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 "قصف عنيف يستهدف مخيم خان الشيح بريف دمشق"
 

 
 
 

 اشتباكات ليلية في مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين بدمشق. 

 األنباء التي تتحدث طلب المجلس المحلي لبيت سحم من أهالي اليرموك : ناشطون
 .البلدة غير صحيحة مغادرة

 احتجاز عدد من الفلسطينيين بعد القبض عليهم أثناء محاولتهم الوصول : تركيا
 .ألوروبا

 مؤسسة أهلية تفتتح أنشطتها الصيفية في مخيم خان الشيح. 

  تستعد لتوزيع مساعداتها على أهالي اليرموك في يلدا" المرحمة"قافلة. 
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 آخر التطورات
ئجينن اللسطينيننن لسصف  ععدد من ذااي  الاانن مما دد  لل  تعرض مخيم خان الشيح لال

تعرضت المزارع  نذنع دضرار مادية في األبيية نالممتسكات في الحارة الشرذية من المخيم، فيما
صف  بثالث برامنل متلئجرة عس  األذل، مما تطبب عايتشار حالة من الاسع بنن لالمئجانرة لسمخيم 

 .األهالي
الئجيش اليظامي بإغالق ئجميع اليرذات التي تفل بنن المخيم نمركز العافمة لل  الك يطتمر 

الاي يضير األهالي لطسنكه عالرغم من اطتادافه " خان الشيح –زاكية "دمشق، عاطتثياء يريق 
 .المتكرر عالصااي  ناألطسحة المتنطية

 
 استهداف مخيم خان الشيح

 
نفي منضنع مشاعه دارت اشتعاكات عييلة في مخيم النرمنك لالئجينن اللسطينيننن، فئجر دمس، 
عس  محنري ثاينية النرمنك لسبيات نالبسدية اطتخدم خاللاا الصااي  ناألطسحة المتنطية، فيما 
يصنم عيافر اليظام الطنري نالمئجمنعات اللسطينيية المنالية له عصيص شارع النرمنك الرييطي 

 .العدند من اليسصات المتلئجرة ث ديسصتحن
لل  الك دكد ياشينن لمئجمنعة العمل من دئجل فسطينيني طنرية، دن األيعاء التي نتم تدانلاا 

طاعة لمغادرة البسدة " 84"نالمتعسصة بإماال المئجسس المحسي لبسدة بنت طحم دهالي مخيم النرمنك 
األيعاء هن يسب مئجسس دعيان البسدة من هي ديعاء غنر فحيحة، ندن الطبب عايتشار تسك 

الالئجينن نهم فسطينيننن نطنرينن لخالء دحد األبيية عحئجة يسب دفحاباا لالك، نديه ذد تم حل 
 .اإلشكال ععد تدخل المئجسس المحسي لد  مئجسس األعيان
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الئجدنر عالاكر دن آالف الالئجينن اللسطينيننن من طكان مخيم النرمنك كاينا ذد يزحنا لل  
 –داعش لسمخيم ميسع لبريل  –بسدات المئجانرة لثر اذتحام ما يطم  بتيظيم الدنل اإلطالمية ال

الصيادة العامة  –لل  الك يطتمر الئجيش اليظامي نمئجمنعات الئجباة الشعبية  ،ييطان الماضي
 .عس  التنالي( 418)علرض حفارهم عس  المخيم لسننم 

 

 
 بلدة بيت سحم

 تركيا
العمل من دئجل فسطينيني طنرية دن الطسيات التركية تطتمر عاحتئجاز دكد ياشينن لمئجمنعة 

 .الئجيًا فسطينييًا نطنريًا في دحد المالعب عمدنية دزمنر، لسننم الثايي عس  التنالي" 05"حنالي 
ندضاف الياشينن دن الطسيات التركية كايت ذد دلصت الصعض عسنام دثياء محانلتام النفنل لل  

 .الطناحل التركية الننيان اييالذًا من
فيما يصل الياشينن معاياة المحتئجزين الانن نتنائجد بنيام عدد من اليطاء ناأليلال حنث دن 

