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 إضرابا   يبدأون كتانيا ستاد في السوريون الفلسطينيون الالجئون "
 "إيطاليا في بصماتهم لترك رفضا   الطعام عن مفتوحا  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  تحقيق بفتح تطالبانالعمل مجموعة و األوروبية الوفاءحملة 
  .الالجئين على االعتداء بخصوص

 سورية في الدائر الصراع جراء سقطت فلسطينية ضحية. 

 واليرموك الحسينية مخيمي على قصف . 

 المفروض الحصار جراء اليرموك مخيم في الحياة مقومات انعدام 

 . النظامي الجيش قبل من 88 لليوم عليه

 األوضاع تردي نتيجة جرمانا مخيم سكان يعشها الخوف من حالة 
 .جرمانا منطقة في األمنية
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 : ايطاليا
 ستاد في السوريون الفلسطينيون الالجئون بدء نبأ العمل مجموعة مراسل نقل

 .إيطاليا في بصماتهم لترك رفضا   الطعام عن مفتوحا   إضرابا   اليوم كتانيا
 كتانيا في عقد الذي الصحفي بالمؤتمر المشاركون طالب عينه السياق وفي

 التجمع رئيس حنون محمد. د من كل وهم إيطاليا، جنوبي صقيلية بجزيرة
 فلسطينيي أجل من العمل مجموعة منسق حمود وطارق إيطاليا في الفلسطيني

 مسجد وإمام صقيلية، في اإلسالمية الجالية رئيس خيط الحفيظ وعبد سورية
 المسيحية اإليطالية جيدو سانتي جمعية من أبرامو ودانيليه كاتانيا، في الرحمة
 اعتداءات عن تحدثت التي والشهادات التقارير بخصوص فوري تحقيق بفتح
 .اإليطالية الشرطة لدى بصماتهم ترك على إلجبارهم الالجئين على
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
  

 في الالجئين برعاية ساهمت التي للمؤسسات الشكر المتحدثون وّجه كما
 والجالية كتانيا في الرحمة ومسجد اإليطالي األحمر الصليب ومنها الجزيرة

 الدولية المنظمات كل إلى استغاثة نداء المتحدثون ووجه صقيلية، في اإلسالمية
، هذا وقد حضر المؤتمر إيطاليا إلى الواصلين الالجئين لرعاية واإلنسانية

الصحفي عدد من المهتمين من بينهم مندوب لمنظمة العفو الدولية، باإلضافة 
 عدد من المراسلين والصحفيين.إلى 
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 : ضحايا

 جراء استشهد الحسينية، مخيم سكان من"  حمزة إبراهيم"  الشاب استشهاد
 .أمس يوم المخيم استهدف الذي القصف

  
 : الحسينية مخيم
 العنيف للقصف يتعرض الحسينية مخيم يزال ال التوالي على الثالث لليوم

 في كبير دمار ألحقت منه، متفرقة مناطق على القذائف من وابل وسقوط
 الجانب من أما القتحامه، النظامي الجيش قبل من محاولة في وذلك المخيم،
 المواد جميع نفاد من يعانون المخيم سكان من تبقى من يزال فال اإلنساني
 الذي الحصار جراء وذلك واإلسعافية، الطبية والمستلزمات واألدوية الغذائية
 شهرين من أكثر منذ المخيم ومخارج مداخل على النظامي الجيش يفرضه
 . وإليه منه األهالي وخروج دخول بموجبه يمنع حيث
 

 :اليرموك مخيم

 حارات على خيمت الحذر الهدوء من حالة بأن العمل مجموعة مراسل ذكر
 مجموعات بين متقطعة اشتباكات حدوث مع ذلك ترافق اليرموك، مخيم وأزقة
 ساعات في أما الخفيفة، األسلحة فيها استخدمت النظامي والجيش الحر الجيش
 ثانوية محيط استهدفت القذائف من عدد لسقوط المخيم تعرض فقد المساء

 األضرار اقتصرت اليرموك، بلدية خلف كعوش جالل الشهيد بشارع اليرموك
 من يعانون هناك السكان يزال ما اإلنساني الجانب ومن الماديات، على فيها
 التوالي على 88 لليوم المخيم على النظامي الجيش يفرضه الذي الحصار وطأة

 والخضار الغذائية المواد جميع ونفاد فيه الحياة مقومات انعدام إلى أدى والذي
 التيار انقطاع استمرار إلى إضافة الطهي، وغاز والمحروقات والدقيق والدواء

