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غالق مدارس مخيم العائدين لدواع " صرخة وداع يطلقها أطفال مخيم اليرموك، وا 
 "أمنية

 
 

 ثمان ضحايا فلسطينيين قضوا في سورية . 

 قصف على مخيمي خان الشيح واليرموك. 

  جوعا  الموت يحصد أرواح سكان اليرموك. 
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 :ضحايا
 :ثمان ضحايا قضوا اليوم في مخيم اليرموك نتيجة الحصار والجوع، الضحايا هم

قضى برصاص قناص أثناء محاولته الخروج من حاجز ( عاما   04)عدنان أحمد الناظر  - 1
 .بردى أخر الحجر األسود

سابقا  نتيجة القصف على قضى متأثرا  بجراح أصيب بها ( عاما   04)إبراهيم خليل بيبي  - 2
 .مخيمال
محمد أحمد أبو ناصر قضى قضى متأثرا  بجراح أصيب بها سابقا  نتيجة القصف على  - 3

 .المخيم
 .جراء الحصار على مخيم اليرموك ربيعة سعود الماضي قضت جوعا   - 0
 .بشار عجان قضى جوعا  جراء الحصار على مخيم اليرموك - 5
قضى برصاص قناص أثناء محاولته الخروج من حاجز ( عاما   10) قاسم محمد خيرات - 0

 .بردى أخر الحجر األسود
قضت تيجة فقدان الطعام والتجفاف، وذلك  ،من سكان مخيم اليرموك" مسرة توفيق قنبرجي" - 7

ي منزلها يوم أمس بحالة يشار أن السيدة وجدت ف, نتيجة استمرار الحصار على مخيم اليرموك
 .يرث لها

و محمد عبد هللا قضى برصاص قناص أثناء محاولته الخروج من حاجز بردى أخر عبد - 8
 .الحجر األسود

 
 عبده محمد عبد هللاو عدنان أحمد الناظر 
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 :مخيم اليرموك
يوما  من الحصار الخانق على مداخل ومخارج مخيم اليرموك من قبل الجيش النظامي  100

إلى حدوث مأساة كبيرة فيه نتيجة نفاد جميع المواد القيادة العامة ما أدى –والجبهة الشعبية 
إلى ذلك ما يزال الموت يحصد أرواح السكان نتيجة إصابتهم  ،الغذائية والطحين واألدوية
، وبذلك يرتفع عدد الضحايا حيث ُسجل اليوم وفاة ثالثة أشخاص جوعا  بالتجفاف وسوء التغذية 

أقل من أسبوعين، أما من ناحية ر شخصا  أحد عشالذين قضوا بسبب الجوع في المخيم إلى 
أخرى فقد سيطر اليأس واإلحباط على أهالي اليرموك الذين كانوا يعولون أماال  كبيرة على 

 .ت تفضي إلى فك الحصار عن المخيمالمبادرات التي كان
نظرا  لما يتعرض له المخيم  ,"صرخة وداع"وفي السياق عينه قامت مدارس مخيم اليرموك بحملة 

حيث قام أطفال المدارس باالجتماع في مدرسة الجرمق وتوجيه رسالة إلى , من حصار خانق
وقامت  ,العالم أجمع والى قيادات الفصائل الفلسطينية الصامتة عما يحدث داخل مخيم اليرموك

والفصائل الفلسطينية  إحدى الطالبات بإرسال رسالة باللغة االنكليزية إلى رئيس دولة فلسطين
 .ومنظمات حقوق اإلنسان واليونسيف من أجل انقاذ أرواح من تبقى من سكان المخيم

ع عدد من ما أدى إلى وقو  15ميدانيا  شهد المخيم سقوط قذيفتين مقابل مركز األمان في شارع 
 .االصابات بين المدنيين

 
 تشييع ضحايا اليوم في مخيم اليرموك
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 :مخيم خان الشيح
تعرض مخيم خان الشيح للقصف وسقوط عدد من القذائف طالت منطقة جامع الهدى أسفرت 
عن وقوع عدد من اإلصابات، كما ويشهد المخيم نقصا  حادا  في المياه والخبز ومستلزمات الحياة 

 .اليومية في ظل انقطاع التيار الكهربائي واالتصاالت لليوم التاسع على التوالي
 

 :مخيم السبينة
المفروض عليه خاصة بعد أن تم اقتحام أة الحصار طو تزح تحرالسبينة ي مال مخيزيما 

لى اآلن ليس هناك معلومات مؤكدة حول ما يجري  منطقة السبينة من قبل الجيش النظامي، وا 
 .من ترتيبات حول عودة أهل المخيم إليه

 
 :مخيم الحسينية

ازلهم جراء الصراع الدائر في سورية من يعاني سكان مخيم الحسينية الذين أجبروا على ترك من
ضائقة معيشية خانقة، كما يشتكون من عدم إكتراث الفصائل ومنظمة التحرير الفلسطينية بهم 
خاصة في مسألة عودتهم إلى مخيمهم بعد سيطرة الجيش النظامي والجبهة الشعبية لتحرير 

 .على المخيم 11/14/2413وفتح االنتفاضة وجبهة النضال يوم ( القيادة العامة)فلسطين 
 

 :مخيم السيدة زينب
حالة من الهدوء النسبي شهدتها حارات وأزقة مخيم السيدة زينب بريف دمشق، تخلله سماع 

وفي الجانب  ،أصوات انفجارات قوية هزت أرجاء المخيم نتيجة القصف على المناطق المجاورة
المعاشي يشكو سكانه من انقطاع التيار الكهربائي لفترات زمنية طويلة، كما يعانون من شح 

 .صعوبة الحصول على مادة الخبزو  المواد الغذائية والمحروقات
 

 :مخيم العائدين حمص
ذكر مراسل مجموعة العمل نبأ إغالق مدارس مخيم العائدين بحمص اليوم أمام جميع الطالب 

خلف عددا   ابتدائي واعدادي وذلك ألسباب أمنية، هذا ولقد شهد المخيم قبل يومين انفجارا  قويا  
 .من الضحايا والجرحى
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 :الالذقية –مخيم الرمل 
أزمات معيشية ضاغطة يعيشها سكان مخيم الرمل في الالذقية من أهمها غالء األسعار وشح 

اق ذاته توافد أهالي مخيم الرمل في الالذقية اليوم إلى المواد الغذائية وانتشار البطالة، وفي السي
مؤسسة الالجئين الفلسطينيين وذلك بهدف تسجيل أسمائهم من أجل الحصول على المعونات 

 .التي أعلنت عنها المؤسسة

 
 اإلزدحام أمام مراكز توزيع المعونات

 :غزة
نفذت المبادرة الشبابية " جوع اال للموت . .ال لحصار اليرموك.. .معاهم_ أنا"تحت عنوان 

الفلسطينية لدعم الالجئين الفلسطينيين في غزة اليوم وقفة تضامنية مع الالجئين الفلسطينيين 
 .شارع الصناعة ،وذلك أمام مقر األونروا ،الجوعى في سوريا


