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 2644: العدد
20-01-2020 

 يوما   15انقطاع الماء عن أحياء في مخيم درعا منذ   •

 قارب يحمل مهاجرين يصل قبرص من لبنان •

 "خير أمة" تواصل توزيع مساعداتها للعائالت الفلسطينية في تركيا  •

 "فلسطيني من مخيم اليرموك ينال جائزة هامليت للموهوبين في الدنمارك"



 

 آخر التطورات

( Hamlet talent prisعامًا جائزة ) 24نال الشاب الفلسطيني السوري "أحمد عبد المحمود" 
 عام.   30، كأفضل شركة للشباب دون سن الـ 2019جائزة هامليت للموهوبين عام 

ة الدنماركية وفهم قوانين البلد، استطاع الشاب افتتاح شركة  وبعد اتقانه اللغ 2016ففي عام 
ُتعنى بمساعدة الالجئين وفئات أخرى من المجتمع الدنماركي، وممن يعانون من مشاكل نفسية  

 أو جسدية. 

 
وبعد نيله الجائزة وظفته بلدية "هيلسنجور" التي يعيش فيها في قسم االندماج، ويعمل فيها مترجم  

 لمشاريع الصغيرة التي تقوم بها البلدية لدعم الالجئين. وعامل مساعد في ا

، ودرس في المخيم وأكمل الثانوية فيه، 10/6/ 1996ولد أحمد في مخيم اليرموك بسوريا في 
إلى الدنمارك، وهو بذلك أول الجئ  2015ومع أوضاع الحرب في سورية غادرها عام 

 سوري ينال هذه الجائزة.  -فلسطيني 

من النخب الفلسطينية السورية والجامعيين وخريجي المعاهد والجامعات شّق  هذا ويحاول العديد 
طريقها في بلدان المهجر بعد فرارهم من الحرب الدائرة في سورية، وقد سجل نجاحات عديدة لهم  

 في ميادين مختلفة منذ وصولهم الدول األوروبية. 

ن أحياء مخيم درعا الشمالي  في سورية، قال مراسل مجموعة العمل إن مياه الشرب انقطعت ع 
 يومًا وحتى اآلن، األمر الذي فاقم من معاناة األهالي وزاد من األعباء المالية.  15منذ قرابة  



 

وأضاف أن قطع الماء يعود إلى قيام عمال المياه بإغالقها بحجة تسريب المياه وهدرها تحت  
 األرض، بسبب اهتراء شبكات المياه واتالف بعضها خالل الحرب.

أشار المراسل إلى أن األهالي تقدموا بشكوى إلى مؤسسة المياه في درعا، ولكن لم يأتي عمال  و 
 الصيانة للكشف عن األعطال وتصليحها، حتى اللحظة. 

 
وكانت مؤسسة المياه قد أصلحت األعطال الظاهرة في خطوط الماء، إال أنها لم تخدم الحي كما  

 جة ضعف في الكهرباء.كانت سابقًا، وهناك ضعف في ضغط المياه بح

  1400ويضطر األهالي بتعبئة خزانات المياه بصهاريج مياه األبار بأسعار مرتفعة، وتصل حتى 
 ليرة سورية للمتر الواحد، بسبب ارتفاع ثمن المحروقات في السوق السوداء.

ي  وأشار المراسل أن سبب قطع الماء وجود مفتاح المياه الرئيسي تحت ساتر ترابي للجيش السور 
من جهة مركز شركة سيرياتيل في ساحة بصرى، حيث يرفض المسؤولون ازالة أو تحريك الساتر  

 الترابي باعتباره منطقة عسكرية. 

مهاجرًا غير   12في شان آخر، قال ناشطون في قضايا الهجرة إن قاربًا انطلق من لبنان يحمل 
خفر السواحل التركي نظامي وصل أول أمس إلى جزيرة قبرص، حيث تم اعتراضهم من قبل 

 القبرصي وتم احتجازهم وفق المعلومات الواردة.

وأورد الناشطون أسماء المهاجرين وهم: "عادل حسن" "عبد الرحمن العيسى" "عبد هللا التقي" "مجد 
الحمدة" "احمد شلوف" "محمد محمد" "منير نبيل خليل" "حسن مجيدويك" "فيصل مصطفى" "عبد  

 حمد" و"عدي القريش" الرحيم االتك" "ربيع اال



 

الجدير ذكره أن محاوالت سابقة استطاع خاللها عشرات المهاجرين الوصول إلى الجزر اليونانية  
والقبرصية قادمة من لبنان، في حين تم احتجاز عشرات منهم بينهم الجئون فلسطينيون هربوا من  

 سورية بسبب أوضاع الحرب فيها.

داتها على العائالت الفلسطينية في مدن نيدأ و اكسراي و  وزعت جمعية "خير أمة" مساع إغاثيًا،
 كير شهير و نيف شهير ويوزغات و جانكري، وتضمنت المساعدات طرودًا غذائية ومادة الفحم.

، هذا  48فلسطين  -تأتي المساعدات بدعم من الجمعية اإلسالمية إلغاثة األيتام والمحتاجين 
  8جئين الفلسطينيين السوريين في تركيا يتعدى الـ وتشير إحصائيات غير رسمية أّن عدد الال

آالف شخصًا، يعيش غالبيتهم أوضاعًا معيشيًة صعبًة ويعانون من قلة فرص العمل وانخفاض 
 أجور العاملين. 

 


