
 
 
 
 
 
 
 
 

 "بالقرب من مدينة درعا استشهدوا خمسة شهداء فلسطينيين، ثالثة منهم"
 
 فلسطينيين  شهداء خمسة

 .في سورية
  مخيم على خانق حصار 

 .اليرموك
  ء مخيم أطبا من مناشدات

 الهيئات لجميع اليرموك
 للقيام العالمية اإلنسانية
 .المخيم تجاه بواجباتها

  التحرير منظمة فصائل 
 مخيم أبناء تعرض تدين

 قنص لعمليات اليرموك
 .واسعة

 مخيمي في معيشية أزمات 
 .الشيح وخان السبينة
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 :شهداء
 إثر استشهد اليرموك، مخيم سكان من الجنسية فلسطيني( عاما   53" ) حمدان حمدان يوسف" الشهيد 

 .قناص برصاص إصابته
 اليرموك مخيم سكان من الجنسية فلسطيني( عاما  62" )الداموني كمال" الشهيد. 
 قرب النخلة منطقة في نار الطالق تعرضه خالل استشهد مزعل أمجد الشاب الشهد الشاب الشهيد 

 .درعامدينة 
 درعامدينة  قرب النخلة منطقة في نار الطالق تعرضه خالل استشهد حماد خليل الشهيد. 
 درعا مدينة قرب النخلة منطقة في نار الطالق تعرضه خالل استشهد حماد خليل الشهيد. 

 
 :اليرموك مخيم

 الباكر الصباح منذ شهد اليــرمــوك مخيــم أن" سورية فلسطينيي أجل من العمل مجموعة مراسل عن نقال  
 حديقة و فلسطين جامع محيط و المغارية و حيفا كشــارع المخيــم لقلب األهالي مــن كبير عدد عودة

 عليه يفرضه الذي الخانق الحصار وطأة من يعاني اليرموك مخيم زال ما أخر جانب ومن، فلسطين
 ومواد والطبية الغذائية المواد دخول يمنع حيث التوالي على"  والعشرين الواحد"  لليوم النظامي الجيش
 نقلت فيما ، المخيم مداخل على اليوم مساء االشتباكات تجددت متصل سياق وفي، إليه والطحين التدفئة
 والفتيات النساء بخطف النظامي الجيش قيام عن االجتماعي، التواصل مواقع على الصفحات من العديد
 نقلت كما سيئة، معاملة يعاملون حيث ربيع، بن سعد بمسجد وتجميعهم اليرموك، مخيم إلى دخولهم أثناء

 النظامي، الجيش عناصر من مفهومة الغير السيئة التصرفات هذه مثل إليقاف المخيم أهالي مناشدات
 المشافي استهداف من عانوا الذين اليرموك مخيم أطباء وجه المخيم في االنساني الوضع يخص فيما أما
 عاجال   نداء الطبية المواد في الحاد والنقص, واسعة بصورة الطبية الكوادر مالحقة و الطبية المراكز و

 المتمثلة الطبي الكادر مطالب تلبية و األرض على بواجباتها للقيام العالمية اإلنسانية الهيئات لكل لكافة
 والسماح حمايتها، و الطبية الكوادر و األطباء دخول وتأمين المخيم، إلى الطبية المواد بإدخال بـالسماح
 تحت المخيم في الطبية النقاط احد وتأمين الحرجة، الحاالت لنقل المخيم من بالخروج االسعاف لسيارات

 .المدنيين لعالج الدولي األحمر الصليب حماية
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 صورة لعودة بعض أهالي مخيم اليرموك
 

 صورة من مخيم اليرموك
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 الشيح خان مخيم
 خان مخيم داخل اليوم سمعت وقصف عنيفة انفجارات أصوات بأن" العمل مجموعة" مراسل أفاد

 المخيم، أهالي بين والهلع الرعب من حالة سبب ما به، المحيطة المناطق قصف نتيجة الشيح
 بسبب اإليواء مراكز أحد في أشهر سبعة عمره طفل وفاة عن الشيح خان مخيم في انباء وتواردت

 خان مخيم أبناء من" نوفل حسين"بخطف الحر للجيش تابعة مجموعة قامت أخرى جهة ومن البرد،
 اإليواء مراكز باقتحام أأقاربه من مجموعة قام ذلك على وردا النظامي، للجيش عمالته بتهمة الشيح

 لألونروا، التابع اإليواء مركز أثاث وبعض النوافذ وكسروا الخارجية أبوابها وحطموا الزراعية بالجرارات
 مغادرة إلى دفعهم مما اإليواء مركز في القاطنة العائالت لدى والفزع الخوف من حالة سبب ما

 .الشوارع إلى واللجوء المراكز
 

 السبينة مخيم
 جانب وومن المخيم، أرجاء في أصواته سمعت عنيف، لقصف للمخيم المجاورة السبينة بلدة تعرض

 .فيه المعيشية األزمات استمرار من يعاني المخيم زال ما أخر
 

 فلسطينية فصائل
 قنص لعمليات اليرموك مخيم أبناء تعرض لها، بيان في الفلسطينية التحرير منظمة فصائل دانت

 بنيران ثالثين عن يزيد ما واصابة المخيم، أبناء من فلسطينيين ثمانية استشهاد نتيجتها كانت واسعة
 مخيم وألبناء الشهداء لذوي الحار بالعزاء الفلسطينية التحرير منظمة فصائل توجهت كما القناصة،
 تستهدف التي القنص حاالت العبارات بأشد البيان أدان. للجرحى العاجل الشفاء وتمنت اليرموك،

 تمنع لن المدانة األفعال هذه مثل أن البيان أكد الجريمة، هذه مرتكبي البيان أدان كما المخيم، أبناء
 الموقف احترام إلى الفلسطينية التحرير منظمة فصائل ودعت. مساكنهم الى العودة من المخيم أبناء

 .السورية الداخلية األزمة عن شعبنا وأبناء المخيمات بتحييد الفلسطيني
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