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" أحمد عمر"ناشطون يطلقون حملة الكترونية للمطالبة بإنقاذ الالجئ "
 "المصاب والعالق في سلوفينيا

 

 
 

 الجئ فلسطيني يقضي تحت التعذيب في سجون النظام السوري. 

  خان الشيح بريف دمشققصف يستهدف األطراف الغربية لمخيم. 

 إصابة طفل فلسطيني إثر استهداف قوات األمن السوري لمخيم العائدين بحمص. 

 فلسطيني من مخيم اليرموك يفوز بالمرتبة األولى ببطولة الجودو في السويد. 

  إيطاليا تستضيف خمسة أطفال من مخيم اليرموك للعالج وتنقلهم بطائرة عسكرية من
 .لبنان
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 ضحايا
تحت التعذيب في سجون " عمار أبو عيد"الالجئ  قضى

، على خلفية 2102النظام السوري والمعتقل منذ نهاية عام 
قيامه بتوزيع الخبز مجانًا على النازحين في مراكز اإليواء 

هو أحد " عمار"يشار أن جد الشاب  ،ببلدة برزة في دمشق
 .0791أكتوبر عام  –شهداء حرب تشرين األول 

يذكر أن مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية وثقت  
حالة وفاة تحت التعذيب لالجئين فلسطينيين كانوا ( 709)

 .معتقلين لدى أجهزة األمن السوري
 

 آخر التطورات
أطلق ناشطون فلسطينيون، يوم أمس، حملة الكترونية لمطالبة منظمتي الصليب األحمر الدولي 

" أحمد عمر"عاجل والفوري إلنقاذ الالجئ الفلسطيني السوري وأطباء بال حدود، التدخل ال
 ."سلوفينيا"المصاب والعالق في 

 
كان قد أصيب إثر القصف على مخيم اليرموك بدمشق، ما أدى " أحمد عمر"يذكر أن الشاب 

إلى إصابته بشلل في أطرافه السفلية، وقد انتقل عبر البحر من تركيا إلى اليونان وهو اآلن 
 .في سلوفينيا، وبحاجة ماسة للعالج والرعاية الطبيةعالق 

وشدد الناشطون في حملتهم التي أطلقوها على شبكة آفاز لحمالت المجتمع على ضرورة تحرك 
 ."أحمد عمر"جميع مؤسسات ومنظمات حقوق اإلنسان للعمل على مساعدة الالجئ 

 //:goo.gl/yplJQGhttps: رابط الحملة

https://goo.gl/yplJQG
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 سورية
 عائدين لالجئين الفلسطينيين بحمصمن أبناء مخيم ال" وليد مهند سالم"أصيب الطفل الفلسطيني 

في رأسه، وذلك عقب إطالق النار على الجهة الجنوبية من المخيم من قبل قوات النظام السوري 
 .المتمركزة في السكن الجامعي، أول أمس

 عند الجزء الخلفي السفلي من الرأس، ولضعف اإلمكانيات منهحيث استقرت طلقة القناص 
ستقبال الحالة، كما اخطورتها اعتذرت إدارة مشفى بيسان في المخيم عن و  سوء حالة الطفلو 

اعتذرت إدارة مشفى األمين عن استقبال الحالة حتى وصلت به سيارة األجرة التي تنقله إلى 
يذكر أن الطفل وليد  ،ساعة على الحالة 92ور مشفى الرازي، ولن يتم أي تدخل طبي قبل مر 

 .، من أهالي قرية أم الفرج في فلسطينفي الثامنة من العمر
يشار أن مخيم العائدين في حمص يعاني من تضييقات كبيرة واستهداف متواصل من قبل قوات 

 .الجيش واألمن السوري حتى أطلق عليه أبناؤه معتقل العائدين

 
 بحمص مخيم العائدين

وعلى صعيد آخر تعرضت المزارع واألطراف الغربية لمخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين في 
 .ريف دمشق، مساء األمس، لقصف مدفعي متقطع

يأتي ذلك في ظل استمرار الجيش النظامي بإغالق جميع الطرقات الواصلة بين المخيم ومركز 
الفرعي، بالرغم ( خان الشيح –ة زاكي)العاصمة دمشق، مما يجبر األهالي على سلوك طريق 

 .من المخاطر التي قد يتعرضون لها إثر االستهداف المتكرر لذلك الطريق
 

 أوروبا
بالمرتبة األولى ببطولة الجودو على مستوى " عبد هللا موسى"فاز الالجئ الفلسطيني الشاب 

سورية على مملكة السويد، حيث كان قد وصل إلى مملكة السويد بعد أن أجبرته الحرب في 
 .اللجوء عن مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين في دمشق إلى شمال أوروبا
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الجدير بالذكر أن مملكة السويد تعد الوجهة األولى آلالف الفلسطينيين الفارين من الحرب الدائرة 
 .في سورية، طلبًا لألمن وهربًا من القصف والحصار

 
 "عبد هللا موسى"الالجئ الفلسطيني 

وضوع مختلف أعلنت وزارة الخارجية اإليطالية عن استضافة خمسة أطفال مرضى من وفي م
الالجئين الفلسطينيين من أبناء مخيم اليرموك في سورية لعالجهم، وقالت وزارة الخارجية في 
بيان صحفي أول أمس أن األطفال الخمسة يعانون من أمراض خطيرة ومزمنة، وسيتم عالجهم 

 .ليةفي المستشفيات اإليطا
وأكدت أن األطفال الخمسة وذويهم موجودون حاليًا في المستشفيات المتخصصة في مدينة روما 
ويتم عمل جميع اإلجراءات الطبية من أجل عالجهم، فيما تعهدت وزارة الصحة اإليطالية بتوفير 

قامة أهاليهم المرافقين في إيطاليا  .الدعم المادي وجميع مصاريف عالج األطفال الخمسة وا 
وأضافت الخارجية اإليطالية أنه جرى تعاون ما بين وزارتي الصحة والدفاع في إيطاليا، وسفارة 

اإليطالية إلحضار األطفال الخمسة من ' كيم'، وجمعية 'األونروا'إيطاليا لدى لبنان، ووكالة 
 .سوريا إلى لبنان، ثم إلى إيطاليا، على متن طائرة عسكرية إيطالية

 
 0202/ سبتمبر  -أيلول / 02إحصائيات وأرقام حتى فلسطينيو سورية 

الجئًا فلسطينيًا سوريًا في ( 7,5111)الجئًا فلسطينيًا سوريًا في األردن و( 0,5,11) •
" األونروا"وذلك وفق احصائيات وكالة  ،الجئًا فلسطينيًا سوريًا في مصر( 0111)لبنان، 

 .,210لغاية يوليو 
 .ًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات األخيرةألف الجئًا فلسطيني( 10)أكثر من  •

استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك• 
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( 191)يومًا، والماء لـ ( 001)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 001)لليوم 
 .ضحية (002)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار 

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .يومًا على التوالي( 092)

يومًا بعد سيطرة مجموعات ( 091)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 91)الي أيام النقطاع المياه عنه ودمار حو ( 09,)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

 .استمرار األزمات االقتصادية فيها
استمرار انقطاع جميع الطرقات الواصلة بينه وبين المناطق المجاورة : مخيم خان الشيح •

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


