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 "مجندين من جيش التحرير الفلسطيني قضوا اليوم إثر االشتباكات بعدرا ستة"

 
 

 نداء استغاثة تطلقها العائالت الفلسطينية النازحة إلى منطقة عدرا. 

  فيها فك مظاهرة لطلبة المدارس في مخيم اليرموك يطالبون
 .الحصار وإخراج المسلحين من المخيم

  الهيئة الفلسطينية لألونروا تتفقد أوضاع الالجئين الفلسطينيين
 .المهجرين إلى لبنان بتجمع الكرامة
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 :ضحايا
الشاب محمد برو قضى أثناء أداء خدمته بالقطعة العسكرية التابعة لجيش التحرير الفلسطيني  -

 .دمشققي منطقة عدرا بريف 
الشاب محمود عثمان من أبناء مخيم اليرموك قضى في منطقة عدرا العمالية بريف دمشق  -

 .بسبب تدهور حالته الصحية وعدم القدرة على نقله إلى المشفى
الشاب احمد عيسات من سكان مخيم خان الشيح قضى أثناء أداء خدمته بالقطعة العسكرية  -

 .منطقة عدرا بريف دمشقالتابعة لجيش التحرير الفلسطيني قي 
الشاب بشار علي من سكان مخيم سبينة من مرتبات جيش التحرير الفلسطيني قضى في  -

 .منطقة عدرا بريف دمشق
الشاب صالح أحمد عيسى من مرتبات جيش التحرير الفلسطيني قضى في منطقة عدرا بريف  -

 .دمشق
قضى في منطقة عدرا بريف  الشاب صالح أحمد صقر من مرتبات جيش التحرير الفلسطيني -

 .دمشق
 

 :عدرا ريف دمشق
نداء استغاثة أطلقته العائالت الفلسطينية النازحة إلى منطقة عدرا العمالية بريف دمشق ناشدوا 
فيه منظمة التحرير والفصائل الفلسطينية للتدخل من أجل إنقاذ أرواحهم بسبب حدة االشتباكات 

لجيش النظامي ما أدى إلى محاصرتهم داخل أقبية التي تجري بين مجموعات الجيش الحر وا
 .بنية التي بدء الطعام ينفذ منهاألا
 

 :اليونان
وردت لمجموعة العمل أنباء ارتقاء كل من الطفل عبد الرحمن السعدي ووالدته مها السعدي وذلك 
إثر غرق المركب الذي كان يقلهم، ووفق شهادة أحد الناجين من حادثة الغرق أن عناصر حرس 

عادتهم إلى المياه التركية مما تسب بغرق ا  .م وطفلهاألالسواحل اليونانية قامت بسحبهم وا 
الجدير ذكره أنه سجلت حاالت مشابهة قبل عدة أسابيع حيث ذكر أحد المهاجرين أن السلطات 
اليونانية سحبت مركبهم في البحر وتركتهم في المياه االقليمية التركية وأنه تم إنقاذهم من قبل 

 .فر السواحل التركيةخ
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 الطفل عبد الرحمن السعدي

 :مخيم اليرموك
ظاهرة تحت أفاد مراسل مجموعة العمل بأن طالب المدارس في مخيم اليرموك خرجوا اليوم في م

طالبوا فيها بفك الحصار المشدد الذي يفرضه " ال للسالح في المخيم ال للجوع والحصار"شعار 
دخال المواد الغذائية والطبية على  051الجيش النظامي لليوم  التوالي وخروج كافة المسلحين وا 

إلى المخيم، أما من الناحية الطبية فقد ظهرت في الفترة األخيرة عدد من حاالت التسمم بين 
 .صفوف أهالي المخيم بسبب استعمالهم القطر بدل السكر بسبب غالء سعره وفقدانه

ضاعًا إنسانية مأساوية بسبب فقر الحال حيث قام ومن الجانب االنساني يعيش سكان المخيم أو 
 .أب بالتخلي عن ابنته الصغيرة نتيجة عدم قدرته على تأمين الغذاء لها

 
 أحد أبناء مخيم اليرموك يقوم بجمع بقايا الطعام إلطعام عائلته
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 :مخيم العائدين حمص
العائدين بحمص  ذكر مراسل مجموعة العمل بأن حالة من الهلع والخوف عاشها سكان مخيم

بسبب سماعهم أصوات انفجارات قوية هزت أرجاء المخيم تبين بأنها نتيجة قصف المناطق 
 .المحاذية له

 
 :مخيم خان دنون

رغم أنهم يعيشون حالة من الهدوء النسبي إال أن سكان مخيم خان دنون يعانون من ضائقة 
انعكست عليهم سلبًا وأدت إلى  منية في سورية والتيألاقتصادية كبيرة بسبب تردي األوضاع ا

 .إنتشار البطالة وفقر الحال
 

 :اعتقال
من مركز تدريب جيش التحرير الفلسطيني " محمد الزين"والشاب " فادي الخطيب"اعتقال الشاب 

 .في مدينة مصياف، يشار أن هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها اعتقال الشابين
 

 :لبنان
لألونروا في لبنان بزيارة تفقدية لتجمع الكرامة بمخيم عين الحلوة الذي قامت الهيئة الفلسطينية 

وذلك لالطالع على أحوالهم في ظل  ،عائلة فلسطينية مهجرة من سورية إلى لبنان 01يضم 
 .تردي األحوال الجوية التي تعصف بمنطقة الشرق األوسط في هذه األيام


