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  "لجنة فلسطينيي سورية في لبنان"يوم طبي ومؤتمر صحفي في إطالق "
 

 
 
 

 أربع ضحاٌا فلسطٌنٌٌن سقطوا فً سورٌة .

 قصف على مخٌم الٌرموك .

  مجموعات الجٌش الحر تعلن موافقتها على عودة أهالً مخٌم
. حندرات

  انقطاع مٌاه الشرب بشكل كامل عن جمٌع مناطق مخٌم النٌرب، مما
. أضطر سكانه للجوء إلى طرق بدائٌة لتأمٌنها

  حالة من الخوف والهلع عاشها سكان مخٌم جرمانا نتٌجة دوي
. أصوات انفجارات قوٌة هزت أرجاء المخٌم
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 :ضحايا
، حيث قضت إثر القصف الذي استيدف مخيم اليرموك ظير "جميمة شيابي"ارتقاء  -

. اليوم
. ، قضى متأثرًا بجراحو إثر القصف الذي استيدف مخيم اليرموك"مازن سعد"ارتقاء  -
. في ظروف غامضة داخل مخيم اليرموك" وليد شاكر"ارتقاء الشاب  -
صباح اليوم، حيث قضى متأثرا بجراح أصابتو إثر القصف " عدنان أحمد قنديل"ارتقاء  -

 .عمى مخيم الحسينية قبل عدة أيام
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عدنان أحمد قنديل      مازن سعد
 

 مخيم اليرموك
نقل مراسل مجموعة العمل نبأ تعرض مخيم اليرموك لمقصف وسقوط عدد من القذائف الياون 
عميو طالت محيط صالة السوار أدت إلى وقوع ضحايا وسقوط عدد من الجرحى، ومن الجانب 
اإلنساني فيعاني سكانو من نقص حاد في المواد الغذائية واألدوية، كما يشتكون من استمرار 

انقطاع التيار الكيربائي عن المخيم لمدة تزيد عن الشيرين، أما من جانب العمل األىمي فقد قام 
فريق الدفاع المدني في ىيئة فمسطين الخيرية، بتجييز ممجأ عبد القادر الحسيني بمخيم اليرموك، 

 .لحاالت الطوارئ وذلك في سبيل توفير مالذ آمن ألىالي المخيم في حاالت القصف الشديد
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 مخيم حندرات
أوردت إحدى صفحات التواصل االجتماعي المعنية بنقل أخبار مخيم حندرات بأن مجموعات 
الجيش الحر المتواجدة ىناك قد أعممت اليوم المحكمة الشرعية في مدينة حمب موافقتيا عمى 
تسييل عودة أىالي المخيم إليو، وتشكيل لجنة من أبنائو لتنظيم عودتيم قبل شير رمضان 

المبارك، وأكدت المعمومات بأن ىناك مساعي يبذليا وسطاء لتأمين سالمة دخول األىالي، الذين 
يتخوفون من انتقام مجموعات الجيش الحر من بعض أعضاء المجان األمنية التابعة لمقيادة 

العامة، لذلك طمب الوسطاء من مجموعات الجيش الحر تعيد واضح بعدم التعرض لكل من يريد 
 .العودة إلى المخيم شريطة عدم السماح بوجود سالح داخل المخيم

 
 مخيم النيرب

ال تزال معاناة أىالي مخيم النيرب مستمرة جراء انعكاس تجميات الصراع الدائر في سورية عمى 
أوضاعيم المعيشية واالقتصادية التي نجم عنيا شح في المواد الغذائية واألدوية والمحروقات 
والدقيق وغالء في األسعار، واستمرار انقطاع التيار الكيربائي عن المخيم منذ قرابة الثمانية 
أشير عمى التوالي، وما زاد من معاناتيم ومأساتيم ىو انقطاع مياه الشرب بشكل كامل عن 

 .جميع مناطق المخيم مما اضطرىم لمجوء إلى طرق بدائية لتأمينيا
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 مخيم خان الشيح
حالة من اليدوء الحذر سادت شوارع وأزقة مخيم خان الشيح، إال أن سكانو يعانون من المعاممة 

 اتجاىيم، حيث قاموا اليوم باعتقال أحد أبناء 68غير اإلنسانية التي يقوم بيا عناصر حاجز 
المخيم لعدة ساعات وضربو وتوجيو اإلىانات والشتائم لو، كما يشتكون من نقص حاد في مادة 
الطحين ما سبب أزمة حقيقية في الحصول عمى رغيف الخبز، وكذلك استمرار انقطاع شبكة 

 .االتصاالت الخموية والتيار الكيربائي لساعات وأيام عديدة
 

 مخيم جرمانا
حالة من الخوف واليمع عاشيا اليوم سكان مخيم جرمانا نتيجة دوي أصوات انفجارات قوية ىزت 

أرجاء المخيم بسبب سقوط عدد من القذائف عمى منطقة جرمانا أسفرت عن سقوط عدد من 
الجرحى، ومن جانب آخر يعاني سكان المخيم من نقص الخدمات األساسية وشح المواد الغذائية 

واألدوية والمحروقات، يشار أن مخيم جرمانا يستقبل آالف األسر الوافدة إليو من المخيمات 
 .الفمسطينية والمناطق المتاخمة لو بسبب تردي األوضاع األمنية لدييم

 
 :لبنان

أقامت لجنة فمسطينيي سورية في لبنان وبالتعاون مع مركز خالد بن الوليد الطبي يومًا طبيًا 
مجانيًا لالجئين الفمسطينيين من سورية إلى لبنان والذين يقطنون في مراكز اإليواء بمجمع بدر 

. 23/6/2013وروضة البياء وأطراف مخيم عين الحموة بتاريخ 
ىذا وقد تخمل فعالية اليوم الطبي مؤتمر صحفي إلشيار لجنة فمسطينيي سورية في لبنان حيث 
أكد الناطق اإلعالمي لمجنة في البيان الذي تاله بأن المجنة ىي عبارة عن ناشطين فمسطينيين 

 في مخيمات سورية اجتمعوا واإلغاثيالجئين من سورية إلى لبنان ليم باع في العمل التطوعي 
من أجل تسميط الضوء عمى معاناة أىميم الالجئين إلى لبنان لمتخفيف منيا من خالل رصد 

ىموميم ومشاكميم واحتياجاتيم المادية والتعميمية والصحية والعمل عمى تأىيل وتطوير مياراتيم 
عبر التشبيك مع مؤسسات المجتمع المدني واألىمي لتمكينيم وتعزيز صمودىم، وكذلك تنظيم 
قامة  الدورات والمحاضرات وورش العمل المتعمقة بالالجئين الفمسطينيين من سورية إلى لبنان وا 
األنشطة والفعاليات التي تبرز معاناتيم واحتياجاتيم، والمشاركة في االعتصامات والفعاليات 
الخاصة بيم لممساىمة في إيصال صوتيم لمجيات المعنية بيم، وكذلك إعداد التقارير التي 

. تحاكي قضية الالجئين بيدف الوصول إلى واقع أفضل ريثما تتحقق عودتيم إلى ديارىم
الجدير ذكره بأنو شارك في الحممة مجموعة من األطباء الفمسطينيين السوريين والمبنانيين 

باإلضافة إلى مجموعة من الشباب والفتيات المتطوعين في ىذا المجال، وقد شمل اليوم الطبي 
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الصحة العامة، األطفال، العظام والمفاصل جراحة الكمى والمسالك : االختصاصات التالية
 .البولية، األمراض الجمدية، واألمراض النسائية

 

 
 لالجئين الفلسطينيين من سورية إلى لبنان اليوم الطبي المجاني
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