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وفك الحصار  خروج مظاهرة في مخيم اليرموك تطالب بتحييد المخيم"
 "عنه

 
 

 ثالثة ضحايا فلسطينيين سقطوا في سورية. 

  أهالي مخيم النيرب يعانون من نقص حاد في األدوية والمواد الطبية
 .كادر طبي مؤهلوعدم وجود 

 هدوء نسبي يسود شوارع وأزقة مخيم خان الشيح. 

  فلسطينيو حي عكرمة بحمص يطالبون طرفي النزاع بعد زجهم في
 .أتون الصراع الدائر في سورية
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 :ضحايا
، يذكر الجنسية من سكان منطقة ركن الدينفلسطيني " لؤي ماجد صوان"استشهاد الشاب  -

 .التحرير الفلسطينيأن الشهيد من مرتبات جيش 

 
 لؤي ماجد صوانالشهيد 

من أبناء مخيم اليرموك برصاص قناص الحاجز التابع " أحمد عوض"استشهاد الشاب  -
للمطالبة بفك الحصار عن  للجيش النظامي، وذلك أثناء مشاركته بالمظاهرة التي خرجت

 .المخيم

 
 أحمد عوضالشهيد 

إصابتها بشظايا قذيفة سقطت بالقرب من منزلها اليوم بعد " عائشة الفي"استشهاد السيدة  -
 .في وقفة عيد الفطر
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 مخيم اليرموك
حالة من الحزن والكآبة خيمت اليوم على شوارع وأزقة مخيم اليرموك بعد تشييع الشاب أحمد 
عوض الذي أصيب برصاص قناص الحاجز التابع للجيش النظامي أثناء مشاركته بالمظاهرة 

المخيم من أمام جامع فلسطين وجابت شوارعه وصواًل إلى أول المخيم التي خرج بها سكان 
حلوة زيدان للمطالبة بتحييده وفك الحصار الذي يفرضه الجيش النظامي على  بالقرب من مركز

يومًا على التوالي ما أدى إلى حصول كارثة إنسانية وموت العديد من أبناء  58المخيم منذ 
اء عدم توفر المواد الغذائية واألدوية وحليب األطفال، في حين المخيم وخاصة منهم األطفال جر 

ال يزال التيار الكهربائي مقطوعًا عن المخيم منذ عدة أشهر هذا إضافة النقطاع االتصاالت 
 .ماء وكافة الخدمات األساسية عنهوال

 
 لحظة إطالق النار على المظاهرة اليوم

 مخيم العائدين حمص
التواصل االجتماعي المعنية بنقل أخبار مخيم العائدين بحمص نبأ عزم أوردت بعض صفحات 

مجموعات الجيش الحر بقصف األحياء الشرقية في مدينة حمص ومنها حي عكرمة الذي تقطنه 
نسبة كبيرة من الفلسطينيين، وتعقيبًا على هذا الخبر أكد مراسل مجموعة العمل بأن تلك العائالت 

ها تحت أي ظرف كان وهي تناشد طرفي الصراع في سورية بعدم رفضت أن تغادر أماكن سكن
زجهم في أتون الصراع الدائر فيها، كما يطالبون من منظمة التحرير والفصائل الفلسطينية بتحمل 

نقاذ أرواحهممسؤولياتهم اتجاههم وال  .عمل على حمايتهم وا 
عظم مناطق حمص مقطوعة عن م( شبكة سيرياتيل)ومن جهة أخرى ال تزال خطوط الجوال 

 .هابسبب الضغط الكبير علي mtn بشبكةومنها المخيم، كما يوجد ضعف كبير 
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 مخيم النيرب
أفاد مراسل مجموعة العمل بأن سكان مخيم النيرب يعانون من نقص حاد في األدوية والمواد 

بسبب  ،المسكنات ومواد التعقيمو االسعافية  واألدويةكالخيوط الجراحية وأربطة الشاش  الطبية،
صعوبة تأمينها من مدينة حلب، كما يشكو األهالي من تدني خبرة الكوادر الطبية الموجودة وعدم 

 .وجود أطباء مختصين
 

 مخيم خان الشيح
 ،أشار مراسل مجموعة العمل بأن حالة من الهدوء النسبي سادت شوارع وأزقة مخيم خان الشيح

لك ال يزال أهالي المخيم يشتكون من استمرار ترافق ذلك مع حركة طبيعية لسكانه داخله، إلى ذ
 .والمحروقات وتأمين رغيف الخبز تدهور األوضاع االقتصادية وشح المواد الغذائية

 
 مخيم حندرات

نقل مراسل مجموعة العمل في مخيم حندرات نبأ ترميم أهالي المخيم لجامع فلسطين بعد أن 
الجانب المعاشي يعاني سكان المخيم من تعرض للقصف وسقوط عدد من القذائف عليه، ومن 

استمرار انقطاع التيار الكهربائي ومن أزمات معيشية خانقة بسبب شح المواد الغذائية واألدوية 
 .والمحروقات

 
 مخيم الحسينية

أرخى الحصار الذي يفرضه الجيش النظامي على مخيم الحسينية منذ عدة أشهر بظالله الثقيلة 
ى إلى نزوح معظم سكانه عنه بسبب انعدام مقومات الحياة فيه، هذا في على أهالي المخيم ما أد

ظل استمرار القصف على المخيم وحدوث اشتباكات واستمرار النقطاع كافة الخدمات من كهرباء 
 .في المواد الغذائية والمحروقات وشح ،وماء ومواد طبية

 
 :لجان عمل أهلي

طيني تأمين نصف طن حليب ألبناء مخيم استطاعت الهيئة الخيرية إلغاثة الشعب الفلس
اليرموك، حيث سيتم استالمها يوم غدًا اإلثنين على أن يحدد تاريخ آخر للتوزيع، كما أعلنت 

 .الهيئة بأنها ستحاول تأمين نصف طن آخر في القريب العاجل
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 :اعتقال
من  3102/01/6من أبناء سكان مخيم العائدين حمص يوم " حسام أحمد عثمان"اعتقال الشاب 

ية قبل حاجز مفرق المخيم الرئيسي التابع للجيش النظامي، وذلك أثناء نقل والده إلجراء عملية قلب
، يذكر أن العثمان في العقد الثالث من العمر، وهو من أهالي حيث ترك والده بالسيارة لوحده

 .مدينة صفد في فلسطين
 


