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يقضى تحت التعذيب في سجون النظام " عالء الناجي"الناشط اإلغاثي "
" السوري، وقصف واشتباكات في مخيم اليرموك

 
 

 

 البرامٌل المتفجرة تستهدف محٌط مخٌم خان الشٌح. 

  ًأربعة فلسطٌنٌٌن من أعضاء لواء القدس المحسوب على الجٌش النظام
 .ٌقضون بمحٌط مخٌم النٌرب

  الجزائر تفرج عن فلسطٌنً سوري بعد اعتقاله لخمسة أٌام بتهمة دخول البالد
 .بطرٌقة غٌر شرعٌة

 اعتقال أربعة الجئٌن من أبناء مخٌم خان الشٌح برٌف دمشق. 

 استمرار توزٌع المساعدات على األهالً المحاصرٌن فً الٌرموك. 

  حالة من عدم االستقرار ٌتسبب فٌها انتشار السالح بٌن أٌادي اللجان الشعبٌة
 .فً مخٌم النٌرب

 "عالء الناجي"الناشط اإلغاثي 
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 ضحايا
من سكان دمر البمد تحت التعذيب في سجون النظام " عالء الناجي"قضى الناشط اإلغاثي 

كان متطوعًا بالعديد من المجان " الناجي"السوري وذلك بعد اعتقاله منذ أكثر من عام، ويذكر أن 
اإلغاثية في المخيمات الفمسطينية بدمشق، لتقديم المساعدات لمنازحين في منطقة دمر البمد وذلك 

قد " الناجي " يذكر أن السمطات السورية قد أخبرت ذويه أن ، قبيل اعتقاله من قبل األمن السوري
 .، أي بعد اعتقاله بفترة وجيزة2013آب –  أغسطس 31توفي منذ 

 
عالء الناجي 

 :إلى ذلك قضة أربعة فمسطينيين وهم
من أبناء مخيم النيرب " مرهف بركات"، و"محمود هاشم سالمة"، و"رائد هواري"، و"إبراهيم شطارة"

بحمب، إثر االشتباكات التي اندلعت منذ فجر األمس بين الجيش السوري النظامي ومجموعات 
لواء "تابعة لممعارضة بمنطقة الشيخ لطفي المجاورة لممخيم، ويذكر أن الضحايا من عناصر 

 .الموالي لمجيش النظامي" القدس

 
 إبراهيم شطارة
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 الجزائر
من سكان مخيم النيرب بحمب قامت السمطات الجزائرية " خالد أبو الميل"بعد اعتقالها لمشاب 

من " خالد"باإلفراج عنه وذلك إثر اعتقاله بتهمة دخول البالد بطريقة غير شرعية، حيث انطمق 
بأن عائمته " خالد" فيما قال أحد أقارب ،تركية إلى الجزائر بمحاولة منه الوصول إلى أوروبا

 .لكنها لم تتمكن من التواصل معه حتى المحظة "خالد"عممت باإلفراج عن 
 

 آخر التطورات
اشتباكات عنيفة اندلعت في مخيم اليرموك بين مجموعات تابعة لممعارضة السورية من جهة 

والجيش النظامي من جهة أخرى، عمى عدة محاور في المخيم، تالها استهداف مناطق متفرقة 
منه بعدد من قذائف الهاون، إلى ذلك سمحت حواجز الجيش النظامي ومجموعات الجبهة 

القيادة العامة والتي تحاصر المخيم منذ أكثر من عام بدخول كمية محدودة من - الشعبية
المساعدات المقدمة من منظمة التحرير الفمسطينية لتوزيعها عمى األهالي الذين اشتكوا بدورهم 

 .من قمة كمية الحصة الواحدة مقارنة بغيرها من الحمالت األخرى
فيما تعرضت المزارع المحيطة بمخيم خان الشيح لالجئين الفمسطينيين لقصف عنيف بالبراميل 
المتفجرة حيث ألقت المروحيات الحربية ستة براميل بشكل متزامن سمع صوت انفجاراتها العنيفة 

. داخل المخيم مما أدى إلى انتشار حالة من التوتر والهمع في صفوف السكان

 
 مخيم خان الشيح

وفي سياق متصل يستمر تعرض الطريق الوحيد الذي يربط المخيم مع المناطق المجاورة له وهو 
برصاص قناص أثناء  "فاطمة صالح"، و"فاطمة نجم"طريق زاكية لمقنص حيث أصيبت كل من 
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تواجدهما في ذلك الطريق،إلى ذلك سجل خالل األيام السابقة اعتقال أربعة الجئين من أبناء 
  :المخيم وهم

ُاعتقل من أحد الحواجز " محمد فارس عيسات"اعتقمت من حاجز كوكب، و" مي سمير"الشابة 
من " محمد سميمان"و" إيهم" بالقرب من فرع فمسطين بدمشق، كما تم اعتقال الشقيقين الشابين 

 .حاجز القطيفة بريف دمشق
أما في حمب فقد اندلعت اشتباكات عنيفة منذ فجر األمس بين مجموعات المعارضة السورية من 
جهة والجيش النظامي ولواء القدس من جهة أخرى وذلك في منطقة الشيخ لطفي المتاخمة لمخيم 
النيرب لالجئين الفمسطينيين، حيث أسفرت االشتباكات عن سقوط أربع ضحايا من عناصر لواء 

القدس الموالي لمجيش السوري، إلى ذلك يعاني سكان المخيم من السالح المنتشر بين أيدي 
المجان األمنية التابعة لمجيش النظامي والذي أدى إلى وقوع حوادث عدة منها قيام أحد عناصر 

تمك المجان بإطالق النار عمى األهالي ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والجرحى، كما وقع 
نتيجة خالف نجم بينهما " الزغبي"وآخر من عائمة " مصطفى الداهودي"تبادل إلطالق النار بين 

 .بحسب إفادة أحد سكان المخيم
 

لجان عمل أهمي 
في سفارة دولة فمسطين في " آمنة جبريل"فرع لبنان  -قامت رئيسة اتحاد المرأة الفمسطينية 

الالجئة من مخيم اليرموك والمقيمة في صيدا وذلك لتفوقها " ياسمين صقر"بيروت بتكريم الطالبة 
وحصولها عمى المركز األول في الصف العاشر في ثانوية انساني في صيدا،كما تم تكريم 

الالجئة من مخيم اليرموك والمقيمة في صيدا وذلك لتفوقها في الصف الثالث " جنى وني"الطالبة 
 .في ثانوية اإليمان

 
" جنى وني" الطالبة  و"ياسمين صقر"الطالبة 


