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 الحصيلة اإلجمالية الموثقة لعدد الضحايا الفلسطينيين الذين 1397"
 "ارتقوا نتيجة الصراع الدائر في سورية

 
 
 

 ثالث ضحايا فلسطينيين سقطوا اليوم في مخيم اليرموك .

 قصف على مخيم اليرموك وخان الشيح وخان دنون .

 اشتباكات في مخيم خان دنون .
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 :ضحايا
 .قضى برصاص قناص أول المخيم من سكان مخيم اليرموك" فوزي محمد صالح" ارتقا -
  بالقصف الذي استيدف مخيمإصابتوإثر " ياسر ديبو"المعروف بـ" ياسر عامر"ارتقاء الشاب  -

 .اليرموك
من سكان مخيم اليرموك، قضى متأثرًا بجراح أصيب بيا نتيجة القذيفة " خـــالــد تميم"ارتقاء  -

. التي سقطت بالقرب من جامع عبد القادر الحسيني
 

 مخيم اليرموك
نقل مراسل مجموعة العمل نبأ تعرض مخيم اليرموك لسقوط عدد من القذائف منيا قذيفتين 
بالقرب من فرن أبو فؤاد اقتصرت أضرارىما عمى الماديات فقط، وقذيفة سقطت بالقرب من 
جامع عبد القادر بشارع صفد أدت إلى ارتقاء شخص ووقوع عدد من اإلصابات، ومن جية 
أخرى نوه مراسمنا أنو وبعد أربعة أيام من إغالق مداخل ومخارج مخيم اليرموك قام عناصر 
الحاجز التابع لمجيش النظامي بفتح الحاجز أمام األىالي وسمحوا ليم بالدخول والخروج من 

لى المخيم، وذلك وسط تفتيش دقيق لألىالي، إال أن العناصر قاموا بعد ساعات قميمة  وا 
 .بإغالق الحاجز ومنعوا دخول وخروج األىالي عبره

 
 اليرموك مخيم  في الرئيسي الشارع استهدف الذي القصف آثار من
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 مخيم خان الشيح
أفاد مراسل مجموعة العمل بأن مخيم خان الشيح شيد سقوط عدد من القذائف عميو، حيث 

، وقذيفتين في شارع شرف بداية اآلغاُسجل سقوط قذيفة بالقرب من الكازية عمى منزل آل 
المخيم لم تسفرا عن وقوع إصابات، ومن الجانب اإلنساني ما يزال سكان المخيم يعانون من 
 .شح المواد الغذائية واألدوية والمحروقات فيو، واستمرار انقطاع التيار الكيربائي واالتصاالت

 
 مخيم خان دنون

أكد مراسل مجموعة العمل نبا تعرض مخيم خان دنون لمقصف وسقوط عدة قذائف بالقرب 
من ثانوية المخيم، وأشار مراسمنا بأن حالة من اليمع والخوف سرت بين أبناء مخيم خان 

دنون وذلك جراء سماعيم ألصوات أزيز رصاص كثيف في أجواء المخيم تبين الحقًا بأنيا 
بسبب اندالع اشتباك بين العناصر األمنية التابعة لمجبية الشعبية القيادة العامة ومجموعات 

 .الجيش الحر عمى أطراف المخيم

 
دنون  خان قصف يستهدف أحد األراضي المحاذية لـمخيم

 مخيم العائدين حمص
حالة من القمق تنتشر في صفوف سكان مخيم العائدين بحمص نتيجة أصوات االنفجارات 

 .القوية الناجمة عن قصف المناطق المجاورة لممخيم
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 مخيم الحسينية
ىدوء نسبي عاشو اليوم سكان مخيم الحسينية، عكره سماع أصوات انفجارات قوية ىزت 

 ومن جانب آخر انطمقت حممة ،أرجاء المخيم بسبب القصف عمى المناطق المتاخمة لو
شبابية في المخيم وكافة المحافظات السورية تيدف إلى مقاطعو شراء الخضار والفاكية التي 

 . ليره سورية75يزيد سعر الكيمو عن 
 

 :لجان عمل أهلي
برعاية رابطة فمسطين الطالبية وبالتعاون مع الييئة الخيرية إلغاثة الشعب الفمسطيني تم 

افتتاح معيد تعميمي لطالب الشيادتين اإلعدادية والثانوية بفرعييا األدبي والعممي لمدورات 
ىذا وقد بمغ عدد الطالب المستفيدين من المشروع ، الصيفية في معيد اآلفاق العممية بقدسيا

من قيمة قسط % 70 طالب وطالبة حيث تغطي الرابطة مبمغ ما يقرب من 125ما يقارب 
 .الدورة لكل طالب وطالبة

 
 :اعتقال

" العائدين حمص مخيم "من قبل حاجز مفرق " محمد تيسير عوض"أنباء عن اعتقال الشاب  -
 .طريق الشام

من أبناء مخيم الرمل في الالذقية من قبل األمن " نوفان مقنن"اعتقال الشاب الفمسطيني  -
 . أثناء تواجده في الشارع العام لممخيم5/7/2013السوري وذلك يوم 

 
: مصر

صرح مصدر أمني مسؤول بوزارة الداخمية بأنو في ظل األحداث التي تشيدىا البالد في تمك 
تييب وزارة الداخمية برعايا الدول العربية وخاصًة األشقاء السوريين .. المرحمة اليامة

والعراقيين والفمسطينيين المقيمين بالبالد عدم التواجد بالتظاىرات وأماكن التجمعات التي 
تشيد أعمال عنف وشغب حرصًا عمى سالمتيم وعدم تورطيم في تمك األحداث ووقوعيم 

. تحت طائمة القانون
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