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ارتفاع ضحايا الحصار إلى و  استمرار الحصار المشدد على مخيم اليرموك"
"ضحية (921)

 
 
 
 

 احتراق عدد من المنازل بسبب القصف على مخيم اليرموك. 

  وأزمات صحية في مخيم درعااشتباكات. 

 الجيش النظامي يمنع أهالي مخيم الحسينية من العودة إليه. 
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 ضحايا
قضت يوم أمس في مخيم اليرموك إثر نقص التغذية والرعاية الطبية داخل " فاطمة داوود" -

 .المخيم وذلك بسبب استمرار الحصار المشدد عليه
 

 مخيم اليرموك
مخيم اليرموك يوم أمس تسبب بإندالع الحرائق في بعض  قصف استهدف مناطق متفرقة من

 .منازل منطقة المشروع بالقرب من جامع الوسيم، مما أدى إلى خراب تلك المنازل بشكل كامل

 
 الحريق الذي اندلع جراء القصف على مخيم اليرموك

من وفي سياق متصل شهد المخيم يوم أمس اشتباكات عنيفة بين الجيش النظامي ومجموعات 
القيادة العامة من جهة وبين مجموعات للمعارضة المسلحة،  – الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

وتأتي تلك االشتباكات في ظل استمرار الحصار المشدد المفروض على المخيم منذ أكثر من 
ثمانية أشهر، حيث سجل أمس في المخيم سقوط ضحية جديدة من ضحايا الحصار مما رفع 

ضحية، ومن جانب آخر نفذ  921لضحايا الحصار في مخيم اليرموك إلى  العدد اإلجمالي
" دياب مهنا"الكادر الطبي في مشفى فلسطين يوم أمس وقفة وفاء وقراءة الفاتحة لروح الصيدالني 

 .أحد كوادر المشفى الذي قضى جراء القصف على مخيم اليرموك
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 وفاء لروح الصيدالني دياب مهناالوقفة 

 مخيم درعا
شهد مخيم درعا يوم أمس وقوع اشتباكات عنيفة بين الجيش النظامي ومجموعات من الجيش 
الحر، فيما ال تزال األعمال العسكرية مستمرة في محيط المخيم، ويذكر أن المخيم تعرض في 
األيام السابقة للقصف المتكرر مما أدى لدمار العديد من المنازل، فيما يعاني األهالي من أزمات 

متعددة أبرزها نفاد المواد الطبية وغياب الكوار المتخصصة إضافة إلى انقطاع التيار صحية 
 .الكهربائي

 
 مخيم الحسينية

تشرين الثاني من العام الماضي،  - يزال أهالي مخيم الحسينية خار  مخيمهم منذ شهر نوفمبرال
يش النظامي حيث اضطروا إلى مغادرتها بسبب االشتباكات العنيفة التي وقعت بين الج

ومجموعات من الجيش الحر، والتي انتهت بسيطرة الجيش النظامي على المخيم بشكل كامل، 
لكن ومنذ تلك اللحظة وأهالي المخيم ممنوعون من العودة إلى منازلهم بالرغم من كل ما بذله 
 ناشطوا ووجهاء المخيم من محاوالت مع الحكومة السورية للسماح لهم بالعودة إلى مخيمهم،

 .ويعاني أهالي مخيم الحسينية من ارتفاع إيجارات المنازل خار  مخيمهم
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 مخيم جرمانا
حالة من الهدوء تعم مخيم جرمانا لالجئين الفلسطينيين، فيما تتركز معاناة األهالي على الجانب 

بل اإلقتصادي وذلك بسبب ارتفاع إيجارات المنازل وغالء المواد التموينية، ويشار أن المخيم يستق
 .العشرات من العائالت الفلسطينية التي نزحت عن مخيماتها بسبب أعمال القصف والحصار

 
 مخيم خان الشيح

حالة من الهدوء تعم أرجاء مخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق، فيما ال تزال 
المتكرر للطرقات اإلشتباكات في المناطق المحيطة به مستمرة، كما يشتكي األهالي من االنقطاع 

وفي سياق آخر قام شباب المخيم يوم أمس بمبادرة لتنظيف  ،الواصلة بين المخيم ومركز المدنية
 .مجرى نهر األعو  القريب من المخيم

 
 لجان عمل أهلي

بدأ قسم الخدمات في هيئة فلسطين الخيرية بتعبئة المياه ألهالي مخيم اليرموك المحاصر الذين ال 
 .ناتهم في محاولة لتخفيف من معاناة األهالي بسبب الحصارتصل المياه لخزا

وفي سياق متصل بدأت الهيئة الخيرية إلغاثة الشعب الفلسطيني يوم أمس في مدينة حلب بتوزيع 
السلل الغذائية على العائالت الفلسطينية المسجلة لديها في مقر الهيئة الخيرية بمنطقة الشهباء 

 .الجديدة

 
 ألهالي مخيم اليرموك المحاصرتعبئة المياه 
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 إفراج
من أهالي مخيم النيرب، وذلك بعد اعتقالها من قبل األمن " فاتن فطين شريح"أفر  يوم أمس عن 

 .يوما   91السوري لحوالي 


