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قصف عنيف يستهدف قدسيا يودي بحياة أم وطفلتها، وسط نداءات استغاثة من "
 "العائالت الفلسطينية النازحة عنها

 
 
 
 

 مخيم اليرموك قصف واشتباكات وتوقف توزيع المساعدات في. 

 خمس ضحايا فلسطييين قضوا في سورية يوم أمس. 

 صورة من مخيم اليرموك تعرض في نيويورك وطوكيو. 

 قصف على مخيمي خان الشيح ودرعا. 
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 ضحايا
 :خمس ضحايا فلسطينيين قضوا يوم أمس، بينهم أم وطفلتها، والضحايا هم

قضتا جراء قصف الطيران الحربي على " منى رامي الباش"، وطفلتها "فوزية الريان"األم  -
 .منطقة قدسيا، يشار أنهما من نازحي مخيم اليرموك إلى بلدة قدسيا

، من أهالي مخيم اليرموك، قضى إثر االشتباكات التي وقعت اليوم في مخيم "عماد دواه" -
 .القيادة العامة -اليرموك، ويشار أنه أحد عناصر الجبهة الشعبية 

بروبين من أبناء مخيم النيرب بحلب، قضى متأثرًا بجراحه  الملقب" مدحت الخطيب" -
 .نتيجة سقوط برميل متفجر على منطقة هنانو في مدينة حلب

من أهالي مخيم اليرموك قضى إثر القصف الذي استهدف ساحة الريجة " خالد سعدية" -
 .أثناء توزيع المساعدات

 
 فوزية الريان وطفلتها منى رامي الباش

 قدسيا 
حدة التوتر األمني في بلدة قدسيا، وذلك بعد تعرض البلدة يوم أمس لقصف جوي أسفر ارتفاع 

إضافة  ،"منى رامي الباش"و طفلتها " فوزية الريان"على وقوع عدد من الضحايا عرف منهم األم 
إلى دمار هائل في األبنية، فيما اضطرت المئات من العائالت الفلسطينية التي نزحت من 

 .لبلدة للنزوح عنها مرة ثانية مشيًا على األقداممخيماتها إلى ا
وناشد األهالي منظمة التحرير والفصائل الفلسطينية واألونروا التدخل من أجل تأمين مأوى لهم 

 .بعد أن أصبحوا في العراء نتيجة اضطرارهم للنزوح عن المنطقة بسبب تعرضها للقصف الدائم
العائالت الفلسطينية التي نزحت عن مخيم اليرموك والمخيمات يشار أن البلدة تستقبل المئات من 

 .الفلسطينية األخرى بسبب الحصار والقصف
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 مخيم اليرموك
حالة من التوتر والهلع سادت مخيم اليرموك يوم أمس، فقد وقعت اشتباكات عنيفة أثناء البدء 

القيادة العامة وبعض  –حيث تبادل عناصر الجبهة الشعبية  ،بتوزيع المساعدات على األهالي
المجموعات المسلحة المحسوبة على المعارضة إطالق النار األمر الذي تسبب بتوقف توزيع 

 .المساعدت وانتشار حالة من الخوف في صفوف األهالي القادمين للحصول على المساعدات
لريجة داخل المخيم، فيما تستمر معاناة وتزامنت اإلشتباكات مع قصف عنيف استهدف ساحة ا

األهالي بسبب استمرار الحصار المشدد المفروض على المخيم منذ أكثر من ثمانية أشهر، خلفَّ 
 .ضحية من سكانه( 531)

 
 لحظة استهداف مخيم اليرموك

 طوكيو –نيويورك | حمالت تضامنية عالمية
في مخيم اليرموك المحاصر وهم تم أول أمس عرض صورة لمئات الالجئين الفلسطينيين 

ينتظرون دورهم في الحصول على مساعدات األونروا الغذائية، حيث عرضت على لوحة 
اإلعالنية الكبيرة في تايمز سكوير في نيويورك وعلى مثيلتها الموجودة في ضاحية ( جامبوترون)

 .شيبوا بطوكيو
وسائل االتصال االجتماعي حيث ويأتي ذلك العرض بعد حملة رعتها األونروا معتمدة على 

مليون شخص، أو  33وصل التفاعل مع تلك الحملة إلى أكثر بكثير من العدد المطلوب والبالغ 
مليون  33على أكثر من  "نعبر_دعونا # " عدد سكان سورية قبل الحرب، حيث حصلت مبادرة

 .مشاركة على وسائل االتصال االجتماعي

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%86%D8%A7_%D9%86%D8%B9%D8%A8%D8%B1?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%86%D8%A7_%D9%86%D8%B9%D8%A8%D8%B1?source=feed_text
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في حين طالب المتضامنون بإتاحة سبل الوصول اإلنساني لما تقدره األمم المتحدة بعشرة ماليين 
 .شخص في سورية بحاجة للمساعدة نصفهم من األطفال

يم سكوير قيام عدد من المتضامنين بتنفيذ اعتصام صامت كما رافق عرض الصورة في ساحة التا
في الساحة رفعين أرغفة الخبز تعبيرًا عن تضامنهم مع المدنيين المحاصرين في مخيم اليرموك 

 .منذ أكثر من ثمانية أشهر

 
 التايم سكوير صامت في الساحةالعتصام اال

 مخيم خان الشيح
بريف دمشق لسقوط قذيفة هاون استهدفت الشارع  تعرض مخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين

 .العام اقتصرت أضرارها على الماديات
ومن جانب آخر تستمر معاناة أهالي المخيم في الجانبين الصحي واالقتصادي إضافة إلى 

 .انقطاع الطرق الواصلة بين المخيم ومركز المدينة بشكل متكرر
 

 مخيم درعا
مخيم درعا لالجيئن الفلسطينيين، مما تسبب بوقوع أضرار  استهدفت يوم أمس مناطق متفرقة من

مادية في منازل المدنيين، هذا ويشهد المخيم والمناطق المحيطة به توترًا عسكريًا كبيرًا واشتباكات 
وأعمال قصف متصاعدة خاصة في األيام األخيرة، وفي الجانب اإلنساني يعاني أهالي المخيم 

 .والتموينية من نقص حاد في المواد الطبية
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 مخيم خان دنون
سمعت مساء أمس أصوات إطالق نار من محيط المخيم، وبشكل عام يعيش أهالي المخيم حالة 

خاصة مع انتشار البطالة في  ،من الهدوء النسبي، في ظل أزمات اقتصادية ومعيشية خانقة
 .صفوف أبنائه

التي نزحت من مخيماتها بسبب ويشار أن المخيم يستقبل العشرات من العائالت الفلسطينية 
 .القصف والحصار

 
 لجان عمل أهلي

أقامت هيئة فلسطين الخيرية لقاًء تكريميًا ألمهات مخيم اليرموك ( اكبارنا أملن)تحت عنوان 
 .بمناسبة عيد األم

كما قامت مؤسسة جفرا لالغاثة والتنمية الشبابية بالتعاون مع منظمة الشبيبة الفلسطينية يوم 
رم األمهات والمعلمين والمعلمات في مخيم خان الشيح بريف دمشق وذلك بمناسبة أمس، بتك

 .عيدي المعلم واألم ويوم األرض

 
 تكرم األمهات والمعلمين والمعلمات في مخيم خان الشيح


