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 "فلسطيني يحرق نفسه في مخيم اليرموك احتجاجًا على وضعه المأساوي"
 

 
 
 

 قصف على مخيمي الحسينية وخان الشيح .

  تعلن عن استمرارها في الالذقية دائرة شؤون الالجئين الفلسطينيين
. في التسجيل للمعونة المالية لكافة الالجئين

 تشديد أمني على مداخل ومخارج مخيم العائدين بحمص .
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 مخيم خان الشيح
ذكر مراسل مجموعة العمل بأن مخيم خان الشيح شهد اليوم سقوط عدد من القذائف طالت 
أماكن متفرقة منه، حيث ُسجل سقوط أربع قذائف استهدفت األطراف الغربية وشارع السعيد 

 .ومنطقة سكيك، والحارة الغربية أدت إلى وقوع أضرار مادية بمكان سقوطها

 
 أحد المنازل المتضررة من القصف اليوم على مخيم خان الشيح

 مخيم الحسينية
بعد توقف دام لعدة أيام، عادت القذائف تنهمر عمى مخيم الحسينية مجددًا، وقد سقطت ظهر 

اليوم العديد منها عمى محيطي جامع خميل الرحمن والمشروع، اقتصرت أضرارها عمى الماديات 
. فقط

إلى ذلك، سادت أجواء من الهمع والخوف، وُشّمت الحركة في الشوارع والتزم األهالي المنازل 
 .تجنبًا لوقوع ضحايا

 
 مخيم اليرموك

حالة من الهدوء النسبي تخيم عمى حارات وأزقة مخيم اليرموك الذي شهد حركة شبه طبيعية في 
ليه، هذا وال يزال الحصار الخانق الذي يفرضه الجيش النظامي  الدخول والخروج لألهالي منه وا 

عمى أهالي اليرموك يرخي بسدوله الثقيمة عميهم بسبب نفاد معظم المواد الغذائية واألدوية 
والخضار والمحروقات والطحين، وفي حادثة تدل عمى مدى معاناة أهالي اليرموك نتيجة 

الحصار الذي أدى إلى انتشار البطالة بين سكانه وعدم توفر المال لشراء قوت أوالدهم اليومي 
عمى إضرام النار بنفسه نتيجة الضيق الذي هو فيه حيث " محمود نايف الحمدان"فقد أقدم 

أصيب بحروق واسعة واختالطات نقل عمى أثرها إلى مشفى المجتهد الحكومي وبعد عدة أيام 
. فارق الحياة متأثرًا بجراحه
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 آثار الدمار في مخيم اليرموك

مخيم الرمل في الالذقية 
أعمنت دائرة شؤون الالجئين الفمسطينيين في الالذقية عن استمرارها في التسجيل لممعونة المالية 

لكافة الالجئين والنازحين الفمسطينيين من سكان مخيم الرمل والمدينة وكافة مناطق الساحل 
السوري حيث سيشمل التسجيل سكان مخيم الرمل، وفمسطينيي مدينة الالذقية، والفمسطينية 

المتزوجة بغير فمسطيني عمى أن تصطحب هويتها الشخصية ودفتر عائمتها الذي يشمل زوجها 
وأوالدها، والنازحين الفمسطينيين القاطنين داخل مخيم الرمل، وكافة النازحين الفمسطينيين القاطنين 

 .خارج المخيم والقاطنين في جبمة وبانياس وطرطوس
 

 مخيم العائدين حمص
حالة من الهدوء النسبي يعيشها مخيم العائدين في حمص، يتخممها سماع أصوات انفجارات قوية 

تهز أرجاء المخيم نتيجة القصف عمى المناطق المتاخمة له، ومن جانب أخر تستمر معاناة 
أهالي المخيم نتيجة التضييق األمني عمى مداخل المخيم ومخارجه، كما يشتكون من استمرار 

. انقطاع التيار الكهربائي واالتصاالت عن المخيم لساعات وأيام عديدة
 

: مفقودون
فمسطينيتا الجنسية من سكان منطقة " إنعام عمي حسين"وابنتها " وضحة محمد حسين"فقدان 

.  أثناء خروجهم من مخيم اليرموك9/6/2013سبينة الصغرى، وذلك يوم 
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 وضحة محمد حسين      إنعام علي حسين
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