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الجئًا من أبناء مخيم السبينة قضوا منذ بداية األحداث في " 58"
 الجئ سوري وفلسطيني سوري 200واألمن المصري يعتقل ...سورية

 "بتهمة الهجرة غير الشرعية

 
 

 

 إصابتان جراء القصف على مخٌم النٌرب بحلب .

  اشتباكات متقطعة فً مخٌم الٌرموك، واستمرار انقطاع المٌاه عنه للٌوم الثالث
. عشر على التوالً

 نشطاء ووجهاء مخٌم السبٌنة ٌجددون مطالبتهم بالعودة لمخٌمهم .

  أزمات معٌشٌة خانقة ٌعٌشها سكان مخٌم درعا بسبب تردي األوضاع األمنٌة
. فً سورٌة

 

 الالجئين المحتجزين من قبل األمن المصري
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 آخر التطورات
تعرض مخيم النيرب لالجئين الفمسطينيين بحمب شمال سورية لمقصف وسقوط قذيفتين األولى 

استيدفت مدخل المخيم الرئيسي، أما الثانية فقد طالت منزل أبو مروان الناجي، أسفرتا عن 
، يأتي ذلك القصف في ظل استمرار "آالء الشيخ ىود"، و"أحمد عمي الخطيب"إصابة كل من 

حالة عدم اإلستقرار التي يعيشيا سكان المخيم جراء تدىور األوضاع األمنية في المناطق 
 .المحيطة بالمخيم

فيما شيد مخيم اليرموك لالجئين الفمسطينيين جنوب العاصمة السورية دمشق اشتباكات متقطعة 
دارت رحاىا عمى محور بمدية اليرموك في شارع فمسطين، ترافق ذلك مع سماع أصوات 
انفجارات قوية ناجمة عن تبادل لمقصف بين المجموعات المسمحة داخل المخيم من جية 

القيادة العامة من جية أخرى، إلى ذلك ال تزال أزمة المياه - والجيش النظامي والجبية الشعبية 
في مخيم اليرموك مستمرة لميوم الثالث عشر عمى التوالي ما فاقم من األزمات التي يعيشيا 

يومًا عمى " 429"األىالي بسبب استمرار الحصار المشدد المفروض عمى المخيم منذ أكثر من 
التوالي، ىذا إضافة ألزمة انقطاع التيار الكيربائي وعدم توفر الوقود وغاز الطيي في المخيم منذ 

. أكثر من عام
ومن جانب آخر أعمنت مجموعة العمل أن عدد الضحايا الفمسطينيين السوريين الذين سقطوا في 

مخيم السبينة لالجئين الفمسطينيين بريف دمشق منذ بداية األحداث السورية وحتى نياية آب ــ 
التوثيق »  شخصًا وذلك حسب اإلحصائيات التي يقوم بتوثيقيا فريق58، بمغ 2014أغسطس 

. بمجموعة العمل من أجل فمسطينيي سورية
ومن جانبيم طالب عدد من الناشطين ووجياء مخيم السبينة بالعودة إلى مخيميم وتجنيبيم آالم 

التيجير والتشرد وويالت األزمات المعاشية واالقتصادية الخانقة خاصة وأن الجيش كان قد فرض 
. سيطرتو عمى منطقة السبينة والمخيم منذ حوالي أحد عشر شيراً 

 ترافق مع سماع ،في غضون ذلك ساد ىدوء حذر حارات وأزقة مخيم درعا جنوب سورية
انفجارات قوية جراء قصف المناطق المحيطة بو، أما عمى الصعيد اإلنساني فيعاني سكانو من 
أزمات معيشية خانقة بسبب تردي األوضاع األمنية في سورية عامة والمخيم بشكل خاص، ما 

أدى إلى نفاد معظم المواد الغذائية والخضار والدقيق، ومن جية أخرى يشتكي األىالي من نقص 
حاد في األدوية والمستمزمات والكادر الطبي واستمرار انقطاع خدمات البنى التحتية من ماء 

. وكيرباء واتصاالت عن المخيم لفترات زمنية طويمة
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 مخيم درعا

وعمى صعيد آخر تعرضت المناطق المحيطة بمخيم خان الشيح لالجئين الفمسطينيين بريف 
دمشق لقصف بالبراميل المتفجرة والتي عّمت أصوات انفجاراتيا أرجاء المخيم، إلى ذلك يستمر 

االنقطاع المتكرر لمطرقات الواصمة بين المخيم ومركز المدينة وذلك بسبب تعرضيا لمقنص 
. والقصف واالشتباكات المتكررة

أما في مخيم السيدة زينب فال يزال من تبقى من سكانو يعانون من نقص في المواد الغذائية 
والطبية والتدفئة، واستمرار انقطاع التيار الكيربائي وشبكة االتصاالت وخطوط الياتف األرضي 

 .لساعات وفترات طويمة
 

 إفراج
كما تم اإلفراج ، من أبناء مخيم خان الشيح" خالدية أحمد" أفرج األمن السوري أول من أمس عن

 .من أبناء مخيم العائدين في حمص، بعد ثمان ساعات من إعتقالو" عمر غنام" عن الشاب
 

 مصر
 الجئ سوري وفمسطيني سوري واحتجازىم في مركز 200قام األمن المصري بإلقاء القيض عمى 

رياضي بمدينة اإلسكندرية، وذلك بسبب محاولتيم الوصول إلى أوروبا عبر البحر، حيث داىم 
عدد من العناصر تجمع لتمك العائالت في أحد األماكن القريبة من البحر بمدينة اإلسكندرية 

وألقى القبض عمييم بتيمة محاولة اليجرة غير الشرعية، ويذكر أنيا ليست المرة األولى التي تقوم 
بيا السمطات المصرية باعتقال عائالت فمسطينية وسورية واحتجازىم في ظروف صعبة ولفترات 

. طويمة


