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انفجار سيارة مفخخة على مقربة من مخيم خان الشيح، وحالة خوف "
 "وترقب من مصير مجهول يعيشها أبناء مخيم السبينة

 
 
 

 شهيد فلسطيني في سورية .

 قصف على مخيمي اليرموك والحسينية .

  مجموعة مسلحة تابعة لصقور الجوالن تحاول سرقة محل

. مجوهرات في مخيم اليرموك

  على التوالي80استمرار الحصار على مخيم اليرموك لليوم  .

  سكان مخيم النيرب يعيشون أزمة إنسانية خانقة في ظل تدهور

. األوضاع المعيشية فيه

  أهالي مخيم جرمانا يطالبون الهيئة العامة لالجئين الفلسطينيين من

. عدم التهرب من مسؤوليتها اتجاه مخيمهم
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 :شهداء
من أبناء مخيم درعا فمسطيني الجنسية، استشيد متأثرًا بجراحو " عاصم البكر" الشييد -

 . بقذيفة ىاون استيدفت منزلوإصابتونتيجة 
 

 مخيم خان الشيح
أكد مراسل مجموعة العمل نبأ انفجار سيارة مفخخة أمام جامع التوحيد في منشية خان الشيح 
آخر المخيم، وذلك قبل خروج المصمين، أسفرت عن وقوع عدد من اإلصابات كما أدت إلى 
أضرار مادية كبيرة في المكان والمناطق المحيطة بو، وسببت حالة من الفزع والخوف بين 
السكان الذي ما زالوا يشتكون من صعوبات جمةٍ  جراء نفاد بعض المواد الغذائية واألدوية 

. واستمرار انقطاع التيار الكيربائي واالتصاالت

 
 انفجرت في مخيم خان الشيح التي المفخخة السيارةبقايا 

 مخيم الحسينية
أفاد مراسل مجموعة العمل بتجدد القصف عمى مخيم الحسينية وسقوط عدد من القذائف بالقرب 

حدىمن شارع الجرناوي   الحارات بين السوق وشارع العشرة والمشروع القديم دون أن توقع وا 
إصابات، أما عمى الصعيد اإلنساني فما زال سكان المخيم يعانون من الحصار الذي يفرضو 

. الجيش النظامي عمى المخيم والذي يمنع بموجبو إدخال الخضروات والمواد الغذائية والتدفئة إليو
 مخيم اليرموك

شيد مخيم اليرموك اليوم في ساعات المساء سقوط قذيفة في شارع الجاعونة بالقرب من منزل 
المختار عزيمة اقتصرت األضرار فييا عمى الماديات فقط، وفي سياق متصل وردت أنباء 

بمحاولة " أبو فيد"لمجموعة العمل عن قيام مجموعة مسمحة تابعة لصقور الجوالن بقيادة المدعو 
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 فجوة في أحد إحداثسرقة محل مجوىرات آية والكائن في شارع اليرموك، وذلك عن طريق 
جدران المحال المجاورة لو من أجل الدخول إليو وسرقتو، ومن جانب آخر يدخل المخيم يومو 

 شح بالمواد الغذائية والطبية إلىالثمانين من الحصار الجائر الذي يفرضو الجيش النظامي،أدى 
. والخضار ومواد التدفئة والطحين وانعدام مقومات الحياة فيو

وفي خطوة نحو التعايش مع ىذا الحصار لجئ من بقي من األىالي ألساليب بدائية لمحفاظ عمى 
حياتيم وتعزيز صمودىم وتشبثيم في البقاء داخل المخيم، فبادروا إلى صنع طوابين لمخبز 

مستخدمين الحطب واألحذية والثياب القديمة إليقاد النار فييا، معتمدين عمى أنفسيم في صنع 
قوت يوميم، وفي السياق عينو بادر عدد من شباب حارة المغاربة في مخيم اليرموك بالقيام 
بحممة نظافة من أجل جمع القمامة واألوساخ وترحيميا من جاداتيم تفاديًا النتشار األوبئة 

