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"عائلة فلسطينية تتعرف على نجلها في صور قيصر"

• نشطاء من مخيم خان الشيح ...كورونا بات قريبا ً منا
• محافظة دمشق :إعالن المخطط التنظيمي لمخيم اليرموك خالل شهر
العربية تدعو لدعم األونروا
•
الجامعةالتطورات
آخر
• للعام الثامن اعتقال الطبيب الفلسطيني "عالء الدين يوسف"

آخر التطورات:
كشفت عائلة الصوفي قضاء ابنهم المفقود منذ بداية عام " 2012أحمد سرحان الصوفي" ،مواليد
عام  1970عبر صور قيصر المسربة لضحايا التعذيب في سجون النظام السوري ،والتي انتشرت
بشكل أوسع بعد دخول قانون العقوبات األمريكي "قيصر" حيز التنفيذ.

من جانبها طالبت عائلة الصوفي الكشف عن مصير وسام الذي ال يزال مصيره مجهوالً ،خاصة
بعد الكشف عن مصير والده الذي قضى تعذيباً في السجون السورية.

وأظهرت صور قيصر المسربة التي انتشرت على وسائل اإلعالم مصير العشرات من المعتقلين
في سجون النظام السوري ،في حين اليزال أكثر من ( )1797معتقالً فلسطينياً في السجون السورية
منهم ( )110معتقالت ،بحسب إحصائيات المجموعة.

نداء عاجالً ،طالبوا فيه األهالي بالحذر
على صعيد آخر ،أطلق نشطاء من أبناء مخيم خان الشيح ً
وااللتزام وعدم االستهتار بإجراءات الوقاية من فايروس كورونا.

جاء ذلك بعد انتشار إصابات بفايروس كورونا في منطقة جديدة عرطوز القريبة من المخيم والتي
تحتوي ايضاً على عائالت فلسطينية مهجرة من مخيم اليرموك ومناطق أخرى.
وقال مراسل مجموعة العمل إن السلطات السورية قامت بفرض حجر كامل على منطقة جديدة
عرطوز الفضل ،بعد تسجيل إصابة اشخاص واالشتباه بآخرين مخالطين.

إلى ذلك ،قال مجلس محافظة دمشق إنه سيعلن المخطط التنظيمي لمخيم اليرموك ،للعموم خالل
شهر ،وذلك لتلقي االعتراضات من أصحاب الحقوق وأهالي المنطقة.
وأضاف المجلس أن اللجنة اإلقليمية برئاسة محافظ دمشق ستعقد بعد تلقي االعتراضات لدراستها
ومعالجتها وتعديل الدراسة وفق االعتراضات المحقة.
وحول المصور التنظيمي لمخيم اليرموك أشار المجلس إلى استالم المصور بمراحله الثالث ،حيث
نظمت المنطقة األكثر تضر اًر كما تم تقييم وتخديم المناطق األقل ضر اًر ،بما يسهم بإعادة أكثر

من  %٤0من أهالي منطقة اليرموك ،وفق إعالن محافظة دمشق.

في شأن وكالة األونروا ،أكد األمين العام المساعد للجامعة العربية "سعيد أبو علي" على ضرورة
مواصلة المجتمع الدولي دعم وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "أونروا" ،ورفض أي
محاوالت إلنهاء أو تقليص دورها.

جاء ذلك خالل أعمال الدورة الـ  10٤لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية
المضيفة لالجئين ،بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة.
وشدد أبو علي في كلمته أمام الدورة التي تعقد باستخدام "الفيديو كونفرنس" على الحفاظ على
ّ

األونروا كعنوان لاللتزام الدولي تجاه قضية الالجئين الفلسطينيين ،لحين حل قضيتهم وفقا لق اررات

الشرعية الدولية ،وذلك بإيجاد آليات فعالة لدعمها ومساندتها للقيام بدورها الحيوي في تقديم الخدمات
األساسية لالجئين الفلسطينيين.

في ملف المعتقلين ،يواصل األمن السوري اعتقال الالجئ الفلسطيني الطبيب "عالء الدين يوسف"
للعام الثامن على التوالي ،بعد اعتقاله من حاجز أول مخيم اليرموك بتاريخ  ،25-12-2012وهو
طبيب جراحة عصبية في مخيم اليرموك.

يذكر أن الطواقم والمؤسسات الطبية في عموم سوريا والمخيمات الفلسطينية ،تعرضت النتهاكات
جسيمة من قبل الجيش واألمن السوري ،ناهيك عن قصف المشافي واستهداف سيارات اإلسعاف،
واعتقال وقتل الكوادر الطبية.

