بعد أن غر ت الخيعم منذ يومين بميعه األمطعر ممع 
. نجم  نو إسععف  دد من األطفعل إلى المشفى بسبب تعرضيم لممطر والبرد القعرس

وفي السيعق  ينو بعتت أربع  شرة  عئمة فمسطينية سورية في العراء يوم أمس في مدينة كيميس 
التركية وذلك بعد تخمي القعئمين  مى دفع ايجعرات منعزليم  ن الدفع، يذكر أن ىنعك أربع 
وثالثون  عئمة تسكن في مدينة كيميس خعرج مركز اإليواء ويقوم  دد من األشخعص بدفع 

 .اجعرات بيوتيم
 

 آخر التطورات
حعلة من اليمع والر ب  عشيع اليوم أبنعء مخيم اليرموك بعد سمع يم صوت انفجعر ضخم ىز 

أرجعء المخيم، تبين الحقًع أنو نتيجة تفجير أحد األبنية في شعرع فمسطين بعلقرب من معيد الخيعم 
من  بل  وات النظعم التي تتخذ من بمدية اليرموك مقرًا ليع، مع أدى إلى إلحعق أضرارًا معدية 

. بعألبنية المالصقة ليع و طع خطوط األنترنت واإلتصعالت  ن المخيم
كمع شيد اليرموك يوم أمس إطالق نعر بعتجعه األىعلي الذين كعنوا بإنتظعر استالم السمل اإلغعثية 
المقدمة من األونروا، في حين ال تزال الميعه مقطو ة  ن جميع منعزل وأز ة وحعرات المخيم منذ 

 مع نجم  نو وبحسب إفعدة أحد الكوادر الطبية داخل المخيم إنتشعر لألمراض 8/9/2014
المعدية وبعض حعالت التسمم واإلسيعل والرمل واألمراض الجمدية و ودة بعض األمراض 
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لتيعب  السعرية والمزمنة التي استطعع الكعدر الطبي مؤخرًا التخمص منيع مثل حمة التوفيئيد وا 
الكبد، حيث أكد بأن تمك األمراض انتشرت بسبب شرب األىعلي لميعه اآلبعر اإلرتوازية والتي ىي 

. ميعه غير صعلحة لمشرب

 
 الدخان المتصاعد جراء االنفجار في مخيم اليرموك

وفي سيعق متصل تعمل الييئعت والمجعن الععممة  مى األرض في مخيم اليرموك جعىدة  مى 
تأمين ميعه الشرب لقعطنيو من خالل إيصعليع لمنعزليم  بر الصيعريج، رغم مع تععنيو من غالء 
لسعر المحرو عت و دم توفرىع بسبب الحصعر المفروض  مى المخيم من  بل الجيش النظعمي 

  مى التوالي والتي تمنع بموجبو دخول وخروج 437لميوم  (الععمة_ القيعدة )والجبية الشعبية 
ليو، كمع تمنع إدخعل المواد الغذائية واألدوية والمحرو عت والد يق إليو . األىعلي منو وا 

وفي سيعق ليس ببعيد يشكو سكعن مخيم در ع لالجئين الفمسطينيين جنوب سورية من استمرار 
انقطعع الميعه  ن المخيم لمشير الخعمس  مى التوالي األمر الذي اضطر سكعنو لمسير مسعفعت 
طويمة من أجل جمب ميعه الشرب ممع يعرض حيعتيم لمخطر بسبب انتشعر القنعصة  مى المبعني 

. المطمة  مى شوارع المخيم
أمع في مخيم النيرب فقد  عمت فرق صيعنة الميعه في مخيم النيرب لالجئين الفمسطينيين بحمب 
بإصالح شبكة الميعه في منعطق التمعس المحيطة بعلمخيم، ومن المنتظر أن تصل الميعه التي 

 سع ة القعدمة، في حين اليزال 48حرم منيع األىعلي ألكثر من  عم إلى منعزليم وحعراتيم خالل 
 مع 13/1/2013سكعن المخيم يشكون من استمرار انقطعع التيعر الكيربعئي  ن مخيميم منذ 

