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استهداف مخيم اليرموك بعدد من قذائف الهاون بعيد انتهاء صالة "
 "الجمعة

 

 
 

 طفلة من أبناء مخيم درعا تقضي برصاص قناص. 

 إدخال بعض األدوية الخاصة بمرض التيفوئيد واليرقان إلى اليرموك. 

  جثمان شاب فلسطيني سوري قضى غرقاً في السويددفن. 

 البيت الفلسطيني يزور عدداً من مراكز اللجوء في هولندا. 

 فقدان الجئ فلسطيني سوري في هنغاريا. 
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 ضحايا
من أبناء مخيم درعا جنوب سورية، متأثرة " ريتاج فراس بدران" قضت الطفلة الفلسطينية السورية
 .قناص بجراحها بعد إصابتها برصاص

إلى ذلك يعيش أهالي المخيم حالة من الخوف والهلع بسبب االنتشار الكثيف للقناصة في 
المناطق المطلة على حاراته وشوارعه، ما أدى إلى حصار المخيم وعدم قدرة الناس هناك على 
التحرك بحرية خوفًا من استهدافهم من قبل القناصة الذين يطلقون النار على أي شيء متحرك 

 .لشوارعفي ا
 

 آخر التطورات
تعرض مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين جنوب العاصمة السورية دمشق لسقوط عدد من 
قذائف الهاون على أماكن متفرقة منه، في حين ُسجل سقوط قذيفة بالقرب من أحد جوامع 

 .ينالمخيم أثناء تأدية أهالي اليرموك لصالة الجمعة، مما أثار حالة من الهلع بين المصل
إلى ذلك شهد مخيم اليرموك توترًا ملحوظًا خالل اليومين الماضيين بسبب االشتباكات وتبادل 
القصف ما بين قوات المعارضة السورية المسلحة المتواجدة في منطقة يلدا من جهة وتنظيم 
الدولة وجبهة النصرة من جهة أخرى، مما أدى بحسب ما أفاد به مراسلنا من داخل المخيم إلى 
سقوط عدد من الجرحى بين صفوف الطرفين، في حين ال يزال الجيش النظامي والجبهة 

 .يوماً ( 497)القيادة العامة تفرض حصارها التام على المخيم منذ أكثر من  -الشعبية

 
 استهداف مخيم اليرموك

وفي سياق ليس ببعيد قامت لجنة التفاوض الخاصة بتحييد المخيم بإدخال كمية قليلة من 
دوية الخاصة بأمراض التيفوئيد واليرقان وانإنتانات التنفسية العلوية إلى داخل مخيم اليرموك األ
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المحاصر وذلك عبر مدخل المخيم الرئيسي، وتسليمها للكادر الطبي التابع للهالل األحمر 
 .الفلسطيني العامل في مشفى فلسطين

بين األطفال والنساء وكبار السن قد " ئيدوالتيفو " اليرقان"ُيشار أن أعداد حاالت انإصابة بمرَضي 
ارتفعت مؤخرًا في اليرموك، بسبب سوء التغذية ونقص الرعاية الصحية والنظافة العامة، الناجم 

والحصار المشدد الذي يفرضه الجيش  ،عن استمرار سيطرة تنظيم الدولة على مخيم اليرموك
 .لى المخيمالقيادة العامة ع –النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية 

 
 إلى مخيم اليرموك إدخال كمية قليلة من األدوية

من أبناء " أدهم محمد رحيل"وبانإنتقال إلى أوروبا، حيث تم صباح األمس، دفن جثمان الشاب 
 .مخيم خان الشيح بريف دمشق، والذي قضى إثر حادثة غرق في إحدى البحيرات السويدية

قبل أسبوع، في ظل اتهامات من قبل ذويه بأن غرق الجدير بالذكر أن الشاب كان قد توفي 
 .الشاب كان عماًل مدبراً 

 
 "أدهم محمد رحيل"دفن جثمان الشاب 
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أما في هولندا نظم وفد من البيت الفلسطيني في هولندا زيارة إلى ثالثة من مراكز اللجوء في 
على أحوال  ، حيث قام الوفد باالطالع(Ter apel-veenhuzien-Apeldoorn)هولندا وهي 

 .الالجئين واالطمئنان عليهم
وبحسب البيت الفلسطيني في هولندا فإن الوفد قد استمع لمشكالت واستفسارات عدد من 

 .الالجئين الجدد، داعيًا الالجئين نإبقاء التواصل فيما بينهم

 
 زيارة مراكز اللجوء في هولندا

 مفقود
مخيم العائدين في حمص، منذ أحد عشر يومًا أحد أبناء " محمد ملحم"ُفقد الالجئ الفلسطيني 

في هنغاريا وهو في طريقه إلى ألمانيا بهدف الهجرة إليها، وحتى لحظة كتابة الخبر لم ترد أي 
 .معلومات أو أخبار عنه

 
 محمد ملحم
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 5102/ سبتمبر  -أيلول / 4فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 
الجئًا فلسطينيًا سوريًا في ( 7,5111)الجئًا فلسطينيًا سوريًا في األردن و( 0,5,11) •

" األونروا"الجئًا فلسطينيًا سوريًا في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة ( 0111)لبنان، 
 . ,510لغاية يوليو 

 . األخيرةألف الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات ( 60)أكثر من  •
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك •

( 6,7)يومًا، والماء لـ ( 407)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 497)لليوم 
 . ضحية( 041)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار 

األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي  الجيش النظامي يستمر بمنع: مخيم السبينة •
 . يومًا على التوالي( 0,0)

يومًا بعد سيطرة مجموعات ( 4,4)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 . المعارضة عليه

 . من مبانيه%( 41)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 10,)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : السيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماةو  مخيمات جرمانا •

 . استمرار األزمات االقتصادية فيها
استمرار انقطاع جميع الطرقات الواصلة بينه وبين المناطق المجاورة : مخيم خان الشيح •

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


