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 "حالة من الهدوء الحذر سادت في معظم المخيمات الفلسطينية اليوم"
 

   
 
 

 ثالث ضحاٌا فلسطٌنٌٌن سقطوا فً سورٌة بٌنهم طفلة .

  أهالً مخٌم الحسٌنٌة ٌشتكون من الحصار الخانق الذي ٌفرضه
. الجٌش النظامً على المخٌم منذ شهور

 اشتباكات فً مخٌم درعا .

  مخٌم النٌرب ٌغرق فً ظالم دامس منذ أكثر من خمسة أشهر على
. التوالً
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: ضحايا
من أبناء مخيم اليرموك، قضت إثر إصابتيا  ( سنوات7 )"بيان السعدي"ارتقاء الطفمة  -

 .برصاص قناص قرب منزليا بجانب مطعم عمي بابا
 قضى نحبو جراء ،من سكان مخيم السيدة زينب" وائل يوسف صالح"ارتقاء الشاب  -

 .القصف عمى المخيم
 أم ثائر فمسطينية من غزة تقطن في مخيم الممقبة" نجاح حسن مصطفي التوم "ارتقاء -

 .درعا، قضت برصاص قناص

 
 بيان السعدي"الطفلة

 مخيم خان الشيح
 قوية إنفجاراتىدوء حذر سيطر عمى حارات وشوارع مخيم خان الشيح، تخممو سماع أصوات 

ناجمة عن قصف المناطق المتاخمة لو، أما عمى صعيد الوضع اإلنساني فإن سكانو ما زالوا 
يعانون من أزمة في تأمين رغيف الخبز لعدم توفر الطحين والمحروقات ما سبب بتوقف أغمب 
األفران، كما يشتكي األىالي من استمرار انقطاع التيار الكيربائي واالتصاالت وغالء األسعار 

 .وشح المواد الغذائية
 

 مخيم درعا
شيد مخيم درعا في ساعات الفجر األولى اشتباكات عنيفة بين مجموعات الجيش الحر والجيش 

 المؤسسة االستيالكية استخدمت فييا حاجزالنظامي دارت رحاىا في محيط المخيم من جية 
. األسمحة الخفيفة والمتوسطة
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 آثار الدمار في مخيم درعا

 مخيم الحسينية
يشتكي سكان مخيم الحسينية من استمرار الحصار الخانق الذي يفرضو الجيش النظامي عمى 

مداخل ومخارج المخيم منذ أشير، ما أدى إلى نفاد جميع المواد الغذائية واألدوية والخضار منو 
ما جعل العيش فيو شبو مستحيل، واضطر األىالي لمنزوح وذلك في ظل استمرار انقطاع التيار 

. الكيربائي واالتصاالت لفترات زمنية طويمة
 

 مخيم العائدين حمص
قام الجيش النظامي في اآلونة األخيرة بإزالة بعض السواتر الترابية التي وضعيا عمى طول مفرق 
ليو، ومن الجانب اإلنساني  مخيم العائدين بحمص مما سيل حركة دخول وخروج األىالي منو وا 

يعاني سكانو من استمرار انقطاع شبكة المياه واالتصاالت والنقص الحاد في المواد الغذائية 
. والمحروقات

 
 مخيم اليرموك

ما زال أىالي مخيم اليرموك يعانون منذ أكثر من أربعة أشير من الحصار االقتصادي الخانق 
الذي يفرضو الجيش النظامي عمى مداخل المخيم ومخارجو ويمنع بموجبو إدخال المواد الغذائية 

والطبية والتدفئة والطحين ومستمزمات الحياة إليو، كما يشتكي األىالي من المعاممة غير اإلنسانية 
. لعناصر الحاجز التابع لمجيش النظامي أول المخيم
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 من آثار القصف على شارع المغاربة في مخيم اليرموك

 مخيم السبينة
أزمات معيشية خانقة غالء في األسعار نقص شديد في المواد الغذائية واألدوية والخضار انعدام 
لمقومات الحياة في مخيم السبينة وذلك جراء الحصار الجائر الذي يفرضو الجيش النظامي عمى 

. المخيم منذ عدة شيور
 حلب– مخيم النيرب 

ظالم دامس تغرق بو حارات وشوارع مخيم النيرب بسبب انقطاع التيار الكيربائي عنيا منذ 
خمسة أشير عمى التوالي، لذلك طالب السكان كافة المعنيين بيذا الموضوع إلى إيجاد حمول من 

. إلعادة الكيرباء إلى المخيم وقرية النيرب
 

 :اعتقال
من سكان مخيم العائدين حماة  ( عاما50) أنباء تفيد قيام األمن السوري باعتقال غسان الزعزع

. من حاجز األعالف
 

 :مفقودون
من أبناء مخيم اليرموك في منطقة نير عيشة منذ شير ونصف " نصر محمد فرحان"ُفقد الشاب 

 .ولم ترد معمومات عنو حتى المحظة
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نصر محمد فرحان 
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