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اعتقال رئيس دائرة الالجئين الفمسطينيين العرب في  "
 "مخيم الرمل بالالذقية

 
 

  إعدام الشخص المسؤول عن تفجير السيارة المفخخة في مخيم خان
 .الشيح

 في سوريةان فلسطينيانشهيد  .

 قصف على مخيم خان الشيح واليرموك والسبينة .

 اندالع حريق هائل في مخيم درعا. 

  على التوالي١١٠استمرار حصار مخيم الحسينية لليوم  .

 أزمات معيشية خانقة تعيشها المخيمات الفلسطينية في سورية .
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 :شهداء
فمسطيني من سكعن مخيم اليرموك، استشيد في منطقة  (  عمعً 29)" محمد دبور" الشييد -

 .حجيرة بريف دمشق
 استشيد متأثرا بجراحو التي أصيب بيع خالل قصف "نصري حوران"الشييد األستعذ  -

 .األمس  مى مخيم خعن الشيح

 
 دبور محمدالشهيد 

 مخيم خان الشيح
نبأ استمرار سقوط  شرات القذائف وتجدد القصف  مى مخيم خعن " مجمو ة العمل"نقل مراسل 

 صبعحًع سقوط ثالث قذائف  مى جعمع اليدى الذي يأوي 11:00الشيح حيث ُسجل في السع ة 
 ددًا كبيرًا من سكعن المخيم الذين احتموا بداخمو ىربًع من سقوط القذائف ليمة أمس  مى المخيم، 
كمع سقطت قذيفتعن بعلقرب من السوق أوقعت  دداً  من اإلصعبعت، وأشعر المراسل أن منطقة 
المقبرة الغربية من جية الشعرع الععم والحعرة الشرقية وحعرة فرن المنصور ومنزل آل المصمح 

شيدت سقوط  دد من القذائف خمفت أضرار معدية بعلمكعن، وذكر المراسل بأن قذيفة سقطت 
شمسة أحمد "، و"حسعم  بدو خمف"في المسعء بعلقرب من جعمع اليدى أسفرت  ن استشيعد 

وىمع نعزحعن من مدينة دير الزور ووقوع  دد من اإلصعبعت بينيم أطفعل، كمع شيد " الصالل
المخيم تحميقًع لمطيران الحربي في سمعئو مع سبب حعلة من الخوف والتوجس بين السكعن الذين 

لجؤوا إلى المسعجد والمالجئ خوفًع من انيمعر القذائف  مييم، وذكر المراسل أن حعلة نزوح كبيرة 
شيدىع المخيم اليوم حيث شوىد نزوح  دد كبير من السكعن إلى المنعطق المجعورة لو كجديدة 

 رطوز ومنطقة قدسيع، وذلك قبل أن تقوم حواجز الجيش النظعمي بإغالق الطرقعت ومنع النعس 
من الخروج منو، ومن جعنب أخر قعمت مجمو عت الجيش الحر بإ دام الشخص الذي وضع 

السيعرة المفخخة التي انفجرت يوم أمس أمعم مبنى قسم الشرطة، أمع  مى الصعيد اإلنسعني فقد 
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وردت أنبعء  ن استشيعد والدة الطفمين ضيعء ويعسمين يعسين الذين استشيدا يوم أمس جراء 
سقوط قذيفة  مى حعرة صبيح، وفي سيعق متصل مع زال سكعن المخيم يععنون من نقص حعد في 

. المواد الغذائية واألدوية كمع يشتكون من انقطعع التيعر الكيربعئي وشبكة االتصعالت

 
  في مخيم خان الشيحشاكوش آل منزل عمىالقذيفة التي سقطت 

 مخيم اليرموك 
 لسقوط قذيفتين  مى 1:30أفعد مراسل مجمو ة العمل بأن مخيم اليرموك تعرض في السع ة 

امتداد شعرع الثالثين وقذيفة بجعنب أحذية أبو اسكندر في الشعرع المحعذي لشعرع القدس  مى 
من  عئمة )منزل  عئمة الدلول دون أن تسفر  ن وقوع إصعبعت، كمع أكد نبأ إصعبة أم وولدىع 

. برصعص قنعص بعلقرب من جعمع البشير أثنعء خروجيم من المخيم لشراء الخبز (حمزات
و أشعر مراسمنع إلى أن المخيم شيد في سع عت الصبعح البعكر حعلة من اليدوء الحذر ترافق مع 

حركة دخول وخروج ألىعلي المخيم من شعرع اليرموك الرئيسي، وأضعف أن حعجز الجيش 
لى المخيم، كمع يقوم  النظعمي المتواجد أول المخيم يقوم بتفتيش دقيق لمداخمين والخعرجين من وا 
ليو، ونوه إلى أن الجيش النظعمي مع زال يفرض حصعرًا اقتصعديع  بمنع دخول السيعرات منو وا 

. خعنقًع  مى سكعن المخيم يمنع من خاللو إدخعل المواد الغذائية واألدوية والخضعر إليو

 
آثار القصف عمى أحد األبنية في مخيم اليرموك 
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 مخيم السبينة
تعرض مخيم السبينة لسقوط  دد من القذائف، حيث سقطت قذيفة " مجمو ة العمل" ذكر مراسل

بعلقرب من بنعيعت مععمل الدفعع بجعنب منيل الميعه، وقذيفة أخرى سقطت بجعنب مركز د م 
الشبعب التعبع لألونروا أسفرت  ن إصعبة  دة أشخعص بجروح طفيفة، تزامن ذلك مع حدوث 

