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 العدد: 3208

 "كورونا.. تسجيل حالة وفاة وعدد من اإلصابات يف مخيم درعا"

 • أهالي مخيم السيدة زينب يشكون معاناتهم من أجل الحصول على الماء  

 • بدياًل للكابالت المنهوبة. اإلنارة بالطاقة الشمسية في مخيم اليرموك 

 • حمص. تكريم طفل فلسطيني حائز على المركز األول بلعبة الشطرنج 

 "سنوات 6ألمن السوري يخفي قسريًا الفلسطيني "معاذ علي" منذ • ا



 

 آخر التطورات 

درعا   مخيم  أبناء  من  الحاج"  محمود  "أحمد  الفلسطيني  الالجئ  بوفاة  العمل،  مجموعة  مراسل  أفاد 

(، كما سجل  19-لالجئين الفلسطينيين جنوب سورية، جّراء إصابته بفايروس كورونا المستجد )كوفيد 

 ء المخيم حالتهم حرجة، وال يتلقون العالج أو أي مساعدة طبية.إصابة ثالثة أشخاص من أبنا 

لهم   الفيروس  انتقال  من  المصابين  عائالت  لدى  مخاوف  وجود  درعا،  في  المجموعة  مراسل  وأشار 

أعلى   إلى دفع مبالغ  لنقل مرضاهم، مما يضطرهم  ولآلخرين، حيث يعانون من عدم توفر وسائل 

 للعالج.  للوصول إلى الطبيب أو إلى المشافي

 

ووفقًا لمراسل مجموعة العمل 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. 

 ( الجئًا فلسطينيًا في سورية  465ورية، أن )وكانت وكالة األونروا كشفت في ندائها الطارئ لألزمة في س 



 

،  2020كورونا، منذ انتشار المرض وحتى شهر كانون أول من العام  -  19توفوا بسبب فايروس كوفيد  

 آالف حالة إصابة مؤكدة بين الالجئين الفلسطينيين في سورية.  9إضافة إلى نحو 

طينيين بريف دمشق من معاناة كبيرة  على صعيد آخر، يشكو أبناء مخيم السيدة زينب لالجئين الفلس

من أجل حصولهم على الماء، حيث تنقطع عن منازلهم بسبب انقطاع الكهرباء لفترات طويلة والتي  

أسبوعيًا  الصهاريج  من  خزاناتهم  وتعبئة  الماء  شراء  على  السكان  يجبر  مما  المياه،  مضّخات  تغذي 

ة سورية بحسب أحد أبناء المخيم، األمر الذي ألف لير  12بأسعار مرتفعة، ويصل سعر خزان الماء إلى  

 يفاقم معاناتهم في ظل ضعف مواردهم المالية وغالء األسعار. 

 

مئات   دفع  ما  األهالي،  معاناة  عن  وتغافلهم  المسؤولين  إهمال  من  زينب  السيدة  مخيم  ويعاني 

من المخاطر التي  الالجئين الفلسطينيين إلى الهجرة إلى دول الجوار وخاصة تركيا، وذلك على الرغم  

 تعترض طريقهم. 

اليرموك  إنارة شارعي  السوري على  النظام  في  المعنية  الجهات  وافقت  اليرموك، فقد  أما في مخيم 

وفلسطين في المخيم، ووفقًا لمصادر مطلعة تبرعت إحدى الجهات بمشروع إنارة الشارعين الرئيسين  



 

الطاقة الشمسية، حيث يخلو مخ المخيم باالعتماد على  إثر في  الكهربائية  الكابالت  اليرموك من  يم 

تعرضه للنهب والتعفيش من قبل قوات النظام السوري، وسرقة كابالت الكهرباء التي كانت ممددة  

 تحت األرض وفوقها وفي منازل السكان. 

التحرير   ومنظمة  المعنية  والجهات  السورية  السلطات  اليرموك  مخيم  سكان  طالب  جانبهم  من 

ووكالة من    الفلسطينية  بعودة  اإلسراع  أجل  من  للمخيم  التحتية  البنى  تأمين  على  بالعمل  األونروا 

 منازلهم، وإعادتهم إلى منازلهم بأسرع وقت ممكن، منتقدين البطء في إجراءات عودتهم إلى منازلهم. 

وفي مدينة حمص، كّرم االتحاد الرياضي الفلسطيني، الطفل الفلسطيني "حسام جابر يوسف" الحائز  

مركز األول بلعبة الشطرنج عن محافظة حمص، والمركز الرابع مكرر ببطولة الجمهورية السورية  على ال 

 سنوات، وهو الشقيق األكبر لماجد بطل لعبة الشطرنج في نادي الشرطة.  ٨لفئة 

في   الفلسطيني  يعيشها  التي  الصعبة  واالقتصادية  المعيشية  واألوضاع  الظروف  جميع  ورغم  هذا 

 د للتفوق واالبداع مكانًا في حياته. سورية، ال يزال يج

 

 



 

في ملف المختفين قسريًا، تواصل األجهزة األمنية السورية اعتقال الالجئ الفلسطيني "معاذ محمود  

مواليد   طريق 1995علي"  على  األمني  الحاجز  عند  اعتقاله  بعد  وذلك  التوالي،  على  السادس  للعام   ،

مشق للتقدم على المفاضلة، وهو من أبناء مخيم  منطقة الزاهرة بدمشق، خالل ذهابه إلى جامعة د 

 السيدة زينب بريف دمشق، ووحيد لعائلته. 

 


