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 "ثالث عائالت فلسطينية وصلت إلى ليبيا بعد رحلة شقاء وبؤس"

 
 
 

 خمسة شهداء فلسطينيين في سورية .

 قصف ليلي على مخيم اليرموك والحسينية والسبينة .

  على التوالي100استمرار الحصار على مخيم اليرموك لليوم  .

  إصابة طالبة فلسطينية جراء القذائف التي سقطت على كلية العمارة
. في دمشق
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 :شهداء
فمسطيني الجنسية من أبناء مخيم السبينة، استشيد " خميل مصطفى أبو عزام" الشييد -

 .برصاص قناص
فمسطيني الجنسية من أبناء مخيم اليرموك،  ( عاماً 70)" عبد الرؤوف عاشور" الشييد -

 .استشيد متأثرًا بجراحو جراء القصف عمى المخيم
من أبناء مخيم اليرموك فمسطيني الجنسية، استشيد  ( عاماً 17)" شادي الرفاعي" الشييد -

 .متأثرًا بجراحو نتيجة القصف عمى المخيم
فمسطيني الجنسية من سكان مخيم اليرموك،  ( عاماً 45)" محمد حسن صغير" الشييد -

 . برصاص قناص في ساحة الريجةإصابةاستشيد اثر 
 عامًا من سكان مخيم اليرموك فمسطيني الجنسية، 22" جياد جمعة فرحان" الشييد -

 .استشيد برصاص القناص في مخيم اليرموك

 
 التحرير جيش مرتبات من الذي استشهد باألمس في منطقة عدرا وهو حالوة الدين خيرالشهيد 
 :مخيم اليرموك

نقل مراسل مجموعة العمل في مخيم اليرموك نبأ تعرض المخيم لقصف ليمي وسقوط عدد من 
القذائف عمى مناطق متفرقة منو فقد سجل سقوط قذيفة في منطقة المشروع وفي محيط جامع 

 والحارات المؤدية لشارع الثالثين وشارع حيفا باإلضافة إلى ثالث قذائف في 15الوسيم وشارع الـ
محيط ثانوية اليرموك لمبنات لم تسفر عن وقوع إصابات، ونوه المراسل أن المخيم شيد في 

الصباح سقوط عدد من القذائف استيدفت شارع صفد والحارات الفرعية لو ومحيط مشفى الباسل 
 عصرًا فقد 3:15وجامع عبد القادر الحسيني أدت إلى وقوع عدد من اإلصابات، أما في الساعة 

سقطت قذيفة في شارع كفر قاسم عمى سطح بناء اقتصرت أضرارىا عمى الماديات فقط، وُسجل 
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 فروج المورد في شارع اليرموك وقذيفة أخرى  من مساًء سقوط قذيفتين بالقرب9:15في الساعة 
تزامن ذلك مع حدوث  عمى بناء آل السبع في شارع صفد اقتصرت األضرار عمى الماديات فقط،

اشتباكات بين مجموعات الجيش الحر والجيش النظامي، وذكر المراسل أن أىالي المخيم شيعوا 
اليوم الشييد الشاب حازم اليندي الذي استشيد يوم أمس في منطقة عدرا وىو من مرتبات جيش 

التحرير الفمسطيني، ومن جانب آخر وردت معمومات لمجموعة العمل عن إصابة الطالبة 
 من مخيم اليرموك بشظايا قذيفة الياون التي سقطت عمى كمية "مايا بديع حسن"الفمسطينية 

ىندسة العمارة في دمشق اليوم، ومن الجانب المعاشي ال زال سكان المخيم يشتكون من الحصار 
الخانق الذي يفرضو الجيش النظامي لميوم المائة عمى التوالي والذي يمنع بموجبو إدخال المواد 
الغذائية والدقيق والمحروقات، كما يعاني األىالي من التصرفات المشينة لعناصر الحاجز التابع 

. لمجيش النظامي اتجاىيم

 
 التحرير جيش مرتبات من الهندي حازم الشهيد جنازة

 مخيم سبينة
تجدد سقوط القذائف عمى مخيم السبينة، بالتزامن مع اشتباكات متقطعة بين مجموعات الجيش 

