
 
 
 
 
 
 
 

 "اختطاف حافلة ركاب خامسة تقل أربعة عشر راكبًا من سكان خان الشيح"

 
 

 

 شهداء فلسطينيين سقطوا في سوريا سبعة. 

 والسبينة ى مخيم اليرموك وخان الشيح ودرعاقصف عل. 

  لمخيم اليرموك لليوم السادس والثالثين على استمرار حصار قوات النظام

 .التوالي

 مخيم الحسينية يعاني من أزمات معيشية خانقة. 

  أهالي خان الشيح يخرجون بمظاهرة للمطالبة باإلفراج عن جميع

 .المختطفين، وعدم دخول المجموعات المسلحة إليه وجعله منطقة آمنة
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 :شهداء

العائدين بحمص فلسطيني الجنسية، استشهد تحت من سكان مخيم " بشير صبحية" الشهيد -
 .التعذيب حيث كان معتقاًل لدى األمن السوري

ــبـــوت" الشهيدة - من سكان مخيم درعا، استشهدت برصاص قناص في شارع أمن " بــــسَمة أبو نـ
 .الدولة القديم

متأثرًا بجراحه  من سكان مخيم اليرموك فلسطيني الجنسية، استشهد" عدنان توفيق األحمد"الشهيد  -
 .جراء القذيفة التي سقطت قرب مؤسسة الكهرباء على شارع اليرموك

فلسطيني الجنسية من سكان مخيم اليرموك، استشهد بشظايا القذيفة " محمد زياد شرف"الشهيد  -
 .التي سقطت قرب مؤسسة الكهرباء على شارع اليرموك

ن مخيم اليرموك فلسطيني الجنسية، من سكا( 0791)مواليد " فداء محمود أبو صيام"الشهيدة  -
 .استشهدت برصاص قناص

وشهيدة شابة لم يتسن التعرف على اسمها، استشهدت نتيجة سقوط قذيفة بالقرب من مؤسسة  -
 .الكهرباء على شارع اليرموك

من مخيم السبينة الذي استشهد اثر سقوط قذيفة قرب مدارس  "ابراهيم نمر سرحان"الشهيد  -
 .الوكالة

 

 الشيح مخيم خان

نبأ خروج أبناء وأهالي مخيم خان الشيح بمظاهرة للمطالبة باإلفراج عن " مجموعة العمل" أكد مراسل
جميع المختطفين والمعتقلين، كما طالبوا بعدم دخول المجموعات المسلحة إلى المخيم للمحافظة عليه 

نبأ " مجموعة العمل"كد مراسل فيه، وفي ذات السياق أكمنطقة آمنة بسبب وجود أعداد كبيرة من النازحين 
اختطاف عناصر تابعة للجيش النظامي حافلة ركاب تابعة لخط مخيم خان الشيح بمن فيها من ركاب، 
الجدير بالذكر ان هذه هي الحافلة الخامسة التي يتم اختطافها بركابها من قبل عناصر محسوبة على 
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حر إلرغامها على إطالق سراح ضابط الجيش النظامي، وذلك بهدف الضغط على مجموعات الجيش ال
من الجيش السوري برتبة عقيد مختطف لديهم منذ عدة أيام، ونوه المراسل بأن عدد من قادة الفصائل 

ضح تجاه داخل المخيم اجتمعوا لبحث ما وصلت إليه األوضاع في المخيم والخروج بحلول وموقف وا
 .عمليات الخطف

ض األهالي من الذين نزحوا إليه من مخيم اليرموك بسبب تدهور ونوه المراسل أن المخيم شهد عودة بع
األوضاع األمنية فيه، ومن جانب أخر ما زال مخيم خان الشيح يعاني من نقص حاد في المواد الغذائية 

 .والتدفئة واستمرار انقطاع التيار الكهربائي وشبكة االتصال الخلوي عن مناطق واسعة فيه

 مخيم اليرموك

بأن مخيم اليرموك تعرض لسقوط عدد من القذائف بالقرب من بنك تمويل " مجموعة العمل"أفاد مراسل 
 0011دون أن تسفر عن وقوع إصابات، وفي الساعة  01المشاريع الصغيرة التابع لألونروا في شارع الـ 

