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الجيش النظامي يقصف أحد مساجد مخيم خان الشيح ويواصل استهداف "
 "المنفذ الوحيد للمدنيين

      

 
 

 الجئ فلسطيني سوري يقضي برصاص مليشيات طائفية في العراق 

  تُرحل محتويات مشفى الباسل إلى الحجر " داعش"واشتباكات عنيفة في شارع الجاعونة

 األسود

 تكريم طالبة فلسطينية سورية مهجرة في مخيم البداوي شمال لبنان 

  مهاجرين غرقاً قبالة السواحل الليبية 7قضاء 
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 ضحايا

خالد ابراهيم حسين "قالت مصادر اعالمية فلسطينية وعراقية، أن الالجئ الفلسطيني السوري 
وف بـ أبو النار، قضى في العاصمة العراقية بغداد على أيدي مجموعات طائفية المعر " عواد

مسلحة، وذلك بعد مراجعته دائرة المجلس البلدي في منطقة البلديات شرقي بغداد بناء على 
استدعاء من دائرة االستخبارات، حيث أكد شهود عيان أنه ُخطف من قبل مسلحين يستقلون 

 .الداخلية أمام مرئى قوات الشرطة واألمنسيارات تحمل لوحات وزارة 

 
( المشرحة)على جثته في الطب العدلي  2/5102/ 52وقد عثر صباح يوم األربعاء الموافق 

حيث قامت دائرة الطب العدلي باالتصال بذوي الفقيد  ،أيام 01بعد اختطاف دام أكثر من 
 .إلبالغهم عن وجود جثة أبيهم لدى الدائرة وعليهم الحضور الستالمها

يشار إلى أن عواد أحد سكان مجمع البلديات لالجئين الفلسطينيين، واعتقل أكثر من مرة وهو 
ب، وقد جاء من سورية إلى المزيري -درعا  0621ومن مواليد  ،القائم على أعمال مسجد القدس

العراق بداية الثمانينات وسكن في العراق وتزوج من فلسطينية عراقية وسكن المجمع البلديات وهو 
 .أب لولد واحد

  الجدير ذكره أن الالجئين الفلسطينيين في العراق يتعرضون إلى حمالت قتل وتصفية
 .ج العراقمنهم خار % 11على يد ميليشيات طائفية وتم تهجير أكثر من 
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 التطورات آخر  

نقل مراسل مجموعة العمل في مخيم خان 
الشيح لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق 
الغربي، استهداف الجيش النظامي السوري 
مسجد الهدى في مخيم خان الشيح بقذيفة 
أصابته بشكل مباشر، اقتصرت األضرار على 

أن المسجد هو مكان للعبادة "المادية، علمًا 
وال يحوي مسلحين أو سالح كما المخيم فقط 
وقال أحد المصلين أنه من الممكن أن يسقط ضحايا  ،بحسب أحد الالجئين في المخيم "بأكمله

 .جراء ذلك لو كان سقوطها مزامنًا لتجمع المصلين في المسجد

كما تعرض الشارع الرئيسي والمناطق الشرقية من مخيم خان الشيح للقصف مما سبب حالة 
ين األهالي وخاصة األطفال والخوف من تكرار قصفهم وأن يكونوا جزءًا من تلك المأساة، رعب ب

بقطع الطريق الواصل بين خان  031فيما تواصل قوات النظام السوري المتمركزة في الفوج 
  .الشيح وزاكية، نتيجة استهدافه بقذائف المدفعية والدبابات

 
الشريان الوحيد الذي يمد أبناء المخيم بالمؤن وحاجاته خان الشيح -هذا ويعتبر طريق زاكية

الضرورية، علمًا أن جميع الطرق المؤدية للمخيم مقطوعة، مما يجبر األهالي إلى سلوك طريق 
زاكية بالرغم من خطورته العالية، حيث يتعرض دومًا الستهداف الجيش السوري، وقد سقط العديد 

 ." طريق الموت"حتى أطلق أبناء المخيم عليه من أبناء المخيم ضحايا خالل مرورهم 
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ضحية من سكان مخيم خان الشيح  01وتجدر اإلشارة إلى أن مجموعة العمل وثقت أسماء 
 .زاكية –قضوا خالل نتيجة استهدافهم على طريق خان الشيح 

وفي جنوب العاصمة دمشق، اندلعت أول أمس اشتباكات عنيفة في مخيم اليرموك جنوب 
في محاولة األخير السيطرة " داعش"تنظيم و  "النصرة"سورية دمشق بين تنظيمي جبهة العاصمة ال

