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الفلسطينيون السوريون المعتصمون في لبنان يبدأون إضرابهم عن "
 "الطعام إحتجاجا على تجاهل األونروا لمطالبهم

 

 
 
 

 فلسطينيان سقطا اليوم في سورية .

 غارات جوية على مخيم السبينة ودرعا .

 قصف على مخيم الحسينية واليرموك .

 استمرار انقطاع الكهرباء عن تجمع العائدين برزة .
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 :ضحايا
من سكان مخيم اليرموك فمسطيني الجنسية، قضى جراء القصف " عدنان موسى"الشاب  -

 .عمى المخيم
من مخيم اليرموك قضت إثر القصف عمى حي الخابوري في منطقة " سمية سالل" -

 .اليامة
 

 مخيم السبينة
في مخيم السبينة تعرض المخيم فجر اليوم لعدد من الغارات .." مراسل مجموعة العمل"نقاًل عن 

الجوية أدت إلى مجزرة راح ضحيتيا ستة أفراد من عائمة واحدة تم العثور عمى جثثيم تحت 
لى اآلن لم يتم التعرف عمى ىوية الضحايا، كما سقط إثر القصف عدد من  األنقاض، وا 

الجرحى، ومن جانب آخر أفاد مراسمنا عن استمرار الحصار الذي تفرضو قوات الجيش السوري 
. النظامي عمى المخيم

 
مخيم الحسينية 

ذكر مراسمنا بأن مخيم الحسينية شيد سقوط عدد من القذائف عمى مناطق متفرقة منو منذ 
ساعات الفجر األولى لم تسفر عن وقوع إصابات، تزامن ذلك مع حدوث مواجيات بين 

مجموعات الجيش الحر والجيش النظامي عمى أطراف المخيم استخدمت فييا األسمحة الخفيفة 
والمتوسطة،كما ُسجل سقوط قذيفتين عمى محيط جامع الرحمن مما تسبب بأضرار مادية في 

. المكان
 

 مخيم درعا
تعرض مخيم درعا صباح اليوم لغارات جوية مما تسبب بتدمير عدد من منازل المدنيين شرقي 

المخيم، فيما استمر سقوط قذائف الياون عمى مناطق متفرقة منو حتى مساء اليوم مسببة أضرار 
. مادية كبيرة إضافة لتسجيل عدد من الجرحى

 
 مخيم اليرموك

أفاد مراسمنا بعودة التيار الكيربائي لمعظم مناطق المخيم وذلك بعد انقطاعو ألربعة أيام بشكل 
متواصل، كما أشار إلى عودة االتصاالت األرضية إلى بعض مناطق المخيم، ونّوه مراسمنا إلى 

، كما سقطت عدة قذائف عمى إصاباتأن حي الزين تعرض لسقوط قذيفة لم تسفر عن وقوع 
 وحارات بئر السبع اقتصرت أضرارىا عمى الماديات فقط، كما شيد المخيم 30امتداد شارع ال
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تحميقاً  لمطيران الحربي في سمائو وتزامن ذلك مع سماع أصوات إنفجارات بسبب القصف عمى 
. المناطق المجاورة لو

 
 اليرموك مخيم في الدمار آثار بعض

 تجمع حي العائدين في برزة
أكد مراسل مجموعة العمل استمرار انقطاع التيار الكيربائي عن حي العائدين في برزة بدمشق 
منذ خمسة أيام عمى التوالي، ونوه المراسل أن عدد كبير من العائالت الفمسطينية القاطنة في 

ة برزة البمد من قصف قالحي اضطرت لمنزوح عنو بسبب التوتر األمني الذي تشيدىا منط
واشتباكات مستمرة بين الجيش النظامي ومجموعات الجيش الحر، الجدير ذكره أن عدد سكان 

 نسمة ويعرف أيضًا بتجمع حطين ألن أغمبية سكانو من قرية 2000تجمع حي العائدين يبمغ 
. حطين في فمسطين

 
 مخيم خان الشيح

ىدوء حذر في مخيم خان الشيح، تخممو سماع أصوات إنفجارات عديدة بسبب القصف عمى 
المناطق المحاذية لو، وأما عن الجانب المعيشي فال يزال المخيم يعاني من أزمات في الخبز 

. والمواد الغذائية والمحروقات
 

:  األونروا
 عن الطعام إضرابا الرئيسي األونروا مقر أمامبدأ النازحون الفمسطينيون من سوريا المعتصمون 
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 من مسؤولياتيا وعدم االستجابة لمطالب النازحين الذين نظموا لميوم األونروااحتجاجًا عمى تحمل 
 ، ليمبإىماليا منددة األونرواالثالثين مسيرة مركزية جالت حول مقرات 

والمديرة العامة لموكالة في لبنان، « األونروا»كما وجو المعتصمون مذكرة إلى المفوض العام لـ
ضرورة تأمين سكن الئق ليم، وتقديم مساعدات مالية وعينية دائمة لمنازحين، »ـطالبوا فييا بـ

 وحذرت المذكرة من ،«والعمل عمى حل قضية االستشفاء من دون مماطمة، وكذلك قضية التعميم
عدد العائالت »و يشار أن « تصعيد التحرك أمام مكتب صيدا إذا لم نجد آذانا صاغية لمطالبنا»

لى عين الحموة تجاوز الـ  .« عائمة2350الوافدة إلى مخيمات صيدا ومنطقتيا وا 
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