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سكان مخيم اليرموك يطالبون منظمة الهالل األحمر الفمسطيني التابعة "
لمنظمة التحرير الفمسطينية بتحمل مسؤوليتها الكاممة اتجاه أبناء الشعب 

 "الفمسطيني في سورية

 
 
 

 ضحٌتان فلسطٌنٌتان سقطتا فً سورٌة .

 قصف على مخٌم الٌرموك ودرعا وخان الشٌح .

  استمرار معاناة سكان مخٌم الحسٌنٌة بسبب الحصار الذي ٌفرضه
. الجٌش النظامً على مخٌمهم

  األمن السوري ٌمنع المؤذنٌن فً مسجد فلسطٌن بمخٌم الرمل
. بالالذقٌة من رفع األذان
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 :ضحايا
 قضى بالقرب من المشفى ،من أبناء مخيم درعا" أنس محمد عبد الحق"ارتقاء الشاب  -

 .الوطني بدرعا
فمسطيني الجنسية من سكان مخيم خان الشيح، قضى " سمير إبراىيم خميل"ارتقاء الشاب  -

. نحبو بعد شير من اختطافو من قبل مجموعة مسمحة مجيولة اليوية

 
 أنس محمد عبد الحق

 
 مخيم اليرموك

نقل مراسل مجموعة العمل نبأ تجدد القصف عمى مخيم اليرموك حيث ُسجل سقوط قذيفة بالقرب 
من جامع البشير أسفرت عن وقوع عدد من اإلصابات، ومن جانب آخر شيد المخيم صباح 

ليو، ومن الجانب المعاشي ال يزال سكان المخيم يعانون  اليوم حركة دخول وخروج لألىالي منو وا 
غالق لممشافي  من عدم توفر معظم خدمات البنى التحتية من كيرباء وماء وشبكة اتصاالت وا 

. والمخابز بسبب الحصار الذي يفرضو الجيش النظامي عمييم لمشير الثامن عمى التوالي
ومن جانبيم ناشد سكان مخيم اليرموك منظمة اليالل األحمر الفمسطيني التابعة لمنظمة التحرير 
الفمسطينية لتحمل مسؤوليتيا الكاممة من الناحية الطبية اتجاه أبناء الشعب الفمسطيني في سورية 
وطالبوىا بالتدخل الفوري إلدخال مواد طبية وغذائية إلى داخل المخيمات الفمسطينية خاصة منيا 

دخال كوادر طبية مؤىمة لمتعامل مع الحاالت الخطرة، وتأمين ممرات آمنة لنقل  المحاصرة، وا 
 .الجرحى الذين يحتاجون لمشافي متخصصة
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 مخيم درعا
استيدف أحياء مخيم درعا وطريق السد  (الميغ)أفاد مراسل مجموعة العمل بأن الطيران الحربي 

ما أدى إلى سقوط عدد من الضحايا والجرحى، ومن الجانب االقتصادي يعيش سكان المخيم 
 .ظروف إنسانية صعبة نتيجة شح المواد الغذائية واألدوية وعدم توفر الدقيق والمحروقات

 
 مخيم خان الشيح

ذكر مراسل مجموعة العمل بأن مخيم خان الشيح تعرض لمقصف وسقوط عدد من القذائف عمى 
أطرافو الشرقية وشارع السعيد، تزامن ذلك مع تحميق لمطيران الحربي في سمائو، ومن جية أخرى 
يشكو سكان المخيم من أزمات خانقة تجمت بعدم توفر مادة الطحين والمحروقات ونقص شديد 

في األدوية واستمرار انقطاع التيار الكيربائي وشبكة االتصاالت الخموية عنو لفترات زمنية 
 .طويمة

 
 مخيم الرمل الالذقية

أنباء أوردتيا أحدى صفحات التواصل االجتماعي المعنية بنقل أخبار مخيم الرمل بالالذقية 
أفادت بأن األمن السوري منع المؤذنين في مسجد فمسطين بالمخيم من رفع األذان، دون أن 

يعطي أي تبريرات واضحة لسبب المنع، يشار أن صوت األذان مازال يصدح في أرجاء المخيم 
 .عبر مكبرات الصوت

 
 مخيم الحسينية

ىدوء حذر خيم اليوم عمى حارات وشوارع وأزقة مخيم الحسينية، تخممو سماع أصوات انفجارات 
قوية ىزت أرجاء المخيم بسبب القصف عمى المناطق المجاورة لو، ومن جانب أخر أشار مراسمنا 

عن تعرض امرأة من سكان المخيم لمقنص وذلك أثناء تفقدىا لمنزليا داخل المخيم، وفي سياق 
متصل يعاني سكان المخيم من استمرار الحصار المفروض عمى المخيم من قبل الجيش 

النظامي والذي دخل شيره الثامن وما نجم عنو من أزمات معيشية كبيرة بسبب منعو إدخال 
 .كميات كبيرة من الطعام والخضروات واألدوية والمحروقات إلى المخيم

 
 :لجان عمل أهمي

 أعمنت الييئة الخيرية إلغاثة الشعب الفمسطيني عن افتتاح صيدلية مجانية بمقرىا الجديد في
، ودعت الييئة جميع أبناء مخيم اليرموك ممن ىم (دخمة فرن حمدان- مركز القدس الثقافي)

بحاجة إلى أدوية التوجو لمصيدلية، كما ناشدت الييئة جميع المنظمات اإلغاثية واإلنسانية 
. لممساىمة والتبرع إلنقاذ مئات األرواح من أبناء المخيم
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افتتاح صيدلية مجانية تقوم بالهيئة الخيرية إلغاثة الشعب الفمسطيني 

 
وفي السياق ذاتو واصل الفريق التطوعي لييئة فمسطين الخيرية بمخيم اليرموك، حممة النظافة 

. ورفع األنقاض في المخيم
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