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أطفال من فمسطينيي سورية المعتقمين في مركز الوردية التونسي يناشدون إطالق "
 "سراحهم

 

 
 
 

 ثالثة فلسطينيين من عائلة واحدة قضوا بسبب القصف على بلدة يلدا. 

 األمن العام اللبناني يرفض تجديد إقامات فلسطينيي سورية. 

 قصف على مخيم حندرات واشتباكات في محيطه. 

 توزيع كمية من المساعدات على أهالي مخيم اليرموك. 
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 ضحايا 
ثالثة فمسطينيين من عائمة المصري قضوا أول أمس إثر القصف عمى بمدة يمدا المجاورة لمخيم 

  :اليرموك، والضحايا ىم
 ."دالل منصور المصري"، و"خمود محمود المصري"، "محمود عمر المصري"

 
 من تشييع ضحايا عائمة المصري

 تونس
ناشد عدد من األطفال الفمسطينيين السوريين المعتقمين في مركز الوردية التونسي منذ أكثر من 
شير ونصف جميع الجيات العمل عمى إطالق سراحيم، حيث ناشد أحد األطفال في تسجيل 

، فيما شرح آخر سبب خروجيم من "طمعونا مشان اهلل"صوتي نشره ناشطون عمى شبكة اإلنترنت 
ليش ىيك "وتسائل ثالث " نحن أطفال فمسطين خرجنا من المخيم بسبب الحرب"سورية قائاًل 

 ."حبستونا بدنا نعيش متل ما العالم بعيشوا
الجئًا فمسطينيًا معتقمين في مركز الوردية التونسي بينيم عدد من " 13"ويذكر أنو اليزال نحو 

 .األطفال، حيث تم توقيفيم منذ حوالي الشير والنصف، بتيمة دخول البالد بطريقة غير شرعية
 إضغط هنا: لمشاهدة التسجيل

 
 لبنان

رغم ما تم تدولو من أنباء في األيام الماضية حول إمكانية تجديد اإلقامات لالجئين الفمسطينيين 
من سورية في لبنان، إال أن األمن العام المبناني ال يزال حتى اآلن يرفض تجديد أي إقامة 
لالجئين الفمسطينين من سورية، حيث سجمت عدة حاالت لوضع ختم ترحيل عمى جوازات 
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الالجئين، فما يروي أحد الالجئين أنو عند مراجعتو ألحد مراكز األمن العام قال لو الضابط 
فتسائل محمد وىو أب ألربعة أطفال، ماذا لو تم  "ال تجديد لكم في لبنان...عودوا إلى سورية"

ترحيمنا إلى سورية فبيتي في مخيم اليرموك قد دمر بالكامل وأنا ال أستطيع الدخول إلى المخيم 
بسبب الحصار المفروض عميو، إلى أين ألجأ من سيستقبمني؟ ىل أعود إلى مراكز اإليواء؟إلى 

متى ىذا العذاب؟ 
وفي سياق متصل سجل في األيام الماضية عدة حاالت لمنع طالب فمسطينيين سوريين من 

العودة إلى لبنان وذلك بعد مغادرتيم ألداء االمتحانات في سورية، مما أدى إلى تفريق األسرة بين 
 .لبنان وسورية

 
 آخر التطورات

تعرض مخيم خان دنون لالجئين الفمسطينيين في ريف دمشق لسقوط قذيفة ىاون، حيث 
اقتصرت األضرار عمى الماديات، تزامن ذلك مع إندالع إشتباكات عنيفة في محيطو، ويشار أن 

المخيم يستقبل المئات من العائالت الفمسطينية التي نزحت عن مخيماتيا بسبب القصف 
والحصار، ومن جانب آخر استؤنف يوم أمس في مخيم اليرموك لالجئين الفمسطينيين بدمشق 

 .توزيع مساعدات غذائية عمى األىالي المحاصرين فيو

 
 من توزيع المساعدات في مخيم اليرموك
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وفي سياق متصل تداول عدد من الناشطين قائمة تضم أسماء عدد من األسر ممن سمح ليا 
 .بالعودة إلى المخيم، فيما لم يتسن لمجموعة التأكد من صحة القائمة من مصدر آخر

 
  اليرموك سمح لها بالعودة إلى مخيمالتيقائمة األسر 

 
ومن جية أخرى شيد مخيم خان الشيح بريف دمشق أمس عودة جزئية لالتصاالت األرضية 

 أما في حمص فقد بدأت وكالة ،اعيا منذ أكثر من العشرة أيامطوشبكة اإلنترنت وذلك بعد انق
بتوزيع المساعدات المالية عمى عائالت مخيم العائدين فيما تم تأخير صرف " األونروا"

 .المساعدات لحوالي مئتي عائمة بسبب أخطاء في المعمومات الشخصية بحسب األونروا
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همي األعمل اللجان 
عادة التأىيل أعيد يوم أمس في مخيم اليرموك افتتاح مدينة  بعد اإلنياء من أعمال الصيانة وا 
فمسطين الرياضية، حيث تضمن االفتتاح عددًا من األنشطة الرياضية التي حضرىا عدد من 

األىالي، ويذكر أن نادي جنين الرياضي ىو الجية التي قامت بتأىيل وصيانة المدينة الرياضية 
 .وذلك بعدما تضررت بسبب تعرضيا لمقصف المتكرر

 

 
 المدينة الرياضيةمن النشاطات التي اقيمت بمناسبة إعادة إفتتاح 


