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 "إعتقال أربعة طالب فلسطينيين من جامعة حلب"

 
 
 
 
 

 

 ثالثون فلسطينياً سورياً قضوا خالل األسبوع الماضي: مجموعة العمل. 

 الجئ فلسطيني قضى يوم أمس. 

  بالبراميل المتفجرة يستهدف مخيم حندراتقصف. 

  نرفض خبزاً مغمساً بدمنا"أبناء مخيم اليرموك". 

 قصف يستهدف مخيمي درعا وخان الشيح. 

  أهالي مخيم الحسينية يرسلون مذكرة لمحافظ القنيطرة يطالبون فيها العودة

 .إلى مخيمهم
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 ضحايا
من سكان مخيم حندرات، قضى متاثرًا بجراح أصيب بها منذ أسبوع في " ناصر يوسف إبراهيم"

المقرب من " لواء القدس"منطقة الصاالت بالقرب من فرع الجوية بحلب، يشار أنه من عناصر 
 .الجيش النظامي

 
 مخيم النيرب

إعتقال كل من سجل يوم أمس اعتقال عدد من طالب مخيم النيرب، حيث قام األمن السوري ب
أحمد عبد الحفيظ، محمد جميل، محمد أبو الصابر، أمجد مغامس أثناء تواجدهم في جامعة 

مخيم النيرب وذلك و  حلب، وفي سياق آخر أعيد يوم أمس فتح الطريق الواصل بين مدينة حلب
 بعد إغالقه أول أمس لساعات عديدة جراء االشتباكات التي اندلعت في منطقة الشيخ سعيد بين
مجموعات الجيش الحر والجيش النظامي، أما في الجانب المعيشي فيعاني األهالي من إرتفاع 

 .أسعار المواد التموينية، وغالء المعيشية بشكل عام
 

 مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية
أكّدت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن ثالثين فلسطينيًا قضوا األسبوع الماضي 

حداث الداررة في سورية، سبعة منهم قضوا إثر قصف استهدف مخيم اليرموك أول بسبب األ
أمس، فيما ذكرت المجموعة في تقريرها أن مخيمات اليرموك وحندرات ودرعا وخان الشيح قد 
تعرضت للقصف خالل األسبوع الماضي، كما أشار التقرير إلى استمرار الحصار المشدد 

أكثر من ثمانية أشهر، وما يعانيه المخيم من أزمات معيشية  المفروض على مخيم اليرموك منذ
وصحية بسبب ذلك الحصار، إضافة إلى ما يعانيه مخيم درعا في الجانبين الصحي والمعيشي، 
كما نّوه التقرير إلى أن معظم المخيمات الفلسطينية في سورية تعاني من أزمات في المحروقات 

 .يف المعيشة وانتشار البطالة في صفوف أبنارهاوالكهرباء والمواصالت وارتفاع تكال
 

 مخيم حندرات
تعرض مخيم حندرات لالجرين الفلسطينيين في حلب، يوم أمس، للقصف بالبراميل المتفجرة حيث 
سقط برميالن على األقل داخل المخيم ما تسبب بدمار كبير في منازل وممتلكات األهالي، 

عنه بسبب اإلشتباكات والقصف المتكرر الذي استهدفه، ويشار أن معظم أهالي المخيم قد نزحوا 
 .والجدير بالذكر أن المخيم يخضع بشكل كامل لسيطرة مجموعات الجيش الحر
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 مخيم اليرموك
القيادة  -استمرار الحصار المشدد الذي يفرضه الجيش النظامي ومجموعات من الجبهة الشعبية 

أهالي المخيم مستمرة، فقد أدى الحصار إلى  العامة على مخيم اليرموك، حيث ال تزال معاناة
إنتشار التجفاف بين السكان نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية، وفي سياق آخر نظمت الهيرة 

" نرفض خبزًا مغمسًا بدمنا"الوطنية الفلسطنية داخل المخيم أعتصامًا رفع فيه المعتصمون شعار 
س حيث قضى سبعة الجرين أثناء انتظارهم وذلك بسبب القصف الذي استهدف المخيم أول أم

 .للحصول على المساعدات في ساحة الريجة
 

 مخيم الحسينية
في إطار الجهود التي يبذلها أهالي مخيم الحسينية سعيًا منهم للعودة إلى مخيمهم الذي نزحوا 
عنه بعد االشتباكات العنيفة بين الجيش النظامي ومجموعات من الجيش الحر والتي انتهت 

أول أمس، مذكرة  ،بسيطرة الجيش النظامي الكاملة على مخيمهم، قدم وفد من أهالي المخيم
شرحوا فيها معاناة أهالي مخيم الحسينية بسبب اضطرارهم " معن صالح"لمحافظ مدينة القنيطرة 

للخروج من بيوتهم وتركهم لمخيمهم نتيجة تدهور األوضاع األمنية فيه، ومن جانبه طمرن 
 .الوفد بأنه سيعمل خالل األيام القليلة القادمة على عودة األهالي إلى ديارهمالمحافظ 

 
 مخيم درعا

استهدف مخيم درعا يوم أمس بعدد من القذارف مما أدى إلى وقوع أضرار مادية في منازل 
وممتلكات المدنيين، فيما يشهد المخيم والمناطق المحيطة به في ارتفاعًا في حدة العمليات 

، أما في الجانب المعيشي فتستمر معاناة األهالي خاصة مع النقص الحاد في المواد العسكرية
 .الطبية والتموينية

 
 مخيم خان الشيح

تعرض مخيم خان الشيح ليل أمس للقصف حيث سقط قذيفتان على القسم الغربي منه، فيما 
للطيران اقتصرت األضرار على الماديات، وفي سياق متصل شهد المخيم يوم أمس تحليق 

خاصة فيما يتعلق بغالء  ،الحربي في سماره، هذا ويعاني األهالي من أزمات اقتصادية وصحية
يجارات المنازل إضافة إلى إنتشار البطالة في صفوف أبناره، أما في الجانب الصحي  األسعار وا 

 .فيشكو األهالي من نقص في الخدمات الطبية وفقدان العديد من أصناف األدوية الضرورية
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 لجان عمل أهلي
قام الفريق اإلغاثي لهيرة فلسطين الخيرية يوم أمس بزيارة الجرحى المدنيين الذين أصيبوا يوم 

 .أمس إثر القذيفة التي استهدفتهم بالقرب من ساحة الريجة أثناء عملية توزيع المعونات

 
 ف ساحة الريجةازيارة جرحى استهدمن 

ذكرى لن "عرضًا مسرحيًا لمناسبة يوم األرض بعنوان كما قدمت فرقة شتات اليرموك أول أمس 
، في صالة معروف سعد في مدينة صيدا، رافق العرض المسرحي إقامة معرض صور "تنسى

 .عن يوم األرض وحق العودة

 
 من العرض المسرحي الذي اقيم في صيدا
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 إفراج
بعد أن اعتقل على من أبناء مخيم العاردين بحمص " محمود التوبة"أفرج يوم أمس عن الشاب 

 .9/2/2102حاجز قطينة يوم 
 

 اعتقال
" عزام أحمد عزام"و "محمد الدسوقي"و" ابراهيم شلبي محمد"وردت يوم أمس أنباء عن اعتقال كل 

 .منذ حوالي شهر تقريبًا ويشار أنهم من أبناء مخيم النيرب


