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دخال األدوية والمستلزمات الطبية " أهالي اليرموك يطالبون بفك الحصار وا 
"لعالج مرضاهم وجرحاهم

 
 

 قصف على مخيم اليرموك. 

  استمرار انقطاع التيار الكهربائي في مخيم خان الشيح نتيجة القصف
 .الليلي الذي تعرض له

  سكان مخيم درعا يشتكونوشح في جميع المواد األساسية. 

 حالة من الهدوء النسبي يعيشها سكان مخيم جرمانا. 
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 مخيم اليرموك
ذكر مراسل مجموعة العمل بأن مخيم اليرموك تعرض لقصف ليلي وسقوط عدد من القذائف 

المنازل في جادة الرملة القريب من شارع  على أماكن متفرقة منه، أدت إلى نشوب حريق في أحد
اليرموك الرئيسي، وأشار المراسل بأن المخيم شهد في ساعات الظهيرة سقوط عدة قذائف هاون 
اقتصرت أضرارها على الماديات فقط، تزامن ذلك مع تحليق للطيران الحربي في سمائه واندالع 

 .عدة محاورمواجهات بين مجموعات الجيش الحر والجيش النظامي على 
ومن جهة أخرى يعاني سكان مخيم اليرموك من انقطاع في التيار الكهربائي ألكثر من شهرين 
كما يشكو من استمرار الحصار الذي يفرضه الجيش النظامي على مداخله ومخارجه منذ 

81/81/1181. 
جميع أما على الصعيد الطبي فقد وجه من تبقى من األطباء والممرضين في المخيم مناشدة ل

منظمات حقوق اإلنسان والهالل األحمر السوري والفلسطيني واألونروا للتدخل من أجل إدخال 
 .األدوية والمستلزمات الطبية لعالج سكان المخيم وخاصة أصحاب األمراض المزمنة

 
 من آثار الدمار في مخيم اليرموك
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 مخيم خان الشيح
عدد من القذائف على محيط شارع تعرض مخيم خان الشيح يوم أمس لقصف ليلي وسقوط 

السعيد أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي عن جميع مناطق المخيم، ونوه المراسل بأنه رغم 
الجهود الكبيرة التي بذلها عدد من المتطوعين وهيئة فلسطين الخيرية من أجل إعادة الكهرباء إال 

ربائي، إلى ذلك ما يزال حصار أن جهودهم لم تكلل بالنجاح وبقي المخيم يعيش دون تيار كه
الجيش النظامي على مداخل ومخارج المخيم مفروضاً ما تسبب بأزمات اقتصادية كبيرة انعكست 

 .سلبًا على الحياة المعيشية لسكان المخيم
 

 مخيم درعا
يعاني سكان مخيم درعا من شح في جميع المواد األساسية فيه وخاصة مادة الخبز، ومما زاد من 

استمرار انقطاع التيار الكهربائي واالتصاالت عن المخيم، كما يشتكون من نقص حاد معاناتهم 
 .في المستلزمات الطبية واألدوية وعدم توفر المواد الغذائية والمحروقات

 
 مخيم جرمانا

حالة من الهدوء النسبي يعيشها سكان مخيم جرمانا، إال أنه كما غيره من المخيمات الفلسطينية 
الموجودة في سورية يشكو من شح المواد الغذائية وعدم توفر األدوية والغالء الفاحش لألسعار 

 .بسبب تدهور األوضاع في سورية
 

 مخيم الحسينية
صفوه سماع أصوات انفجارات واشتباكات قوية عكر  ،يوم هادئ يعيشه سكان مخيم الحسينية

قادمة من المناطق المجاورة له، ومن جهة أخرى يشتكي سكان المخيم من غالء األسعار وانتشار 
 .تدهور األوضاع األمنية في سوريةالبطالة بسبب 

 
 مخيم السبينة

حصار الذي ما يزال من تبقى من سكان مخيم السبينة يعيشون أوضاعًا إنسانية صعبة جراء ال
وحتى اللحظة، ما سبب بنقص شديد  12/81/1181يفرضه الجيش النظامي على المخيم منذ 

ت عن بالمواد الغذائية واألدوية، كما يشتكون من استمرار انقطاع التيار الكهربائي واالتصاال
 .المخيم لفترات زمنية طويلة
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 :اعتقال
، 88/9/1182وذلك في  ،دمشق إلى حمصأثناء عودته من " محمد خالد عثمان"اعتقال الشاب 

 .يشار أن محمد في العقد الثالث من العمر وكان برفقة والدته أثناء اعتقاله
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