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األمن السوري يعتقل قيادي من حركة فتح االنتفاضة في مخيم "
" الحسينية

 
 

 

 ست ضحايا فلسطينيين سقطوا في مخيم اليرموك اليوم بينهم طفل .

 قصف على مخيم اليرموك والحسينية وخان دنون .

 نصف مخيمات الفلسطينيين في سورية ساحات حرب: األونروا .

 "وفد من حملة الوفاء األوروبية يلتقي ... خالل زيارته لمصر
بمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية للوقوف على معاناة 

 ."الالجئين الفلسطينيين هناك
  أهالي مخيم العائدين بحمص يشتكون من غالء األسعار وجشع

. التجار
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 :ضحايا
من أبناء مخيم اليرموك، قضى متأثرًا بجراحو نتيجة " أحمد نواف الحسن"ارتقاء الطبيب  -

إصابتو بشظايا القذيفة التي سقطت بالقرب من مشفى فمسطين في مخيم اليرموك، 
. الجدير ذكره أن الحسن ىو الطبيب الجراح الوحيد الموجود في مخيم اليرموك

من سكان مخيم اليرموك، قضى إثر سقوط قذيفة بالقرب من مركز " فيد عباس"ارتقاء  -
. اإلعاشة في مخيم اليرموك

 .نتيجة سقوط قذيفة في حي العروبة بمخيم اليرموك" ياسين الخجا"ارتقاء الشاب  -
. نتيجة سقوط قذيفة في حي العروبة بمخيم اليرموك" عبد الرحمن صالح"ارتقاء الطفل  -
 قضى نتيجة القصف عمى مخيم ،من سكان مخيم اليرموك" عمي محمد قاسم"ارتقاء  -

. اليرموك
من أبناء مخيم اليرموك، قضت متأثرة بجراحيا جراء " خاتون الفي األحمد"ارتقاء  -

. إصابتيا بشظايا قذيفة سقطت عمى مخيم اليرموك

 
 أحمد نواف الحسن

 مخيم اليرموك
نقل مراسل مجموعة العمل نبأ سقوط عدد من القذائف عمى مخيم اليرموك طالت مناطق متفرقة 

نتيجة إصابتو بشظايا قذيفة سقطت أمام " أحمد نواف الحسن"منو، أدت إلى ارتقاء الطبيب 
مشفى فمسطين وسقوط عدد من الجرحى، ونوه المراسل أن الطبيب الحسن ىو الجراح الوحيد 

المتواجد في مخيم اليرموك، كما ُسجل سقوط عدد من القذائف في محيط جامع فمسطين وحارة 
المغاربة وحي العروبة وشارع القدس، أسفرت عن ارتقاء ستة أشخاص من بينيم طفل يبمغ من 

العمر أربع سنوات وسقوط عدد كبير من الجرحى، ىذا كان المخيم قد شيد تحميقًا مكثفًا لمطيران 
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الحربي في سمائو ترافق ذلك مع حدوث اشتباكات بين مجموعات الجيش الحر والجيش النظامي 
 ومحور شارع فمسطين، ومن جية أخرى ما زال الجيش النظامي يغمق 30عمى محور شارع الـ

ليو، مما ينذر  مداخل ومخارج المخيم لميوم الثالث عمى التوالي ويمنع دخول وخروج سكانو منو وا 
بحدوث كارثة إنسانية نتيجة نفاد معظم المواد الغذائية وخاصة مادة الخبز، وبحسب شيادة إحدى 

سكان المخيم فأنيم يعيشون أوضاعًا إنسانية صعبة جدًا ويقتاتون عمى ما تبقى من "النساء 
نتمنى الموت عمى أن نبقى تحت الحصار والجوع "وأضافت وىي تجيش في البكاء " طعام

إلى ذلك ما زال التيار الكيربائي مقطوع عن  "والخوف من الموت بسبب سقوط القذائف عمينا
 .جميع مناطق المخيم منذ أكثر من ثالثة أشير

 
 أثار الدمار في مخيم اليرموك

 مخيم خان دنون
أكد مراسل مجموعة العمل استيداف مخيم خان دنون تعرض بعدد من القذائف اقتصرت 

أضرارىا عمى الماديات، ومن جية أخرى يعاني سكانو من استمرار انقطاع التيار الكيربائي وشح 
 .المواد الغذائية والمحروقات

 
 مخيم الحسينية

ذكر مراسل مجموعة العمل بأن مخيم الحسينية شيد سقوط عدد من القذائف اقتصرت أضرارىا 
عمى الماديات، تزامن ذلك مع حدوث اشتباكات عنيفة منذ ساعات الصباح الباكر بين 

 .مجموعات الجيش الحر والجيش النظامي، كما لوحظ تحميق لمطيران الحربي في سماء المخيم
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 مخيم العائدين حمص
يعاني سكان مخيم العائدين بحمص من أزمات معيشية جمة منيا شح المواد الغذائية واألدوية 

والمحروقات، كما يشتكي سكانو من غالء األسعار الناجم عن تداعيات األحداث في سورية من 
جية، ومن استغالل تجار المخيم الذين يحتكرون المواد ويساىمون في ارتفاع األسعار وعدم 
توفرىا من جية أخرى، لذلك طالب سكان المخيم ىؤالء التجار بالكف عن التالعب باألسعار 

