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تفكيك سيارة مفخخة بالقرب من مركز تجمع مدارس االونروا في مخيم "
 "جرمانا

 
 
 

 قصف على مخيمي الحسينية واليرموك .

 قصف ليلي على مخيم خان الشيح .

  حملة الوفاء األوروبية تختتم أعمال تقديم اإلعانات للنازحين
. الفلسطينيين من سورية إلى لبنان
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 مخيم جرمانا
نقل مراسل مجموعة العمل في مخيم جرمانا بأن األمن السوري فرض طوقًا أمنيًا مشددًا عمى 

 في األونروامخيم جرمانا بسبب وجود سيارة مفخخة مركونة بالقرب من مركز تجمع مدارس 
مخيم جرمانا الذي يضم مئات العائالت النازحة من المخيمات الفمسطينية والمناطق المجاورة 

 ونوه المراسل بأن عناصر الجيش النظامي تمكنوا ،لممخيم بسبب تدىور األوضاع األمنية فييا
والتي عثر بداخميا عمى مدفعي ىاون " بيك آب"من تفكيك العبوة الناسفة الموضوعة في سيارة 

 30 وعشر صواريخ محمولة عمى الكتف وكمية من العبوات الناسفة تتراوح أوزانيا بين 82عيار 
 . كغ40إلى 

 
 مخيم الحسينية

أكد مراسل مجموعة العمل بأن مخيم الحسينية شيد سقوط عدد من القذائف عميو طالت نادي تل 
الفخار ومنطقة المشروع وشارع أبو إسماعيل وجامع عبد اهلل بن رواحة لم تسفر عن وقوع 
إصابات، ومن الجانب اإلنساني يعاني السكان ىناك من استمرار انقطاع التيار الكيربائي 

 .واالتصاالت عنو، كما يشكون من شح المواد الغذائية والدقيق واألدوية والمحروقات فيو
 

 مخيم اليرموك
ذكر مراسل مجموعة العمل بأن مخيم اليرموك تعرض لسقوط قذيفة بالقرب من مدرسة المد 

اقتصرت أضرارىا عمى الماديات، ترافق ذلك مع حدوث اشتباكات بين مجموعات الجيش الحر 
والجيش النظامي عمى محور بمدية اليرموك بشارع فمسطين استخدمت فييا األسمحة الخفيفة، أما 
في ساعات الصباح فقد شيد المخيم حالة من اليدوء النسبي، ترافق ذلك مع حركة دخول وخروج 

ليو . األىالي منو وا 
ومن جية أخرى ما يزال سكانو يشتكون من المعاممة غير اإلنسانية التي يتعامل بيا عناصر 

الحاجز المتواجد أول اليرموك والتابع لمجيش النظامي اتجاىيم حيث يتمادون بتوجيو الشتائم ليم 
جبارىم عمى الوقوف بطابور طويل ثم يعرضونيم عمى ممثمين لمتعرف عمى الناشطين  وا 

 .والمتعاونين مع مجموعات الجيش الحر، كما يقومون بضرب واعتقال الشباب منيم
 

 مخيم خان الشيح
نقل مراسل مجموعة العمل نبأ تعرض مخيم خان الشيح لقصف ليمي وسقوط عدة قذائف بالقرب 

من الشارع العام مقابل الحارة الشرقية، ونوه المراسل بأن المخيم شيد حالة من الحركة الشبو 
طبيعية في شوارعو وحاراتو اليوم، إال أن سكانو يشتكون من أزمات عديدة أىميا عدم توفر مادة 
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الدقيق ما سبب أزمة حقيقية في الحصول عمى رغيف الخبز واستمرار انقطاع التيار الكيربائي 
 .واالتصاالت عن المخيم

 
 مخيم درعا

حالة من اليمع والخوف سرت بين أبناء مخيم درعا بسبب إطالق النار العشوائي عمى الشوارع 
 .المؤدية إلى المخيم من قبل قناصة حاجز المؤسسة االستيالكية التابع لمجيش النظامي

 
 مخيم النيرب

أنباء تفيد بأن العمل جاري بشكل دؤوب في مخيم النيرب من قبل ورشات تصميح الكيرباء 
إلعادة التيار الكيربائي لممخيم، حيث من المتوقع عودة الكيرباء لكافة أرجاء حارات ومنازل 

