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إعطاب إحدى شاحنات حملة الوفاء األوروبية إثر تعرض منطقة تجمعها "
للقصف، والحملة وأهالي مخيم اليرموك يطالبون بهدنة مؤقتة إلدخال 

 "المواد اإلغاثية لليرموك

 
 

 في سوريةحايا فلسطينيين سقطوا ثمان ض. 

  بسبب  الالذقيةحالة من الهلع والتوتر تخيم على أجواء مخيم الرمل في
 .النظامي تحسباً للضربة العسكريةمنية التي يتخذها الجيش  الترتيبات األ

  أهالي مخيم خان الشيح يعانون من أزمات معيشية خانقة بسبب الحصار
 .روض عليهم من قبل الجيش النظاميالمف

  اداتـــــيـــع"الشعب الفلسطيني تقوم بافتتاح  إلغاثةالهيئة الخيرية 
 .في منطقة قدسيا" ةـــريـــالخي
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 :ضحايا
ط وسق جراءحتفه ، كومرالي ممخي أبناء نم 2991 قدمش مواليد" السهلي أحمد"• لقي الشاب 

 ,سواعدعة وفي مجم إغاثيول ؤيشار أن السهلي مس، بياوزن رصالة قص نب مرصاروخ بالق
 .والتنمية التدريب زكردارية في م الهيئة اإل ووعض

 
 الشاب أحمد السهلي

 جراءك ومرالي ممانا حتفه في مخيرج مسكان مخي نم" دومحم أحمدرامي  محمد"• قضى الشاب 
 .المخيمعلى  القصف

 
 محمود رامي محمد
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 .معلى المخي فنتيجة القص، السبينة ممخي أبناء نم "فاعيرال عالء"الشاب  سقط• 
على  فالقص جراء، السبينة مسكان مخي نم ووالدته" فاعيرال إبراهيم"الشاب  نم كلع ر• مص
 . مالمخي

 معه في مخيرمانا مصرج ممخي أبناء نم الجنسية فلسطيني "وني بال محمديحي "• لقي الشاب 
 .كومرالي

 جراء كوذل، كومرالي ممانا في مخيرج مسكان مخي نم" يرالجاب عبد هللا"• قضى الشاب 
 .مض له المخيرتع القصف الذي

 
 الجابري هللا عبد

 وذلك، منطقة جوبر نري موس فلسطيني 3/9/1123 أمسم وي" هانوت نحسي محمد"ع ر• مص
 .12/8/1123م وقية يرالش منطقة الغوطةعلى  القصف الكيماوي جراء

 
 الالذقية لمرال ممخي

منية التي  تيبات األرالت ببسب الالذقيةفي  لمرال ممخي أجواءعلى  متخي رتوالهلع والت نحالة م
ناحية  نم معلى سكان المخيهذا  رما أث، ريةوبية لسربة الغرتحسبًا للض الجيش النظامي يتخذها

 .مدية للمخيؤالم زاجومني علي الح األ التدقيق والتشديد
 وغالء واألدويةائية ذاد الغوالحال وشح الم رفق نم مفيعاني سكان المخي نياإلنسا الجانب نأما م

 .سعار األ
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 خان الشيح ممخي
ات وم تخللها سماع أصوخان الشيح الي مارع مخيوعلى حارات وش خيمت الحذر الهدوء نحالة م

الناحية المعاشية  نأما م، المتاخمة له طقالمنا قصفنتيجة  مالمخي أرجاءت زية هوانفجارات ق
 لقب نم موض على مخيمهرالحصار المف وذلك بسببأزمات معيشية خانقة  نفيعاني سكانه م

ائية ذاد الغوفي الم شديد صعنه نق منج والذيالي وعلى الت رابع عشرم الوللي النظامي الجيش
 .واألدويةوقات روالمح

 
 سبينة ممخي
 والذيفيه  طقالمنا معظمعلى  القذائفالحصار وانهمار  تحت وطأةزح رالسبينة ي مال مخيزما ي

  إال، محى منهرات الجرط عشوأبنائه وسق نم عدد ارتقاءوإلى ، مسكان المخي معظموح زأدى لن
 هذا، عليه القصف تجدد نف مووج بالخزالنسبي المم الهدوء نم حالة موالي ديشه مأن المخي
التيار  انقطاعار رواستم، وقات فيهروالمح واألدوية الغذائيةاد ونفاد جميع الم نسكانه م ويشتكي

 .يلةطوات زمنية رعنه لفت واالتصاالتبائي رالكه

 
 من آثار القصف على مخيم سبينة
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 مانارج ممخي
ية وات انفجارات واشتباكات قوه سماع أصوصف رعك، مانارج مم هادئ يعيشه سكان مخيوي

على  أطلقت مشباب المخي نعة مومجمنت ى أعلرجهة أخ نوم، المجاورة له طقالمنا نقادمة م
إنشائها  نف مدفأن الهيها عل نالقائمي وبحسب، والتنمية الشبابية لإلغاثة رعه فجومجمنفسها اسم 

ضع الثقافي والمعيشي وال نوتحسي الفلسطينية في المجتمع روتنمية الفئات الفقي خدمة وه
ل لبيئة وصوال لأج نرادة السليمة م اإل مومة وإكسابهروالمح المهمشةه الفئات ذله واالجتماعي

المهمة  هذه قولتحقي مستدامة يةتنم إحداث لأج نالقادمة م لألجيالاع ومناسبة دب ة لإلزمحف
ل  خال نم المطلوبة الخدماتجميع  رفيولت واإلمكانيات الطاقات لك لتوظيف عةوتسعى المجم
 .االستمراري الطابعذات  والتطويريةية وامج التنمروالب والحمالتالمبادرات 

 
 :أهلي للجان عم

، منطقة قدسيافي " ةـــيرـــادات الخيـــــيـــع"بافتتاح  الشعب الفلسطيني إلغاثةية رالهيئة الخي تقام
بي طمجمع  إنشاء ميت ثحي، قدسياقة طفي من نللنازحي الطبية االحتياجات نتأمي وذلك بهدف

 .المجاني والفحص واألدوية الطبية الخدماتكافة  تقديم نيتضم
ك ومرالي مسكان مخي نم الفلسطينيين الالجئين نم ركبي عدد متض قدسيا منطقةه أن رذك الجدير

 .األخرى الفلسطينيةوالمخيمات 

 
 منطقة قدسياة في ـــيرـــادات الخيـــــيـــالع
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 :ت تضامنية حمال
رية وبي سون منكولع 1وربية األ الوفاءض قافلة حملة رنبأ تع لعة العمومجم لاسرم لنق

 أكدفيما ، حىرالج نم وعدد نط ضحيتيوما أدى لسق، قرية دمشوالعاصمة الس لداخ فللقص
، الشاحنات إحدى إلصابةأدى  فيشار أن القص، راد القافلة بخيروأف طاقماسلنا أن جميع رم

 بإعالن روالح النظامي نالجيشي نك مومرالي ممخي أبناء نم عدد من الناشطين طالبعليه  وبناء
 مم رعاية األ وذلك تحت، مل المخيودخ نوروبية م األ اإلغاثةحملة  نقتة كي تتمكؤم هدنة

 مالعاملة في المخي اإلغاثيةالهيئات  قيطر نزيع عوالت مري وأن يتوالس رحم ل األ والهال المتحدة
 .مفي المخي المدنيينزيعها على وم بتوكي تق
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