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 الموثقة لعدد الشهداء الفلسطينيين اإلجماليةشهيدًا الحصيلة  "1130
 "في سورية

 
 

 ثالثة شهداء فلسطينيين في سورية .

 قصف على مخيمي العائدين بحمص واليرموك بدمشق .

 استمرار الحصار على مخيم الحسينية .

  أهالي مخيم حندرات يتخوفون من حدوث كارثة إنسانية بسبب نفاد
. معظم المواد الغذائية في المخيم
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 :شهداء
فمسطيني الجنسية، استشيد جراء التفجير الذي استيدف جامع اإليمان " محمد دلول"الشييد . 1

. بحي المزرعة في العاصمة دمشق
فمسطيني الجنسية، استشيد جراء التفجير الذي استيدف جامع " بسام فيمي تميم" الشييد. 2

. اإليمان بحي المزرعة في العاصمة دمشق
 من أبناء مخيم اليرموك فمسطيني الجنسية، استشيد يوم "محمد جاد اهلل أبو ماضي" الشييد. 3

.  في مخيم اليرموك2013-3-21الخميس 

 
محمد جاد اهلل أبو ماضي الشييد 

 مخيم العائدين حمص
نبأ تعرض مخيم العائدين في حمص لمقصف وسقوط قذيفة ىاون " مجموعة العمل"نقل مراسل 

أسفرت عن وقوع ثالث إصابات بينيم طفمين، وسببت حالة من الخوف  (1)عمى شارع يافا رقم 
واليمع بين سكان المخيم الذين ىرعوا إلى مشفى بيسان تمبيةً  لمنداء الذي أطمقو مسجد المخيم 
لمتبرع بالدم لممصابين، أما عمى الصعيد اإلنساني فيعاني األىالي من غالء األسعار ونقص 
المواد الغذائية والمحروقات واستمرار انقطاع التيار الكيربائي لساعات طويمة، وانقطاع شبكة 

. االتصال

 
 آثار الشظايا التي تسببت بها القذيفة في مخيم العائدين بحمص
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 مخيم اليرموك
أفاد مراسل مجموعة العمل أن مخيم اليرموك تعرض لسقوط عدد من القذائف عمى منطقة الدوار 
في شارع فمسطين نجم عنيا إصابة مئذنة جامع أويس القرني بأضرار مادية، كما سقطت قذيفة 

فوق محل مرسيميا نجم عنيا نشوب حريق في الطابق األول من البناء، حيث تمكن شباب الدفاع 
المدني التابع التحاد المؤسسات اإلغاثية في مخيم اليرموك وبالتعاون مع أىالي الحي من 

إخماده، كما ُسجل سقوط قذيفتين بالقرب من ثانوية اليرموك لإلناث في شارع جالل كعوش دون 
 دخمة تصوير حســام، 15أن توقع إصابات، وأشار المراسل أن حريقًا كبيرًا اندلع في شارع الـ

اقتصرت أضراره عمى الماديات فقط، تزامن ذلك مع حدوث اشتباكات بين مجموعات الجيش 
الحر والجيش النظامي في محيط بمدية اليرموك بشارع فمسطين، ومن جانب آخر لبى عدد قميل 
من سكان المخيم الدعوة التي أطمقتيا بعض الفصائل الفمسطينية لالعتصام أول المخيم من أجل 
عودة األىالي، إال أن عناصر الحاجز التابع لمجيش النظامي قاموا بإبعادىم ومنعيم من الدخول، 

وفي تمك األثناء حدثت اشتباكات بين مجموعات الجيش الحر والجيش النظامي كادت أن توقع 
عدد من اإلصابات بين المعتصمين الذين رفعوا عمم فمسطين وىتفوا بشعارات العودة وتحيد 

. المخيمات عن الصراع الدائر في سورية وجعميا أمكان آمنة

 
  في مخيم اليرموكالبشير جامع عند األهالي اعتصام

 مخيم الحسينية
شيد مخيم الحسينية حالة من اليدوء الحذر بعد تعرضو لقصف ليمي وسقوط عدد من القذائف 

عمى مناطق متفرقة فيو، وأورد مراسمنا نبأ العثور عمى جثة شاب مجيول اليوية قرب حاجز 
. السكة مساء أمس
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أما عمى الصعيد المعاشي فال زال سكان المخيم يعانون من انقطاع التيار الكيربائي وشبكة 
االتصاالت عن معظم مناطقو منذ أيام عديدة، كما يشتكون من شح المواد الغذائية والمستمزمات 

. الطبية والخبز والمحروقات

 
 طفل مصاب من جراء القصف على مخيم الحسينية

 مخيم النيرب بحلب
 20وردت أنباء لمجموعة العمل تفيد بأن مجموعات الجيش الحر قامت صباح اليوم باعتقال 

" أحمد مكاوي"فاعور، " إبراىيم"و" وسام"و" محمد"و" زاىر"شاباً  من أبناء مخيم النيرب وىم 
، "محمود الطايع"، "عيسى الشمبي"، " حنينوإبراىيم"و"  ىواش، احمد حنينوأبووشقيقو، احمد 

، وذلك بيدف مبادلتيم بعناصرىم المعتقمين من قبل عدنان السيد ومحمد رافع "صالح الشيخ ىود"
عماد "وتسميميم لألمن السوري، وفي السياق عينو أفرجت مجموعات الجيش الحر اليوم عن 

. المعتقل منذ أكثر من أسبوعين مع مجموعة من أبناء المخيم" عمر الناجي
 مخيم حندرات بحلب 

يعاني سكان مخيم حندرات من تردي األوضاع المعيشية وعدم توفر الخدمات األساسية فيو حيث 
ال تزال شبكة االتصاالت األرضية والخموية مقطوعة عن المخيم بشكل كامل منذ أكثر من 

أسبوعين، كما تميل الحالة العامة في أسواق المخيم إلى نفاد معظم المواد الغذائية مما ينذر 
. بوقوع كارثة إنسانية ىناك

 
 :لجان عمل أهلي

قام اتحاد المؤسسات اإلغاثية في مخيم اليرموك بمناسبة عيد األم وبمبادرة من متطوعي مؤسسة 
جفرا لإلغاثة والتنمية ومؤسسة بصمة االجتماعية بزراعة شجرتي زيتون ألميات الشيداء وشتمة 

عمى أن تصبح المساحة المنكوبة في  ،ياسمين ألميات الجرحى ىديةً  رمزيةً  في ىذا اليوم
. مدرسة الفالوجة حديقة ألميات الشيداء
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 زراعة شجرتي زيتون ألمهات الشهداء في حديقة ألمهات الشهداء
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