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الهند.. فلسطينية سورية تحصل على درجة الدكتوراة في اإلعالم بـ "مرتبة  
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 التطورات آخر

حصلت الالجئة الفلسطينية السورية، لين عيسى، ىلع درجة الدكتوراة يف اإلعالم بتقدير  
 ."مرتبة الشرف األولى" من جامعة الدكتور بابا صاحب امبيدكار ماراثوادا يف الهند

 

دها من جامعة دمشق لتفوقها يف كلية اإلعالم إلى الهند للحصول ىلع  لين" التي تم إيفا"
درجة الدكتوراة يف اإلخراج اإلذاعي والتلفزيوني، حصلت ىلع درجة املاجستير من جامعة  

الهند بدرجة االمتياز، كما أنها نالت املرتبة األولى متفوقة ىلع جميع الطالب من  -حيدر آباد  
مؤتمر عاملي وورشات عمل يف اإلخراج اإلذاعي يف    ١١والي  مختلف الجنسيات، وشاركت بح

 .مختلف واليات الهند، ونشرت العديد من املقاالت البحثية بعدة مجالت عاملية 

رغم جميع الظروف واألوضاع املعيشية واالقتصادية الصعبة التي يعيشها الفلسطيني يف  
ت كافة املجاالت العلمية والثقافية  سورية، إال أنهم حققوا املراكز األولى وتفوقًا يف مجاال

 .والرياضية داخل وخارج سورية

باالنتقال إلى حلب أعلنت وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين األونروا يف سوريا، عن  
التلفون   منطقة  يف  "دمشق"  مدرسة  بجانب  الواقع  فاعور  مشفىي  مع  تعاقدها  تجديد 

احية بأنواعها واملعاينات، بهدف تقديم خدمات  الهوائي، ومشفى املارتيني للعمليات الجر
فلسطينيو   تشمل  والتي  حلب،  يف  الشمالية  املنطقة  يف  الفلسطينيين  لالجئين  طبية 

 .مدينة حلب ومخيمي النيرب وحندرات

 



 

 

)توليد   إلى تقديم خدمات صحية متنوعة  التعاقد يهدف  إلى أن هذا  وأشارت وكالة الغوث 
مة( لالجئين الفلسطينيين يف مدينة حلب، منوهة إلى  وجراحة نسائية حضانة وجراحة عا

أن هذه العمليات الجراحية التي أوقفت لفترة زمنية تم العمل بها مجددًا بعد أن جاء املوافقة  
 .ىلع استئنافها من املكتب الرئيسي للوكالة لكائن يف العاصمة األردنية عمان 

حلب من أجل تجديد التعاقد معها،   وكانت الوكالة األممية اتفقت مع عدد من املشايف يف
مثل مشفى الكلمة والقديس يوسف )فريشو(، لتقديم خدماتها الطبية للفلسطينيين بحلب،  
إال أنه حتى اليوم لم تصل املوافقة من املكتب الرئيسي لألونروا يف عمان ىلع تجديد تلك  

   .التعاقدات

صحابي زاهر يف مخيم الحسينية  من جهة أخرى اشتكى قاطنو األحياء القريبة من جامع ال
لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق، من تعرض مضخات املياه والكابالت الكهربائية املوصولة  

  .بها الخاصة بمنازلهم للسرقة من قبل عصابة لصوص مجهولي الهوية

  ووفقًا ملراسل مجموعة العمل أن أفراد تلك العصابة يستغلون انقطاع التيار الكهربائي ليالا 
ويقومون بفكها وسرقتها، وذلك لبيعها كقطع مستعملة وبيع الكابالت كمواد نحاس أولية،  

 .مردفًا أن الفقر زاد من احتمال جنوح الشباب نحو السرقة لتأمين متطلبات الحياة

بدوره علق أحد أبناء املخيم ممن تعرض لسرقة عداد املياه الخاص بمنزله وبلهجة تهكمية  
امل أن  ظنوا  التيار  "اللصوص  انقطاع  كثرة  إلى  بذلك  ملمحًا  فسرقوها!"،  لها  عمل  ال  اتورات 

  .الكهربائي واملياه لفترات زمنية طويلة عن حارات وأزقة ومنازل املخيم



 

يف سياق ذي صلة يعاني أهالي سبينة عمومًا وأهالي مخيم سبينة لالجئين الفلسطينيين  
حيث يخيم الظالم الدامس ىلع حارات    خصوصًا من تقنين كهربائي جائر إلى أبعد الحدود، 

وأزقة مخيم سبينة لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق؛ إذ يصل انقطاع التيار الكهربائي يف  
ساعة متواصلة، تتبعها فترة وصل تقل عن ساعة واحدة، وأحيانًا ال تتجاوز    23اليوم ألكثر من  

أثر سلبًا عليهم سلبًا وحول حياتهم إ يرافقه من  الدقائق، هذا األمر  لى مأساة حقيقية، ملا 
  .انقطاع لشبكات االتصال الخلوي واالنترنت، كما أنه أثر ىلع التحصيل التعليمي للطالب

 

ويضاف إلى ذلك مشكلة ارتباط تخديم املياه يف املخيم بوجود التيار الكهربائي، وكل قطع  
ء براميل مياه من صهاريج  طويل يصاحبه معاناة لألهالي مع أزمة للمياه، ما يدفع البعض لشرا

 .التعبئة بأسعار مكلفة مما يزيد من العبء املادي واالقتصادي عليهم

من جانبه أشار مراسل مجموعة العمل إلى أن املناطق املجاورة ملخيم سبينة تنعم بوفرة  
تحويل   تم  منازلهم  عن  ومخيمها  سبينة  سكان  نزوح  فترة  يف  أنه  إلى  منوهًا  بالكهرباء، 

هربائية املغذية للمنطقة إلى منطقة صحنايا والباردة، وإلى اليوم لم يتم إعادة  الخطوط الك
تلك الخطوط إلى منطقة سبينة بالرغم من عودة األهالي إلى منازلهم وممتلكاتهم منذ أكثر  

 .من ثالث سنوات

طالب لجوء ومهربين اثنين،    62يف ملف الهجرة أعلنت السلطات التركية أنها تمكنت من ضبط  
أيار/ مايو   كانوا يحاولون مغادرة البالد بطرق غير قانونية عبر بحر إيجة    3م أمس االثنين  يو

 .ىلع متن قارب



 

وأوضحت قيادة خفر السواحل التركية، أن ضبط طالبي اللجوء واملهربين جرت يف قضاء أورال  
 .التابع لوالية إزمير غربي البالد

 

يف إزمير التخاذ اإلجراءات القانونية بحقهم، فيما    وتم اقتياد طالبي اللجوء إلى دائرة الهجرة
 .تم توقيف املهربين

  29ويف قضاء أيواجيق التابع لوالية جناق قلعة غربي البالد، أنقذت خفر السواحل التركية  
 .طالب لجوء أرغمتهم اليونان ىلع العودة إلى املياه اإلقليمية لتركيا

 


