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ترقب حذر لتطبيق اتفاق اليرموك وسط تخوفات من خرقه في ظل عدم وجود "
 "ضماتات من طرفي النزاع

 
 

 ضحية فلسطينية سقطت جراء الصراع الدائر في سورية. 

 قصف على مخيمي اليرموك ودرعا. 

  خانقة يعيشها أهالي مخيم خان الشيحأزمة معيشية. 

 استمرار حمالت التلقيح ضد شلل األطفال في مخيم جرمانا. 
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 :ضحايا
 .قضى اليوم إثر إصابته بالقصف الذي استهدف مخيم النيرب يوم أمس" علي أحمد عبد ربه"
 

 مخيم اليرموك
المبادرة لفك الحصار المشدد وسط حالة من الفرح الممزوج بأمل االنفراج القريب بتطبيق بنود 
على مداخل ( العامة –القيادة )الذي يفرضه الجيش النظامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 

 حدوث كارثة إنسانية حقيقية فيه، على التوالي والذي أدى إلى 031ومخارج مخيم اليرموك لليوم 
درة بين أخذ ورد قى المبايأمل أهالي اليرموك باتخاذ خطوات عملية بهذا الصدد وأن ال تب

 .وتسويف لتطبيقها
وفي السياق عينه صدر بيان عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة أعلن فيه بأنه تم 
االتفاق على حل أزمة مخيم اليرموك وذلك من خالل انسحاب مجموعات الجيش الحر غير 

في مقابل  01رع اليرموك إلي شارع الالفلسطينية من قاطع مخيم اليرموك المتمثل بامتداد شا
آخر المخيم إلي شارع الثالثين الذي يفصل نهاية اليرموك عن منطقة الجزيرة التابع للحجر 

من باقي مخيم اليرموك  –بعد عدة أيام  –األسود، وكذلك انسحاب الكتائب غير الفلسطينية 
م تسوية أوضاع المسلحين من ، على أن يت(دوار فلسطين)الممتد من شارع فلسطين إلي الدوار 

الفلسطينيين أبناء المخيم الذين يرغبون، وتقوم جهات متخصصة وخبراء بإزالة األلغام والمتاريس 
وكل العوائق تمهيدا لعودة األهالي إلي المخيم بشكل آمن، وختم البيان بأن تنفيذ االتفاق سيتم 

 .خالل الثماني واألربعين ساعة القادمة
الميدانية فقد ُسجل المخيم اليوم سقوط قذيفتين استهدفتا الحارة المقابلة لمكتبة أما من الناحية 

الشهابي في شارع صفد اقتصرت أضرارهما على الماديات فقط، كما شهد اليرموك قيام األهالي 
وا غالق  ،ولجان العمل األهلي برفع األنقاض وتنظيف محيط منطقة محكمة اليرموك وشارع راما

 .ثالثينحارات شارع ال
 

 مخيم درعا
نقل مراسل مجموعة العمل نبأ تجدد القصف على مخيم درعا وطريق السد وسقوط عدد من 

 .القذائف على مناطق متفرقة اقتصرت أضرارها على الماديات
ومن الجانب االقتصادي ما يزال من تبقى من سكان المخيم يعانون من أزمات معيشية خانقة 

 .الكهربائي أليام وأسابيع عديدة مرار انقطاع التيارأهمها عدم توفر الدقيق واست
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 مخيم خان الشيح
حالة من الهدوء خيمت اليوم على أزقة وحارات مخيم خان الشيح، ترافق ذلك مع سماع أصوات 
انفجارات قوية هزت أرجاء المخيم نتيجة قصف المناطق المتاخمة له، أما على الصعيد اإلنساني 

 .لغذائية واألدوية وغالء األسعارد افيشكو سكانه من شح الموا
 

 مخيم جرمانا
ذكر مراسل مجموعة العمل داخل مخيم جرمانا بأن حمالت التلقيح ضد فيروس شلل األطفال 
وبعض األمراض السارية مستمرة في المراكز الصحية داخل المخيم خاصة في مستوصف 

نسبي، إال أن سكانه يشتكون من شح األونروا، ونوه المراسل بأن المخيم يشهد حالة من الهدوء ال
 .المواد الغذائية وعدم توفر األدوية والغالء الفاحش لألسعار بسبب تدهور األوضاع في سورية

 
 مخيم النيرب

وسط أجواء من الحزن واأللم شيع اليوم أهالي مخيم النيرب أربعة من أبنائهم الذين سقطوا يوم 
الهاون من قبل مجموعات الجيش الحر، وبناء أمس جراء استهداف مخيمهم بعدد من قذائف 

عليه يطالب أهالي المخيم بعدم زجهم في الصراع الدائر في سورية وتحييد المخيم وجعله منطقة 
 .كافة المظاهر المسلحة من المخيمأمنة، كما يشدد السكان على ضرورة إزالة 

 
 :مفقودون
فلسطيني الجنسية، وحتى اللحظة لم ترد منذ حوالي الشهرين " عزمي سليمان الدسوقي" فقد الشاب

 .عنه أي معلومات أو أنباء

 
 عزمي سليمان الدسوقي


