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الصميب األحمر الدولي يتمكن من إدخال كميات محدودة من المساعدات "
 "الطبية إلى مخيم اليرموك

 
 
 

  بعد مداهمة األمن لمنزل الجئ فلسطيني أقارب المعتقل يعلنون عن فقدان مبلغ
 .نصف مليون ليرة سورية

  ًفلسطينيو سورية في لبنان يعتصمون أمام مكتب األونروا في صور احتجاجا
. على قطع المساعدات النقدية

  الجئون فلسطينيون وسوريون يضربون عن الطعام احتجاجاً على إجبارهم على
 .ترك بصماتهم في إيطاليا
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 آخر التطورات
طرد من المساعدات الطبية " 50"استطاعت لجنة من الصميب األحمر الدولي إيصال حوالي 

العاجمة إلى مخيم اليرموك لالجئين الفمسطينيين بدمشق، الجدير بالذكر أن جميع مشافي المخيم 
قد توقفت عن العمل بسبب الحصار المشدد الذي يفرضو الجيش النظامي ومجموعات الجبية 

الجئًا من أبناء " 155"يومًا مما أدى إلى وفاة " 470"القيادة العامة عمى المخيم منذ – الشعبية 
 .المخيم

فيما شيدت ساحة الريجة تجمعًا ألىالي المخيم الستالم المساعدات الغذائية المقدمة من 
األونروا، حيث استؤنف توزيع بعض الطرود الغذائية، إلى ذلك تخمل عممية التوزيع إطالق 

 .رصاص من قبل بعض القناصة الذين استيدفوا شارع اليرموك الرئيسي

 
  الستالم المساعدات الغذائية اليرموكخيممهالي أتجمع 

محمد عيسى "أما في حمص فقد داىم عناصر من األمن السوري أول أمس منزل الالجئ 
من أبناء مخيم العائدين، حيث قاموا بتفتيش منزلو وأخذ مبمغ نصف مميون ليرة سورية " شطارة

إن المداىمة "وذلك حسب رواية أحد أقارب المعتقل، وقال شاىد عيان  ($2600)أي ما يقارب 
 ".تزامنت مع توجو األىالي إلى صالة الجمعة األمر الذي أدى إلى تجميرىم بالقرب من المنزل

 
 لبنان 

نفذت لجنة الميجرين الفمسطينين من سورية إلى لبنان والمجان الشعبية الفمسطينية في صور 
اعتصامًا أمام مكتب األونروا في صور رفضًا لقرار األونروا بقطع المساعدات النقدية عن المئات 
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من العائالت الفمسطينية السورية الميجرة في لبنان، سمم المعتصمون خاللو مذكرة إلى مدير 
األونروا في منطقة صور فوزي كساب بعد أن أكدوا فييا عمى رفض قرار األونروا الظالم 

 عائمة من برنامج اإلغاثة والمساعدات الشيرية التي تقدميا 1100والقاضي بحرمان أكثر من 
األونروا لمميجرين الفمسطينيين القادمين من سورية إلى لبنان، وشددت المذكرة عمى رفض 

 كما طالبت بإعادة النظر بالقرار من خالل ،المعايير الظالمة التي استندت إلييا األونروا بقرارىا
 .زيادة حجم المساعدات

 
 أمام مكتب األونروا في صوراإلعتصام 

أما في إيطاليا فيشتكي الالجئون الفمسطينيون والسوريون المحتجزون في مراكز الالجئين في 
إيطاليا من قيام السمطات اإليطالية بإجبارىم عمى ترك بصماتيم تحت التيديد باستخدام العنف، 

حيث تناقل عدد من الناشطين صورًا إلصابات الجئين فمسطينيين وسوريين بعد تعرضيم 
 الجئ 300لمضرب إلجبارىم عمى البصم، وفي ذات السياق أضرب عن الطعام حوالي 

اإليطالية تعبيرًا عن رفضيم ترك بصماتيم في إيطاليا، حيث " سيسيميا"فمسطيني وسوري في بمدة 
 .يؤثر ذلك عمى طمبيم في المجوء لدول أوروبية أخرى

من أبناء مخيم خان الشيح في " عمر أحمد سند"ومن ألمانيا وردت أنباء عن العثور عمى الشاب 
أحد المخيمات المخصصة لمقاصرين بألمانيا، وذلك بعد أن أطمق والديو نداء استغاثة ومناشدة 
عبر مواقع التواصل االجتماعي عمى االنترنت لمعرفة مكانو بسبب انقطاع أخباره منذ أكثر من 

 .شير تقريبًا أثناء توجيو إلى ايطاليا
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 حال المخيمات الفمسطينية في سورية
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة عمى المخيم لميوم : مخيم اليرموك• 

 يومًا عمى التوالي، عدد 39 يومًا، والماء لـ 552 عمى التوالي، وانقطاع الكيرباء منذ أكثر 470
 . ضحية155: ضحايا الحصار

الجيش النظامي يستمر بمنع األىالي من العودة إلى منازليم منذ حوالي : مخيم الحسينية• 
 . يومًا عمى التوالي371

 340الجيش النظامي يستمر بمنع األىالي من العودة إلى منازليم منذ حوالي : مخيم السبينة• 
 .يومًا عمى التوالي

 يومًا بعد سيطرة مجموعات 540نزوح جميع األىالي عنو منذ حوالي : مخيم حندرات• 
 .المعارضة عميو

 . يومًا النقطاع المياه عن المخيم وغياب تام لمخدمات األساسية داخمو186حوالي : مخيم درعا• 
قصف يستيدف محيط المخيم، واستمرار النقطاع الطرقات الواصمة بينو : مخيم خان الشيح• 

. "خان الشيح- زاكية"وبين مركز المدينة باستثناء طريق 
 .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 مع : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة• 

. استمرار األزمات االقتصادية فييا


