
 

Email:info@prc.org.uk - Tel: +442084530919 - Fax:+442084530994 - Mob: +447447423737 

 

: 

 
 

 

 "أزمة تأمين رغيف الخبز بات هاجسًا يقض مضاجع أهالي مخيم النيرب"

 
 

 ثالثة شهداء فلسطينيين سقطوا في سورية. 

 قصف على مخيم اليرموك. 

 استمرار الحصار الخانق على مخيم الحسينية منذ عدة أشهر. 
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 :ضحايا
 :ثالثة شهداء فلسطينيين قضوا إثر القصف الليلي على مخيم اليرموك، وهم

 ."وسيم صابر" -
 ."محمد نداف" -

 
 محمد النداف

 ."أحمد موسى" -

 
 أحمد موسى

mailto:info@prc.org.uk


 

Email:info@prc.org.uk - Tel: +442084530919 - Fax:+442084530994 - Mob: +447447423737 

 

 مخيم اليرموك
ذكر مراسل مجموعة العمل بأن مخيم اليرموك تعرض يوم أمس لقصف ليلي استهدف منطقة 

، "محمد نداف"، "وسيم صابر: "حي المغاربة أسفر عن سقوط ثالثة شهداء هممقبرة اليرموك في 
وعدد من الجرحى، أما اليوم فقد شهد المخيم سقوط قذيفة على شارع حيفا " أحمد موسى"و

وقذيفتين على شارع صفد اقتصرت األضرار فيها على الماديات، وعلى الصعيد اإلنساني فما 
تحت وطأة الحصار الخانق الذي يفرضه الجيش النظامي  يزال سكان مخيم اليرموك يرزحون

على التوالي، حيث يمنع دخول المواد الغذائية والطبية والمحروقات، ما  46على المخيم لليوم 
لتحتية من كهرباء تسبب بوضع إنساني كارثي داخل المخيم هذا إضافة لعدم توفر خدمات البنى ا

 .وماء واتصاالت

 
 مخيم اليرموكمن شظايا القصف على 

 مخيم النيرب
أزمات معيشية خانقة يعيشها سكان مخيم النيرب بسبب انعكاس تجليات الصراع الدائر في سورية 
على مخيمهم، فهم يعانون من استمرار انقطاع التيار الكهربائي منذ عدة أشهر عن كافة مناطق 

 .مادة الطحين والمحروقاتبسبب شح المخيم، هذا إضافة ألزمة في تأمين رغيف الخبز ألوالدهم 
 

 مخيم الحسينية
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استمرار انقطاع التيار الكهربائي ضعف االتصاالت شح المواد الغذائية عدم توفر جميع مقومات 
الحياة باتت السمة األساسية التي يعاني منها من تبقى من سكان مخيم الحسينية بسبب ما 

الخانق الذي يفرضه الجيش  تتعرض له سورية من أحداث، هذا إضافة الستمرار الحصار
 .النظامي على المخيم منذ عدة شهور

 
 مخيم خان الشيح

أشار مراسل مجموعة العمل بأن مخيم خان الشيح شهد حالة من الهدوء الحذر وسط حالة من 
الترقب لدى األهالي بسبب سماع انفجارات قوية هزت أرجاء المخيم بسبب قصف المناطق 

إلنساني ال يزال سكانه يعيشون في أزمة معيشية مستمرة بسبب شح المتاخمة له، ومن الجانب ا
 .المواد الغذائية واألدوية والدقيق والمحروقات فيه

 
 مخيم السيدة زينب

حالة من الهلع والخوف عاشها من تبقى من سكان مخيم السيدة زينب اليوم بسبب دوي انفجارات 
القصف على المناطق المحاذية له، ومن جانب قوية هزت أرجاء المخيم تبين الحقًا بأنها نتيجة 

أخر ما تزال معاناة سكان المخيم مستمرة جراء النقص الشديد في المواد الغذائية واألدوية والدقيق 
 .واستمرار انقطاع التيار الكهربائي وضعف شبكة االتصاالت الخلوية واالنترنت

 
 مخيم العائدين حمص

خيم العائدين بحمص يعانون أزمة إنسانية حقيقية خانقة أكد مراسل مجموعة العمل بأن سكان م
طاولت لقمة عيشهم نتيجة النقص الحاد في المواد التموينية ومادة الخبز التي أصبحت الهاجس 

 .ألوالدهم الذي يؤرق بالهم في كيفية توفيرها
 

 مخيم العائدين حماة
بشكل كبير، إضافة إلى تفاقم يعاني سكان مخيم العائدين بحماة من تدهور األوضاع المعيشية 

أزمات الكهرباء والمحروقات والخبز وارتفاع أسعار المواد األولية بشكل كبير، وما يزيد من 
صعوبة الوضع ارتفاع معدل البطالة وتوقف معظم السكان عن العمل بسبب الصراع الدائر في 

 .سورية
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 حمالت تضامنية
ء األوروبية بتوزيع المساعدات ألهالي مخيم اليرموك، لليوم الرابع على التوالي تستمر حملة الوفا

وفي ذات السياق أعلنت الحملة  ,الذي يقع من جهة مخيم السبينة" تالكابال"وذلك عند حاجز 
عن بدء المرحلة األخيرة من توزيع المساعدات على المنكوبين في مجمع الفيحاء الرياضي عند 

 .بوابه فندق الفيحاء يومي األحد واالثنين الساعة الثامنة صباحا
 

 :اعتقال
العقد الرابع من في " مجد زواهري"في العقد الثالث من العمر، و" محمد طه غنيم"اعتقال كل من 

 .العمر، في ليبيا أثناء محاولتهم الوصول إلى الشواطئ اإليطالية عبر البحر
 

 :مفقودون
وذلك منذ حوالي الشهر  ،من سكان مخيم اليرموك( عاماً  83" )محمد احمد مرشد" فقد الشاب

لى اآلن لم ترد عنه أي معلومات  .أثناء توجهه من منطقة الزاهرة بدمشق إلى المخيم وا 
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