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 مخيمهم بتحييد تطالب اليرموك ألهالي مظاهرة"

 "منه المسلحين وخروج

 

 

 

 

 

 

 "جانب من مظاهرة مخيم اليرموك"

 

 طفل فلسطيني قضى متأثراً بجراحه. •

 .اليرموك مخيم إلى المساعدات إدخال يمنع التوالي على( 51) لليوم •

 .بحمص العائدين مخيم تسود التوتر من حالة •

 .اليرموك على الحصار بسبب قضت ضحية( 541) العمل مجموعة •

 .درعا مخيم محيط في اشتباكات •
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 ضحايا 

 نتٌجة بها أصٌب بجراح متأثرا   قضى عاما( 11) "شرٌح محمد قصً" الطفلقضى 

 .الماضٌة الجمعة حمص فً الحبشً بالل مسجد استهدف الذي التفجٌر

 

  الميدانية التطورات

 مخٌمهم، بتحٌٌد طالبوا فٌها مظاهرة ب أمس ٌوم بدمشق الٌرموك مخٌم خرج أهالً

 التً المبادرة بنود تنفٌذ فً باإلسراع األهالً طالب كما منه، المسلحٌن وخروج

 المساعدات إدخال منع ٌستمر فٌما إلٌه، األهالً وعودة عنه الحصار كف إلى تفضً

 ٌفرضه الذيالمشدد  الحصار ٌزال ال حٌث ٌوما ،( 11) حوالً منذ المخٌم إلى

 أن وٌذكر مستمرا ، العامة القٌادة – الشعبٌة الجبهة ومجموعات النظامً الجٌش

 .ٌوم أمس حتى ضحٌة( 141) وقوع إلى أدى الحصار

 

 

 

 

 

 

 

 

 األوضاع توتر إثر وذلك القلق من حالة بحمص العائدٌن مخٌم أهالً ٌعٌش فٌما

 الحربً للطٌران تحلٌق أمس ُسجل حٌث به، المحٌطة المناطق تشهدها التً األمنٌة

 قصف نتٌجة أرجائه هزت قوٌة نفجاراتإ أصوات سمعت كما المخٌم سماء فوق

 على النار إطالق تم بأنه السكان أحد أفاد السٌاق ذات وفً له، المحاذٌة األماكن
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 النظامً الجٌش علٌها ٌسٌطر التً القلعة جهة من الشمالٌة الجهة من المخٌم منازل

فً و فقط، المادٌات على اقتصرت األضرار بأن وأضاف ،األسباب معرفة دون

 النظامً الجٌش بٌن متقطعة اشتباكات درعا مخٌم محٌط شهد سٌاق آخر

 .الحر الجٌش من ومجموعات

  المعيشي الوضع

 على( 822) للٌوم مستمرا   الٌرموك مخٌم على المفروض المشدد الحصار ٌزال ال

 نفاد بسبب وذلك خانقة معٌشٌة أزمات منمن تبقى من سكانه  ٌعانً حٌث التوالً

 من بحماة العائدٌن مخٌم سكان ٌعانً آخر سٌاق وفً منه، والطبٌة التموٌنٌة المواد

 الكهرباء اتأزم تفاقم إلى إضافة كبٌر، بشكل المعٌشٌة األوضاع تدهور

 ارتفاع الوضع صعوبة من ٌزٌد مامو ،التموٌنٌة المواد أسعار وارتفاع والمحروقات

 جنوبً درعا مخٌم أهالً ٌعانً فٌما سورٌة، فً الدائر الصراع بسبب البطالة معدل

كما  المدنٌٌن، منازل فً كبٌر دمار إلى إضافة الطبٌة بالمواد حاد نقص من سورٌة

 البطالة انتشار من الالذقٌة مدٌنة فً الفلسطٌنٌٌن لالجئٌن الرمل مخٌم أهالً ٌعانً

 ٌستقبل المخٌم أن وٌشار كبٌر بشكل المعٌشٌة غالء إلى إضافة سكانه صفوف بٌن

 .والحصار القصف بسبب مخٌماتها عن النازحة الفلسطٌنٌة العائالت من عددا  

 أهلي عمل لجان

 تضمنت الٌرموك مخٌم فً نظافة بحملة جفرا مؤسسة فً الخدمات فرٌق قام

 .المتراكمة النفاٌات بعض من التخلص

 


