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"السلطات التركية تفرج عن  15فلسطينياً بعد  30يوماً من احتجازهم"

•

عمليات ازالة األنقاض والركام تطال معظم شوارع مخيم اليرموك

•

مجموعة العمل )167( :ضحية من أبناء مخيم النيرب قضوا خالل أحداث الحرب

•

قارب يحمل مهاجرين يصل قبرص قادماً من لبنان

آخر التطورات
أفرجت السلطات التركية أول أمس الخميس عن  51الجئا فلسطينيا سوريا بعد  03يوما من
اعتقالهم في مركز "كريت جندرما مركزي" بمدينة انطاكيا ،بحجة دخولهم أراضيها بطريقة غير
نظامية.

وهم" :جميل خليل امارة"" ،غفران حميد"" ،أحمد خالد محمد"" ،أمل حميد" ،والطفلة "نايا "(8
أشهر)" ،خالد محمود الخطيب" ،و"أحمد عماد مصطفى" ،وزوجته وابنته ،و"عبد الرحمن
محمود" ،ونور خلف مع أطفالها الثالثة.
ووفقا لمراسل مجموعة العمل أن السلطات التركية أفرجت عن الالجئين الفلسطينيين بعد تدخل
جهات ومؤسسات فلسطينية رسمية وأهلية ،منوها إلى أنه تم تسوية أوضاعهم القانونية واعطائهم
أوراق بيضاء يستطيعون التنقل فيها ضمن األراضي التركية ريثما يحصلون على الكملك التي
تخولهم العيش في تركيا بصفة الجئين.
هذا وما تزال السلطات التركية تواصل منع دخول الالجئ الفلسطيني السوري إلى أراضيها بشكل
قانوني ،حيث تستمر سفاراتها بمنع إعطاء تأشيرة الدخول لهم وخاصة في لبنان ما يضطرهم
لتعريض حياتهم للخطر ودخول األراضي التركية بطريقة غير نظامية.

وفي دمشق ،أفادت مصادر إعالمية لمجموعة العمل أن عملية إزالة الركام واألنقاض من شوارع
مخيم اليرموك جنوب العاصمة السورية دمشق والتي بدأت قبل عدة أيام ال تزال مستمرة وبوتيرة
عالية.

وأشارت المصادر اإلعالمية إلى أن الجرافات واآلليات قامت بإزالة األنقاض والركام وتنظيف كل
من شارع فلسطين حتى ساحة الطربوش ،وشارع لوبية حتى بداية حيفا ،حيث من المقرر إكمال
التنظيف حتى آخر شارع لوبية وصال للطريق الواصل بين شارع اليرموك وفلسطين.
كما وجرت عمليات إزالة األنقاض والردم من ساحة الوسيم ومنطقة المشروع وشارع المدراس
ودخلة فرن حمدان وشارع حلويات ماهر حتى المحبة والسالم وشارعي المنصورة وعبد اهلل
األصبح ومحيط مشفى فلسطين ،ومن شارعي المنصورة وعبد اهلل األصبح "فروج التاج" ،وساحة
الريجة.
من جانبه قال أمين سر تحالف فصائل الفلسطينية في سورية خالد عبد المجيد ":إنه ال يستطيع
الحديث عن مدة زمنية ،لعودة األهالي إلى مخيم اليرموك ،لكن « نسعى مع الجهات المختصة
في الحكومة السورية باإلسراع في الموافقة على تنفيذ المرحلة الثانية وهي إرسال لجنة من الخبراء
لفحص األبنية اآليلة للسقوط ،والبدء بإعادة الترميم واإلعمار وعودة األهالي إلى المخيم بأسرع
وقت ممكن".

إلى ذلك ،قال فريق الرصد في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أنه استطاع توثيق
( )561ضحية من أبناء مخيم النيرب لالجئين الفلسطينيين في حلب ،مشي ار إلى أن العدد قد
يكون أكبر من ذلك.

وقال الفريق أن غالبية الضحايا قضوا خالل مشاركتهم القتال في سورية ،سواء في صفوف
المعارضة المسلحة أو إلى جانب النظام السوري ،وأشارت االحصائيات الموثقة إلى أن 51
ضحية قضوا تحت التعذيب في سجون النظام السوري.
ويضاف إلى الضحايا ستة عشر مجندا من مرتبات جيش التحرير الفلسطيني قضوا بعد
اختطافهم ،وهم في طريق عودتهم من موقعهم العسكري في مصياف إلى مخيمهم النيرب في
حلب.
يشار إلى أن حصيلة ضحايا الالجئين الفلسطينيين في سورية بلغت ( )0813وفق احصائيات
مجموعة العمل.
وفي شأن آخر ،قالت مصادر إعالمية قبرصية إن قاربا يحمل مهاجرين غير نظاميين وصل يوم
أمس جزيرة قبرص اليونانية قادما من لبنان ،بعد فترة طويلة من محاوالت هجرة سابقة قادمة من
لبنان.

وأكدت تلك المصادر أنه تم رصد القارب في الساعة  55:03صباحا ،ووصل في الساعة 56
عص ار ويحمل  61راكبا  10 -رجال و  58امرأة ،اثنتان منهم حوامل ،و 13طفال تتراوح
أعمارهم بين شهر واحد و  51عاما ،وهم الجئون هربوا من سورية بسبب الحرب ،دون توضيح
ما إذا كان بينهم الجئون فلسطينيون.
الجدير ذكره أن محاوالت سابقة استطاع خاللها عشرات المهاجرين الوصول إلى الجزر اليونانية
والقبرصية قادمة من لبنان ،في حين تم احتجاز عشرات منهم بينهم الجئون فلسطينيون هربوا من
سورية بسبب أوضاع الحرب فيها.

