
 

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

 

 : 

 
 

 

تستكمل توزيع المساعدات "لعون منكوبي سورية"حممة الوفاء األوربية "
  "في لبنان عمى النازحين الفمسطينيين من سوريا

 

 
 
 

 أربع ضحاٌا فلسطٌنٌٌن سقطوا فً سورٌة. 
 قصف على مخٌم الٌرموك. 
 انقطاع شبكة االتصاالت األرضٌة عن كافة أرجاء مخٌم الٌرموك. 
 حملة دهم واعتقال ٌشنها األمن السوري فً مخٌم العائدٌن بحماة . 
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 :ضحايا
فمسطينيا الجنسية، " منصور منصور"، و"محمد ديب محمد كامل الصبح"ارتقاء الشابان  -

 .قضيا جراء القصف الذي استيدف منطقة المزة بدمشق يوم أمس
فمسطيني الجنسية من سكان مخيم حماه، وجد مقتواًل بعد " محمود عثمان سباعي"ارتقاء  -

 .أن تم اختطافو من قبل مجيولين منذ عشرين يوماً 
من سكان مخيم خان الشيح، قضى تحت التعذيب في فرع " حسام خياط"ارتقاء الشاب  -

 .المخابرات الجوّية

 
 محمد كامل الصبح

مخيم اليرموك 
أكد مراسل مجموعة العمل بأن مخيم اليرموك تعرض في ساعات المساء لمقصف وسقوط عدد 
من القذائف طالت الشارع العام في محيط مخبز حمدان، أسفرت عن وقوع عدد من الجرحى، 

ليو،  ومن جية أخرى شيد المخيم منذ الصباح الباكر حركة دخول و خروج لألىالي نشطة منو وا 
ترافق ذلك مع تدقيق أمني شديد من قبل عناصر الجيش النظامي الذين يفرضون حصارا خانقا 
عمى المخيم منذ شيور عديدة ما أدى إلى انعدام مقومات الحياة فيو، ىذا وقد أشار مراسمنا بأن 
شبكة االتصاالت األرضية قد قطعت عن كافة أرجاء المخيم منذ الصباح الباكر ترافق ذلك مع 

.  حتى لحظة إعداد ىذا التقرير5/5/2013استمرار انقطاع التيار الكيربائي عنو منذ 
 

 مخيم العائدين حماة
نقل مراسل مجموعة العمل نبأ شن األمن السوري حممة دىم واعتقاالت في مخيم العائدين بحماة، 

واعتقالو ومصادرة جياز الكمبيوتر " شادي الحمود"حيث قام عناصر األمن بمداىمة منزل 
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خاصتو، ومن الجانب االقتصادي يعاني سكانو من نقص حاد في المواد الغذائية وانقطاع التيار 
. الكيربائي واالتصاالت عنو

 
مخيم خان الشيح 

ىدوء حذر ساد حارات وشوارع مخيم خان الشيح اليوم بعد أن تعرض لقصف ليمي وسقوط عدد 
من القذائف عمى مناطق متفرقة منو، وأشار المراسل أن سكانو يشتكون من شح األدوية 

. والمحروقات وغالء األسعار وعدم توفر المواد الغذائية والدقيق
 

 مخيم الحسينية
 قوية ىزت أرجاء مخيم الحسينية تبين الحقا بأنيا بسبب القصف عمى المناطق إنفجاراتأصوات 

المجاورة لو، ما سببت حالة من اليمع والرعب لسكانو، الذين يعانون من ضائقة معيشية خانقة 
جراء الحصار الذي ما زال يفرضو الجيش النظامي عمى مداخمو ومخارجو ما أدى إلى نقص 

شديد في جميع المواد الغذائية واألدوية والطحين والمحروقات، ىذا إضافة إلى استمرار انقطاع 
. التيار الكيربائي واالتصاالت عنو لفترات زمنية طويمة

 
 :لجان عمل أهمي

قام فريق الدفاع المدني في الييئة الخيرية إلغاثة الشعب الفمسطيني بمخيم اليرموك ولميوم 
بإزالة وترحيل األنقاض التي خمفتيا قذيفة الياون التي سقطت عمى أحد المنازل في ، الثاني

محيط حديقة فمسطين، وفي السياق ذاتو أعمنت ىيئة فمسطين الخيرية في مخيم سبينة بريف 
. دمشق، عن قياميا بإنشاء مطبخ مركزي لخدمة من تبقى من أىالي المخيم وتزويدىم بالطعام

 
  في مخيم اليرموك الهاونائف قذا إحدىإزالة وترحيل األنقاض التي خمفته
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 :حمالت تضامنية
تستكمل توزيع الطرود الغذائية  "لعون منكوبي سورية"في يوميا الثاني حممة الوفاء األوربية 

والمساعدات المالية وىدايا األطفال والوجبات الساخنة، عمى النازحين الفمسطينيين من سوريا في 
. مخيمات مدينة القاسمية، والبص، والرشيدية

 
  في لبنان المساعدات توزيعتستكمل "لعون منكوبي سورية"حممة الوفاء األوربية 

 :غزة
بدأت وزارة األسرى وشؤون الالجئين اليوم باستالم األوراق الثبوتية الخاصة بالالجئين من سوريا 
إلى غزة بيدف تقديميا إلى وزارة الصحة لمحصول عمى تأمين صحي شامل لمعائالت الالجئة 

 الذي تم بين لجنة المتابعة وبين الوزارة ممثمة االتفاقمن سوريا إلى غزة ويأتي ذلك ضمن 
. بمعالي السيد الوزير عطا هلل أبو السبح
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