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"هقصف على مخيمات اليرموك والحسينية ودرعا والسبين"

 
 

 

 شهيدان فلسطينيان في سورية. 

 استمرار الحصار على مخيمي اليرموك والحسينية. 

  والسبينهقصف على مخيمات اليرموك والحسينية ودرعا. 

  معيشية خانقة في جميع المخيمات الفلسطينية في سوريةأزمات. 
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 :شهداء

 :شهيدان فلسطينيان في سورية، وهما

 .أمساستشهد اثر القصف الذي استهدف مخيم اليرموك  "محي الدين الَعمرة"الشهيد  -
 .أمساستشهد اثر القصف الذي استهدف مخيم اليرموك  "محمد جمعة"لشهيد ا -

 
 باألمس استشهدا الذين العمرة الدين محيي و جمعة محمد للشهيدين صورة
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 مخيم اليرموك

تعرض مخيم اليرموك أمس لقصف ليلي استهدف منطقة مأهولة عند شارع العروبة، مما أدى 
لسقوط شهيدين وعدد من الجرحى، وأفاد مراسلنا عن تعرض المخيم للقصف ظهر اليوم حيث 

ومنطقة الريجة، وشارع راما، وفي سياق متصل  ،51سقطت قذائف الهاون على محيط شارع الـ
عنيفة ناجمة عن استئناف القصف على المناطق المجاورة للمخيم  إنفجاراتسمعت أصوات 

وخاصة الحجر األسود، هذا وقد أكد مراسلنا استمرار تواجد القناصة في المخيم حيث أن القناص 
في صفوف أبناء المخيم نتيجة استهدافه المتواجد أمام مخبز المنصورة قد تسبب بحالة من الهلع 

للمدنين بجانب المخبز، ومن جهة أخرى أكد مراسلنا عن تفاقم األزمة الصحية في المخيم حيث 
أن معظم مشافي المخيم تعاني من نقص حاد بالمواد واألجهزة الطبية، كما نّوه مراسلنا الستمرار 

 .مخيم اليرموك الحصار الخانق الذي تفرضه قوات األمن السورية على

 مخيم خان الشيح

نقاًل عن مراسلنا في مخيم خان الشيح سقوط ثالث قذائف على مزارع مجاورة لمخيم خان الشيح، 
وتضرر بعض منازل المخيم بسببها، وحالة من الخوف بين أبناء المخيم على مصير المخطوفين 
من أبناء المخيم الذين خطفوا أمس وأول أمس، ومن جانب آخر يعاني المخيم من نقص حاد في 

المجاورة إليه،  المناطقالغذائية والمحروقات، خاصة مع استمرار نزوح العديد من سكان المواد 
وذلك بسبب ارتفاع حدة القصف على محيط المخيم في األيام الماضية، مما تسبب بانقطاع 

 .الطريق الموصلة بين المخيم والعاصمة ألكثر من مرة ولفترات طويلة

 السبينهمخيم 

، حيث سقطت منذ الصباح عدد من القذائف في أماكن السبينه قصف واشتباكات في مخيم
متفرقة من المخيم، عرف منها قذيفة سقطت بالقرب من مسجد معاذ بن جبل، وأخرى عند مدرسة 
بلد الشيخ، وعدد آخر من القذائف سقطت في محيط المخيم، كما حصلت اشتباكات عنيفة عند 
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ين سكان المخيم، هذا ويعاني المخيم من انقطاع حاجز سكة القطار، أدت إلى حالة من الهلع ب
 .التيار الكهربائي لفترات طويلة ومن أزمات خانقة في الخبز ومواد التدفئة

 
 هالسبين مخيم في الصالحية مدرسة على سقطت التي القذائف حدىإ

 

 مخيم الحسينية

تمنع دخول  استمرار الحصار الذي تفرضه قوات األمن السورية على مخيم الحسينية، حيث
المواد الغذائية ومواد التدفئة إلى المخيم، كما قد شهد المخيم ليل أمس سقوط العديد من القذائف 
عليه، حيث سقطت القذائف في منطقة المشروع، وشارع الخزان كما سقطت قذيفة بالقرب من 

من الهدوء سعيد، أما عن وضع المخيم اليوم فقد قال مراسلنا أن المخيم يعيش حالة  مخبز أبو
النسبي، يتخللها تحليق للطيران الحربي في سماء المخيم، وأكد مراسلنا تفاقم األزمات اإلنسانية 

 .في المخيم وذلك نتيجة استمرار الحصار عليه
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 مخيم درعا

، مما تسبب والمدفعيةتعرض مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين لقصف عنيف بقذائف الهاون 
من الجوالن السوري، ومن جهة  النازحينش ومحمد هزاع وهما من باستشهاد كل من فالح بلبو 

أخرى أشار مراسلنا إلى انعدام المحروقات وكثير من المواد الغذائية في المخيم، وانقطاع التيار 
 .الكهربائي واالتصاالت لساعات طويلة وحتى أليام كاملة عن بعض مناطق المخيم

 مخيم النيرب

مل من أجل فلسطينيي سورية في مخيم النيرب بحلب، استمرار نقاًل عن مراسل مجموعة الع
األزمات اإلنسانية في المخيم، ونقص حاد في مواد التدفئة والمحروقات، إضافة ألزمات في 

 .الخبز والكهرباء

 لبنان

نفذ فلسطينيو سورية في لبنان اعتصامًا في مخيم عين الحلوة لالجئين الفلسطينيين، طالبوا خالله 
م، وتقديم هوفصائل منظمة التحرير بتحمل مسؤولياتهم تجاه رواناألو و السلطات اللبنانية  كاًل من

 .المساعدات والخدمات اإلنسانية العاجلة لهم

 
 الحلوة عين مخيم داخل لبنان إلى سوريا في الفلسطينية المخيمات لمهجرين اعتصام
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 :اعتقال

في مخيم النيرب، ويذكر  "حازم تعمري"وردتنا أنباء عن قيام قوات األمن السوري باعتقال السيد 
 .أن التعمري من سكان مخيم حندرات
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