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 عائمة فمسطينية تقيم في حي الحمدانية بحمب تطمق نداء استغاثة 250"
 "عبر مجموعة العمل لوقف القصف وفك الحصار عنهم

 
 

 إطالق سراح المختطفين من أبناء مخيم خان الشيح .

  قافلة جديدة انضمت للشهداء الفلسطينيين في سورية .

  قصف على مخيمي اليرموك والحسينية والسبينة ودرعا والعائدين
.  بحماة

  حالة نزوح جماعي ألهالي مخيم السبينة إلى المناطق المجاورة .

  على التوالي114استمرار الحصار على مخيم الحسينية لليوم  .

  انقطاع شبكة االتصاالت الخلوية واألرضية عن مخيم العائدين
. بحمص

 اشتباك مجموعتين تابعتين للجيش الحر في مخيم خان دنون .
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 :شهداء
قافمة جديدة انضمت إلى الشيداء الفمسطينيين الذين سقطوا جراء األحداث في سورية والضحايا 

: ىم
من سكان مخيم " ىشام محمود النمراوي" من سكان مخيم اليرموك، والطفل" فرحات مبارك"الطفل 

من سكان مخيم اليرموك، " كامل موسى"من سكان مخيم اليرموك، و" إيياب أبو ريشة"اليرموك، و
محمود "من سكان مخيم الحسينية، و" حميدي حميدي"من سكان مخيم اليرموك، " خمود مياوش"و

من سكان مخيم " عاطف الجبالي"من سكان مخيم الحسينية، و ( سنة٤٥)" محمد محمود
اليرموك، وىو من أحد عناصر الجبية الشعبية ـــ القيادة العامة ــ وقد قتل عمى يد مجموعات 

. الجيش الحر

 
 محمود هشامالشهيد الطفل 

 مخيم اليرموك
أن مخيم اليرموك تعرض لمقصف وسقوط العديد من القذائف " مجموعة العمل"نقاًل عن مراسل 

 عصرًا سقطت قذيفتان في محيط جامع فمسطين 3:30عمى مناطق متفرقة منو، ففي الساعة 
أحداىما سقطت بالقرب من بن فريج، أما الثانية فقد سقطت في شارع اليازور بالقرب من جامع 

فرحات "فمسطين أسفرت عن وقوع عدد من الشيداء بينيم أطفال عرف منيم ـــ الشييد الطفل 
، كما سقطت قذيفتان في "إيياب أبو ريشة"، الشييد"ىشام محمود النمراوي" ، الشييد الطفل"مبارك

حي التقدم اقتصرت أضرارىما عمى الماديات فقط، وُسجل أيضًا سقوط قذيفتين في حي الثامن 
من آذار لم ينجم عنيما أي إصابات، أما في الساعة الخامسة والنصف مساءاً  فقد سقطت قذيفة 
عمى شارع الجاعونة خمفت أضرارًا مادية بالمكان، وُسجل في الساعة العاشرة ليالً  سقوط قذيفتين 

في شارع المنصورة قرب محل غاز الغريري دون أن تسفرا عن وقوع إصابات، وفي الساعة 
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 وثالث قذائف في محيط شارع المغاربة اقتصرت 15 سقطت قذيفة عمى شارع الـــ 10:10
أضرارىا عمى الماديات، وفي السياق عينو تواردت أنباء عن وصول عدد من الجرحى إلى مشفى 

خمود "فمسطين جراء إصابتيم برصاص القناص المتواجد أول المخيم والتي أسفرت عن استشياد 
". مياوش

ومن جانب أخر تواترت أنباء من داخل مخيم اليرموك عن قيام مجموعة مسمحة بإطالق النار 
عمى بعض مجموعات الجيش الحر بالقرب من تقاطع شارع اليرموك مع شارع الثالثين اندلع 
عمى إثره اشتباك سبب حالة من اليمع والخوف بين األىالي الذين كانوا يعبرون الشارع بكثافة، 
وفي سياق متصل أوردت بعض صفحات التواصل االجتماعي المعنية بنقل أخبار المخيم عمى 
صفحاتيا خبر قيام مجموعة مجيولة اليوية بالسطو عمى مدرسة يازور ومركز التطوير التربوي 

ومن جانب أخر شيد المخيم اليوم حركة  التابع لألونروا ونيب كامل محتوياتو وتحطيم أثاثو،
ليو، الذين يشتكون من استمرار الحصار المفروض عمييم  نشطة في دخول وخروج األىالي منو وا 

 .من قبل الجيش النظامي الذي يمنع إدخال المواد الغذائية والدقيق والخضار والمحروقات إليو

 
  في مخيم اليرموكفمسطين جامع من بالقرب القذائف سقوط مكان

 مخيم الحسينية
 ظيرًا سقوط عدد من 11:00أن مخيم الحسينية شيد في الساعة " مجموعة العمل"ذكر مراسل 

 مسنة لم يتسن امرأةالقذائف استيدفت شارع المدارس التابع لوكالة األونروا أسفرت عن استشياد 
لمراسل مجموعة العمل التعرف عمى اسميا بسبب صعوبة األوضاع األمنية، كما سقطت قذيفة 

عمى منزل بالقرب من الخزان وقذيفة في موقف السرافيس لم يسفر عنيما وقوع أي إصابات، كما 
. سمعت أصوات الشتباكات عنيفة في محيط المخيم

أما من الجانب المعاشي فال زال المخيم يعاني من نقص حاد بالوقود، والمحروقات بشكل عام، 
إضافة الستمرار أزمة الخبز، الناجمة عن استمرار الحصار المفروض عميو من قبل الجيش 
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غالق 114النظامي لميوم   عمى التوالي والذي سبب بنقص حاد في المواد الغذائية ومادة الدقيق وا 
. معظم األفران، في ظل استمرار انقطاع التيار الكيربائي والماء واالتصاالت عنو لفترات طويمة

