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"األمن السوري يعتقل ثالثة أشقاء فلسطينيين جنوب دمشق"

 أهالي مخيم درعا يناشدون اصالح كابالت الكهرباء
 شاب فلسطيني يبحث عن والدته المصرية بعد فراق  20سنة
 تركيا تفرج عن الفلسطيني السوري "معتز محمد فياض"

آخر التطورات

اعتقل عناصر األمن السوري ثالثة أشقاء فلسطينيين هم" :خالد مصطفى جوده" مواليد ،2891
و"يحيى مصطفى جوده" مواليد  ،2891و"أسامة مصطفى جوده" مواليد  2881يوم  12كانون
األول الجاري ،وذلك بعد مداهمة مكان اقامتهم في بلدة يلدا جنوب دمشق.
علما أن الالجئين الثالثة قاموا بتسوية أوضاعهم األمنية مع النظام بعد خروج المعارضة
المسلحة من المنطقة ،وهم أشقاء "محي الدين ومروان مصطفى جودة" ،اللذين قضيا تحت
التعذيب في سجون النظام السوري.
يشار إلى أن مجموعة العمل تتلقى العديد من الرسائل والمعلومات عن المعتقلين الفلسطينيين،
ويتم توثيقها تباعا على الرغم من صعوبات التوثيق في ظل استمرار األفرع األمنية السورية
بالتكتم على مصير المعتقلين وأسمائهم وأماكن اعتقالهم ،ووثقت المجموعة حتى اآلن ()2122
معتقال فلسطينيا في السجون السورية.
في جنوب سورية ،ناشد أهالي مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين المؤسسات المعنية بضرورة
إصالح الكابالت الكهربائية المتقطعة ،والتي تشكل تهديدا مباش ار لهم وألطفالهم.

وقال األهالي إن كابالت الكهرباء خربت بفعل القصف السابق ،إضافة إلى تزايد التحميل على
الخطوط التي لم تصب بخراب ،االمر الذي يؤدي إلى كثرة األعطال وانقطاعها المتواصل.
يأتي ذلك بعد أن أطلق األهالي العديد من المناشدات والمبادرات التي هدفت لتنظيف شوارع
وحارات المخيم من الركام واالنقاض وجمع النفايات وعدم تركها تتكدس بين األحياء السكنية.
في غضون ذلك ،ناشد الشاب الفلسطيني السوري "أسامة رضوان الخطيب"  12عاما ،المساعدة
بالبحث عن والدته "صابرين علي شحاته" من حملة الجنسية المصرية ،أو ممن لديه أي
معلومات عنها التواصل وتزويده بالمعلومات ،وذلك بعد فراقها منذ  11سنة.

وكان أسامة يعيش مع والده "رضوان" ووالدته في ليبيا ،قبل أن يفترق عن والدته منذ عام
 ،2889حيث كانت تقيم في مدينة اإلسكندرية  -العمارية
من جهة أخرى ،أفرجت السلطات التركية أول أمس الخميس  11ديسمبر الحالي عن الالجئ
الفلسطيني السوري " معتز محمد فياض" من أبناء مخيم اليرموك ،الذي اعتقل من قبل عناصر
شرطة إسطنبول الفياض يوم  21تشرين األول /أكتوبر المنصرم بعد تلقيه اتصال من الشرطة
التركية تخبره بضرورة مراجعة مقرها من أجل أخذ افادته ،ومن ثم حول إلى السجن من أجل
ترحيله إلى سورية ،دون أن توجيه اتهام واضح له.

وكانت زوجة الفياض أطلقت نداء ناشدت خالله كافة المؤسسات الدولية والحقوقية والسلطة
والفصائل والسفارة الفلسطينية التدخل العاجل لإلفراج عن زوجها الذي يعاني أمراضا عديدة.
إلى ذلك قامت السلطات التركية باآلونة األخيرة باعتقال عدد من الالجئين الفلسطينيين السوريين
بتهمة دخولهم بطريقة غير شرعية أو بسبب عدم امتالكهم لبطاقة الكيملك التي تخولهم التحرك
في تركيا بشكل قانوني.

