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معتقاًل  692فلسطيني سوري من أصل  011السلطات المصرية تفرج عن "
 "بسجونها

 
 

 ضحية فلسطينية سقطت في سورية. 

 قصف على مخيمي النيرب ودرعا. 

  مطالبين أهالي مخيم اليرموك ينصبون الخيام في ساحة الريجة
 .منظمة التحرير والفصائل الفلسطينية بتحمل مسؤولياتهم تجاههم

  اعتصام ألهالي مخيم اليرموك النازحين إلى منطقة قدسيا طالبوا فيه
 .بفك الحصار وعودتهم إلى مخيمهم
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 :مصر
المحتجزين أعلنت سفارة دولة فلسطين بالقاهرة أنه تم اإلفراج عن الفلسطينيين القادمين من سوريا 

فلسطيني، كما ستقوم السلطات  011بأقسام شرطة اإلسكندرية والبحيرة، حيث تم اإلفراج عن 
المصرية باإلفراج عن باقي المعتقلين الفلسطينيين السوريين في سجونها، يشار أنه يوجد ما يقرب 

 .معتقاًل فلسطينيًا في السجون المصرية، حيث يعيشون ظروفًا إنسانية صعبة 692من 
 

 :ضحايا
صابة ابنتها رغد جراء سقوط  السيدة أم جالل عميه من سكان مخيم اليرموك دوار فلسطين وا 

 .قذيفة هاون في منطقة الصالحية بدمشق أمس
 

 :مخيم درعا
نقل مراسل مجموعة العمل تعرض مخيم درعا للقصف وسقوط عدد من القذائف طالت مناطق 

ومن الجانب اإلنساني يعاني من تبقى من سكانه  متفرقة منه دون أن تسفر عن وقوع إصابات،
 .من غالء األسعار وشح المواد الغذائية والمحروقات والدقيق

 
 :مخيم اليرموك

نقل مراسل مجموعة العمل نبأ قيام أهالي مخيم اليرموك بنصب خيام في ساحة الريجة مطالبين 
، معبرين عن تمسكهم بحقهم في منظمة التحرير والفصائل الفلسطينية بتحمل مسؤولياتهم تجاههم

العودة إلى فلسطين، داعين إلى بذل الجهود في رفع الحصار عن مخيمهم والعمل على إعادتهم 
 .إلى وطنهم فلسطين

وفي السياق ذاته وجهت مؤسسة جفرا نداًء إنسانيًا عاجاًل طالبت فيه كافة الجهات المعنية 
والحقوقية للتدخل من أجل تحييد وتخليص أطفال وأطراف الصراع والمنظمات اإلنسانية والدينية 

دخال المواد الغذائية  اليرموك الذين يعانون من أثار الصراع المستمر في سورية، ولفك الحصار وا 
سقوط مزيد من الضحايا الضرورية بشكل إسعافي وفوري إلنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات األوان و 

 .األبرياء
فتابع فريق الخدمات في هيئة فلسطين الخيرية بإزالة الساتر الترابي أما على صعيد العمل األهلي 
مخيم اليرموك وتأتي هذه الخطوة دعمًا للمبادرة الهادفة الى تحييد  ,المتواجد عند بداية شارع لوبية

 .وجعله منطقة آمنة
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 إزالة الساتر الترابي المتواجد عند بداية شارع لوبية

 :مخيم النيرب
مجموعة العمل بأن مخيم النيرب تعرض يوم أمس للقصف من قبل مجموعات ذكر مراسل 

أما من الجانب المعاشي فيعاني سكان  ،الجيش الحر اقتصرت األضرار فيها على الماديات
 .اث الدائرة في سورية على مخيمهمالمخيم من غالء األسعار وانتشار البطالة بسبب تأثير األحد

 
 :مخيم العائدين حمص

لطيران الحربي في سماء مخيم العائدين في حمص يتزامن مع سماع أصوات إنفجار قوية تحليق ل
 .ناجمة عن استهداف المناطق المحيطة به

 
 :مخيم الحسينية

أوردت إحدى صفحات التواصل االجتماعي المعنية بنقل أخبار مخيم الحسينية بأن عشرات من 
من أجل اخذ تراخيص من األمن السوري أهالي المخيم اجتمعوا اليوم بمنطقة السيدة زينب 

للسماح لهم بالدخول للمخيم، ومن جهة أخرى ال يزال األهالي يجددون مطالبتهم بالعودة إلى 
 .وأثقل كاهلهم العامل االقتصادي مخيمهم بعد أن أرهقهم ما تعرضوا له

 
 :قدسيا

منطقة قدسيا يوم أمس أورد مراسل مجموعة العمل نبأ قيام أهالي مخيم اليرموك النازحين إلى 
دخال ( ساحة األمل)اعتصامًا في  تضامنًا مع أهالي مخيم اليرموك مطالبين بفك الحصار وا 

 .يد المخيمات وعودتهم إلى مخيمهمالمواد الغذائية إليه والبدء بتنفيذ مبادرة تحي


