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إصابة فلسطيني وتوقف توزيع المساعدات بسبب إطالق نار في مخيم "
 "اليرموك

 
 

 

 فلسطٌنً ٌقضً تحت التعذٌب فً سجون النظام السوري. 

 الطٌران الحربً ٌستهدف محٌط مخٌم خان الشٌح. 

 السلطات اللٌبٌة تعتقل ثالثة شبان فلسطٌنٌٌن سورٌٌن. 
 أنباء عن غرق مهاجرٌن فلسطٌنٌٌن قادمٌن من لٌبٌا. 

  نفاد الوقود من أحد المراكب التً تقل الجئٌن فلسطٌنٌٌن قبالة السواحل
 .المالطٌة

 أهالً الٌرموك ٌدعون لمسٌرة احتفالٌة بسبب فشل العدوان على غزة .

 

 أحد سكان مخٌم الٌرموك اصٌب أثناء توزٌع المساعدات
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 ضحايا
تحت التعذيب في سجون النظام السوري، وىو في العقد " أمجد محمود درويش"قضى الشاب 

الثالث من العمر، من أبناء مخيم العائدين في حمص، وذلك بعد اعتقال دام حوالي العام، مما 
 . ضحية251يرفع حصيمة ضحايا التعذيب من الفمسطينيين في سجون النظام السوري إلى 

 
 أمجد محمود درويش

 آخر التطورات
أصيب الجئ في مخيم اليرموك بدمشق بالرصاص وذلك أثناء توزيع المساعدات التي سمحت 

القيادة العامة والتي تحاصر المخيم منذ أكثر من – حواجز الجيش النظامي والجبية الشعبية 
عام، بدخوليا إلى المخيم حتى يتم توزيعيا عمى األىالي المحاصرين والذين يعانون كثيرًا في 
سبيل تأمين قوت يوميم خاصة بعد نفاد معظم المواد الغذائية من المخيم، ىذا وأدى إطالق 

ضحية سقطت في المخيم " 154"الرصاص إلى توقف توزيع المساعدات عمى السكان، ويذكر أن
. بسبب سوء التغذية ونقص الخدمات الصحية

أما في ريف دمشق فقد ىّزت أرجاء مخيم خان الشيح بريف دمشق أصوات انفجارات عنيفة 
ناجمة عن قصف المزارع المالصقة لو بعدد من البراميل المتفجرة حيث ألقت المروحيات الحربية 

 .خمسة براميل استيدفت منطقة دروشا ومزارع القصور ومحيط شارع الزىور
 التابع لمجيش النظامي السوري باتجاه عدة مناطق 137وتزامن ذلك مع قصف مدفعي من الفوج 

– ببمدة خان الشيح، في حين تم إطالق النار باتجاه السيارات عمى طريق مخيم خان الشيح 
زاكية، ويذكر أن المخيم والمناطق المحيطة بو تشيد أعمال قصف شبو يومية مما انعكس سمبًا 

عمى حركة المواصالت في المخيم حيث تم إغالق الطرق الواصمة بين المخيم والمناطق المجاورة 
 .لو فمم يتبقى منيا سوى طريق زاكية
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 القصف الذي استهدف محيط مخيم خان الشيح

وعمى صعيد آخر قامت السمطات الميبية باعتقال ثالثة شبان فمسطينيين وذلك أثناء رحمتيم إلى 
أوروبا والتي بدأت من السودان ثم إلى ليبيا والتي كان من المفترض أن تنتيي بإيطاليا، حيث 

صابر مصطفى الجعفري، وعالء عزيز، وبالل السيد وذلك في منطقة الزاوية "اعتقل كل من 
الميبية، ويذكر أن الشواطئ الميبية قد أصبحت وجية لالجئين السوريين والفمسطينيين السوريين 

. لموصول إلى أوروبا

 
 من الشبان المحتجزين في ليبيا

وفي سياق مختمف وردت لمجموعة العمل أنباء عن غرق عدد من الفمسطينيين السوريين 
والسوريين، وذلك بسبب الفوضى أثناء عممية اإلنقاذ، حيث كانوا عمى متن قارب قادم من ليبيا 
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 مياجرًا، والحديث يدور حول ضحايا بين 320متجيا نحو الشواطئ اإليطالية، ويحمل عمى متنو 
صفوف المياجرين يذكر أن الكثير من المياجرين الفمسطينيين السوريين غرقوا بسبب ركوب 

، وىناك المئات من المياجرين الفمسطينيين في ليبيا وتونس ومصر وتركيا "قوارب الموت"
ينتظرون تمك القوارب لموصول بيا إلى اوروبا، ىربًا من الصراع الدائر في سوريا واستمرار الدول 

العربية في التضييق عمييم، وفي ذات السياق وصمت إلى المجموعة أنباء عن توقف مركب 
انطمق من تركيا الجمعة الماضية باتجاه ايطاليا وذلك بعد نفاد الوقود، كما عممت المجموعة أنو 
يوجد عمى متن القارب عائالت فمسطينية سورية وأن القارب استنجد بالسمطات اإليطالية اال أنيا 

 .ال تستجيب بحجة أنو أقرب الى السواحل المالطية

 
قوارب الموت 

 ليلجان عمل أه
دعت المؤسسات األىمية داخل مخيم اليرموك إلى مسيرة جماىيرية  "رعرس االنتصا"تحت شعار 

 من 2014-8-29فرحًا بفشل العدوان الصييوني عمييا وانتصارا لممقاومة وذلك يوم الجمعة 
. أمام مسجد فمسطين


