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قصف عمى مخيمي اليرموك والنيرب، والقذائف والبراميل المتفجرة تتساقط في محيط "
 "مخيمي خان الشيح ودنون

 

 
 
 

 فلسطينيي قضى إثر القصف في سورية. 

  أبو العبد شمدين"المؤسسات الناشطة في مخيم اليرموك تدين اغتيال". 

  مع استمرار اضرابه عن الطعام، السفيرة الفلسطينية في بودابست تلتقي الالجئ
 .ركان حسين

  ما ينفق على الفلسطينين في لبنان "رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني
 ."بالكاد يحافظ على حياتهم

 
 
 

 من آثار القصف بالبراميل المتفجرة عمى محيط خان الشيح
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 ضحايا
, قضى إثر القصف الذي استيدف منطقة زممكا بريف دمشق أول أمس" حسام أبو طو" -

يذكر أن خمس ضحايا فمسطينيين بينيم ثالثة من عائمة واحدة قضوا إثر القصف الذي 
 .استيدف بمدة زممكا أول أمس

 
 من تشييع ضحايا القصف الذي استهدف بمدة زممكا

 
 آخر التطورات

تعرض مخيم اليرموك لالجئين الفمسطينيين بريف دمشق لمقصف بقذائف الياون حيث سقطت 
قذيفة عمى شارع المغاربة اقتصرت األضرار عمى الماديات, وفي سياق ذي صمة أدانت 

أبو العبد "المؤسسات والييئات األىمية والمجتمع المدني في مخيم اليرموك في بيان ليا اغتيال 
الذي اغتيل أول أمس بمسدس كاتم لمصوت بالقرب من جامع عبد القادر الحسيني داخل " شمدين
حيث أكدت المؤسسات والييئات أنيا ستبذل جيدىا في محاولة الكشف عن مرتكبي تمك , المخيم

 .الجريمة, كما طالبت أىالي الفقيد بضبط النفس والتحمي بالحكمة والصبر
والجدير بالذكر أن المخيم اليزال يخضع لحصار مشدد من قبل عناصر الجيش النظامي 

. القيادة العامة منذ أكثر من أحد عشر شيراً - والجبية الشعبية لتحرير فمسطين 
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وعمى صعيد آخر تعرض مخيم النيرب لالجئين الفمسطينيين بحمب لقصف بعدد من الصواريخ 

المحمية الصنع والتي أدت إلى دمار كبير في منازل األىالي ويذكر أن حالة من االستياء تنتشر 
في صفوف سكان المخيم وذلك إثر اإلستيداف المتكرر لمنازليم بالقذائف والصواريخ محمية 

الصنع, حيث تعرض المخيم خالل العشرين يومًا األخيرة لسقوط حوالي ثمانين صاروخ وقذيفة, 
مما تسبب بأضرار مادية في منازل وممتمكات المدنيين, إضافة إلى تسجيل عدد من اإلصابات, 

حيث تزامن ذلك مع إعالن أحد كتائب المعارضة السورية المسمحة عمى مواقع التواصل 
االجتماعي أن مخيم لنيرب من ضمن المناطق العسكرية التابعة لمنظام والتي سيتم استيدافيا, 

 كما يعد المخيم المعبر ,ويذكر أن المخيم يخضع لسيطرة الجيش السوري النظامي بشكل كامل
الوحيد لقوات الجيش النظامي وآلياتو من حمب إلى كل من مطاري حمب الدولي والعسكري, كما 
يقوم عناصر الجيش النظامي وبعض عناصر المجان الشعبية المساندة لو بشراء حاجياتيم من 
أسواقو, أما أىالي المخيم فيعيشون حالة من القمق والتوتر وذلك لخوفيم من الجيش النظامي 
والمجان الشعبية التابعة لو المذان يقومان بفرض إجراءات أمنية مشددة عمييم من جية, ومن 

 .كتائب المعارضة المسمحة التي تعتبر المخيم من مناطق النظام
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  مخيم النيرب بحمبأحد الصواريخ التي استهدفت

 
أما في ريف دمشق فقد سمعت في مخيم خان الشيح أصوات انفجارات عنيفة تبين أنيا ناجمة 

عن قصف المزارع المحيطة بو بالبراميل المتفجرة, ويذكر أن المخيم يعاني من اإلنقطاع المتكرر 
لمطرقات الواصمة بينو وبين مركز المدينة وذلك بسبب االشتباكات وأعمال القصف المتكرر مما 
أدى إلى نفاد العديد من المواد التموينية من أسواقو, وفي ريف دمشق أيضًا تعرضت بمدة طيبة 

