
 

2wxx5z 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2536: العدد

 معظم المنازل في مخيم درعا محرومة من المياه  •

 تفاقم داء "الالشمانيا" شمال سورية يثير مخاوف المهجرين  •

 األمن السوري يخفي قسرياً الطبيب الفلسطيني" عالء الدين يوسف" للسنة السابعة  •

 "الجئة فلسطينية سورية تؤسس أول مركز تدريب للنساء في السويد"

14-10-2019 



 

 آخر التطورات

عايدة الريفي" افتتاح ناٍد رياضي خاص للنساء في مدينة  " استطاعت الالجئة الفلسطينية السورية 
 مالمو جنوب مملكة السويد، محققة حلمها الذي كان يراودها منذ ستة عشر عامًا. 

ريفي لموقع "الكومبس" إنها "وجدت في السويد حاجة ملحة لمثل هذا المشروع، كونه يخدم  تقول ال
المرأة التي تريد أن تتدرب بمعزٍل عن الرجال خاصة النساء المحجبات اللواتي ال يرغبن باللعب  

 في صاالت مختلطة". 

يوفر بحسب  وتضيف أن "ما يميز خدمات النادي الجديد هو الخدمات الشاملة للسيدات"، حيث 
الريفي صالة أجهزة رياضية وصالة لكورسات اآليروبيك، الزومبا، التايبو، السترتشينغ واليوغا  

سنة بصفوف خاصة. كما لدى النادي سورالريوم، ساونا   15و 11للكبيرات وللصغيرات ما بين 
 وصالون حالقة نسائي، غرفة خاصة للمساج. 

 
الذي  BNSألمهات. وشددت الريفي على أن مشروع ومكان خاص للعناية باألطفال أثناء تدرب ا

المهارات فتح كافة األبواب المغلقة بوجهها، وساعدها على تأسيس  و  تعلمت العديد من األمور
 مشروعها بشكل أسرع. 

عاشت الريفي في سورية وعملت فيها كمدربة رياضية وباختصاصات عديدة آيروبيك، تايبو، 
، وأسست 2015في لبنان إلى أن هاجرت إلى السويد عام  سترتشينغ، أجهزة رياضة، كما دربت 
 حلمها في مدينة مالمو جنوب البالد.

 



 

في جنوب سورية، اشتكى أبناء مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين من عدم وصول المياه إلى 
منازلهم بسبب تضرر الخطوط المغذية بفعل القصف، متهمين الجهات المسؤولة بالتقصير  

 التحتية في المخيم. بإصالح البنية 

ويشير أبناء المخيم أن مؤسسة مياه محافظة درعا أجرت إصالحات للخط الرئيسي الذي يغذي 
 القسم الشمالي من المخيم، وتم تحديد يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع لضّخ الماء.

رباء هذا ويعاني مخيم درعا من مشكالت إلى جانب مشكلة المياه والصرف الصحي، مشكلة الكه
 والهاتف، وتوقف خدمات األونروا الصحية والتعليمية، وواقع اقتصادي ومعيشي مزري.

 
في شأن آخر، أفادت تقارير ميدانية وإعالمية ارتفاع عدد المصابين بـ"حّبة الالشمانيا" شمال  
 سورية، حيث تنتشر في األماكن التي تغيب فيها الشروط الصحية الجيدة وانتشار المياه الراكدة، 

 األمر الذي أثار خوف األهالي والمهجرين وخاصة القاطنين في المخيمات. 

من جانبه أوضح أحد األطباء انه "يمكن للحبوب الناتجة عن اإلصابة باللشمانيا الشفاء دون  
عالج بعد سنة ولكنها تترك تشوهًا وندوبًا مكانها، كما تكون خالل هذه الفترة عرضة للتقرح  

 وااللتهاب.

جل قبل نحو عام ما ال يقل عن مئة إصابة بداء "اللشمانيا" الجلدي في مخيم دير  وكان قد س
 بلوط الواقع في ناحية جنديرس بمنطقة عفرين بمحافظة حلب.

وتعتبر اللشمانيا مرضًا طفيلي المنشأ ينتقل عن طريق قرصة ذبابة الرمل، وتنقل ذبابة الرمل  
( ثم تنقله  والقوارض إنسان أو حيوان كالكالب طفيلي اللشمانيا عن طريق مصه من دم المصاب )



 

إلى دم الشخص التالي فينتقل له المرض، وقد يصيب األطفال ويسبب الوفاة إذا لم يتم عالجه  
 في مراحله األولى، وتنتشر في االماكن التي تغيب فيها الشروط الصحية.

لطبيب "عالء الدين في ملف المعتقلين، يواصل األمن السوري اعتقال الالجئ الفلسطيني ا
يوسف" للسنة السابعة على التوالي، حيث تم اعتقاله من حاجز أول مخيم اليرموك بتاريخ  

 ، وهو طبيب جراحة عصبية في مخيم اليرموك.2012/ 12/ 25

يذكر أن الطواقم والمؤسسات الطبية في مخيم اليرموك تعرضت خالل أحداث الحرب النتهاكات  
السوري، بقصف المشافي واستهداف سيارات اإلسعاف واعتقال  جسيمة من قبل الجيش واألمن 

 واستهداف الكوادر الطبية.

 


