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قصف صاروخي على مخيم اليرموك يوقع العشرات من الضحايا "
" والجرحى

 
 
 

 من قبل الجيش النظامي  اليرموكاستمرار إغالق مداخل ومخارج مخيم 
.  ينذر بوقوع كارثة فيه18/7/2013منذ يوم الخميس 

 ضائقة مادية وأزمة اقتصادية حقيقية يعاني منها سكان مخيم النيرب 
. جراء تداعيات تدهور األوضاع األمنية في سورية

  أهالي مخيم حندرات في المدينة الجامعية يشتكون من رداءة الوجبات
. الغذائية المقدمة لهم

  سكان مخيم الرمل في الالذقية يعانون من انقطاع التيار الكهربائي عن
.  ساعة في اليوم15مخيمهم ألكثر من 
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 :ضحايا
 الجئين فمسطينيين بينيم أطفال ونساء قضوا اليوم نحبيم إثر استيداف مخيم اليرموك 10

عامر "، "واصل فضمون"، "شذا فضمون"، الطفمة "أنور فضمون: "بصاروخي غراد والضحايا ىم
" عفاف مدردس"، "رغد صالح حمد"، "مرح صالح حمد"، الطفمة "عادل فضمون"، الطفل "فضمون

 ."اهلل احمد عبد"، و"حنان شاكر"والدة الشييدتين مرح ورغد، 

 
  قضوا اليوم نحبهم إثر استهداف مخيم اليرموك بصاروخي غراد الذينطفالمن األ

 مخيم اليرموك
نقل مراسل مجموعة العمل نبأ سقوط عدد من الضحايا والجرحى بينيم أطفال ونساء جراء قصف 

، سقط األول بالقرب من فرن حمدان بجانب ممحمة (أرض أرض)مخيم اليرموك بصاروخي 
المميون، أما الثاني فقد استيدف محيط روضة براعم العودة في شارع الثالثين، كما خمفا أضرارًا 
مادية كبيرة بمكان سقوطيما، إلى ذلك تصاعدت حدة االشتباكات بين مجموعات الجيش الحر 

والنظامي عمى عدة محاور استخدمت فييا األسمحة المتوسطة والخفيفة، أما من الجانب اإلنساني 
فقد عاش أىالي المخيم حالة من اليمع والخوف بسبب القصف العنيف الذي يشيده المخيم منذ 
عدة أيام، ىذا إضافة إلى استمرار إغالق مداخل ومخارج المخيم من قبل الجيش النظامي منذ 

 وحتى المحظة، ما ينذر بوقوع كارثة إنسانية بسبب نفاد معظم المواد 18/7/2013يوم الخميس 
. الغذائية واألدوية والخبز والمحروقات من المخيم

mailto:info@prc.org.uk


 

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

 

 
 مخيم اليرموك اليوم على سقطت التي الغراد صواريخ أحد سببه الذي الدمار

 
 مخيم النيرب

ضائقة مادية وأزمة اقتصادية حقيقية يعاني منيا سكان مخيم النيرب بحمب بسبب انتشار البطالة 
بين أبنائو وغالء األسعار والنقص الشديد في المواد الغذائية والطبية وانقطاع شبكة مياه الشرب 
عن المخيم منذ أكثر من شير، وكذلك استمرار انقطاع التيار الكيربائي عن جميع أرجاء المخيم 

 أشير، كل تمك األمور اضطرتيم لالعتصام أمام مكتب األونروا في المخيم احتجاجًا عمى 8منذ 
تأخرىا في تقديم المساعدة المالية لألىالي، ومطالبتيا بتحمل كامل مسؤولياتيا اتجاىيم والعمل 

 .عمى الحد من تزايد معاناتيم وتفاقميا
 

 مخيم حندرات
رغم مأساتيم المتمثمة بخروجيم عنوة من مخيميم والنزوح إلى بقاع مختمفة من سورية أىالي 
مخيم حندرات القاطنين في المدينة الجامعية بحمب يشتكون من رداءة الوجبات الرمضانية 

في مراكز اإليواء حيث تقوم األونروا بتمويل تمك الوجبات وربط األىالي سبب  المقدمة لمعائالت
 الوجبات بحاالت من التالعب والغش فييا، ولم يتسنى لمجموعة العمل التأكد من حقيقة رداءة

 .الموضوع
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 مخيم الرمل الالذقية
يواجو سكان مخيم الرمل في الالذقية مشكمة في استمرار انقطاع التيار الكيربائي عن المخيم 
لساعات طويمة خالل اليوم خاصة في النيار حيث تقدر عدد ساعات االنقطاع إلى أكثر من 

 . ساعة في اليوم15
 

 مخيم الحسينية
يعاني سكان مخيم الحسينية من استمرار الحصار الذي يفرضو الجيش النظامي عمى المخيم منذ 
تسعة أشير عمى التوالي، ما سبب بنزوح معظم أىالي المخيم عنو، أما من تبقى منيم فيشتكون 

 .من عدم توفر متطمبات الحياة األساسية من طعام وماء وغذاء ودواء وكيرباء
 

 :مفقودون
 فمسطيني الجنسية من أىالي قرية عين 22/7/2013يوم االثنين " يحيى غريب"فقدان الشاب 

لى اآلن لم ترد عنو أي أخبار أو ،الزيتون ومن سكان حي عكرمة في طريق الشام حمص  وا 
 .معمومات

 
 :اختطاف

فمسطيني " إبراىيم حسن ىواش" قامت مجموعة مسمحة مجيولة اليوية باختطاف الميندس
، ولم ترد عنو أي معمومات حتى 18/7/2013عصر يوم خميس  الجنسية من سكان األشرفية

. المحظة

 
 هواش حسن إبراهيم
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