 .المخيم خالل فترة وجيزة
 

 :لجان عمل أهمي
قامت ىيئة فمسطين الخيرية بتجييز قبور جديدة في مقبرة الشيداء في مخيم اليرموك وذلك نتيجة 
لمظروف الراىنة التي يمر بيا مخيم اليرموك ولمضرورة الممحة التي يعيشيا المخيم نتيجة انيمار 

. القذائف عميو بشكل يومي

 
هيئة فمسطين الخيريةبتجيز قبور جديدة في مقبرة الشهداء 
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كما قام فريق المبادرات في مجموعة سواعد يوم أمس باستكمال حممة التنظيف في جوامع مخيم 
وذلك " صالح الدين والوسيم وعبد القادر الحسيني والقدس والصفدي"اليرموك لتشمل الحممة جامع

. بيدف الحفاظ عمى المرافق العامة في المخيم

 
حممة التنظيف في جوامع مخيم اليرموك 

الييئة الخيرية إلغاثة الشعب الفمسطيني تطمق حممتيا لتنظيف مخيم " عود الموز"وتحت عنوان 
.  في محاولة منيا إلعادة الفرحة لشوارع ولحواري وألزقة المخيم،اليرموك

 
الهيئة الخيرية إلغاثة الشعب الفمسطيني تطمق حممتها لتنظيف مخيم اليرموك 

ليرة سورية عمى  (1000)بينما استمر التجمع األىمي الفمسطيني بتوزيع قسائم غذائية بقيمة 
 .أىالي مخيم اليرموك
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 توزيع قسائم غذائية

 :حمالت تضامنية
أمين أبو راشد، في تصريح صحفي لو  "حممة الوفاء األوروبية لعون منكوبي سورية"قال منّسق 

إن حممة الوفاء، التي تشّكل تجًمعا لممؤسسات اإلنسانية في أوروبا، قامت خالل األيام الماضية "
". بتنفيذ الجزء الثاني من تحركيا في لبنان لصالح النازحين والالجئين من سورية

وأضاف أن الحممة، التي استمرت أربعة أيام والتي خصصت لمنازحين من سورية، تركزت في 
المخيمات الفمسطينية ومراكز اإليواء في كل من صور وصيدا وبعمبك وبيروت، مؤكًدا أن ذلك 

من منطمق إيماننا بضرورة دعم صمود الالجئين في داخل فمسطين والشتات، وحرًصا عمى "يأتي 
". المساىمة في مساعدة إخوتنا بشتى السبل

يأتي "وأشار أبو راشد إلى أن ىذا التحرك، والذي سيتبعو تحركات مماثمة في األسابيع القادمة، 
في ظل األوضاع المعيشية الصعبة لالجئين الفمسطينيين والنازحين السوريين الناجمة عن 
األزمة، كما يأتي استكمااًل لعدة عمميات إغاثة لالجئين الفمسطينيين النازحين من مخيمات 
سورية، في كل من األردن ولبنان، خالل األشير القميمة الماضية، حيث قام وفد من الحممة 

بزيارات ميدانية ألماكن تواجدىم لالطالع عمى أوضاعيم، في حين عممت عمى تقديم 
". المساعدات العينية في محاولة لمتخفيف من معاناتيم

مجيوداتيا " ونروااأل"وأعرب عن أممو في أن تزيد وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفمسطينيين 
لتقديم العون لمنازحين الفمسطينيين من سورية في كل من األردن ولبنان عمى وجو الخصوص، 

 مستيجًنا في الوقت ذاتو عدم التزام الدول المانحة في تسديد ما عمييم من ،والذي تتزايد أعدادىم
 .أموال لموكالة األممية
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:  لبنان
قامت لجنة فمسطيني سوريا في مخيم برج الشمالي في صور جنوب لبنان بزيارة ميدانية لمركز 

اإليواء الجديد الذي تم استثماره وتشييده بمبادرة طيبة وجيد مشكور من بعض األعيان والوجياء 
من أىل قرية لوبية في المخيم حيث تم تحويل مبنى مقام سابقا كصالة أفراح ومناسبات ألىالي 

المنطقة إلى مأوى يستوعب أربعة عشر عائمة فمسطينية الجئة من سوريا وذلك من خالل تقسيمو 
 .إلى غرف صغيرة صالحة لممعيشة
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