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تستعد للعودة مجدًدا إلى " حملة الوفاء األوروبية لعون منكوبي سورية""
 "األراضي السورية بقافلة إغاثية ثالثة

 
 

 شهيد فلسطيني قضى تحت التعذيب في معتقالت األمن السوري. 

  والقذائف يستهدف مخيم اليرموكقصف بالصواريخ. 

 استمرار الحصار المشدد على معظم المخيمات الفلسطينية في سورية. 
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 :ضحايا
من أبناء مخيم خان الشيح حيث قضى تحت التعذيب في أحد " حمدة أبوعمر خالد "استشهاد 

 .معتقالت األمن السوري
 

 :حمالت دولية
تستعد للعودة مجدًدا إلى األراضي السورية بقافلة " حملة الوفاء األوروبية لعون منكوبي سورية"

 .مع قرب حلول عيد األضحى المبارك، وذلك 2/01/2102إغاثية ثالثة، األربعاء المقبل 
أنه سيتم تركيب مطابخ مركزية في مراكز اإليواء، وتوزيع سبعة آالف " الحملة"حيث أفادت 
ئية وصحية للعائالت إضافة إلى المالبس، على أن يتبعها مباشرة حملة مماثلة حصة غذا

لرسم البسمة  اً يث سيكون نصيب األطفال منها كبير تستهدف النازحين الفلسطينيين في لبنان، ح
 .على شفاههم

 
 قافلة الوفاء الثانية لعون منكوبين سورية

 مخيم اليرموك
اليرموك فجر اليوم لقصف عنيف حيث استهدفت مناطق متفرقة  أفاد مراسلنا عن تعرض مخيم

أن المناطق المستهدفة هي ساحة الريجية وشارع اليرموك الرئيسي و بحوالي العشرة صواريخ، 
وشارع فلسطين وشارع الجاعونة، في حين أكد تجدد القصف على المخيم ظهر اليوم حيث 
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اسلنا أن الحصار المشدد الذي يفرضه سقطت قذيفة على شارع اليرموك الرئيسي، وأضاف مر 
يزال مستمرًا، وتستمر معه  القيادة العامة ال -الجيش النظامي ومجموعات من الجبهة الشعبية 

وفي محاولة من األهالي للتخفيف من أزمة الخبز , الماء والمواد الطبية والتموينيةأزمات الخبز و 
وذلك الستخدامها في صناعة  وطحنهاقام عدد من المتطوعين بجمع عدة أنواع من البقول 

 .الخبز
وفي سياق متصل قامت الهيئة الخيرية إلغاثة الشعب الفلسطيني باستصالح بعض األماكن في 
المخيم لزراعتها واالستفادة منها لتأمين الخضار لألهالي وذلك لتأمين بعض احتياجات األهالي 

الخيرية برعاية حملة إلعادة تأهيل بعض من الخضروات، ومن جانب آخر قامت هيئة فلسطين 
المساحات من مقبرة اليرموك وذلك لتأمين عدد جديد من القبور، ومن جانبهم قامت مجموعة من 
 .أهالي المخيم باالعتصام بشارع المدارس في المخيم للمطالبة برفع الحصار المشدد عن مخيمهم

 
 إعادة تأهيل بعض المساحات من مقبرة اليرموك

 حلب –مخيم حندرات 
ساعة  01أفاد مراسلنا عن عودة الكهرباء إلى مخيم حندرات بحلب حيث تعمل الكهرباء لحوالي 

يعمل مرة كل " الرافع"أن المياه قد عادت إلى معظم البيوت فيه، كما أشار إلى أن مخبز و يوميًا، 
الي من صعوبة في يوم ويتم توزيع الخبز عن طريق بعض الموزعين المعتمدين، ويعاني األه

لى المخيم  .المواصالت من وا 
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 مخيم السبينة
حالة من الهدوء الحذر يعيشها أهالي مخيم السبينة يتخللها سماع أصوات قصف واشتباكات على 
المناطق المجاورة للمخيم، أما عن الجانب المعيشي فقد أكد مراسل مجموعة العمل بأن الجيش 

على المخيم مما يتسبب بتفاقم معاناة من تبقى من أهالي  النظامي ما يزال يفرض حصارًا خانقاً 
 .المخيم حيث ال وجود للخبز أو الدواء أو حليب األطفال داخل المخيم

 
 مخيم خان الشيح

حالة من الهدوء خيمت اليوم على مخيم خان الشيح تخللها سماع أصوات قصف متقطع على 
ن ارتفاع أسعار المواد التموينية بشكل كبير، أما المزارع المحيطة بالمخيم، فيما يعاني األهالي م

من الجانب المعيشي فقد أقامت الهيئة الخيرية إلغاثة الشعب الفلسطيني يوم ترفيهي لطالب 
حيث قدمت بعض النشاطات الرياضية والدروس , في مخيم خان الشيح االبتدائية "بيريا"مدرسة 

 .كما تم توزيع القرطاسية على بعض الطالب ،االبتدائيةاإلرشادية لطالبات الحلقة األولى 

 
 "بيريا"يوم ترفيهي لطالب مدرسة ال

 مخيم درعا
أوضاع معيشية قاسية يعانيها أهالي مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين، حيث يستمر الحصار 
المشدد الذي يفرضه الجيش النظامي على مداخل المخيم، مما تسبب بنفاد معظم المواد الغذائية 

 .المخيم، إضافة ألزمات في الخبز والماء وحليب األطفال والكهرباءمن 
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 مخيم الحسينية
ال يزال الحصار الذي يفرضه الجيش النظامي على مخيم الحسينية مستمرًا حتى اليوم حيث 
يعاني األهالي من أزمات معيشية خانقة فال وجود للخبز أو الدواء أو المواد التموينية داخل 

 .أشار مراسلنا عن سماع أصوات اشتباكات وقصف على المناطق المحيطة بالمخيمالمخيم، فيما 
 

 :اعتقال
وذلك  ،من أبناء مخيم العائدين حماة في العقد الثالث من العمر" طارق بيومي"اعتقال الشاب 

 .للمرة الثانية حيث تم اعتقاله يوم أمس


