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قصف عنيف بالبراميل المتفجرة يستهدف محيط مخيم خان الشيح بريف "
 "دمشق

 
 

 
 فلسطيني يقضي في سورية. 
 عدد من القذائف تستهدف اليرموك فجر األمس. 
 إصابة إحدى نساء المخيم أثناء توزيع مساعدات في مخيم اليرموك. 

 استمرار االشتباكات في محيط مخيم حندرات بحلب .

 
 
 
 

 استهداف محيط مخيم خان الشيح بالبراميل المتفجرة
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 ضحايا
 من عناصر فتح اإلنتفاضة الموالية لمنظام 1986مواليد " محمد حسن سودي" قضى الشاب

السوري في المعارك التي دارت بين قوات المعارضة السورية والجيش النظامي في منطقة 
الدخانية شرقي دمشق، يذكر أن الجيش النظامي قد استعاد مؤخرًا منطقة الدخانية الواقعة شرقي 

دمشق بين وادي عين ترما التي تسيطر عميو المعارضة وحيي جرمانا ودويمعة الخاضعين 
 .لمنظام

 
 محمد حسن سودي

 آخر التطورات
قام الطيران الحربي باستيداف المزارع المالصقة لمخيم خان الشيح لالجئين الفمسطينيين بالعديد 

من البراميل المتفجرة مما أدى انتشار حالة من التوتر في صفوف أىالي المخيم خاصة بعد 
تعرض مخيميم لقصف متكرر بالبراميل المتفجرة خالل األيام الماضية،ومن جانب آخر ذكر 

مراسمنا داخل المخيم نبأ عودة التيار الكيربائي بعد انقطاع دام يومًا كاماًل، فيما أكد بأن شبكة 
اإلتصاالت الخموية واألرضية وخدمة األنترنت تعمل بشكل جيد داخل المخيم، أما من الجانب 
اإلغاثي فقد قامت يوم أمس ىيئة فمسطين الخيرية بتوزيع لحوم األضاحي عمى جميع سكان 

 .المخيم بما فييم النازحين إليو من المخيمات الفمسطينية والمناطق المجاورة
إلى ذلك مخيم اليرموك لالجئين الفمسطينيين بدمشق لقصف عنيف استيدف ساحة الريجة 

والشارع الرئيسي منو فجر األمس مما أدى إلى وقوع أضرار مادية في ممتمكات األىالي، وفي 
لإلصابة برصاصة قناص بيدىا، حيث " فطوم قضى باشي"سياق متصل تعرضت المسنة 

أصيبت أثناء استئناف وكالة األونروا توزيع المساعدات الغذائية عمى األىالي المحاصرين منذ 
 يومًا، فيما يستمر انقطاع المياه عن منازليم منذ حوالي الشير، والكيرباء منذ أكثر 15أكثر من 

. من عام ونصف
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فطوم قضى باشي 

أما في حمب فقد اندلعت اشتباكات عنيفة عمى مشارف مخيم حندرات لالجئين الفمسطينيين بين 
قوات المعارضة السورية والجيش النظامي وبعض المجموعات الفمسطينية الموالية لو حيث يسعى 

الجيش النظامي إلى قطع الطريق أمام قوات المعارضة السورية لمنعيا من الدخول إلى مركز 
حمب ومناطق سيطرتيم، وبالمقابل تسعى قوات المعارضة السورية لمحفاظ عمى مخيم حندرات 

والمناطق المحيطة بو لما ليذه المناطق من أىمية استراتيجية، إلى ذلك شيد مخيم حندرات في 
األيام القميمة الماضية اشتباكات مباشرة بين الطرفين بعد تقدم الجيش النظامي باتجاه المخيم، 
وذلك قبل أن يصل لقوات المعارضة السورية تعزيزات كبيرة أدت الى تراجع الجيش النظامي 

 .وتكبيده خسائر كبيرة،
يشار أن مخيم حندرات الذي كان يسكنو نحو عشرين ألفًا من الالجئين الفمسطينيين والسوريين 

 بسبب االشتباكات والقصف المتكرر الذي استيدفو، حيث شردوا 27/4/2013ىجره ساكنوه يوم 
. واستبيحت ممتمكاتيم وقصفت ودمرت بيوتيم وسقط عدد من الضحايا والجرحى من أبناء المخيم

وفي لبنان منعت السمطات المبنانية ابن المتوفى الحاج ابو عمي رمضان من الدخول إلى 
األراضي المبنانية الستالم جثتو ودفنيا بسبب اإلجراءات التي اتخذتيا والتي تحد من دخول 

الالجئين الفمسطينيين السوريين إلى لبنان حيث تفرض شروطًا محددة لدخول الفمسطينيين من 
عممًا أن جثة الحاج أبو عمي رمضان وىو الجئ  سورية إلييا تكاد ال تنطبق عمى معظميم،

. فمسطيني سوري ميجر إلى لبنان موجودة في مشفى بعبدا الحكومي منذ أحد عشر يوماً 
 ألف الجئ فمسطينيي سوري في لبنان يعانون من وضع 44وتجدر اإلشارة إلى أن حوالي 
 .قانوني وصحي وتعميمي مزري
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 لجان عمل أهلي

أنيت ىيئة فمسطين الخيرية حممة توزيع لحوم األضاحي عمى جميع  (لكل الناس)تحت عنوان 
 .سكان مخيم خان الشيح بريف دمشق

 
 حملة توزيع لحوم األضاحي في مخيم خان الشيح

 مفقود
 في مدينة مرسين 24/9/2014من أبناء مخيم اليرموك منذ يوم " محمد عباس" فقد الشاب

 .بتركيا
وطفميما حمزة من أبناء " ىبة محمود الذكاري"، و"عالء محمود الذكاري"كما فقد كل من الشاب 

 6/9/2014مخيم اليرموك،أثناء سفرىم في السفينة التي انطمقت من مدينة اإلسكندرية بتاريخ 
 .باتجاه ايطاليا وحتى المحظة لم ترد أي معمومات عنيم

 
محمد عباس 


