2020-09-07
العدد2877 :

"النظام يطرد مهجري مخيم اليرموك من مراكز إيواء جنوب دمشق"

• وصول الموافقات األمنية لعودة األهالي إلى منطقة الحجر األسود
تسجيل إصابتين بكورونا واألهالي بال رعاية صحية
• مخيم درعا:
آخر التطورات
• األمن السوري يخفي قسريا ً الفلسطيني "محمد برغوث"

آخر التطورات:
بدأت قوات األمن السورية بطرد العائالت المهجرة من مخيم اليرموك من مراكز اإليواء في بلدة
يلدا جنوب دمشق ،وألقت بأثاثهم على األرصفة والطرقات.
وقال ناشطون في جنوب دمشق إن مفرزة األمن التابعة لألمن العسكري في بلدة يلدا ودوريات من
شرطة ببيال ،أخلوا المدارس المخصصة لإليواء وطردت المهجرين منها.

كما أكد موقع "صوت العاصمة" أن العملية تمت بحضور رئيس المجلس البلدي ومختار يلدا،
مشي اًر إلى أن رئيس المجلس البلدي منح المهجرين مهلة أخيرة نهايتها يوم الجمعة المقبل ،لإلخالء

الكامل.

وأضافت مصادر الموقع أن المجلس البلدي ّبرر قرار اإلخالء بالحاجة إلى تأهيل المدرسة ،وإعادتها

للعمل مع بدء العام الدراسي القادم ،مستنداً إلى حاجة المنطقة للمدارس في ظل تفعيل نظام التباعد

االجتماعي.

من جانب آخر ،أعلن محافظ القنيطرة أن الموافقات األمنية لعودة النازحين إلى ثالثة أحياء من
مدينة الحجر األسود جنوب دمشق وصلت إليهم ،مشي اًر إلى أنها جاهزة وسيعلن عنها في قريباً.
قدم المحافظ وعوداً خالل زيارة لوفد من أهالي الحجر األسود بزيادة عدد اآلليات العاملة إلزالة
كما ّ
الركام والردميات من المنطقة ،وبقاء هذه اآلليات حتى االنتهاء من العمل.

يشار أن حي الحجر األسود جنوب دمشق كان يضم قبل أحداث الحرب وخاللها ،آالف الالجئين
الفلسطينيين ُهجر غالبيتهم بعد سيطرة قوات المعارضة وتنظيم داعش عليهما ،وحمالت القصف
العشوائي من قبل النظام السوري.
في جنوب سورية ،أفاد مراسل مجموعة العمل في مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين ،بتسجيل أول
إصابتين بفيروس كورونا من عائلة واحدة من سكان المخيم ،وأكد أن المصابين حج ار نفسهما في
المنزل.
وقال مراسلنا إن ناشطي المخيم دعوا األهالي إلى اتخاذ إجراءات الوقاية حفاظاً على سالمتهم،

وشددوا على أخذ الحيطة والحذر ،وضرورة معاملة بعضهم البعض على أنهم مصابون بفيروس
كورونا خوفاً من انتشاره.

وأوضح المراسل أن أهالي المخيم بحاجة ماسة إلى أدوات التعقيم وسالت صحية ،وإلى لجان
ومشرفين متخصصين لتوعية األهالي بطرق الوقاية والعالج ،إضافة إلى نقطة طبية وسيارة إسعاف
داخل المخيم.
في ملف المعتقلين ،يواصل النظام السوري اعتقال الشاب الفلسطيني "محمد عمر برغوث " (22
عاماً) ،منذ تاريخ  ،2012/9/18حيث اعتقلته قوات األمن من حاجز مدينة ببيال التابع للنظام

السوري بجانب المدينة الرياضية ،وهو من أبناء مخيم اليرموك.

ووثقت المجموعة حتى اآلن ( )1797معتقالً فلسطينياً في سجون النظام السوري منهم كبار في

السمن وأطفال وأكثر من  110معتقالت.

