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صابة أختها إثر إلقصف على حي إلعدوي " قضاء فتاة فلسطينية وإ 
 "بدمشق

   

 
 

  أحد مرتبات جيش التحرير الفلسطيني يقضي في اشتباكات مع مجموعات المعارضة
 .بريف دمشق

 أهلهم في القدس بالرغم من البراميل  أهالي مخيم خان الشيح يتضامنون مع

 .المتفجرة

 األمن السوري يعتقل الجئ فلسطيني من على أحد حواجز دمشق. 

 استمرار إغالق الطريق الوحيد لمخيم النيرب يفاقم من معاناة سكانه. 

 حملة المرحمة تستكمل توزيع مساعداتها في مخيم الحسينية بريف دمشق. 
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 ضحايا
وأصيبت أختها التوأم بجراح، وذلك إثر القصف بقذائف ( عاما   51" )وصيشهد الق"قضت الفتاة 

 .الهاون الذي استهدف منزلهم بحي العدوي في دمشق
( 5511)الجدير بالذكر أن مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية كانت قد وثقت قضاء 

 .سوريةالجئا  فلسطينيا   إثر القصف المباشر الذي استهدف أماكن إقامتهم في 

 
أحد مرتبات جيش التحرير الفلسطيني يوم " دمحم منير رديني"وعلى صعيد آخر قضى المالزم 

خالل اشتباكات اندلعت بين مجموعات المعارضة السورية المسلحة  12/55/1551األربعاء 
من جهة، والجيش النظامي وجيش التحرير الفلسطيني من جهة أخرى، في بلدة تل صوان على 

 .منطقة دوما بريف دمشقمشارف 
ضحية من جيش " 515"هذا وكانت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية قد وثقت سقوط 

التحرير الفلسطيني قضى معظمهم إثر اشتباكات اندلعت في مناطق متفرقة من ريف دمشق، 
ش يذكر أن الخدمة العسكرية هي إلزامية لالجئين الفلسطينيين في سورية حيث يخدمون في جي

التحرير الفلسطيني مما أجبر العديد من الشباب رفض أداء الخدمة العسكرية خالل الحرب 
 .الدائرة في سورية والسفر إلى البلدان المجاورة

 
 آخر إلتطورإت

نّظم أهالي مخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين في ريف دمشق فعالية تضامنية حيث عبروا 
اعتداءات من قبل و  القدس ضد ما يتعرضون له من عدوانفيها عن تضامنهم مع أهلهم في 

 .جيش االحتالل اإلسرائيلي



 

Email:Reports@actionpal.org - Tel:+442084530919 - Fax:+442084530994 - Mob:+447447423737 

 

 
الجدير بالذكر أن الفعالية تزامنت مع شن الطائرات الحربية لعدد من الغارات التي استهدفت 

 .أطراف المخيم بأربعة براميل متفجرة على األقل
لنظامي ومجموعات من المعارضة يأتي ذلك في ظل معارك واشتباكات مستمرة بين الجيش ا

 .السورية المسلحة تدور في القرى والبلدات المحيطة بالمخيم
وفي موضوع مختلف اعتقلت قوات األمن السوري الالجئ 

من على حاجز منطقة نهر عائشة " قاسم الريان"الفلسطيني 
في العاصمة دمشق، وتم نقله إلى مكان مجهول، وهو من 

 .ئين الفلسطينيين بدمشقأبناء مخيم اليرموك لالج
وباالنتقال إلى حلب حيث تدور مواجهات مستمرة منذ 
أسبوعين بين الجيش النظامي والمجموعات الموالية من جهة 

ومجموعات المعارضة المسلحة من جهة أخرى في منطقة خناصر وأثريا، وهو الطريق الوحيد 
ة ودمشق، والذي يمد حلب ومخيم مخيم النيرب والمؤدي إلى مدينة حماو  لدى أهالي مدينة حلب

 .النيرب بالبضائع والمواد المختلفة
مراسل مجموعة العمل في مخيم النيرب رصد ارتفاعا  كبيرا  في أسعار المواد والذي زاد من 

 .األعباء المترتبة على الالجئين الفلسطينيين في حلب ومخيم النيرب حسب وصفه
ومدينة حلب قد انقطع بعد تقدم مجموعات المعارضة وكان الطريق الواصل بين مخيم النيرب 

المسلحة على طريق الشيخ سعيد والراموسة، في حين ينتظر أهالي مخيم النيرب وطالب 
 .وطالبات الجامعة في حلب فتح الطريق

يشار أن المخيم يشهد حالة من عدم االستقرار واألمان بسبب توتر األوضاع األمنية في 
وأن موقع مخيم النيرب المالصق لمطار النيرب العسكري جعل منه موقع  المناطق المتاخمة له،
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استراتيجي لطرفي الصراع في سورية، وقد تعرض في وقت سابق للقصف وإلطالق النار مما 
 .أدى إلى وقوع ضحايا في صفوف المدنيين

 
 لجان عمل أهلي

 ،لحسينية في ريف دمشقاستكملت حملة المرحمة توزيع مساعداتها الغذائية على أهالي مخيم ا
حيث وزعت صباح يوم أمس السبت بالتعاون مع الهيئة الخيرية إلغاثة الشعب الفلسطيني نحو 

 .علبة حليب أطفال( 155)سلة غذائية وحوالي ( 5555)
الجدير بالذكر أن حواجز الجيش النظامي كانت قد منعت جميع أهالي مخيم الحسينية من 

من عامين، قبل أن تسمح للمئات منها بدخول المخيم منتصف  العودة إلى منازلهم منذ أكثر
 .آب الماضي/شهر أغسطس

 
 5132/ أكتوبر  -تشرين إألول / 13فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

الجئا  فلسطينيا  سوريا  في ( 010555)الجئا  فلسطينيا  سوريا  في األردن و(15,500)  •
" األونروا"سوريا  في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة الجئا  فلسطينيا  ( 0555)لبنان، 

 .1551لغاية يوليو 
 .ألف الجئا  فلسطينيا  سوريا  وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات األخيرة( 60)أكثر من  •
القيادة  -استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية : مخيم اليرموك •

( 211)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 211)العامة على المخيم لليوم 
 .ضحية( 526)يوما  على التوالي، عدد ضحايا الحصار ( 051)يوما ، والماء لـ 

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .يوما  على التوالي( 356)



 

Email:Reports@actionpal.org - Tel:+442084530919 - Fax:+442084530994 - Mob:+447447423737 

 

يوما  بعد سيطرة مجموعات ( 250)عنه منذ حوالي نزوح جميع األهالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 35)أيام النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 112)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيا  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 


