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  6/11/2012يوم الثالثاء 

ال تزال المخيمات الفمسطينية في سورية تنال نصيبيا من القذائف وسقوط الشييد تمو الشييد، 
.  شييدًا منذ بداية األحداث608ارتفع عدد الشيداء الفمسطينيين في سورية إلى و

 أكبر المخيمات الفمسطينية في سورية لميوم الثالث عمى التوالي مخيم اليرموكفقد تعرض 
سقوط قذائف بمناطق مختمفة منو، فقد سقطت القذيفة األولى بالقرب من والشتباكات عنيفة 

الثانية بجانب والقذيفة . جامع فمسطين فوق بيت عائمة األبطح في حارة حمويات خميفة القديم
 أما القذيفة الثالثة فسقطت .قراطية مقابل ألبسة األىرام في شارع القدسومكتب الجبية الديم

 جرح شاب وأضرار مادية حسب شيادة سكان إلى دتأوبشارع نوح إبراىيم خمف حديقة الطالئع 
 .الحي

 في شارع الشيداء تانفيوقذ ن في شارع فمسطين بالقرب من حمويات القصر،اكما سقطت قذيفت
ثالثة بجانب سوق الصاغة بين ساحة قذيفة  و،جانب أجبان وألبان المساء« شارع الجاعونة»

 إلىالطربوش وشارع لوبية، ورافق ذلك انقطاع التيار الكيربائي في تمك المنطقة مع حالة نزوح 
. داخل مخيم اليرموك

 
 الجبهة حارة القدس بشارع األبنية احد في القذيفة إصابة مكان



ن اشتباكات عنيفة جرت في شارع فمسطين امتدت أوذكرت بعض مواقع التواصل االجتماعي ب
رقعتيا عمى طول الشارع، ومنطقة التوتر بشارع العروبة ومنطقة المستشفى الجديد جية قوس 

. يمدا
 ثمة جديدة من الشيداء الذين سقطوا جراء القصف، والشيداء ىم 6/11/2012ودع المخيم يوم و

 والشييد أحمد موسى أبو ،الشييد عدنان قبطان، الشييد رمزي األسود، الشييد عامر بيموان
. راس

 
 بهموان عامر الشهيد

 
 الخضرة سوق في راس أبو بزورية صاحب راس أبو موسى أحمد الشهيد



عثر عمى جثة الشييد عماد محمد إبراىيم، في مشفى المواساة، الذي اختطف في منطقة  كما
يرة سورية  لاصحنايا من قبل جية مجيولة، طالبت ذويو بفدية مالية إلطالق سراحو قدرىا مميون

يرة سورية ل 300000، وبعد التفاوض معيم قام األىل بدفع مبمغ  ( دوالراً  26491ما يعادل )
، لكن الخاطفين لم يسمموه، ووجد بعدىا مقتواًل، وأصيب الشاب (دوالر4000أي ما يقارب )

. حمودة الريان بقدمو إثر االشتباكات التي دارت في محيط دوار فمسطين

مخيم سعد الذي استشيد في أالشاب وسام تيسير شّيع  5/11/2012 يوم همخيم سبينفي 
الذي كان يقوده، وقد شيد  (كروباصيالم) وذلك بعد استيداف ،لحسينية في المشروع القديما

. المخيم سقوط قذيفة في المشروع السكني في حي الشرقطمي

 بريف دمشق وردت أنباء عن استشياد الشاب أحمد الغزي وىو فمسطيني مدينة المعضميةوفي 
. الجنسية من مواليد مخيم حماة

 الثالثاء في برز األحداث التي شيدىا يومأ بحمب كانت حوادث االختطاف ىي مخيم النيربفي 
، فقد تعرض أحمد أبو ىواش سائق ميكروباص من مخيم النيرب لالختطاف من 6/11/2012

جية مجيولة، وبعد ساعات من توقيفو تم اإلفراج عنو، وفي السياق ذاتو اختطف أربعة أطفال 
حمد عزام، الطفل محمد زكريا رحمة، الطفل محمود أبو أنس أمن المخيم عرف منيم الطفل 

. خالد

ومن جانبيا قامت مؤسسة الشييد ماجد أبو شرار التربوية في مخيم النيرب بمشروع التعميم 
األىمي في المخيم من خالل تعميم عدد من طالب الصف األول والثاني االبتدائي وبوجود كادر 

. تعميمي مختص

 
 النيرب مخيم في األهمي التعميم مشروع

  



 .قرب نادي تل الفخار (القنيطرة) سقوط قذيفة بالقرب من بمدية الحسينية مخيم الحسينيةوشيد 

 18 ُفقد منذ أربعة أيام الشاب الفمسطيني محمود ديب تميم البالغ من العمر مخيم العائدينفي 
. عاماً 

 في (حماس) حركة المقاومة اإلسالميةأخيرًا وفي إطار األخبار التي تواردت عن إغالق مكاتب 
سورية، فقد أكدت بعض الجيات الرسمية في سورية عمى صحة الخبر، حيث قام األمن السوري 
بإغالق مكتب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل في حي المزة ومكتبي أعضاء 

المكتب السياسي لحركة حماس عماد العممي وعزت الرشق في منطقة مشروع دمر كما إنيا 
 .ستغمق كافة المكاتب األخرى المتواجدة عمى األراضي السورية

 


