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وفد منظمة التحرير يغادر دمشق وسط تضارب األنباء عن النتائج فيما يخص "
 "حصار اليرموك

 
 
 ثالث ضحايا فلسطينيين سقطوا جراء الصراع الدائر في سورية. 

 سماعهم نبأ مغادرة وفد منظمة  خيبة أمل سيطرت على أهالي مخيم اليرموك بعد
 .من دون التوصل لحل ألزمة مخيمهم التحرير

  الكتائب الفلسطينية داخل مخيم اليرموك تعلن فيه وقف العمليات العسكرية
واالستفزازية بالمخيمات الفلسطينية وأهمها مخيم اليرموك وصوالً إلى تحييد تلك 

 المخيمات

 صرف الطالب إلى منازلهم انفجارات بسماء مخيم النيرب تؤدي إلى. 
 قصف على مخيم خان الشيح. 

  فصول معاناة المعتقلين الفلسطينيين السوريين في تايلند تتفاقم بسبب المعاملة غير
 .اإلنسانية لهم

  حصة لحم على الالجئين  022لجنة فلسطينيي سورية في لبنان تساهم بتوزيع

 .الفلسطينيين المهجرين في منطقة البقاع
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 :ضحايا
 :ر ء  لصر ع  لد ئر لي طاراة هم ث حاياي لسطياياا  ططيا   ثال

م  مرتبيت  اش  لتارار  لفسطيايي قحى  ر ء  الشتبيكيت با  " أامد  هيد" لشيب  -
 . اش  لتارار  لفسطيايي ام ماعيت  ل اش  لار

م  طكي  مخام  رمييي قحى أثر أصيبته بشظياي قذافة لي  "ميهر عمر خييب" لشيب  -
 .مييطة  لطشسة

قحى يتا ة  الشتبيكيت أال مخام  لارماك مع م ماعيت " اطام إبر هام  راي " لشيب  -
 . ل اش  لار

 
 أحمد جهادالشاب 

 مخيم اليرموك
ميظمة  لتارار خابة أمل طايرت  لاام عسى أهيلي مخام  لارماك بعد طميعهم يبأ مغيدرة الد 

اباطب شهيدة أاد طكي   لارماك بأ   ،م  دا   لتاصل لال لفك  لاصير ع  مخام  لارماك
دميء أبييء  لشعب  لفسطيايي هي خيرج اطيبيت ميظمة  لتارار ا لفصيئل  لفسطياياة  لتي 

يطيذقيمت بعرقسة  لتاصل إلى  لهدية  ااية أيفيل ايطيء اشااخ  لمخام م   لمات بطبب  ا  
 .عسى  لتا لي 211لاصير  لمفراض عسى  لمخام م  قبل  ل اش  ليظيمي لساام  

زكراي " الي  لطايق عايه لطد غيدر صبيح  لاام الد ميظمة  لتارار  لفسطياياة  لذي اترأطه
دا  تاطاق أي  ي يز عسى صعاد ال مطألة  لمخاميت  لفسطياياة الك , م  دمشق " ألغي

عيزما  أال : "تصراايت  ألغي  لتي قيل لاهي اهذ  مي اتييقض مع" مخام  لارماك" لاصير ع  
دخيل  ألغذاة ا لما د  ليباة  يترك طاراي بدا  إ ر ء ت تيفاذاة عسي  ألرض لتخفاف  لمعييية ا  
لسمخام ابدء  إللر ج ع   لمعتطسا  اتفعال  لمبيدرة  لطايطاة لميظمة  لتارار اخيصة طاب 
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قيلسة  ألغذاة ا ألدااة لم تدخل إلى مخام  لارماك الم ااد ث أي لاتى , " لمطساا  م   لمخام
 .إصالح أا تيار عسى أرض  لا قع اتى  آل 

ام   ييب أخر أظهر شراي لاداا بثته أادى ما قع  لتا صل  ال تميعي  لماطابة عسى 
تعس  م ماعيت  ل اش  لار لي مخام  لارماك شرايًي لسكتيئب  لفسطياياة د خل مخام  لارماك 

لاه اقف  لعمسايت  لعطكراة ا الطتفز زاة بيلمخاميت  لفسطياياة اأهمهي مخام  لارماك اصااًل إلى 
 .تاااد تسك  لمخاميت، اعادة طكي  مخام  لارماك إلى مييزلهم

 
 مخيم السبينة

عسى مييطة شح لي  لمعساميت عمي ا ري د خل مخام  لطباية بعد طايرة  ل اش  ليظيمي 
 .عدة أايم لطباية ميذ 

 
 مخيم درعا

أليد مر طل م ماعة  لعمل بأ  مخام درعي تعرض لطصف لاسي  قتصرت أحر ره عسى  لميدايت 
لطي، ام   ل ييب  لمعيشي اشكا طكييه م  شح  لما د  لغذ ئاة ا لما د  ليباة ااساب  أليفيل 

