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بعد تصريحات للقيادة العامة بفشل الحل السلمي ألزمة اليرموك، قصف يسفر عن "
 "سبع ضحايا من المدنيين المحاصرين فيه

 
 
 
 
 

  سبعة تحت القصفثمان ضحايا في اليرموك منهم. 

 مئات الالجئين الفلسطينيين يعانون في محطة ميالنو اإليطالية. 

 قصف على مخيمات حندرات ودرعا واليرموك. 

 حالة من الهدوء تسود مخيمي العائدين في حمص، وحماة. 
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 ضحايا 
ثمان ضحايا قضوا يوم أمس في مخيم اليرموك، حيث قضى سبعة من أهالي المخيم إثر القصف 

 :الذي استهدف ساحة الريجة، وهم
محمود خليل شحادة، هشام مقشاتي، عز الدين درويش، نجاح ديب القاعود، حسن  -

 .السرساوي، محمود مدردس، موسى نضال العسود

 
 احة الريجةسمن ضحايا القصف الذي استهدف 

سوء عامًا، إثر إصابته بالتجفاف نتيجة ( 76" )محمود فريد شحادة"فيما قضى الالجئ  -
 .التغذية والرعاية الطبية بسبب استمرار الحصار المفروض على مخيم اليرموك

 
 محمود فريد شحادة
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 مخيم اليرموك
شهد مخيم اليرموك يوم أمس سقوط قذيفة هاون على تجمع لألهالي الذين كانوا ينتظرون دورهم 

سبع ضحايا في الحصول على المساعدات منذ الصباح الباكر، حيث أسفر القصف عن سقوط 
وعشرات الجرحى بينهم عدد من األطفال حيث تم نقلهم إلى مشفى فلسطين الذي يعاني من 

 .نقص حاد في المسلتزمات الطبية

 
 الجرحى نتيجة القصف الذي استهدف ساحة الريجة أحد

القيادة العامة  –وتأتي تلك التطورات بعد تصريحات سابقة للمسؤول اإلعالمي للجبهة الشعبية 
وفي ذات السياق سجل ظهر  "الحل سلمي قريب ألزمة مخيم اليرموك"قال فيها أنه " أنور رجا"

األمس قنص إحدى النساء وهي تنتظر دورها في الحصول على المساعدات، ويشار أنه قد تم 
صباح األمس توزيع عدد محدود من المساعدات على األهالي إضافة إلى إخراج عدد من 

 .الحاالت اإلنسانية
يما ال يزال الحصار المشدد المفروض على مخيم اليرموك منذ أكثر من ثمانية أشهر مستمر ف

مما تسبب بأزمات صحية ومعيشية خانقة داخل المخيم، األمر الذي أدى إلى  ،حتى اللحظة
 .ضحية بسبب الجوع ونقص الرعاية الطبية الالزمة( 637)سقوط 

 
 إيطاليا

السوريين بينهم العشرات من النساء واألطفال الذين وصولوا قبل المئات من الالجئين الفلسطينيين 
أيام إلى إيطاليا عبر البحر، ال يزالون متواجدين في محطة قطارات ميالنو شمالي البالد في ظل 
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ظروف معيشية صعبة، فيما تقوم المؤسسات اإلغاثية المتواجدة هناك ببذل جهودها للتخفيف من 
 .لكبيرة لالجئين تزيد من حجم تلك المعاناةمعاناتهم إال أن األعداد ا

ويذكر أن السلطات اإليطالية قد أعلنت في وقت سابق عن إنقاذها ألكثر من ثالثمائة الجئ 
 .فلسطيني وسوري فّروا من المعناة وويالت الحرب في سورية

 
 مخيم حندرات

أمس سقوط  قصف بالطيران الحربي استهدف محيط مخيم حندرات يوم أمس، فيما ُسجل أول
ثالثة براميل متفجرة على أماكن متفرقة من المخيم خلفت أضرارًا مادية كبيرة في منازل ومتتلكات 
المدنيين، ويشار أن معظم عائالت المخيم قد نزحت عنه خالل الفترة األخيرة، ويذكر أن المخيم 

 .يخضع لسيطرة مجموعات من الجيش الحر
 

 مخيم درعا
مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين، حيث استهدفت مناطق متفرقة تجدد يوم أمس القصف على 

منه، عرف منها محيط جامع القدس، فيما تستمر معاناة األهالي في الجانبين المعيشي 
والصحي، حيث تم تدمر جزء كبير من منازل األهالي بشكل كامل وذلك بسبب القصف المتكرر 

 .مواد الطبية داخلهالذي استهدف المخيم، إضافة إلى نقص حاد في ال
 

 حماة –مخيم العائدين 
حالة من الهدوء يعيشها أهالي مخيم العائدين بحماة، في حين تتركز معاناتهم على الجانب 
اإلقتصادي خاصة فيما يتعلق بإرتفاع أسعار المواد التموينية وغالء المعيشة بشكل عام، إضافة 

 .إلى انتشار البطالة في صفوف أبناء المخيم
 

 حمص –العائدين  مخيم
سمع يوم أمس في مخيم العائدين بحمص أصوات إنفجارات عنيفة تبين أنها ناجمة عن قصف 
المناطق المحيطة به، تزامن ذلك مع تحليق للطيران الحربي في سمائه، وفي الجانب المعيشي 

 .يعاني األهالي من انتشار البطالة وارتفاع إيجارات المنازل والمواد التموينية
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 ان عمل أهليلج
قامت الهيئة الخيرية إلغاثة الشعب الفلسطيني بتوزيع بعض المالبس على أطفال مخيم اليرموك 

 .طفاًل من المالبس التي وّزعتها الهيئة 222حيث استفاد نحو  الذين خرجوا منه مؤخرًا،

 
 توزيع المالبس على أطفال مخيم اليرموك

 


