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 "طفال مخيم اليرموك يطالبون فيها برفع الحصار عن مخيمهمألمظاهرة "

 
 

  على التوالي 741استمرار الحصار على مخيم اليرموك لليوم. 

 أهالي مخيم الحسينية يجددون مطالبتهم للفصائل الفلسطينية ومنظمة 
 .ونروا للتدخل من أجل إعادتهم لمخيمهمألالتحرير وا

 أزمة معيشية خانقة يعيشها من تبقى من سكان مخيم درعا. 
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 مخيم اليرموك
حالة من الهدوء النسبي خيمت اليوم على حارات وأزقة مخيم اليرموك، ترافق ذلك مع خروج 

معاناتهم وللمطالبة بفك الحصار  أطفال المخيم بمظاهرة حملوا خاللها أواني المطبخ كتعبير عن
القيادة العامة عليه لليوم _ المشدد الذي يفرضه الجيش النظامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 

على التوالي، والذي أدى إلى حدوث كارثة إنسانية فيه بسبب نفاد جميع المواد الغذائية  741
ي مخيم اليرموك خالل األيام السابقة عدد ونوه مراسلنا إلى أنه قضى ف ،دوية والمحروقات منهألوا

إلى ذلك ما  ،دويةألوكذلك جراء نقص ا من األهالي وذلك نتيجة عدم توافر الطعام أليام عديدة
يزال عدد من أهالي اليرموك مستمرين في إضرابهم عن الطعام لليوم الثالث بهدف فك الحصار 

دخال المواد الغذائية إليه  .عن المخيم وا 

 

 
 اليرموك مخيم في اليوم األطفال مظاهرة
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 مخيم العائدين حمص
صوات انفجارات ألحالة من الهلع والخوف أصابت سكان مخيم العائدين بحمص جراء سماعهم 

ومن جانب  ،أنها بسبب القصف على المناطق المتاخمة له حقاالقوية هزت أرجاء المخيم تبين 
مني على مداخل المخيم ومخارجه، كما ألآخر تستمر معاناة أهالي المخيم نتيجة التضييق ا

 .يشتكون من استمرار انقطاع التيار الكهربائي واالتصاالت عن المخيم لساعات وأيام عديدة
 

 مخيم النيرب
ب بحلب، إال أن أكد مراسل مجموعة العمل بأن حالة من الهدوء تسود حارات وشوارع مخيم النير 

زمات المعيشية التي يعيشونها كأزمة تأمين رغيف الخبز ألمعاناة سكانه مازالت تتفاقم في ظل ا
 .وعدم توفر المياه واستمرار انقطاع التيار الكهربائي منذ أكثر من عام

 
 مخيم الحسينية

ووكالة األونروا أهالي مخيم الحسينية يجددون مطالبتهم للفصائل الفلسطينية ومنظمة التحرير 
للتدخل من أجل إعادتهم إلى مخيمهم خاصة بعد الوعود التي تلقوها من الجبهة الشعبية القيادة 
العامة وجبهة النضال وفتح االنتفاضة، يشار أن الجيش النظامي كان قد سيطر على المخيم 

 .71/77/3172بتاريخ 
 

 مخيم درعا
طفال مع استمرار انقطاع ألوالطبية وحليب ايشكو سكان مخيم درعا من شح المواد الغذائية 

هالي يعانون من القناصة ألومن جهة أخرى ال يزال ا ،التيار الكهربائي واالتصاالت لفترات طويلة
المنتشرة على المباني على حارات وشوارع المخيم والذين يقومون بقنص األهالي ما أدى إلى 

 .سقوط عدد كبير من الضحايا
 

 :اعتقال
الشاب محمد ناصر عيسى من أبناء مخيم النيرب من قبل األمن السوري في مدينة حماة اعتقال 

الجدير ذكره ان العيسى هو مدرس في وكالة غوث وتشغيل الفلسطينيين  1/73/3172يوم أمس 
 .ونروا وخطيب جامع التوحيد بقرية النيربألا
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 :لجان عمل أهلي
برنامج "سطيني ودائرة الخدمات االجتماعية غاثة الشعب الفلإلأقامت كل من الهيئة الخيرية 

ونروا وبالتعاون مع جمعية حقوق الطفل نشاطا ترفيهيا لألطفال في مركز إيواء ألفي ا" المعوقين
 .وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمعوقين "DTC"ال 

 
 DTCترفيهي لألطفال في مركز إيواء ال ال نشاطال


