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أهالي اليرموك يناشدون أصحاب الضمائر الحية والمنظمات الدولية التي "
" ُتعنى بحقوق اإلنسان واألمم المتحدة من أجل فك الحصار عن مخيمهم

 

 
 

 قصف لٌلً استهدف محطة كهرباء تغذي معظم مناطق مخٌم الٌرموك .

  استمرار إغالق حاجز مخٌم الحسٌنٌة من قبل الجٌش النظامً للٌوم
. الثانً على التوالً

  أهالً مخٌم النٌرب ٌطالبون بتسرٌع صرف المساعدات المالٌة المقدمة
. لهم من األونروا

 
 

mailto:info@prc.org.uk


 

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

 

مخيم اليرموك 
أكد مراسل مجموعة العمل بأن مخيم اليرموك تعرض لقصف ليمي عنيف وسقوط عدد من 

القذائف عمى مناطق متفرقة منو، طال محطة الكيرباء في منطقة المشروع بالقرب من جامع 
ما أدى الندالع حريق ضخم في المحطة التي تغذي مناطق واسعة من المخيم  الوسيم،

بالكيرباء، ونوه المراسل بأنو تم قصف المحطة مرة أخرى وذلك أثناء محاولة األىالي إخماد 
الحريق، ىذا وقد ُسجل سقوط قذيفة بجانب جامع صالح الدين اقتصرت أضرارىا عمى الماديات 

 ظيرا فقد شيد 12:00كما سقطت عدة قذائف عمى شارع فمسطين، أما في حوالي الساعة 
المخيم سقوط عدد من القذائف عمى مشفى الشييد فايز حالوة مما تسبب بوقع أضرار مادية 

 لم تسفرا عن وقوع أي إصابات، 15كبيرة داخل المشفى، كما سقطت قذيفتان في منطقة شارع الـ
أما من جانب أخر ال يزال الجيش النظامي يضيق الخناق عمى أىالي مخيم اليرموك من خالل 
إغالق الحاجز التابع لو أول المخيم لألسبوع الثاني عمى التوالي حيث يمنع األىالي من الدخول 
ليو ما تسبب بنفاد جميع المواد الغذائية والخبز، حيث بات األىالي عمى حافة  والخروج منو وا 
كارثة إنسانية حقيقية قد تودي بحياة الكثير من أىالي المخيم إذا ما استمر الحصار أكثر من 

ذلك، يشار أن جميع أفران مخيم اليرموك متوقفة عن العمل منذ حوالي سبعة أشير، وبناء عميو 
يتوجو من تبقى من محاصرين من أىالي اليرموك إلى أصحاب الضمائر الحية والمنظمات 

الدولية التي ُتعنى بحقوق اإلنسان واألمم المتحدة من أجل فك الحصار عن المخيم وتأمين كافة 
. المستمزمات الغذائية واألدوية والطبية ليم

 
 مخيم الحسينية

نقل مراسل مجموعة العمل نبأ استمرار إغالق حاجز مخيم الحسينية من قبل الجيش النظامي 
ليو، تزامن ذلك مع حدوث  لميوم الثاني عمى التوالي ومنع األىالي من الدخول والخروج منو وا 

اشتباكات بين مجموعات الجيش الحر والجيش النظامي عمى عدة محاور، إلى ذلك شيد المخيم 
اليوم حالة من اليدوء النسبي بعد أن تعرض يوم أمس لقصف ليمي تركزت عمى عدة مناطق منو 
وقد استيدفت أحدى القذائف جامع الصحابي زاىر ألحقت أضرار كبيرة بمئذنة الجامع، أما من 

الجانب المعاشي فيعاني سكانو من نقص شديد في المواد الغذائية والمحروقات والطحين 
واستمرار انقطاع التيار الكيربائي عن معظم أرجاء المخيم، ىذا إضافة النقطاع خدمات شبكة 

 .االتصاالت واالنترنت
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 الحسينية مخيم على القصف آثار

 مخيم الرمل الالذقية
ذكر مراسل مجموعة العمل بأن األونروا بدأت يوم أمس بتوزيع المعونة المالية ضمن المساعدات 

 ليرة سورية بشرط أن يحضر اليوية 6000المقدمة حيث يحصل كل فرد في العائمة عمى 
الشخصية والكرت األبيض ودفتر العائمة، ومن الجانب اإلغاثي ال تزال المساعدات والمعونات 

 .الغذائية توزع في مدرسة الخير عمى أىالي المخيم والوافدين إلييم
 

 مخيم النيرب
نسانية خانقة، كما يشتكي سكانو من  ما يزال سكان مخيم النيرب يعانون من أزمات معيشية وا 
استمرار انقطاع التيار الكيربائي منذ عدة أشير وشح في المواد الغذائية واألدوية والمحروقات 

. واألدوية
 

 مخيم حندرات حلب
في جولة ميدانية لمراسل مجموعة العمل داخل مخيم حندرات أكد المراسل بأن حالة من اليدوء 

الحذر تسود حارات وأزقة المخيم، كما الحظ المراسل عودة عدد من عائالت المخيم إليو، أما من 
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الجانب االقتصادي فقط لوحظ بأن المياه متوفرة في معظم منازل المخيم ىذا في ظل استمرار 
. انقطاع التيار الكيربائي واالتصاالت عنو

 
 :افراج

. والذي اعتقل يوم أمس من منطقة باب شرقي بدمشق" بسام عيسى"اإلفراج عن الصحفي 

 
 بسام عيسى

: لجان عمل أهلي
 كما أنيا ستستمر ،ستقوم ىيئة فمسطين الخيرية غدا بتوزيع وجبات إفطار ألىالي مخيم الحسينية

 عديدة قادة، وذلك بيدف رفع المعاناة عن أبناء الشعب الفمسطيني، أليامبتقديم ىذه الوجبات 
 .يشار أن الييئة كانت قد قدمت مبالغ مالية ألىالي المخيم وأبناء الشيداء والجرحى
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