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 "الطائرات الحربية تستهدف مخيم خان الشيح بالبراميل المتفجرة"

 
 
 

 ثالثة فلسطٌنٌٌن ٌقضون تحت التعذٌب فً سجون األمن السوري. 

  أهالً مخٌمً الٌرموك والرمل فً سورٌة، وفلسطٌنٌو سورٌة فً لبنان
 .وإسبانٌا وتركٌا ٌتضامنون مع أهلهم فً غزة

  توزٌع كمٌة محدودة من المساعدات وسط استمرار الحصار المشدد على
 .الٌرموك

 استمرار أزمة مٌاه الشرب فً مخٌم خان دنون برٌف دمشق. 

 
 
 

 مخبم خان الشيح
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 ضحايا
: ثالثة فمسطينيين يقضون في سورية وىم

قضى تحت التعذيب في سجون األمن السوري، ويذكر أن " نذير محمد عبد المعطي" -
 .عبد المعطي من أبناء مخيم اليرموك لالجئين الفمسطينيين بدمشق

من أبناء مخيم ه قضى تحت التعذيب في سجون األمن السوري، ويذكر أن" أحمد حديد" -
 .اليرموك

 من هقضى تحت التعذيب في سجون األمن السوري، ويذكر أن" محمود حسن زغموت" -
أبناء مخيم اليرموك، ويشار أنو اعتقل في وقت سابق من قبل األمن السوري أثناء توزيع 

 .المساعدات عند مدخل المخيم

 
 نذير محمد عبد المعطي

 آخر التطورات
قامت الطائرات الحربية بتنفيذ عدة طمعات جوية استيدفت مخيم خان الشيح والمناطق المحيطة 

بو، حيث قصف المخيم ببرميل متفجر أدى الى دمار كبير في األبنية والممتمكات في محيط 
المدرسة الثانوية فيما لم يتم تسجيل إصابات في صفوف المدنيين، إلى ذلك اليزال أىالي المخيم 
يعانون من االنقطاع المتكرر لمطرقات الواصمة بين المخيم والمناطق ومركز المدينة حيث عزى 

مراسمنا في المخيم ذلك إلى القصف واالشتباكات المتكررة التي تستيدف المناطق المجاورة 
لممخيم، ونّوه مراسمنا إلى أن ذلك االنقطاع تسبب بنفاد العديد من أصناف المواد التموينية من 

 .أسواق المخيم إضافة إلى غالء ما توفر منيا
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أما في مخيم اليرموك فال يزال الحصار المشدد المفروض عمى المخيم مستمرًا حيث يعاني 
 ويذكر أن مجموعة العمل قد أعمنت في وقت ،المخيم من أزمات حادة في المواد الغذائية والطبية

 ضحية فمسطينية قضت بسبب نقص الغذاء والرعاية الطبية في المخيم 151سابق عن توثيقيا 
" األونروا"خالل أشير الحصار الذي يستمر منذ حوالي العام، وفي سياق متصل قامت وكالة 

. بتوزيع كمية محدودة من المساعدات الغذائية عمى األىالي المحاصرين

 
 من توزيع المساعدات في مخيم اليرموك

وفي سياق متصل تم يوم أمس توزيع حوالي خمسين حصة غذائية عمى أىالي مخيم درعا جنوب 
سورية، حيث يعاني المخيم من نفاد معظم المواد الغذائية إضافة إلى غياب الخدمات األساسية 

. عنو، وذلك بسبب الدمار الكبير الذي لحق بالمخيم بسبب أعمال القصف المتكررة

 
 من المساعدات الموزعة في مخيم درعا
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وعمى صعيد آخر اليزال مخيم خان دنون بريف دمشق يعاني من أزمة حادة بمياه الشرب حيث 
، مما $15يضطر األىالي إلى شراء المياه عبر صياريج الماء التي تصل تمكفتيا إلى حوال 

يزيد من األعباء االقتصادية التي تواجو األىالي خصوصًا من انتشار البطالة وغالء المعيشة، 
ويذكر أن المخيم يستقبل العشرات من العائالت الفمسطينية النازحة عن مخيماتيا بسبب القصف 

. والحصار
 

وقفات تضامنية مع قطاع غزة 
قام فمسطينيو سورية في سورية والعديد من البمدان التي نزحوا إلييا بنتظيم وقفات احتجاجية عمى 
ما يتعرض لو أىميم في قطاع غزة من حصار وقصف شديدين، حيث قام الالجئون الفمسطينيون 

في مخيم اليرموك المحاصر وبالرغم مما يتعرضون لو من أزمات بالخروج في مظاىرة عبروا 
فييا عن تضامنيم مع قطاع غزة حيث رفعوا األعالم الفمسطينية ورددوا اليتفات لفمسطين كما قام 

 .أىالي مخيم الرمل في الالذقية بتنفيذ مظاىرة مشابية

 
 الوقفات التضامنية مع غزة في مخيم اليرموك

إلى ذلك قام فمسطينيو سورية في لبنان بمشاركة عدد من األىالي بنتظيم وقفة تضامنية في بمدة 
وادي الزينة حيث شارك في الوقفة عدد من ممثمي الفصائل الفمسطينية، أما في تركية فقد نفذ 
عدد من فمسطينيي سورية المتواجدين في مدينة اسطنبول وقفة تضامنية في شارع االستقالل 
حيث رفعت فييا األعالم الفمسطينية كما ردد المتضامنون ىتافات تطالب بنصرة أىالي قطاع 
غزة، ويذكر أن عددًا من األتراك وأبناء الجاليات العربية كانوا قد شاركوا بتمك الوقفة، كما قام 
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الالجئون الفمسطينيون السوريون في مدينة كمس التركية الحدودية بنتظيم وقفات تضامنية مع 
أىميم في قطاع غزة طالبوا فييا السماح ليم بالوصول إلى قطاع غزة لموقوف إلى جانب أىميم 
المستضعفين ىناك، وفي سياق متصل شارك العشرات من الالجئين الفمسطينيين السوريين في 

. إسبانيا بوقفات مشابية

 
 الوقفات التضامنية مع غزة في إسبانيا

 


