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العدد1961 :

" طفل فلسطيني يقضي إثر القصف على مخيم اليرموك بدمشق "

•
•
•
•

اشتباكات بين "داعش" والنظام على مداخل اليرموك ،والمعارضة تغلق المنفذ األخير للمخيم بالسواتر الترابية.
نزوح عشرات العوائل من مخيم اليرموك وناشطون يطلقون نداء إلغاثتهم.
فلسطينيو سورية ينضمون لحملة القدس عاصمة فلسطين.
فريق طلبة فلسطيني سورية يتوج ببطولة مسابقة "روبوجي  "2على مستوى لبنان.
#آخر_التطورات

آخر التطورات
قضى الطفل الفلسطيني "مرعي سليمان"  6سنوات إثر تجدد قصف النظام السوري والمجموعات
الفلسطينية الموالية له لمخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين بدمشق ،فيما أصيبت إحدى نساء المخيم
بغارة جوية استهدفت حي التقدم في المخيم ،من جانبه أكد مراسلنا أن غارات للطيران الحربي
ي الحجر االسود ومخيم اليرموك بالتزامن مع قصف بقذائف الهاون من العيار الثقيل.
استهدفت ح ّ

إلى ذلك شهد المخيم ،مساء أمس ،تجددا ً لالشتباكات بين مجموعات "داعش" وعناصر النظام
السوري والمجموعات الفلسطينية الموالية له ،حيث اندلعت االشتباكات بين الطرفين ،مساء
األمس ،عند قطاع الشهداء بالمخيم ،واستخدمت فيها األسلحة الرشاشة وترافق ذلك مع سماع
أصوات انفجار لقذائف الهاون التي استهدفت مناطق متفرقة من المخيم ،فيما وردت أنباء غير
مؤكدة عن اتفاق بين النظام و"داعش" على هدنة بينهما.
يأتي ذلك بالتزامن مع قيام المعارضة السورية المسلحة في بلدة يلدا بإغالق حاجز العروبة
بالسواتر الترابية وبشكل كامل ،وبذلك تكون المعارضة قد أغلقت آخر المنافذ التي تصل بين مخيم
اليرموك والبلدات المجاورة له ،مما سيفاقم معاناة األهالي بشكل كبير خصوصا ً فيما يتعلق بتأمين
العالج للمرضى والمواد الغذائية األساسية.
وكان صباح أمس قد شهد نزوح العائالت الفلسطينية والسورية من مخيم اليرموك إلى البلدات
المجاورة ،وذلك جراء القصف العنيف الذي يستهدف مخيم اليرموك وحيّي الحجر األسود والجورة
في القدم.

وقال مراسلنا إن حركة مرور كثيفة يشهدها معبر العروبة بين بلدة يلدا ومخيم اليرموك ،منوها ً
أن النازحين افترشوا الشوارع والطرقات في البلدات المجاورة.

فيما أطلق ناشطون جنوب دمشق ،نداءا ً إنسانيا ً عاجالً إلغاثة النازحين من مخيم اليرموك ،وطالبوا
أهالي البلدات المجاورة والمؤسسات العاملة فيها بالمبادرة لتأمين مساكن تأوي النازحين وأغطية
وفرشات ،وقالوا "فلنتحرك سريعا ً لخدمة أهلنا النازحين من النساء واألطفال المتواجدين في
الشوارع .
يشار إلى أن آالف الالجئين الفلسطينيين كانوا قد نزحوا من مخيم اليرموك إلى البلدات الثالث إثر
قصف النظام السوري وسيطرة داعش على مخيم اليرموك ،ويعيشون حياة بؤس ومعاناة كبيرة.
وفي موضوع مختلف ،شارك العشرات من الناشطين الفلسطينيين السوريين في حملة تغريد
عالمية تم إطالقها أول أمس تحت هاشتاغ #القدس_عاصمة_فلسطين ،حيث أشرفت هيئة
فلسطينيي سوريا لإلغاثة والتنمية على ثالث غرف تغريد خاصة في كل من إدلب وجنوب دمشق
ودرعا.
وبحسب أحد المشاركين فإنه "برغم ما تمر به سوريا من آالم وجراح ال ينسى أبناؤها أن القدس
كانت وستبقى القضية المركزية للعرب والمسلمين ،وأنهم لن يوفروا جهدا ً للدفاع عن فلسطين
والقدس والتضامن معها على كافة الصعد".

يذكر أن الحملة العالمية كانت قد انطلقت ،يوم أول أمس ،بمناسبة مرور  100يوم على إعالن
الرئيس األمريكي ترمب أن القدس عاصمة لالحتالل اإلسرائيلي.
أما في لبنان فقد فاز فريق "أمل فلسطين" ،المؤلف من عشرة طالب من فلسطينيي سورية،
بالمركز األول في مسابقة "روبوجي  ،"2التي أقيمت يوم الجمعة  16آذار  2018 /م ،في جامعة
سيدة اللويزة ببيروت " ،"NDUوذلك بمشاركة  100طالب موزعين على  10فرق ،قدموا من
 10مدارس.
وعن المسابقة وأهمية الفوز قال رئيس تجمع معلمي فلسطينيي سورية يونس المصري :إن
المنافسة بدأت بعرض كل فريق نموذجه الذي صممه بقيادة مدربه وكان نموذج أمل فلسطين
المسمى ربوكلين يحاكي معالجة مشكلة النفايات.
مشيرا ً إلى أن المرحلة األولى بدأت من منافسات القيادة في الحلبة وتأهل أمل فلسطين ليكون
األول على منافسيه إلى المرحلة النهائية ويتشارك مع فريق ميغاترون بكأس القيادة والتعاون
ليحصد الجائزة الكبرى في بطولة روبوجي 2نظرا ً لتميزه بمختلف مراحل البطولة.
فلسطينيو سورية احصاءات وأرقام حتى  17آذار  -مارس 2018
• ( ) 3674حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم ()465
امرأة.
• ( )1672معتقالً فلسطينيا ً في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم ( )106إناث.
• حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية – القيادة العامة على مخيّم اليرموك يدخل
يومه ( )1703على التوالي.
• ( )206الجئ والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار
غالبيتهم في مخيّم اليرموك.
• انقطاع المياه عن مخيّم درعا مستمر منذ أكثر ( )1439يوما ً وعن مخيّم اليرموك منذ ()1279
يوماً.
• يخضع مخيم حندرات لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من ( )534يوماً ،ودمار أكثر من
 %80من مبانيه تدميرا ً كامالً وجزئي.
• حوالي ( )85ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية  ،2016في حين يقدر
عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي ( )31ألف ،وفي األردن ( )17ألف ،وفي مصر ()6
آالف ،وفي تركيا ( )8آالف ،وفي غزة ألف فلسطينيي سوري.

