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 "الجئًا فلسطينيًا سوريًا إلى اليونان" 21" ألبانيا تستعد لترحيل "
 

 
 
 

 فلسطيني قضى قنصاً في مخيم اليرموك. 

 قصف على مخيمات اليرموك ودرعا والنيرب. 

 أزمة خبز في مخيم خان الشيح بريف دمشق. 

 انقطاع المياه عن اليرموك لفترات طويلة لليوم الخامس على التوالي. 

 "تلتقي فلسطينيي سورية" الجالية الفلسطينية في النمسا. 

 
 
 
 

 



 

Email:Reports@actionpal.org - Tel:+442084530919 - Fax:+442084530994 - Mob:+447447423737 

 

 ألبانيا
الجئًا فمسطينيًا سوريًا كانوا معتقمين لدييا " 21"اتحذت السمطات األلبانية يوم أمس قرارًا بترحيل 

بتيمة اليجرة غير الشرعية، حيث ستقوم ألبانيا بترحيل المعتقمين المتبقين عمى دفعات إلى 
 :اليونان، فيما وردت لممجموعة قائمة بأسماء الالجئين الذين سيتم ترحيميم، وىم

عواد محمد، حسان حسان، عماد مغاربي، عمي عمي، لؤي عمي، عدنان محمود، حسان فادي، )
محمد عبد الدائم، عبمة عبد العزيز، عمر الطيار، صالح ماريا، ٔاحمد حسان، ميند محمد، محمد 

الطيار، عثمان نادي، وليد الفالج، ضياء الدين عمي، ٔاحمد عمي، بالل عمي، وسام محمود، 
 .(لححمزة صا

 
 ضحايا
قضى إثر اصابتو برصاص قناص وذلك خالل قيامو بجمع الحطب في " ريا المصريذك" -

 .منطقة التضامن بمخيم اليرموك
 

 آخر التطورات في سورية
تعرض مخيم اليرموك لالجئين الفمسطيينيين بدمشق لقصف عنيف حيث استيدفت مناطق متفرقة 

منو بعدد من القذائف مما تسبب بوقوع عدد الجرحى، تزامن ذلك مع اندالع اشتباكات بين 
 .القيادة العامة - مجموعات من الجيش الحر وعناصر من الجبية الشعبية

 
 من آثار القصف على مخيم اليرموك
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ويذكر أن المخيم قد تعرض لقصف عنيف في األيام القميمة الماضية، إضافة إلى انتشار 
القناصة في الشوارع المجاورة لممخيم مما تسبب بحالة من التوتر في صفوف األىالي خشية 

القنص حيث أن الشوراع الرئيسية في المخيم بات تحت مرمى قناصة الجيش النظامي والذين 
بدورىم يستيدفون المارة بشكل متكرر، أما من الناحية المعيشية فيستمر انقطاع المياه لساعات 

طويمة لميوم الخامس عمى التوالي، عن معظم مناطق المخيم إضافة إلى انقطاع التيار الكيربائي 
 .بشكل كامل منذ أكثر من عام

وفي سياق متصل يعاني مخيم خان الشيح لالجئين الفمسطينيين بريف دمشق من أزمة حادة في 
الخبز وذلك بعد نفاد العديد من المواد األساسية في المخيم بسبب انقطاع الطرقات الواصمة بين 

المخيم ومركز المدينة إثر االشتباكات والقصف العنيف الذي تتعرض لو المناطق المحيطة 
 .بالمخيم

أما في حمب شمالي سورية فقد أصيب طفمين من أبناء مخيم النيرب إثر سقوط قذيفة ىاون عمى 
أحد منازل المدنيين، في حين تعرض مخيم درعا لالجئين الفمسطينيين جنوبي سورية لقصف 

بعدد من قذائف الياون، ويذكر أن عددًا كبيرًا من منازل المخيم قد أصبحت غير صالحة لمسكن 
وذلك بسبب القصف المتكرر الذي يتعرض لو المخيم، وعمى صعيد آخر شارك األمين العام 

القيادة العامة أحمد جبريل وعائمتو، إضافة إلى األمين العام - لمجبية الشعبية لتحرير فمسطين 
طالل ناجي باالقتراع في االنتخابات الرئاسية السورية، .المساعد لمجبية الشعبية القيادة العامة د

 اليسمح ألي فمسطيني سوري بمباشرة أٍي من الحقوق 1956 لعام 260عممًا أن القانون 
 .السياسية السورية المتعمقة بالترشح واالنتخاب

 
 لحظة سقوط إحدى القذائف على مخيم درعا
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 النمسا
نظمت الجالية الفمسطينية في النمسا لقاءًا مفتوحًا مع الالجئين الفمسطينيين السوريين الذين نزحوا 

عن مخيماتيم في سورية ىربًا من القصف والحصار، حيث عبر أبناء الجالية الفمسطينية في 
صالح عبد "النمسا عن تضامنيم مع فمسطينيي سورية، ويذكر أن السفير الفمسطيني في النمسا 

 .وعدد من الالجئين العرب شاركوا في المقاء" الشافي
 

 إفراج
من أبناء مخيم العائدين بحمص وذلك بعد اعتقالو منذ " عبد اهلل عثمان"أفرج أول أمس عن 
من أبناء مخيم النيرب " وليد خالد عزام"نيسان الماضي، كما أفرج أمس عن – مطمع شير إبريل 

 .بعد اعتقال دام ألكثر من تسعة أشير
 

 مفقودون
من أبناء مخيم اليرموك منذ يومين، وذلك بعد أن أنيى تقديم المادة األولى " مجدي عرابي"فقد 

األليانس ىو  _ من امتحان الشيادة الثانوية، الجدير ذكره أن العرابي يقيم في معيد سعيد العاص
 .ومجموعة من الطالب الذين خرجوا من مخيم اليرموك منذ عدة شيور الستكمال دراستيم

 
 مجدي عرابي


