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حممة الوفاء األوروبية لعون منكوبي سورية تباشر توزيع مساعداتها "
 "في لبنان ابتداًء من االثنين القادم

   
 

 

 قصف على مخيم الحسينية .

  خان الشيحمخيم اشتباكات في. 

  الجيش النظامي يطالب أهالي مخيم اليرموك بتسديد فواتير الكهرباء
والماء والهاتف وإبرازها على الحاجز وإال سيمنعهم من الدخول 

. والخروج إلى المخيم

  دائرة شؤون الالجئين بمنظمة التحرير، تدعو الالجئين الفلسطينيين
النازحين من سورية إلى قطاع غزة للتوجه إلى مقرها لتسجيل 

. بياناتهم
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 مخيم الحسينية
نقل مراسل مجموعة العمل نبأ تعرض مخيم الحسينية لمقصف وسقوط عدد من القذائف عمى 

مناطق مختمفة منو، ومن جية أخرى أفاد مراسمنا بأن عائمة لم تتمكن من مغادرة المخيم تعاني 
ظروفًا إنسانية صعبة بسبب الفقر والحصار ونفاد المواد الغذائية مشيرًا إلى أنيا لم تتذوق طعم 

. الخبز منذ أكثر من ثالثة أيام
وفي السياق عينو ما تزال معاناة سكان المخيم كافة مستمرة بسبب استمرار الحصار الذي يفرضو 

الجيش النظامي عمييم وشح المواد األساسية والنقص الحاد في المواد الغذائية واألدوية 
والمحروقات والطحين، وتوقف معظم خدمات البنى التحتية واستمرار انقطاع التيار الكيربائي 

. واالتصاالت لمدة طويمة

 
 آثار الدمار في مخيم الحسينية

 مخيم خان الشيح
طالق نار كثيف عمى خمفية  أفاد مراسل مجموعة العمل بأن مخيم خان الشيح شيد اشتباكات وا 

حراق سيارة عمى الشارع العام،محاولة مجموعة مسمحة اختطاف أحد أبناء المخيم  ما سبب ، وا 
حالة من التوتر والقمق عند األىالي الذين قاموا بإغالق شوارع المخيم وانتشروا في حاراتو 

وشوارعو لمتصدي ألي محاولة تستيدفيم، ومن جية أخرى قام الجيش النظامي بإغالق حاجز 
ومنع دخول وخروج أي شخص، يشار أن الحاجز يقع عمى الطريق الرئيسي الذي يربط " 68الـ"

. مخيم خان الشيح بالعاصمة دمشق
 

 مخيم اليرموك
تعرض مخيم اليرموك يوم أمس لقصف ليمي عنيف طال حارة دير ياسين المقابمة لـ بن األمراء، 

، أما في ساعات الصباح فقد شيد 15ـوشارع لوبية واليرموك، ومحيط مركز الخالصة في شارع ال
ليو، ومن  المخيم حالة من اليدوء النسبي ترافق ذلك مع حركة دخول وخروج نشطة لألىالي منو وا 

 من قبل الجيش النظامي الذي يفرض طوقاً  امنيا محكمًا تصعيديوالجانب اإلنساني وفي خطوة 
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عمى مداخل ومخارج المخيم وبيدف التضييق عمى السكان قام عناصر الحاجز المتواجدين أول 
اليرموك ورغم انقطاع التيار الكيربائي وشبكة المياه لفترات زمنية طويمة عن كافة أرجاء المخيم 

 تاريخ لقببوضع إعالن تطالب بو أىالي المخيم بتسديد فواتير الكيرباء والماء والياتف 
برازىا عمى الحاجز من الدخول والخروج 5/6/2013  وأنو سيمنع كل من لم يقوم بدفع الفواتير وا 

.  عبره

 
 من آثار القصف عمى شارع المغاربة في مخيم اليرموك

 :لجان عمل أهمي
شاركت ىيئة فمسطين الخيرية بالتعاون مع شباب مخيم سبينة برفع جثامين الضحايا من تحت 

األنقاض، بعد تعرض المخيم لمقصف بالصواريخ ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا 
.  والجرحى

 
 رفع جثامين الضحايا من تحت األنقاض
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 :حممة الوفاء مجددًا في لبنان
استمرارًا لحممة الوفاء األوروبية لعون منكوبي سورية ستقوم بتنفيذ الجزء الثاني من الحممة في 

.  مخيم عين الحموة ومنطقة صور ومخيم بعمبك: لبنان لصالح النازحين والالجئين في كلٍ  من
 

 :مفقودون
من سكان مخيم اليرموك، وذلك أثناء توجيو إلى  (1973)مواليد " عمر سييل متو"فقد الشاب 

لى اآلن لم ترد عنو أي أنباء أو معمومات  .سبينو وا 
 

 :منظمة التحرير الفمسطينية
دعت دائرة شؤون الالجئين بمنظمة التحرير الفمسطينية، الالجئين الفمسطينيين النازحين من 

 وذلك ،المخيمات السورية إلى قطاع غزة لمتوجو إلى مقرىا الكائن في مدينة غزة لتسجيل بياناتيم
، من أجل حصر عددىم لبدء صرف المساعدة المالية المخصصة ليم في أقرب وقت ممكن

حيث ستبدأ الدائرة باستقبال الالجئين صباح يوم غد األحد عمى أن يكون معيم صورة عن وثائق 
 .سفرىم
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