 مخيم سبينة
تجدد القصف عمى مخيم السبينة حيث ُسجل اليوم سقوط ثالثة قذائف عمى أماكن متفرقة منو لم 

تسفر عن وقوع إصابات، ومن جية أخرى أرخت مجزرة يوم أمس التي راح ضحيتيا عشرات 
الشيداء والجرحى معظميم من النساء واألطفال والمدنيين، بسدوليا عمى أرجاء مخيم سبينة الذي 

عمت حاراتو وشوارعو حالة من الحزن واليدوء بسبب نزوح عدد كبير من سكانو إلى المناطق 
المجاورة، وذكر مراسل مجموعة العمل بأن أىالي مخيم السبينة طالبوا جميع الييئات الدولية 

واإلنسانية واألمم المتحدة ومنظمة التحرير والفصائل الفمسطينية بالتدخل من أجل وقف القصف 
، والذي يمنع بموجبو 2012 كانون األول 25الذي يتعرض لو وفك الحصار المفروض عميو منذ 

. دخول المواد الغذائية والدقيق والمحروقات إليو
 مخيم درعا

خمس قذائف سقطت اليوم عمى مخيم درعا لالجئين الفمسطينيين دون أن تسفر عن إصابات، 
ترافق ذلك مع انقطاع جزئي لمتيار الكيربائي عن مناطق متفرقة فيو، بحسب ما أورده مراسل 

. في المخيم" مجموعة العمل"
 مخيم خان دنون

بحدوث اشتباكات عنيفة بين مجموعتين تابعتين لمجيش الحر داخل " مجموعة العمل"أفاد مراسل 
عمى يد مجموعة من الجيش الحر وبذلك " يحيى فيمي"مخيم خان دنون، وأكد المراسل خطف 

عبد الرؤوف "أستاذ مدرسة، و" نصر صالح"يرتفع عدد المخطوفين إلى أربعة أشخاص ىم 
". حذيفة موسى الخطيب"و"عقمة

 مخيم خان الشيح
في مخيم خان الشيح نبأ إطالق سراح ثالثة عشر مختطفًا من أبناء " مجموعة العمل"أورد مراسل 

المخيم، كانوا مختطفين منذ شيرين من قبل عناصر تابعة لمجيش النظامي، ولم يتم اإلفراج عن 
الشخص الرابع عشر وىو عادل خميل، الجدير ذكره أن عممية الخطف ىذه حدثت كرد فعل عمى 

خطف مجموعات من الجيش الحر لضابط من الجيش النظامي برتبة عقيد، وذكر مراسمنا أن 
عادة تأىيل ما دمر منو التي أطمقيا أبناء المخيم ما زالت مستمرة، وأشار  حممة تنظيف الشوارع وا 

أيضا إلى أن المنطقة القريبة من المقبرة الشرقية تعرضت لسقوط قذيفتين لم ينجم عنيما وقوع 
إصابات، أما عمى الصعيد المعاشي فال زال سكان المخيم يعانون من شح المواد الغذائية وعدم 

 .توفر األدوية واستمرار انقطاع التيار الكيربائي واالتصاالت عمى بعض المناطق فيو
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 حي الحمدانية بحمب
 عائمة فمسطينية تقيم في حي الحمدانية معرضة 250وردت أنباء لمجموعة العمل تفيد بأن 

لمخطر بسبب القصف الذي تتعرض لو المنطقة منذ ثالثة أيام وقد أطمق ىؤالء المحاصرون عبر 
 .مجموعة العمل نداء استغاثة لوقف القصف ورفع الحصار عنيم وتمكينيم من الخروج بسالم

 مخيم العائدين حمص 
أنباء من داخل مخيم العائدين بحمص تفيد بأن حالة من الخوف والفزع عاشيا سكان المخيم 
اليوم بسبب سماع دوي انفجارات قوية ىزت أرجاء المخيم رافقيا انتشار غبار ودخان أبيض 

كثيف في سماء المخيم، تبين الحقًا بأنو نتيجة قصف المناطق المجاورة لو، كما ُسجل بحسب ما 
انقطاع لخدمات الياتف الجوال واألرضي داخل المخيم، ونوه " مجموعة العمل"أفادنا بو مراسل 

. المراسل إلى عودة التيار الكيربائي بعد انقطاع استمر ألكثر من ثالثة عشر ساعة
 مخيم العائدين بحماة

بأن حريقًا نشب بمنزل في مخيم العائدين بحماة نتيجة إصابة خزان " مجموعة العمل"قال مراسل 
المازوت برصاصة طائشة أدت إلى اشتعال النيران فيو دون أن يسفر ذلك عن وقوع إصابات، 

ونوه بأن أصوات انفجارات ضخمة عمى المناطق المجاورة قد دوت في أرجاء المخيم، وأشار الى 
 مساًء سقوط قذيفة عمى منزل عائمة الشمالي اقتصرت 10:00أن المخيم شيد في الساعة 
 .األضرار فييا عمى الماديات

 
 :اعتقال

فمسطيني الجنسية من سكان مخيم " عبد الحكيم الروبة"نبأ اعتقال " مجموعة العمل"أورد مراسل 
.  من مكان عممو2013\2 \10العائدين بحماة، من قبل األمن السوري وذلك منذ تاريخ 

 
 :إفراج

فمسطيني الجنسية من " وليد حسين باكير" عن 17/3/2013أفرجت مجموعات الجيش الحر يوم 
. سكان مخيم النيرب، وذلك بعد اعتقال دام ألكثر من خمسة عشر يوماً 
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