
 

Email:Reports@actionpal.org - Tel:+442084530919 - Fax:+442084530994 - Mob:+447447423737 

 

 

 
 

 

تحطم مروحية عسكرية فوق مخيم النيرب يسفر عن ضحية عمى األقل "
 "وعدد من اإلصابات

 
 

 
 ثالث ضحاٌا فلسطٌنٌٌن سورٌٌن بٌنهم طفلة .

 الطائرات الحربٌة تستهدف بلدة المزٌرٌب بالبرامٌل المتفجرة. 

  قصف على مخٌمً خان الشٌح والٌرموك، وإدخال كمٌة من المساعدات الغذائٌة
 .والطبٌة إلى الٌرموك

  أكثر من مئة الجئ فلسطٌنً وسوري قضوا أثناء محاولتهم الهجرة من تونس
 .إلى أوروبا عبر البحر

  وتعترف بوثائق " راكان حسٌن"السلطات الهنغارٌة تستجٌب إلضراب الالجئ
 .سفر أبنائه

 أهالً مخٌمً النٌرب والٌرموك ٌتضامنون مع أهلهم فً قطاع غزة. 

 

 مكان تحطم المروحية في مخيم النيرب
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 ضحايا
عمرىا خمس سنوات وذلك إثر تحطم طائرة عسكرية فوق " بيسان بالل ناصيف"قضت الطفمة 

من " يوسف خالد بدوان"وابنو " خالد بدوان"مخيم النيرب إلى ذلك قضى الالجئان الفمسطينيان 
سكان مخيم اليرموك أول أمس الخميس وذلك إثر العدوان الصييوني عمى قطاع غزة، ويذكر أن 

 ضحية مدنية معظميم من األطفال والنساء والشيوخ، 800العدوان قد أدى إلى وقوع أكثر من 
 . جريح5500إضافة إلى سقوط ما يقارب 

 
 "بيسان بالل ناصيف"الطفمة 

 آخر التطورات
تحطمت مساء األمس مروحية عسكرية فوق مخيم النيرب لالجئين الفمسطينيين بحمب وذلك بعد 
إصابتيا بأحد الصواريخ مما أدى إلى انفجارىا وسقوط حطاميا عمى منازل المدنيين، حيث أسفر 
ذلك عن وقوع ضحية عمى األقل وأكثر من عشر إصابات بينيا حاالت خطرة إضافة إلى عدد 

من المفقودين ودمار كبير في منازل وممتمكات األىالي، في حين ال يزال عدد منيم عالقين تحت 
الركام، ويذكر أن الجيش النظامي ومجموعات من األمن قد فرضت طوقًا أمنيًا عمى المكان 

. ومنعت دخول أو خروج أي شخص منو
ومن جانب آخر خرج عدد من أىالي مخيم النيرب ظير األمس بمسيرة تضامنية مع قطاع غزة 

حيث رفعت األعالم الفمسطينية ورددت اليتافات الرافضة لمعدوان والمنددة بالصمت العربي 
. والدولي تجاه ما يتعرض لو القطاع من قصف عنيف
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 في مخيم النيربتضامنية مع قطاع غزة المسيرة ال

وعمى صعيد ليس ببعيد استيدفت الطائرات الحربية بمدة المزيريب بدرعا ببرميمن متفجرين مما 
أدى إلى دمار كبير لحق بمنازل المدنيين إضافة إلى وقوع عدد من الجرحى، فيما لم يستن 

لمراسمنا معرفة إن كان ىناك ضحايا بسبب توتر األوضاع في المنطقة ويذكر أن المئات من 
. العائالت الفمسطينية تقطن في تمك البمدة

 
 من آثار القصف عمى بمدة المزيريب بالبراميل المتفجرة

وعمى صعيد آخر تعرض مخيم اليرموك ظير األمس لمقصف حيث سقطت عميو قذيفتان األولى 
 إلى ،أصابت أحد األبنية عمى الشارع الرئيسي، بينما سقطت الثانية بالقرب من دوار فمسطين

ذلك خرج المئات من أىالي مخيم اليرموك عقب صالة الجمعة بمسيرة من مسجد فمسطين دعمًا 
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ألىل غزة ضد العدوان الصييوني، ندد المتظاىرون خالليا بالصمت العربي والدولي حول ما 
يجري في قطاع غزة وما يتعرض لو أىل القطاع من إبادة جماعية، وعبروا عن غضبيم من 

التخاذل العربي لعدم دعم قضايا الالجئين الفمسطينيين، وفي سياق متصل استمر توزيع 
المساعدات الغذائية عمى األىالي المحاصرين حيث قامت الييئة الخيرية إلغاثة الشعب 

 ربطة خبز إضافة الى 1150 سمة غذائية وسمة خضار وفواكو و1200الفمسطيني بإدخال 
حميب األطفال، إلى ذلك تواصل ىيئة فمسطين الخيرية عمميا ضمن مشروع إفطار صائم لتجيز 

حصة غذائية داخل المخيم، أما عمى الصعيد الطبي فقد استممت جمعية اليالل األحمر  (200)
الفمسطيني في مخيم اليرموك مجموعة لقاحات أطفال متعددة من الييئة العامة لالجئين والسفارة 
الفمسطينية فيما يتابع الفريق الطبي لميالل األحمر الفمسطيني عممو الوقائي في مخيم اليرموك 
من خالل االستمرار في حممة المقاح ضد شمل األطفال، والتوعية لمنظافة والسموك الصحي 

