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 "مجموعات الجيش الحر تسيطر عمى حارات وأزقة مخيم حندرات بحمب"

 

 
 

 ضحيتان فلسطينيتان سقطتا في سورية .

 قصف على مخيم الحسينية .

 اشتباكات بين مجموعتين تابعتين للجيش الحر في مخيم اليرموك .

 500معتقل ودمار مئات المنازل هي 220 ضحية و155 قذيفة و 
حصيلة انعكاس تجليات الحرب الدائرة في سورية على مخيم 

. السبينة

 اعتصام لفلسطينيي سورية أمام السفارة الفلسطينية في القاهرة. 
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 :ضحايا
من سكان مخيم حندرات بحمب فمسطيني الجنسية، قضى " محمود الرمضاني"الشاب  -

 .أثناء االشتباكات التي جرت بين مجموعات الجيش الحر والجيش النظامي في المخيم
فمسطيني الجنسية من سكان مخيم حندرات بحمب، قضى أثناء " أحمد السعدي"الشاب  -

 .االشتباكات التي جرت بين مجموعات الجيش الحر والجيش النظامي في المخيم
 

 مخيم حندرات
شيد مخيم حندرات بحمب اشتباكات عنيفة داخل حاراتو وأزقتو بين مجموعات الجيش الحر 

والجيش النظامي استخدمت فييا األسمحة الخفيفة والمتوسطة، أسفرت عن سيطرة مجموعات 
الجيش الحر عمى حارة عين غزال، وسقوط ضحيتين ىما محمود الرمضاني، وأحمد السعدي، 
ووقوع عدد من اإلصابات، ونوه مراسمنا بأن عناصر الجيش الحر قاموا بحممة دىم واعتقال 
لبعض عناصر المجان األمنية المؤيدة لمجيش النظامي، وأشار أن المخيم تعرض لمقصف 

وسقوط عدد من القذائف استيدفت محيط مدرسة ناصر الدين، لم ينجم عنيا أي إصابات إنما 
. اقتصرت الخسائر فييا عمى الماديات فقط، ترافق ذلك مع تحميق طائرة حربية في سماء المخيم

 
 مخيم الحسينية

أفاد مراسل مجموعة بأن مخيم الحسينية تعرض لمقصف وسقوط عدد من القذائف عميو منيا 
قذيفة سقطت في محيط جامع العشرة المبشرين ومنطقة المشروع دون أن تسفر عن وقوع 

. إصابات، تزامن ذلك مع تحميق لمطيران الحربي
ىذا وقد قامت ورشة الصيانة التابعة لييئة فمسطين الخيرية في مخيم الحسينية بإصالح شبكة 

. التيار الكيربائي التي تضررت نتيجة القصف وسقوط القذائف عمى المخيم

 
  الحسينيةمخيم في الكهرباء بإصالح تقوم الخيرية فمسطين هيئة
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 مخيم درعا
أورد مراسل مجموعة العمل نبأ قيام قناص التابع لمجيش النظامي والمتموضع عمى سطح بناء 

التربية الجديد باستيداف مدخل المخيم وقنص أربعة أشخاص من أبناء المخيم بينيم امرأتين في 
. حالة خطرة

 
 مخيم اليرموك

وردت أنباء لمجموعة العمل تفيد بأن إحدى مجموعات الجيش الحر في مخيم اليرموك قامت 
بالتصدي لمجموعة أخرى محسوبة عمى الجيش الحر تسمي نفسيا لواء الحجر األسود بقيادة 

، يشار أن ىذه 15ومنعتيا من محاولة سرقة أحد البيوت في شارع الـ (أبو ىارون)المدعو 
المجموعة قامت بالعديد من السرقات والسطو عمى عدد من المنازل والمحال التجارية في المخيم 

. باعتبارىا غنائم حرب
 

 مخيم سبينة
ذكر مراسل مجموعة العمل بأن مخيم السبينة شيد حالة من اليدوء الحذر، إال أن سكانو يعانون 
من وطأة الحصار الذي يفرضو الجيش النظامي عمى المخيم منذ عدة أشير ما أدى إلى نقص 
حاد في مقومات الحياة، ومن جانب آخر أكدت أحدى الصفحات المعنية بنقل أخبار المخيم بأن 

 قذيفة عمى مناطق 500المخيم شيد منذ بداية تعرضو لمقصف وحتى المحظة سقوط أكثر من 
متفرقة منو استيدفت جميا الشارع العام ومدارس الوكالة وفرن عوض ومكتب الباحثات 

االجتماعيات ومكتب المؤسسة العامة لالجئين ومكتب الجبية الديمقراطية ومركز دعم الشباب 
 ضحية وخمفت دمارًا كبيرًا في 155وخزان المياه ومولدات الكيرباء أسفرت عن وقوع أكثر من 

