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قصف بالبراميل المتفجرة استهدف مخيم خان الشيح، وأربع ضحايا فلسطينيين "
 "سقطوا في سورية يوم أمس

 
 

 

 

 اشتباكات في محيط مخيمي خان دنون ودرعا. 

 استمرار توقف إدخال المساعدات إلى مخيم اليرموك. 
  وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان توافق على تقدم فلسطينيي سورية

 .لالمتحانات الرسمية

 فلسطينيو سورية يعتصمون أمام مقر مفوضية الالجئين في بانكوك بتايلند. 
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 ضحايا 
هما  ،أربعة فلسطينيين قضوا في سورية، اثنان منهم تحت التعذيب في سجون األمن السوري

ويذكر أنه تم اعتقالهما منذ  ،من أبناء مخيم اليرموك" باسل يوسف عزيمة"و" أحمد يوسف عزيمة"
من أبناء مخيم خان دنون، " بسام علي شافعي"و ،"محمد حسن شحادة"حوالي العام، كما قضى 

إثر اإلشتباكات التي وقت أول أمس في محيط مخيم خان دنون، ويشار أنهما من عناصر 
 .القيادة العامة –الشعبية الجبهة 

 
 باسل يوسف عزيمةو  أحمد يوسف عزيمة

 التطورات الميدانية
قصف بالبراميل المتفجرة استهدف أول مخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق يوم 
أمس، أدى إلى دمار كبير في منازل المدنيين، أما في مخيم اليرموك في جنوب دمشق فقد خرج 

المجموعات المسلحة في مظاهرة بعد صالة الجمعة، طالبوا فيها رفض أي هدنة بعض عناصر 
 .أو مبادرة لتحييد المخيم، وقد تخلل المظاهرة إطالق رصاص في الهواء من قبل المتظاهرين

إلى ذلك دارت ليل أول أمس اشتباكات عنيفة بين مجموعات من الجيش الحر ومجموعات من 
القيادة العامة في محيط مخيم خان دنون بريف دمشق أدت  -ين الجبهة الشعبية لتحرير فلسط

إلى سقوط اثنين من عناصر القيادة العامة حيث تم تشيعيهما في المخيم يوم أمس، كما تزامن 
ذلك مع إشتباكات اندلعت بين الجيش النظامي ومجموعات من الجيش الحر في محيط مخيم 

تشهد اشتباكات عنيفة وأعمال قصف بشكل يومي، درعا، ويشار أن المناطق المجاورة للمخيم 
وفي لبنان فقد أعلن مكتب مدير عام وزارة التربية والتعليم العالي بأن الوزارة تقوم باستالم طلبات 
الترشيح من الطالب الفلسطينيين السوريين الذين يحملون أوراقهم الثبوتية بشكل اعتيادي أسوة 

ي لبنان، أما الطالب الفلسطينيين من سوريا والذين ليس لديهم بالطالب اللبنانيين والفلسطينيين ف
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أوراق ثبوتية، فإن مجلس الوزراء قد وافق على أن يتقدموا لالمتحانات لهذا العام، وسيتم اإلعالن 
عن قبول استالم طلبات ترشيحهم خالل اليومين القادمين، وذلك بعد مناشدات أطلقتها المؤسسة 

لمجلس الوزراء اللبناني بخصوص السماح للطالب " شاهد"ان الفلسطينية لحقوق اإلنس
 .الفلسطينيين المهجرين من سورية التقدم لالمتحانات

 
 دولي

قام عدد من الالجئين الفلسطينيين السوريين والسوريين بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المفوضية 
ي محاولة منهم تسليط الضوء العليا لشؤون الالجئين في بانكوك في تايلند، وذلك أول أمس، ف

على معاناتهم بسبب احتجاز عدد منهم في السجون التايلندية، مطالبين بسرعة التحرك لوضع 
 .حد لمعاناتهم

 
 حتجاجية أمام مقر المفوضية اللليا لشوون الجاجيين في بانوو االوقفة ال
 الوضع المليشي

مدعومة من الجيش السوري النظامي بفرض القيادة العامة،  – تستمر عناصر الجبهة الشعبية
حصارها المشدد على مخيم اليرموك للشهر التاسع على التوالي، حيث تمنع إدخال المواد الطبية 
والغذائية والمحروقات إلى داخل المخيم، كما أكد مراسل مجموعة العمل أنه لم يتم يوم أمس 

 .مإدخال المساعدات أو إخراج أية حالة إنسانية من المخي
وفي ريف دمشق يعاني أهالي مخيم خان الشيح من انقطاع الطرق الواصلة بين المخيم ومركز 

كما تستمر معاناة أهالي مخيمي السبينة والحسينية بسبب منعهم من العودة  ،المدينة بشكل متكرر
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إلى مخيماتهم التي يسيطر عليها الجيش النظامي ومجموعات من الفصائل الفلسطينية المقربة 
نه منذ عدة أشهر وذلك بعد إشتباكات عنيفة إندلعت بينهم وبين مجموعات من الجيش الحر م

 .انتهت بسيطرة الجيش النظامي على المخيمين بشكل كامل
 

 افراج
من أبناء مخيم النيرب بحلب، وذلك بعد اختطافهما " عالء شاهين"و ،"محمد شاهين"اإلفراج عن 

 .والي الشهرمن قبل مجموعة مجهولة الهوية منذ ح


