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 منهم ثالث سورية فيفلسطينيين  ضحايا ست"

 "اليرموك في جوعا   قضوا
 
 
 
 
 

" 
 
 

 قضى جوعا  في مخيم اليرموك المحاصر" منصور حسن اهلل خير" 
 

 القناصة مرمى في درعا مخيم وسكان اليرموك، على قصف. 
 السادس لليوم السيارات أمام العائدين مخيم إغالق . 
 وكهرباء اتصاالت بال الشيح خان مخيم . 
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 : ضحايا
 بسبب الطبية والمواد التغذية نقص نتيجة اليرموك مخيم في قضوا جدد ضحايا ثالث

 : هم والضحايا المخيم على المفروض الحصار
 ."خليل محمد أحمد" -
 ". عوكل قاسم أمل" -
 ."منصور حسن اهلل خير" -

 
 
 
 
 
 
 
 

 قضى جوعا  في مخيم اليرموك المحاصر" منصور حسن اهلل خير"

 
 كما قضى كل من:

 على هاون قذيفة سقوط جراء قضى اليرموك مخيم سكان من "غنايم عادل" -
 .الجاعونة شارع

 أن ويشار اليرموك مخيم في اشتباكات إثر قضى" عوض وجيه شادي" -
 .العامة القيادة - الشعبية الجبهة عناصر من العوض

 أصيب بجراح متأثرا   قضى درعا، مخيم أبناء من الدندشي هزاع تيسر محمد -
 . النظامي للجيش التابع التربية حاجز قبل من للقنص تعرضه نتيجة بها



 

Email: Reports@actionpal.org - Tel: +442084530919 - Fax:+442084530994 - Mob: +447447423737 

 

 : اليرموك مخيم
 عدة على دارت عنيفة اشتباكات الصباح ساعات منذ اليرموك مخيم شهد

 إحدى سقوط عن ناجم انفجار أصوات سماع مع ذلك تزامن محاور،
 شارع منطقة في قذيفة لسقوط المساء في المخيم تعرض كما القذائف،
 ، غنايم عادل"  الشاب سقوط إلى أدت المساء وألبان أجبان فوق الجاعونة

 . اإلصابات من عدد ووقوع
 بسبب حقيقية مأساة يعيشون المخيم سكان يزال ما أخرى جهة ومن

 القيادة الشعبية والجبهة النظامي الجيش قبل من عليهم المفروض الحصار
 ثالث سقوط إلى أيضا   اليوم أدى والذي التوالي على 271 لليوم العامة

 .األدوية ونقص والتجفاف التغذية سوء نتيجة ضحايا
 

 : درعا مخيم
 مخيم مدخل على قضوا الضحايا من عددا   بأن العمل مجموعة مراسل ذكر
 للجيش التابع المؤسسة حاجز قناص قبل من استهدافهم نتيجة اليوم درعا

 . الدندشي تيسير احمد الشهيد منهم عرف النظامي
 نيران من والخوف الرعب من حالة يعيشون المخيم سكان يزال ما ذلك إلى

 للمخيم الرئيسية الشوارع على المطلة المباني على المنتشرين القناصة
 هو ما كل بقنص ويقومون وشيخ امرأة و طفل بين يميزون ال والذين

 واألدوية الغذائية المواد شح من السكان يشتكي أخرى جهة ومن متحرك،
 واتصاالت وكهرباء ماء من األساسية البنى خدمات جميع انقطاع واستمرار

 .المخيم عن
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 : حمص العائدين مخيم
 أمام المخيم مداخل إغالق استمرار نبأ العمل مجموعة مراسل ذكر

 على كبير أمني تشديد مع ذلك ترافق التوالي، على السادس لليوم السيارات
 لدى هاجسا   يشكل األسعار ارتفاع يزال ال االقتصادي الجانب ومن .المارة

 .سورية تشهده الذي األمني التدهور جراء البطالة من يعانون الذين األهالي
 

 : الشيح خان مخيم
 الظالم تحت يقبع مايزال الشيح خان مخيم بأن العمل مجموعة مراسل أفاد

 االتصاالت لقطع إضافة هذا أيام عشر اثني من أكثر منذ الدامس
 أزمة تزال ما المعاشي الجانب ومن المخيم، أرجاء جميع عن واالنترنت

 نتيجة ألبوابها األفران معظم إغالق بسبب المخيم في قائمة الخبز رغيف
 في شديد نقص من السكان يشكو كما والمحروقات، الدقيق مادة توفر عدم

 .األسعار وغالء واألدوية الغذائية المواد
 

 : حماة العائدين مخيم
 الدهم حمالت يعكره بحماة العائدين مخيم أهالي به ينعم نسبي هدوء

 الهلع يثير مما واألخرى الفينة بين السوري األمن يشنها التي واالعتقال
 جهة ومن التعسفي، االعتقال من أبنائهم على خوفهم بسبب لديهم والرعب

 كبير، بشكل المعيشية األوضاع تدهور من المخيم سكان يعاني أخرى
 المواد أسعار وارتفاع والخبز والمحروقات الكهرباء أزمات تفاقم إلى إضافة
 .كبير بشكل األولية
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 : أهلي عمل لجان
 األطفال نفذ الفلسطيني الشعب إلغاثة الخيرية الهيئة من كادر بإشراف

 .فيها العامة للمرافق تنظيف حملة dtc الـ إيواء مركز في المقيمين
 


