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األمن السوري يعتقل أحد كوادر حركة حماس في مخيم الرمل بالالذقية "
 "منذ أكثر من عشرة أيام

 

 
 
 

 ضحايا فلسطينيين سقطوا جراء األحداث في سوريةأربع  .

 قصف على مخيم درعا .

 عودة عائالت من مخيم الحسينية إليه .

  أهالي اليرموك يشتكون من المعاملة غير اإلنسانية لعناصر حاجز
. الجيش النظامي اتجاههم
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 :ضحايا
فمسطيني الجنسية من سكان مخيم درعا ميدانيا، " محمد فيصل العيسى"إعدام الشــاب  -

 .يشار أن العيسى كان قد اعتقل منذ أكثر من ستة أشير
فمسطينيتا الجنسية، متأثرين بجراحيما " ىنـاء وصفاء إبراىيم النابمسي"ارتقاء الشقيقتان  -

 .نتيجة إصابتيما بشظايا قذيفة سقطت عمى منطقة دوما بريف دمشق يوم أمس
 أثناء فمسطيني الجنسية من سكان مخيم اليرموك، قضى "محمود عمي طو"ارتقاء الشاب  -

.  سورياإلىدخولو من تركيا 

 
 محمد فيصل العيسى

 مخيم درعا
أكد مراسل مجموعة العمل بأن مخيم درعا تعرض لمقصف وسقوط عدد من القذائف عمى مناطق 
متفرقة منو تركزت في المنطقة الجنوبية من المخيم دون أن تسفر عن وقوع إصابات، تزامن ذلك 

. مع تحميق لمطيران الحربي في سمائو
 

 مخيم الحسينية
أفاد مراسل مجموعة العمل بأن مخيم الحسينية شيد حالة من اليدوء النسبي، ترافق ذلك مع 
حركة عودة كبيرة لسكانو، وأشار مراسمنا بأن عناصر الجيش النظامي سمحوا لألىالي إدخال 

كميات كبيرة من المواد الغذائية والخضار والخبز، بعدما كان يضيق الخناق عمييم وال يسمح ليم 
. بإدخال إال كميات قميمة جدًا تكفي ليوم أو يومين

 
 مخيم خان الشيح

حالة من اليدوء سادت حارات وأزقة مخيم خان الشيح، أما من الجانب المعاشي فال زال سكانو 
. يشتكون من شح المواد الغذائية والدقيق والمحروقات
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 تراكم وا حراق القمامة في مخيم خان الشيح

 
 مخيم اليرموك

نقل مراسل مجموعة العمل نبأ قيام عناصر حاجز الجيش النظامي المتواجدين أول مخيم 
اليرموك بإغالق الحاجز ومنع األىالي من الدخول لممخيم بينما أبقت الحاجز مفتوحًا لمن يريد 
أن يخرج منو، ما أدى إلى تجمع مئات من السكان خارج المخيم بانتظار فتح الحاجز لمدخول 

إليو، وفي السياق عينو ال يزال الحصار الخانق الذي يفرضو الجيش النظامي عمى مداخل 
ومخارج المخيم يشكل ىاجسًا يؤرق سكانو بسبب المعاممة غير اإلنسانية من قبل عناصر الجيش 

 ليم ويقومون بتفتيشيم تفتيشًا دقيقًا وال يسمحون ليم إال واإلىاناتالنظامي الذين يوجيون الشتائم 
. بإدخال كميات قميمة من المواد الغذائية والخضار

 
 مخيم النيرب

 طالب وطالبة من أبناء مخيم النيرب في فندق 40قامت رابطة فمسطين الطالبية باستضافة 
بولمان الشيباء، بيدف تأمين الجو الدراسي المناسب ليم خالل فترة امتحان الشيادة الثانوية، كما 

