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 "تجدد القصف على مخيم الحسينية ودرعا وخان الشيح واليرموك"
 

  
 

 ضحٌتان فلسطٌنٌتان سقطتا فً سورٌة .

 استمرار الحصار الخانق على مخٌم الحسٌنٌة .

  سٌرٌاتٌل للعمل فً مخٌم النٌرب  (ثري جً)عودة خدمة االنترنت
. بعد انقطاع دام لٌومٌن
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 :ضحايا
 قضت متأثرة بجراحيا جراء إصابتيا ،من سكان مخيم الحسينية" انتصار زيتونة"ارتقاء  -

 .بشظايا قذيفة سقطت عمى طريق الحاجز أمام مخبز األقصى اليوم
 .قضت برصاص قناص عند مدخل مخيم درعا" سموى خالد عقاب"ارتقاء الشابة  -

 
 مخيم الحسينية

بأن مخيم الحسينية شيد اليوم سقوط قذيفتا ىاون عمى مدخمو " :قال مراسل مجموعة العمل
الرئيسي بالقرب من مخبز األقصى أثناء دخول األىالي إليو أسفرتا عن وقوع ضحية وعدد من 

، ترافق ذلك مع تحميق كثيف لمطيران الحربي في سمائو، "اإلصابات جروح البعض منيم خطيرة
ومن جانب آخر ال يزال الجيش النظامي يفرض حصارا خانقا عمى المخيم ويقوم بالتضييق عمى 

األىالي من خالل عدم السماح ليم بإدخال كميات كبيرة من المواد الغذائية والخضار والخبز 
ومنع دخول المحروقات واألدوية والدقيق إليو بيدف إجبار سكان المخيم عمى مغادرتو، ىذا في 

. ظل استمرار انقطاع جميع الخدمات فيو كالكيرباء والماء واالتصاالت
 

 مخيم خان الشيح
تعرض مخيم خان الشيح لسقوط عدد من القذائف عمى محور شارع السعيد وخمف مطعم 

الشاميات اقتصرت أضرارىا عمى الماديات فقط، وفي سياق متصل شيد المخيم في الصباح 
الباكر حالة من اليدوء الحذر كما لوحظ حركة نشطة لألىالي في شوارع وأسواق المخيم التي 

. تعاني من نقص شديد في البضائع والسمع وخاصة مادة الخبز والمحروقات

 
  في مخيم خان الشيحالسعيدآثار القصف على شارع 
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 مخيم درعا
نقل مراسل مجموعة العمل في مخيم درعا نبأ تجدد القصف وسقوط عدد من القذائف عمى 

مناطق متفرقة منو خاصة جنوبي المخيم أدت إلى وقوع عدد من الجرحى، ومن جية أخرى ما 
. زال سكانو يعانون من أزمات معيشية خانقة وعدم توفر مقومات الحياة األساسية بالمخيم

 
 مخيم اليرموك

ذكر مراسل مجموعة العمل بأن عدد من القذائف سقطت في ساعات المساء عمى مخيم اليرموك 
 مساء سقوط قذيفتين عمى حارة المغاربة أحداىا بجانب بيت 11:00حيث ُسجل في الساعة 

. دراجي والثانية بالبناء المقابل لممركز الثقافي دون أن تسفر عن وقوع إلصابات

 
 آثار القصف على مخيم اليرموك

 مخيم النيرب
سيرياتيل لمعمل عمى الشارع  (ثري جي)أكد مراسل مجموعة العمل نبأ عودة خدمة االنترنت 

. الرئيسي في مخيم النيرب بعد انقطاع دام ليومين
 

 :لجان عمل أهلي
اتفاق توصمت إليو رابطة فمسطين الطالبية في حمب مع سائقي خمس حافالت من أجل تأمين 
نقل الطالب المتقدمين المتحانات الشيادة الثانوية من أبناء مخيم النيرب إلى المراكز االمتحانية 
صباح كل امتحان والعودة بيم إلى المخيم، وفي التفاصيل تم االتفاق عمى أن يسدد طالب الفرع 

يابيم إلى .ل (1800)س وطالب الفرع العممي .ل (1600)األدبي مبمغ  س طيمة فترة ذىابيم وا 
. مع كل رحمة (سرفيس)س لكل حافمة . ل2000االمتحانات، عمى أن تقوم الرابطة بدفع مبمغ 
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الفريق الطبي بافتتاح صيدلية مجانية في : ومن جية أخرى قامت مؤسسة بصمة االجتماعية
. مخيم اليرموك بتبرع من عدة أطراف

 
 من أبناء مخيم النيرب تفاق مع سائقي خمس حافالت من أجل تأمين نقل الطالباال

 :اعتقال
من أبناء مخيم اليرموك في منطقة المصنع السوري وتم اقتياده إلى " حسام عمي الرفاعي"اعتقال 

.  مايو27األمن الجنائي في باب مصمى وذلك يوم االثنين 
 

 :اختطاف
من سكان  ( عاماً 40)قامت مجموعة من الجيش الحر باختطاف الشاب سمير ابراىيم خميل 

 .مخيم خان الشيح
 

 :افراج
 عن السيد محمود يونس باإلفراج التابعة لمجيش الحر األسودقامت مجموعة تابعة لمواء الحجر 

 كانت قد اختطفتو منذ أربعة أيام، الجدير ذكره أن اليونس ىو أنمن أبناء مخيم اليرموك، بعد 
. أحد أعضاء الييئة الوطنية في مخيم اليرموك

 
محمود يونس 
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