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 "السبينهحريق هائل في مخيم اليرموك، وحصار خانق على مخيم "

 
 

 
 شهيدة فلسطينية في سورية. 

  واليرموك السبينهحصار خانق على مخيمي. 

 قصف على مخيمات اليرموك ودرعا. 

  ومخيم خان الشيح بالمزيريأزمات معيشية في. 

 في مخيم اليرموك 03الجيش الحر يعلن سيطرته شارع الـ. 
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 :شهداء
 .متأثرة بجراح أصيبت بها إثر القصف على مخيم اليرموك منذ أيام "ريم قنو"استشهاد الشابة 

 
 مخيم اليرموك

في مخيم اليرموك وذلك بعد  03أعلنت مجموعات تابعة للجيش الحر سيطرتها على شارع الـ
اشتباكات عنيفة جرت أمس بينها وبين الجيش النظامي، وفي سياق متصل أفاد مراسلنا حدوث 
اشتباكات عنيفة عند مداخل المخيم بين الجيش النظامي وتلك المجموعات، ومن جانب آخر أكد 

قذيفتي هاون على ساحة الريجة مما تسبب بأضرار مادية، إضافة لسقوط عدد من مراسلنا سقوط 
، كما أشار مراسلنا عن قيام دبابة للجيش السوري بقصف المخيم 51القذائف في محيط شارع الـ

خالل اشتباكها مع مجموعات الجيش الحر، وأكد مراسلنا استمرار  03من منطقة شارع الـ
ومنع دخول المواد الغذائية والطبية إليه، أما في مساء اليوم فقد  الحصار على مخيم اليرموك،

شب حريق هائل في أحد األبنية مقابل بن األمراء في منتصف شارع اليرموك، واشتد الحريق 
بسبب عدم توافر المعدات الالزمة إلطفاء النيران مما تسبب بامتدادها إلى األبنية المجاورة، ومما 

الحريق قيام القناص المتمركز هناك باستهداف الشباب الذين يحاولون  إخماديزيد من صعوبة 
 .النيران حتى ساعة إعداد هذا التقرير إيقافالنار ولم يستطع السكان  إخماد

 
 الحريق إخماد بمحاولة يستاعدون األمراء بن ل المقابل البناء من بالقرب األهالي
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 السبينهمخيم 
، حيث تقوم قوات األمن السورية السبينهأفاد مراسلنا عن استمرار الحصار الشديد على مخيم 

بمنع إدخال المواد الغذائية والطبية إلى المخيم، مما تسبب بتوقف المخابز عن العمل لعدم توافر 
الدقيق والمحروقات، كما أشار مراسلنا عن توقف الصيدليات عن العمل بسبب منع إدخال 

وية إلى المخيم مما تسبب بنفاد األدوية منه، وفي سياق متصل يعاني المخيم من انقطاع األد
التيار الكهربائي لليوم الرابع على التوالي، إضافة النقطاع االتصاالت عنه، ويشار أن جميع 

 .الطرقات المتوجهة إلى المخيم تم إغالقها من قبل األمن السوري
 مخيم درعا

ين الفلسطينيين لقصف شديد بقذائف الهاون، مما تسبب بحالة من الهلع تعرض مخيم درعا لالجئ
بين السكان، الذين يعانون أصاًل من أزمات إنسانية كبيرة، من عدم توافر الخبز، ومواد التدفئة 
في المخيم، إلى انقطاع التيار الكهربائي، إضافة إلى نفاد معظم المواد الغذائية من المخيم، وذلك 

لى المخيمبسبب صعوبة   .المواصالت من وا 
 درعا –المزيريب 

سكان المزيريب يعانون من أزمات معيشية خانقة، حيث يستمر انقطاع التيار الكهربائي  يزالال 
فلسطين الخيرية  هيئةلساعات طويلة، إضافة لعدم توافر المحروقات، ومن جهة أخرى قامت 

لدة المزيريب التي يسكنها نحو ثمانية آالف بحملة لتوزيع المساعدات ألهلي المزيريب، يشار أن ب
كم شمال غرب  ١١وخمسمائة فلسطينيًا هي بلدة سورية ذات أغلبية فلسطينية تقع جنوبي سورية 

 .محافظة درعا
 مخيم خان الشيح

هدوء حذر في مخيم خان الشيح، تتخلله أصوات قصف عنيف على المناطق المجاورة له، وأفاد 
ه من انقطاع التيار الكهربائي وعدم توافر المحروقات مما يتسبب مراسلنا عن معاناة سكان

بضعف المواصالت فيه، كما يعاني المخيم من نقص الخبز ألن كميات الطحين التي تصل إليه 
 .أقل بكثير من تعداد أهالي المخيم خصوصًا مع تزايد أعداد النازحين فيه

 مخيم الحسينية
تسجيل سقوط أي قذيفة عليه، ومن جانب آخر أكد مراسلنا هدوء نسبي في مخيم الحسينية، وعدم 

استمرار األزمات المعيشية فيه، وانقطاع التيار الكهربائي عنه لفترات طويلة، إضافة لعدم توافر 
 .المحروقات فيه مما دفع األهالي الستخدام الطرق البدائية في التدفئة
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