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تدعو إلى تغطية فعاليات « حملة الوفاء األوروبية لعون منكوبي سورية»"
 "المؤتمر الصحفي الخاص بإطالق برامج الحملة في بيروت

 
 
 

 شهيد فلسطيني في سورية. 

 قصف على مخيم خان الشيح واليرموك. 

  الحصار على مخيم الحسينيةتشديد. 

 حملة دهم واعتقال في مخيم العائدين بحماة. 
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 :شهداء
فلسطيني الجنسية، استشهد متأثرًا بجراحه جراء إصابته في رأسه " مازن رجب برشللي"الشهيد 

 .برصاص قناص بمخيم العائدين في حمص

 
 مازن رجب برشللي الشهيد

 مخيم خان الشيح
 نبأ تعرض مخيم خان الشيح للقصف وسقوط عدد من القذائف عليه،" العملمجموعة " أكد مراسل

حيث سقطت قذيفة على منزل حسين عبد الرحيم درويش في امتداد شارع المدارس خلفت أضرار 
مادية بالمكان، كما سقطت قذيفة على منزل الدكتور بشار بشير في شارع جامع الرضا اقتصرت 

طالق أضرارها على الماديات فقط،  تزامن ذلك مع سماع أصوات اشتباكات وانفجارات عنيفة وا 
العديد من قذائف الهاون على محيط المخيم، وأشار المراسل أن رصاصات الشيلكا وشظايا 

مركز )القذائف أصابت عدد من أبنية المخيم منها جدار خزان الماء جانب جامع الهدى وهو 
دون أن تسفر ( مركز إيواء)ابعة لألونروا وهي أيضًا ، كما اخترقت جدار مدرسة ت(إيواء للنازحين

عن إصابات، ومن جهة أخرى يعاني سكان المخيم من تداعيات الصراع الدائر في سورية الذي 
انعكس سلبًا على أوضاعهم األمنية والمعيشية وأدى إلى نقص حاد في المواد الغذائية والتدفئة 

 .شبكة االتصاالت عنه أليام عديدةهربائي و والطحين فيه، واستمرار انقطاع التيار الك
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 نستلة شركة مستودعات على قذيفة سقوط عن ناجم أنه يعتقد الشيح خان مخيمب ضخم انفجار

 مخيم اليرموك
بأن حالة من الهدوء الحذر خيمت منذ الصباح الباكر على " مجموعة العمل"نقاًل عن مراسل 

ليه، إال أن حواري وشوارع مخيم اليرموك، ترافق ذلك  مع حركة لدخول وخروج األهالي منه وا 
ظهرًا  03:1المخيم شهد في ساعات الظهر سقوط عدد كبير من القذائف عليه، ففي الساعة 

سقطت قذيفة بالقرب من جامع الحسن على بناء أبو منصور دون أن توقع إصابات، كما ُسجل 
وقذيفتين في شارع , في شارع صفوريةسقوط قذيفة في شارع حيفا مقابل فالفل جنين، وقذيفتين 

بالقرب من منطقة المشروع دون أن تسفر  ٥١المنصورة بجانب أفران النور، و قذيفة في شارع 
عن إصابات، وسقطت قذيفتان خلف مقبرة الشهداء دون أن تخلف إصابات، و قذيفة سقطت في 

يات فقط، ونوه المراسل شارع الجاعونة على منزل آل عريشة اقتصرت األضرار فيها على الماد
بسبب ماس كهربائي خلف ( 0)بأن حريقًا نشب بمنزل في امتداد شارع الثالثين جادة بئر السبع 

أضرار مادية في المكان، كما اندلع حريق في ساحة الريجة بسبب سقوط قذيفة على أحد األبنية، 
الجانب المعيشي فال  حيث قام سكان الحي وبالتعاون مع عدد من المتطوعين بإخماده، أما من

زال سكان المخيم يشتكون من وطأة الحصار االقتصادي الخانق الذي يفرضه الجيش النظامي 
عليهم، حيث يمنع دخول المحروقات والمواد الطبية  –القيادة العامة  -وعناصر الجبهة الشعبية 

 .الخاصة بالمشافي والطحين والخضار
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 بمخيم اليرموك منصور أبو بناء على الحسن جامع من بالقرب قذيفة سقوط

 مخيم درعا
تفيد بقصف بناء الحكيم بدرعا المحطة بعدد من قذائف الهاون " لمجموعة العمل" وردت معلومات

أوقعت عدد من اإلصابات وألحقت أضرار مادية كبيرة في المكان، الجدير ذكره أن بناء الحكيم 
 .مخيم درعا بسبب القصف والدماريضم عدد كبير من الفلسطينيين الذين نزحوا من 

