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أهالي مخيم النيرب يشتكون من استمرار انقطاع التيار الكهربائي عن "
 "مخيمهم لمشهر الثامن عمى التوالي

 
 

 ضحية فلسطينية سقطت في سورية .

 قصف على مخيم اليرموك وخان الشيح .

 استمرار الحصار على مخيم الحسينية .

 أهالي مخيم العائدين بحمص يعانون أوضاع اقتصادية سيئة .
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 :ضحايا
من مرتبات جيش التحرير الفمسطيني في منطقة " محمد خالد عارف"ارتقاء الشاب  -

 .الطبالة
 

 مخيم اليرموك
أفاد مراسل مجموعة العمل بأن مخيم اليرموك تعرض لقصف ليمي شديد استيدف منطقة 

 تزامن ذلك ،المشروع شارع اليرموك الرئيسي بالقرب من بن الحسناء ومحيط ساحة الريجة
 مع اندالع اشتباكات بين مجموعات الجيش الحر والجيش النظامي عمى محور بمدية

اليرموك في شارع فمسطين، ىذا وقد سادت أزقة وحارات وشوارع المخيم في ساعات الصباح 
ليو، أما في  الباكر حالة من اليدوء الحذر ترافق ذلك مع حركة دخول وخروج لألىالي منو وا 
ساعات الظييرة فسقطت عمى المخيم العديد من القذائف طالت مناطق متفرقة منو اقتصرت 
أضرارىا عمى الماديات كما سقطت قذيفة فوق بناء ميني ماركت فريد تقاطع شارع اليرموك 
الرئيسي مع شارع أم الفحم دون أن تسفر عن وقوع إصابات، وأشار المراسل بان باص يقل 
عدد من طالب المدارس استيدف من قبل القناصين ما أدى إلى إصابة طفمة بالرأس وىي 
في حالة خطيرة، أما من الجانب اإلنساني فال يزال سكانو يشكون من الحصار الذي يفرضو 
الجيش النظامي عمى المخيم والذي أدى إلى نفاد معظم المواد الغذائية والمحروقات واألدوية 

 .منو، كما يشتكون من استمرار انقطاع التيار الكيربائي منذ عدة أشير

 
 سقطت فوق بناء ميني ماركت فريد التي قذيفةال
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 مخيم خان الشيح
تعرض مخيم خان الشيخ لمقصف وسقوط عدد من القذائف طالت األطراف الشرقية والغربية 
من المخيم ومنطقة القصور، ألحقت أضرار مادية بمكان سقوطيا وأدت إلى اندالع حريق 

 .جراء القصف

 
 من آثار القصف عمى مخيم خان الشيح

 مخيم الحسينية
ىدوء نسبي ينعم منذ أيام بو مخيم الحسينية يعكره سماع أصوات انفجارات قوية تيز أرجاء 

المخيم نتيجة قصف المناطق المتاخمة لو، ومن الجانب االقتصادي يعاني أىالي المخيم من 
نقص شديد في المواد الغذائية واألدوية والمحروقات بسبب الحصار الذي يفرضو الجيش 

 .النظامي عمى المخيم منذ عدة شيور
 

 مخيم الرمل في الالذقية
حالة من الغميان والتوتر تسود في مخيم الرمل في الالذقية نتيجة موقف األىالي من 
األحداث في سورية، ففي حادثة ُتدلل عمى اختالف المواقف وحديتيا فقط أطمق شاب 

بسبب اتيامو بالتعاون مع الجيش النظامي " سعيد شاكوش"مجيول اليوية النار عمى المدعو 
إال أنو نقل إلى المشفى وتم معالجتو بحسب ما ذكرتو أحدى صفحات التواصل االجتماعي 

 .المعنية بنقل أخبار مخيم الرمل في الالذقية
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 مخيم النيرب
معاناة أىالي مخيم النيرب ما تزال مستمرة بسبب انقطاع التيار الكيربائي منذ أكثر من 

ثمانية أشير ىذا في ظل الوعود التي قطعت لسكانو من قبل السمطات السورية والجيات 
المختصة بيذا األمر والتي تؤكد عمى عودة التيار الكيربائي لمعمل قبل حمول شير رمضان، 

إال أن تمك الوعود ذىبت أدراج الرياح وقد ىل ىالل رمضان ىذا العام في مخيم النيرب 
وسط ظالم دامس تخيم عمى حاراتو وأزقتو وشوارعو، لذلك ناشد سكان المخيم كافة الجيات 
المعنية بيذا الموضوع لحل مشكمة الكيرباء التي باتت تشكل مشكمة حقيقية بالنسبة لألىالي 

 ليرة سورية لتشغيل الكيرباء عبر مولدات 150الذين يدفعون وبشكل يومي مبمغ وقدره 
 .ضخمة في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يعانون منيا

 
 مخيم العائدين حمص

أكدر مراسل مجموعة العمل في مخيم العائدين بحمص بأن أىالي المخيم عاشوا اليوم حالة 
من اليمع والخوف نتيجة سماع أصوات انفجارات قوية ىزت بيوتيم تبين الحقًا بأنيا نتيجة 
القصف عمى المناطق المحاذية لممخيم، ومن جية أخرى أوضاع إنسانية مأساوية يعيشيا 

 .السكان بسبب غالء األسعار وانتشار البطالة وعدم توفر جميع المواد األساسية فيو
 

 :لجان عمل أهمي 
قامت ىيئة فمسطين الخيرية، بتقديم دعما ماديا لمشروع إفطار الصائم والذي تشرف عميو 

. جمعية الشباب الخيرية بمنطقة دمر
 2000 وجبة يوميا خالل شير رمضان لصالح 500يشار أن المشروع سيقدم ىذا العام 

. عائمة مسجمة بالجمعية من العائالت السورية والفمسطينية الوافدة إلى منطقة دمر
أما في مخيم الحسينية فقد قامت ىيئة فمسطين الخيرية بتأمين عدد من خزانات مياه الشرب، 

 .تمبية الحتياجات أىالي المخيم بسبب استمرار انقطاع المياه فيو
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