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صابة طفلتين فلسطينيتين جراء سقوط قذيفة ..قصف يستهدف اليرموك" وا 
 "على منزلهما بحلب

 
 

 الجئ فلسطيني من مخيم النيرب يقضي غرقاً في ألمانيا. 

  االشتباكات في عدرا بريف دمشقأحد عناصر جيش التحرير الفلسطيني يقضي إثر. 

  توزع مساعداتها على أهالي مخيم اليرموك في يلدا( 31)الوفاء. 

 اشتباكات ليلية عنيفة شهدها محيط مخيم خان الشيح بريف دمشق. 

 استمرار معاناة أهالي مخيم حندرات بحلب. 
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 ضحايا
أحد بحيرات ألمانيا، الجدير من أبناء مخيم النيرب، إثر غرقه في " محمد سويد"قضى الالجئ 

بالذكر أن المفوضية العليا لشؤون الالجئين كانت أعلنت في وقت سابق أن عدد الالجئين 
( 63)الفلسطينيين السوريين الذين وصولوا إلى أوروبا خالل األعوام األربعة الماضية قد تجاوز 

 .ألفا  

 
 محمد سويد

مرتبات جيش التحرير الفلسطيني، وذلك إثر من " محمد خير حالوة"كما قضى المالزم أول 
اشتباكات عنيفة اندلعت في بلدة عدرا بريف دمشق بعد مهاجمة مجموعات من المعارضة 

 .السورية المسلحة أحد نقاط جيش التحرير الفلسطيني في عدرا
 

 آخر التطورات
اطق متفرقة تعرض مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين للقصف وسقوط عدد من القذائف على من

منه، لم تسفر عن سقوط إصابات، فيما ال يزال أهالي اليرموك يشتكون من الحصار المفروض 
يوما  على التوالي، والذي تسبب بانعدام مقومات الحياة األساسية ( 937)عليهم منذ حوالي 

ونقص األدوية والمستلزمات الطبية، وفي سياق آخر بدأت حملة الوفاء األوروبية بتوزيع 
ساعداتها الغذائية على أهالي مخيم اليرموك المحاصرين والنازحين في بلدة يلدا المجاورة م

 .للمخيم
( التيفوئيد)و( اليرقان)وفي سياق متصل أكد ناشطون في مخيم اليرموك استمرار تفشي مرضي 

 .داخل المخيم المحاصر بشكل كبير خاصة بين األطفال
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المخيم كانوا قد ناشدوا في وقت سابق الجهات الدولية الجدير بالذكر أن ناشطين من داخل 
والحقوقية وعلى رأسها منظمتي الصليب األحمر الدولي والهالل األحمر السوري العمل على 

 .إدخال األدوية المضادة لمرضي اليرقان والتفوئيد إلى المخيم المحاصر

 
 آثار القصف في مخيم اليرموك

من أبناء مخيم النيرب جراء " جنا وجودي رافع رافع"الطفلتين في غضون ذلك أصيبت كل من 
سقوط قذيفة هاون على منزلهما في مدينة حلب، نقلتا على إثرها لتلقي العالج، وبحسب إفادة 
والدهما رافع رافع فأن إصابتهما طفيفة وهما بحالة صحية جيدة، يذكر أن العديد من أبناء مخيم 

واستمرار الحرب  ،منه بسبب تردي األوضاع األمنية واالقتصادية النيرب اضطروا لتركه والهجرة
 .في سورية وتأثيراتها السيئة على واقع الالجئين الفلسطينيين من قتل واعتقال ودمار في المنازل

 
 "جنا وجودي رافع رافع"الطفلتين 

يوما  على  927إلى ذلك تستمر معاناة الالجئين الفلسطينيين الذين نزحوا من مخيم حندرات منذ 
التوالي حيث هجروا عن منازلهم إثر سيطرة المعارضة السورية المسلحة على مخيمهم، ويواجه 
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نا أبناء المخيم ظروفا  معيشية قاسية خاصة بعد أن ُطلب منهم إخالء الوحدة التاسعة التي يقطنو 
 .فيها بالمدينة الجامعية في حلب، مما زاد من مأساتهم ومعاناتهم

فيما ال يزال مخيم حندرات والمناطق المجاورة له تتعرض للقصف، واندالع اشتباكات عنيفة بين 
الجيش النظامي ومجموعة لواء القدس الموالية و  مجموعات المعارضة السورية المسلحة من جهة

ى، حيث يسعى الجيش النظامي لفرض سيطرته على المخيم الذي للجيش السوري من جهة أخر 
يشكل نقطة استراتيجية بالنسبة له، وتسعى مجموعات المعارضة للتقدم باتجاه بلدة حندرات 

 .وسجن حلب المركزي
ضحية قضوا من أبناء مخيم حندرات، كما وثقت  36هذا وكانت مجموعة العمل قد وثقت أسماء 

 .بناء المخيم في السجون السوريةمعتقال  من أ 62أسماء 
 

 5102/ أغسطس  -آب  9فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 
الجئا  فلسطينيا  سوريا  في لبنان، ( 3,5111)الجئا  فلسطينيا  سوريا  في األردن و( 0,5,11) •

لغاية " األونروا"الجئا  فلسطينيا  سوريا  في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة ( 3111)
 .,210ليو يو 

 .ألف الجئا  فلسطينيا  سوريا  وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات األخيرة( 63)أكثر من  •
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم لليوم : مخيم اليرموك •

ما  يو ( 629)يوما ، والماء لـ ( 969)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 937)
 .ضحية( 099)على التوالي، عدد ضحايا الحصار 

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم الحسينية •
 .يوما  على التوالي( 337)

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .يوما  على التوالي( 361)

يوما  بعد سيطرة مجموعات ( 960)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : خيم حندراتم •
 .لمعارضة عليه

 .من مبانيه%( 91)يوما  النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( ,39)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيا  مع : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

 .األزمات االقتصادية فيهااستمرار 
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استمرار انقطاع جميع الطرقات الواصلة بينه وبين المناطق المجاورة : مخيم خان الشيح •
 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


