
 
 
 
 
 
 
 

 ثالثة شهداء فلسطينيين في سورية، وانقطاع المياه عن مخيم السبينة"
 "بشكل كامل منذ ربعة أيام

 
 

 

 ثالثة شهداء فلسطينيين في سورية. 

 مخيم اليرموك علىحصار و اشتباكاتقصف و. 

  النيربقصف على مخيم. 

  ،أزامات معيشية خانقة في مخيمات السبينة، وحندرات، والنيرب، وحمص

 .اليرموك

 انقطاع التيار الكهربائي عن معظم المخيمات الفلسطينية في سورية. 
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 :شهداء
 :طينيين في سورية، والشهداء همثالثة شهداء فلس

استهدف حي التقدم في مخيم ، استشهد أمس اثر القصف الذي "خالد شحادة جمعة"الشهيد الحاج  -
 .اليرموك

، استشهد بعد نقله للعالج في األردن، وذلك اثر اصابته "عصام محمد أحمد أبو الحج"الشهيد  -
 .في التفجير الذي استهدف مسجد الحسن في مخيم درعا

، استشهد متأثرًا بجراحه بسبب اصابته برصاص قناص عند حاجز "رياض أحمد الحسن"الشهيد  -
 .درعااليادودة ب

 
 الحسن أحمد رياض الشهيد     جمعة شحادة خالد الشهيد

 

 

 

 

 

 الحج ابو احمد محمد عصام الشهيد
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 مخيم اليرموك

اشتباكات بين الجيش النظامي ومجموعات من الجيش الحر جرت صباح اليوم عند مداخل المخيم، 
بهم السبل وعدم تمكنهم من  وأشار مراسلنا لعودة بعض األهالي إلى بيوتهم في المخيم بعد أن ضاقت

وجود مساكن بديلة، ومن جانب آخر أفاد مراسلنا عن استمرار الحصار الخانق على مخيم اليرموك، 
وقيام الحواجز بمنع دخول المواد الغذائية والطبية إليه، وفي سياق متصل أكد مراسلنا استمرار انقطاع 

ة، وأشار مراسلنا لسقوط ثالث قذائف هاون على التيار الكهربائي واالتصاالت عن المخيم منذ البارح
منطقة التقدم في مخيم اليرموك، أما مساء اليوم فقد وقعت اشتباكات عنيفة بين الجيش النظامي 

 .ومجموعات الجيش الحر حيث استخدمة فيها األسحلة المتوسطة

 مخيم السبينة

ربائي لليوم الرابع على التوالي في المخيم، انقطاع المياه عن مخيم السبينة، واستمرار انقطاع التيار الكه
وأزمات معيشية خانقة يعاني منها المخيم، خصواصًا مع عدم توافر الخبز والمحروقات فيه، ويترافق ذلك 

 .مع انقطاع شبه تام لالتصاالت الخليوية فيه

 مخيم النيرب

اني المخيم من أزمات سقوط قذيفة على مخيم النيرب بالقرب من مدرسة المغار، ومن جهة أخرى يع
معيشية خانقة خصوصًا مع انقطاع التيار الكهربائي، هذا وقد اشتكى األهالي من قيام بعض المخابز في 

 .المخيم ببيع مخصصاتها خارج المخيم، األمر الذي فاقم من أزمة الخبز الموجودة أصاًل في المخيم

 مخيم حندرات

ء المخيم بعد انقطاعه لمدة تجاوزت الشهرين، واستمرار عودة التيار الكهربائي بشكل جزئي لبعض أحيا
 .بشكل كامل في المخيماألزمات المعيشية فيه، وعدم توافر المحروقات 
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 حمص –مخيم العائدين 

استمرار األزمات المعيشية في المخيم، ونقص حاد في المحروقات والخبز فيه، و أفاد مراسلنا عن سماع 
 .ناطقة المجاورة للمخيم مساء اليومأصوات انفجارات عنيفة في الم

 

 :انقطاع التيار الكهربائي

افادت شبكة مراسلينا في المخيمات الفلسطينية في سورية، عن انقطاع التيار الكهربائي عن معظمها منذ 
 .يوم أمس كما أن بعض المخيمات تعاني من انقطاع التيار الكهربائي منذ أيام

 

 :لبنان
عن قيام األمن العام اللبناني بتمديد اإلقامة لجميع الفلسطينيين النازحين من علم مراسلنا في بيروت، 

إضافة إلى تمديد اإلقامة للسيارات المرافقة لهم من سوريا  2192/  2/  91سوريا إلى لبنان حتى تاريخ 
 .2192/  6/  21إلى لبنان حتى تاريخ 

 :اعتقال

الشابين  أحد على حاجز منطقة الزاهرة ظهر اليوم، وأن وردتنا أنباء عن اعتقال شابين من مخيم اليرموك
 .من عائلة غنايم، ولم تردنا أي تفاصيل أخرى حتى اللحظة
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