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ضحايا ( 9)إنفجار سيارة مفخخة بالقرب من مخيم العائدين بحمص يودي بحياة "
 "فلسطينيين( 3)بينهم 

 
 

 

 ثالثة الجئين قضوا في سورية يوم أمس. 

 قصف بالبراميل المتفجرة يستهدف مخيم درعا. 

  قذائف على مخيم اليرموكسقوط عدة. 

 استمرار الحصار المشدد المفروض على مخيم اليرموك. 
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 ضحايا 
ثالثة الجئين فلسطينيين قضوا يوم أمس، وذلك إثر إنفجار سيارة مفخخة بالقرب من مسجد بالل 

 :الحبشي في حي عكرمة المجاور لمخيم العائدين بحمص، والضحايا هم
من سكان حي طريق الشام، يذكر أنه في العقد السابع من " إبراهيمفاروق "و ،"أحمد ناجي ساعد"

 .من أبناء مخيم العائدين في حمص" إيهاب األخرس" العمر مدرس متقاعد، و

 
 فاروق إبراهيم

 التطورات الميدانية
يوم أمس إنفجار سيارة  ،شهد حي عكرمة المجاور لمخيم العائدين لالجئين الفلسطينيين بحمص

حيث إنفجرت السيارة أثناء خروج األهالي بعد تأديتهم  ،مفخخة بالقرب من مسجد بالل الحبشي
لصالة الجمعة، حيث أدى اإلنفجار لسقوط تسعة ضحايا بينهم ثالثة الجئين فلسطينيين، إضافة 

لعالج، مما دفع أحد إلى عشرات الجرحى الذين تم نقلهم إلى مشفى بيسان داخل المخيم لتلقي ا
مساجد المخيم الطالق نداءات عبر مكبرات الصوت لألهالي من أجل التبرع بالدم، إضافة 

 .لدعوته جميع الطواقم الطبية في المخيم بالتوجه إلى المشفى
أما مخيم اليرموك بدمشق فقد شهد مساء أمس سقوط عدد من قذائف الهاون استهدف مناطق 

ل إدخال المساعدات إليه متوقف بشكل كامل، وفي جنوب سورية تعرض متفرقة منه، فيما ال يزا
مخيم درعا للقصف بالبراميل المتفجرة مما أدى إلى دمار كبير في منازل المدنيين، تزامن ذلك 
مع قصف استهدف المناطق المحيطة به، في حين شهدت المناطق المحيطة بمخيم جرمانا 

 .عدة قذائفلالجئين الفلسطينيين بريف دمشق سقوط 
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 الوضع المعيشي
ال يزال الحصار المشدد المفروض على مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق مستمرًا 

 –على التوالي، حيث تمنع حواجز الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية ( 082)لليوم 
كميات قليلة من المواد التموينية القيادة العامة دخول المواد الطبية والغذائية إلى المخيم، باستثناء 

والتي توقفت منذ أكثر من عشرة أيام، في  ،قامت بإدخالها األونروا وبعض المؤسسات اإلغاثية
حين يعيش أهالي مخيم خان دنون لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق حالة من التوتر بسبب 

ي مخيم العائدين بحماة القصف الذي استهدف المناطق المحيطة بالمخيم ليل أول أمس، أما ف
فيشتكي األهالي من غالء المعيشة وفقدان أصناف عديدة من المواد التموينية من أسواق المخيم، 
أما في مخيم خان الشيح بريف دمشق فال يزال األهالي يشتكون من االنقطاع المتكرر للطرقات 

في المخيم وذلك بسبب  الواصلة بين المخيم ومركز المدينة، إضافة إلى تدني الخدمات الصحية
 .فقدان العديد من األدوية

 
 من آثار الدمار في مخيم اليرموك

 
 اعتقال 

من أبناء مخيم الرمل في الالذقية من قبل األمن " أحمد أبو عقل"اعتقل يوم أمس الشاب 
 .السوري
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 مفقودون
اليرموك، حيث عامًا، وهو من أبناء مخيم ( 11" )بهاء سعد الدين"سجل يوم أمس فقدان الطفل 
 ،، بعد خروجه من منزله الكائن في منطقة القاعة بدمشق4-11فقد في يوم األربعاء الماضي 

 .ويشار أنه مصاب بمرض التوحد

 
 بهاء سعد الدين

 


