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"طالبة فلسطينية تحقق المرتبة األولى في التعليم األساسي بسورية"

• دمشق .فرض للكمامات وسط ارتفاع منحنى اإلصابة بكورونا
• األمم المتحدة تعين نائبا ً للمفوض العام لألونروا
آخر التطورات

• األمن السوري يخفي قسريا ً  3أشقاء فلسطينيين منذ  8سنوات

آخر التطورات:
حّققت الطالبة الفلسطينية "إسراء محمد الرفاعي" من أبناء مخيم اليرموك المرتبة األولى على مستوى
سورية بامتحانات التعليم األساسي -التاسع -محققة مجموع  3100درجة من أصل  3100درجة،
من مدرسة "محمود يوسف عيسى" البديلة  -شفا عمرو.

الجدير ذكره أن الفتاة الفلسطينية السورية قدمت نماذج نجاح وتفوق على مستويات عديدة وفي
مناطق عديدة حول العالم ،على الرغم مما تعرضن له من مصاعب وصدمات نفسية واجتماعية
بفعل الحرب السورية ،وما آلت إليه من تدمير للمنازل وعمليات التهجير واالعتقال والتشتت العائلي.
في موضوع فيروس كورونا ،أكدت مصادر إعالمية في دمشق أن المنحنى الوبائي لفايروس
"كورونا المستجد" شهد ارتفاعاً كبي اًر خالل األيام القليلة الماضية" ،وهو ما ينذر بخطر من الصعب
تداركه" ،وفق أطباء في مشافي دمشق.

وأشار األطباء أن "المنظومة الطبية ليس لديها القدرة على تحمل أكثر من ذلك ،حيث من المتوقع
سيصيب اثنين على األقل ،وأن "تردي الواقع الطبي وصل إلى أن بعض المصابين
أن كل مصاب ُ
توفوا بسبب توقف المنافس نتيجة انقطاع التيار الكهربائي ،وفشل المشفى في تأمين الوقود الالزم

للمولدات الكهربائية.
في السياق ،فرض الفريق االستشاري المعني بفايروس كورونا في سوريا ارتداء الكمامة ضمن جملة

اإلجراءات الواجب اتخاذها لمنع االنتشار المتزايد للفيروس ،وذلك في أماكن التجمعات خاصة
المغلقة كالمراكز الثقافية ودور السينما ومراكز التسوق والمحالت التجارية ،والجامعات ،ووسائل
النقل العامة والحافالت وفي الدوائر الرسمية مع التقيد بالتباعد المكاني ،في حين سيغرم المخالف
بمبلغ  8آالف ليرة.

هذا وسجلت المخيمات الفلسطينية العديد من اإلصابات بفايروس كورونا خالل األسابيع الثالثة
الماضية وظهرت اعراض خفيفة على البعض اآلخر فيما توفي عدد من أبناء المخيمات نتيجة
اإلصابة بالفايروس.
إلى ذلك ،أعلن األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تعيين النرويجية "ليني ستينسيث"
نائباً للمفوض العام لوكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى

(األونروا) بمستوى مساعد األمين العام.

في ملف المعتقلين ،تواصل األجهزة األمنية السورية اعتقال ثالثة أشقاء فلسطينيين منذ ثمانية
أعوام ،وهم:
"سمير البرناوي" اعتقل منذ تاريخ  2012-9-20بعد أن قامت عناصر "القيادة العامة-الجبهة
الشعبية لتحرير فلسطين" بتسليمه لألمن السوري ،وكان قائد إحدى مجموعات المعارضة المسلحة
في منطقة التضامن المجاورة لمخيم اليرموك ،و"فادي البرناوي" اعتقل منذ تاريخ ،2012-9-20
و"شادي البرناوي" اعتقل من مخيم اليرموك في شهر  10عام 2012
من جانبها وثقت مجموعة العمل  1797معتقالً فلسطينياً في سجون النظام السوري اليزال مصيرهم

مجهوالً ،منهم أطفال ونساء وكبار في السن.

