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ضحية فلسطينية في زملكا والمعضمية  ٤٢نتيجة استخدام الكيماوي "
 "شخصًا من عائلة واحدة ١8بينهم 

 
 

 قصف على مخيمي خان الشيح ودرعا. 

 من  الجيش النظامي يغلق حاجز مخيم العائدين بحمص ويمنع األهالي
 .الدخول أو الخروج منه وإليه

 مظاهرة في مخيم اليرموك تطالب بفك الحصار عن المخيم. 

  أهالي مخيم الحسينية يعانون من استمرار الحصار الذي يفرضه الجيش
 .النظامي على مخيمهم
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 :ضحايا
شخصًا من عائلة واحدة سقطوا يوم أمس  81ضحية فلسطينية سقطت في سورية بينهم  72
 :جراء القصف الكيماوي على منطقة زملكا بدمشق والضحايا هم 78/1/7182
 .محمود محمد سليمان غازي: 8
 .منى علي حسين غازي: 7
 .فاطمة محمود محمد سليمان غازي: 2
 .أسماء محمود محمد سليمان غازي: 4
 .هبة محمود محمد سليمان غازي: 5
 .ريم محمود محمد سليمان غازي: 6
 .محمد سليمان غازي عائشة محمود: 2
 .يوسف محمد سليمان غازي: 1
 .إيمان عبد الحفيظ غازي: 9

 .بيان يوسف محمد سليمان غازي: 81
 .حنان يوسف محمد سليمان غازي: 88
 .مصطفى يوسف محمد سليمان غازي: 87
 .أمنة يوسف محمد سليمان غازي :82
 .محمد سعد غازي وزوجته وأطفاله اإلثنين: 84
 .غازي وأمينة سعد: 81

كما قضى سبعة فلسطينيين أربعة منهم من عائلة منصور في معضمية الشام نتيجة القصف 
 :الكيماوي الذي طال البلدة يوم أمس، والضحايا هم

 .ناصر أحمد منصور: 89
 .منال مصطفى منصور: 71
 .الطفل همام ناصر منصور: 78
 .الطفل عمر ناصر منصور: 77
 (.سنة 77)محمد ناصر السهلي : 72
 (.سنة 72)أحمد السهلي : 74
 .(سنة 15)ديب جميلة : 75

 :أما في خان الشيح فقد لقي شخصان حتفهما نتيجة القصف الذي شهده المخيم اليوم وهما
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 ."أمل حامد جمعة: "76
 ."حسين إسماعيل صعوبي"الشاب : 72
 

 مخيم خان الشيح
ف حيث ُسجل سقوط عدد من أفاد مراسل مجموعة العمل بأن مخيم خان الشيح تعرض للقص

القذائف على مناطق متفرقة منه عرف منها قذيفتين سقطتا في الشارع العام بالقرب من مدرسة 
اقتصرت األضرار فيها على ( حارة النوافلة)الجليل، وقذيفة سقطت على أحد منازل المخيم في

تزامن ذلك مع اندالع  ،الماديات، كما سقطت عدة قذائف في محيط حي القصور وشارع نستلة
 .61ـمواجهات بين مجموعات الجيش الحر والجيش النظامي على محور حاجز ال

 
 مخيم درعا

ذكر مراسل مجموعة العمل بأن مخيم درعا شهد سقوط عدد من القذائف على أماكن متفرقة منه، 
ون من لم تسفر عن وقوع أي إصابات، أما من الجانب المعاشي فال يزال سكان المخيم يعان

 .نقص شديد في المواد الغذائية والطبية والمحروقات
 

 مخيم اليرموك
ومن جانب  ،شهد مخيم اليرموك حالة من الهدوء الحذر تخلله تحليق للطيران الحربي فوق سمائه

آخر ذكر مراسل مجموعة العمل هناك نبأ خروج مظاهرة في مخيم اليرموك من أمام جامع حمزة 
لعروبة طالبوا فيها بوقف القصف على مخيم اليرموك وفك الحصار بن عبد المطلب في حي ا

يومًا والذي أدى إلى نفاد  41الخانق عنه الذي فرضه الجيش النظامي على المخيم منذ حوالي 
وفي السياق عينه خرجت يوم أمس سكان  ،جميع المواد الغذائية واألدوية والخبز وحليب األطفال

بالمجزرة التي ارتكبت نتيجة قصف الغوطة الشرقية بالمواد الكيماوية  المخيم بمظاهرة ليلية تنديداً 
، أما على صعيد الوضع الميداني فقد جرت شخصاً  8611والتي راح ضحيتها حتى اآلن حوالي 

اليوم اشتباكات متقطعة بين مجموعات الجيش الحر والجيش النظامي استخدمت فيها األسلحة 
ناقلته إحدى صفحات التواصل االجتماعي المعنية بنقل أخبار وبحسب ما ت جانبهاالخفيفة، ومن 

-المخيم بأن عناصر الجيش النظامي واللجان األمنية التابعة لجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
القيادة العامة دعت عبر مكبرات الصوت إلى إخالء مخيم اليرموك وقد طلبت من مجموعات 

ه، أما من الجانب اإلنساني فيعاني سكان المخيم من الجيش الحر تسليم أنفسهم تمهيدًا القتحام
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 21الحصار الخانق الذي يفرضه الجيش النظامي على مداخل ومخارج مخيم اليرموك لليوم 
على التوالي والذي ينذر بحدوث كارثة إنسانية بسبب نفاد معظم المواد الغذائية واألدوية وحليب 

انقطاع التيار الكهربائي منذ عدة أشهر عن كافة  األطفال منه، كما يشتكي األهالي من استمرار
 .مناطق المخيم

 
 مخيم الحسينية

أورد مراسل مجموعة العمل نبأ حدوث اشتباكات في مخيم الحسينية بين مجموعات الجيش الحر 
والجيش النظامي في الجهة الجنوبية للمخيم استخدمت فيها األسلحة الخفيفة والمتوسطة، ومن 

يمنع  75/88/7182ل الجيش النظامي يفرض حصارًا خانقًا على المخيم منذ جهة أخرى ما يزا
بموجبه إدخال المواد الغذائية واألدوية والمحروقات، هذا في ظل استمرار انقطاع التيار الكهربائي 

 .واالتصاالت والماء عن المخيم أليام وأسابيع عديدة
 

 مخيم العائدين حمص
الجيش النظامي بإغالق حاجز مخيم العائدين بحمص ومنع أكد مراسل مجموعة العمل قيام 

ليه وذلك بعد أن تسربت شائعات بإمكانية دخول سيارات  ،األهالي من الدخول أو الخروج منه وا 
 .مفخخة إلى المخيم

 
 :اعتقال

من منزله في مخيم النيرب " محمود نعمان قدورة"األمن العسكري السوري يعتقل الشاب  -
 .منذ أربعة أيام

من أبناء " احمد ياسين خليل"وردت معلومات لمجموعة العمل تؤكد نبأ اعتقال الشاب  -
من قبل عناصر حاجز التابع للجيش النظامي أول  8996مخيم اليرموك من مواليد 

 .بعد أن كان يعتقد بأنه مفقود أو مختطف 7182مخيم اليرموك منذ الشهر السادس 
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 احمد ياسين خليل

 :إفراج
أستاذ التربية الرياضية " زاهر زيدان"عن  78/1/7182دام ليوم واحد أفرج يوم أمس بعد اعتقال 

في مدرسة الشجرة بمخيم العائدين في حمص، يذكر أن الزيدان كان قد اعتقل من قبل عناصر 
 .حاجز كفر عاية التابع للجيش النظامي في مدينة حمص
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