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قصف بالبراميل المتفجرة يستهدف محيط مخيم خان الشيح وأضراره "
 "تطال منازل المخيم

      

 
 

 الجئ فلسطيني يقضي إثر مشاركته بالقتال إلى جانب الجيش النظامي. 

  الشيح بالرشاشات الثقيلةاستهداف الطريق الوحيد لمخيم خان. 

  الوفاء األوروبية توزع مساعداتها على الالجئين في عدد من القرى الحدودية
 .اللبنانية
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 ضحايا
من أبناء مخيم السيدة زينب بريف دمشق، في بلدة داريا  "تيسير رحال" قضى الالجئ الفلسطيني

جانب النظام السوري ضد قوات  في الغوطة الغربية بريف دمشق، أثناء مشاركته بالقتال إلى
المعارضة السورية المسلحة، مما يرفع عدد الالجئين الفلسطينيين الذين قضوا من أبناء مخيم 

 .ضحية( 74)السيدة زينب بريف دمشق منذ بداية األحداث في سورية إلى 
 

 آخر التطورات
بمخيم خان الشيح شنت المروحيات الحربية، يوم أمس، غارات متعددة على المزارع المحيطة 

لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق، حيث ألقت تلك المروحيات ما ال يقل عن أربعة براميل 
متفجرة، متسببة بإنفجارات هائلة طالت منازل المخيم، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية كبيرة في 

 .منازل المدنيين

 
( زاكية، خان الشيح)سابق، طرق الجدير بالذكر أن الجيش النظامي كان قد استهدف، في وقت 

بالرشاشات الثقيلة، ويشار أن ذلك الطريق هو الطريق الوحيد المتاح ألهالي المخيم للوصول 
إلى مركز العاصمة دمشق، وذلك بعد أن أغلقت حواجز الجيش النظامي جميع الطرقات 

 .الواصلة بين المخيم ودمشق
 

 لجان عمل أهلي
وذلك ضمن  ،عن قيامها بجوالت جديدة في منطقة البقاع اللبنانية أعلنت حملة الوفاء األوروبية،

، والتي تشمل بحسب القائمين على "معًا لشتاء دافئ"مشروع إغاثي أطلقته الحملة تحت عنوان 
 .(تركيا.لبنان.سوريا.فلسطين)الحملة أماكن تواجد الالجئين والنازحين والمحتاجين في 
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الجبلية على الشريط و  للحملة مجموعة من القرى النائيةهذا وقد شملت الجوالت األخيرة 

باكفيا  -الرفيد -القرعون  -غزة  -حوش الحريمي -الفاعور ) الحدودي بين لبنان وسوريا وهي 
 (.مجدل بلعيص -خربة روحا  -راشيا  -مجدل بلعيد  -

ن تزور هذه فيما ناشدت الحملة كافة المؤسسات الخيرية واإلغاثية العاملة في لبنان على أ
المناطق وتخفف عن قاطنيها بعض مشاكلهم من الفقر والبرد والخدمات الطبية المعدومة 

ليهم  .وانقطاع السبل منهم وا 
 

 1122/ كانون الثاني ــ يناير / 21/فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 
وريًا في لبنان، الجئًا فلسطينيًا س( 705511)الجئًا فلسطينيًا سوريًا في األردن و( 05511) •

لغاية " األونروا"الجئًا فلسطينيًا سوريًا في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة ( 0111)
 .0105يوليو 

 -ألف الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية ديسمبر( 40.0)أكثر من  •
 .0105كانون األول 

قيادة العامة على المخيم استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات ال: مخيم اليرموك •
( 784)يومًا، والماء لـ ( 487)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 407)لليوم 

 .ضحية( 087)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار 
الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •

 .ييومًا على التوال( 474)
يومًا بعد سيطرة مجموعات ( 485)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •

 .المعارضة عليه
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 .من مبانيه%( 41)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 048)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

 .األزمات االقتصادية فيها استمرار
استمرار انقطاع جميع الطرقات الواصلة بينه وبين المناطق المجاورة : مخيم خان الشيح •

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


