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 "قصف بالبراميل المتفجرة يستهدف مخيم خان الشيح بريف دمشق"

 
 

 
 
 فلسطيني يقضي في سورية. 
 الجئ فلسطيني محتجز بقبرص اليونانية يحاول االنتحار احتجاجاً على أوضاعه. 
 استمرار انقطاع المياه عن مخيم اليرموك منذ حوالي الشهر. 
  األزمات االقتصادية من أبزر المشكالت التي يعاني منها سكان مخيم جرمانا

 .بريف دمشق
  لجنة فلسطينيي سورية التابعة لجمعية فيدار توزع لحوم أضاحي العيد

 .ومساعدات مالية على فلسطينيي سورية في تركية

 
 
 

 من آثار الدمار في مخيم خان الشيح
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ضحايا 
 عامًا، من سكان تجمع المزيريب يقضي في مدينة درعا، مما يرفع 21محمد خير سمير جوهر 

حصيمة الضحايا الفمسطينين السوريين الذين قامت مجموعة العمل من أجل فمسطينيي سورية 
 . ضحية2507بتوثيقهم إلى 

 
 آخر التطورات

شنت الطائرات الحربية السورية غارة عمى مخيم خان الشيح لالجئين الفمسطينيين حيث استهدفت 
الحارة الشرقية منه ببراميل متفجرة مما تسبب بدمار كبير بمنازل المدنيين، فيما لم ترد حتى 

المحظة أنباء عن وقوع ضحايا أو إصابات في صفوف األهالي، ويذكر أن المخيم والمناطق 
المجاورة قد شهدت ارتفاعًا بحدة األعمال العسكرية خاصة في اآلونة األخيرة بعد المعارك التي 

. دارت بين الجيش النظامي ومجموعات من الجيش الحر في مدينة القنيطرة المجاورة

 
 من آثار الدمار في مخيم خان الشيح

وعمى صعيد آخر أقدم شاب فمسطيني محتجز في قبرص اليونانية عمى محاولة انتحار، وذلك 
تعبيرًا عن احتجاجه عمى األوضاع السيئة التي يعاني منها طالبًا في الوقت ذاته أن يتم منحه 
إقامة في إحدى الدول األوروبية وأن يتم السماح له بالخروج بشكل مباشر من مخيم االحتجاز 

في اليونان، ويذكر أنه احتجزته السمطات اليونانية هو ورفاقه أثناء محاولته الوصول إلى 
 .الشواطئ اإليطالية وذلك بعد أن تعطل المركب الذي كان يقمه قرابة الشواطئ اليونانية
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 الشاب المحتجز في قبرص

ومن جانب ثان يستمر انقطاع الماء عن منازل مخيم اليرموك لالجئين الفمسطينيين بدمشق منذ 
حوالي الشهر، مما يفاقم من معاناة سكانه حيث ال يزال التيار الكهربائي مقطوعًا عن المخيم منذ 
أكثر من عام، يترافق مع استمرار الحصار المشدد الذي يفرضه الجيش النظامي ومجموعات من 

القيادة العامة عميه منذ حوالي من الخمسة عشر شهرًا، حيث تقوم حواجزهما – الجبهة الشعبية 
ضحية بسبب " 155"بمنع إدخال المواد التموينية واألساسية إلى المخيم مما أدى إلى سقوط 

 .نقص التغذية والعناية الطبية إثر الحصار المشدد
وفي سياق مشابه تعاني المئات من العائالت الفمسطينية التي تقطن مخيم جرمانا لالجئين 

الفمسطينيين من أزمات معيشية قاسية أبرزها األزمات االقتصادية حيث يشتكي األهالي من 
 وانتشار البطالة ويشار أن المئات من العائالت ،ارتفاع إيجارات المنازل وأسعار المواد التموينية

الفمسطينية كانت قد نزحت إلى المخيم خالل الشهور الماضية وذلك هربًا من الحصار والقصف 
 .واالشتباكات التي اسنهدفت مخيماتها

أما في تركيا فقد قامت لجنة فمسطينيي سورية التابعة لمجمعية التركية لمتضامن مع فمسطين 
فيدار بتوزيع مساعدات مالية بمركز إيواء الفمسطينيين في كيميس عمى جميع سكان المركز البالغ 

 عائمة، كما وزعت المجنة كمية من لحوم أضاحي العيد عمى العوائل الفمسطينية 98تعدادهم 
المتواجدة في الجنوب الشرقي من تركيا في كل من غازي عنتاب وكمس وأورفة ونزب ومرعش 

 . وجيالن بينار1ومخيم كمس 
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ويذكر أن العشرات من العائالت الفمسطينية السورية أجبرت عمى ترك مخيماتها بسبب الحصار 
والقصف واالشتباكات المتكررة ودخمت األراضي التركية بشكل غير قانوني حيث أن السمطات 

التركية تفرض عمى الفمسطينيين السوريين تأشيرات لدخول أراضيها فيما ترفض سفاراتها في 
البمدان المجاورة وخاصة لبنان إصدار تأشيرات لالجئين الفمسطينيين السوريين مما يدفع معظمهم 

إلى دخول األراضي التركية عبر الحدود السورية التركية بطريقة غير قانونية وذلك هربًا من 
ويالت الحرب في سورية، فيما تشير إحصائيات غير رسمية أن عدد الالجئين الفمسطينيين 

 .السوريين في تركية قد تجاوز الثالثة آالف الجئا ً 

 
 توزيع لحوم األضاحي على العوائل الفلسطينية

 


