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 والسوريين الفلسطينيين الالجئين من عدد يقل صيد مركب "غرق

 اإلسكندرية" سواحل قبالة

 

 

 

 

 

 

 

 
 "مظاهرة ألهالي مخيم اليرموك"

 سورية في الدائر الصراع جراء سقطوا فلسطينيين ضحايا ثالث . 

 الشيح خان مخيم يستهدف قصف . 

 المخيم عن الحصار بفك طالبت اليرموك مخيم في مظاهرة خروج . 

 والحمير والكالب القطط لحم أكل بجواز يفتي فلسطين جامع خطيب 

 .اليرموك مخيم من كامل بشكل الطعام فقدان بسبب وذلك

 ارتفاع إلى أدى ما الشرب مياه تلوث من يشكون النيرب مخيم أهالي 

 .  الكلوية باألمراض اإلصابة معدالت
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 : مصر
 الالجئين من عددا   يقل صيد مركب بغرق تفيد العمل لمجموعة وردت أنباء

 111 حوالي يقل كان حيث اإلسكندرية سواحل قبالة والسوريين الفلسطينيين

 األوروبية الشواطئ إلى طريقهم في كانوا سوريا   فلسطينيا   الجئا   01 منهم راكبا  

 لم الغرق بحادثة الضحايا من عدد سجل أنه مصرية أمنية مصادر وبحسب
 .جنسياتهم عن تفاصيل معرفة لنا يتسنى
 السوريين الفلسطينيين بترحيل المصرية السلطات قامت عينه السياق وفي

 ويذكر سورية، إلى الجاري أكتوبر 6 منذ القاهرة مطار في لديها المحتجزين

 لمصر قادمين كانوا سوريا   فلسطينيا  " 01" باحتجاز القاهرة مطار أمن قام أنه

 إلى السوري الفلسطيني دخول يمنع الذي الجديد القرار تطبيق بحجة وذلك
 .مسبقة أمنية وموافقة فيزا دون مصر

 
 : ضحايا

 ـــم" الشابين استشهاد  مخيم أبناء من" كـــوجيل محمـــود" و" سعـــدية قــاس
 الحر الجيش مجموعات بين دارت التي االشتباكات جراء اليرموك،
 . النظامي والجيش

 القارب غرق بعد الشيح، خان مخيم أبناء من" عيد محمود" الشاب استشهاد 
 إيطاليا. إلى مصر من متجها   كان الذي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 "الشهيد محمود عيد"
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 : الشيح خان مخيم
 عدد وسقوط للقصف الشيح خان مخيم تعرض نبأ العمل مجموعة مراسل نقل
 اندالع مع ذلك تزامن المخيم، غربي مناطق عدة استهدفت القذائف من

 ومن مناطقه، جميع عن الكهربائي للتيار وانقطاع محيطه في عنيفة مواجهات
 وشح األسعار غالء جراء مستمرة سكانه معاناة تزال ما االقتصادي الجانب
 . بينهم البطالة وانتشار واألدوية الغذائية المواد

 
 : الحسينية مخيم
 تبقى من يزال ال فيما الحسينية، مخيمعلى  النظامي الجيش سيطرة عن أنباء
 مصيرهم إليه سيؤول ما بسبب الحقيقي الرعب من حالة يعيشون األهالي من
 . المخيم من والدقيق واألدوية الغذائية المواد جميع نفاد ظل في
 

 : اليرموك مخيم
 بمظاهرة اليوم خرجوا قد اليرموك مخيم سكان بأن العمل مجموعة مراسل أكد

 إنسانية كارثة حدوث إلى أدى والذي مخيمهم، عن الحصار برفع فيها طالبوا

 من عنه الخدمات جميع انقطاع واستمرار فيه الحياة مقومات توفر انعدام بسبب
 واتصاالت. وكهرباء ماء
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 يفتي أن" خطيب رمضان الشيخ" المخيم في فلسطين جامع خطيب جعل مام

 والحمير والكالب القطط لحم أكل بجواز اليوم، الجمعة صالة خطبة خالل
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 الذي المشدد الحصار بسبب المخيم داخل من كامل بشكل الطعام لفقدان وذلك
 القيادة - الشعبية الجبهة من ومجموعات النظامي السوري الجيش يفرضه
 .التوالي على 88 لليوم العامة

 
 :السبينة مخيم
 الجيش يفرضه الذي الخانق الحصار استمرار من السبينة مخيم سكان يشكو

 شديد بنقص سبب ما اللحظة، وحتى 50/15/5115 منذ المخيم على النظامي

 جميع وتعليق األفران جميع إغالق الى وأدى واألدوية الغذائية بالمواد
 بسبب عنه نزحوا الذين سكانه من مهجور شبه المخيم بات حتى الخدمات،

 .فيه األمنية األوضاع تردي
 

 : النيرب مخيم

 تسود الهدوء من حالة بأن النيرب مخيم في العمل مجموعة مراسل ذكر
 الخبز أسعار غالء من يعانون يزالوا ال سكانه أن إال المخيم، وشوارع حارات

 يشكو ذلك إلى المعيشية، أوضاعهم على سلبا   أثر الذي والمواصالت والمازوت
 اإلصابة حاالت معدل ارتفاع إلى أدى ما الشرب مياه تلوث من األهالي

 انقطاع بسبب األطفال وخصوصا   األهالي لدى( الكلية في والبحصة بالرمل)
 .فيها البكتريا وتجمع المياه أنابيب صدأ إلى أدى الذي المتكرر المياه

 
 : جرمانا مخيم
 العراق فلسطيني صفوف في إصابات عن تتحدث العمل لمجموعة أنباء وردت
 الخميس يوم دمشق بريف جرمانا بمنطقة هاون قذيفة سقوط جراء
 قذائف عدة لسقوط تعرضت جرمانا منطقة أن ذكره الجدير ،11/11/5112

 قرب والرابعة جرمانا، مول من بالقرب جرمانا مدخل عند سقطت منها ثالثة
 عن فضال   ، والجرحى الضحايا من عدد وقوع إلى أدى مما المعونة مشفى
 ".والسيارات األبنية من بعدد مادية أضرار وقوع

 
 : اعتقال
 قبل من اليوم النيرب مخيم سكان من السمان أحمد محمود الشاب اعتقال
 (.القصر بستان)حاجز
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 : تضامنية حمالت
 صحية حصة 511 اليوم سورية منكوبي لعون األوروبية الوفاء حملة وزعت

 وستستمر أطفال فوط إلى باإلضافة منظفات مجموعة تتضمن جرمانا مخيم في
 .المستحقين لألهالي المساعدات باقي بتوزيع غدا
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اللحم وتوزيع عجول بذبح 11/11/5112 أمس يوم الحملة قامت لبنان وفي

 سوريا من الفلسطينيين لالجئين الكفاح ومجمع الكرامة مخيم عائالت على
 وهذا فرد لكل شتوية بطانية توزيع تم وكذلك الحلوة عين مخيم من بالقرب
 أجل من وذلك الشتاء، فصل اقتراب مع الحملة تبدأها أنشطة لسلسلة بداية

 .عنهم المعاناة تخفيف
 

 