. والنظر إلى أبناء جمدتيم الذين يعانون من فقر الحال والبطالة والصعوبة في تأمين قوت أوالدىم
ومن جانب أخر قامت جمعية اليالل األحمر الفمسطيني مركز حمص بالقيام بدورة إدارة كوارث 

 .وذلك بالتعاون مع جمعية اليالل األحمر السوري
 

 مخيم خان الشيح
حالة من اليدوء تخيم عمى أزقة وحارات مخيم خان الشيح، يترافق ذلك مع سماع أصوات 

انفجارات قوية تيز أرجاء المخيم نتيجة قصف المناطق المتاخمة لو، أما عمى الصعيد اإلنساني 
فيشكو سكانو من استمرار السعي وراء تأمين رغيف الخبز وذلك بسبب عدم توفر مادة الدقيق 
والمحروقات األمر الذي أدى إلى إغالق جميع األفران في المخيم منذ أكثر من شيرين، ىذا 

 .إضافة إلى معاناتيم في استمرار انقطاع التيار الكيربائي وضعف شبكة االتصاالت
 

 المزة– دمشق 
أصيب يوم أمس عدد من الالجئين الفمسطينيين النازحين إلى مركز إيواء معيد دمشق المتوسط 

 بدمشق، بجراح طفيفة وذلك إثر االنفجار الكبير الذي وقع في لألونروافي منطقة المزة التابع 
 .محيط مطار المزة العسكري

 
معهد دمشق المتوسط بعض األضرار في 
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 :اعتقال
مسؤول الحركة في " أبو ناصر قبالوي"األمن السوري يعتقل القيادي في حركة فتح االنتفاضة 

مخيم الحسينية، وذلك بتيمة استخدمو المستوصف التابع لمحركة لمعالجة المصابين من أىالي 
 .المخيم

 
 أبو ناصر قبالوي

: مفقود
فمسطيني الجنسية من أبناء مخيم اليرموك، وذلك أثناء خروجو من " حسن نجم عمورة"فقد الشاب 

 . أيار29عممو في شارع 

 
 حسن نجم عمورة
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 :األونروا
ساحات حرب وليس بمقدور "سبعة مخيمات من أصل اثني عشر مخيم في سورية قد أصبحت 

األونروا في غالب األوقات الوصول إلييا، وقد أصبحت عمميات القتل واالختطاف والفقر 
". والتدمير والخوف جزءا من الحياة اليومية ىناك

ىذا ما صرح بو فيميبو غراندي مفوض عام األونروا في خطابو التي ألقاه بالعاصمة األردنية 
عمان في االجتماع نصف السنوي لمجنة االستشارية لألونروا، وأضاف غراندي بأنو من المعتقد 
بأن أكثر من نصف الالجئين الفمسطينيين المسجمين لدى األونروا في سورية والذين يبمغ عددىم 

من إجمالي الالجئين كافة قد فروا خارج % 15 وأن ، الجئ قد أصبحوا مشردين530,000
 الجئ فروا إلى لبنان المثقل أصاًل والذي يستضيف 60,000البالد، بما في ذلك أكثر من 

 الجئ فروا إلى 7,000بالفعل مئات اآلالف من الالجئين السوريين، إضافة إلى ما يزيد عن 
". األردن

حتى مصر أصبحت تستضيف اآلن العديد من الالجئين الفمسطينيين من "ووفقا لغراندي، فإنو 
 ".سورية، فيما قام البعض بالوصول بالفعل إلى غزة

 
 :مصر

مصر لالطالع عمى أوضاع الالجئين " حممة الوفاء األوروبية لعون منكوبي سورية"زار وفد من 
مجموعة "الفمسطينيين السوريين الذين فّروا جراء األزمة في سورية، والتقى الوفد بأعضاء من 

الذين قاموا بدورىم بتقديم عرض ألوضاع الفمسطينيين " العمل من أجل فمسطينيي سورية
عائمة يتوزعون 1400السوريين بمصر مسمطين الضوء عمى معاناتيم، حيث يبمغ تعدادىم حوالي 

. بين القاىرة وما حوليا، واإلسكندرية، ومرسى مطروح
فيما أعرب الوفد عن نيتو العمل عمى إرسال قافمة لعون منكوبي سورية في مصر، ويذكر أن 
حممة الوفاء قد سّيرت سابقًا عدة قوافل مساعدات شممت سورية ولبنان واألردن، وتسعى حالياً  

. لتسير قافمة مساعدات جديدة إلى مصر

 
 :ركز العودة الفمسطينيم

أوضاع "وجو مركز العودة الفمسطيني في لندن دعوة لحضور جمسة برلمانية خاصة حول 
 وحتى 6 من الساعة 2013 يونيو 19، وذلك يوم األربعاء " سوريةفيالالجئين الفمسطينيين 

.  البرلمان البريطانيفي مساء 7.30
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 يشار بأنو ،حيث سيتم خالل الجمسة مناقشة تقرير وفد برلماني قام بزيارة مخيمات المجوء مسبقاً 
 إنعاممانويل حاساسيان والسفيرة المبنانية .  بريطانيا دفي المقاء السفير الفمسطيني فيسيتحدث 

عصيران وعضو البرلمان البريطاني فيميب ىولبورن والمورد وارنر والبارونة مارجريت جاي 
 .والبارونة تيسا بالكستون واألستاذ غسان فاعور والدكتور عرفات ماضي
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