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 روتردام من تنطلق مساعدات وطائرة اليرموك على قصف"
 "..دمشق إلى

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 "لالنطالق األوروبية الوفاء طائرة استعداد "

 وحندرات ودرعا اليرموك مخيمات على قصف. 
 التوالي على 751 لليوم اليرموك مخيم على الحصار استمرار . 
 خانقة معيشية أزمات من يعانون حندرات مخيم أهالي . 
 منازلهم نارةإل سيارات بطاريات تركيب إلى يلجئون الرمل مخيم سكان 

 . التجارية ومحالهم
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 : اليرموك مخيم
 في المدارس شارع محيط على قذيفة سقطت حيث للقصف، اليرموك مخيم تعرض
 النظامي الجيش يزال ما ذلك إلى فقط، الماديات على فيها األضرار اقتصرت المخيم
 خانقا   اقتصاديا   حصارا   تفرضان( العامة القيادة) فلسطين لتحرير الشعبية والجبهة
 ومواد واألدوية الغذائية المواد إدخال بموجبه يمنعان المخيم ومخارج مداخل على

 عدد بموت وسببت المخيم في الحياة مقومات انعدام إلى أدى ما ، والطحين التدفئة
 . األدوية ونقص التغذية سوء نتيجة المخيم أبناء من
 

 : تضامنية حمالت
 الوفاء طائرة ظهر اليوم انطلقت األوروبية الوفاء لحملة الرسمية الصفحة عن نقل  

 لصالح بها التبرع تم التي بالمساعدات محّملة   الهولندي روتردام مطار من األوروبية
 . سورية في المنكوبين األهالي
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 : حندرات مخيم
 بالتزامن به، المحيطة المنطقة و حندرات مخيم له يتعرض مدفعي قصف

 النظامي والجيش الحر الجيش مجموعات بين عنيفة اشتباكات اندالع مع
 . الكندي مشفى محور على
 

 : درعا مخيم
 عدد وسقوط للقصف درعا مخيم تعرض نبأ العمل مجموعة مراسل أورد
 اشتباكات حدوث مع ذلك منه،ترافق متفرقة مناطق على القذائف من كبير
 وفي المخيم، محيط في النظامي والجيش الحر الجيش مجموعات بين

 االنتشار بسبب والهلع الخوف من حالة المخيم أهالي يعيش عينه السياق
 إلى أدى ما وشوارعه، حاراته على المطلة المناطق في للقناصة الكثيف
 من خوفا   بحرية التحرك على هناك الناس قدرة وعدم المخيم حصار

 في متحرك شيء أي على النار يطلقون الذين القناصة قبل من استهدافهم
 . الشوارع

 
 : الشيح خان مخيم

 ناجمة الشيح خان مخيم في اليوم صباح ُسمعت عنيفة انفجارات أصوات
 لدى والهلع الخوف من حالة سبب ما له، المجاورة المناطق قصف عن

 المواد وشح األسعار غلء بسبب معيشية أزمات من يعانون الذين سكانه
 . المخيم على 86 حاجز يفرضه الذي والحصار الغذائية
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 : النيرب مخيم
 تزيد لمدة المخيم عن الكهربائي التيار انقطاع استمرار من النيرب مخيم سكان يعاني
 خاصة كهرباء بمولدات للشتراك اضطرهم ما التوالي على أشهر ثمانية عن

 األسعار غلء من يشكون كما التجارية، ومحالهم منازلهم إلى الكهرباء الستجرار
 من أما والمحروقات، واألدوية الغذائية المواد في الشديد والنقص التجار وجشع
 ليل   النار بإطلق الهوية مجهولين مسلحين قيام نبأ مراسلنا أورد فقد الميداني الجانب
 إلى أدت فلسطين، مشفى خلف يقع الذي الشارع في هاشم أبو أيمن الشاب على

 بأن ذكره الجدير. المشفى إلى أثرها على نقل والرأس القدم في بجروح إصابته
 . النظامي للجيش التابع القدس للواء األمنية اللجنة عناصر أحد المصاب

 
 : الالذقية الرمل مخيم
 أخرى جهة ومن اللذقية، في الرمل مخيم أزقة على تخيم النسبي الهدوء من حالة
 التيار انقطاع استمرار من يشتكون المخيم سكان بأن العمل مجموعة مراسل أشار

 نارةإل سيارات بطاريات تركيب إلى يعمدون جعلهم مما طويلة زمنية لفترات الكهربائي
 . ومحالهم منازلهم

 
 : اعتقال

 حيث حمص، في العائدين مخيم أبناء من" سالم أبو حسن عماد محمد" اعتقال_ 
 العمر من الثاني العقد في سالم أبو أن يشار الشام، طريق حاجز عند أمس اعتقل
 . فلسطين في عكا قضاء في الفرج إم قرية أهالي من وهو
 عمر مجدولين"و ،"مصطفى عمر رزان" من كل اعتقال 91/91/1192 أمس تم_ 

 .حماة العائدين مخيم في منزلهم داخل من ،(رزان زوج") الحايك خالد" ،"مصطفى
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 : مفقودون
 أشهر، ثمانية من أكثر منذ اللذقية في الرمل مخيم أبناء من"  شرقاوي محمد"  فقد
لى  .أنباء أو معلومات أي عنه ترد لم اآلن وا 

 
 
 
 
 

 : لبنان
 ومدافئ مالية مساعدات بتوزيع تقوم الفلسطيني الشعب إلغاثة الخيرية الهيئة

 من القادمين والسوريين الفلسطينيين اللجئين عائلت بعض على غاز وأسطوانات
 المرضى المساعدات شملت حيث صيدا، مدينة في ومية المية مخيم إلى سورية
 قاسية ظروف ظل في تعيش التي الفقيرة والعائلت الخاصة االحتياجات وذوي

 .وصعبة
 


