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األمن السوري يعتقل عددًا من الطالب الفمسطينيين من مدارسهم في "
 "درعا
 

 
 
 

 ستة ضحايا فلسطينيين سقطوا اليوم في سورية .

 قصف على مخيم اليرموك .

 استمرار الحصار على مخيم اليرموك والنيرب والحسينية والسبينة .
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 :ضحايا
 .قضى إثر االشتباكات التي وقعت يوم أمس في مخيم اليرموك" محمد ساعد" -
 .قضى إثر االشتباكات التي وقعت يوم أمس في مخيم اليرموك" الرحمن أبو زليجة عبد" -
 .قضى إثر االشتباكات التي وقعت يوم أمس في مخيم اليرموك" وسيم سميمان" -
 .قضى إثر االشتباكات التي وقعت يوم أمس في مخيم اليرموك" أحمد عيطاني" -
 .قضى إثر االشتباكات التي وقعت يوم أمس في مخيم اليرموك" سامي الزواوي" -
 .قضى إثر االشتباكات التي وقعت يوم أمس في مخيم اليرموك" عبد الكريم سميمان" -
 

 
 محمد ساعد

 مخيم اليرموك
أفاد مراسمنا عن استيداف مخيم اليرموك بعدد من القذائف، حيث تركز القصف عمى محيط 

ثانوية اليرموك، وعمى منتصف شارع اليرموك، إضافة لشارع فمسطين، كما أشار مراسمنا عن 
وقوع اشتباكات عنيفة عمى مداخل المخيم، حيث تناقمت بعض الصفحات المعنية بنقل أخبار 

 عنصرًا من الحاجز عند بداية المخيم، ومن جانب آخر 20المخيم أنباء تتحدث عن سقوط نحو 
أكد مراسمنا استمرار انقطاع الكيرباء لميوم السادس عمى التوالي، ىذا ويستمر الحصار الذي 

يفرضو عناصر الجيش السوري النظامي عمى المخيم حيث يمنعون دخول المواد الغذائية إليو إال 
. بكميات قميمة

 
 مخيم خان الشيح

إغالق الطرق المؤدية لمخيم خان الشيح حيث قام حاجز دروشا بإغالق الطريق المؤدية من 
 الطريق المؤدية من دمشق إلى بإغالقالمخيم إلى العاصمة دمشق، كما قام حاجز عرطوز 

مخيم خان الشيح ، ومن جانب آخر أفاد مراسمنا عن حالة من اليدوء الحذر عاشيا أىالي مخيم 
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 ناجمة عن القصف عمى المناطق المجاورة لو، فيما إنفجاراتخان الشيح، تخمميا سماع أصوات 
. استمرت أزمات الخبز والمحروقات وارتفاع أسعار المواد الغذائية في المخيم

 
مخيم السبينة 

قصف عنيف لممناطق المحاذية لمخيم السبينة، حيث سمعت أصوات االنفجارات الناجمة عن 
القصف بقذائف الياون والمدفعية عمى تمك المناطق، فيما استمَر الجيش السوري النظامي بفرض 

حصاره الخانق عمى أىالي المخيم، حيث ال تزال مخابز المخيم متوقفة عن العمل بسبب نفاد 
. الطحين والمحروقات منيا

 
 مخيم الحسينية

، تخممو سماع أصوات القصف عمى المناطق المجاورة لو، وأكد ةالحسينيىدوء حذر في مخيم 
مراسمنا استمرار الحصار الذي يفرضو الجيش النظامي عمى المخيم، مما تسبب بتفاقم األزمات 

. المعيشية التي يعاني منيا سكان المخيم
 

 مخيم النيرب
نزوح عدد من أىالي مخيم حندرات إلى مخيم النيرب، وذلك بسبب توتر األوضاع األمنية في 

المناطق المحيطة بمخيم حندرات، وال يزال مخيم النيرب يعاني من الحصار الذي تفرضو عميو 
مجموعات من الجيش الحر، حيث تمنع دخول المواد الغذائية إليو، ومن جانب آخر يعاني أىالي 
مخيم النيرب من تصرفات الحواجز التابع لمجيش النظامي داخل المخيم، حيث تقوم تمك الحواجز 

. بتجاوزات كثيرة منيا سرقة المنازل والمحال التجارية
 

 :لجان عمل أهمي
طوعي تقامت مجموعة من م

في مخيم " بسمة العودة"مؤسسة 
اليرموك بإعادة تأىيل مرافق جامع 

عبد القادر الحسيني، كما قامت 
. بتأمين مستمزمات النظافة فيو
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 :معتقمون
األمن السوري يعتقل عددًا من الطالب الفمسطينيين في مدرسة المحطة حيث قام عناصر األمن 

: السوري باعتقال كاًل من
ىم طالب ثانوية عوجمي" يزن العداد"و" محمد أبو خميفة"و" محمد أبو عابد"و" كرم عيسى حمد"

. عامة

 
" محمد أبو خميفة"و" محمد أبو عابد"و" كرم عيسى حمد"

 
 :مفقودون

حيث كان آخر تواصل معيم في " بشرى عبد المعطي"وزوجتو " عمر ناصيف"فقدان الشاب 
. منطقة البويضة

 
" بشرى عبد المعطي"وزوجته " عمر ناصيف"

 :إفراج
.  وىو في حالة جيدةمجيولة سراح السيد قيس الرممي الذي تم اختطافو من قبل مجموعة إطالق
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