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 "غارات جوية تسهدف مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين""

 
 
 

 توقف إدخال المساعدات إلى مخيم اليرموك المحاصر منذ أول أمس. 

 فلسطينيان قضيا في سورية يوم أمس. 

 وفد طبي من فلسطينيي أوروبا في لبنان لمساعدة فلسطينيي سورية. 

 استمرار إغالق الطرق الواصلة بين قدسيا ومركز العاصمة. 

  البراميل المتفجرة تجبر العشرات من العوائل الفلسطينية في مخيم حندرات

 .على النزوح إلى تركية
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 ضحايا 
إثر القصف الجوي الذي استهدف مخيم درعا  فلسطينان قضيا في سورية يوم أمس أحدهما قضى

لالجئين الفلسطينيين، واآلخر قضى متأثرًا بالجفاف الذي أصابه إثر نقص التغذية والرعاية 
 :الطبية في مخيم اليرموك المحاصر، والضحايا هم

قضى جراء القصف الذي استهدف مخيم درعا لالجئين " ابراهيم عبداللطيف السالم" -
 .الفلسطينيين

من أبناء مخيم اليرموك قضى نتيجة التجفاف وسوء التغذية بسبب " اب محموددي" -
الحصار المفروض على مخيم اليرموك، الجدير ذكره أنه أخرج منذ خمسة عشر يومًا 

 .من مخيم اليرموك لتلقي العالج في مخيم جرمانا
 

 مخيم درعا
س موقعة دمارًا هائاًل في غارات جوية عدة استهدفت مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين يوم أم

األبنية إضافة إلى العديد من الضحايا والجرحى، كما شهدت أطراف المخيم اشتباكات بين 
الجيش النظامي ومجموعات من الجيش الحر، هذا ويشهد مخيم درعا والمناطق المحيطة به 

من فبراير  تصعيدًا حادًا في االشتباكات وأعمال القصف العنيفة، ويذكر أنه في الثامن عشر
الماضي استهدفت مدرسة ومستوصف تابعين لالونروا في بلدة المزيريب في درعا حيث راح 

 .ضحية القصف خمسة عشر فلسطيناً 

 
 آثار الدمار في مخيم درعامن 
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 مخيم اليرموك
على التوالي، حيث توقف توزيع المساعدات  032استمرار الحصار على مخيم اليرموك لليوم 

الغذائية منذ أول أمس، فيما تشهد المصالحة حالة من الجمود والغموض، حيث تحدثت أنباء عن 
وصول وفد فصائلي إلى بداية المخيم لبحث المصالحة دون أي تفاصيل أخرى، فيما تسيطر 

واالستياء لدى األهالي، حيث أن كمية المساعدات المحدودة التي دخلت إلى  حالة من الترقب
ضحية قضت بسبب الجوع  123 المخيم لم تنِه معاناتهم، ويذكر أنه سجل خالل فترة الحصار 

 .ونقص الرعاية الطبية داخل المخيم

 
 من آثار الدمار في مخيم اليرموك

 حندرات
مخيم حندرات أجبرت على اللجوء إلى تركيا عبر الحدود العديد من العائالت الفلسطينية في 

الشمالية السورية، إثر تعرض مخيمهم لالستهداف المتكرر بقذائف الهاون والبراميل المتفجرة في 
 .األيام السابقة، ويذكر أن المخيم يخضع لسيطرة مجموعات من الجيش الحر منذ عدة أشهر

 
 مخيم خان الشيح

اشها أهالي مخيم خان الشيح في ريف دمشق أمس، وذلك بعد أعمال حالة من الهدوء الحذر ع
قصف عنيف واشتباكات باألسلحة المتوسطة شهدتها المناطق المحيطة في المخيم، فيما ال تزال 

 .معاناة األهالي في المواصالت والخدمات الطبية والمحروقات مستمرة
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 لبنان
هون إلى لبنان، لتقديم المساعدة الطبية إلى مجموعة من األطباء الفلسطينيين في أوروبا سيتوج

الالجئين الفلسطينيين السوريين هناك، حيث يتكون الوفد من أحد عشر طبيبًا وطبيبة من 
آذار بمعاينة المرضى في مشفى  –مارس  0اختصاصات متعددة، وسيبدؤون منذ صباح األحد 

ع يقدمون خالله االستشارات فيما تستمر زيارة األطباء حوالي االسبو  ،في صيدا" الهمشري"
 .والفحوصات وذلك تضامًنا مع أبناء الالجئين الفلسطينين في الشتات

 
 قدسيا

استمرار إغالق الطرق الواصلة بين قدسيا ومركز العاصمة دمشق لليوم التاسع على التوالي مما 
من العائالت  تسبب باستمرار أزمات الخبز والمواد التموينية والتنقل التي تعاني منها المئات

 .الفلسطينية النازحة من مخيماتها بسبب القصف والحصار
 

 معتقل
فبراير  02من أبناء مخيم خان الشيح حيث اعتقل منذ " زاهر عيسى"سجل أمس اعتقال الشاب 

الماضي، يشار أن العيسى هو أحد موظفي وكالة الغوث لتشغيل الالجئين الفلسطينين 
 (.األونروا)


