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 الرعاية توفر عدم بسبب اليرموك في يقضي فلسطيني طفل"

 "الحصار نتيجة الطبية
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .عامين من أكثر منذ فلسطينية عائلة أفراد كافة باعتقال يستمر السوري األمن •
 .والقدس لألقصى نصرة تضامنية مسيرة ينظمون بحمص العائدين مخيم أبناء •
 .سورية لفلسطينيي االقتصادية األعباء يضاعف المنازل إيجارات ارتفاع •
 .سورية لفلسطيني خدماتها تقدم لبنان في سورية فلسطينيي لجنة •
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  ضحايا
 توقف إثر المحاصر، اليرموك مخيم في( أعوام 10" )مراد نضال" الطفل قضى
 إللتهاب الالزم العالج على الحصول من تمكنه عدم بسبب لديه القلب عضلة
نتان السحايا  ومستوصفات مستشفيات جميع لتوقف وذلك به، أصيب الذي الدم وا 
 ومجموعات النظامي الجيش يفرضه الذي المشدد الحصار بسبب العمل عن المخيم
 ضحايا حصيلة يرفع مما اليرموك، أهالي على العامة القيادة – الشعبية الجبهة

 المخيم في الطبية والرعاية التغذية نقص بسبب قضوا الجئا  ( 184) إلى الحصار
 .المحاصر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  التطورات آخر
 على وتتكتم" اهلل العبد خالد مولود" عائلة اعتقال السورية األمنية األجهزة تواصل
 بتاريخ العائلة أفراد جميع باعتقال السوري النظام عناصر قامت حيث أفرادها، مصير
 المجاور التضامن حي في الواقع نسرين شارع في النظام حاجز من 27-7-2013

 : وهم اليرموك لمخيم
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"  األحمد ذيبة"  األم ،"  بالقلب مريض"  عاما   73"  اهلل العبد خالد مولود"  األب
 العبد مولود إنعام ، عاما   48 اهلل العبد مولود إلهام ،" بالسكري مريضة"  عاما   65
 ابن"  أعوام 6 اهلل عبد وعبادة عاما ، 39 اهلل العبد مولود ياسمين ، عاما   33 اهلل

 ."ياسمين
 محتجزون التضامن حي من اعتقالها تم التي العائالت بأن مؤكدة غير أنباء ووردت
 بأنهم أخرى أنباء وردت ثم السوري للنظام التابعة الشعبية اللجان عناصر أحد لدى
 هذه مصير اآلن إلى يعرف لم فيما دمشق، في السورية األمنية األفرع أحد في

 .العائالت
 نصرة تضامنية مسيرة أمس أول بحمص العائدين مخيم أهالي نظم آخر صعيد وعلى

 ندد المخيم، شوارع جابت الفلسطينية لالنتفاضة وتأييدا   المبارك، األقصى للمسجد
 المستمرة االنتهاكات تجاه واإلسالمي والعربي الدولي بالصمت خاللها المتظاهرون

 المحتلة فلسطين في اإلسالمية والمقدسات األقصى المسجد لها يتعرض التي
 المتضامنون رفع فيما عليه، السيطرة وفرض لتقسيمه والسعي تهويده ومحاوالت

 .األقصى المسجد بحق االحتالل وممارسات االنتهاكات تدين الفتات
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 في مخيماتهم عن النازحون الفلسطينيون الالجئون يعاني مختلف موضوع وفي
 التي المناطق في المنازل إيجارات ارتفاع أبرزها متعددة اقتصادية أزمات من سورية
 الغالء هذا ويأتي ،$350 وحتى $150 بين المنزل إيجار يتراوح حيث عليها نزحوا
 الحرب، بسبب أعمالهم فقدوا قد الالجئين معظم أن حيث البطالة انتشار ظل في

 أكثر من دنون خان ومخيم قدسيا وبلدة وجرمانا والميدان الزاهرة حي أن يشار
 واالشتباكات القصف من هربا   الفلسطينيون الالجئون إليها نزح التي المناطق
 .مخيماتهم على فرض الذي والحصار

 
 

 أهلي عمل لجان
 لطفلين إرذاذ جهازين بتقديم أمس أول لبنان في سورية فلسطينيي لجنة قامت

 لبنان جنوب صور بمدينة الشمالي البرج مخيم في مهجرين سوريين فلسطينيين
 .الربو مرض من يعانيان

 حوالي توزيع لبنان في سورية فلسطينيي لجنة في الطالبية اللجنة أنهت ذلك إلى
 السوريين الفلسطينيين والطالبات الطالب على قرطاسية وأكياس مدرسية حقيبة2000

 .صور صيدا، البقاع، طرابلس، بيروت،" لبنان في الخمسة المناطق في
 خدمة على تقوم أهلية لجنة لبنان في سوريا فلسطينيي لجنة أن بالذكر الجدير

 تسليط إلى وتهدف لبنان إلى سورية مخيمات من القادمين الفلسطينيين الالجئين
 .لهم والمساعدة العون يد ومد ومأساتهم معاناتهم على الضوء

 
 2015/  نوفمبر - الثاني تشرين/ 7 حتى وأرقام إحصائيات سورية فلسطينيو

 سوريا   فلسطينيا   الجئا  ( 45،000)و األردن في سوريا   فلسطينيا   الجئا  ( 15،500) •
 وكالة احصائيات وفق وذلك مصر، في سوريا   فلسطينيا   الجئا  ( 6000) لبنان، في
 .2015 يوليو لغاية" األونروا"
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 سنوات األربع خالل أوروبا إلى وصلوا سوريا   فلسطينيا   الجئا   ألف( 36) من أكثر •
 .األخيرة

 على العامة القيادة ومجموعات النظامي الجيش حصار استمرار: اليرموك مخيم •
 يوما ،( 929) من أكثر منذ الكهرباء وانقطاع التوالي، على( 859) لليوم المخيم
 .ضحية( 183) الحصار ضحايا عدد التوالي، على يوما  ( 419) لـ والماء

 منذ منازلهم إلى العودة من األهالي بمنع يستمر النظامي الجيش: السبينة مخيم •
 .التوالي على يوما  ( 720) حوالي

 سيطرة بعد يوما  ( 921) حوالي منذ عنه األهالي جميع نزوح: حندرات مخيم •
 .عليه المعارضة مجموعات

 من( %70) حوالي ودمار عنه المياه النقطاع أيام( 565) حوالي: درعا مخيم •
 .مبانيه

 هادئ الوضع: وحماة حمص في والعائدين رملوال زينب والسيدة جرمانا مخيمات •
 .فيها االقتصادية األزمات استمرار مع نسبيا  

 المناطق وبين بينه الواصلة الطرقات جميع انقطاع استمرار: الشيح خان مخيم •
 (.الشيح خان - زاكية) طريق باستثناء المجاورة


