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عناصر حاجز الجيش النظامي يغلقون مداخل ومخارج مخيم اليرموك "
 "لليوم الثاني على التوالي

 
 

  ضحية فلسطينية سقطت اليوم في حلب جراء الصراع الدائر في
. سورية

  عناصر حاجز الجيش النظامي يغلقون مداخل ومخارج مخيم
. اليرموك لليوم الثاني على التوالي

 قصف على مخيم خان دنون ودرعا .

 أهالي مخيم درعا يعانون من أزمات معيشية خانقة .

  استمرار الحصار على مخيم الحسينية وهدوًء حذراً خيم اليوم على
. حاراته وأزقته
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 :ضحية
 قضى متأثرًا بجراح أصيب ،من سكان حارة عين غزال بمخيم حندرات" إبراىيمشبمي " ارتقاء

 .بيا جراء سقوط قذيفة في منطقة الجالء بحمب
 

 مخيم خان دنون
أفاد مراسل مجموعة العمل بأن مخيم خان الشيح تعرض لسقوط قذيفة في محيط ثانوية 

. المخيم، تزامن ذلك مع انقطاع التيار الكيربائي
ومن الجانب المعاشي يشكو سكان المخيم من غالء األسعار ونقص شديد في المواد الغذائية 

 .وضعف في شبكة االتصاالت الخموية
 

 مخيم درعا
نقل مراسل مجموعة العمل نبأ تجدد القصف عمى مخيم درعا وطريق السد وسقوط عدد من 

. القذائف عمى مناطق متفرقة منو من اقتصرت أضرارىا عمى الماديات فقط
ومن الجانب االقتصادي ما يزال من تبقى من سكانو يعانون من أزمات معيشية خانقة أىميا 

 .عدم توفر الدقيق واستمرار انقطاع التيار الكيربائي أليام وأسابيع عديدة عن المخيم
 

 مخيم الحسينية
ىدوء نسبي عمى حارات وأزقة مخيم الحسينية، عكره تحميق الطيران الحربي فوق  سيطر

سمائو وسماع دوي انفجارات قوية ناجمة عن قصف المناطق المتاخمة لو، ومن جية أخرى 
ما زال سكان المخيم يعيشون أوضاعًا إنسانية صعبة نتيجة استمرار الحصار الذي يفرضو 

الجيش النظامي عميو منذ أكثر من ثمانية أشير والذي أدى إلى نفاد معظم المواد األساسية 
 .فيو
 

 مخيم اليرموك
حالة من اليدوء الحذر يعيشو سكان مخيم اليرموك بعد قصف ليمي طال شارع المدارس 

ومحيط الفرن اآللي أسفر عن اندالع حريق ىائل في منزل آل السيد اقتصرت أضراره عمى 
يزال عناصر الجيش النظامي يغمقون مداخل ومخارج المخيم  الماديات، ومن جانب أخر ال

منذ يوم األمس ويمنعون دخول أو خروج األىالي عبره، وفي سياق متصل أوردت إحدى 
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المواقع المعنية بنقل أخبار مخيم اليرموك بأن الجيش النظامي والجبية الشعبية لتحرير 
 فمسطيني من أبناء 1500التابعة ألحمد جبريل قد اعتقمت حوالي  (القيادة العامة)فمسطين 

مخيم اليرموك بدمشق خالل األسبوع األخير من شير حزيران وحتى الثالث من تموز 
الجاري، عند معبر المخيم وأفادت ذات المصادر بأن معظم المعتقمين من سكان المخيم، 

ومن فئة الشباب، تم اعتقاليم بعد إغالق النظام السوري لمعبر المخيم ألكثر من ثالثة أيام، 
ليعيد فتحو ويشن حممة اعتقاالت عشوائية بحق السكان، مما دفع معظم الشباب إلى عدم 

مغادرة المخيم ألعماليم خشية االعتقال العشوائي، أما عمى الصعيد اإلنساني والخدمي 
فيشكو سكان المخيم من استمرار انقطاع التيار الكيربائي بشكل كامل عن المخيم لمشير 

 .الثالث عمى التوالي، ومن شح المواد الغذائية واألدوية والدقيق والمحروقات
 

 مخيم العائدين حمص
حالة من اليمع والخوف عاشيا سكان مخيم العائدين بحمص اليوم نتيجة سماعيم ألصوات 

انفجارات ضخمة ىزت أرجاء المخيم تبين الحقًا بأنيا ناتجة عن قصف المناطق القريبة منو، 
ومن الناحية المعاشية يعاني سكان المخيم من غالء األسعار وعدم توفر المواد الغذائية 

. واألدوية والمحروقات
يشار أن مخيم العائدين في حمص يقع بالجية الجنوبية من مركز المدينة حمص وتبمغ 

.  عائمة3619 نسمة ويتوزعون عمى 15951 متر مربع، يقطنو 153000مساحتو المأىولة 
 عائمة، إجمالي تعداد 2285 نسمة ويتوزعون عمى 8441ويبمغ عدد الالجئين خارج المخيم 

 . نسمة24392الالجئين الفمسطينيين في محافظة حمص 
 

 :لجان عمل أهلي
قدمت ىيئة فمسطين الخيرية في مخيم الحسينية مساعدات نقدية لمعائالت الفمسطينية 

والسورية التي ال تزال متواجدة في المخيم، حيث وصل عدد العائالت المستفيدة من مشروع 
 . عائمة500 - 400الدعم المالي من 

وفي السياق ذاتو نفذت ىيئة فمسطين الخيرية في مخيم الحسينية بريف دمشق، سمسمة من 
عمميات صيانة شبكة الكيرباء، وفي مناطق مختمفة من المخيم منيا المشروع الجديد والقديم، 

ىذا وتواصل الييئة عمميات الصيانة في سبيل توفير مستمزمات الصمود لألىالي في تمك 
 .المنطقة
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 أعمال هيئة فلسطين الخيرية

 :إفراج
اإلفراج عن الشاب خالد محمد من أبناء مخيم خان دنون بعد أن كان مختطفًا من قبل 

 .جيات مجيولة اليوية
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