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 ليبيا تعلن انتشال عشرات الجثث لضحايا غرق أحد قوارب الموت،"
 "ضحية( 17)والنمسا تؤكد ارتفاع ضحايا كارثة الشاحنة إلى 

 

 
 

 قصف مخيم اليرموك وخان الشيح وأطراف خان دنون بريف دمشق. 

  اعتقال الجئ ثمانيني أهالي مخيم الحسنية يتخوفون من العودة إلى مخيمهمإثر. 

 صفقة لتبادل المعتقلين تشمل اإلفراج عن ناشطة فلسطينية من مخيم اليرموك. 

 األمن السوري يعتقل أحد عناصر لواء القدس الموالي له. 
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 آخر التطورات
أنه تم انتشال عشرات الجثث لمهاجرين أكد مسؤول في جهاز خفر السواحل الليبي في طرابلس 

قضوا أول أمس الخميس إثر غرق مركبهم الذي انطلق من مدينة زوارة الليبية متجهين نحو 
 .إيطاليا، مشيرا إلى وجود العشرات من المفقودين

ومن جهته قال مسؤول أمني في بلدة زوارة بغرب ليبيا من حيث انطلق القارب إن نحو أربعمئة 
ن كثيرين حوصروا على األرجح في مخزن األمتعة حين شخص كانوا ع لى متن القارب، وا 

 .انقلب

 
وأضاف أن قوات خفر السواحل الليبية أنقذت حتى اآلن أكثر من مئتين من ركاب القارب، وتم 

 .منهم إلى منشأة احتجاز لالجئين في صبراتة غربي طرابلس 741نقل 
قاربين كانا في طريقهما ألوروبا وعلى متنهما نحو فيما ذكرت وكالة األنباء األلمانية أن 

 .خمسمئة الجئ انقلبا قبالة السواحل الليبية وسط مخاوف بمقتل المئات
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الجدير بالذكر أنه حتى اللحظة لم يتم نشر أي معلومات تتعلق بأسماء جنسيات الضحايا، فيما 
المركب، حيث تعتبر ليبيا أحد يرجح تواجد العشرات من الالجئين الفلسطينيين والسوريين على 

 .أبرز نقاط االنطالق لرحالت الالجئين الفارين من الحرب في سورية إلى الدول األوروبية
وفي سياق ليس ببعيد أعلنت السلطات النمساوية ارتفاع أعداد كارثة االختناق في شاحنة نقل 

أطفال من ( 4)و نساء( 8)رجاًل و( 95)ضحية معظمهم من سورية، وهم ( 17)اللحوم إلى 
 .بينهم طفلة بين السنة والسنتين

إلى ذلك أعلنت أن الشرطة النمساوية ألقت القبض على عدد من األشخاص الذين لهم عالقة 
بحادثة الشاحنة من بينهم المهرب، مشيرة إلى أن شبكة التهريب المتورطة تضم مجريين 

سلطات النمساوية فرضية االختناق وبلغاريين حيث تم اعتقال بعضهم في المجر، فيما رجحت ال
الجماعي الذي أدى إلى الموت، ووضحت أن الجثث سيتم نقلها إلى معهد الطب العدلي في 

 .فينيا من أجل تشريح الجثث لمعرفة السبب الحقيقي وراء الحادثة
ُيذكر أن الشرطة النمساوية، عثرت صباح أول أمس، شاحنة تحتوي على عشرات الجثث 

خنقًا بأحد الشاحنات التي ُعثر عليها مركونة على الطريق السريع قرب الحدود  لمهاجرين قضوا
 .مع المجر

 
 الشاحنة التي عثرت عليها الشرطة النمساوية

وعلى صعيد آخر تعرض مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين بدمشق، للقصف وسقوط عدد من 
يران الحربي واندالع مواجهات القذائف على أماكن متفرقة منه، تزامن ذلك مع تحليق للط

متقطعة بين المجموعات الفلسطينية المسلحة من جهة، وتنظيم الدولة وجبهة النصرة من جهة 
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أخرى، أما من الجانب المعيشي يعاني من تبقى في المخيم أوضاعًا مأساوية نتيجة عدم توفر 
المخيم ألكثر من عام ونصف المواد الغذائية واستمرار انقطاع المياه والكهرباء عن جميع أرجاء 

 .العام
وفي موضوع مشابه تعرض شارع السعيد في مخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين بريف 

 .دمشق، لسقوط قذيفة هاون، أدت إلى وقوع أضرار مادية في المكان
فيما لم تسجل حتى الساعة وقوع إصابات في صفوف األهالي، يأتي ذلك في ظل استمرار 

