
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آخر التطورات

 3030العدد: 

30-10-2020 

 انفجار عبوة ناسفة وتفكيك أخرى على أطراف مخيم درعا •

 األونروا تعلن موعد توزيع مساعداتها المالية لفلسطينيي سورية  •

 سنوات  6النظام السوري يخفي قسرياً الفلسطيني "عصام حسين" منذ  •

 

 "مقتل الجئ فلسطيني برصاص مجهولين جنوب سورية" 



 

 

 ضحايا

الفلسطيني "حبيب عبد الجليل كواملة" برصاص مجهولين وسط المربع األمني بحي    قضى الالجئ
  السبيل بمدينة درعا جنوب سورية، وأشار مراسل مجموعة العمل أن الرصاص أطلق من سيارة 

 نوع كيا ريو، وقتل في الحادثة كواملة إلى جانب الضحيتين "محمد بجبوج" و"رامي بجبوج". 

 
 آخر التطورات:

قال مراسل مجموعة العمل إن عبوة ناسفة انفجرت على الطريق الرئيسي الواصل إلى مخيم درعا  
نيسان    7جنوب سورية دون وقوع إصابات بين المدنيين، حيث قام مجهولون بزرعها مقابل مدرسة  

 بين حاجزين لجيش النظام السوري.

 



 

أخرى صباح اليوم التالي النفجار العبوة األولى، وزرعت    المراسل إلى تفكيك عبوة ناسفة  ضافوأ
في نفس المكان في حقيبة مدرسية، ولم يتضح المسؤول عنها ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن  

 ذلك. 

القتل واالغتيال بين مجموعات   بالذكر أن محافظة درعا تشهد توترًا أمنيًا بسبب عمليات  جدير 
ارضة السورية، فيما تنشط مجموعات مسلحة نائمة كقطاع طرق تابعة للنظام السوري وأخرى للمع

 تقوم بعمليات خطف للمطالبة بالمال. 

النقدية لالجئين   في سياق آخر، أعلنت وكالة األونروا في سورية، أنها ستبدأ بتوزيع مساعداتها 
كثر عوزًا  ألف ليرة سورية لألسر األ  87، وستوزع الوكالة مبلغ  2020/ 01/11الفلسطينيين اعتبارًا  

وفقرًا المحددة وفق معاييرها، وباقي العائالت المسجلة لديها والتي ال تنطبق عليها أي من المعايير، 
 ألف ل.س للشخص الواحد.  56سيكون مبلغ المساعدة 

 
وذكرت الوكالة معلومات حول طرق ومكان تسليم مساعداتها المالية وإرشادات وشروط حددتها من  

لك وسط أوضاع معيشية يعيشها الفلسطينيون في سوريا في ظل عمليات  خالل إعالنها، يأتي ذ 
التهجير وغالء األسعار وانتشار البطالة وارتفاع إيجار المنازل، عالوة على االعتقاالت وسقوط 

 ضحايا جراء الصراع الدائر.

الفلسطيني "عصام مح الالجئ  اعتقال  السورية  االمنية  تواصل األجهزة  المعتقلين،  مود  في ملف 
، وذلك بعد ان اعتقل في مدينة حماة خالل محاولتهم السفر، وهو من أبناء  2014حسين" منذ عام  



 

، وناشدت عائلته من شاهده أو لديه  1973مخيم خان الشيح بريف دمشق وتولد منطقة جوبر عام  
 معلومات عنه التواصل معها.

(  110النظام السوري منهم ) ( معتقاًل فلسطينيًا في سجون  1797ووثقت المجموعة حتى اآلن )
 .نساء

 