 .أجبرىم لإلشتراك بمولدات كيربعء خعصة إلنعرة منعزليم ومحعليم التجعرية
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 المياه في مخيم النيربشبكة صيانة 

 مفقودون
فمسطيني سوري فقد بعلرحمة التي انطمقت من مصر إلى ايطعليع يوم  "زيعد نبيل بمبيسي"الشعب 

.  وحتى المحظة ال معمومعت  نو6/9/2014
 أثنعء 21/9/2014من مخيم خعن الشيح منذ  (1998)مواليد "  مر أحمد سند"كمع فقد الطفل

 .سفره إلى الدول األوربية وحتى اآلن لم ترد أي أنبعء  نو

 
 عمر أحمد سند

 إفراج
من أبنعء مخيم النيرب، بعد إ تقعل دام ألكثر  (  عمع 37)" شعدي  بد الحق"اإلفراج  ن الشعب

من شيرين، يشعر أن  بد الحق يعمل مدرسًع في مدارس وكعلة غوث وتشغيل الالجئين 
 .)األونروا)الفمسطينين 
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 قبرص
وجو  دد من الالجئين الفمسطينيين السوريين والسوريين الذين تم إنقعذىم من  بل خفر السواحل 

رسعلة إلى  (الكعمبعت المخصصة لالجئين)تم وضعيم في أحد و الحعلي 9/ 26القبرصي يوم 
كمعل رحمتيم نحو الدول األوربية التي  السمطعت القبرصية طعلبوىع بعلسمعح ليم بمغعدرة أراضييع وا 

كعنت وجية سفرىم منذ البداية، كمع نعشدوا منظمة األمم المتحدة والمفوضية السعمية لشؤون 
الالجئين وجميع المنظمعت الدولية لمسع دتيم لتجعوز محنتيم وتحقيق آمعليم بعلوصول إلى 

. الدول األروبية ولم شمميم مع  عئالتيم التي سبقتيم إلى ىنعك
من ركعب القعرب الذين تم % 70وفي السيعق ذاتو كشفت وزارة الخعرجية الفمسطينية أن أكثر من 

انقعذىم  رب السواحل القبرصية ىم من الالجئين الفمسطينيين في سورية وأن الجميع بحعلو جيدة، 
 .وال توجد خسعئر في األرواح

 
  في قبرصالكامب المخصص لالجئين

 200 امرأه و93 طفل و52 شخص بينيم 345وكعنت السمطعت القبرصية نفذت إنقعذ ألكثر من 
رجل كعنوا  مى متن  عرب صيد جنح  ن مسعره بسبب الريعح القوية والبحر اليعئج بعتجعه 

. السواحل القبرصية وكعن ميددًا بعلغرق
 بيعنًع نددوا فيو بقرار الدول 6/9/2014ومن جية أخرى أصدر أىعلي الضحعيع الذين غر وا يوم 

 دم إرسعل أي  طعة بحرية إلى مكعن غرق السفينة إلنتشعل  (يطعليع، معلطع، اليونعن(األوربية 
الجثث من أ معق البحر معممة سبب ذلك إلى أن الميعه الدولية التي غر ت بيع السفينة خعرج 
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ميعىيع اإل ميمية، وبحسب البيعن فأن ىذه الدول تتذرع بعلتكمفة المعدية الععلية لعمميعت البحث 
 .واإلنقعذ

بعلتحرك لمضغط  مى دول " محمود  بعس"وطعلب األىعلي في بيعنيم رئيس السمطة الفمسطينية 
اإلتحعد المعنية بعألمر إلرسعل فرق بحث إلى مكعن غرق السفينة وانتشعل الجثث، وفتح تحقيق 
. جنعئي لمكشف  ن مالبسعت حعدث غرق السفينة ورفع د وى  ضعئية ضد المتسببين بإغرا يع
وشدد األىعلي في ختعم بيعنيم  مى أنيم سيستمرون بعلتحرك الميداني ويصعدون من خطواتيم 

في األيعم المقبمة من خالل اإل تصعمعت والتظعىرات وطرق جميع أبواب السفعرات ولجعن حقوق 
 .اإلنسعن والمنظمعت الدولية لمكشف  ن مصير أبنعئيم


