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 "صورة تظهر تجاوزات عناصر المعارضة بحق نساء مخيم اليرموك"
 

 
 
 

 فلسطٌنً قضى تحت التعذٌب فً سجون األمن السوري. 

 ستة فلسطٌنٌٌن قضوا األسبوع الماضً: مجموعة العمل. 

  اعتقال حفٌد رئٌس المجلس المدنً فً الٌرموك وعدد من شبان المخٌم أثناء
. توزٌع المساعدات الغذائٌة أول أمس

 تحلٌق للطٌران الحربً وقصف على محٌط مخٌم خان الشٌح. 

 استئناف توزٌع المساعدات على أهالً الٌرموك المحاصرٌن. 
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ضحايا  
من أبناء مخيم الرمل في الالذقية تحت التعذيب " محمود محمد المحام" قضى الالجئ الفمسطيني
 .في سجون األمن السوري

 
 محمود محمد اللحام

 آخر التطورات
وصمت إلى مجموعة العمل من أجل فمسطينيي سورية صور تظير تجاوزات عناصر المعارضة 

بحق نساء مخيم اليرموك حيث تبين الصورة عناصر من الجيش الحر، وىم يعترضون نساء 
المخيم أثناء تنظيم دور الحصول عمى المساعدات، كما يظير في الصورة أحد العناصر وىو 

 .يرفع يده عمى إحدى النساء، وىذا لم يتسن لممجموعة التأكد من صحة الصورة من مصدر آخر
ومن جية ثانية استؤنف يوم أمس توزيع كميات من المساعدات الغذائية عمى أىالي مخيم 

اليرموك المحاصرين منذ أكثر من أحد عشر شيرًا، وعمى صعيد آخر سمعت يوم أمس أصوات 
إنفجارات عنيفة ىّزت أرجاء مخيم خان الشيح بريف دمشق، تبين أنيا ناجمة عن قصف عنيف 
استيداف المناطق المحيطة بالمخيم، تزامن ذلك مع تحميق لمطيران الحربي في سماء المنطقة، 

ما تسبب بانتشار حالة من التوتر بين األىالي، ويشار أن القصف المتكرر عمى المناطق 
المجاورة أدى إلى انقطاع الطرقات الواصمة بين المخيم ومركز المدينة، متسببًا إلى فقدان العديد 
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من المواد الطبية والغذائية من المخيم، حيث يعاني األىالي من تردي الخدمات الصحية بسبب 
استمرار توقف جميع مستشفيات المخيم عن العمل في حين يعمل المستوصف التابع لألونروا 

 .بطاقتو الدنيا وذلك نتيجة النقص في المواد والكوادر الطبية

 
 من آثار القصف على محيط مخيم خان الشيح

 
 مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية

أعمنت مجموعة العمل من أجل فمسطينيي سورية في تقريرىا األسبوعي الذي نشر يوم أمس أن 
ستة فمسطينيين قضوا في سورية خالل األسبوع الماضي، كما رصد التقرير استمرار القصف 
عمى أكثر من مخيم لالجئين الفمسطينيين، فقد تعرض مخيم درعا لقصف مدفعي عنيف كما 
استيدف مخيم حندرات بحمب بالبراميل المتفجرة ألكثر من مرة، كما سقطت عدة قذائف عمى 

ساحة الريجة في مخيم اليرموك أدت إلى توقف توزيع المساعدات، باإلضافة إلى اندالع 
القيادة – اشتباكات في مخيم اليرموك بين الجيش النظامي ومجموعات من الجبية الشعبية 

العامة من جية ومجموعات من الجيش الحر من جية أخرى، عند محور بمدية اليرموك في 
شارع فمسطين وكذلك شيد الشارع الرئيسي في مخيم خان الشيح بريف دمشق تباداًل إلطالق 

. النار بين الجيش النظامي ومسمحو المعارضة
 :يمكنكم قراءة التقرير كاماًل عبر الرابط التالي

 أضغط ىنا
 

http://www.actionpal.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/497-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9
http://www.actionpal.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/497-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9
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 اعتقال
حفيد رئيس المجمس المدني في مخيم " ماىر نياد حميد"أنباء وردت لمجموعة العمل تؤكد اعتقال 

 .اليرموك األستاذ فوزي حميد، وعدد من شباب المخيم أثناء توزيع المساعدات الغذائية يوم أمس
 

 لجان عمل أهلي
أعمنت الييئة الخيرية إلغاثة الشعب الفمسطيني عن نيتيا تجييز حافالت لنقل طالب الشيادة 

الثانوية خالل فترة االمتحانات من بمدة قدسيا بريف دمشق إلى المراكز االمتحانية وبالعكس، فيما 
. طمبت من الطالب الراغبين باالستفادة من المواصالت االتصال وتسجيل أسمائيم لدييا

أن النادي بصدد " ناصر ياسين"ومن جانب آخرصرح المدير اإلداري لنادي جنين الرياضي 
. افتتاح المدينة الرياضية رسميًا عبر مجموعة من الفعاليات االحتفالية

الجدير ذكره أن المدنية الرياضية قد تعرضت لمقصف بقذائف الياون أكثر من مرة، ما أدى إلى 
. حدوث أضرار مادية بالمرافق العامة وأرض الممعب

 
 من الفعاليات اإلحتفالية لنادي جنين


