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الجيش الحر يعمن سيطرته الكاممة عمى مخيم حندرات بعد اشتباكات "
 "عنيفة

 
 
 

 قصف على مخٌم الٌرموك. 
 فلسطٌنً قضى إثر القصف على مخٌم الٌرموك ٌوم أمس. 
  أهالً مخٌم الحسٌنٌة ٌعانون من استمرار الحصار المفروض على

 .المخٌم من قبل الجٌش النظامً
  سكان مخٌم الٌرموك ضاقوا ذرعا من التصرفات غٌر المسؤولة

. التً تقوم بها مجموعات الجٌش الحر فً المخٌم

  مهجرون فلسطٌنٌون فً لبنان ٌقتحمون مكتب األونروا بمخٌم
. البداوي استنكاراً لغٌاب مساعداتها لهم
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 :ضحايا
قضى إثر القصف الذي استيدف شارع فمسطين في " أبو صالح" والممقب بـ" طارق شقرا" -

. مخيم اليرموك مساء أمس

 
طارق شقرا 

 مخيم حندرات
نقل مراسل مجموعة العمل نبأ سيطرة مجموعات الجيش الحر عمى مخيم حندرات في حمب، بعد 

أدت إلى سقوط عدد من الضحايا والجرحى من أبناء  اشتباكات عنيفة مع الجيش النظامي،
المخيم، تزامن ذلك مع حركة نزوح كبيرة لألىالي إلى المناطق المجاورة لممخيم، وانقطاع لشبكة 
االتصاالت األرضية وجميع خدمات االتصال الخموي في المخيم، وأشار المراسل بأن حالة من 
اليمع والخوف أصابت سكان المخيم الذين باتوا يخشون من تكرار سيناريو ما حدث في مخيم 

. اليرموك وباقي المخيمات الفمسطينية من دمار وتيجير وقتل لألىالي وسرقة الممتمكات
 

 مخيم درعا
 قوية إنفجاراتشيد مخيم درعا تحميقا لمطيران الحربي في سمائو تزامن ذلك مع سماع أصوات 

ىزت أرجاء المخيم نتيجة قصف المناطق المحيطة بو، ومن الجانب المعيشي يشتكي سكانو من 
. شح المواد الغذائية واألدوية والمحروقات

 
 مخيم اليرموك

ذكر مراسل مجموعة العمل في مخيم اليرموك بأن عناصر حاجز الجيش النظامي المتواجدين 
أول المخيم ما زالوا يضيقون الخانق عمى سكان المخيم ويوجيون ليم شتى أنواع الشتائم 

واإلىانات ويجبرونيم عمى الوقوف في طابور طويل ويمنعونيم من إدخال كميات كبيرة من 
الطعام والمواد الغذائية، وعمى الصعيد الطبي يعاني سكان المخيم من نقص حاد في األدوية 
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وخاصة منيا أدوية األطفال واألمراض المزمنة، إضافة إلى إغالق معظم المشافي ألبوابيا بسبب 
ما تعرضت من قصف وسرقة من قبل بعض مجموعات الجيش الحر، وتعطل لمعظم األجيزة 
الطبية وعدم وجود كادر طبي فييا، وفي السياق عينو أعمنت مشفى فمسطين بأن مجموعة من 
الجيش الحر تابعة لكتائب الحجر األسود بقيادة أبو ىارون قامت بسرقة كمية من المازوت بعد 
 إلىأن أوقفت صيريج المازوت الذي اشترتو مشفى فمسطين من أجل تشغيل مولدة المشفى نظرا 

 مشفى فمسطين بمحاسبة ىذه إدارةانقطاع التيار الكيربائي لساعات طويمو، لذلك طالبت 
. المجموعات والقصاص منيا

ومن جانب آخر أفاد مراسمنا عن تعرض المخيم لقصف ليمي حيث سقط ثالث قذائف عمى 
. سن لمراسمنا معرفتيا بسبب توتر األوضاع ىناكتمناطق متفرقة منو، ولم ي

 
 مخيم خان الشيح

حالة من اليدوء الحذر تسود حارات وشوارع مخيم خان الشيح بعد تعرضو يوم أمس لوابل من 
القذائف سقطت عمى مناطق متفرقة منو، ومن جانب أخر نوه مراسمنا بأن التيار الكيربائي عاد 

 ساعة، كما وردت أنباء لمجموعة العمل 24إلى أغمب حارات المخيم بعد انقطاع دام ألكثر من 
تفيد بقيام مجموعات الجيش الحر باختطاف عدد من أىالي المخيم واالعتداء عمييم، أما من 

الجانب االقتصادي فال يزال سكان المخيم يعانون أزمات معيشية خانقة بسبب شح المواد الغذائية 
. والدقيق واألدوية والمحروقات وتردي األوضاع األمنية في المخيم

 
 مخيم الحسينية

ما زال سكان مخيم الحسينية يتجرعون مرارة الحصار الخانق الذي يفرضو الجيش النظامي عمى 
المخيم، والذي يمنع بموجبو إدخال المواد الغذائية والمحروقات والطحين إليو، كما يشتكي سكانو 
من المعاممة غير األخالقية التي يتصرفيا عناصر حاجز السكة اتجاىيم حيث يقومون بتوجيو 

. الشتائم واإلىانات ليم واعتقال لشباب المخيم دون أي سبب يذكر
 

 :لجان عمل أهمي
صالحقامت ىيئة فمسطين الخيرية في مخيم الحسينية بإزالة األنقاض   شبكات الكيرباء بعد وا 

. القصف العنيف الذي تعرض لو المخيم يوم أمس
 

 :إفراج
إفراج األمن السوري عن الشاب محمود خالد موعد من أبناء مخيم اليرموك بعد اعتقال  -

 .دام حوالي خمسة أشير
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فمسطيني الجنسية " أسامة فواز عجاج"أطمقت مجموعة تابعة لمجيش الحر سراح الشاب  -
 .من سكان مخيم خان الشيح بعد أن كان مختطفا لدييا منذ يومين

 
 :لبنان

اقتحم متظاىرون من الميجرين الفمسطينيين من سوريا يوم أمس مكتب مدير األونروا في مخيم 
. البداوي شمال لبنان، استنكارًا لغياب مساعدات األونروا ليم

وأوضح المتظاىرون أن األونروا تعامميم بسياسة الالمباالة حيث يواجيون نقصًا حادًا في 
وأكدوا تصعيد الفعاليات االحتجاجية ما لم تستجب األونروا ، المساكن والعالج، بحسب تعبيرىم

. لمطالبيم وتأمين احتياجاتيم ومساكن لمعائالت
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