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تصعيد عسكري متواصل في محيط مخيم خان الشيح وسط أنباء عن "
 "محاولة النظام اقتحام المنطقة

 

 
 

 فقدان شاب فلسطيني في ريف حلب الشمالي 

 انطالق األسبوع الطبي الثالث ألهل مخيم اليرموك 

  الرابعة ذهبية بطولة الكاراتية في السويد ينالها فلسطيني سوريللمرة  
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 آخر التطورات

أفاد مراسل مجموعة العمل في ريف دمشق، أن محيط مخيم خان الشيح يشهد تصعيدًا متواصاًل 
في حجم العمليات العسكرية وأعمال القصف بالصواريخ والبراميل المتفجرة، حيث ألقت طائرات 

ري عدة براميل متفجرة على المزارع الشرقية ومحيط شارع شرف واإلسكان، كما تم النظام السو 
 .استهداف مزارع خان الشيح بصاروخي أرض أرض من نوع فيل

وأكد المراسل أن المنطقة المحيطة بالمخيم امتدادًا لطريق زاكية خان الشيح يتعرض لقصف 
الشيح، فيما تتحدث مصادر اعالمية عنيف وسط أنباء عن محاولة النظام اقتحام مزارع خان 

مقربة من النظام عن سقوط عدد كبير من القتلى جراء االشتباكات العنيفة بين قوات النظام 
 .السوري ومجموعات المعارضة المسلحة في منطقة دير خبية القريبة من مخيم خان الشيح

 
عام من أبناء مخيم ( 02" )شادي محمود ديب منصور"في غضون ذلك ُفقد الشاب الفلسطيني 

-1-9اليرموك، وهو في طريقه إلى تركيا، حيث وصل إلى منطقة الباب في حلب بتاريخ 
 .، وفقد في هذا التاريخ، فيما ناشدت والدته بمساعدتها بأي معلومات عنه وعن مصيره0212

 83داعش يسيطر على مدينة الباب التي تبعد عن مدينة حلب  -الجدير ذكره أن تنظيم الدولة 
، ويواجه المدنيون صعوبة في 0212كيلومترًا نحو الشمال الشرقي منذ شهر كانون الثاني عام 
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مغادرتها بسبب التشديد المفروض من قبل التنظيم، في ظل قصف جوي روسي وسوري 
 .يستهدفها

 
ك تشير اإلحصائيات الموثقة لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن عدد الالجئين إلى ذل

 .شخصاً ( 039)الفلسطينيين الذين فقدوا منذ بداية الصراع الدائر في سورية وصل إلى 

وفي سياق مختلف أطلقت الهيئة الخيرية إلغاثة الشعب الفلسطيني بالتعاون مع الهالل األحمر 
وذلك في بلدة يلدا جنوب العاصمة " سبوع الطبي الثالث ألهل مخيم اليرموكاأل"الفلسطيني، 

السورية دمشق، وسيشمل عيادات عديدة يتم خاللها تقديم معالجة مجانية، كما ستقدم األدوية 
 .المناسبة للحاالت المرضية
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ليوم حالة مرضية ضمن عيادات الداخلية واألطفال وصلت إليها في ا 172وأوضحت الهيئة أن 
األول للحملة وتلقت العالج كما حصلت على الدواء مجانا، مؤكدة أن برنامج الحملة يستمر 

 .أيام 7طيلة 

جاء نتيجة الحاجة الملحة التي لمستها الخيرية ألهلنا "وأكدت الهيئة أن تكرار هذا االسبوع الطبي 
، "ية واألدوية هناكمن مخيم اليرموك حيث انتشار األوبئة واألمراض وانعدام الخدمات الطب

ويأتي هذا المشروع  "ما يميز هذا األسبوع الثاني هو زيادة عدد األدوية وتنوعها"وأضافت أن 
بالتعاون مع جمعية الهالل األحمر الفلسطيني والهيئة العامة لالجئين الفلسطينيين العرب، يذكر 

أجبرت المئات من  0212نيسان | أن سيطرة تنظيم الدولة على المخيم المحاصر في إبريل 
العوائل الفلسطينية على ترك منازلها والنزوح إلى البلدات المجاورة، وذلك بعدما سهلت مجموعات 

 .على المخيم المحاصر" داعش"جبهة النصرة سيطرة 

بالمرتبة األولى ببطولة " عاصم حسام الدين طالب" أما في السويد فاز الالجئ الفلسطيني السوري 
الذي كان يمارس " الطالب"للكارتيه، وذهبية البطولة للمرة الرابعة، علمًا أن المملكة السويدية 

رياضة الكاراتية في سورية ونال المرتبة األولى في العديد من بطوالت الجمهورية، وصل إلى 
السويد مع عائلته منذ حوالي العامين بعد أن أجبرتهم الحرب الدائرة في سورية إلى الهجرة للبحث 

 .واألمان وهربًا من القصف والحصارعن األمن 

الجدير بالذكر أن هناك العديد من أبناء المخيمات الفلسطينية الذين وصلوا إلى أوروبا قد حققوا 
ابن مخيم اليرموك فاز يوم " عبد هللا موسى"الكثير من النجاحات منهم الالجئ الفلسطيني الشاب 

 .لى مستوى مملكة السويدبالمرتبة األولى ببطولة الجودو ع 0212/  9/  02

 

 3102/ أكتوبر –تشرين األول / 32/إحصائيات وأرقام حتى  فلسطينيو سورية 

 .الجئ فلسطيني سوري في األردن (15500)  •
 .الجئ فلسطيني سوري في لبنان (42,500)  •
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لغاية " األونروا"الجئ فلسطيني سوري في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة  (6000)  •
 .0212يوليو 

 .الجئ فلسطيني سوري في تركيا (8000)  •
 .الجئًا فلسطيني سوري في قطاع غزة (1000)  •
 .0212ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى منتصف ( 79)أكثر من  •
القيادة  -استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية : مخيم اليرموك •

( 1032)وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من  ،لتواليعلى ا( 1008)العامة على المخيم لليوم 
 .ضحية( 192)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار ( 728)يومًا، والماء لـ 

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .يومًا على التوالي( 1272)

يومًا بعد سيطرة مجموعات ( 1023)منذ حوالي نزوح جميع األهالي عنه : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 72)النقطاع المياه عنه ودمار حوالي  يوماً ( 920)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

 .استمرار األزمات االقتصادية فيها
استمرار انقطاع جميع الطرقات الواصلة بينه وبين المناطق المجاورة : الشيحمخيم خان  •

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


