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بعد تهديدات القيادة العامة باقتحام المخيم مدعومة من النظام السوري، "
 "حالة قمق وترقب في اليرموك

 
 

 ثمان ضحايا فلسطينيين سقطوا في سورية اليوم .

  قصف على مخيمي اليرموك وخان الشيح بدمشق وقصف ليلي يتعرض
. له مخيم العائدين بحمص

  سكان مخيم حندرات بين نارين نار العودة إلى مخيمهم في ظل سيطرة
الجيش الحر عليه، ونار الوعيد والتهديد بأن مصيرهم سيكون بأقبية 

. سجون المخابرات السورية إذا ما فكروا بالعودة إليه
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 :ضحايا
ثمان ضحايا فمسطينيين بينيم أربعة أطفال سقطوا جراء الصراع الدائر في سورية، ففي مخيم 

إثر القصف الذي " فاطمة محمد أحمد"، والطفمة "محمود محمد أحمد" درعا قضى الطفالن
 .استيدف منطقة جاسم بمدينة درعا

 
" فاطمة محمد أحمد"والطفمة " محمود محمد أحمد"ل الطف

من منطقة الصحاري بدرعا فمسطيني الجنسية متأثرًا بجراح " أيوب خالد سميمان"كما قضى 
 "جعفر أبو زيد" نتيجة القصف الذي تعرضت لو البمدة، وكذلك لقي الطفالن أيامأصيب بيا قبل 

من سكان مخيم اليرموك حتفيما جراء سقوط  ( سنوات٥)" ماريا أبو زيد"والطفمة  ( سنوات٨)
ىو طالب في قسم الكيمياء بجامعة " أحمد الخالد ستر اهلل"قذيفة عمى مخيم اليرموك، أما الشاب 

 .حمص فقد قضى في حي الخالدية بحمص

 
أحمد الخالد ستر اهلل 
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فمسطيني الجنسية من سكان منطقة يمدا بريف دمشق جراء " إبراىيم طعمة"وقضى الشاب 
فمسطيني الجنسية من سكان " محمد صبح أبو طارق" القصف الذي استيدف البمدة، ولقي الشاب

. حي القابون بدمشق حتفو متأثرًا بجراح أصيب بيا أثر القصف عمى حي القابون

 
 "إبراهيم طعمة"الشاب 

 مخيم اليرموك
نقل مراسل مجموعة العمل نبأ تعرض مخيم اليرموك لمقصف وسقوط عدد من القذائف عمى 

مناطق متفرقة منو، أدت إلى سقوط طفمين وعدد من الجرحى، إلى ذلك شيد المخيم اليوم اندالع 
الجيش الحر والجيش النظامي عمى عدة محاور، ومن جية أخرى  مواجيات بين مجموعات

قبل أيام مع طرفي الصراع في سورية من أجل رفع الحصار عن  وبالرغم من االتفاق الذي ابرم
ليو لتأمين احتياجاتيم األساسية من مواد  مخيم اليرموك والسماح لألىالي بالخروج والدخول منو وا 

خراج المصابين والجرحى، ورغم المبادرة التي قدميا وفد منظمة التحرير  غذائية وخبز، وا 
الفمسطينية برئاسة زكريا األغا التي تدعو إلى سحب السالح من المخيمات الفمسطينية في سورية 

وعودة الالجئين إلييا، إال أن تمك االتفاقيات والمبادرات ذىبت أدراج الرياح وبقيت مجرد حبر 
عمى ورق في ظل تعنت طرفي الصراع وتمسكيم بمواقفيم، وبناء عميو يطالب من تبقى من 
سكان المخيم والمحاصرين فيو منذ أكثر من عشرة أيام من طرفي الصراع بعدم استخداميم 
كدروع بشرية والعمل عمى تسييل خروجيم، كما يشددون عمى ضرورة خروج كافة العناصر 

 .المسمحة من المخيم وجعمو منطقة أمنة
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 مخيم خان الشيح

أكد مراسل مجموعة العمل بأن مخيم خان الشيح تعرض لمقصف وسقوط عدد من القذائف عميو 
طالت الشارع العام والمزارع المحيطة بو، اقتصرت أضرارىا عمى الماديات فقط، أما من الجانب 
المعاشي فال يزال سكانو يعانون من أزمة في تأمين رغيف الخبز بسبب النقص الحاد في مادة 

الطحين والمحروقات، كما يشتكون من استمرار انقطاع التيار الكيربائي واالتصاالت عن المخيم 
 .لساعات وأيام عديدة

 
 مخيم العائدين حمص

ذكر مراسل مجموعة العمل بأن مخيم العائدين شيد سقوط عدد من القذائف عميو استيدفت 
، ىذا وقد ُسجل في ساعات طاقتصرت األضرار فييا عمى الماديات فق" الجيش" محيط شارع عكا

مساء سقوط عدة قذائف طالت حارة عائمة سرحان وشارع الجيش وقد خمفت أضرارًا جسيمة في ال
مكان سقوطيا، أما من جانب أخر يعاني سكان المخيم من غالء األسعار وشح المواد الغذائية 

 .وانتشار البطالة بين سكانو جراء انعكاس تجميات الصراع الدائر في سورية عمييم
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 اليوم حمص مخيم عمى  التي سقطتالقذائفإحدى 
 مخيم حندرات

 تسيطر عمى أىالي مخيم حندرات الذين يعيشون بين نارين نار العودة واإلرباكحالة من الحيرة 
إلى مخيميم في ظل سيطرة الجيش الحر عميو، ونار الوعيد والتيديد بأن أقبية سجون المخابرات 
السورية ستكون مصير من يفكر بالعودة إليو في الوقت الحالي، لذلك طالب األىالي من منظمة 
التحرير والفصائل الفمسطينية بالتدخل من أجل عودتيم إلى المخيم وتحييده عن الصراع الدائر 

. في سورية وجعمو منطقة أمنة
 يوم أمس بتوزيع معونة غذائية ألىالي مخيم األونرواأما عمى صعيد العمل اإلنساني فقد قامت 

، "عمب عصير" حندرات المقيمين بالسكن الجامعي بحمب، يشار أن المعونة شممت المواد التالية
 ".وعمبة مرتديال"، "قالب زبدة"، "عمبة حالوة"، "كيس زعتر" 

 
 المقدمة من األونرواغذائية المعونة ال

 :إفراج
 .من أىالي مخيم الرمل في الالذقية" إبراىيم أحمد ياسين"أفرج اليوم عن 

 
 :لجان عمل أهمي
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قام فريق الخدمات بمؤسسة جفرا وبالرغم من الظروف الكارثية التي يمر بيا مخيم اليرموك برفع 
 أبو ،أكوام القمامة من حارات وشوارع المخيم، حيث شممت الحممة مناطق محيط شارع المدارس

. اسكندر، وامتداد الثالثين وسوق الخضار

 
 مخيم اليرموكرفع أكوام القمامة من حارات وشوارع 

 وجبة 25/7/2013ومن جانبيا وزعت الييئة الخيرية إلغاثة الشعب الفمسطيني يوم الخميس 
 . عمى المقيمين في المركزDTCإفطار في مركز إيواء الــ
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