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قصف بالبراميل يستهدف محيط مخيم خان الشيح واستهداف سيارة عند "
 "طريق زاكية

 
  

 
 

 الجٌش السوري ٌمنع أهالً مخٌمً الحسٌنٌة والسبٌنة من العودة إلى منازلهم. 

 مخٌم الٌرموك بال ماء منذ خمسة أٌام، وأزمة مٌاه فً تجمع المزٌرٌب. 

 توزٌع كمٌة محدودة من المساعدات على أهالً مخٌم الٌرموك. 

  وصول مركب ٌقل الجئٌن فلسطٌنٌٌن من مصر إلى أوروبا وغرق مركب قبالة
 .مالطا

 
 
 

 مخٌم خان الشٌح
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 آخر التطورات
تعرضت المناطق المجاورة لمخيم خان الشيح بريف دمشق لقصف بالبراميل المتفجرة، حيث 

استيدف الطيران الحربي المزارع المجاورة لممخيم بأربعة براميل متفجرة، إلى ذلك استيدفت سيارة 
مما أدى النفجارىا ووقوع عدة إصابات، " زاكية"أحد أبناء المخيم وذلك أثناء مرورىا عند طريق 

أما من الجانب المعيشي فيشتكي األىالي من استمرار انقطاع الطرق الواصمة بين المخيم 
 .والمناطق المجاورة لو والذي انعكس سمبًا عمى توافر المواد األساسية فيو

 
زاكية   عند طريقالسيارة المستهدفة

وعمى صعيد آخر ال يزال أىالي مخيمي الحسينية والسبينة ممنوعون من العودة إلى منازليم 
وذلك من قبل حواجز الجيش النظامي وبعض الفصائل الفمسطينية الموالية لو، حيث يتم منعيم 
من العودة إلى منازليم دون أسباب واضحة حيث يسيطر الجيش السوري النظامي بشكل كامل 
عمى تمك المخيمات، وذلك بعد اشتباكات عنيفة اندلعت بين الجيش النظامي وبعض الفصائل 
الفمسطينية الموالية لو من جية، وبين مجموعات من الجيش الحر من جية أخرى حيث انتيت 
تمك االشتباكات بفرض الجيش النظامي ليسطرتو بشكل كامل عمى مخيم الحسينية منذ أكتوبر 

، ويذكر أن أىالي المخيمين قد توزعوا عمى 2013، وعمى مخيم السبينة منذ نوفمبر 2013
المخيمات والبمدات المجاورة مما أضاف عمييم المزيد من األعباء االقتصادية خاصة مع ارتفاع 

 .إيجارات المنازل وانتشار البطالة
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أما في دمشق فيستمر انقطاع المياه عن منازل مخيم اليرموك لميوم الخامس عمى التوالي مما 
يومًا حيث تستمر حواجز الجيش النظامي " 421"فاقم من معاناة األىالي المحاصرين منذ 

القيادة العامة بمنع إدخال المواد التموينية والمحروقات إلى المخيم –ومجموعات الجبية الشعبية 
إضافة إلى انقطاع التيار الكيربائي منذ أكثر من عام مما تسبب بتوقف جميع مشافي 

ومستوصفات المخيم عن العمل باستثناء مشفى فمسطين الذي يقدم خدمات طبية محدودة وذلك 
بسبب نقص المواد والكوادر الطبية، وفي سياق متصل تم األمس توزيع كمية محدودة من 

المساعدات الغذائية عمى األىالي الذين انتظروا دورىم بالحصول عمى المساعدات منذ الصباح 
 .الباكر

وفي درعا يعاني أىالي تجمع المزيريب من انقطاع المياه بشكل كامل مما يضطر األىالي إلى 
دوالر مما يزيد  (12)شراء المياه بأسعار مرتفعة جدًا حيث يصل ثمن خزان المياه إلى حوالي 

من األعباء االقتصادية عمى األىالي الذين فقد معظميم أعماليم ومصادر دخميم ويذكر أن 
التجمع يستقبل المئات من العائالت التي نزحت عن مخيم درعا المجاور بسبب ما يتعرض لو 

 .من القصف المتكرر

 
 تجمع المزيريب

أما في إيطاليا فقد نقمت إحدى اإلذاعات المحمية اإليطالية أنباء عن غرق قارب قبالة الشواطئ 
المالطية ويرجح أنو انطمق من ليبيا، وأن عمميات البحث ال تزال مستمرة، وفي ذات السياق 

الجئًا 150وردت أنباء لمجموعة العمل تفيد بأن خفر السواحل المصري ألقى القبض عمى حوالي 
 .فمسطينيًا سوريُا في المياه اإلقميمية المصرية كانوا متجيين إلى ايطاليا
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لجان عمل أهمي 
اختتم نادي جنين الرياضي يوم أمس في مخيم اليرموك دورتو الرياضية الصيفية التي أقاميا 

، بيدف تطوير ميارات وقدرات أطفال المخيم والترفيو عنيم والتخفيف "أشبال القدس"تحت عنوان 
 420من آالميم نتيجة الحرب الدائرة في سورية واستمرار الحصار عمى مخيم اليرموك لميوم 

، الجدير ذكره أن الحفل اختتم بتوزيع شيادات تكريمية عمى أفراد دورة أشبال القدس .عمى التوالي
 .وعدد من الييئات والمؤسسات التي ساىمت في الدورة ودعمتيا

 
نادي جنين  لالرياضية الصيفيةاختتام الدورة 


