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عائالت فمسطينية سورية عالقة منذ أيام عمى الجانب التركي من الحدود "
 "السورية

 

 
 
 

  ناشطون فلسطينيون سوريون في لبنان يدعون العتصامات يطالبون األونروا
. بتحمل مسؤولياتها

 أطباء من فلسطينيي أوروبا في لبنان لتقديم المساعدة لفلسطينيي سورية .

 قصف بقذائف الهاون يستهدف مخيم اليرموك واستئناف لتوزيع المساعدات .

 قصف على مخيمي النيرب بحلب وخان دنون بريف دمشق. 

  األونروا تعلن عن توزيع المساعدات المالية على الالجئين الفلسطينيين في
 .سورية
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 تركيا
وردت أنباء لمجموعة العمل من أجل فمسطينيي سورية أن عددًا من العائالت الفمسطينية السورية 

التي فّرت من القصف الذي استيدف مخيم درعا جنوب سورية، متواجدة منذ عدة أيام عمى 
الجانب التركي من الحدود السورية التركية بالقرب من مدينة أورفة، وأنو حتى المحظة لم يتم 

 .السماح ليم بالدخول إلى تركية
ويذكر أن تركيا تفرض تأشيرات دخول عمى الالجئين الفمسطينيين السوريين، وأن تمك التأشيرات 

 .بحكم المتوقفة منذ أكثر من عام دون أن تبدي تركيا أي تفاصيل عن سبب إيقافيا

 
عالقة عمى الجانب التركي  المن العائالت الفمسطينية السورية

 لبنان
دعى عدد من الناشطين الفمسطينيين السوريين في لبنان إلى تنفيذ اعتصامات أمام مراكز 

األونروا في المخيمات الفمسطينية في لبنان، وذلك تنديدًا بالقرارات التي اتخذتيا لبنان في الفترة 
األخيرة بحقيم، إضافة إلى مطالبة األونروا بتحمل مسؤولياتيا تجاه الالجئين الفمسطينيين 

السوريين، حيث ستبدأ االعتصامات من صباح اليوم الخميس، ويذكر أن السمطات المبنانية قد 
أصدرت عدة قرارات تحد من دخول الالجئين الفمسطينيين من سورية إلييا، إضافة إلى عدم 

 .تمديد اإلقامات لالجئين، وترحيل العشرات منيم إلى دمشق
وعمى صعيد آخر عممت مجموعة العمل من أجل فمسطينيي سورية أن وفدًا من األطباء 

الفمسطينيين في أوروبا يستعد لزيارة لبنان مطمع الشير القادم، وذلك لتقديم الخدمات الطبية من 
معاينات وعمميات جراحية لفمسطينيي سورية في لبنان، حيث يتكون الوفد من مجموعة أطباء 

 .مختصين، ويذكر أن العمميات والمعاينات ستكون في مشفى اليمشري بمدينة صيدا المبنانية
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 آخر التطورات في سورية
تعرض مخيم اليرموك لالجئين الفمسطينيين بدمشق مساء األمس لقصف بعدد من قذائف الياون 
استيدفت مناطق متفرقة منو، فيما تم ظير األمس إدخال كميات من المواد الغذائية والطبية إلى 
المخيم، حيث استؤنف توزيعيا عمى األىالي المحاصرين، أما في حمب فقد سقطت قذيفة ىاون 

 فيما اقتصرت األضرار عمى الماديات، وفي سياق متصل تعرض مخيم خان مخيم النيربعمى 
دنون لسقوط عدد من القذائف تزامن ذلك مع وقوع اشتباكات في محيط المخيم مما أدى إلى 

انتشار حالة من التوتر والقمق في صفوف األىالي، ويذكر أن مخيم خان دنون يستقبل المئات 
 .من العائالت الفمسطينية التي نزحت عن مخيماتيا بسبب الحصار والقصف

عن عزميا توزيع الدفعة الثانية من المساعدات المالية " األونروا"ومن جانب آخر أعمنت وكالة 
 . آالف ليرة سورية لمشخص الواحد10عمى الالجئين الفمسطينيين في سورية، والمقدرة بمبمغ 

 
 لحظة سقوط إحدى القذائف عمى مخيم اليرموك

 إفراج
 وذلك بعد ،من أبناء مخيم النيرب بحمب" محمد ابراىيم شمبي"أفرج األمن السوري أمس عن 
 .اعتقال دام حوالي خمسة أشير

 
 اعتقال

 من أبناء مخيم "محمد حسان صيام"قام عناصر من المجان الشعبية في حمب باعتقال الشاب 
 .حندرات حيث تم تسمميو إلى األمن السوري


