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 العدد: 3200

" يف سجون النظام السوري   1800 .الفلسطيني..يوم األسير  " 

 • وفاة السفير الفلسطيني بدمشق وأحد أبناء مخيم اليرموك إثر مضاعفات كورونا 

 • أزمة غاز في مخيم النيرب تفاقم معاناة األهالي 

 ب فلسطيني ينال لقب هّداف الدوري السوري الممتاز للشباب • الع

 • حملة الخير توزع الخبز على أهالي مخيم درعا



 

 آخر التطورات 

بينما يحتفي الشعب الفلسطيني، بيوم األسير الفلسطيني، تواصل األجهزة األمنية السورية اعتقال  

 ت مجموعة العمل. ( الجئًا فلسطينيًا بينهم أطفال ونساء وكبار في السن، بحسب إحصائيا1798)

( وّثق  أنه  المجموعة  في  الرصد  فريق  تحت  620ويؤكد  قضوا  الفلسطينيين  الالجئين  من  ضحية   )

التعذيب، مشيرًا إلى أن العدد الحقيقي للمعتقلين ولضحايا التعذيب أكبر مما تم توثيقه وذلك بسبب  

ف ذوي الضحايا من اإلعالن  تكتم النظام السوري عن أسماء ومعلومات المعتقلين لديه، إضافة إلى تخو

 عن وفاة أبنائهم تحت التعذيب خشية المالحقة من قبل النظام السوري. 

 

والعلنية   السرية  السورية ومراكز االحتجاز  األمنية  التعذيب في األفرع  لكافة أشكال  ويتعرض هؤالء 

 ن المعتقلين. دون أدنى أشكال الرعاية الصحية وفي ظروف إنسانية صعبة جدًا قضى خاللها المئات م 

العمل من أجل فلسطينيي سورية« مطالبتها النظام السوري باإلفراج   من جانبها جددت »مجموعة 

واإلفصاح عن المعتقلين الفلسطينيين الذين يعتبر مصيرهم مجهواًل، وشددت على ضرورة الكشف  



 

التأكد من مصير  عن أعداد وأسماء وأماكن دفن من قضوا تحت التعذيب، مشيرة إلى أن من حق األهالي  

 أبنائهم هل هم في عداد الموتى أم األحياء. 

على صعيد كورونا، توفي السفير الفلسطيني "محمود الخالدي" إثر مضاعفات إصابته بفيروس كورونا  

في دمشق، وقالت السفارة في بيان لها إن "السفير الخالدي توفي بمشفى يافا بدمشق وستتم مراسم  

ال الشهداء  مقبرة  الفلسطيني  دفنه في  "الرئيس  أن  البيان  وأضاف  بدمشق"  اليرموك  بمخيم  جديدة 

 محمود عباس نعى السفير الخالدي وأعلن تنكيس األعالم حدادا عليه" 

 

كما توفي الالجئ الفلسطيني "محمد أبو خرج" جراء إصابته بفيروس كورونا في سورية، وهو من أبناء 

دمشق، جنوب  الفلسطينيين  لالجئين  اليرموك  العمل    مخيم  مجموعة  من    21ووثقت  ضحية 

فلسطينيي سورية قضوا جراء كورونا داخل وخارج سورية، ويشير فريق الرصد أن أعداد الضحايا أكبر  

 من المعلن عنه في سورية، في ظل تكتم عائالت الضحايا خوفًا من النظام السوري. 

عدم توافر مادة الغاز المنزلي، بسبب  من    أهالي مخيم النيرب لالجئين الفلسطينيين  ىفي حلب، اشتك

تأخر الحصص المخصصة للمخيم، ووفقًا ألحد سكان المخيم "أصبح تأمين أسطوانة غاز صعبًا ونادرًا،  



 

ألف ليرة سورية" مما يفوق قدرتهم المادية    45فيما ارتفع سعر أسطوانة الغاز في السوق السوداء إلى  

 . ويفاقم من أزماتهم المعيشية واالقتصادية

ويعاني أهالي مخيم النيرب من عدم قدرتهم على توفير متطلبات الحياة األساسية إذ إّن مداخيلهم  

تكاد ال تكفيهم، نتيجة انتشار البطالة بينهم وعدم توفر مورد ثابت يقتاتون منه، أضف إلى ذلك ما  

 تركته الحرب من اثار سلبية على جميع مناحي الحياة. 

، على لقب  1994دم الفلسطيني "عدي رضوان حسون" من مواليد حماة  إلى ذلك، حصل العب كرة الق 

لموسم   للشباب  الممتاز  السوري  الدوري  مباراة، وهو هداف فريق    25، برصيد لعب  2021-2020هداف 

هدف محقق، وثاني أفضل    26هدف محقق، وأكثر من ساهم باألهداف بالفريق بـ    21الطليعة برصيد  

 النجوم الصاعدة بلعبة كرة القدم في سورية. صانع أهداف بالفريق، وهو من

 

 

 



 

 لجان عمل أهلي 

( ربطة خبز على أهالي مخيم درعا لالجئين  1150وزعت "حملة الخير" المدعومة من مهاجرين مغتربين، )

الفلسطينيين جنوب سورية، وشمل التوزيع العائالت الفلسطينية وغيرها القاطنة في المخيم، هذا  

مخيم درعا يواجهون أوضاعًا معيشية صعبة وتردي في خدمات المخيم من    ويشير مراسلنا أن أبناء

 كهرباء وماء، وخلوه من مستوصفات طبية. 

 


