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اشتباكات عنيفة دارت رحاها في مخيم الحسينية بين مجموعات الجيش "
الحر واللجان األمنية التابعة للجبهة الشعبية القيادة العامة المدعومة من 

 "الجيش النظامي

 
 

  سوريةثالث ضحايا فلسطينيين سقطوا في. 

 قصف على مخيم الحسينية واليرموك. 

  يشكو سكان مخيم النيرب من تأخر وكالة غوث وتشغيل الالجئين
 .في صرف المساعدات المادية لهم( األونروا)الفلسطينيين 

  حالة من التوتر والخوف تخيم على سكان مخيم الرمل في الالذقية بسبب
 .متدهور األوضاع األمنية في المناطق المتاخمة له
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 :ضحايا
من أبناء مخيم اليرموك سكان شارع " قدورة منذر األشقر"الشاب وابنه  "منذر األشقر" لقي -

 .على تقاطع شارعي صفورية ولوبية بشظايا قذيفة سقطت اإلصابةجراء  ماحيفا حتفه
من سكان مخيم اليرموك متأثرًا بجراح أصيب بها نتيجة " نصر الدين الشاعر"قضى  -

 .قذيفة سقطت في شارع لوبية إصابته بشظايا

 
 قدورة منذر األشقر" الشابوابنه منذر األشقر 

 
 مخيم الحسينية

أفاد مراسل مجموعة العمل بأن مخيم الحسينية شهد اليوم اشتباكات عنيفة على محور حاجز 
اللجان األمنية التابعة للجبهة و المؤتمرات ومساكن نجها بين مجموعات الجيش الحر من جهة 

الشعبية القيادة العامة مدعومة من الجيش النظامي استخدمت فيها األسلحة المتوسطة والخفيفة، 
تزامن ذلك مع إغالق لحاجز الحسينية لليوم الثاني على التوالي، أما من الجانب المعاشي فال 
يزال سكان المخيم يعانون من أزمات معيشية خانقة بسبب استمرار حصار الجيش النظامي 

ل ومخارج المخيم منذ عدة أشهر ما أدى إلى نقص شديد في المواد الغذائية والمحروقات لمداخ
 .واألدوية
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 مخيم اليرموك
نقل مراسل مجموعة العمل تعرض مخيم اليرموك للقصف وسقوط عدة قذائف على مناطق 
متفرقة منه، عرفت منها قذيفة استهدفت شارع لوبية أسفرت عن سقوط شخص وعدد من 

، واندالع حريق في عدد من منازل المخيم، ومن جهة أخرى أكد المراسل نبأ إصابة امرأة الجرحى
برصاص قناص أول المخيم، وذلك أثناء محاولتها مع مجموعة من النسوة الذهاب باتجاه الحاجز 
والخروج من المخيم لجلب الخبز والطعام إلى أطفالهم وعائالتهم التي أنهكها الجوع جراء 

ي يفرضه الجيش النظامي على المخيم منذ حوالي الشهر ما أدى إلى نفاد جميع الحصار الذ
 .ئية واألدوية وحليب األطفال منهالمواد الغذا

 
 مخيم النيرب

في ( األونروا)يشكو سكان مخيم النيرب من تأخر وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 
دوالر لكل ( 06)ليرة سورية ما يعادل  0666صرف المساعدات المادية الثانية والتي تقدر

شخص المقدمة من الدول المانحة لهم، وذلك جراء اإلهمال وعدم االكتراث من قبل القائمين على 
مركز األونروا بمخيم النيرب، كما يتهم أهالي المخيم األونروا بالفساد وذلك بحسب ما أوردته 

مخيم النيرب، ومن جهة أخرى ما زال أحدى صفحات التواصل االجتماعي المعنية بنقل أخبار 
سكان المخيم يعانون من مشكالت جمة منها استمرار انقطاع التيار الكهربائي عن المخيم منذ 

 .ء األسعار وعدم توفر المحروقاتعدة أشهر، وكذلك مشكلة انقطاع المياه وغال

 
 االزدحام أمام مركز األونروا في مخيم النيرب

mailto:info@prc.org.uk


 

Email:info@prc.org.uk - Tel: +442084530919 - Fax:+442084530994 - Mob: +447447423737 

 

 مخيم الرمل الالذقية
أجواء من التوتر والقلق يعيشها سكان مخيم الرمل في الالذقية بسبب تدهور األوضاع األمنية في 

ومرور عدد من محافظة الالذقية حيث شهد المخيم يوم أمس تواجدًا أمنيًا كثيفًا بين حاراته وأزقته 
 .دوريات األمن فيها

 
 :لجان عمل أهلي
المواد الغذائية على و طين الخيرية بتوزيع المؤون قامت هيئة فلس( إكرام الضيوف)في إطار حملة 

جميع الضيوف في مخيم خان دنون ضمن مرحلتين األولى سلة شعبان والثانية سلة رمضان 
عائلة، وفي  0066حيث شملت الحملة جميع الوافدين إلى المخيم والذين وصل تعدادهم إلى 

األنقاض من  لخيرية، عمليات رفعالسياق عينه واصل فريق الدفاع المدني في هيئة فلسطين ا
 .شوارع مخيم اليرموك

 الشوارعشطف و وبدوره استمر فريق الخدمات في مؤسسة جفرا في مخيم اليرموك بدمشق بكنس 
جامع عبد القادر و ذلك بمحيط جامع فلسطين و بمياه مخلوطة بمبيدات الحشرات والقوارض 

 .مشفى الباسلو كذلك بمحيط مشفى فلسطين و الحسيني 

 
 بمياه مخلوطة بمبيدات الحشرات الشوارعكنس وشطف 
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 :اعتقال
 أثناءوذلك  31/8/0631من قبل الجيش النظامي يوم ( محمد صالح شطارة)الشاب  اعتقال

هو من و  ،يشار أن الشطارة في العقد الخامس من العمر ،عودته إلى مخيم العائدين بحمص
 .أهالي قرية ترشيحا في فلسطين
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