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"قصف على مخيم اليرموك يوقع أربعة ضحايا وعدد من الجرحى "

 
 
 
 
 

 خمسة الجئين فلسطينيين قضوا يوم أمس بسبب األحداث في سورية. 

 إدخالها يوم أمس إلى مخيم اليرموك عدم إدخال المساعدات المقرر. 

 ثمانية الجئين فلسطينيين قضوا األسبوع الماضي أربعة : مجموعة العمل

 .منهم قضوا بسبب الحصار على اليرموك
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 ضحايا
أربع ضحايا وعدد من الجرحى سقطوا فجر األمس إثر القصف العنيف الذي تعرض له مخيم 

 :اليرموك، عرف منهم
 .، شحادة عقلة(العيلوطي)برهان عبود  شادي محمد شهابي، -
من أبناء مخيم حندرات إثر االشتباكات " إسماعيل الشلبي"و" خالد قدسية"كما قضى كل من  -

بين الجيش النظامي ومجموعات من الجيش الحر في منطقة الليرمون بحلب، ويشار أنهما 
 .المقرب من الجيش النظامي" لواء القدس"من عناصر 

 
 الدمار بسبب القصف في مخيم اليرموك آثارمن 

 مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية
أشار التقرير األسبوعي لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية إلى أنه خالل األسبوع 
الماضي قضى ثمانية الجئين فلسطينيين منهم أربعة قضوا بسبب الحصار المشدد على مخيم 

فقد تحدث التقرير عن استمرار الحصار المشدد المفروض على اليرموك، وعن الوضع المعيشي 
مخيم اليرموك منذ أكثر من ثمانية أشهر منوهًا إلى األزمات الطبية والمعيشية فيه، وأضاف 
التقرير أن أهالي مخيمي الحسينية والسبينة ممنوعون من العودة إلى مخيماتهم بالرغم من سيطرة 

هر، مضيفًا أن معظم المخيمات الفلسطينية في سورية تتشارك الجيش النظامي عليها منذ عدة أش
بأزمات الخبز والكهرباء والمحروقات، كما أشار التقرير إلى تعرض مخيمات اليرموك وخان 

 .الشيح ودرعا وحندرات للقصف أكثر من مرة خالل األسبوع الفائت
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 مخيم اليرموك

وقوع أربعة ضحايا وعدد من الجرحى تعرض مخيم اليرموك فجر األمس لقصف عنيف أدى إلى 
إضافة إلى دمار كبير في األبنية والممتلكات، ومن جانب آخر ال يزال الحصار المشدد 
المفروض على مخيم اليرموك مستمرًا، ولم يتم إدخال أي من المساعدات أو األدوية التي كان من 

الفلسطينية  فد منظمة التحريرالمقرر إدخالها، فيما تبادل األطراف االتهامات حيث حمل رئيس و 
المسؤولية للمسلحين في عدم دخول المساعدات متهمًا إياهم " أحمد المجدالني" إلى سورية

بالقصف، مبيناً  أن الوفد أجرى اتصاالت مع المسلحين وتم االتفاق على إدخال مساعدات إلى 
 .المخيم غداً 

 
 حلب –مخيم النيرب 

في مخيم النيرب تبين أنها ناتجة عن اشتباكات بسبب سمعت يوم أمس أصوات اطالق النار 
 .خالف بين عناصر اللجان الشعبية التابعة للنظام

وفي الوضع العام يعيش أهالي المخيم حالة من الهدوء في حين يشتكون من أزمات معيشية 
 .متعددة أبرزها غالء األسعار وانتشار البطالة

 
 مخيم خان الشيح

م خان الشيح لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق، فيما ال تزال معاناة حالة من الهدوء تسود مخي
األهالي مستمرة ذلك بسبب االنقطاع المتكرر للطرقات، إضافة إلى إرتفاع أسعار المواد التموينية 

 .وفقدان عدة أصناف من أسواقه
يد داخل كما يشتكي األهالي من تدني الخدمات الطبية داخل المخيم حيث يعمل المستوصف الوح

 .المخيم بطاقته الدنيا، وذلك بسبب األوضاع المتوترة في محيط المخيم
 

 لجان عمل أهلي
عقدت هيئة فلسطين الخيرية أول أمس لقاءًا ضم عددًا من المثقفين " فسحة للتالقي"تحت شعار 

وذلك بهدف مناقشة السبل الكفيلة بتفعيل  ،األدبية في مخيم اليرموكو  ذوي االختصاصات العلمية
الكفاءات داخل المخيم، للعب دور بارز في هذه المرحلة الخطيرة، كما تم التشديد على أهمية 
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العلم بالنسبة ألبناء شعبنا الفلسطيني الذي هو سالح لمواجهة كافة األخطار المحدقة به وخاصة 
 .الكيان الصهيوني

 
 في مخيم اليرموك اللقاء الذي عقد

 اعتقال
 .من أبناء مخيم العائدين لالجئين الفلسطينيين بحماة" عميد رشيد"و "براء الخطيب"اعتقال  -


