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 "ناشطون يتداولون فيديو مسرب للدمار في مخيم السبينة"

 
 
 
 انقطاع المياه يدخل شهره الثامن في مخيم درعا، والرابع في مخيم اليرموك 

  إصالح معدات نقل التيار الكهربائي في مخيم النيرب بحلباستمرار عمليات 

 السـلطـات المصرية تستمر باحتجاز الجئين فلسطينيين سوريين في سجونها 
  اليونسيف تقدم مساعدات شتوية ألطفال الالجئين الفلسطينيين من سورية في

 .لبنان

 مدير عام "األونروا" يفتتح مدرسة تابعة للوكالة في مخيم النيرب. 

 
 
 
 
 

 الفيديو المسرب من مخيم السبينة
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 آخر األخبار
تداول ناشطون على صفحات التواصل االجتماعي بموقع الفيس بوك فيديو مسرب عن مخيم 
السبينة لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق، حيث تظهر منازل المخيم الخالي من سكانه وعليها 

الفيديو عددًا آثار الدمار المتفاوتة والتي تسببت بها أعمال القصف واالشتباكات، كما يظهر في 
 .من المحال والمنازل وعليها آثار النهب والدمار

يذكر أن الجيش النظامي وبعض المجموعات الفلسطينية الموالية له يستمران بمنع أهالي مخيم 
السبينة من العودة إلى منازلهم، وذلك بعد أن أجبروا على تركها بسبب االشتباكات العنيفة التي 

" يومًا والتي انتهت 393ي ومجموعات من المعارضة المسلحة منذ "اندلعت بين الجيش النظام
بسيطرة الجيش النظامي على المخيم بشكل كامل، أما األهالي فقد نزحوا إلى البلدات والمخيمات 
المجاورة، مما أضاف عليهم أعباء اقتصادية جديدة خاصة مع غالء المعيشة وارتفاع إيجارات 

 .المنازل
 https://www.facebook.com/video.php?v=784751164903895 :رابط الفيديو

 
 الفيديو المسرب من مخيم السبينة

وعلى صعيد آخر يدخل انقطاع المياه عن مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين جنوب سورية شهره 
اليرموك شهره الرابع في ظل تفاقم معاناة األهالي اإلنسانية حيث يعاني الثامن وفي مخيم 

 .المخيمان من انقطاع التيار الكهرباء ونقص حاد في الخدمات الطبية
أما في حلب فتستمر اللجان المختصة بصيانة معدات نقل التيار الكهربائي في مخيم النيرب 

بقة عودة التيار الكهربائي إلى عدة أحياء منه بحلب بعملها، حيث شهد المخيم خالل األيام السا

https://www.facebook.com/video.php?v=784751164903895
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فيما نقل مراسلنا في المخيم أن العمل جاري إلعادة التيار الكهربائي إلى معظم أحياء المخيم، 
 .وتأتي تلك اإلجراءات بعد انقطاع التيار الكهربائي عن المخيم منذ أكثر من عام ونصف

 
 مخيم النيرب

وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين )األونروا( "مايكل وفي سياق متصل قام مدير عام 
كينغسلي" بافتتاح مدرسة تابعة للوكالة وذلك أثناء زيارته التفقدية لمنشآت الوكالة في مخيم 

إلى ذلك شملت الجولة التفقدية مدارس األونروا حيث  ،النيرب لالجئين الفلسطينيين في حلب
وم وشكاوي ومشاكل الطلبة التي تنعكس سلبًا على تحصيلهم استمع مدير عام األونروا إلى هم

العلمي، في حين زار "مايكل كينغسلي" بعد ذلك المركز الصحي التابع لألونروا وأطلع على سير 
 .العمل، وبدورهم طالب األطباء بتحسين الخدمات الصحية وتوفير بعض األدوية المفقودة

 
 يرباألونروا لمخيم الن مدير عاممن زيارة 
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وباالنتقال إلى مصر حيث تستمر السلطات المصرية باحتجاز عدد من الالجئين الفلسطينيين 
السوريين وذلك بالرغم من تحويل التهمة التي وجهتها النيابة العامة لهم من دخول البالد بطريقة 

 ،رية،" الجئًا فلسطينيًا معتقلين لدى السلطات المص65غير شرعية إلى الجئين حرب، فال يزال "
 56وذلك بعد أن احتجزتهم أثناء محاولتهم الوصول إلى إيطاليا انطالقًا من الشواطئ التركية في 

من الشهر الماضي، حيث وقعوا ضحية لعملية نصب من قبل المهربين الذين تركوهم على أحد 
الجزر قبالة الشواطئ المصرية، والتي قامت السلطات المصرية باعتقالهم منها، يذكر أن األمن 

" فلسطينيًا، 65المصري كان قد أفرج عن جميع المحتجزين السوريين في حين استمر باعتقال "
وذلك لرفض جميع البلدان المحيطة في سورية استقبالهم، حيث تم تخير الالجئين بين ترحيلهم 

 .إلى سورية أو بقائهم في السجن
اعدات شتوية ألطفال بأنها ستقوم بتقديم مس "وفي سياق مختلف أعلنت منظمة "اليونيسف

عبر  5102/ديسمبر ــ كانون األول/ 9الالجئين الفلسطينيين من سورية في لبنان وذلك يوم 
 .استخدام بطاقات الصراف اآللي الخاصة باألونروا

( دوالر بدل مالبس شتوية إلى كل طفل 31ألف ليرة لبنانية ) 26وذكرت اليونسف بأنها ستقدم 
بياناته و  عامًا وما دون، على أن تكون معلوماته 01بلغ من العمر الجئ من سورية في لبنان، ي

، وشددت 5102/تشرين الثاني/31مسجلة بوكالة غوث وتشغيل الالجئين )األونروا( حتى 
اليونيسف بأن هذه المساعدة إلى أطفال جميع العائالت الفلسطينية الالجئة من سورية في لبنان 

 .دون استثناء
 

 كانون األول الجاري -ديسمبر 8ة في سورية احصائيات وأرقام حتى المخيمات الفلسطيني
: استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم مخيم اليرموك •

يومًا  15يومًا، والماء لـ  306على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من  125لليوم 
 .ضحية 511على التوالي، عدد ضحايا الحصار 

: الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي مخيم الحسينية •
 .يوم على التوالي 326

: الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي مخيم السبينة •
 .يومًا على التوالي 616

يومًا بعد سيطرة مجموعات  116: نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه
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يومًا النقطاع المياه عن المخيم وغياب تام للخدمات األساسية  268: حوالي مخيم درعا •
 .داخله

: استمرار النقطاع الطرقات الواصلة بينه وبين مركز المدينة باستثناء مخيم خان الشيح •
 ."خان الشيح -طريق "زاكية

 .األزمات االقتصادية خاصة البطالة وغالء المعيشة: استمرار مخيم خان دنون •
الوضع هادئ نسبيًا  العائدين في حمص وحماة:و  الرملو  السيدة زينبو  مخيمات جرمانا •

 مع استمرار األزمات االقتصادية فيها


