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 "قصف بالبراميل المتفجرة يستهدف مخيمي درعا وحندرات"

 
 
 

 
 

 ضحيتان فلسطينيتان قضتا يوم أمس. 

 قصف يستهدف مخيم النيرب بحلب. 
  األمم ناشطون فلسطينيون ومنظمات حقوق اإلنسان يدعون العتصام أمام مبنى

 .المتحدة في بانكوك

 "مع عدد من المؤسسات " المجلس المدني في مخيم اليرموك ً يعقد اجتماعا

 .والهئيات األهلية في اليرموك
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 ضحايا
ّوثقت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، ضحيتين جديدتين يوم أمس، حيث أقدمت 

في العقد الرابع من العمر على رمي نفسها من الطابق " روضة إبراهيم أبو الحسن"صباح األمس 
الثالث في أحد األبنية بمدينة صيدا اللبنانية، ويشار أنها مهجرة من المخيمات الفلسطينية في 

متأثرًا بجراح أصيب بها إثر القصف بالبراميل " حسن تالوي"لى لبنان، فيما قضى الشاب سورية إ
 .المتفجرة الذي استهدف مخيم درعا

 
 حسن تالوي

 
 الوضع الميداني

قصف عنيف استهدف المخيمات الفلسطينية في مدينة حلب يوم أمس، حيث تعرض مخيم 
لوقوع دمار كبير في منازل المدنيين، كما استهدف حندرات للقصف بالبراميل المتفجرة مما أدى 

مخيم النيرب بعدد من قذائف الهاون مما أدى لوقوع أضرار في منازل وممتلكات األهالي إضافة 
إلى سقوط عّدة جرحى، أما مخيم جرمانا في ريف دمشق فقد شهد حالة من التوتر وذلك بسبب 

وفي الجنوب السوري تعرض مخيم درعا  تعرض عدة مناطق محيطة به للقصف بقذائف الهاون،
لالجئين الفلسطينيين للقصف بالمروحيات الحربية والتي قامت باستهداف المخيم بالبراميل 
المتفجرة األمر الذي أدى إلى وقوع عدد من الضحايا والجرحى، إضافة إلى دمار هائل في منازل 

 .األهالي
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 الوضع المعيشي
على أهالي مخيم اليرموك بدمشق، حيث وّزعت المئات من استؤنف يوم أمس توزيع المساعدات 

الحصص الغدائية على العائالت المحاصرة دخل المخيم، كما تم إخراج عدد من الحاالت 
اإلنسانية بينهم عدد من الطالب والمرضى إلى خارج المخيم، وفي ذات السياق تستمر الهيئة 

مسنين داخل المخيم، أما في ريف دمشق فقد الخيرية إلغاثة الشعب الفلسطيني بمشروع إطعام ال
 طالب أهالي مخيم الحسينية بالسماح لهم بالعودة إلى مخيمهم الذين أضطروا إلى النزوح عنه منذ

، وذلك بسبب االشتباكات العنيفة التي إندلعت بين الجيش النظامي ومجموعات 11-11-3112
 .لى المخيم بشكل تام منذ ذلك الوقتمن الجيش الحر، والتي انتهت بسيطرة الجيش النظامي ع

 
 من توزيع المساعدات في مخيم اليرموك

 حراك شعبي
تصام يوم دعا عدد من الناشطين الفلسطينيين وبعض الشخصيات ومنظمات حقوق اإلنسان الع

أمام مبنى األمم المتحدة في بانكوك بتايالند، وذلك لمطالبة  3114-4-4 الجمعه القادم الموافق
التايالندية باإلفراج عن العائالت الفلسطينية المهجرة من سورية المحتجزين في سجونها السلطات 

 .منذ عدة أشهر
أما في ريف دمشق فقد نفذ أهالي مخيم خان الشيح بريف دمشق وقفة صامتة تخللها إضاءة 
بعض الشموع وذلك إحياءًا لذكرى يوم األرض، ويشار أن الوقفة نظمت بمشاركة عدد من 

 .بالتعاون مع مجموعة هّمة الشبابية التطوعيةو  ت العمل الوطني الفلسطينيمؤسسا
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وفي مخيم اليرموك بدمشق عقد المجلس المدني يوم أمس إجتماعًا مع عدد من ممثلي 
 الهيئات العاملة على أرض المخيم، وذلك بهدف التواصل ما بين المجلس المدنيو  المؤسسات

وضع آلية للعمل و  الهدف منه،و  صورة تأسيس المجلسوضعهم في و  المؤسساتو  الهيئاتو 
أهله، كما تم في االجتماع بحث و  المشترك في كافة المجاالت المتاحة من أجل خدمة المخيم

تأمين خروج آمن و  الوضع التعليمي وضرورة التواصل مع لجنة المصالحة من خارج المخيم
 .تهم بشكل طبيعيللطالب مع تأمين كافة سبل الراحة لهم لتأدية امتحانا

هيئة "، "األونروا"، "الهالل األحمر الفلسطيني"يشار أن المؤسسات التي حضرت االجتماع هي
 ،"الهيئة الوطنية األهلية الفلسطينية" ،"الهيئة الخيرية إلغاثة الشعب الفلسطيني"، "فلسطين الخيرية

 ."اضينادي جنين الري"، و"الفنونو  مؤسسة األقصى للثقافة"، "مؤسسة جفرا"

 
 المجلس المدني اإلجتماع الذي عقده


