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وفاة ثالثة رّضع فلسطينيين بسبب رفض حواجز النظام السماح "
 "بخروجهم لتلقي العالج بدمشق

 

 
 

األمن السوري يستمر باعتقال أحد ناشطي حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين للعام  •

 التوالي.الخامس على 

 ( يتيماً في بلدة المزيريب.50هيئة فلسطين الخيرية توزع مساعداتها المالية على ) •

"أحمد نوفل" فلسطيني سوري يتأهل إلى المرحلة النهائية لبطولة كمال األجسام في  •

 ألمانيا.
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 آخر التطورات 

لهم بالخروج من توفي ثالثة أطفال رضع من أصول فلسطينية إثر رفض حواجز النظام السماح 
 .بلدة يلدا لتلقي العالج في مستشفيات دمشق

حيث تعاني منطقة يلدا ومخيم اليرموك من نقص حاد بالخدمات الطبية وذلك بسبب الحصار 
القيادة العامة على مخيم منذ  –المشدد الذي تفرضه حواجز الجيش النظامي والجبهة الشعبية 

 يومًا. 1361أكثر 

 
أيام( توفي أول أمس، عبد هللا خرمندي  6فإن األطفال هم: "جعفر أبو خليل )ووفقًا للناشطين 

 توفي يوم أمس، روعة أبو حمدان توفيت أول أمس".

( الجئًا فلسطينيًا في مخيم اليرموك قضوا 185يذكر أن مجموعة العمل كانت قد وثقت قضاء )
إثر نقص التغذية والرعاية الطبية نتيجة الحصار 

 وض على المخيم.المشدد المفر 

تستمر قوات األمن السوري  ،وفي سياق ليس ببعيد
باعتقال الشاب "يوسف الكبرا" من أبناء مخيم النيرب 

أحد كواد حركة و  لالجئين الفلسطينيين في حلب،
 الجهاد اإلسالمي في فلسطين.
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مبلغ وفي موضوع مختلف، قامت هيئة فلسطين الخيرية بالتعاون مؤسسة شروق الشمس بتوزيع 
 ( يتيمًا في البلدة.$50$( على )2500)

يأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة في محاولة للتخفيف من معاناة الالجئين 
الفلسطينيين جنوب سورية الذين يشتكون من غياب دور المؤسسات اإلغاثية الدولية والرسمية 

 الفلسطينية تجاه معاناتهم.

ث تأهل بطل كمال األجسام الفلسطيني السوري "أحمد نوفل" المقيم في وباالنتقال إلى ألمانيا، حي
ألمانيا، ومن أهالي مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين في دمشق، للمرحلة النهائية من بطولة 

 كمال األجسام األلمانية.

ام يذكر أن "أحمد" كان قد حصل سابقًا على لقب بطل الجمهورية العربية السورية لكمال األجس
باإلضافة لتحقيقه العديد من األلقاب والمراتب في بطوالت كمال األجسام خالل السنوات 

 الماضية.

 

 2017مارس  –آذار  14فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم 3459) •
 ( امرأة.455)

( 83نيًا في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم )( معتقاًل فلسطي1175) •
 امرأة.

القيادة العامة على مخيم اليرموك  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  •
 ( على التوالي.1361يدخل يومه )

 ( الجئًا والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار190) •
 غالبيتهم في مخيم اليرموك.

( يومًا وعن مخيم اليرموك منذ 1067انقطاع المياه عن مخيم درعا مستمر منذ أكثر ) •
 ( يومًا.875)
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( أيام، 1411أهالي مخيم حندرات في حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ ) •
 ( يوما.144والمخيم يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من )

ش النظامي تستمر بمنع أهالي مخيم السبينة من العودة إلى منازلهم منذ حواجز الجي •
 ( أيام.1216)

، في 2016( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى منتصف 79حوالي ) •
( 17( ألف، وفي األردن )31حين يقدر عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي )

 ( آالف، وفي غزة ألف فلسطينيي سوري.8) ( آالف، وفي تركيا6ألف، وفي مصر )


