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 وضاع المخيمات الفلسطينية في سوريةالتوثيقي ألالتقرير الصحفي 
  شهيدًا الحصيلة اإلجمالية الموثقة للشهداء الفلسطينيين الذين سقطوا في سورية681

 مجموعة العمل من أجل فمسطينيي سورية
 العدد الواحد والعشرون, 25/11/2012األحد 

، واشتباكات عمى مدخل مخيم الحسينية، وأنباء عن السيطرة عمى وسبينهشهيد، قصف عمى مخيمي درعا 
". القيادة العامة"إحدى معسكرات الجبهة الشعبية لتحرير فمسطين 

 
: شهداء

إلى قافمة الشهداء الفمسطينيين الذين سقطوا مخيم السيدة زينب سكان من " عدنان أبو صبيح"انضم الشهيد
. مخيمهسقوط قذيفة هاون عمى في سورية، إثر 

 
 681 وبذلك ترتفع الحصيلة اإلجمالية الموثقة للشهداء الفلسطينيين الذين سقطوا في سورية إلى

 .شهيداً 
 

 مخيم السيدة زينب
في مخيم السيدة زينب عن سقوط قذيفة هاون بالقرب من التربة بجانب حي " مجموعة العمل"أفاد مراسل

الشمالنة في المخيم، أدت إلى سقوط شهيد وثالث جرحى وصفت حالتهم بالخطرة، باإلضافة لألضرار 
. المادية
 سبينهمخيم 

 بالقرب من جامع معاذ بن جبل، نجم سبينه مساًء سقوط قذيفة هاون عمى مخيم 8:45ُسجل في الساعة 
. عنها سقوط عدد من اإلصابات

 مخيم درعا
في مخيم درعا عن سقوط قذيفتي هاون عمى المخيم أسفرت عن وقوع " مجموعة العمل"أفاد مراسل 

. عددمن الجرحى
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 مخيم الحسينية
بأن حالة من الخوف والهمع سادت لدى أهالي مخيم الحسينية بسبب " مجموعة العمل"نقاًل عن مراسل 

. االشتباكات التي دارت باألسمحة الخفيفة والمتوسطة عمى مدخل المخيم
 

 مخيم اليرموك
شهد مخيم اليرموك تحميقًا لمطيران الحربي في سمائه، تزامن ذلك مع سماع أصوات إنفجارات متتالية 

نتيجة قصف المناطق المحيطة به، ومن جانب آخر أفاد أحد شهود العيان بوجود عدد كبير من 
. القناصين عمى طول شارع فمسطين، حيث قاموا بقنص فتاة بالقرب من صالة ليالينا جانب فالفل األكرم

 
 حوله وما فلسطين دوار بمنطقة حل الذي الهائل الدمار

 "حلب "ندراتحمخيم 
يعاني مخيم حندرات في حمب منذ عشرة أيام من انقطاع كامل لمتيار الكهربائي عنه، وقال مراسل 

. أيام عدة ذهناك أن خدمات الهاتف األرضي ما تزال مقطوعة من" مجموعة العمل"
 

 :فصائل
 بريف دمشق التابع "الريحانية"تواردت أنباء عن سيطرة الجهات المسمحة التابعة لمجيش الحر عمى مركز 

. "القيادة العامة "لمجبهة الشعبية
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 :لجان عمل أهلي

حصة  (50)، في مخيم الحسينية بريف دمشق 24/11/2012وزعت هيئة فمسطين الخيريةيوم السبت 
. غذائية عمى العائالت الفمسطينية الفقيرة في المخيم

وفي سياق متصل قامت الهيئة الخيرية إلغاثة الشعب الفمسطيني بتوزيع مساعدات مالية لمحاالت 
. المسجمة لديها

 
 :مفقودون
فمسطيني الجنسية من سكان مخيم اليرموك يعمل صيدالني في " عالء حسني محمد"فقد الشاب -

 . ولم ترد أي معمومات عنه حتى اآلن22/11/2012بمدة حجيرة خرج إلى عممه يوم الخميس 
من سكان مخيم اليرموك يوم  ( سنة40)" نور الدين سعيد سعيد"انقطع االتصال بالشاب -

، وذلك أثناء عودته من كراج السيدة زينب في المنطقة الصناعية إلى 2012\11\20الثالثاء
 .المخيم

من سكان مخيم اليرموك في منطقة الزاهرة  ( عاماً 18)" بشرى عباس المحمد"فقدت الشابة  -
 .الجديدة شارع البرج، ولم يعرف عنها شيء حتى المحظة

 

 
 محمد حسني عالء المفقود
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