
 
 
 
 
 
 
 

 مخيم في السوريين الفلسطينيين النازحين ألحد بالفشل باءت انتحار محاولة"
 "الحلوة عين

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .فلسطيني في سورية شهيد •
 سوريا من النازحون الفلسطينيون بموجبه تعفي قرارا   تصدر لبنان إقليم الفلسطيني األحمر الهالل جمعية •

 .لها التابعة الطبية األقسام بعض في الطبابة أجور من كامال إعفاء لبنان إلى
 بين والخوف الهلع من حالة وتسبب بحمص العائدين مخيم فوق الصوت جدار تخرق الحربية الطائرات •

 .األهالي
 .التوالي على والعشرين التاسع لليوم اليرموك مخيم على الحصار استمرار •
 .سورية في الفلسطينية المخيمات تعيشها سيئة معيشية أوضاع •
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 :شهداء
 بشظية إصابته بعد بجراحه متأثرا   أمس يوم استشهد الجنسية، فلسطيني" خرصة خالد" الشهيد انضم ـــ

 في األحداث جراء سقطوا الذين الفلسطينيين الشهداء قافلة إلى األسود، الحجر منطقة على سقطت قذيفة
 .سورية

 
 اليرموك مخيم
 الصباح ساعات في شهد اليرموك مخيم أن" سورية فلسطينيي أجل من العمل مجموعة" مراسل عن نقال  

 المخيم شوارع تسود النسبي الهدوء من حالة أن المراسل وأشار سمائه، فوق الحربي للطيران تحليقا   الباكر
ليه منه المخيم لسكان خروج و دخول حركة لوحظ كما  أوضاع ظل في هذا يأتي اعتيادي، بشكل وا 

 التاسع لليوم النظامي الجيش عليه يفرضه الذي الحصار بفعل المخيم سكان يعيشها مأساوية معيشية
 انقطاع الستمرار إضافة هذا إليه، والطحين والتدفئة الغذائية المواد دخول يمنع زال ال حيث والعشرين،

 .المخيم أرجاء معظم عن الخلوي وشبكة الكهربائي التيار
 للقناصة الكثيف االنتشار بسبب اليومي للموت يتعرضون اليرموك مخيم سكان زال ال أخرى جهة ومن
 من عدد هناك بأن المخيم سكان أحد إيفاده وبحسب واألطفال، والشيوخ النساء بقنص يقومون الذين

 حتى أوله من الرئيسي اليرموك شارع مثل بالكامل مقنوصة ألنها بها المرور يمكن ال والحارات الشوارع
 وشارع الثالثين، شارع و الريجة، وساحة اليرموك قسم بين الواصل والشارع حالوة، فايز الشهيد مشفى

 القدس جامع بين ما والحارات للبنات اليرموك ثانوية شارع وكذلك الطربوش، مطعم جهة من الجاعونة
 .فلسطين وشارع العامة القيادة ومبنى

 
 الحسينية مخيم
 جراء عاشها دامية أيام بعد الحذر الهدوء من حالة يشهد الحسينية مخيم أن" العمل مجموعة"  مراسل أكد

 خارج إلى العائالت من لعدد كبيرة نزوح حركة لوحظ كما عليه، والصواريخ القذائف من العديد سقوط
 مادة وندرة الغذائية والمواد التدفئة مواد في حاد نقص من يعاني زال ما المخيم أن المراسل وأشار المخيم،
 .الخبز
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 حمص العائدين مخيم
 الحربية الطائرات اختراق أثر بحمص العائدين مخيم سكان أصابت الشديدين والخوف الهلع من حالة
 قصف عن ناجمة جدا عنيفة انفجارات أصوات سماع مع ذلك تزامن المخيم، سماء فوق الصوت لجدار
 .له المجاورة للمناطق مدفعي

 
 الشيح خان مخيم
 قرب قذيفة لسقوط مساء   8::5 الساعة في الشيح خان مخيم تعرض أن" العمل مجموعة" مراسل أفاد

