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الهئية الشرعية في درعا تعدم شخصين اعترفا بقيامهما بتفخيخ سيارة قضى "
 "بإنفجارها عائلة فلسطينية

 
 
 

 

 فلسطيني قضى تحت التعذيب في سجون األمن السوري. 

 إنفجار عبوة ناسفة في مخيم اليرموك. 

 قصف يستهدف أطراف مخيم خان دنون بريف دمشق. 

 اشتباكات في محيط مخيم درعا جنوبي سورية. 
  المجلس المدني في مخيم اليرموك يطالب بتغليب المصلحة العامة ألهالي

 .المخيم
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 ضحايا
من أبناء مخيم اليرموك، قضى تحت التعذيب في سجون النظام السوري يوم " أحمد طه"

 .بعد خروجه من المخيم الستكمال دراسته 4/4/4104ه اعتقل يوم ، يشار أن01/4/4104
 

 تطورات ميدانية
قامت الهيئة الشرعية التابعة للمعارضة السورية في بلدة اليادودة في درعا بإصدار أحكام اإلعدام 

قضى ضحيتها سبعة من أبناء " السبروجي"بحق شخصين اعترفا بتورطهما بتفخيخ حافلة لعائلة 
مارس الماضي ويشار أن العائلة فلسطينية من سكان بلدة  42حيث وقع االنفجار يوم العائلة 

" نورس حمد"و "هللا عمر أدهم عبد"المزيريب، ووفق بيان صادر عن الهيئة الشرعية أن المدعوان 
أنهما اعترفا بقيامهما بتفخيخ الحافلة بناءًا على طلب من بعض المحسوبين على األمن العسكري 

 .السوري
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وفي سياق متصل شهد محيط مخيم درعا اشتباكات اندلعت بين الجيش النظامي ومجموعات من 
الجيش الحر، أما في مخيم اليرموك بدمشق فقد ُسجل يوم أمس إنفجار عبوة ناسفة أمام أحد 

اقتصرت األضرار فيها على الماديات، ومن جانبه أدان المجلس المدني في مخيم  ،منازل المخيم
اليرموك، تلك الحادثة، وذلك خالل إجتماعه الذي عقده أمس في المخيم، فيما أصدر المجلس 
بيانًا يتعلق بآخر التطورات داخل المخيم مطالبًا كل الجهات بتغليب مصلحة المخيم على 

دًا على اعتماد لغة الحوار فيما يتعلق بقضايا المخيم، أما مساء أمس المصالح الشخصية، ومؤك
فقد تعرضت أطراف مخيم خان دنون لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق لسقوط عدة قذائف، 

 .ويشار أن محيط المخيم يشهد حالة من التوتر بسبب االشتباكات واألعمال العسكرية
 

 الوضع المعيشي
في حين لم  ،المفروض على مخيم اليرموك منذ حوالي التسعة أشهريستمر الحصار المشدد 

يسجل أمس إدخال أية مساعدات أو إخراج حاالت إنسانية من المخيم، فيما يعاني األهالي من 
إنتشار مرضي التجفاف واليرقان وذلك بسبب نقص التغذية والرعاية الطبية، أما مخيم جرمانا فال 

القلق بسبب التوتر في األماكن المحيطة به، أما مخيم العائدين  يزال األهالي يعيشون حالة من
في حماة فيشتكي أهله من ارتفاع أسعار المواد التموينية وغالء المعيشة، في حين يعاني أهالي 
مخيم خان الشيح بريف دمشق من تدني الخدمات الصحية في المخيم حيث يعمل المستوصف 

لك بسبب توتر األوضاع في محيط المخيم إضافة إلى الوحيد في المخيم بطاقته الدنيا وذ
 .االنقطاع المتكرر للطرقات الواصلة بين المخيم ومركز المدينة

 
 اإلفراج

من أبناء مخيم النيرب لالجئين الفلسطينيين في حلب حيث أنه كان " أحمد حوراني"االفراج عن 
 .معتقاًل لدى األمن السوري

 
 لجان عمل أهلي
الخيرية تستمر بتنفيذ مشروع إطعام مسكين في مخيم اليرموك، حيث قامت الهيئة هيئة فلسطين 

 .وجبة غذائية على بعض عائالت المخيم( 10)بتوزيع 
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 مشروع إطعام مسكين في مخيم اليرموك


