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تواصل اعتصام النازحون الفمسطينيون من سوريا أمام مقر وكالة الغوث "
 "في بيروت (االونروا)

 
 

   
 ثالث ضحايا فلسطينيين سقطوا في سورية .

 قصف على مخيم الحسينية وحندرات وخان دنون. 

 الجيش النظامي يشدد الحصار على مخيم العائدين بحمص .
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: ضحايا
من أبناء مخيم حندرات فمسطيني الجنسية، قضى نحبو نتيجة إصابتو " عمي أبو ديب" -

 .بشظايا قذيفة ىاون سقطت ببداية المخيم
فمسطيني الجنسية من سكان مخيم حندرات، يشار أنو من " نضال سعد الدين"الشاب  -

 .عناصر المجان الشعبية التي شكمت في المخيم
 

 مخيم حندرات
نقاًل عن مراسل مجموعة العمل أن مخيم حندرات شيد سقوط عدد من القذائف عمى مناطق 

متفرقة منو استيدفت منزاًل في حارة عين غزال خمفت أضراراً  مادية كبيرة بالمكان، وأدت 
صابة رفيق شاويش أيضاً ، كما  شظاياىا إلى إصابة محمود مناع وابنو أحمد بجروح خطيرة وا 

ُسجل سقوط عدد من القذائف عمى منزل محمد خير ومنزل أبو إبراىيم ممحم دون أن توقع 
إصابات، وفي السياق عينو أصيب العديد من النازحين السوريين المقيمين في ثانوية زىير 

. محسن ومدرسة الزيب بشظايا رصاص متفجر سقط عمى مكان إقامتيم
 

 مخيم اليرموك
أفاد مراسل مجموعة العمل بأن مخيم اليرموك تعرض لقصف ليمي وسقوط عدد من القذائف عميو 

 حارات بئر السع وشارع صفد، ومحيط جامع فمسطين في حارة 30تركزت عمى امتداد شارع ال
الدكتور محمد شحادة، وساحة أبو حشيش، وحديقة جامع عبد القادر الحسيني أدت إلى أضرار 

مادية بالمكان ووقوع عدد من اإلصابات، أما في ساعات الصباح فقد شيد المخيم حالة من 
ليو، وأشار المراسل بان حريقًا نشب في  اليدوء الحذر ترافق ذلك مع دخول وخروج األىالي منو وا 

حديقة فمسطين تم إخماده من قبل كادر الدفاع المدني في المخيم بالتعاون مع األىالي، ومن 
جية أخرى ال يزال سكان المخيم يعانون من استمرار انقطاع التيار الكيربائي واالتصاالت لمدة 
طويمة منذ أيام عديدة، كما يشتكي األىالي من الحصار المفروض عمى المخيم من قبل الجيش 
النظامي الذي أدى إلى عدم توفر مقومات الحياة ونقص حاد في المواد الغذائية والمحروقات 

. وغاز الطيي والدقيق
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 حديقة فمسطين الحريق الذي نشب في إخماد

 خيم الحسينيةم
في مخيم الحسينية عن تعرض المخيم لمقصف، حيث سقطت عدة " مجموعة العمل"أفاد مراسل 

قذائف عمى منطقة المشروع وفي محيط جامع القدس وشارع القنديل، وأشار مراسمنا إلى سماع 
 متقطعة في المخيم، أما عن الوضع المعيشي أكد مراسمنا أن الحصار الذي اشتباكاتأصوات 

يفرضو الجيش النظامي عمى المخيم ال يزال مستمرًا، وأن العديد من المواد الغذائية قد نفدت من 
. األسواق، إضافة النقطاعات عديدة في التيار الكيربائي وانقطاع جزئي في شبكة االتصاالت

 
 مخيم العائدين حمص

ىدوء حذر يسود حارات وأزقة مخيم العائدين بحمص، ترافق ذلك مع تشديد الجيش النظامي 
حصاره االقتصادي عمى سكان المخيم، ويصف مراسل المجموعة أن الجيش قد ضاعف عدد 
عناصره المتواجدة عمى مدخل المخيم بعد أن كان قد وضع السواتر الترابية واألسالك الشائكة 

عمى جميع الطرقات المؤدية لو في وقت سابق، ومن جانب أخر يعاني سكان المخيم من أزمات 
معيشية خانقة تجمت بعدم توفر المواد الغذائية والمحروقات وانقطاع التيار الكيربائي واالتصاالت 

. األرضية عنو لمدة تزيد عن الشير
 

 مخيم خان الشيح
في جولة ميدانية لمراسل مجموعة العمل في مخيم خان الشيح قال إن المخيم يشيد حالة من 

 قوية ىزت أرجاءه ناجمة عن قصف المناطق إنفجاراتاليدوء الحذر عكر صفوه سماع أصوات 
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المتاخمة لو، ونوه المراسل بأن األىالي قاموا بإصالح شبكة الكيرباء وخطوط االتصاالت 
. األرضية بعد تعرضيا لمقصف مساء أمس

 
 مخيم خان دنون

شيد مخيم دنون سقوط قذيفة شمال المخيم لم تسفر عن وقوع إصابات، أما من الجانب المعاشي 
فال زال سكانو يشتكون من نقص المواد الغذائية والمحروقات وغالء األسعار وفقر الحال والبطالة 

. الناجمة عن تدىور األوضاع األمنية والصراع الدائر في سورية
 

 :األونروا
بيروت لميوم التاسع والعشرين عمى التوالي،  - (األونروا)اعتصام مفتوح أمام مقر وكالة الغوث 

في  (األونروا)يواصل الالجئون الفمسطينيون من سوريا اعتصاميم المفتوح أمام مقر وكالة الغوث 
 وشيد ،بيروت في ظل استمرار وكالة الغوث في سياسة صم اآلذان عن سماع مطالبيم المحقة

ىذا اليوم زيارات لعدد من القوى المبنانية والفمسطينية التي أكدت عمى تضامنيا مع المطالب 
. المحقة لالجئين

أصدر مدير برنامج التربية في وكالة الغوث الدولية في سوريا تعميمات بخصوص التقدم كما 
 بالنسبة لمرحمة التعميم األساسي الصف التاسع 2013 ــ 2012المتحان نياية العام الدراسي 

( التاسع)تضمنت السماح لكافة طالب الصف التاسع بالتقدم إلى امتحان شيادة التعميم األساسي 
، وعمى كل طالب لم يتقدم بأوراقو الثبوتية مراجعة مكتب منطقة دمشق في 2013دورة عام 
. الحمبوني

 
 :إفراج

فمسطيني الجنسية من أبناء مخيم العائدين بحمص " رامي التوبة"أفرج األمن السوري عن  -
 .بعد اعتقالو ألكثر من شيرين

فمسطينية الجنسية من " مريم رشدان"نبأ عودة السيدة " مجموعة العمل"وأورد مراسل  -
 .سكان مخيم خان الشيح بعد اختطاف دام مدة عشرة أيام

من سكان اإلنشاءات بحمص فمسطيني الجنسية، بعد " عالء أيوب"كما أفرج اليوم عن  -
 كان مختطفًا من قبل مجموعات مسمحة مجيولة اليوية في حي الوعر منذ سبعين أن

 .يوماً 
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 رشدان مريمالسيدة 
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