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الحصار عمى مخيم اليرموك  فمسطينيان سقطا اليوم في سورية، واستمرار"
" والحسينية والسبينة والنيرب

 

 
 
 

  نفاد معظم المواد الغذائٌة من مخٌم حندرات وانقطاع الطرق المؤدٌة
. إلٌه

  ًفلسطٌنٌو سورٌة فً لبنان ٌواصلون اعتصامهم أما المقر الرئٌس
. لألونروا

 الجئ فلسطٌنً سوري ٌضرب عن الطعام فً مطار اسطنبول .

  استمرار انقطاع التٌار الكهربائً عن مخٌم الٌرموك للٌوم الخامس
. على التوالً
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 :ضحايا
 .قضى إثر االشتباكات التي وقعت في منطقة باب ىود في حمص" محمود عقمة" -
 .قضى في االشتباكات التي وقعت في مخيم اليرموك" أنس الكبرا" -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عقمة محمود      الكبرا أنس
 

 مخيم اليرموك
أفاد مراسمنا في مخيم اليرموك عن استمرار انقطاع الماء عن مناطق واسعة من المخيم، إضافة 
النقطاع التيار الكيربائي عن معظم أحيائو منذ أربعة أيام، مما أدى لتفاقم األزمات المعيشية في 
المخيم خصوصًا مع استمرار الحصار الذي يفرضو الجيش النظامي عمى أىالي المخيم، حيث 

يقوم بمنع إدخال المواد الغذائية والطبية إلى المخيم إال بكمية قميمة، ومن جانب آخر شيد المخيم 
 ناجمة عن القصف عمى إنفجاراتتحميقًا لمطيران الحربي في سمائو إضافة لسماع أصوات 

. المناطق المجاورة لو
 

حمص – مخيم العائدين 
نقاًل عن مراسمنا في مخيم العائدين بحمص ىدوء حذر ساد المخيم حيث لم ًتسجل اليوم أي 
حوادث قصف أو اشتباكات فيو، تخممو سماع أصوات االنفجارات الناجمة عن القصف عمى 
المناطق المجاورة لو، وعن الوضع المعيشي أفاد مراسمنا باستمرار أزمات الخبز والمحروقات، 

. كما أشار لفقدان بعض المواد الغذائية من المخيم مؤكدًا انقطاع الماء منذ صباح اليوم
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 حمب- مخيم النيرب
أفاد مراسمنا باستمرار الحصار الذي تفرضو مجموعات من الجيش الحر عمى المخيم، مما تسبب 

بتفاقم األزمات المعيشية فيو، فال يزال أىالي المخيم يعانون من أزمات الخبز وندرة المواد 
. الغذائية والطبية وحميب األطفال

 
 حمب– مخيم حندرات 

أدت االشتباكات العنيفة بين الجيش النظامي ومجموعات الجيش الحر في محيط مخيم حندرات 
 والطبية من ةالغذائي معظم الطرق المؤدية إلى المخيم، مما تسبب بنفاد معظم المواد انقطاعإلى 

 ووصوليا إلى االشتباكات تمك اشتدادأسواق المخيم، وأشار مراسمنا إلى تخوف األىالي من 
. المخيم

 
 مخيم السبينة

أفاد مراسمنا في مخيم السبينة عن استمرار الحصار الذي يفرضو الجيش النظامي عمى المخيم، 
مما أدى إلى تفاقم األزمات التي يعانييا أىالي المخيم حيث ال تزال المخابز متوقفة عن العمل، 

. كما نفذت معظم المواد الغذائية والتموينية من أسواق المخيم
 

 :لبنان
 المعتصمون من فمسطينيي سورية النازحين في لبنان لميوم الثاني عمى التوالي عن إضراباستمر 

 في بيروت، مؤكدين عمى الألونرو المفتوح أمام المقر الرئيسي اعتصاميمالطعام وذلك ضمن 
اإليواء والتعميم   توفيرتمسؤوليا تجاىيم، وىي المسؤولياتو األونروامطالبيم بضرورة تحمل 

. والعالج والغذاء
 

  :تركيا
وىو من أبناء مخيم اليرموك، إضرابو عن الطعام الذي بدأه منذ " مصباح نبياني"يواصل الشاب 

 يومًا بسبب عدم 43يوم الخميس الماضي في مطار اسطنبول، وذلك لبقائو في المطار منذ 
 صفحات إلحدىقبول أي من سفارات العالم منحو تأشيرة دخول إلى بمدانيا، كما أكد النبياني 

الفيس بوك الميتمة بأخبار مخيم اليرموك، أنو طمب المساعدة من سفارة فمسطين في تركيا إال 
. أنيا لم تقدم لو أي شيء حتى اآلن
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 نبهاني مصباح

 :لجان عمل أهمي
عادة طالء  قام مجموعة من أبناء مخيم النيرب بحممة لتنظيف الساحات والشوارع في المخيم، وا 
قامة  األرصفة، وتعد المجموعة لعدة أنشطة موجية ألطفال المخيم منيا تجييز ساحة لأللعاب وا 

 .عروض مسرحية في المركز الثقافي في المخيم

 
  في مخيم النيربنظافةال حممةالمشاركون ب
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