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 "دخول فرق للهندسة والكشف عن األلغام إلى مخيم اليرموك"

 
 

 

 ضحايا قضوا في سورية أربع. 

 اشتباكات في مخيم درعا. 

  حملة اعتقاالت تعسفية تطال أبناء مخيم السبينة النازحين إلى مخيم خان
 .دنون

 تحليق للطيران الحربي فوق مخيم العائدين بحمص. 
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 :ضحايا

ثالث ضحايا قضوا إثر التجفاف الناجم عن سوء التغذية ونقص العناية الطبية بسبب الحصار 
 :المفروض على مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين هم

 .(خمس سنوات" )رغد محمد المصري" -
 .عاما   ( 58" )حامد صالح" -
يشار أنه قد تم نقله إلى خارج المخيم قبل عدة أيام لتلقي " كايد زغموتمحمد حسين " -

 .العالج
قضى تحت التعذيب في السجون السورية، يشار انه تم اعتقاله " محمود محمد موعد " -

 .منذ خمسة أشهر في منطقة المزة بدمشق

 
 رغد محمد المصري

 :مخيم اليرموك
للهندسة والكشف عن األلغام إلى مخيم اليرموك، أورد مراسل مجموعة العمل نبأ دخول فرق 

 .وذلك تنفيذا  لبنود اتفاق تحييد المخيم
القيادة -وبدوره أكد أنور رجا مسؤول دائرة اإلعالم والتوجيه في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 

المجموعات الفلسطينية )العامة، على أنه يتم العمل على وضع اللمسات األخيرة إلنسحاب 
 .الى منطقة المحكمة وبدأت بعض الخطوات الميدانية بالتنفيذ( سلحةالم
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خمس " )رغد محمد المصري"والطفلة  ،(سنة 58" )حــامــد صــالــح " إلى ذلك أنضم اليوم المسن 
إثر إصابتهما بالتجفاف ونقص العناية الطبية نتيجة  ،لقائمة ضحايا الجوع والحصار (سنوات

ليرتفع بذلك عدد ضحايا الجوع لـ  ،على التوالي 912استمرار الحصار على مخيم اليرموك لليوم 
 .ضحية( 111)
 

 :مخيم درعا
ال يزال مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين يشهد اشتباكات عنيفة بين مجموعات الجيش الحر 

ليوم الثالث على التوالي، كما يتعرض للقصف وسقوط القذائف ما أدى إلى والجيش النظامي ل
 .إلحاق دمارا  كبيرا  في بيوت وشوارع المخيم

 
 :مخيم خان دنون

وردت أنباء عن قيام عناصر الحاجز التابع للجيش النظامي أول مخيم خان دنون باعتقاالت 
السبينة إلى مخيم خان دنون، حيث  عشوائية طالت الالجئين الفلسطينيين النازحين من مخيم

 .ُسجل اعتقال خمسة أشخاص لم يتمكن مراسلنا من معرفة أسمائهم
معيشيا  يشكو سكان المخيم من ضيق الحال وغالء األسعار وشح المواد الغذائية وضعف شبكة 

 .االتصاالت الخلوية
 

 :مخيم النيرب حلب
من الهدوء تسود حارات وشوارع المخيم، ذكر مراسل مجموعة العمل في مخيم النيرب بأن حالة 

إال أن سكانه ال يزالوا يعانون من غالء أسعار الخبز والمازوت والمواصالت الذي أثر سلبا  على 
 .أوضاعهم المعيشية

 
 :مخيم العائدين حمص

حالة من الهلع والخوف عاشها سكان مخيم العائدين بحمص اليوم نتيجة تحليق الطيران الحربي 
بالتزامن مع سماعهم ألصوات انفجارات ضخمة هزت أرجاء المخيم تبين بأنها ناتجة في سمائه 

 .عن قصف المناطق القريبة منه
ومن الناحية المعيشية يعاني سكان المخيم من غالء األسعار وعدم توفر المواد الغذائية واألدوية 

 .والمحروقات
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 :اعتقال
وذلك من قبل قوات  عام 92فلسطيني سوري يبلغ من العمر "اسامة مشهراوي"الشاب  -

 .9112\9\18النظام بتاريخ 
، الجدير ذكره بأنه من المقيمين 9112/9/11يوم ( طارق محمد زيدان)إعتقال المهندس  -

، وهو في العقد الخامس من "طريق الشام"يم العائدين بحمص في الحي الشرقي لمخ
 .سطينالعمر، من أهالي قرية الجش في فل


