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وارتفاع الحصيلة االجمالية إلى استمرار تساقط ضحايا الحصار في مخيم اليرموك، "
 "ضحية 531

 
 
 
 

 قصف بالطيران الحربي يستهدف مخيم درعا. 

  ينضمون إلى قافلة الضحايا الفلسطينيين السوريينثالث ضحايا جدد. 

 توزيع كميات محدودة من المساعدات في مخيم اليرموك. 

 قصف يستهدف محيط مخيم خان الشيح. 
  األونروا تخصص أرقام هواتف لتقديم الدعم القانوني لالجئين الفلسطينيين

 .السوريين في لبنان
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 ضحايا 
 :توثيقهم، وهم ثالث ضحايا فلسطينيين سوريين تم

، قضى في مخيم اليرموك إثر إصابته بالتجفاف حيث عثر على عاما  ( 07" )عدنان الجابي" -
 .جثمانه في منزله وهو وحيد

من أبناء مخيم درعا قضى في مخيم برج البراجنة في لبنان يوم  "عدي عالء الشيخ"الطفل  -
 .أمس جراء إصابته بطلق ناري مجهول المصدر

عاما   قضى نتيجة إصابته بالتجفاف وسوء التغذية ونقص ( 38) "صمحمود دياب الصو " -
 .الرعاية الطبية جراء استمرار الحصار المفروض على مخيم اليرموك

 
 الطفل عدي عالء الشيخ

 درعا
قصف عنيف استهدف مخيم درعا يوم أمس، حيث ألقت الطائرات الحربية عّدة صواريخ تسببت 

 .عدد من الجرحىبأضرار مادية كبيرة إضافة إلى 
وفي الجانب المعيشي يعاني األهالي من أزمات معيشية متعددة أبرزها النقص الحاد بالمواد 

 .الطبية والتموينية داخل المخيم
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 مخيم اليرموك
وّزعت صباح األمس كمية محدودة من المساعدات الغذائية على أهالي مخيم اليرموك لالجئين 

، فيما ال تزال من المخيمالفلسطينيين ترافق ذلك مع إخراج عدد من الحالة اإلنسانية والطالب 
الحصيلة اإلجمالية لضحايا الحصار في المخيم مستمرة في اإلرتفاع حيث وثق يوم أمس 

ضحية قضت بسبب الجوع ونقص العناية الطبية  581دتان مما رفع الحصيلة إلى ضحيتان جدي
نتيجة الحصار المشدد المفروض على المخيم منذ أكثر من ثمانية أشهر، ومن جانب آخر 
عادت شبكة االنترنت للعمل بعد انقطاعها لمدة سبع ساعات بشكل متواصل عن كل من دمشق 

 .سوريةوالمنطقتين الساحلية والوسطى في 

 
 المساعدات الغذائية على أهالي المخيم من توزيع

 
 مخيم خان الشيح

شهد مخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق يوم أمس تحليق للطيران الحربي في 
سمائه، تزامن ذلك مع سماع أصوات إنفجارات عنيفة ناجمة عن قصف المناطق المحيطة به 

 .بالبراميل المتفجرة
أن المخيم يعاني من أزمات متعددة خاصة في الجانبين المعيشي والصحي، يضاف ويذكر 

إليهما انقطاع الطرق الواصلة بين المخيم ومركز المدينة بشكل متكرر في ظل ارتفاع وتيرة 
 .األعمال العسكرية في المناطق المحيطة به
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 قدسيا
ة وذلك بعد إغالقه نتيجة القصف تم يوم أمس فتح الطريق الرابط بين بلدة قدسيا ومركز المدني

واالشتباكات التي وقعت أول أمس، فيما وردت أنباء عن عودة التوتر وأعمال القصف في فترة 
المساء إضافة إلى إعادة إغالق تلك الطرق، ويشار أن البلدة تستقبل المئات من العائالت 

 .صف الذي استهدفهاالفلسطينية التي اضطرت إلى النزوح عن مخيماتها بسبب الحصار والق
 
 ألونرواا

خصصت األونروا مجموعة من أرقام الهواتف لتقديم الدعم القانوني لالجئين الفلسطينيين 
السوريين في لبنان، وتأتي تلك الخطوة بعد عدد من الشكاوي التي وجهها األهالي لألونروا حيث 

اللبنانية ومنع الكثير من تضمنت شكاوي من سوء المعاملة عند نقطة الدخول على الحدود 
 .علما   أنه ال يوجد أي قرار رسمي بذلك ،الالجئين الفلسطينيين الدخول إلى لبنان بشكل مزاجي

وفي ذلك السياق قام مسؤولوا األونروا بنتظيم العديد من الزيارات المفاجئة للحدود اللبنانية 
الفلسطينية إلى لبنان في إطار القانون السورية، حيث ساهمو بتسهيل دخول عدد من العائالت 

 .اللبناني
 

 لجان عمل أهلي
قسم الدفاع المدني في هيئة فلسطين الخيرية قام أول أمس بإخماد حريق اندلع في أحد المنازل 

 .عند نهاية شارع حيفا في مخيم اليرموك

 
 اندلع في أحد المنازل الذي حريقالإخماد 


