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نقاذ سفينة تقل و  قصف بالبراميل المتفجرة على أطراف مخيم خان الشيح،"  022ا 
 "الجئ فلسطيني وسوري من الغرق قبالة السواحل االيطالية

 
 
 

 ثالث ضحايا فلسطينيين في سورية. 

 الغذائية إلى مخيم اليرموك وإجالء الحاالت ستمرار إدخال المواد ا

 .اإلنسانية منه

 معاناة إنسانية شديدة يعيشها فلسطينيو مخيم جرمانا. 
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 :ضحايا
ثالث ضحايا قضوا اليوم في مخيم خان الشيح جراء القصف بالبراميل المتفجرة على المزارع 

 المحيطة بالمخيم والضحايا هم
 .ويامن رياض نهار، والطفل محمد أحمد خليفة الطفالن الشقيقان قصي

 
 :مخيم خان الشيح

شهد مخيم خان الشيح تحليقًا للطيران الحربي تبعه إلقاء عددًا من البراميل المتفجرة على المنطقة 
الطفالن الشقيقان : الشرقية منه والمزارع المحيطة به، ما أدى إلى سقوط سقوط ثالثة أطفال هم

امن رياض نهار، والطفل محمد أحمد خليفة، و عدد من الجرحى، أثناء قصي رياض نهار، و ي
 .جمعهم الحطب للتدفئة

أما من الجانب اإلنساني فيعاني سكان المخيم من أزمات معيشية خانقة بسبب نفاد معظم المواد 
الغذائية والخضار والدقيق حتى بات الحصول على رغيف الخبز هاجس يؤرق الجميع، أما على 

 .الطبي فيشتكي األهالي من نقص حاد في األدوية والمستلزمات والكادر الطبي الصعيد
 

 :مخيم اليرموك
ذكر مراسل مجموعة العمل نبأ استئناف توزيع المساعدات الغذائية على أهالي مخيم اليرموك 

لة واستمرار حم ،ترافق ذلك مع إجالء بعض الحاالت اإلنسانية للعالج, لليوم الثامن على التوالي 
 . تلقيح األطفال داخل المخيم لليوم الثاني على التوالي في مشفى فلسطين

وفي السياق ذاته يشكو سكان المخيم من المحسوبيات والواسطات التي تتخلل عمليتي توزيع 
خراج المرضى وبحسب إفادة أحد الكوادر الطبية بأن  هناك حاالت مرضية " الطرود الغذائية وا 

فورًا من المخيم للعالج اال أن االنتقائية ودفع الرشاوي هو ما يؤخر  خطيرة تستدعي إخراجها
 ".إخراجهم للعالج في المشافي خارج المخيم

ومن جهة أخرى ال يزال سكان المخيم ينتظرون تطبيق بنود االتفاق من أجل فك الحصار 
 .فيهعلى التوالي ما سبب تدهور األوضاع اإلنسانية  802المفروض على المخيم لليوم 
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 ية من مخيم اليرموك لتلقي العالجإخراج عدد من الحاالت اإلنسان

 :مخيم جرمانا
كبيرة من أهمها االكتظاظ السكاني الكبير في  إنسانيةيعاني سكان مخيم جرمانا من مشاكل 

المخيم، وذلك بسبب نزوح عدد كبير من أهالي تجّمع الحسينية، ومخيم اليرموك، والذيابية 
 .والبحدلّية، وبعض بلدات وقرى الغوطة الشرقية

ثالث عائالت في غرف الصفوف المدرسية في مراكز االيواء يبلغ ونوه المراسل بأن عدد ساكني 
 ،في ظل عدم وجود أماكن لالستحمام في المدارس, د األدنى، وهذا ما تكتظ به أيضًا المنازلالح

 .ما قد يسبب ذلك من تفٍش لألمراض
ووضعهم , كما ُيضاف لذلك مشكالت التعليم الناتجة عن هجرة الطالب عن مدارسهم األصلية

 .في مدارس مستأجرة خارج المخيم
 

 :مخيم خان دنون
أوضاع معيشية مأساوية يعيشها أهالي مخيم خان دنون في ريف دمشق، حيث يستقبل المخيم 
المئات من النازحين من المخيمات األخرى، ويعاني األهالي من أزمات معيشية في المحروقات 
والغذاء إضافة لغالء األسعار، وفي ذات السياق ما يزال أهالي مخيم دنون يشتكون من المعاملة 
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نسانية التي يتصرفها عناصر الحاجز التابع للجيش النظامي اتجاههم حيث يقومون غير اإل
 .بمصادرة بعض األغراض الشخصية التي يحملونها

 
 :مخيم العائدين حماة

 .حمالت دهم لمنازل المخيم واعتقاالت تعسفية تطال أبناء المخيم بين الفينة واألخرى
الء األسعار وشح المواد الغذائية وضعف شبكة معيشيًا يشكو سكان المخيم من ضيق الحال وغ

 . االتصاالت الخلوية
 

 :إيطاليا
الجئ  800من إنقاذ نحو  5/8/8002تمكنت البحرية وحرس الحدود االيطاليين يوم أمس 

فلسطيني وسوري لدى وصلوهم إلى المياه اإلقليمية االيطالية، وذلك بعد تعرضهم لمخاطر عديدة 
 .ودي بحياتهمفي عرض البحر كادت أن ت

 4/2/2014الجدير ذكره أن الزورق الذي تم إنقاذه قد انطلق من الشواطئ الليبية يوم األربعاء 
شخص فلسطيني وسوري هربوا من جحيم األحداث في  800صباحًا وكان يقل على متنه حوالي 

 .سورية إلى ليبيا ومن ثم للدول األوربية عبر البحر بحثًا عن حياة كريمة


