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فمسطيني من أبناء مخيم النيرب يحصل عمى المرتبة األولى في سورية "
 "بعد نيمه الدرجات الكاممة في شهادة التعميم األساسي

 
 
 

 قصف على مخٌم خان الشٌح والحسٌنٌة وخان دنون .

 أهالً مخٌم دنون ٌشتكون من تدهور أوضاعهم المعٌشٌة .

  أزمة إنسانٌة ٌعٌشها سكان مخٌم الٌرموك بسبب الحصار الجائر
الذي ٌفرضه الجٌش النظامً على مداخله ومخارجه منذ 

18/12/2012 .

  سكان مخٌم الرمل فً الالذقٌة ٌشتكون من تلوث مٌاه الشرب
. واختالطها بالمٌاه اآلسنة
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 مخيم خان الشيح
أشار مراسل مجموعة العمل بأن مخيم خان الشيح تعرض لمقصف وسقوط عدد من القذائف 

استيدفت محيط المخيم اتجاه المزارع الشرقية لو عمى امتداد شارع نستمو اقتصرت األضرار فييا 
عمى الماديات، وسببت حالة من اليمع والخوف لألىالي، ترافق ذلك مع تحميق لمطيران الحربي 
فوق سمائو، أما عمى صعيد الجانب اإلنساني فما تزال معاناة سكانو مستمرة في ظل عدم توفر 

 .المواد الغذائية والدقيق والمحروقات واستمرار انقطاع التيار الكيربائي واالتصاالت
 

 مخيم الحسينية
أفاد مراسل مجموعة العمل بأن مخيم الحسينية شيد اليوم سقوط قذيفتين عمى محيط شارع 

 وعمى صعيد العمل ،العشرة، وُسجل كذلك سقوط عدة قذائف عمى المنطقة الجنوبية لممخيم
اإلغاثي ما تزال ىيئة فمسطين الخيرية تقوم بواجبيا تجاه أبناء شعبيا الفمسطيني حيث قدمت 

. مساعدات مالية عاجمة لمن تبقى من سكان المخيم فيو

 
  بتوزيع المساعدات في مخيم الحسينيةهيئة فمسطين الخيرية تقوم

مخيم خان دنون 
نقل مراسل مجموعة العمل نبأ تعرض مخيم دنون لسقوط قذيفة دون أن تسفر عن وقوع 

إصابات، ومن جانب آخر يشتكي سكانو من تدىور حالتيم االقتصادية وعدم وجود مورد مالي 
ليم بسبب البطالة وانعكاس األوضاع في سورية عمييم، كما يعانون من غالء األسعار ونقص 

 .شديد في المواد الغذائية واألدوية
 

 مخيم اليرموك
أزمة إنسانية يعيشيا سكان مخيم اليرموك بسبب الحصار الجائر الذي يفرضو الجيش النظامي 

، ما سبب بنفاد جميع المواد الغذائية والخضار 18/12/2012عمى مداخمو ومخارجو منذ 
والدواء والدقيق والمحروقات وغاز الطيي، إضافة إلى استمرار انقطاع التيار الكيربائي وشبكة 
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االتصاالت أليام وساعات طويمة، إال أن المعاناة الحقيقية التي ُتشكل الياجس األكبر وتؤرق من 
تبقى من سكانو ىو الحاجز الذي وضعو النظام السوري أول المخيم حيث يقوم عناصر ىذا 

ــ بتوجيو الشتائم  (معبر البطيخة)الحاجز ــ أو ما بات ُيطمق عميو من قبل سكان المخيم 
واإلىانات لمداخمين والخارجين عبره، وكذلك بإجبارىم عمى الوقوف في طابور طويل لساعات 
عديدة ويقومون باعتقال عشرات الشباب والنساء واألطفال اعتقااًل تعسفيُا لمجرد أن دل عمييم 

 .ممثم وضعوه لمتعرف عمى الناشطين في المخيم أو المتعاونين مع مجموعات الجيش الحر
 

 مخيم جرمانا
يوم ىادئ يعيشو سكان مخيم جرمانا، عكر صفوه سماع أصوات انفجارات واشتباكات قوية قادمة 

 التطوعي باالشتراك مع متطوعي "كمـنا أنا"من المناطق المجاورة لو، ومن جية أخرى قام فريق 
في مراكز اإليواء بمخيم جرمانا والتي تضم " صحتك بالدنيا" بمبادرة بعنوان" بسمة العودة"مؤسسة 

 .نازحين من مختمف المخيمات الفمسطينية والمناطق المجاورة لو
 

 مخيم الرمل الالذقية
حالة من اليدوء النسبي يشيده مخيم الرمل في الالذقية، إال أن سكانو يعانون كباقي المناطق 

والمخيمات الفمسطينية في سورية من تداعيات الصراع الدائر في سورية عمييم، حيث أدت إلى 
غالء فاحش في األسعار نتيجة شح المواد الغذائية واألدوية والمحروقات، إال أن سكانو اليوم 
يشتكون من عدم توفر مياه الشرب التي لوحظ أخيرًا بأنيا مميئة بالشوائب واألوساخ وقد تغير 

صفر المائل إلى االحمرار مما يدل عمى تموثيا فاحتمال التسبب بالكثير من أللونيا إلى ا
 .األمراض لدى سكان المخيم

 
 مخيم النيرب

رغم األلم والحصار وما يجري من دمار واقتتال في سورية إال أن ىناك من يعطيك األمل بغد 
يحصل عمى المرتبة األولى " محمد حسين حنينو"أفضل، الشاب الفمسطيني ابن مخيم النيرب 

عمى مستوى الجميورية العربية السورية بعد تفوقو وحصولو عمى العالمة التامة في شيادة التعميم 
 .األساسي

 
 :إفراج

األمن السوري يفرج عن الشاب حسين الحاج من أبناء مخيم العائدين بحماة، يشار أن الحاج ىو 
 .العب بمنتخب فمسطين ونادي الكرامة في كرة السمة
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 :مفقودون
لى 1/11/2012من أبناء مخيم اليرموك منذ  "فراس محمود عودة" فقد الشاب  لم ترد أي اآلن وا 

 .معمومات أو أخبار عنو

 
 فراس محمود عودة

 :اعتقال
األمن السوري يعتقل الشاب أمجد قطوس من سكان مخيم العائدين حمص، وذلك من قبل 

. الحاجز المتواجد عمى مدخل المخيم

 
أمجد قطوس 

 
 
 
 
 
 

mailto:info@prc.org.uk


 

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

 

 
 
 

mailto:info@prc.org.uk

