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"قصف يستهدف مخيم اليرموك المحاصر منذ أكثر من ثمانية أشهر"

 
 
 
 

 قصف بالبراميل المتفجرة على محيطي مخيم خان الشيح ودرعا. 

  من مضايقات حاجز الجيش النظاميأهالي مخيم خان دنون يشتكون. 

 استمرار إغالق الطرق الواصلة بين قدسيا ومركز المدينة. 

 أزمات صحية ومعيشية يعانيها أهالي مخيم درعا. 

 حالة من الهدوء تسود مخيم العائدين بحمص. 
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 مخيم اليرموك
 ،متفرقة منهتعرض مخيم اليرموك للقصف يوم أمس، بعدد من قذائف الهاون استهدفت مناطق 

حيث سقطت قذيفة على شارع اليرموك الرئيسي، وأخرى في منطقة شارع حيفا، تزامن ذلك مع 
 .إندالع مواجهات بين مجموعات الجيش الحر والنظامي استخدمت فيها األسلحة الخفيفة

أما من الجانب المعيشي فال تزال األزمات المعيشية مستمرة حيث يعاني المخيم من نفاد جميع 
مواد الغذائية والطبية بسبب استمرار الحصار المشدد الذي يفرضه الجيش النظامي ومجموعات ال

 .القيادة العامة ألكثر من ثمانية أشهر بشكل متواصل –من الجبهة الشعبية 
ويذكر أنه في يوم أول أمس قضى ثالث فلسطينيين بسبب نقص التغذية والرعاية الصحية نتيجة 

 .ذلك الحصار
 

 الشيح مخيم خان
شهد مخيم خان الشيح يوم أمس تحليقًا للطيران الحربي في سمائه، ترافق ذلك مع سماع أصوات 
إنفجارات ضخمة هزت أرجاء المخيم نتيجة إلقاء برميل متفجر على أحد المناطق المجاورة 
للمخيم، مما نشر الخوف والتوتر في صفوف األهالي خاصة بعد وصول بعض الشظايا الناجمة 

 .فجار البرميل إلى بعض منازل المخيم في حارة الصبيح القريبة من تلك المنطقةعن إن
 

 مخيم خان دنون
حالة من الهدوء تسود مخيم خان دنون بريف دمشق، فيما ال يزال أهالي المخيم يشتكون من 
مضايقة عناصر حاجز الجيش النظامي لهم، حيث يقوم العناصر بمصادرة بعض أغراضهم 

المواد التموينية التي يحملونها إضافة إلى التأخير أثناء التفتيش الدقيق الذي الشخصية وبعض 
يخضع له جميع األهالي، ويشار أن المخيم يستقبل العديد من العائالت الفلسطينية التي نزحت 

 .عن مخيماتها بسبب القصف والحصار
 

 قدسيا
كثر من أسبوعين، حيث يمنع استمرار إغالق الطرق الواصلة بين قدسيا والعاصمة دمشق منذ أ

األهالي من عبور حواجز الجيش النظامي، فيما يسمح للموظفين والطالب فقط بالدخول والخروج 
من البلدة دون أن يسمح لهم باصطحاب أي مواد غذائية، ويشار أنه أول أمس قد سمح لسيارة 

 .واحدة تحمل الخضار بالدخول إلى البلدة
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تستقبل المئات من العائالت الفلسطينية التي فرت من الحصار والقصف والجدير بالذكر أن البلد 
 .على مخيم اليرموك والمخيمات األخرى

 
 مخيم درعا

أصوات انفجارات عنيفة هزت أرجاء مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين تبين أنها ناجمة عن قصف 
متقطعة في محيطه، فيما  التي تزامنت مع اشتباكات ،المناطق المجاورة له بالبراميل المتفجرة

يعاني المخيم من أزمات صحية ومعيشية، بسبب صعوبة وصول المواد الغذائية والطبية إلى 
 .استمرار اإلشتباكات العنيفة في محيط المخيم داخل المخيم نتيجة

 
 مخيم درعا يمن آثار الدمار ف

 حمص –مخيم العائدن 
حيث يشهد حركة طبيعية لألهالي، في حين حالة من الهدوء يعيشها مخيم العائدين بحمص، 

يجارات  تتركز معاناة األهالي على الجانب االقتصادي، خاصة مع غالء أسعار المواد التموينية وا 
المنازل، ويذكر أن المخيم يستقبل العشرات من العائالت الفلسطينية التي أجبرت على النزوح عن 

 .مخيماتها بسبب أعمال القصف والحصار
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 اعتقال
من سكان مخيم العائدين بحمص، من قبل  "طارق أكرم ساليمة"سجل يوم أمس اعتقال الشاب

األمن العسكري السوري منذ السادس من الشهر الجاري، وذلك أثناء قيامه بتنظيم ضبط من أجل 
 .استبدال بطاقته الشخصية المكسورة

 
 مفقود

اليرموك منذ الخامس من الشهر من سكان مخيم " نايف أحمد سمور"سجل يوم أمس فقدان 
 .الجاري وذلك أثناء عودته من مخيم العائدين بحمص إلى دمشق

 
 نايف أحمد سمور