 الجهة من بالمخيم المحيطة المزارع قصف نتيجة وذلك إصابات، وقوع عن تسفر أن دون نستلة شارع
 الحاد النقص ظل في خانقة معيشية أزمات من يعاني المخيم زال فال المعيشية الناحية من أما الشرقية،

 الوافدين من كبير عدد يضم الذي المخيم هذا يعاني كما والخبز، والغاز المازوت ومادة الغذائية المواد في
 التيار انقطاع استمرار من الحسينية والسبينة اليرموك ومخيم المجاورة المناطق من إليه والنازحين
 .عنه اإلنترنت وخدمة الخلوية االتصاالت وانقطاع طويلة لساعات الكهربائي

 في المالجئ فتح بمشروع( األونروا) الفلسطينيين الالجئين وتشغيل غوث وكالة قامت أخر جانب ومن
 القصف وقت المخيم لسكان الحماية تأمين أجل من وتنظيفها تجهيزها بهدف الشيح خان مخيم

 .واالشتباكات
 

 النيرب مخيم
 استخدام إلى السبب ويعزو بحلب، النيرب مخيم منازل من عدد احتراق نبأ يؤكد" العمل مجموعة" مراسل
 غالء وبسبب المخيم سكان أن المراسل وأشار االشتعال، وسريعة الثمن رخيصة الوقود من ألنواع األهالي
 وعدم الكهربائي التيار انقطاع واستمرار عليهم، سورية في األحداث تجليات وانعكاس الحال وفقر األسعار

 األسود كالمازوت المازوت، من أخرى أنواع لشراء اضطروا األحمر المازوت غالء و التدفئة مواد توفر
 شح من أيضا   يعاني النيرب مخيم أن المراسل وأضاف للتدفئة، الحطب واستخدام واألصفر، واألخضر

 من التجار بعض جشع بسبب األسعار وغالء الخبز مادة في حاد ونقص والغذائية التموينية المواد في
 .المخيم أبناء
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 ةسوري
 لن السوري الجيش بأن":"المعلم وليد" سورية خارجية وزير قال أمس السوري التلفزيون مع له لقاء في

 . الفلسطينية والمخيمات اليرموك مخيم إلى يدخل
 

 لبنان
 سوريا من النازحون الفلسطينيون بموجبه أعفت قرارا   لبنان إقليم الفلسطيني األحمر الهالل جمعية أصدرت

 التابعة الخارجية العيادات المختبر، األشعة، الطوارئ، أقسام في الطبابة أجور من كامال إعفاء لبنان إلى
 جميع لتسجيل اإلعاشة وكرت الشخصية الهوية تصوير يتم بأن اشترطت أنها إلى يشار لبنان، في لها

 .لديها خاصة لوائح في المرضى
 على الحلوة عين مخيم إلى اليرموك مخيم من القادمين الفلسطينيين النازحين أحد أقدم متصل سياق وفي

 من الثانية هي الحادثة هذه أن يشار األقصى، مشفى إلى إسعافه تم ان بعد بالفشل باءت انتحار محاولة
 .والفلسطينيين السوريين الفلسطينيين النازحين بين نوعها

 
 اعتقال

 في الواقعة مكتبته أمام من وذلك بحمص، العائدين مخيم سكان من" صبحية بشير" اعتقال عن أنباء ورد
 .أيام عدة قبل النظامي الجيش قوات قبل من الشام طريق حي
 

 مفقودون
 اليرموك، مخيم سكان من" مصرية الحميد عبد محمد" الشاب فقدان نبأ" العمل مجموعة"  مراسل أكد

 .اللحظة حتى عنه معلومات أي تعرف ولم الزاهرة فرن إلى توجهه أثناء 31:2/:/1: يوم وذلك
ــ  الماضي االثنين يوم خروجه أثناء اليرموك، مخيم سكان من( عاما  32" ) طبيخ أبو إبراهيم محمود" فقد ــ

 .اآلن حتى عنه أنباء أي ترد ولم المخيم، من
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