 أكد ذاته السياق وفي طويلة، زمنية لفترات االتصاالت وشبكة الكهربائي
( سبينة حاجز) الكابالت طريق فتح موعد تأجيل تم بأنه العمل مجموعة مراسل

 ، 21/21/1122 السبت يوم إلى األهالي حركة أمام إياب_  ذهاب باالتجاهين

 لم التأجيل سبب بأن مراسلنا وأشار اليوم، يفتح أن المقرر من كان أن بعد
 .اللحظة حتى ُيعرف

 
 : حندرات مخيم

 أيام ثالثة من حندرات مخيم مناطق كامل عن مقطوع الكهربائي التيار يزال ما
 القصف نتيجة للمنطقة المغذية الكابالت بعض انقطاع بسبب وذلك التوالي على
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 تعمل الكهرباء ورشات بأن مراسلنا وأشار الشقيف، منطقة له تعرضت الذي
 به، المحيطة والمنطقة للمخيم الكهرباء إعادة أجل من األضرار إصالح على
 وضعف واألدوية الغذائية المواد شح من يشكون المخيم سكان يزال ما ذلك إلى

 . االتصاالت شبكة
 

 : درعا مخيم
 قوية انفجارات سماع صفوه يعكر درعا مخيم وأزقة حارات يسود حذر هدوء
 .به المحيطة المناطق قصف جراء

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 تردي بسبب خانقة معيشية أزمات من سكانه فيعاني اإلنساني الصعيد على أما

 معظم نفاد إلى أدى ما خاص، بشكل والمخيم عامة سورية في األمنية األوضاع
 هاجس الخبز رغيف على الحصول بات حتى والدقيق والخضار الغذائية المواد
 األدوية في حاد نقص من األهالي يشتكي أخرى جهة ومن الجميع، يؤرق

 ماء من التحتية البنى خدمات انقطاع واستمرار الطبي والكادر والمستلزمات
 .طويلة زمنية لفترات المخيم عن واتصاالت وكهرباء
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 : جرمانا مخيم
 أصوات دوي نتيجة جرمانا مخيم سكان اليوم عاشها والهلع الخوف من حالة

 منطقة على القذائف من عدد سقوط بسبب المخيم أرجاء هزت قوية انفجارات
 المواد وشح األساسية الخدمات نقص من سكانه يعاني آخر جانب ومن جرمانا،
 األسر آالف يستقبل جرمانا مخيم أن يشار والمحروقات، واألدوية الغذائية
 تردي بسبب له المتاخمة والمناطق الفلسطينية المخيمات من إليه الوافدة

 .لديهم األمنية األوضاع
 

 : أهلي عمل لجان
 دعم مشروع بتنفيذ حلب في الفلسطيني الشعب إلغاثة الخيرية الهيئة بدأت
 تقيم والتي حندرات مخيم من حاجة األكثر النازحة للعائالت السكن أجور
 على قادرة غير العائالت عشرات يوجد حيث, المؤقتة اإليواء مراكز خارج
 .حلب مدينة في الشعبية األحياء من كثير في المتواضع السكن هذا أجور تأمين
 العائالت على غذائية حصة( 21) الشيح خان مخيم في الهيئة كادر وزع كما

 [.صغيرة أسرة] مشروع إطار في تندرج التي

 
 الواعد الحلم مدرسة لطالبات القرطاسية بتوزيع جفرا مؤسسة قامت وبدورها
 السبت يوم طالبة 011 من ألكثر القرطاسية توزيع تم حيث اليرموك، بمخيم

 .للمدرسة دفتر 011 تسليم استكمال اليوم وتم الفائت،
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( المفقود الرابط) بعنوان تدريبية ندوة الخيرية فلسطين هيئة أقامت جانبها ومن
 الهيئات ممثلي من العديد فيها شارك حوران يحيى المدرب األستاذ قدمها

 الشخصيات أسس الندوة تناولت حيث اليرموك، مخيم في العاملة والمؤسسات
 تخلل وقد هذا التدريب، ومساعدات والكبار الصغار مع التعامل وأفكار البشرية
 . والترفيهية والعملية التدريبية األنشطة من الكثير الندوة

 
 : اعتقال
 منذ بحمص العائدين مخيم سكان من عثمان حسام الشاب اعتقال عن أنباء

 . حمص مدينة حواجز أحد على يومين
 

 : إفراج
 من" شاويش رفيق" عن 8/21/1122 يوم الحر الجيش مجموعات أفرجت

 .أيام لثالثة دام اعتقال بعد حندرات مخيم أبناء
 

 


