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أهالي مخيم النيرب يوجهون نداءاً  عبر مجموعة العمل يناشدون فيه "
 "محاصري المخيم بفك الحصار

 
 
 

 تجدد القصف على مخيم الحسينية ودرعا واليرموك والسبينة .

  الجيش النظامي يمنع وصول جثمان الشهيدة رواق حالق إلى
. منزلها

 إصابة فنان تشكيلي فلسطيني من أبناء مخيم جرمانا .
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مخيم اليرموك 
أفاد مراسل مجموعة العمل بأن مخيم اليرموك شيد سقوط عدداً  من القذائف عمى مناطق 

 ظيرًا سقوط قذيفة في شارع حيفا بالقرب من جامع 1:10مختمفة منو حيث ُسجل في الساعة 
 ظيرًا فقد سقطت 2:00عبد القادر الحسيني دون أن تسفر عن وقوع إصابات، أما في الساعة 

قذيفة بالقرب من ساحة الريجو ألحقت أضرار مادية في المكان، كما سقطت قذيفتان في الساعة 
 مساًء عمى جادات كفر قاسم في مخيم اليرموك أوقعت عدد من اإلصابات، وأشار مراسمنا 5:45

بأن طفالً  أصيب برصاص قناص أثناء دخولو إلى مخيم اليرموك نقل عمى أثرىا إلى المشفى، 
أما عمى الصعيد المعاشي فال زال سكان المخيم يشتكون من المعاممة الالنسانية التي يمارسيا 

عناصر الجيش النظامي تجاىيم من السب والشتم وتوجيو اإلىانات لمكبار والصغار وحتى 
جبارىم عمى الوقوف بطابور طويل من أجل تفتيشيم تفتيشًا دقيقًا وعرضيم عمى  النساء، وا 

ممثمين لمتعرف عمى الناشطين والمتعاممين منيم مع الجيش الحر، كما يعاني سكان المخيم من 
الحصار الخانق الذي يفرضو الجيش النظامي عمى المخيم والذي يمنع بموجبو إدخال المواد 

. الغذائية والطبية والدقيق والمحروقات
 

 
 آثار القصف على جامع الصفدي في مخيم اليرموك
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 حيفا شارع في القصف  آثار

 مخيم درعا 
تعرض مخيم درعا لمقصف وسقوط عدد من القذائف استيدفت الفرن االحتياطي وجامع الحسين 
دون أن تسفر عن وقوع إصابات، كما شيد المخيم اليوم تحميقًا لمطيران الحربي، وذكر مراسل 

مجموعة العمل في المخيم أن المتبقين من السكان يعانون نقصاً  حاداً  في المواد الغذائية 
. والخبز والمحروقات

 مخيم الحسينية
نبأ تعرض مخيم الحسينية لمقصف حيث سجل سقوط عدداً  من " مجموعة العمل" نقل مراسل

القذائف تركزت في معظميا عمى منطقة المشروع وبالقرب من الروضة عمى خزان الكيرباء ما 
أدى إلى انقطاع التيار الكيربائي عن بعض مناطق المخيم، وتزامن ذلك مع تحميق لمطيران 

. الحربي في سمائو
أما من الجانب االقتصادي فال زال سكان المخيم يعانون من استمرار الحصار الذي يفرضو 

الجيش النظامي عمى المخيم والذي أدى إلى نقص حاد في المواد الغذائية والدقيق ومواد التدفئة، 
وفي ذات السياق أكد مراسمنا أن األىالي ضاقوا ذرعًا من عناصر الجيش النظامي المتواجدين 

عمى حاجز السكة بسبب تصرفاتيم السيئة والميينة باإلضافة إلى سمب ونيب أشياء أبناء 
 حصة غذائية إغاثية عمى ٢٠٠المخيم، ومن جية أخرى قامت ىيئة فمسطين الخيرية بتوزيع 

. األسر الفقيرة في المخيم ضمت بعض المواد الغذائية والمنظفات
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 مخيم الرمل الالذقية
تفيد بأن عناصر الحاجز التابع لمجيش النظامي منعوا وصول " لمجموعة العمل"وردت أنباء 

إلى منزليا، " في حي القابون في دمشق" التي استشيدت يوم أمس "رواق حالق"جثمان الشييدة 
مما اضطر سكان مخيم الرمل لنقميا إلى مسجد الروضة في حي العوينة والصالة عمييا ومن ثم 

. دفنيا
 مخيم جرمانا

أكدت معمومات من داخل مخيم جرمانا نبأ إصابة الفنان التشكيمي الفمسطيني محمود عبد اهلل من 
سكان مخيم جرمانا بطمق ناري وذلك أثناء تواجده عمى شرفة منزلو المطمة عمى الشارع الرئيسي 

. لممتحمق الجنوبي، يشار أن عبد اهلل ىو احد أعضاء لجنة اإلغاثة الوطنية الفمسطينية
 مخيم سبينة

حالة من اليدوء الحذر سادت حارات وشوارع مخيم السبينة ترافق ذلك مع استمرار نزوح سكانو 
إلى المناطق المجاورة بسبب التدىور األمني الخطير واستمرار الحصار الجائر المفروض من 

، والذي أدى إلى نقص واضح في 2012 كانون األول 25قبل الجيش النظامي عمى المخيم منذ 
مقومات الحياة وشح المواد الغذائية والطحين والمحروقات، كما يعني المخيم من استمرار انقطاع 
التيار الكيربائي واالتصاالت أليام متواصمة، ومن جية أخرى شيد المخيم في المساء سقوط عدد 

 .من القذائف اقتصرت أضرارىا عمى الماديات فقط
 مخيم خان الشيح

أفاد مراسل مجموعة العمل بأن حالة من اليدوء تعم أرجاء مخيم خان الشيح بعد أيام من التوتر 
األمني والقصف المدفعي الذي استيدفو وراح ضحيتو عدد من الشيداء والجرحى، أما من 
 .الجانب اإلنساني فيعاني سكانو من نقص في المواد الغذائية والمحروقات والطحين والدواء

 مخيم النيرب
أطمق سكان بمدة ومخيم النيرب نداء مناشدة وصل مجموعة العمل نسخة عنو يناشدون فيو 

الجيشين الحر والنظامي بفك الحصار المفروض عمييم، واعتبر البيان أن ىذا الحصار غير 
نساني ، وىو شكل من أشكاٍل العقوبات الجماعية التي ال يقرىا إيمان أو اً مقبول شرعاً وقانونًا وا 

إنسانية أو عدل، كما حمل البيان الجية التي تحاصر المخيم مسؤولية األرواح البريئة التي 
ستزىق من أبناء المخيم جراء الحصار، وأكد أن أىالي المخيم ال يريدون صراعًا وال قتااًل مع أحد 

نما يريدون أمنًا وسالمًا وغ  .اءاً واءًا ودذوا 
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