
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1809العدد: 
17-10-2017 

 "قصف يستهدف حي طريق السد بمدينة درعا يخلف دماراً في منازل المدنيين"

 إصابة أحد المدنيين خالل تبادل إطالق نار بين داعش والمعارضة على حاجز يلدا جنوب دمشق •

 سنوات على اإلغالق، افتتاح مدرستين للذكور واإلناث في مخيم السبينة بريف دمشق 4بعد أكثر من  •

 م في لبنان1000فلسطيني سوري يفوز بالمركز الثالث في مسابقة السباحة لمسافه  •



 

 آخر التطورات

استهدفت قوات النظام السوري يوم أمس حي طريق السد جنوب سورية الذي يقطنه عائالت 
 طينية، بأسطوانة متفجرة مما خلف دمارًا في األبنية السكنية ومنازل المدنيين.فلس

يشار أن العديد من العائالت الفلسطينية والنازحة من مخيم درعا تقطن في منطقة البلد وحي طريق 
 السد المجاور، ويعانون جنوب سورية أوضاعًا معيشية وأمنية صعبة.

 
العمل أن تبادل إطالق نار جرى بين تنظيم الدولة "داعش"  وفي جنوب دمشق، أفاد مراسل مجموعة

ومجموعات المعارضة المسلحة على الحواجز الفاصلة بين مخيم اليرموك وبلدة يلدا أدت إلى 
 إصابة أحد المدنيين بجراح.

وكان تنظيم "داعش" جنوب دمشق قد فرض مواعيد محددة لخروج األهالي من مخيم اليرموك إلى 
اورة إلحضار حاجياتهم، فيما سادت حالة استياء بين األهالي من هذا اإلجراء، كما البلدات المج

 تسبب هذا الفعل بتجمع أعداد كبيرة من األهالي لحظة فتح الحاجز وإغالقه عند بلدة يلدا.

الجدير بالذكر أن المنفذ الوحيد لدخول المواد والمساعدات الغذائية ألبناء المخيم المحاصرين هو 
إال أن مجموعات المعارضة المسلحة تتهم داعش والنصرة في مخيم اليرموك والحجر  يلدا،منطقة 

 األسود باغتيال العديد من عناصرها وعدد من الناشطين في يلدا.



 

 -والصالحيةصفورية  -عودة مدارس األونروا  2017-10-15في غضون ذلك، شهد يوم األحد 
سنوات، في حين دعت وكالة "األونروا" أولياء أمور  لتستقبل طالبها بعد إغالق زاد على األربع

طالب مدارس سبينة التابعة للوكالة بمراجعة إدارة المدارس ألخذ موافقة لنقل أطفالهم إلى مدارس 
 سبينة.

يذكر أنه وبحسب مصادر مقربة من النظام فإن عدد العائالت التي دخلت السبينة تقدر بنحو 
محافظة القنيطرة حيث يتم دخول المدينة على دفعات كحي  منهم من أبناء 450عائلة،  1250

الشرقطتلي، وحي المساكن، وحي الجعاثين ويكون الدخول تباعًا، أما منطقة شمال النهر فال يسمح 
بدخول األهالي إليها بسبب األوضاع األمنية هناك ومحاذاتها لمناطق ساخنة مثل الحجر األسود 

 وحجيرة.

 
من المخيم مدمر تدميرًا شبه كامل وتحديدًا  %80يان إلى أن أكثر من وتشير تقديرات شهود الع

المنطقة الممتدة من جامع معاذ بن جبل وحتى فرن المخيم المعروف بفرن األكراد، وهو ما يشكل 
 المدخل الغربي للمخيم.

 المرتبةوفي سياق مختلف، حقق الالجئ الفلسطيني السوري "أحمد موسى" من أبناء مخيم السبينة 
م، وذلك في المسابقة التي نظمتها بلدية صيدا تحت عنوان  1000الثالثة في السباحة لمسافة 

طالب من أبناء  وابراهيم)نسبح بال إدمان(، كما حصل الالجئين الفلسطينيين السوريين أمجد صالح 
 في المسابقة ذاتها. والخامسمخيم سبينة على المركز الرابع 



 

( ألف الجئ 31ن الفلسطينيين القادمين من سوريا إلى لبنان يبلغ )يشار إلى أن عدد الالجئي
 موزعين على كافة المناطق والمخيمات الفلسطينية.

 
 2017أكتوبر  -تشرين األول  16فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

( 462( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم )3601) •
 أة.امر 

 ( امرأة.105( معتقاًل فلسطينيًا في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم )1640) •
القيادة العامة على مخّيم اليرموك يدخل  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  •

 ( على التوالي.1552يومه )
رعاية الطبية بسبب الحصار غالبيتهم ( الجئ والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية وال200) •

 في مخّيم اليرموك.
( 1129( يومًا وعن مخّيم اليرموك منذ )1289انقطاع المياه عن مخّيم درعا مستمر منذ أكثر ) •

 يومًا.
( أيام، والمخّيم 1625أهالي مخّيم حندرات في حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ ) •

 ( يومًا.376أكثر من )يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ 
، في حين يقدر 2016( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية 85حوالي ) •

( ألف، وفي مصر 17( ألف، وفي األردن )31عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي )
 ( آالف، وفي غزة ألف فلسطينيي سوري.8( آالف، وفي تركيا )6)


