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قصف يستهدف مخيم درعا جنوبي سورية واليرموك بدمشق ومحيط خان "
 "الشيح بريفها

 
 

 
  الجئ فلسطيني يقضى في سورية يرفع الحصيلة اإلجمالية للضحايا الفلسطينيين

 .ضحية" 2511"السوريين إلى 

  انقطاع المياه عن مخيم اليرموك يدخل شهره الثاني واستئناف توزيع

 .المساعدات فيه
 أهالي مخيم جرمانا بين التوتر األمني وارتفاع إيجارات المنازل. 
  رغم خطورته هو الطريق الوحيد المتبقي ألهالي " خان الشيح- زاكية"طريق

 .مخيم خان الشيح
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 ضحايا
وذلك إثر القصف العنيف الذي استيدف مخيم درعا لالجئين " فواز النعيمي"قضى الشاب 

الفمسطينيين جنوبي سورية، مما يرفع الحصيمة اإلجمالية لمضحايا الفمسطينيين الذين قام فريق 
 .ضحية" 2511"التوثيق في مجموعة العمل من أجل فمسطينيي سورية بتوثيقو إلى 

 
 آخر التطورات

فواز " تعرض مخيم درعا لالجئين الفمسطينيين جنوبي سورية لقصف عنيف أدى إلى وفاة الشاب 
إضافة إلى وقوع دمار كبير بمنازل المدنيين، في حين تشيد المنطقة الجنوبية اشتباكات  "النعيمي

 وفي ذات السياق يعاني المخيم من ،وأعمال قصف عنيف ازدادت حدتيا خالل األيام الماضية
نقص حاد بالخدمات الطبية واألساسية وذلك إثر دمار مساحات واسعة منو إضافة إلى دمار 

كبير في البنية التحتية بسبب القصف العنيف الذي تعرض لو والمناطق المجاورة خالل األشير 
األخيرة، إلى ذلك يشتكي أىالي المخيم من عدم وصول المساعدات اإلغاثية وخاصة مساعدات 

إلى مخيميم إضافة إلى عدم وصول المواد التموينية واألساسية إلييم وذلك بسبب  "األونروا"وكالة 
األوضاع المتوترة بشكل دائم، مما دفع العديد من عائالت المخيم لمنزوح عنو إلى المناطق 

 .والقرى المجاورة لو
وعمى صعيد ليس ببعيد شيد مساء األمس تجدد القصف عمى مخيم اليرموك لالجئين 

الفمسطينيين بدمشق حيث استيدفت مساء األمس مناطق متفرقة منو بعدد من القذائف مما تسبب 
 .بوقوع أضرار مادية في الممتمكات

 
 مخيم اليرموك
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 فيما يدخل انقطاع المياه عن منازل المخيم شيره الثاني في ظل تفاقم األزمات المعيشية بسبب 
القيادة العامة – استمرار الحصار الذي يفرضو الجيش النظامي ومجموعات الجبية الشعبية 

عميو، في ظل انقطاع التيار الكيربائي مما يفاقم المشكالت الصحية والمعيشية داخمو، وفي 
سياق متصل شيد ظير األمس توزيع كميات محدودة من المساعدات الغذائية عمى األىالي 

 شيرًا، فيما اندلعت فجر أمس اشتباكات بين الجيش النظامي 15المحاصرين منذ أكثر من 
ومجموعات من الجبية الشعبية من جية، ومجموعات محسوبة عمى المعارضة من جية أخرى، 

 .تال ذلك سماع أصوات إنفجارات تّبين أنيا ناجمة عن قصف المخيم بالقذائف
أما في ريف دمشق فيستقبل مخيم جرمانا لالجئين الفمسطينيين مئات العائالت الفمسطينية التي 
نزحت عن مخيماتيا بسبب القصف والحصار واالشتباكات حيث أدى ذلك إلى اكتظاظ المخيم 

وارتفاع إيجارات منازلو بشكل كبير، تضاعفت معو معاناة األىالي الذين يشتكون أساسًا من 
البطالة وغالء المعيشة، في ظل التوتر األمني واالشتباكات والقصف المتكرر عمى األحياء 

لى المخيم  .المجاورة لممخيم واالنتشار الكبير لمحواجز والتشديد والتدقيق عمى حركة األىالي من وا 

 
 مخيم جرمانا

وفي ريف دمشق يعاني أىالي مخيم خان الشيح من استمرار انقطاع جميع الطرقات الواصمة بينو 
وبين مركز المدينة وذلك بسبب االشتباكات وأعمال القصف المتكررة التي تشيدىا المناطق 

رغم خطورتو وذلك بسبب " خان الشيح- زاكية"المحيطة بو، مما يدفعيم إلى سموك طريق 
تعرضو لمقصف والقنص بشكل متكرر، إال أنيم يضطرون لذلك في سبيل تأمين حاجياتيم 
األساسية أو الذىاب إلى العاصمة من أجل العالج، ومن جانب آخر سمعت مساء األمس 

أصوات إنفجارات عنيفة تبين أنيا ناجمة عن قصف المناطق المجاورة لممخيم بعدد من القذائف 
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التي وصمت بعض أجزائيا إلى داخل المخيم مما أثار حالة من اليمع بين األىالي خاصة في 
 .ظل االستيداف المتكرر لممخيم ومحيطة خالل األيام القميمة الماضية


