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التوتر من قصف عنيف عمى محيط مخيم خان الشيح يسبب حالة "
 "والهمع بين سكانه

 
 
 

 ضحٌتان فلسطٌنٌتان سقطتا فً سورٌة .

 قصف على مخٌم حندرات بحلب .

  استمرار الحصار على مخٌم النٌرب وحندرات بحلب من قبل
. مجموعات الجٌش الحر

  أهالً مخٌم الٌرموك ٌعانون من الحصار الخانق الذي ٌفرضه
. الجٌش النظامً على المخٌم
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 :ضحايا
فمسطيني الجنسية من سكان مخيم خان الشيح قضى نحبو " محمد جميل نوفل"الشاب  -

 .إثر القصف عمى أطراف المخيم
فمسطينية الجنسية من سكان مخيم سبينة، قضت اثر إصابتيا " سمية عبد اهلل خروب" -

 .بشظايا قذيفة في بمدة جديدة عرطوز
 

 مخيم درعا
ذكر مراسل مجموعة العمل في مخيم درعا بأن قناص حاجز المؤسسة التابع لمجيش النظامي قام 

بقنص امرأة من سكان المخيم بطمقة بالرأس لم يتمكن المراسل من معرفة ىويتيا بسبب تردي 
 ال يزال من تبقى من سكان المخيم يعانون من أزمات آخراألوضاع األمنية ىناك، ومن جانب 

معيشية حادة ونقص في المواد الغذائية والمحروقات والطحين وانقطاع االتصاالت والكيربائي 
. عنيم

 
 مخيم خان الشيح

أكد مراسل مجموعة العمل بأن مخيم خان الشيح شيد حالة من التوتر والترقب اليوم بسبب 
استمرار القصف وسقوط القذائف عمى محيطو والمزارع والمناطق المجاورة لو، تزامن ذلك مع 

تحميق لمطيران الحربي في سمائو، وأشار المراسل بأن المخيم استقبل اليوم عدد كبير من 
العائالت الميجرة من عرطوز ودروشا الفارين من تردي األوضاع األمنية لدييم، أما من الجانب 
المعيشي فال يزال سكان المخيم يعانون من استمرار انقطاع التيار الكيربائي واالتصاالت وشح 

المواد الغذائية والمحروقات، ومن الجانب اإلغاثي قدمت ىيئة فمسطين الخيرية في المخيم 
\ 50\أسرة فمسطينية ميجرة في مدينة الكسوة و\ 50\وضمن حممة إكرام الضيوف سمة غذائية لـ

. في قرية الطيبة\ 13\أسرة في قرية الخيارة و
 

 مخيم حندرات
نقل مراسل مجموعة العمل بأن مخيم حندرات شيد سقوط عدد من القذائف عميو دون أن تسفر 

، ونوه المراسل بأن سكان المخيم يعانون من الحصار الخانق الذي تفرضو إصاباتعن وقوع 
عميو مجموعات الجيش الحر لميوم الثاني والعشرين عمى التوالي ما أدى إلى نفاد معظم المواد 
الغذائية واألدوية والدقيق منو، كما يشتكي سكانو من انقطاع التيار الكيربائي واالتصاالت عن 

. معظم مناطقو منذ فترة طويمة
 

 مخيم النيرب
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وردت أنباء لمجموعة العمل عن إصابة الطفمو راما زكريا قاسم بطمق ناري قي كتفيا وبطنيا 
وذلك أثناء عودتيم من مخيم حندرات إلى مخيم النيرب بعدما نزحوا إليو، أما من الجانب 

المعاشي فال يزال سكانو يعانون من الحصار المفروض عمييم من قبل الجيش الحر والذي نجم 
. عنو نقص حاد في المواد الغذائية والمحروقات وتردي األوضاع المعيشية فيو

 
 مخيم اليرموك

ليو،  شيد مخيم اليرموك حالة من اليدوء الحذر ترافق ذلك مع حركة دخول وخروج لألىالي منو وا 
وأفاد مراسمنا بأن سكان المخيم ضاقوا ذرعا من تصرفات بعض مجموعات الجيش الحر التي ما 

زالت تقوم بسرقة البيوت والمحالت التجارية في المخيم، وفي السياق عينو جرت يوم أمس 
اشتباكات عنيفة بين مجموعات الجيش الحر كانت تقوم بسرقة منازل في حارة معيد القدس 

ومجموعة تابعة لجبية النصرة حاولت منعيم، أدت لسقوط عدد من الضحايا بينيم، ومن جية 
أخرى أكد المراسل بأن سكان المخيم ال يزالون يعانون من الحصار الجائر الذي يفرضو الجيش 

النظامي عمى مداخل ومخارج المخيم والذي يمنع بموجبو إدخال المواد الغذائية والمحروقات 
واألدوية إليو، كما يشتكي سكانو من استمرار المعاممة السيئة لعناصر الجيش النظامي اتجاىيم، 

 . ساعة في اليوم18ومن استمرار انقطاع التيار الكيربائي لمدة تتجاوز 
 

 
 أمس أحد األبنية في مخيم اليرموك تآثار الشظايا التي أصاب

 :إفراج
بعد " حمود فيصل شريتح" عن الشاب أفرجوردت أنباء لمجموعة العمل تفيد بأن األمن السوري 

. اعتقال دام لعدة شيور
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