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"مأساة الفلسطيني عمار صمادي :بعد أن كان يعيل شقيقه العاجز بات بحاجة لمن يعيله"

• حملة تعقيم في مخيم دير بلوط بإدلب للحماية من كورونا
• تنظيم توزيع مادة الخبز في مخيم دنون من خالل معتمدين
• بهدف منع تفشي كورونا :اليونان تنوي اغالق المخيمات المفتوحة في الجزر بشكل كامل

آخر التطورات
لم يتوقع الالجئ الفلسطيني السوري "عمار الصمادي" الذي كان يقوم على رعاية شقيقة إبراهيم
العاجز الفاقد لتوازنه ،والقدرة الطبيعية على الكالم والحركة ،الناجمة عن تعرضه لحادث سير ،منذ
عدة سنوات ،أن يكون وضعه ومصيره أسوأ من أخيه وأن يكون بحاجة لمن يعيله ويقوم بخدمته.
وقال مراسل المجموعة في تركيا ،إن عمار ابن مخيم اليرموك يقبع حاليا في إحدى مشافي
اسطنبول ،هو غير قادر على الحركة بعد أن أصيب بشلل سفلي نتيجة سقوطه يوم  14أذار من
الشهر الجاري من شرفة المنزل الذي يقطنه في شارع الوطن ،مشي ار إلى أن مأساة عمار تتجسد
اليوم في عدم وجود أحد من أفراد عائلته في تركيا إلعالته وتقديم الخدمة له ولشقيقه إبراهيم وقضاء
حوائجهما ،منوها إلى أن إبراهيم سيبقى وحيدا في المنزل وسيواجه مصي ار غامضا بعد أن فقد السند
والمعيل ،هذا ناهيكم عن تكاليف العالج ووضعهم المادي المزري.

من جانبهم وجه ناشطون فلسطينيون مناشدات ،للسفارة األلمانية ،والسفارة الفلسطينية في تركيا
والمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج ومؤتمر فلسطينيي تركيا والجمعية التركية للتضامن مع فلسطين
– فيدار ،والصليب األحمر الدولي والعديد من الجهات الحقوقية واإلغاثية ،للوقوف على حالة
الشقيقين ،إبراهيم وعمار الصمادي ،وإيجاد حل جذري لمأساتهما اإلنسانية ،من خالل لم شملهما
بوالدتهم التي لجأت إلى ألمانيا منذ خمس سنوات.
وكانت مجموعة العمل قد سلطت الضوء على معاناة الشقيقين عمار وإبراهيم وأجرت معهم لقاء
خاص في وقت سابق للوقوف على أهم احتياجاتهم وإليصال صوتهم ومساعدتهم في محاوالتهم
الحثيثة لم شملهم مع والدتهم في ألمانيا.

أما في الشمال السوري بدء فريق ملهم التطوعي اليوم  /23آذار ،العمل على تعقيم بعض أجزاء
من مخيم دير بلوط في منطقة عفرين ناحية جنديرس ،في بادرة وقائية لمنع وصول وانتشار فيروس
كورونا بين قاطني المخيم.
وقال القائمون على الحملة ،إنهم يعملون ضمن اإلمكانيات المتاحة ،في سعي حثيث لمنع وصول
الوباء إلى المخيم ،ألن وصوله سيشكل كارثة لجميع لسكانه في ظل الظروف الصعبة التي
يعيشونها.
من جانبه أشار أحد القائمين على النقطة الطبية في المخيم ،إلى أنهم يقومون بتوعية األهالي ،من
خالل توزيع البروشورات والنصائح الشفهية.

ويعيش المهجرون الفلسطينيون في الشمال السوري الذين أجبروا على مغادرة منازلهم وممتلكاتهم
كبير في عدم توفر أدنى مقومات الحياة،
عجز ا
ا
عدة مرات أوضاعا معيشية قاسية ،حيث تعاني
وشح المساعدات اإلغاثية وانتشار البطالة بين صفوفهم ،وعدم تقديم أي دعم مادي أو غذائي من
ّ
قبل المنظمات اإلنسانية وتخلي األونروا عن تحمل مسؤولياتها اتجاههم.
من جهة أخرى بدأت يوم أمس االثنين / 23آذار عملية توزيع مادة الخبز من خالل المعتمدين،
في مخيم خان دنون لالجئين الفلسطينيين في ريف دمشق ،وتأتي هذه المبادرة ،للتخفيف من حدة
االزدحام ،والتدافع ،على المخابز ،ولضمان منع انتشار وتفشي فايروس كورونا ،في األماكن
المكتظة ،حيث يتجمع العشرات من األهالي يوميا ولساعات طويلة أمام األفران ،للحصول على
ربطة خبز.

وكان األهالي اشتكوا في وقت سابق من ردائه صناعة الخبز الذي يباع في المخيم ووجود حشرات
وديدان داخل رغيف الخبز ،كما يعانون من أزمة في الحصول على رغيف الخبز ،نتيجة تقليص
كميات الطحين المقدمة ألفران المخيم.
هذا وطالب عدد من الناشطين وأهالي مخيم خان دنون من الجهات المعنية والحكومة السورية،
توفير مادة الخبز ،وزيادة مخصصاتها لهم ،والعمل بشكل جدي على محاسبة أصحاب األفران
ووضع رقابة صارمة على الموظفين العاملين في المراكز المعتمدة لتوزيع مادة الخبز.
ويعاني سكان مخيم دنون من أوضاع معيشية صعبة نتيجة انعدام الموارد المالية وانتشار البطالة
وتواصل أحداث الحرب التي ألقت بظاللها السيئة عليهم.
في سياق ذي صلة قالت مصادر صحفية يونانية ،إن الحكومة تنوي اغالق مخيمات الالجئين
المفتوحة ،في الجزر اليونانية ،بشكل كامل بهدف منع تفشي وباء كورونا في المخيمات.
وكانت و ازرة الهجرة اليونانية أعلنت قبل عدة أيام عن تدابير مشددة جديدة لحركة طالبي اللجوء
القاطنين في مخيمات الالجئين في الجزر لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد ،وسرعت العمل
على بناء مرافق مغلقة جديدة إليواء الالجئين.

وقال وزير الهجرة اليوناني نوتيس ميتاراتشي في بيان« :ابتداء من اليوم ،سيتم خفض حركة سكان
مخيمات الجزر بشكل كبير».
هذا ويعاني الالجئون ظروفا صحية وإنسانية كارثية ،تشهدها غالبية مخيمات اللجوء التي تضم
اليونانية.
أكثر من  40ألف الجئ في الجزر
ّ

ويشتكي المهاجرون الفلسطينيون السوريون في الجزر اليونانية ،من أوضاع إنسانية قاسية ،نتيجة
تهميشهم ،وانقطاع المساعدات عنهم ،من قبل الحكومة اليونانية ،التي باتت تعالج طلبات لجوئهم
بشكل بطيء جدا ،بسبب األعداد الكبيرة لالجئين.

