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شهيدًا الحصيلة اإلجمالية الموثقة للشهداء الفلسطينيين الذين  4201"
 "سقطوا في سورية

 
 
 

 شهيد فلسطيني في سورية. 

 قصف على مخيمي اليرموك وخان الشيح. 

  الصاروخي على خروج مظاهرة في مخيم اليرموك نددت بالقصف

 .منطقة دوار فلسطين

 استمرار الحصار الخانق على مخيم الحسينية. 
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 :شهداء
من سكان مخيم اليرموك فلسطيني الجنسية، ( 4991)مواليد " حسن سمير عبود"الشهيد الشاب 

 .الذي استشهد اثر قصف الطيران الحربي لمنطقة دوار فلسطين بالصواريخ منذ عدة أيام
 

 مخيم اليرموك
تعرض مخيم اليرموك في ساعات الفجر األولى لقصف بقذائف " مجموعة العمل"نقاًل عن مراسل 

الهاون في مناطق متفرقة منه دون أن تسفر عن إصابات، كما ُسجل سقوط قذيفة على شارع 
مساًء فقد  9:99مادية في المكان، أما في الساعة  أضرارالعروبة جادات بئر السبع خلفت 

لم تسفر عن وقوع إصابات، ونوه المراسل بان اشتباكات عنيفة  41ـشارع ال سقطت قذيفة على
جرت بين مجموعات الجيش الحر والجيش النظامي على مدخل المخيم وشارع الثالثين ومحيط 
قسم اليرموك، تزامن ذلك مع تحليق للطيران الحربي فوق سماء المخيم، ومن جانب آخر خرج 

قب صالة الجمعة من أمام جامع فلسطين، جابت شوارع المخيم أهالي مخيم اليرموك بمظاهرة ع
وهتف المتظاهرون لفلسطين وطالبوا بفك الحصار عن المخيم، كما أدانوا القصف الصاروخي 
على مخيم اليرموك الذي أوقع عدد من الشهداء وأسقط عشرات الجرحى، ومن جهة أخرى ما زال 

األهالي داخل المخيم حيث يمنع دخول المواد الجيش النظامي يفرض حصارًا اقتصاديًا على 
 .مع استمرار عمليات القصف العشوائي وقنص المدنين, الطبية والمحروقات إليه

 
 

 اليرموك مخيم - المدارس شارع في المتحدة لألمم التابع الشباب دعم مركز على القصف آثار
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 مخيم النيرب
تواتر األحداث فيه، والتي سببت حالة من  هدوء نسبي وحركة طبيعية يشهدها مخيم النيرب بعد

القلق الهلع بين سكان المخيم على خلفية التوتر األمني الحاصل فيه، وأضاف المراسل أن سكان 
مخيم النيرب يعانون من تدهور األوضاع المعيشية خاصة في ظل شح المواد الغذائية والتدفئة 

 .ت عنهواستمرار انقطاع التيار الكهربائي وشبكة االتصاال
 مخيم خان الشيح

نبأ سقوط قذيفة في مخيم خان الشيح بحارة الخزان القديم دون أن " مجموعة العمل"أكد مراسل 
ينجم عنها أي إصابات، يشار إلى أن سكان المخيم الذي يضم عدد كبير من النازحين فيه ما 

ار انقطاع التيار الكهربائي تمر ، واسلمواد الغذائية والطبية والتدفئةزالوا يعانون من نقص حاد في ا
 .انقطاع بعض خطوط الهاتف األرضي وضعف التغطية لشبكات الهاتف الجوالو 

 مخيم الحسينية
عنيفة هزت أرجاء المخيم تبين  إنفجاراتهدوء حذر في مخيم الحسينية، قاطعته سماع أصوات 

لطيران الحربي في سمائه، الحقًا أنها نتيجة قصف المناطق المجاورة له، كما شهد المخيم تحليقًا ل
ومن جانب آخر أكد مراسلنا أن أهالي المخيم يشتكون من استمرار األزمات المعيشية وغالء 

 .األسعار وعدم توفر أساسيات الحياة من خبز وماء وكهرباء
 مخيم السبينة

يم نقاًل عن مراسل مجموعة العمل بأن مخيم السبينة تسوده حالة من الهدوء، إال أن سكان المخ
مازالوا يعانون من أزمات حقيقية في تأمين المواد الغذائية، كما يعانون من استمرار انقطاع التيار 

طويلة، إضافة لعدم توافر مادتي الخبز والمحروقات  وأيامالكهربائي وشبكة االتصاالت لساعات 
 .فيه

 مخيم حندرات
حندرات يعاني من تفاقم األزمات المعيشية فيه، كما  يمبأن مخ" مجموعة العمل"أفاد مراسل 

يعاني سكانه من نقص حاد في مادة الخبز والمحروقات والمواد الغذائية، إضافة الستمرار 
 .انقطاع التيار الكهربائي وانقطاع شبكة االتصاالت عنه لمدة طويلة

 
 :إفراج

علي "مت باإلفراج عن الشاب وردت أنباء لمجموعة العمل تفيد بأن مجموعات الجيش الحر قا
 .فلسطيني الجنسية من سكان مخيم الحسينية" إبراهيم
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