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 وضاع المخيمات الفلسطينية في سورية التوثيقي ألالتقرير الصحفي
 شهيدًا الحصيلة اإلجمالية الموثقة للشهداء الفلسطينيين الذين سقطوا في سورية 678

 مجموعة العمل من أجل فمسطينيي سورية
 العدد الثامن عشر, 22/11/2012الخميس 

الحسينية، األونروا و اليرموك مخيميشييد، ىدوء حذر يسود المخيمات الفمسطينية، سقوط قذائف في 
. تباشر تقديم المعونات المادية

 
 :الشهداء

 عامًا فمسطيني الجنسية من سكان مخيم اليرموك، إلى قافمة الشيداء 16" محمود شنيني"انضم الشييد 
 جثة الشييد محمود في مشفى المجتيد، بعد أن فقد من حيث وجدتالفمسطينيين الذين سقطوا في سورية، 

. 14/11/2012شارع فمسطين منذ 
 .678وبذلك ترتفع الحصيلة اإلجمالية الموثقة للشهداء الفلسطينيين الذين سقطوا في سورية إلى 

 

 
 الشنيني محمد الشهيد

 مخيم الحسينية
في مخيم الحسينية بسقوط قذيفتين في المشروع الجديد خمف البمدية في " مجموعة العمل"أفاد مراسل 

 مساًء فسجل سقوط أربع قذائف في المشروع الجديد بجانب 4:30 عصرًا ، أما في الساعة 2:50الساعة 
وأسفرت عن إصابة شخصين، وتواردت أنباء عن انفجار قذيفة في اليواء قبل سقوطيا ، المدرسة والفرن
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بالقرب من جامع ظاىر، مما سبب حالة من الخوف والفزع لدى األىالي ونزوح بعض العائالت إلى 
. داخل المخيم

 
 يوسف خليل مدرسة أمام اليوم نزلت التي القذائف أحد

 مخيم درعا
خمس قذائف سقطت مساء اليوم عمى مخيم درعا لالجئين الفمسطينيين دون أن تسفر عن إصابات، 

 .في المخيم" مجموعة العمل"بحسب ما أورده مراسل 
 مخيم اليرموك

في حارات المغاربة " البرغيس" ظيرًا سقوط قذيفة عمى منزل عائمة 12:5شيد مخيم اليرموك في الساعة 
 .مقابل مدرسة كفر سبت حيث اقتصرت األضرار عمى الماديات دون أن توقع أية إصابة

 مخيم خان الشيح
يعاني مخيم خان الشيح بريف دمشق منذ أكثر من أسبوع انقطاعًا لمتيار الكيربائي لفترات طويمة، حيث 

. وصل معدل عدد ساعات انقطاع التيار الكيربائي إلى ست ساعات يومياً 
 

 :األونروا
بدأت وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفمسطينيين بتوزيع مساعدات مادية عمى العوائل الفمسطينية في 

 حيث بدأت التوزيع لمعوائل التي تقطن في داريا 2012\11\20منطقة دمشق وريفيا، وذلك يوم الثالثاء 
ومعضمية الشام، ومن ثم سيشمل التوزيع بقية األسر التي تقطن في التجمعات الفمسطينية خارج 
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المخيمات، الجدير ذكره أن المعونة ستوزع لكافة العوائل الفمسطينية باستثناء األسر التي يوجد فييا 
موظف يعمل في اإلنروا، أما عن آلية التوزيع فيي ستتم من خالل إبالغ األسر بالرسائل النصية عن 

.  ساعة24زمان ومكان التوزيع قبل فترة أدناىا 
 

 :اعتقال
 فمسطيني الجنسية من مخيم درعا في حي السحاري في 1984من مواليد " عبداهلل عمر"اعتقل الشاب 

. ال يوجد أي معمومات عنو حتى اآلنو 10شير 
 

 :مفقودون
 في منطقة 1990فمسطيني الجنسية طالب بكمية الطب مواليد "سمى ىيثم عجاوي"فقد الشاب  -

 .، ولم يعرف عنو شيء حتى المحظة21/11/2012الشيخ سعد منتصف ليمة 
 2012\11\1 عاما من أبناء حارة المغاربة في مخيم اليرموك فقد منذ 25 "رامي جمعة"الشاب  -

 .وال معمومات أو أنباء عنو إلى اآلن
 عامًا من سكان مخيم اليرموك، ولم ترد أي أنباء عنو حتى 16فقد الشاب عمر محمد صيام  -

 .اآلن
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 جمعة رامي المفقود     عجاوي هيثم سمى المفقود
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 صيام محمد عمر المفقود
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