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 حندارت مخيم يستهدف المتفجرة بالبراميل قصف"
 "بحلب الفلسطينيين لالجئين

 
 
 
 
 
 

 
 "من آثار الدمار في مخيم حندرات"

 
 .سورية في أمس قضوا فلسطينيين ثالثة •
 درعا مخيم محيط في واشتباكات الشيح خان مخيم محيط على قصف •
 .األونروا موظفي بعض معاملة سوء يشتكون درعا مخيم أهالي •
 الشؤون وزير تلتقي غزة إلى سورية من الالجئين شؤون متابعة لجنة •

 .االجتماعية
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  ضحايا
 :وهم سورية، في أمس يوم قضوا فلسطينيين ثالثة

 التي اإلشتباكات إثر قضى الالذقية، في الرمل مخيم أبناء من"  قزموز محمود" •
 .الالذقية في اندلعت

 في الدائر الصراع جراء قضى جرمانا، مخيم أبناء من" حسين رياض خالد" •
 .سورية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 الذي القصف إثر قضى الفلسطيني التحرير جيش مرتبات من" خالد إبراهيم" •

 .بدمشق جرمانا حي استهدف
 
 

 الميدانية التطورات
 بالبراميل للقصف بحلب الفلسطينيين لالجئين حندرات مخيم أمس يوم تعرض
 المخيم أهالي معظم أن ويشار المدنيين، منازل في كبير بدمار تسبب مما المتفجرة

 من ومجموعات النظامي الجيش بين اندلعت التي العنيفة المعارك إثر عنده نزحوا
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 إلى إضافة المخيم، على الحر الجيش مجموعات بسيطرة انتهت والتي الحر، الجيش
 .المخيم يستهدف الذي المتفجرة بالبراميل ررالمتك القصف استمرار

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 قصف أعمال دمشق بريف الشيح خان بمخيم المحيطة المناطق شهدت فيما 

 في الحر الجيش من ومجموعات النظامي الجيش بين إشتباكات إندلعت كما متكررة،
 الهدوء من حالة شهد فقد بدمشق اليرموك مخيم أما سورية، جنوب درعا مخيم محيط
 فيما التوالي على السابع لليوم متوقف المخيم إلى المساعدات إدخال يزال ال فيما

 . العاشر شهر عليه المفروض المشدد الحصار يدخل
 مع بالبحث غزة إلى سورية من الالجئين شؤون متابعة لجنة قامت فقد فلسطين وفي
 أوضاع الشرافي كمال.د اهلل رام في الفلسطينية الحكومة في االجتماعية الشؤون وزير

 من للتخفيف الكفيلة السبل و غزة، إلى سورية من المهجرين الفلسطينيين الالجئين
 تجاه الفلسطينية التحرير منظمة تقصير إلى اللجنة وفد تطرق كما معاناتهم،
 تفهمه الوزير أبدى وبدوره لهم، دعمها توقف وانتقد السوريين الفلسطينيين الالجئين
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 للسلطة المالي الوضع على بالالئمة وأنحى سورية، من الالجئين ألوضاع
 .الفلسطينية

 
 المعيشية األوضاع

 يعاني حين في العاشر شهره اليرموك مخيم على المفروض المشدد الحصار يدخل
 مخابز جميع توقفت حيث فيه، والطبية التموينية المواد نفاد من أهله من تبقى من

 بطاقته يعمل الذي فلسطين مشفى إال العمل، عن المخيم ومشافي ومستوصفات
 مخيم أهالي يعاني فيما الطبية، والكوادر المواد في الحاد النقص بسبب وذلك الدنيا

 إلى إضافة عام، بشكل المعيشة وغالء التموينية المواد أسعار إرتفاع من جرمانا
 أهالي جدد فيما به، المحيطة للمناطق المتكرر االستهداف بسبب فيه األوضاع توتر
 بعض معاملة سوء من شكواهم سورية جنوب الفلسطينيين لالجئين درعا مخيم

 معاملة عن تتحدث شكاوي عدة للمجموعة وردت حيث لهم، األونروا موظفي
 .وفّظة سيئة بطريقة لألهالي الموظفين

 
 لجان عمل أهلي 

 تنظيف إلى الرامية جهودها في تستمر اليرموك مخيم في الخيرية فلسطين هيئة
 األسباب من للتخفيف الهيئة من محاولة في فيها المتراكمة القمامة المخيم شوارع
  .واألوبئة األمراض انتشار إلى تؤدي التي

 


