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شهيدان فلسطينيان سقطا جراء إطالق خفر السواحل المصري الرصاص "
على سفينة تقل الجئين فلسطينيين سوريين أثناء محاولتهم الهجرة 

 "ألوروبا

 
 

  الجامعية بعد تهديدهم أهالي مخيم حندرات يجبرون على مغادرة المدينة
 .من قبل األمن السوري

  قافلة الوفاء األوربية تنهي رحلتها اليوم بتوزيع آخر المساعدات لألهالي
 .في مخيم اليرموك عبر حاجز الكابالت في سبينة

  سكان مخيم الحسينية يعانون من استمرار الحصار المفروض على
 .مخيمهم منذ عدة أشهر

 لمخيمات الفلسطينية في سورية اليومهدوء حذر يخيم على كافة ا. 

 

mailto:info@prc.org.uk


 

Email:info@prc.org.uk - Tel: +442084530919 - Fax:+442084530994 - Mob: +447447423737 

 

 :ضحايا
إثر إطالق خفر ( عاما   55" )فدوى طه"والسيدة ( عاما   03" )عمر دلول"استشهاد كل من الشاب 

 .محاولتهم الوصول لشواطئ أوروبا السواحل المصري النار على السفينة التي كانت تقلهما أثناء

 
 دلول عمر

 مخيم خان الشيح
والخوف عاشها سكان مخيم خان الشيح بسبب سماع انفجارات قوية هزت أرجاء حالة من الهلع 

المخيم تبين الحقا  بأنها نتيجة القصف العنيف على المناطق المتاخمة له، أما من الجانب 
المعاشي فيشتكي سكانه من نقص شديد في المواد الغذائية والمحروقات واألدوية واستمرار 

 .االتصاالت عن المخيمانقطاع التيار الكهربائي و 
 

 مخيم اليرموك
ذكر مراسل مجموعة العمل بأن مخيم اليرموك شهد حالة من الهدوء الحذر، ترافق ذلك مع سماع 
أصوات انفجارات قوية ناجمة عن قصف المناطق المحيطة به، أما من الجانب اإلنساني فال 

يد في المواد الغذائية والطبية تزال معاناة من تبقى من سكان المخيم مستمرة بسبب النقص الشد
 .على التوالي 55ش النظامي لليوم والمحروقات والحصار المفروض على المخيم من قبل الجي
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 مخيم حندرات
أفاد مراسل مجموعة العمل أن بعض العائالت من أهالي مخيم حندرات غادروا الوحدة التاسعة 

ك خشية التهديدات التي تعرضوا لها من السكن الجامعي بمدينة حلب متجهين إلى مخيمهم، وذل
سابقا ، الجدير ذكره أنه قبل عدة أيام قام عناصر من األمن السوري باقتحام الوحدة التاسعة 
مطالبين األهالي الذين نزحوا إليها بإخالئها، كما أن بعض العناصر قاموا بإطالق النار بالهواء 

اب المخيم وعناصر األمن يذكر أن إلرهاب األهالي وذلك بعد مشادة كالمية بين بعض شب
األهالي قد نزحوا عن مخيمهم بعد المعارك التي دارت بين الجيش النظامي ومجموعات من 

 .الجيش الحر والتي انتهت بسيطرة مجموعات الجيش الحر على المخيم
 

 مخيم الحسينية
ة اليوم، ترافق أشار مراسل مجموعة العمل بأن حالة من الهدوء النسبي نعم بها مخيم الحسيني

ذلك مع سماع أصوات انفجارات قوية نتيجة قصف المناطق المحاذية له، أما من الجانب 
االقتصادي يشكو سكان المخيم من الحصار المفروض على مخيمهم من قبل الجيش النظامي 
منذ عدة أشهر، والذي أدى إلى نفاد جميع المواد الغذائية والخبز والخضار منه، كما يشتكي 

 .عن المخيم أليام وأسابيع عديدة كان من استمرار انقطاع التيار الكهربائي واالتصاالتالس
 

 مخيم العائدين حمص
أفاد مراسلنا في مخيم العائدين بحمص أن السكان هناك يعانون من الغالء الفاحش لألسعار 

ة في سوري وانتشار البطالة وفقدان جميع المواد األساسية فيه بسبب تدهور األوضاع األمنية
 .وانعكاسها على وضعهم المعيشي

 
 :حمالت تضامنية

أنهت قافلة الوفاء األوربية رحلتها اليوم بتوزيع آخر المساعدات لألهالي في مخيم اليرموك عبر 
حاجز الكابالت في سبينة، كما ذكر القائمون عليها بأنهم سيقومون بتحديد موعد الحق للمرحلة 

يشار أن الحملة قامت يوم أمس بتوزيع مساعداتها ألهالي مخيم اليرموك عند حاجز  ،القادمة
الكابالت وذلك لليوم السادس على التوالي، كما قامت الحملة بتوزيع السندويشات والماء على 

 .العائالت الفلسطينية التي تعبر من خالل ذلك الحاجز
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 الكابالت الفلسطينية التي تعبر من خالل حاجزتوزيع السندويشات والماء على العائالت 

 
 :لجان العمل األهلي

مجموعة سواعد بتنظيف مسجد الصحابي زيد بن الخطاب ب مخيم اليرموك قام فريق المبادرات في
 .65/9/3360وم أمس اثر تعرضه لقذيفة ي

 
 تنظيف مسجد الصحابي زيد بن الخطاب
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 :مصر
( عاما   03" )عمر دلول"نبأ سقوط شهيدين هما الشاب  نقل مراسل مجموعة العمل باإلسكندرية

، نتيجة إقدام خفر السواحل المصري على إطالق النار على (عاما   55" )فدوى طه"والسيدة 
سفينة متجهة إلى سواحل إيطاليا تقل عدد من العوائل الفلسطينية والسورية الالجئة إلى مصر، 

هذا وقد أكد مراسلنا بأن  ،ة إلى الشواطئ األوربيةوذلك أثناء محاولتهم الهروب في زوارق مصري
شخص ُجّلهم من األطفال  333األشخاص المتواجدين على الزورق والذي يبلغ تعدادهم أكثر من 

والكبار بالسن رفضوا النزول من الزورق حتى مجيء الصليب األحمر أو أي جهة دولية إلنقاذ 
 .أرواحهم

لسطينيون السوريون المتواجدون في ميناء أبي قير المصري وفي السياق عينه ناشد الالجئون الف
كافة الجهات الحقوقية واإلنسانية بما فيها المفوضية السامية لشؤون الالجئين واألونروا والسفارة 

 .الفلسطينية في القاهرة التدخل العاجل من أجل إطالق سراحهم وعدم ترحيلهم من مصر

 
 المصريمن األطفال المحتجزين لدى ألمن 
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