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"نقل مهجري جنوب دمشق إلى مخيم "البل" وتهديدات بطرد الرافضين منهم"
•
•
•
•

ضحية جديدة من أبناء مخيم خان الشيح تقضي تعذيبا ً في السجون السورية
فقدان طفل من أبناء مخيم جرمانا وعائلته تناشد
ن ّحات فلسطيني سوري يفوز بجائزة "محمد خدة" للفنون التشكيلية في الجزائر
فلسطيني سوري يحرز المركز الخامس في بطولة ألمانيا للناشئين لكمال األجسام والفيزيك

ضحايا
قضى الالجئ الفلسطيني صالح منصور صالح شاكوش من أبناء مخيم خان الشيح تحت
التعذيب في سجون النظام السوري بعد  10أشهر من اعتقاله ،حيث سلم األمن السوري هويته
إلى ذويه الذين أكدوا أن نجلهم قضى بتاريخ  ،٢01٦/٣/٩علماً أن صالح اعتقل من قبل أجهزة

األمن السوري يوم  1٩أيار /مايو .٢015

وبذلك ترتفع حصيلة ضحايا التعذيب في سجون النظام السوري وفق احصاءات مجموعة العمل
إلى ( )58٦الجئاً فلسطينياً بينهم نساء وأطفال.

آخر التطورات
أفاد مراسل مجموعة العمل في إدلب أن المجلس المحلي في مدينة اعزاز بريف حلب الشمالي
قام يوم أمس بنقل جميع النازحين والمهجرين من جنوبي دمشق السوريين والفلسطينيين والبالغ
تعدادهم  80عائلة عبر منظمة آفاد التركية من مخيم الشبيبة إلى مخيم البل شمال مدينة
صوران.
بدورهم قال مهجرو جنوب دمشق إن إدارة مخيم الشبيبة اعزاز الحالية هي التي تقف وراء قرار
الترحيل ،متهمين اإلدارة بالفساد وما وصفوه بسوء المعاملة اتجاههم ،وقيامها بإجراءات مجحفة
بحقهم وذلك بسبب نقل معاناتهم لوسائل اإلعالم على حد تعبيرهم.

وأوضحت العائالت أنها طلبت من إدارة المخيم والجهات المعنية تأجيل قرار النقل ريثما ينتهي
العام الدراسي كي ال يؤثر ذلك على أطفالهم ،إال أن تلك الجهات لم تستجب لطلبهم ولم تكلف
نفسه ا عناء الرد ،بل قامت بتهديد الرافضين منهم للقرار بطردهم نهائيا وحرمانهم من أي
مستحقات لهم.

ويقع مخيم البل شمال مدينة صوران بريف حلب الشمالي وتم إنشائه في نيسان  ٢018واستقبل
مهجري الغوطة الشرقية ،ويحوي قرابة  ٦00خيمة بدعم من منظمة آفاد التركية والهالل األحمر
التركي.
في شأن مختلف ُفقد الطفل الفلسطيني تيم سامر جميل سرور ( ٣سنوات) من أبناء شارع سخنين

في مخيم جرمانا لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق ،يوم  18نيسان /ابريل الجاري ،ولم يعلم عنه
أي شيء حتى اللحظة ،فيما ناشدت عائلته ممن يعرف أي معلومات عن نجلها المفقود مراسلتها

وتزويدها بها.

وكان فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية ،كشف عن توثيق
أكثر من ( )٣٢٣الجئاً فلسطينياً مفقوداً منذ بدء أحداث الحرب في سورية.
النحات والفنان التشكيلي الفلسطيني السوري زكي سالم ،بجائزة "محمد خدة"
من جهة أخرى فاز ّ
للفنون التشكيلية في الجزائر بنسختها الرابعة ،التي أقيمت بمدينة مستغانم الجزائرية ،بحضور
ضيوف ٍ
شرف قادمين من مصر والمغرب والعراق وفلسطين وسوريا.

وزكي سالم" فنان تشكيلي فلسطيني سوري ،ولد في دمشق عام  .1٩58بدأ صراعه مع الحياة
محترفاً الفن التشكيلي بمذهبيه "النحت والجرافيك" ،وذلك بعد تخرجه من كلية الفنون الجميلة
بدمشق عام .1٩84
في السياق استطاع الالجئ الفلسطيني السوري جهاد حسام جودة الفوز بالمركز الخامس في
بطولة ألمانيا للناشئين لكمال األجسام والفيزيك التي نظمت يوم  1٣نيسان /ابريل الجاري في
مدينة فرانكفورت ،وذلك من خالل اشراف كل من البطل والمدرب الدولي إبراهيم الجودة (ابو عبد
هللا) ،والبطل الدولي شادي أحمد الذي أحرز المركز الثالث في بطولة اإلمارات لكمال األجسام
والفيزيك في وزن فوق  ٩0كغم التي نظمها اتحاد اإلمارات لكمال األجسام واللياقة البدنية يوم
الخميس  ٢01٩/4/4في إمارة رأس الخيمة ،وهو من أبناء مخيم اليرموك.
جهاد حسام جودة فلسطيني الجنسية من أبناء مخيم اليرموك مواليد عام  ،٢00٦وصل إلى
ألمانيا في منتصف حزيران عام  ٢015ويسكن حالياً مع عائلته في منطقة كولن (.)Köln

