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 "قصف عنيف بالبراميل المتفجرة يستهدف محيط مخيم خان الشيح"

 

 
 

 الجئ فلسطيني يقضي إثر االشتباكات في الشمال السوري. 

 إصابة شاب فلسطيني في معارك غربي حلب. 

  القبرصيةمهاجراً قبالة السواحل  321إنقاذ 

 توزيع بعض المساعدات على العائالت الفلسطينية السورية في بعلبك والبرج الشمالي. 
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 ضحايا

من أبناء مخيم النيرب لالجئين الفلسطينيين في حلب، ( عاما   63" )يوسف شلبي"قضى الشاب 
ن وذلك أثناء مشاركته في المعارك المندلعة في شمال سورية، وبذلك يرتفع عدد الالجئي

ضحية، بحسب اإلحصائيات ( 708)الفلسطينين الذين قضوا جراء إصابتهم بطلق ناري إلى 
 .الموثقة لمجموعة العمل من أجل فلسطيني سورية

 

 التطورات آخر

جددت الطائرات الحربية التابعة للنظام غاراتها على محيط مخيم خان الشيح لالجئين 
( 00)بحوالي  ،المحيطة بالمخيم، مساء أمس الفلسطينيين بريف دمشق، حيث استهدفت المزارع

 .براميل في محيط مسجد الرحمن 4براميل متفجرة على األقل، فيما سقط 

يأتي ذلك وسط بوادر كارثة إنسانية في المخيم إثر نفاد المواد اإلغاثية والغذائية من المخيم 
للخطر نتيجة نفاد آالف طفل ( 6)ألف بينهم ( 01)بشكل كامل، مما يعرض حياة أكثر من 

 .المواد الغذائية األساسية وتوقف الخدمات الطبية

 
بطلق ناري في البطن في االشتباكات " شادي جمامسة"إلى ذلك، أصيب الشاب الفلسطيني 

الدائرة غرب حلب بين قوات النظام السوري والمجموعات الموالية له من جهة ومجموعات 
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لواء "من أبناء مخيم النيرب وأحد عناصر مجموعة المعارضة المسلحة من جهة أخرى، وهو 
 .الموالية للنظام السوري " القدس

يتكون من ثالثة كتائب مسلحة بكافة األسلحة الخفيفة " لواء القدس"تجدر اإلشارة إلى أن 
عنصر، ويضم ( 6000)والمتوسطة والثقيلة، ويقدر عدده بحسب تقارير غير رسمية بأكثر من 

 مقاتلين من مدينة حلبو  فلسطينيين من مخيمات النيرب وحندرات والرملهذا اللواء الجئين 
القمصان السود، ويقدر عدد المقاتلين الفلسطينيين و  كتيبة الشبح األسودو  الشماليو  ريفها الغربيو 

 .مقاتل( 000)فيه أقل من 

سورية  مهاجرا  ُيعتقد أّنهم من( 016)من جانب آخر، أنقذ الدفاع المدني القبرصي يوم أمس 
 .تركهم قائد القارب الذي كانوا عليه وسط المياه شمال غرب جزيرة قبرص

رجال ، ( 31)امرأة و( 01)طفال  و( 41)وقال الدفاع المدني في بيان له إن المهاجرين وهم 
 .جميعهم بخير، مشيرا  إلى أّن من بينهم امرأة أنجبت طفال  وسط البحر، ونقلت إلى المستشفى

دوالر لنقلهم إلى قبرص، بحسب وكالة األنباء ( 1100)أن كاّل  منهم دفع  وقال المهاجرون 
القبرصية الرسمية، فيما تعتقد الشرطة أن مدينةمرسين التركية كانت محطة انطالقهم نحو البحر 

 .للوصول إلى أوروبا

 
البحرية " مراكب الموت"يشار إلى أن آالف الالجئين الفلسطينيين وصلوا القادرة األوروبية عبر 

منطلقين من عدة دول منها تركيا وليبيا، في حين ينتظر اآلالف منهم الفرصة المناسبة للوصول 
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ري عبر إلى أوروبا هربا  من الحرب الدائرة في سورية وانهاء معاناة نزوحهم في دول الجوار السو 
 .جميع الطرق 

الجئا  فلسطينيا  سوريا  قضوا غرقا  خالل محاولتهم ( 00)يشار إلى أن مجموعة العمل وثقت 
 .الوصول للدول األوروبية

 

 لجان عمل أهلي

 00/ 1 - 7يومي " بيت أطفال الصمود"وزعت مؤسسة " كتالنا"بدعم من الجمعية اإلسبانية 
طينية المهجرة من سورية في مخيم البرج الشمالي جنوب طرد غذائي على العائالت الفلس( 000)

على العائالت الفلسطينية  1003/00/00لبنان، كما وزعت المؤسسة حصصها الغذائية يوم 
 .السورية في بعلبك شرق لبنان، وذلك للتخفيف من معاناتهم، بحسب المؤسسة

وكالة األونروا قد بلغ  يذكر أن عدد الالجئين من فلسطينيي سورية في لبنان وفق احصائيات
 .ألف الجئ( 66)ألفا  في حين تشير احصائيات غير رسمية إلى انخفاض العدد إلى ( 41.0)

 
 6102/ نوفمبر –تشرين الثاني/ 01وأرقام حتى  إحصائيات فلسطينيو سورية 

  (15500)الجئ فلسطيني سوري في األردن. 
  (42,500)الجئ فلسطيني سوري في لبنان. 
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  (6000) لغاية " األونروا"الجئ فلسطيني سوري في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة
 .1000يوليو 

 (8000) الجئ فلسطيني سوري في تركيا. 
 (1000) الجئا  فلسطيني سوري في قطاع غزة. 
  1003ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى منتصف ( 81)أكثر من. 
 القيادة  -النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية استمرار حصار الجيش : مخيم اليرموك

على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 0141)العامة على المخيم لليوم 
( 010)يوما  على التوالي، عدد ضحايا الحصار ( 831)يوما ، والماء لـ ( 0600)

 .ضحية
 ازلهم منذ حوالي الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى من: مخيم السبينة

 .يوما  على التوالي( 0010)
 يوما  بعد سيطرة مجموعات ( 0178)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات

 .المعارضة عليه
 من مبانيه%( 80)يوما  النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 140)حوالي : مخيم درعا. 
 على ( 46)المخيم لليوم  استمرار حصار الجيش النظامي على: مخيم خان الشيح

 .التوالي، وانقطاع جميع الطرقات الواصلة بينه وبين المناطق المجاورة له
 الوضع هادئ نسبيا  : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة

 .مع استمرار األزمات االقتصادية فيها


