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"وفاة فلسطيني بكورونا في مخيم النيرب والفصائل ترفع مذكرة لألونروا"

• اجتماع في مخيم الحسينية لمناقشة أوضاع األهالي المتردية
• األونروا توضح من يمكن إحالتهم إلى مركز سبلين الصحي في لبنان
آخر التطور
السورياتيواصل اغالق وتعفيش حي الحجر األسود
• النظام

• األمن السوري يواصل اعتقال األخوين "محمد ومعتز بدوي"

آخر التطورات:
كشفت توفي الالجئ الفلسطيني "كامل محمد الصفوري" أبو محمد جراء إصابته بفيروس كورونا،
وهو من أبناء مخيم النيرب لالجئين الفلسطينيين في حلب.

ومع تردي الوضع الصحي في مخيم النيرب ،وجهت الفصائل الفلسطينية في حلب مذكرة إلى مدير
المنطقة الشمالية لوكالة الغوث "األونروا" ،تطالب فيها بوقفة حازمة لمواجهة فيروس كورونا في
مخيم النيرب ،وأشارت إلى تعرض مخيم النيرب لهجمة شرسة من الفيروس ،وأن عدد اإلصابات
بين األهالي في ازدياد.
وطالبت الفصائل من األونروا ،بالصرف الفوري لفواتير المرضى ،تأمين كادر طبي وتمريضي
كافي ،وتوفير الدواء الضروري لهذا المرض ودون انقطاع ،وإيجاد برنامج صحي لمواجهته بشكل
فعلي ومدروس.
في ريف دمشق ،اجتمعت في مخيم الحسينية لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق ،شخصيات من
المجتمع المحلي وفرق حزبية موالية للنظام ومخاتير وممثلين عن لجان التنمية الجتماعية والمرأة
والسجل المدني ،لمناقشة أوضاع األهالي المتردية.
واستعرض الحضور أهم األمور التي تقدمها األونروا في ظل الحالت الصعبة الذي يعيشها
الشعب الفلسطيني ،وخاصة وجود الوباء الذي أثر بشكل كبير على العائالت.

وقال ناشطون حضروا الجتماع ،تم التوافق على ايصال مطالب األهالي فيما يخص التعليم
والصحة والشؤون الجتماعية عن طريق القنوات الرسمية ،ومتابعتها من قبل الهيئة العامة لالجئين،
وذلك منعاً للجوء إلى تنظيم اعتصامات.
في لبنان ،نشرت وكالة األونروا تعليمات حول من يمكنهم التوجه لمركز العزل الصحي في سبلين،
وقالت في بيانها إن األشخاص المؤهلين للذهاب إلى مركز سبلين هم من يشعرون بأعراض متعلقة
بفيروس كوفيد  ۱۹-مثل صعوبة في التنفس أو سعال جاف أو حمى ،وإذا اتضح أن أحدهم
مصاب بفايروس كورونا ول يستطيع عزل نفسه في المنزل بسبب عدم توفر مكان.

وأوضحت "األونروا" أن مسؤول الصحة في المنطقة سيقيم وبالتنسيق مع الجهات المختصة ومنظمة
أطباء بال حدود ،حالة المصابين ووضع منازلهم لتحديد إن كانت مالئمة للحجر الصحي أو العزل،

مشددة على أن اإلحالة إلى مركز سبلين ليست متاحة للجميع باستثناء الحالت التي ذكرت في
البيان.
على صعيد آخر ،تستمر قوات النظام السوري بإغالق منطقة الحجر األسود جنوب دمشق ،منذ
احكام سيطرتها عليها في العام  2018وتمنع األهالي من العودة.
ونقلت مصادر إعالمية أن متعهدين البناء الذين رست عليهم مناقصة إعادة فتح الطرق وتأهيلها
بدعوى السماح لألهالي بالعودة إلى منازلهم ،بدأوا بسحب الحديد من تحت ركام األبنية المهدمة
التي لم يتمكن عناصر الفرقة الرابعة من الوصول إليها أثناء موجة سرقة الحديد من األبنية السكنية
بعد تفجيرها ،فيما يتم إخراج الحديد بسيارات شحن كبيرة إلى خارج المنطقة.
في ملف المعتقلين ،يواصل األمن السوري اعتقال األخوين "محمد ومعتز علي بدوي منذ أكثر من
ست سنوات.

حيث اعتقلتهم الجهزة األمنية في منطقة الحجر األسود المجاور لمخيم اليرموك ،وناشدت عائلة
المعتقَلين عبر مجموعة العمل ،المفرج عنهم ،للكشف عن معلومات حول مصيرهما.
ووثقت مجموعة العمل أكثر من  1797معتقالً فلسطينياً في سجون النظام السوري بينهم 110

نساء ليزال مصيرهم مجهولً.

