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الجئون فمسطينيون طالبوا السمطات التونسية بإلقائهم بالبحر لتخميصهم "
 "من معاناتهم

 

   
 

 ثالث ضحايا فلسطينيين سقطوا في سوريا اليوم .

 قصف على مخيمي الحسينية واليرموك .

 نشوب حريق في أحد منازل مخيم اليرموك  .

  وفد منظمة التحرير الفلسطينية من جديد إلى سورية مطلع األسبوع
لبحث أوضاع الالجئين  

  بتقديم الدعم الالزم « األونروا»اعتصامان في البقاع لمطالبة
. لالجئين من سورية إلى لبنان
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 :ضحايا
من ُمرتبات جيش " حسين أحمد نايف"و" حسان عمي حسن"و" أييم مزيد"ارتقاء كلٌ من المجندين 

 .التحرير الفمسطيني، إثر اشتباك مع مجموعات الجيش الحر في مدينة عدرا
 

 مخيم الحسينية
أكد مراسل مجموعة العمل سقوط عدد من القذائف عمى مخيم الحسينية طالت حي المشروع، 

 تزامن ذلك مع حدوث ،ومحيط شارعي العشرة وفرن أبو سعيد دون أن تسفر عن وقوع إصابات
. اشتباكات بين مجموعات الجيش الحر والجيش النظامي دارت رحاىا في المدخل الشرقي لممخيم

 
 مخيم اليرموك

حالة من اليدوء سادت حواري وشوارع مخيم اليرموك اليوم، ترافق مع حركة شبو اعتيادية لدخول 
ليو، وعند الظييرة شيد المخيم اندالع حريق في أحد المنازل السكنية في  وخروج األىالي منو وا 

 مقابل مؤسسة إبداع التعميمية نتيجة إصابتو برصاص متفجر من قبل الجيش 15شارع الـ
 مساء فقد ُسجل سقوط 7:40النظامي، اقتصرت األضرار عمى الماديات فقط، أما في الساعة 

. دير ياسين لم تسفر عن وقوع إصابات (3)قذيفة عمى الجادة 
ومن الجانب اإلنساني ال يزال سكان اليرموك يعانون من وطأة الحصار الخانق الذي يفرضو 

الجيش النظامي عمى مداخمو ومخارجو والذي يمنع بموجبو دخول المواد الغذائية واألدوية 
. والمحروقات، ىذا باإلضافة إلى استمرار انقطاع التيار الكيربائي واالتصاالت عنو

 

 
  في مخيم اليرموكحريق في أحد المنازل السكنية
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 مخيم خان الشيح

أكد مراسل مجموعة العمل عودة التيار الكيربائي لمختمف مناطق مخيم خان الشيح بعد انقطاع 
 ساعة، ومن جانب آخر ما يزال سكانو يعانون من نقص حاد في المواد 24دام ألكثر من 

الغذائية والتموينية وخاصة مادة الخبز بسبب عدم توفر مادة الطحين، إضافة لعدم انتظام التيار 
 .الكيربائي وانقطاع شبكة االتصاالت لفترات زمنية طويمة

 
 مخيم النيرب حمب

يعاني سكان مخيم النيرب من غالء األسعار وشح المواد الغذائية والمحروقات، واستمرار انقطاع 
التيار الكيربائي منذ عدة شيور ما اضطر بعض األىالي الميسورين الحال إلى المجوء لالشتراك 
بمولدات كيربائية خاصة، أما العائالت الفقيرة والمعدمة فإنيا تعيش في ظالم دامس ما أثر سمبًا 
. عمييم، كما يشتكون من استمرار انقطاع شبكة االتصاالت وخدمة االنترنت أليام وأسابيع عديدة

 
 :مفقودون

 أثناء 25/5/2013من سكان مخيم اليرموك، وذلك بتاريخ  ( عاماً 80)" عثمان فارس"فقد 
خروجو من منزلو في ضاحية قدسيا بعد أن نزح إلييا، يشار أن الفارس يعاني من مرض 

. الزىايمر

 
 عثمان فارس

 :اعتقال
فمسطيني الجنسية من أبناء مخيم العائدين بحمص،  ( عاماً 18)" محمد ترشحاني"اعتقال الشاب 

 .منذ يومين عمى أحد الحواجز في مدينة حمص
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 :لجان عمل أهمي

قامت كٌل من مجموعة سواعد ومؤسسة بصمة ومؤسسة جفرا " يستحقون منا أكثر"تحت عنوان 
زالة أكوام التراب وسقاية القبور في مقبرة الشيداء القديمة بمخيم اليرموك . بحممة تنظيف وا 

 
 تنظيف في مقبرة الشهداءالحممة 

 :جيش التحرير الفمسطيني
وردت أنباء لمجموعة العمل تفيد بوجود أكثر من ثالثين جريح من عناصر جيش التحرير 

