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قصف يستهدف محيط وأطراف مخيم خان الشيح وسط بوادر لتفاقم "
 "األزمات المعيشية واالنسانية فيه

 
 

 

 ثالثة فلسطٌنٌٌن ٌقضون فً سورٌة، بٌنهم شابة برصاص قناص. 

  حافلة تقل ركاب من مخٌم خان الشٌح تتعرض إلطالق نار بالقرب من طرٌق

 ."زاكٌة"

 توزٌع بعض المساعدات على أهالً مخٌم الٌرموك المحاصرٌن ألكثر من عام. 

  ًألف الجئ فلسطٌنً سوري طلبوا اللجوء فً أوروبا خالل النصف 24حوال 
 .2014األول من عام 

  مظاهرة لفلسطٌنًٌ سورٌة فً السوٌد احتجاجاً على استمرار العدوان

 .على غزة" اإلسرائٌلً"

 الهٌئات اإلغاثٌة فً مخٌم الٌرموك تستمر بعملٌات التنظٌف ورفع الركام. 

 

 مخيم خان الشيح
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 ضحايا 
سجل في سورية سقوط ثالثة ضحايا فمسطينيين بينيم شابة قضت برصاص قناص والضحايا 

 :ىم
من سكان مخيم خان الشيح لالجئين الفمسطينيين بريف دمشق " صالحة عيسى"الشابة  -

قضت برصاص قناص تابع لمجيش النظامي عمى طريق زاكية خان الشيح والذي يعتبر 
 .الطريق الوحيد الذي يربط المخيم مع المناطق المجاورة لو

من سكان الحجر األسود تحت التعذيب في سجون النظام " موفق أحمد عمي"الشاب  -
 .السوري، ذلك بعد اعتقال دام قرابة العام

 .عامًا من أبناء مخيم درعا ( 20)" محمد كمال غزاوي"الشاب  -

 
 موفق أحمد علي

 آخر التطورات
بعد إغالق آخر الطرق التي تصل بين مخيم خان الشيح لالجئين الفمسطينيين بريف دمشق 

قام الجيش النظامي بقنص الشارع واستيداف حافمة تقل " زاكية"والمناطق المجاورة لو وىو طريق 
حيث قضت إثر ذلك كما أصيب عدد من " صالحة عيسى"ركاب من المخيم فأصاب الشابة 

الركاب بجراح، فيما أدى إغالق ذلك الطريق إلى تفاقم أزمة نقص المواد الغذائية وعمى رأسيا 
الخبز داخل المخيم، حيث يعاني األىالي من صعوبة بالغة في تأمين الخبز ألبنائيم وذلك بسبب 

عدم وصول الكميات الكافية من الخبز إثر االنقطاع المتكرر لمطرقات، إلى ذلك تعرضت 
أطراف المخيم والمناطق المجاورة ليا لمقصف بقذائف المدفعية والبراميل المتفجرة مما أثار حالة 

 .من اليمع في صفوف األىالي
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أما في دمشق فقد شيد مخيم اليرموك لالجئين الفمسطينيين توزيع كمية محدودة من المساعدات 
عمى األىالي في ظل استمرار الحصار المشدد الذي يفرضو الجيش النظامي ومجموعات من 

 حيث يعاني المخيم من نقص حاد بالمواد الغذائية ،القيادة العامة عمى المخيم– الجبية الشعبية 
إضافة إلى توقف معظم مشافيو عن العمل باستثناء مشفى فمسطين الذي يعمل بطاقتو الدنيا، 

ضحية قضت بسبب نقص الغذاء والرعاية  "154"ويشار أن مجموعة العمل كانت قد وثقت 
 .الطبية داخل المخيم

 
 من توزيع المساعدات في مخيم اليرموك

 أوروبا
ذكر باحثون فمسطينيون سوريون في تقرير إحصائي نشر ظير اليوم في السويد، أن عدد 

" 23935"الالجئين الفمسطينيين السوريين الذين قدموا طمبات المجوء في الدول األوربية قد بمغ 
طمبًا لمجوء، حيث نّوه التقرير إلى أن الالجئين تقدموا بطمبات المجوء في كل من بمغاريا 

 .والدنمارك وألمانيا وفرنسا والسويد وبريطانيا والنرويج وىولندا
التقرير اإلحصائي النصف سنوي ألعداد الفمسطينيين  "ويشار أن التقرير الذي يحمل عنوان

بالتعاون مع " محمد يوسف"من إعداد الباحث " السوريين في دول االتحاد األوربي وقارة أوربا
قد اعتمد في احصائياتو عمى تقارير  Nyköping Jurist IntegrationsByrå AB2 شركة 

 .دوائر اليجرة في العديد من البمدان األوربية
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السويدية في المظاىرة " مالمو"إلى ذلك شارك عدد من فمسطينيي سورية المتواجدين في مدينة 
التضامنية مع أىالي غزة، وذلك تنديدًا بالعدوان الصييوني عمى القطاع حيث رفع المتظاىرون 

 .فييا األعالم الفمسطينية كما رددوا ىتافات تطالب بنصرة أىالي قطاع غزة
 

 لجان عمل أهلي
تستمر ىيئة فمسطين الخيرية في مخيم اليرموك بعممية رفع األنقاض وتنظيف شوارع المخيم، 

وذلك بيدف الحفاظ عمى نظافة المخيم وعدم انتشار األوبئة واألمراض فيو، كما تحاول الييئة 
توفير مياه الشرب لألىالي حيث يعاني المخيم من انقطاع تام لمكيرباء ومنع دخول المحروقات 

 .الالزمة لتشغيل مولدات المياه

 
 مخيم اليرموكرفع األنقاض وتنظيف شوارع 


