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 "قصف عنيف يستهدف مخيم خان الشيح بريف دمشق"

 
 
 

 
 

 توزيع كمية محدودة من المساعدات على أهالي مخيم اليرموك. 

 فلسطيني قضى في مخيم اليرموك. 

  درعاقصف على مخيم خان الشيح واشتباكات في محيط مخيم. 

 (142) فلسطينية قضت بسبب الحصار على مخيم اليرموك ةضحي. 

 استمرار إغالق الطرق الواصلة بين قدسيا ومركز المدينة. 
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 ضحايا
من سكان مخيم اليرموك، ويشار أنه من الحاالت المرضية التي " رشدي المدني"قضى يوم أمس 

الناجم عن نقص التغذية والرعاية الطبية تم إخراجها من اليرموك حيث كان يعاني من التجفاف 
 .بسبب الحصار على المخيم

 
 رشدي المدني

 التطورات الميدانية
استهدف يوم أمس مخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق بقصف عنيف استهدف 
الحارة الغربية منه مما أدى إلى وقوع دمار كبير في المكان، وفي سياق آخر تم أمس إدخال 

حصة ( 055)دفعة جديدة من المساعدات إلى مخيم اليرموك بدمشق، حيث ّوزعت حوالي 
استمر تساقط ضحايا  غذائية على أهالي المخيم المحاصرين منذ أكثر من تسعة أشهر، فيما

أثناء تلقيه العالج خارج المخيم وذلك بعد  "رشدي المدني"الحصار في المخيم، حيث قضى 
نقص التغذية والرعاية الطبية داخل المخيم مما يرفع حصيلة ضحايا إصابته بالتجفاف نتيجة 

وتزامن ذلك مع إخراج حوالي سبعة حاالت إنسانية، وفي سياق  ،ضحية (142)الحصار إلى 
آخر شهد محيط مخيم درعا جنوبي سورية أعمال قصف واشتباكات عنيفة بين مجموعات من 
الجيش النظامي ومجموعات من الجيش الحر، هذا وتشهد تلك المناطق قصف يومي مما أدى 

خرى، أما مخيم العائدين بحماة فيشهد حالة إلى إنقطاع الطرق الواصلة بين المخيم والمناطق األ
 .من الهدوء النسبي
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 األوضاع المعيشية
ال يزال الحصار المشدد المفروض على مخيم اليرموك مستمرًا مما أدى إلى فقدان معظم المواد 
الغذائية والطبية منه، األمر الذي أدى إلى إنتشار العديد من األمراض أبرزها اليرقان والتجفاف 
الناجم عن نقص التغذية والرعاية الطبية، فيما يشهد المخيم في االيام الماضية إدخال عدة 
دفعات من المساعدات التي لم تضع حدًا لمعاناة العائالت المحاصرة وذلك بسبب محدودية 
الكميات التي تدخل، أما مخيم جرمانا في ريف دمشق فيعاني سكانه من إرتفاع أسعار المواد 

وغالء إيجارات المنازل، في حين تشتكي العائالت الفلسطينية النازحة إلى بلدة قدسيا  التموينية
بريف دمشق من إستمرار إغالق الطرق الواصلة بينها وبين مركز المدينة منذ أكثر من نصف 

 .شهر، ويشار أن اآلالف من العائلة الفلسطينية قد نزحت إلى البلدة هربًا من القصف والحصار
 

 أهلي لجان عمل
في محاولة لنشر التوعية الطبية قام تجمع أطباء فلسطينيي سورية، وبالتعاون مع لجنة فلسطينيي 

في مركز " أمراض الصيف والوقاية منها"سورية في لبنان يوم أمس بإقامة محاضرة بعنوان 
ث مدرسة الكفاح إليواء الالجئين الفلسطينيين من سورية إلى لبنان في مخيم عين الحلوة، حي

 .هدفت المحاضرة إلى التعريف بأبرز األمراض التي تنتشر في الصيف وسبل الوقاية منها

 
 محاضرة أمراض الصيف والوقاية منها

 إفراج
 .حيث اعتقل منذ حوالي شهر عند طريق حماة" رامي عباس"أفرج يوم أمس عن الشاب 


