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قصف عمى مركز إيواء ومدرسة تابعة لألونروا في مخيم خان الشيح "
" ُيخمف عددًا من الضحايا والجرحى

 
 

 ضحٌتان فلسطٌنٌتان سقطتا فً سورٌة. 
 حركة نزوح ألهالً مخٌم الحسٌنٌة عنه .

 اعتصاماً نفذ الكادر الطبً فً مشفى فلسطٌن بمخٌم الٌرموك ي
. احتجاجاً على استمرار استهدافه

 ألمن السوري ٌشن حملة دهم واعتقال فً مخٌم العائدٌن بحماة. 
  مركز العودة الفلسطٌنً ومجلس لعالقات الفلسطٌنً األوروبً نظما

جلسة داخل البرلمان البرٌطانً ناقشت التقرٌر الذي أعده الوفد 
البرلمانً الذي زار لبنان مؤخراً لالطالع على أوضاع فلسطٌنًٌ 

 .سورٌة

  ٌُشكل تفاقم أزمات الكهرباء والمحروقات والخبز وارتفاع األسعار 
. هاجساً ٌؤرق أهالً مخٌم العائدٌن بحمص
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 :ضحايا
من أبناء مخيم خان الشيح، قضى متأثرًا بجراحو جراء القصف " محمد الطفوري"ارتقاء  -

الذي استيدف مخيم خان الشيح 
من أبناء مخيم اليرموك، قضت نحبيا إثر قنصيا يوم االثنين " عذاب ريان"ارتقاء -

.  في أول المخيم18/6/2013
 

 مخيم خان الشيح

أفاد مراسل مجموعة العمل بأن مخيم خان الشيح تعرض في ساعات المساء لقصف شديد 
 وىي لألونرواوسقوط عدد من القذائف عميو، حيث سقطت قذيفة داخل مدرسة دير عمرو التابعة 

مركز إيواء لمميجرين في المخيم حيث أوقعت عدد من الضحايا والجرحى، كما ُسجل سقوط 
. قذيفة بالقرب من جامع اليدى خمفت أضرار مادية بمكان سقوطيا

ومن جانب أخر شيد المخيم في ساعات الصباح حالة من اليدوء النسبي شيده مخيم خان 
الشيح اليوم، تخممو سماع أصوات انفجارات قوية نتيجة قصف المناطق المحيطة بو، ومن 

الجانب اإلنساني ما يزال سكان المخيم يعانون من غالء األسعار وعدم توفر الخبز واستمرار 
. انقطاع التيار الكيربائي واالتصاالت عنو لمدة طويمة

 
 مخيم الحسينية

نقل مراسل مجموعة العمل نبأ تعرض مخيم الحسينية لمقصف وسقوط عدد من القذائف عمى 
مناطق متفرقة منو اقتصرت أضرارىا عمى الماديات، ومن جية أخرى نوه المراسل بأن المخيم 

 .شيد حركة نزوح كبيرة لألىالي إلى المناطق المتاخمة لو
 

 مخيم اليرموك
ذكر مراسل مجموعة العمل بأن حالة من اليدوء الحذر خيمت عمى حارات وأزقة مخيم اليرموك، 
ترافق ذلك مع حركة دخول وخروج ألىالي المخيم، ومن الجانب اإلنساني ما يزال السكان ىناك 
يعانون من وطأة الحصار الذي يفرضو الجيش النظامي عمى المخيم والذي يمنع بموجبو دخول 

األدوية والمحروقات وال يسمح إال بإدخال كميات قميمة من المواد الغذائية والخبز إليو، كما 
يشتكون من المعاممة غير اإلنسانية التي يتصرفيا عناصر الحاجز التابع لمجيش النظامي من 

ىانةشتم  .  وضرب لألىالي واالعتقاالت التعسفية بحق شباب المخيموا 
 تحت 18/6/2013وفي السياق ذاتو نفذ الكادر الطبي في مشفى فمسطين يوم أمس الثالثاء 

اعتصامًا أمام المشفى احتجاجًا عمى استمرار " ال تدمرونا.. اإلنسانية أن تساعدونا"شعار 
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القصف عمى مخيم اليرموك واستيداف الكوادر الطبية، الجدير ذكره بأن الطبيب الجراح أحمد 
 .الحسن قد قضى منذ يومين جراء سقوط قذيفة بالقرب من مشفى فمسطين

