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واألمن المبناني يمقي ...قصف بالبراميل المتفجرة عمى مخيم حندرات"
الجئين بينهم فمسطنيين سوريين أثناء محاولتهم  107 القبض عمى

 "الهجرة غير الشرعية عبر سواحمو

 
 
 ضحية من مرتبات جيش التحرير الفلسطيني جراء األحداث في سورية .

  بال ماء16مخيم اليرموك لليوم  .

  سكان مخيم الرمل في الالذقية يشتكون من انقطاع التيار الكهربائي لساعات
. طويلة

 الجئ فلسطيني مهجر من فلسطينيي سورية في لبنان (44000): األونروا. 

  من المهاجرين أغلبهم من الفلسطينيين السوريين والسوريين من 726ترحيل 

 .جنوب إيطاليا إلى شمالها
  فلسطينيو سورية في لبنان يطالبون األونروا بالتراجع عن قطع المساعدات

. النقدية، ودعوات لالعتصام أمام مكاتبها

 

 السواحل اللبنانية
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 لبنان
 الجئين فمسطنيين سوريين ولبنانيين 107ألقت مفرزة استقصاء الشمال في لبنان القبض عمى 

. عمى شاطئ ميناء طرابمس وذلك أثناء محاولتيم اليجرة غير الشرعية عبر لبنان باتجاه ايطاليا
ومن جانبو ذكر األمن المبناني أنو تمكن من إلقاء القبض عمى أحد أفراد الشبكة وىو لبناني 

 دوالر عن كل شخص 6000، الذي إعترف بأن الشبكة التي يعمل فييا تقاضت (أ.ف)ويدعى 
 دوالر لكل طفل، وأضاف بأنيم وعدوا الركاب بنقميم في مركب صغير إلى خارج المياه 2000و

 .اإلقميمية ومن ثم نقميم بمركب آخر كبير باتجاه إيطاليا
 

 ضحايا
من مرتبات جيش التحرير الفمسطيني ومن أبناء مخيم خان الشيح، " فراس حسن "قضى الشاب

جراء اإلشتباكات التي تدور بين قوات المعارضة السورية من جية والجيش النظامي مدعومًا 
 .بقوات من جيش التحرير الفمسطيني من جية أخرى

 
 آخر التطورات

تعرض مخيم حندرات لالجئين الفمسطينيين في حمب الذي يخضع لسيطرة قوات المعارضة 
السورية، يوم أمس، لمقصف بالبراميل المتفجرة وسقوط عدد من القذائف عمى أماكن متفرقة منو، 

ما تسبب بأضرار مادية في منازل وممتمكات األىالي، يشار أن معظم أىالي المخيم قد نزحوا 
. عنو بسبب اإلشتباكات والقصف المتكرر الذي استيدفو

في غضون ذلك تعرض الشارع الرئيسي لمخيم اليرموك لالجئين الفمسطينيين جنوب دمشق يوم 
أمس لمقنص ما آثار حالة من الخوف بين سكانو، تزامن ذلك مع سماع أصوات اشتباكات 

متقطعة في حي التضامن المجاور لممخيم، ومن جانب آخر وردت أنباء لمجموعة العمل تفيد 
بخروج وفد من المخيم ضم ستة أشخاص لمناقشة موضوع تحييد المخيم وفك الحصار عنو، كما 

أفادت المعمومات بأن الوفد عاد إلى المخيم دون أن يصرح بأي معمومات عن فحوى ما تم 
. التوصل إليو من اتفاقيات ومحادثات بين الطرفين

إلى ذلك ما يزال سكان مخيم اليرموك يعانون لميوم السادس عشر عمى التوالي من استمرار 
انقطاع المياه عن جميع أرجاء المخيم، ىذا إضافة لحرمانيم من استالم المساعدات الغذائية 

 وذلك بسبب االشتباكات وأعمال القنص التي ،المقدمة من األونروا لميوم الخامس عمى التوالي
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شيدتيا ساحة الريجة وشارع راما في األيام الماضية، ما زاد من تردي أوضاعيم المعيشية وأدى 
. إلى انتشار األمراض المزمنة والمعدية بينيم

 
 استمرار أزمة المياه في مخيم اليرموك 

في سياق متصل ىزت أصوات انفجارات قوية أرجاء مخيم خان الشيح لالجئين الفمسطينيين 
بريف دمشق جراء قصف المناطق والمزارع المحيطة بو، إلى ذلك ما يزال سكانو يشتكون من 
انقطاع طريق زاكية ــ خان الشيح بسبب تعرضو لمقصف والقنص ما يشكل خطرًا عمى أبناء 

