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توقف إدخال المساعدات إلى اليرموك، ووثيقة مسربة تتحدث عن دور للسفارة "
 "الفلسطينية في لبنان بإعاقة إدخال المعونات إليه، والسفارة ترد بالنفي

 
 
 
 

 ثالث ضحايا فلسطينيين جدد قضوا في سورية. 
 اشتباكات في مخيم اليرموك. 

 قصف على محيط مخيم خان الشيح. 

  323"البحرية اإليطالية تنقذ " ً  .الجئاً فلسطينياً وسوريا

  قصف عنيف يستهدف بلدة قدسيا التي تستقبل اآلالف من العائالت

 .الفلسطينية

 بالالذقية بعد سماع إنفجارات في  حالة من التوتر والقلق تعم مخيم الرمل

 .محيطه
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 ضحايا
من أبناء مخيم اليرموك، قضى أول أمس إثر سقوط قذيفة بالقرب من منزله في " عزيز داوود" -

 .شارع بيروت، ويشار أنه أحد متطوعي هيئة فلسطين الخيرية
 من أبناء مخيم اليرموك، قضى تحت التعذيب في سجون" مصطفى عبد الكريم العايدي" -

 .النظام السوري
من مرتبات جيش التحرير الفلسطيني برتبة مالزم شرف، قضى إثر " مـحـمـد حـمـدان خـلـيـل" -

 .القصف الذي استهدف محيط مخيم جرمانا أول أمس

 
 عزيز داوود

 مخيم اليرموك
اندلعت يوم أمس اشتباكات بين مجموعات المعارضة المسلحة وعناصر الجبهة الشعبية لتحرير 

القيادة العامة في منطقة شارع راما أول مخيم اليرموك، ما سبب حالة من الخوف  –فلسطين 
والهلع لدى األهالي الذين كانوا ينتظرون دورهم إلستالم السلل الغذائية، أسفرت عن سقوط عدد 

 .من الجرحى بين المدنيين
حاالت صحية منه، بسبب ويذكر أنه لم يتم إدخال أي مواد غذائية إلى داخل المخيم أو إخراج 

طالق نار، وقال مدير الدائرة السياسية لمنظمة  االزدحام الشديد وما تخلله من اشتباكات وا 
إنهم لم يستطيعوا متابعة توزيع الحصص "التحرير الفلسطينية في سوريا أنور عبد الهادي، 

خراج الحاالت اإلنسانية من مخيم اليرموك بسبب الفوضى العارمة نتيجة استقدام أعداد  الغذائية وا 
هائلة من سكان الحجر األسود والتضامن إلى منطقة توزيع المساعدات، إضافة إلى عدم قيام 

 ".المسلحين الموافقين على المبادرة بمسؤوليتهم بتنظيم الدور
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أن المنطقة القريبة من توزيع المساعدات تعرضت لرصاص القناصة من المجموعات "ضيفًا م
وذلك لتخريب المبادرة واالستمرار بتجويع شعبنا الفلسطيني األعزل في مخيم المسلحة الغريبة 

اليرموك الستثمار ذلك إعالميًا وبهذا نحملهم مسؤولية وفاة أي طفل أو امرأة أو شيخ نتيجة 
 .حسب تعبيره" الجوع

وفي سياق آخر سّربت يوم أمس وثيقة تتعلق بمخيم اليرموك صادرة عن سفارة فلسطين في 
ن، وتتحدث الوثيقة عن منع إحدى المؤسسات من جمع المعوانات للمخيم بحجة الحفاظ على لبنا
، هذا ولم يتسن للمجموعة التأكد من صحة الوثيقة من مصدر مستقل، ومن "الشرعية الفلسطينية"

يًا حّملت فيه جليلة دحالن المسؤولية ضيحتو ناً بياجهتها أصدرت السفارة الفلسطينية في لبنان 
وثيقة شر تلك الوثيقة عبر صفحات تابعة لها، كما أكد البيان أن الوثيقة التي نشرت هي عن ن

