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 "قصف على مخيمي حندرات ودرعا، واعتقال شاب من مخيم النيرب"

 
 

 ضحيتان فلسطينيتان قضيتا في سورية. 

 مخيم خان الشيح بال كهرباء واتصاالت لليوم الثامن على التوالي. 

  العائدين أمام السياراتإغالق مداخل مخيم استمرار. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Email: Reports@actionpal.org - Tel: +442084530919 - Fax:+442084530994 - Mob: +447447423737 

 

 :ضحايا
محمد البيطاوي من أبناء مخيم درعا قضى جراء إصابته بشظايا قذائف الهاون التي  -

 .سقطت على المخيم
من أبناء مخيم اليرموك، قضت جــوعــًا بسبب الحصار المفروض على  لوندو خالد غزال -

 .المخيم
 

 :مخيم حندرات
في مخيم حندرات بحلب للقصف بالبراميل المتفجرة مما أدى إلحداث " حارة الترشيحا"تعرضت 

عنه أضرارًا كبيرة في المكان، إلى ذلك أفاد مراسل مجموعة العمل بأن معظم أهالي المخيم نزحوا 
 .نتيجة استمرار االشتباكات والقصف

 
 :مخيم درعا

بين مجموعات الجيش الحر والجيش النظامي على شهد مخيم درعا اليوم وقوع اشتباكات عنيفة 
أبواب المخيم، تزامن ذلك مع سقوط عدد من القذائف على أماكن متفرقة منه دون أن تسفر عن 
وقوع إصابات، أما في ساعات المساء فقد ُسجل سقوط عدد من قذائف الهاون على المخيم أدت 

ومن جهة  ،جسيمة بمكان سقوطهاإلى وقوع ضحية واحتراق سيارة كما خلفت أضرار مادية 
أخرى يعاني سكان المخيم أوضاعًا إنسانية صعبة بسبب فقر الحال والنقص الشديد في جميع 

 .المواد الغذائية واألدوية، وعدم توفر مادة الطحين والمحروقات
 

 :مخيم اليرموك
 -الشعبية استمرار الحصار المشدد الذي تفرضه قوات الجيش السوري ومجموعات من الجبهة 

على التوالي، والذي أدى إلى حدوث كارثة إنسانية  561القيادة العامة على مخيم اليرموك لليوم 
 3152فيه بسبب نفاد جميع المواد الغذائية واألدوية حيث قضى جوعا في شهر كانون األول 

 إحدى عشرة ضحية بسبب سوء التغذية والتجفاف وكان أخرهم ست ضحايا يوم أمس، إلى ذلك
 .ع مناطق المخيم منذ أكثر من سنةما يزال التيار الكهربائي مقطوعًا عن جمي
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 :مخيم النيرب
ال يزال مخيم النيرب يقبع في ظالم دامس جراء استمرار انقطاع التيار الكهربائي عن كامل 
مناطقه منذ أكثر من عام، وفي السياق ذاته يشتكي سكانه من غالء أسعار الخبز والمازوت 

واصالت ما أثر سلبًا على أوضاعهم المعيشية، كما يعانون من فوضى السالح المنتشر بين والم
أيدي اللجان األمنية التابعة للجيش النظامي والذي أدى إلى حدوث مشاكل عديدة نتيجة إطالق 

 .عن سقوط عدد من الضحايا والجرحىأحد عناصر هذه اللجان النار على األهالي ما أسفر 
 

 :الشيحمخيم خان 
لليوم الثامن على التوالي ما يزال مخيم خان الشيح بال كهرباء واتصاالت، ميدانيًا يشهد المخيم 

تخلله سماع أصوات انفجارات قوية نتيجة قصف المناطق المجاورة له،  ،حالة من الهدوء الحذر
لخضروات أما من الجانب االقتصادي فيعاني سكان المخيم من نقص حاد في المواد الغذائية وا

والمحروقات بسبب الحصار المفروض من قبل الجيش النظامي، أما من الناحية الطبية فيشكو 
 .األهالي من استمرار إغالق المستوصف التابع لألونروا وعدم توفر األدوية والمستلزمات الطبية

 
 :مخيم العائدين حمص

السيارات لليوم الثالث على ذكر مراسل مجموعة العمل نبأ استمرار إغالق مداخل المخيم أمام 
التوالي، ومن جهة أخرى تهيمن حالة من القلق وعدم الشعور باألمان على سكان المخيم الذين 

 .في أتون الحرب الدائرة في سوريةمازالوا يؤكدون على حيادهم ويطالبون بعدم زجهم 
 

 :اعتقال
ويذكر أنه اعتقل منذ " الحجزكراج "من أهالي مخيم النيرب عند معبر " عادل صالح عواد"اعتقال 

 .حوالي األسبوع
 

 :مفقودون
من أهالي ( أحمد عدنان حميد ) ، ومن أهالي مدينة حيفا( مصطفى القدسي ) فقد اإلتصال مع 
العائدين بحمص إلى محافظة أثناء سفرهما من مخيم  3152/53/36يوم ،قرية عين الزيتون

 .طرطوس
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 :لجان عمل أهلي
الهالل األحمر الفلسطيني بالتعاون مع الهيئة الخيرية إلغاثة الشعب زار وفد من جمعية 

الفلسطيني صباح اليوم مراكز اإليواء المؤقتة في الزاهرة القديمة بدمشق، وأجرى فحوصات سريعة 
 .لألطفال هناك، وقّدم لهم األدوية الالزمة

لسطيني بإمكانياته البسيطة إن الهالل األحمر الف" هيثم عبد الهادي رئيس الوفد الزائر. وقال د
نسانية لشعبنا في مناطق عدة وسيحاول الحقاً افتتاح عيادة للكبار  ،يحاول تقديم خدمة إغاثية وا 

 ".أن تكون هذه الزيارات دورية وبشكل منتظم
وتشرف الهيئة الخيرية إلغاثة الشعب الفلسطيني على عدد كبير من مراكز اإليواء المؤقت في 

ّدم خدماتها اإلنسانية واإلغاثية بالتعاون مع عدد من الجمعيات والهيئات دمشق وريفها؛ وتق
 .اإلغاثية العاملة في سوريا