أنيا خصصت غرفتان إلقامة المشرفين والمشرفات لمواكبة وتمبية حاجات الطالب المقيمين 
وضمن برامج وآليات تحقق غايات الضبط وأعمى تحصيل دراسي، يشار انو سيزور الطالب 
 ىذا ،وبشكل يومي مدرسين مختصين لإلجابة عن تساؤالتيم ومناقشتيم باألمور الميمة بكل مادة
قد خصص المطعم االيطالي كقاعة لمدراسة بشكل مجاني كتقدمة من الفندق لكل الطالب 

. المقيمين فيو
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 :لجان عمل أهمي
قامت ىيئة فمسطين الخيرية في مخيم اليرموك، وبالتعاون مع أىالي الحي برفع األنقاض من 

. مسجد حمزة في شارع العروبة بعد تعرضو لمقصف

 
 مخيم اليرموكرفع األنقاض من مسجد حمزة في 

 
وفي السياق ذاتو أصمح الفريق الميكانيكي التابع لمييئة الخيرية إلغاثة الشعب الفمسطيني مضخة 

. الماء في مخيم خان الشيح بيدف استمرار تدفق المياه إلى أىالي المخيم وعدم انقطاعيا

 
مضخة الماء في مخيم خان الشيح إصالح 
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الداخل والييئة الخيرية - سوريا بالتعاون مع مؤسسة نجدة ناو/ كما نفذت مؤسسة تواصل لمتنمية
إلغاثة الشعب الفمسطيني أسبوع التوعية البيئية والصحية في خان الشيح في مبادرة حممت عنوان 

اشتممت في يوميا األول عمى جمسة توعية صحية حول األمراض السارية  "من حقيم توعيتيم"
وطرق العالج منيا، ترافق مع توزيع قطعة صابون وحذاء صيفي لكل طفل، ويشار إلى أن 
الحممة مستمرة لمدة وأسبوع وتحمل في طياتيا العديد من العناوين اليامة في مجال التوعية 

الصحية كصحة الفم واألسنان وصحة الجسد وشرح طريقة انتقال األمراض السارية والمعدية 
كالقمل والجرب وتوزيع شامبو وصابون مترافقة مع حممة قص الشعر، وتوعية بيئية واألغذية 

. الصحية واألغذية الضارة واألمراض الناتجة عنيا وغيرىا من األنشطة

 
  خان الشيح مخيمأسبوع التوعية البيئية والصحية في

 
 

 :اعتقال
أحد كوادر حركة حماس في مخيم الرمل " أبو عمر"األمن السوري يعتقل إياد شحادة  -

بالالذقية منذ أكثر من عشرة أيام، وفي التفاصيل انقطعت أخبار الشحادة بعد أن تم 
في دمشق ولم ترد عنو أي معمومات حتى المحظة وقد  (253)استدعائو لمراجعة الفرع 

 .وردت معمومات تفيد بأنو معتقل في فرع فمسطين بدمشق
من قبل األمن السوري في مخيم الرمل " محمد فارس ناصيف"أنباء تفيد باعتقال الشاب  -

في الالذقية، الجدير ذكره أن الناصيف من أبناء مخيم حندرات كان قد نزح إلى مخيم 
 .الرمل

 فمسطيني الجنسية في منطقة الوعر من قبل فرع "أشرف صبحي سرحان"اعتقال الشاب  -
 .األمن الجوي في مدينة حمص
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 :إفراج
فمسطيني " أبو طارق شاويش"بعد اعتقالو ألكثر من عشرة أيام األمن السوري يفرج عن  -

 .الجنسية من أبناء مخيم الرمل في الالذقية
من أىالي مخيم حندرات " عالء عجايني"أفرجت مجموعات الجيش الحر عن المحامي  -

 .بعد توقيف لمدة أكثر من شير
 من سكان مخيم العائدين بحمص بعد اعتقالو لمدة "عمـي سـعد طرمـاح"إطالق سراح  -

 .ثالثة أيام أثناء ذىابو لتأمين مادة المازوت لفرن المخيم
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