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في مخيم اليرموك، وحممة دهم وتفتيش يشنها  (التيفوئيد)انتشار وباء "
 "األمن السوري في مخيم العائدين بحمص

 
 
 

 الجئ فلسطٌنً قضى فً سورٌة .

 مخٌم خان الشٌح فً دائرة النار والصراع الدموي المحموم فً سورٌة. 

 استمرار إدخال الطرود الغذائٌة إلى مخٌم الٌرموك. 

  "33"  الجئاً فلسطٌنٌاً من أبناء مخٌم حندرات قضوا منذ بداٌة الصراع الدائر

 .فً سورٌة
  على التوالً سكان مخٌم درعا بال مٌاه" 11"للٌوم .

  فلسطٌنٌو سورٌة فً كندا وبلغارٌا ٌشاركون فً الوقفات التضامنٌة مع قطاع
 .غزة

 

 مخيم العائدين بحمص
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 ضحايا
من أبناء مخيم حندرات بحمب بجروح أصيب بيا سابقًا جراء " محمد بن صالح حماش"قضى 

. االشتباكات التي دارت في محيط مخيم حندرات بين مجموعات الجيش الحر والجيش النظامي
وفي السياق عينو أعمنت مجموعة العمل من أجل فمسطينيي سورية أن عدد الضحايا من 

الالجئين الفمسطينيين السوريين الذين قضوا من أبناء مخيم حندرات بسبب األحداث الدائرة في 
 .شخصًا حتى نياية مايو الماضي" 33"سورية بمغ 

 
 محمد بن صالح حماش

 
 آخر التطورات الميدانية

 كيمومترًا جنوب غرب 40تعرض مخيم خان الشيح لالجئين الفمسطينيين الواقع عمى بعد 
العاصمة دمشق لقصف عنيف بالبراميل المتفجرة حيث ألقت الطائرات الحربية برميمين متفجرين 

. استيدفا المحيط الغربي منو، تزامن ذلك مع قصف المناطق والمزارع المتاخمة لو
إلى ذلك يعاني سكان مخيم خان الشيح الذي يعتبر ثاني أكبر المخيمات الفمسطينية في سورية 
من تصاعد المواجيات العسكرية بين مجموعات الجيش الحر والجيش النظامي في المناطق 

المحيطة بو، مما جعمو بدائرة النار والصراع الدموي المحموم في سورية وأثر سمبًا عمى سكانو 
الذين يعانون من أزمات إنسانية حقيقة نتيجة التناقص المتزايد في المواد الغذائية األساسية، 

 .واستمرار انقطاع التيار الكيربائي واالتصاالت لفترات زمنية طويمة
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في غضون ذلك وّزعت األونروا كمية محدودة من المساعدات الغذائية عمى أىالي مخيم 
اليرموك، الذين يرزحون تحت وطأة الحصار الخانق الذي يفرضو الجيش النظامي عمى مداخل 

 عمى التوالي، فيما يعاني سكانو من استمرار انقطاع التيار الكيربائي 363ومخارج المخيم لميوم 
بشكل كامل عن المخيم منذ عدة أشير، حيث اضطر األىالي اإلعتماد عمى المولدات الخاصة 

 .والتي بدورىا تعتمد عمى المحروقات غير المتوفرة

 
 من توزيع المساعدلت في مخيم اليرموك

 
أما من الجانب الطبي فيشكو سكان اليرموك من نقص شديد في األدوية والمستمزمات والكوادر 
نتشار العديد من األمراض المزمنة األمر الذي أدى إلى موت العديد من أبنائو، وفي  الطبية وا 
السياق ذاتو دق الكادر الطبي في مخيم اليرموك ناقوس الخطر بعد إعالنو بأن الييئات الطبية 

وفقر " التيفوئيد"  حالة مصابة بمرض حمى15 إلى 10العاممة في المخيم تستقبل يوميًا ما بين 
، وحذر األطباء من إنتشار العديد من األمراض المزمنة والسارية كمرض السل بين سكان "الدم

. المخيم، إذا ما استمر الوضع عمى ما ىو عميو
ومن جية أخرى شن األمن السوري حممة دىم وتفتيش في مخيم العائدين لالجئين الفمسطينيين 
بحمص، حيث قام عناصره باقتحام بعض المحال التجارية المغمقة وتفتيشيا تفتيشًا دقيقًا، كما 

قاموا بتفتيش السيارات وطمب البطاقات الشخصية من المارين ما تسبب بإنتشار حالة من اليمع 
في صفوف سكانو، إلى ذلك يعاني أىالي المخيم من إنتشار البطالة إضافة إلى غالء المعيشة 

 .وارتفاع أسعار المواد التموينية
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وعمى صعيد متصل يعاني من تبقى من سكان مخيم درعا لالجئين الفمسطينيين جنوب سورية 
ولميوم الحادي عشر عمى التوالي من انقطاع المياه بشكل كمي عن جميع أرجاء المخيم، األمر 

الذي اضطر سكانو لمسير مسافات طويمة من أجل جمب مياه الشرب مما يعرض حياتيم لمخطر 
. بسبب انتشار القناصة عمى المباني المطمة عمى شوارع المخيم

 
 مخيم درعا

خرج المئات من أبناء مخيم النيرب لالجئين " صرخة غضب من أجل غزة"وتحت شعار
الفمسطينيين شمال سورية بمسيرة تضامنية مع أىل قطاع غزة نددوا خالليا بالعدوان الصييوني 

 .الغاشم عمى قطاع غزة الذي أودى بحياة المئات من السكان المدنيين األبرياء
فيما شيد مخيم الرمل لالجئين الفمسطينيين بمدينة الالذقية خروج مسيرة تضامنية نصرًة لغزة 

 .واستنكارًا لمعدوان الصييوني المتواصل ودعمًا لممقاومة الفمسطينية

 
  في مخيم النيربتضامنية مع أهل قطاع غزةالمسيرة ال
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 مسيرات تضامنية
شارك عدد من الالجئين الفمسطينيين السوريين في كل من كندا وبمغاريا واليونان وفرنسا 

والدنمارك واسبانيا وسويسرا بالوقفات التضامنية التي يقيميا أبناء الجالية الفمسطينية تضامنًا مع 
أىالي قطاع غزة، حيث رفع المتضامنون األعالم الفمسطينية والالفتات التي تطالب بوقف 

القصف عمى غزة كما رددوا ىتافات تطالب بحماية المدنيين بقطاع غزة من العدوان الصييوني 
 .الذي يستيدف األطفال والنساء والشيوخ

 
 الوقفة التضامنية مع غزة في كندا

 لجان عمل أهمي
 طرد غذائي عمى ١٥٠قامت الييئة الخيرية إلغاثة الشعب الفمسطيني يوم أمس بتوزيع حوالي 

يذكر أن التوزيع شمل العائالت ، أىالي مخيم اليرموك النازحين إلى منطقة قدسيا بريف دمشق
 .األشد حاجة من األرامل واأليتام

 
 اعتقال
 عممًا أن ،من أبناء مخيم النيرب بحمب من قبل األمن السوري ( عاماً 45) "محمد تايو"اعتقال 

 ."أحمد تايو" األمن السوري قام قبل ثالثة أشير باعتقال شقيقو


