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 الذي قالحصار الخان بسبب سكان مخيم اليرموكأزمة إنسانية يعيشها "
 "يوما   35 منذومخارجه  مداخلهعلى  الجيش النظاميضه ريف

 
 

 ضحية فلسطينية سقطت جراء الصراع الدائر في سورية. 

  درعا وخان الشيحقصف على مخيم. 

  استمرار انقطاع التيار تتفاقم في ظل سكان مخيم حندرات معاناة
 .والمياه عن معظم حاراته وشوارعه واالتصاالتالكهربائي 

  سكان مخيم خان الشيح يشتكون من عدم توفر مادة الدقيق ما سبب أزمة
 .قيقية في الحصول على رغيف الخبزح
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 :ضحايا
 ريرالتح جيشتبات رم نمانا مرج مسكان مخي نم" محمد العابد رسام"زم  ع المالرمص

 .الفلسطيني

 
 العابد محمد سامرتشييع المالزم 

 درعا مخيم
 أضرارهات راقتص القذائف نم عددط وض لسقردرعا تع مبأن مخي لعة العمومجم مراسل دأك

الهلع  نحالة م سبببي في سمائه ما رالح للطيرانتحليقًا  شهد المخيمكما ، فقطعلى الماديات 
 مية بهرهلي والجمعيات الخي األ لسسات العمؤاث مراكت عدمشتكون من ي الذينف لسكانه ووالخ

 تكفي  الو جداً شحيحة  المساعداتن فإ أحد قاطنيهإفادة  وبحسب مله والمساعدةن والع مد يدو أ
 .مفي المخي المتواجدة العائالت للك
 

 خان الشيح ممخي
في  عدد من القذائفط ووسق للقصفخان الشيح  مض مخيرنبأ تع لعمعة الومجم لاسرم لنق

 مبأن المخي لاسره الموون، فقطار فيها على الماديات رض ت األرضا اقتصرجامع ال لوداخ محيط
 نم يشتكونأن سكانه   إال، موارعه وحاراته اليوفي ش الطبيعية شبهكة رالح نحالة م دشه

 زالخب فل على رغيوأزمة حقيقية في الحص سببما  دقيقالمادة  رفوت عدمأهمها  عديدةأزمات 
 .مالمخي نع واالتصاالتبائي رالتيار الكه انقطاعار رواستم
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 اليرموك ممخي
 الجيش النظاميضه ريف الذي رالحصار الجائ بسببك ومرالي مأزمة إنسانية يعيشها سكان مخي

 والدواءوالخضار  الغذائيةاد وبنفاد جميع الم سببما ، مًاوي 35 منذومخارجه  مداخلهعلى 
أربعة  نع تزيد لمدةعنه  الكهربائيالتيار  انقطاعار رإضافة إلى استم، وقاتروالمح والدقيق

 .مالمادي عليه تزيد العبءخاصة  كهرباء بمولدات لالشتراك يلجؤنبات سكانه  حيث رأشه
 

 حندرات ممخي
والمياه  تواالتصاالبائي رالتيار الكه انقطاعار راستم نم حندرات مسكان مخي نعاد م نيعاني م

 البطالةالحال وتفشي  رفق نم يشتكونكما ، يلةطوات زمنية رارعه لفتوحاراته وش معظم نع
 .ريةومني في س ضع األوال بسبب تدهور مبينه

 
 الحسينية ممخي

 نم يتخوفونا وأن سكانه ما زال  الحسينية إال مساد أزقة وحارات مخي الذي الحذر رغم الهدوء
ار الحصار راستم نم يشتكونكما ، ومسلح ومدني لوكه رصغي نبي زتمي  التي ال القذائفط وسق
 والدقيق الغذائيةاد وأدى إلى شح جميع الم والذي قبل الجيش النظامي نم موض عليهرالمف

 .وقاتروالمح
 

 حماة مخيم العائدين
 تفاقمإضافة إلى ، ركبي بشكلوضاع المعيشية  األ تدهور نبحماة م العائدين ميعاني سكان مخي

 نم يزيدوما ، ركبي بشكلولية  اد األووارتفاع أسعار الم زوقات والخبروالمح الكهرباءأزمات 
في  الدائراع رالص بسبب العمل نالسكان ع معظم وتوقف البطالة معدلضع ارتفاع وبة الوصع

 .سورية
 

 نوخان دن ممخي
 أرجاءت زية هوانفجارات قدوي ن نتيجة وخان دن معاشها سكان مخي والرعبالهلع  نحالة م
ن ويعان مال سكان المخيزما ي اإلنساني الجانب نوم، به المحيطة طقالمنا قصف بسبب مالمخي

 .زفي مادة الخب صونق واألدوية الغذائيةاد وشح الم نم
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 :اعتقال
 ناعتقاله م ميشار انه ت، مخيم حندرات أبناء نم" لشادي الحاج خلي"الشاب  لري يعتقوالس نم األ

 .عوأسبحوالي 
 

 :أهلي للجان عم
 الرئيسك ومرشارع الي نم القصفرفع أنقاض ، المدني للدفاعية رالخي فلسطينهيئة  فريق واصل

 .أمام المارة قيطروفتح ال الكهرباءسسة ؤم لمقاب
 مخيمفي  الشعب الفلسطيني إلغاثةية رالتابع للهيئة الخي الدفاع المدني قيرجانبه قام ف نوم
 تم حيث ,الطنطورةفي شارع  سقطت قذيفة لط بفعوللسق اآليلةالعتبات  ضبإزالة بع, كومرالي

 .كامل بشكلدم رال نالشارع م تنظيف
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