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قصف صاروخي عمى مخيم السبينة يخمف عددًا كبيرًا من الضحايا "
ومجموعة العمل من أجل فمسطينيي سورية تمتقي مع منظمة , والجرحى

 "العفو الدولية

  
 
 

 ثالث ضحاٌا فلسطٌنٌٌن سقطوا جراء األحداث فً سورٌة الٌوم .

 قصف على مخٌم السبٌنة والٌرموك ودرعا .

 فً مخٌم  الطٌران الحربً السوري ٌستهدف أحد مؤسسات األونروا
. درعا

 الجٌش النظامً ٌشن حملة دهم واعتقال بمخٌم الرمل فً الالذقٌة .

  أهالً مخٌم حندرات ٌشتكون من تعرض منازلهم وأمالكهم للسرقة
 .من قبل بعض عناصر مجموعات الجٌش الحر
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 :ضحايا
من مواليد " خالد سعيد ياسين"، و1973من مواليد " خميل إبراىيم سميمان"ارتقاء الشابان  -

 من أبناء مخيم خان دنون، قضيا نتيجة تفجير سيارة مفخخة في منطقة الكسوة 1965
 .بريف دمشق

ارتقاء الشاب محمد مرعي محمود من سكان مخيم اليرموك، قضى متأثرًا بجراحو جراء  -
 .إصابتو بشظايا قذيفة سقطت عمى المخيم منذ عدة أيام

 
 محمد مرعي محمود

 مخيم السبينة
 عمى مخيم ،سقط ظير اليوم« أرض- أرض»ذكر مراسل مجموعة العمل إن صاروخًا من نوع 

السبينة لالجئين الفمسطينيين بريف دمشق، نتج عنو ارتقاء عدد من الضحايا وسقوط عدد كبير 
من الجرحى، وأشار المراسل بأن الصاروخ ألحق دمارًا كاماًل بـعدد من المنازل في المنطقة التي 

. سقط فييا
ومن جانب آخر ال يزال من تبقى من سكان مخيم سبينة يعانون من وطأة الحصار الخانق الذي 

 والذي أدى إلى نزوح أغمب سكانو عنو، بعد 25/12/2012يفرضو الجيش النظامي عميو منذ 
. أن تسبب بنقص حاد في المواد الغذائية واألدوية والمياه والمحروقات

 
 مخيم درعا

أكد مراسل مجموعة العمل بأن مخيم درعا تعرض لمقصف وسقوط عدد من القذائف عمى مناطق 
 جنوب المخيم اقتصرت األضرار فييا األونروامتفرقة منو كما استيدف القصف احد مؤسسات 

عمى الماديات فقط، أما من الجانب االقتصادي فيعاني من تبقى من األىالي من شح المواد 
. الغذائية والمحروقات وتوقف جميع الخدمات من ماء وكيرباء واتصاالت
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مخيم اليرموك 
نقل مراسل مجموعة العمل نبأ تعرض مخيم اليرموك لمقصف وسقوط عدد من القذائف عميو 

 سميرة الحمبي وأصابو بناتيا ارتقاءطالت محيط ساحة الريجة وشارع عين غزال، أدت إلى 
الثالثة إصابات خطرة، ترافق ذلك مع حدوث اشتباكات بين مجموعات الجيش الحر والجيش 

النظامي في محور بمدية اليرموك بشارع فمسطين استخدمت فييا األسمحة الخفيفة، ونوه مراسمنا 
بأن المخيم شيد في ساعات الصباح الباكر ىدوءًا نسبيًا ترافق مع حركة دخول وخروج لألىالي 
ليو، ومن جية أخرى ال يزال الجيش النظامي يحاصر كافة مخارج ومداخل المخيم ويحولو  منو وا 

إلى سجن كبير يمنع بموجبو إدخال المواد الغذائية واألدوية والمحروقات، ويجبر سكانو عمى 
من الشتائم  االنتظار لساعات طويمة عمى مشارف المخيم قبل أن يسمح ليم بالدخول ويكيل سيالً 

رغاميم عمى مغادرة المخيمواإلىانات .  عمييم بيدف إذالليم وا 
 

 حمب– مخيم النيرب 
يشتكي سكان مخيم النيرب من استمرار انقطاع التيار الكيربائي عن المخيم منذ عدة أشير، ما 

اضطرىم لمجوء إلى استخدام المولدات الكيربائية التي استطاعت أن تحل مشكمة اإلنارة في 
المنازل والمحال التجارية ولكن بقيت مشكمة تشغيل البردات والغساالت قائمة في ظل ضعف 
استطاعة المولدات، كما يعاني األىالي من ضعف شبكة االتصاالت الخموية وانقطاع خدمة 

