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 "قصف عنيف يستهدف مخيمي اليرموك وخان الشيح"

 

 
 
 

 ضحية فلسطينية سقطت في سورية .

  أوضاع معيشية صعبة تعاني منها معظم المخيمات الفلسطينية في
. سورية

  أنباء عن نية المسؤولين عن السكن الجامعي بحلب ترحيل أهالي مخيم
 .حندرات منها

  إلىاألمن العام اللبناني يسمح للفلسطينيين السوريين بالدخول المشروط 
. لبنان
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 :ضحايا

 مرتبات جيش التحرير يذكر أنومن أبناء مخيم خان دنون ، حتتفو وىو " خالد فارس" الشاب لقي
. الفمسطيني

 
مخيم اليرموك 

تعرض مخيم اليرموك لقصف ليمي عنيف حيث سقطت عدة صواريخ أطمقت أفاد مراسمنا عن 
حالة من تزامن ذلك مع من أبراج حي القاعة المجاور لممخيم، مما تسبب بأضرار مادية كبيرة 

 األىالي، وفي سياق متصل جرت اشتباكات متقطعة بين الجيش النظامي في صفوفاليمع 
 الذي  المشدد المخيم، فيما اليزال الحصار فيومجموعات من الجيش الحر عمى عدة محاور

 القيادة العامة عمى المخيم- تفرضو قوات الجيش النظامي ومجموعات من الجبية الشعبية 
، مما تسبب بتفاقم األزمات المعيشية التي يعاني منيا السكان، حيث ال يوجد خبز أو مواد مستمراًا 
 .أو طبية داخل المخيم إضافة إلى توقف جميع مستشفياتو عن العملغذائية 

 
 مخيم خان الشيح

تعرض مخيم خان الشيح لقصف ليمي عنيف استمر حتى ساعات الفجر األولى، حيث تم 
، كما سمعت أصوات إنفجارات ىااستيداف منازل الحارة الشرقية فيو مما تسبب بأضرار مادية في

ىالي من األ لممخيم، ىذا ويعاني المجاورةعنيفة ناجمة عن عمميات عسكرية واسعة في المناطق 
 .خانقةأزمات اقتصادية ومعيشية 

 
مخيم حندرات 

وردت أنباء لمجموعة العمل من أجل فمسطينيي سورية عن نية المسؤولين في السكن الجامعي 
بحمب ترحيل أىالي مخيم حندرات الذي يقيمون ىناك بشكل مؤقت إلى أحد أحياء مدينة حمب 

، ويذكر أن أىالي المخيم لجأوا إلى المدينة الجامعية بعد سيطرة 2013-8-25وذلك بتاريخ 
مجموعات من الجيش الحر عمى مخيميم، ويعاني النازحون من أزمات معيشية خانقة في الغذاء 

 .والدواء والمسكن حيث يتوزعون بين المدينة الجامعية بحمب وعدة أحياء من مدينة حمب
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 مخيم العائدين حمص
تتفاقم األزمات المعيشية في مخيم العائدين بحمص، حيث يعاني األىالي من أزمات في الخبز 

والمواد الغذائية والكيرباء ويزيد من صعوبة األوضاع فيو ارتفاع وتيرة األعمال العسكرية في 
 .المناطق المجاورة لممخيم وحاالت نزوح من أىالي تمك المناطق إليو

 
 مخيم الحسينية

ال يزال الحصار الذي يفرضو الجيش النظامي عمى مخيم الحسينية مستمراًا حيث يعاني من تبقى 
ىالي األ ومن جانب آخر يشتكي ،من األىالي من عدم توفر أي مواد غذائية أو طبية في المخيم

 . ليا معظم البيوت ىناكسرقةتعرضتمن حاالت 
 

 مخيم السبينة
حصار خانق تفرضو قوات الجيش النظامي عمى مخيم سبينة، مما تسبب بأوضاع معيشية 

 ، كما توقفت جميع مخابز والطبية من المخيمصعبة جداًا، حيث نفدت معظم المواد الغذائية 
 وعدم سماح الحاجز بإدخال أي من ومستشفيات ومسستوصفات عن العمل بسبب الحصار
 .المواد الغذائية أو الطبية أو المحروقات لداخل المخيم

 
 :لبنان

األمن العام المبناني عمى الحدود السورية المبنانيةسمح بدخول الفمسطينيين السوريين ممن لدييم 
أقارب أو يحممون عقد إيجار مسكن في لبنان وذلك بعد أن كان قد منع الفمسطينيين السوريين 

من الدخول إلى لبنان لمدة زادت عن الخمسة أيام، ويذكر أن ىذه اإلجراءات تمت دون صدور 
 .قرار رسمي لبناني

 
 :لجان العمل األهلي

قام قسم الخدمات في ىيئة فمسطين الخيرية في مخيم اليرموك باستئناف حممة رش المبيدات 
 برش المبيدات في عدة مناطق الييئةالحشرية والتي بدأىا قبل عطمة عيد الفطر حيث قام فريق 

 .ظاًا عمى سالمة األىاليامن المخيم وذلك حف
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 :مفقود

، وىو من 2013\8\8منذ أول أيام عيد الفطر وذلك بتاريخ " فادي بسام الخطيب"فقد الشاب 
. سكان مخيم اليرموك ويقيم في منطقة المزة الشيخ سعد بدمشق

 
فادي بسام الخطيب 
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