 .المخيم الذين قضى العديد منيم نتيجة استيدافو عمى ىذا الطريق

 
طريق زاكية ــ خان الشيح 
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فيما عاش سكان مخيم الرمل في الالذقية غرب سورية الذين يستقبمون عددًا كبيرًا من النازحين 
إلييم من المخيمات الفمسطينية والمناطق المجاورة جراء تدىور األوضاع األمنية حالة من اليدوء 
النسبي، يأتي ذلك في ظل استمرار معاناتيم اإلقتصادية التي تجمت بشح المواد الغذائية واألدوية 
والمحروقات وغالء األسعار، واستمرار انقطاع التيار الكيربائي عن المخيم لساعات طويمة حيث 

 .ساعة في اليوم 12تقدر عدد ساعات االنقطاع إلى أكثر من 
 

 األونروا
أن عدد الالجئين الفمسطينيين  (األونروا)ذكرت وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفمسطينيين 

الجئ، وذلك حسب اإلحصائيات األخيرة التي  (44000)السوريين الميجرين في لبنان بمغ 
أجراىا موظفوىا في الشير السابع من ىذا العام بيدف جمع البيانات حول الحالة االجتماعية 

واإلقتصادية لكل عائمة من فمسطينيي سورية، والذي أدى إلى قطع المساعدات النقدية عن حوالي 
.  عائمة1100

في سياق التحرك ضد قرار األونروا األخير القاضي بإيقاف المساعدات النقدية عن المئات من 
، عقد يوم أمس ممثمون عن المجان 2014العوائل الفمسطينية ابتداءًا من شير تشرين األول 

الشعبية والميجرين والفصائل الفمسطينية لقاء مع مدير المكتب اإلقميمي لوكالة غوث وتشغيل 
في بيروت، لبحث قرارىا األخير بقطع المساعدات النقدية عن  (األونروا)الالجئين الفمسطينيين 

مئات العوائل الفمسطينية السورية الميجرة في لبنان، ولمطالبتيا بالتراجع عن ىذا القرار المجحف 
. تجاه العائالت الميجرة

وبدورىا شددت نائبة المديرة العامة لألونروا عمى أن ىذا القرار ُأتخذ بناًء عمى معايير متعارف 
عمييا دوليًا، وأكدت بأنو يحق لكافة العائالت التي تأثرت بيذا القرار استئنافو إن شاءت في 

غضون ثالثة أسابيع ليتم دراستو من قبميم، كما عبرت عن التزام األونروا وحرصيا عمى مواصمة 
تقديم الخدمات إلى الالجئين الفمسطينيين بطريقة تضمن إستدامة الخدمات خصوصًا إلى الفئات 

 .األكثر حاجة
من جانبيم إتيم ممثمو المجان الشعبية والميجرين والفصائل الفمسطينية األونروا بالمماطمة 

والتسويف والتيرب من مسؤوليتيا القانونية واإلنسانية تجاه فمسطينيي سورية، وبناءً عمى ذلك 
أيمول ــ سبتمبر القادم أمام المكتب اإلقميمي لألونروا / 25دعوا إلى تنظيم اعتصام يوم الخميس 

 .في بيروت ومخيم البرج الشمالي لمتنديد بيذا القرار
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آن "فيما زار وفد من حركة حماس في لبنان مكتب وكالة األونروا والتقى المدير العام لموكالة 
وبحث معيا أوضاع الالجئين الفمسطينيين في لبنان، كما ناقش قضية وقف األونروا " ديسمور

دفع المساعدات المالية عن عدد من العائالت الفمسطينية السورية الميجرة إلى لبنان، وعبر وفد 
حماس عن رفضو ليذا اإلجراء، مطالبًا األونروا تحمل مسؤولياتيا اإلنسانية والقانونية والمادية 

تجاه الالجئين الفمسطينيين السوريين الميجرين إلى لبنان ريثما تحل قضتييم بعودتيم إلى 
 .مخيماتيم في سورية ومن ثم إلى ديارىم في فمسطين

 
 إيطاليا

 من 726وردت أنباء لمجموعة العمل تفيد أن السمطات اإليطالية قامت يوم أمس بترحيل 
المياجرين أغمبيم من الفمسطينيين السوريين والسوريين وجنسيات مختمفة من جنوب إيطاليا إلى 
شماليا، بيدف التخفيف من العدد الكبير لممياجرين في المنطقة الساحمية وإلفساح المجال من 

 .أجل استقبال المزيد من المياجرين غير الشرعيين


