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 سورية في الفلسطينية المخيمعت واع أل التوثيقي الصحفي التقرير
 شهيدا   946 بلغت الموثقة والحصيلة اليرموك، مخيم في مقطو  ورأس شهداء، 01

 سورية فلسطينيي أجل من العمل مجموعة
 التعسع العدد ،30/00/2102 الثالثعء
 أنها لتعلن منازل من لها تبقى ما وترمم موتاها، وتدفن جراحهاسورية  في الفلسطينية المخيمات تلملم
 مهما فلسطين بوصلتنا يموت ال حي شعب نحن وتقول للعلن لتخرج المحن، عليها اشتدت مهما باقية

 .تحرفوها أن حاولتم
 شهداء:
 منصور أسد الشهيد هم: اليرموك، مخيم على الهاون قذائف سقوط نتيجة يومهذا ال حصيلة شهداءعشرة 
 باب مطعم فوق سقطت قذيفةبشظايا  تهماإصاب إثر استشهدا اللذان منصور جمال عبدالكريم والشهيد
 21/22/1121 االثنين أمس استشهد الذي اهلل عبد أحمد محمد الشهيدو  العروبة، شارع آخرفي  الحارة
 مخيم سكان من عودة علي مجدي الشهيدو  المغاربة، حي في العشماوي فروج بجانب سقطت قذيفة جراء

 حي سكان من سنة( 12) براهيمإ وليد لؤي الشهيد وابنه ،ة(سن 01) براهيمإ وليد الشهيدو  اليرموك،
استشهد في القصف الليلي و  .اليرموك مخيم سكان من الناجي عيد محمد شفيق مروان والشهيد التضامن،

القصف عند  بسبب وجهاد عللوه إدريس عامر هيدالشو الشهيد محمد فؤاد غنايم، على مخيم اليرموك 
 ا.ترشيح مدرسة بجانب الحسيني القادر عبد جامع
 .وبمكان وتاريخ االستشهاد سمباال موثقا   شهيدا   069 سورية في الفلسطينيين الشهداء حصيلة تبلغ بذلك
 

 
 منصور جمعل عبدالكريم الشهيد             الشهيد محمد أحمد عبداهلل 
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 اليرموك مخيم
 العثور هو مرعب خبر على المخيم أهالي ستيقظا األولى الساعات فمنذ ،يهدأ لم اليرموك مخيم صباح
 كما .كرتونة داخل ورقي بكيس سيارتين بين وضعت لوبية شارع في الهوية مجهولة مقطوعة رأس على
 ،عليه القذائف من العديد سقوط مع ذلك وترافق سمائه، فوق الحربي للطيران ا  كثيف ا  تحليق المخيم شهد
 أبو موقف مقابل فلسطين شارع على المطلة الحارات على قذيفة سقطت صباحا   9:11 الساعة تمام ففي
 منتصف في قذيفة سقطت صباحا   21:21 الساعة وفي .صابتينإأنها تسببت بوقوع  مراسلنا أفاد، و حسن
 في قذيفة سقطت ظهرا   22:11 الساعة وفي .إصابات عن تسفر ولم المستقبل معهد مقابل لوبية شارع
 المتوسط دمشق معهد في األستاذ )عطا( يونس الرحمن عبد محمد السيد منزل على بيسان جادة

 مطعم عند العروبة شارع آخر في قذيفة سقوط ظهرا   الواحدة الساعة حوالي في وسجل .مادية واألضرار
 إصابته منصور محمود وهم: فلسطين مشفى إلى نقلهم تم أشخاص عدة إصابة عنها نتج ،الحارة باب

 طفيفة ةإصاب حسون بشار الظهر، في ةإصاب الهيجاء أبو سمير الساق، في إصابة عقلة عامر بالفخذ،
 الساعة في سقطت .الظهر في إصابة منصور وجميل الذراع، في طفيفة إصابة عقلة محمد الرأس، في

 دونمن  األبنية أحد على المساء أجبان قرب (الشوام حارة) الجاعونة حي شارع في قذيفة مساء 1::6
سقطت و  .فلسطين ساحة قرب لوبية شارع خرآ الصاغة سوق عند ناقذيفت وسقطت .إصابات توقع أن

