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النظام ومجموعات القيادة العامة تمنع دخول أي مواد غذائية لليرموك، "
 "ومتضامنون يضربون عن الطعام في برلين تضامنا  

 
 
 

 فلسطينيان قضيا اليوم في سورية. 

  قصف على مخيم العائدين بحمص. 

  خانقة في مخيم خان الشيحأزمات. 

  حملة بحرينية للتبرع ألهالي مخيم اليرموك. 

   اعتصامات تضامنية في غزة وبيروت والسويد وعدد من المدن

 .األلمانية
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 :ضحايا
من مرتبات جيش التحرير الفلسطيني قضى جراء تواصل االشتباكات  "عبد هللا غباري" -

 .في مدينة عدرا بريف دمشق
قضى نتيجة االشتباكات الدائرة في مدينة حلب وريفها بين الجيش  "محمد النبهان" -

 .النظامي ومجموعات من الجيش الحر

 
 عبد هللا غباري

 
 مخيم اليرموك

أكد مراسلنا في مخيم اليرموك نبأ عدم وصول أي من المساعدات التي كان مقررًا أن تصل اليوم 
اليأس والغضب بين األهالي حيث بدأت ألهالي المخيم، األمر الذي أدى النتشار حالة من 

النساء بالتوافد منذ ساعات الصباح األولى الستالم المساعدات، ونّوه مراسلنا إلى أن المساعدات 
وصلت إلى منطقة القاعة المجاورة للمخيم لكنها لم تدخل إلى المخيم حيث منع عناصر الحاجز 

امة دخول تلك المساعدات، كما أشار القيادة الع –النظامي ومجموعات من الجبهة الشعبية 
مراسلنا إلى نقل عدد من الحاالت اإلنسانية لتلقي العالج خارج المخيم، والجدير بالذكر أن 

 .حالة موت جوعاً  75الحصار المشدد يدخل شهره السابع على التوالي سجل خاللها 
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 ألمانيا
باالضراب عن الطعام تضامنًا مع انضم عدد من الناشطين الفلسطينيين في برلين للمشاركين 

 01حيث ارتفع عدد المضربين عن الطعام هناك إلى  ،األهالي المحاصرين في مخيم اليرموك
أفراد من أبناء مؤسسة شباب ألماني من أجل فلسطين، وفي سياق متصل شهدت عّدة مدن 

المساعدات إلى  ألمانية وقفات تضامنية مع مخيم اليرموك، طالب فيها المعتصمون بسرعة إدخال
 .المخيم ورفع الحصار المشدد عنه

 
 في ألمانيا تضامنية مع مخيم اليرموكالقفات من الو 

 مخيم العائدين حمص
دوي إنفجارات عنيفة سمعت اليوم في مخيم العائدين بحمص تبين أنها ناجمة عن سقوط قذيفتي 

 ،حيث سقطت إحداهما عند سور الجامعة ،(شارع عكا ) هاون على الجهة الشمالية من المخيم 
 .والثانية سقطت على أحد المنازل المجاورة، فيما اقتصرت األضرار على الماديات فقط

 
 مخيم خان الشيح

أزمات في الخبز والمحروقات والمواصالت يعانيها أهالي مخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين 
العنيف الذي تشهده المناطق المجاورة للمخيم، بريف دمشق وذلك بسبب االشتباكات والقصف 

لى المخيم لفترات طويلة مما تسبب بفقدان أصناف عديدة  والذي تسبب بإغالق الطرقات من وا 
وفي سياق متصل تستمر معاناة أهالي المخيم من الجانب الصحي  ،من المواد التموينية والطبية

 .المخيم عن العملوذلك بسبب توقف المستوصفات والمشافي القريبة من 
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 مخيم النيرب
أصوات اشتباكات عنيفة سمعت صباح اليوم في مخيم النيرب حيث تبين أنها صادرة عن 
اشتباكات بين الجيش النظامي ومجموعات من الجيش الحر في محيط قرية عزيزة، وفي سياق 

الجيش نتيجة االشتباكات الدائرة في مدينة حلب وريفها بين " محمد النبهان"متصل قضى 
" لواء القدس"النظامي ومجموعات من الجيش الحر، وتجدر اإلشارة إلى أن النبهان من أعضاء 

 .المحسوب على النظام
 

 لبنان
نظم أبناء المخيمات الفلسطينية في سورية وبمشاركة عدد من أبناء فلسطينيي لبنان وقفة 

محاصرين في مخيم اليرموك احتجاجية أمام مقر األسكوا في بيروت وذلك تضامنًا مع أهلهم ال
دخال المساعدات الكافية بشكل عاجل إلى  مطالبين بسرعة التحرك لرفع الحصار عن المخيم وا 

 .المخيم

 
 اليوم حتجاجية أمام مقر اسأكووا في بيروتاالوقفة ال
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 البحرين
البحرينية " جمعية اإلصالح"أطلقت لجنة األعمال الخيرية في " إغاثة مخيم اليرموك"تحت عنوان 

جمعية "وكانت  ،حملة من أجل جمع التبرعات إلغاثة مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين
حيث شدد  ،في البحرين قد نفذت أمس الجمعة وقفة تضامنية مع مخيم اليرموك" مناصرة فلسطين

غاثة من بقي فيه بشكل  المعتصمون على ضرورة فك الحصار المفروض على المخيم فوًرا وا 
 .عاجل

 
 الكويد

نظم البيت الثقافي الفلسطيني أمس في مدينة هاسنبوري جنوب السويد وقفة احتجاجية تحت 
 .شارك فيها عدد من الناشطين الفلسطينيين" ارفعوا الحصار عن اليرموك"عنوان 

 
 غزة

شهد قطاع غزة اليوم مسيرًا تضامنيًا مع مخيم اليرموك وبقية " ضريح اإلنسانية"تحت عنوان 
والتي تقوم " أنا معاهم"المخيمات الفلسطينية في سورية وذلك ضمن الفعاليات التي نظمها مبادرة 

 .بتنفيذ العديد من الفعاليات التضامنية مع فلسطينيي سورية

 
 المكير التضامني مع مخيم اليرموك في قطاع غزة
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 مفقودون
اليرموك سكان شارع العروبه جادة من أبناء مخيم ( عاماً  63)فقد الشاب زياد طه خليل حسن 

لى اآلن لم ترد عنه أي معلومات أو أنباء، كما فقد الشاب 06 منذ عدة " كمال محمد عباس"وا 
لى اآلن لم ترد أي  أيام أثناء محاولته الخروج من مخيم اليرموك عن طريق حاجز يلدا حجيره وا 

 .أنباء عنه

 
 زياد طه خليل حكن


