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 عائلة من مخيم اليرموك ليس لها منزل حتى لو قررت 1000ما يقارب "
" العودة للمخيم

 
 
 
 

 شهيدان فلسطينيان في سورية .

 قصف على مخيم خان الشيح واليرموك والحسينية والسبينة .

  أهالي مخيم العائدين بحمص يتخوفون من منصات هاون ُنصبت في

 .حي عكرمة
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  :شهداء
فمسطيني الجنسية من أبناء مخيم اليرموك، استشيد نتيجة القصف " سامر النادر"الشييد -

 .15عمى مخيم اليرموك شارع ال
من سكان مخيم اليرموك فمسطيني الجنسية، استشيد متأثرًا " خميل موسى " الشييد -

 .بجراحو جراء إصابتو بشظية قذيفة ىاون سقطت عمى حي الزين منذ ثالثة أيام
  

 مخيم اليرموك
تعرض مخيم اليرموك لسقوط عدد من " مجموعة العمل من أجل فمسطينيي سورية"أكد مراسل 

القذائف، حيث سقطت ثالث قذائف واحدة منيا في شارع المدارس عند أول حارة حيفا من جية 
 أدت إلى 15ـشارع اليرموك دون أن تسفر عن وقوع إصابات، كما سقطت قذيفة في شارع ال

استشياد الشاب سامر النادر ووقوع عدد من الجرحى بينيم طفل، وُسجل في المساء سقوط قذيفة 
في شارع كفر قاسم عمى صيدلية الحناوي نجم عنيا إصابة صاحب الصيدلية، وترافق ذلك مع 

حدوث اشتباكات بالقرب من بمدية اليرموك في شارع فمسطين بين مجموعات الجيش الحر 
حممـــة "والجيش النظامي استخدمت فييا األسمحة الخفيفة والمتوسطة، وفي سياق متصل ذكرت 

أسماء المناطق األكثر تعرضًا لمدمار في مخيم اليرموك و التي " ألجـــل أطفـــال بال منــازل
- شارع فمسطين  )): أصبحت منازليا غير صالحة لمسكن مطمقًا نتيجة تعرضيا لمقصف ىي

ساحة - منطقة شارع عين غزال -  و شارع راما 30منطقة شارع - منطقة محكمة اليرموك 
حيث قدر عدد المنازل المدمرة ( (منطقة جامع عبد القادر الحسيني، وشارع الجاعونة - الريجة 
فقد وصل % 50 منزل، أما المنازل المتضررة بنسبة 450في ىذه المناطق بحوالي % 80بنسبة 

 عائمة ليس ليا منزل حتى لو قررت 1000 منزل، أي ما يقارب 500تعدادىا إلى أكثر من 
العودة لممخيم ،ومن جية أخرى ما زال الجيش النظامي يفرض حصار عمى مخيم اليرموك لميوم 

 عمى التوالي ويمنع دخول المواد الغذائية والطبية والتدفئة والطحين ومستمزمات الحياة، وفي 84
سياق متصل ذكر مراسمنا أن األىالي يشتكون من المعاممة غير اإلنسانية لعناصر الحاجز التابع 

لمجيش النظامي أول المخيم والذين باتوا يضيقون الخناق عمييم في الدخول والخروج وبحسب 
 ألىالي المخيم كما واإلىاناتإفادة أحد سكان المخيم بأن عناصر الحاجز يقومون بتوجيو الشتائم 

يجبرونيم عمى الوقوف بطابور طويل من أجل عرضيم عمى ممثمين لمعرفة العناصر الناشطة 
. في المخيم أو المتعاونة مع الجيش الحر
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 الجاعونة شارع في القصف آثار

 
 حيفا شارع على قصف أثار

 مخيم خان الشيح
في مخيم خان الشيح أن أكثر من خمسة قذائف ىاون سقطت عمى " مجموعة العمل"قال مراسل 

الشارع العام في منطقة القصور في بداية المخيم من الجية الشمالية لم تسفر عن وقوع إصابات، 
كما أكد مراسمنا أن سكان المخيم ما زالوا يعانون من استمرار انقطاع التيار الكيربائي وخدمة 

. االنترنت وانقطاع شبكة االتصاالت السمكية وضعف شبكة الخموي عنو لميوم الثالث عمى التوالي
 مخيم الحسينية

أفاد مراسل مجموعة العمل بأن مخيم الحسينية شيد اليوم سقوط عدد من القذائف، خمفت أضرارًا 
مادية كبيرة، أما من الجانب اإلنساني فال زال سكان مخيم الحسينية يعانون من الحصار الخانق 

. الذي يفرضو الجيش النظامي والذي يمنع بموجبو دخول األغذية والمحروقات والطحين إليو
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 سبينة مخيم في األونروا مدارس على القصف آثار

 مخيم السبينة
بأن مخيم السبينة تعرض لمقصف وسقوط عدد من القذائف فيو " مجموعة العمل"ذكر مراسل 

واحدةٌ  منيا في مدرسة الجورة نجم عنيا وقوع عدد من اإلصابات، أما من الجانب المعاشي فال 
زال سكان المخيم يعانون من شح المواد الغذائية واألدوية وانقطاع التيار الكيربائي واالتصاالت 

. عنو ونقص في الطحين ومواد التدفئة
 حمص/مخيم العائدين

حالة من اليمع والخوف سرت بين سكان مخيم العائدين بحمص بسبب نصب منصات ىاون من 
قبل الجيش النظامي في حي عكرمة لقصف باب عمرو مما ينذر بسقوط عدد من القذائف 

والشظايا عمى المخيم، و زاد من حالة الفزع لدى السكان تحميق الطيران الحربي و دوي أصوات 
. االنفجارات القوية عمى المناطق المجاورة التي ىزت أصداؤىا أرجاء المخيم

 مخيم النيرب
تنوي  (األونروا)بأن وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفمسطينيين " لمجموعة العمل"وردت أنباء 

 طالبة و طالب 300دوالر لحوالي  (30) ليرة سورية / 3000/ تقديم مساعدة مالية تقدر بـ
جامعي يقيمون داخل المدينة الجامعية أو خارجيا في مدينة حمب، و يشار إلى أن الطالب 

الجامعيين من أبناء مخيم النيرب لم يتمكنوا في الفترة الماضية من مغادرة السكن الجامعي إلى 
. المخيم بسبب تردي أوضاعيم المادية وما شيده المخيم من توتر أمني فيو

 
 :لجان عمل أهلي

تستمر المؤسسات األىمية واإلغاثية في مخيم اليرموك مؤسسة جفرا، مؤسسة بصمة االجتماعية، 
مؤسسة بسمة العودة، الجمعية الخيرية الفمسطينية، الييئة الوطنية األىمية الفمسطينية، والييئة 

الخيرية إلغاثة الشعب الفمسطيني لميوم الرابع عمى التوالي بتوزيع المعونة الغذائية التي استممتيا 
. تمك المؤسسات من األونروا
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توزيع المعونات الغذائية التي استلمتها المؤسسات األهلية من األونروا 

 :مفقودون
فمسطيني الجنسية من سكان مخيم اليرموك، قبل ستة  ( عاماً 35)" ناصر نمر ىواري"فقد الشاب 

أيام أثناء خروجو من المخيم لمبحث عن أخيو نادر نمر ىواري الذي فقد منذ أكثر من أسبوعين 
 .ولم ترد أي معمومات عنيما حتى المحظة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ناصر نمر هواري        نادر نمر هواري
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