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أطفال مخيم اليرموك ينعون األونروا في اعتصام نظموه لالحتجاج على "
 "ية المخيمات الفلسطينية في سوريةتقصيرها في حما

 
 

 قصف ليلي على مخيم اليرموك. 
  الجيش النظامي على طفلة رضيعة سقطت بسبب الحصار الذي يفرضه

 .مخيم اليرموك

  حالة من التوتر والترقب يعيشها من تبقى من سكان مخيم الحسينية رغم
 .الهدوء النسبي الذي يخيم على حاراته وأزقته

  لليوم الثالث على التوالي ما تزال خطوط شبكة االتصاالت األرضية
 .واالنترنت مقطوعة عن مخيم خان الشيح

 جيش النظامي في مخيم خان دنون يعتدون على عناصر حاجز التابع لل
 .صاحب محل جواالت ويقومون باعتقاله
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 :ضحايا
حتفها اليوم بسبب عدم توفر حليب األطفال المناسب ( جنا أحمد حسن)لقيت الطفلة الرضيعة 

وأن أم الطفلة غير قادرة  ،لها في مخيم اليرموك يشار أن الطفلة لم تتقبل أي أم مرضعة أخرى
على دخول المخيم بسبب الحصار الخانق الذي يفرضه الجيش النظامي على مخيم اليرموك منذ 

ليه 53أكثر من   .يوم على التوالي، ويمنع بموجبه دخول أو خروج األهالي منه وا 
 

 مخيم اليرموك
أكد مراسل مجموعة العمل بأن مخيم اليرموك تعرض لقصف ليلي حيث ُسجل سقوط عدد من 

محيط ساحة الريجة، أدت إلى اندالع و القذائف استهدفت شارع الثالثين وأول شارع اليرموك، 
حريق في مكان سقوطها اقتصرت أضراره على الماديات، ومن جانب آخر نظم عشرات من 

أمام مكتب دعم الشباب التابع لألونروا في  81/1/3185امًا يوم أطفال مخيم اليرموك اعتص
شارع المدارس احتجاجًا على تقصير األونروا في تأمين الحماية للمخيمات الفلسطينية في سورية 

من غذاء ودواء، كما طالبوا خالله بفك الحصار  واإلغاثيةوعجزها في حل مشاكلهم االجتماعية 
 .ر المسلحة منه وعودة سكانه إليهاصعن المخيم وخروج كافة العن

 
 من آثار الدمار في مخيم اليرموك
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 مخيم الحسينية
حالة من التوتر والترقب يعيشها من تبقى من سكان مخيم الحسينية رغم الهدوء النسبي الذي 
يخيم على حاراته وأزقته التي تعاني من استمرار انقطاع التيار الكهربائي وشبكة االتصاالت 

من  والماء عنها منذ عدة أيام، هذا باإلضافة إلى نفاد جميع المواد الغذائية واألدوية والمحروقات
أكثر من سبعة المخيم بسبب الحصار الذي يفرضه الجيش النظامي على مداخله ومخارجه منذ 

 .أيام على التوالي
 

 مخيم خان الشيح
لليوم الثالث على التوالي ما تزال خطوط شبكة االتصاالت األرضية واالنترنت مقطوعة عن مخيم 

بتخريب مقسم الهاتف التابع للمخيم، خان الشيح، وذلك بسبب قيام مجموعات تابعه للجيش الحر 
 .ة في شوارع وحارات وأزقة المخيمهذا في ظل حالة من الهدوء والحركة الطبيعي

 
 مخيم العائدين حمص

حالة من الهدوء النسبي تشهده حارات وأزقة مخيم العائدين بحمص، تخلله سماع أصوات 
المجاورة له، ومن الجانب  انفجارات قوية هزت أرجاء المخيم نتيجة القصف على المناطق

االقتصادي ال يزال ارتفاع األسعار يشكل هاجسًا لدى األهالي الذين يعانون من البطالة جراء 
 .التدهور األمني الذي تشهده سورية

 
 مخيم سبينة

حالة من الهلع والخوف عاشها من تبقى من سكان مخيم السبينة بسبب سماع أصوات انفجارات 
يم تبين الحقًا بأنها نتيجة قصف المناطق المحاذية له، أما من الجانب قوية هزت أرجاء المخ

المعاشي ما زال الجيش النظامي يفرض حصارًا خانقًا على المخيم ما تسبب بنقص حاد في 
الخضار والمواد الغذائية والمحروقات والطحين أدى إلى إغالق معظم المحالت التجارية ألبوابها، 

 .تصاالت عنه لفترات زمنية طويلةطاع التيار الكهربائي واالهذا إضافة الستمرار انق
 

 مخيم خان دنون
نقل مراسل مجموعة العمل نبأ قيام عناصر الحاجز التابع للجيش النظامي والذي تم وضعه قبل 

( طريق الطيبة)عدة أيام على مدخل المخيم بمداهمة محل جواالت على طريق صالح الدين 
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معدات، ومن الجانب االقتصادي و طيم ما بداخل المحل من أثاث واعتقال صاحبه ومن ثم تح
 .دوية والمحروقات وغالء األسعاريعاني سكانه من شح المواد الغذائية األ

 
 مخيم جرمانا

رغم الهدوء النسبي الذي ينعم به سكان مخيم جرمانا بدمشق إال أنهم يعيشون حالة من التوتر 
والمعاشي في سورية، كما يعاني سكانه من نقص الخدمات والخوف بسبب تدهور الوضع األمني 

األساسية وشح المواد الغذائية واألدوية والمحروقات، يشار أن مخيم جرمانا يستقبل آالف األسر 
 .سبب تردي األوضاع األمنية لديهمالوافدة إليه من المخيمات الفلسطينية والمناطق المتاخمة له ب

 
 :لجان عمل أهلي

بتأمين وجبات الغذاء لــ  81/1/3185الخيرية إلغاثة الشعب الفلسطيني يوم السبت قامت الهيئة 
, جامع المحمدي, جامع العمري)سوري مقيمين ضمن مراكز اإليواء و شخص فلسطيني  8511

 .في منطقة قدسيا( ركز المهاينيم
حمالت النظافة فريق الخدمات والدفاع المدني في هيئة فلسطين الخيرية بمخيم اليرموك، يواصل 

 .ورش المبيدات الحشرية ورفع أنقاض القصف، وذلك بهدف خدمة أهالي مخيم اليرموك
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 :اعتقال
من سكان مخيم خان الشيح من قبل األمن السوري " األحمدراتب بشار "الشاب عتقال ا -

 .لةوجهة مجهإلى واقتياده  منطقة السومريةفي  83/1/3185يوم األربعاء 
من أبناء مخيم النيرب من قبل مجموعات الجيش " عالء محمد ساعد"اعتقال الشاب  -

 .الحر وذلك عند حاجز بستان القصر
محمد نادر : األمن السوري يعتقل ثالثة شبان من أبناء مخيم العائدين بحمص وهم -

سمور، أحمد محمد خير حديد، وطارق زياد العمر، الجدير ذكره أن األمن السوري كان 
قاسم شما، وفوزي نجيب العبد هللا،  أيام عدد من شباب المخيم وهم عدةقد اعتقل قبل 

 .وأخيه عبد الهادي العبد هللا
 

 :إفراج
ليلة  81/1/3185من أبناء مخيم النيرب بحلب يوم أمس " سامر كيالي"اإلفراج عن الشاب 

 .أمس، وذلك بعد أن اعتقلته مجموعات الجيش الحر عند حاجز بستان القصر
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