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 "أهالي مخيم اليرموك اليعرفون شكل أو طعم الخبز.. منذ خمسين يوما  "

 
 

 انشقاق عدد من المجندين وصف الضباط من جيش التحرير الفلسطيني. 

 ضحيتان فلسطينيتان سقطتا في سورية. 

  اليرموكقصف على مخيم. 

  أصوات انفجارات قوية هزت أرجاء مخيم جرمانا سببت حالة من الهلع
 .والخوف لسكانه

  واألدويةأهالي مخيم درعا يشتكون من نقص شديد في المواد الغذائية. 

  استمرار الحصار المفروض من قبل الجيش النظامي على مخيم خان
 .الشيح لليوم السادس على التوالي

  لجنة فلسطينيي سوريا في لبنان تلتقي بمنسقة المساعدات القانونية في
 .األونروا
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 :ضحايا
بشظية صابتها إ راث ،مانارج ممخي سكان نم( اتوسن 6" )ديب الطوخيبيان "قضت الطفلة  -

 .اززالق منطقةفي  سقطت قذيفة
للجبهة الشعبية فلسطيني الجنسية من اللجان األمنية التابعة " عالء الحاج احمد"مصرع  -

، وذلك أثناء االشتباكات بين مجموعات الجيش الحر والجيش النظامي والقيادة "القيادة العامة"
 .العامة أول مخيم اليرموك

 
 مخيم اليرموك

قة رمتف طقعلى منا فائذالق ند مدط عوسق دك شهومرالي مبأن مخي لعة العمومجم لاسرم رذك
 شعات الجيومجم ناجهات بيوم اندالعمع  كذل قافرت، ع إصاباتووق نع رمنه دون أن تسف

الحصار  لخدي كإلى ذل، الخفيفة األسلحةفيها  استخدمتة محاور دامي على عظالن شوالجي رالح
 األهالي لجوءي أدى إلى ذوال 05مه وك يومرالي مامي على مخيظالن شضه الجيرفي يذال قالخان

اع التيار طار انقراستم ظلا في ذه، في الحياة االستمرار لأج نة مطائية والبسيدالب للوسائل
هي والكاز طلد غاز اوم وجدالي وعوابع على الترال رللشه مالمخي طقجميع منا نبائي عرالكه

 .نيزالبنووالمازوت 
 

 نوخان دن ممخي
ي ذال الحاجز رقيام عناص بن بسبوخان دن مأهالي مخي ني بيرتس تف باتوالهلع والخ نحالة م

 مي مخيرمهج نم روآخ مخيشباب الم نم نباعتقال اثني مالمخي لخدًا على مرخؤوضع م
 .كومرالي
 

 مانارج ممخي
ت زية هوت انفجارات قوسماع ص بمانا بسبرج مف عاشها سكان مخيوالهلع والخ نحالة م
 .اززجهة الق نار مطالم قيطرعلى  فائذالق ند مدط عوحقًا بأنها نتيجة سق ال نتبي مالمخي أرجاء

 
 درعا ممخي
ارع ولة على حارات وشطح المباني المطعلى أس نيرالقناصة المنتش نن مويعان األهاليال زي  ال

 نأما م، مالمخي أبناء نم ديدالع ارتقاءك ما أدى إلى رمتح لك صن بقنومويق نيذوال مالمخي
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 واألدويةائية ذاد الغوفي الم ديدالش صالنق بة بسبرال معاناة سكانه مستمزفما ت اإلنسانيةالناحية 
 .يلةطوات زمنية رلفت مالمخي نع واالتصاالتبائي راع التيار الكهطار انقرواستم

 
 خان الشيح ممخي
م السادس وخان الشيح للي مومخارج مخي لاخدم إغالقار رنبأ استم لعة العمومجم لاسرم لنق

م دوات وعرائية والخضذاد الغوما أدى إلى شح في الم ،اميظالن شالجي لقب نالي موعلى الت
ر في ذالح ءالهدو  نم حالة موالي معلى المخي تخيم كإلى ذل، سعار في األ وغالء زمادة الخب رفوت

