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 "توزيع كمية محدودة من المساعدات اإلغاثية على أهالي اليرموك"

 
 
 
 
 

 فلسطيني قضى في سورية تحت التعذيب. 

 والسماح لهم بالعودة إلى  أهالي مخيم الحسينية يطالبون بوضع حد لمعاناتهم

 .مخيمهم الذي يسيطر عليه الجيش النظامي

 استمرار إغالق الطرق الواصلة بين قدسيا ومركز العاصمة. 

 أهالي مخيم جرمانا يحيون ذكرى يوم األرض. 
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 ضحايا
قضى تحت التعذيب في السجون السورية بعد اعتقال دام " هللا محمد خير السعد عبد" الشاب

 .عام ونصف، يشار أنه من أبناء مخيم اليرموك، وطالب في جامعة دمشق ألكثر من

 
 هللا محمد خير السعد عبد

 مخيم اليرموك
أدخل يوم أمس عدد من السلل الغذائية إلى داخل مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين حيث 

اإلنسانية بالخروج من وزعت المساعدات على األهالي، تزامن ذلك مع السماح لعدد من الحاالت 
يومًا حيث ال تزال حواجز ( 172)المخيم، فيما يستمر الحصار المفروض على المخيم منذ 

لى المخيم -الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  .القيادة العامة تمنع حركة األهالي من وا 
 

 مخيم الحسينية
، فمنذ ذلك 1122-21-22 ال يزال أهالي مخيم الحسينية بريف دمشق خارج مخيمهم منذ

الجيش النظامي وبعض الفصائل الفلسطينية الموالية له يمنعون األهالي من العودة و  التاريخ
لمخيمهم، ويذكر أنه في ذلك التاريخ اضطر أهالي المخيم للنزوح عنه بعد االشتباكات العنيفة 

انتهت بسيطرة الجيش التي اندلعت بين الجيش النظامي ومجموعات من الجيش الحر، والتي 
النظامي على المخيم بشكل كامل، فيما يعاني األهالي من غالء المعيشة خاصة مع إرتفاع 
إيجارات المنازل خارج المخيم، ومن جانبهم كرر األهالي مطلبهم بوضع حد لمعاناتهم والسماح 

 .لهم بالعودة إلى مخيمهم بأسرع وقت ممكن
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 قدسيا
بين بلدة قدسيا والعاصمة دمشق حتى يوم أمس، حيث أغلقت  استمرار إغالق الطرق الرابطة

الطرقات منذ أحد عشر يومًا، وذلك بعد توترات أمنية شهدتها البلدة ومحيطها، ويشار أن قدسيا 
تستقبل اآلالف من العائالت الفلسطينية التي اضطرت للنزوح عن مخيماتها بسبب القصف 

 .والحصار
 

 مخيم جرمانا
حيث " يوم األرض"جرمانا لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق يوم أمس ذكرى أحيا أهالي مخيم 

 .تجولت فرقة الكشافة في شوارع المخيم
ويذكر أن المخيم يعيش حالة من الهدوء في حين يعاني األهالي من أزمات اقتصادية متعددة 

خيم يستقبل المئات ويشار أن الم ،أبرزها إرتفاع أسعار المواد التموينية وغالء إيجارات المنازل
 .من العائالت الفلسطينية التي نزحت عن مخيماتها

 
 لجان عمل أهلي

قامت الجمعية الخيرية الخليلية في غازي عنتاب في تركيا بتقديم مساعدات غذائية إلى العائالت 
الفلسطينية السورية التي نزحت عن مخيم حندرات إلى مدينة كيلس التركية الحدودية بعد تعرضه 

 .صف بالبراميل المتفجرة ألكثر من مرةللق

 
 إلى العائالت الفلسطينية السوريةالمقدمة غذائية المساعدات ال