 بالقرب من مؤسسة الكهرباء في شارعق أبو هايل في الحجر األسود و عصرًا سقطت قذيفتان عند مفر 
اليرموك، أسفرتا عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى، كما جرت في ساعات الصباح الباكر اشتباكات 
عنيفة أول المخيم بين مجموعات الجيش الحر والجيش النظامي استخدمت فيها األسلحة الخفيفة 

نب أخر ومن جا والمتوسطة، كما سمع أصوات عدة انفجارات وتحليق للطيران الحربي فوق سماء المخيم،
ال زال المخيم يعاني من نقص حاد في المواد الغذائية والتدفئة وأزمة الخبز جراء الحصار الذي يفرضه 

 .على التوالي 03الجيش النظامي عليه لليوم الـ 

 مخيم درعا

بان مخيم درعا تعرض لقصف شديد تركز بالقرب من الفرن االحتياطي " مجموعة العمل" نقاًل عن مراسل
ث ُسجل سقوط أربعة قذائف أسفرت عن تدمير منزلين ووقوع عدد من اإلصابات، ويذكر أن ومحيطه، حي

ربع سكان المخيم عادوا إليه منذ أيام بعد أن ساد هدوء نسبي للمخيم، أدت الى إصابة أحد أبناء مخيم 
 .العدنان في درعا المحطة درعا بالقرب من أفران
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 درعا مخيم في سقطت التي القذائف بعض

 مخيم الحسينية

أن مخيم الحسينية يشهد هدوء حذر، بعد أن تعرض في األيام الماضية " مجموعة العمل" أفاد مراسل
لوابل من القذائف أودت بحياة عدد من أبناء المخيم وأوقعت عشرات الجرحى، ونوه المراسل أن سكان 

 .هالمخيم ما زالوا يعانون من نقص في المواد الغذائية والتدفئة والميا

 مخيم السبينة

سقوط قذيفة بمحيط المخيم في المطبعة القديمة واقتصرت األضرار " مجموعة العمل" نقاًل عن مراسل
على الماديات، كما جرت اشتباكات عنيفة بين مجموعات الجيش الحر والجيش النظامي استخدمت فيها 

الحصار المفروض عليه من قبل األسلحة الخفيفة والمتوسطة، ومن جهة أخرى ما زال المخيم يرزح تحت 
 .الجيش النظامي والنقص الحاد في المواد الغذائية والمحروقات والمياه

 

 :لجان عمل أهلي

تستمر هيئة فلسطين الخيرية بالتعاون مع جمعية الشباب الخيرية بدمر بتوزيع وجبات الطعام على 
ضافة الستمرار العمل في مركز إيواء العائالت الوافدة من مخيم اليرموك إلى منطقة دمر الغربية، باإل
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نازح، وقامت الهيئة بتوزيع وجبتي الغداء ليومي  551مدرسة الطيرة، والتي وصل عدد المقيمين فيها إلى 
 .على األهالي في دمر الغربية 65و 63

 
 دمر منطقة في الطعام وجبات توزيع

 :اعتقال

يوسف وحيد "الشعبية ــ القيادة العامة ـــ باعتقال عن قيام عناصر الجبهة " لمجموعة العمل"وردت أنباء 
 .فلسطيني الجنسية من سكان مخيم النيرب وتسليمه لألمن السوري" قدورة

 

 :مفقودون

من سكان مخيم اليرموك شارع العروبة فلسطيني ( عاماً  55" )عبد الرحمن محمد"فقد السيد  -
 .ى اللحظةالجنسية، حيث خرج من منزله ولم ترد عنه أي معلومات حت

فلسطيني الجنسية من سكان مخيم اليرموك، منذ تاريخ " إدريس محمود سخنيني" فقد الشاب -
دون أن تعرف أي معلومات أو أنباء عنه، يشار أن السخنيني عسكري من , 6100\0\03

 .مرتبات جيش التحرير الفلسطيني يخدم في لواء حطين في قطنا
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 سخنيني محمود دريسالمفقود ا
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