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قصف على مخيم اليرموك والحسينية ونفاد المواد الغذائية من معظم " 
 "المخيمات الفلسطينية في سورية

 

 
 

 شهيد فلسطيني في مخيم اليرموك .

 قصف بقذائف الهاون على مخيم اليرموك والحسينية .

 تشديد الحصار على مخيمات اليرموك والحسينية وسبينة .

 انقطاع التيار الكهربائي على معظم المخيمات الفلسطينية في دمشق .
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 :اءشهد
بعد أن استشيد برصاص قناص منذ " وائل الشيابي"عثر فجر اليوم عمى جثمان الشييد الشاب 

عدة أيام وذلك أثناء محاولتو التقاط إشارة االتصال الخميوي من عمى سطح منزلو في مخيم 
. اليرموك

 
 مخيم اليرموك

يستمر الحصار عمى مخيم اليرموك، وتستمر معو معاناة أىالي المخيم، حيث يقوم الحاجز 
بتفتيش األىالي بدقة كما يقوم عناصر األمن ىناك بمنع دخول األىالي إلى المخيم حتى ساعات 

ما زال مخيم اليرموك  الظييرة، ويمنعيم من إدخال الخبز والمواد الغذائية، ومن جانب آخر
يتعرض لمقصف بقذائف الياون عمى مدار اليوم والميمة حيث سقطت قذيفتان خمف المقبرة 

القديمة، وقذيفة عمى شارع القدس حيث أسفرت عن عدد من اإلصابات في صفوف السكان، كما 
، أما في المساء فقد 15سقطت قذيفة في محيط جامع فمسطين، وقذيفة أخرى في محيط شارع الـ

سقطت عدة قذائف عمى المخيم لم يتسن لمراسمنا معرفة أماكن سقوطيا لعدم تمكنو من الوصول 
إلييا بسبب سوء األوضاع األمنية، وفي سياق متصل أكد مراسمنا نبأ انقطاع التيار الكيربائي 

. عن المخيم منذ صباح اليوم وحتى ساعة إعداد ىذا التقرير

 
 صورة لساحة فلسطين في مخيم اليرموك

 
 

mailto:info@prc.org.uk


 

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

 

 مخيم الحسينية
أفاد مراسمنا في مخيم الحسينية عن تعرض المخيم لقصف ليمي حيث سقطت عدة قذائف عمى 

المشروع في المخيم، كما نّوه مراسمنا عن استمرار انقطاع التيار الكيربائي واالتصاالت عن 
المخيم منذ صباح اليوم، ىذا ويعاني المخيم من الحصار الذي يفرضو عميو الجيش السوري 

. النظامي، مما تسبب بفقدان العديد من المواد الغذائية والطبية من أسواقو
 حلب– مخيم حندرات 

أكد مراسل المجموعة في مخيم حندرات انقطاع الطرق المؤدية إلى مخيم حندرات وذلك بسبب 
االشتباكات العنيفة التي وقعت بين الجيش النظامي ومجموعات من الجيش الحر عند طريق 

الشيخ مقصود، كما يستمر انقطاع التيار الكيربائي واالتصاالت واالنترنت عن المخيم لعدة أيام، 
مما تسبب بصعوبة تواصل المخيم مع المناطق المجاورة، أما عمى الصعيد المعيشي يعاني 

أىالي المخيم من فقدان العديد من المواد الغذائية في المخيم، إضافة الرتفاع األسعار بشكل 
. كبير خصوصًا في السمع اليومية

 حلب– مخيم النيرب 
أفاد مراسمنا عن استمرار الحصار الذي تفرضو مجموعات من الجيش الحر عمى مخيم النيرب، 
فيما ناشد أىالي المخيم أطراف النزاع في سورية تجنيبيم ويالت الحرب، حيث أن أىالي المخيم 

يعانون من ظروف معيشية قاسية بسبب فقدان معظم المواد الغذائية األساسية بما فييا الخبز 
وحميب األطفال، إضافة لفقدان العديد من األدوية الضرورية خاصة أدوية السكري والضغط 

. والقمب
 مخيم خان الشيح

أكد مراسمنا في مخيم خان الشيح عن استمرار انقطاع التيار الكيربائي عن المخيم، إضافة 
النقطاع جزئي باالتصاالت األرضية واالنترنت والجوال، وحّذر مراسمنا من تبعات تفاقم المعاناة 

. المعيشية في المخيم مع استمرار أزمة الخبز والمواد الغذائية وحميب األطفال
 

 :ينمفقود
 مارس حيث فقد من ساحة المرجة ولم ترد عنو أية 28 منذ "سامي الصفدي"فقدان الشاب - 

. أخبار منذ ذلك الحين
 . من سكان مخيم اليرموك، فقد عند فرن الزاىرة منذ ثالثة أيام"موسى بالل حموة"فقدان الشاب - 
 

mailto:info@prc.org.uk

