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من منازل وشوارع مخيم درعا مدمرة بسبب عمليات القصف % 85"
 "والحرق الذي تعرض له المخيم

 
 

  قصف على مخيم اليرموك بدمشق واستهداف مخيمي العائدين بحمص
 .ودرعا بعدة القذائف

 مخيم الحسينية حارات وشوارع تتوق لسكانها .

  أهالي مخيم النيرب يشتكون من تباطئ األونروا في صرف المساعدات
. المالية لهم
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 مخيم العائدين حمص
تعرض مخيم العائدين بحمص لقصف ليمي وسقوط عدد من القذائف عميو، حيث ُسجل 

سقوط قذيفة عمى سور مدرسة الشجرة وقذيفة بشارع بيسان وأخرى عند مكب القمامة أول 
 .المخيم

 
 أمس يوم بحمص العائدين مخيم استهدف الذي القصف آثار من

 
 مخيم اليرموك

ذكر مراسل مجموعة العمل بأن الجيش النظامي ما يزال يغمق الحاجز التابع لو أول مخيم 
اليرموك لميوم الثاني عمى التوالي ويمنع األىالي من الدخول والخروج عبره، ترافق ذلك مع 
حركة ىدوء نسبي خيم عمى حاراتو وشوارعو بعد ليمة من القصف العنيف وسقوط عدد من 

القذائف عمى مناطق متفرقة منو، أما في ساعات المساء فقد تعرض المخيم لسقوط عدد من 
 .القذائف عمى شارع اليرموك الرئيسي اقتصرت أضرارىا عمى الماديات
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 مخيم النيرب
أكد مراسل مجموعة العمل بأن سكان مخيم النيرب يعانون من أوضاع إنسانية ومعيشية 
مزرية في ظل غالء األسعار وتفشي البطالة بين صفوف أبنائو بسبب انعكاس الصراع 
الدائر في سورية عمييم، كما يعاني السكان من عدم اىتمام المنظمات اإلنسانية والدولية 
بأوضاعيم وخاصة األونروا التي تتباطئ وتتقاعس في تقديم المساعدات المالية ليم، إلى 

ذلك أدان األىالي التصرفات العنجيية والمحسوبيات التي يمارسيا بعض األشخاص 
المحسوبين عمى المجان األمنية التابعة لمجبية الشعبية القيادة العامة اتجاىيم وبحسب شيادة 
أحد سكان المخيم بأنو تم توزيع المساعدات المقدمة من اليالل األحمر السوري عمى أقاربيم 

ومعارفيم ومن ال يستحق من الموظفين وأصحاب النفوذ، وأضاف أما الفقراء والمحتاجين 
 وال يصميم ما يسدون بو رمقيم، ومن جانب آخر ما يزال بعض ضعاف اىتماميمفأنيم آخر 

النفوس من أصحاب النفوذ والتجار يتاجرون بمقمة عيش أىالي المخيم لتحقيق المزيد من 
 .الثراء وذلك عبر تيريب الخضراوات وربطات الخبز من داخل المخيم إلى خارجو

 
 مخيم درعا

في جولة ميدانية لمراسل مجموعة العمل في مخيم درعا أشار أن حالة من الدمار الكبير 
من منازل وشوارع المخيم بسبب عمميات القصف والحرق الذي تعرض لو، ما % 85أصابت 

أدى إلى نزوح عدد كبير من سكانو منو، ومن جانب أخر ال يزال من تبقى من سكانو 
يعانون من نقص شديد في المواد الغذائية واألدوية والمحروقات واستمرار انقطاع التيار 

. الكيربائي واالتصاالت عنو، ىذا في ظل عدم وجود أدنى مقومات الحياة فيو
وفي سياق متصل أكد مراسمنا تعرض المخيم لقصف ليمي حيث سقطت عدة قذائف عمى 

. مناطق متفرقة منو
 

 مخيم الحسينية
نقل مراسل مجموعة العمل بأن سكان مخيم الحسينية ما يزالوا يعانون من استمرار الحصار 
الجائر الذي يفرضو الجيش النظامي عمى مداخمو ومخارجو ما أدى إلى نفاد جميع المواد 

الغذائية واألدوية فيو، كما يشكو األىالي من عدم توفر مياه الشرب واستمرار انقطاع التيار 
 .الكيربائي واالتصاالت لفترات زمنية طويمة
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 إغالق المحالت التجارية في مخيم الحسينية

 
 :لجان عمل أهلي

، دعمُا ماليُا لمعائالت 2013قدمت ىيئة فمسطين الخيرية ضمن مشاريع رمضان الخير 
الفمسطينية في معظم المخيمات الفمسطينية في سورية منيا مخيم السبينة واليرموك بقيمة 

، بيدف التخفيف من ظروف الحياة الصعبة وغالء المعيشة، شممت ( ليرة سورية3000)
عائالت الشيداء والمعتقمين والجرحى والحاالت الصعبة، وذلك ضمن مشاريع رمضان الخير 

. ، وفي سبيل التخفيف عن ىذه العائالت2013
 فمسطين الخيرية مع جمعية النور الخيرية ولجنة ىيئةأما في منطقة قدسيا فقد تعاونت 

في  (اإلفطار الخيري)ومشروع  (سمة رمضان الغذائية) في قدسيا، وقدموا مشروع اإلغاثة
. رمضان

وبدورىا قامت الييئة الخيرية إلغاثة الشعب الفمسطيني أمس الجمعة بتجييز وتوزيع وجبات 
. اإلفطار عمى العائالت الوافدة إلى منطقة قدسيا المقيمة خارج مراكز اإليواء
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 :إفراج
 أنمن أبناء مخيم النيرب بحمب، وذلك بعد " عمار دكور" األمن السوري يفرج عن الشاب

 .اعتقل عمى خمفية اتيامو بإسعاف عناصر من مجموعات الجيش الحر في مدينة حمب
 

 :إعتقال
 .من قبل حاجز الجيش النظامي عمى مداخل مخيم اليرموك" محمد الشيابي" اعتقال الشاب
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