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 وضاع المخيمات الفلسطينية في سوريةالتوثيقي ألالتقرير الصحفي 
 شهيدًا الحصيلة اإلجمالية الموثقة للشهداء الفلسطينيين الذين سقطوا في سورية 696

 مجموعة العمل من أجل فمسطينيي سورية
 العددالسابع والعشرون, 1/12/2012السبت

 
شهيد إثر استهداف حافمة لمركاب، وانفجار سيارة مفخخة في مخيم اليرموك، عودة شبكة اإلنترنت 

 .واستمرار أزمة المحروقات في المخيمات
 

 :شهداء
 . شهيداً 696شهيد في مخيم اليرموك يرفع الحصيمة الموثقة لمشهداء الفمسطينيين في سورية إلى 

 :الشهيد هو
 .بسام العاص الذي استشهد بعد سقوط قذيفة عمى  الحافمة التي كان يستقمها في مخيم اليرموك  -

 
 مخيم اليرموك

نقاًل عن مراسمنافي مخيم اليرموك، تحميق لمطيران الحربي في سماء المخيم،و سقوط عدة قذائف منذ 
صباح اليوم، حيث سقطت قذيفة عمى حافمة كانت تقل ركاب مدنيين بالقرب من تربة الشهداء في 

. آخرين13المخيم،استشهد إثرها أحد الركاب وهو الشاب بسام العاص، وأصيب   

كما سقط قذيفة أخرى عند امتداد شارع الثالثين بالقرب من محالت الفاخوري، وقذيفة ثالثةفي شارع 
الجاعونة بالقرب من أجبان المساء، وأكد مراسمنا أنباء انفجار سيارة مفخخة في شارع فمسطين بجانب 

ساحة مطعم الطربوش، ولم يتم تسجيل أي إصابة باالنفجار حتى اآلن،ومن جهة أخرى  أفاد مراسمنا عن 
.عودة شبكة االنترنت لممخيم  
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 مخيم الحسينية
هاون عمى المخيم،  قذيفتين لمطيران الحربي، وسقوط تحميق مكثف أفاد مراسمنا في مخيم الحسينية عن 

إضافة إلى استمرار انقطاع التيار الكهربائي واالتصاالت األرضية بشكل كامل ، و عمل شبكة االنترنت 
 .والموبايل بشكل جزئي، وتفاقم أزمة المحروقات في المخيم

 
 مؤسسات العمل األهلي 

سمة غذائية لعائالت فمسطينية في  (319)، في مخيم جرمانا بدمشق،  اليومزعت هيئة فمسطين الخيريةو
 .المخيم

 
 االتصاالت 

عودة شبكة االنترنت إلى معظم المخيمات الفمسطينية في سورية ، مع عمل جزئي لالتصاالت األرضية 
والموبايل، ومجموعة العمل من أجل فمسطينيي سورية تؤكد استمرار صعوبة التواصل مع الالجئين 

 . الفمسطينيين في سورية
 

 :األنروا 
:(األنروا)من إدارة التربية بوكالة الغوث الدولية   

2/12/2012نعممكم بما يخص دوام المدارس يوم األحد   
:ال يوجد دوام لمطالب والمعممين واإلداريين في المدارس التالية  

 كل مدارس مخيم اليرموك
 كل مدارس القابون

 كل مدارس مخيم السيدة زينب
 كل مدارس مخيم الحسينية

 مدارس دوما
 

يخول كافة ،ويداوم المعممون القاطنين بتمك المخيمات فقط، تداوم مدارس مخيم خان دنون ومخيم سبينة 
.مديري المدارس بصالحية اتخاذ القرار المناسب وفقًا لما يتطمبه الموقف وتقتضيه الضرورة  
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