 بناء عند المدارس لشارع المقابلة الحارةفي  صفد شارع في مساء   5:15 الساعة عند خرىأ قذيفة
 .الرحال وبقالية الطبية التجهيزات

 وقسم الثقافي والمركز فلسطين ودوار فلسطين شارع نإ» :«العمل مجموعة» مراسل قال أخرى جهة ومن
 قد أنه وأضاف ،«النظامي والجيش الحر للجيش تابعين مسلحين بين عنيفة اشتباكات شهدوا اليرموك
 .المخيم تخوم على دارت التي االشتباكات في جبالي وصالح جبالي ماهر من كل   أصيب

 

 
 الهوية مجهول لشعب رأس على العثور
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 قذيفة سقوط أثر عزيمة آل منزل في الدمعر آثعر                    لوبية شعر  منتصف في قذيفة سقوط

 
 ولم باشا، عجاج مطعم من بالقرب فلسطين شارع في شبان ثالثة قنص عن أنباء وردت المساء وفي
 .لمكانإلى ا الوصول صعوبة بسبب ذلك من كدأالت لنا يتسن  

. الجاعونة شارع في صاباتإ عن نباءأ وال ،عزيمة المختار بناء في قذيفة سقوطوعند العاشرة ليال  ُسجل 
 شارع في. وقذيفة ثالثة الحسيني القادر عبد جامع من بالقرب اترشيح مدرسة بجانب خرىأ قذيفة تسقطو 

التقرير إلى سقوط شهيد . وأدى القصف الليلي المستمر حتى كتابة هذا الشهابي مكتبة حارة في صفد
 وعدد من الجرحى.

 
 الحسينية مخيم
 مكثف تحليق شوهد األولى الصباح ساعات منذ نهأ الحسينية مخيم في «مجموعة العمل» مراسل أفاد

 التيار قطع تم كما له، المجاورة للمناطق مدفعي قصف ذلك ورافق المخيم أجواء في الحربي للطيران
 .ساعات ست نحو المخيم عن الكهربائي
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 الجيشو  الحر للجيش التابعة المسلحة صرالعنا بين عنيفة اشتباكات مساء   5:21 الساعة في ونشبت
 .المخيم أهل من عيان شهود أفاد كما ،المخيم مداخل عند النظامي

 
 دنون خعن مخيم
 المخيم، أجواء فوق قوي بشكل معتسُ  الحربي الطيران أصوات بان دنون خان مخيم في مراسلنا من وردنا
 من حالة سبب مما للمخيم، محاذية مناطق فوق المتفجرة البراميل من عدد سقوط أصوات سماع مع

 .دنون خان مخيم أهالي لدى لخوفوا الرعب
 
 

 حمص الععئدين مخيم
 وأحياء مخيم إلى الكهربائي التيار عودة أكد بحمص العائدين مخيم في مراسلنا مع هاتفي اتصال في

 الشعبي علي الشاب عن أمس مساء أفرج وقد هذا ساعة، 25 من ألكثر هانقطاع بعد حمص من أخرى
 .يةاألمنالذي كان معتقال  عند األجهزة  حمص في العائدين مخيم سكان من
 

 مفقودون:
لى ،22/9/1121 منذ فلسطين مشفى مقابل اليرموك مخيم من برهوم علي زهير قدفُ   تعرف لم اآلن وا 

 .شيء عنه
 8/22/1121 بتاريخ همنزل من اليرموك مخيم سكان من :290 مواليد اهلل عبد خير محمد جخر  كما

 .حتى اآلن. يعد ولم مساء   7 الساعة
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 اهلل عبد خير محمد المفقود
 حمعس:

 الالذقية في الرمل مخيم في «من أجل فلسطينيي سورية العمل مجموعة»أفاد مراسل  خاصة أنباء وفي
 الرمل مخيم في حماس لحركة تابع رياضي وناد   ومستودع مكتب بإغالق قامت السوري األمن قوات بأن

 مكاتب بإغالق السورية السلطات اتخذته الذي للقرار متابعة   يأتي اإلجراء هذا أن وأضاف بالالذقية،
 .األحمر بالشمع سورية في حماس ركةح


