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 أبواب على"مخيمنا  اليرموك داخل من استغاثة نداءات

 "حقيقية إنسانية كارثة

 

 

 

 

 

 

 

 

 سورية في سقطتا انتفلسطيني ضحيتان . 

 الشيح وخان درعاو مخيمات اليرموك على ليلي قصف. 

 درعا مخيم عن التحتية البنى خدمات جميع انقطاع . 

 لسورية الرابعة للمرة تعود سورية منكوبي لعون األوربية الوفاء حملة . 

 األوضاع تردي بسبب التوتر من بحالة ممزوج حندرات مخيمب حذر هدوء 

 . له المجاورة المناطق في األمنية

 الجيش قبل من التوالي على 49 لليوم اليرموك مخيم على الحصار استمرار 

 . النظامي
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 : ضحايا

 القصف على مخيم اليرموك. إثر "محمد عزيمة"استشهاد الشاب  -

 

 

 

 

 

 

 "الشهيد محمد عزيمة"

 .أمس يوم اليرموك مخيم استهدف الذي القصف إثر" عبدالعزيز رامي" استشهاد -

 : درعا مخيم

 من عدد وسقوط ليلي لقصف تعرض درعا مخيم بأن العمل مجموعة مراسل أكد

 فقط، الماديات على فيها األضرار اقتصرت منه، متفرقة مناطق طالت عليه القذائف

 واألدوية الغذائية المواد شح من سكانه من تبقى من فيعاني اإلنساني الجانب من أما

 وماء كهرباء من التحتية البنى خدمات جميع انقطاع واستمرار والمحروقات

 . المخيم عن واتصاالت

 : الشيح خان مخيم

 عدد سقوط أمس يوم مساء شهد الشيح خان مخيم بأن العمل مجموعة مراسل ذكر

 عن تسفر لم الشرقية، المخيم وأطراف القصور حي محيط استهدفت القذائف من

 عدد وسقوط للقصف المخيم تعرض فقد المساء ساعات في أما إصابات، أي وقوع

 أضرارها اقتصرت فاطمة وشارع شرف شارع محيط على تركزت القذائف من

 يفرضه الذي الحصار من سكانه قيشكو االقتصادي الصعيد على أما الماديات، على

 المواد في شديد نقص عنه نجم والذي المخيم على النظامي للجيش التابع 86 حاجز

 زمنية لفترات الكهربائي التيار انقطاع استمرار إلى إضافة هذا واألدوية، الغذائية

 . طويلة
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 : اليرموك مخيم

من القذائف  عدد لسقوط اليرموك مخيم تعرض نبأ العمل مجموعة مراسل نقل

 من عدد وقوع عن أسفرت ، المختار مكتب بجانب الثالثين شارع امتداد استهدفت

 .اإلصابات

 
 على النظامي والجيش الحر الجيش مجموعات بين اشتباكات حدوث مع ذلك تزامن

 وبعض الجوع من المخيم أطفال فيعاني اإلنساني الجانب من أما محاور، عدة

 يفرضه الذي الحصار بسبب حياتهم فقدان إلى تؤدي قد التي الخطيرة األمراض

 إلى أدى ما المخيم ومخارج مداخل على التوالي على 49 لليوم النظامي الجيش

 .فيه الحياة سبل انعدام

  

 

 

 

 

 

 نريد.. خبز رغيف نريد" عنوان تحت استغاثة نداء اليرموك مخيم أطفال أطلق لهذا

 والمنظمات المتحدة واألمم اإلنسان حقوق منظمات جميع فيه ناشدوا" لقاح و حليب

 .حياتهم إلنقاذ السريع للتدخل الدولية



 

Email: Reports@actionpal.org - Tel: +442084530919 - Fax:+442084530994 - Mob: +447447423737 

 

 : حندرات مخيم

 والخوف الهلع من حالة مع ممزوج بحلب حندرات مخيم سكان يعيشه حذر هدوء

 مجموعات بين اشتباكات حدوث عن ناجمة قوية انفجارات أصوات سماعهم بسبب

 الستمرار إضافة هذا المركزي، سجن محيط في النظامي والجيش الحر الجيش

 األوضاع تدهور جراء سكانه بين البطالة وانتشار األسعار وغالء المعيشية األزمات

 . سورية في األمنية

 : أهلي عمل لجان

 األربعاء اليوم اليرموك مخيم وشابات شبان من عدد قدم" المخيم روح" عنوان تحت

 تخلل حيث, التنموي الخيرية مجمع مسرح خشبة على قدسيا منطقة في فنيا   عرضا  

 واألغاني الشعري اإللقاء وفقرات المسرحية العروض من مجموعة المهرجان

 .والشعبية الفلسطينية

 : تضامنية حمالت

 إلى 51/51/3152 أمس يوم سورية منكوبي لعون األوربية الوفاء حملة وفد وصل

 وبالتعاون اليوم بدأت حيث الرابعة، الوفاء قافلة إطار في دمشق السورية العاصمة

 للتجهيز األضاحي بذبح العيد أضاحي مشروع الماليزية فلسطين أمان جمعية مع

 مالبس لتوزيع باإلضافة هذا اإليواء، ومراكز الفلسطينية المخيمات في لتوزيعها

 األضحى عيد فترة خالل باأللعاب اإليواء مراكز وتزويد األطفال على العيد

 .المبارك

  


