
 
 

Email:info@prc.org.uk - Tel: +442084530919 - Fax:+442084530994 - Mob: +96178802101  

 
 

 وضاع المخيمات الفلسطينية في سوريةالتوثيقي أل التقرير الصحفي 
  شهيدًا الحصيلة اإلجمالية الموثقة للشهداء الفلسطينيين الذين سقطوا في سورية743

 مجموعة العمل من أجل فمسطينيي سورية
 العدد األربعون, 14/12/2012الجمعة 

 
. ستة شيداء، وانفجار سيارة مفخخة في مخيم اليرموك، وتجدد القصف عمى مخيمي درعا والحسينية

 
 :شهداء

.  شهيداً 743ستة شيداء، يرفعون الحصيمة الموثقة لمشيداء الفمسطينيين الذين سقطوا في سورية إلى 
: الشيداء ىم

 اليوم متأثرًا بجراحو التي أصيب فييا جراء ، استشيد( عام14)الشييد الطفل مؤمن سمطان  -
 .القصف الذي استيدف مخيم اليرموك يوم أمس

الشييد محمد فوزي يوسف من سكان مخيم اليرموك، استشيد يوم أمس جراء القصف الذي طال  -
 .مخيم اليرموك

اليوممتأثرًا سامة راشد فمسطيني الجنسية من سكان مخيم اليرموك، استشيد أالشييد الشاب  -
 .بجراحو التي أصيب فييا جراء القصف عمى مخيم اليرموك يوم أمس

 السيمي فمسطيني الجنسية استشيد نتيجة االنفجار الذي حدث في منطقة شاكرطفل الشييد ال -
 .جديدة عرطوز بريف دمشق

م فمسطينة الجنسية استشيدت نتيجة االنفجار الذي حدث في منطقة جديدة ياالشييدة لينا ص -
 .عرطوز بريف دمشق

م فمسطينية الجنسية استشيدت نتيجة االنفجار الذي حدث في منطقة جديدة ياالشييدة أماني ص -
 .عرطوز بريف دمشق
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 يوسف فوزي محمد الشهيد تشييع

 
 

 
 سلطان محمد مؤمن الشهيد
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 عرطوز جديدة منطقة في وقع الذي التفجير لجرحى صورة

 
 مخيم اليرموك

 
مخيم أنو شوىد اليوم تواجد كثيف لعناصر مسمحة في مخيم اليرموك ال في "مجموعة العمل"أفاد مراسل 

ن عناصر أمنية تابعة لمجبية أ، كما نقل المراسل عن شيود عيان ب"فايز حالوة"أمام مشفى الشييد 
 قد أطمقت الرصاص بشكل مباشر عمى إحدى العائالت النازحة من منطقة "القيادة العامة"الشعبية 

صابة ابنتو األخرى  .الجزيرة ما أدى إلى استشياد األب وابنتو وا 
 
أشار المراسل إلى حدوث اشتباكات عنيفة بين الجيات المسمحة التابعة لمجيش الحر والجيات األمنية و

في شارع الثالثين بالقرب من مبنى الخالصة ومحيطو وامتدت إلى "القيادة العامة"التابعة لمجبية الشعبية
 .مشفى فمسطين ومنطقة العروبة

 
 دون سقوط "الكوسكو مارت" شارع الثالثين بجانب عند انفجار سيارة  عصر اليومُسجلومن جانب آخر

، واقتصرت األضرار عمى الماديات بالقرب من جامع القدس 15سقطت قذيفة بشارع الـ كما قد  ، شيداء
 تحميقًا لمطيران المروحي فوق سمائو وتزامن ذلك مع سماع إطالق رشقات اليوموشيد مخيم اليرموك 

 بمحيط النادي  من اإلصاباتعددنارية باتجاه المناطق المحيطة بالمخيم، وأضاف مراسمنا أنو تم رصد 
 .15األىمي في شارع العروبة، وشارع الـ 
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 اليرموك مخيم في األونروا مدارس احدى على باألمس سقطت التي القذيفة آثار

 
 مخيم الحسينية

في مخيم الحسنية نبأ سقوط أربع قذائف عمى المخيم اثنتان منيما سقطتا في " مجموعة العمل"أكد مراسل 
. منطقة المشروع القديم بالقرب من جامع األنصار واثنتان في المشروع الجديد لم تسفر عن اصابات

 
 مخيم درعا

نقاًل عن مراسمنا في مخيم درعا، تجدد القصف عمى مخيم درعا، مع توارد أنباء عن ضرب حصار خانق 
عمى مداخل ومخارج المخيم، وأضاف المراسل أن شخصين أصيبا برصاصة القناصة عند مدخل المخيم 

. بالقرب من مدرسة نيسان أحدىما بحالة خطرة
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