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ارتفاع الحصيلة الموثقة للشهداء الفلسطينيين الذين سقطوا في سورية "
 "شهيدًا حتى اللحظة 999إلى 

 

 
 

 
 شهيدان فلسطينيان في سورية. 

  25اشتباكات في مخيم اليرموك، واستمرار الحصار عليه لليوم 

 .التوالي على

 سنحرر مخيم اليرموك بالقوة العسكرية إذا فشلت الجهود : "جبريل

 "السياسية في تحقيق ذلك

 المخيمات الفلسطينية في سورية معاناة إنسانية مستمرة. 
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 :شهداء
من سكان مخيم الحسينية فلسطيني الجنسية، استشهد " هشام حسين أبو الليل" الشهيد -

 .على المخيممتأثرا بجراحه نتيجة القصف 
فلسطيني الجنسية من سكان دمر الغربية، اعدم ( عاما   73")يوسف وليد الجبان"الشهيد  -

 .ميدانيا  في منطقة القطيفة بريف دمشق
 

 مخيم اليرموك
يؤكد حدوث اشتباكات عنيفة أول شارع " مجموعة العمل من أجل فلسطينيين سورية"مراسل 

المسلحة التابعة للجيش الحر وبين الجيش النظامي،  الثالثين ومحيط قسم اليرموك بين الجهات
كما شوهد حركة دخول وخروج ألهلي مخيم اليرموك منذ ساعات الصباح الباكر بشكل اعتيادي، 
ونوه المراسل أن سكان المخيم ما زالوا يعانون من نقص حاد في المواد الطبية والغذائية ومواد 

 .على التوالي 25الجيش النظامي عليهم لليوم التدفئة بسبب الحصار الخانق الذي يفرضه 
أمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة في " احمد جبريل: "ومن جهة أخرى قال

أنه سيتم تحرير مخيم اليرموك من المجموعات المسلحة التي "لقاء على أحدى القنوات الفضائية 
 .كما وصف" د السياسية في تحقيق ذلكتسيطر عليه بالقوة العسكرية إذا فشلت الجهو 

يذكر أن وفدا  برئاسة زكريا األغا يقوم حاليا  بزيارة لدمشق بهدف البحث عن حلول الزمة مخيم 
 .اليرموك وعودة سكانه إليه

 مخيم النيرب
بأن أهالي مخيم النيرب استيقظوا منذ الصباح الباكر على أصوات " مجموعة العمل"أفاد مراسل 

عنيفة وقصف سمع دويها في أرجاء المخيم جراء القصف على األحياء والمناطق  إنفجارات
 .المجاورة له، ما سبب حالة من الهلع والخوف لهم

ومن جهة أخرى يعاني المخيم من أزمات معيشية خانقة خصوصا  مع انقطاع التيار الكهربائي، 
 .غذائية والتدفئة والخبز فيهوشبكة االتصاالت عن معظم مناطقه، والنقص الحاد في المواد ال

 مخيم درعا
بأن معاناة أهالي مخيم درعا اإلنسانية والمعيشية ال زالت مستمرة " مجموعة العمل"أفاد مراسل 

 .بسبب فقر الحال والنقص الشديد في المواد التموينية والغذائية والمحروقات ومادة الخبز
 السبينهمخيم 

من تبقى  أن، إال السبينهمن الهدوء النسبي يشهدها مخيم  حالة" مجموعة العمل"نقال  عن مراسل 
من سكانه يشتكون من تدهور األوضاع المعيشية فيه بشكل كبير، إضافة إلى تفاقم أزمات 

حيث أصبح الحصول على ربطة الخبز بالغ الصعوبة،  الكهرباء والمحروقات والخبز في المخيم،
 .كل كبيرإضافة إلى ارتفاع أسعار المواد األولية بش
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 مخيم حندرات
أن سكان مخيم النيرب بحلب يعيشون أوضاع إنسانية ومعيشية سيئة " مجموعة العمل"أكد مراسل 

للغاية بسبب انعكاس األحداث في سورية عليهم، فسكان المخيم يعانون من نقص حاد في المواد 
اع التيار الكهربائي الغذائية والخبز ومواد التدفئة، وما يزيد الوضع صعوبة هو استمرار انقط

 .وشبكة المياه واالتصاالت عنه
 

 لجان عمل أهلي
لليوم الثالث على التوالي، حيث استمر " نظف مخيمك"واصلت هيئة فلسطين الخيرية حملة 

العمل في تنظيف منطقة حي التقدم في مخيم اليرموك، وسط ارتياح سكان المنطقة لهذه الخطوة 
 .الطرقاتالهامة في رفع القمامة وفتح 

 

 
 

 "مخيمك نظف" باسم الخيرية فلسطين هيئة بها تقوم التي اليرموك مخيم في التنظيفحملة 
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