
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2245  العدد

 طالبات فلسطينيات سوريات يحصدن المراتب األولى على مستوى البقاع اللبناني •

 فقدان االتصال بقارب يحمل مهاجرين انطلق من لبنان •

 مأدبة غداء لألطفال في مخيم اليرموك المنكوب •

 حملة تشجير لحارات وأزقة مخيم حندرات في حلب •

 

 

 "أهالي مخيم السبينة يشتكون من عدم توافر الخدمات األساسية والبنى التحتية"

27-12-2018 



 

 آخر التطورات

حققت عدد من الطالبات الفلسطينيات السوريات المراكز األولى في نتائج امتحان الفصل األول 
على مستوى منطقة البقاع اللبنانية، فقد نالت كل من الطالبات  2019 – 2018للعام الدراسي 

الفلسطينيات دعاء محمود البقاعي الصف األول الثانوي، وراما سليمان الصف الحادي عشر، 
من أبناء مخيم اليرموك المرتبة األولى على مستوى مدرسة الجرمق ومنطقة البقاع اللبناني في 

، في حين حققت الطالبة الفلسطينية السورية بيسان 2018لدراسي امتحانات الفصل األول للعام ا
 أبو عيسى ابنة مخيم اليرموك المرتبة الثالثة على مستوى مدرسة الجرمق ومنطقة البقاع. 

وكان العديد من الالجئين الفلسطينيين المهجرين من سورية إلى لبنان، برزوا خالل اآلونة األخيرة 
 مجاالت التعلم والتعليم.من خالل نجاحات حققوها في 

 
أما في ريف دمشق اشتكى أهالي مخيم السبينة من أوضاعًا معيشية مزرية نتيجة نقص الخدمات 
األساسية فيه من صحة وطبابة ومواصالت، واستمرار انقطاع التيار الكهربائي والمياه 

ات في حارات وأزقة واالتصاالت لساعات وفترات زمنية طويلة، كما يعاني قاطنوه من تراكم النفاي
 مخيمهم األمر الذي ينعكس سلبًا على الصحة العامة والبيئة بشكل عام.

بدورها نشرت إحدى صفحات موقع التواصل االجتماعي الفيس بوك المعنية بنقل أخبار مخيم 
السبينة صورًا عديدة تظهر تراكم النفايات في شوارع وحارات المخيم، مطالبة من المعنيين 

تحمل مسؤولياتهم الخدمية تجاه أبناء المخيم ورفع القمامة التي باتت خطرًا على صحة واألونروا 
 األهالي. 



 

فيما اتهم األهالي الجهات الحكومية التي يتبع لها مخيم السبينة بالتقصير في تقديم الخدمات 
حي، األساسية لألهالي وخدمات البنى التحتية، مضيفين أن البلدة تعاني من مشكلة الصرف الص

 وانقطاع الكهرباء والمياه لفترات زمنية طويلة. 

 
في حين تصدر شّح المياه وانقطاعها لفترات زمنية طويلة عن منازل وحارات مخّيم السبينة واجهة 
االهتمامات لسكانه الذين يجبرون على شراء المياه من الصهاريج بأسعار مرتفعة ما فاقم من 

 دية.معاناتهم وأزمتهم المعيشية واالقتصا

من جهة أخرى ُفقد االتصال بقارب يقل عددًا من المهاجرين انطلق من لبنان أمس األول إلى 
قبرص، وقال ناشطون في قضايا الهجرة إّن أهالي المفقودين وّجهوا نداء لمتابعة مستجدات 

 القضية وإمكانية الحصول على معلومات أو إشارات بوجودهم.

ضحية من الالجئين الفلسطينيين  51ا استطاعت توثيق وكانت مجموعة العمل قد أعلنت أنه
 قضوا غرقًا خالل محاوالت وصولهم عبر مراكب الموت إلى دول اللجوء األوروبية.

في سياق مختلف أقامت منظمة التحرير الفلسطينية يوم أول أمس، مأدبة غداء لألطفال في 
دة إليه، وذلك بمناسبة قرب انتهاء مخيم اليرموك الذين لم يخرجوا منه، والذين استطاعوا العو 

 العام واالنتهاء من امتحانات الفصل األول الدراسي.

وشارك في الغداء بعض عائالت األطفال القاطنين في المخيم، حيث تم التعارف فيما بينهم، 
طفاًل من مرحلة التعليم االبتدائية، وفي نهاية الفعالية تم توزيع مبالغ مالية  65وضّمت المأدبة 

 لكل طفل.



 

باالنتقال إلى الشمال السوري أطلقت مؤسسة بصمة للشباب مبادرة تشجير لبعض شوارع وأحياء 
مخيم حندرات لالجئين الفلسطينيين في حلب، وذلك بالتنسيق والتعاون مع مدير مؤسسة لالجئين 

  الفلسطينيين في حلب، ومختار مخيم حندرات وبعض المؤسسات والجهات الرسمية الحكومية.

ووفقًا ألحد المتطوعين أن حملة التشجير تهدف إلى حماية البيئة وتزيين وتجميل شوارع المخيم 
الذي ينتشر فيه الركام واألنقاض في مختلف أرجائه، وللمساهمة في زيادة رقعة المساحات 

 الخضراء. 

 % من حاراته 90وكان المخيم تعرض للقصف واألعمال العسكرية أدت إلى دمار أكثر من 
 . 2013-04-27وأزقته دمارًا كليًا وجزئيًا، وتهجير أهله عن منازلهم يوم 

بدورهم يعيش السكان العائدين إلى المخيم أوضاعًا معيشية مزرية بسبب عدم تأمين الخدمات 
، وانعدام خدمات التعليم والصحة مما والكهرباءاألساسية وتأهيل البنى التحتية، وعدم توفر الماء 

 عليهم وجعل الكثير من سكانه النازحين عنه يترددون في العودة إليه. انعكس سلباً 

 


