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 استمرار الحصار على مخيم اليرموك لليوم التاسع عشر على التوالي، وأزمات معيشية خانقة في
 .واعتقاالت في مخيم درعا ،مخيمات النيرب ودرعا والحسينية

 
 

 
 على مخيم اليرموكأمس  سقطت التي القذائف ألحد صورة
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 مخيم اليرموك
أن سكان مخيم اليرموك أبدوا قلقهم من قيام " مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية"نقاًل عن مراسل 

الماسة لتلك  ة األهالينقلها الى خارج المخيم رغم حاجبعض التجار ببيع أو تصفية مستودعاته الغذائية و 
المواد خصوصًا في ظل الحصار الخانق الذي يفرضه الجيش النظامي على مخيم اليرموك لليوم التاسع 

 .واد الغذائية والطبية إلى المخيمعشر على التوالي، حيث تقوم الحواجز بمنع دخول الم

 
 أمس سقطت التي القذائف ألحد صورة

 مخيم النيرب
لعدة أيام  همخيم بشكل جزئي، وذلك بعد انقطاععن عودة التيار الكهربائي للأفاد مراسلنا في مخيم النيرب 

مع شح كبير وترافق ذلك بشكل كامل، فيما استمر انقطاع االتصاالت واالنترنت لساعات طويلة يوميًا، 
 .بمواد التدفئة في المخيم

 مخيم درعا
المخيم، وعدم توافر المحروقات ومواد نقاًل عن مراسلنا في مخيم درعا، أزمات معيشية حادة يعانيها 

 .التدفئة فيه، وانقطاع التيار الكهربائي وشبكات االتصال لساعات طويلة يومياً 
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 مخيم الحسينية
فوق سمائه، ترافق ( ميغ)بأن مخيم الحسينية شهد تحليقًا للطيران الحربي " مجموعة العمل"أفاد مراسل 

اء المخيم والمناطق المجاورة له، وقد ُسجل سقوط قذيفة ذلك مع سماع أصوات انفجارات قوية هزت أرج
 .بالقرب من نادي تل الفخار أدت إلى وقوع عدد من اإلصابات

 
 :لجان عمل أهلي
في مخيم اليرموك بأن الهيئة الوطنية األهلية الفلسطينية قد أخذت على " مجموعة العمل"نقاًل عن مراسل 

الشهيد محمد فايز حالوة بهدف جعلها مستوصفا لعالج سكان عاتقها مسؤولية إعادة فتح وتأهيل مشفى 
مخيم اليرموك، وبناء عليه تناشد الهيئة عبر مجموعة العمل كل من يستطيع مد يد العون والمساعدة 

 .إلتمام إصالح المشفى

 
 حالوة فايز محمد الشهيد لمشفى وتأهي فتح عادةإ

 :اعتقال
فلسطينيي الجنسية " نور فالحة"والشاب " محمد سليمان"الشابين نبأ اعتقال " مجموعة العمل"أورد مراسل 

 .جز للجيش النظامي في درعا المحطةمن سكان مخيم درعا، وذلك أثناء مرورهما أمام حا
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 :إفراج
وردت لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أنباء غير مؤكدة عن إطالق سراح كل من الناشطين 

 .حسام الجلبوطالدكتور إياد شهابي والناشط 
 

 :فقدان
فلسطيني الجنسية من سكان حي " عدنان حمزة عبد الحق"فقدان " مجموعة العمل"نقاًل عن مراسل 

ولم ترد عنه أي معلومات  3112/ 9/1التضامن، وذلك أثناء خروجه من مكتبه في حي الميسات بتاريخ 
 .حتى اآلن
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