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تعرض صحفي فلسطيني من سكان مخيم خان دنون لالختطاف والضرب "
 "من قبل مجموعة مسلحة

 
 

 
 ستة شهداء فلسطينيين في سورية. 

 قصف على مخيمي خان الشيح والحسينية. 

  على التوالي 94لليوم استمرار الحصار على مخيم اليرموك. 

 أزمات معيشية خانقة تعيشها المخيمات الفلسطينية في سورية. 

  تعرض صحفي فلسطيني من سكان مخيم خان دنون لالختطاف

 .والضرب من قبل مجموعة مسلحة
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 :شهداء
فلسطيني الجنسية، استشهد أثناء االشتباكات التي جرت في " خميس عزيز" الشهيد -

الجيش الحر والجيش النظامي، يشار أن العزيز هو من أحد المعضمية بين مجموعات 
 .فرع سورية/ أعضاء جمعية الهالل األحمر الفلسطيني

فلسطيني الجنسية من سكان مخيم اليرموك، استشهد إثر " عمر عدنان مصلح" الشهيد -
 .استهدافه برصاص قناص في شارع الثالثين

يني الجنسية، استشهد متأثرًا بجراحه من سكان مخيم اليرموك فلسط" علي العادي"الشهيد  -
 .جراء سقوط القذائف على المخيم

فلسطيني الجنسية من سكان مخيم اليرموك، استشهد اثر " أحمد فاروق الزين"الشهيد  -
 .القصف الذي حصل على مخيم اليرموك يوم االثنين الماضي

رة استشهد في فلسطيني الجنسية من قرية المجيدل قضاء الناص" إسماعيل غازي"الشهيد  -
 .، وهو من سكان منطقة زملكا بريف دمشق21002\2\6
 .حمصفلسطيني الجنسية من سكان مخيم العائدين " عبد الرحمن محمود رزق"الشهيد  -

 
 العايدي علي الشهيد    مصلح عدنان عمر الشهيد

 
 مخيم خان الشيح

نبأ سقوط قذيفتي هاون على مزارع الجهة الشرقية لمخيم خان الشيح " مجموعة العمل" أكد مراسل
دون أن تسفرا عن إصابات، تزامن ذلك مع تحركات وحشود عسكرية للجيش النظامي على تخوم 

ظهرًا فقد سقط قذيفتان  05:1المخيم ومنطقة دروشا لم يعرف الهدف منها، أما في الساعة 
ق معهد المستقبل، والقذيفة الثانية سقطت على احد المنازل خلف منزل فواز العجاج، األولى فو 

سقوط ثالث  2501ألحقت أضرار مادية بالمكان أوقعت عدد من الجرحى، وُسجل في الساعة 
قذائف على المخيم أوقعت العديد من اإلصابات، وأضاف المراسل أن حالة من الهلع والخوف 
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لمجاورة للقصف أول المخيم ما دفعهم للنزوح إلى داخل المخيم، خاصة ألمت بسكان المناطق ا
مع وصول تعزيزات عسكرية جديدة للجيش النظامي الذي قام بدوره بإغالق طريق دمشق 

ياباالقنيطرة ذهابا   أنواع، وترافق ذلك مع حدوث اشتباكات عنيفة في محيط المخيم، وقطع لكافة وا 
 .المخيماالت واالنترنت عن االتص

وأشار المراسل أن سكان المخيم ال زالوا يعانون من استمرار انقطاع التيار الكهربائي واالتصاالت 
، كما يعانون من أزمات معيشية خانقة بسبب نقص المواد الغذائية والتدفئة (ADSL)واالنترنت 

 .ومادة الطحين والخبز
 مخيم الحسينية

بأن مخيم الحسينية تعرض لسقوط عدد من القذائف عليه، منها " مجموعة العمل" أفاد مراسل
طفيفة و حالة من الهلع والرعب  إصاباتثالث قذائف هاون سقطت في منطقة السوق نجم عنها 

بين السكان وا غالق لبعض المحال في السوق، ومن جانب أخر ال زال سكان المخيم يعانون من 
على التوالي والذي يمنع بموجبه إدخال  66النظامي عليهم لليوم  الحصار الذي يفرضه الجيش

 .الطبية والغذائية والتدفئة إليهالمواد 
 /حمص/مخيم العائدين

حالة من الرعب والفزع أصابت سكان مخيم العائدين بحمص " مجموعة العمل"نقاًل عن مراسل 
طالق الرصاص الكثيف الذي سمع دويه في أرجاء  نتيجة سماعهم ألصوات االنفجارات وا 
المخيم، حيث تبين الحقًا انه نتيجة القصف على المناطق المجاورة له، ومن جانب أخر ال زال 

التيار الكهربائي واالتصاالت، وقلة وندرة المواد الغذائية وغالء المخيم يشكو من واستمرار انقطاع 
 .، وعدم توفر مواد التدفئة فيهأسعارها

