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جريمة قتل مروعة استهدفت فلسطينيين سوريين في مدينة سبها "
 "الليبية
 

  
 
 

 قصف على مخيمي اليرموك وخان الشيح .

 تسجيل حاالت سرقة في مخيمي الحسينية والسبينة .

 حملة دهم واعتقاالت في مخيم العائدين بحماة .
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 مخيم اليرموك
شيد مخيم اليرموك تحميقًا لمطيران الحربي في سمائو منذ الصباح الباكر، ترافق ذلك مع قصف 

وسقوط لعدد من القذائف عمى مناطق متفرقة منو، وحدوث اشتباكات بين مجموعات الجيش 
الحر والجيش النظامي عمى عدة محاور، ومن جانب آخر ما يزال الحصار عمى المخيم مستمرًا 

 .ىذا وتعاني مناطق واسعة فيو من انقطاع التيار الكيربائي لساعات طويمة

 
. اليرموك مخيم في القديمة الشهداء مقبرة أصاب الذي الدمار آثار من جانب

 
 مخيم خان الشيح

أفاد مراسل المجموعة عن تعرض مخيم خان الشيح لمقصف، حيث سقطت عدة قذائف عمى 
الحارة الغربية فيو واقتصرت األضرار عمى الماديات، كما شيد المخيم تحميقًا لمطيران الحربي في 

، 68سمائو، وأشار المراسل إلى وجود حاالت اعتداء عمى بعض أبناء المخيم من قبل حاجز الـ
ومن جانب آخر ال يزال المخيم يعاني من العديد من األزمات المعيشية أىميا غالء األسعار 

. وندرة المواد التموينية
 

 حماة– مخيم العائدين 
أفاد مراسمنا في مخيم العائدين بحماة تعرض المخيم لحممة دىم واعتقاالت نفذتيا قوات األمن 

السوري، وتواردت أنباء عن اعتقال عدد من أبناء المخيم، وفي سياق متصل قامت مجموعة من 
. الوجياء بمحاولة التوسط لإلفراج عن المعتقمين
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 مخيم الحسينية
 ناجمة عن قصف المناطق إنفجاراتىدوء حذر في مخيم الحسينية تخممو سماع أصوات 

المجاورة لو، ومن جانب آخر أكد مراسمنا استمرار الحصار الذي تفرضو قوات النظام عمى 
. المخيم، كما نّوه إلى تعرض العديد من منازل المخيم لمسرقة

 
 آثار الدمار في مخيم الحسينية

 
 مخيم السبينة

ال يزال الحصار الذي تفرضو قوات الجيش السوري عمى مخيم السبينة مستمرًا، مما فاقم معاناة 
. من تبقى من األىالي، وأكد مراسمنا تعرض عدد من بيوت المخيم اليوم لمسرقة أيضاً 

 
 ليبيا

جريمة قتل مروعة حدثت بمزرعة في مدينة سبيا الميبية بحق عائمة فمسطينية حيث تم ذبح 
البعض منيم وقتل اآلخرين رمياً  بالرصاص، فنقاَل عن وكالة أكاكوس، فقد تعرض الفمسطيني 

طالق باقتحامقامت ، جمعة وأبنائو، إلى سطو مسمح من قبل مجموعات مسمحة مجيولة  منزلو وا 
. الرصاص عميو وىو نائم مما تسبب بقتمو ومن ثم قتموا ابنو بالرصاص، وحاولوا قتل ابنو اآلخر

 
 اختطاف

قامت مجموعة مجيولة اليوية فجر اليوم باختطاف السيد سعيد خنيفس من منزلو في مخيم خان 
. الشيح بعد االعتداء عميو وعمى احد أبنائو بالضرب، قبل اقتياده إلى جية غير معمومة
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 :اعتقال
من قبل قوات األمن السوري لممرة الثانية حيث تم اعتقالو قبل أسبوعين، " إبراىيم غضبان"اعتقل 

عمى حاجز دروشا " أشرف صياح الدالي"وىو من أىالي مخيم العائدين بحمص، كما اعتقل 
. القريب من مخيم خان الشيخ
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