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 "توقف توزيع المساعدات في اليرموك بسبب اإلشتباكات"

 
 

 
 

 
 

 سبع ضحايا فلسطينيين قضوا يوم أمس. 

 اشتباكات عنيفة في منطقة الليرمون بحلب. 

 استمرار توقيف دوام مدارس األونروا في مخيم جرمانا. 

 وصول مركب يقل لالجئين فلسطينيين سوريين إلى إيطاليا. 
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 ضحايا
أحد " مصطفى أبو رية"سبعة فلسطينيين قضوا يوم أمس في سورية، واحد في مخيم اليرموك 

القيادة العامة الذي قضى جراء االشتباكات التي وقعت فيه مخيم  -عناصر الجبهة الشعبية
الدائرة في  التابع للجيش النظامي قضوا نتيجة اإلشتباكاتاليرموك، وستة من لواء القدس 

 :حلب هم -الليرمون 
 .من أبناء مخيم النيرب" د قدسيةحسن كاي" -
 .من أبناء مخيم حندرات" ر خليلسف جاسو ي" -
 .من سكان مخيم حندرات" يوسف حديد" -
 .من أبناء مخيم حندرات " عماد كيالي" -
 .من سكان مدينة حلب" محمد كركتلي" -
 .من مخيم النيرب" محمد عماد فضل منصور" -

 
 يوسف حديد

 التطورات الميدانية
القيادة  – شهد مخيم اليرموك بدمشق يوم أمس اشتباكات بين مجموعات من الجهة الشعبية

" سوري الجنسية" جمعة محمد محمود"العامة، ومسلحين داخل المخيم تسببت بوقوع ضحية وهو 
 .إضافة إلى عدد من الجرحى
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يشار أن االشتباكات وقعت عند شارع راما حيث يتجمع المئات من أبناء المخيم الستالم 
 .المساعدات مما أدى إلى توقف التوزيع

 
 جمعة محمد محمود

 
أما في حلب فقد شهدت منطقة الليرمون إشتباكات عنيفة بين الجيش النظامي ولواء القدس من 

ويذكر أن لواء القدس يضم عددًا من  جهة ومجموعات من الجيش الحر من جهة أخرى،
المقاتلين الفلسطينيين المحسوبين على النظام، فيما سجل وقوع عدد من الضحايا والجرحى من 

في مخيم جرمانا عن استمرار توقيف دوام طالب " األونروا"صفوف ذلك اللواء، فيما أعلنت وكالة 
األمنية المتوترة التي تشهدها المنطقة، مدارسها حتى اليوم، وذلك بشكل استثنائي بسبب األوضاع 

وفي سياق آخر سجل أمس وصول مركب تقل عددًا من الالجئين الفلسطينيين السوريين الذين 
اضطروا إلى النزوح إلى أوروبا، حيث انطلق مركبهم من السواحل الليبية واصاًل إلى السواحل 

انجلينيو الفانو من تدفق المهاجرين  اإليطالية، وفي سياق متصل اشتكى وزير الداخلية اإليطالي
ساعة حوالي أربعة  84غير الشرعيين نحو إيطاليا، وقال الفانو أن سلطات بالده أنقذت خالل 

 .آالف مهاجر غير شرعي قادمين من السواحل الليبية
 

 الوضع المعيشي
القيادة العامة بفرض الحصار المشدد  –يستمر الجيش النظامي ومجموعات من الجبهة الشعبية 

على مخيم اليرموك بدمشق للشهر التاسع على التوالي، مما يزيد من معاناة األهالي في الجانبين 
المعيشي والصحي، حيث ينتشر في صفوف األهالي مرض اليرقان، أما أهالي مخيم خان الشيح 
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ون من فقدان العديد من المواد التموينية من أسواق المخيم وذلك بسبب القطع المتكرر فيعان
للطرقات الواصلة بين المخيم ومركز العاصمة، إلى ذلك يعاني سكان تجمع حطين في حي برزة 
الدمشقي من أزمات معيشية خانقة خاصة بعد اضطرارهم للنزوح عنه بسبب سيطرة الجيش 

ان األمنية عليه، أما بالنسبة للوضع داخل التجمع فقد تعرضت بيوته عناصر اللجو  النظامي
للقصف والدمار والنهب بسبب موقعه القريب من حي برزة الذي تسيطر عليه مجموعات الجيش 

حيي البيادر وعش الورور التابعة للجيش النظامي، وفي ريف دمشق يعاني سكان مخيم و  الحر
برزها نقص المواد الغذائية واألدوية والمحروقات وغالء خان دنون من أزمات معيشية قاسية أ

 .األسعار، كما يعاني أهالي مخيم الرمل في الالذقية من أزمات معيشية مشابهة
 

 لجان عمل أهلي
في حلب، تستقبل كمية من السلل الغذائية المقدمة من  الخيرية إلغاثة الشعب الفلسطينيالهيئة 

عائلة  0422سلة لتوزيهعا على  0842عدد السلل إلى  قبل الهالل األحمر السوري، ليصل
على أن ينتهي يوم  34/8ومن المتوقع أن يبدأ التوزيع يوم األحد القادم  ،فلسطينية مسجلة لديها

 .03/8االثنين 

 
 السلل الغذائية المقدمة من قبل الهالل األحمر السوري


