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أهالي مخيم النيرب عبر مجموعة العمل يوجهون نداء استغاثة لفك "
 "الحصار عن المخيم

 
 

 
 خمسة شهداء فلسطينيين في سورية .

 قصف على مخيم الحسينية وجرمانا واليرموك .

  خروج مظاهرة في مخيم اليرموك تطالب بوقف القصف اليومي
. ورفع الحصار الجائر عنه

  وجهاء وأعيان مخيم خان الشيح يناشدون أبناء المخيم الذين نزحوا
. عنه للعودة إليه

  على التوالي111استمرار حصار مخيم الحسينية لليوم  .
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 :شهداء
فمسطيني من سكعن مخيم اليرموك، استشهد متأثرًا  ( ععمعً 47)" أيمن أحمد موعد" الشهيد -

 .15بجراحه النعجمة عن شظعيع قذيفة سقطت قرب أزهعر لومع في شعرع الـ
فمسطيني الجنسية من أبنعء مخيم  ( ععمعً 14)" عالء يوسف عبد اهلل"الشهيد الطفل -

 .اليرموك، استشهد بشظعيع قذيفة سقطت أمعم مدرسة كوكب في دوار فمسطين
وهو من سكعن مخيم اليرموك فمسطيني الجنسية، استشهد جراء " يوسف المصري"الشهيد  -

 .سقوط قذيفة هعون عمى حي التضعمن في شعرع المعلكي
من سكعن مخيم خعن الشيح فمسطيني الجنسية، استشهد متأثرًا " سميمعن عجعج" الشهيد -

 .13/3/2013بجراحه إثر إصعبته بشظعيع قذيفة سقطت عمى المخيم يوم األربععء 
استشهد ، فمسطيني الجنسية من أبنعء مخيم درعع " محمد شمس الدين الخطيب" الشهيد -

 . برصعص قنعص حعجز المؤسسة االستهالكية بدرعع15/3/2013بتعريخ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 موعد داوود أيمن الشهيد      عبداهلل يوسف عالء الشهيد
 مخيم الحسينية

نبأ تعرض مخيم الحسينية لمقصف وسقوط عدد من القذائف " مجموعة العمل"نقل مراسل 
استهدفت أمعكن متفرقة منه، حيث ُسجل سقوط قذيفة بعلقرب من بنعء القنديل، وقذيفة أخرى عمى 
امتداد الشعرع الرئيسي وقذيفة ثعلثة عمى منزل خمف صعلة الوسعم، أمع القذيفة الرابعة فقد سقطت 
عمى منزل في شعرع بيت لحم دون أن تسفر عن وقوع إصعبعت، وفي المسعء أكد مراسمنع حدوث 
اشتبعكعت عنيفة عند حعجز السكة عمى مدخل المخيم الحسينية وسقوط عدة قذائف عمى منعطق 

متفرقة منه، ومن جعنب أخر ال يزال سكعن المخيم يععنون من نقص حعد في المواد الغذائية 
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 عمى ١١١والطحين والخضعر بسبب الحصعر الذي يفرضه الجيش النظعمي عمى المخيم لميوم 
. التوالي

 
  في مخيم الحسينيةالقديم المشروع على القصف آثار

 مخيم جرمانا
نبأ سقوط قذيفة عمى ممعب أبنعء فمسطين في مخيم جرمعنع دون أن " مجموعة العمل" أكد مراسل

ينجم عنهع أي إصعبعت، ممع سبب حعلة من الهمع والخوف لدى سكعن المخيم، ومن الجعنب 
اإلنسعني يععني سكعن المخيم من عدم توفر الخدمعت األسعسية فيه من معء وكهربعء واتصعالت، 

. كمع يشتكي سكعنه من غالء األسععر والنقص الحعد في المواد الغذائية والمحروقعت
 مخيم اليرموك
تعرض مخيم اليرموك لقصف ليمي استهدف بنعء ععئمة الشهعبي " مجموعة العمل"أكد مراسل 

الفمسطيني أدت إلى اندالع حريق عمى سطح البنعء أسفر عن  بعلقرب من معلية جيش التحرير
وقوع إصعبعت طفيفة، كمع سقطت قذيفة في محيط ثعنوية اليرموك لمبنعت وقذيفة في شعرع رامع 
اقتصرت األضرار فيهع عمى المعديعت فقط، تزامن ذلك مع حدوث اشتبعكعت متقطعة في محيط 
مقر بمدية اليرموك في شعرع فمسطين بين مجموععت الجيش الحر والجيش النظعمي استخدمت 
فيهع األسمحة الخفيفة والمتوسطة، أمع في السععة السعبعة مسعًء فقد سقطت قذيفة أول شعرع 

، وفي السععة "يوسف المصري"المعلكي أدت إلى استشهعد شعبين وجرح أخر عرف منهم الشهيد 
 مسعًء سقطت ثالث قذائف في الحعرات المقعبمة لثعنوية اليرموك لمبنعت من جهة شعرع 8:00

