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 311بعد وفاة مسنّين، عدد ضحايا الحصار في مخيم اليرموك يرتفع إلى "
 " ضحية

 
 
 

 قصف واشتباكات في محيط مخيم درعا. 

  دمشققذيفة تستهدف مخيم خان الشيح بريف. 

  أهالي مخيم السبينة يطالبون السماح لهم بالعودة إلى مخيمهم الذي يسيطر

 .عليه الجيش النظامي

 أنباء عن النية باستئناف إدخال المساعدات الغذائية بدأ من اليوم. 

  مبادرة الحياد والقوى المدنية والعسكرية داخل مخيم اليرموك تعتبر "لجنة

، لعب على المشاعر 41حرير والفصائل الـ ما صدر عن اجتماع وفد منظمة الت

 .ونفاق إعالمي
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 ضحايا
انعدام العناية الطبية جراء الحصار و  قضى نتيجة سوء التغذية" ياسين شتيوي"المسن   -

 .المفروض على مخيم اليرموك
قضت إثر إصابتها بالتجفاف نتيجة نقص التغذية والرعاية في مخيم " وداد رباح"المسنة   -

 .المحاصراليرموك 
 

 مخيم اليرموك
ضحيتان فلسطينيتان تنضمان إلى قائمة ضحايا الحصار في مخيم اليرموك وبذلك يرتفع عدد 

ضحية، حيث اليزال الحصار المشدد الذي يفرضه الجيش النظامي  311ضحايا الحصار إلى 
مانية أشهر، القيادة العامة على المخيم مستمرًا منذ أكثر من ث –ومجموعات من الجبهة الشعبية 

األمر الذي أدى إلى تفاقم األزمات المعيشية فيه، حيث أن جميع مخابز ومشافي ومستوصفات 
المخيم متوقفة عن العمل بشكل كامل بسبب نفاد المواد الالزمة لعملها، في حين يعتبر مشفى 

 .فلسطين هو المشفى الوحيد الذي يقدم الخدمات الطبية البسيطة لألهالي
في " لجنة مبادرة الحياد والقوى المدنية والعسكرية داخل مخيم اليرموك"عّبرت  وفي سياق آخر

، معتبرة ذلك أنه لعب على 14بيان لها عن استغرابها من بيان وفد منظمة التحرير والفصائل الـ 
مشاعر وأحالم وآمال أبناء الشعب الذي ضاقت به السبل، والذي خذل من قيادته قبل أن يخذله 

العمل الجدي  31، كما قال البيان، وطالبت اللجنة وفد منظمة التحرير والفصائل ال الموت جوعاً 
 .ال التصعيد والنفاق اإلعالمي على حسب تعبير البيان لذلك،

ومن جهتهم طالب أهالي مخيم اليرموك بسرعة فك الحصار عن مخيمهم أسوة بالمناطق المجاورة 
الطرق من ل كل الجهود لوضع حّد لمعاناتهم وفتح له مثل يلدا وببيال، مشددين على ضرورة بذ

لى المخيم ، وفي ذات السياق تحدثت أنباء غير مؤكدة عن إمكانية استئناف إدخال المساعدات وا 
 .الغذائية إلى المخيم اعتبارًا من صباح اليوم

 
 مخيم السبينة

ال يزال أهالي مخيم السبينة لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق خارج مخيمهم حيث أجبروا على 
مغادرته بعد اشتباكات عنيفة اندلعت بين الجيش النظامي ومجموعات من الجيش الحر في 

والتي انتهت بسيطرة الجيش النظامي على المخيم بشكل كامل، فيما طالب  7/33/3131
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بالعودة إلى مخيمهم لوضع حد لمعاناتهم من التشرد وغالء المعيشية األهالي السماح لهم 
يجارات المنازل  .وا 

 
 مخيم درعا

قصف عنيف استهدف محيط مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين يوم أمس تزامن مع اندالع 
اشتباكات عنيفة بين الجيش النظامي ومجموعات من الجيش الحر، ويذكر أنه قضى في مخيم 

الجئًا فلسطينيًا وذلك حسب إحصائيات مجموعة العمل ( 361)، 3131اية فبراير درعا حتى نه
 .من أجل فلسطينيي سورية

 
 من آثار الدمار في مخيم درعا

 مخيم خان الشيح
سقطت يوم أمس قذيفة على الحارة الشرقية في مخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين، تزامن ذلك 

المحيطة به، أما من الجانب المعيشي فتستمر معاناة األهالي مع قصف متقطع استهدف المزارع 
من فقدان العديد من أصناف المواد التموينية من أسواقه وغالء باقي األصناف، والجدير بالذكر 
أن المناطق المجاورة للمخيم قد شهدت في األيام الماضية أعمال قصف واشتباكات متبادلة بين 

 .جيش الحرالجيش النظامي ومجموعات من ال
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 مكان سقوط القذيفة في مخيم خان الشيح

 حمص –مخيم العائدين 
حالة من الهدوء تسود مخيم العائدين لالجئين الفلسطينيين بحمص، في حين يعاني األهالي من 
رتفاع أسعار المواد التموينية، إضافة إلى  أزمات اقتصادية خانقة وذلك بسبب غالء المعيشة وا 

ويذكر أن المخيم يستقبل العشرات من العائالت  ،صفوف أبناء المخيم انتشار البطالة في
 .الفلسطينية التي نزحت عن مخيماتها بسبب القصف والحصار

 
 لجان عمل أهلي

وزعت الهيئة الخيرية إلغاثة الشعب الفلسطيني يوم أمس وجبات غذائية وبطانيات شتوية على 
 .يا بريف دمشقاألسر النازحة من مخيم اليرموك إلى بلدة قدس

 


