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 "أم وطفلها ضحيتا احتراق أحد مدارس األونروا في مخيم خان دنون"

 
 

 

 أزمة مٌاه ٌشهدها مخٌم جرمانا برٌف دمشق. 

 توزٌع كمٌة من المساعدات على األهالً المحاصرٌن فً مخٌم الٌرموك. 

  بعد استهداف حافلة تقل عدد من أبناءه الهدوء ٌسود مخٌم خان الشٌح برٌف
 .دمشق

 األمن السوري ٌعتقل شاب من مخٌم العائدٌن بحمص وٌفرج عن آخر. 

 
 
 
  

 مخٌم خان دنون
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 ضحايا 
استطاعت مجموعة العمل من أجل فمسطينيي سورية أن توثق الضحيتان المتان قضتا بحريق 

ندى "التابعة لوكالة األونروا في مخيم خان دنون بريف دمشق، وىما األم " بيت الىيا"مدرسة 
حيث كانت المجموعة قد نشرت في تقرير األمس خبرًا عن حريق " أحمد العبسي"وابنيا " مطاوع

المدرسة التي تستقبل عددًا من العائالت النازحة إلى المخيم، حيث أدى الحريق إلى أضرار 
مادية كبيرة إضافة إلى عدد من اإلصابات، ويذكر أن المخيم يستقبل المئات من العائالت 

 .الفمسطينية النازحة عن مخيماتيا بسبب القصف والحصار
 

 آخر التطورات
– لميوم الخامس بعد المئة الرابعة تستمر حواجز الجيش النظامي ومجموعات الجبية الشعبية 

القيادة العامة بفرض حصارىا المشدد عمى مخيم اليرموك لالجئين الفمسطينيين بدمشق، حيث 
أدى الحصار إلى نفاد جميع المواد الغذائية من المخيم إضافة إلى توقف جميع مخابزه ومشافيو 

ضحية في صفوف المدنيين " 154"عن العمل باستثناء مشفى فمسطين، مما أدى إلى وقوع 
بسبب نقص الغذاء والخدمات الطبية، وفي سياق متصل تم صباح األمس إدخال كميات محدودة 
من المواد الغذائية إلى المخيم حيث تم توزيعيا عمى األىالي الذين انتظروىا منذ ساعات الصباح 

 .األولى

 
 توزيع المساعدات في مخيم اليرموك
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أما في ريف دمشق فيعاني أىالي مخيم جرمانا من انقطاع مياه الشرب منذ حوالي ثالثة أيام 
وسط مطالبات من األىالي لمييئة العامة لالجئين واألونروا التدخل لحل تمك المشكمة، ويذكر أن 

المخيم الذي يعيش حالة من اليدوء مقارنة بالمخيمات األخرى يعاني من أوضاع اقتصادية 
صعبة حيث يشتكي األىالي من انتشار البطالة وارتفاع أسعار المواد الغذائية وغالء إيجارات 

 .المنازل
وفي ريف دمشق أيضُا تسود حالة من اليدوء أرجاء مخيم خان الشيح لالجئين الفمسطينيين، 

ويذكر أنو في أول أمس قد سجل استيداف لحافمة تقل ركاب من المخيم عبر طريق زاكية حيث 
. قضت إثر ذلك شابة من المخيم ووقع عدد من الجرحى

ويذكر أن جميع الطرق الواصمة بين مخيم خان الشيح والمناطق المجاورة لو مغمقة بسبب توتر 
 .الذي يتم إغالقو بين الحين واآلخر" زاكية"األوضاع األمنية فييا باستثناء طريق 

وفي حمص تستمر حممة االعتقاالت بحق شباب مخيم العائدين لالجئين الفمسطينيين، حيث 
قبل ثالثة أيام، ويذكر أن وتيرة االعتقاالت بحق " عبد الكريم دغيم"سجل اعتقال كل من الشاب 

الشباب ارتفعت بشكل ممحوظ خالل األيام الماضية، مما دفع عددًا منيم إلى ترك المخيم 
واالنتقال إلى مناطق أخرى ومنيم من قرر المجوء إلى تركية، وفي ذات السياق أفرج األمن 

 .وذلك بعد اعتقالو لمدة يومين" إياد موسى عباس"السوري عن الشاب 
 

مصر 
وصمت إلى مجموعة العمل أنباء تفيد بأن المركب الذي غادر مصر في التاسع من الشير 

الجاري متجيًا إلى إيطاليا والذي يقل عددًا من الالجئين الفمسطينيين والسوريين متواجد بالقرب 
من المياه اإلقميمية اإليطالية، وأن خفر السواحل اإليطالية لم ينقذوه حتى ساعة اعداد التقرير 

 .بحجة قربو من السواحل المالطية وأن خفر السواحل المالطي ىو المكمف بإنقاذىم
 

 إفراج
أفرج األمن السوري عن المعتقل الفمسطيني السوري رامي عماد رحمة وذلك بعد اعتقالو من 

 .2014-7-24مطار دمشق الدولي في 


