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 الجئًا 80واألمن المصري يعتقل ..غارتان جويتان على مخيم اليرموك"
 " للسيييًا لورياً 

 
 

 

 قصف يطال المحيط الشرقي من مخيم خان الشيح .

  مجموعات المعارضة السورية تفرج عن أبناء مخيم النيرب الخمسة الذين

 .اعتقلتهم يوم أمس
  المفوضية العليا»فلسطينيو سورية المهجرين إلى لبنان يعتصمون أمام مكتب »

. في بيروت

 الوقفية اإلنسانية تنفذ مشروع توزيع مالبس لفلسطينيي سورية في لبنان .

 االونروا تدمج طالبها من سورية مع نظرائهم في لبنان .

 

 الدمار النااتج عن استهداف مخيم اليرموك
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 آخر التسورات
غارتان جويتان شنيما الطيران الحربي السوري يوم أمس عمى مخيم اليرموك لالجئين 

الفمسطينيين في جنوب دمشق استيدفتا محيط منطقة سفريات الكرمل في شارع العروبة، أسفرتا 
عن وقوع عدد من اإلصابات بين صفوف المدنيين وألحقت دمارًا كبيرًا في األبنية السكنية، تال 
ذلك سقوط عدد من قذائف الياون عمى ذات المكان الذي تم استيدافو من قبل طيران النظام 

 .السوري

 
 الدمار اليااتج عن التهداف مخيم اليرموك

الجدير ذكره أن قوات المعارضة السورية تسيطر عمى غالبية أحياء المخيم الذى تحاصره القوات 
 156 يومًا عمى التوالي، ما نجم عنو ارتقاء 417منذ  (القيادة ــ العامة)النظامية والجبية الشعبية 

. شخصًا قضوا جراء الجوع ونقص المواد الطبية فى األشير الماضية
ومن جية أخرى استمرت األونروا بتوزيع المساعدات الغذائية عمى أىالي اليرموك، حيث شممت 

. السمل باإلضافة لممواد التموينية حميب األطفال وربطات خبز
في غضون ذلك استيدف المحيط الشرقي لمخيم خان الشيح لالجئين الفمسطينيين بريف دمشق 

بعدد من القذائف طالت شارع نستمو ومحيط معمل األدوية والمزارع المحيطة بالمخيم، تزامن ذلك 
مع تحميق لمطيران الحربي واشتباكات عنيفة بين قوات المعارضة السورية والجيش النظامي عمى 

 .محوري دروشا وطريق السالم
أما في مخيم النيرب الذي يعيش سكانو حالة من عدم االستقرار واألمان نتيجة تدىور الوضع 

إلى جانب  (لواء القدس)األمني في المناطق المحيطة بو وبسبب مشاركة بعض أبنائو بالقتال 
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 إطالق سراح كاًل من بالل أبو يوم أمسالجيش النظامي ضد قوات المعارضة السورية فقد ُسجل 
عمر، محمد أنور أبو ىاشم، وأحمد أيوب، ومحمد يوسف قاسم، وحسام الذين اعتقموا في منطقة 

إعزاز عمى يد إحدى المجموعات المحسوبة عمى المعارضة السورية وذلك أثناء محاولتيم 
 .الوصول إلى تركية

فيما يعيش سكان مخيم خان دنون بريف دمشق أوضاعا معيشية مأساوية، حيث يستقبل المخيم 
المئات من النازحين من المخيمات األخرى، ويعاني األىالي من أزمات معيشية في المحروقات 
والغذاء إضافة لغالء األسعار، وفي ذات السياق ما يزال أىالي مخيم دنون يشتكون من المعاممة 

غير اإلنسانية التي يتصرفيا عناصر الحاجز التابع لمجيش النظامي اتجاىيم حيث يقومون 
 .بمصادرة بعض األغراض الشخصية التي يحممونيا

 
 مصر

 طفاًل في سجن 25 نساء و5 الجئًا فمسطينيًا سوريًا بينيم 80قام األمن المصري باحتجاز 
. محافظة المنصورة بتيمة محاولة اليجرة غير الشرعية-الدقيمية - حمصة 

الجدير ذكره أن السمطات المصرية كانت قد اعتقمت في الفترات السابقة العشرات من الالجئين 
الفمسطينيين والسوريين بحجة محاولتيم اليجرة غير الشرعية بالمراكب التي تنطمق من الشواطئ 

 .المصرية إلى أوروبا

 
 قوارب الموت

 إ راج
من أبناء مخيم العائدين في حمص بعد اعتقال دام لعدة " عــاصـم شـيـابـي"اإلفراج عن الدكتور 

 .أسابيع
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 لجان عمل أهلي
حقيبة مدرسية لروضة األمل، مساىمة منيا في دعم  (50)قامت ىيئة فمسطين الخيرية بتقديم 

 .العممية التعميمية ومدىا بكل المستمزمات التي تساعدىم عمى االلتحاق بالمدارس
 

 األويروا
قررت وكالة األونروا في لبنان دمج الطالب من فمسطينيي سورية، مع فمسطينيي لبنان، وىو 

قرار لو سمبيات عديدة عمى الطالب الفمسطينين الميجرين من سورية إلى لبنان أىميا اختالف 
المناىج بين البمدين، واختالف المغة في المواد العممية، واكتظاظ الصفوف القائم أصاًل مع 

تمميذ من فمسطينيي سورية، كما أن ىذا الدمج سيؤدي 7500فمسطينيي لبنان، حيث ستتم زيادة 
إلى إنياء عقود عشرات المعممين المنتدبين لتدريسيم الجدير باإلشارة أن األونروا اتبعت حتى 

، وتعاقدت مع معممين (دوام مزدوج)نياية العام الماضي استيعاب طالب سورية بدوام بعد الظير 
 .مياومين ليذه الميمة

 
 لبيان

نفذ عدد من الالجئين الفمسطينيين الميجرين من سورية اعتصامًا يوم أمس أمام المفوضية 
السامية لألمم المتحدة في بيروت لممطالبة بضميم إلى برنامج المفوضية ولمتعبير عن غضبيم 

 وعدم رضاىم عن الخدمات المقدمة ليم من قبل وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفمسطينيين
 (.األونروا)

 
أمام المفوضية اللامية لألمم المتحدة  ي بيروت اإلعتصام 
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وفي السياق عينو نظم العشرات من أبناء فمسطينيي سورية الميجرين إلى لبنان وبدعوة من لجنة 
متابعة شؤون النازحين الفمسطينيين إعتصامًا أمام مكتب مدير خدمات مخيم البداوي، طالب 

بإعطائيم ما يحتاجونو من مساعدات ضرورية لمواجية تداعيات نزوحيم « األونروا»المعتصمون 
. من سورية

باعتماد خطة طوارئ »في لبنان طالبوه فييا « األونروا»كما رفع الالجئون مذكرة إلى مدير عام 
عفائيم من دفع بدالت رسوم التسجيل  شاممة، إضافة الى تأمين الدواء والعالج لممرضى، وا 

 .لمطالب في المدارس، وصرف المساعدات لألسر الفقيرة والمعسرة في أوقاتيا المحددة
ومن جية أخرى قامت الوقفية اإلنسانية لإلغاثة والتنمية في مدينة صور، بتنفيذ مشروع توزيع 

 في ممعب 5/9/2014مالبس مجانية، ألسر الفمسطينيين النازحين من سوريا، وذلك يوم الجمعو 
 . جنوبي لبنان،نادي اإلسراء الرياضي في تجمع الشبريحا


