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رغم الحصار والجوع أهالي مخيم اليرموك يحبون الحياة ما استطاعوا "
 "إليها سبيلا 

 
 

  سقطوا في سورية نفلسطينييثالث ضحايا. 

 اشتباكات في مخيم اليرموك. 

  مخيم درعا منذ يوم أمساستمرار انقطاع التيار الكهربائي عن. 

  أزمة تأمين رغيف الخبز وغالء األسعار هاجس يؤرق سكان مخيم
 .النيرب
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 :ضحايا
من أهالي مخيم خان الشيح حيث استشهد بأحد  "أحمد حسين ظاهر"استشهاد الشاب  -

 .معتقالت األمن السوري

شهاب فلسطيني سوري من المقيمين في قرية تل " أحمد الخطيب"استشهاد المهندس  -
 .بمدينة درعا، إثر االشتباكات الدائرة في مدينة درعا

من أبناء مخيم درعا، استشهد جراء االشتباكات " زين فايز المصلمي"استشهاد الشاب  -
 .التي اندلعت بين مجموعات الجيش الحر والجيش النظامي بالقرب من حاجز المؤسسة

 
 مخيم اليرموك

باكات عنيفة بين مجموعات الجيش الحر والجيش شهد مخيم اليرموك في ساعات المساء اشت
خر ورغم آ لحة الخفيفة والمتوسطة، ومن جانبالنظامي على عدة محاور استخدمت فيها األس

على التوالي والذي أدى إلى انعدام  87الحصار الذي يفرضه الجيش النظامي على المخيم لليوم 
اتصاالت وكهرباء ومياه، إال أن إرادة مقومات الحياة وشلل لكافة البنى التحتية من مشافي و 

 51الحياة لديهم أقوى من هذا الحصار حيث تجلى ذلك بالعرس الجماعي الذي أقيم يوم أمس لـ 
شابًا من أبناء المخيم وكذلك بافتتاح دورة الوفاء لشهداء مخيم اليرموك الكروية، التي تشاركت 

ورشات العمل وتزيين جدران المخيم فيها مؤسسات العمل الخيري في المخيم، هذا عدى عن 
 .حفر القبورو وارع والحارات وعمليات تنظيف الش

 
 مخيم النيرب

في جولة ميدانية لمراسل مجموعة العمل في مخيم النيرب أشار المراسل بأن هناك ارتفاع ملحوظ 
التابع له في أسعار المواد الغذائية بسبب تسرب أنباء بأن الجيش النظامي سيقوم بإغالق الحاجز 

أول المخيم، ونوه المراسل بأن هناك أزمة في تأمين رغيف الخبز بسبب توقف جميع األفران في 
المخيم عن العمل ما عدا فرن واحد، ومن جهة أخرى ما يزال التيار الكهربائي مقطوعًا عن 
المخيم وسط أنباء تفيد بأن هناك مفاوضات بين مجموعات الجيش الحر والجيش النظامي 

 .قايضة الكهرباء في مناطق تابعة للجيش الحر بمناطق لدى الجيش النظاميلم
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 مخيم درعا
أكد مراسل مجموعة العمل بأن مخيم درعا ال يزال يقبع في ظالم دامس منذ يوم أمس بسبب 
استمرار انقطاع التيار الكهربائي عن المخيم واألحياء المجاورة له، ومن الجانب المعاشي يعاني 

لمخيم من أزمة في توفير الخبز والمواد الغذائية واألدوية واستمرار انقطاع االتصاالت أهالي ا
 .ت عن المخيم لفترات زمنية طويلةواالنترن

 
 مخيم جرمانا

حالة من الهدوء النسبي يعيشها سكان مخيم جرمانا، إال أن سكانه يشكون من شح المواد الغذائية 
 .ار بسبب تدهور األوضاع في سوريةلألسعوعدم توفر األدوية والغالء الفاحش 

 
 سينيةمخيم الح

ذكر مراسل مجموعة العمل بأن مخيم الحسينية ما يزال يئن من وطأة الحصار المفروض عليه 
الخضار و والذي منع بموجبه إدخال المواد الغذائية  51/55/5155من قبل الجيش النظامي منذ 

من سكانه عنه نتيجة % 01ما تسبب بنزوح  ،الطبيةاألدوية والمواد و الخبز و الطحين و الوقود و 
والمياه عنه لفترات زمنية انعدام مقومات الحياة واستمرار انقطاع التيار الكهربائي واالتصاالت 

 .طويلة
 

 :إفراج
من سكان مخيم العائدين بحمص، والذي " طارق سرحان"األمن السوري يفرج عن الشاب  -

 .في مدينة طرطوسأثناء تواجده  8/0/5152اعتقل يوم 
من أهالي مخيم حندرات، وذلك بعد " لينا راشد إبراهيم"أفرج يوم أمس عن السيدة  -

 .أيام 1احتجازها لدى الجيش الحر لمدة 
 

 :اعتقال
 58/0/5152من أبناء مخيم العائدين بحمص، يوم " رنا مصطفى حمود" اعتقال السيدة -

الرئيس، عند جامع الصفا، وذلك من قبل عناصر األمن السياسي على حاجز الدوار 
أثناء عودتها إلى المخيم هي وزوجها وأوالدها، يشار أن الحمود في العقد الرابع من 

 .العمر، وهي من أهالي قرية ترشيحا في فلسطين
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كوكب  من فبل عناصر حاجز، منذ ظهر أمس وذلك "حافظ سليمان"اعتقال األستاذ  -
 .التابع للجيش النظامي بريف دمشق

 
 حافظ سليمان

 :اختفاء
وردت معلومات لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية عن اختفاء عدد من أبناء مخيم 

 :همو  ،النيرب
 .الشاب محمد زكريا رحمة -
 .أحمد حاتم نخاش-
 .محمد أديب مرهف عبد الحفيظ-
 .نمر سهيل الباش-

 .م ترد أي معلومات أو أنباء عنهموحتى اللحظة ل
 

 :أهليلجان عمل 
بالتعاون مع إدارة مدرسة الجرمق البديلة في مخيم اليرموك باستبدال و قامت مؤسسة جفرا 

لصاق كافة النوافذ المتضررة في المدرسة ووضع مادة النايلون للنوافذ الداخل وذلك حرصا  ،يةوا 
 .يشار أن عدد طالب المدرسة يتجاوز األلف طالب وطالبة, على سالمة الطالب

أت اللجنة المشتركة لألونروا والهيئة الخيرية إلغاثة الشعب الفلسطيني في حلب ومن جانبها بد
 .وذلك من أجل تنفيذ مشروع السلة التموينية المقدمة من األونروا, عملها داخل مستودع السبيل
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 مشروع السلة التموينية المقدمة من األونروا