 خيم الحسينيةم
في مخيم الحسينية أن المخيم شهد حالة استقرار نسبي، ترافق ذلك " مجموعة العمل"أفاد مراسل 

مع إغالق الحاجز التابع للجيش النظامي للطريق أمام خروج السكان أو دخولهم باستثناء موظفي 
صدقة من الوزارة أو المديرية التابعين لها، ومن الحكومة الذين يحملون مهام رسمية موقعة وم

جانب آخر الزال المخيم يعاني من أزمات حادة بمواد التدفئة والمحروقات إضافة الرتفاع 
 .األسعار

 مخيم العائدين حماة
تفيد بمداهمة قوات األمن السوري مخيم العائدين بحماة، وقيامها " لمجموعة العمل"وردت أنباء 

سكان المخيم لم تعرف هويته، ومن الجانب المعيشي يشتكي سكان المخيم من  باعتقال شاب من
 .انقطاع الكهرباء واالتصاالت عنهعدم توفر المواد الغذائية والمحروقات و 

 مخيم النيرب
نسانية خانقة يعيشها سكان مخيم النيرب جراء انعكاس األحداث في سورية  أزمات معيشية وا 

التي أطلقها أهالي المخيم عبر مجموعة العمل بسبب قرب نفاد  عليهم، فبعد نداء االستغاثة
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مما قد ينذر بحدوث كارثة إنسانية، يعاني األهالي من  الطحين وتوقف معظم األفران عن العمل،
 مدون إلى احتكار البضائع والموادغالء األسعار وشجع التجار الذين يستغلون األوضاع ويع

ا بأسعار خيالية، حتى وصل بهم األمر بأن يتاجروا برغيف الخبز الغذائية والتموينية ومن ثم بيعه
من خالل تهريبه إلى خارج المخيم لبيعه بأسعار مرتفعة بهدف تحقيق مكاسب مادية كبيرة، وفي 
سياق متصل يشتكي سكان المخيم من استمرار انقطاع التيار الكهربائي واالتصاالت واالنترنت 

 .تاليةوالماء عنهم أليام وأسابيع مت
 مخيم السبينة

بأن مخيم السبينة شهد في اآلونة األخيرة حركة نزوح كبيرة من " مجموعة العمل"نقاًل عن مراسل 
قبل األهالي عنه، وذلك بسبب استمرار القصف وحدوث االشتباكات فيه، إضافة الستمرار 

اة فيه ونقص الحصار المفروض عليه من قبل الجيش النظامي، الذي تسبب بفقدان مقومات الحي
حاد في المواد الغذائية والخضراوات والتدفئة فيه، وا غالق لجميع أفران المخيم، ومن جهة أخرى 
قامت اللجنة المحلية للمخيم بإدخال عدد من اسطوانات الغاز، وتوزيعها على األهالي بسعر 

 .رمزي
 

 :حمالت تضامنية
تغطية فعاليات المؤتمر الصحفي إلى « حملة الوفاء األوروبية لعون منكوبي سورية»دعت 

 الساعة العاشرة صباحاً  :82/8/810الخاص بإطالق برامج الحملة، والذي سيقام يوم الخميس 
في فندق كراون بالزا بشارع الحمراء في بيروت، كما سيتضمن المؤتمر اإلعالن عن إطالق 

 .ت برية تنطلق من بيروت إلى دمشققافلة مساعدا
 

 :لجان عمل أهلي
مراسل مجموعة العمل بأن هيئة فلسطين الخيرية، وضمن مشروعها اإلغاثي العاجل في أفاد 

سلة غذائية لصالح منطقة البويضة في ريف ( 01)المخيمات الفلسطينية في سورية، قدمت 
دمشق، وفي سياق متصل قامت الهيئة المدنية المشرفة على مخيم اليرموك بتقديم الهدايا ألطفال 

كز التعليمية، أما في مخيم خان الشيح فقد بادر سكان وأهالي المخيم وقاموا اليرموك في المرا
بعملية تنظيف وطالء ونقل األوساخ المتراكمة في مالجئ المخيم، وتحصينها وجعلها جاهزة 

 .الستقبال األهالي في حاالت الطوارئ
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 التعليمية المراكز في اليرموك ألطفال الهدايا قديمت اليرموك مخيم على المشرفة المدنية الهيئة

 
 :مفقودون

من سكان مخيم  )فلسطيني الجنسية( )82)أبو هشام " أحمد عبد الحميد عطا هللا"فقدان الحاج 
 .اليرموك، حيث فقد أثناء خروجه من المخيم

 

mailto:info@prc.org.uk