 .اسةم لمدة زمياة يا مع  طتمر ر  يطييع  لتاير  لكهربيئي ا التصيالت ع   لمخا
 

 مخيم النيرب
ذكر مر طل م ماعة  لعمل بأ  ايلة م   لهسع ا لرعب أصيبت طكي  مخام  ليارب  لاام بطبب 
 يف ير بعض  لطذ ئف لي طميء  لمخام يتا ة  الشتبيكيت  لعيافة با  م ماعيت  ل اش  لار 

لمد رس ا ل اش  ليظيمي بيلطرب م  مييطة  لطك   لشبيبي بيت يه  لميير مي  حير مدر ء  
لصرف  ليالب إلى مييزلهم خالًي عسى اايتهم، ام   هة أخرى ال از ل  لتاير  لكهربيئي 

 .ام ميذ أكثر م  عيم عسى  لتا ليمطياعًي ع  كيلة أر يء  لمخ
 

 مخيم خان الشيح
بيلطرب م  يطل مر طل م ماعة  لعمل يبأ تعرض مخام خي   لشاح لسطصف اططاي عدة قذ ئف 

م  قتصرت  ألحر ر لاهي عسى  لميدايت لطي، اياه  لمر طل بأ   لمخام شهد طاق  لخحرة  لطدا
ايلة م   لاركة  لشبه يباعاة لي شا رعه ااير ته  لاام، إال أ  طكييه اشتكا  م  أزميت عدادة 
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أهمهي عدم تالر ميدة  لدقاق مي طبب أزمة اطاطاة لي  لاصال عسى رغاف  لخبز ا طتمر ر 
 .يئي ا التصيالت ع   لمخام يطييع  لتاير  لكهرب

 
 الالذقية –مخيم الرمل 

ايلة م   لهداء  ليطبي اشهده مخام  لرمل لي  لالذقاة، إال أ  طكييه اعييا  كبيقي  لميييق 
ا لمخاميت  لفسطياياة لي طاراة م  تد عايت  لصر ع  لد ئر لي طاراة عساهم، اا ث أدت إلى 

 . لغذ ئاة ا ألدااة ا لماراقيتغالء لياش لي  ألطعير يتا ة شح  لما د 
 

 :حمالت تضامنية
قيمت امسة  لاليء  ألاراباة لعا  ميكابي طاراي  لاام بتازاع  لمطيعد ت  لغذ ئاة ا ليباة عسى 
مر كز إاا ء  لال ئا   لفسطياياا  لي مييطة  رمييي،  ل دار ذكره أ  قيلسة  لاليء اصست اام 

شياييت اتحم ثميياة  6ايااة تامسهي  21طيلسة أمس إلى  ألر حي  لطاراة اا ث حمت  ل
 .متياعا  م  دال أاراباة اذلك حم  قيلسة  لاليء  ألاراباة  لخيمطة

 
 مراكز إيواء الالجئين الفلسطينيين في منطقة جرماناإحدى 

 :لبنان
اصة لام عسى  لعيئالت  لفسطياياة  لطيدمة م   122طيهمت ل ية لسطياياي طاراة بتازاع 

إلى لبيي  بمييطة  لبطيع بعد أ  تم إرطيل  لساام إلاهي م  قبل  معاة  لغا ث بمييطة طاراة 
اأاحح مطؤال ل ية لسطياياي طاراة لي لبيي  بمييطة  لبطيع، أ  تازاع  لاصص تم   لبطيع
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اصة عسى أهسيي  لمه را   لطيييا   122، اا ث ازعت 21/22/1221 اليتهيء ميه اام أمس 
يع باطب تعد دهم، هذ  اقد أكد مطؤال  لس ية بأ   لس ية تطعى لرلع لي كيلة مييطة  لبط

 . لمعييية ع  أبييء شعبيي  لفسطيايي  لطاري لي كيلة أميك  تا  ده لي لبيي 
عيئسة  2201 ل دار ذكره أ  عدد  لال ئا   لفسطياياا   لطاراا  لي مييطة  لبطيع ابسغ اا لي 

 . ألخارة  ألايرا باطب إاصيئايت 
 

 :تايالند
ال تز ل لصال معييية  لمعتطسا   لفسطياياا   لطاراا  تتفيقم لي  لط ا   لتيااليداة ااطب رطيلة 
اصست لم ماعة  لعمل لأ   لطسييت  لتياسيداة تعتطل عشرة أشخيص م   لال ئا   لفسطياياا  

قيما  بيالعتد ء  لطاراا  لي ظراف مهاية اغار إيطيياة، اارد لي  لرطيلة بأ  عييصر  لط   
عساهم احربهم اارمييهم م  أبطي اطاقهم امعيمالتهم معيمسة قيطاة، ابييء عساه ا ه  لمعتطسا  
 لفسطياياا   لطاراا  لي  لط ا   لتيااليداة يد ء  طتغيثة ييشدا  لاه ميظمة  لتارار ا لفصيئل 

 .عهم لفسطياياة اميظميت اطاق  إليطي   لتدخل لإللر ج عيهم اتطااة أاحي


