
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آخر التطورات

 2845العدد: 

08-08-2020 

 فلسطيني مصاب بكورونا يشكو النظرة السلبية من المجتمع •

 لمواجهة كورونا.. إطالق حملة "بيتك أمانك" في مخيم خان دنون  •

 الجئات فلسطينيات في سورية يواجهن كورونا بصناعة الكمامات  •

 أعطال الشبكة تحرم منازل في مخيم حماة من الماء •

 "وفاة أحد أبناء مخيم خان الشيح إثر إصابته بكورونا" 



 

 آخر التطورات:

أعلن في مخيم خان الشيح بريف دمشق عن وفاة الالجئ الفلسطيني "محمد خير موسى ذياب" 
 إصابته بفيروس كورونا.  بسبب 

 
الحرارة  ارتفاع درجات  المرض ظهرت على الضحية من  المخيم أن أعراض  ناشطون في  وقال 
وضيق في التنفس، وأنه لم يتمكن من دخول أي مشفى لعدم وجود قدرة استيعابية على الرغم من  

 وجود مشاكل قلبية سابقة لديه.

بفايروس كورونا حدثت بالفعل في مخيم خان   فيما أفادت مصادر من داخل المخيم أن اصابات 
 الشيح ولكن العديد من األهالي يخشى التصريح بإصابته. 

إلى مخيم النيرب بحلب، حيث اشتكى الالجئ الفلسطيني "أحمد الناطور" من تعامل وتصرفات 
 بعض األشخاص من أهالي مخيم النيرب بحلب، معه جراء إصابته بفايروس كورونا. 

ر عبر صفحته على فيس بوك، أن أكثر الناس تنظر إليه نظرة سلبية وكأنه قد ارتكب  وقال الناطو 
والدك   لها  قالوا  المدرسة  تبكي ألن زميالتها في  المنزل  الصغيرة في  ابنته  أو عار، ووجد  ذنب 

 "مكورن".

وانتقد الناطور تعاطي وتعامل بعض أهالي مخيم النيرب مع الحاالت المصابة بجائحة كورونا،  
 دعا المجتمع إلى مراعاة مشاعر المصابين بكورونا والعمل على التخفيف من مصابهم وآالمهم. و 

 



 

وفي السياق، وتحت عنوان "بيتك أمانك" أطلق ناشطون من أهالي مخيم خان دنون حملة للوقاية  
من فيروس كورونا، ووفقًا ألحد المتطوعين أن حملة الوقاية من الوباء تهدف إلى تعقيم وتنظيف  
منازل وحارات وأزقة المخيم، وتوعية األهالي بماهية الوباء، وفترة حضانته وأعراض اإلصابة به،  

 ووسائل انتقال الفيروس، وكيفية الوقاية منه، وتقديم اإلرشادات الالزمة لتجنب اإلصابة به. 

 
وكان أحد أهالي مخيم خان دنون صرح لمراسل مجموعة العمل أن فيروس كورونا ينتشر بشكل  

أشخاص توفوا في األيام القليلة الماضية جراء اصابتهم    4كبير ومخيف في المخيم، مضيفًا أن  
 بفيروس كورونا. 

في المراكز المجتمعية التابعة لألونروا   الجئة فلسطينية  19أما في إطار مواجهة كورونا، تعمل  
د الناجم عن كورونا بمثابة  بريف دمشق على تصنيع كمامات للحماية من الفيروس، ويعتبرن التهدي

 تلبية نداء الواجب لحماية مجتمعهن. 

 



 

وأنتجن   مراكزها،  في  الخياطة  مهارات  تعلمن  الفلسطينيات  الالجئات  إن  األونروا  وكالة  وقالت 
( كمامة لتوزيعها على المتطوعين والمستفيدين في المراكز، لمنع انتشار الفيروس بين أفراد 1130)

 مجتمعهن. 

عية التي تديرها  وتشير الوكالة إلى أن المبادرة نفذت من خالل ورش الخياطة في المراكز المجتم 
 السبينة وخان الشيح وتجمع الحسينية في ريف دمشق.األونروا في مخيمات قبر السيدة زينب و 

في شأن آخر، اشتكى عدد من أهالي مخيم العائدين في مدينة حماة من انقطاع المياه عن منازلهم  
 صيانة الشبكة. نتيجة أعطال شبكة المياه، وحّمل األهالي المعنيين باإلهمال والتقصير في 

هذا واتهم أحد أبناء المخيم بعض األهالي باإلسراف في الماء، وعدم إصالح األعطال في شبكتهم  
 أو خزانات المياه، األمر الذي يسبب تسرب الماء وحرمان آخرين منه. 

يشار أن وصول الماء إلى منازل المخيم مرتبط بالكهرباء، فمع وجود أعطال في الكهرباء يتوقف 
آبار المياه للشبكة الرئيسية، مما يزيد من األعباء المادية خاصة لدى أصحاب العائالت   ضخ بعض 

 الكبيرة محدودة الدخل.

 


