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 "أهالي مخيم اليرموك يحيون ذكرى يوم األرض رغم الحصار والقصف"
 

 
 
 

 شهداء فلسطينيين في سوريةأربعة  .

 قصف على مخيمي السيدة زينب والحسينية .

 أزمات معيشية خانقة يعيشها سكان مخيم النيرب .
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 :شهداء
فمسطيني الجنسية من سكان مخيم السيدة زينب، استشيد " أحمد محمود العمي " الشييد -

 .إثر إصابتو بشظايا قذيفة ىاون في مخيم السيدة زينب لالجئين الفمسطينيين
فمسطينية الجنسية من سكان حي التضامن،  (  اماً 30)" رمزية سالل"الشييدة  -

 . الخميس برصاص قناصأمساستشيدت جراء إصابتيا يوم 
فمسطيني الجنسية من سكان مخيم السبينة، استشيد متأثرًا " محمود محمد شتيوي" الشييد -

 .بجراحو جراء القصف  مى المخيم
فمسطيني الجنسية من سكان منطقة القابون بدمشق، استشيد إثر "  مار طيان" الشييد -

 .تعرضو إلطالق نار بالقرب من كراج البولمان بدمشق
 

 مخيم السيدة زينب
في مخيم السيدة زينب  ن سقوط  دد من قذائف الياون، أدت إلى " مجمو ة العمل"أفاد مراسل 

. سقوط شييد و دد من الجرحى وصفت حالتيم بالخطرة، باإلضافة لألضرار المادية
 مخيم الحسينية

نقل مراسل مجمو ة العمل في مخيم الحسينية نبأ تعرض المخيم لمقصف وسقوط  دد من 
 صباحا سقطت قذيفتان  مى منطقة 10:35القذائف  مى مناطق متفرقة منو، ففي السا ة 

  صرًا فقد سقطت قذيفة بالقرب من الشارع المقابل لنادي تل 3:15المشروع، أما في السا ة 
 مساًء سقوط ثالث قذائف 5:15الفخار اقتصرت أضرارىا  مى الماديات، وُسجل في السا ة 

 مى شارع العشرة لم تسفر  ن وقوع إصابات، وذكر مراسمنا أن سكان المخيم يعانون من تفشي 
ظاىرة سرقة المنازل الفارغة من سكانيا من قبل مجمو ات الجيش الحر تحت مسمى غنائم 
حرب، ومن جانب آخر يعاني المتبقون ىناك من نقص حاد في المواد الغذائية والمحروقات 

. والخبز
 مخيم اليرموك

شيد مخيم اليرموك خروج مسيرة بعد صالة الجمعة من أمام مسجد فمسطين بمناسبة يوم األرض 
وطالبوا بحماية المخيمات و ودة األىالي، ، أكدوا فييا  مى تمسكيم بحق العودة إلى فمسطين

وفك الحصار الخانق المفروض  ميو من قبل الجيش النظامي منذ أكثر من ثالثة أشير  مى 
.  التوالي

 

mailto:info@prc.org.uk


 

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

 

 
 اليوم اليرموك بمخيم األرض يوم مسيرة

 
 مخيم العائدين حمص

في مخيم العائدين بحمص أصوات إطالق األ يرة النارية المنبعثة " مجمو ة العمل"سمع مراسل 
من أسمحة رشاشة ثقيمة قريبة من المخيم، وفي سياق متصل ال زال أىالي المخيم يتوجسون خيفة 
من القناصة الذين يعتمون أسطح المباني المطمة  مى حارات وأزقة وشوارع المخيم وخاصة سطح 

. مبنى المدينة الجامعية والذين سبق ليم والحقوا األذى بالعديد من أبناء المخيم
 مخيم خان الشيح

شيد مخيم خان الشيح اليوم تحميقًا لمطيران الحربي في سمائو الذي شن العديد من الغارات  مى 
. المناطق المجاورة لو ما سبب حالة من اليمع والخوف بين األىالي

ومن ناحية أخرى ما زال سكان المخيم يعانون من غالء األسعار و دم توفر مقومات الحياة فيو 
من مواد غذائية ومحروقات وطحين، باإلضافة إلى استمرار انقطاع التيار الكيربائي منذ أكثر 

.  سا ة  مى التوالي48من 
 مخيم النيرب

أزمات معيشية خانقة يعيشيا سكان مخيم النيرب بسبب انعكاس تجميات الصراع الدائر في 
سورية والذي نجم  نيا نفاد العديد من المواد الغذائية واألدوية ومستمزمات األطفال والمحروقات 

. والدقيق إضافة إلى استمرار انقطاع التيار الكيربائي واالتصاالت
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 مخيم حندرات
حالة من العزلة والحصار يدخل بيا مخيم حندرات بعد ورود أنباء لمجمو ة العمل تفيد بسيطرة 
مجمو ات الجيش الحر  مى بمدة الشيخ مقصود و مى الطريق الرئيسي الذي يصل المخيم مع 

. غيره من المناطق المجاورة
ويشتكي سكان المخيم من استمرار انقطاع التيار الكيربائي وانقطاع شبكة المياه  ن معظم 

مناطقو ألكثر من سبعة أيام  مى التوالي، كما يعاني األىالي من نقص حاد في المواد الغذائية 
. والمحروقات

 
:  مصر

التقى مراسل مجمو ة العمل في مصر  ائمة فمسطينية مكونة من خمس أفراد قادمة من سورية 
 بر مطار دمشق الدولي إلى القاىرة، ونقل مراسمنا معاناة العائمة أثناء خروجيا من سورية 

سمكنا  ند خروجنا من مخيم الحسينية الطريق الجنوبي لموصول لممطار " حسبما أفاد الزوج
وىناك أوقفنا  ناصر حاجز السكة حيث خضعنا لتفتيش دقيق تاله سمب كل ما نحمل من 

". األمتعة ولم يتركوا لنا شيء حتى أنيم نيبوا مالبس األطفال وأحذيتيم وجزءاً  من أموالنا
 

 :لجان عمل أهمي
أقام فريق الد م النفسي التابع لمؤسسة بصمة االجتما ية ومؤسسة جفرا ومجمو ة سوا د 
ومؤسسة بسمة العودة لإلغاثة والتنمية بالتعاون مع العديد من المؤسسات العاممة في مخيم 
اليرموك حفاًل ترفيييًا ألطفال المخيم رافقو مسرح تفا مي ونشاط يتعمق بالتو ية بخصوص 

التصرف في الحاالت الطارئة، وفي ختام الحفل وز ت المجان المشرفة  مى النشاط ىدايا رمزية 
. لألطفال

 
المؤسسات العاممة في مخيم اليرموك الحفل الترفيهي الذي أقامه 
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 :مفقودون
 فمسطيني الجنسية من سكان مخيم اليرموك، وذلك 1996مواليد " محمد  زيز فرىود"فقد الشاب 

. أثناء خروجو يوم أمس من المخيم ولم ترد أي معمومات  نو حتى المحظة
 

 
 محمد عزيز فرهودالمفقود 
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