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نداء لتأمين حليب األطفال في مخيم دير بلوط شمالي سورية

• توثيق الجئ فلسطيني جديد قضى في سجون النظام السوري.
• تجدد القصف على مخيم درعا وسط مخاوف من تصعيد العمليات العسكرية.
• عمل متواصل لرفع ركام األبنية في مخيم السبينة.

ضحايا
وثقت مجموعة العمل ،قضاء الالجئ الفلسطيني "أحمد محمد برناوي" تحت التعذيب في سجون
النظام السوري ،بعد اعتقال دام ما يقارب العامين والنصف ،وهو من ابناء مخيم اليرموك لالجئين
الفلسطينيين في دمشق.

يشار إلى أن فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل أعلن أن الحصيلة االجمالية للضحايا
الفلسطينيين الذي قضوا تحت التعذيب في سجون النظام السوري بلغت ( )482ضحية ،فيما
يتوقع أن تتجاوز األعداد الحقيقة ما تم توثيقه وذلك بسبب تكتم النظام السوري على مصير أكثر
من ( )1680معتقالً فلسطينياً.

آخر التطورات
وجهت عائالت مخيم دير بلوط وناشطون شمال سورية نداء استغاثة لتأمين حليب األطفال لعدم
قدرة النازحين على شرائه ،بسبب الفقر واألوضاع المادية السيئة التي يعيشها المهجرون في
المخيم.
إضافة إلى ارتفاع أسعار حليب األطفال ،حيث يصل سعر العلبة الواحدة إلى قرابة  3آالف ليرة
سورية (نحو  6دوالرات أميركية) ،وهي ال تكفي إال ألسبوع واحد.

وشدد الناشطون على ضرورة التكفل بتأمين الحليب لألطفال بشكل مستمر ،منوهين أن أطفال
ّ

المخيم بحاجة إلى  150علبة أسبوعياً ،وأن ظروف المهجرين السيئة يتع ّذر بسببها شراء كثير

من حاجاتهم.

ونشر ناشطون من المخيم صورة طفل قالوا إن والدته ترضعه ماء وتمر بسبب عدم قدرتها على
شراء الحليب ،والطفل مصاب بالتهاب معدة وأمعاء مما سبب له التجفاف.
وكان المهجرون الفلسطينيون الذين خرجوا من جنوب دمشق على دفعات ووصلوا إلى مخيم دير
بلوط التابعة لناحية جنديرس جنوب غرب مدينة عفرين بريف حلب الشمالي شمالي سوريا،
واجهوا فصالً جديداً من المعاناة ،إذ يفتقر المخيم للعديد من الخدمات األساسية.
وفي موضوع مختلف ،جددت دبابات النظام السوري استهدافها لمخيم درعا لالجئين الفلسطينيين
واألحياء المجاورة له ،مما تسبب بوقوع أضرار مادية في منازل المخيم ،يأتي ذلك وسط تخوفات
من تصاعد األعمال العسكرية من قبل النظام ضد المعارضة السورية المسلحة المتواجدة في
الجنوب السوري ،حيث تتسرب أنباء عن نية النظام السوري شن عمل عسكري وشيك.
أما في مخيم السبينة لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق فتواصل اللجان الفنية رفع األنقاض
واألبنية المهدمة إذ تقوم مؤسسة اإلنشاءات العسكرية بالعمل على إزالة وترحيل األبنية المهدمة
واألنقاض في السبينة بشكل يومي.

من جانب آخر ،أعلنت اللجان المختصة في السبينة أنه سيتم إدخال المواطنين القاطنين في
السبينة الصغرى من شارع أبو عارف غرباً وحتى طريق العسالي شرقاً وصوالً لمدارس الريف،
ومن الشارع الرئيسي وصوالً إلى شارع بلدية النازحين والمستوصف ،منوهة إلى ضرورة

اصطحاب األوراق الثبوتية الالزمة لتسجيل دخول األهالي.

وكان مخيم السبينة شهد عام  ،2013اشتباكات عنيفة وتعرض لقصف شديد من قبل قوات
النظام أدى إلى دمار أكثر من  %80من مبانيه تدمي اًر كلياً وجزئياً ،قبل أن يسيطر عليه النظام
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