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السمطات المصرية تعيد طائرة ركاب سورية بمن فيها من سوريين "
 "وفمسطينيين سوريين إلى بالدها بعد تطبيق إجراءات الدخول الجديدة

 
 

 ضحية فلسطينية سقطت في سورية اليوم .

 استمرار الحصار على مخيم الحسينية من قبل الجيش النظامي .

  يعاني سكان مخيم درعا من شح في جميع المواد األساسية في
. المخيم

  سكان مخيم خان الشيح يناشدون طرفي النزاع في سورية على عدم
.  الصراع الدائر بينهماأتونزجهم في 
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:  ضحايا
من سكان مخيم اليرموك، قضى متأثرًا بجراح أصيب بيا " يوسف محمد برغيس"ارتقاء  -

 .نتيجة القذيفة التي سقطت عمى المخيم منذ حوالي أسبوعين
 

 مخيم اليرموك
نقل مراسل مجموعة العمل نبأ ارتقاء ثالثة أشخاص عرف منيم الشاب باسل محمد عجالني 
سوري الجنسية من سكان مخيم اليرموك، وسقوط عدد من المصابين ذلك جراء سقوط عدد 

 في مخيم اليرموك، ومن جانب أخر 30من القذائف عمى تقاطع شارع اليرموك مع شارع الـ
ما يزال سكان المخيم يعانون من تصرفات عناصر حاجز الجيش النظامي غير األخالقية 
والتي تتسم بالعنجيية وقمة االحترام حيث يوجيون الشتائم واإلىانات لسكان المخيم دون 
التفريق بين مسن وامرأة وشاب، كما يجبرون السكان بالوقوف في طابور طويل ومن ثم 

يعرضونيم عمى ممثم ليتعرف عمى الناشطين في المخيم والمتعاممين مع مجموعات الجيش 
غالق الحاجز بصورة مزاجية مما ينعكس سمبًا عمى أىالي المخيم  الحر، كما يقومون بفتح وا 

 وفي سياق ذاتو يشكو ،الذين يعانون من نفاد جميع المواد الغذائية واألدوية والمحروقات
سكان المخيم من التصرفات غير المسؤولة لبعض مجموعات الجيش الحر في المخيم حيث 

 .تقوم ىذه المجموعات بعمميات سطو وسرقة لبعض المنازل والمحال التجارية فيو

 
 من آثار القصف عمى مخيم اليرموك
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 مخيم الحسينية
حالة من اليدوء النسبي تخيم عمى حارات وشوارع مخيم الحسينية، يترافق ذلك مع سماع 

أصوات انفجارات قوية تيز أرجاء المخيم بسبب قصف المناطق المتاخمة لو، ومن الجانب 
االقتصادي ال يزال الجيش النظامي مستمرا في فرض حصارًا خانقًا عمى مداخمو ومخارجو 
ما سبب بشح المواد الغذائية والمحروقات، ىذا في ظل استمرار انقطاع التيار الكيربائي 

 .واالتصاالت عنو لفترات زمنية طويمة
 

 مخيم خان الشيح
أفاد مراسل مجموعة العمل بأن أىالي مخيم خان الشيح الذين يستضيفون عدد كبير من 
العائالت النازحة إلى المخيم من المناطق المجاورة ليم والمخيمات الفمسطينية في سورية 

يشددون عمى عدم زج المخيم في الصراع الدائر في سورية، كما يؤكدون بأن المخيم يضم 
مدنيين عزل ال يحممون أي نوع من السالح لذلك يناشدون كافة األطراف بتجنيبو ويالت ما 

 .يحدث في سورية
 

 مخيم درعا
يعاني سكان مخيم درعا من شح في جميع المواد األساسية ومن نقص حاد في المستمزمات 

الطبية واألدوية وعدم توفر المواد الغذائية والمحروقات كما يشتكون من استمرار انقطاع 
 .التيار الكيربائي وخدمة االنترنت واالتصاالت الخموية

 
 :لجان عمل أهمي

لمناسبة شير رمضان المبارك 
واحتفااًل بقدومو قامت مجموعة 

سوا بتزين عدد من شوارع 
وحارات مخيم اليرموك منيا 
شارع صفورية، شارع لوبية، 
، شارع صفد، شارع المدارس

 .شارع اليازور، شارع حيفا
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 :مصر
بعد أن كان دخول السوريين ومن في حكميم القادمين من سورية إلى مصر يتم دون أي 

بدأت سمطات أمن مطار القاىرة اليوم  إجراءات معقدة ويعاممون مثميم مثل المصريين
االثنين، في تشديد إجراءات دخوليم إلى أراضييا، حيث اشترطت ضرورة حصول السوريين 
ومن في حكميم عمى تأشيرات دخول وموافقات أمنية مسبقة، وفي التفاصيل رفضت سمطات 

مطار القاىرة الدولي السماح لطائرة ركاب تابعة لمخطوط السورية باليبوط عمى األراضي 
المصرية، وطمبت منيا العودة إلى الالذقية بكل ركابيا، بعد تطبيق إجراءات الدخول الجديدة 
عمى السوريين والفمسطينيين السوريين، والتي تتضمن الحصول عمى تأشيرات دخول مسبقة 
وموافقة أمنية من السفارات والقنصميات المصرية بالخارج، وتأشيرة وموافقة أمنية مسبقة من 

السفارة المصرية قبل وصوليم القاىرة، يشار أن التعميمات تطبق عمى كل السوريين 
ناثا وكل المراحل العمرية  .والفمسطينيين السوريين ذكورا وا 
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