
 

 

 

 

 

  

09-07-2021 

 العدد: 3282

 "الطلبة الفلسطينيون يتصدرون قوائم أوائل الثانوية يف سورية "

 ونروا تستعرض حصيلة عملها وخططها في مخيم اليرموك • األ

 • أهالي مخيم السيدة زينب يناشدون حّل مشكلة الكهرباء والماء  

 • الفلسطينيون في تسيل يشكون انعدام الخدمات الصحية 

 سنوات  8• النظام يخفي قسريًا الفلسطيني "رشيد عاشور" منذ 



 

 آخر التطورات 

تصّدر طلبة الالجئين الفلسطينيين قوائم أوائل الشهادة الثانوية )البكالوريا( بعد إعالن نتائجها في سورية، 

، وهي من أبناء 2900/2900حيث حصلت الطالبة "تاال محمود خلف" على المرتبة األولى في سورية بمجموع كامل  

مخيم اليرموك، فرع علمي، ونال الطالب "قصي محمود عبد اهلل" من أبناء مخيم اليرموك المرتبة الثانية في 

القطر مستوى  على  األدبي  بشير ،  الفرع  و"النا  سليمان"  أحمد  "لجين  الفلسطينيتان  الطالبتان  حصلت  كما 

، وحقق الطالب "أمجد 2900من    2894الخضراء" على المركز الرابع على مستوى محافظة دمشق بمعدل متساوي  

 رستم" المرتبة األولى بالثانوية الصناعية على مستوى محافظة حلب، وهو من أبناء مخيم حندرات في حلب. 

دواه"  "تقى  الطالبة  ومنهم  القطر،  مستوى  على  العالمات  نتائج  في  الفلسطينيون  الطلبة  تفاضل  فيما 

، "أحمد إحسان الحصري" بمجموع 2900من    2866س" بمعدل  ، الطالبة "آية أكرم عبا 2900من    2888بمجموع  

،  235.5/240، "لجين ناصر محمد" حصلت على مجموع  2900من    2880، "مريم حجازي" بمعدل  240من    237.8

، و"أحمد عماد 2900من    2861، ونجم وائل حديد" بمجموع  2400من    2346الطالب "معاذ قاسم الخطيب" بمجموع  

 235,2بشهادة الثانوية التجارية، "عبد الرحمن تيسير حديد" بمجموع وقدره    100/  87منور" حصل على معدل  

/  240 . 

 



 

في شأن آخر، قالت وكالة األونروا في سورية، إنها بدأت بتقديم بعض الخدمات األساسية لسكان مخيم اليرموك 

، حيث تقوم عيادة صحية متنقلة بزيارة المخيم مرة في األسبوع تقدم العالج ألهالي المخيم، 2020منذ أيلول  

ذائية والمواد غير الغذائية على السكان في المخيم، وتوزع منشورات لزيادة الوعي حول وتوزع المساعدات الغ

مخلفات الحرب من المتفجرات للمساعدة في منع وقوع إصابات وحوادث وفاة، كما توفر األونروا مواصالت لـ 

 طالبًا وطالبة من مدارس األونروا إلى أربع مدارس تابعة لها خارج المخيم.  143

الوكالة أن ال وجود ألي منشأة تابعة لها تعمل داخل المخيم لتقديم الخدمات لالجئين، وحول أولويات وتشير  

عملها وخطواتها القادمة، تؤكد على أن إعادة تأهيل منشآتها في مخيم اليرموك تبقى من األولويات األساسية 

خطواتها القادمة إلجراء تقييم تفصيلي  لتشجيع الناس على العودة إلى المخيم، وتنوه األونروا أنها تخطط في  

لألضرار التي لحقت بمنشآتها بدءًا من المنطقة المحيطة بشارع المدارس، وتوسيع خدماتها في المخيم وتطوير 

 .الشراكة مع المنظمات اإلنسانية األخرى واالستعداد إلعادة تأهيل المنشآت في المخيم

( مدرسة لوكالة األونروا تعمل بنظام الفترتين 28مخيم اليرموك يضم قبل اندالع األحداث في سورية )  وكان

الى ثمانية مدارس 112من أصل ) ( مدرسة للوكالة في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في سوريا، إضافة 

 مدرسة.  16بينها   منشأة من منشآتها في مخيم اليرموك من  32حكومية، وتشير الوكالة إلى تدمير  

 



 

في ريف دمشق، ناشد أهالي منطقة السيدة زينب ومخيمها الفلسطيني، لحل مشكلة انعدام التيار الكهربائي 

وعدم وجود برنامج تقنين واضح، وقال األهالي إنهم يرون الكهرباء ساعة في الصباح وساعة في المساء فقط، 

لغذائية في الثالجات، وفقدان الماء في منازلهم بسبب قطع ويفتقدونها طوال الليل، ما يؤدي إلى تلف المواد ا 

 الكهرباء عن المضخات. 

وطالب األهالي في مناشدتهم الجهات المعنية بوضع الحلول المناسبة للكهرباء أسوة بالمناطق المجاورة، حيث 

ة وضع نظام ساعات فصل وخالل فترة الليل ال تقطع، وضرور  3ساعات وصل و   3يصل نظام التقنين فيها إلى  

 للتقنين لتعبئة الماء وشحن بطاريات اإلنارة، تجهيز خدمة طوارئ لسكان المنطقة.

 

وبأن   معدومة،  شبه  صحّيٌة  خدماٌت  من  تسيل  بلدة  في  الفلسطينيون  الالجئون  يشكو  سورية،  جنوب  في 

ية تابعة واقعهم الصحي في حالة يرثى لها، بحسب وصفهم، حيث يفتقد األهالي لمستوصفات أو مراكز صح

لألونروا أو حكومية، وذلك منذ إفراغ مشفى البلدة من كافة محتوياته قبل نحو عامين، ففي الحاالت اإلسعافية 

كم، وكان في البلدة مشفى   30ينقل المرضى إلى المشفى الوطني في مدينة درعا الذي يبعد عنهم أكثر من  

ن تفرغه قوات النظام وتسرق جميع معداته الطبية ميداني يعالج أهالي البلدة ويقدم الخدمات الطبية قبل أ

 .2018عام  



 

الجئ فلسطيني في تسيل من صعوبات كبيرة في الحصول على العالج واألدوية، بسبب ُبعد   400ويعاني فرابة  

مراكز األونروا الصحية عن منطقتهم، وناشدوا في رسائلهم لمجموعة العمل ، وكالة األونروا بالعمل على افتتاح 

ز لها قريبة من مناطقهم لتخديم الفلسطينيين وخاصة الصحية منها في ظل انتشار مرض كورونا وخلو مراك

 المنطقة من مستوصفات أو مشافي. 

أما على صعيد المعتقلين، تواصل األجهزة األمنية السورية اعتقال الالجئ الفلسطيني "رشيد عاشور" للعام 

بتاريخ   اعتقل  التوالي، حيث  إلى فرع   2013-03-18الثامن على  وتم تحويله  اللبنانية،  السورية  الحدود  من 

 الخطيب بدمشق ثم إلى فرع فلسطين، ومنذ ذلك الحين ال يوجد معلومات عن مصيره. 

( معتقاًل فلسطينيًا منذ اندالع الحرب الدائرة في 1800وتتكتم األجهزة األمنية السورية على مصير أكثر من )

 ل وكبار في السن. نساء، وأطفا 110سورية، منه  

 

 