. االنترنت
 

 حمب– مخيم حندرات 
تتعرض المنازل والمحال التجارية في مخيم حندرات لمسرقة من قبل بعض عناصر الجيش الحر 

حيث تم اليوم اعتقال ثالثة عناصر منيم بسبب قياميم بخمع بعض أبواب البيوت لسرقة 
محتوياتيا، وكان قد ُسجل سابقًا قيام نفس العناصر الموقوفة بنقل ثالث برادات وغسالتين وجياز 

. كومبيوتر من أحد البيوت إلى مستودع في قرية حندرات
 

 مخيم الرمل الالذقية
أنباء وردت لمجموعة العمل أفادت بأن األمن السوري شن في منتصف ليمة أمس حممة دىم 
لمخيم الرمل في الالذقية وقام باعتقال عدد من شباب المخيم ىم وبحسب ما أوردتيم إحدى 

أبو "، و"عمار فارس"الشاب : صفحات التواصل االجتماعي المعنية بنقل أخبار مخيم الرمل
. ، وشاب وفتاة من عائمة البوبمي"حسن الفار"ومؤذن مسجد فمسطين، و" طارق شاويش
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 مخيم خان الشيح
شيد مخيم خان الشيح اليوم حركة شبو طبيعية داخل شوارعو وأزقتو، ترافق ذلك مع سماع 

 قوية جراء قصف المناطق المتاخمة لو، كما لوحظ بأن شبكة االتصاالت تعمل إنفجاراتأصوات 
. بشكل جيد في المخيم وان التيار الكيربائي لم يقطع عنو منذ مساء يوم أمس

 
 :لجان عمل أهمي

قامت الييئة الخيرية إلغاثة الشعب الفمسطيني بتقسيم الغرف ضمن مراكز اإليواء في منطقة 
الزاىرة بدمشق، وتوزيع شوادر فصل بما يتناسب مع عدد أفراد كل عائمة، بعد أن قام اليالل 

. األحمر السوري بتأمين الشوادر

 
الهيئة الخيرية إلغاثة الشعب الفمسطينية تعد مراكز اإليواء في منطقة الزاهرة 

 :مجموعة العمل
من منظمة " نيل سامنز"التقت المجموعة العمل من أجل فمسطينيي سورية ظير اليوم الباحث 

العفو الدولية، والذي يقوم بإعداد تقرير لممنظمة عن وضع الفمسطينيين السوريين في مصر، وقد 
قدمت المجموعة شرحًا وافيًا عن المشكالت التي تواجو الفمسطينيين السوريين ابتداء من مشكمة 

حصر دخوليم من المطارات السورية فقط، مرورًا بأزمة الجامعات وتأخر واإلقامات، إضافة 
. لمشكمة العالقين عمى الحدود الميبية المصرية

كما سمطت المجموعة الضوء عمى معاناة الالجئين الفمسطينيين السوريين في لبنان واألردن، 
. وأشارت المجموعة لموضوع الفمسطينيين السوريين المعتقمين في األردن وبال روسيا وبمغاريا
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" سامنز"ونظمت المجموعة لقاء بين أحد العائالت الفمسطينية السورية في مدينة أكتوبر واألستاذ 
حيث اطمع عمى معاناة تمك العائمة والتي تتشاركيا معظم العائالت الفمسطينية السورية في 

. مصر، خصوصًا فيما يتعمق باألوضاع القانونية والصحية
وفي ختام المقاء شددت المجموعة عمى ضرورة تعاون جميع المؤسسات والمنظمات الدولية 

 .لتخفيف المعاناة عن الالجئين الفمسطينيين السوريين أينما وجدوا
 

 :مصر
شارك عدد من الشعراء والباحثين والمؤرخين الفمسطينيين من أبناء المخيمات الفمسطينية في 

السورية بمصر، بالندوة االجتماعية الثقافية لمدارسة آمال وآالم النكبة واليجرات المتتالية 
 أكتوبر في محافظة الجيزة تحت 6 مايو بمدينة 27، التي عقدت يوم أمس األحد "لمفمسطينيين

مجموعة تواصل الفمسطينيين والسوريين "و" بيت فمسطين لمشعر"و" بيت العودة الفمسطيني"رعاية 
، الجدير ذكره أن الندوة أقيمت ضمن فعاليات الحممة الدولية لمحفاظ عمى اليوية "في مصر
حياء لمناسبة الذكرى ،انتماء- الفمسطينية .  لمنكبة65 وا 

يشار أنو تخمل الندوة عدد من المسابقات الشعرية والثقافية، ومعرض لمتراثيات الفمسطينية، 
. وعرض لمعمومات عن المدن الفمسطينية

 
 أكتوبر 6 االجتماعية الثقافية في مدينة الندوة
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