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 إلى لبنان ياًا سورياًا فلسطين اًا  ال ج60ات المصرية ترحل طالسل"
قبل إطالق واأل من السوري يعتقل جميع الواصلين ، وسورية

" سراحهم الحقا 
 

 

 
 
 ضحية فلسطينية سقطت في سورية . 

 سكان مخيم درعا يعانون من أزمات معيشية خانقة . 

  على التوالي47استمرار الحصار الكامل على مخيم اليرموك لليوم . 

  حصار خانق على مخيم خان الشيح من قبل الجيش النظامي لليوم
.  التاسع على التوالي
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ضحايا 

من أبناء مخيم الرمل في الال ذقية تحت التعذيب في سجون " عمار فارس"قضى الشاب 

.  يشار أن الفارس تم اعتقاله منذ أكثر من شهرين، النظام السوري
 

مخيم اليرموك 

إال  أن سكانه ما يزالون ، حالة من الهدوء الحذر سادت حارات وأزقة مخيم اليرموك
 على 47يعانون من وطأة الحصار الذي يفرضه الجيش النظامي على مخيمهم لليوم 

وسقوط ، التوالي والذي أدى إلى نفاد جميع المواد الغذائية والمحروقات والطحين منه

كما يشتكي سكانه من انقطاع ، عدد من أطفال المخيم بسبب نقص األ دوية وسوء التغذية
. التيار الكهربائي عن جميع مناطق المخيم منذ أكثر من أربعة أشهر على التوالي

 

 
 

 

مخيم خان الشيح 

تخلله ، ذكر مراسل مجموعة العمل بأن مخيم خان الشيح شهد حالة من الهدوء النسبي

ما يزال ذلك إلى ، سماع أصوات انفجارات قوية ناجمة عن قصف المناطق المحيطة به
الحصار الذي يفرضه الجيش النظامي على مداخل ومخارج المخيم مستمراً لليوم التاسع 

.  ما أدى إلى نقص شديد في المواد الغذائية واأل دوية والخبز، على التوالي
 

مخيم الرمل الال ذقية 

حيث لوحظ منذ ، لي في مخيم الرمل في الال ذقية ازدحاماً كبيراً اليومآلشهد فرن القدس ا
ساعات الفجر األ ولى توافد عدد كبير من سكان المخيم والمناطق المتاخمة لشراء الخبز 

.  يعيشونها نتيجة تهديد الدول الغربية بضرب سوريةتي بسبب حالة الهلع والخوف ال
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مخيم العائدين حمص 

صر مخيم العائدين بحمص ويمنع دخول حالليوم الثامن على التوالي الجيش النظامي ي
المواد الغذائية واأل دوية أسعار ما أدى إلى ارتفاع كبير في ، وخروج السيارات منه وإليه

خر يشتكي آومن جانب ، والمحروقات والخضروات بسبب صعوبة إيصالها إلى المخيم

األ هالي من استمرار انقطاع التيار الكهربائي واال تصاال ت عن المخيم لساعات وأيام 
.  عديدة

 

مخيم النيرب 

يعاني مخيم النيرب بحلب من استمرار الحصار الذي تفرضه مجموعات الجيش الحر 

يق الخناق على سكانه من خال ل منع إدخال الطحين تضوالتي تقوم ب، على المخيم

كما يشتكي األ هالي من انقطاع شبكة المياه عن ، والخضروات واأل دوية إلى المخيم
كما ، واستمرار انقطاع التيار الكهربائي أل كثر من ثمانية أشهر على التوالي، المخيم 

لوحظ اليوم ازدحام شديد على األ فران بالمخيم والسبب في هذا يعود لقدوم أهل قرية 

النيرب و جبرين إلى المخيم لعدم تمكن أفرانهم من العمل بسبب افتقادهم الى الطحين 
. نتيجة الحصار الخانق على حلب

 

مخيم درعا 

أفاد مراسل مجموعة العمل بأن مخيم درعا ما يزال يئن تحت وطأة القصف اليومي 

متفرقة منه ما أدى إلى دمار معظم بيوته ونزوح معظم ن وسقوط القذائف على أماك
أما من تبقى منهم فأنهم يعانون من أزمات معيشية خانقة أهمها عدم توفر ، سكانه عنه

. الدقيق واستمرار انقطاع التيار الكهربائي أل يام وأسابيع عديدة عن المخيم

 

مفقودون 

من أبناء مخيم العائدين بحمص منذ ساعات الصباح " جمال السيد"اختفاء الشاب -

.  األ ولى ولم ترد عنه أي أخبار أو معلومات حتى اآل ن
امن ، 28/8/2013يوم األ ربعاء "  صبحي سرحانميس" فقد اإل تصال بالسيدة  -

وذلك بعد إيصالها من قبل زوجها أحمد زيدان ، سكان حي مساكن اال دخار بحمص

يذكر بأنها في العقد ، للمركز الصحي من أجل إجراء فحوصات طبية خاصة بها
. و هي من أهالي قرية الشجرة في فلسطين، الثالث من العمر

 

مصر 

 ال جئ فلسطيني 60أنباء وردت لمجموعة العمل تفيد بقيام السلطات المصرية باحتجاز 

وبحسب ، ، سوري لمدة عشرين يوماً بتهمة الهجرة غير الشرعية إلى الدول األ وربية

 منهم إلى لبنان بناء 25بينما تم ترحيل ، المصادر بأن تسعة محتجزين فروا من السجن
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 ال جئ فلسطيني رحلوا 26و، على طلبهم حيث وصلوا إلى لبنان دون أي مشاكل تذكر

إلى دمشق التي قامت باعتقال جميع األ شخاص الذين وصلوا إلى مطار دمشق الدولي 

ولكن ، وذلك بعد أن سلم األ من المصري جوازاتهم أل من الطائرة التي أقلتهم إلى سورية
بالمطار أطلقت سراح األ طفال والصغار وأبقت على النساء السوري سلطات األ من 

برر قبل ان تطلق سراحهم اليوم ، باستثناء رجل بحجة دون محيث تم اعتقالهم .والرجال

.  تشابه أسماء وامرأة تحمل جواز سفر أردني
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