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 "جة وقف خروجهم إلى الشمال السوري"تنظيم داعش يمنع وصول أهالي جنوب دمشق إلى حي القدم بح

 .وفاة الجئة فلسطينية بسبب اإلهمال في إحدى مشافي السويد •

 .مهاجراً قبالة السواحل التركية 20غرق  •

 .جفرا تختتم نشاطها الصيفي "زهر اللوز" •



 

 آخر التطورات 

أكد مراسل مجموعة العمل جنوب دمشق أن تنظيم الدولة "داعش" يمنع وصول أهالي جنوب دمشق 
إلى منطقة القدم الذي دخل في اتفاق مع النظام السوري يسمح بدوره خروج من يرغب من مقاتلي 

 المعارضة واألهالي إلى إدلب وجرابلس شمال سورية.

 

 

 

 

 

 

 

حي المأذنية في منطقة القدم بعد هروب عدد من  وأضاف مراسلنا أن التنظيم وضع حاجزًا باتجاه
عناصره للخروج مع مقاتلي الحي وازدياد حركة دخول أهالي جنوب دمشق لمرافقة المغادرين إلى 

 الشمال السوري.

يشار إلى وجود انقسامات حادة في صفوف تنظيم الدولة "داعش" وذلك على خلفية حصول تفاهمات 
م السوري، ورفض عناصر من التنظيم توقيع ورقة تسوية مع النظام واتفاقيات بين التنظيم والنظا

تحول مجموعات داعش إلى لجان شعبية، ورفض عناصر أخرى الخروج باتجاه مناطق سيطرة 
 التنظيم شمال سورية.

وفي موضوع مختلف، توفيت الشابة الفلسطينية "نداء قاسم" من أبناء مدينة حلب قبل أيام في 
وس وسط السويد، وذلك بسبب التقصير واإلهمال الطبي وعدم المباالة من مستشفى مدينة فستر 

 جانب مشفى المدينة بحسب وصف أقرباء الضحية.



 

عامًا راجعت الطبيب لعدة مرات  30وقال مقربون من العائلة أن الشابة نداء البالغة من العمر 
تكون خارج الرحم، وهي  حتى تتمكن من الحصول على موعد للمقابلة من أجل معالجة حملها الذي

الحالة التي تتطّلب الّتدّخل الفوري للطبيب والمعالجة الجراحّية كونها غالبًا ما تؤدي إلى وفاة األم، 
 فقدان الّرحم أو عدم اإلنجاب نهائيًا، وفق األخصائيين. أو

 

 

 

 

 

 

 

 

وبعد طول المدة والتأخر في معالجتها أجريت لها عملية في مشفى مدينة فستروس، وأعطيت 
 لتخدير لرفع الطفل من خارج رحم أمه مما أصابها جلطة دماغية أدت إلى وفاتها.ا

األمر الذي أحدث ضجة وغضب ُتجاه تعامل المشفى مع المريضة وكيفية عدم المباالة بالتسرع 
بإجراء عملية إزاحة الطفل من رحم أمه، مع العلم أنها ليست الحادثة األولى التي تعكس واقع 

 إلهمال في السويد.الطب الرديء وا

الجدير ذكره أن الشابة الفلسطينية "نداء قاسم" من قرية ترشيحا في فلسطين، ومن أبناء مدينة حلب 
 ابنتان.، وتخرجت من كلية الصيدلة فيها وعملت في الصيدلة، ولديها 

وعلى صعيد آخر، قالت مصادر صحفية تركية أن قارب صيد يقل مهاجرين "غير شرعيين" غرق 
البحر األسود شمال غرب تركيا خالل محاولتهم الوصول إلى دول المرور األوروبي، حيث في 

 مهاجرًا. 20قضى 



 

مهاجرًا، وتواصل  40قذت وقالت قيادة خفر السواحل التركية، في بيان لها أول أمس أن طواقمها أن
 أشخاص في منطقة الحادث. 9إلى  7بين  عماالبحث 

 

 

 

 

 

 

 

 

ق اإلنقاذ أنشأت مستشفى ميدانيًا في ميناء بلدية "كفكن"، لعالج وقالت وكالة االناضول أن فر 
وفحص حالة المهاجرين الصحية، إلى جانب تخصيص طائرة ومروحيتي بحث للمشاركة في 

 عمليات البحث واإلنقاذ ونقل الحاالت الحرجة إلى المستشفى الحكومة بقوجة إيلي.

 

 لجان عمل أهلي:

ية في بلدة يلدا المجاورة لمخيم اليرموك احتفااًل ختاميًا لنشاطها أقامت مؤسسة جفرا لإلغاثة والتنم
 الصيفي الذي حمل عنوان "زهر اللوز".

وتضمن االحتفال العديد من الفقرات واللوحات الفنية والثقافية التي قدمها األطفال الذي حضروا 
 النشاط الصيفي.

مخيم اليرموك بعيد سيطرة تنظيم يذكر أن المئات من العوائل الفلسطينية كانت قد نزحت عن 
 .2015نيسان  –"داعش" عليه مطلع إبريل 



 

 2017سبتمبر  -أيلول  23فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

( 462( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم )3587• )
 امرأة.

 ( امرأة.103والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم )( معتقاًل فلسطينيًا في أفرع األمن 1637• )

القيادة العامة على مخّيم اليرموك يدخل  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية • 
 ( على التوالي.1529يومه )

( الجئاً والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار غالبيتهم 199• )
 مخّيم اليرموك.في 

( 1106( يومًا وعن مخّيم اليرموك منذ )1266انقطاع المياه عن مخّيم درعا مستمر منذ أكثر )• 
 يومًا.

( يوم، والمخّيم 1602أهالي مخّيم حندرات في حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ )• 
 ( يومًا.353يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من )

، في حين يقدر 2016ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية ( 85حوالي )• 
( 6( ألف، وفي مصر )17( ألف، وفي األردن )31عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي )

 ( آالف، وفي غزة ألف فلسطينيي سوري.8آالف، وفي تركيا )


