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أهالي مخيم خان الشيح يطالبون وكالة غوث وتشغيل الالجئين "
الفمسطينيين في سورية بإعادة النظر في إغالق مستوصفها في المخيم، 

عادة فتحه من جديد أمام المرضى  "وا 

 
 
 

 ضحية فلسطينية سقطت جراء األحداث في سورية .

 قصف على مخيمي خان الشيح ودرعا .

  استمرار انقطاع التيار الكهربائي عن مخيم اليرموك منذ أكثر من
. شهر

 أهالي مخيم الحسينية بين نار القصف وسياسة التجويع .

  تتابع جولتها في " لعون منكوبي سورية"حملة الوفاء األوروبية
. المخيمات الفلسطينية في لبنان
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 :ضحايا
من أبناء مخيم خان الشيح، قضى بانفجار عبوة ناسفة أثناء " محمد عمر النادر"ارتقاء الشاب 

 يشار أن الجثمان كان محتجزًا لدى الجبية ،استالمو جثمان ماىر النادر الذي ارتقى يوم أمس
 .القيادة العامة -الشعبية لتحرير فمسطين 

 
 محمد عمر النادر

 
 مخيم خان الشيح

نقل مراسل مجموعة العمل نبأ تعرض مخيم خان الشيح لمقصف وسقوط عدد من القذائف تركزت 
عمى شارع السعيد وثانوية المخيم، ونوه المراسل أن حالة من التوتر والخوف عاشيا سكان مخيم 

 ضخمة ىزت أرجاء المخيم جراء قصف المناطق إنفجاراتخان الشيح بسبب سماع أصوات 
المجاورة لو، ومن جانب آخر طالب أىالي المخيم من إدارة وكالة غوث وتشغيل الالجئين 

عادة فتحو من جديد  الفمسطينيين في سورية بإعادة النظر في إغالق مستوصفيا في المخيم، وا 
تاحة الفرصة لذوي األمراض المزمنة في الحصول عمى أدويتيم بالمجان، كما  أمام المرضى، وا 
أبدوا استغرابيم من إغالقو خاصة في ظل الحاجة الماسة لمرضى السكري وأمراض الضغط 

. والقمب لألدوية التي يقدميا ذلك المستوصف
ن توفرت فيي  (الضغط القمب، السكر،)يشار أن أدوية  شبو مقطوعة عن المخيم منذ أشير وا 

موجودة بأسعار ال يقوى معظم المرضى عمى شرائيا بسبب حاجتيم لكميات كبيرة منيا في كل 
. شير
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 مخيم النيرب
أكد مراسل مجموعة العمل بأن الحي الثالث في منطقة الحمدانية بحمب والذي يقطنو عدد كبير 
من الالجئين والنازحين الفمسطينيين من مخيم حندرات تعرض لسقوط عدد من القذائف اقتصرت 
أضرارىا عمى الماديات فقط، وفي السياق ذاتو يشتكي أىالي المنطقة من تقصير األونروا وعدم 

. تقديم المساعدات ليم
 

 مخيم اليرموك
ىدوء نسبي شيده مخيم اليرموك منذ ساعات الصباح، ترافق ذلك مع حركة نشطة لدخول وخروج 

األىالي من الحاجز أول المخيم وحركة نشطة لألىالي داخل شوارعو وحاراتو، مع استمرار 
انقطاع التيار الكيربائي منذ أكثر من شير عن معظم أرجاء المخيم وعودة خطوط االنترنت 

. واليواتف األرضية
 

 مخيم الحسينية
أفاد مراسل مجموعة العمل بأنو رغم اليدوء الحذر الذي ساد أزقة وحارات مخيم الحسينية إال أن 
سكانو ما زالوا يتخوفون من سقوط القذائف التي ال تميز بين صغير وكيل ومدني ومسمح، كما 
يشتكون من استمرار الحصار المفروض عمييم من قبل الجيش النظامي والذي أدى إلى شح 

. جميع المواد الغذائية والدقيق والمحروقات
 

 مخيم درعا
ذكر مراسل مجموعة العمل بأن مخيم درعا تعرض لمقصف ليمي طال المخيم واألحياء المحيطة 
بو، ومن الجانب المعاشي يشكو من تبقى من سكانو من أزمات إنسانية خانقة بسبب شح المواد 

. الغذائية واستمرار انقطاع خدمات التيار الكيربائي واالتصاالت
 

 :لجان عمل أهمي
قام مسعفو الممف الطبي في مجموعة سواعد بعدة زيارات لممصابين والجرحى في منازليم وتقديم 
العالج المناسب ليم رغم قمة اإلمكانيات ونقص المواد الطبية الالزمة بسبب الحصار المفروض 

. عمى مخيم اليرموك
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 مسعفو الممف الطبي في مجموعة سواعدمن قبل زيارات لممصابين 

 
 :حمالت تضامنية

جولتيا في المخيمات الفمسطينية في لبنان " لعون منكوبي سورية"تابعت حممة الوفاء األوروبية 
حيث قامت اليوم بتوزيع الطرود الغذائية وىدايا األطفال إضافة لوجبات طعام عمى بيوت 

. الالجئين ومراكز اإليواء، كما قامت بتخصيص مساعدات مالية لمعائالت التي ليس ليا معيل

 
 المبنانية بعمبك منطقة في النازحين األطفال عمى لمهدايا توزيعها أثناء األوروبية الوفاء حممة
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 :مجموعة العمل
تمقت مجموعة العمل من أجل فمسطينيي سورية نبأ تعميم وزارة التربية المصرية بضرورة معاممة 
الالجئين الفمسطينيين من سورية إلى مصر معاممة المواطن المصري فيما يتعمق بالتسجيل في 
المدارس الحكومية بترحاب وامتنان كبيرين، وتعتبر المجموعة أن ىذا القرار يعبر عن عميق 

العالقة الطيبة التي تجمع الشعبين الفمسطيني والمصري، وتعده خطوة ميمة في إطار التخفيف 
من معاناة الالجئين الفمسطينيين المنكوبين والميجرين من مخيماتيم في سورية، كما وتأمل 

المجموعة أن ينسحب ىذا التطور عمى قرار مماثل من قبل وزارة التعميم العالي لتمكين الطمبة 
الفمسطينيين الجامعيين من متابعة تحصيميم العممي الذي يعتبر رأسماليم الوحيد في ظل النكبات 

. المتالحقة
كما دعت المجموعة كافة الدول التي وصل إلييا الجئون فمسطينيون لمتخفيف من معاناة أشقائيم 

. خصوصًا فيما يتعمق بتسييل حياتيم وتنقميم
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