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 "هدوء حذر خيم على المخيمات الفلسطينية في سورية اليوم"

 
 

 ضحية فلسطينية سقطت في سورية. 
 ة إنسانيةثفقدان مقومات الحياة في مخيم اليرموك ينذر بوقوع كار. 

  مناطق مخيم حندراتعودة التيار الكهربائي إلى معظم. 

  أوضاع اقتصادية صعبة يعيشها سكان مخيم خان الشيح بسبب الحصار
 .المفروض عليهم من قبل الجيش النظامي

  سكان مخيم جرمانا يعيشون حالة من القلق والخوف بسبب تدهور
 .األوضاع األمنية في المناطق المحيطة بهم
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 :ضحايا

 .مخيم اليرموك برصاص فناص على طريق سبينة  من أبناء" محمد كمال العايدي"قضى الشاب 

 
 محمد كمال العايدي

 مخيم اليرموك
حالة من الهدوء النسبي سادت في شوارع وحارات مخيم اليرموك اليوم مع استمرار الحصار الخانق 

على التوالي والذي تسبب بفقدان مقومات  55الذي يفرضه الجيش النظامي على المخيم لليوم الـ
بائي والماء ترافق ذلك مع استمرار انقطاع التيار الكهر الحياة فيه، ونفاد المواد الغذائية واألدوية، 

 .واالتصاالت عنه لفترات زمنية طويلة
 

 مخيم حندرات حلب
الح بعد عودة حوالي خمسين عائلة من سكان مخيم حندرات إليه بدأ بعض شباب المخيم بإص

 .األضرار التي لحقت بالمخيم
إلى وبعد عمل دام أليام عديدة استطاع المتطوعون إصالح جميع األعطال وا عادة التيار الكهرباء 

جميع مناطق المخيم، إلى ذلك ال تزال شبكة االتصاالت واالنترنت مقطوعة منذ تسعة أيام، هذا 
 .الغذائية واألدوية والمحروقات إضافة إلى شح المواد
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 عمليات إصالح الكهرباء في مخيم حندرات

 مخيم خان الشيح
يعاني سكان مخيم خان الشيح من أوضاع معيشية صعبة بسبب الحصار المفروض عليه من قبل 
الجيش النظامي والذي أدى إلى نقص شديد في المواد الغذائية واألدوية والمحروقات، كما يشتكي 

من إغالق المستوصف والمدارس التابعة لألونروا ما أثار التخوف لديهم من عدم إرسال  األهالي
 .مع اقتراب العام الدراسي الجديدب إلى المدارس الطال

 
 مخيم خان دنون

ترافق ذلك مع سماع دوي  ،شهد مخيم خان دنون حالة من الهدوء الحذر سادت حاراته وأزقته
انفجارات قوية بسبب قصف المناطق المتاخمة له، أما من الجانب اإلنساني فيشكو سكانه من 

ة واألدوية ومن استمرار انقطاع التيار الكهربائي واالتصاالت عنه غالء األسعار وشح المواد الغذائي
 .لمدة طويلة

 
 مخيم الحسينية

سيطر هدوء نسبي على حارات وأزقة مخيم الحسينية، عكره تحليق الطيران الحربي فوق سمائه 
وسماع دوي انفجارات قوية ناجمة عن قصف المناطق المتاخمة له، ومن جهة أخرى ما زال سكان 
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مخيم يعيشون أوضاعًا إنسانية صعبة نتيجة استمرار الحصار الذي يفرضه الجيش النظامي عليه ال
 .منذ أكثر من ثمانية أشهر والذي أدى إلى نفاد معظم المواد األساسية فيه

 
 مخيم جرمانا

ذكر مراسل مجموعة العمل بأن سكان مخيم جرمانا يعيشون حالة من القلق والخوف بسبب تدهور 
األمنية في منطقة جرمانا التي شهدت في اآلونة األخيرة عددًا من التفجيرات للسيارات  األوضاع

المفخخة والقصف، هذا في ظل استمرار انقطاع كافة الخدمات من كهرباء وماء ومواد طبية عنه، 
 .وشح في المواد الغذائية والمحروقات

 
 مخيم الرمل الالذقية

مخيم الرمل في الالذقية الذين يشتكون من شح المواد الغذائية  حالة من الهدوء النسبي يعيشها أبناء
واألدوية والمحروقات وغالء األسعار، هذا إضافة لحالة التوتر والقلق بسبب تخوفهم من الضربة 

 .هم من القواعد العسكرية السوريةالعسكرية األمريكية على سورية وذلك نتيجة قرب
 مخيم السبينة

ل بأن مخيم السبينة ما يزال يتعرض للقصف وسقوط عدد من القذائف أفاد مراسل مجموعة العم
نجم عنها دمار كبير لمنازله ونزوح معظم سكانه عنه، أما من تبقى من سكانه فيه فيعانون 
أوضاعًا اقتصادية صعبة بسبب النقص في جميع المواد الغذائية وغالء األسعار وعدم توفر 

 .ت عن المخيم لساعات وأيام عديدةالكهربائي واالتصاالالمحروقات واستمرار انقطاع التيار 
 

 :لجان عمل أهلي
بتوزيع سلل غذائية على عدد من العائالت المسجلة , قامت الهيئة الخيرية إلغاثة الشعب الفلسطيني

 .عائلة55حصة لـ 55لديها في منطقة قدسيا حيث تم تسليم 
لمرحلة عبارة عن تحية ودعم لطالب ا قرطاسيهومن جانبها قامت مؤسسة جفرا بتقديم أدوات 

، هذا وقد سبق ذلك لقاء وحوار مفتوح مع الطالب حول عمل المؤسسات الثانوية في مخيم اليرموك
 .والهيئات الخيرية في مخيم اليرموك
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 المحتاجة سلل غذائية على العائالتالتوزيع 
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