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 "قصف واشتباكات في مخيم اليرموك، وأزمة مياه في تجمع المزيريب"

 
 
 

 فً سورٌة أحدهما تحت التعذٌب فلسطٌنٌان ٌقضٌان. 

 قصف على محٌط مخٌم درعا لالجئٌن الفلسطٌنٌٌن. 

  ٌستمر بإضرابه عن الطعام للٌوم الرابع على التوالً" راكان حسٌن"الالجئ. 

 األمن السوري ٌفرج عن خمسة الجئٌن فلسطٌنٌٌن. 

 
 
 
 
 

 من آثار الدمار في مخيم اليرموك
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 ضحايا
 .فمسطيني سوري قضى تحت التعذيب في سجون النظام السوري" حسام عمي ابو زامل" -
قضى أول أمس إثر القصف الذي استيدف بمدة كفر بطنا بريف " أكرم ابراىيم ديب" -

 .دمشق

 
 حسام عمي ابو زامل

 آخر التطورات
 حيث ،يعاني سكان تجمع المزيريب في مدينة درعا جنوب سورية من أزمة خانقة في مياه الشرب

يضطر األىالي إلى شراء مياه الشرب عبر الصياريج مما يفاقم من األعباء االقتصادية عمييم 
. خصوصًا مع انتشار البطالة في صفوفيم
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ويذكر أنو يعيش في تجمع المزيريب حوالي العشرين ألف نسمة بينيم ما يقارب التسعة آالف 
الجئ فمسطيني، إضافة إلى المئات من العائالت الفمسطينية التي نزحت عن مخيم درعا بسبب 

. القصف واالشتباكات
وفي ذات السياق سمع يوم أمس أصوات انفجارات عنيفة ىزت مخيم درعا لالجئين الفمسطينيين 

وعمى صعيد .سرعان ما تبين أنيا ناجمة عن قصف المناطق المحيطة بالمخيم بعدد من القذائف
آخر تعرض مخيم اليرموك لالجئين الفمسطينيين لقصف بقذائف الياون تزامن ذلك مع اندالع 

القيادة العامة مدعومة من الجيش النظامي – اشتباكات عنيفة بين مجموعات من الجبية الشعبية 
من جية ومجموعات من الجيش الحر من جية أخرى، حيث اندلعت تمك االشتباكات عند محور 

بمدية اليرموك، أما في ريف دمشق فقد سادت حالة من اليدوء الحذر أرجاء مخيم خان الشيح 
 .تخمميا تحميق لمطيران الحربي وقصف متقطع استيدف المناطق المجاورة

 
 هنغاريا

يستمر بإضرابو عن الطعام لميوم الرابع عمى التوالي، ويذكر أن " راكان حسين"الالجئ الفمسطيني 
قد بدأ اضرابو في ىنغاريا احتجاجًا عمى عرقمة السمطات الينغارية لم شممو بأبنائو بحجة " راكان"

 .أنيا ال تعترف عمى وثائق السفر السورية التي بحوزتيم

 
راكان حسين 

 إفراج
 :أفرج األمن السوري عن خمسة الجئين فمسطينيين سوريين، حيث تم اإلفراج عن كل من

من أبناء مخيم العائدين بحمص أفرج عنو من سجن عدرا قبل " وسيم محمود السمان" -
 . يوماً 50ثالثة أيام، وذلك بعد اعتقال دام حوالي 
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من أبناء تجمع المزيريب في درعا، أفرج عنو بعد اعتقال دام حوالي " حسين عواد" -
 .الشيرين

 .من سكان مخيم النيرب" أيمن وليد عبد اهلل"، و"عمي وليد رافع"، "سامر محمود رافع" -
 

 مفقودين
حيث انقطعت األخبار عنيما خالل سفرىما من " ميدي وبتول عيسى حسن"فقد كل من الطفمين 

 .مصر إلى إيطاليا

 
مهدي وبتول عيسى حسن 


