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سورية  في الفلسطينية المخيمات ألوضاع التوثيقي الصحفي التقرير
 شهيدًا الحصيلة اإلجمالية الموثقة للشهداء الفلسطينيين الذين سقطوا في سورية 845

 مجموعة العمل من أجل فمسطينيي سورية
العدد السادس والخمسون , 30/12/2012األحد 

 

شهيدة، وانفجار سيارتين مفخختين في مخيم اليرموك، وقصف عمى مخيمي الحسينية ودرعا، ومخيمي 
. اليرموك والسبينة تحت الحصار

 
 :شهداء
ترفع الحصيمة الموثقة لمشهداء الفمسطينيين الذين سقطوا جراء األحداث في " شادية خالد الهيبي"الشهيدة 

 شهيدًا، يذكر أن الشهيدة من سكان الذيابية البحدلية، وقد استشهدت إثر سقوط قذيفة 845سورية إلى 
. عمى منزلها هناك

 
 مخيم اليرموك
بأن مخيم اليرموك شهد اليوم انفجار سيارتين " مجموعة العمل من أجل فمسطينيي سورية"أفاد مراسل 

 15مفخختين حيث انفجرت األولى في شارع عين غزال والثانية خمف مجمع األمان الطبي في شارع الـ 
نجم عنه استشهاد امرأة ووقوع عدد من الجرحى كما أنه خمف دمار هائل في األبنية المحيطة بمكان 
اإلنفجار، وأضاف المراسل أن اشتباكات عنيفة حدثت في شارع راما بين العناصر المسمحة التابعة 

لمجيش الحر والجيش النظامي استخدمت فيها األسمحة المتوسطة والثقيمة، وفي سياق متصل أكد مراسمنا 
تعرض مخيم اليرموك لقصف ليمي، حيث سقطت قذيفة هاون مساء اليوم عند شارع المدارس، وقذيفتين 

عمى شارع المغاربة، ومن جهة أخرى أكد مراسمنا استمرار الحصار عمى المخيم ومنع المواد الغذائية 
.  األساسية من الدخول إليه إضافة لمنع دخول المستمزمات الطبية أيضاً 

 
 مخيم الحسينية
في مخيم الحسينية سقوط قذيفة بالقرب من موقف السرافيس حارة " مجموعة العمل"نقال عن مراسل 

. المختار نجم عنها إصابة امرأة بجروح طفيفة
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صور لالنفجار األول الذي وقع عند تقاطع شارع عين 
 غزال وشارع يافا

 
 صور االنفجار الثاني الذي وقع في آخر شارع الشهداء
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 مخيم درعا
أكد تعرض مخيم درعا لقصف عنيف استهدف مدرسة كفر كنا وعين كارم ومبنى " مجموعة العمل"مراسل 

في المخيم نجم عنه أضرار مادية كبيرة، ومن جهة " األونروا"وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفمسطينيين 
كتيبة أبناء )أخرى نقل المراسل عن أحد وجهاء مخيم درعا أن عدد من أهالي ووجهاء المخيم طالبوا 

الخروج من مخيمهم بسبب التصرفات الال انسانية والتعسفية التي تمارسها تمك الكتيبة ضد  (األقصى
أبناء المخيم من اعتقاالت وسرقة لألثاث المنزلي، وأضاف أننا فوجئنا عند ذهابنا إليهم لمطالبتهم 

. بالخروج من المخيم بقيام عناصر تمك الكتيبة بإطالق النار عمينا إلرهابنا وتفريقنا
 

 مخيم السبينة
بمخيم السبينة أشار المراسل أن حالة حصار شديدة تفرض " مجموعة العمل"في جولة ميدانية لمراسل 

ليه، أما بالنسبة لموضع المعيشي  عمى مخيم السبينة وصمت حد منع خروج أو دخول اي شخص منه وا 
فأن المخيم يعاني من نقص حاد في المواد الغذائية ومواد التدفئة من غاز ومازوت إضافة إلى انقطاع 

.  ساعة في اليوم22التيار الكهربائي عنه لمدة تزيد عن 
 

 :األونروا
إلى أولياء أمور الطالب والطالبات في مدارس وكالة  (األنروا)من إدارة التربية بوكالة الغوث الدولية 

الغوث الدولية وخصوصا المدارس المتوقفة عن الدوام في مخيم اليرموك ومخيم الحسينية ومخيم السيدة 
: نعممكم بأن مديرو ومديرات المدارس يداومون وفقًا لما يمي، زينب ومخيم السبينة

مدراء المدارس اإلعدادية يداومون بمنطقة دمشق بالحمبوني .
 مدراء المدارس االبتدائية يداومون بمعهد فمسطين بشارع األمين وذلك بدء من يوم األربعاء

2/1/2013 .
عمى من يود مراجعة مدير المدرسة بما يخص شؤون الطالب التوجه لألماكن المذكورة ضمن أوقات 

. الدوام الرسمي
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:  مفقودون
 فمسطيني الجنسية من سكان 1986مواليد " زهير صالح عوض"نبأ فقدان " مجموعة العمل"ـــ أكد مراسل 

.  أثناء خروجه من منزله بمخيم اليرموك25/12/2012مخيم اليرموك، الذي فقد يوم الثالثاء 
من سكان مخيم اليرموك حي العروبة من منزلها بتاريخ " نور محمد عشماوي"ـــ خرجت الشابة 

. ، ولم تعد إليه حتى المحظة2012\12\29
 
 
 

 
 
 

المفقودة نور محمد عشماوي     المفقود زهير صالح عوض  
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