الحر والجيش النظامي استخدمت فييا األسمحة الخفيفة والمتوسطة، كما شيد المخيم تحميقًا 
لمطيران الحربي في سمائو، أما عمى الصعيد اإلنساني فان سكان المخيم ما زالوا يعانون من 

وطأة الحصار الذي يفرضو الجيش النظامي عمى مداخل ومخارج المخيم ما أدى إلى نفاد معظم 
. مقومات الحياة فيو ونزوح سكانو عنو

 مخيم خان دنون
خرج أىالي مخيم خان دنون شيبيم وشبابيم ونسائيم لتشيع جثمان الشييد المالزم أول خير الدين 

محمد حالوة من مرتبات جيش التحرير الفمسطيني الذي استشيد يوم أمس في منطقة عدرا 
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بدمشق إلى مثواه األخير في مقبرة المخيم، ومن الجانب المعيشي أكد مراسمنا أن المخيم يعيش 
حالة من اليدوء النسبي إال أن سكانو يعانون من شح المواد الغذائية والمحروقات واستمرار 

. انقطاع التيار الكيربائي واالتصاالت
 مخيم الحسينية

شيد مخيم الحسينية قصفا شديدًا وسقوط عدد من القذائف عمى منطقة المشروع وبالقرب من 
جامع خميل الرحمن وبجانب نادي تل الفخار عمى بناية قبالن وخمف حارة التالوية، وأشار 

المراسل بأن المخيم شيد في ساعات الصباح حالة من اليدوء الحذر ترافق ذلك مع حركة دخول 
وخروج لألىالي، وفي سياق متصل يعاني سكان المخيم من شح المواد الغذائية والخضار ونفاد 

. مادة الدقيق منو بسبب الحصار الذي يفرضو الجيش النظامي عمى المخيم

 
 من آثار القصف على مخيم الحسينية

 

 
 حالوة محمد الدين خير الشهيد تشيع
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 مخيم خان الشيح
في مخيم خان الشيح عن انقطاع التيار الكيربائي واالتصاالت " مجموعة العمل"أفاد مراسل 

األرضية والخموية واالنترنت بشكل تام، ونّوه مراسمنا عن استمرار األزمات المعيشية الخانقة التي 
. يعاني منيا سكان المخيم

 مخيم النيرب
تفيد بأن اجتماعًا عقد اليوم بين ممثل عن حركة الجياد اإلسالمي " لمجموعة العمل"وردت أنباء 

في مخيم النيرب بحمب ومديرة المنطقة الشمالية لألونروا لبيبة اسكندراني، بحث خاللو الطرفان 
أوضاع المخيمات الفمسطينية في سورية وضرورة العمل من أجل التخفيف من معاناة الالجئين 
الفمسطينيين وآالميم ومدىم بالمعونات والمساعدات اإلنسانية، كما طالب ممثل حركة الجياد 

 األونروااإلسالمي األونروا بتحمل مسؤوليتيا تجاه فمسطينيي سورية، من جانبيا أكدت لبيبة بأن 
تعمل حالياً عمى توزيع معونة مالية لمطالب الفمسطينيين في حمب كما وأنيا تجيز سمة غذائية 

ستوزع عمى أىالي مخيمي النيرب وحندرات والالجئين الفمسطينيين في مدينة حمب، وفي السياق 
عينو ال زال سكان المخيم يعانون من أزمات معيشية خانقة ونقص حاد في المواد الغذائية 

. والدقيق والمحروقات
 ليبيا

أفاد مراسل مجموعة العمل في ليبيا بأن ثالث عائالت فمسطينية مكونة من ستة عشر شخصًا 
بينيم أطفال ونساء قد وصموا إلى مدينة طبرق الميبية عبر الصحراء منذ ثالثة أيام بطريقة غير 

بسبب الحظر الذي تفرضو السمطات الميبية عمى دخول الالجئين الفمسطينيين  (تيريب)مشروعة 
. إلى أراضييا
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