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دخول كميات محدودة من المساعدات إلى اليرموك، واألهالي يشتكون من "
"تصرفات بعض مسلحي المعارضة

 
 
 
 

  الشيح قصف يستهدف مخيمات اليرموك ودرعا ومحيط مخيمي خان

 .وجرمانا

 ثالث ضحايا فلسطينيين جدد في سورية. 

  األونروا في لبنان تخصص خطاً هاتفياً لتقديم المشورة القانونية لفلسطيني

 .سورية
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 ضحايا 
 :وهم ،ثالثة فلسطينيين قضوا في سورية

قضوا إثر القذيفة التي سقطت بمحيط مخيم جرمانا " حمزة ذيب خميس"و "هدى خالد محمد" -
 .لالجئين الفلسطينيين

من سكان حمص القديمة قضى تحت التعذيب في " بسام عبد الرؤوف الشافعي" الشاب -
 .51/51/2152من الشهر الجاري ويذكر أنه اعتقل منذ  51السجون السورية في 

 
 مخيم اليرموك

تم يوم أمس توزيع كميات محدودة من المساعدات الغذائية إلى األهالي في مخيم اليرموك، 
حيث تم تسليمها للجان الهالل  ،إضافة إلى إدخال لقاحات لشلل األطفال وبعض األدوية الهامة

ويشار أنه قد  ،األحمر الفلسطيني داخل المخيم، تزامن ذلك مع إخراج عدد من الحاالت اإلنسانية
 .توقف إدخال المساعدات للمخيم منذ أكثر من عشرين يوما  

 
 اليرموك مخيم في المساعدات توزيع من

 
الواصل بين المخيم وبلدة يلدا بصاروخين أسفرا عن  وفي سياق آخر تم استهداف شارع بيروت

الريجية للقصف مما أدى إلى  ةوفي المساء تعرضت ساحسقوط عدد من الضحايا والجرحى، 
 .نشوب حرائق في بعض األبنية
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المسلحة داخله، حيث ومن جانب آخر يشتكي أهالي مخيم اليرموك من تصرفات المجموعات 
يتعرض األهالي إلى مضايقات من قبل بعض العناصر المسلحة داخل المخيم، خصوصا  فيما 
يتعلق بقيام بعض المسلحين بالسماح فقط لعائالتهم والمقربين منهم بالوصول إلى منطقة توزيع 

فة إلى المساعدات، كما اشتكى آخرون من تعرضهم للسباب والشتائم من قبل المسلحين، إضا
 .انتشار ظاهرة احتكار المواد الغذائية وبيعها بأسعار خيالية ألهالي المخيم

 
 مخيم درعا

تعرض مخيم درعا للقصف حيث استهدفت مناطق متفرقة منه بعدد من القذائف، مما أدى إلى 
دمار كبير في منازل المدنيين، ويشار إلى أن معظم منازل المخيم قد أصابها الضرر بسبب 

المتكرر على المخيم، كما أن نسبة كبيرة منها قد أصبحت مجرد ركام، هذا وتشهد القصف 
المناطق المحيطة بالمخيم ارتفاعا  في وتيرة األعمال العسكرية، وفي الجانب المعيشي يعاني 

 .األهالي من نقص حاد في الخدمات الصحية إضافة إلى أزمات كبيرة في المواد الغذائية

 
 مخيم درعا من آثار القصف على

 مخيم جرمانا
تعرضت المنطقة القريبة من نهاية مخيم جرمانا لالجئين الفلسطينيين لسقوط قذيفة هاون أسفرت 
عن عدد من الضحايا والجرحى، في حين يعاني أهالي المخيم من أزمات اقتصادية خاصة فيما 

يجارات المنازل، ويشار أن المخيم يستقبل  العشرات من العوائل الفلسطينية يتعلق بغالء األسعار وا 
 .التي نزحت عن مخيماتها بسبب الحصار والقصف
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 مخيم خان الشيح
سمعت يوم أمس داخل مخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق أصوات إنفجارات 
عنيفة تبين أنها ناجمة عن قصف المزراع المجاورة في منطقة القصور بقذائف ثقيلة، فيما ال تزال 

اناة أهالي المخيم في الجانب المعيشي مستمرة حيث يعاني األهالي من فقدان العديد من المواد مع
إضافة إلى االنقطاع المتكرر في الطرقات الواصلة بين المخيم ومركز  ،التموينية من أسواقه

 .االشتباكات والقصف المتكرر على المناطق المجاورة لهو المدينة بسبب الحصار 
 

 األونروا
ونروا في لبنان تخصص خطا  هاتفيا  لتقديم المشورة القانونية وتلقي تقارير حول حاالت توقيف األ

أو احتجاز وثائقهم  /و الالجئين الفلسطينيين من سوريا بسبب إنتهاء صالحية تأشيراتهم
 .لإلبالغ عن هذه الحوادث وتلقي االستشارة القانونية في هذا الشأن.الثبوتية

 
 اعتقال

مخيم العائدين من أبناء " محمد محمود شلون"، و"غسان ساليمة"ن يأمس اعتقال الشابسجل يوم 
 .وذلك أثناء عودتهما من منطقة الفرقلس إلى المخيم ،2151/3/51منذ  بحمص


