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 "خمسة ضحايا فلسطينيين سقطوا في سورية"
 

 
 
 

 قصف على مخيم اليرموك .

 اعتصامات أمام مقرات األونروا في لبنان .

 تفاقم األزمات المعيشية في المخيمات الفلسطينية في سورية .

 استمرار الحصار على مخيم اليرموك والنيرب والسبينة والحسينية .
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 :خمسة ضحايا فلسطينيين سقطوا في سورية، وهم
 أصيبمن سكان مخيم الحسينية، قضى متأثرًا بجراحو التي " عدي أيمن قنديل"  الشاب  -

 .بيا منذ يومين اثر سقوط قذيفة عمى منزلو في مخيم الحسينية
 .قضى إثر االشتباكات التي دارت يوم أمس في مخيم اليرموك" عبادة عثمان" الشاب  -
قضى إثر القصف عمى المناطق المحيطة بمخيم خان " محمد جمعة قاسم"الشاب  -

 .الشيح
قضى إثر القصف عمى المناطق المحيطة بمخيم خان " أحمد خميل مرعي" الشاب  -

 .الشيح
قضى إثر القذيفة التي سقطت في محيط مسجد عبد القادر " فادي منصور"الشاب  -

 . الحسيني في مخيم اليرموك
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

عبادة عثمان        فادي منصور
 

 مخيم اليرموك
تحميق لمطيران الحربي في سماء مخيم اليرموك، تزامن ذلك مع سقوط عدد من قذائف الياون 

حيث سقطت ثالث قذائف ىاون عمى محيط جامع عبد القادر  عمى مناطق متفرقة منو،
وسقوط عدد من الجرحى، ووقوع أضرار " فادي منصور" الشاب ارتقاءالحسيني، مما أسفر عن 

مادية في المكان، كما سقطت عدة قذائف ىاون عمى مداخل المخيم وفي محيط جامع البشير، 
أما عن الوضع المعيشي فأكد مراسمنا استمرار الحصار الذي تفرضو قوات الجيش النظامي عمى 

. المخيم
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 الدمار في شارع لوبية

 
 مخيم خان الشيح

أفاد مراسمنا عن تعرض المناطق المحيطة بمخيم خان الشيح لقصف بقذائف الياون، حيث أسفر 
القصف عن ارتقاء اثنين من أبناء المخيم في منطقة دروشا المالصقة لممخيم، وفي سياق متصل 

أكد مراسمنا قيام المسؤولين عن حاجز الجيش النظامي المتواجد عند مفرق دروشا بمضايقة 
 الرصاص عمى المدنيين أطمقوااألىالي وتشديد التفتيش عمييم، كما أن عناصر الحاجز 

المتواجدين ىناك، فيما ال يزال يعاني أىالي المخيم من أزمات في الخبز والمحروقات وارتفاع 
. أسعار المواد الغذائية فيو

 
 مخيم حندرات

أكد مراسمنا تفاقم األزمات المعيشية في المخيم بما ينذر بوقوع كارثة إنسانية فيو، حيث نفد 
الطحين والخبز والمواد الغذائية بما فييا حميب األطفال بشكل كامل من المخيم، وذلك بسبب 
االشتباكات العنيفة في المناطق المجاورة لو حيث ال تزال الطرق إلى المخيم مقطوعة بشكل 

. كامل
 

مخيم الحسينية 
ىدوء حذر في مخيم الحسينية، مع استمرار أزمات الخبز والمواد الغذائية فيو وذلك بسبب 

 .الحصار الذي يفرضو الجيش السوري النظامي عمى المخيم
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 آثار القصف الجوي على مشروع الحسينية األمس

 مخيم النيرب
لم يسجل اليوم سقوط قذائف عمى مخيم النيرب، فيما ال يزال الحصار الذي تفرضو مجموعات 
من الجيش الحر عمى المخيم مستمرًا ويستمر معو فقدان الخبز والكثير من المواد التموينية من 

. أسواق المخيم
 

 مخيم خان دنون
 ناجمة عن القصف إنفجاراتىدوء حذر عاشو أىالي مخيم خان دنون، تخممو سماع أصوات 

عمى المناطق المجاورة لممخيم، ونّوه مراسمنا إلى أن المخيم يعاني من أزمات في الخبز وارتفاع 
. أسعار المواد الغذائية فيو بشكل كبير

 
لبنان 

قامت مجموعة من الفمسطينيين السوريين المعتصمين أمام مقار األونروا في لبنان بعدة خطوات 
تصعيدية الحتجاجاتيم وذلك لعدم تجاوب األونروا مع مطالبيم، حيث قام المعتصمون بإغالق 

 في بيروت األونروامكتب األونروا في صيدا لمدة ساعة، كما قام المعتصمون بالقرب من مقر 
.  عن الطعام، فيما جدد المعتصمون مطالبتيم لألونروا بتحمل مسؤولياتيا تجاىيمباإلضراب

 
 :لجان عمل أهلي
 عائمة 450 بتوزيع مواد غذائية عمى حوالي الخيرية قامت ىيئة فمسطين اإلغاثيمواصمًة لعمميا 

. من أىالي مخيم درعا وتجمع المزيريب
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 اعتقال
من مدرسة المحطة االبتدائية يوم أمس، ويذكر أن السرساوي " نضال سرساوي"اعتقال الشاب 

. من سكان مخيم درعا، ويعمل مدرسًا لمادة التربية الرياضية
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