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 "قصف على مخيم خان الشيح والحسينية ودرعا"
 

 
 

 

  أهالً مخٌم الٌرموك ٌعانون من الحصار الخانق الذي ٌفرضه
 .الجٌش النظامً علٌهم

 شهٌد فلسطٌنً سقط فً سورٌة. 

 حصار مخٌم الحسٌنٌة أدى إلى نفاد المواد الغذائٌة منه .

  نازحو مخٌم الحسٌنٌة فً منطقة الغزالنٌة ٌعانون أوضاعاً إنسانٌة
. صعبة
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 :شهداء
 .فمسطيني الجنسية وذلك جراء القصف عمى منطقة يمدا" يوسف شريدي"استشياد  -

 
 خيم خان الشيحم

بتجدد القصف عمى مخيم خان الشيح حيث شيد المخيم سقوط عدة " مجموعة العمل"أفاد مراسل 
قذائف عمى أطرافو من جية معمل نسمو اقتصرت أضرارىا عمى الماديات فقط، وفي الساعة 

 مساًء ُسجل سقوط ثالث قذائف بالقرب من النير والشارع العام دون أن تسفر عن وقوع 4:55
إصابات، تزامن ذلك مع تحميق لمطيران الحربي في سمائو، ومن جانب أخر ال زال سكان المخيم 
يعانون من نقص حاد في المواد الغذائية واألدوية والمحروقات، واستمرار انقطاع التيار الكيربائي 

. واالتصاالت عنو لفترات طويمة
 مخيم درعا
في مخيم درعا نبأ تعرض المخيم لسقوط عدد من القذائف استيدفت " مجموعة العمل" نقل مراسل

الفرن االحتياطي، أسفرت عن وقوع العديد من اإلصابات بينيم أطفال، ومن جانب آخر ال زال 
سكان المخيم يعانون من شح المواد الغذائية والمحروقات واستمرار انقطاع التيار الكيربائي 

. وشبكة االتصاالت عن معظم المناطق فيو
 مخيم الحسينية

ىدوء حذر في مخيم الحسينية، مع استمرار انقطاع التيار الكيربائي، ونقص حاد في مواد 
التدفئة، وانقطاع جزئي لشبكة االتصاالت الخموية، وفي سياق متصل وردت أنباء لمجموعة 

العمل بأن سكان مخيم الحسينية الذين نزحوا بسبب التوتر األمني إلى منطقة الغزالنية الواقعة 
عمى طريق المطار الجسر الخامس يعيشون أوضاعًا إنسانية صعبة بسبب تردي الخدمات 

األساسية في األبنية التي يقطنونيا والنقص الحاد في المواد الغذائية والمحروقات، كما يشتكي 
النازحون ىناك من إىمال المنظمات والييئات والجمعيات الخيرية ليم حيث لم تصميم أي 

. مساعدات أو معونات حتى المحظة وذلك بحسب شيادة أحد السكان

 
 قصفبسبب ال الفخار تل وملعب بناديالدمار 
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 مخيم سبينة
أكد مراسمنا أن المتبقين من سكان مخيم السبينة يعانون أزمات معيشية خانقة في ظل نقص 
المواد الغذائية والخبز والمحروقات واستمرار انقطاع التيار الكيربائي أليام متتالية، أما عمى 

نظف ) فقد نفذت ىيئة فمسطين الخيرية وبالتعاون مع األىالي حممة اإلغاثيصعيد العمل 
. ، حيث قام فريق الييئة التطوعي برفع القمامة المتراكمة من الحارات والشوارع(مخيمك

 
 مخيم اليرموك

شيد مخيم اليرموك حالة من اليدوء الحذر، عكر صفوه قيام عناصر حاجز الجيش النظامي 
بإطالق نار كثيف باتجاه شارع اليرموك أثناء دخوليم إلى المخيم دون أن توقع أي إصابات، 

وأشار المراسل بأن اشتباكات عنيفة جرت بين مجموعات الجيش الحر والجيش النظامي بقرب 
بمدية اليرموك في شارع فمسطين استخدمت فييا األسمحة الخفيفة والمتوسطة، ومن جانب أخر 
مازال مخيم اليرموك يعاني من وطأة الحصار الخانق الذي يفرضو عميو الجيش النظامي حيث 

. يمنع دخول المواد الغذائية والطبية ومواد التدفئة والطحين إليو

 
 مخيم اليرموك أول في المتواجد الحاجز على االنتظار
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 مخيم العائدين حمص
 إنفجاراتحالة من اليمع والخوف سرت بين سكان مخيم العائدين بحمص جراء سماع أصوات 

ضخمة ىزت أرجاء المخيم ناجمة عن القصف عمى المناطق المجاورة لو، أما عمى الصعيد 
. المعاشي فيشتكي سكان المخيم من شح في المواد الغذائية والمحروقات وانقطاع التيار الكيربائي

 
 :مفقودون

فمسطيني الجنسية من سكان الحجر " محمود موسى"تفيد بفقدان " لمجموعة العمل"وردت أنباء 
األسود منذ أكثر من ثالثة أسابيع وذلك أثناء خروجو من مخيم جرمانا إلى منطقة الزاىرة ولم 

 .تصل عنو أي أخبار حتى اآلن
 

 
 محمود موسىالمفقود 
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