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"المياه اآلسنة تُغرق أزقة وحارات مخيّم درعا وسكانه يشتكون دون مجيب"

• فقدان مسنة فلسطينية (59عاماً) في دمشق
• األجهزة األمنية السورية تفرج عن مسن فلسطيني بعد  4أشهر من اعتقاله
• لتفوقها :اعفاء طالبة فلسطينية سورية من امتحانات الفصل الدراسي األخير

العدد2390 :

آخر التطورات
اشتكى أهالي مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين جنوب سورية من مشكلة الصرف الصحي ،التي
تفاقمت بسبب إغالق المصارف الخاصة بالمخيم نتيجة األعطال المتكررة فيها وعدم الصيانة
الدورية لها ،مما تسبب في انتشار وطفح مياه المجاري في شوارع المخيم.
ووفقاً لمجموعة العمل أن مشكلة الصرف الصحي ظهرت بعد عودة األهلي إلى المخيم ،حيث
لوحظ فيضان مجارير الصرف الصحي في منازل المدنيين وشوارع المخيم نتيجة تحطمها
وانسدادها باألتربة واألنقاض ،منوهة أن األهالي ولجان العمل األهلي في المخيم قاموا بتنظيف
حفر الصرف الصحي عدة مرات إال أنها عادت للفيضان مرة أخرى.

المخيم من مشكلة تجمع مياه المجاري التي تنبعث منها الروائح الكريهة
من جانبهم اشتكى أهالي
ّ
مما أدى النتشار القوارض والزواحف والحشرات الناقلة لألمراض ،وبين األهالي أنهم يعانون من
المخيم ،مضيفين أنهم قدموا شكوى لوكالة األونروا والجهات المعنية ،إال
المشكلة منذ عودتهم إلى
ّ
أن شكواهم ذهبت أدراج الرياح في ظل وعود واهية من قبل األونروا بمعالجة المشكلة وحلها.
هذا واتهم سكان مخيم درعا كافة الجهات المعنية وعلى رأسهم وكالة األونروا بالتقصير واإلهمال
في تقديم الخدمات األساسية للمخيم وخدمات البنى التحتية ،مضيفين أن المخيم يعاني من أزمات
عديدة وعدم توفر الخدمات األساسية فيه ،من كهرباء وماء وتعليم وصحة.
باالنتقال إلى دمشق ٌفقدت المسنة الفلسطينية منى عنيسي " مواليد  1960من أبناء مخيم
اليرموك منذ ثالثة أيام ،في منطقة نهر عيشة بدمشق ،ولم ترد أي أنباء أو معلومات عنها حتى
لحظة تحرير الخبر.

إلى ذلك تشير اإلحصائيات الموثقة لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن عدد الالجئين
الفلسطينيين الذين فقدوا منذ بداية الصراع الدائر في سورية وصل إلى ( )323شخصاً.

من جهة أخرى أفرجت األجهزة األمنية السورية عن المسن الفلسطيني "عطية حسن عثمان"
مواليد  1955من أبناء مخيم درعا جنوب سورية بعد اعتقال دام لحوالي  4أشهر ،حيث اعتقل
من منطقة عين كرش بدمشق أثناء قيامه باستخراج تصريح للسفر إلى لبنان.
في حين تواصل األجهزة األمنية السورية اعتقال وبحسب اإلحصائيات الموثقة لدى مجموعة
العمل من أجل فلسطينيي سورية أكثر من ( )1756فلسطينياً في سجون النظام السوري منهم
( )107نساء.
أما في لبنان اعفى مركز األبرار التربوي في البقاع الغربي بلبنان الطالبة الفلسطينية السورية
بيسان عصام خزاعي من تقديم امتحانات الفصل األخير للعام الدراسي  2019-2018لتفوقها
وحصولها على الدرجات األولى طيلة العام الدراسي في الصف األول الثانوي.
بيسان ابنة مخيم السيدة زينب التي لجأت هي وعائلتها إلى لبنان عام  2012بعد أن توفي والدها
جراء الصراع الدائر في سورية ،أمنيتها أن تصبح طبيبة جراحة ،كي تساعد المرضى والمصابين
في قطاع غزة وتبلسم جراحهم وتداويها.

يذكر أنه للمرة الثانية يتم إعفاء بيسان من تقديم امتحانات الفصل الثاني ،وذلك لتفوقها وحصولها
على العامالت الشبه التامة ،ففي عام  2017أعفيت من تقديم االمتحانات النهائية جراء
حصولها على الدرجات األولى في الصف الثامن أساسي.

