
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 والستون السادس دالعد, 9/1/3101 األربعاء
 

 واختطاف الناشط وتوقف جميع مخابز مخيم اليرموك عن العمل بسبب استمرار الحصار عليه، شهيدان،
حركة حماس فيه، وارتفاع الحصيلة الموثقة للشهداء إياد الشهابي منه، واألمن السوري يعتقل أحد كوادر 

شهيدًا، وأزمات معيشية خانقة في مخيمات النيرب والحسينية  888الفلسطينيين في األحداث السورية إلى 
 .والسبينة وخان الشيح

 

 
 عالء محمد سعيد غزاويالمفقود 
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 :شهداء
 :سقطوا جراء األحداث في سورية، والشهيدان هماشهيدان انضما إلى قافلة الشهداء الفلسطينيين الذين 

فلسطيني الجنسية من سكان مخيم حندرات بحلب، استشهد بعد اصابته " سمير الخطيب"الشهيد  -
 .بشظايا القذائف التي استهدفت المخيم يوم أمس

ي فلسطينية الجنسية من سكان مخيم اليرموك، استشهدت نتيجة القذيفة الت" حمدة أبو ريا"الشهيدة  -
 .سقطت بالقرب من ملحمة الخالد يوم أمس

 .شهيدا   888مما يرفع الحصيلة الموثقة للشهداء الفلسطينيين في األحداث السورية إلى 
 

 مخيم اليرموك
بأن جميع المخابز في مخيم اليرموك قد تتوقف " مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا" أكد مراسل

وعزا مراسلنا السبب لحالة الحصار الخانق الذي تفرضه , اعن العمل بسبب نفاد مادة الطحين منه
على التوالي على مخيم اليرموك والتي تمنع بموجبه دخول المواد الغذائية  88الــ الحواجز األمنية لليوم 

والطبية ومادة الطحين إلى المخيم، وأشار مراسلنا أن سكان المخيم طالبوا من جميع الفصائل والهيئات 
الدولية ووكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين بتحمل مسؤولياتهم وفك الحصار والمنظمات 

 .المفروض عن المخيم خوفًا من وقوع كارثة إنسانية
أما من الناحية الميدانية أفاد مراسلنا بأن مخيم اليرموك تعرض لقصف ليلي وسقوط عدد من القذائف 

الهاون بالقرب من ساحة الريجة دون أن تسفر عن  فجرًا سقطت إحدى قذائف 84:21عليه ففي الساعة 
واقتصرت  82فجرًا فقد سقطت قذيفة في شارع القسطل الجادة  8:21وقوع إصابات، أما في الساعة 

عصرا عنيفة بين  2::4األضرار على الماديات، وأكد المراسل حدوث اشتباكات عنيفة في الساعة 
ومدخل المخيم تستخدم فيه  2:النظامي في شارع ال الجهات المسلحة التابعة للجيش الحر والجيش

قذائف األسلحة الخفيفة والمتوسطة، ومن جهة أخرى أكد شهود عيان لمراسلنا استمرار بعض الجهات 
 .المحسوبة على الجيش الحر بالقيام بأعمال السرقة للعديد من البيوت والمحال التجارية في المخيم

 مخيم الحسينية
الحسينية، مع تواصل سماع أصوات االنفجارات في المناطق المجاورة له، ومن هدوء حذر في مخيم 

جانب آخر أفادر مراسلنا عن تفاقم مشكالت التدفئة في المخيم خصوصًا مع انخفاض درجات الحرارة، 
 .وعدم توافر مواد التدفئة فيه، كما أشار مراسلنا الستمرار أزمات الخبز والكهرباء فيه
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 مخيم السبينة
د مراسلنا أن المخيم الزال يعاني من أزمات في الخبز والمحروقات، وانقطاع التيار الكهربائي، في حين أك

يوجد نقص حاد بالمواد الغذائية في المخيم وذلك بسبب منع معظم السيارات المحملة بالمواد الغذائية من 
 .الدخول إلى المخيم من قبل الحواجز المتواجد على مداخله

 الشيحمخيم خان 
نقاًل عن مراسلنا في مخيم خان الشيح، سماع أصوات اشتباكات عنيفة في المناطق المجاورة للمخيم، 
وعدم توفر المحروقات فيه يزيد من معاناة الالجئين هناك، واستمرار أزمات الكهرباء والخبز، وارتفاع 

 .أسعار العديد من المواد الغذائية بشكل كبير فيه
 مخيم النيرب

اسلنا في مخيم النيرب، أن المخيم يعيش حالة من الهدوء النسبي، كما اكد استمرار انقطاع التيار أفاد مر 
الكهربائي عنه، وانقطاع شبكات االنترنت والخليوي بشكل جزئي، وفي سياق متصل أشار مراسلنا لعدم 

 .دفئةتوافر مواد التدفئة في المخيم، واضطرار معظم األهالي الستخدام وسائل بدائية للت
 :اختطاف

أفاد مراسلنا عن اختطاف الدكتور إياد الشهابي في مخيم اليرموك، ويذكر أن الشهابي عضو بالهيئة 
الوطنية الفلسطينية، ولم يتم التأكد من الجهة الخاطفة بعد، فيما أشارت بعض المصادر إلى إمكانية 

 .اختطافه من قبل كتيبة صقور الجوالن التابعة للجيش الحر
 :اعتقال

 وذلك على مدخل اليوم، ألحد كوادر حركة حماس في مخيم اليرموك أكد مراسلنا نبأ اعتقل األمن السوري
 .المخيم اثناء عودته إلى منزله

 :مفقودون
 :مجموعة العمل نبأ فقدانأورد مراسل 

فلسطيني الجنسية من سكان مخيم فلسطين، والذي فقد اثناء ( عاماً  24" )محمد عبد الرزاق سالم" -
 .خروجه من بيته لتأمين قوت أوالده

 سية من سكان شارع بيروت وذلك يومفلسطيني الجن( سنة 42")عالء محمد سعيد غزاوي "الشاب  -
 . :6/8/428األحد 
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