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 "إتفاق لوقف اطالق النار في مخيم اليرموك خالل ساعات: طالل ناجي"

 
 
 

 

  توزيع كمية محدودة من المساعدات وإخراج بعض الحاالت اإلنسانية من

 .اليرموك

 اشتباكات في محيط مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين. 

 سكان مخيم خان دنون يشتكون سوء معاملة حاجز الجيش النظامي لهم. 
  أهالي مخيم درعا يشتكون صعوبة الوصول إلى مكاتب األونروا وسوء معاملة

 .موظفيها لهم
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 مخيم اليرموك
إطالق النار بدءًا من الساعة السادسة أعلنت الكتائب المسلحة في مخيم اليرموك التزامها بوقف 

 .من مساء األمس على كافة محاور االشتباكات في المخيم، وذلك في إطار تنفيذ بنود المصالحة
 -األمين العام المساعد للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين "طالل ناجي"وفي ذات السياق صّرح 

أن وقف إطالق النار في "السورية باألمس القيادة العامة خالل لقاء له على إحدى الفضائيات 
مخيم اليرموك سيدخل حيز التنفيذ في الساعات القليلة القادمة وذلك تمهيدًا إلنسحاب المسلحين 

 .على حد قوله" الغرباء وتسوية أوضاع من يريد من المسلحين
د من وفي الجانب المعيشي تم أمس توزيع كمية محدودة من المساعدات إضافة إلى إخراج عد

الحاالت اإلنسانية من المخيم، وسط استمرار معاناة األهالي بسبب الحصار المشدد المفروض 
 .عليهم

وفي سياق آخر أحيا أهالي مخيم اليرموك ذكرى يوم األرض، حيث قاموا بعدد من األنشطة 
 .تعبيرًا منهم عن تمسكهم بحقهم في العودة إلى ديارهم

 

 
 اليرموكمن توزيع المساعدات في مخيم 
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 مخيم درعا
إشتباكات عنيفة شهدها محيط مخيم درعا صباح أمس، بين الجيش النظامي ومجموعات من 
الجيش الحر، ويذكر أن المخيم والمناطق المجاورة له شهدوا إرتفاعًا ملحوظًا في حدة األعمال 

دمار  العسكرية، حيث تعرض المخيم للقصف بشكل متكرر خالل الفترة السابقة مما أدى إلى
 .كبير في منازل المدنيين، في حين يعاني األهالي من أزمات اقتصادية وصحية متعددة

كما يشتكي األهالي من صعوبات كبيرة في حصولهم على المساعدات التي تقدمها األونروا في 
ظل توزيعها خارج المخيم األمر الذي يضطرهم للمرور عبر حواجز الجيش النظامي مما 

 .دة أبرزها االعتقال، باإلضافة إلى سوء معاملة موظفي األونروا لهميعرضهم لمخاطر ع
 

 مخيم خان دنون
أهالي مخيم خان دنون يشتكون من اإلغالق المتكرر لحاجز الجيش النظامي، حيث بدأ الحاجز 

 .في اليومين الماضيين بإعاقة حركة األهالي عبره حيث يمنع مرورهم لعدة ساعات
األهالي من التصرفات غير المسؤولة التي يمارسها عناصر الحاجز وفي ذات السياق يعاني 

تجاههم، حيث يصادرون بعض الممتلكات والحاجيات ويقومون بالتفتيش الدقيق لهم مما يؤخر 
لى المخيم  .دخولهم وخروجهم من وا 

ب ويذكر أن مخيم خان دنون يستقبل عددًا كبيرًا من الفلسطينيين الذين نزحوا عن مخيماتهم بسب
 .القصف والحصار

 
 مخيم خان الشيح

تستمر معاناة أهالي مخيم خان الشيح في الجانبين المعيشي والصحي، حيث يشتكي األهالي من 
العديد من المشكالت المعيشية التي أبرزها إرتفاع أسعار المواد التموينية ونفاد أصناف عديدة 

المدينة بشكل متكرر، أما من  منها، إضافة إلى إغالق الطرق الواصلة بين المخيم ومركز
الجانب الصحي فيعاني األهالي من نقص الخدمات الصحية داخل المخيم حيث يعمل 

 .مستوصف األونروا بطاقته الدنيا وذلك بسبب الوضع األمني في المخيم ومحيطه
 

 إفراج
 .من أبناء مخيم النيرب في حلب" عزام أحمد عزام"األمن السوري يفرج عن 
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 أهليلجان عمل 
هيئة فلسطين الخيرية ونادي جنين الرياضي والمؤسسات اإلغاثية والمدنية  "هياني"تحت شعار 

حيث تستمر تلك  ،ليوم األرض 83أقامت أمس في مخيم اليرموك فعالية لمناسبة الذكرى 
 .الفعاليات لعدة أيام

 
 في مخيم اليرموك يوم األرضات فعاليمن 


