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 "منع إدخال المساعدات إلى مخيم اليرموك لليوم الثامن على التوالي"

 
 

 
 

 أربع ضحايا جدد قضوا في سورية. 

 قصف يستهدف مخيم درعا ومحيط مخيم خان الشيح. 

  بسبب قصف المناطق المجاورة لهحالة من التوتر تسود مخيم العائدين بحمص. 

 السماح بحركة السيارات من وإلى بلدة قدسيا. 

 معاناة معيشية يشكوا منها أهالي مخيمي خان الشيح وخان دنون بريف دمشق. 
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 ضحايا
 ،ضحايا فلسطينيين جدد يوم أمس أربعوثقت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية سقوط 
" علي محمد ديب غالي"و "طارق دكاكني"اثنان منهما من مرتبات جيش التحرير الفلسطيني، هما 

يونس "الذي قضى برصاص قناص أول أمس بمنطقة المعضمية بريف دمشق، أما الثالث فهو 
من أبناء مخيم حندرات، الذي قضى متأثرًا بجراح أصيب بها منذ يومين جراء " أحمد إبراهيم

من سكان " أحمد النميري"الرابع و  ,برب منزله في حي السليمانية في مدينة حلسقوط قذيفة ق
 .عامًا قضى بسبب نقص التغذية والرعاية الطبية 54منطقة الحجر األسود، عمره 

 
 علي محمد ديب غالي

 التطورات الميدانية
تعرض مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين جنوب سورية لقصف بعدد من القذائف خلّفت دمارًا في 
عدد من منازل المخيم، وتزامن ذلك مع استمرار اإلشتباكات بين الجيش النظامي ومجموعات من 
الجيش الحر في محيطه، في حين تعرضت المناطق المحيطة بمخيم خان الشيح بريف دمشق 

صف متكرر استهدف بعض المزارع المحيطة بالمخيم، فيما يعيش أهالي مخيم مساء األمس لق
العائدين بحمص حالة من التوتر وذلك إثر أعمال القصف التي تستهدف المناطق المجاورة له، 

والذي قضى إثر القصف " ابراهيم محمود خالد"فيما شهد مخيم جرمانا بريف دمشق تشييع الشاب 
دمشق، ويشار أنه من مرتبات جيش التحرير الفلسطيني، ومن جانب الذي استهدف حي جرمانا ب

 -آخر يستمر الحصار المشدد الذي يفرضه الجيش النظامي ومجموعات من الجبهة الشعبية 
الجئاً ( 455)يوم على التوالي، حيث راح ضحية ذلك الحصار ( 872)القيادة العامة لليوم 

ة الطبية، ويشار أنه لم يسجل يوم أمس إدخال أي فلسطينيًا قضوا بسبب نقص التغذية والرعاي
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مساعدات إلى داخل المخيم أو إخراج أي حالة إنسانية منه، ويذكر أن إدخال مساعدات األونروا 
وبعض الهيئات اإلغاثية إلى مخيم اليرموك متوقف منذ ثمانية أيام، وفي سياق آخر أعيد فتح 

مجاورة لها أمام حركة السيارات، ويشار أن البلدة الطريق الواصلة بين بلدة قدسيا واألحياء ال
 .تستقبل اآلالف من الفلسطينيين الذين نزحوا عن مخيماتهم بسبب القصف والحصار

 
 مكان سقوط إحدى القذائف على مخيم درعا

 الوضع المعيشي
 يعاني أهالي مخيم درعا من نقص حاد في المواد الطبية وذلك بسبب االشتباكات العنيفة التي

تدور في محيطه، إضافة إلى القصف المتكرر الذي يستهدف المخيم والذي تسبب بدمار كبير 
في البنية التحتية للمخيم، فيما يشتكي أهالي مخيم جرمانا من توتر األوضاع في محيط مخيمهم 
إضافة إلى غالء المعيشة، في حين يشهد مخيم خان دنون حالة من االكتظاظ السكاني حيث 

خيم المئات من العائالت التي نزحت إليه من مخيماتها بسبب الحصار والقصف، يستقبل الم
حيث يعاني المخيم من نقص كبير في الخدمات األساسية إضافة إلى انتشار البطالة في صفوف 
أبناءه، هذا ويعاني مخيم خان الشيح بريف دمشق من االنقطاع المتكرر للطرق الواصلة بينه 

ك بسبب االشتبكات وأعمال القصف التي تسهدف المناطق المحيطة به وبين مركز المدينة وذل
األمر الذي انعكس سلبًا على أهالي المخيم حيث أدى ذلك إلى فقدان أصناف عديدة من المواد 

 .التموينية والطبية في المخيم
 

 إفراج
تقاله منذ من أبناء مخيم العائدين بحمص، وذلك بعد اع" هاشم فاروق الزمار"أفرج يوم أمس عن 

2-8-8145. 


