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فلسطينيون من سورية يعتصمون في لبنان احتجاجًا على قطع األونروا "
 "مساعداتها عنهم

 
 
 استمرار أزمة المياه في مخيمات اليرموك ودرعا. 

 الطيران الحربي يحلق بسماء مخيم خان الشيح بريف دمشق. 

  وزير المصالحة في الحكومة السورية يعد ببذل الجهود لعودة أهالي مخيم

 .الحسينية

 خفر السواحل اإليطالي ينقذون سفينة تقل الجئين فلسطينيين وسوريين. 
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 آخر التطورات
في مخيم " األونروا"نظم الجئون فمسطينيون سوريون في لبنان اعتصامًا أمام مكتب مدير وكالة 

" 1100"قطع المساعدات النقدية عن حوالي " األونروا"عين الحموة، وذلك احتجاجًا عمى قرار 
عائمة تعيش في مخيم عين " 600"عائمة فمسطينية من سورية وحرمانيا من المساعدات بينيم 

الحموة، وذلك في محاولة منيم لمضغط عمى الوكالة من أجل التراجع عن قرارىا، إلى ذلك نفذت 
وقفة  "المية ومية"المجنة الشعبية وفصائل منظمة التحرير الفمسطينية والقوى اإلسالمية في مخيم 

احتجاجية أمام مكتب مدير األونروا في المخيم رفضًا لذلك القرار، حيث شدد المعتصمون في 
مذكرة سمموىا إلى مديري مكتب الوكالة في المخيمين عمى أنيم سيتخذون خطوات أكثر 

 .تصعيدية في حال لم تتراجع األونروا عن قرارىا
عمى " 43" أما في سورية فتستمر أزمة مياه الشرب في مخيم اليرموك بدمشق حيث يدخل اليوم 

األىالي دون أن تتوافر المياه في منازليم، إلى ذلك يعاني أىالي مخيم درعا لالجئين الفمسطينيين 
جنوبي سورية من أزمات بالمياه منذ حوالي الستة أشير في ظل نقص حاد بالخدمات الصحية 
والمعيشية بسبب الدمار الكبير الذي أصاب المخيم إثر القصف المتكرر الذي أسفر عن دمار 

أجزاء كبيرة منو ويذكر أن المئات من عوائل المخيم اضطروا إلى النزوح عنو بسبب سوء 
 .األوضاع في مخيميم

وفي ريف دمشق شيد مخيم خان الشيح تحميقًا مكثفًا لمطيران الحربي في سمائو مما أدى إلى 
انتشار حالة من القمق بين سكانو خشية تجدد القصف بالبراميل المتفجرة عميو، حيث كان 

 .الطيران الحربي قد استيدف المخيم عدة مرات خالل األشير القميمة الماضية
أما معيشيًا فقد أفاد مراسمنا داخل المخيم أن طريق زاكية ــ خان الشيح لم ُتسجل بيا اليوم أي 
اشتباكات أو إطالق نار من قبل القناصة، وأضاف بأن جميع أنواع الخضار والمواد الغذائية 
ومادة الغاز متوفرة في المخيم، إال أن سكانو يشتكون من ضعف شبكة االتصاالت الخموية 

 .واألنترنت
عمى أن وزراتو " عمي حيدر"وعمى صعيد آخر أكد وزير المصالحة الوطنية في الحكومة السورية 

 وذلك خالل لقاءه بعدد من ،ستبذل جيودىا في سبيل عودة سكان مخيم الحسينية إلى منازليم
أىالي ووجياء مخيم الحسينية ومنطقة الحسينية، والذين طالبوا بدورىم بالسماح ليم بالعودة إلى 

إلى مخيميم الذي يسيطر عميو الجيش النظامي وبعض الفصائل الفمسطينية منذ 
11/10/2013. 
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 مخيم الحسينية

الحكومة السورية - أما في تركيا فقد قامت الييئة العامة لشؤون الالجئين الفمسطينيين في سورية 
المؤقتة بتوزيع بعض البطانيات الشتوية عمى عدد من العائالت الفمسطينية السورية المتواجدة في 

 .يواء ومدينة كيميس التركيةإلمركز ا
وفي إيطاليا قام خفر السواحل االيطالي بانقاذ مركب انطمق من مرسين في الرابع عشر من 

 .الشير الجاري وكان يقل عمى متنو عدد من الالجئين الفمسطينيين السوريين والسوريين

 
السواحل االيطالي انقاذ المهاجرين من قبل خفر 
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 المخيمات الفلسطينية في سورية احصائيات وأرقام

استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة عمى المخيم : مخيم اليرموك •
 يومًا 43 يومًا، والماء لـ 556 عمى التوالي، وانقطاع الكيرباء منذ أكثر من 473لميوم 

 . ضحية155: عمى التوالي، عدد ضحايا الحصار
الجيش النظامي يستمر بمنع األىالي من العودة إلى منازليم منذ : مخيم الحسينية •

 . يومًا عمى التوالي375حوالي 
الجيش النظامي يستمر بمنع األىالي من العودة إلى منازليم منذ حوالي : مخيم السبينة •

 . يومًا عمى التوالي344
 يومًا بعد سيطرة مجموعات 544نزوح جميع األىالي عنو منذ حوالي : مخيم حندرات •

 .المعارضة عميو
 يومًا النقطاع المياه عن المخيم وغياب تام لمخدمات األساسية 190حوالي : مخيم درعا •

 .داخمو
استمرار النقطاع الطرقات الواصمة بينو وبين مركز المدينة باستثناء : مخيم خان الشيح •

 ."خان الشيح- زاكية"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 : زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة_مخيمات جرمانا والسيدة •

 .نسبيًا مع استمرار األزمات االقتصادية فييا


