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ثالث ضحايا فلسطينيين في سورية، واستمرار انقطاع مياه الشرب في " 
 "مخيم حندرات

 

 
 
 

 قصف على مخيم اليرموك وخان الشيح .

 قطع الطرق المؤدية لمخيم خان الشيح وتوقف المخابز فيه .

  استمرار الحصار على مخيم اليرموك والحسينية والنيرب وحندرات
. والسبينة

 
 
 
 

mailto:info@prc.org.uk


 

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

 

 :اضحاي
: ثالثة ضحايا فمسطينيين في سورية، وىم

 .قضى إثر القصف عمى مخيم خان الشيح" ياسر رمضان"الشاب  -
 .قضى إثر القصف عمى مخيم خان الشيح" مأمون محمود أبو حمده"الشاب  -
. ، من سكان مخيم اليرموك، قضى يوم أمس في جديدة عرطوز"محمد حمد"الشاب  -

 
 مخيم اليرموك

استمرار الحصار الذي يفرضو الجيش النظامي عمى مخيم اليرموك، " مجموعة العمل"أكد مراسل 
وأفاد بسقوط قذيفة عمى محيط المدينة الرياضية فيو دون تسجيل أي إصابات، وعن الجانب 
المعيشي نّوه مراسمنا عن تمكن أىالي المخيم من إصالح العطل في مضخة الماء الرئيسية، 

 بشكل شبو تام، أما عن مشكمة المخيموذلك بعد تعطميا لعدة أيام مما تسبب بانقطاع الماء عن 
الكيرباء فقد عاد التيار الكيربائي لمناطق محدودة من المخيم وذلك بعد انقطاعيا لمدة تسعة أيام 

. بشكل متواصل، فيما استمر انقطاعيا عن أجزاء كبيرة من المخيم
 

 
 اليرموك مخيم في الرياضية المدينة استهدفت التي القذيفة آثار

 
 

 مخيم خان الشيح
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الجيش السوري يقطع الطرق الواصمة بين مخيم خان الشيح والعاصمة دمشق، ويتزامن ذلك مع 
استمرار القصف العنيف عمى المناطق المحيطة بالمخيم، وأكد مراسمنا في مخيم خان الشيح 

 من أبناء المخيم وتسجيل عدة إصابات، وعن اثنينتعرض المخيم لمقصف، مما أسفر عن ارتقاء 
الجانب المعيشي أفاد مراسمنا أن مخبز المخيم ال يزال متوقفًا عن العمل لميوم الثاني عمى التوالي 

تزال مناطق واسعة من المخيم تعاني من انقطاع  وذلك بسبب نفاد الطحين والمحروقات، كما ال
. التيار الكيربائي

 
 القصف على مخيم خان الشيح

 مخيم حندرات
انقطاع الماء عن مخيم حندرات بشكل كامل، حيث اضطر األىالي لتعبئة المياه عبر الصياريج 

 البطالة بين األىالي، تفشيمما يزيد من الصعوبات المادية التي تواجو سكان المخيم خاصة مع 
كما يعاني المخيم من انقطاع الطرق المؤدية إليو وذلك بسبب االشتباكات العنيفة بين الجيش 

. السوري ومجموعات من الجيش الحر في المناطق المجاورة لو
 

 مخيم الحسينية
ىدوء حذر في مخيم الحسينية، تخممو تحميق لمطيران الحربي في سمائو، كما سمت أصوات 

 عدة قذائف عمى منطقة المشروع، وأكد مراسمنا استمرار الحصار سقوط ناجمة عن إنفجارات
الذي يفرضو الجيش النظامي عمى المخيم حيث يقوم بمنع دخول المواد الغذائية إليو إال بكميات 

. قميمة
 

 مخيم النيرب
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استمرار الحصار الذي تفرضو مجموعات من الجيش الحر عمى مخيم النيرب، مما تسبب 
 المخيم خاصة فيما يتعمق بالخبز والمواد الغذائية، كما تزداد ألىاليبأزمات معيشية كبيرة 

. معاناتيم بسبب سوء معاممة حواجز مجموعات الجيش الحر لألىالي المخيم
 

 حمص– مخيم العائدين 
ىدوء حذر في مخيم العائدين بحمص، مع استمرار سماع أصوات االنفجارات الناجمة عن 

قصف المناطق المجاورة لو، وأما عن الوضع المعيشي فيعاني أىالي المخيم من ارتفاع أسعار 
المواد الغذائية، خاصة مع ارتفاع معدالت البطالة فيو األمر الذي تسبب بمزيد من المعاناة عمى 

. أىالي المخيم
 

 مخيم السبينة
أكد مراسمنا استمرار الحصار الذي يفرضو الجيش النظامي عمى مخيم السبينة، مما تسبب 

باستمرار األزمات المعيشية التي يعاني منيا من تبقى من سكان المخيم، فيما ال تزال أصوات 
. االنفجارات الناجمة عن قصف المناطق المجاورة لممخيم تسمع طوال اليوم

 
لبنان 

 السوريين في نالفمسطينيي باستمرار االعتصام الذي تنظمو مجموعة من لبنانأفاد مراسمنا في 
لبنان أمام مركز األونروا في طرابمس، وذلك لمطالبتيا بتحمل مسؤوليتيا في تأمين السكن والتعميم 

. والغذاء لالجئين الفمسطينيين في لبنان

 
 طرابلس في الفلسطينيون أقامو  الذيعتصاماال
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 اعتقال
. من مخيم العائدين في حمص" احمد محمود درويش"أكد مراسمنا نبأ اعتقال الشاب 

 
مفقود  
. من مخيم حندرات بحمب وذلك منذ ثالثة أيام" إبراىيم ىواش"فقدان 
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