
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2833 العدد
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                   "لواء القدس" يدير شبكات لبيع املخدرات يف مخيم النيرب 

 أهالي مخيم درعا يشكون ضيق ذات اليد ومرارة العيش 

وذكائه ترّفيع طفل فلسطيني للصف األول بمدرسة أملانية لتميزه   

 دورة إعداد داعم نفسي يف مخيم السيدة زينب 

 إصابة ممثل فلسطيني بفايروس كورونا يف دمشق  •
 فلسطينيو سورية يف اليونان بؤس ويأس وأوضاع قانونية معقدة  •
 طالب لجوء إلى املياه التركية 929اليونان تعيد  •
 املركز األول يف بطولة حلب لكمال األجسام  فلسطيني يحرز •



 

 آخر التطورات

ل عن تورط قيادات يف "لواء القدس" املوالي للنظام  كشفت مصادر خاصة ملجموعة العم 

السوري بإدارة شبكات لبيع وترويج املخدرات يف مخيم النيرب لالجئين الفلسطينيين  

 ومناطق أخرى، مستغلين الحصانة األمنية وتوفر خطوط تهريبها من لبنان. 

 

متورطان يف بيع  وقالت املصادر إن قائد عمليات اللواء "إياد عبد الرحيم" وشقيقه عمار 

املخدرات وتوفيره للمروجين، كما أكدت املصادر تورط "سامر رافع" قائد عمليات "لواء  

القدس" السابق يف تجارة املخدرات، واعتقل الحقًا ىلع خلفية تهم فساد وخالفات حول  

 أموال السرقات بين قيادات اللواء. 

عامًا، مستغلين   18يتجاوز اعمارهم  وعن آلية التوزيع أوضحت املصادر أنه يتم عبر أطفال لم

 حاجة األهالي للمال وجهلهم بخطورة الترويج وبيع املخدرات. 

كما ذكرت املصادر أن نجل أمين شعبة حزب البعث، يقوم بترويج وبيع املخدرات بين فئة   

 طالب الجامعة، وقد سجن بسبب ذلك وخرج حديثًا من السجن ليعود لنشاطه السابق.



 

كشفت مصادر من داخل مستشفى األسد الجامعي بالعاصمة السورية،    يف سياق مختلف

دمشق، عن إصابة الفنان الفلسطيني أحمد رافع بفايروس كورونا، مؤكدة أن نتيجة املسحة  

 التي تم إجراؤها للرافع للكشف عن إصابته بفيروس كورونا، جاءت إيجابية. 

 

ذي يرقد يف مستشفى األسد الجامعي  من جانبه أكد نور نجل املمثل أحمد رافع أن والده ال

 أيام مصاب بفيروس كورونا املستجد.  10بدمشق منذ 

وكان رافع قد دخل املستشفى قبل حوالي عشرة أيام بعد إصابته بوعكة صحية، وظهور  

أعراض عليه تشبه أعراض كورونا، من ارتفاع الحرارة وضيق يف التنفس، وما زال ا يخضع  

 يف املستشفى.  حتى اآلن للرعاية الطبية  

آالف الجئ فلسطيني سوري يف اليونان وجزرها حياة بؤس   4من جهة أخرى يعيش حوالي  

يخالطها يأس كبير، جراء ما يواجهونه من معاناة ىلع كافة املستويات اإلنسانية 

واملعيشية واالجتماعية، تترافق مع وضع قانوني معقد، يف ظل غياب ألي جهة تمثلهم  

 السلطات اليونانية.   وتتابع شؤونهم مع



 

 

هذا وتعاني املخيمات ىلع البر اليوناني والجزر اليونانية من االكتظاظ الكبير فيها، حيث  

تستقبل تلك املخيمات اليونانية ثالثة أضعاف قدرتها االستيعابية من الالجئين، وذلك  

 بحسب شهادات لعالقين هناك.

طالب لجوء، بينهم   929من إنقاذ  يف سياق ذي صلة أعلن خفر السواحل التركي أنه تمكن

سوريون وفلسطينيين، أعادتهم اليونان إلى املياه التركية يف بحر إيجة، خالل الفترة بين  

 من تموز الحالي.   22من حزيران املاضي وحتى  22

طالب لجوء قضى غرقًا يف مياه بحر إيجة، إثر تردي  35وأشار خفر السواحل التركي أن 

من تموز الحالي،  22الفترة من بداية كانون الثاني املاضي وحتى األحوال الجوية، يف 

 شخصًا لقوا مصرعهم خالل الفترة ذاتها من العام املاضي.  29مقارنة بـ  

 

 



 

أما يف قصص النجاح أحرز الشاب الفلسطيني "محمد أبو خالد" املركز األول ىلع مستوى  

  18ة الحمدانية للبطوالت بمشاركة مدينة حلب يف بطولة الدرجة الثانية لبناء االجسام بصال

كغ، وكان قد حّقق املراكز األولى يف بطوالت سابقة، وهو من أبناء مخيم    70العب، بوزن  

 النيرب يف حلب. 

 

وكان املئات من النخب الفلسطينية السورية والجامعيين وخريجي املعاهد والجامعات  

، وتعرض مخيماتهم ومواطن  والرياضيين هاجروا خارج سورية بسبب الحرب الدائرة فيها

 اقاماتهم للقصف والدمار. 


