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 محافظة دمشق.. عودة أهالي مخيم اليرموك ستبدأ هذا األسبوع 

 استياء من االنقطاع املستمر والطويل للتيار الكهربائي يف مخيم جرمانا  •
 ينية النفايات تغزو أحياء وأزقة مخيم الحس •
 ملواجهة كورونا.. وزارة الصحة السورية تعلن خطة طوارئ يف كافة املشايف •



 

 آخر التطورات

صرح خالد عبد املجيد األمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني أن محافظة دمشق  

املسؤولة عن بلدية املخيم أبلغت الفصائل الفلسطينية أنه سيتم إدخال الدفعة األولى من  

النازحين واملهجرين من مخيم اليرموك، بدءًا من هذا األسبوع، "خاصة بعد أن اكتملت اإلجراءات  

 من قبل العائالت". املطلوبة

 

يف املئة من مساحة املخيم صالحة    40وحول جهوزية املخيم، أشار عبد املجيد إلى أن  

و  40للسكن، و ترميم،  إلى  الهدم    20أخرى بحاجة  للسكن وتستدعي  املئة غير صالحة  يف 

فرة  الكامل، وقال" إن ترتيبات البنية التحتية لم تكتمل بشكل نهائي بعد "لكن تلك البنية متوا

"لجنة فلسطينية   أن ثمة  أضاف  الخطوات"،  بإنجاز بعض  العمل  األحياء، وقد بدأ  يف بعض 

تتابع، مع العائالت التي ستعود إلى املخيم، معالجة بعض القضايا التي تتعلق باملنازل التي  

 تحتاج ترميما".



 

ل األزمة تجاوز  قال محمود الخالد رئيس لجنة إزالة األنقاض "إن عدد منازل املخيم قب   بدوره 

ألف ىلع أىلع تقدير، موضحًا أن عدد األبنية املتوقع عودة األهالي   100ألف وقد يصل إلى  75

 ألف عائلة العودة إليها بعد إنجاز البنية التحتية. 50ألف منزل، أي بإمكان  50لها هو 

ة التي  من جهة اشتكى أهالي مخيم جرمانا لالجئين الفلسطينيين من ساعات التقنين الطويل

 يشهدها املخيم يف اآلونة األخيرة. 

وقال مراسل مجموعة العمل إن ساعات انقطاع التيار الكهربائي زادت بالفعل مع دخول فصل  

املالية ىلع   األعباء  من  زاد  مما  التدفئة،  مواد  أسعار  فيه  ارتفعت  الذي  الوقت  الشتاء، يف 

 العائالت.

 

من جانبهم قال نشطاء من أبناء املخيم" إن ساعات االنقطاع الطويلة لم تعد تطاق مع دخول  

واملازوت،   كالحطب  التدفئة  مواد  ىلع  الحصول  ُندرة  مع  الحرارة،  درجات  وانخفاض  الشتاء 

 الرتفاع أسعارها واستغالل التجار حاجة الناس. 



 

زقة مخيم الحسينية بريف دمشق،  يف سياق غير بعيد تغزو أكوام القمامة جميع حارات وأ 

حيث باتت هذه الظاهرة مشكلة حقيقية لسكانه ملا تسببه من أضرارا صحية كبيرة وتلوثًا  

 بيئيًا له عظيم األثر ىلع حياتهم وحياة أطفالهم. 

ووفقًا ملراسل مجموعة العمل أن تجمعات القمامة تتركز بشكل رئيسي يف القسم الجنوبي  

امل  من  الشرقي  إداريا  والجنوبي  املنطقة  تنظيم  وضعف  الخدمات  بسبب سوء  وذلك  خيم، 

وعدم نشر حاويات قمامة تكفي حاجة السكان، ونقص الوعي بخطورة رمي النفايات خارج  

 األماكن املخصصة لها. 

 

والحشرات   الكريهة  الرائحة  انتشار  القمامة من  بيوتهم من حاويات  القريبة  األهالي  ويعاني 

فص خالل  خاصة  كبير  لتجمع  بشكل  مركزا  وكونها  كبير،  بشكل  القوارض  وانتشار  الصيف،  ل 

 الكالب الضالة الباحثة عن الطعام.



 

يف حين يزداد قلق السكان منها عندما يتعلق األمر باألطفال الذين يذهبون للعب قريبًا منها،  

األمر الذي يشكل خطرًا ىلع صحتهم الجسدية والنفسية، وخطر تعرضهم لجروح بسبب وجود  

 زجاج مكسر أو قطع معدنية حادة. قطع

هذا ويصبح األمر أكثر إيالمًا عندما تكون هذه القمامة مصدر رزق لعدد من أسر املخيم، حيث  

يشاهد بشكل يومي رجال أو نسوة أو أطفال يقومون بجمع بعض املواد القابلة إلعادة التدوير  

 بهدف بيعها وتحصيل لقمة العيش. 

القنيطرة( ومع ذلك    –ريف دمشق  –لثالث محافظات هي )دمشق  يتبع مخيم الحسينية إداريا  

 ما يزال املخيم يعاني نقصا كبيرًا يف الخدمات. 

كافة   يف  طوارئ  عن خطة  الغباش  محمد  الدكتور حسن  الصحة  وزير  أعلن  يف سورية  أما 

 . املشايف والتوسع يف اقسامها الستقبال مصابي كورونا 

 



 

فة مدراء الصحة والهيئات العامة لتطبيق تلك الخطة  ووجه وزير الصحة يف كتاب أصدره كا 

كانون األول/ ديسمبر مع استمرار    2التي تنص ىلع إيقاف كافة العمليات الباردة اعتبارا من  

 العمل فيما يخص الحاالت اإلسعافية والعمليات املتعلقة باألورام.  

ل ضمن خطة الطوارئ  وشددت وزارة الصحة يف كتابها ىلع ضرورة انتقال كل املشايف للعم

(B  بحيث يتم التوسع ضمن أقسام املشفى ملصلحة مرضى كورونا ورفد هذه األقسام بالكوادر )

الالزمة املدربة بما ينعكس إيجابًا ىلع قبول كل الحاالت املشتبهة وعدم إحالتها ملشاف  

 أخرى إال بعد التنسيق مع غرفة الطوارئ باإلدارة املركزية.

طبيق خطة استدعاء الكوادر يف حالة الطوارئ وتشغيل املشايف بالطاقة  ودعت الوزارة إلى ت

القصوى وكامل القدرات واإلمكانيات مؤكدة ضرورة مراجعة خطة التزويد باألوكسجين بحيث  

تضمن استمرار العمل بالحد األقصى املطلوب وتأمين مصادر بديلة واحتياطية وإجراء الصيانة  

 املطلوبة.


