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قصف صاروخي عمى مخيم اليرموك يسفر عن ضحية وعدد من "
 "الجرحى

    
 

 

 ضحية فلسطينية سقطت في مخيم اليرموك اليوم .

 قصف على مخيمي اليرموك والحسينية .

 نفاد معظم المواد الغذائية من مخيم خان الشيح .

  أهالي مخيم السبينة يعانون من استمرار الحصار المفروض على
. مخيمهم من قبل الجيش النظامي
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 :ضحايا
 .إثر إصابتو بالقصف الذي استيدف مخيم اليرموك" غسان فتحي أيوب"ارتقاء  -

 
 مخيم اليرموك

نقل مراسل مجموعة العمل نبأ تعرض مخيم اليرموك لمقصف بأربعة صواريخ أرض أرض 
 القديمة وجامع عبد القادر الحسيني، ما أدى إلى سقوط  اليرموكاستيدفت ساحة الريجة ومقبرة

 ووقوع عشرات الجرحى، وانقطاع كامل لمتيار الكيربائي وشبكة االتصاالت أيوبغسان فتحي 
الخموية، ونوه المراسل بأن المخيم شيد في ساعات المساء قصف مدفعي عنيف تركز في 
المنطقة بين شارعي صفد والجاعونة من جية شارع لوبية، ألحق أضرارًا مادية كبيرة بمكان 
سقوطيا، تزامن ذلك مع حدوث اشتباكات بين مجموعات الجيش الحر والجيش النظامي في 

محور بمدية اليرموك بشارع فمسطين، وأشار المراسل أن عناصر حاجز الجيش النظامي 
المتواجدة أول اليرموك قاموا اليوم بإغالق مداخمو ومخارجو ومنعوا دخول وخروج األىالي منو 
ليو، لذلك أطمق سكان المخيم نداء استغاثة عبر مجموعة العمل تطالب فيو المجتمع الدولي  وا 
والفصائل الفمسطينية ومنظمة التحرير لمتدخل من أجل وقف القصف عمى المخيم، كما حذروا 
من حدوث مجزرة حقيقية إذا ما استمر القصف عميو بسبب التواجد الكثيف لألىالي الذي يقدر 

. بعشرات اآلالف
 

 مخيم الحسينية
أفاد مراسل مجموعة العمل أن مخيم الحسينية شيد اشتباكات عنيفة في منطقة السكة بين 

مجموعات الجيش الحر والجيش النظامي استخدمت فييا األسمحة الخفيفة والمتوسطة، أدت إلى 
انسحاب الجيش النظامي من حاجز السكة وقام بالتمركز عمى أسطح المباني المحيطة بالمخيم 
وقنص كافة شوارعو وحاراتو، تزامن ذلك مع قصف شديد عمى منطقة المشروع والشارع العام 

وشارع الخزان، ومن الجانب االقتصادي يشتكي السكان من نقص حاد في المواد الغذائية 
. والمحروقات والدقيق بسبب استمرار انقطاع التيار الكيربائي واالتصاالت عنو
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 امتداد شارع حاجز السكة في مخيم الحسينية

 مخيم خان الشيح
 إنفجاراتحالة من اليدوء الحذر تخيم عمى حارات وأزقة مخيم خان الشيح، تخممو سماع أصوات 

قوية ىزت أرجائو نتيجة فصف المناطق المتاخمة لو، ومن جانب آخر يعاني سكانو من نفاد 
أغمب المواد الغذائية وعدم توفر مادة الطحين ما أدى إلى حدوث أزمة خبز في المخيم، واستمرار 

. انقطاع شبكة االتصاالت والتيار الكيربائي عنو

 
 بعض المتطوعين يعممون عمى إصالح خطوط الكهرباء في مخيم خان الشيح

 مخيم السبينة
يعاني أىالي مخيم السبينة من أزمات معيشية خانقة بسبب شح المواد الغذائية واألدوية والدقيق، 
واستمرار الحصار المفروض عميو من قبل الجيش النظامي، كما يشتكون من استمرار انقطاع 

. التيار الكيربائي واالتصاالت عن المخيم لساعات وأيام طويمة
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 :تركيا
من " بالل شتا"وردت أنباء لمجموعة العمل تفيد بأن معركة إضراب عن الطعام خاضيا الشاب 

 أيام في السجون التركية بعد أن اعتقل أثناء محاولتو السفر 4أبناء مخيم الرمل في الالذقية لمدة 
إلى أوروبا عبر األراضي التركية، وقد نجح الشتا جراء إضرابو عن الطعام عمى انتزاع قرارًا من 
السمطات التركية يقضي بعفو الفمسطينيين السوريين من العقوبات المترتبة عمى مثل ىذه األمور 

واإلفراج عنيم بنفس يوم اعتقاليم، يشار أن الحكومة التركية كانت قد أصدرت قرارا بإعفاء 
السوريين من العقوبات المترتبة عمييم جراء سفرىم إلى أوروبا عبر أراضييا وقد استثنت من ىذا 

. القرار الفمسطيني السوري

 
بالل شتا الشاب 

 :إفراج
أحمد "، "عبودة سويد" :أفرجت مجموعات الجيش الحر عن ثالثة من أبناء مخيم حندرات وىم

.  اقتحاميا لممخيمأثناء كانت قد احتجزتيم أنبعد " محمود دغيم" ،"دباغ
 

: اختطاف
من سكان مخيم العائدين " محمد أبو الخير"قامت مجموعة مسمحة مجيولة اليوية بخطف الشاب 

 . واقتادتو إلى جية غير معمومة2/5/2013بحمص وذلك يوم الخميس 
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