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مظاهرات يف درعا للمطالبة باملعتقلين
• إطالق حملة للتوعية بأهمية الكمامة يف مخيم خان الشيح
• تسجيل وفيات وإصابات جديدة بكورونا يف مناطق جنوب دمشق
• اجتماع ألولياء أمور الطالب يف مدرسة الطابغة بمخيم اليرموك
• ثالث عائالت فلسطينية سورية مهددة بالطرد من مسكنها يف أثينا

آخر التطورات:
شهدت مدينة درعا جنوب سوريا يوم االثنين  8/10مظاهرات واشعال إطارات
للمطالبة باملعتقلين الفلسطينيين والسوريين يف سجون النظام السوري.
وأفاد مرسل مجموعة العمل يف درعا أن املظاهرات االحتجاجية شملت العديد
من االحياء يف املدينة ومنها مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين ،حيث قام
املتظاهرون برفع شعارات تطالب النظام السوري باإلفراج عن املعتقلين
وتبييض السجون والكشف عن مصير املفقودين ،فيما شهدت التظاهرات
اشعال إطارات واغالق طرق داخل املدينة.

من جانبها قامت قوات النظام السوري بإغالق الطرق املؤدية للمخيم وعدد
من االحياء الرئيسية ردًا ىلع االحتجاجات.

ويف شأن مختلف أطلق نشطاء من أبناء مخيم خان الشيح حملة اعالمية
توعوية بعنوان "#الكمامة_ مو عيب" وذلك بعد تسجيل إصابات بفايروس
كورونا بين ابناء املخيم ،كذلك أرفق النشطاء مع عنوان الحملة وسم
"#صحتك_تهمنا" تعبيرًا عن حرصهم ىلع سالمة أهالي املخيم.
وتهدف الحملة إلى زيادة الوعي لدى ابناء املخيم بأهمية ارتداء الكمامة
ومالها من منافع يف منع تفشي العدوى وانتشار الفايروس.

وتقوم الحملة ىلع ارسال صور ألبناء املخيم من كافة أنحاء العالم وهم يرتدون
الكمامات لكسر حاجز الخجل عند األهالي الذين يرفضون ارتداءها ،ولتعزيز ثقافة
التباعد االجتماعي.

من جانبه قال أحد االهالي "إن الحملة اتت بنتائج ايجابية حيث بدأنا نشاهد
وألول مرة العديد من ابناء املخيم يرتدي الكمامة ويتجول يف الطرقات بعيدًا
عن الخجل الذي فرضته بعض العادات".
ويف اخبار كورونا أيضًا أفادت مصادر محلية بمنطقة جنوب دمشق بارتفاع
حاالت اإلصابة بفايروس كورونا خالل األسابيع القليلة املاضية بعد تسجيل
إصابات جديدة ووفيات.

وقالت املصادر أن منطقة جنوب دمشق سجلت وفيات بينها حاالت يف
مخيمي اليرموك وسبينة لالجئين الفلسطينيين فيما تجاوز عدد اإلصابات الـ
500اصابة.

من جانبها قامت الحكومة السورية بإغالق السوق الشعبي يف بلدتي
"سبينة" و"الحسينية" بعد االنتشار الواسع للفايروس ،كما أغلقت املسابح
واملالعب وأصدرت تعليمات بعدم التجمع ،وفرض لبس الكمامة ىلع األهالي
الذين يغادرون املنطقتين.
يف سياق منفصل شهدت مدرسة الطابغة التابعة لوكالة األونروا يف مخيم
اليرموك ،يوم أمس األحد ،اجتماعًا ألولياء أمور الطالب يف قاعة املدرسة ،وذلك
بناء ىلع دعوة وجهتها لهم الهيئة العامة لالجئين الفلسطينيين العرب
لبحث واقع الطالب واحتياجاتهم.

ووفقا ملدير ملف التربية والتعليم يف مخيم اليرموك وليد الكردي أن االجتماع
تضمن محاور عديدة اختصت بالجوانب التربوية والتعليمية ،من أهمها تأمين
افتتاح مدرسة للطالب وخاصة بوجود موافقة من الحكومة السورية ،وتأمين

مواصالت لن قل الطالب إلى املدارس خارج املخيم يف حال عدم توفر امكانية
افتتاح مدرسة لهم.
يف اليونان تواجه ثالث عائالت من فلسطيني سوريا خطر الطرد واملبيت يف
العراء من اوتيل خالكيذا يف ضواحي العاصمة أثينا وقطع مساعداتهم املالية
عنهم.

وقال مر اسل مجموعة العمل يف اليونان إن السلطات اليونانية أبلغت العائالت
الفلسطينية السورية املكونة من  19فردًا بينهم طفلة عمرها  6سنوات مصابة
بسرطان العظام ،وهم من مخيمي اليرموك والعائدين حماة ،بضرورة مغادرة
السكن املقدم من املفوضية األوروبية وإيجاد سكن بديل ،منوهًا إلى أن القرار
سينعكس بشكل سلبي ىلع تلك العائالت التي لن تجد املأوى البديل.

