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 بحمب من الالجئين  الدينسكان حي سيف الدولة واالذاعة وصالح"
الفمسطينيين يطالبون األونروا والفصائل الفمسطينية 

 "بتحمل مسؤولياتهم اتجاههم

    
 

 ضحيتان فلسطينيتان سقطتا في سورية .

 تجدد القصف على مخيم خان الشيح واليرموك والسبينة .

 اشتباكات عنيفة تدور رحاها في مخيم حندرات .

  أهالي مخيم الحسينية يشتكون من تصرفات مجموعات الجيش الحر
غير المسؤولة واستمرار الحصار المفروض عليهم من قبل الجيش 

. النظامي
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 :ضحايا
 من أبناء مخيم اليرموك فمسطيني الجنسية، قضى إثر "أحمد نور الدين"ارتقاء الشاب  -

 .سقوط قذيفة في حي صالح الدين في بالقرب من دوار فمسطين
فمسطيني الجنسية، قضى متأثرًا بجراحو جراء الشظايا "  سميم شتيويأحمد" ارتقاء الشاب -

 .التي أصيب بيا أثناء القصف عمى مخيم خان الشيح يوم أمس
 

 مخيم خان الشيح
أفاد مراسل مجموعة العمل بأن مخيم خان الشيح تعرض منذ ساعات الصباح الباكر لسقوط عدد 
من القذائف في محيط خان الشيح والمزارع والمناطق المحيطة بو ، كما شيد المخيم حركة نزوح 
لبعض األىالي منو، في ظل استمرار انقطاع التيار الكيربائي عن معظم حاراتو وشوارعو، ومن 

جية أخرى يعاني سكانو من أزمات معيشية خانقة جراء عدم توفر المواد الغذائية والخبز 
. والمحروقات في المخيم نتيجة التوتر األمني واشتداد القصف عميو

 
 مخيم السبينة

نقل مراسل مجموعة العمل نبأ سقوط عدد من القذائف عمى مخيم السبينة اقتصرت أضرارىا عمى 
الماديات، ومن الجانب المعاشي ما زال الجيش النظامي يفرض حصارا خانقا عمى المخيم ما 
تسبب بنقص حاد في الخضار والمواد الغذائية والمحروقات والطحين أدى إلى إغالق معظم 
المحالت التجارية ألبوابيا، ىذا إضافة الستمرار انقطاع التيار الكيربائي واالتصاالت عنو 

. لفترات زمنية طويمة
 

 مخيم اليرموك
ذكر مراسل مجموعة العمل بأن مخيم اليرموك شيد سقوط قذيفة بالقرب من ساحة الريجة دون 

أن تسفر عن وقوع إصابات، وأشار المراسل بأن سحب من الدخان األسود شوىدت تتصاعد من 
أحد األبنية أول شارع فمسطين من جية جامع البشير تزامن ذلك مع سماع صوت انفجار قوي 
ىز أرجاء المخيم، ومن جية أخرى سمح عناصر الحاجز المتواجد أول اليرموك والتابع لمجيش 

 منعوا األىالي من الدخول إليو، وعندما حاولت أنيمالنظامي لألىالي بالخروج من المخيم إال 
مجموعة من السكان الدخول قام عناصر الحاجز بإطالق النار إلرىابيم، أما صعيد الوضع 

اإلنساني فما زال سكان اليرموك يشتكون من نفاد معظم المواد الغذائية واألدوية والطحين بسبب 
. الحصار الخانق الذي يفرضو الجيش النظامي عمى مداخل ومخارج المخيم
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 لجان الدفاع المدني من المتطوعين تسعف المصابين في مخيم اليرموك

 
 مخيم حندرات

أكد مراسل مجموعة العمل بأن مخيم حندرات بحمب شيد اشتباكات عنيفة بين مجموعات الجيش 
الحر والجيش النظامي منذ ساعات الفجر األولى، تزامن ذلك مع سقوط عدد من القذائف طالت 

