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 "حصار وهدوء حذر يسودان معظم المخيمات الفلسطينية في سورية"

 
 

 فلسطينيان سوريان قضيا اليوم بسبب األحداث في سورية. 

  توقف مؤقتاُ توزيع مساعداتها لوضع آلية جديدة " الوفاء األوروبية"قافلة
 .للتوزيع

   لمكاتب الشؤون في مخيمي البداوي والبارد " تعطل سير العمل"بسبب
األونروا تعلن عن أماكن ومواعيد جديدة لتسجيل الالجئين الفلسطينيين 

 .من سورية لديها
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 :ضحايا
 :فلسطينيان سوريان قضيا اليوم، وهما

عمان باألردن متأثرُا بجراح قضى في مشفى دار السالم في " مؤيد محمود عبد العال"الشاب  -
 .أصابته في مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين منذ أشهر

 
 مؤيد محمود عبد العال

من أبناء مخيم اليرموك قضى إثر إصابته أثناء تواجده في محيط مسجد " أحمد تراك"الشاب  -
 .فلسطين في المخيم

 
 أحمد تراك

 مخيم اليرموك
استمرار الحصار الخانق الذي تفرضه قوات الجيش السوري النظامي ومجموعات من الجبهة 

القيادة العامة، حيث يستمر عناصر الحواجز على مداخل المخيم بمنع –الشعبية لتحرير فلسطين 
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ومن جانب آخر  ،إدخال المواد الغذائية والطبية إلى المخيم، مما يفاقم األوضاع المعيشية داخله
 .في محيط مسجد فلسطين في المخيم إثر إصابته أثناء تواجده" أحمد تراك"قضى الشاب 

 
 مخيم العائدين حماة

حالة من الهدوء يعيشها مخيم العائدين بحماة في حين يعاني أهالي المخيم من استمرار انقطاع 
ت طويلة، وفي سياق متصل يشتكي المياه منذ حوالي الشهر يرافقه انقطاع للتيار الكهربائي لفترا

 .األهالي من ارتفاع أسعار المواد الغذائية داخل مخيمهم
 

 حمص -مخيم العائدين
يزال أبناء المخيم يعانون من ارتفاع أسعار الخبز  الهدوء يخيم على مخيم العائدين بحمص، فيما ال

 .والمواد التموينية، وانقطاع الكهرباء واالتصاالت لفترات طويلة
 

 مخيم السبينة
هدوء حذر في مخيم السبينة لالجئين الفلسطينيين يتخلله أصوات اشتباكات متقطعة في محيط 
المخيم، فيما يستمر الحصار الذي تفرضه قوات الجيش النظامي على المخيم، حيث يعاني األهالي 

 .من فقدان معظم المواد الغذائية داخل المخيم بسبب الحصار المشدد على مخيمهم
 
 الالذقية -خيم الرملم

وذلك عند اقترابه من معسكر الطالئع المحاذي " وليد عودة"سجل في مخيم الرمل إصابة الالجئ 
للمخيم حيث قام أحد حراس المخيم بإطالق الرصاص عليه، أما من الناحية المعيشية يعاني 

 .األهالي من غالء أسعار المواد التموينية
 

 :لبنان
مكاتب الشؤون في مخيمي البداوي والبارد أنها ستتابع تدوين المعلومات  -أعلنت إدارة األونروا 

ًا يوم 41الخاصة بالالجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا والذين مضى على دخولهم إلى لبنان 
 :وفق األيام واألماكن التالية

الجمعة وذلك في  -عاءاألرب -االثنينالالجئون في مخيم البداوي والجوار وطرابلس يتم التسجيل أيام 
 .الطابق األرضي -مكتب التوظيف -مكتب المنطقة في شارع المئتين
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الخميس وذلك في مكتب المنطقة في  -الالجئون في مخيم نهر البارد يتم التسجيل أيام الثالثاء
 .الطابق األرضي -مكتب التوظيف -شارع المئتين

لمكاتب الشؤون في مخيمي البداوي  "تعطل سير العمل"يشار أن هذه التعليمات صدرت بسبب 
 .والبارد بحسب األونروا

 
 :لجان عمل أهلي

قافلة الوفاء األوروبية لعون منكوبي "الشديد والفوضى التي رافقت توزيع مساعدات  االزدحامبسبب 
يوم أمس، فقد أعلن القائمون على الحملة إيقاف توزيع المساعدات بشكل مؤقت حتى يتم " سورية

 .ة عمل جديدة للتوزيع، وذلك بهدف تجنب كافة المعوقات السابقةالبدء بآلي
أما في مخيم اليرموك فقد قام متطوعو مؤسسة جفرا بتجهيز موقع الزراعة الثاني وذلك ضمن مبادرة 

 .حيث تم تنظيف حديقة فلسطين وأعادوا حرث التربة فيها وزراعتها بالبذور وريها" مخيمك ازرع"

 
 حرث التربة فيها ةعادا  و تنظيف حديقة فلسطين 
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