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 إعادة تجهيز حواجز الجيش النظامي في مخيم العائدين بحمص "
 "واعتقال أحد أبنائه

 
 

 

 فلسطينيان يقضيان في سورية .

 تبادل إلطالق النار في مخيم اليرموك بدمشق. 

  الطيران الحربي يحلق في سماء مخيم النيرب والوضع العام يجبر األهالي على
. الهجرة

 اشتباكات متقطعة في محيط مخيم خان دنون بريف دمشق .

 
 

 

 مخيم العائدين بحمص
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 ضحايا
" خالد جياد تميم"القيادة العامة الموالية لمنظام السوري وىوالشاب – أحد عناصر الجبية الشعبية 

قضى أثناء االشتباكات التي اندلعت يوم أمس في مخيم اليرموك لالجئين الفمسطينيين بدمشق، 
من أىالي مخيم حندرات في " أحمد عبد اهلل عباس"إلى ذلك وجد قبل عدة أيام جثمان الشاب 

منطقة خان طومان بحمب وذلك بعد أن قضى أثناء اندالع معركة المستودعات التي دارت بين 
قوات المعارضة السورية والجيش النظامي منذ عام ونصف في تمك المنطقة، تجدر اإلشارة انو 

أحد مقاتمي كتائب البعث الموالية لمنظام السوري، وقد تم التعرف عميو عن طريق تحميل الحمض 
 .النووي، حيث سمم جثمانو إلى أىمو في السكن الجامعي بحمب ليتم دفنو في مخيم النيرب

 
 خالد جهاد تميم

 آخر التطورات
شيد مخيم العائدين لالجئين الفمسطينيين بحمص عممية إعادة تنظيم حواجز األمن والجيش 

السوري النظامي فيو، عممًا أن المخيم مغمق من ثالثة جوانب بسور الجامعة والسكن الجامعي، 
حيث تصمو مع األحياء المجاورة ثالثة طرقات فقط، إال أن تمك الطرقات يتواجد عمييا عدد من 
الحواجز، إلى ذلك تم أول أمس إعادة توزع عناصر األمن السوري داخل حرم المخيم وبالقرب 
من أسوار المدارس حيث وضع حواجز اسمنتية لضبط الحركة، وفي ذات السياق يعيش المخيم 

لى المخيم فمم تسمح الحواجز بدخول  حالة من التضيق بحركة البضائع والمواد األولية من وا 
. الغاز منذ حوالي الشير إضافة إلى منع إدخال مواد البناء ومنع نقل المفروشات من المخيم
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فيما دار في مخيم اليرموك لالجئين الفمسطينيين بدمشق تبادل إلطالق النار، حيث سمعت 
القيادة العامة – أصوات القناصة في شارع اليرموك الرئيسي إلى ذلك أعمنت الجبية الشعبية 

. مقتل أحد عناصرىا
يذكر أن الحصار المشدد المفروض عمى مخيم اليرموك قد دخل عامو الثاني حيث تمنع حواجز 

الجيش النظامي ومجموعات الجبية الشعبية دخول أي من المواد التموينية أوالمحروقات إلى 
الجئًا من أبناء المخيم قضوا نتيجة نقص " 154"المخيم ويشار أنو راح ضحية ذلك الحصار 

. الغذاء والرعاية الصحية بسبب الحصار
وعمى صعيد آخر شيدت ساعات الصباح من يوم أمس تحميق لمطائرات الحربية في سماء مخيم 

 تزامن ذلك مع اندالع اشتباكات عنيفة بين قوات المعارضة ،النيرب لالجئين الفمسطينيين بحمب
 .السورية والجيش النظامي في محيط المطار في منطقة الشيخ لطفي المتاخمة لمطار حمب

 
النيرب  مخيم

إضافة إلى قصف استيدف المناطق المحاذية لممخيم ما أدى إلى انتشار حالة من اليمع في 
صفوف األىالي نتيجة سقوط بعض الشظايا عمى منازل المخيم اقتصرت أضرارىا عمى الماديات 

فقط، أما من الجانب المعيشي فال يزال أىالي المخيم يعانون من شح كبير بمياه الشرب منذ 
عامين مما اضطر الكثير إلى االشتراك بحفر آبار لممياه وجعميا مدخل لرزقيم ببيع الماء بسعر 

لخزان سعة األلف ليتر، واستمرار انقطاع التيار الكيربائي عن جميع  ( $1.5) ليرة سورية 250
أرجاء المخيم منذ عامين، ومن جانب آخر نقل مراسل مجموعة العمل نبأ مغادرة عدد كبير من 

 شابًا من 30العائالت والشباب من أبناء المخيم إلى تركيا ومنيا إلى أوروبا، وأكد مراسمنا أن نحو
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أبناء المخيم باإلضافة إلى عدد من العائالت غادروا خالل اليومين المنصرمين المخيم بيدف 
اليجرة إلى الدول األوروبية بحثًا عن األمان، وأضاف المراسل بأن ىذه الظاىرة باتت منتشرة 
بشكل كبير بين قطاع واسع من أبناء المخيم الذين أصبحوا يفضمون ركوب قوارب الموت 

. والمخاطرة بحياتيم عمى البقاء النتظار ما ستؤول إليو األوضاع في سورية
أما في ريف دمشق فقد اندلعت يوم أمس اشتباكات متقطعة في محيط مخيم خان دنون بين 

قوات المعارضة السورية والجيش النظامي عمى محور بمدة الطيبة، تزامن ذلك مع سماع أصوت 
انفجارات عنيفة ناجمة عن قصف تمك المناطق، يشار أن تمك االشتباكات أسفرت عن انتشار 
حالة من اليمع والخوف بين األىالي الذين يعانون من استمرار انقطاع التيار الكيربائي والمياه 
واالتصاالت لفترات طويمة، إضافة لمعاناتيم من عناصر حاجز المخيم الذين يقومون بمضايقة 

 .األىالي ومصادرة بعض حاجياتيم، واعتقال بعض أبنائيم
 

 اعتقال
في العقد السابع من العمر، من أىالي قرية الشجرة " محمد ساليمة"قام األمن السوري باعتقال 

في فمسطين، وىومسؤول الفرقة الحزبية البعثية ومدرس في وكالة الغوث سابقًا، حيث اعتقل أثناء 
. مغادرتو لمدينة حمص باتجاه حمب، في منطقة شارع الستين


