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" الجئ فلسطيني يقضي خالل مشاركته القتال في بادية حمص"





األمن السوري يعتقل الجئاً فلسطينياً بتهم زائفة
شكوى من تراكم القمامة في مدخل مخيّم جرمانا
تكريم  20العباً بمختلف الرياضات بريف دمشق
مجموعة العمل تدعوكم لمتابعة تقاريرها التوثيقية اليومية باللغة اإلنكليزية

ضحايا:

قضى الالجئ الفلسطيني "فهد سليم السعدي" أبو سليم خالل مشاركته القتال إلى جانب قوات
النظام السوري ضد تنظيم الدولة "داعش" في بادية محافظة حمص ،وهو من مواليد  0791من
أهالي بلدة صفورية وسكان مخيم اليرموك ،وتم إدخال جثمانه اليوم إلى مخيم اليرموك لدفنه في
مقبرة المخيم الجديدة.
يشار إلى أن مجموعة العمل وثقت ( )0191ضحية من الالجئين الفلسطينيين قضوا بطلق
ناري في سورية.

آخر التطورات
اعتقلت األجهزة األمنية السورية جنوب سورية الجئا فلسطينيا بعد اتهامه بأنه شارك بعمليات
إطالق نار على حواجز أمن النظام ،وهو ما نفاه مقربون من المعتقل.

وكان الالجئ الذي تتحفظ المجموعة عن ذكر اسمه ،في الطريق بين مدينة درعا ومنطقة داعل
قبل ثالثة أيام ،واعتقله عناصر حاجز المخابرات الجوية بعد "تفييش " اسمه.
هذا والتزال األجهزة األمنية السورية تغيب قسريا وتتكتم على مصير أكثر من ( )0977معتقال
فلسطينيا في سجونها.
في مخيم جرمانا بريف دمشق ،اشتكى األهالي من انتشار القمامة في مدخل المخيم بشكل كبير،
نتيجة النفايات التي يقوم بعض السكان برميها في مدخل المخيم ،محذرين من نتائج الروائح
الكريهة وتكاثر الحشرات ،التي تتسرب إلى البيوت ،مع ارتفاع درجات الح اررة ،منددين باإلهمال
المتعمد ،الذي ينعكس على الصحة العامة والبيئة بشكل عام.

بدورها نشرت إحدى صفحات موقع التواصل االجتماعي الفيس بوك المعنية بنقل أخبار مخيم
جرمانا صو ار عديدة تظهر تراكم النفايات في شوارع وحارات ومدخل المخيم ،مطالبة من المعنيين
رفع القمامة من مدخل المخيم وتحمل مسؤولياتهم الخدمية تجاه أبنائه.
وقدم أهالي المخيم شكاوى للجهات المعنية ،إال أنهم لم يتلقوا أي رد عليها حتى اآلن ،بحسب ما
أكده أحد سكانه لمجموعة العمل.
ويعاني سكان مخيم جرمانا من عدم توفر بعض خدمات البنى التحتية وخاصة تلك المتعلقة
بالصرف الصحي ،والكهرباء ،والماء ،في حين تتصدر مشكلة انقطاع المياه عن منازل وحارات
المخيم واجهة االهتمامات لسكانه الذين يجبرون على شراء المياه من الصهاريج بأسعار مرتفعة
مما فاقم من معاناتهم وأزمتهم المعيشية واالقتصادية.
في غضون ذلك ،اختتم أول أمس ،األسبوع األولمبي الرياضي في مخيم جرمانا لالجئين
الفلسطينيين بريف دمشق ،بمشاركة أكثر من  01العبا فلسطينيا لفئات سنية متعددة ورياضات
مختلفة.

وتم تكريم الالعبين المشاركين والمدربين ،وقدمت مستويات متميزة في ألعاب الشطرنج وكرة
الطاولة واأللعاب القتالية و الكاراتيه ،وحضر التكريم عدد من المسؤولين الفلسطينيين ووجهاء في
المخيم.
حيث أكدوا على ضرورة مواكبة كافة االنشطة الرياضية بين الداخل الفلسطيني والشتات ،وبأن
كل األنشطة الرياضية المقامة هي جزء من المعركة النضالية التي تهدف إلثبات الحق والهوية
الفلسطينية وتكريس أحقية الشعب الفلسطيني بكافة حقوقه المشروعة.
إلى ذلك ،دعت مجموعة العمل الباحثين واإلعالميين وأصحاب االختصاص والالجئين
الفلسطينيين في سورية والشتات إلى متابعة تقاريرها اليومية التوثيقية باللغة اإلنكليزية ،حيث يوثق
التقرير اليومي أوضاع المخيمات الفلسطينية في سورية وما تتعرض له من أعمال قصف
وحصار ،إضافة إلى ما يعانيه الالجئون الفلسطينيون في سورية من أزمات معيشية ،كما يوثق
التقرير اليومي الضحايا الفلسطينيين الذين قضوا خالل األحداث في سورية.
يذكر أن المجموعة قد أصدرت  1440تقري ار يوميا توثيقا ألوضاع المخيمات الفلسطينية في
سورية حتى اليوم ،فيما أصدرت يوم  09مايو 0104 /النسخة األولى من التقرير التوثيقي
اليومي المترجمة إلى اللغة اإلنكليزية ،وتأتي تلك الخطوة في إطار اهتمام مجموعة العمل
بتعريف العالم أجمع بمعاناة الالجئين الفلسطينيين خالل األحداث الدائرة في سورية.

