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 "قصف عنيف يسفر عن ضحايا وحاالت اختناق في مخيم اليرموك"
 

 
 

 ضحاٌا سقطوا فً مخٌم الٌرموك الٌومست  .

  قصف على مخٌم الٌرموك بدمشق وقصف لٌلً على مخٌم العائدٌن
. بحمص

  غرق مركبتٌن تقالن الجئٌن فلسطٌنٌٌن سورٌٌن قبالة السواحل
 .المصرٌة

  نداء استغاثة لتأمٌن المواد الطبٌة الالزمة لمشفى فلسطٌن بمخٌم
. الٌرموك

  سكان مخٌم السبٌنة ٌعانون صعوبات جّمة جراء استمرار الحصار الذي
 .ٌفرضه الجٌش النظامً على مخٌمهم

 حالة من الهدوء النسبً ٌنعم به سكان مخٌم الرمدان. 
  سفارة فلسطٌن بالقاهرة تطلب من الفلسطٌنٌٌن السورٌٌن تحدٌث بٌاناتهم

 .الحتمال وصول مساعدات من األونروا لهم
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 :ضحايا
قضى نتيجة إصابتو بشظايا قذيفة سقطت بجانب اإلعاشة " خالد محمد باكير"ارتقاء  -

. خمف شارع القدس بمخيم اليرموك
 عمى ممحمة طارق بن زياد مقابل قذيفةحيث قضى اثر سقوط " محمد زياد غنيم"ارتقاء  -

.  بمخيم اليرموك، يشار أن الغنيم ىو طالب أدب إنكميزي ومعتقل سابقاإلعاشة
 .جراء القصف عمى مخيم اليرموك" محمد العاتقي"ارتقاء الشاب  -
. جراء القصف عمى مخيم اليرموك" محمود فريج"ارتقاء  -
 . جراء القصف عمى مخيم اليرموك" محمدأبوعماد "ارتقاء  -
 .جراء القصف عمى مخيم اليرموك" ىاني الالفي"ارتقاء  -

 
 غنيم زياد محمد

 مخيم اليرموك
نقل مراسل مجموعة العمل نبأ تعرض مخيم اليرموك لقصف طال أماكن متفرقة منو وسقوط عدد 

وسقوط عدد  من القذائف استيدفت محيط جامع فمسطين أسفرت عن ارتقاء عدد من األشخاص
من الجرحى، كما ُسجل في ساعات المساء سقوط عدة قذائف استيدفت شارع الجاعونة ومحيط 

جامع عبد القادر الحسيني وشارع المدارس بالقرب من مستودع عمموه اقتصرت أضرارىا عمى 
الماديات فقط، وفي السياق عينو أفاد بعض الناشطين في مخيم اليرموك بأن المخيم تعرض ليمة 
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أمس لقصف شديد بأنواع مختمفة من القذائف التي أطمقت بعد انفجارىا روائح غريبة سببت 
العديد من حاالت اإلغماء واالختناق في صفوف أىالي المخيم حيث تم نقميم إلى مشفى فمسطين 

لمعالج، ىذا وقد أوردت مشفى فمسطين عمى صفحتيا نبأ مفاده أن عدد من المصابين وصولوا 
إلى المشفى كانوا يعانون من حاالت االختناق واإلغماء، حيث تبين أن معظم الحاالت التي 
قدمت إلى المشفى قد تعرضت لغازات سامو وذلك جراء القصف الذي استيدف اليرموك يوم 

أمس، ىذا وقد أطمقت مشفى فمسطين نداء استغاثة لتأمين المواد الطبية الالزمة والوقود لتشغيل 
أطباء ـ أكسجين ـ شاش ـ قطن ـ ) المولدات بعد انعدام ىذه المواد جميعيا من المخيم والمشفى

، وبناء عمى ذلك طالب عدد من الناشطين داخل المخيم من قيادة (مسكنات مركزية ـ بالستر
منظمة التحرير الفمسطينية والسمطة الفمسطينية وجميع الفصائل الفمسطينية ومؤسستي اليالل 

األحمر والصميب األحمر ووكالة غوث وتشغيل الالجئين ومؤسسة الالجئين الفمسطينيين 
والمنظمات الدولية إرسال لجنة تحقيق دولية إلى مخيم اليرموك لمتأكد من طبيعة ىذه الغازات 

التي سببت عوارض صحية غير مسبوقة، أما من الجانب االقتصادي يعاني سكان المخيم من 
استمرار الحصار المفروض عمى المخيم من قبل الجيش النظامي الذي منع إدخال المحروقات 

واألدوية كما قام بقطع التيار الكيربائي عن جميع مناطق المخيم منذ أكثر من ثمانية أشير 
وخدمة االنترنت عن منذ أكثر من  (الياتف األرضي)إضافة لقطع شبكة االتصاالت السمكية 

