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" توثيق قضاء  9فلسطينيين بينهم  8من عائلة واحدة تحت التعذيب في السجون السورية"
لا فلسطينيًا ا على األقل قضوا إثر الحصار والقصف على مخيم اليرموك
 مجموعة العمل ( )80طف ً
 األمن السوري يواصل اعتقال الفلسطيني محمود عمر يوسف منذ  6سنوات
 فلسطيني سوري يحرز المركز الثالث في بطولة اإلمارات لكمال األجسام والفيزيك

ضحايا

وثقت مجموعة العمل قضاء  9الجئين فلسطينيين تحت التعذيب في المعتقالت السورية ،بينهم
محمد عمايري (أبو ثائر) من أبناء مخيم اليرموك تحت التعذيب بعد اعتقال دام ألكثر من 8
سنوات ،حيث اعتقل من قبل عناصر األمن السوري في شهر حزيران عام  ،٢١٠٢و8
اشخاص من عائلة واحدة من ريف دمشق تتحفظ مجموعة العمل عن ذكر أسمائهم بناء على
طلب من ذويهم.
وبذلك ترتفع حصيلة ضحايا التعذيب في السجون السورية وفق االحصاءات الموثقة لدى
مجموعة العمل إلى ( )385الجئا فلسطينيا بينهم نساء وأطفال.
وكان النظام السوري عمد مؤخ ار إلى الكشف عن أسماء المعتقلين الفلسطينيين في سجونه والذين
قضوا تحت التعذيب خالل السنوات الماضية ،وذلك بعدما كان السؤال عن مصيرهم ضربا من
األمور الصعبة التي قد تودي بفاعلها إلى السجن أيضا ،وذلك عن طريق نشر أسماء الوفيات
في الدوائر التابعة للهيئة العامة لالجئين الفلسطينيين العرب في سورية.

آخر التطورات
أكد فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية ،أنه استطاع توثيق
بيانات ( )8١طفال فلسطينيا قضوا إثر القصف والحصار على مخيم اليرموك لالجئين
الفلسطينيين بدمشق.

فيما رجح الفريق أن يكون العدد الحقيقي أكبر من ذلك بسبب عدم تمكن المجموعة ومراسليها
على توثيق أعمار جميع الضحايا نتيجة األوضاع المتوترة التي ترافق حاالت القصف
واالشتباكات في كثير من األحيان.
إلى ذلك تشير احصائيات مجموعة العمل أن عدد الضحايا في مخيم اليرموك قد بلغ ()٠1٠٠
ضحية ،منهم ( )٢١٠ضحية قضوا إثر نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار المشدد
على مخيم اليرموك.
في سياق غير بعيد يواصل النظام السوري اعتقال الالجئ الفلسطيني محمود عمر يوسف من
مواليد  ٠995للسنة السادسة على التوالي ،بعد أن اعتقل من قبل األجهزة األمنية السورية في
منتصف شهر آب ٢١٠5/بمنطقة البحدلية بريف دمشق ،ومنذ ذلك الوقت ال يوجد معلومات
عنه.

من جانبها ناشدت عائلته من لديه معلومات أو تمكن من رؤيته أن يتواصل معهم ،وهو من
سكان مشروع الحسينية.
من جهة أخرى أحرز الشاب الفلسطيني السوري شادي أحمد المركز الثالث في بطولة اإلمارات
لكمال األجسام والفيزيك في وزن فوق  9١كغم التي نظمها اتحاد اإلمارات لكمال األجسام
واللياقة البدنية يوم الخميس  1/1في إمارة رأس الخيمة ،وهو من أبناء مخيم اليرموك.
وكان شادي قد شارك في بطولة مصل شو لكمال األجسام التي أقيمت يوم التاسع من ديسمبر/
 ٢١٠9على أرض مدينة دبي ،حيث ضمت العبين محترفين في رياضة كمال األجسام من كل
أنحاء العالم.

وقال شادي في تصريح لمجموعة العمل إن الهدف من مشاركاته في هذه البطوالت هو الفوز
ورفع علم فلسطين في المحافل الرياضية والدولية ،وللتأكيد للعالم أجمع أننا كفلسطينيين عامة
وفلسطينيين سوريين خاصة مهما تتالت علينا النكبات والمآسي نستطيع النهوض من جديد ونعيد
بناء ذاتنا ومستقبلنا.

