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 الذي اآلخير القصف إثر تقضيان ووالدتها فلسطينية طفلة"
   "سورية جنوب المزيريب بلدة استهدف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 درعا مخيم استهدف سابق قصف في يقضي فلسطيني إعالمي ناشط.  
 حلب في فلسطيني الجئ منزل تستهدف هاون قذيفة. 
 يوما  ( 837) منذ مستمرة معاناة حندرات مخيم أهالي. 
 المتوسط البحر في األقل على مهاجرا   40 مقتل: اإليطالية البحرية. 
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  التطورات آخر

 الشريف عائشة ووالدتها ،(سنوات 3) ناصيف عمار الفلسطينيةإيالف الطفلة قضت
 كما أمس، أول المزيريب بلدة استهدف الذي بالقصف إصابتهم إثر( عاما   35)

 .ذاته القصف في( عاما   40) الساري يحيى سامر الفلسطيني الشاب قضى
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بلدة على أمس أول متفجرين برميلين ألقت قد السورية الحربية الطائرات وكانت
 عن أسفر ما فلسطينيا ، ئا  الج وخمسمائة آالف ثمانية نحو يقطنها والتي المزيريب،

 .والممتلكات المباني في هائل دمار
 

( عاما   29) خضر زياد طارق الفلسطيني عالميإلا الناشط قضى متصل سياق وفي
 مراسل وهو أمس، أول المخيم طال الذي القصف في وذلك درعا، مخيم أبناء من

 بحقوق وناشط المسلحة، المعارضة لمجموعات التابعة اإلعالمية المؤسسات إلحدى
 .حيفا مدينة قضاء غزال عين قرية من وهو االنسان،
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 جانب إلى أمس أول تعرض قد سوريا جنوب الفلسطينيين لالجئين درعا مخيم وكان
 حيث المتفجرة، والبراميل بالصواريخ السورية الطائرات لقصف به، المحيطة المناطق

 فيما المدنيين، بين الجرحى من وعدد ضحايا وقوع عن أسفرا متفجران برميالن سقط
 المنازل في كبير دمار عن أسفرتا المخيم على جويتين غارتين الحربي الطيران شن

 .والممتلكات
 

 ملحم محمود" الفلسطيني الالجئ منزل جوار هاون قذيفة استهدفت آخر صعيد وعلى
 وأكد المنزل، في مادية أضرار إلى أدى ما حلب، بمدينة األعظمية منطقة في" 

 .العائلة من إصابات وجود بعدم العمل مجموعة مراسل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الالجئين من ضحية( 2975) أصل من ضحية( 1032) أن بالذكر الجدير
 ضحايا 206 وثقت حين في سورية، أنحاء كافة في القصف جراء قضوا الفلسطينيين

 .متعددة ألسباب قضوا حلب محافظة في
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 حندرات مخيم من نزحوا الذين الفلسطينيين الالجئين معاناة تستمر آخر سياق وفي
 المعارضة سيطرة إثر منازلهم عن هجروا حيث التوالي على يوما  ( 837) منذ

 خاصة قاسية معيشية ظروفا   المخيم أبناء ويواجه مخيمهم، على المسلحة السورية
 في الجامعية بالمدينة فيها يقطنون التي التاسعة الوحدة إخالء منهم ُطلب أن بعد

 .ومعاناتهم مأساتهم من زاد مما حلب،
 

 اشتباكات واندالع للقصف، تتعرض له المجاورة والمناطق حندرات مخيم يزال ال فيما
 النظامي والجيش جهة من المسلحة السورية المعارضة مجموعات بين عنيفة

 الجيش يسعى حيث أخرى، جهة من السوري للجيش الموالية القدس لواء ومجموعة
 له، بالنسبة استراتيجية نقطة يشكل الذي المخيم على سيطرته لفرض النظامي
 .المركزي حلب وسجن حندرات بلدة باتجاه للتقدم المعارضة مجموعات وتسعى

 
 إيطاليا

 على مهاجرا  ( 40) أن تفيد معلومات اإليطالية البحرية عن( رويترز) وكالة نقلت
 وقال المتوسط، البحر في اربق داخل يبدو فيما حوصروا بعدما حتفهم لقوا األقل

 مهمة تقود كانت التي للبحرية التابعة فولجوسي سيجاال السفينة قبطان توزي ماسيمو
 أن بعد الوقود من دخانا   استشنقوا أن بعد اختنقوا الضحايا أن المعتقد من إن اإلنقاذ
 ناج 300 من أكثر انتشلت سفينته أن وأضاف القارب، عنبر في وهم قاربهم أبحر
 عن معلومات أي اإليطالية البحرية أو الوكالة تذكر لم فيما. وأطفال نساء بينهم

 .التقرير هذا إعداد ساعة حتى الضحايا جنسيات
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 2015/  أغسطس - آب/ 15 حتى وأرقام إحصائيات سورية فلسطينيو
 سوريا   فلسطينيا   الجئا  ( 45,000)و األردن في سوريا   فلسطينيا   الجئا  ( 15,500) •

 وكالة احصائيات وفق وذلك مصر، في سوريا   فلسطينيا   الجئا  ( 6000) لبنان، في
 .2015 يوليو لغاية" األونروا"
 سنوات األربع خالل أوروبا إلى وصلوا سوريا   فلسطينيا   الجئا   ألف( 36) من أكثر •

 .األخيرة
 على العامة القيادة ومجموعات النظامي الجيش حصار استمرار: اليرموك مخيم •

 يوما ،( 844) من أكثر منذ الكهرباء وانقطاع التوالي، على( 774) لليوم المخيم
 .ضحية( 180) الحصار ضحايا عدد التوالي، على يوما  ( 334) لـ والماء

 منذ منازلهم إلى العودة من األهالي بمنع يستمر النظامي الجيش: الحسينية مخيم •
 .التوالي على يوما  ( 655) حوالي

 منذ منازلهم إلى العودة من األهالي بمنع يستمر النظامي الجيش: السبينة مخيم •
 .التوالي على يوما  ( 636) حوالي

 سيطرة بعد يوما  ( 837) حوالي منذ عنه األهالي جميع نزوح: حندرات مخيم •
 .عليه المعارضة مجموعات

 من%( 70) حوالي ودمار عنه المياه النقطاع يوما  ( 481) حوالي: درعا مخيم •
 .مبانيه

 هادئ الوضع: وحماة حمص في والعائدين والرمل زينب والسيدة جرمانا مخيمات •
 .فيها االقتصادية األزمات استمرار مع نسبيا  

 المناطق وبين بينه الواصلة الطرقات جميع انقطاع استمرار: الشيح خان مخيم •
 (.الشيح خان - زاكية) طريق باستثناء المجاورة


