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ثمانية أشخاص في يوم واحد في مخيم  أرواح الموت جوعًا يحصد"
 "ومداهمات واعتقال في مخيم حماة..اليرموك

 
 
 
 
 

 تجدد القصف على مخيم درعا. 
 791 يوماً من الحصار على مخيم اليرموك يرفع حصيلة ضحايا 

ً  17الجوع إلى   .شخصا

  استمرار إغالق الحواجز المتواجدة على مفارق مخيم العائدين أمام

 .على التوالي 77السيارات لليوم الـ 
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 :ضحايا

قضى في مخيم اليرموك سبع ضحايا جدد نتيجة التجفاف ونقص الرعاية الطبية بسبب الحصار 
 :المشدد وهم

 ."محمود حميد عـبـد هللا" -
 .سنة 66" سليم إدريسسعيد "المسن  -
 ".محمد حسين عمايري"المسن  -
 .سنة 66" نجمة جمعة قويدر" -
 .سنة 65" رئيفة محمد قرعيش" -
 ".عبد الجليل خميس"الطفل  -
 ".رحمة عــبـد عـلـيـان -

قنصًا خالل البحث عن الطعام في بساتين الحجر  -سنة 66 -كما قضى المسن أبو مروان 
 .األسود

لسطيني الجنسية عثر على جثته بالقرب من جامعة اليرموك على أوتوستراد ف" فـايـز نـدى الـذيـاب 
 .درعا الدولي

 
 سعيد سليم إدريس
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 :مزيريب درعا

يعاني نحو ثمانية آالف وخمسمائة فلسطينيًا في بلدة المزريب من أوضاع انسانية صعبة نتيجة 
 .غالء األسعار وانتشار البطالة

العمل بأن انفجارًا ضخمًا سمع دويه في كافة أرجاء بلدة المزيريب مجموعة "إلى ذلك نقل مراسل 
يشار أن بلدة المزيريب هي .نجم عن انفجار سيارة مفخخة أسفرت إلى سقوط عدد من الجرحى

 .كم شمال غرب محافظة درعا ١١بلدة سورية ذات أغلبية فلسطينية تقع على بعد 

 
 المفخخةالدخان المتصاعد نتيجة انفجار السيارة 

 :خيم درعام
شهد مخيم درعا اليوم اشتباكات عنيفة بين مجموعات الجيش الحر والجيش النظامي استخدمت 

 .فيها جميع أنواع األسلحة، ترافق ذلك مع سقوط عدد من القذائف على أماكن مختلفة منه
 

 :مخيم اليرموك
محمود "اليرموك جوعًا وهم سبعة أشخاص جدد انضموا إلى قافلة الضحايا الذين قضوا في مخيم 

نجمة "، "محمد حسين عمايري"سنة، المسن  66" سعيد سليم إدريس"، المسن "حميد عـبـد هللا
رحمة عــبـد و  ،"عبد الجليل خميس"سنة، الطفل  65" رئيفة محمد قرعيش"سنة،  66" جمعة قويدر

جيش النظامي والجبهة ضحية نتيجة حصار ال 73وبذلك يرتفع عدد ضحايا الجوع إلى " عـلـيـان 
يومًا على التوالي، أدى إلى انعدام  791للمخيم منذ ( القيادة العامة)الشعبية لتحرير فلسطين 

 .مستلزمات الحياة ونفاد جميع المواد الغذائية واألدوية وحليب األطفال
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غالء من ناحية أخرى ما تزال معاناة سكان المخيم في تفاقم نتيجة تردي األوضاع االقتصادية و 
حيث أفاد مراسلنا بأن عائالت بأكملها بال ،األسعار،ونفاد المواد المعيشية ما ينذر بكارثة إنسانية

 .وأخرى تأكل وجبة واحدة في اليوم ،طعام بتاتًا منذ أيام
 

 :مخيم خان الشيح
أزمات معيشية خانقة غالء في األسعار ونقص شديد في المواد الغذائية واألدوية والخضار 

م لمقومات الحياة وانقطاع التيار الكهربائي وضعف االتصاالت األرضية والخلوية في مخيم وانعدا
 .خان الشيح جراء الحصار الذي يفرضه الجيش النظامي على المخيم منذ عدة شهور

 
 :مخيم العائدين حمص

التوالي، ما على  17ماتزال الحواجز المتواجدة على مفارق المخيم مغلقة أمام السيارات لليوم الـ 
 .أدى إلى تحكم التجار بالسلع ورفع أسعارها إضافة إلى نفاد بعض المواد األساسية من المخيم

ومن جهة أخرى نقل مراسلنا نبأ دخول قافلة مساعدات إلى المخيم من قبل الجمعية الخيرية 
 .الفلسطينية حيث سيتم توزيع المساعدات الحقًا على أهالي المخيم

 
 :الالذقيةمخيم الرمل 

حالة من الهدوء النسبي تخيم على حارات وأزقة مخيم الرمل في الالذقية، إال أن سكانه يعانون 
من ضنك في المعيشة وغالء األسعار واستمرار القلق على مصيرهم ومستقبلهم جراء تصاعد 

 .وتيرة الصراع فيها
 

 :مخيم جرمانا
مانا نتيجة التوتر األمني في المناطق توتر وحالة من عدم االستقرار يعيشها سكان مخيم جر 

المحيطة بهم، واستهداف منطقة جرمانا بالعديد من قذائف الهاون يوم أمس أسفرت عن وقوع 
 .العديد من الجرحى

ومن جانب آخر يعاني سكان المخيم من نقص الخدمات األساسية وشح المواد الغذائية واألدوية 
 .والمحروقات

ل آالف األسر الوافدة إليه من المخيمات الفلسطينية والمناطق يشار أن مخيم جرمانا يستقب
 .المتاخمة له بسبب تردي األوضاع األمنية لديهم
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 :مخيم العائدين حماة
نقل مراسل مجموعة العمل نبأ شن األمن السوري حملة دهم واعتقاالت في مخيم العائدين بحماة، 

ومن الجانب االقتصادي  ،ل عدة أيامحيث قام عناصر األمن باعتقال الشاب عمران دمير قب
 .يعاني سكانه من نقص حاد في المواد الغذائية وانقطاع التيار الكهربائي واالتصاالت عنه

 
 :اعتقال

 .من أبناء مخيم العائدين بحماة منذ عدة أيام" عمران دمير"اعتقال الشاب 


