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 "اً الشقيقان أبو العينين ولدا معًا وقتلهما النظام السوري مع"

 
 

 

  خمسة فلسطٌنٌٌن قضوا فً سورٌة بٌنهم أربعة تحت التعذٌب فً أقبٌة األمن
 السوري

 قصف بالبرامٌل المتفجرة على مخٌم حندرات لالجئٌن الفلسطٌنٌٌن بحلب. 

 إصابة عدد من أبناء مخٌم خان الشٌح بجراح إثر استهداف حافلتهم. 
 توزٌع كمٌات محدودة من المساعدات على أهالً مخٌم الٌرموك. 
  السلطات اإلٌطالٌة تنقذ عدد من المراكب التً تقل الجئٌن فلسطٌنٌٌن سورٌٌن

. قادمٌن من لٌبٌا
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 ضحايا
ضحية ىي الحصيمة الموثقة لضحايا التعذيب في سجون النظام السوري، والتي قامت "244" 

مجموعة العمل من أجل فمسطينيي سورية بتوثيقيم حتى يوم أمس، حيث يؤدي التعذيب الشديد 
إلى موت المعتقل لدى تمك األفرع األمنية، وخالل متابعتيا لتوثيق الضحايا وثّقت مجموعة العمل 

وىما توأمان " عمي وحسن أبو العينين"أربعة ضحايا جدد قضوا تحت التعذيب بينيما الشقيقان 
 وىما من أبناء مخيم اليرموك بدمشق تم اعتقاليما في وقت سابق بالقرب من 1994ولدا عام 

من أبناء مخيم اليرموك " طارق ياسر رشدان"حاجز حجيرة، كما وثقت المجموعة مقتل كل من 
من أبناء مخيم العائدين بحمص وذلك أثناء " فراس الضعيف" عامًا، و29ويبمغ من العمر 

وذلك إثر استيداف الحافمة " منتيى قاسم عبده""في حين قضت ، اعتقاليما عند األمن السوري
 .التي كانت تقميا إلى مخيم خان الشيح عبر طريق زاكية بالرصاص والقذائف

 
 فراس الضعيف

 آخر التطورات
المروحيات العسكرية تستيدف مخيم حندرات بحمب بعدد من البراميل المتفجرة، وذلك بالتزامن مع 

اندالع اشتباكات عنيفة في محيط المخيم بين مجموعات المعارضة السورية والجيش السوري 
النظامي، ويذكر أن عددًا كبيرًا من منازل المخيم قد سّويت باألرض نتيجة القصف المتكرر 

والعنيف لممخيم الذي تسيطر عميو مجموعات تابعة لممعارضة السورية حيث سيطرت عميو بشكل 
. كامل بعد اشتباكات عنيفة أجبرت أىاليو عمى تركو والمجوء إلى المخيمات والبمدات المجاورة
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 استهداف مخيم حندرات بالبراميل المتفجرة

أما في ريف دمشق فقد سقطت ضحية وعدد من الجرحى من أبناء مخيم خان الشيح بريف 
دمشق وذلك إثر استيداف الحافمة التي كانت تقميم إلى المخيم عبر طريق زاكية، حيث أصيبت 

صابة ثالث نساء وعدد " منتيى قاسم عبده"حافمتيم بالرصاص والقذائف، مما أدى إلى قضاء  وا 
ويذكر أن طريق زاكية ىو الطريق الوحيد الذي بقي ألىالي المخيم لموصول إلى ، من الشباب

المناطق المجاورة لو، وبشكل عام يعيش المخيم حالة من القمق والتوتر وذلك إثر استيدافو 
 .ومحيطو بشكل متكرر

وفي مخيم اليرموك بدمشق سمحت حواجز الجيش النظامي ومجموعات الجبية الشعبية والتي 
 يوم بدخول كميات محدودة من المساعدات الغذائية حتى يتم 400تحاصر المخيم منذ أكثر من 

توزيعيا عمى أىاليو، حيث تجمع المدنيين المحاصرين منذ ساعات الصباح األولى في ساحة 
الريجة عند منتصف شارع اليرموك الرئيسي أماًل منيم بالحصول عمى حصة غذائية تخفف من 

 حيث يعاني المخيم من نقص حاد بالخدمات الصحية إضافة إلى توقف ،آثار الحصار المستمر
جميع مخابزه عن العمل ونفاد المواد التموينية من أسواقو، إلى ذلك شيد المخيم يوم أمس بزيارة 

حيث اشترط بقاءىم فيو لمدة اقصاىا ثالث " القدم"بعض العائالت الفمسطينية لممخيم من منطقة 
 .ساعات فقط ومن ثم الخروج منو

الجدير بالذكر أن معظم المناطق المحيطة بالمخيم قد أجرت اتفاقات مصالحة بينيا وبين 
 .الحكومة السورية، إال أن قضية المخيم لم تحل حتى المحظة
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 تجمع أهالي مخيم اليرموك بانتظار المساعدات

 ليبيا
وردت لممجموعة أنباء تفيد بأن خفر السواحل اإليطالية قام بإنقاذ جميع القوارب التي غادرت ليبيا 

يوم األربعاء الماضي عن طريق بنغازي، والتي تقل عدد من العائالت الفمسطينية السورية 
 .والسورية


