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 2500: العدد
08-09-2019 

 الشرطة التركية تفرج عن أحد أبناء مخيم اليرموك بعد احتجازه لعدم امتالكه الكميلك  •

 إصابة طفل من أبناء مخيم النيرب بعد تعرضه لحادث صدم من قبل دراجة نارية   •

 شكوى من تكدس النفايات في حارة الجباثنة بمخيم السبينة   •

 وطالبة طالبا   432بينهم فلسطينيين من سورية مركز سبلين يخّرج   •

 "مهندسات فلسطينيات سوريات يبتكرن جهازا  ليزريّا  لمعالجة آالم الفّك الصدغي"



 

 آخر التطورات 

استطاعت أربع مهندسات فلسطينيات في كلية الهندسة الطبية بجامعة دمشق هن: آالء أبو  
حالوة، وعائشة العلي الجوار، وربا الشرعان، وإسراء السهلي، ابتكار جهازًا ليزرّيًا لمعالجة آالم  

. وهو قادر LLLTالطاقة الفّك الصدغي، حيث يعتمد الجهاز على الّليزر العالجي المنخفض 
 على تخفيض االستجابة االلتهابية في العضالت الماضغة

يسبب التهاب مفصل الفك الصدغي أعراض كثيرة ولكن أكثر ما يميز التهاب مفصل الفك  
الصدغي ألم شديد عند منطقة الفك، ويحدث األلم عند تحريك الفك، قد يصاحب األلم صدور  

 أصوات عند تحريك الفك. 

 
ان العشرات الالجئين الفلسطينيين السوريين حققوا مراتب متقدمة ومتميزة في كافة  هذا وك

المجاالت العلمية والرياضية والفنية واألدبية على الرغم من كل الصعوبات التي واجهتهم من قلة  
إمكانياتهم المادية والضغوط االقتصادية والمعيشية والنفسية، بسبب الحرب التي اندلعت في 

 سورية. 

في سياق مختلف أفرجت الشرطة التركية يوم أمس السبت عن الالجئ الفلسطيني محمد غسان  
سخنين، بعد عدة ساعات من احتجازه بسبب عدم امتالكه بطاقة الحماية المؤقتة "الكمليك، حيث 

غازي عثمان باشا بمدينة اسطنبول، وذلك ضمن الحملة التي  أعتقل من مكان سكنه في منطقة 
 بها السلطات التركية ضد الالجئين المقيمين بمدينة اسطنبول بطريقة غير نظامية.   تقوم



 

من جانبهم جدد الالجئون الفلسطينيون في تركيا مطالبتهم الجهات المعنية والسلطة والسفارة  
الفلسطينية التحرك بشكل فعلي وجاد من أجل تسوية أوضاعهم القانونية ومنع اعتقالهم وترحيلهم  

ول، مشيرين إلى أنهم يعيشون أوضاع نفسية وإنسانية مزرية وباتوا حبيسي أماكن  من اسطنب
سكنهم تخوفًا من االعتقال والترحيل، األمر الذي انعكس بشكل سلبي على أوضاعهم االقتصادية  

 نتيجة فقدانهم إلعمالهم وانتشار البطالة بينهم.   

 
يم النيرب لالجئين الفلسطينيين  من جهة أخرى أصيب الطفل علي جميل الباش من أبناء مخ 

بحلب بعد أن صدمته دراجة نارية تسير بسرعة جنونية، حيث نقل على الفور إلى إحدى  
 المشافي القريبة من المخيم وتم وضعه في العناية المشددة.  

بدورهم طالب أهالي مخيم النيرب الجهات المعنية ولواء القدس قمع ظاهرة الدراجات النارية التي 
ها حارات وأزقة مخيم، ووضع آلية للمراقبة ومحاسبة هؤالء المتهورين حيث باتت يشكل تشهد 

 خطرًا حقيقيًا على حياة السكان. 

وبحسب مراسل مجموعة العمل فقد سجلت العديد من الحوادث المرعبة بسبب عدم االلتزام  
ات النارية في أزقة بمعايير األمانة والسالمة، والسرعة الجنونية التي يقود بها سائقو الدراج
 وحواري مخيم النيرب دون مراعاة وجود أطفال ونساء وشيوخ في تلك األزقة.

في ريف دمشق اشتكى أهالي حارة الجباثنة الواقعة خلف مدارس وكالة األونروا في مخيم السبينة 
 لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق من تراكم وتكدس األنقاض والنفايات في حارتهم.  



 

األهالي لمجموعة العمل أن تراكم النفايات يأتي وسط إهمال كبير من البلدية والجهات وأوضح 
شكاوي إلى بلدية سبينة من أجل رفع   6من المسؤولة عن رفعها، مضيفين أنهم قاموا برفع أكثر 

وإزالة تلك النفايات التي باتت تشكل مشكلة حقيقة بالنسبة لهم لما تشكله من خطر على البيئة  
مة وصحتهم وصحة أطفالهم، إال تلك البلدية لم تستجب لطلبهم بحجة أن التركس التابع لها  العا

 معطل. 

 
بدورها نشرت إحدى صفحات موقع التواصل االجتماعي الفيس بوك المعنية بنقل أخبار مخيم  

مة مطالبة من المعنيين رفع القما ،السبينة صورًا عديدة تظهر تراكم النفايات في حارة الجباثنة
 وتحمل مسؤولياتهم الخدمية تجاه أبناء المخيم. 

ويشكو سكان مخيم السبينة من عدم توفر بعض خدمات البنى التحتية وخاصة تلك المتعلقة  
بالصرف الصحي، والكهرباء، والماء، في حين تتصدر مشكلة انقطاع المياه عن منازل وحارات 

شراء المياه من الصهاريج بأسعار مرتفعة  المخيم واجهة االهتمامات لسكانه الذين يجبرون على 
 مما فاقم من معاناتهم وأزمتهم المعيشية واالقتصادية. 

أيلول/ سبتمبر   5باالنتقال لى لبنان احتفل مركز سبلين للتدريب التابع لوكالة األونروا يوم 
، بينهم عدد من الطلبة 2019-2018طالبًا وطالبة للعام الدراسي  432الجاري بتخريج 

تخصصًا شملت حضانة االطفال، النجارة   20فلسطينيين القادمين من سورية إلى لبنان، في ال
 وادارة األعمال وذلك في حرمي المركز في الشمال والجنوب.  



 

الحفل الذي حضره حفل الذي أقيم بدعم من االتحاد األوروبي في لبنان تخلله عدد من الكلمات 
ستثمار به، مشيرين إلى أن ذاك التعليم طور مهارات الطلبة  التي أكدت أهمية التعليم المهني واال

 بسوق العمل. لالنغماسوأكسبهم مهارات لمية وعملية وحياتية استعدادًا 

هذا وتعاني العائالت الفلسطينية السورية في لبنان العديد من المشكالت القانونية والمعيشية،   
 يشية وعدم توفر فرص العمل.تنتهي بغالء المع التي تبدأ بإجراءات اإلقامة وال