 500 مخيم حندرات بتأمين إغاثةأماكن متفرقة من المخيم، ومن جانب أخر فقد قامت لجنة 
 سمة مطبخ من اليالل 50 فرشة و60 وسادة من مستودعات المدينة الجامعية و500فرشة و
.  السوري ألىالي المخيم النازحين في الوحدة التاسعة بحمباألحمر

 

 
 اإلغاثة بتأمينها لألهالي النازحين جانقامت لالمساعدات التي 
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 مخيم النيرب
وردت أنباء لمجموعة العمل تفيد بأن ىناك عائالت فمسطينية من سكان حي سيف الدولة 

 تشردوا وىجروا من منازليم منذ أكثر من عام، وىم يعيشون مأساة حقيقية  الدين وصالحواإلذاعة
في ظل عدم وجود مأوى ليم ما اضطرىم لمسكن في بيوت ميجورة في حي صالح الدين 

وبجانب أماكن االشتباكات والقصف وأن يفترشوا األرض في تمك البيوت التي ال تتوفر فييا 
 اإلغاثيةمقومات الحياة، وذلك في ظل غياب كامل لدور األونروا والفصائل الفمسطينية والييئات 

في مد يد العون ليم، وبناء عمى ذلك طالب ىؤالء الالجئين الفمسطينيين من الفصائل الفمسطينية 
ومنظمة التحرير واألونروا تحمل مسؤولياتيا اتجاىيم والعمل عمى تخميصيم من أزمتيم 

. المعيشية
 

 مخيم درعا
أنباء وردت لمجموعة العمل من أىالي مخيم درعا لالجئين الفمسطينيين تفيد بأن محافظ درعا 

بإغالق الفرن االحتياطي وعدم إرسال الطحين إليو لصنع الخبز لممواطنين  اصدر قرارًا شفيياً 
. وذلك لميوم العاشر عمى التوالي

 ما استمر سيتسبب بكارثة إنسانية ألن الفرن يوزع إذابأن إغالق الفرن : "وذكر أحد سكان المخيم
، لذلك حمل سكان "الخبز عمى أىالي درعا بشكل عام ومخيم درعا وطريق السد بشكل خاص

المخيم النظام السوري مسؤولية ما يحصل جراء حصاره عمى المخيم ومنعو من توزيع الخبز إلى 
" األىالي، كما طالبوا المؤسسات الفمسطينية العاممة في سوريا ومنظمة التحرير الفمسطينية

. والفصائل الفمسطينية بالخروج عن صمتيا والتحرك من أجل إنقاذ أرواح أبناء شعبيا
 

 مخيم الحسينية
حالة من اليدوء النسبي تشيده حارات وأزقة مخيم الحسينية، إال أن سكانو يشتكون من السرقات 

المتكررة لمبيوت والمحال التجارية التي تقوم بيا مجموعات مسمحة تابعة لمجيش الحر، كما يعاني 
األىالي من شح المواد الغذائية والمحروقات واألدوية بسبب الحصار المفروض عمى مداخمو 

. ومخارجو من قبل الجيش النظامي
 
: جان عمل أهميل

نظمت ىيئة فمسطين الخيرية يوما تطوعيا لتنظيف محيط مشفى فمسطين في مخيم اليرموك، 
. وذلك تزامنا مع حممة تمقيح ضد الكزاز لسكان مخيم اليرموك
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 :اعتقال
 إثرىاأنباء تفيد بقيام األمن السوري بحممة دىم واعتقال في مخيم العائدين بحماة وقد اعتقل عمى 

.  من أبناء المخيم" محمد راضي"و" عمر السباعي"الشابين 
 
 

 :مفقودون
فمسطيني من سكان مخيم اليرموك، الذي " حسين الشيابي"بعد يوم من فقدانو عثر عمى السيد 

 عمى طريق المطار، يشار أن الشيابي كان فقد مع سيارتو التكسي 2013-5-3فقد يوم الجمعة 
.  صحنايا بريف دمشقمنطقوعمى طريق مطار دمشق الدولي وىو يقطن في 

 
حسين الشهابي السيد 
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