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ستة الجئين من عائلة واحدة قضوا في إنفجار حافلة مفخخة، ومؤشرات على "
 "تورط األمن السوري بتفخيخها

 
 
 
 

 بسبب الحصار على  سبعة الجئين قضوا أمس في سورية، بينهم مسنة قضت

 .اليرموك

 قصف يستهدف مخيم اليرموك ومحيط مخيم خان الشيح بريف دمشق. 

  دخول كمية مساعدات محدودة وإخراج بعض الحاالت اإلنسانية من مخيم

 .اليرموك

  وفد من وجهاء مخيم الحسينية يلتقون محافظ ريف دمشق، مطالبين السماح

 .بالعودة إلى مخيمهم
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 ضحايا
فلسطينيين قضوا في سورية يوم أمس بينهم ستة من بلدة المزيريب إثر إنفجار سيارة ركاب سبعة 

 :الضحايا هم ،مفخخة في بلدة اليادودة بدرعا
رضوان حسن علي السبروجي، كاملة حسين علي، إيمان الجاموس، عائشة السبروجي،  -

 .الطفلة هبة رضوان السبروجي، الطفل محمد رضوان السبروجي
عامًا، نتيجة التجفاف الناجم عن نقص ( 07" )حمدة حسين يحيى"المسنة كما قضت  -

 .التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار على مخيم اليرموك

 
 اليادودةأحد األطفال الذين قضو بتفجير 

 درعا –اليادودة 
أسفرت مفخخة  (سيرفيس)شهدت بلدة اليادودة في مدينة درعا، أمس، إنفجار حافلة ركاب صغيرة 

عن وقوع ست ضحايا فلسطينيين من بلدة مزيريب، إضافة إلى عدد من الجرحى، وبحسب ما 
بأن حافلة الركاب "تناقلته صفحات التواصل اإلجتماعي المعنية بنقل أخبار مدينة درعا 

المقيم في بلدة المزيريب حارة الهيب، وقد تم احتجازها " لهايل السبروجي"تعود ملكيتها ( السرفيس)
وبعد ذلك أخبرت قوات األمن  ،ن قبل قوات األمن السوري لعدة ساعات حيث تم تفخيخها هناكم

السوري صاحب الحافلة المحتجرة بضرورة الحضور الستالمها، وأثناء عودته إلى بيته الكائن في 
بلدة المزيريب إنفجرت العبوة الناسفة المزروعة فيها، حيث قضى هو وأفراد عائلته جميعًا، إضافة 

 ."إلى وقوع عدد من الجرحى
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 مخيم اليرموك
موك لالجئين الفلسطينيين بدمشق يوم أمس لقصف ليلي استهدف الشارع تعرض مخيم الير 

الرئيسي فيه، كما استؤنف يوم أمس توزيع بعض المساعدات على سكانه، تزامن ذلك مع اخراج 
 .عدد من الحاالت اإلنسانية إلى خارج المخيم

أمس ارتقاء فيما ال تزال األزمات المعيشية مستمرة بسبب الحصار المشدد عليه، حيث سجل 
ضحية، وفي سياق ( 730)ضحية جديدة داخله مما رفع عدد ضحايا الحصار على المخيم إلى 

آخر وردت أنباء عن دخول وفد من الفصائل الفلسطينية إلى داخل المخيم حيث اجتمع مع 
 .المسلحين الفلسطينيين ولجنة مخيم اليرموك

 
 في مخيم اليرموكوفد الفصائل الفلسطينية لقاء 

 مخيم خان الشيح
أصوات انفجارات عنيفة هّزت أرجاء مخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين في ريف دمشق تبين 
أنها ناجمة عن قصف المناطق المحيطة به بالبراميل المتفجرة، أما من الجانب المعيشي فال تزال 

ع الطرق الواصلة بين معاناة أهالي المخيم مستمرة في ظل ارتفاع أسعار المواد التموينية وانقطا
ومن الجانب الصحي يعاني األهالي من تدني مستويات  ،المخيم ومركز المدينة بشكل متكرر

 .الرعاية الصحية داخل مخيمهم حيث يعمل مستوصف األونروا داخل المخيم بطاقته الدنيا
 

 مخيم الحسينية
وقد طالب  ،دمشقالتقى وفد من أهالي ووجهاء مخيم الحسينية يوم أمس مع محافظ ريف 

األهالي بتسريع عودتهم إلى مخيمهم، هذا وقد تلقى الوفد تطمينات بأن عودة أهالي المخيم باتت 
 .قريبة
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يذكر أن أهالي المخيم قد اضطروا للنزوح عنه بعد االشتباكات العنيفة لتي اندلعت بين الجيش 
رة الجيش النظامي على النظامي ومجموعات من الجيش الحر منذ عدة أشهر، التي انتهت بسيط

خارج مخيمهم حيث لم يسمح لهم  77/77/3773المخيم بشكل كامل، فيما اليزال األهالي منذ 
 .الجيش النظامي بالعودة إليه منذ ذلك التاريخ

 
 لجان عمل أهلي

قامت هيئة فلسطين الخيرية بزيارة عدد من الجرحى الذين أصيبوا قبل عدة أيام جراء سقوط قذيفة 
ة الريجة في مخيم اليرموك، أثناء عملية توزيع السلل الغذائية، والتي أسفرت عن سقوط على ساح

عدد من الضحايا والجرحى، وتهدف الزيارة حسب مصادر الهيئة إلى االطمئنان عن صحتهم 
تقديم الخدمات الطبية واألدوية المناسبة لهم، وتقديم مساعدة مالية رمزية و  والتخفيف من معاناتهم

 .تخفيف العبء االقتصادي عنهم من أجل

 
 زيارة جرحى ساحة الريجة في مخيم اليرموكمن 


