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   2326  العدد

 "طبيب من أبناء مخيم اليرموك يقضي بمجزرة نيوزيلندا"

 العبة فلسطينية سورية تفوز بذهبية غرب آسيا لكرة الطاولة في األردن •

 إرسال لجنة لمخيم حندرات لوضع خطة عمل لتشغيل الكهرباء •

 األمن السوري يعتقل الشاب الفلسطيني "محمد الغضبان" للعام السابع •

18-03-2019 



 

 آخر التطورات

عامًا من أبناء مخيم اليرموك في الهجوم 57قضى الطبيب الجراح الفلسطيني "أمجد قاسم حّميد" 
 مسلمًا وإصابة العشرات. 50وأسفر عن مقتل اإلرهابي الذي استهدف مسجدين في نيوزلندا 

وقالت عائلة الطبيب "أمجد حميد" لوسائل اإلعالم النيوزيلندية أن أحدًا لم يشاهده منذ حادث 
الهجوم على المسجدين يوم الجمعة، وأشاروا إلى أنهم بحثوا في المستشفى الذي يعمل فيه، وأي 

 ا عليه، ويعتقدون أنه قتل.مكان آخر يمكنهم التفكير فيه، لكنهم لم يعثرو 

 
وقالت زوجته حنان لصحيفة نيوزيلند هيرالد "إنه ألمر فظيع ... كنا نأمل في إيجاد مستقبل 

 أفضل لنا وألطفالنا واألطفال الذين نخطط إلنجابهم"، ووصفت حميد بأنه "كان رجاًل لطيفا جدا".

نة، لكنها تغيرت إلى األبد"، وقد وقال ابنه حسام حميد "من المفترض أن تكون نيوزيلندا دولة آم
عاًما، ولديهما ولدان، وكان حميد متخصصًا في أمراض  23انتقل الزوجان إلى نيوزيلندا منذ 

 عامًا. 20القلب التنفسية في مجلس مقاطعة كانتربيري الصحي لمدة 

بذهبية  وفي سياق آخر، فازت الالعبة الفلسطينية السورية "آالء نزار فضيل" إلى جانب فريقها
بطولة غرب آسيا للناشئين والناشئات لكرة الطاولة، والتي أقيمت بقاعة األميرة سمية بنت الحسن 

 الشهر الحالي. 17-15في مدينة الحسين للشباب في األردن خالل الفترة 

وكانت الالعبة آالء قد أحرزت في وقت سابق عدة بطوالت على مستوى الجمهورية وريف 
دها الالعب المحترف "نزار فضيل" وأخيها، وهي من أبناء مخيم خان دنون دمشق، إلى جانب وال

 لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق.



 

 -إلى حلب، قال ناشطون في مخيم حندرات لالجئين الفلسطينيين أن شركة الكهرباء بحلب 
 القطاع الشمالي أرسلت لجنة لوضع خطة عمل لتشغيل الكهرباء، وتحديد أماكن لزرع أعمدة

 األسالك الكهربائية التي ستغذي المخيم.

وأضاف الناشطون إلى أن ورشات الصيانة ستبدأ عملها خالل فترة وجيزة، مؤكدين أن خطوات 
إعادة تأهيل المخيم وترميم بنيته التحتية سيساهم في اإلسراع بعودة األهالي النازحة إلى منازلها 

 في المخيم.

 
إثر تعرضه لقصف النظام  2013-04-27ن منازلهم يوم وكان أبناء مخيم حندرات قد هجروا ع

 السوري بسبب سيطرة المعارضة السورية المسلحة على مخيمهم. 

وتشير مصادر الهيئة العامة لالجئين الفلسطينيين العرب في سوريا بأن عدد سكان مخيم حندرات 
عائلة  175ب ( الجئ فلسطيني، فيما يشير ناشطون إلى عودة ما يقار 8000كان ما يقارب )

 بعد تعرض المخيم لحمالت قصف عنيفة على يد قوات النظام السوري.

 7إلى ذلك، تواصل األجهزة األمنية السورية اعتقال الشاب الفلسطيني "محمد الغضبان" منذ 
من حاجز حسياء في محافظة حمص، وهو من  5/4/2012سنوات، حيث تم اعتقاله بتاريخ 

 .أبناء مخيم العائدين في حمص

( معتقل فلسطيني منذ اندالع 1734فيما تتكتم األجهزة األمنية السورية على مصير أكثر من )
 ( ضحية قضوا تحت التعذيب.570الحرب الدائرة في سورية، وتم توثيق أكثر من )


