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مساع تطوعية ،مدرسة مخيم دير بلوط تستقبل الطلبة المهجرين"
"وسط
ٍ

• األونروا :عجز الوكالة لهذا العام بلغ حوالي  120مليون دوالر
• تكريم الطلبة األوائل في الشهادة الثانوية والتعليم األساسي بمخيم حماة
• فلسطيني يحرز المركز الثالث في بطولة الكأس الماسي بلبنان

آخر التطورات
افتتحت المدرسة الوحيدة في مخيم دير بلوط في عفرين شمال سورية أبوابها لعشرات الطالب
المهجرين ،في مبادرة من قبل عدد من المهجرين المتطوعين ،وأسهمت فيها منظمة "آفاد"
( )AFADالتركية.
وتنقسم مدرسة دير بلوط إلى عدد من القاعات الصفية ضم خيام متفاوتة الحجم ،حيث تضم
وتقدم الدروس لعدد من المراحل التعليمية لألطفال المهجرين من
عشرات المقاعد وألواح تعليميةّ ،

مخيم دير بلوط والمحمدية.

ووصل عام  2018عدد طالب المدرسة قرابة  250طالباً وطالبة من أصل ( )1500لم يلتحقوا
بالمدارس في المخيمين ،وفقاً لمشرفي المشروع ،وبلغ عدد المدرسين  9ما بين مدرس ومدرسة
وهناك مشرف عام ومدير إدارة ،ويعملون بشكل تطوعي.

ويفتقر الطالب لمستلزمات الدراسة من كتب وقرطاسية ،ومع فصل الشتاء يهدد المطر الخيام
المعدة للتعليم ،ويحتاج األطفال إلى مالبس وأحذية شتوية تقيهم البرد القارس.
هذا ودعمت مشروع المدرسة جمعية آفاد المشرفة على المخيم وجمعية ملهم التطوعية ،وقدمتا
في وقت سابق المساعدات من دفاتر وأقالم وأدوات هندسية وغيرها.
وعبر األهالي المهجرون من مخيم اليرموك عن أملهم بأن يتم دعم مشروع المدرسة وتقديم
ّ
حصلوه في مدارس
المؤسسات وعلى رأسها األونروا المساعدات ،واالرتقاء بالمستوى التعليمي كما ّ

األونروا ،مؤكدين على ضرورة أن يحّقق حلم األطفال بعيدا عن الحرب وأدواتها ونتائجها السلبية
وخاصة على األطفال الفئة األكثر تضر اًر جراء الحرب.

في سياق آخر ،قال المتحدث باسم وكالة االونروا "سامي مشعشع"" ،إن عجز الوكالة لهذا العام
بلغ حوالي  120مليون دوالر ضمن الميزانية البالغة مليار و 200مليون دوالر"
وأضاف مشعشع في حديث إلذاعة صوت فلسطين اليوم السبت" ،أن الوكالة تسعى بالتعاون مع
الدبلوماسية الفلسطينية واالردنية والجامعة العربية لحشد الدعم السياسي والمالي للوكالة ،وتجديد
تفويض عملها خالل السنوات الثالث المقبلة في االمم المتحدة ،وأن هذا الجهد هام للحفاظ على
الوكالة لتقديم خدماتها لالجئين".

وأشار أن ن ال وكالة نجحت في افتتاح العام الدراسي لهذا العام واالستمرار في تقديم خدماتها في
مناطق عملياتها الخمس بالرغم من محاوالت تصفيتها ،مؤكداً أن الوكالة ملتزمة بالتعاون مع
لجنة التحقيق المكلفة بخصوص تهم الفساد ،وأن محاولة ادخال تعديالت بخصوص اعداد
الالجئين وتعريف من هو الالجئ لن تنجح.
كرم المكتب الطالبي في حماة ،الطالب األوائل في الشهادة الثانوية بفرعيها العلمي
إلى ذلكّ ،
واألدبي وطالب شهادة التعليم األساسي في مخيم العائدين لالجئين الفلسطينيين بحماة.
وحضر التكريم الذي نظم يوم أمس ،في المخيم فعاليات شعبية وفصائلية ووجهاء من مخيم حماة
وأولياء أمور الطالب ،كما قدمت فرقة مؤسسة األشبال والزهرات لوحة فنية من األناشيد الوطنية،
وفي نهاية االحتفال تم توزيع الهدايا على الطالب المتفوقين ،والقى الحفل ترحيباً من األهالي.
ويقع مخيم حماة في مدينة حماة السورية ،وقد تأسس في عام  1950فوق مساحة  0,06كيلومتر
مربع ،وهو يطل على نهر العاصي ،ومعظم الالجئين فيه هم ممن فروا من القرى المحيطة يحبفا

وعكا في شمال فلسطين ،ومعظم الالجئين العاملين في المخيم هم إما من العمال بالمياومة أو
من أصحاب المتاجر.

في لبنان ،أحرز الالجئ الفلسطيني "شادي فريد درويش" المركز الثالث في بطولة الكأس الماسي
لعام  2019والتي أقيمت في مدينة بيروت يوم  6من الشهر الجاري ،علماً أنه شارك ببطوالت
عديدة ونال فيها المراكز األولى ،وهو من أبناء مخيم العائدين بحمص.
هذا وكان العديد من الرياضيين الفلسطينيين حققوا المراكز األولى في البطوالت الرياضية على
مستوى سورية منهم :مراد محمد مصطفى الذي نال المركز األول وحصل على بطولة الجمهورية
لكمال األجسام في وزن  100كغ في البطولة التي أقيمت يوم  2019/7/21في صالة الفيحاء
الرياضية بالعاصمة السورية دمشق ،في حين حقق الفلسطيني عامر أبو عزام من أبناء مخيم
جرمانا بريف دمشق المركز األول على مستوى سورية في سباق ضاحية  3كم رجال ،وذلك
ضمن منافسات ألعاب القوى التي أقيمت في دمشق في بداية العام الجاري ،في حين حل أبو
عزام أيضاً بالمرتبة الثالثة على العالم في بطوله الجري التي أقامتها شركه  dhlالعالمية.

