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حممة تضامنية مع ثالثة الجئين فمسطينيين سوريين عالقين عمى الحدود "
 "السورية المبنانية

 

 
 
 

  عاصفة رملية تتسبب بأضرار كبيرة في مخيم يأوي الجئين فلسطينيين في
 .تركيا

 فلسطينيان قضيا في سورية. 

 توزيع للمساعدات وخروج عدد من طالب مخيم اليرموك. 

 قصف عنيف يستهدف محيط مخيم خان الشيح بريف دمشق. 
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 لبنان
أغيثوا "أطمق عدد من الناشطين عمى موقع الفيس بوك حممة " ال تتركوىم وحيدين"تحت شعار 

وذلك لمتضامن مع ثالثة الجئين فمسطينيين سوريين " الشبان العالقين بين حدود سورية ولبنان
مايو في المنطقة المحايدة عند الحدود المبنانية السورية، حيث تضامن –  أيار 3عالقين منذ 

، وىم ثالثة شبان كانوا بين "مصطفى اليتيم"، "حسام اليتيم"، "أدىم موعد"الناشطون مع كل من 
 الجئًا فمسطينياً  وسوريًا، تم ترحيميم من لبنان إلى سورية بعد أن 49مجموعة ضمت حوالي 

اعتقمتيم السمطات المبنانية بتيمة حيازة سمات سفر مزورة، أثناء محاولتيم السفر من مطار 
في بيروت إلى ليبيا، إال أن الشبان الثالثة رفضوا العودة إلى سورية خوفًا عمى " رفيق الحريري"

 .حياتيم
جاءت من أجل " أغيثوا الشبان العالقين بين حدود سوريا ولبنان"وبحسب أحد الناشطين أن حممة 

التضامن مع الالجئين الفمسطينيين السوريين في لبنان بوجو عام والشباب العالقين عند الحدود 
 .عمى وجو الخصوص، وضد القرارات التعسفية والعنصرية التي تتخذىا السمطات المبنانية بحقيم

أن يكتب المشاركون " ال تتركوىم وحيدين"مضيفًا أن الفكرة األساسية من الحممة اتخذت شعار 
عبارات تضامن مع العالقين ويصور الورقة ويرسميا لنا كي نقوم بنشرىا، وذلك بيدف إثارة 

 .قضيتيم لمرأي العام ومحاولة إيصال صوتيم ومعاناتيم إلى العالم أجمع
ومن جانبيم ناشد الشبان الثالثة العالقين عمى الحدود المبنانية السورية عبر رسالة صوتية 

المنظمات الدولية والمحمية، ومنظمات حقوق اإلنسان ومنظمة التحرير والفصائل الفمسطينية 
 .لمتدخل من أجل وضع حد لمعاناتيم

 :ييمكنكم سماع الرسالة الصوتية لالجئين العالقين عمى الحدود عبر الرابط التال
https://www.facebook.com/photo.php?v=695963867115959 

 
 تركيا

الذي يأوي الجئين سوريين وفمسطينيين " فيران شيير"ضربت عاصفة رممية يوم أمس مخيم 
بالقرب من الحدود التركية السورية، حيث اقتمعت الرياح معظم الخيام متسببة بوقوع عدد من 

إننا نعاني من اإلىمال " الجرحى في صفوف الالجئين، ونقاًل عن أحد الالجئين في المخيم 
 حيث نضطر إلى معالجة الجرحى بأنفسنا، ونطالب ،ونقص الخدمات خاصة الطبية منيا

 ."الجيات الدولية واإلغاثية بسرعة التحرك لوضع حد ليذه المعاناة
 

https://www.facebook.com/photo.php?v=695963867115959
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  الذي ضربته العاصفة الرمميةمخيم فيران شهير

 
 ضحايا

 قضى تحت التعذيب في سجون األمن السوري" بياء إبراىيم" -
قضى جراء سوء العناية الطبية وعدم توفر األدوية  ( عاماً 52)" تيسير فايز التركماني" -

 . يومًا عمى التوالي320نتيجة الحصار المفروض عمى مخيم اليرموك منذ حوالي 
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 تيسير فايز التركماني

 
 آخر التطورات في سورية

حالة من التوتر واليمع سادت مخيم خان الشيح بريف دمشق يوم أمس وذلك بسبب استيداف 
المناطق المحيطة بو بالبراميل المتفجرة وقذائف الياون، حيث تشيد المناطق المجاورة لممخيم 

أعمال قصف واشتباكات شبو يومية غالبًا ما تؤدي إلى قطع الطرق الواصمة بين المخيم ومركز 
المدينة األمر الذي تسبب بنفاد العديد من المواد الطبية والتموينية داخل المخيم، وعمى صعيد 
آخر شيد مخيم اليرموك يوم أمس خروج عدد من طالب الشيادة الثانوية لتقديم االمتحانات، 

ويذكر أنو في وقت سابق تم عودة عدد من طالب شيادة التعميم األساسي من مخيم اليرموك إلى 
 .منازليم في المخيم، بعد اتمام االختبارات الرسمية خارج المخيم

 
 لجان عمل أهمي

الفمسطيني، وذلك في  ىيئة فمسطين الخيرية بتجييز سيارة إسعاف تابعة لميالل األحمر"قامت 
محاولة لتعويض النقص في الخدمات الطبية داخل مخيم اليرموك، وفي ذات السياق جيزت 
الييئة صيريجًا لنقل مياه الشرب إلى منازل األىالي خاصة مع قدوم فصل الصيف وارتفاع 

. درجات الحرارة
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