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سق مؤسسة جفرا اإلغاثية و 3موظفين جنوب دمشق"
"األمن السوري يعتقل من ّ

• عائلة  4فلسطينيين فقدوا منذ سنوات في سورية تطالب بالكشف عن مصيرهم
• أهالي الرمل الفلسطيني يشكون إهمال مخيمهم
• معرض للفنان الفلسطيني السوري "مأمون الشايب" في برلين

العدد2347 :

آخر التطورات
أفاد ناشطون فلسطينيون أن األجهزة األمنية السورية اعتقلت يوم أمس منسق مؤسسة جف ار
لإلغاثة الالجئ الفلسطيني "ياسر عمايري" وثالثة من موظفي المؤسسة جنوب دمشق ،دون
معرفة أسباب االعتقال ،وهو من أبناء مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين جنوب دمشق.
يشار إلى أن مؤسسة "جفرا" تنشط في المجال اإلغاثي والدعم النفسي ،وتقدم خدمات النظافة
وتوزيع المياه في عدد من المخيمات الفلسطينية.

وفي سياق غير بعيد ،طالبت عائلة  4الجئين فلسطينيين فقدوا منذ عدة سنوات في دمشق
بالكشف عن مصير أبنائها ،ونقل ناشطون عن العائلة مطالبتها بالكشف عن مصير الالجئ
"بالل عادل سعد الدين" (وسط) من أبناء مخيم اليرموك ،ونجله فراس (يمين) اللذين فقدت
آثارهما في كانون الثاني /يناير  2014بالعاصمة دمشق.
كما طالبت بالكشف عن مصير "فراس سعد الدين" (يسار) وهو النجل الثاني لبالل ،وابن شقيقه
نديم سعد الدين اللذين فقدت آثارهما في اب /اغسطس .2014
وكان فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية ،كشف عن توثيق
أكثر من ( )300الجئاً فلسطينياً مفقوداً منذ بدء أحداث الحرب في سورية ،منهم ( )38الجئة
فلسطينية ،وذكرت المجموعة أن أكثر من نصف المفقودين هم من أبناء مخيم اليرموك لالجئين
الفلسطينيين جنوب العاصمة دمشق ،مع اإلشارة إلى أن عشرات المفقودين هم قيد االعتقال في
سجون النظام السوري ووثقت مجموعة العمل عدداً منهم قضوا في السجون.

في غضون ذلك ،يشكو أهالي مخيم الرمل في الالذقية غرب سورية من ضعف وإهمال خدمات
البنى التحتية وخاصة تلك المتعلقة بالصرف الصحي ،وقال أحد أبناء المخيم إن عدداً من حفر
الصرف الصحي المنتشرة في المخيم تهدد حياة األطفال ،إضافة إلى إنها تفيض وتعرقل مرور
األهالي.
واتهم المعنيين بتقديم وعود دائمة دون تنفيذ واهتمام بالوضع الخدماتي ،كما يشكو سكان مخيم
الرمل من تراكم النفايات وانتشار الحشرات الضارة والقوارض والروائح الكريهة على شاطئ البحر
القريب من المخيم.

يشار إلى أن معاناة أهالي مخيم الرمل تتركز على الجانب االقتصادي وذلك بسبب فقدان جزء
كبير منهم لعمله بسبب الحرب في سورية ،حيث باتت معظم العائالت تعتمد على المساعدات
اإلغاثية التي تقدمها وكالة "األونروا" بشكل رئيسي في معيشتهم.
في العاصمة األلمانية برلين ،ن ّ
ظم الفنان التشكيلي الفلسطيني السوري "مأمون الشايب" ،معرضاً

إحياء لذكرى يوم األرض الفلسطيني.
فنياً ليومين في  30و 03- 31الشهر الماضي،
ً

افتتح المعرض بحضور شخصيات ثقافية وأدبية ومن السفارة الفلسطينية وحشد من الجالية
العربية المقيمة في ألمانيا.
ولد الفنان مأمون الشايب عام  1960في مخيم اليرموك في العاصمة السورية دمشق ،وهو
فلسطيني من طيرة حيفا ،درس في كلية الفنون الجميلة في دمشق قسم الرسم والتصوير الزيتي
وتخرج منها عام  ،1984عمل مدرسا للرسم في مخيمات الالجئين الفلسطينيين في سورية ألكثر
من  25عاما ،شارك في العديد من المعارض الفنية العربية والدولية.

