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وجهاء وشباب وأهالي مخيم خان الشيح يناشدون األهالي الذين اضطروا "
 "للخروج من المخيم بالعودة إليه

 

   
 

 ضحٌة فلسطٌنٌة سقطت جراء األحداث فً سورٌة. 
 قصف على مخٌمً الحسٌنٌة والٌرموك .

 الجٌش النظامً ٌشن حملة دهم واعتقال فً مخٌم الرمل بالالذقٌة .

  السلطات األردنٌة تحتجز الجئ فلسطٌنً سوري فً مطار عمان
. منذ أربعة أٌام
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 :ضحايا
من مرتبات جيش التحرير الفمسطيني وهو من سكان مخيم " محمد حسين حسين"ارتقاء  -

 .خان دنون قضى إثر اشتباك مع مجموعات من الجيش الحر في منطقة عدرا
 

 مخيم الحسينية
نقل مراسل مجموعة العمل نبأ تعرض مخيم الحسينية لمقصف وسقوط عدة قذائف عمى مناطق 

 أما من الجانب ،متفرقة منه استهدفت محيط مسجد الرحمن اقتصرت أضرارها عمى الماديات
المعاشي فال يزال من تبقى من سكانه يعانون من شح المواد الغذائية والمحروقات، الناجم عن 

. الحصار الذي يفرضه الجيش النظامي عمى مداخمه ومخارجه منذ شهور عديدة
 

 مخيم اليرموك
شهد مخيم اليرموك سقوط عدة قذائف طالت أماكن متفرقة منه، تزامن ذلك مع تحميق لمطيران 

 ضخمة ناجمة عن قصف المناطق المحيطة به، أما من إنفجاراتالحربي في سمائه وسماع 
الجانب اإلنساني فال تزال مأساة سكان المخيم مستمرة بسبب قطع التيار الكهربائي بشكل كامل 
عن المخيم منذ أكثر من أسبوعين، إضافة إلى عدم توفر المواد الغذائية واألدوية والمحروقات 

. نتيجة الحصار الجائر الذي يفرضه الجيش النظامي عميه منذ أكثر من خمسة شهور
 

 
 انتشار القمامة في مخيم اليرموك

 

mailto:info@prc.org.uk


 

Email:info@prc.org.uk - Tel: +442084530919 - Fax:+442084530994 - Mob: +447447423737 

 

 مخيم خان الشيح
أفاد مراسل مجموعة العمل بأن عددًا من الوجهاء من أهالي مخيم خان الشيح وجهوا نداًء ناشدوا 
فيه األهالي الذين اضطروا لمنزوح عنه إلى المناطق المجاورة بسبب تردي األوضاع األمنية فيه 
وانهمار القذائف عميه في الفترة الماضية لمعودة إلى منازلهم وأهمهم وعدم ترك مخيمهم عرضة 

. لمسرقة والنهب، وشدد النداء عمى أن األوضاع في المخيم أمنة ومستقرة
 

 مخيم الرمل الالذقية
وردت أنباء لمجموعة العمل تفيد بقيام الجيش النظامي بحممة دهم لمخيم الرمل في الالذقية 

ساهر وحسان : ترافقت مع تفتيش لمبيوت انتهت باعتقال عددًا من أبناء المخيم عرف منهم
. الحمو، وشخص آخر يدعى أبو أسعد

 
 مخيم السبينة

حالة من الهدوء الحذر تسود حارات وشوارع مخيم السبينة، إال أن من تبقى من سكانه يشتكون 
 الذي أدى 25/12/2012من تداعيات الحصار الذي يفرضه الجيش النظامي عمى مخيمهم منذ 

إلى انعدام مقومات الحياة فيه بسبب نفاد معظم المواد الغذائية واألدوية والمحروقات، باإلضافة 
. إلى استمرار انقطاع التيار الكهربائي والماء وشبكة االتصاالت واالنترنت عنه لمدة طويمة

 
 :اعتقال

 .فمسطيني الجنسية من أبناء مخيم اليرموك" مالك محمد"اعتقال الطبيب  -
في مطار عمان منذ أربعة أيام مضت، " أيهم جبر"احتجاز السمطات األردنية الشاب  -

 .ويشار أن الجبر من سكان مخيم اليرموك فمسطيني الجنسية
 

 :مفقودون
 من سكان طريق شام حمص فمسطيني الجنسية، منذ "محمد رياض غريب"فقد الشاب  -

 .عدة أيام ولم ترد أي أنباء عنه حتى اآلن
 وذلك أثناء خروجه من مخيم اليرموك منذ إغاثيناشط " لؤي عصام الكبرا"فقد الشاب  -

 .يومين ولم يعرف عنه شيء حتى المحظة
 

 :لجان عمل أهلي
 طالب وطالبة 130 ليرة سورية لحوالي 1000 لمتنمية الخيرية تقدم منحة بقيمة اإلسراءجمعية 

 . بدمشقاألمين المقيمين في مركز حي اإلعداديةمن طالب الشهادة 
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  للطالب للتنمية الخيرية تقدم منحاإلسراءجمعية 
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