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 "أنباء متضاربة عن غرق الجئين فلسطينيين في مياه المتوسط"
 

 
  

 
 

 قصف على مخٌم الٌرموك ٌسفر عن ضحٌة ودمار فً الممتلكات. 

 األونروا تعلن إغالق مدارسها فً منطقة الزاهرة بدمشق بسبب االشتباكات. 

 ًاستمرار انقطاع المٌاه عن مخٌم الٌرموك للٌوم السابع على التوال. 

 قصف جوي ٌستهدف المناطق المجاورة لمخٌم خان الشٌح. 

 أزمات اقتصادٌة ترافق بدء العام الدراسً فً مخٌم النٌرب بحلب. 
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 ضحايا
من أبناء مخيم اليرموك متأثرًا بجراحو التي أصيب بيا اثر سقوط " ضياء الصفوري"قضى الشاب 

 .قذيفة عمى ساحة الريجة
 

 آخر التطورات
تضاربت األنباء عن غرق الجئين فمسطينيين سوريين في مياه المتوسط وذلك بعد غرق أكثر من 

مياجرًا معظميم من   "400"مركبين، األول انطمق من االسكندرية في مصر وكان يقل حوالي 
فمسطينيي غزة، حيث تضرر المركب بعد اصطدامو بمركب آخر، كما وردت أنباء عن غرق 

مياجرًا معظميم من األفارقة قبالة  "150" مركب آخر انطمق من ليبيا كان عمى متنو أكثر من
السواحل اإليطالية، ىذا وال يزال الغموض يكتنف مصير الالجئين الفمسطينيين الذين أطمقوا نداء 

استغاثة يوم أمس قبالة السواحل اإليطالية، وفي ظل ىذا التضارب من المعمومات لم يتسن 
 .لممجموعة التأكد إال من أسماء خمسة من قطاع غزة قام المرصد األورومتوسطي بنشر أسمائيم
وعمى صعيد آخر تعرض مخيم اليرموك لالجئين الفمسطينيين بدمشق يوم أمس لمقصف حيث 

من " ضياء الصفوري"سقطت عدة قذائف عمى مناطق متفرقة منو، مما أدى إلى سقوط الشاب 
 .أبناء مخيم اليرموك متأثرًا بجراحو التي أصيب بيا إثر سقوط قذيفة عمى ساحة الريجة

 
 آثار القصف الذي استهدف مخيم اليرموك
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كما ُسجل سقوط عدة قذائف استيدفت ساحة الريجة والحارات المجاورة ليا، وشارع الفرن اآللي 
 وتزامن ذلك مع ،ومحيط مدرسة المنصورة، ما أسفر عن وقوع عدد من اإلصابات بين المدنيين

اندالع اشتباكات عنيفة بحي الزاىرة المجاور وذلك إثر دخول عناصر من المعارضة المسمحة 
إلى الحي واشتباكيا مع عناصر حواجز الجيش النظامي، وفي ذات السياق أعمنت وكالة غوث 

عن إغالق جميع المدارس التابعة ليا في حي الزاىرة " األونروا"وتشغيل الالجئين الفمسطينيين 
بدمشق والمناطق المجاورة لو بسبب تمك االشتباكات، ومن جانب آخر ال تزال أزمة المياه 

مستمرة داخل المخيم حيث تنقطع المياه عن جميع منازل المخيم بشكل كامل منذ سبعة أيام مما 
يفاقم من األزمات التي يعيشيا األىالي بسبب استمرار الحصار المشدد المفروض عمى المخيم 

 .يوماً " 424"منذ أكثر من 

 
 إصابات بين اطفال مخيم اليرموك نتيجة القصف

أما في ريف دمشق فقد شيد مخيم خان الشيح لالجئين الفمسطينيين تحميقًا لمطيران الحربي الذي 
استيدف مناطق مجاورة لو تاله سماع أصوات اشتباكات عنيفة دارت بين الجيش النظامي 

ىو الطريق " خان الشيح– زاكية "ومجموعات من المعارضة في منطقة زاكية، ويذكر أن طريق 
 .الوحيد المتبقي والذي يصل بين المخيم والمناطق األخرى

وفي سياق آخر بدأ العام الدراسي في مخيم النيرب بحمب واألىالي مثقمين بأزمات اقتصادية، 
حيث اضطر معظم الشباب لترك أعماليم وذلك بسبب توتر األوضاع األمنية في المخيم 

ومحيطو، حيث يسيطر الجيش النظامي والمجموعات الفمسطينية الموالية لو عمى المخيم، مما 
جعل المخيم عرضة لمقصف المتكرر من قبل المناطق التي تسيطر عمييا المعارضة السورية، 

 .إضافة إلى تخوف األىالي من االعتقال بسبب انتشار الحواجز عمى مداخل المخيم
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 لجان عمل أهلي
في مخيم خان " ىمة"والتي أطمقتيا مجموعة " رد فعل"لميوم الرابع عمى التوالي تستمر مبادرة 

 .الشيح لالجئين الفمسطينيين بريف دمشق، حيث تقوم المجموعة بتنظيف شوارع وحارات المخيم

 
 مخيم خان الشيحتنظيف شوارع وحارات 