. واألمراض ىناك

 
 المغاربة حارةفي التنظيف  حملة

 مخيم السبينة
في مخيم السبينة نقل مراسمنا بأن حارات وشوارع " مجموعة العمل"في جولة ميدانية لمراسل 

المخيم تكاد تكون شبو خاوية من سكانيا جراء ما يتعرض لو المخيم من استمرار القصف عميو 
وحدوث اشتباكات عنيفة داخمو وما رافقيا من انفجار سيارات مفخخة أودت بحياة العديد من 
أبنائو، ما اضطرىم لمنزوح عنو إلى مناطق أكثر أمنًا وأمانًا، وأضاف المراسل بأن حالة من 

اليدوء الحذر خيمت عمى أجواء المخيم وسط تخوف من تبقى من سكانو من الخروج من منازليم 
بسبب االشتباكات والقصف المستمر عمى حاراتو وأزقتو، أما عمى الصعيد االقتصادي فان سكان 
المخيم يعانون من استمرار الحصار المفروض عمييم من قبل الجيش النظامي والذي نجم عنو 
نقص حاد في المواد الغذائية والخضار والمحوم والطحين ومواد التدفئة والمحروقات ما أدى إلى 
غالق المحال التجارية أبوابيا وأجبر األىالي عمى الخروج من المخيم  توقف األفران عن العمل وا 
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لمتسوق و تأمين احتياجاتيم من المناطق المجاورة، كما يشتكي سكان المخيم من استمرار انقطاع 
. التيار الكيربائي واالتصاالت والمياه عنو

 مخيم النيرب
بأن مخيم النيرب يعاني من نفاد معظم المواد الغذائية والخضار " مجموعة العمل" أفاد مراسل 

من أسواقو ومواد التدفئة واستمرار انقطاع التيار الكيربائي واالتصاالت، حتى أن سكانو باتوا 
يعيشون أزمة إنسانية خانقة في ظل تدىور األوضاع المعيشية فيو، بسبب تقاسم األدوار 

والسيطرة عمى مداخمو ومخارجو من قبل مجموعات الجيش الحر من ناحية الذي يفرض حصارًا 
اقتصاديًا خانقًا عمى المخيم ويقوم باعتقال أبنائو من أجل مبادلتيم بمعتقمين من عناصره لدى 

 حيث يقوم أيضًا باعتقال عدد من شباب أخرىاألمن السوري، والجيش النظامي من ناحية 
المخيم بحجة أنيم من أنصار الجيش الحر، وفي سياق متصل ذكر مراسمنا ىناك بأن اجتماعًا 
عقد يوم أمس في المركز الثقافي بالمخيم ضم عدد من والوجياء واألىالي ناقشوا فيو األوضاع 
األمنية والمعيشية وتطرقوا لمسألة تأمين الحماية لسكان المخيم وتحييده عن الصراع الدائر في 

. سورية
 مخيم جرمانا

أىالي مخيم جرمانا يطالبون الييئة العامة لالجئين الفمسطينيين في مخيم جرمانا من عدم التيرب 
من مسؤوليتيا اتجاىيم وخاصة أن سكان المخيم وبحسب ما ذكرت إحدى صفحات التواصل 
االجتماعي الميتمة بنقل أخبار المخيم يعانون من مشاكل في عدم توفر الخدمات األساسية 

والبنى التحتية فيو كمشكمة الصرف الصحي وشبكة الكيرباء واالتصاالت، حيث طمب األىالي 
مرارًا من أعضاء الييئة العامة لالجئين الفمسطينيين في المخيم برفع شكواىم إلى مكتب المدير 
العام الرئيسي ولكن دون جدوى، كما يشار إلى أن مخيم جرمانا يستقبل عدد كبير من الوافدين 

. إليو من المخيمات الفمسطينية والمناطق المجاورة لو بسبب تدىور األوضاع األمنية فييا
 

 :اعتقال
من  ( عاماً 45)" احمد العبد"تفيد بأن األمن السوري قام باعتقال " لمجموعة العمل" وردت أنباء 

. أثناء ذىابو إلى عممو، سكان مخيم العائدين فمسطيني الجنسية
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