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رصاص قناص يتسبب بإصابة الجئ فلسطيني ويوقف توزيع المساعدات "
 "في اليرموك

 
 

 
 

 قصف واشتباكات فً مخٌم الٌرموك .

 وصول مركب ٌقل الجئٌن فلسطٌنٌٌن إلى إٌطالٌا .

 قصف ٌستهدف محٌط مخٌم خان الشٌح برٌف دمشق .

  ًالمؤسسات األهلٌة فً الٌرموك تسمً الجهة المخولة للحدٌث باسم أهال
. المخٌم

 األمن السوري ٌفرج عن الجئ فلسطٌنً من مخٌم درعا. 

 
 
 

  فً مخٌم الٌرموك أثناء توزٌع المساعدات"عبد الناصر موعد"إصابة االجئ 
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 آخر التطورات
برصاص قناص وذلك أثناء توزيع المساعدات عمى األىالي " عبد الناصر موعد"أصيب الالجئ 

يومًا، حيث أدى إطالق النار إلى إيقاف " 418"المحاصرين في مخيم اليرموك منذ أكثر من 
توزيع المساعدات التي كانت وكالة األونروا تقوم بتوزيعيا منذ ظير األمس، إلى ذلك قامت 

جمعية اليالل األحمر الفمسطيني في مخيم اليرموك وبمناسبة اليوم العالمي لإلسعاف األولي 
التي أقامتيا في مشفى فمسطين بيدف " الشييد دياب مينا في اإلجراءات التمريضية"بتخريج دورة 

إعداد الكوادر الطبية المدربة في المخيم، خاصة في ظل ما يعانيو المخيم من نقص حاد في 
الخدمات الصحية وذلك بعد توقف جميع المشافي والمستوصفات عن العمل بسبب الحصار، 

. باستثناء مشفى فمسطين الذي يعمل بطاقتو الدنيا بسبب نقص الكوادر والمواد الطبية

 
 في مخيم اليرموك التمريضيةاإلجراءات تخريج دورة 

وفي سياق متصل أصدرت المؤسسات والييئات والفاعميات المدنية العاممة داخل مخيم اليرموك 
 حيث ،بيانين حددوا فييما الجية الرسمية المعتمدة من قبميم لمتحدث باسم أىالي مخيم اليرموك

وجيت تمك المؤسسات والييئات والفاعميات المدنية بيانيا األول إلى المجمس المدني في مخيم 
اليرموك شددت فيو عمى أن المجمس ليس الطرف المعني بإدارة أمور المخيم، وغير معترف بو 
 كطرف ممثل ألىالي مخيم اليرموك، كما شدد البيان عمى أن تمك المؤسسات ترغب في العمل

. مع المجمس وكافة المعنيين في المخيم لخمق إدارة مدنية ممثمة وعمى مستوى المسؤولية
 : أما البيان الثاني فقد أعمن فيو عن أسماء المجنة المعنية بالحوار باسم أىالي مخيم اليرموك وىم

. "باسل أيوب"، و"جمال عتابا"،"مصطفى الباش
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  :الجدير ذكره أن المؤسسات والفاعميات المدنية التي وقعت عمى البيانيين ىي
، "الييئة الخيرية إلغاثة الشعب الفمسطيني"، "ىيئة األقصى الخيرية"، "ىيئة فمسطين الخيرية"
، "الحراك الشعبي"، "تجمع أبناء مخيم اليرموك" ،"المجمس المدني" ،"المكتب اإلعالمي الموحد"
، "مؤسسة بصمة االجتماعية" ،"اليالل األحمر الفمسطيني" ،"الييئة الوطنية األىمية الفمسطينية"
مؤسسة عطاء "، "مؤسسة سواعد" مؤسسة بيسان"، "مؤسسة جفرا"، "مؤسسة صامد االجتماعية"

 ."مركز ظالل"مركز وتد، و"مؤسسة األقصى لمثقافة والفنون، "، "الخيرية
وفي ريف دمشق ال تزال أعمال القصف التي تستيدف محيط مخيم خان الشيح مستمرة حيث 

سمعت فيو أصوات االنفجارات الناجمة عن القصف بالقذائف المتنوعة، في حين تزامن ذلك مع 
استمرار تعرض الطريق الوحيد الذي يصل بين المخيم والمناطق المجاورة لو وىو طريق زاكية 
لمقنص، يشار أن المخيم يعاني من نقص حاد بالمواد الطبية والغذائية وذلك بسبب االنقطاع 

 .المتكرر لمطرقات الواصمة بين المخيم والمناطق المجاورة لو
 الجئًا من 550ومن جانب آخر وردت أنباء لمجموعة العمل تفيد يأن الزورق الذي كان يقل

آب ــ أغسطس المنصرم  / 30السوريين والفمسطينيين السوريين الذي غادر مدينة اإلسكندرية يوم 
 .متوجيًا إلى ايطاليا قد وصل إلى ميناء نوبيمو وجميع ركابو بخير وصحة جيدة

 
 إفراج

من أبناء مخيم درعا بعد اعتقال دام ألكثر من " حسين النميري"أفرج األمن السوري عن الحاج 
 شخصًا 730عام، ويذكر أن عدد الالجئين الفمسطينيين المعتقمين في سجون النظام السوري بمغ 

بحسب اإلحصائيات الموثقة  2014 آب – منذ بداية األحداث في سورية وحتى نياية أغسطس 
 .من قبل مجموعة العمل من أجل فمسطينيي سورية
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 لجان عمل أهلي
نظمت مجموعة ىمة التطوعية حممة نظافة لحارات وشوارع وأزقة مخيم خان الشيح الداخمية، 

وذلك بيدف الحد من انتشار األمراض واألوبئة والحفاظ عمى بيئة سميمة لسكان المخيم، ويشار 
 وتضمنت رفع القمامة وشطف الشوارع 10/9/2014أن الحممة بدأ العمل بيا يوم األربعاء 

والحارات وقد شارك فييا عموم سكان مخيم خان الشيح الذين عبروا عن تقديرىم لجيود مجموعة 
 .ىمة التطوعية لما تقدمو من خدمات إغاثية وخدماتية ليم

وفي ذات السياق قامت مؤسسة عطاء الخيرية بمواصمة مشروع المطبخ المتنقل والذي يقوم 
 .بتوزيع الوجبات الغذائية عمى أىالي مخيم اليرموك المحاصرين

 
  مخيم خان الشيحفينظافة الحملة 


