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 والرشاشات الشيح، خان مخيم على القصف إثر إصابات ثالث"
 "فيه المياه خزانات تستهدف الثقيلة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -الصورة أرشيفية لقصف سابق على مخيم خان الشيح -

 .النظام قوات جانب إلى قتاله أثناء فلسطيني الجئ قضاء •
 .السد طريق وحي درعا مخيم يستهدف قصف •
 خان مخيم مع يتضامنون برلين في الفلسطينيين الالجئين عشرات •

 .الشيح
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  ضحايا
 لالجئين سبينة مخيم أهالي من" الدامس عادل محمد" الشاب قضى

 في النظامي الجيش جانب إلى القتال مشاركته خالل وذلك الفلسطينيين،
 خان منطقة في المسلحة المعارضة مجموعات مع المتواصلة المعارك
 .الغربي دمشق بريف الشيح

 
 
 
 
 
 
 

 وفلسطينية سورية وعسكرية أمنية مجموعات أن إلى اإلشارة وتجدر
 عسكرية مجموعات الحرب أحداث خالل شكلت السوري للنظام موالية
 .النظامي والجيش مناأل قوات جانب إلى للقتال
  التطورات آخر

 الشيح خان مخيم في"  الغربية الحارة" في المدنيين منازل استهدفت
 تسببتا مدفعية بقذيفتي أمس، يوم دمشق، بريف الفلسطينيين لالجئين

 في مادية أضرار إلى إضافة المدنيين بصفوف إصابات ثالث بوقوع
 برصاص المخيم داخل المياه خزانات استهداف مع ذلك تزامن المكان،

 القريبة الدرخبية مزارع في المتمركزة( الشيلكا عربات) الثقيلة الرشاشات
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 المخيم محيط استهداف تم فيما منها، عدد خراب إلى أدى ما المخيم، من
 .الفيل وصواريخ المتفجرة البراميل من بعدد
 حيث يومًا،( 36) منذ مشدد لحصار يخضع الشيح خان مخيم أن يذكر
 .إليه الغذائية والمواد األدوية وصول النظامي الجيش حواجز تمنع
 درعا مخيم أمس، أول السوري، النظام قوات قصفت آخر صعيد وعلى

 اقتصرت متفجرة غاز بأسطوانة سورية جنوب الفلسطينيين لالجئين
 للمخيم المالصق السد طريق حي استهدفت كما الماديات، على األضرار
 خراباً  أحدثت مما أخرى متفجرة بأسطوانة فلسطينية عائالت تقطنه والذي

 .المدنيين منازل في
 

 الفلسطينيين الالجئين من العشرات نظم حيث ألمانيا، إلى وباالنتقال
 تضامناً  برلين العاصمة في تضامنية وقفة ألمانيا، في المقيمين السوريين

 الفلسطينية األعالم رفعوا حيث دمشق، ريف في الشيح خان مخيم مع
 .دمشق ريف في الشيح خان لمخيم مناصرة شعارات تحمل التي والالفتات
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 بإدخال والسماح الشيح خان مخيم استهداف بوقف المتضامنون، وطالب
 .المخيم داخل محاصرين مدني ألف( 12) من أكثر إلى اإلغاثية المواد

 
 2016/ نوفمبر –الثاني تشرين/ 5/ حتى وأرقام إحصائيات سورية فلسطينيو

 .األردن في سوري فلسطيني الجئ(15500) •
 .لبنان في سوري فلسطيني الجئ(42،500) •
 وكالة احصائيات وفق وذلك مصر، في سوري فلسطيني الجئ(6000) •
 .2015 يوليو لغاية" األونروا"
 .تركيا في سوري فلسطيني الجئ(8000) •
 .غزة قطاع في سوري فلسطيني الجئاً (1000) •
 حتى أوروبا إلى وصلوا سوري فلسطيني الجئ ألف( 79) من أكثر •

 .2016 منتصف
 الجبهة ومجموعات النظامي الجيش حصار استمرار: اليرموك مخيم •

 التوالي، على( 1236) لليوم المخيم على العامة القيادة - الشعبية
 يوماً ( 756) لـ والماء يومًا،( 1294) من أكثر منذ الكهرباء وانقطاع

 .ضحية( 190) الحصار ضحايا عدد التوالي، ىعل
 إلى العودة من األهالي بمنع يستمر النظامي الجيش: السبينة مخيم •

 .التوالي على يوماً ( 1089) حوالي منذ منازلهم
 بعد يوماً ( 1281) حوالي منذ عنه األهالي جميع نزوح: حندرات مخيم •

 .عليه المعارضة مجموعات سيطرة
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 حوالي ودمار عنه المياه النقطاع يوماً ( 939) حوالي: درعا مخيم •
 .مبانيه من( 70%)
 لليوم المخيم على النظامي الجيش حصار استمرار: الشيح خان مخيم •
 المناطق وبين بينه الواصلة الطرقات جميع وانقطاع التوالي، على( 36)

 .له المجاورة
: وحماة حمص في والعائدين والرمل زينب والسيدة جرمانا مخيمات •

 .فيها االقتصادية األزمات استمرار مع نسبياً  هادئ الوضع
 


