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سكان مخيم حندرات يطالبون منظمة التحرير الفمسطينية بالعدول عن "
المعونة المقدمة منها لألفراد باليد وتسميم المبمغ  "شيك"قرارها بتسميم 

 "لكفالء يثقون بهم لتوزيعه في المناطق التي يقطنون فيها

 
 

 قصف لٌلً استهدف مخٌمً خان الشٌح ودرعا .

  ًاعتقاالت عشوائٌة ٌشنها عناصر الحاجز التابع للجٌش النظام
. بحق أبناء مخٌم الٌرموك

  استمرار الحصار على مخٌم الحسٌنٌة من قبل الجٌش النظامً ٌزٌد
. من معاناتهم

  غالء األسعار وشح المواد الغذائٌة والمحروقات والدقٌق بات
 .الهاجس األساسً الذي ٌؤرق سكان مخٌم درعا
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مخيم حندرات 
وجو سكان مخيم حندرات الذين ىجروا وطردوا من بيوتيم ونزحوا إلى خارج مخيميم جراء 

سيطرة مجموعات الجيش الحر عميو رسالة إلى منظمة التحرير الفمسطينية طالبوىا بالعدول 
وصرفو في البنك _ لصاحب الشيك_المعونة المقدمة منيا لألفراد باليد "شيك"عن قرار تسميم 

وتسميم المبمغ لكفالء أو لشخص موثوق من داخل المنظمة يقوم بتوزيع المبمغ في , باليد
وذلك بسبب مشقة وخطورة االنتقال من المناطق التي تسيطر , المناطق التي يقطنون فييا

عمييا مجموعات الجيش الحر إلى المناطق التي يسيطر عمييا الجيش النظامي, وكذلك 
 بسبب التكمفة النقدية لالنتقال التي تزيد العبء المادي عمييم, الجدير ذكره أن منظمة 

 ليرة سورية لمشخص الواحد كمساعدات مالية ألىالي المخيمات 1500لتحرير تقوم بتوزيع ا
 .الفمسطينية في سورية

 
 مخيم درعا

نقل مراسل مجموعة العمل تعرض مخيم درعا لقصف ليمي براجمات الصواريخ طالت مناطق 
متفرقة من المخيم دون أن تسفر عن وقوع إصابات, ومن الجانب اإلنساني يعاني من تبقى 

 .من سكانو من غالء األسعار وشح المواد الغذائية والمحروقات والدقيق
 

 
 من آثار الدمار في مخيم درعا
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 مخيم خان الشيح
أفاد مراسل مجموعة العمل بأن مخيم خان الشيح تعرض مساء أمس لقصف ليمي وسقوط 
عدد من القذائف استيدفت محيط شارع السعيد ومنشية خان الشيح المجاورة لو, إلى ذلك 

سادت حالة من اليدوء الحذر أرجاء المخيم ىدوء ترافق ذلك مع حركة طبيعة لقاطنيو 
بداخمو, ومن جية أخرى يشتكي سكانو من استمرار انقطاع التيار الكيربائي واالتصاالت 

 .الخموية عنو لفترات زمنية طويمة
 

 مخيم اليرموك
شيد مخيم اليرموك بعد منتصف الميل اشتباكات عنيفة جرت في أول المخيم وسمعت 

 وترافق ذلك مع سقوط عدد من القذائف في أماكن متفرقة منو, ومن ,أصواتيا في أنحائو
جانب آخر أوردت إحدى الصفحات المعنية بنقل أخبار مخيم اليرموك بأن عناصر الحاجز 
المتواجد أول مخيم اليرموك يقومون باعتقال شباب المخيم ويجبرونيم عمى العمل في حفر 

خنادق في منطقة البمدية واألبنية التي يسيطر عمييا مسمحي شارع نسرين في شارع فمسطين, 
وفي السياق ذاتو ما يزال سكان المخيم يعانون من المعاممة غير اإلنسانية التي يتصرفيا 
عناصر الحاجز التابع لمجيش النظامي اتجاىيم والحصار الخانق المفروض عمى مداخمو 
ومخارجو ويمنعون بموجبو إدخال األدوية والطحين والمحروقات إليو, ويسمحون بإدخال 

 .كميات قميمة من المواد الغذائية والخبز

 
 من آثار الدمار في مخيم اليرموك
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 مخيم الحسينية
ىدوء حذر يسود حارات وأزقة مخيم الحسينية, يعكره سماع انفجارات قوية تيز أرجاء المخيم 

نتيجة قصف المناطق المحاذية لو, أما عمى صعيد الوضع االقتصادي فما يزال سكانو 
يعانون من الحصار الجائر الذي يفرضو الجيش النظامي عمى مخيميم منذ شيور عديدة 

 .والذي أدى إلى نفاد معظم المواد الغذائية والطحين والمحروقات من المخيم
 

 مخيم النيرب
في مخيم النيرب لالجئين الفمسطينيين يصر أبناء المخيم عمى بث الروح في مخيميم وعودة 

الحركة إليو من خالل بعض النشاطات االجتماعية والثقافية واإلغاثية والترفييية وفي ىذا 
عصر أمس بإقامة حفل فني تخممو أغاني وطنية وعرض مسرحية " وطن"اإلطار قامت فرقة 

بعنوان الوفاء إضافة لمدبكات التراثية اليادفة إلى إنعاش الذاكرة الشعبية الفمسطينية, وحممت 
عبارات التمسك بحق العودة إلى بالدىم في فمسطين, وكان الممفت لمنظر الحضور الحاشد 
 .ألبناء المخيم وأسرىم مما يؤكد نبض الحياة الدائم في مخيماتنا الفمسطينية رغم كل الظروف

 
  الفنية"وطن"فرقة 

 مخيم العائدين حمص
أفاد مراسمنا في مخيم العائدين بحمص أن السكان ىناك يعانون من غالء األسعار الفاحش 

بسبب تدىور األوضاع األمنية في سورية وانعكاسيا عمى وضعيم المعيشي, ىذا إضافة 
. لإلقبال الشديد عمى شراء المواد الغذائية قبل حمول شير رمضان المبارك
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