اشتبعكعت بين مجمو عت الجيش الحر والجيش النظعمي في محيط المخيم استخدمت فييع 
األسمحة المتوسطة والخفيفة، ومن جعنب آخر ال زال سكعن المخيم يععنون من استمرار انقطعع 
التيعر الكيربعئي وشبكة االتصعل، كمع يشتكون من وطأة الحصعر الذي يفرضو الجيش النظعمي 

.  مييم والذي يمنع بموجبو إدخعل المواد الغذائية والطبية إلى المخيم
 مخيم درعا
تفيد بعندالع حريق ىعئل بمدخل مخيم در ع الشمعلي بعلقرب من " لمجمو ة العمل"وردت أنبعء 

سوق اليعل لم تعرف أسبعبو بسبب االنتشعر الكبير لمقنعصين الذين يستيدفون كل شيء متحرك 
ويمنعون بذلك النعس االقتراب من مكعن نشوب الحريق الذي اقتصرت أضراره  مى المعديعت 

فقط، ومن جعنب آخر ال يزال سكعن مخيم در ع يععنون من أزمعت معيشية كبيرة نتيجة الحصعر، 
وكذلك من استمرار انقطعع التيعر الكيربعئي وشبكة االتصعالت أليعم  ديدة و  دم توفر المواد 

. الغذائية واألدوية والتدفئة والخبز

 
صورة لمحريق الذي شّب عند مدخل مخيم درعا الشمالي 

 مخيم الحسينية
ىدوء حذر في مخيم الحسينية، بددتو سمعع أصوات إنفجعرات  نيفة ىزت أرجعء المخيم تبين 

الحقًع أنيع نتيجة قصف المنعطق المجعورة لو، كمع شيد المخيم تحميقًع لمطيران الحربي في سمعئو، 
ومن جعنب آخر أكد مراسمنع أن أىعلي المخيم يشتكون من استمرار األزمعت المعيشية وغالء 

. األسععر و دم توفر أسعسيعت الحيعة من خبز ومعء وكيربعء

mailto:info@prc.org.uk


 

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

 

 مخيم النيرب
في اتصعل ىعتفي مع مراسل مجمو ة العمل في مخيم النيرب بحمب أكد المراسل بأن المخيم 

يععني من شح في المواد الغذائية والمحروقعت بسبب الحصعر المفروض  مى مداخمو ومخعرجو 
من قبل مجمو عت الجيش الحر، كمع يشكو السكعن من استمرار انقطعع التيعر الكيربعئي  ن 

. المخيم منذ أكثر من خمسين يومًع  مى التوالي وضعف في شبكة االتصعالت الخموية
 مخيم حندرات

يععني سكعن مخيم حندرات من أزمعت اقتصعدية حعدة أدت إلى نقص حعد في المواد الغذائية 
ومعدة الدقيق والمحروقعت وغالء األسععر، كمع يشتكي سكعنو من جشع تجعر الحروب الذين بعتوا 
يتعجرون بمقمة السواد األ ظم من سكعن المخيم، دون أن يرد يم وازع أو ضمير أو مخعفة من 

اهلل بل أصبح جل ىميم تحقيق المزيد من الربح ولو  مى حسعب أرواح النعس وذلك بحسب إفعدة 
. أحد سكعن المخيم

 مخيم العائدين حمص
ىدوء يسود مخيم الععئدين لالجئين الفمسطينيين بمدينة حمص، واستمرار توقف دوام مدارس 

 واشتبعكعت متقطعة بين الحين واآلخر إنفجعراتاألونروا لميوم الرابع  مى التوالي، وسمعع أصوات 
. في المنعطق المحيطة
 مخيم الرمل الالذقية

حعلة من التوتر والخوف سعدت بين أبنعء سكعن مخيم الرمل في الالذقية بسبب سمعع أصوات 
.  قوية ىزت أرجعء المخيم تبين الحقًع بأنيع أصوات قصف  مى المنعطق المحعذية لوإنفجعرات

 
 :لبنان

قعمت لجنة متعبعة الميجرين الفمسطينيين في إقميم الخروب بعلتواصل مع المجنة الشعبية في 
واالتفعق معيع  مى د م الميجرين ىنعك، في ظل المسع دات  منظمة التحرير الفمسطينية،

  عئمة من الميجرين الفمسطينيين في 26الشحيحة في تمك المنطقة، وقد تم توزيع بطعنيعت  مى 
. اإلقميم، وو دت المجنة الشعبية بتقديم المزيد من المسع دات لمميجرين

 
 :األونروا

بحضور وفد من الييئة الخيرية إلغعثة الشعب الفمسطيني ومجمو ة من ممثمي المجتمع المحمي 
في منطقة ضعحية قدسيع،  قد اليوم اجتمعع بين المؤسسة الععمة لالجئين الفمسطينيين ورئيس 

 آالف  عئمة 4 مى مع يزيد  ن  (حرامعت، فرشعت ، غذائية)، بيدف توزيع مسع دات األونروا
. فمسطينية نعزحة إلى ضعحية قدسيع ودمر
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 :اعتقال
تأكد نبأ ا تقعل رئيس دائرة الالجئين الفمسطينيين العرب في مخيم الرمل في الالذقية الميندس 

. ألسبعب مجيولة أثنعء تواجده في المؤسسة" سعيد أبو حعمد"
 

 :مفقودون
من سكعن مخيم اليرموك فمسطيني " محمود  زيمو"تفيد بفقدان " لمجمو ة العمل"وردت أنبعء 

 .الجنسية

 
محمود عزيمه المفقود 
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