الفمسطيني في مشفى تشرين العسكري بدمشق اثر االشتباكات الدائرة بمنطقة عدرا مع مجموعات 
 ضباط وعناصر جيش التحرير الفمسطيني تعرضوا منذ بداية أنمن الجيش الحر، الجدير ذكره 

. األحداث في سورية لمخطف والقتل وقصف مقراتيم
 

 :منظمة التحرير الفمسطينية
أعمنت المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطيني بان وفدًا منيا برئاسة زكريا األغا رئيس دائرة 
شؤون الالجئين بمنظمة التحرير الفمسطينية، وعضوية أحمد المجدالني عضو المجنة التنفيذية، 

، وعمران الخطيب عضو "جبية التحرير الفمسطينية"وبالل قاسم أمين سر المكتب السياسي لـ 
المكتب السياسي لمجبية العربية الفمسطينية، قد غادر إلى سورية لإلطالع عمى أوضاع الالجئين 
الفمسطينيين، كما أن الوفد سيجتمع خالل زيارتو مع الفصائل الفمسطينية والمسؤولين السوريين، 

منيم % 80وسيمتقي مع بعض الالجئين الفمسطينيين ويطمئن عمى أحواليم خاصة أن قرابة 
.  ىجروا من أماكن سكنيم

 . ولم تحقق زيارتو حينيا اليدف المرجو منيا8/2/2013يشار أن الوفد كان قد زار سوريا في 
 

 :لبنان- األونروا
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والفصائل والمجان الشعبية الفمسطينية " األونروا"شكمت وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفمسطينيين 
في لبنان لجنة طوارئ معنية بمتابعة القضايا اإلنسانية واإلغاثية لمنازحين الفمسطينيين من 

 وأكد بيان صدر عن المجنة أمس أّنيا كيان أىمي يضم مجموعة من الناشطين ،سورية
، الفمسطينيين الالجئين من سورية إلى لبنان بيدف رصد الواقع الجديد لالجئين من الجوانب كافة

وتقديم الدعم الالزم ومعالجة المشاكل التي قد يواجييا الالجئون الفمسطينيون في لبنان عبر 
المؤسسات المعنية وتسميط الضوء عمى معاناتيم لمتخفيف منيا قدر المستطاع من خالل 

. التواصل مع الفعاليات الرسمية واألىمية
 

 :لبنان
اعتصم أمس العشرات من النازحين الفمسطينيين في مخّيم الجميل بمدينة بعمبك أمام مكاتب 

ورفع المعتصمون ، «األونروا»احتجاجا عمى الشح في تقديم المساعدات ليم من قبل « األونروا»
. تجاه النازحين الفمسطينيين من سوريا« األونروا»الفتات تنّدد بسياسة 

« األونروا»وفي السياق عينو نفذ عدد من النازحين الفمسطينيين من سوريا اعتصامًا أمام مكتب 
في تعمبايا، حضره ممثمون عن الفصائل الفمسطينية والمجان الشعبية، وأطفال النازحين، الذين 

تجاه « األونروا»حضروا من قرى البقاع الغربي واألوسط، معترضين عمى تقصير خدمات 
. الفمسطينيين

بتأمين مكتب طوارئ » رئيس المكتب، طالبوا إلىوفي ختام االعتصام قّدم المعتصمون كتابًا 
يستقبل النازحين ويؤمن ليم المساعدة األولية واإليواء الالئق بيم، واعتماد مساعدات مالية شيرية 

، واعتماد سمة غذائية شيرية، وبتأمين العالج $300ثابتة لكل عائمة نازحة ال تقل عن 
واالستشفاء والعمميات والصور والتحاليل الكاممة، واعتماد نظام تعميمي يناسب المنياج السوري، 
ألبناء النازحين، وتثبيت عيادة بر إلياس بدوام أسبوعي كامل ليتسنى ليا استيعاب مئات النازحين 

. «يومياً 
 

 :تونس
 عاما، منذ أكثر 58 فردا تتراوح أعمارىم بين شيرين و21ثالث عائالت فمسطينية تتألف من 

الميبية طالبوا السمطات التونسية إلى -الواقع عمى الحدود التونسية" الشوشة" من عامين في مخيم
 المفوضية العميا لألمم المتحدة لشؤون واتيمواإلقائيم في البحر لتخميصيم من معاناتيم، "

". الالجئين بالتخمي عن ميمتيا األساسية، والتحول إلى جياز مخابراتي
الالجئين الفمسطينيين في ىذا "أن " الشوشة" وأوضح عمي إسماعيل الالجئ الفمسطيني في مخيم

مموا من الوعود الكاذبة، وطالت معاناتيم، وىم بذلك يطالبون السمطات التونسية بإلقائيم " المخيم
". في البحر
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نحن نعاني األمرين في صحراء تونس، والسمطات تجاىمتنا رغم الوعود الكثيرة بتسوية "وأضاف
 ".ممفاتنا، لذلك نريدىا أن تمقي بنا في البحر لعميا تتخمص منا، ونتخمص نحن من معاناتنا
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