كمع سقطت ، اليرموك وقذيفة عمى بعب ثعنوية اليرموك لمبنعت في شعرع الشهيد جالل كعوش
 مسعًء أحداهمع عمى مركز فريج الطبي بعلقرب من فالفل طيبة 10:20قذيفتعن في السععة 

وأورد مراسمنع نبأ خروج  والثعنية بعلقرب من حعرة غعز الغريري دون أن تسفرا عن وقوع إصعبعت،

mailto:info@prc.org.uk


 

Email:info@prc.org.uk - Tel: +442084530919 - Fax:+442084530994 - Mob: +447447423737 

 

مظعهرة ألهعلي اليرموك من جعمع فمسطين عقب صالة الجمعة، طعلب فيهع المتظعهرون بوقف 
. القصف اليومي ورفع الحصعر الجعئر الذي يفرضه الجيش النظعمي عمى مداخل ومخعرج المخيم

 
 اليرموك مخيم في اليوم الجمعة صالة بعد مظاهرة

 مخيم خان الشيح
يشهد مخيم خعن الشيح حعلة من الهدوء الحذر بعد أيعم من انهمعر القذائف عمى منعطق متفرقة 

منه، وفي جولة ميدانية لمراسل مجموعة العمل تعبع فيهع قيعم أهعلي المخيم وبعلتععون مع 
زالة ركعم األنقعض عن البيوت والشوارع والحعرات المتضررة من القصف  الهيئعت اإلغعثية برفع وا 

الذي طعله في األيعم المنصرمة، وفي سيعق متصل طعلب وجهعء وأبنعء المخيم بعودة سكعنه 
. الذين نزحوا عنه إلى المنعطق المجعورة له خوفًع عمى حيعتهم وحيعة أوالدهم من القصف

أمع عمى الصعيد الطبي فقد وجه أبنعء المخيم نداء لكل الفرق الطبية والمؤسسعت الدولية لمدخول 
قعمة نقطة طبية وتأمين احتيعجعتهم الطبية، بسبب النقص الحعد في التجهيزات والكوادر  لممخيم وا 

غالق مشفى السالم المستمر منذ أكثر من شهر . بعد خروج معظم األطبعء منه وا 
 حمص/مخيم العائدين 

بيعنًع حذرت فيه التجعر وأصحعب المحالت " لواء أمن الثورة"أصدرت جبهة أنصعر الثورة السورية 
والمصعلح والمستغمين لحعجة الشعب من أهعلي مخيم الععئدين بحمص بعدم المتعجرة بقوت 

الشعب واحتكعر أي سمعة، كمع طعلب البيعن كعفة األطبعء والصيدليعت والمشعفي التخفيف من 
مععنعت الشعب بسبب سوء األوضعع، ودعع كعفة المتععممين مع قوات النظعم السوري لمعودة إلى 

.  التععمل مع النظعم السوريأشكعلطريق الحق ووقف كعفة 
 مخيم النيرب
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تفيد بخروج مسيرة مؤيدة لمنظعم السوري في مخيم النيرب بحمب " لمجموعة العمل"وردت أنبعء 
بعد صالة الجمعة رفع المؤيدون الذين ينتمون لمجبهة الشعبية ــ القيعدة الععمة ــ فيهع الفتعت 

وصور مكتوب عميهع عبعرات مؤيدة لمجيش النظعمي، أمع عمى الصعيد المععشي فقد وجه أهعلي 
المخيم عبر مجموعة العمل نداء استغعثة طعلبوا فيه المجتمع الدولي واألمم المتحدة ممثمة بوكعلة 

وجميع المنظمعت اإلنسعنية واإلغعثية المسعهمة  (األونروا)غوث وتشغيل الالجئين الفمسطينيين
بفك الحصعر الذي تفرضه مجموععت الجيش الحر عمى مخيم النيرب، وتحمل مسؤوليعتهع 

اتجعههم والقيعم بإرسعل مسععدات غذائية ععجمة لمتخفيف من األزمة المعيشية الخعنقة التي تنذر 
 .بحدوث كعرثة إنسعنية

 
 :مفقودون
فمسطيني الجنسية من سكعن حي المغعربة في شعرع فمسطين " محمد درويش"فقد الشعب  -

 .منذ أربعة أيعم في منطقة البعردة قرب الكسوة ولم ترد أي معمومعت عنه حتى المحظة
 من منزل 14.3.2013فمسطيني صبعح اليوم " محمد يزن برهعن عطع اهلل"خرج الشعب  -

 بمنطقة المزة ولم ترد عنه أي معمومعت حتى d.t.cذويه بمنطقة التجعرة متوجهع لمعهد 
 .اآلن

 
 اهلل عطا برهان يزن محمدالمفقود 

 
 :اعتقال

من أهعلي مخيم الععئدين " عز الدين صعلح بديوي"وردت أنبعء لمجموعة العمل تفيد بععتقعل 
. بحمعة من قبل حعجز األعالف التعبع لمجيش النظعمي بمحعفظة حمعة
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