على شارع الجاعونة في المخيم، مما أسفر عن وقوع اصابات بين الطرفين، في حين صد 
بهدف اقتحام المكان، حيث استخدمت " داعش"هجومًا شنته مجموعات " النصرة"عناصر 

جاجات الحارقة، وزرع المزيد من العبوات الناسفة في منازل الرشاشات الخفيفة والمتوسطة والز 
 .المدنيين

 
قام بترحيل محتويات مشفى الباسل " داعش"إلى ذلك أكد مراسل مجموعة العمل أن تنظيم الدولة 

في مخيم اليرموك بعد االستيالء عليه إلى منطقة الحجر األسود المجاور، كما أشار إلى أن 
لصاق إعالنات في أماكن سيطرتهم تدعوا إلى منع التدخين في الشوارع، قاموا بإ" داعش"عناصر 

 .كما قاموا بتوزيع منشورات تحض النساء على ارتداء الحجاب الشرعي في شوارع المخيم

نيسان من العام الحالي،  -يذكر أن االشتباكات بين التنظيمين كانت قد اندلعت مطلع شهر إبريل
التي " النصرة"طرتها الكاملة على مناطق تواجد مجموعات وذلك بعد محاولة داعش فرض سي

نيسان العام الماضي، حيث فرضت | للمخيم، مطلع شهر إبريل " داعش"كانت قد سهلت اقتحام 
 .سيطرتها على قطاعات واسعة من المخيم" داعش"مجموعات 
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 لبنان

الفلسطينيين األونروا، الطالبة التابعة لوكالة غوث وتشغيل الالجئين " المزار"كرمت مدرسة 
من الالجئين المهجرين من سورية إلى مخيم البداوي " سارة مهند منصور"الفلسطينية السورية 

بمدينة طرابلس شمال لبنان، وذلك لحصولها على المرتبة األولى في امتحانات الدورة االمتحانية 
 .التجريبية للصف التاسع

طالب وطالبة، ( 221)ة في مخيم البداوي يصل إلى حوالي ُيشار أن عدد طالب فلسطينيي سوري
عائلة من ( 121)في حين يبلغ عدد العائالت الفلسطينية السورية التي تقطن في مخيم البداوي 

 .ألف عائلة فلسطينية سورية لجؤوا إلى لبنان هربًا من الحرب الدائرة في سورية 05أصل حوالي 

 
  إيطاليا

الة السواحل الليبية، إثر غرق مركب كان يقلهم فى عرض البحر مهاجرين غرقًا قب 1قضى 
األبيض المتوسط بسبب حمولته الزائدة، وبدوره أكد خفر السواحل اإليطالي أنه تمكن من إنقاذ 

الجيء كانوا قد غرقوا بعد أن غادروا ليبيا باتجاه الشواطى االيطالية، بهدف الهجرة إلى  211
 .الحياة الكريمةو  ألمن واآلمانالدول األوروبية بحثًا عن ا

إلى ذلك نقلت مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين عن مهاجرين تم انقاذهم من الغرق قبالة 
 ،الجيء قضوا فى عرض البحر بسبب غرق مركبهم 211السواحل الليبية أنهم شاهدوا ما يقارب 

شخصًا من جنسيات أفريقية وسورية وفلسطينية من بينهم  10وبحسب المفوضية أنه تم إنقاذ 
 .ثالث نساء وطفل فى الثالثة من عمره حيث تم نقلهم إلى كاالماتا فى اليونان
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 6102/ أيار ــ مايو/ 62/وأرقام حتى  إحصائيات   فلسطينيو سورية

 .الجئ فلسطيني سوري في األردن (15500)  •
 .الجئ فلسطيني سوري في لبنان (42,500)  •
لغاية " األونروا"الجئ فلسطيني سوري في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة  (6000)  •

 .5102يوليو 
 .الجئ فلسطيني سوري في تركيا  (8000) •
 .الجئًا فلسطيني سوري في قطاع غزة  (1000) •
كانون  -ى نهاية ديسمبرألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حت( 10.5)أكثر من  •

 .5102األول 
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم لليوم : مخيم اليرموك •

يومًا ( 252)يومًا، والماء لـ ( 0031)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 0112)
 .ضحية( 011)على التوالي، عدد ضحايا الحصار 

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي  :مخيم السبينة •
 .يوم على التوالي( 656)

أيام بعد سيطرة مجموعات ( 0050)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 11)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 113)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

 .استمرار األزمات االقتصادية فيها
استمرار انقطاع جميع الطرقات الواصلة بينه وبين المناطق المجاورة : مخيم خان الشيح •

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