ميالبنن في  ،المسعب المتنائجدنن فيه ال تتنفر فيه االحتيائجات األطاطية من رعاية يبية ندغيية
 .النذت ااته عطرعة اإلفراج عيام

 
 لجان عمل أهلي
في مخيم خان الشيح لالئجينن اللسطينيننن بري  دمشق، " يمية الشعابيةئجلرا لست"ذامت مؤططة 

 ".زيتنن الئجسنل"عافتتاح اليادي الفيلي أليلال المخيم نالك تحت عينان 
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حنث نتضمن اليادي مئجمنعة من األيشية نالبرامج التي تركز عس  تصديم الدعم اليلطي، 
ياا الرطم نالرياضة نالمطرح نالدعكة، نالتنعية عالمخاير، نتيمية المناهب عيد األيلال م

 .عاإلضافة لل  تعسيم السغات

 
 في مخيم خان الشيح ألطفاللالنادي الصيفي 

التي ديسصتاا عدد من الانيات اإلغاثية العالمية " المرحمة"نفي طياق ليس بععند تطتعد حمسة 
 .لمخيم النرمنك المحافرلتنزيع مطاعداتاا عس  الالئجينن اللسطينيننن في بسدة نسدا المئجانرة 

لن الصافسة الطادطة تتضمن طسل غاايية " المرحمة"دمحم حينن رييس ذافسة .نمن ئجايعه دكد د
نخضرنات نحسنب ديلال نمادة الخبز لستخلن  من معاياة المتضررين في مخيم النرمنك 

 .نالمييصة الئجينبية
 

 5112/ زيران ــ يونيوح 11الالجئون الفلسطينيون في سورية إحصائيات وأرقام حتى 
الئجيًا في ( 44،،15)دل  الئجئ فسطينيي طنري فرنا من طنرية لل  خارئجاا ميام  45 •

الئجيًا في مفر، نالك نفق احفاييات ( 555،)الئجيًا في لبيان، ( 01355)األردن ن
 .5510لغاية فبرانر " األنيرنا"نكالة 

لل  دنرنعا خالل األربع طينات دل  الئجيًا فسطينييًا طنريًا نفسنا ( 30)ما ال يصل عن  •
 .األخنرة

ضحية ( 394)معتصل ن( 444)ثصتام مئجمنعة العمل ن  بسغ عدد المعتصسنن اللسطينيننن ممن •
 .ذضنا تحت التعانب في الطئجنن الطنرية
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اطتمرار حفار الئجيش اليظامي نمئجمنعات الصيادة العامة عس  المخيم : مخيم النرمنك •
( 548)ننمًا، نالماء لـ ( 448)صياع الكارباء ميا دكثر من عس  التنالي، ناي( 418)لسننم 

 .ضحية( ،14)ننمًا عس  التنالي، عدد ضحايا الحفار 
الئجيش اليظامي يطتمر عميع األهالي من العندة لل  ميازلام ميا حنالي : مخيم الحطنيية •

 .ننمًا عس  التنالي( 090)
ن العندة لل  ميازلام ميا حنالي الئجيش اليظامي يطتمر عميع األهالي م: مخيم الطبنية •

 .ننمًا عس  التنالي( ،04)
ديام ععد طييرة مئجمنعات ( 444)يزنح ئجميع األهالي عيه ميا حنالي : مخيم حيدرات •

 .المعارضة عسيه
 .من معاييه%( 45)ديام اليصياع المياه عيه ندمار حنالي ( 851)حنالي : مخيم درعا •
النضع هادئ يطبيًا مع : العايدنن في حمص نحماةمخيمات ئجرمايا نالطندة زييب نالرمل ن  •

 .اطتمرار األزمات االذتفادية فناا
اطتمرار ايصياع ئجميع اليرذات النافسة بنيه نبنن الميايق المئجانرة : مخيم خان الشيح •

 (.خان الشيح -زاكية )عاطتثياء يريق 


