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قصف صاروخي عمى مخيم اليرموك يسفر عن عشرة شهداء وعشرات "
 "الجرحى

 
 

 ستة عشر شهيدا فلسطينياً في سورية .

 قصف بالصواريخ وقذائف الهاون على مخيم اليرموك .

 استمرار الحصار على مخيمات اليرموك والحسينية والنيرب .

 أوضاع معيشية صعبة في مخيمي خان الشيح وحندرات .
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 :شهداء
أرض عمى مخيم -استشيد إثر القصف بصاروخ أرض " محمد منير إسماعيل"الشييد . 1

. اليرموك
. أرض عمى مخيم اليرموك- استشيد إثر القصف بصاروخ أرض" شادي عوض"الشييد . 2
. أرض عمى مخيم اليرموك- استشيد إثر القصف بصاروخ أرض " خالد قاسم"الشييد . 3
. أرض عمى مخيم اليرموك- استشيد إثر القصف بصاروخ أرض " حسين المبيض"الشييد . 4
أرض عمى مخيم - استشيد إثر القصف بصاروخ أرض " نبيل صالح" الشييد الطفل. 5

. اليرموك
أرض عمى مخيم - استشيد إثر القصف بصاروخ أرض " عماد نجيب"الشييد الطفل . 6

. اليرموك
. أرض عمى مخيم اليرموك-استشيد إثر القصف بصاروخ أرض " سامر قباني"الشييد الطفل . 7
أرض عمى مخيم -استشيد إثر القصف بصاروخ أرض " محمود عامر"الشييد الطفل . 8

. اليرموك
أرض عمى مخيم - استشيد إثر القصف بصاروخ أرض " عالء يحيى حسين"الشييد الطفل . 9

. اليرموك
أرض عمى - استشيد إثر القصف بصاروخ أرض " عامر فضيل شاىين"الشييد الطفل . 10

. مخيم اليرموك
أرض عمى مخيم - استشيد إثر القصف بصاروخ أرض " طارق عبد المعطي"الشييد . 11

. اليرموك
. استشيد إثر القصف عمى مخيم اليرموك" مفمح موعد"الشييد . 12
. استشيد إثر االشتباكات التي وقعت في مخيم اليرموك" عبد الرحيم باكير " الشييد الشاب . 13
. الشييد استشياد الشاب وسيم زعطوط استشيد إثر القصف عمى مخيم اليرموك. 14
حمص، استشيدت إثر االشتباكات التي - من أبناء مخيم العائدين " فادية أبو سالم"الشييدة . 15

. حمص- وقعت عمى طريق النبك
حمص، استشيدت إثر االشتباكات التي - من أبناء مخيم العائدين " ابتسام عرابي" الشييدة . 16

. حمص- وقعت عمى طريق النبك
 
 
 

mailto:info@prc.org.uk


 

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

 

 
 المعطي عبد فايز طارقالشهيد 

 مخيم اليرموك
أرض وقذائف – قصف عنيف تعرض لو مخيم اليرموك منذ صباح اليوم بصواريخ أرض 

الياون، فقد نقل مراسمنا أن قذيفتين سقطتا عمى ساحة الريجية، وقذيفة عمى شارع صفورية، 
 30وقذيفة عند محيط جامع فمسطين، واثنتين في محيط جامع البشير، وقذيفة عند تقاطع شارع 
مع شارع اليرموك، وعدد من القذائف عمى مشفى الباسل وشارع صفد، وقذيفة عمى مدرسة 

، كما ترافق القصف مع اشتباكات 15المالكية التابعة لمدارس األونروا، وقذيفة عمى شارع الـ
عنيفة بين الجيش النظامي ومجموعات الجيش الحر، أما في المساء فقد تعرض المخيم لقصف 

أرض بالقرب من مقبرة الشيداء في مخيم اليرموك، تاله – صاروخي، حيث سقط صاروخ أرض 
صاروخ آخر بعد أن ىرع األىالي إلى المنطقة إلسعاف الجرحى، مما تسبب بوقوع عدد كبير 
من الشيداء وعشرة شيداء معظميم من األطفال، ما جعل مشافي المخيم تطمق نداءات لمتبرع 

 .بالدم من أجل إسعاف المصابين

 
 في مخيم اليرموك يالصاروخ آثار القصف
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 مخيم حندرات
 ىزت المخيم صباح اليوم، وأكد أن إنفجاراتأفاد مراسمنا في مخيم حندرات عن سماع أصوات 

مصدر تمك األصوات كان نتيجة قصف الدبابات عمى المناطق المجاورة لممخيم، ومن جانب 
. آخر نّوه مراسمنا إلى استمرار انقطاع التيار الكيربائي واالتصاالت واالنترنت عن المخيم

 مخيم النيرب
عن استمرار الحصار الذي تفرضو مجموعات من الجيش الحر " مجموعة العمل"أفاد مراسل 

عمى المخيم، كما أشار إلى وصول كميات من الخبز إلى المخيم حيث وصل سعر ربطة الخبز 
. س، ونّوه مراسمنا إلى فقدان العديد من المواد الغذائية من المخيم. ل85نحو 

 مخيم خان الشيح
قام فريق ىيئة فمسطين الخيرية في مخيم خان الشيح واألىالي بحممة لرفع األنقاض من شوارع 

. المخيم، حيث تم رفع األنقاض من الحارة الشرقية ومن جوار المخفر
لى المخيم وذلك بسبب  ومن جانب آخر يعاني أىالي المخيم من صعوبات كبيرة في التنقل من وا 

توقف معظم خطوط المواصالت في المخيم عن العمل بسبب تردي األوضاع األمنية في 
. المناطق المجاورة

 
حممة رفع األنقاض من شوارع مخيم خان الشيح 

 مخيم الحسينية
 ىّزت المناطق المجاورة لمخيم الحسينية، وانقطاع التيار الكيربائي إنفجاراتسماع أصوات 

لساعات طويمة عمى مدار اليوم، ومن جانب آخر أكد مراسمنا فقدان الخبز والعديد من المواد 
. الغذائية من أسواق المخيم بسبب الحصار الذي تفرضو قوات الجيش النظامي عمى المخيم
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 مساكن برزة- تجمع حطين
سقوط قذيفة عمى تجمع حطين في مساكن برزة، تزامن ذلك مع حدوث اشتباكات عنيفة داخل 

حارات وأزقة التجمع الذي يقطنو عدد من الالجئين الفمسطينيين، الجدير ذكره أن التجمع يقع بين 
منطقة برزة البمد ومنطقة عش الورور حيث تحدث العديد من االشتباكات مما دفع عدد كبير من 

. األىالي لمنزوح إلى المناطق المجاورة لو
 

 :إفراج
وىو من سكان مخيم اليرموك، وطالب طب بشري " باسل عمايري"اإلفراج عن الشاب  -

 .بجامعة دمشق
من سكان مخيم اليرموك حيث كان معتقاًل عند األمن " محمد زيدان"اإلفراج عن  -

 .السوري
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