
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آخر التطورات

 2850العدد: 

13-08-2020 

 تفوق شقيقتان فلسطينيتان في الدراسة قضى والدهما في السجون قبل سنوات •

 عودة عدد من العائالت إلى مخيم اليرموك •

 عائلة فلسطينية سورية في لبنان تجدد مناشدتها لعالج طفلتهم  •

 "إطالق سراح معتقلة فلسطينية في عملية تبادل بين النظام والمعارضة" 



 

 آخر التطورات:

معتقالت وطفلة من سجونها،    5أطلقت مجموعات موالية للنظام السوري سراح الجئة فلسطينية و
في عملية تبادل لألسرى مع "هيئة تحرير الشام شمال سورية، مقابل اإلفراج عن ضابط وعنصرين  

 . من المجموعات الموالية للنظام

 
وأكد ناشطون لمجموعة العمل أن الالجئة الفلسطينية "ياسمين جودت يوسف" اسم األم آمنة، من  
االتصال   فقدان  بعد  وذويها  المحررة  بين  التواصل  وتم  جيدة،  وهي بصحة  اليرموك  مخيم  أبناء 

 بينهما. 

حكوم  وقال المشرفون عن عملية التبادل إن األسيرات المفرج عنهن من سجون النظام جميعهن م
عليهن باإلعدام، وجرت العملية في منطقة ميزناز بريف حلب الغربي بحضور ناشطون وعناصر  

 من الهيئة وفرق طبية التخاذ اإلجراءات الالزمة للوقاية من فيروس كورونا. 

في سياق غير بعيد، تفوقت الطالبتان الشقيقتان "هنا ورنا خيرات" في امتحانات التعليم األساسي  
على مستوى مخيم العائدين في مدينة حماة، وهما ابنتا الالجئ الفلسطيني "أحمد    - اسع الصف الت  -

 سنوات. 7زكي خيرات" الذي قضى تحت التعذيب في سجون النظام السوري قبل  

األرامل   وخاصة  عائلتها  أفراد  أحد  فقدان  جراء  السورية  الفلسطينية  العائالت  آالف  وتعاني  هذا 
ًا اجتماعية ومعيشية ونفسية صعبة لفقدان المعيل ورب العائلة، األمر واأليتام، ويواجهون أوضاع

 الذي أجبر المئات من األمهات واألطفال للعمل وترك مقاعد الدراسة بالنسبة لألطفال.



 

الفلسطينية إلى مخيم   إلى جنوب دمشق، حيث أفادت مصادر ميدانية عودة عدد من العائالت 
ية من قبل األمن السوري، وأكد شهود عيان دخول سيارة كبيرة  اليرموك بعد استصدار موافقات أمن

 تحمل أثاث إحدى العائالت إلى المخيم. 

 
عين    - عائلة في مخيم اليرموك وهم موزعون على عدة أحياء )حي الجاعونة   200ويعيش قرابة  

واحسان كم الماظ(، ويعانون من صعوبات كبيرة في    -حي سبع السباعي   -حيفا  -التقدم   -غزال 
 مين الحاجيات األساسية. تأ

في لبنان، جددت عائلة طفلة فلسطينية مهجرة من سورية في لبنان مناشدتها ألصحاب األيادي  
دواء  بثمن  التكفل  الفلسطينية،  التحرير  ومنظمة  واألونروا  والطبية  اإلغاثية  والجمعيات  البيضاء 

 األنسولين البنتهم المصابة بالسكري لعجزهم عن تأمينه. 

 



 

 

عامًا، تعاني من النوع األول لمرض السكري، وهي    17د الطفلة إن ابنته البالغة من العمر  وقال وال
 $.250قلم سكري يبلغ ثمنهم   12بحاجة كل شهر إلى  

التي   الشعبية  االحتجاجات  بعد  كبير  بشكل  تدهورت  واالقتصادية  المادية  أوضاعه  أن  وأضاف 
 نه حظر للتجوال والحجر في المنازل.شهدتها لبنان، وانتشار فايروس كورونا الذي نجم ع


