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 "ستة فلسطينيين سقطوا اليوم في سورية"

  
 
 

 قصف على مخيم العائدين بحماة واليرموك بدمشق .

 استمرار الحصار على مخيم السبينة من قبل الجيش النظامي .

  نزوح كبير ألهالي تجمع العائدين ببرزة في دمشق إلى المناطق
. المجاورة له

  مخيم درعا منذ يومينأحياءانقطاع التيار الكهربائي عن كامل  .
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 :ضحايا
من سكان مخيم جرمانا فمسطيني الجنسية، قضى أثر " محمد أحمد محمود" ارتقاء -

 .التفجير الذي وقع اليوم وسط العاصمة دمشق
فمسطينية الجنسية من مخيم النيرب نتيجة  (  اماً 18)" أريج أسعد العقمة"ارتقاء الشابة  -

 .سقوط قذيفة  مى المخيم
فمسطيني الجنسية من أبناء وسكان مخيم اليرموك شارع " احمد  بد اهلل  بد اهلل"ارتقاء  -

فمسطين سوق الخضرة، قضى متأثرا بجراحو جراء القصف  مى منطقة كفر بطنا يوم 
 .2013/4/23الثالثاء 

من سكان مخيم خان الشيح، قضى  مى يد مجمو ة " لؤي راضي شاكوش"ارتقاء الشاب  -
 .مسمحة تابعة لمجيش الحر في مخيم خان الشيح

من سكان جديدة  رطوز فمسطيني الجنسية، قضى " حسين غصاب مفمح الراشد"ارتقاء  -
 نتيجة ما تعرض لو من تعذيب شديد في سجون النظام 29/4/2013نحبو يوم االثنين 

السوري، يشار أن الراشد أفرج  نو وىو في حالة إ ياء شديد بعد ا تقال دام ألكثر من 
 .تسعة أشير في فرع فمسطين

فمسطيني الجنسية من سكان مخيم العائدين بحماة، قضى نتيجة " حيان رشيد"ارتقاء  -
 . برصاص القناص المتمركز فوق مبنى األ الفإصابتو

 

 
احمد عبد اهلل عبد اهلل 
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 مخيم العائدين حماة
أكد مراسل مجمو ة العمل بأن مخيم العائدين بحماة تعرض لمقصف، حيث سقطت قذيفتان 

داخمو، األولى في محيط مسجد أبي الفداء والثانية بالقرب من مدرسة ذات النطاقين، أسفرت  ن 
وسقوط  دد من الجرحى، وفي ذات السياق استقبل سكان المخيم أ داد كبيرة " حيان رشيد"ارتقاء 

من أىالي طريق حمب في حماه الذين نزحوا إلى المخيم جراء القصف العنيف التي تتعرض لو 
. مناطقيم

 
 مخيم اليرموك

نقل مراسل مجمو ة العمل نبأ تعرض مخيم اليرموك لقصف وسقوط  دد من القذائف تركزت 
 في المخيم اقتصرت أضرارىا  مى الماديات فقط، ومن الجانب المعيشي ال يزال 15 مى شارع الـ

 التي يتصرفيا  ناصر الحاجز التابع لمجيش أخالقيةسكان اليرموك يعانون من المعاممة غير 
النظامي اتجاىيم، حيث تقوم ىذه العناصر بابتداع أساليب غاية في الدونية من أجل إذالل 

رغاميم  مى مغادره المخيم، ناىيك  ن الحصار الخانق الذي يفرضو الجيش النظامي  األىالي وا 
 مى المخيم منذ أشير ويمنع بموجبو إدخال المواد الغذائية واألدوية والمحروقات إليو، إضافة إلى 

استمرار انقطاع التيار الكيربائي واالتصاالت والماء  نو لفترات زمنية طويمة، ما ينذر بحدوث 
كارثة إنسانية فيو، لذلك أطمق سكان نداء استغاثة ناشدوا فيو جميع المنظمات الدولية والفصائل 

