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 "قصف على مخيم اليرموك، والمجدالني يؤكد رفض الحل العسكري فيه"

 
 
 
 
 

 فلسطيني قضى أمس في حلب. 

 قصف على مخيم اليرموك، واستمرار الحصار عليه. 

  اندلعت أمس على أطراف مخيم درعاإشتباكات. 

 اجتماع في جنيف يتناول أوضاع فلسطينيي سورية. 

 قصف يستهدف مدرسة تأوي الجئين فلسطينيين في حي الزاهرة. 
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 ضحايا
من أبناء مخيم النيرب، قضى متأثرًا بجراح أصيب بها إثر االشتباكات " أحـمـد الـدربـي" -

" لواء القدس"النظامي بحلب، يشار أنه من عناصر بين مجموعات الجيش الحر والجيش 
 .المقرب من الجيش النظامي

 
 مخيم اليرموك

استهدف مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين بدمشق، يوم أمس، بقذيفتين سقطتا في محيط جامع 
الصفدي فيما اقتصرت األضرار على الماديات، كما سمعت أصوات إنفجارات ناجمة عن قصف 

محيطة بالمخيم، وفي سياق متصل أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رئيس المناطق ال
وفد المنظمة لمخيم اليرموك أحمد مجدالني على ضرورة االلتزام بما أكدته الفصائل الفلسطينية 

وقيادة منظمة التحرير الفلسطينية بالتمسك بالمبادرة الفلسطينية ورفضها القاطع للحل  41ـال
نهاء أزمة مخيم اليرموك واالستمرار بالحوار والتفاو،، باعتبار  الحل األنجع لتجنيب العسكري إل

أهالي المخيم ويالت وكوارث تسعى لها أطراف عدة، لخدمة أغرا، وأجندات فئوية حسب 
 .تعبير 

 
 اليرموك مخيم استهداف من

التوالي حيث  على( 752)ومن جانب آخر استمر الحصار المشدد على مخيم اليرموك لليوم 
القيادة العامة بمنع إدخال المواد الطبية  –يقوم الجيش النظامي ومجموعات من الجبهة الشعبية 

والغذائية إلى داخل المخيم مما تسبب بتردي األوضاع الصحية والمعيشية داخله بشكل كبير، 
هر ويذكر أنه سجل خالل األش ،خاصة مع انتشار التجفاف واليرقان في صفوف األهالي

 .ضحية قضت بسبب نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار عليه( 431)الماضية 
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 مخيم درعا
شهدت أطراف مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين، يوم أمس، إشتباكات بين الجيش النظامي 
ومجموعات من الجيش الحر، فيما تأتي تلك اإلشتباكات في ظل ارتفاع حدة األعمال العسكرية 

المنطقة حيث تشهد المناطق المحيطة به قصفًا شبه يومي، أما من الجانب المعيشي فال في تلك 
 .تزال المعاناة المعيشية والصحية مستمرة فيه، حيث يشهد نقصًا حادًا في المواد الغذائية والطبية

 
 حي الزاهرة -دمشق 

فر عن وقوع عدد تعرضت مدرسة المعتصم في الزاهرة القديمة، يوم أمس، لسقوط قذيفة مما أس
من الجرحى بينهم أطفال، يشار أن المدرسة تأوي عددًا من أهالي مخيم اليرموك الذين خرجوا 

 .منه بعد سيطرة مجموعات الجيش الحر على المخيم

 

 
 األطفال المصابين بقصف مدرسة المعتصم من
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 جنيف –سويسرا 
ومركز العودة الفلسطيني اجتماعًا نّظم كل من الحملة األوروبية لرفع الحصار عن قطاع غزة، 

في أحد قاعات مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة بجينف، حيث وّزع خالله تقريرًا 
مفصاًل باللغة االنكليزية يتحدث عن أوضاع فلسطينيي سورية، ويذكر أنه تم أثناء االجتماع 

ة، وقضية األسرى مناقشة قضية آثار الحصار على قطاع غزة، ومأساة فلسطينيي سوري
 .الفلسطينيين

 
 مخيم جرمانا

يعيش أهالي مخيم جرمانا لالجئين الفلسطينيين حالة من الهدوء، فيما تتركز معاناتهم على 
رتفاع إيجارات المنازل، ويشار  الجانب اإلقتصادي خاصة في ظل غالء أسعار المواد التموينية وا 

نية التي نزحت عن مخيماتها بسبب الحصار أن المخيم يستقبل العشرات من العائالت الفلسطي
 .والقصف

 
 الالذقية –مخيم الرمل 

يعاني أهالي مخيم الرمل لالجئين الفلسطينيين في الالذقية من أزمات اقتصادية متعددة أبرزها 
إنتشار البطالة وغالء المعيشة وارتفاع إيجارات المنازل، والجدير بالذكر أن المخيم يستقبل 

 .ائالت الفلسطينية التي نزحت عن مخيماتها بسبب توتر األوضاع فيهاالعشرات من الع


