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 وضاع المخيمات الفمسطينية في سورية التوثيقي ألالتقرير الصحفي
 شهيدًا الحصيمة اإلجمالية الموثقة لمشهداء الفمسطينيين الذين سقطوا في سورية 680

 مجموعة العمل من أجل فمسطينيي سورية
 العدد العشرون, 24/11/2012السبت 

سقوط قذيفة في مخيم اليرموك، مخيم الحسينية يعاني من انقطاع التيار الكيربائي، مياجمة إحدى 
". القيادة العامة "معسكرات الجبية الشعبية لتحرير فمسطين

 
 مخيم اليرموك

استيقظ سكان مخيم اليرموك منذ ساعات الفجر األولى عمى أصوات أزيز الرصاص واالنفجارات العنيفة 
أن اشتباكات عنيفة سمعت في مخيم اليرموك " مجموعة العمل"التي ىزت أرجاء المخيم، وأفاد مراسل 

اليوم كان مصدرىا اشتباكات في المناطق المحيطة من المخيم في منطقة الحجر األسود والقدم، وأضاف 
 صباحًا عمى أحد المنازل في الحارة المقابمة لمؤسسة 5:00المراسل أن قذيفة ىاون سقطت الساعة 

الكيرباء في شارع حيفا واقتصرت األضرار عمى الماديات وبعض اإلصابات الطفيفة مع حالة خوف 
 .وىمع في صفوف األىالي في المنطقة

 

 
أحد المنازل في الحارة المقابمة لمؤسسة الكهرباء في شارع حيفا عمى  قذيفة سقوط
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 مخيم الحسينية
د منذ تيعاني مخيم الحسينية منذ عشرة أيام من استمرار انقطاع التيار الكيربائي لساعات طويمة تم

 ىناك عدد كبير أنفي المخيم " مجموعة العمل" الصباح الباكر إلى ساعات متأخرة من الميل، ونوه مراسل
 .من البيوت تعاني من انقطاع تام لمتيار الكيربائي منذ خمسة أيام

 
 أمس ليمة القذائف بعض سقوط نتيجة الدمار آثار

 مخيم خان الشيح
في مخيم خان الشيح انو سمع اليوم في المخيم أصوات إطالق رصاص " مجموعة العمل"نقاًل عن مراسل 

. مصدرىا أسمحة رشاشة ثقيمة قريبة من المخيم
فمسطيني الجنسية من سكان مخيم خان " نبيل عوض فارس"في سياق متصل تواردت أنباء عن تعرض 

 ،الشيخ بالقرب من معمل نستمو إلى إطالق نار من مصدر مجيول اليوية وعمى الفور نقل إلى المشفى
أنو تم إطالق نار عمى سيارة يستقميا خمسة أشخاص عمى امتداد شارع نستمو " :وقال أحد شيود العيان

. "حيث تم نقل المصابين إلى مشفى السالم
 

 :فصائل
، في منطقة "القيادة العامة "تواردت أنباء عن مياجمة احد معسكرات الجبية الشعبية لتحرير فمسطين

 .الريحان الواقعة ضمن الغوطة الشرقية بريف دمشق
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: لجان عمل أهمي
 المتخصصة بمساعدة الميجرين المتواجدين في بعض "بصمة"قام التجمع األىمي الفمسطيني بتسميم لجنة 

. نمدارس ومساجد مخيم اليرموك دفعة من حرامات ومالبس شتوية لتوزيعيا عمى المحتاجين الميجري
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