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جًا على عدم تحملها أهالي مخيم اليرموك يحرقون علم األونروا احتجا"
 "تجاه المخيمات الفلسطينية في سوريالمسؤولياتها 

 
 

 ضحيتان فلسطينيتان سقطتا في سورية. 

  ودرعاقصف على مخيم الحسينية واليرموك. 

  فتح المستوصف  بإعادةأهالي مخيم خان الشيح يطالبون األونروا
 .والمدارس التابعة لها في المخيم بعد أن قامت بإغالقهم

  الجيش النظامي والقيادة العامة يقومان بوضع حاجز على مدخل مخيم
 .خان دنون تمهيداً لمحاصرته
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 :ضحايا
، وذلك أثناء 51/8/3152يوم أمس حتفه " محمود أحمد عوض الخطيب" لقي الشاب -

االشتباكات التي جرت بين مجموعات الجيش الحر من جهة والجيش النظامي واللجان 
األمنية التابعة للجبهة الشعبية القيادة العامة من جهة أخرى في حي غربة بمنطقة السيدة 

و من زينب، يشار أن الضحية من عشيرة الشمالنة الفلسطينية بمخيم السيدة زينب وه
 .اللجان األمنية التابعة للقيادة العامة

من أبناء مخيم العائدين بحمص، جراء التعذيب في أحد " أمجد خليل السيد" قضى الشاب -
هو من أهالي مدينة  ،سجون النظام السوري يذكر أن الضحية في العقد الثالث من العمر

 .صفد في فلسطين
 

 مخيم الحسينية
مخيم الحسينية شهد سقوط عدد من القذائف عليه استهدفت أكد مراسل مجموعة العمل بأن 

أما على الصعيد االقتصادي فيعاني سكان , مناطق متفرقة منه دون أن تسفر عن وقوع إصابات
المخيم من الحصار الجائر الذي يفرضه الجيش النظامي على المخيم لليوم الثالث على التوالي 

 .ام والخبزوالذي أدى إلى شح المواد الغذائية والطع
 

 مخيم درعا
نقل مراسل مجموعة العمل نبأ تعرض مخيم درعا للقصف وسقوط عدد من القذائف على مناطق 
متفرقة منه اقتصرت األضرار فيها على الماديات فقط، تزامن ذلك مع تحليق للطيران الحربي في 

أطرافه، أما  سمائه واندالع مواجهات عنيفة بين مجموعات الجيش الحر والجيش النظامي على
من الجانب االقتصادي فيعاني من تبقى من األهالي من شح المواد الغذائية والمحروقات وتوقف 

 .جميع الخدمات من ماء وكهرباء واتصاالت
 

 مخيم اليرموك
أفاد مراسل مجموعة العمل بأن مخيم اليرموك تعرض لقصف ليلي وسقوط عدد من القذائف، 
منها قذيفة سقطت في حارة المجدل على بناء منصور أدت إلى نشوب حريق في البناء اقتصرت 
األضرار فيه على الماديات، كما سقطت قذيفة أخرى في محيط شارع عين غزال دون أن تسفر 

، أما في ساعات الصباح فقد سادت حالة من الهدوء الحذر في شوارع عن وقوع أي إصابات
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وأزقة المخيم، إلى ذلك ُسجل في ساعات المساء سقوط عدد من القذائف في أماكن متفرقة من 
المخيم، ترافق ذلك مع اندالع مواجهات بين مجموعات الجيش الحر والجيش النظامي في 

ليرموك في شارع فلسطين، ومن جهة أخرى أورد مخيم اليرموك ومحيط بلدية ا أولمحوري 
مراسلنا نبأ قيام عدد من أهالي مخيم اليرموك باعتصام في شارع المدارس احتجاجًا على ما 
يتعرض له مخيمهم من قصف وحصار خانق، كما قاموا بإحراق علم األونروا ورفع يافطات 

عادة بناء  تطالبها بتحمل مسؤولياتها تجاه الالجئين الفلسطينيين داخل المخيمات الفلسطينية وا 
 .البينة التحتية التي دمرها القصف وكذلك عودة النازحين إلى بيوتهم

 
 من آثار القصف على مخيم اليرموك

 مخيم خان الشيح
ذكر مراسل مجموعة العمل بأن مخيم خان الشيح تعرض يوم أمس لقصف ليلي وسقوط عدة 

اع شبكة طانقوشارع الزهور أدت إلى الهاتف  ومقسمبية رة الغرالمقب استهدف محيطقذائف 
عن المخيم، هذا وقد نوه مراسلنا بأن المخيم شهد حالة من الحركة  واالنترنترضي  اال فالهات

الشبه طبيعية في شوارعه وحاراته اليوم، إال أن سكانه يشتكون من عدم تحمل األونروا 
اتبها في المخيم ونقل المستوصف التابع لها لياتها اتجاههم خاصة بعد أن قامت بإغالق مكلمسؤو 

إلى بلدة جديدة عرطوز ما حرمهم من االستفادة من الخدمات الطبية المقدمة لهم في ظل النقص 
الشديد في األدوية وا غالق المشفى الوحيد القريب من المخيم أبوابه بسبب التوتر األمني الحاصل 
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من القائمين على األونروا بإعادة فتح المستوصف في المنطقة، وبناء عليه يطالب سكان المخيم 
منهم ما زالوا متواجدين فيه، كما يعانون من أزمات عديدة أهمها %  51في المخيم مع العلم بأن 

عدم توفر مادة الدقيق ما سبب أزمة حقيقية في الحصول على رغيف الخبز واستمرار انقطاع 
 .التيار الكهربائي واالتصاالت عن المخيم

 
 مخيم خان دنون

أورد مراسل مجموعة العمل نبأ قيام الجيش السوري واللجان األمنية التابعة للجبهة الشعبية القيادة 
العامة بوضع حاجز عند مفرق الطيبة في مخيم خان دنون، ترافق ذلك مع حدوث انتشار امني 

قات الفرعية ضمن ات والطر كثيف عند مفرق خان دنون وتفتيش دقيق للمارة وا غالق لكافة الحار 
 .المخيم

 
 مخيم السبينة

أشار مراسل مجموعة العمل بأن من تبقى من سكان مخيم السبينة يعيشون حالة من التوتر 
والخوف بسبب استمرار القصف على مخيمهم وحدوث االشتباكات العنيفة في محيطه وبين 

الغذائية واألدوية والخبز حاراته، أما من الجانب اإلنساني فيعاني قاطنيه من نقص في المواد 
 .والمحروقات بسبب الحصار الذي يفرضه الجيش النظامي على المخيم منذ أشهر عديدة
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