حارات وأزقة ومنازل المخيم، كما أدت إلى نزوح أغمب سكانو عنو، وذكرت الصفحة بأن عدد 
.  معتقال ً 220المعتقمين من أبناء المخيم وصل إلى 

 
 مخيم جرمانا

نقاًل عن مراسل مجموعة العمل في مخيم جرمانا بأن حالة من اليمع والخوف سرت بين أبناء 
المخيم نتيجة نشوب حريق في مركز بيع أسطوانات الغاز في المخيم بجانب صيدلية الشفيق إال 

. أن األىالي تمكنوا من إخماده فورًا حيث اقتصرت أضراره عمى الماديات فقط
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 مخيم النيرب
شيد مخيم النيرب بحمب عودة بعض عائالتو التي نزحت عنو سابقًا إلى محافظة حمص بسبب 

تردي األوضاع األمنية والمعيشية فيو، وأكد العائدون أنو رغم الحصار واألزمة التي تمر بيا البمد 
. لكنيم لم يجدوا مكانًا أفضل من المخيم

 
 :إفراج

فمسطيني الجنسية من أبناء مخيم اليرموك، بعد " رامي عثمان"األمن السوري يفرج عن الشاب 
. اعتقال دام ألكثر من ثالثين يوماً 

 
رامي عثمان 

 :مفقودين
، وذلك أثناء 2013 كانون الثاني 3فمسطينية الجنسية منذ " ىبو يوسف مشيداوي"فقدت الطفمة 

لى اآلن لم ترد أي  توجييا من منطقة المزة إلى مدرستيا في منطقة القاعة في الميدان بدمشق وا 
. معمومات عنيا

 
هبه يوسف مشهداوي 
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 :األونروا
 لطالب 2013-2012حددت إدارة قسم التربية في األونروا موعد امتحان نياية العام الدراسي 

 وبإشراف مباشر من أساتذة األونروا 2013 -5-2المرحمة االنتقالية في مخيم اليرموك بدءًا من 
في المخيم، وذكرت اإلدارة بأن نتائج االمتحان ىي التي ستعتمد من قبل األونروا في تحديد 

. النتيجة النيائية لمطالب
 

 :مصر
نفذ الالجئون الفمسطينيون من سوريا اعتصاما اليوم أمام السفارة الفمسطينية في القاىرة، تمبية 

لمدعوة التي وجيتيا العائالت الفمسطينية في مصر، طالب المعتصمون خاللو بأن تعمل السفارة 
الفمسطينّية مع الجيات المصرية الحكومّية لحّل مشاكل الالجئين من حيث االعتراف بيم 

ومساواتيم مع الالجئين السوريين، وتسجيميم بالمفوضّية العميا لالجئين، واعتبار ىذه المسألة 
عمى رأس أولويات السفارة، وأن تقوم السفارة الفمسطينّية في القاىرة بمياميا تجاه الالجئين من 

. تقديم المساعدات الطبّية والغذائّية والمادّية
وشددوا عمى أن يتّم تكوين لجنة عمل لمطوارئ في السفارة الفمسطينّية في القاىرة يرأسيا السفير 
لمعمل عمى حل المشاكل التي يواجييا الالجئ الفمسطيني السوري في مصر، وأن يتّم تشكيل 

. المجنة من موظفي السفارة وممثمين عن الالجئين الفمسطينيين السوريين في مصر

 
 صورة من اعتصام اليوم في القاهرة

كما طالبوا بأن يتّم إعادة كشف أسماء الالجئين الفمسطينيين السوريين الذين تم تسجيميا مسبقًا 
من ِقَبل لجنة الطوارئ التي شكميا الالجئون الفمسطينيون السوريون حيث أن سفارة فمسطين قامت 
باالحتفاظ بيذا الكشف وحجبو عن المجنة الُمشَكمة من قبل الالجئين الفمسطينيين السوريين، وأن 

يتوافر لممواطنين الفمسطينيين السوريين حال قدوميم لمقاىرة مندوبين رسميين من السفارة 
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 ساعة في مطار القاىرة، ويتم 24الفمسطينية الستقباليم في مطار القاىرة ويتواجد المندوبين لمدة 
. تعميم أرقاميم لدى الالجئين

وفي ختام االعتصام طالب المعتصمون بإقالة السفير الفمسطيني في القاىرة إذا لم يستطع حل 
مشاكميم واستبدالو بسفير آخر يكون أكثر قدرة عمى حّل قضاياىم العالقة، كما توعدوا بخطوات 

.  خالل األيام القادمة إذا لم يتم تحقيق مطالبيمتصعيديو
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