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سورية  في الفلسطينية المخيمات ألوضاع التوثيقي الصحفي التقرير
  شهيدًا الحصيلة اإلجمالية الموثقة للشهداء الفلسطينيين الذين سقطوا في سورية725

 مجموعة العمل من أجل فمسطينيي سورية
العدد الرابع والثالثون , 8/12/2012السبت 

 
شييد، قصف عمى مخيم الحسينية، وتفاقم األزمات المعيشية في جميع المخيمات الفمسطينية في سورية 

 
:  شهداء

. فمسطيني الجنسية من سكان مخيم اليرموك في منطقة الحجر األسود" عماد زغموت"استشيد الشاب 
.  شهيداً 725وبذلك ترتفع الحصيمة اإلجمالية الموثقة لمشيداء الفمسطينيين الذين سقطوا في سورية إلى 

 

 
 الشهيد عماد زغموت

 
 مخيم الحسينية

زاىر "ظيرًا سقطت قذيفة أمام جامع الصحابي 12:15أنو في الساعة " مجموعة العمل"أفاد مراسل 
حيث أصابت القذيفة البناء الجديد الكائن عند بداية السوق، وأكد مراسمنا أن سقوط القذيفة لم " األشجعي

يسفر عن أية اصابات بشرية، كما شيد المخيم تحميقًا لمطيران الحربي، وترافق ذلك مع قصف من 
. رشاشات المروحية عمى المخيم والمناطق المجاورة لو
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 "حلب"مخيم النيرب
أن سكان مخيم النيرب ما زالوا يعانون من أزمة " مجموعة العمل من أجل فمسطينيي سورية"أكد مراسل 

إنسانية خانقة خصوصًا مع األحوال الجوية السيئة، وتدني مستوى درجات الحرارة، وعدم توفر مواد 
، س.ل (100)التدفئة من مازوت وبنزين والغاز، إضافة الرتفاع األسعار حيث وصل سعر ربطة الخبز 

لى المخيم، وذلك بسبب صعوبة الحصول عمى مادة  كما نّوه مراسمنا عن استمرار أزمة المواصالت من وا 
. المازوت في المخيم

 
 مخيم اليرموك

نقاًل عن مراسمنا في مخيم اليرموك ىّزت مخيم اليرموك منذ ساعات الصباح الباكر أصوات انفجارات 
 5:00أنو في حوالي الساعة " مجموعة العمل"ضخمة سمع دوييا في كافة أرجاء المخيم، وأكد مراسل 

بجانب فرن أبو فؤاد، بجانب معجنات الفطيرة الساخنة كان " سوا ربينا"مساًء نشب حريق في كافيتيريا 
 مساًء فقد دارت اشتباكات في شارع الثالثين عند مشحم 5:15سببو ماس كيربائي، أما في الساعة 

عامر وبالقرب من مبنى الخالصة وحي الجزيرة، وترافق ذلك مع تحميق لمطيران الحربي في سماء المخيم، 
. وّنوه مراسمنا عن حدوث اشتباكات متقطعة حتى مساء اليوم

 
: إفراج

من سكان مخيم العائدين في حمص بعد اعتقال من قبل الجيات " أحمد محمد درويش"أفرج عن الشاب 
 .األمنية التابعة لمجيش النظامي دام أكثر من ثالث أسابيع
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