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 "استمرار أزمة المياه في مخيمي اليرموك بدمشق ودرعا جنوب سورية"

 
 

 

 أحد عناصر القيادة العامة يقضي أثناء زرع عبوة ناسفة أول مخيم اليرموك. 

 الطيران الحربي يقصف مخيم حندرات في حلب بالبراميل المتفجرة. 

  هيئة فلسطين الخيرية توزع مطرات للمياه على أطفال روضة األمل في مخيم

 .اليرموك
 أزمات اقتصادية تواجه العائالت الفلسطينية في بلدة قدسيا بريف دمشق. 
  أنباء عن لقاء وفد من مخيم خان دنون بقيادات الكتائب المعارضة الموجودة في

 .محيط المخيم
 قصف ليلي يستهدف أطراف مخيم خان الشيح بريف دمشق. 

 
 

 أزمة المياه في مخيم اليرموك
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 ضحايا
القيادة العامة أثناء زرعو عبوة -أحد عناصر الجبية الشعبية" نضال محمود دواه"قضى الشاب 

ناسفة عمى خط التماس، وبحسب ما أورده مراسل مجموعة العمل بأن الدواه حاول زرع عبوة 
ناسفة عمى خط التماس بين الجيش النظامي والقيادة العامة والمجموعات المسمحة إال أن العبوة 

 .انفجرت بو وأودت بحياتو

 
 نضال محمود دواه

 آخر التطورات
حيث يعاني   181يدخل انقطاع المياه عن مخيم درعا لالجئين الفمسطينيين جنوبي سورية يومو 

من تبقى من أىالي المخيم من صعوبات جّمة في سبيل تأمين الماء ألبنائيم، فيما يستمر 
 عمى التوالي، مما يفاقم من األزمات المعيشية 34انقطاع المياه عن مخيم اليرموك بدمشق لميوم 

التي يعانييا األىالي المحاصرون منذ أكثر من خمسة عشر شيرًا، حيث يتزامن الحصار مع 
. استمرار انقطاع التيار الكيربائي ألكثر من عام ونصف

– ويذكر أن الحصار المشدد الذي يفرضو الجيش النظامي ومجموعات من الجبية الشعبية 
 من أبناء المخيم نتيجة نقص التغذية والرعاية 155القيادة العامة عمى المخيم قد تسبب بوفاة 

الصحية الناجمتين عنو، وفي ذات السياق قامت ىيئة فمسطين الخيرية بتوزيع حافظات لممياه 
عمى أطفال روضة األمل في مخيم اليرموك، بغية الحفاظ عمى سالمة األطفال والحد من انتشار 

 .األمراض بينيم
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وعمى صعيد آخر تعرض مخيم حندرات لالجئين الفمسطينيين في حمب الخاضع لسيطرة قوات 
المعارضة السورية باألمس لمقصف بالبراميل المتفجرة وسقوط عدد من القذائف عمى أماكن 

متفرقة منو، ما تسبب بأضرار مادية في منازل وممتمكات األىالي، يشار أن معظم أىالي المخيم 
 .قد نزحوا عنو بسبب االشتباكات والقصف المتكرر الذي استيدفو

 
 القصف على مخيم حندرات بالبراميل المتفجرة

وبالعودة إلى ريف دمشق، تعاني العائالت الفمسطينية التي نزحت عن مخيماتيا بسبب القصف 
من - خاصة سكان مخيم اليرموك والمتواجدين مؤقتًا في بمدة قدسيا - والحصار واالشتباكات

ارتفاع بدل إيجار المنازل وقمتيا، ومما يزيد من معاناتيا األىالي فقدان معظيم ألعماليم بسبب 
الحرب، إلى ذلك تواردت أنباء عن قيام وفد من أىالي مخيم خان دنون بمقاء عدد من مسؤولي 

الكتائب العسكرية المعارضة المتواجدة في محيط المخيم والتي سبق أن أنذرت األىالي لعدة 
مرات باستيداف المخيم، حيث قام الوفد وفقًا لتمك األنباء بشرح وجية نظره والتأكيد عمى ضرورة 

 . ىذا ولم تتمكن مجموعة العمل من التأكد من دقة تمك األنباء،عدم الزج بالمخيم في المعارك
فيما شيد مخيم خان الشيح تحميقًا ليميًا لممروحيات الحربية في سمائو بالتزامن مع استيداف 

المزارع المالقصة لو بعدد من القذائف، إلى ذلك يستمر إغالق جميع الطرق الواصمة بين المخيم 
، حيث يضطر األىالي إلى سموكو "خان الشيح-زاكية"والمناطق المجاورة لو باستثناء طريق 

 .بالرغم من مخاطره
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 حال المخيمات الفلسطينية في سورية
 استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة عمى :مخيم اليرموك •

 يومًا، والماء لـ 547 عمى التوالي، وانقطاع الكيرباء منذ أكثر 466المخيم لميوم 
 . ضحية155:  يومًا عمى التوالي، عدد ضحايا الحصار34

 الجيش النظامي يستمر بمنع األىالي من العودة إلى منازليم منذ :مخيم الحسينية •
 . يومًا عمى التوالي366حوالي 

 الجيش النظامي يستمر بمنع األىالي من العودة إلى منازليم منذ :مخيم السبينة •
 . يومًا عمى التوالي336حوالي 

 يومًا بعد سيطرة 535 نزوح جميع األىالي عنو منذ حوالي :مخيم حندرات •
 .مجموعات المعارضة عميو

خان - زاكية" استمرار انقطاع جميع الطرق باستثناء طريق :مخيم خان الشيح •
 .مع نقص في الخدمات الطبية والمواد الغذائية" الشيح

 حالة من التوتر إثر استيداف المخيم بقذائف الياون قبل أيام :مخيم خان دنون •
إضافة إلى اكتظاظ المخيم ونقص بالخدمات األساسية ومضايقات من حواجز 

 .النظام
 يومًا النقطاع المياه عن المخيم وغياب تام لمخدمات 181 حوالي :مخيم درعا •

 .األساسية داخمو، ونزوح المئات من عوائمو بسبب القصف واالشتباكات المتكررة
 انتشار لعناصر لواء القدس المحسوب عمى النظام واستمرار األزمات :مخيم النيرب •

 .المعيشية فيو
 الوضع ىادئ :مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

 .نسبيًا مع استمرار األزمات االقتصادية فييا


