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عض قصف عنيف ومحاوالت اقتحام من قبل الجيش النظامي لب"
 "المخيمات الفلسطينية في سورية

 
 

 قصف على مخيم الحسينية ودرعا. 
  اندالع عدد من الحرائق في مخيم اليرموك بسبب تعرضه لقصف ليلي

 .عنيف

 اشتباكات عنيفة في مخيم الحسينية. 

 أهالي مخيم السيدة زينب يعانون من أزمات معيشية خانقة. 
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 مخيم الحسينية
أكد مراسل مجموعة العمل بأن مخيم الحسينية يتعرض لليوم الثاني على التوالي لقصف شديد 

عنيفة بين وسقوط وابل من القذائف على مناطق متفرقة منه، ترافق ذلك مع اندالع مواجهات 
مجموعات الجيش الحر من جهة والجيش النظامي واللجان األمنية التابعة للجبهة الشعبية القيادة 

ومن جهة أخرى يعيش سكان المخيم أزمة  ،العامة اللتان تحاوالن اقتحام المخيم من عدة محاور
ام والمحروقات، معيشية خانقة بسبب انعدام مقومات الحياة فيه والنقص الشديد في األدوية والطع

 .52/11/5115امي على المخيم منذ واستمرار الحصار الذي يفرضه الجيش النظ

 
 من آثار القصف على مخيم الحسينية

 مخيم درعا
سقوط عدد من القذائف عليه و نقل مراسل مجموعة العمل نبأ تجدد القصف على مخيم درعا 

المخيم والمناطق المجاورة له حركة اقتصرت أضرارها على الماديات فقط، ومن جانب آخر شهد 
نزوح بسبب اشتداد القصف واستمرار الحصار الذي يفرضه الجيش النظامي على مخيمهم، أما 
من تبقى منهم داخل المخيم فأنهم يعانون من عدم توفر المواد الغذائية واألدوية واستمرار انقطاع 

 .مة من ماء وكهرباء واتصاالت عنهجميع خدمات البنى التحتي
 

 مخيم اليرموك
ذكر مراسل مجموعة العمل بأن حالة من الهلع والخوف عاشها سكان مخيم اليرموك يوم أمس 
بسبب تعرض المخيم لقصف ليلي شديد وسقوط عدد من القذائف على مناطق متفرقة منه، 
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ومحيط جامع الوسيم، ومحيط مبنى  شارع لوبية، وشارع حيفاو استهدفت منطقة ساحة الريجة، 
ية اليرموك في شارع فلسطين، ما أدى إلى اندالع عدد من الحرائق ُعرف منها حريق بالقرب بلد

ملبوسات عميص على شارع اليرموك الرئيسي وبالقرب من مسجد صالح الدين و من بن األمراء 
 .األيوبي، وحريق في حديقة الشهداء بشارع الشهيد جالل كعوش القريب من بلدية اليرموك

اإلنساني يشكو سكان المخيم من استمرار الحصار الخانق الذي يفرضه الجيش أما من الجانب 
على التوالي والذي يمنع بموجبه دخول وخروج  25النظامي على مداخل ومخارج المخيم لليوم 

ليه ما أدى إلى نفاد جميع المواد الغذائية والطبية وحليب األطفال والمحروقات  األهالي منه وا 
نترنت عنه أليام استمرار انقطاع التيار الكهربائي واالتصاالت وخدمة اال منه، هذا إضافة إلى

 .وأسابيع عديدة
 

 مخيم خان الشيح
شهد مخيم خان الشيح يوم أمس سقوط عدد من القذائف طالت منازل المدنيين في شارع السعيد 

ون من دون أن تسفر عن وقوع إصابات، وفي سياق متصل أكد مراسلنا بأن سكان المخيم يعان
 .في سورية واالقتصادي بب تدهور الوضع األمنيغالء األسعار وتفشي البطالة بينهم بس

 
 مخيم السيدة زينب

لم تعد تتوفر في مخيم السيدة زينب أسباب الحياة، وأصبح من تبقى من سكانه يعانون من أزمة 
إنسانية خانقة طاولت لقمة عيشهم نتيجة النقص الحاد في المواد التموينية ومادة الخبز التي 

إلى ذلك عدم توفر مواد المحروقات كالبنزين والمازوت والكاز  أضفأصبحت الهم اليومي لهم، 
 .لكيةغاز الطهي، واستمرار انقطاع التيار الكهربائي وشبكة االتصاالت السلكية والالسو 
 

 مخيم خان دنون
أفاد مراسل مجموعة العمل بأن حالة من الهلع والتوتر أصابت سكان مخيم خان دنون نتيجة 
سماعهم ألصوات دوي انفجارات قوية هزت أرجاء المخيم مصدرها سقوط قذيفتان في المزارع 
المحيطة به، ومن الجانب االقتصادي يعاني السكان فيه من شح المواد الغذائية وغالء األسعار 

 .وعدم توفر المحروقات والدقيق واستمرار انقطاع التيار الكهربائي وضعف شبكة االتصاالت
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 :اعتقال
من سكان طريق الشام فلسطيني الجنسية من قبل عناصر ( محمد نور سمور)اعتقال الشاب 

 .السوري على أحد حواجز مدينة حمصاألمن 
 

 :افراج
 فلسطيني الجنسية من" مصطفـى حمور"أنباء تفيد بأن األمن السوري أفرج عن الشاب  -

 .بناء مخيم العائدين بحمص
من أبناء مخيم " محمد صالح شطارة"وري يفرج عن بعد عدة أيام من اعتقاله األمن الس -

 .من فرع األمن السياسي بحمص 11/8/5112العائدين بحمص، وذلك يوم 
 

 :لجان عمل أهلي
واصلت هيئة فلسطين الخيرية في مخيم اليرموك مشروع الدعم المالي للعائالت المتواجدة في 

سورية لكل عائلة، حيث تجاوز عدد ليرة ( 2111)المخيم، وذلك من خالل تقديم مبلغ وقدره 
حيث يتم التوزيع , ئلة تتوزع في مختلف مناطق المخيمعا 011العائالت المستفيدة حتى اآلن الـ

من خالل لجان الهيئة المنتشرة في مناطق مخيم اليرموك، وذلك بهدف دعم صمود األهالي في 
 .ظل األوضاع المعيشية الصعبة
مر والصليب األحمر السوري بزيارة مقر الهيئة الخيرية إلغاثة وبدوره قام وفد من الهالل األح

 .لبحث آلية العمل المشترك واإلطالع على سير العمل, الشعب الفلسطيني بقدسيا

 
 زيارة مقر الهيئة الخيرية إلغاثة الشعب الفلسطيني بقدسيا
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