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 وضاع المخيمات الفلسطينية في سوريةالتوثيقي ألالتقرير الصحفي 
  شهيدًا الحصيلة اإلجمالية الموثقة للشهداء الفلسطينيين الذين سقطوا في سورية724

 مجموعة العمل من أجل فمسطينيي سورية
 العدد الثالث والثالثون, 7/12/2012الجمعة 

 
 .شييد، وتجدد القصف عمى المخيمات الفمسطينية

 
:  شهداء

متأثرًا بجراح من سكان مخيم اليرموك، عامًا، 22فمسطيني الجنسية " خالد عيموطي"استشيد الشاب 
. أصيب بيا منذ يومين

 . شهيداً 724وبذلك ترتفع الحصيمة اإلجمالية الموثقة لمشيداء الفمسطينيين الذين سقطوا في سورية إلى 
 

 مخيم اليرموك
 أرجاء عديدة سمع دوييا في إنفجارات الباكر عمى أصوات الصباحاستيقظ أىالي مخيم اليرموك منذ 

المخيم وخاصة محيط شارع ودوار فمسطين منذ الصباح ناتجة عن القصف عمى يمدا وببيال وحي 
. التضامن

فر عن تسولم " الكوسكو مارت" عند ٣٠ ظيرًا فقد سقطت قذيفة في شارع 2:00أما في الساعة 
. إصابات

 عصرًا سقوط قذيفة في امتداد شارع مؤسسة الكيرباء بجانب بناء الموعد دون 2:40وُسجل في الساعة 
. أن توقع أي إصابات

تطمق عدة " بي كي سي"مساًء شوىدت سيارة مزودة برشاش 5:55ونقاًل عن شيود عيان أنو في الساعة 
 استنفار عناصر الحاجز التابع لمجيش النظامي عند جامع إلى، مما أدى ٣٠رشقات باتجاه شارع 

 .البشير
 مساًء أفاد مراسمنا بأن عبوة ناسفة انفجرت في حي العروبة مقابل غاز شاكر، كانت 7:40وفي الساعة 

. موضوعة في كيس قمامة، أسفرت عن إصابة شخصين إصابتيما طفيفة
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ومن جية أخرى ال يزال مخيم اليرموك يعاني من استمرار انقطاع التيار الكيربائي لفترات طويمة في 
.  ساعة في اليوم15معظم مناطقو وصمت ألكثر من 

 
 مخيم درعا

في مخيم درعا عن تجدد القصف عمى مخيم درعا وسقوط قذيفة عمى بناء " مجموعة العمل"أفاد مراسل 
. سكني

 مخيم الحسينية
في مخيم الحسينية نبأ سقوط عدة قذائف عمى المخيم دون أن تسفر عن " أكد مراسل مجموعة العمل

 .إصابات

 
صوره آلثار أحد القذائف التي نزلت باألمس في مخيم الحسينيو 

 
: مفقودون

 أثناء ذىابو لجمب ،طيني الجنسية من سكان حي التضامن منذ ثالثة أيامسفل" وائل الدسوقي"فقد الشاب 
.  في حي التضامن"زليخة"شحنة من السيراميك من منطقة 
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