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 نتيجة بأكملها فلسطينية عائلة بحق مجزرة"

 النظام قوات قبل من لليرموك المكثف القصف

 "العامة والقيادة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 "الشهيد الطفل وسام محمد تميم"

 

 اليوم سورية في سقطوا فلسطينيين ضحايا تسع. 

 وأزمات ، الشيح خان بمخيم المحيطة المزارع على عنيف قصف 

 . سكانه يعيشها خانقة معيشية

 بحمص العائدين مخيم أبناء من عدد يعتقل السوري األمن. 

  بعد وقفة احتجاجية لفلسطينيي سورية في غزة، األونروا تقدم بعض

 المساعدات لهم.
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 : ضحايا

 الشهداء من عدد أوقع صاروخي لقصف األسود الحجر منطقة تعرضت 

 :هم والشهداء والجرحى،

 تميم محمد  -

 بدوي احمد ميساء  -

 تميم محمد قاسم الطفل  -

 تميم محمد وسام  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 "الشهيد الطفل وسام محمد تميم"

 مطلق بشار -

 مطلق بشار فادي -

 جريبة هيثم -

 فرهود" محمود صبحي" الشاب -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 "صبحي محمود فرهود"الشهيد 
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  متأثرا   اليرموك، مخيم أبناء من"  يونس غالي"  الشاب استشهاد 

 .المخيم على القصف نتيجة بجراحه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 "غالي يونس"الشهيد 

 

 

 : اليرموك مخيم

 ُسجل حيث ، اليرموك مخيم من متفرقة مناطق استهدف عنيف قصف

 راما شارع ومنطقة الرئيسي اليرموك شارع على القذائف من عدد سقوط

 ويشار أطفال، بينهم اإلصابات من عدد وقوع عن أسفرت الثالثين وشارع

 اليرموك مخيم لتحييد مبادرة عن الحديث عشية يأتي القصف هذا أن إلى

 عوضا   العدس يستخدمون باتوا المخيم أهالي فأن اإلنساني الجانب من أما

 على المشدد الحصار استمرار بسبب وذلك طعامهم، في الطحين عن

 القيادة - الشعبية الجبهة من ومجموعات النظامي الجيش قبل من مخيمهم

 في الحياة مقومات انعدام إلى أدى والذي التوالي على 801 لليوم العامة

 عنهم واالتصاالت الكهربائي التيار انقطاع استمرار إلى باإلضافة المخيم،

 . أشهر عدة منذ
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 : الشيح خان مخيم

 المحيطة المزارع على جوية غارات ثالث اليوم الحربي الطيران شن

 في واثنتين ، اإلخبارية شارع محور إحداها استهدفت الشيح خان بمخيم

 تزامن سكيك، ومنطقة ، شرف شارع نهاية اتجاه المخيم من الغربية الجهة

 والجيش الحر الجيش مجموعات بين عنيفة اشتباكات حدوث مع ذلك

 من يعانون الذين المخيم لسكان والخوف الهلع من حالة سبب ما النظامي

 . والدقيق والمحروقات والطبية الغذائية المواد في حاد نقص

 

 : حماة العائدين مخيم

 توفر وعدم اقتصادية ضائقة من بحماة العائدين مخيم سكان يعانيه ما رغم

 من إليهم الوافدة العائالت من العديد استقبلوا أنهم إال الغذائية المواد معظم

 العائالت عدد بلغ فقد هناك مراسلنا وحسب السورية المحافظات مختلف

 دمشق: كالتالي القدوم جهة ميث مصنفة عائلة 426 المخيم إلى وفدت التي

 من عائلة 330 حلب المناطق، و المخيمات مختلف من وهي عائلة 284

 الرقة و الزور دير عائلة، 23 حماة ريف عائلة، 22 إدلب المناطق، مختلف

 .عائالت 1 الالذقية عائالت، 1 درعا عائلة، 81

 

 :  حمص العائدين مخيم

 باعتقال النظامي للجيش التابع الحاجز قيام نبأ العمل مجموعة مراسل أورد

 على األمنية اإلجراءات تشديد مع ذلك ترافق العائدين، مخيم شباب من عدد

 والخارجين الداخلين جميع بتفتيش قام حيث المخيم، ومخارج مداخل

 من أما المخيم، أبناء بين والهلع التوتر من حالة سبب ما بهوياتهم والتدقيق

 لفترات الكهربائي التيار انقطاع من المخيم سكان فيعاني المعاشية الناحية

 يشتكون كما الخلوية، االتصاالت شبكة في لضعف إضافة هذا طويلة زمنية

 . والمحروقات الغذائية المواد وشح األسعار غالء من

 

 : الحسينية مخيم

 سيطرة بعد منازلهم إلى عودتهم ينتظرون الحسينية مخيم أهالي يزال ال

 وجبهة االنتفاضة وفتح( العامة القيادة) الشعبية والجبهة النظامي الجيش

 يدور ما حول كامل غموض وسط وذلك ،88/80/2083 يوم عليه النضال
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 الفلسطينية الفصائل األهالي يتهم عينه السياق وفي المخيم، في أحداث من

 وأدوات أثاث من بيوتهم في تبقى ما وسرقة بنهب المخيم داخل المتواجدة

 سيطرتهم أثناء فيها ما بسرقة الحر الجيش مجموعات قامت أن بعد منزلية

 .المخيم على

 

 :  غزة

 السوريون الفلسطينيون الالجئون نظمها التي االحتجاجية الوقفة أثر على

 . 21/80/2083 االثنين يوم غزة في

 وكالة مع صباحا   30/80/2083 الموافق األربعاء اليوم هذا االتفاق تم

 في الوكالة عمليات مدير، تيرنر روبرت بالسيد ُممثلة"  األونروا"  الغوث

 : يلي ما على الوكالة في الشمال محافظ جودة الكريم عبد. د وحضور غزة

 بواقع 82/2083 حتى 02/2083 شهر من أشهر ستة عن إيجار بدل دفع •

 عشرة خالل وذلك.  دوالر 210 المبلغ إجمالي أن أي..  شهريا دوالر 821

 . أيام

 حسب أشهر ستة أو ثالث كل وشهريا   منتظما المبلغ يكون أن •

 . البنك سند في إيجار بدل ذلك أن على ينص وأن المتوفرة المخصصات

 بطاقة يحملون ال ممن والفلسطينيين السوريين األخوة موضوع رفع سيتم •

 الجئي أنهم أساس على الالجئين لشؤون العليا المفوضية إلى"  الجئ" 

 الحق اجتماع في,  أيام 80 – 2 خالل موضوعهم في البت وسيتم.  حرب

 . اللجنة مع

 المعنية الجهات مراجعة في الحق وللجنة الغذائية السلة معامالت تسريع •

 األخوة وعلى للوكالة الطارئة واإلغاثة الخدمات مكاتب مع,  التقصير حول

.  فورا اللجنة إلى أوراقه يقدم أن"  الكوبونة"  غذائية سلة يتسلموا لم الذين

 . الوكالة في الخدمات ومكاتب

 المؤقت التشغيل حول اقتراحات مجموعة الوكالة ستدرس أخرى ناحية من

 كما..  المحافظات في والخدمات االغاثية المكاتب دور وتفعيل(  البطالة) 

 العائالت حول المتحدة األمم هيئة إلى رسالة بحمل تيرنر/  السيد سيقوم

 لم على والعمل وايطاليا مالطا شواطئ على تشتت و للموت تعرضت التي

 . شملها


