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09-02-2019 

 "عيسى مريم" المسنّة الفلسطينية المهجرة معاناة يفاقم العالج تكاليف ارتفاع "

السويداء بادية في مهمته انتهاء يعلن الفلسطيني التحرير جيش 

شاكوش راضي" الفلسطيني الطبيب اعتقال يواصل السوري النظام " 

التركية بودروم سواحل قبالة فلسطينيا ً مهاجرا ً 13 إنقاذ 



 

 التطورات آخر

 اليرموك مخيم أبناء من ،2391 مواليد" عيسى موسى مريم" السورية الفلسطينية المسنة تعيش
 عالجها تكاليف ارتفاع جراء قاسية إنسانية أوضاعا   لبنان، جنوب الحلوة عين مخيم إلى المهجر

 .المالية لمواردها انعدام وسط

 
 منظم وجهاز القلب بعضلة ضعف مع القلب شرايين نشاف مرض من مريم المسنة وتعاني

) القلب ضربات تنظيم جهاز زرع عملية إلجراء ماسة بحاجة وهي يعمل، ال القلب ضربات
Pacemaker Implantation )نفقاتها تحمل تستطيع ال. 

 5 حوالي إلى تصل القلب ضربات تنظيم جهاز زرع عملية إجراء تكاليف أن العيسى لعائلة ووفقا  
 ،$011 الفلسطينية السفارة قدمت فيما العائلة، بحسب$ 2951 األونروا منها قدمت ،$ آالف
 $.1251 يقارب ما المستحق المبلغ من وبقي

 الفلسطينية والفصائل والسفارة والطبية اإلنسانية المنظمات جميع إلى مناشدتها العائلة جددت فيما
 .والدتهم بعالج للتكفل البيضاء األيادي وأصحاب

 جهاز زرع عملية سنوات عدة منذ أجرت" عيسى موسى مريم" السورية الفلسطينية الالجئة وكانت
 .جديد جهاز وتركيب القديم الجهاز لتغيير بحاجة اليوم وهي سورية، في القلب ضربات تنظيم



 

 بادية في القتالية مهمته انتهاء سورية في الفلسطيني التحرير جيش أعلن آخر، سياق وفي
 ضد السوري النظام قوات جانب إلى العسكرية العمليات في شارك حيث سورية، جنوب السويداء

 .داعش تنظيم

 
 بادية في معاركه خالل الفلسطيني التحرير جيش خسر فقد العمل مجموعة إحصائيات وبحسب
 شرف المالزمان و صاعقة، ٢21 الكتيبة قائد" الكردي مرعي وليد" أبرزهم ضحية، 99 السويداء

 الجاري سبتمبر/ أيلول 15 الثالثاء يوم قضوا الذين ،"علي ملحم الكريم عبد و ،"عيسى عمار"
 .الصفا تلول بلدة بمحيط

 الجيش قيادة وأعلنت فلسطيني، آالف ستة نحو سورية في الفلسطيني التحرير جيش تعداد ويبلغ
 آالف 9 منهم سورية، أنحاء في موزعة موقعا  ( 21) من أكثر في يقاتل أنه سابق وقت في

 .المعارك في منخرطون

 قضوا الفلسطيني التحرير جيش مرتبات من ضحية( 171) تفاصيل العمل مجموعة ووثقت هذا
 .سورية  في الدائرة الحرب بداية منذ

 أبناء من" شاكوش صالح محمد راضي" الطبيب اعتقال السوري النظام يواصل آخر، جانب من
  أن بعد وذلك اللحظة، وحتى سنوات 0 منذ دمشق، بريف الفلسطينيين لالجئين الشيح خان مخيم



 

 
 عيادته أمام من 1122 أغسطس/ آب 22 يوم" سعسع" العسكري األمن مخابرات عناصر اعتقله

 .اعتقاله مكان أو مصيره عن معلومات يرد لم اآلن وحتى المخيم، في

 سجون في فلسطينيا   معتقال  ( 2713) معلومات توثيق استطاعت أنها العمل مجموعة وأعلنت
 .فلسطينيات معتقالت 210 بينهم السورية، األمنية األجهزة

 غير فلسطينيا   مهاجرا   29 أنقذ التركي السواحل خفر إن تركية إعالمية مصادر قالت ذلك، إلى
 .اليونانية الجزر إلى الوصول محاولتهم خالل تركيا غرب بودروم سواحل قبالة نظامي

 المركب، على المهاجرين قبل من الهاتف عبر النجدة طلب تلقت أنها تركية أمنية مصادر ونقلت
 .فني خلل بسبب الغرق على وأوشك القارب بهم جنح بعدما

 األجانب إعادة مركز إلى نساء 1 بينهم فلسطينيا   مهاجرا   29 إحالة تم أنه المصادر تلك وأكدت
 تهريب بتهمة المركب، متن على كان تركي مواطن على القبض وألقت موغال، والية في

 .المهاجرين

 حيث أوروبا، ودول الجوار دول إلى سورية من هاجروا الفلسطينيين الالجئين آالف أن إلى يشار
 عدد فقدان إلى التنويه مع الهجرة، طريق على غرق حوادث في منهم الجئا   52 من أكثر قضى

 .مصيرهم عن معلومات ورود دون اآلن إلى آخر