السوري لجميع الطرقات الواصلة بين المخيم ومركز العاصمة دمشق، باستثناء  إغالق النظام
 (.زاكية، خان الشيح)طريق 

كما تعرضت أطراف مخيم خان دنون من من جهة بلدة الطيبة في ريف دمشق لقصف عنيف 
استهدف مجموعات تابعة للمعارضة السورية المسلحة، ما أسفر عن وقوع ضحايا وعدد من 

 .الجرحى
ى ذلك يشتكي األهالي من غالء المعيشية، وارتفاع أسعار المواد التموينية باإلضافة إلى إل

ارتفاع إيجارات المنازل داخل المخيم بشكل كبير، وذلك بسبب موجة النزوح الكبيرة إلى المخيم 
 .من قبل أهالي المخيمات األخرى، الذين أجبرهم القصف والحصار على ترك منازلهم

أبو هشام " مختلف اعتقل عناصر حاجز الحسينية التابع لألمن السوري المسنوفي موضوع 
، أثناء عودته لمخيم الحسينية بريف دمشق، األمر الذي تسبب بحالة من (عاماً  88" )القبالوي

 .القلق لدى بعض أبناء المخيم الذين باتوا يتوجسون من العودة إلى منازلهم خوفًا من االعتقال

 
 مخيم الحسينية

عائلة الالجئ  6879/ أغسطس  –آب /  62يذكر أن األجهزة األمنية السورية منعت يوم 
من العودة إلى منزلهم، واعتقلت أحد أبنائها، علمًا بأن ثالثة أخوة " عويد الحسن " الفلسطيني 
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أيمن عويد الحسن قضوا تحت التعذيب في السجون و  محمدو  من أبناء العائلة هم المالزم أحمد
ة بتهمة االنشقاق عن جيش التحرير الفلسطيني، فيما اتهم ناشطون وعدد من األهالي السوري

قوات النظام السوري المتمركزة على حاجز المخيم باعتقال أكثر من عشرين شخصًا من أبناء 
آب الجاري بعودة بعض /  72مخيم الحسينية بينهم نساء، هذا وكان الجيش السوري سمح يوم 

 .يمالعائالت إلى المخ
 

 إفراج
عامًا، من مخيم ( 62)، "سالم عمار"عن الناشطة الفلسطينية  ،أفرج األمن السوري أمس

اليرموك لالجئين الفلسطينيين جنوب دمشق، وبحسب ناشطين فإن اإلفراج عن الناشطة تم إثر 
حدى المجموعات السورية التابعة للمعارضة  صفقة لتبادل المعتقلين بين النظام السوري، وا 

 .المسلحة
ري كان قد اعتقل الالجئة الفلسطينية أثناء خروجها من مخيم الجدير بالذكر أن األمن السو 

 .اليرموك عبر حاجز بيت سحم قبل حوالي الخمسة أشهر
 

 اعتقال
عبد "اعتقل عناصر من األمن السوري الالجئ 

أحد عناصر لواء القدس الذي يقاتل " هللا سحتوت
إلى جانب الجيش السوري النظامي، يشار أن 

تم اعتقاله على و  م النيربمن أبناء مخي" سحتوت"
 .طريق حمص حلب

الجدير بالذكر أن لواء القدس يتكون من مجموعة 
من الفلسطينيين المحسوبين على النظام السوري 
والذين يقاتلون إلى جانبه على أكثر من جبهة في 

 .الشمال السوري
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 8172/ أغسطس  -آب / 82فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 
الجئًا فلسطينيًا سوريًا في ( 495888)الجئًا فلسطينيًا سوريًا في األردن و( 795988) •

" األونروا"الجئًا فلسطينيًا سوريًا في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة ( 2888)لبنان، 
 .6879لغاية يوليو 

 .ألف الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات األخيرة( 22)أكثر من  •
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : خيم اليرموكم •

( 241)يومًا، والماء لـ ( 891)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 181)لليوم 
 .ضحية( 788)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار 

العودة إلى منازلهم منذ حوالي الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من : مخيم السبينة •
 .يومًا على التوالي( 245)

يومًا بعد سيطرة مجموعات ( 898)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 18)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 454)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : العائدين في حمص وحماةمخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل و  •

 .استمرار األزمات االقتصادية فيها
استمرار انقطاع جميع الطرقات الواصلة بينه وبين المناطق المجاورة : مخيم خان الشيح •

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