 مخيم خان دنون
قوية هزت  إنفجاراتحالة من الهدوء النسبي يعيشها سكان مخيم دنون، عكر صفوها سماع دوي 
لمجموعة "وردت أنباء أرجاء المخيم ما سبب حالة من الخوف بين األهالي، وعلى صعيد آخر 

مع سيارته " منصور إبراهيم"تفيد بأن مجموعة مسلحة مجهولة الهوية اختطفت الصحفي " العمل
لياًل لعدة ساعات وقد تعرض للضرب المبرح أدى لكسر في يده قبل أن يطلق سراحه، والجدير 

المجاورة  نازح من المخيمات الفلسطينية والمناطق 02111مخيم خان دنون يستضيف  أنذكره 
له الذين فروا من مناطقهم جراء توتر األحداث األمنية فيها، وفي ذات السياق ما زال سكان 

 .المخيم يعانون من نقص حاد في المواد الغذائية والتموينية والتدفئة
 مخيم اليرموك

بأن مخيم اليرموك شهد في ساعات الصباح الباكر اشتباكات بين " مجموعة العمل"مراسل  أكد
موعات الجيش الحر والجيش النظامي في محيط بلدية اليرموك على شارع فلسطين امتدت مج

إلى مشارف المخيم وشارع راما، تزامن ذلك مع تحليق للطيران الحربي فوق سمائه، كما شهد 
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المخيم حالة من الهدوء الحذر، حيث ُسجلت حركة خروج ودخول عدد كبير من أبناء المخيم من 
ين، أما من الجانب اإلنساني فال زال سكان المخيم يعانون من عدم توفر المواد جهة شارع الثالث

الغذائية والخضار والمحروقات والطحين والخبز بسبب الحصار الخانق الذي يفرضه الجيش 
 .على التوالي 94النظامي على مداخل ومخارج المخيم لليوم 

 
 في مخيم اليرموك51الـ لشارع صورة

 
 /حماة/مخيم العائدين

حالة من الهدوء تسود مخيم العائدين بمحافظة حماة السورية، إال أن المخيم يعاني نقص حاد في 
المواد الغذائية والتدفئة فيه، كما يعاني هذا المخيم الذي يحتضن العديد من العائالت النازحة إليه 

به، من عدم توفر مراكز إيواء، حيث تقيم العائالت  ةالمحيطمن المخيمات الفلسطينية والمناطق 
 .أو في مكاتب الفصائل الفلسطينية داخل المخيم, النازحة عند أقاربهم أو معارفهم في المخيم

 
 :لجان عمل أهلي

، يشار أن الحملة مدتها ( نظف مخيمك)حملة نظافة بعنوان  مبتنظيقامت هيئة فلسطين الخيرية 
 .أيام في مخيم اليرموك :م، وتستمر الحملة لمدة 2102-2-4م السبت خمسة أيام حيث تبدأ يو 

بالترويج لحملة النظافة ونشر " همة"وفي السياق عينه قامت مجموعة من شباب مشروع 
اإلعالنات في مخيم خان الشيح، بهدف تنظيف كامل شوارع وحارات وأزقة المخيم، وذلك بسبب 

 .ب األوضاع المتوترة في المخيمتقاعس بلدية المخيم عن أداء عملها بسب
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ومن جهتها وزعت الهيئة الخيرية إلغاثة الشعب الفلسطيني في مخيم خان الشيح، مبالغ نقدية 
ليرة سورية لرفع المعاناة عن النازحين فيه، حيث بلغ عدد المستفيدين من المساعدة  0:11بقيمة 
 .عائلة نازحة من مخيم اليرموك 261حوالي 

 
 "مخيمك نظف" بعنوان تنظيف حملة

 :لبنان
بأن الهالل األحمر اإلماراتي بالتعاون مع الهالل األحمر " لمجموعة العمل"وردت أنباء 

 .إلى المهجرين من سوريا إلى لبنان" كوبونات"الفلسطيني واللجان الشعبية سيقومون بتوزيع 
 

 :مفقودون
 أثناء سكان مخيم اليرموكي الجنسية من فلسطين( عاما22" )عالء مصطفى الثقلي" فقد -

 .مخيم اليرموك، ولم ترد عنه أي معلومات إلى اآلن إلىدخوله 
شارع العروبة فلسطيني الجنسية،  من سكان مخيم اليرموك" د السعديمحم" فقد الشاب -

 .أثناء عودته من طرطوس ولم تصل عنه أي أنباء حتى اللحظة
 
 
 
 
 
 

 الثقلي مصطفى عالء المفقود
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 :اعتقال
فلسطيني " يحيى فؤاد عباس"عن قيام األمن السوري باعتقال " لمجموعة العمل"أنباء وردت 

 .الجنسية من سكان مخيم العائدين بحمص، وذلك من أحد الحواجز في مدينة حمص
 

 :إفراج
من سكان مخيم النيرب، " حازم تعمري"و" يوسف قدورة"أفرج األمن السوري في مدينة حلب عن 

 .سجن األمن الجويمكوثهم لفترة في بعد 
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