 فنتيجة قص مالمخي أرجاء زية تهوات انفجارات قومع سماع أص كذل قافرت، أزقته وحاراته
 .لمتاخمة لها طقالمنا

 
 راتدحن ممخي
مات الحياة في وام مقدانع نن مويعانمازالوا  مأنه  رات إالدحن معائلة إلى مخي 05دة وع مرغ

معاناة سكان عن أما ، اتصاالتوحتى  ماءو أ كهرباء نالبنى التحتية فيه م رفوم تدوع مالمخي
دي رت نن موفيشتك ،بينة الجامعية في حلدة التاسعة في المدحوا إلى الوحزن الذين المخيم

 .مينية بهطالفلس لاهتمام الفصائ مدالحال وع وسوءالمعيشية  مأوضاعه
 

 :أهلي للجان عم
 نمار مدف إزالة أثار الدية بهالحسين مارع مخيولش فيظية بحملة تنرالخي نيطأت هيئة فلسدب
 .موالي نم ابتداءً أيام  ثالثةتها ديشار أن الحملة م ,مارع المخيوش

 
 الحسينية ممخي تنظيف شوارعحملة 
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 :فراجإ
 ممخي أبناء نم" حالوة لسهي"الشاب  نج عرري يفوالس نم اعتقاله األ نر موة شهدع دبع

 .الحسينية
 

 :جيش التحري الفلسطيني
يني طالفلس ريرالتح شالتابع لجي نيطح لواء نالضباط م فوص نيدالمجن ند مدانشقاق ع
كتيبة  موتشكيله، رالح شعات الجيوية التابع لمجمرة العمدالعه لواءإلى  االنضمام وا عالنهم
 نينية مطض له المخيمات الفلسرردًا على ما تتع كوذل، ريني الحطالفلس ريرالتح شجي رمغاوي
 .كيماوي فقص نقية مرة الشوطه الغل تضروما تع، وحصارودمار  فقص

 
 :لبنان
ات در منسقة المساعوريا في لبنان بالمحامية كارول منصوينيي سطلجنة فلسوفد من  اجتمع
ريا إلى لبنان وس نم نينييطالفلس الالجئين بالطاللجنة ورقة بم تمدق ثحي لألونروانية والقان
 .لألونرواالعام  ريدجهة للموم
البارد  رنه مدة في مخيوجوالم فلسطينيةعائلة  ٠٤٤ض لمعاناة رالتع االجتماعفي  مت دا وقذه

 ١٣/٨/٣٤٣١اللبناني حتى العام  نم األلها مهأ ثة سنة حيدالتي مضى على إقامتها في لبنان م
منية  مع الجهات األ لاصوة كارول بالتدت السيدجانبها وع نوم، ية وضع إقاماتهاوتس لأج نم

ا ذه لح معدول المانحة لدلل استغاثة نداءجيه وت بتدكما وع، ه المشكلةذه للح لعاج لبشك
ًا دأب لحيرن هناك تويك نت على أنه لدوأك، لبنان لينية في كطالفلس لائوع لبقية العوضوالم

 .قامة ة اإلرتجاوز فت بري بسبويني السطللفلس
رية إلى وس نم نينييطالفلس الجئينالل وات اللبنانية دخطلمشكلة منع السل دفوق الطركما ت

 طريني عليه خطعلى أن أي فلس لألونروانية وات القاندت منسقة المساعدجانبها ش نوم، أراضيها
 دي مقابلة معه وبعرها تجدبها وعن لأن يتص باألدلة تريا ولبنان معًا ومثبوده في سدحقيقي يته

 ميت مث نوم الالجئينون ؤالعليا لش ضيةوض ملفه على المفراقع عليه تعوال طرالخ نم تالتثب
 .الحماية له نتأمي مه يتوضية وإذا قبلوالمف لقب نابه مواستج
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