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مخيم اليرموك أربعة أيام بال ماء، وأكثر من عام بال كهرباء والحصار "
 " يياا ممسمراًا 

 
  

 
 

 األونروا تحدد موعد بدء العام الدارسي بمدارسها. 
 نزوح العشرات من العائالت الفلسطينية من المناطق المحيطة بجرمانا. 
 األمن السوري يعتقل ثالثة الجئين من مخيم العائدين بحمص. 
 تكريم الطالب المتفوقين في مخيم خان الشيح .

 
 
 
 

 أزمة المياه  في مخيم اليرموك
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 آخر السطورات

يومًا عمى مخيم اليرموك في أزمتيم مع الماء حيث " 420"لم تشفع أيام الحصار التي جاوزت 
يستمر انقطاع المياه عمى منازل المخيم لميوم الرابع عمى التوالي، مما يزيد من معاناتيم خاصة 

مع انقطاع التيار الكيربائي منذ أكثر من عام، إضافة إلى منع حواجز الجيش النظامي 
القيادة العامة لدخول المواد الغذائية والمواد األساسية طيمة أيام  – ومجموعات الجبية الشعبية

الحصار باستثناء كمية قميمة ال تكاد تغطي حاجة األىالي ويذكر أنو قد قضى في المخيم أكثر 
 .الجئًا بسبب الحصار" 154"من 

بأن يوم " األونروا"في سياق متصل أعمن قسم التربية بوكالة غوث وتشغيل الالجئين الفمسطينيين 
 2015 / 2014ىو اليوم األول من بدء العام الدراسي الجديد  14/9/2014 األحد الموافق 

لمدارس مخيم اليرموك البديمة، فيما أكد قسم التربية في األونروا بأن تسجيل الطالب سيستمر في 
المدرسة "بحي التقدم، و" مدرسة األمل البديمة: "المراكز التعميمية المعتمدة من قبل األونروا وىي

مدرسة "غربي المخيم، و" مدرسة األزمة البديمة"بحي التقدم ــ شارع الثالثين، و" الدمشقية البديمة
. عند شارع المدارس "الجرمق البديمة

وعمى صعيد آخر نزحت العديد من العائالت الفمسطينية والتي كانت قد نزحت سابقًا إلى مناطق 
الدخانية والكباس ودويمعة شرقي العاصمة السورية دمشق، وذلك بعد تدىور الوضع األمني فييا 
إثر دخول مجموعات من المعارضة السورية إلى منطقة الدخانية ووقوع اشتباكات انتيت بسيطرة 
تمك المجموعات عمى أحياء مجاورة لتمك المناطق، وبحسب أحد الالجئين الفمسطينيين بأن وضع 

تمك العائالت مأساوي حيث باتوا يفترشون األرض ويسكنون الحدائق العامة، وذلك بسبب عدم 
وجود مكان يمجؤون إليو خاصة في ظل ارتفاع ايجارات المنازل حيث طالب األىالي وكالة 

. األونروا ومنظمة التحرير والفصائل الفمسطينية بتحمل مسؤولياتيم اتجاىيم
أما في حمص فقد أقدم األمن السوري عمى اعتقال ثالثة الجئين فمسطينيين من أبناء المخيم 

في بداية العقد الثالث من العمر، من أىالي مدينة صفد في " محمد عمي الروبة "الشاب: وىم
 أثناء ذىابو إلى عممو عمى خمفية أنو من مواليد ليبيا، والشابان 2014/9/10فمسطين اعتقل يوم 

من أىالي قرية " معاذ عمر صبحية" و،من أىالي مدينة صفد في فمسطين" عصام الخالدي"
 من مكان عمميما في المخيم، وىما في العقد الرابع من 2014/9/9ترشيحا في فمسطين يوم 

. العمر
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رئيس الييئة العامة لشؤون الالجئين الفمسطينيين في الحكومة السورية المؤقتة "وفي تركيا عقد 
لقاء التقى فيو مع عدد من النشطاء الشباب في مؤسسة الدار في مدينة " أيمن أبو ىاشم

اسطنبول، حيث تم في المقاء مناقشة البرامج التربوية والتنموية التي تعتني بيا المؤسسة وسبل 
التعاون المشترك، كما تطرق المجتمعون لدور الييئة في دعم المؤسسات التي تستيدف دعم 

الالجئين الفمسطينيين السوريين السيما منيم األطفال والشباب، وفي ختام المقاء وجو رئيس الييئة 
 .شكره وتقديره لمقائمين عمى مؤسسة الدار لجيودىم التطوعية في خدمة القضايا اإلنسانية

 
في مؤممة الدار لقاء الناشطين 

ومن جانب آخر قامت لجنة فمسطينيي تركيا في اليومين الماضيين بتوزيع مساعدات نقدية عمى 
العائالت الفمسطينية المتواجدة في مناطق الريحانية وأضنة والعثمانية وانطاكيا ومرسين، وذلك 

بيدف التخفيف من العبء االقتصادي الذي يعانونو نتيجة غالء األسعار وعدم وجود دخل ثابت 
لدييم، الجدير باإلشارة أن عدد العائالت المتواجدة في تمك المناطق والمسجمة لدى المجنة بمغ 

 . عائمة171
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 لجان عما أهمي
قامت ىيئة فمسطين الخيرية بتكريم طالب مخيم خان الشيح لالجئين الفمسطينيين بريف دمشق 

المتفوقين بالثانوية العامة بفرعييا األدبي والعممي، حيث شمل التكريم الطالب األوائل ومدرسييم، 
 .وتم تقديم جوائز مالية لممتفوقين إضافة إلى تقديم مبمغ مالي دوري لمطمبة المتفوقين لمدة عام

 
سكريم طالب مخيم خان الشيح 


