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قصف بالبراميل المتفجرة يستهدف مخيم حندرات، والنصرة تطلق النار "
 "على وفد تحييد مخيم اليرموك

 
 
 

 فلسطيني يقضي في سورية. 
 توقف توزيع المساعدات إثر اطالق النار من قبل جبهة النصرة. 

  عضو الحراك الشعبي في مخيم اليرموك إثر اطالق " نعيم الخطيب"إصابة

 .النار

 استمرار أزمة مياه الشرب في مخيم خان دنون بريف دمشق. 

 انقطاع متكرر للطرقات الواصلة بين مخيم خان الشيح ومركز العاصمة. 

 

 إطالق النار على وفد تحييد مخيم اليرموك
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 ضحايا
الشاب خالد محمد عبده قضى برصاص قناص في بمدة عدرا العمالية، ويشار أنو أحد  -

 .مجندي جيش التحرير الفمسطيني

 
 خالد محمد عبده

 آخر التطورات
استيدف الطيران الحربي مخيم حندرات لالجئين الفمسطينيين بحمب، حيث ألقت الطائرات أربعة 
براميل متفجرة عمى منازل المدنيين مما أسفر عن أضرار كبيرة في الممتمكات، ويذكر أن المخيم 

الذي يسيطر عميو عناصر من الجيش الحر قد نزح عنو معظم سكانو وذلك بسبب تعرضو 
لمقصف المتكرر، حيث لجئت بعض العائالت إلى تركيا وبعضيا اآلخر نزح إلى البمدات 

 .والمخيمات المجاورة، مما حّمميم أعباء اقتصادية كبيرة خاصة مع ارتفاع اإليجارات
وعمى صعيد آخر شيد مخيم اليرموك صباح األمس تجمعًا لعدد كبير من األىالي استعدادًا 

لتوزيع بعض المساعدات الغذائية عمييم بالقرب من ساحة الريجة وسط المخيم، تزامن ذلك مع 
تحضير حوالي عشرة من أبناء المخيم أنفسيم لتسوية أوضاعيم عند األمن السوري وذلك بعد 

دخول وفد مدني ممن أشرفوا عمى توقيع اتفاق تحييد المخيم قبل أكثر من عشرة أيام، حيث كان 
الوفد سيتطمع عمى أحوال المخيم وسيقوم بمتابعة تسوية أوضاع أولئك الشباب، إال أنيم فوجئوا 

" نعيم الخطيب"باطالق النار عمييم من قبل عناصر من جبية النصرة، مما أسفر عن إصابة 
عضو الحراك الشعبي في مخيم اليرموك في أحد قدميو، األمر الذي أدى إلى نقمو إلى المشفى 
وتوقف المساعدات الغذائية التي كان من المقرر توزيعيا من قبل األونروا عمى أىالي اليرموك، 
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إلى ذلك خرج عدد من أىالي المخيم بمظاىرة يطالبون فييا بالتطبيق الفوري لبنود المبادرة 
واإلسراع بفك الحصار عن مخيميم وعودة األىالي النازحة عنو إليو، كما نددوا بمنعيم من قبل 

المجموعات المسمحة لمخروج الستالم المساعدات الغذائية، ويذكر أن وكالة األونروا كانت قد 
وزعت كمية محدودة جدًا من المساعدات قبل أن تتوقف عن ذلك بسبب توتر األوضاع األمنية 

 .في المخيم

 
عضو الحراك الشعبي في مخيم اليرموك " نعيم الخطيب"إصابة 

ومن جانب آخر ال تزال أزمة مياه الشرب مستمرة في مخيم خان دنون لالجئين الفمسطينيين 
بريف دمشق حيث يعاني األىالي من انقطاعيا لفترات طويمة إضافة إلى انقطاع التيار 

الكيربائي، مما يضطرىم إلى شراء الماء عبر صياريج المياه بأسعار مرتفعة تزيد من أعبائيم 
 ويذكر أن المخيم يستقبل العشرات من العائالت الفمسطينية النازحة عن مخيماتيا ،االقتصادية

 .بسبب القصف والحصار
أما في مخيم خان الشيح بريف دمشق فيعيش األىالي حالة من اليدوء النسبي يتزامن مع انقطاع 

متكرر لمطرقات الواصمة بين المخيم ومركز العاصمة دمشق مما أدى إلى فقدان العديد من 
المواد التموينية والطبية من المخيم، إضافة إلى ارتفاع بأسعار باقي السمع المتوفرة بأسواق 

المخيم، ويشار أن المخيم تعرض في األسبوع الماضي إلى قصف بالبراميل المتفجرة أسفر عن 
 .وقوع ضحية وعدد من الجرحى إضافة إلى دمار كبير في منازل المدنيين
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 لجان عمل أهلي
قامت لجنة فمسطينيي سورية في لبنان بمنطقة صيدا وبمشاركة جمعية االصالح الخيرية ووقف 

 حصة غذائية عمى الالجئين الفمسطينيين القادمين من سورية إلى لبنان، وذلك 165الرأفة بتوزيع 
 .لمناسبة حمول شير رمضان المبارك

 
  لبنانفيعلى الالجئين الفلسطينيين توزيع الحصص الغذائية على 