المجاورة لمخيم خان دنون لمقصف بعدد من قذائف الياون األمر الذي أدى إلى انتشار حالة من 
القمق في صفوف األىالي, ويذكر أن المخيم الذي يستقبل المئات من العائالت الفمسطينية 

النازحة عن مخيماتيا بسبب القصف والحصار يشيد والمناطق المجاورة لو توترًا أمنيًا كبيرًا خالل 
 .األيام الماضية

 
 هنغاريا

باالضراب عن الطعام لميوم السادس عمى التوالي, وذلك " راكان حسين"يستمر الالجئ الفمسطيني 
احتجاجًا عمى إعاقة السمطات الينغارية لم شممو مع أبنائو بحجة عدم اعتراف السمطات 

يوم أمس بالسفيرة الفمسطينية في ىنغاريا " راكان"الينغارية عمى وثائق سفر أبنائو, فيما التقى 
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لمراسل " راكان" صّرح وقد, حيث اطمعت السفيرة خالل المقاء عمى معاناتو, "ماري إنطوانيت"
المجموعة في بودابست أن السفيرة وعدتو بمنح أوالده جوازات سفر فمسطينية ومحاولة حل 

مشكمتو خالل األسبوعين القادمين, مؤكدة عمى أنيا ستبذل قصارى جيدىا في ىذا الموضوع 
كان قد نقل مكان " حسين"حتى لو اضطرىا األمر لمسفر إلى رام اهلل من أجل ذلك, يذكر أن 

 .اعتصامو من مخيم الالجئين إلى مقر الصميب األحمر الدولي في بودابست

 
  مع السفيرة الفمسطينية في هنغارياراكان حسينمن لقاء الالجئ 

 
 لبنان

تحمل أعباء " أعمن رئيس لجنة الحوار المبناني الفمسطيني الوزير السابق حسن منيمنة, عمى أن 
النزوح بمجممو الفمسطيني والسوري باتت فوق طاقة تحمل لبنان إذ أن حجم النزوح الفمسطيني 

والسوري قد بات يقارب نصف عدد المبنانيين أنفسيم مما يمثل ذلك من إنياك كبير لمبنى التحتية 
المبنانية والخدمات العامة واألوضاع االقتصادية واالجتماعية لمبنان خاصة مع غياب الدعم 
الحقيقي من المجتمع الدولي, وأشار منيمنة إلى أن موضوع الالجئين الفمسطينيين يدخل في 

صميم المعاناة اإلنسانية, وأنو ثمة حاجات وضرورات ال تحتمل التأجيل أو التخفيض, فما يصل 
إلى الفمسطينيين, ال ينفق عمى الترف أو الرفاىية, بل يصب في قناة الحفاظ عمى حياتيم بالحد 
األدنى من الكرامة اإلنسانية, وربما أقل, وأي تفريط في ىذا األمر أو تقصير من أحدنا, يفسح 

المجال لتصل األمور إلى حد التردي الصحي واألمني, واالنفجار االخالقي والمعنوي والسياسي, 
جاءت " منيمنة"الذي يمكن أن يفرز أمورًا خطيرة ال نستطيع التحكم بيا, ويذكر أن تصريحات 
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خالل اجتماعات الدورة العادية لممؤتمر السنوي لمجنة االستشارية لوكالة غوث وتشغيل الالجئين 
, وفي سياق متصل أعمنت وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفمسطينيين "األونروا"الفمسطينيين 

غاثة الالجئين الفمسطينيين في 27, أنيا بحاجة إلى "األونروا"  مميون دوالر أمريكي لمساعدة وا 
سوريا خالل شير رمضان المبارك, وذلك خالل مؤتمر صحفي لممفوض العام الجديد لألونروا 

عمى  "كرينبول" بيير كرينبول عقد في عمان عقب جمسة افتتاح المجنة االستشارية لموكالة, وأكد 
أن إطالق تمك المناشدة عشية شير رمضان تعد دلياًل عمى أن األونروا ممتزمة بتوفير الحياة 

 ألف الجئ فمسطيني مسجل لدييا في سورية, مشيرًا إلى أن اآلالف من 400الكريمة لنحو 
الالجئين الفمسطينيين عرضة لخطر التعرض لمجوع ألنيم ال يممكون نقودًا كافية لشراء الطعام 

 .حيث تعرضت سبل معيشتيم لمدمار وكذلك منازليم
 ألف شخص قد 460إن كافة األشخاص الذين بقوا في سوريا والبالغ عددىم " كرينبول"وأشار 

تضرروا جراء األزمة وبحاجة لمساعدة إنسانية مستمرة من أجل تمبية احتياجاتيم األساسية, الفتًا 
إلى أن نصف أولئك األشخاص عمى األقل قد فروا من منازليم وفي بعض األحيان كان ذلك 

 .ألكثر من مرة واحدة


