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 "لليوم الثالث على التوالي مخيم اليرموك تحت نيران القصف"
 

 
 
 

 ثالث ضحايا فلسطينيين سقطوا في سورية اليوم. 

  قصف على مخيم اليرموك بدمشق وقصف ليلي على مخيم حندرات
. بحلب

  أهالي مخيم خان الشيح يشتكون من نقص حاد في المواد الغذائية
. والطبية

  سكان مخيم النيرب يطالبون العناصر األمنية التابعة للجبهة الشعبية
. القيادة العامة بعدم الزج بأبنائهم في أتون الصراع الدائر في سورية
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 :ضحايا
 إصابتومن أبناء مخيم النيرب، قضى جراء " فراس أبو الحسن" ارتقاء الشاب -

باالشتباكات التي دارت مع مجموعات الجيش الحر في منطقة الدويرينو الواقعة بعد 
 يشار أن أبو الحسن ىو أحد عناصر المجان األمنية التابعة لمجبية ،منطقة جبرين

 .الشعبية القيادة العامة
من سكان مخيم اليرموك، قضى جراء االشتباكات مع " محمد عبد الغني الناصر"ارتقاء  -

مجموعات الجيش الحر في مخيم اليرموك، يذكر أن الناصر ىو أحد عناصر المجان 
 .األمنية التابعة لمجبية الشعبية القيادة العامة

 االشتباكات مع الجيش النظامي في أثناءفمسطيني الجنسية، قضى " باسل العمري"ارتقاء  -
 . العمري ىو أحد عناصر مجموعات الجيش الحرأنبمدة الذيابية بريف دمشق، يشار 

 
 محمد عبد الغني الناصر

 مخيم اليرموك
أفاد مراسل مجموعة العمل بأن مخيم اليرموك تعرض لقصف عنيف وسقوط عدد كبير من 

القذائف عمى مناطق متفرقة منو استيدفت شارع اليرموك وشارع الجاعونة وشارع صفد 
في سمائو، واندالع مواجيات بين " الميغ"وفمسطين، تزامن ذلك مع تحميق لمطيران الحربي 

مجموعات الجيش الحر والجيش النظامي عمى عدة محاور استخدمت فييا األسمحة الخفيفة 
ودعت إلى ك ومر اليم عمى مخيلاصو المتفالقصوالمتوسطة، ومن جانبيا أدانت حركة حماس 

 ستظلفًا فيو ًطرا وليسألنيم رية و في سرائداع الر الصن عنينييط الفمسدًرة تحييرض
 الدول التعاًن اإلسالمي ًجامعة منظمةطالبت من كما  مدة إلى أرضيو العو نحمصمتيوب
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 مئيو لجنًفي أماك، ريةو في سالفمسطينيين الالجئين في حماية مسؤولياتيمبتحمل بية رالع
. كافة

أما من الجانب المعيشي فال يزال الجيش النظامي يغمق مداخل ومخارج المخيم لميوم الثالث عمى 
التوالي ويمنع األىالي من الخروج منو أو الدخول إليو مما ينذر بوقوع كارثة إنسانية في ظل 

 .انعدام مقومات الحياة فيو ونفاد جميع المواد الغذائية واألدوية والمحروقات واألدوية منو

 
 اليوم اليرموك مخيم  استهدف الذي القصف آثار من

 مخيم خان الشيح
شيد مخيم خان الشيح تحميق لمطيران الحربي في سمائو، تزامن ذلك مع سماع أصوات إنفجارات 

ناجمة عن قصف المزارع المحيطة بو، أما من الجانب االقتصادي ال يزال سكانو يعانون من 
نقص حاد في المواد الغذائية ومادة الطحين والمحروقات، كما يشتكون من استمرار انقطاع التيار 

 .الكيربائي واالتصاالت عنو أليام وأسابيع عديدة
 

 مخيم النيرب
ذكر مراسل مجموعة العمل بأن حالة من اليمع والخوف أصابت سكان مخيم النيرب بسبب 

فراس أبو )سماعيم ألصوات إطالق نار كثيف داخل المخيم تبين الحقًا بأنيا نتيجة ارتقاء 
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أحد عناصر المجان األمنية التابعة لمجبية الشعبية القيادة العامة وذلك اثر إصابتو  (الحسن
باالشتباكات مع مجموعات الجيش الحر في منطقة الدويرينو الواقعة بعد منطقة جبرين، وبناء 
عمى ذلك طالب األىالي من المجان األمنية بعدم الزج بشباب المخيم بأتون الصراع الدائر في 

 .سورية كما حمموىم مسؤولية زجيم بيذه الحرب
 

 مخيم حندرات
نقل مراسل مجموعة العمل نبأ تعرض مخيم حندرات والمنطقة المحيطة بو لقصف ليمي اقتصرت 

أضراه عمى الماديات، أما من الجانب اإلنساني فال يزال سكانو يطالبون بالعودة إلى مخيميم 
 .بأسرع ما يمكن

 
 مخيم الرمل الالذقية

حالة من اليدوء النسبي يعيشيا أبناء مخيم الرمل في الالذقية الذين يستقبمون عددًا كبيرًا من 
الوافدين إلييم من المخيمات الفمسطينية والمناطق المجاورة جراء تدىور األوضاع األمنية، أما 

عمى الصعيد اإلنساني فيشكو سكانو من شح المواد الغذائية واألدوية والمحروقات وغالء 
 .األسعار

 
 مخيم الحسينية

ىدوء حذر يخيم عمى حارات وأزقة مخيم الحسينية الذي يشيد حركة نشطة لدخول وخروج 
ليو، الجدير بالذكر   عناصر الجيش النظامي يسمحون لمموظفين بإخراج بعض أناألىالي منو وا 

األغراض الخاصة بيم من متاع وأثاث منزل شريطة أن يحضر الموظف ما يثبت انو قائم عمى 
 .رأس عممو، ويرفقيا باألغراض التي يريد إخراجيا

 
 مخيم العائدين حمص

 لقاء في صالة التنمية بمؤسسة الالجئين 22/7/2013ُعقد في مخيم العائدين بحمص يوم 
لدراستيا والموافقة  (المخدرات والمدمنين)الفمسطينيين بيدف عرض الخطة المقدمة من لجنة 

عمييا من قبل الفصائل، حيث تم تدعيم الخطة بعدة توصيات واقتراحات حيوية من أجل 
 .االستفادة منيا بشكل عممي
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 :مصر
أكد مراسل مجموعة العمل باإلسكندرية أنو تم يوم أمس نقل جميع ركاب القارب الثاني الذي 

غرق يوم الخميس الماضي والذي يقل الجئين فمسطينيين سوريين خرجوا من مصر عبر سواحل 
، حيث نقموا إلى جزيرة مالطا ومنيا إلى األراضي اإليطالية، وتم التأكد من عدم اإلسكندريةمدينة 

. وقوع أي ضحية، وأن جميع الركاب بحالة جيدة
 

: اعتقال
من أبناء مخيم العائدين بحمص، وذلك أثناء عودتو من عممو  (رامي كامل جمعة)اعتقال الشاب 

 .إلى المخيم
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