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 "اشتباكات في محيط مخيم النيرب بحمب تؤدي إلى قطع الطريق عنه"

 
 
 

  الجئة فلسطينية من أبناء مخيم النيرب تقضي جراء قنص السيارة التي كانت

 .تقلها

 انفجار عبوة ناسفة بالقرب من مشفى الباسل في مخيم اليرموك بدمشق. 

 جبهة النصرة تصدر قراراً بمنع التدخين في مخيم اليرموك. 

 الجئاً فلسطينياً سورياً قضوا حتى يوم أمس2524: مجموعة العمل . 

  حالة من الهدوء تسود مخيم خان الشيح بريف دمشق وسط استمرار أزمة
. الطرقات

 
 
 

 مخيم النيرب
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 ضحايا
من أىالي مخيم النيرب متأثرة بجراحيا جراء انقالب " إليام زكي عرار" الفمسطينية قضت الالجئة

 وبدورىا أّكدت ،المخيم بعد تعرضيا لمقنص عند منطقة العامرية- سيارة أجرة عمى طريق حمب 
ضحية من " 2524"مجموعة العمل من أجل فمسطينيي سورية أن فريق التوثيق لدييا قام بتوثيق 

 .الجاري  أكتوبر19الالجئين الفمسطينيين قضوا حتى يوم أمس األحد 
 

 آخر التطورات
اندلعت اشتباكات عمى جبية العامرية بين الجيش النظامي وقوات المعارضة السورية مما أدى 
إلى قطع الطريق الواصل بين حمب ومخيم النيرب بسبب استيداف الطريق المتجو من المخيم 
الى حمب برصاص القناص، وفي السياق ذاتو أورد مراسل مجموعة العمل نبأ سقوط عدد من 

الضحايا من عناصر لواء القدس الموالي لمجيش النظامي وذلك إثر المواجيات التي دارت رحاىا 
صباح األمس عمى جبية العامرية بين الجيش النظامي وقوات المعارضة السورية، ولم يتسن 
لمراسمنا داخل المخيم معرفة أسماء الضحايا، ومن جية أخرى يشتكي سكان مخيم النيرب من 
استمرار انقطاع التيار الكيربائي عن المخيم منذ عدة أشير، ما اضطرىم لمجوء إلى استخدام 
المولدات الكيربائية التي استطاعت أن تحل مشكمة اإلنارة في المنازل والمحال التجارية ولكن 
بقيت مشكمة تشغيل البردات والغساالت قائمة في ظل ضعف استطاعة المولدات، كما يعاني 

 .األىالي من ضعف شبكة االتصاالت الخموية وانقطاع خدمة االنترنت
أما في دمشق فقد أصدرت جبية النصرة التابعة لقوات المعارضة السورية قرارًا يقضي بمنع 
التدخين في مخيم اليرموك ومنع المجاىرة بو في األماكن العامة، القرار أثار سخط وغضب 
بعض سكان المخيم الذين وصل األمر بيم إلى التشاجر مع عناصر من جبية النصرة أثناء 

 الطرفين، الجدير ذكره منمنعيم من التدخين في الشوارع مما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى 
التابعة لتنظيم القاعدة، ىي من أنشط المجموعات المسمحة داخل مخيم " أن جبية النصرة

. اليرموك وليا مقر داخمو
وعمى صعيد آخر ُسجل فجر األمس األحد انفجار عبوة ناسفة زرعت في سيارة مركونة بالقرب 

من مشفى الباسل في شارع عز الدين القسام بمخيم اليرموك دون أن تسفر عن وقوع أي 
اصابات ويشار أن ىذه العبوة ىي الرابعة التي تنفجر خالل األيام القميمة الماضية حيث انفجرت 

 .األولى بالقرب من دوار فمسطين واثنتان انفجرتا بالقرب من جامع فمسطين
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 العبوة الناسفة التي انفجرت في مخيم اليرموك

 
وعمى صعيد آخر ساد اليدوء أرجاء مخيم خان الشيح لالجئين الفمسطينيين بريف دمشق وسط 

خان - زاكية"استمرار انقطاع الطرقات الواصمة بين المخيم والمناطق المجاورة لو باستثاء طريق 
الذي يضطر األىالي إلى سموكو رغم مخاطره، أما معيشيًا فيعاني األىالي من تردي " الشيح

" األونروا"الخدمات الصحية في المخيم حيث ال يعمل في المخيم إال مستوصف وحيد تابع لوكالة 
 .وال يقدم سوى الخدمات الصحية البسيطة لألىالي

 
 لجان عمل أهمي

 بئر جديد في حديقة عبد القادر الحسيني بمخيم  قامت ىيئة فمسطين الخيرية بإعادة تأىيل
اليرموك ليتم من خاللو دعم منيل المياه المتواجد في الحديقة والذي تشرف عميو ىيئة فمسطين 
الخيرية وذلك في إطار محاولة المؤسسات اإلغاثية تخفيف آثار انقطاع مياه الشرب عن منازل 

إلى ذلك تستمر الييئات والمؤسسات العاممة داخل مخيم اليرموك . عمى التوالي41المخيم لميوم 
 ."إماطة األذى"بحممة تنظيف حارات وشوارع المخيم تحت شعار 
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  جديد بمخيم اليرموك ماءبئرتجهيز 

 
 المخيمات الفمسطينية في سورية احصائيات وأرقام

 استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة عمى المخيم : مخيم اليرموك
 يومًا 41 يومًا، والماء لـ 554 عمى التوالي، وانقطاع الكيرباء منذ أكثر من 471لميوم 

 . ضحية155: عمى التوالي، عدد ضحايا الحصار
 الجيش النظامي يستمر بمنع األىالي من العودة إلى منازليم منذ حوالي : مخيم الحسينية

.  يومًا عمى التوالي373
 الجيش النظامي يستمر بمنع األىالي من العودة إلى منازليم منذ حوالي :مخيم السبينة 

 . يومًا عمى التوالي342
 يومًا بعد سيطرة مجموعات 542 نزوح جميع األىالي عنو منذ حوالي :مخيم حندرات 

 .المعارضة عميو
 يومًا النقطاع المياه عن المخيم وغياب تام لمخدمات األساسية 188حوالي : مخيم درعا 

 .داخمو
 استمرار النقطاع الطرقات الواصمة بينو وبين مركز المدينة باستثناء : مخيم خان الشيح

. "خان الشيح- زاكية"طريق 
 استمرار األزمات االقتصادية خاصة البطالة وغالء المعيشة: مخيم خان دنون .
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 استمرار انقطاع التيار الكيربائي عن المخيم منذ أكثر من عام: خيم النيربم .
 الوضع ىادئ نسبيًا : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة

 .مع استمرار األزمات االقتصادية فييا