 .وآالم الشعب الفلسطيني وعذاباتل معاناة  استغال، مطالبًا بعدم الصحة نورة وعارية عزم

 
 الوثيقة المسربة
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اليرموك ومن جهة ثانية بدأت صباح األمس حملة التلقيح الرابعة ضد شلل األطفال في مخيم 
وقد تم توزيع علب حليب لألطفال مقدمة من حملة الوفاء األوروبية، الجدير ذكره أن اللقاحات 

 .قدمت في مشفى فلسطين ألطفال مخيم اليرموك والمناطق المحيطة فيه

  
 حملة التلقيح الرابعة ضد شلل األطفالمن 

 
 قدسيا

الفلسطينيين الذين نزحوا إلى بلدة قدسيا حالة من القلق والتوتر سادت يوم أمس صفوف الالجئين 
وذلك بعد تعرض البلدة ومحيطها لقصف عنيف تزامن مع اشتباكات متقطعة بأكثر من مكان، 

آالف عائلة من مخيم اليرموك وباقي المخيمات الفلسطينية تتواجد حاليًا  0666يذكر أن حوالي 
 .مني في مخيماتهمفي منطقة قدسيا بعد نزوحهم إليها جراء تدهور الوضع األ

 
 مخيم خان الشيح

حالة من الهدوء عّمت مخيم خان الشيح يوم أمس تخللها سماع أصوات إنفجارات هّزت المناطق 
المجاورة له، كما وردت أنباء عن إغالق طريق زاكية لفترة مؤقتة إثر مشكلة بين مجموعات 

قامت بعض العناصر  الجيش الحر من جهة وتجمع خان الشيح العسكري من جهة أخرى، حيث
المحسوبة على الجيش الحر بمضايقة األهالي ومصادرة بعض أغراضهم، لكن سرعان ما تم فتح 

أن ما صدر من بعض عناصره تصرفات فردية،  الطريق الذي يسيطر عليه الجيش الحر معتبراً 
 .ويشار أن طريق زاكية هو الطريق الوحيد المفتوح أمام أهالي مخيم خان الشيح
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 ياإيطال
صّرحت السلطات اإليطالية أن قواتها البحرية أنقذت في اليومين الماضيين ثالثة عشر مركبًا 

الجئًا فلسطينيًا  303مهاجرًا من مناطق متفرقة، وأشار البيان إلى أن  0066كانت تقل نحو 
 .وسوريًا كانوا ضمن من تم إنقاذهم مساء االثنين الماضي

 
 

 الالذقية –مخيم الرمل 
تسببت بانتشار حالة  ،يوم أمس أصوات إنفجارات عنيفة في محيط مخيم الرمل بالالذقيةسمعت 

من الهلع والتوتر بين األهالي، فيما يعاني أهالي المخيم من أزمات إقتصادية متعددة أبرزها غالء 
األسعار وانتشار البطالة في صفوف أبنائه، ويشار أن المخيم يستقبل العشرات من العائالت 

 .سطينية التي نزحت إليه من المخيمات اآلخرى نتيجة القصف والحصارالفل
 

 األونروا
قامت وكالة األونروا في لبنان يوم أمس بتعبئة رصيد لبطاقات الصراف اآللي الموزعة على 
الالجئين الفلسطينيين القادمين من سورية إلى لبنان حسب التوزيع األخير حيث تم حساب 

 .لكل فرد من أفراد العائلة كمساعدة غذائية$ 36إيواء و لدفتر العائلة بدل$ 066
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 لبنان
أقامت مدرسة طبريا في مخيم الجليل بمدينة بعلبك اللبنانية أول أمس حفل تكريم للطالب 
الفلسطينين القادمين من سورية إلى لبنان المتفوقين في الفصل الدراسي األول، وقد تخلل الحفل 

 .وفي الختام تم توزيع الجوائز على الطالب المتفوقينالعديد من الفقرات الثقافية، 

 
 حفل تكريم للطالب الفلسطينين القادمين من سورية


