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 قصف على مخيم درعا وأنباء عن انسحاب المجموعات المسلحة من "
"مخيم اليرموك

 
 

 
 أزمات معيشية خانقة في مخيم خان الشيح. 

 ثالث ضحايا فلسطينيين قضوا في سورية. 

  الحسينية للمطالبة بإعادتهم إلى حراك أهلي لوجهاء وأعيان مخيم
 . منازلهم
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 :ضحايا
من سكان مخيم خان الشيح، قضى إثر القصف على المناطق " محمد محمود سويد" -

 .المجاورة لمخيم خان الشيح
قضى متأثرًا بجراح أصيب بها نتيجة القصف الذي تعرض لها " طارق محمود الترعاني" -

 .مخيم درعا
قضى نتيجة إصابته بالتجفاف ونقص " بـأبـي الـخـيـر"ملقب " مـجـهـول الـهـوية"مسن  -

 .العناية الطبية في مخيم اليرموك

 
 طارق محمود الترعاني

 :مخيم درعا
شهد مخيم درعا اليوم اشتباكات عنيفة بين مجموعات الجيش الحر والجيش النظامي استخدمت 

 .عليه بها جميع أنواع األسلحة، ترافق ذلك مع سقوط عدد من القذائف
 .إلى ذلك يعاني سكان المخيم من نقص شديد في المواد الغذائية والدقيق والمحروقات

 
 :مخيم خان الشيح

الذي قضى نتيجة " محمد محمود سويد"وسط حالة من الحزن شيع أهالي مخيم خان الشيح اليوم 
 .القصف على المزارع المتاخمة للمخيم

خمة بالمخيم تعرضت للقصف بالبراميل المتفجرة، حيث الجدير ذكره بأن المناطق والمزارع المتا
 .برميل متفجر عليها 61ُسجل سقوط حوالي 
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إلى ذلك يعاني سكانه من أزمات معاشية خانقة جراء الصراع الدائر في سورية، ما أسفر عن 
 .شح في المواد الغذائية واألدوية وغالء في األسعار

 
 الشيحمن آثار القصف اليوم على مخيم خان 

 :مخيم اليرموك
أجواء من األمل والتفاؤل عاشها اليوم سكان مخيم اليرموك الذين تجمعوا منذ ساعات الصباح 
في ساحة الريجة بانتظار تنفيذ بنود االتفاق ودخول لجنة اإلشراف ووحدات الهندسة من أجل 

 .تمهيد الطريق لدخول المساعدات الغذائية وعودة األهالي إليه
لواء  -جبهة النصرة  -ابن تيمية )دت أنباء عن انسحاب المجموعات المسلحة ميدانيًا ور 
وبناءًا على ذلك فقد تقرر دخول وفد يضم وجهاء  ،ومخيم اليرموك 03من شارع ( الصحابة

وفعاليات من أهالي المخيم للتأكد من انسحاب المسلحين والعمل على متابعة الترتيبات األمنية 
 .في المخيم

أخرى بادرت لجان العمل األهلي وبالتعاون مع سكان المخيم إلى تنظيف الشوارع ومن جهة 
وطالء الجدران إلزالة العبارات المكتوبة عليها، كما قاموا بإغالق مداخل المخيم مع المناطق 

 .المجاورة له تنفيذًا لبنود المبادرة
لحاالت اإلنسانية الصعبة إلى ذلك ذكر مراسل مجموعة العمل بأنه تم اليوم إخراج عددًا من ا

 .للعالج في مشافي دمشق
نتيجة إصابته بالتجفاف ونقص " بـأبـي الـخـيـر " ملقب " مـجـهـول الـهـوية " كما قضى اليوم مسن 

 .العناية الطبية
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 أبو الخير الذي قضى بسبب الحصار ونقص التغذية اليوم

 
 :مخيم الحسينية

الحسينية يوم أمس زيارة إلى وزارة المصالحة الوطنية  نظم وفد من وجهاء وأعيان أهالي مخيم
بدمشق،وذلك للمطالبة بعودة أهالي المخيم إلى مخيمهم خاصة بعد سيطرة الجيش النظامي عليه 
منذ عدة أشهر، كما سلط الوفد الضوء على معاناة أبناء مخيم الحسينية جراء نزوحهم عن 

 .صلوا إليهامخيمهم واألعباء االقتصادية المزرية التي و 
من جانبه وعد وزير المصالحة بالعمل على عودة األهالي إلى منازلهم، وطالب الوفد بإعداد 

 .دراسة كاملة عن مخيم الحسينية وأوضاعه واحتياجاته
وفي ختام الزيارة تم االتفاق على عقد لقاء آخر بعد عدة أيام لمناقشة الدراسة التي سيقدمها الوفد 

رض مناقشتها ووضع اللمسات األخيرة عليها من أجل عودة األهالي إلى للوزير حيث من المفت
 .منازلهم

 
 :مخيم الرمل الالذقية

تشكو العديد من العائالت في مخيم الرمل لالجئين الفلسطينيين في الالذقية من غالء أسعار 
المخيم يستقبل المواد التموينية في األسواق إضافة النتشار البطالة في صفوف أبنائهم، ويشار أن 

العديد من العائالت النازحة من المخيمات الفلسطينية األخرى خصوصًا مخيمات حلب ودمشق، 
 .ما أدى الكتظاظ المخيم وارتفاع إيجارات المنازل
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 :ةمخيم السبين
شح في المعلومات عما يجري داخل مخيم السبينة بعد سيطرة الجيش النظامي على منطقة 

 .7/66/1360السبينة والمخيم منذ 
 

 :مخيم جرمانا
يعيش سكان مخيم جرمانا حالة من التوتر والخوف بسبب تدهور الوضع األمني والمعاشي في 
سورية، كما يعاني سكانه من نقص الخدمات األساسية وشح المواد الغذائية واألدوية 

 .والمحروقات
 

 :إفراج
دين بحمص، بعد اعتقاله بتاريخ من أبناء مخيم العائ" عمر إبراهيم حديد"اإلفراج عن الشاب 

60/61/1360. 


