
 
 
 
 
 
 
 

 ودرعا اليرموك مخيمات على وقصف سورية، في فلسطينيين شهداء ثالثة"
 "والحسينية

 

 
 

 
 

 ثالثة شهداء فلسطينيين في سورية. 

 في مخيم اليرموك اف ناشط اجتماعي وإغاثي فلسطينياختط. 

  والحصار على مخيم اليرموكاستمرار القصف. 

 قصف على مخيمي درعا والحسينية. 

 أزمات معيشية خانقة تعاني منها المخيمات الفلسطينية في سورية. 
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 :شهداء

فلسطيني الجنسية من سكان مخيم اليرموك، ( أعوام 4" )عبد هللا فراس الشهابي"الشهيد الطفل  -
في مخيم خان الشيح أثناء االشتباكات التي استشهد اثر اصابته برصاصة في رأسه بأحد المزارع 

 .في مخيم خان الشيح91/9/3192جرت يوم 
فلسطيني الجنسي، استشهد متأثرا بجراحه نتيجه احدى القذائف التي " عوض محمد أحمد"الشهيد  -

 .سقطت على مخيم الحسينية
 .الشهيد رافع عدوان استشهد اليوم اثر القصف الذي استهدف مخيم درعا -

 
 الطفل عبد هللا فراس الشهابي الشهيد

 مخيم اليرموك

أن مخيم اليرموك تعرض لسقوط قذيفة هاون على مشفى فلسطين في الساعة " مجموعة العمل"أفاد مراسل
بعد منتصف الليل دون أن تسفر عن وقوع إصابات، وأكد المراسل نبأ عودة التيار الكهربائي إلى  3

 .ساعة متواصلة 41ألكثر من معظم مناطق المخيم بعد انقطاع استمر 
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 سقوط قذيفة هاون على مشفى فلسطين

ومن جانب أخر نفذ عدد من الشباب في مخيم اليرموك وقفة احتجاجية أمام جامع عبد القادر الحسيني، 
طالبوا فيها بفك الحصار عن مخيم اليرموك، كما هتفوا بشعارات للشهداء الذين سقطوا في المخيم نتيجة 

 .سوريةاألحداث في 

 
 قامبهاشبانمنمخيماليرموكأماماامععبدالقادرالحسينيالجي حجااايةاإلوقفةال
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وفي ذات السياق ما زال الجيش النظامي يمنع سكان المخيم من إدخال المواد الغذائية والطبية والطحين 
 .إلى المخيم تنفيذًا لسياسية الحصار الذي يفرضها منذ أكثر من شهر على المخيم

 الحسينيةمخيم 

بأن مخيم الحسينية شهد اشتباكات عنيفة بين مجموعات الجيش الحر " مجموعة العمل"نقاًل عن مراسل
الجيش النظامي باألسلحة الخفيفة والثقيلة، كما تعرض المخيم لقصف شديد على مناطق متفرقة منه لم و 

ومن جهة أخرى قال أحد  يتسن لمراسل مجموعة العمل التأكد من أماكن سقوطها بسبب صعوبة الحركة،
بان الجيش النظامي وضمن سياسة إحكام الحصار على مخيم الحسينية قام بإغالق طريق :"سكان المخيم

، وأضاف شاهد عيان ان قناصة الجيش النظامي "المطار الذي يعتبر شريان الحياة بالنسبة للمخيم
 .المتواجدة في نجها تستهدف أي شيء متحرك داخل المخيم

 /حمص/عائدين مخيم ال

بأن ظاهرة السرقة انتشرت بكثرة في األيام القليلة الماضية في مخيم العائدين " مجموعة العمل"أفاد مراسل 
بحمص، حيث تم سرقة العديد من المحالت داخل المخيم مثل محالت للجواالت، و محل سنتر الخير، 

عثمان الجديدة، ونوه المراسل أن بعض ،و محالت أبو خليل نظمي حل زكريا الشهابي، و مطعم الغناموم
 .أهالي المخيم يعتقدون بان السرقات تتم بغطاء وعلم من بعض الجهات المنظمة في المخيم

 مخيم درعا

تعرض مخيم درعا للقصف بقذائف الهاون، وأزمات معيشية خانقة فيه، وانعدام الخبز والمحروقات في 
ترات طويلة، يرافقه انقطاع جزئي لالتصاالت الخليوية المخيم، إضافة النقطاع التيار الكهربائي لف

 .واالنترنت
 مخيم خان الشيح

اليوم العديد من  المخيم استقبل حيث، مخيم خان الشيحأفاد مراسلنا عن استمرار توافد النازحين إلى 
للقصف الشديد، وفي سياق متصل أكد  ا، وذلك بسبب تعرضهلهاألسر من منطقة حي القصور المجاور 
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معت راسلنا تفاقم األزمات المعيشية في المخيم وخاصة أزمتا الخبز والمحروقات، ومن جانب أخر س  م
 .مساء اليوم أصوات انفجارات عنيفة في المناطق المجاورة للمخيم ناجمة عن تجدد القصف عليها

 الوضع المعيشي

مخيماتهم ال تزال تعاني من أزمات أكدت شبكة مراسلينا في جميع المخيمات الفلسطينية في سورية، أن 
معيشية خانقة من أزمة كهرباء، وماء، ومحروقات، وخبز، ومواد غذائية، خاصة في مخيمات اليرموك 

 .ودرعا و السيدة زينب والسبينة وحندرات و النيرب

 : مفقودون
ني الجنسية من فلسطي" خالد بكراوي"وردت أنباء لمجموعة العمل عن فقدان الناشط الشبابي واالجتماعي 

، يشار ان خالد هو أحد أبرز كوادر 3192كانون الثاني / 31 - 91سكان مخيم اليرموك ليل 
 .جفرا لالغاثة والتنمية الشبابية ومتطوعي مؤسسة

 
 خالد بكراويالمفقود 
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