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 وضاع المخيمات الفلسطينية في سورية التوثيقي ألالتقرير الصحفي
  شهيدًا الحصيلة اإلجمالية الموثقة للشهداء الفلسطينيين الذين سقطوا في سورية721

 مجموعة العمل من أجل فمسطينيي سورية
 العدد الواحد والثالثون, 4/12/2012األربعاء 

 .شهيد، وقصف عمى مخيمي اليرموك والحسينية، واشتباكات عمى أطراف مخيم النيرب
 

 :شهداء
شارع - فمسطيني الجنسية من سكان مخيم اليرموك  ( عاماً 20)" صالح حبيب عبد الغني"أنضم الشاب 

. فمسطين إلى قافمة الشهداء الفمسطينيين في سورية
وبذلك ترتفع الحصيمة اإلجمالية الموثقة لمشهداء الفمسطينيين الذين سقطوا نتيجة األحداث في سورية إلى 

.  شهيداً 721
 

 
 الغني عبد حبيب صالح الشهيد
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 مخيم اليرموك
 اشتباكات عنيفة حدثت فجر اليوم عمى شارع الثالثين في مخيم أن" مجموعة العمل"نقاًل عن مراسل 

اليرموك بين الجهات المسمحة التابعة لمجيش الحر والجيش النظامي استخدمت فيها كافة أنواع األسمحة 
الخفيفة والثقيمة، سمع دويها بشكل قوي في أرجاء المخيم، كما جرت اشتباكات متقطعة عمى شارع 

والجهات المسمحة التابعة لمجيش الحر، وأكد مراسمنا " لمقيادة العامة"فمسطين بين المجان األمنية التابعة 
 فجرًا عمى شارع حيفا دخمة محمصة المحام حيث أسفرت عن إصابة 4:00سقوط قذيفة في الساعة  نبأ

شخصين بجروح طفيفة، إضافة لسقوط قذيفتين هاون بشارع الجاعونة بالقرب من مكتب حركة فتح 
االنتفاضة دون أن توقعا أي إصابات، كما شهد المخيم تحميقًا لمطيران الحربي فوق سمائه منذ الصباح 

 .الباكر
 

 
 الطربوش ساحة فلسطين شارع
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 "حلب"مخيم النيرب 
أن حاجز المجان األمنية التابع لمجبهة الشعبية القيادة العامة المقام عند سكة " مجموعة العمل"أفاد مراسل 

القطار تعرض لهجوم بعد منتصف الميل حوالي الساعة الثالثة فجرًا، حيث تم تبادل إطالق النار بين 
 . االشتباك لم يسفر عن وقوع إصاباتأن وأشار مراسمنا ،المشتبكين سمع صوته في أرجاء المخيم

مخيم الحسينية 
في مخيم الحسينية أن صاروخ استهدف بناء سكني في منطقة المشروع " مجموعة العمل"أورد مراسل 

القديم في مخيم الحسينية مقابل مكتب أبو الذهب العقاري وأصاب الطابق الثالث من البناء ما أدى لوقوع 
. عدد من اإلصابات في صفوف المدنيين

 
:  اعتقال

من قبل أحد حواجز الجهات  اعتقل الشاب إبراهيم المبابدي وهو من سكان مخيم العائدين في حمص
. األمنية التابعة لمجيش النظامي في مدينة حمص
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