
 

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

 

 

 
 

 

فعاليات أهلية باليرموك تطالب كافة األطراف ضرورة التنفيذ العاجل للتهدئة وفتح "
 "الطريق ورفع الحصار عن مخيمهم

 
 

  في سورية قضتضحية فلسطينية. 

 قصف على مخيمي اليرموك وخان الشيح. 

  على  821الحصار الخانق على مخيم اليرموك لليوم استمرار

 .التوالي

  انقطاع شبكة المياه عن بعض حارات مخيم جرمانا لليوم الثالث
 .على التوالي

 ما تزال فصول مأساة أهالي مخيم درعا في تفاقم. 
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 :ضحايا
جراء يوم من أبناء مخيم اليرموك قضى متأثرًا بجراح أصيب بها ال" هاني محمد الحسن" الشاب

 .القصف الذي طال المخيم
 

 مخيم اليرموك
أكد مراسل مجموعة العمل في مخيم اليرموك تواصل حملة تنظيف شوارع المخيم وذلك تطبيقًا 

، حيث تم خالل اليوم الرابع من الحملة تنظيف بداية شارع لوبية لمبادرة المؤسسات األهلية فيه
زالة الساتر الترابي، وأشار مراسلنا بأنه في الوقت الذي كان فيه العديد من سكان اليرموك  وا 

الترابي سقطت قذيفة هاون عند بن الحسناء، وعلى بعد أمتار منهم ما أسفر عن  يزيلون الساتر
وقوع إصابات بين المدنين، وبناءًا عليه طالب أهالي مخيم اليرموك من كافة األطراف ضرورة 

ار الخانق الذي يفرضه الجيش النظامي لليوم التنفيذ العاجل للتهدئة وفتح الطريق ورفع الحص
دخال المواد الغذائية والطبية للمخيم 821 خاصة في ظل انسحاب عناصر  ،على التوالي، وا 

مجموعات الجيش الحر من المخيم، هذا وقد تعرض المخيم يوم أمس لقصف ليلي أدى إلى 
 .قتصرت األضرار فيه على المادياتاندالع حريق في أحد المنازل ا

 
 بسبب القصف على مخيم اليرموك أحد المنازلالحريق الذي اندلع في 

 مخيم حندرات
 شهد مخيم حندرات في األيام القليلة الماضية سقوط عدد من القذائف استهدفت منطقة المشروع

حارة ترشيحا وأطراف المخيم، لم تسفر عن وقوع أي إصابات، إلى ذلك يشتكي سكان المخيم و 
لى المخيم من قبل الجيش المواد الغذائية واألدوية بسبب الحصار المفروض عمن نقص في 

 .النظامي
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 مخيم خان الشيح
أشار مراسل مجموعة العمل إلى تعرض مخيم خان الشيح للقصف وسقوط صاروخين استهدفا 
محالت إسماعيل السالمة في السوق القديم وشارع جامع الهدى وبالقرب من منطقة النهر أسفرت 

 .وقوع عدد من الجرحىعن 

 
 من آثار قصف اليوم على مخيم خان الشيح

 مخيم جرمانا
في مخيم جرمانا يعانون من  "القيطية"لليوم الثالث على التوالي ال يزال عدد من منازل حارة 

استمرار انقطاع شبكة المياه عنهم، إلى ذلك ما تزال حالة من التوتر وعدم االستقرار تسيطر 
على سكان المخيم بسبب اإلجراءات األمنية المشددة التي تفرضها اللجان األمنية والجيش 

ان من غالء األسعار النظامي في منطقة جرمانا والمناطق المتاخمة للمخيم، كما يشتكي السك
 .ت الصراع الدائر في سورية عليهموفقر الحال جراء انعكاس تجليا

 
 مخيم درعا

تحليق للطيران الحربي في سماء مخيم درعا ودرعا البلد، تزامنًا مع حدوث اشتباكات عنيفة بين 
مجموعات الجيش الحر والجيش النظامي، ترافق ذلك مع سقوط عدد من القذائف على أطراف 
المخيم اقتصرت أضرارها على الماديات، أما من الجانب اإلنساني فما تزال فصول مأساة أهالي 
مخيم درعا تتوالى بسبب ما تعرضوا له من تهجير وتشريد منذ شهور عديدة بسبب النزاع الدائر 

 .إلى نزوح كامل سكان المخيم عنه في سورية الذي أدى
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 :لجان عمل أهلي
المتواجدة في مركز  االسعافيةغاثة الشعب الفلسطيني بدعم الصيدلية قامت الهيئة الخيرية إل

الضمادات، ويذكر أن الصيدلية تقوم بخدمة طلبة و  القدس الثقافي بمدينة حماة ببعض األدوية
 .الطارئة في الحي على مدار الساعة االسعافيةالمركز باإلضافة لبعض الحاالت 

يرية في مخيم اليرموك ورغم النقص الحاد في األدوية وبدورها تستمر صيدلية هيئة فلسطين الخ
الضرورية وخاصة أدوية األطفال والحليب والسيرومات والفيتامينات لكبار السن وأدوية الضغط 

في مواصلة عملها ..( الرشح والكريب والسعال والمضادات الحيوية)والسكري وأدوية فصل الشتاء 
 وتوزيع األدوية على أهالي المخيم

 
 توزيع األدوية على أهالي مخيم اليرموك

 :حمالت تضامنية
والتي  5قامت حملة الوفاء األوروبية يوم أمس بإدخال القسم الثاني من مساعداتها ضمن القافلة 

حاويات يذكر أن الشاحنات دخلت  1شاحنات تضم  4تضم مواد غذائية وهي عبارة عن 
 .نصيب األراضي السورية عبر الحدود األردنية من نقطة

 
 عبر الحدود األردنية من نقطة نصيبإدخال مساعدات حملة الوفاء 


