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"مخيم دير بلوط :أكثر من  50حالة مرضية بسبب بعوض المستنقعات"

•

األونروا تعلن بدء تسجيل طالب مخيم درعا

•

النظام السوري يعتقل الفلسطيني "محمد تميم" منذ  6سنوات

•

التركي يوقف مهاجرين فلسطينيين في موغال
السواحلرات
خفرآخر التطو

آخر التطورات
سجلت النقطة الطبية في مخيم دير بلوط شمال سورية أكثر من  50حالة مرضية بسبب
لدغات بعوض المستنقعات المنتشرة في المنطقة.
وقال أحد الكوادر الطبية العاملة في المخيم إن الحاالت المرضية تعاني من تحسس طفيف
وبعض الحاالت تعاني من صدمات تحسسية.

وأوضح إلى أن لدغة البعوض تسبب ألماً ووذمة بالطرف الملدوغ مع ارتفاع ح اررة الطرف
وتغير لونه للحمرة ،وأكد أن إحدى الحاالت التي تم إسعافها يشكو الملدوغ من صعوبة
بالتنفس ووذمة في طرف الوجه األيمن وألم مكان اللدغ.
وتم تعامل الكادر الطبي مع كل الحاالت بشكل إسعافي بإعطائها األدرينالين ومضادات
التحسس ،مع مراقبة المريض وتحويل الحاالت اإلسعافية الشديدة إلى المشفى.
وطالب الكادر الطبي في المخيم المجلس المحلي في جنديرس برش المبيدات الحشرية داخل
المخيم ،وتنظيف مجرى نهر عفرين ومنع تشكل المستنقعات.

وعانى األهالي في المخيم من انتشار مرض "ليشمانيا" أو ما يعرف بحبة حلب بين الالجئين
خالل العام الماضي ،ونشر الناشطون حينها صو اًر لعدد من المهجرين توضح إصابات
جلدية وحبوب حمراء صغيرة وكبيرة وتقرحات على أجزاء من أجسادهم.

هذا وتتواصل معاناة مئات العائالت من الالجئين الفلسطينيين المهجرين من مخيم اليرموك
إلى الشمال السوري ،حيث تشكو من أوضاع إنسانية مزرية نتيجة ضعف الخدمات األساسية
والمعيشية.
من شمال سورية إلى جنوبها ،أعلنت وكالة األونروا في درعا البدء بتسجيل طالب مخيم
درعا في مدراسها ،وقالت في منشور لها إن التسجيل بدأ بتاريخ  06-30وسينتهي بتاريخ
 07-18الشهر الحالي ،في دائرة التخطيط واإلحصاء.

وأشارت الوكالة أن طلبات التسجيل توزع مجاناً وال يتطلب التسجيل دفع أي مبلغ ،منوهة
إلى أن التسجيل ال يعني قبول الطالب في إحدى مدارسها.

هذا ويتابع األهالي في مخيم درعا تدريس أبنائهم في المدرسة البديلة التابعة لوكالة الغوث
والتي تم تسجيل ( )525طالباً وطالبة فيها ،إال أن العملية التعليمية واجهت عقبات عديدة

منها ضيق الصفوف واكتظاظها بالطالب وعدم التهوية المناسبة ،واالفتقار إلى الدعم المادي
والمستلزمات الدراسية.

وكانت الوكالة قد أعلنت في وقت سابق أن الدمار في مخيم درعا طال ثالث مدارس ،وعيادة
طبية وروضة أطفال ،في حين لم يصب مركز التوزيع الغذائي بأضرار.
ّ
في شأن آخر ،يواصل النظام السوري اعتقال الالجئ الفلسطيني "محمود محمد تميم" (58
عاماً) منذ  6سنوات على التوالي ،حيث اعتقله عناصر النظام بتاريخ  2013/8/3وهو من
أبناء مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين جنوب دمشق ،واقتادوه إلى جهة غير معلومة،

وحتى اآلن لم يرد معلومات عن مصيره أو مكان اعتقاله.

ووثقت المجموعة حتى اآلن ( )1759معتقالً فلسطينياً في سجون النظام السوري منهم أكثر

من ( )108نساء.

وفي قضايا الهجرة المستمرة ،أوقفت قوات خفر السواحل التركي  11مهاج اًر غير نظامي من
الالجئين الفلسطينيين والسوريين بوالية موغال خالل محاولتهم الوصول إلى اليونان بطريقة

غير قانونية.
وذكرت وسائل إعالم تركية أن طواقم خفر السواحل رصدت قارباً مطاطياً قبالة سواحل مدينة
بودروم في موغال وعلى متنه  11مهاج اًر ،كانوا يعتزمون العبور إلى إحدى الجزر اليونانية.
وأوضحت المصادر أن قوات األمن التركية نقلت المهاجرين إلى إدارة الهجرة في موغال
التخاذ اإلجراءات القانونية بحقهم.