. يومين

 
 اليوم اليرموك مخيممن آثار القصف الذي استهدف 
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 مخيم العائدين حمص
ذكر مراسل مجموعة العمل بأن مخيم العائدين بحمص شيد ليمة أمس سقوط قذيفة ىاون عمى 
أحد منازل المخيم اقتصرت أضرارىا عمى الماديات فقط، ومن الجانب المعاشي يشكو السكان 
من ضيق في الحال وغالء في األسعار وعدم القدرة عمى تأمين قوتيم اليومي بسبب انتشار 

 .البطالة بين سكانو جراء األحداث التي تعصف بأرض الفيحاء
 

 مخيم السبينة
ما يزال سكان مخيم سبينة يعانون من الحصار الخانق الذي يفرضو الجيش النظامي عمى 

مداخمو ومخارجو، والذي يمنع بموجبو إدخال المواد التموينية والوقود والمحروقات، ىذا وقد شكا 
األىالي من تعقيدات الوضع خاصة في ظل الصعوبة الجّمة لمحصول عمى كافة المواد األساسية 

 كيمومترا جنوبي دمشق 14ومنيا مادة الخبز، يشار أن المخيم يقع في منطقة سبينة عمى مسافة 
 . متر مربع في منطقة صناعية نشطة27,000عمى مساحة 

 
 مخيم الرمدان

حالة من اليدوء النسبي ينعم بو سكان مخيم الرمدان، إال أن سكانو يعانون من أزمة اقتصادية 
حقيقية جراء انعكاس تجميات الصراع الدائر في سورية عمييم ما سبب بانتشار البطالة بين 

. سكانو ونقص شديد في المواد الغذائية واألدوية والمحروقات وغالء في األسعار
الجدير ذكره أن مخيم الرمدان ىو من المخيمات الفمسطينية في سورية يقع في الجنوب الشرقي 

وأقرب مدينة لممخيم مدينة الضمير التي يبعد عنيا  ، كم50يقارب  لمدينة دمشق بمسافة ما
أنشئ ىذا المخيم بمساع من منظمة وكالة الغوث الدولية لالجئين الفمسطينيين   كم تقريباً 9 مسافة

وسكن ، وذلك في الخمسينات من القرن العشرين أي بعد النكبة بسنوات ،UNRWAفي سورية 
طبرية حطين الشجرة الرممة )المخيم العديد من األسر من مختمف المدن والقرى في فمسطين 

 .(عجور صفد دالتا
 

:  إفراج
 "حسان موعد" ،"عمار موعد" األمن السوري يفرج عن ثالثة أخوة من سكان مخيم اليرموك وىم

 ."عمر موعد"و
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 :مصر
 تقالن الجئين فمسطينيين سوريين مركبتين نبأ غرق اإلسكندرية مراسل مجموعة العمل في أكد

قبالة السواحل المصرية، حيث كانت وجيتيم إلى إيطاليا، وفي التفاصيل انطمقت المراكب ليل 
 راكبًا، وقد غرق 30، ويحمل كل منيما حوالي اإلسكندريةالخميس الماضي من سواحل مدينة 

القاربان بعد ىروب أصحابيما أثناء وصول خفر السواحل بالقرب منيم ألنيم ينقمون الركاب من 
السواحل المصرية إلى إيطاليا بطريقة غير شرعية، فغرق أحد القوارب داخل المياه اإلقميمية 

، أما اإلسكندريةالمصرية وقام خفر السواحل المصرية بإنقاذىم وىم اآلن في أحدى مشافي مدينة 
 طفل ونساء ورجال فنقاًل عن أحد 12القارب الثاني والذي يقل ستة عائالت فمسطينية من بينيم 

 المصرية والركاب موجودون عمى أحد اإلقميميةالناجين من القارب األول فقد غرق خارج المياه 
الجزر في المياه الدولية ويطمبون المساعدة العاجمة ليم، ويذكر أنو لم يتم تسجيل وقوع أي 

. ضحية
ومن جية أخرى أعمنت سفارة فمسطين في القاىرة عن احتمال أن تقوم وكالة غوث وتشغيل 

تقديم مساعدات لمفمسطينيين القادمين من سوريا، لذلك طمبت من  (األونروا)الالجئين الفمسطينيين 
: المعنيين باألمر االتصال باألرقام التالية

 من الساعة التاسعة صباحًا 01154611144 – 01154611133 – 01154611122
وحتى الساعة الثانية بعد الظير طوال أيام األسبوع عدا الجمعة والسبت، وذلك بالسرعة الممكنة 

 .لغرض تحديث بياناتيم
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