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 "قنص وانفجار عبوة ناسفة في مخيم اليرموك"

 
 
 قصف يستهدف محيطي مخيم خان الشيح وجرمانا بريف دمشق 
  الجئون فلسطينيون وسوريون في اليونان يستمرون باضرابهم عن الطعام

 .احتجاجاً عن سوء أوضاع احتجازهم

  المحسوبة على الجيش النظامي يقضي " الدفاع الوطني"أحد عناصر مجموعات
 في مخيم اليرموك

 عودة بعض العائالت الفلسطينية السورية من تركيا إلى سورية. 
  مؤسسات أهلية ترمم أحد مراكز اإليواء لالجئين الفلسطينيين من سورية بمدينة

 صور
  الهالل األحمر الفلسطيني في مخيم اليرموك يجتمع بكادره ويبحث آلية عمل

 .تطويره
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 ضحايا
المحسوبة عمى الجيش " الدفاع الوطني"وىو أحد عناصر مجموعات " صالح فريد البيمول"قضى 

النظامي وذلك إثر االشتباكات التي اندلعت يوم أول أمس عند مداخل مخيم اليرموك لالجئين 
 .الفمسطينيين بدمشق

 
 صالح فريد البهمول

 آخر التطورات
شيد يوم أمس استيداف الشارع الرئيسي في مخيم اليرموك بدمشق من قبل القناصة مما سبب 
حالة من التوتر والخوف بين سكان المخيم الذين تجمعوا منذ ساعات الصباح الباكر في ساحة 
الريجة بانتظار استالم السمل الغذائية المقدمة من قبل وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفمسطنيين 

، وبحسب شيادة أحد سكان المخيم بأن القناصة التابعة لمنظام قامت باستيداف الشارع (األونروا)
الرئيسي لممخيم وىذه ليست المرة األولى، فكمما جاء موعد تسميم المعونات الغذائية يقوم القناص 
بإطالق رصاصو الغادر عمى أىالي مخيم اليرموك وذلك بيدف منع توزيع المساعدات اإلغاثية، 

وأردف بأن طرفي النزاع مسؤوالن عن حماية أىالي اليرموك أثناء توزيع المساعدات، يذكر أن 
األونروا حصرت توزيع مساعداتيا الغذائية عمى أىالي مخيم اليرموك بثالث أيام في األسبوع 

الخميس والجمعة والسبت، ومن جانب آخر شيد مساء األمس إنفجار عبوة ناسفة بالقرب : "ىي
. من جامع فمسطين في مخيم اليرموك ولم يتسن لمراسمنا معرفة تفاصيل أخرى

وعمى صعيد آخر سمعت أصوات انفجارات قوية ىزت أرجاء مخيم جرمانا لالجئين الفمسطينيين 
بريف دمشق نتيجة احتدام االشتباكات بين قوات المعارضة السورية وقوات النظام السوري في 
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المناطق المتاخمة لممخيم، ما تسبب بحالة من الرعب واليمع بين سكانو الذين يشتكون من 
االكتظاظ السكاني ونقص الخدمات األساسية وشح المواد الغذائية واألدوية والمحروقات، يشار 

أن مخيم جرمانا يستقبل آالف األسر النازحة إليو من المخيمات الفمسطينية والمناطق المتاخمة لو 
. بسبب تردي األوضاع األمنية لدييم

فيما شيدت اليونان استمرار االعتصام المفتوح الذي نفذه عدد من الالجئين الفمسطينيين السوريين 
 المنصرم الذين 9/ 26والسوريين الذين تم إنقاذىم من قبل خفر السواحل القبرصي اليوناني يوم 

. في العاصمة القبرصية نيقوسيا (الكامبات المخصصة لالجئين(تم وضعيم في أحد 

 
  في قبرصاالعتصام المفتوح

أما في تركيا فقد أورد مراسل مجموعة العمل نبأ عودة ثالث عائالت وعدد من الشبان 
الفمسطينيين المقيمين في مركز إيواء كيميس عمى الحدود التركية السورية إلى سورية أول أمس، 
وذلك بسبب األوضاع المعيشية المزرية التي يعيشونيا وغالء األسعار وعدم وجود دخل ثابت 
ليم، وأضاف مراسمنا بأن الالجئين الفمسطينيين المقيمن في المركز يشتكون من عدم اىتمام 

وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفمسطينيين والمنظمات الدولية بيم حيث لم توزع أي مساعدات 
. غذائية ليم منذ ثالثة أشير عمى حد قوليم

وفي سياق متصل سبق أن أصدرت السمطات التركية قرارًا يقضي بإخالء مركز إيواء كيميس من 
الشباب الالجئين الفمسطينيين السوريين العازبين، وتطبيقًا ليذا القرار قامت الييئة العامة لشؤون 

