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" ست ضحايا فلسطينيين بينهم طفالن قضوا في سورية يوم أمس"

 
 
 
 

  قصف عنيف يستهدف مخيم حندرات بحلب، ومحيط مخيم خان

 .الشيح بريف دمشق

  اليرموك واستمرار الحصار المشدد عليه منذ قصف يستهدف مخيم

 .أكثر من ثمانية أشهر

  وفد تجمع األطباء الفلسطينيين في أوروبا يستمر بتقديم المساعدة

 .لالجئين الفلسطينيين في لبنان
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 ضحايا
 :ستة فلسطينيين بينهم طفالن قضوا يوم أمس في سورية، والضحايا هم

قضى نتيجة التجفاف بسبب استمرار الحصار ، "محمد ديب محمد ديب زين"المسن  -
 .على مخيم اليرموك

، قضى نتيجة التجفاف بسبب استمرار الحصار على مخيم "محمد خالد عبدهللا"المسن  -
 .اليرموك

قضى أمس في مخيم اليرموك، وهو من أحد عناصر الجبهة  ,تيسير أحمد الحسين" -
 .القيادة العامة -الشعبية 

 .إثر القصف الذي استهدف مخيم حندرات الطفل محمد المصري، قضى -
 .الطفل عمر حمادي، قضى إثر القصف الذي استهدف مخيم حندرات -
 .محمود الشبلي، قضى إثر القصف الذي استهدف مخيم حندرات -

 
 تيسير أحمد الحسين

 حلب -خيم حندراتم
 قصف صاروخي وجوي عنيف استهدف مخيم حندرات بحلب يوم أمس أدى إلى دمار كبير طال
العديد من منازل المخيم، فيما سجل ثالثة ضحايا بسبب ذلك القصف، ويشار أن معظم عائالت 
مخيم حندرات قد غادرت بسبب االشتباكات العنيفة التي اندلعت بين الجيش النظامي ومجموعات 
من الجيش الحر في األشهر الماضية والتي انتهت بسيطرة مجموعات الجيش الحر على المخيم 

ل، كما شهد المخيم في األيام القليلة الماضية لجوء عدد من العائالت إلى تركيا بسبب بشكل كام
 .القصف المتكرر على مخيمهم
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 مخيم اليرموك
قصف يستهدف مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين حيث سقطت يوم أمس عدة قذائف استهدفت 

لجرحى، فما سمعت محيطي شارع المدارس ومشفى فلسطين، مما أسفر عن وقوع عدد من ا
أصوات إشتباكات من جهة شارع الثالثين في المخيم، أما من الجانب اإلنساني فال يزال الحصار 
المشدد المفروض على مخيم اليرموك مستمرًا منذ أكثر من ثمانية أشهر، حيث يعاني المخيم من 

يا الجوع ونقص نفاد جميع المواد الغذائية والطبية داخله، مما أدى إلى استمرار سقوط ضحا
 .العناية الطبية في المخيم حيث قضى أمس مسنان داخل المخيم بسبب إصابتهما بالتجفاف

 
 مخيم خان الشيح

استمرار عمليات القصف التي استهدفت محيط مخيم خان الشيح يوم أمس، حيث سمعت 
خل المخيم، أصوات اإلنفجارات بوضوح داخل المخيم، فيما ال تزال األزمات المعيشية مستمرة دا

خاصة مع انقطاع الطرقات بشكل متكرر مما تسبب بفقدان العديد من المواد األساسية من 
المخيم، وفي حال توافر بعضها فإن أسعارها تكون مرتفعة جدًا، كما يعاني األهالي من ضعف 
في الخدمات الطبية داخل المخيم حيث يعمل المستوصف الوحيد التابع لألونروا داخل المخيم 
بطاقته الدنيا وذلك بسبب التوتر األمني في المحيط وانقطاع معظم الطرقات الواصلة بين المخيم 

 .ومركز المدينة
 

 مخيم جرمانا
حالة من الهدوء تسود مخيم جرمانا لالجئين الفلسطينيين، فيما تتركز معاناة األهالي على الجانب 

التموينية إضافة إلى إنتشار البطالة في صفوف اإلقتصادي حيث يعانوا من ارتفاع أسعار المواد 
أبناء المخيم، ويشار أن المخيم يستقبل العديد من العائالت الفلسطينية التي نزحت عن مخيماتها 

 .بسبب القصف والحصار
 

 لبنان
وفد من تجمع األطباء الفلسطينيين في أوروبا يستمر بتقديم خدماته الطبية لعدد من الالجئين 

السوريين في لبنان حيث بدأ األطباء منذ الثالث من الشهر الجاري بمعاينة المرضى  الفلسطينيين
 ،وتقديم االستشارات الطبية لهم حيث تمت معاينتهم في كل من مشفى الهمشري وتجمع الكرامة
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حالة، على أن يتم إجراء عدد من العمليات  561وبلغ عدد الحاالت التي تمت معاينتها حوالي 
 .ض الحاالت بشكل مجانيالجراحية لبع

 
 لجان عمل أهلي

تنظيف و  قسم الخدمات في هيئة فلسطين الخيرية في مخيم اليرموك يستمر بعملية رفع األنقاض
 .شوارع المخيم، وذلك بهدف الحفاظ على نظافة المخيم وعدم انتشار األوبئة واألمراض فيه

 
 اليرموك رفع األنقاض وتنظيف شوارع مخيم


