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 "مخيم اليرموك: صدور موافقات للدخول ودعوات الستالم المحال التجارية"

 محاولة اغتيال أحد أبناء المزيريب يثير الخوف بين األهالي  •

 تأمين كرسي كهربائي لطفل فلسطيني من ذوي االحتياجات في تركيا   •

 قبرص: إنقاذ قارب للمهاجرين ورفض استقبال آخر قادمين من لبنان  •

 سنوات  7منذ    النظام يخفي قسرياً الشقيقين الفلسطينيين "عمر وبهاء زعزع"   •



 

 آخر التطورات 

قال حقوقيون فلسطينيون في دمشق، إن النظام السوري أصدر موافقات كثيرة لألهالي من أجل  

منهم تسلم الموافقة   السكن في مخيم اليرموك بعد استيفاء الشروط المطلوبة، وأشاروا أن عدداً 

 من قبل الجهة األمنية المسؤولة عن الموافقات. والبعض اآلخر يتم االتصال به 

 

ودعا الحقوقيون أصحاب المحال التجارية في مخيم اليرموك عموماً، وشوارع اليرموك ولوبية  

 وصفد وفلسطين والقدس ويازور، لتقديم طلبات استالم محالهم وعدم التراخي في هذا الشأن. 

ويقّدم نازحو مخيم اليرموك أوراقهم الثبوتية للحاجز التابع لألمن السوري عند مدخل شارع الـ  

أمام مخيم اليرموك، الستصدار الموافقات األمنية للسكن في المخيم، وبعد قرابة شهر من    30

الطلب   يتلقى صاحب  السوري،  األمن  التي وضعها  المطلوبة  الشروط  توفر  مع  األوراق  تقديم 

مكالمة من فرع األمن العسكري في منطقة العدوي بدمشق الستالم الموافقة األمنية وتتيح له العودة  

 كن في مخيم اليرموك. والس

أبناء   أحد  اغتيال  محاولة  إثر  األهالي  بين  وقلق  خوف  حالة  سادت  حيث  سورية،  جنوب  إلى 

 المزيريب المدعو "محمد قاسم الصبيحي" بعد انفجار عبوة ناسفة استهدفته قرب مدخل البلدة. 

الجنوبية في سورية، من تصاعد وتيرة الوضع األمني واالغ المنطقة  أبناء  التي  ويعاني  تياالت 

 تستهدف عناصر تابعة أو موالية لألمن السوري، أو عناصر سابقة في المعارضة السورية. 

على صعيد مختلف، قالت عائلة الطفل الفلسطيني السوري "أحمد أسعد" من ذوي االحتياجات  

الخاصة في تركيا، إن العديد من المتطوعين لبوا نداء مناشدتهم في تأمين ثمن كرسي متحرك  



 

ثمنه  كه البالغ  العضالت،  المصاب بمرض ضمور  لنجلها  ناشطون    600ربائي  دوالر، وأشار 

الجدير ذكره أن العائلة مهجرة من مخيم  ،  فلسطينيون أن الكرسي سيسلم للعائلة خالل أيام قليلة

 اليرموك، ولديها طفل أخر مصاب بنفس المرض وهو فاقد اإلحساس بالحركة في كافة أطرافه. 

 

مهاجرين قدموا عبر قارب من    7رة والمهاجرين، أنقذت فرق السواحل القبرصية  في سياق الهج

لمصادر في الهجرة، تعطل القارب وسط البحر وتحركت فرق اإلنقاذ فور ورود   لبنان، ووفقاً 

القبرصية رفضت   السواحل  أن فرق  المصادر  ليماسول، وأضافت  إلى ميناء  ونقلوا  معلومات، 

لبنان رغم تعطل قاربهم في البحر، ولم تتوفر معلومات أو قناة اتصال  استقبال قارب آخر قادم من  

 معهم. 

في ملف المعتقلين، يواصل النظام السوري اعتقال الشقيقين الفلسطينيين " عمر عدنان زعزع "  

وذلك أثناء مروره من حاجز بيجو   2013  منذ  المعتقل و" بهاء عدنان زعزع " ، 2014عام  منذ  

 في السبينة بريف دمشق، ولم ترد عنهما أي معلومات عن مكان أو ظروف اعتقالهم. 

 