الالجئين الفمسطينيين في الحكومة السورية المؤقتة كونيا الجية المسؤولة عن المركز بإعالم 
الشباب العازبين داخل المركز بيذا القرار، حيث أعطتيم ميمة لممغادرة تجنبًا ألي إجراء قد تتخذه 
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السطات التركية بحقيم، ىذا وقد بررت السمطات التركية بأن قرارىا جاء لوضع حد لممشاكل 
. الناجمة عن وجود الشباب غير المتزوجين مع العائالت في مكان واحد

يشار أن العشرات من سكان المخيمات الفمسطينية لجؤوا إلى تركيا منذ بداية األحداث التي 
وبحسب إحصائية األونروا األخيرة فأن  م2011/ 8شيدتيا مدينة الالذقية ومخيم الرمل منذ شير 

 . شخص1500عدد الالجئين الفمسطينيين القادمين من سورية إلى تركيا بمغ 

 
 مركز إيواء كيميس

 اعتقال
في مخيم العائدين بحمص  وىي موظفة في مشفى  "ميسون حديد"األمن السوري يعتقل السيدة 

 .بيسان، حيث تم اعتقاليا في الحادي عشر من الشير الجاري وذلك في دائرة اليجرة والجوازات
 

 لجان عمل أهمي
نظمت إدارة اليالل األحمر الفمسطيني في مخيم اليرموك لقاء مع متطوعييا بحثت فيو آخر 

التطورات المتعمقة بعمل اليالل األحمر داخل اليرموك، كما تطرق اإلجتماع إلى موضوع تطوير 
ميارات وقدرات الكادر الطبي والتطوعي لدييا بيدف خدمة أبناء المخيم وتقديم يد العون ليم، 

مقدمة "تجدر اإلشارة أنو تم خالل اإلجتماع اإلعالن عن التحضير لبدء دورتين إحداىما بعنوان 
الحمل والنقل واخالء " أما الدورة الثانية فتحمل عنوان" في عمم األدوية واألشكال الصيدالنية

إلى ذلك قامت مؤسسة جفرا بإفتتاح روضة الشييد محمود  "المصابين اثناء الحوادث والكوارث
قاسم أسعد في مخيم خان الشيح بريف دمشق وذلك بيدف رعاية األطفال وتقديم خدمات تعميمية 

. مجانية ليم
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وفي لبنان أشرفت كل من لجنة فمسطينيي سورية في لبنان، وتجمع عّمال فمسطينيي سورية 
وبدعم وتمويل من حممة الوفاء األوروبية واليالل الخيري الدنماركي ومؤسسة الرحمة النمساوية، 

عائمة من الالجئين الفمسطينيين " 14"عمى ترميم وصيانة مركز إيواء النور الخيري والذي يؤوي 
. القادمين من سورية

أما في تركيا فقد أقامت الييئة العامة لشؤون الالجئين في سوريا التابعة لمحكومة السورية المؤقتة 
دورات يدوية لالجئات الفمسطينيات السوريات في مركز إيواء كيميس  i.m.c وبالتعاون مع منظمة

، بيدف دعم المرأة "أم وعاممة..المرأة الفمسطينية"عمى الحدود السورية التركية، وذلك تحت شعار
من خالل تأمين الحد األدني لإلكتفاء الذاتي لألسرة الفمسطينية وتدريبيا عمى صنع مالبس 

( 94)صوفية ألطفاليا، يذكر أن عدد العائالت الفمسطينية السورية في مركز إيواء كيميس بمغ 
 . شخصاً 520عائمة ما يقارب 

 
 يدوية لالجئات في مركز إيواء كيميسالدورات ال

 حال المخيمات الفمسطينية في سورية
 استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة عمى المخيم :مخيم اليرموك •

 يومًا عمى 38 والماء لـ ، يوماً 551 عمى التوالي، وانقطاع الكيرباء منذ أكثر 469لميوم 
.  ضحية155: التوالي، عدد ضحايا الحصار

 الجيش النظامي يستمر بمنع األىالي من العودة إلى منازليم منذ حوالي :مخيم الحسينية •
 . يومًا عمى التوالي370

الجيش النظامي يستمر بمنع األىالي من العودة إلى منازليم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 . يومًا عمى التوالي340
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 يومًا بعد سيطرة مجموعات 539نزوح جميع األىالي عنو منذ حوالي : مخيم حندرات •
. المعارضة عميو

 يومًا النقطاع المياه عن المخيم وغياب تام لمخدمات األساسية 185حوالي : مخيم درعا •
. داخمو

قصف يستيدف محيط المخيم، واستمرار النقطاع الطرقات الواصمة : مخيم خان الشيح •
 .بينو وبين مركز المدينة

 .استمرار األزمات االقتصادية خاصة البطالة وغالء المعيشة: مخيم خان دنون •
 .استمرار انقطاع التيار الكيربائي عن المخيم منذ أكثر من عام: مخيم النيرب •
الوضع ىادئ نسبيًا : زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة_مخيمات جرمانا والسيدة •

 .مع استمرار األزمات االقتصادية فييا


