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لليوم الثالث على التوالي الوفاء األوروبية تستمر بتوزيع مساعداتها "
 "على أهالي اليرموك

 
 

 فلسطينيان في سورية شهيدان. 

 مظاهرة ألهالي مخيم اليرموك يطالبون فيها بفك الحصار عن مخيمهم. 

  سراح  إلطالقأهالي المحتجزين لدى األمن المصري يناشدون التدخل
 .أبنائهم
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 :ضحايا
 :إثر األحداث الدائرة في سورية، وهما نفلسطينيياستشهاد 

، استشهد إثر إصابته بأحد القذائف التي استهدفت مخيم "محمد عبد الرحيم النمراوي"الحاج  -
 .اليرموك منذ أيام

كانون الثاني -المعتقل منذ شهر ينايرو من سكان مدينة قدسيا " سامر سعيد عمرين"الشاب  -
 .في أحد سجون األمن السوري وتم إبالغ ذويه يوم أمس بنبأ استشهاده استشهد 2102

 
 مخيم اليرموك

استمرار الحصار المشدد الذي تفرضه قوات الجيش السوري النظامي ومجموعات من الجبهة 
القيادة العامة على مخيم اليرموك، حيث يقومون بمنع إدخال أي مواد  –لتحرير فلسطين  الشعبية

طبية أو تموينية عن طريق حواجزهم المتواجدة على مداخل المخيم، وفي سياق متصل خرج 
األهالي بمظاهرة عقب صالة الجمعة طالبوا فيها برفع الحصار المشدد عن مخيمهم، ومن جانب 

ة الوفاء األوروبية لليوم الثالث على التوالي بتوزيع مساعدتها ألهالي المخيم، آخر استمرت قافل
الذي يقع من جهة مخيم السبينة، وقد " الكابالت"حيث قامت بتوزيع المساعدات عند حاجز 

تضمنت الحصص الغذائية الموزعة على األهالي بعض المواد التموينية من خبز وخضار 
 .ومعلبات

 
 ة التي خرجت اليوم في مخيم اليرموكجانب من المظاهر 
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 مخيم الرمل الالذقية
هدوء يخيم على مخيم الرمل لالجئين الفلسطينيين في الالذقية، أما من الناحية المعيشية فيعاني 

، ويزيد من تلك األزمة ارتفاع نسبة البطالة حيث من غالء أسعار المواد التموينية سكان المخيم
 .عملأن معظم شباب المخيم دون 

 
 م حندراتمخي

قام عناصر من األمن السوري يوم أمس باقتحام الوحدة التاسعة من السكن الجامعي بمدينة حلب 
مطالبين أهالي مخيم حندرات الذين نزحوا إليها بإخالئها، كما أن بعض العناصر قاموا بإطالق 

خيم وعناصر األمن النار بالهواء إلرهاب األهالي وذلك بعد مشادة كالمية بين بعض شباب الم
يذكر أن أهالي مخيم حندرات قد نزحوا عن مخيمهم بعد المعارك التي دارت بين الجيش النظامي 

 .ومجموعات من الجيش الحر والتي انتهت بسيطرة مجموعات الجيش الحر على المخيم
 

 مخيم درعا
على مخيمهم،  ال يزال أهالي مخيم درعا يعانون من الحصار الذي تفرضه قوات الجيش النظامي

حيث يعيشون أزمات معيشية خانقة بسببه فال وجود للخبز أو الدواء أو حليب األطفال، ومن 
جانب آخر يعاني األهالي من انتشار القناصين في األبنية المحيطة بالمخيم حيث يتم استهداف 

 .بناء المخيم بالرصاص بشكل متكررأ
 

 مخيم خان دنون
ن دنون لالجئين الفلسطينيين، في حين يشتكون من ارتفاع هدوء حذر يعيشه أهالي مخيم خا

أسعار المواد الغذائية بشكل كبير، ويذكر أن العديد من سكان المخيمات الفلسطينية المحاصرة 
 .في سورية قد نزحوا إلى المخيم، مما تسبب بتفاقم األزمات المعيشية داخله

 
 مخيم السبينة

لمشدد على مخيم السبينة، حيث يقوم بمنع وصول المواد ال يزال الجيش النظامي يفرض حصاره ا
الغذائية والدقيق والمحروقات واألدوية إلى المخيم، مما أدى إلى استمرار توقف مخابز المخيم 

 .عن العمل، كما يعاني األهالي من انقطاع التيار الكهربائي والماء لفترات طويلة
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 :مصر
السوريين بمصر ندائهم لجميع المؤسسات والجهات الحقوقية جدد أهالي الالجئين الفلسطينيين 

الدولية والفلسطينية بما فيها األونروا والمفوضية السامية لشؤون الالجئين والسفارة الفلسطينية 
بمصر، التدخل العاجل والفوري لإلفراج عن أبنائهم المحتجزين عند األمن المصري وذلك بعد أن 

ولتهم الوصول للشواطئ األوروبية عبر البحر، ويعبر األهالي عن ألقي القبض عليهم أثناء محا
 .قلقهم من احتمال ترحيل أبنائهم إلى سورية لما في ذلك من خطر على حياتهم

 
 العائالت المحتجزة لدى األمن المصري

 
 :مفقودون

" الشعبيعبد يحيى "و" محمد يحيى الشعبي"وولديها " باسمة الشيخ خليل"فقدان كل من السيدة 
خالل سفرهم على طريق حمص طرطوس للتقديم على جوازات سفر، وذلك بسبب عدم وجود 

 .جوازات سفر في دائرة الهجرة والجوازات في حمص
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 :حمالت تضامنية
عند  ،تتابع قافلة الوفاء األوروبية لليوم الثالث على التوالي توزيع مساعدتها ألهالي مخيم اليرموك

وقد تضمنت الحصص الغذائية الموزعة على  ،الذي يقع من جهة مخيم السبينة" الكابالت"حاجز 
 .األهالي بعض المواد التموينية من خبز وخضار ومعلبات

 
 مساعدات حملة الوفاء
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