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 "الوفد الشعبي األهلي يؤكد خلو مخيم اليرموك من المسلحين غير الفلسطينيين"

 
 

 

 قصف على مخيمي الوافدين ودرعا. 

 أربع ضحايا فلسطينيين في سورية. 
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 :ضحايا
نقص العناية الطبية في و  سورية اثنان منهم نتيجة التجفافأربع ضحايا فلسطينيين قضوا في 

 :مخيم اليرموك، والضحايا هم
 (.عاما   26) "حمد صالح األبطح" -
 (.عاما   05" )سعاد حسن فليون" -
قضى برصاص قناص أثناء قيامه بقطف األعشاب من " مـحـمـد فـؤاد الـشـيـخ مـحـمـد" -

 .بساتين حي الزين جنوب مخيم اليرموك
من أبناء مخيم النيرب قضى متأثرا  بجراح أصيب بها نتيجة " زياد أبو دهيس نايف" -

 .االشتباكات التي جرت في سجن حلب المركزي منذ عدة أيام

 
 مـحـمـد فـؤاد الـشـيـخ مـحـمـد

 :مخيم درعا
 .تعرض مخيم درعا للقصف دون أن يسفر ذلك عن وقوع إصابات

في المخيم من غالء األسعار وشح المواد الغذائية ومن الجانب اإلنساني يعاني المتبقون 
 .والمحروقات والدقيق

 
 :مخيم الوافدين

جراء تعرض مخيم  ,نقل مراسل مجموعة العمل نبأ سقوط عدد من الضحايا فجر يوم السبت
 .الوافدين للقصف بالبراميل المتفجرة
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 :مخيم اليرموك
األهلي إلى مخيم اليرموك لالجئين نقل مراسل مجموعة العمل نبأ دخول الوفد الشعبي 

ومشفى  50الفلسطينيين وقيامه بجوالت تفقدية شملت ساحة الريجية وفرن أبو فؤاد وشارع الـ 
للتأكد من خلو المنطقة من المسلحين، ويأتي دخول الوفد ضمن نقاط  05فلسطين في شارع الـ 

 .المصالحة لتحييد المخيم
أمين سر تحالف فصائل المقاومة الفلسطينية بيانا  حول " خالد عبد المجيد"ومن جانبه أصدر 

زيارة الوفد بين فيه أن تنفيذ االتفاق يسير بخطا  متسارعة نحو التكامل مع الخطوات الميدانية 
 .التي تقوم بها الجهات المختصة من أجل إنهاء أزمة المخيم

المخيم من المسلحين غير إلى ذلك أشار مراسلنا من داخل اليرموك بأن الوفد أكد بدوره خلو 
الفلسطينيين، وفي السياق عينه وردت معلومات تفيد بدخول الفرق الفنية المختصة من أجل 

حيث سيتم البدء بفتح الطرقات إلعادة البنية .التأكد من خلو المخيم من األلغام والمتفجرات
 .التحتية والخدمات إلى المخيم تمهيدا  لعودة أبنائه إليه

سعاد حسن " ، و"محمود صالح األبطح "ب اإلنساني فقد ودع أهالي المخيم اليومأما من الجان
سنة، اللذان توفيا جراء إصابتهما بالتجفاف ونقص العناية الطبية نتيجة الحصار (  05" ) فليون 

مـحـمـد فـؤاد الـشـيـخ "على التوالي، كما شيعوا الشاب 652المفروض على مخيم اليرموك لليوم 
 .الذي قضى قنصا  أثناء قيامه بقطف األعشاب من بساتين حي الزين جنوب المخيم "مـحـمـد 

 
 :مخيم العائدين حمص

يواجه سكان مخيم العائدين بحمص مشكلة في استمرار انقطاع التيار الكهربائي عن المخيم 
 52لساعات طويلة خاصة   خالل النهار حيث تقدر عدد ساعات االنقطاع يوميا  بأكثر من 

 .ساعة
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 :مخيم العائدين حماة
يعاني سكان مخيم العائدين بحماة من تدهور األوضاع المعيشية بشكل كبير، إضافة إلى تفاقم 

وما يزيد من  ،أزمات الكهرباء والمحروقات والخبز وارتفاع أسعار المواد األولية بشكل كبير
بب الصراع الدائر في صعوبة الوضع ارتفاع معدل البطالة وتوقف معظم السكان عن العمل بس

 .سورية
 

 :مخيم الرمل الالذقية
قامت األونروا في مخيم الرمل بالالذقية بتوزيع السلل الغذائية للحاالت الصعبة من العائالت 
الفلسطينية المقيمة بالمخيم والنازحة إليه، وذلك بمركز توزيع اإلعاشة بالقرب من المدرسة 

 .الخيرية
 

 :لجان عمل أهلي
ة جفرا لإلغاثة والتنمية بالتعاون مع تجمع فناني فلسطين العرض األول للوحات أقامت مؤسس

 ".رسائل إلى اليرموك" وبوسترات فنية تحت عنوان
 ،فنان (39) في مقر جمعية نور الخيرية للتنمية 51/6/6551شارك في المعرض الذي أقيم يوم 

 .وذلك من أجل تسليط الضوء على معاناة مخيم اليرموك

 
 رسائل إلى اليرموكمعرض 

 :معتقلون
 سنة اعتقل على حاجز البشير أول المخيم التابع للجيش النظامي 62وسام محمد عمر عبد هللا 

 .22/6/2102بتاريخ 


