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مخيم خان دنون آخر المخيمات اآلمنة ُيقصف ويدخل في أتون الصراع "
" الدائر في سورية

 

 
 
 

 ثالث ضحايا فلسطينيين سقطوا في سورية .

 قصف على مخيم خان دنون واليرموك والحسينية .

 اشتباكات في مخيم اليرموك .

  اإلفراج عن الناشط االجتماعي محمد نجمة بعد اعتقال دام ألكثر من
. تسعة أشهر
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 :ضحايا
 .إثر اشتباكات وقعت في هخيم اليرهوك" خالد أحهد الحسين"ارتقاء الشاب  -
 قضت إثر إصابتيا بشظايا قذيفة ىاون ،هن سكان هخيم اليرهوك" فاطهة هصرية"ارتقاء  -

 .30سقطت بالقرب هن شارع الـ
هنذ يوهين إثر االشتباكات في هنطقة " عبد اهلل بسام عارف الخطيب"ارتقاء الطبيب  -

. القصير بحهص

 
 خالد أحمد الحسين

 مخيم خان دنون
ذكر هراسل هجهوعة العهل نبأ تعرض هخيم خان دنون لمقصف وسقوط عدد هن القذائف عميو 
أسفرت عن وقوع عدد هن الجرحى واندالع حريق في أحدى الهزارع، يشار أن هخيم خان دنون 

 كم جنوب هدينة دهشق، ويبمغ تعداد سكانو اثنا عشر ألف الجئ فمسطيني، 28يقع عمى بعد 
كها أن الهخيم يستقبل ها يقارب سبعة عشر ألف شخصا نزحوا هن هخيهات اليرهوك وسبينة 

والسيدة زينب وتجهع الحسينية وبمدة الذيابية والحجر األسود وداريا وهؤخرًا هن هخيم خان الشيح 
. بسبب تردي األوضاع األهنية في هناطقيم

 
 مخيم اليرموك

أكد هراسل هجهوعة العهل بأن هخيم اليرهوك شيد سقوط قذيفة ىاون بالقرب هن شارع الثالثين 
إثر إصابتيا بشظايا القذيفة، ترافق ذلك هع اندالع اشتباكات " فاطهة هصرية " أدت إلى ارتقاء 

بين هجهوعات الجيش الحر والجيش النظاهي، عمى هحور بمدية اليرهوك بشارع فمسطين 
. استخدهت فييا األسمحة الخفيفة

وعمى صعيد آخر أعمن هجهع دير ياسين الطبي التابع لميالل األحهر الفمسطيني عن هوعد 
 .لقاحات األطفال والذي حدد يوهي األحد والثالثاء القادهين
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  موعد لقاحات األطفاليعلن عنمجمع دير ياسين 

 
 مخيم الحسينية

نقل هراسل هجهوعة العهل نبأ تعرض هخيم الحسينية لسقوط قذيفتين استيدفتا طريق سوق 
السبت وطريق البويضة اقتصرت أضراىا عمى الهاديات، وهن الجانب اإلنساني يشتكي سكانو 

. هن نقص شديد في الهواد الغذائية واألدوية والهياه وعدم توفر هادة الخبز
 

 مخيم خان الشيح
شيد هخيم خان الشيح حالة هن اليدوء النسبي ترافق ذلك هع عودة لمتيار الكيربائي نتيجة 

الجيود التي بذلتيا فرق الطوارئ الهحمية بعد انقطاعيا بسبب القصف الذي تعرض لو الهخيم 
 .يوم أهس، أها في ساعات الصباح فقد ُسجل تحميق لمطيران الحربي فوق سهائو

 
 مخيم النيرب

رغم الوعود التي تمقاىا سكان هخيم النيرب بالعهل عمى إعادة التيار الكيربائي إال أن الهخيم ها 
يزال يقبع في ظالم داهس هنذ أكثر هن خهسة أشير وحتى المحظة، كها ُسجل يوم أهس عودة 

شبكة ، وفي السياق عينو ها تزال بر النيم في هخيدجي لمعهل بشكل MTNاالتصاالت شبكة 
حتى  الهاضي سن الخهيو يذهنهقطوعة عن جهيع أرجاء الهخيم  لياتير سيتنري جي انترالث

 .اليوم
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 :لجان عمل أهلي
هن خالل رش هبيدات  (رجعت سيارة الذباب)قاهت ىيئة فمسطين الخيرية بحهمة تحت عنوان 

 .م أىالي الهخيسالهةصًا عمى ر حكًذلحشرية ضد الذباب والحشرات، 

 
: اعتقال

فمسطيني الجنسية هن سكان هخيم اليرهوك، وتشير " باسل هشينش"أنباء تتحدث عن اعتقال 
 .الهصادر بأنو هوجود بفرع الفيحاء التابع لشعبة األهن السياسي بدهشق

 
 :إفراج

" هحهد نجهة أبو جوليا"بعد اعتقال دام ألكثر هن تسعة أشير األهن السوري يفرج عن الشاب 
. فمسطيني الجنسية هن أبناء هخيم اليرهوك

 
محمد نجمة أبو جوليا 
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