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"دبابات النظام تستهدف مخيم درعا بعدد من القذائف"

• توثيق قضاء الجئ فلسطيني في سجون النظام السوري.
• الهالل األحمر يفتتح دورة حول إدارة الجثث ومخاطر التعرض لمخلفات االسلحة.
• فريق "تكاتف" التطوعي يوزع الماء في مخيم اليرموك بدمشق.

ضحايا
وثقت مجموعة العمل ،قضاء الالجئ الفلسطيني "أدهم الخطيب"
 26عاماً تحت التعذيب في سجون النظام السوري بعد اعتقاله
قرابة أربعة أشهر في منطقة الزاهرة القديمة بدمشق.

إذ تم اعتقاله بعد خروجه من مخيم اليرموك وأعلن عن وفاته
بتاريخ  ،2014-08-26وهو من أبناء مخيم اليرموك وأحد
كوادر الهيئة الوطنية داخل مخيم اليرموك.

آخر التطورات
استهدفت الدبابات التابعة للنظام السوري مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين بعدد من القذائف ترافق
ذلك مع قصف بقذائف الهاون التي استهدفت مناطق متفرقة من المخيم.
إلى ذلك ،استهدفت قوات النظام السوري أول أمس حي طريق السد جنوب سورية بأسطوانة
متفجرة مما أحدث خراباً في المنازل وأثار حالة خوف وفزع بين المدنيين.

فيما يشتكي أهالي المخيم من صعوبة كبيرة بتأمين اإلسعافات األولية واألدوية العالجية للعديد
من الجرحى والمرضى في مخيم درعا والبلدات المحيطة به ،خصوصاً مع انقطاع الطرق
واستمرار االشتباكات في محيط المخيم ،األمر الذي أدى إلى توقف معظم المستوصفات والنقاط

الطبية عن العمل إثر استهدافها بالقصف بشكل متكرر.

وباالنتقال إلى دمشق حيث افتتح الهالل األحمر الفلسطيني بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب
األحمر دورة حول إدارة الجثث ومخاطر التعرض لمخلفات األسلحة لغير المختصين في قاعة
المحاضرات في مجمع يافا الطبي بمنطقة المزة.
وقال مشرفو الدورة التي تضم  30متدرباً أن هدف الدورة هو تعريف الفريق حول إدارة الجثث

والمخاطر التي قد تنتج عن التعرض لمخلفات االسلحة ،تحضي اًر للعمل في مخيم اليرموك.

يذكر أن العديد من الالجئين الفلسطينيين لقوا حتفهم تحت االنقاض وأصيب عشرات الجرحى من
النساء واألطفال جراء استهداف قوات النظام السوري األقبية في مخيم اليرموك بالصواريخ
الفراغية والبراميل المتفجرة ،ما أسفر عن استشهاد أكثر من  20الجئاً أغلبهم من النساء
واالطفال ،فيما اليزال عدد من الضحايا تحت األنقاض حتى اآلن.

أما في مخيم اليرموك فقد وزع فريق تكاتف التطوعي الماء على األهالي الموجودين في مخيم
اليرموك المنكوب ،وذلك في أول مبادرة شبابية بعد حملة القصف العنيفة وخروج "داعش" من
المخيم.
وعلى الرغم من وجود مخلفات الدمار في شوارع مخيم اليرموك وصعوبة الوصول إلى غالبية
المناطق ،إال أن بعض األهالي استطاعوا تنظيف عدد من حارات المخيم ووضعوا خزانات لتعبئة
المياه لسد بعض حاجات قاطني تلك المناطق.
الجدير ذكره أن فريق "تكاتف" التطوعي تم تأسيسه وتشكيله بمبادرة من االتحاد العام لطلبة
فلسطين في سورية ،من عدد من الشباب والطلبة الفلسطينيين في كافة المخيمات والتجمعات
الفلسطينية في سورية.

ويهدف الفريق بحسب "تكاتف" إلى المشاركة في العمل االجتماعي التطوعي وعلى الخصوص
في المخيمات والتجمعات الفلسطينية إلظهار العمل الشبابي والطالبي المشترك وإظها ار لطاقة
الشباب واستغاللها في خدمة المجتمع ومساهمة لبناء المجتمع ،ويعمل تحت إشراف الهيئة العامة
لالجئين الفلسطينيين العرب.