 
 الكادر الطبي في مشفى فمسطين هنفذاالعتصام الذي 

 
 مجموعات إحدىأنباء عن تعرض مشفى فمسطين في مخيم اليرموك لالعتداء من قبل عناصر و

 الرصاص بإطالقحيث قام أحد عناصرىا " أبو الحسن البمخي"الجيش الحر وتدعى مجموعة 
داخل المشفى باتجاه مكتب اإلدارة مما أدى إلصابة أحد كوادر المشفى برصاصة في القدم، 

 لعدد من الجرحى اإلسعافمتسببًا بحالة من التوتر الشديد في المكان خاصة بعد استقبال قسم 
 .نتيجة القذيفة التي سقطت عمى المخيم

 
 مخيم العائدين حماة

نقل مراسل مجموعة العمل نبأ شن األمن السوري حممة دىم واعتقاالت يوم أمس في مخيم 
العائدين بحماة، حيث قام عناصر األمن بمداىمة منازل المخيم واعتقال عدد من شبابو، ومن 
الجانب االقتصادي يعاني سكانو من نقص حاد في المواد الغذائية وانقطاع التيار الكيربائي 

. واالتصاالت عنو
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عن وسط مدينة  (كم1)م، عمى مسافة 1948يذكر أن مخيم العائدين في مدينة حماة أقيم عام 
كم عن مدينة 45 كم إلى الشمال من مدينة دمشق، و210حماة إلى الغرب منيا، وعمى مسافة

 .حمص
 

 مخيم العائدين حمص
يعاني سكان مخيم العائدين بحمص من تدىور األوضاع المعيشية بشكل كبير، إضافة إلى تفاقم 

أزمات الكيرباء والمحروقات والخبز وارتفاع أسعار المواد األولية بشكل كبير، وما يزيد من 
صعوبة الوضع ارتفاع معدل البطالة وتوقف معظم السكان عن العمل بسبب الصراع الدائر في 

 .سورية
 

:  اعتقال
من أبناء مخيم " خالد سميمان"أنباء وردت لمجموعة العمل تفيد بأن األمن السوري اعتقل الشاب 

 .خان الشيح عمى حاجز سعسع
 

 :لجان عمل أهمي
 بتقديم 18/6/2013قامت الييئة الخيرية إلغاثة الشعب الفمسطيني في قدسيا يوم أمس الثالثاء 
- جامع المحمدي )وجبات غذاء وعدد من الفرشات والطرود الغذائية في بعض مراكز اإليواء 

. (مركز الميايني- جامع العمري 

 
  تقدم المساعدات عمى مراكز اإليواءالهيئة الخيرية

 
ومن جانبيا تقوم ىيئة فمسطين الخيرية بتقديم مساعدات عالجية ومالية ألبناء المخيمات 

 .الفمسطينية من المصابين جراء األحداث الجارية في سورية
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: األونروا
قامت وكالة األونروا في سورية بتوزيع الدفعة الثانية من المعونات المادية والعينية المخصصة 

 كما ، ليرة سورية عن الفرد الواحد6000لالجئين الفمسطينيين في سورية المادية والتي بمغت 
.  لألسرة الصغيرة2000وزعت سمة غذائية بقيمة حوالي 

يشار أن المعونة المادية تم استالميا من رئاسة األونروا في المزة بينما سممت السمة الغذائية في 
 .صحنايا

 
 :مركز العودة الفمسطيني

ناقش اليوم عدد من نواب البرلمان البريطاني التقرير الذي أعده الوفد البرلماني الذي زار لبنان 
، وذلك بناء عمى الدعوة التي وجييا مركز "أوضاع الالجئين الفمسطينيين في سورية"مؤخرًا حول 

. العودة الفمسطينية ومجمس العالقات الفمسطيني األوروبي
مانويل حاساسيان والسفيرة المبنانية . يشار أن الجمسة حضرىا السفير الفمسطيني في بريطانيا د

إنعام عصيران وعضو البرلمان البريطاني فيميب ىولبورن والمورد وارنر والبارونة مارجريت جاي 
. والبارونة تيسا بالكستون واألستاذ غسان فاعور والدكتور عرفات ماضي
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