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شهيدان فلسطينيان، واستهداف حافلة مدنية تقل الجئين فلسطينيين من "
 "مخيم النيرب

 
 
 
 

 شهيدان فلسطينيان في سورية .

 قصف على مخيم السبينة واليرموك والنيرب والحسينية .

 استمرار الحصار على مخيم اليرموك والحسينية والسبينة .

  مخيم النيرب بين استباحة الجيش النظامي، والحصار الخانق

. المفروض عليه من قبل مجموعات الجيش الحر

  أهالي مخيم درعا يناشدون الهيئات الدولية واإلغاثية واألونروا

. بتقديم العون لهم
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 :الشهداء
فمسطينية الجنسية من سكان مخيم النيرب، استشيدت متأثرة " عربيو زىير ساعد"الشييدة  -

بجراحيا جراء استيداف حافمة ركاب تقل عدد من سكان مخيم النيرب عند مفرق الذىبية 
 .من قبل مجموعة مسمحة مجيولة اليوية

من سكان مخيم اليرموك فمسطيني الجنسية، استشيد متأثرًا " جودت سعدية" الشييد -
 .بجراحو في ساحة الريجة

 
 مخيم السبينة
بأن مخيم السبينة و محيطو تعرضا " مجموعة العمل من اجل فمسطينيي سورية"أفاد مراسل 

لسقوط عدد من القذائف أدت لوقوع عدد من اإلصابات، ومن جانب آخر ال زال سكان المخيم 
يعانون من الحصار المفروض عمييم من قبل الجيش النظامي والذي أدى إلى نقص حاد في 

. المواد الغذائية والمحروقات والطحين
 مـخـيـم الحسينية

نبأ تجدد القصف عمى مخيم الحسينية حيث شيد سقوط عدد من " مجموعة العمل"أكد مراسل 
القذائف منيا قذيفة عمى المشروع القديم دون أن تسفر عن إصابات، كما سقطت قذيفتان األولى 
خمف مسجد خميل الرحمن والثانية بالقرب من مسجد القدس دون أن توقع أي إصابات، وعمى 

الصعيد المعيشي يشتكي سكان المخيم من المعاممة غير اإلنسانية التي يتصرفيا عناصر 
الحاجز التابع لمجيش النظامي اتجاىيم حيث يعمد العناصر إلى توجيو اإلىانة والشتم لمداخمين 

والخارجين واالعتداء بالضرب عمى شباب المخيم واعتقاليم اعتقااًل تعسفيًا، وفي سياق متصل ما 
زال سكان المخيم يعانون من الحصار الذي يفرضو الجيش النظامي عمييم والذي يمنع بموجبو 

. دخول المواد الغذائية والطبية والتدفئة إليو

 
 الحسينية مخيم على القصف آثار
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 مخيم اليرموك
تعرض مخيم اليرموك لسقوط عدد من القذائف منيا قذيفة " مجموعة العمل"نقاًل عن مراسل 

 بالقرب من جامع القدس أدت إلى نشوب حريق في أحد المباني 15سقطت في محيط شارع ال
نتيجة سقوط الشظايا عمى خزان وقود فييا، ونوه المراسل أن حالة من اليدوء النسبي شيده 

ليو بشكل اعتيادي، ومن  المخيم في ساعات الصباح ترافق ذلك مع دخول وخروج لألىالي منو وا 
جية أخرى بات الخروج والدخول إلى المخيم يشكل حالة من اليمع واألرق لدى األىالي بسبب 

المعاممة غير اإلنسانية لعناصر الحاجز التابع لمجيش النظامي والجبية الشعبية ـــ القيادة العامة ــ 
جبارىم عمى الوقوف في طابور  ىانة األىالي وا  اتجاىيم حيث تقوم ىذه العناصر بسب وشتم وا 
طويل لعرضيم عمى ممثمين وضعوا من أجل التعرف عمى الناشطين في مجال العمل اإلغاثي 
بالمخيم وكذلك المتعاونين مع مجموعات الجيش الحر، كما يعاني سكان المخيم من الحصار 
االقتصادي الخانق الذي يفرضو الجيش النظامي عمى المخيم والذي أدى إلى نقص حاد في 

. المواد الغذائية والخضار والطحين وغالء األسعار

 
 آثار القصف على مخيم اليرموك

 مخيم النيرب
 28/2/2013أفاد مراسل مجموعة العمل أن مجموعات مسمحة مجيولة اليوية قامت يوم أمس 

بإطالق النار عمى حافمة ركاب تقل عدد من سكان مخيم النيرب وذلك أثناء عودتيم من مدينة 
" عربية زىير ساعد"حمب إلى المخيم عمى طريق الذىبية ما أسفر عن استشياد الطالبة الجامعية 
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صابة عدد آخر بجروح تم نقميم إلى مشفى جامعة حمب، ونوه المراسل إلى أن األىالي  وا 
والمصابين قد منعوا من العودة إلى المخيم بعد تمقييم العالج من قبل مجموعات الجيش الحر في 

وىو سائق " عادل سمارة"منطقة المرجة وقاموا باعتقال عدداً  من أبناء المخيم عرف منيم 
، ومن "عدنان درويش"، و"أحمد نصار"و وأخيو " ميمون نصار"، و(سرفيس )المكرو باص 

جانب آخر ال يزال سكان المخيم يعانون من وطأة الحصار الذي تفرضيا مجموعات الجيش 
الحر عمى المخيم ويقومون بموجبو بمنع إدخال المواد الغذائية والخضار والطحين إليو، كما 
يشتكي األىالي من المعاممة السيئة التي يتصرفيا عناصر مجموعات الجيش الحر اتجاىيم، 

 صباحًا سقوط قذيفة عمى منزل المحامي 10:00وأشار المراسل بأن المخيم شيد في الساعة 
. رائد أغا، أسفرت عن إصابة طفمين بإصابات طفيفة

مخيم درعا 
بان مخيم درعا شيد منذ الصباح الباكر تحميقًا لمطيران الحربي " مجموعة العمل "نقاًل عن مراسل 

فوق سمائو، ونوه المراسل أن حالة من اليدوء النسبي سادت شوارع وحارات المخيم، و وردت 
أنباء لمجموعة العمل بأن سكان المخيم يعيشون أزمة اقتصادية خانقة جراء النقص الحاد في 

المواد الغذائية واألدوية والتدفئة، واستمرار انقطاع التيار الكيرباء واالتصاالت عنو أليام عديدة، 
جميع الييئات المدنية والخيرية العاممة في " مجموعة العمل" كما يناشد سكان المخيم عبر 

. المجال اإلغاثي واألونروا بالعمل عمى إيصال المساعدات اإلنسانية إلى سكان المخيم
 مخيم العائدين بحماة

يعيش مخيم العائدين بحماة أوضاع إنسانية مزرية بسبب النقص الحاد في مادة الخبز والمواد 
. الغذائية ومواد التدفئة واستمرار انقطاع التيار الكيربائي وخدمة االنترنت عنو

 
 :إفراج

" محمد عبداهلل عرسان"تفيد أن األمن السوري أفرج عن " لمجموعة العمل"وردت معمومات 
. فمسطيني الجنسية من سكان مخيم خان الشيح، بعد اعتقال دام حوالي ثمانية أشير

 
 
 
 
 
 


