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األمن األلباني يعتقل مجموعة من الفلسطينيين والسوريين ويسلمهم "
 "للسلطات اليونانية، واألخيرة تمتنع عن تقديم الخدمات الطبية لهم

 
 
 

 اشتباكات مستمرة فً مخٌم حندرات والمناطق المتاخمة له. 

  استئناف توزٌع المساعدات الغذائٌة على أهالً مخٌم الٌرموك فً ظل استمرار

 . على التوال40ًانقطاع المٌاه للٌوم 

 انفجار عبوة ناسفة فً مخٌم الٌرموك. 

  الجئ فلسطٌنً سوري وسوري200الشرطة التركٌة تلقً القبض على . 

  فً مخٌم الٌرموك" إماطة األذى"هٌئة فلسطٌن الخٌرٌة تطلق مشروع. 
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 اليونان
يعاني مجموعة من الالجئين الفمسطينيين والسوريين من أوضاع اعتقال سيئة بأحد السجون 

اليونانية عند الحدود مع ألبانيا، حيث تم اعتقاليم بألبانيا أثناء محاولتيم الوصول إلى صريبا، 
ومن ثم تم تسميميم إلى السمطات اليونانية التي قامت بدورىا باعتقاليم داخل أحد السجون 

الحدودية، فيما وصمت أنباء لممجموعة عن إصابة أحد الالجئين بأزمة صحية حادة وسط تجاىل 
 .السمطات اليونانية لذلك، وعدم تقديم الخدمات اإلسعافية لو

 
 آخر التطورات

استّمرت االشتباكات التي اندلعت بين قوات المعارضة السورية من جية وقوات النظام مدعومة 
بقوات الدفاع الوطني من جية أخرى، في مخيم حندرات لالجئين الفمسطينيين في حمب والمناطق 

المحيطة بو في ريف حمب الشمالي حتى فجر األمس، مما أدى إلى وقوع عدد من الضحايا 
والجرحى بين صفوف الطرفين، يذكر أن عددًا كبيرًا من منازل المخيم قد سّويت باألرض نتيجة 
القصف المتكرر والعنيف لممخيم الذي تسيطر عميو مجموعات تابعة لممعارضة السورية حيث 

سيطرت عميو بشكل كامل بعد اشتباكات عنيفة أجبرت األىالي عمى تركو والمجوء إلى المخيمات 
 .والبمدان المجاورة

أما في العاصمة السورية دمشق فقد استؤنف صباح األمس توزيع كميات محدودة من 
عمى  (األونروا)المساعدات الغذائية المقدمة من وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفمسطينيين 

 .األىالي المحاصرين في مخيم اليرموك لالجئين الفمسطينيين

 
 توزيع المساعدات في مخيم اليرموك
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حيث تجمع األىالي منذ الصباح الباكر بالقرب من ساحة الريجة وذلك انتظارًا لدورىم في 
الحصول عمى المساعدات الغذائية، ويذكر أن تمك المساعدات قد أصبحت المصدر الرئيسي 
. لمغذاء في المخيم بسبب الحصار الذي أدى إلى نفاد جميع المواد الغذائية والطبية من أسواقو

والجدير بالذكر أن سكان المخيم يعانون من استمرار انقطاع المياه لميوم األربعين عمى التوالي، 
كما يشتكون من انقطاع التيار الكيربائي منذ أكثر من عام، وفي سياق آخر سمع دوي انفجار 
عند فجر األمس تبين أنو ناجم عن انفجار عبوة ناسفة وضعت في سيارة بإحدى حارات شارع 

 .عطا الزير مما أدى إلى نشوب حريق في حارة الناجي
 الجئ فمسطيني سوري وسوري أثناء محاولتيم 200وفي تركيا فقد ألقت الشرطة القبض عمى 

 وبحسب المعمومات التي تناقمتيا الصحف التركية أن ،اليجرة من منطقة مرسين إلى ايطاليا
 مياجر فمسطيني سوري وسوري كانوا 200الدرك التركي في والية مرسين ألقت القبض عمى 

ييمون بالصعود عمى متن قارب كان يرسو عند سواحل بمدة أردممي، حيث تم نقميم إلى أحد 
الصاالت الرياضية في البمدة ومن ثم خضعوا لمفحوص الطبية قبل أن يتم تسميميم إلى شعبة 

 ."مرسين"األجانب في مديرية األمن بوالية 
إلى ذلك قامت الشرطة التركية باعتقال سبعة أشخاص من طاقم السفينة بتيمة المساعدة عمى 
اليجرة غير الشرعية، يشار أن العشرات من سكان المخيمات الفمسطينية لجؤوا إلى تركيا منذ 

 2011آب – بداية األحداث التي شيدتيا مدينة الالذقية ومخيم الرمل منذ شير أوغسطس 
وبحسب إحصائية األونروا األخيرة فإن عدد الالجئين الفمسطينيين القادمين من سورية إلى .م

.  الجئاً 1500تركيا بمغ 

 
 قوارب الموت
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 لجان عمل أهلي
في مخيم اليرموك وذلك بيدف رفع األنقاض " إماطة األذى"أطمقت ىيئة فمسطين الخيرية مشروع 

والنفايات من شوارع مخيم اليرموك لمنع انتشار األوبئة واألمراض بين سكان المخيم، ىذا وقد 
بدأت الييئة مشروعيا أول أمس الجمعة برفع مكب النفايات الواقع في حي الزين، كما سيقوم 

فريقيا التطوعي اليوم بتنظيف شوارع وحارات المخيم الرئيسية من النفايات، يشار أن ىذا 
 .المشروع يأتي بالتعاون مع الييئات والمجان األىمية العاممة عمى أرض اليرموك

 
 في مخيم اليرموك" إماطة األذى"مشروع 

 
حال المخيمات الفلسطينية في سورية 

استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة عمى : مخيم اليرموك •
 يومًا، والماء لـ 553 عمى التوالي، وانقطاع الكيرباء منذ أكثر 470المخيم لميوم 

 . ضحية155:  يومًا عمى التوالي، عدد ضحايا الحصار40
الجيش النظامي يستمر بمنع األىالي من العودة إلى منازليم منذ : مخيم الحسينية •

 . يومًا عمى التوالي372حوالي 
الجيش النظامي يستمر بمنع األىالي من العودة إلى منازليم منذ : مخيم السبينة •

 . يومًا عمى التوالي341حوالي 
 يومًا بعد سيطرة 541نزوح جميع األىالي عنو منذ حوالي : مخيم حندرات •

 .مجموعات المعارضة عميو
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 يومًا النقطاع المياه عن المخيم وغياب تام لمخدمات 187حوالي : مخيم درعا• •
 .األساسية داخمو

استمرار النقطاع الطرقات الواصمة بينو وبين مركز المدينة : مخيم خان الشيح •
 "خان الشيح- زاكية"باستثناء طريق 

 .استمرار األزمات االقتصادية خاصة البطالة وغالء المعيشة: مخيم خان دنون •
 .استمرار انقطاع التيار الكيربائي عن المخيم منذ أكثر من عام: مخيم النيرب •
الوضع ىادئ : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

 .نسبيًا مع استمرار األزمات االقتصادية فييا