 لمتدخل األونرواالفمسطينية ومنظمة التحرير وجامعة الدول العربية واألمم المتحدة و مى رأسيا 
. والعمل  مى فك الحصار  نو وجعمو مكانا أمنا

ومن جية أخرى خرجت اليوم مظاىرة نسائية في المخيم طالبت المتظاىرات فييا بفك الحصار 
.  ن المخيم وخروج المسمحين منو

و مى صعيد العمل األىمي نفذ  دد من المجان األىمية وبالتعاون مع أىالي مخيم اليرموك اليوم 
. حممة نظافة شممت كافة الحواري التي تعرضت يوم أمس لمقصف
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 برزة–  العائدين تجمع
أفاد مراسل مجمو ة العمل بأن تجمع العائدين في برزة بدمشق شيد اليوم حالة نزوح كبيرة 
لألىالي منو إلى منطقة معربا وتل منين، بسبب القصف الشديد  مى المناطق المتاخمة لو 

واالشتباكات العنيفة داخمو، ودخول الجيش النظامي إلى األبنية والحارات داخل التجمع، ومن 
 .جانب أخر ال تزال شبكة االتصاالت الخموية واالنترنت مقطو ة  ن التجمع منذ يومين

 
 مخيم خان الشيح

أزمة حقيقية يعيشيا سكان مخيم خان الشيح في تأمين مادة الخبز بسبب إغالق معظم األفران 
ألبوابيا نتيجة نفاد الدقيق و دم توفر المحروقات، كما يشتكي األىالي من نقص حاد بالمواد 

. الغذائية والطبية واستمرار انقطاع التيار الكيربائي واالتصاالت  نو لمدة طويمة
 

 مخيم حندرات حلب
ذكر مراسل مجمو ة العمل بأن اجتما ًا  قد اليوم بحضور مدير المدينة الجامعية ورئيس 

الجامعة ومندوب  ن اليالل األحمر السوري واتحاد طمبة سورية في المدينة الجامعية بحمب 
بحث المجتمعون خاللو أوضاع النازحين من مخيم حندرات إلى المدينة الجامعية، وأكدوا  مى 

غاثية، ومن الجانب اإلنساني حالة من التشرد إأىمية تأمين كافة احتياجاتيم من مواد غذائية و
والضياع يعيشيا سكان المخيم بعد سيطرة مجمو ات الجيش الحر  مى المخيم ونزوحيم  نو، 

. وقد  بر األىالي  ن استيائيم من تجاىل الفصائل الفمسطينية ومنظمة التحرير ألوضا يم

 
المساعدات التي ُقدمت للنازحين من مخيم حندرات 

 مخيم السبينة 
يشتكي سكان مخيم السبينة من نقص شديد في المواد الغذائية والطحين واألدوية والمحروقات 

غالق لكافة األفران في المخيم جراء الحصار الخانق الذي يفرضو الجيش النظامي  مى  وا 
. 2012-12-25مداخمو ومخارجو منذ 
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 مخيم درعا
أورد مراسل مجمو ة العمل نبأ استمرار انقطاع التيار الكيربائي  ن كامل أحياء مخيم در ا منذ 
يوم أمس بسبب قصف الطيران الحربي ألحدى محطات الكيرباء في مدينة دا ل، ومن الجانب 

. المعيشي يعاني سكانو من شح المواد الغذائية وخدمات االتصاالت والكيرباء والماء فيو
 

 :اختطاف
وردت معمومات لمجمو ة العمل تفيد بقيام مجمو ة تابعة لمجيش باختطاف الناشط والباحث 

محمد حسين يوم أمس بالقرب من جامع القدس في مخيم اليرموك بعد سمسمة من . السياسي د
.  بعد إجراء  دة اتصاالت ولقاءات تم اإلفراج  نو فجر اليومبأنوالتيديدات، وأضافت المصادر 
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