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خمسة شهداء فلسطينيين في سورية، وأهالي مخيم النيرب يطلقون نداء "
 "استغاثة لرفع الحصار عن مخيمهم

 
 
 
 

 قصف ليلي على مخيم الحسينية .

 استمرار الحصار على مخيم اليرموك والسبينة .

 أزمات معيشية خانقة في معظم المخيمات الفلسطينية في سورية .
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 :شهداء
 عاما، استشهد اليوم أثناء االشتباكات 24 يبمغ من العمر "منير الخطيب"الشهيد الشاب  -

 .في مخيم اليرموك
 من سكان مخيم الرمل في الالذقية استشهد اثر القصف "أمجد أبو حامد"الشهيد الشاب  -

 .عمى منطقة ربيعة بريف الالذقية يوم أمس
من سكان مخيم اليرموك، استشهدت متأثرة بجراحها " عائشة أبو الشكر"الشهيدة الحاجة  -

 .التي أصيبت بها أثناء االشتباكات التي وقعت في مخيم اليرموك يوم أمس
 . فمسطيني الجنسية استشهد إثر القصف عمى الحجر األسود"سامر الدفراوي"الشهيد  -
 . استشهد إثر القصف عمى الحجر األسود"يوسف أحمد عيسى"الشهيد  -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الخطيب منير الشهيد     حامد أبو أمجد الشهيد
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 الدفراوي سامر الشهيد
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 مخيم النيرب
مع استمرار الحصار عمى مخيم النيرب وجه أهالي المخيم نداءهم لممنظمات الدولية واإلنسانية 
لمتدخل العاجل والفوري لفك الحصار الخانق عميه الذي تفرضه مجموعات تابعة لمجيش الحر، 
خصوصًا بعد نفاد كافة المواد األساسية في المخيم بما فيها الدقيق مما تسبب بتوقف المخابز 

. عن العمل وظهور بوادر أزمة إنسانية فيه
 مخيم حندرات

استمرار أزمة الخبز والمحروقات في المخيم، مع انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويمة، فيما 
اشتكى األهالي من ارتفاع أسعار المواد الغذائية األساسية بشكل كبير، ومن جانب آخر أفاد 

. مراسمنا عن هدوء نسبي في المخيم حيث لم يسجل سقوط قذائف عميه
 مخيم اليرموك

ما زال مخيم اليرموك يخضع لحصار خانق يفرضه الجيش النظامي عميه، ويمنع دخول المواد 
الغذائية والطبية والمحروقات إليه، وفي سياق متصل نقل مراسمنا عن أهالي المخيم أنهم يعانون 

كثيرُا من الحواجز التي تطوق المخيم، حيث تبالغ بتفتيشهم، وتمنعهم من إدخال معظم المواد 
الغذائية بما في ذلك الخبز، كما اشتكى األهالي من الشتائم وسوء معاممة التي يمارسها عناصر 

تمك الحواجز عميهم، ومن جهة أخرى أفاد مراسمنا عن وقوع اشتباكات بين الجيش النظامي 
ومجموعات الجيش الحر عند شارع فمسطين بجانب البمدية حيث استخدمت فيها األسمحة 

. المتوسطة والرشاشة
 مخيم خان الشيح

حالة من الهمع بين أهالي مخيم خان الشيح وذلك بسبب أصوات االنفجارات الناجمة عن قصف 
المناطق المجاورة لممخيم، حيث تم استهداف العديد من المزارع المجاورة له بقذائف الهاون، هذا 
وقد أشار مراسمنا عن استمرار األزمات المعيشية خصوصًا مع نفاد العديد من المواد األساسية 

. من أسواق المخيم
 مخيم السبينة

أفاد مراسمنا في مخيم السبينة عن استمرار توقف المخابز عن العمل وذلك بسبب نفاد مادة 
الطحين، فيما يعاني المخيم من انقطاع جزئي لشبكة االتصاالت واالنترنت، وعدم توافر 

المحروقات، وكذلك نفاد العديد من المواد الغذائية منه، وفي سياق متصل أكد مراسمنا سقوط 
. قذيفة عمى المخيم ولم يسجل وقوع إصابات بشرية فيها

 مخيم الحسينية
نقاًل عن مراسمنا في مخيم الحسينية تعرض المخيم لقصف ليمي بقذائف الهاون حيث سقطت 

قذيفتان عمى المشروع الجديد في المخيم، هذا ويعاني المخيم مثمه كباقي المخيمات الفمسطينية 
. في سورية من أزمات معيشية خانقة خصوصًا في الخبز والمحروقات والمواد الغذائية
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 :لجان عمل أهلي

ضمن مشروع اإلغاثة العاجمة، جهزت هيئة فمسطين الخيرية مئة سمة غذائية سيتم توزيعها عمى 
. أهالي مخيم الحسينية

 
 :مفقودون

 حيث خرج من منزل أقاربه في 3-2 عامًا، وذلك يوم السبت 13ُفقد الطفل محمد محمود بدوي 
. مخيم خان دنون لالجئين الفمسطينيين ولم ترد عنه أية معمومة حتى اآلن

 

 
 بدوي محمود محمد المفقود
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