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 "ة وعدد من الجرحىيقصف على مخيم اليرموك يسفر عن ضح"

 
 

 
 

 50 ٌوماً على انقطاع المٌاه عن مخٌم الٌرموك. 

 "271" الجئاً فلسطٌنٌاً قضوا تحت التعذٌب فً سجون النظام. 

 األمن السوري ٌعتقل ثالثة الجئٌن فلسطٌنٌٌن بحمص. 

 تدنً الخدمات الصحٌة فً مخٌم خان الشٌح برٌف دمشق. 

 أزمات معٌشٌة فً مخٌم السٌدة زٌنب برٌف دمشق. 

 
 
 

 إحدى الفذائف التي استهدفت مخيم اليرموك
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 ضحايا
" أحمد فرحاف عميافال تا"عرفت الطفمة التي قضت أوؿ أمس في مخيـ اليرموؾ وىي الطفمة 

حمزة "البالغة مف العمر سنة وسبعة أشير إثر اإلنفجار الذي وقع أوؿ أمس بالقرب مف مسجد 
 ".بف عبد المطمب

 
 أحمد فرحان عليانال تا

 آخر التطورات
تعرض مخيـ اليرموؾ لالجئيف الفمسطينييف بدمشؽ لقصؼ استيدؼ مناطؽ متفرقة منو، حيث 

الممقب بػ أبو وديع وىو سوري " أحمد"الشاب "أسفر استيداؼ شارع اليرموؾ الرئيسي عف قضاء 
الجنسية إضافة إلى عدد مف الجرحى، إلى ذلؾ ال تزاؿ المياه مقطوعة عف منازؿ المخيـ منذ 

يومًا وسط استمرار الحصار المشدد الذي يفرضو الجيش النظامي ومجموعات مف الجبية " 50"
يومًا، ويذكر أف الحصار قد أسفر " 480"القيادة العامة عمى أىالي المخيـ منذ حوالي – الشعبية 

 .ضحية إثر نقص التغذية والرعاية الطبية" 155"عف وقوع 
وعمى صعيد أخر أكد فريؽ التوثيؽ في مجموعة العمؿ مف أجؿ فمسطينيي سورية أنو وثؽ حتى 

الجئًا فمسطينيًا تحت التعذيب في سجوف النظاـ السوري، حيث يحتجز " 271"اليوـ سقوط 
المعتقموف في ظروؼ غير إنسانية كما يتعرض معظميـ لمتعذيب أثناء فترة اعتقاليـ، ويذكر أف 
معظـ ضحايا التعذيب لـ يتـ تسميـ جثامينيـ إلى ذوييـ حيث يقوـ األمف السوري بإبالغ ذويي 

 .الضحية بأنو قضى ويتـ تسميـ أغراضو الشخصية فقط
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 من آثار الدمار في مخيم اليرموك

أما في حمص فقد سجؿ اعتقاؿ األمف السوري لثالثة مف الالجئيف الفمسطينييف حيث اعتقؿ 
 26وىو نازح مف منطقة الخالدية بحمص إلى مخيـ العائديف بحمص في " محمد حبش" الشاب

مف الشير الجاري مف قبؿ مفرزة أمف المخيـ، وىو في العقد الرابع مف العمر، فيما اعتقؿ 
 مف الشير الجاري وذلؾ مف دائرة 24مف أبناء مخيـ العائديف بحمص في " صباح البياري"

اليجرة والجوازات في حمص، وىي في العقد السادس مف العمر مف أىالي مدينة عكا في 
 مف 17مف أبناء مخيـ العائديف بحمص في " مجدي األسدي"فمسطيف، في حيف تـ اعتقاؿ 

الشير الجاري، مف قبؿ أجيزة األمف العسكري عمى حاجز دوار تدمر، وىو في العقد السادس 
 .مف العمر

وعمى صعيد آخر يعاني مخيـ خاف الشيح لالجئيف الفمسطينييف بريؼ دمشؽ مف تدني الخدمات 
الصحية في مخيميـ وحيث تـ إغالؽ المشفى الوحيد بالقرب مف المخيـ منذ أشير، ولـ يبؽ إال 
مستوصؼ وحيد تابع لألونروا يقدـ الخدمات الصحية البسيطة لألىالي، ويشكؿ انقطاع الطرقات 
الواصمة بيف المخيـ ومركز العاصمة إضافة إلى التوتر األمني في محيط المخيـ أبرز األسباب 

 .التي أدت إلى القصور بالخدمات الصحية في المخيـ
وفي ريؼ دمشؽ أيضًا يشيد مخيـ السيدة زينب العديد مف المشكالت المعيشية والتي تتركز في 
الجانب االقتصادي مف غالء لممساكف وارتفاع أسعار المواد التموينية، ويذكر أف المخيـ يعد مف 
المخيمات الفمسطينية اليادئة نسبيًا، حيث يسيطر عمييا الجيش النظامي بشكؿ كامؿ فيما تنتشر 

 .حواجز الجيش النظامي عمى مداخمو وفي المناطؽ المحيطة بو
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 المخيمات الفلسطينية في سورية احصائيات وأرقام
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة عمى المخيـ : مخيم اليرموك •

 يومًا 50 والماء لػ ، يوماً 563 عمى التوالي، وانقطاع الكيرباء منذ أكثر مف 480لميوـ 
 . ضحية155: عمى التوالي، عدد ضحايا الحصار

 الجيش النظامي يستمر بمنع األىالي مف العودة إلى منازليـ منذ حوالي :مخيم الحسينية •
 . يومًا عمى التوالي382

الجيش النظامي يستمر بمنع األىالي مف العودة إلى منازليـ منذ حوالي : مخيم السبينة •
 . يومًا عمى التوالي351

 يومًا بعد سيطرة مجموعات 551نزوح جميع األىالي عنو منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عميو

 يومًا النقطاع المياه عف المخيـ وغياب تاـ لمخدمات األساسية 197حوالي : مخيم درعا •
 .داخمو

استمرار النقطاع الطرقات الواصمة بينو وبيف مركز المدينة باستثناء : مخيم خان الشيح •
 ".خاف الشيح- زاكية"طريؽ 

 .استمرار األزمات االقتصادية خاصة البطالة وغالء المعيشة: مخيم خان دنون •
 .استمرار انقطاع التيار الكيربائي عف المخيـ منذ أكثر مف عاـ: مخيم النيرب •
الوضع ىادئ نسبيًا : وحماة حمص في  العائدين والرمل و السيدة زينب  وجرمانا مخيمات  •

 .مع استمرار األزمات االقتصادية فييا

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AC%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7?source=feed_text&story_id=791688234203388
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AC%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7?source=feed_text&story_id=791688234203388
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D8%B2%D9%8A%D9%86%D8%A8?source=feed_text&story_id=791688234203388
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D8%B2%D9%8A%D9%86%D8%A8?source=feed_text&story_id=791688234203388
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D9%8A%D9%86?source=feed_text&story_id=791688234203388
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D9%8A%D9%86?source=feed_text&story_id=791688234203388
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AD%D9%85%D8%B5?source=feed_text&story_id=791688234203388
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AD%D9%85%D8%B5?source=feed_text&story_id=791688234203388

