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 "هدوء حذر يسود معظم المخيمات الفمسطينية في سورية"

 
 
 

  مجموعات الجيش الحر تشن حملة دهم واعتقال لعناصر الحجر
. األسود التابعة لها في مخيم اليرموك

 اشتباكات في مخيم اليرموك .

  أهالي مخيم الحسينية يتصدون لمجموعة مسلحة حاولت سرقة
. منازل المخيم

  األونروا في لبنان تعلن عن بدء موعد توزيع المساعدات النقدية
. لالجئين الفلسطينيين من سورية إلى لبنان
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 مخيم اليرموك
أكد مراسل مجموعة العمل نبأ حدوث اشتباكات عنيفة في ساعات المساء بين مجموعات الجيش 

الحر والجيش النظامي عمى محور بمدية اليرموك بشارع فمسطين استخدمت فييا األسمحة 
 كما وردت أنباء لممجموعة تفيد بقيام العناصر األمنية التابعة لمجبية الشعبية ،المتوسطة والخفيفة

ــ القيادة العامة ــ والجيش النظامي المتواجدين أول مخيم اليرموك باالعتداء عمى امرأة من أبناء 
المخيم بشكل وحشي وىمجي وضربيا بأخمص البندقية عمى مرأى جميع األىالي الداخمين 
والخارجين ومن ثم اقتيادىا إلى جية مجيولة اليوية، وفي سياق أخر نقمت إحدى صفحات 

التواصل االجتماعي المعنية بنقل أخبار مخيم اليرموك خبر قيام الفرقة الثانية قوات خاصة من 
مجموعات الجيش الحر في المنطقة الجنوبية منذ عدة أيام بحممة مستمرة ضد المجموعة 

المسمحة من الحجر األسود التي ثبت تورط عناصر وقيادات منيا بعمميات سرقة وتخابر مع 
ضباط باألمن السوري والترتيب لتسميم قيادات بالجيش الحر لألجيزة األمنية وتمقييا دعم بالمال 

 يتحصنوالسالح من ضباط باألجيزة األمنية في منطقة السبينة، ومنيم المدعو أبو ىارون الذي 
في مقره حيث تجري المفاوضات معو لتسميم نفسو لمجنة التي تشكمت لمالحقتيم بحسب ما ذكره 

. المصدر
 

 مخيم خان الشيح
حالة من اليدوء عاشيا سكان مخيم خان الشيح ترافق ذلك مع عودة التيار الكيربائي لممخيم بعد 
االنقطاع الذي سببو قصف المنشيو عصر يوم أمس، حيث قام عدد من أبناء المخيم بإصالح 
عادة الكيرباء، أما عمى الصعيد االقتصادي فيعاني السكان من شح المواد الغذائية  الكابالت وا 

. والنقص الشديد في األدوية ومادة الخبز والمحروقات

 
 آثار القصف عمى مخيم خان الشيح باألمس
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 مخيم النيرب
رابطة فمسطين الطالبية قامت بتقديم خدمات كثيرة لطالب الشيادة اإلعدادية والثانوية من أبناء 
مخيمي حندرات والنيرب حيث أخذت عمى عاتقيا التكفل بمصاريف التنقل واإلقامة ليم وذلك 

. لمتخفيف من التحديات التي تواجييم وتأمين جو جيد لمدراسة عمى امتداد توزعيم
الجدير ذكره بأنو نتيجة تواصل الييئة الخيرية إلغاثة الشعب الفمسطيني وبعض الطالب في 

قدمت األخيرة مساعدة عاجمة لمطالب الفمسطينيين " من اجل حمب"المدينة الجامعية مع جمعية 
. تتضمن خبز ومعمبات (المرحمة الثانوية)والسوريين في المدينة الجامعية 

 
 مخيم الحسينية

أكد مراسل مجموعة العمل بأن حالة من اليدوء النسبي شيدتو حارات وأزقة مخيم الحسينية، 
حيث ُسجل في الفترة األخيرة حاالت عودة لألىالي إليو، وسماح عناصر الحاجز التابع لمجيش 
دخال  ليو والسماح ليم بإخراج أغراضيم من المخيم وا  النظامي لمسكان بالدخول والخروج منو وا 

. المواد الغذائية والخضار

 
 حركة السكان عمى حاجز مخيم الحسينية

 
ومن جية أخرى تصدى سكان المخيم يوم أمس لمجموعة مسمحة حاولت سرقة بعض السيارات 
المركونة في منطقة جامع خميل الرحمن مستغمة خمو بعض الحارات من السكان، حيث استطاع 
األىالي طردىم بعد أن جرت بينيم مالسنات كالمية، أما عمى الصعيد اإلنساني فما يزال سكانو 
يعانون من استمرار انقطاع التيار الكيربائي والماء وضعف شبكة االتصاالت األرضية والخموية 

. عن المخيم لفترات زمنية طويمة
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 :لجان عمل أهمي
دعت الحممة الوطنية إلعادة أىمنا إلى منازليم في المخيمات الجيات المعنية في سوريا وكل 

القوى والفصائل وىيئات المجتمع المدني الفمسطيني والسوري بتكثيف جيودىا وعمميا من أجل 
. إعادة الميجرين والنازحين إلى منازليم في المخيمات الفمسطينية

 
 :اعتقال
فمسطيني الجنسية من سكان مخيم العائدين بحمص، اعتقل يوم " ىمام أيوب"الشاب 

 من أمام قسم شرطة المحطة في المدينة ولم ترد أي أنباء أو معمومات عنو حتى 2012\9\11
. اآلن

 
 همام أيوب

 :األونروا
وذلك بتاريخ  ستبدأ األونروا توزيع المساعدات النقدية لالجئين الفمسطينيين من سورية إلى لبنان،

، ، حيث توزع المساعدات في المناطق الرئيسية لتواجد الالجئين الفمسطينيين" حزيران17-22"
 ( 133.3) ليرة لبنانية أي حوالي 200000ويقدم لمعائمة المكونة من فرد واحد إلى ثالثة أفراد

 ليرة لبنانية أي حوالي 300000دوالر، كما تستفيد العائمة المكونة من أربعة أفراد وما فوق 
دوالر  (33.3 ) ليرة لبنانية 50000"دوالر، إضافة إلى توزيع مساعدات نقدية لمغذاء  (200)

". لكل فرد من أفراد العائمة
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