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طالب الشهادتين اإلعدادية والثانوية في مخيم النيرب يتخوفون من "
التقدم لالمتحان النهائي خارج المخيم بسبب صعوبة الوصول إلى أماكن 

 "امتحاناتهم وتردي األوضاع األمنية في المدينة

 
 
 

 واليرموك قصف على مخيم خان الشيح والحسينية .

 اشتباكات عنيفة في مخيم الحسينية .

 ستمرار الحصار على مخيم اليرموك من قبل الجيش النظاميا .
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 مخيم خان الشيح
نقل مراسل مجموعة العمل نبأ تجدد القصف عمى مخيم خان الشيح لميوم الثالث عمى التوالي 

حيث تعرض لسقوط عدة قذائف عمى الحارة الشرقية أدت لوقوع أضرارًا مادية كبيرة ونزوح أىالي 
الحارة عنيا إلى داخل المخيم، كما سقطت قذيفتان عمى منزل السيد قاسم نزال والسيد حسن خميل 

 حركة نزوح  إلى وأشار،ومحيطي خزان المياه القديم والجديد ألحقتا أضرارًا كبيرة بمكان سقوطيا
بين أىالي الحارة الشرقية في مخيم خان الشيح بسبب تركز القصف عمييا، وذكر المراسل بأن 

. التيار الكيربائي قطع عن جميع أرجاء المخيم جراء القصف الذي تعرض لو المخيم
 

 مخيم الحسينية
أكد مراسل مجموعة العمل بأن مخيم الحسينية تعرض لقصف عنيف وسقوط عدد من القذائف 

تركزت عمى شارع أبو إسماعيل وشارع الخزان، تزامن ذلك مع حدوث اشتباكات عنيفة بين 
مجموعات الجيش الحر والجيش النظامي وذلك أثناء محاولة األخير اقتحام المخيم، ونوه المراسل 

 وزعت اإلغاثيبأن حارات وأزقة المخيم شبو خالية بسبب نزوح األىالي عنو، أما عمى صعيد 
. ىيئة فمسطين الخيرية حصص غذائية عمى من تبقى من سكان المخيم

 
 مخيم السبينة

ذكر مراسل مجموعة العمل بأن مخيم السبينة شيد اشتباكات عنيفة من جية المفرق بين 
مجموعات الجيش الحر والجيش النظامي استخدمت فييا األسمحة الخفيفة والمتوسطة، تزامن ذلك 
مع تحميق لمطيران في سمائو، ومن جانب آخر يعاني السكان ىناك من نقص في المواد الغذائية 

واألدوية والخبز والمحروقات بسبب الحصار الذي يفرضو الجيش النظامي عمى المخيم منذ 
. أشير عديدة

 
 مخيم اليرموك

ما زال الحصار الخانق الذي يفرضو الجيش النظامي عمى مخيم اليرموك ينعكس سمبًا عمى 
الحياة المعيشية لسكانو حيث أدى إلى نفاد معظم المواد األساسية من مواد غذائية ومحروقات 
ونقص في الخدمات الطبية بسبب إغالق جميع المشافي ألبوابيا نتيجة نقص األدوية وتعرض 

. الكوادر الطبية لالعتقال واإلصابات، وانقطاع التيار الكيربائي والماء واالتصاالت
وفي سياق آخر أفاد مراسمنا عن تعرض المخيم لمقصف حيث سقطت عدة قذائف مساء اليوم 

عمى أماكن متفرقة منو مما أسفر عن أضرار مادية، تزامن ذلك مع وقوع اشتباكات متقطعة بين 
 .الجيش النظامي ومجموعات من الجيش الحر
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المجان اإلغاثية تجهز المساعدات لتوزعها في مخيم اليرموك 

 مخيم حندرات
أفاد مراسل المجموعة في حمب أن أكثر من ثمانين عائمة نازحة من المخيم تقيم في ثانوية 

 وبعض األونرواالصناعة الثانية الواقعة خمف صالة معاوية في مدينة حمب، تقوم كل من 
الجمعيات الخيرية السورية بتأمين الفراش واألغطية ليا ووجبة طعام يومية إضافًة إلى األدوية 

. لممرضى
 

 مخيم النيرب
وردت أنباء لمجموعة العمل تفيد بأن طالب مخيم النيرب وخاصة منيم طالب الشيادتين 

اإلعدادية والثانوية يتخوفون من التقدم لالمتحان النيائي خارج المخيم بسبب صعوبة الوصول 
إلى أماكن امتحاناتيم وتردي األوضاع األمنية في المدينة وذكرت مصادر مطمعة بأن تحركًا 

 بحمب وعدد من الشخصيات المعروفة األونرواجادًا تقوده حركة الجياد اإلسالمي ومديرة مكتب 
في مخيم النيرب إلقناع مديرية التربية بحمب لمرجوع عن قرارىا بإجراء امتحانات الشيادة 

. والعمل عمى تأمين أماكن بديمة ليم داخل المخيم، اإلعدادية خارج مخيم النيرب
 

 مخيم العائدين حمص
 إنفجاراتحالة من اليمع والخوف أصابت سكان مخيم العائدين بحمص جراء سماعيم ألصوات 

قوية ىزت أرجاء المخيم تبين الحقا أنيا بسبب القصف عمى المناطق المتاخمة لو، ومن الجانب 
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 والتيار الكيربائي ADSLالمعاشي يشكو األىالي من استمرار انقطاع اليواتف األرضية وخدمة 
عنو لفترات زمنية طويمة، كما يعانون من شح المواد الغذائية والمحروقات وصعوبة الحصول 

. عمى مادة الخبز
 

 :اعتقال
من أبناء مخيم " أحمد سمور"وردت أنباء لمجموعة العمل تفيد باعتقال األمن السوري لمشاب 

. العائدين بحمص وذلك أثناء عودتو من عممو
 

 :إفراج
من فرع األمن " عبد القادر بدرة"أكد مراسل مجموعة العمل نبأ إفراج األمن السوري عن الشاب 

. العسكري في طرطوس
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