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حملة الوفاء األوروبية غدا تدخل "تحت شعار وفاء ألهلنا في سوريا""
 "ثاني قافلة برية للمخيمات الفلسطينية في سورية

 
 

  ضحايا فلسطينيين سقطوا في سوريةسبع. 

 درعا وليلي على مخيم خان الشيح قصف على مخيم. 

 على التوالي 15م اليرموك لليوم استمرار الحصار على مخي. 

 انقطاع دام ألكثر من  عودة التيار الكهربائي إلى مخيم حندرات بعد
 .خمسة أشهر
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 :ضحايا
التعذيب في سجون النظام  من سكان مخيم حندرات، حتفه جراء" محمد الشيخ طه"لقي الشاب  -

 .السوري
، "محمد رامي احمد محمود"، "محمود عبد القادر فزع" ،"سمير خليل عبيد"مصرع كل من  -

وذلك أثناء االشتباكات التي " جهاد ماهر البحيري"و" محمد عيد فؤاد علي"، "محمد خليل شاهين"
 بهة الشعبيةتدور أول مخيم اليرموك، يذكر أن جميع الضحايا من اللجان األمنية التابعة للج

 ".دة العامةالقيا"
 

 مخيم درعا
نقل مراسل مجموعة العمل نبا تعرض مخيم درعا للقصف وسقوط عدد من القذائف على أماكن 
متفرقة منه لم تسفر عن وقوع أي إصابات، أما من الجانب االقتصادي فما تزال معاناة سكان 

تصاالت الكهربائي واال المخيم في تفاقم بسبب شح المواد الغذائية واألدوية واستمرار انقطاع التيار
 .عنه لفترات زمنية طويلة

 
 مخيم خان الشيح

أفاد مراسل مجموعة العمل بأن مخيم خان الشيح تعرض لقصف ليلي وسقوط عدد من القذائف 
استهدفت الحارة الشرقية من المخيم، أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي ونشوب حريق في شارع 

أي إصابات، ومن الجانب االقتصادي يشكو سكان المخيم من الرضا دون أن يسفر ذلك عن وقوع 
أزمات خانقة ناجمة عن الحصار الذي يفرضه الجيش النظامي على المخيم لليوم الثاني عشر على 

 .لغذائية واألدوية وحليب األطفالالتوالي والذي أدى إلى نقص شديد في المواد ا
 
 خيم اليرموكم

بين مجموعات الجيش الحر والجيش النظامي على عدة محاور  شهد مخيم اليرموك اندالع مواجهات
استخدمت فيها األسلحة الخفيفة، ومن جهة أخرى يدخل الحصار الذي يفرضه الجيش النظامي على 

والذي أدى إلى انعدام مقومات الحياة فيه بسبب نفاد جميع المواد الغذائية واألدوية  15المخيم يومه 
 .تصاالت والماء عنه ألشهر عديدةقطاع التيار الكهربائي واالوحليب األطفال واستمرار ان

 
 مخيم حندرات
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أورد مراسل مجموعة العمل في مخيم حندرات نبأ عودة التيار الكهربائي إلى جميع مناطق المخيم 
بعد انقطاع دام ألكثر من خمسة أشهر، وذلك من خالل الجهود التي بذلها بعض المتطوعين من 

أجل إصالح األعطال الناجمة عن تقطع وتلف الكابالت، أما من الجانب المعاشي أبناء المخيم من 
فتشكو العائالت التي عادت إلى المخيم من شح المواد الغذائية والخضروات وعدم اهتمام األونروا 

 .ظمة التحرير الفلسطينية بمصيرهمومن
 

 مخيم الحسينية
عكره سماع دوي انفجارات قوية ناجمة عن سيطر هدوء نسبي على حارات وأزقة مخيم الحسينية، 

قصف المناطق المتاخمة له، ومن جهة أخرى ما زال سكان المخيم يعيشون أوضاعًا إنسانية صعبة 
نتيجة استمرار الحصار الذي يفرضه الجيش النظامي عليه منذ أكثر من ثمانية أشهر والذي أدى 

 .إلى نفاد معظم المواد األساسية فيه
 

 ينبمخيم السيدة ز 
حالة من التوتر والهلع يعيشها من تبقى من سكان مخيم السيدة زينب بسبب استمرار القصف على 
المخيم وحدوث اشتباكات عنيفة بين مجموعات الجيش الحر والجيش النظامي، هذا باإلضافة إلى 

 .المحروقاتمعاناتهم اإلنسانية بسبب فقر الحال والنقص الحاد في المواد الغذائية والطبية والطحين و 
 

 :اعتقال
 ،من الحرم الجامعي 32/8/3152فلسطينية الجنسية يوم " سالي جمال الرفاعي"اعتقال الطالبة 

حي عكرمة المعروف بطريق )حي الشرقي لمخيم العائدين بحمص يشار أن الرفاعي تقيم في ال
 .ي من العمر، من أهالي مدينة صفد، وهي في العقد الثان(الشام

 
 :أهليلجان عمل 

قامت هيئة فلسطين الخيرية بإصالح وتجهيز خزان مياه حديقة مسجد عبد القادر الحسيني في مخيم 
 .ف استخدامه من قبل أهالي المخيماليرموك، وذلك بهد
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 :حمالت تضامنية
تحت شعار وفاء ألهلنا في سوريا حملة الوفاء األوروبية تعتزم غدًا إدخال ثاني قوافلها البرية 

 .للمخيمات الفلسطينية في سورية
تتجمع الشاحنات في مفرق ديرزنون في و بحيث تنطلق من األراضي اللبنانية من منطقة البقاع 

الساعة العاشرة صباحا متجهة إلى األراضي السورية وسيرافقها وفد من حملة الوفاء األوروبية 
 .ليشرف بنفسه على إيصال المساعدات لمنكوبي سوريا

 
 ملة الوفاء على الحدود اللبنانيةشاحنات ح
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