
 
 
 
 
 
 
 

في مخيم اليرموك نفاد المساعدات من مخازن أحد المؤسسات األهلية  "
 "بسبب الحصار عليه

 
 "عينيه أمام جعارة معتز عمه استشهد الذي جعارة حبيب وسيم للطفل صورة"

 

  سوريةثالثة شهداء فلسطينيين في. 

 حصار مخيم اليرموك لليوم الرابع والعشرين على التوالي. 

 أزمة مياه في مخيم النيرب. 

 قصف على مخيمي الحسينية واليرموك. 

 أزمات معيشية خانقة في مخيمات خان الشيح والنيرب والحسينة. 

 أسرة فلسطينية سورية عالقة في مطار القاهرة. 

  مدينة حماةاألمن يعتقل ثالثة شبان فلسطينيين في. 
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 :شهداء
 :ثالث شهداء فلسطينيين في سورية، والشهداء هم

من رصاص القناص في مخيم  أخيه محاولته حماية ابن استشهد في أثناء "معتز جعارة"الشهيد  -
 .اليرموك

 .استشهد أمس برصاص قناص في منطقة برزة "حسن حامد"الشهيد  -
استشهد برصاص قناص على طريق المطار، وذلك أثناء عودته إلى مخيم  "سعيد الرز"الشهيد  -

 .الحسينية
 

 مخيم اليرموك
شارع  علىقصف ليلي عنيف تعرض له مخيم اليرموك، حيث تم استهدافه بعدد من القذائف التي سقطت 

ومحيطه، وشارع فلسطين، وشارع القدس، وشارع المنصورة، وحي التقدم قرب 51المدارس، وشارع الـ
جامع إبراهيم الخليل، أما صباح اليوم فقد أفاد مراسلنا عن وقوع اشتباكات عنيفة بين الجيش النظامي 

ادرة المخيم، وأشار ومجموعات الجيش الحر، أصيبت خاللها امرأة بالرصاص وذلك أثناء محاولتها مغ
مراسلنا أن الجيش الحر قام بإغالق شارع اليرموك بسبب االشتباكات التي وقعت عند مداخل المخيم، 

من رصاص القناص الذي  أخيه عتز جعارة عند محاولته حماية ابنكما أفاد عن استشهاد السيد م
األهالي بنقل الطفل إلى ، وقد قام الطفل، وأصيب العمة، حيث استشهد استهدفهما في شارع لوبي

المستشفى لمعالجته، ومن جانب آخر أكد مراسلنا استمرار الحصار على مخيم اليرموك لليوم الرابع 
والعشرين على التوالي، حيث تقوم الحواجز بمنع دخول المواد الغذائية األولية، والمحروقات، واألدوية إلى 

بها عناصر  يقومجتماعي عدد من التجاوزات التي المخيم، وفي سياق متصل تناقلت مواقع التواصل اال
 قبطر يقومان بتفتيش الفتيات القيادة العامة، حيث  –فلسطين  الجبهة الشعبية لتحريرو من األمن السوري 

، ومن جانب آخر أعلنت اليوم األغراض الشخصيةو ة، والجوال محرجة، منها تفتيش المحفظة الخاص
 جميع المواد الغذائية والمساعدات التي تقدمها ألبناء المخيم بشكل كاملجمعية اإلسراء الخيرية عن نفاد 

، وحذر ناشطون في مخيم اليرموك من أزمات إنسانية كبيرة، بسبب نفاد معظم المواد األساسية من لديها
 .المخيم
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 اآلن حتى اسعافه يتم ولم لوبية شارع آخر في ابن أخيه مع صغير طفل قنص

 

 
 قنصه بعد لوبية شارع اول في سيارته من سحبه بعد جعارة معتز الشهيد
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 لبنان
نفذت العائالت الفلسطينية السورية في مخيم البداوي اعتصامها صباح أمس أمام مقر األونروا في 
المخيم، حيث طالب األهالي األنوروا بتحمل مسؤولياتها تجاه الالجئين الفلسطينيين، بوصفها الجهة 

 .همالدولية المسؤولة عن
 مصر

وردت أنباء لمجموعة العمل أن أسرة فلسطينية سورية منعت من دخول مصر، وأنه سيتم ترحيلهم منها، 
بحجة أنهم دخلوا المطار دون تأشيرة، رغم أن العائلة مكونة من أب عمره فوق األربعين عامًا، وزوجته 

إلى القاهرة عن  عائلة وصلتوابنته، حيث أنهم ال يحتاجون إلى تأشيرة دخول إلى مصر، ويشار أن ال
 .طريق مطار بيروت

 مخيم الحسينية
قصف ليلي على مخيم الحسينية وسقوط خمس قذائف على مناطق متفرقة منه، وأفاد مراسلنا أن المخيم 
اليزال يعاني من أزمات حادة بالمحروقات ، مما انعكس على المخابز والمواصالت بشكل رئيسي، حيث 

والمواصالت في المخيم بشكل كبير، وفي سياق متصل أشار مراسلنا إلى استمرار تفاقمت أزمتا الخبز 
 .االتصاالت واالنترنت في المخيم االنقطاع الجزئي لشبكات

 مخيم النيرب
نقاًل عن مراسلنا في مخيم النيرب، أن المخيم يعاني من أزمة في مياه الشرب، وذلك بسبب انقطاع شبكة 

، فيما ال يزال المخيم يعاني من أزمات الخبز والحروقات والكهرباء، إضافة المياه الرئيسية في المخيم
 .النقطاع االتصاالت واالنترنت عن المخيم بشكل جزئي

 مخيم درعا
اليزال مخيم درعا يعاني من أزمات معيشية حادة، حيث يعاني المخيم من أزمة حادة في الخبز والمواد 

شكل كامل في المخيم، وانقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة الغذائية، إضافة النعدام المحروقات ب
 .بشكل يومي

 خيم خان الشيح
أفاد مراسلنا في مخيم خان الشيح، أن المخيم يعاني من أزمات معيشية حادة، خصوصًا مع استمرار 

لطحين تدفق النازحين من باقي المخيمات الفلسطينية، وأشار مراسلنا لعدم توافر ماديتي المازوت وا
بكميات كافية، مما تسبب بنقص في الخبز، كما يعاني أهالي المخيم من ارتفاع االسعار بشكل كبير 

 .معظم المواد الغذائية فيه د فيونقص حا
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 :اعتقاالت

من السوري في أنباء عن اعتقاالت لعدد من أبناء مخيم العائدين في حماة، حيث اعتقل أحد حواجز األ
 :مدينة حماة كل من

 .عرفة مصير هؤالء الشباب حتى اآلنميداوي ومحمد جمال قدورة، ولم يتماحمد شاهين ومحمد الص
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