السميم، وتعقيم مياه الشرب حيث انتيى الفريق من تعقيم مياه حي الثامن من آذار وحي العروبة 
. وحي التقدم وحارة المغاربة ومحيط جامع فمسطين وشارع عين غزال وصواًل لساحة الريجة

 
 توزيع المساعدات في مخيم اليرموك

يأتي ذلك مع استمرار حصار المخيم منذ أكثر من عام من قبل الجيش النظامي السوري 
دخال  والمجموعات الفمسطينية الموالية لو حيث يمنع فتح المخيم لعودة األىالي الميجرة وا 

احتياجات المخيم في حين تستمر الخالفات واالشتباكات واالعتقاالت بين الكتائب المسمحة داخل 
. المخيم من حين آلخر

أما في ريف دمشق فقد تعرض مخيم خان الشيح لمقصف حيث سقطت قذيفة بالقرب من شارع 
المخفر فيما اقتصرت األضرار عمى الماديات إلى ذلك سمع ظير اليوم أصوات انفجارات ناجمة 
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عن استيداف المناطق المحيطة بو بالقذائف في حين أعيد فتح منفذ المخيم الوحيد مع زاكية أمام 
حركة أبناء المخيم بعد أن كان مغمقًا بسبب االشتباكات وأعمال القنص، إلى ذلك يعاني أبناء 
المخيم من نقص حاد في المياه نتيجة عدم توفر التيار الكيربائي في بعض األحيان لتشغيل 

 .المضخات المائية وقمة صياريج الماء العاممة داخل المخيم
 

 إيطاليا
 الجئًا من 100 أشخاص بعد حادثة مروعة حيث قضى حوالي 5اعتقمت السمطات اإليطالية 

سورية بينيم فمسطينيين، حيث عثر عمى جثثيم مع طفل في مخبأ في مركب بحري، وروى شيود 
أحداث مروعة شيدىا عمى " ديمي تمغراف"عمى المركب القادم من تونس وذلك نقاًل عن صحيفة 

. المركب الذي يحمل الجئين أغمبيم من سورية بحسب الصحيفة
 منيم في البحر فيما 50حيث دار اقتتال عمى المركب بين الالجئين والميربين حيث جرى رمي 

 آخرين قبل رمييم بالبحر، وعمى خمفية ذلك اعتقمت الشرطة اإليطالية فمسطيني 60تم طعن 
وآخر سعودي وشخصين من المغرب وآخر سوري مع ميربين تونسيين بتيم القتل بعد أن عثر 

 شخصا بينيم طفل كانت محتجزة في غرفة المحرك ويبدو أنيم ماتوا اختناقا في 30عمى جثة 
.  شخصا من المياجرين غير الشرعيين أغمبيم من سورية600المركب الذي كان يحمل 

 جثة في قارب من خشب 29وبحسب مواقع عمى شبكة اإلنترنت كانت مالطا قد عثرت عمى 
السبت قبالة المبيدوزا الواقعة بين تونس وصقمية، في حين تحدثت سمطات اإلغاثة االيطالية عن 

مقتل طفل سوري لم يتجاوز السنة من العمر، وكانت السمطات في ايطاليا ومالطا تحدثت عن 
 مياجرا فارقوا الحياة في القارب وتوفى أخر أثناء نقمو إلى الجزيرة، وبحسب 19حصيمة أولية من 

خالل فوضى عمى سطح " دىسا"السمطات العسكرية في مالطا فان المياجرين قد يكونوا قتموا 
القارب أو اختناقا بغاز العادم بحسب أجيزة اإلغاثة االيطالية لكن تفاصيل حدوث مذبحة تكشفت 

 شخص غالبيتيم من السوريين، بحسب 600الحقًا، كان المركب المبحر عمى غير ىدى ينقل 
السمطات المالطية، قبل ان تعثر عمييم سفينة شحن دنماركية في المياه بين ليبيا ومالطا عمى 

. عن سواحل المبيدوزا ( كمم148) ميال 80بعد 
وطمبت السمطات العسكرية المالطية فورا ًالمساعدة من قوات خفر السواحل االيطالية إلنقاذ 

، ومن بينيم والدا الطفل، إلى ميناء مسينا عمى متن السفينة 566ووصل الناجون الـ المياجرين
الدنماركية التي قدمت ليم المساعدة، أما القارب فتم قطره إلى مالطا وعمى متنو جثث الضحايا 

 .29الـ
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 هنغاريا
بعد أسابيع من إضراب الالجئ راكان حسين عن الطعام، وذلك بعد رفض السمطات الينغارية لم 
شممو بأبنائو بحجة أن وثائق السفر التي يحممونيا غير معترف بيا، أعادت السمطات الينغارية 

لمراسمنا في ىنغاريا أنو تمقى من السمطات " راكان حسين"اعترافيا بوثائق سفر أبنائو، حيث أكّد 
الينغارية بريدًا يخبره أن السمطات الينغارية أعادت اعترافيا بوثائق السفر السورية، وأنيا حددت 

. موعد لمقابمة أبنائو في السفارة الينغارية بتركيا
كان قد بدأ إضرابًا عن الطعام في منتصف الشير الماضي، حيث وّجو عدة " الحسين"ويذكر أن 

رسائل عبر مجموعة العمل والتي أجرت معو عدة لقاءات، كما أن العديد من الناشطين العرب 
 .واألجانب كانوا قد تضامنوا مع قضيتو

 
 لجان عمل أهمي

لجنة فمسطينيي سورية، بتوزيع مساعدات - قامت الجمعية التركية لمتضامن مع فمسطين فيدار 
إغاثية عمى العائالت الفمسطينية المتواجدة في مدينة إسطنبول، كما قام فريق المجنة في مدينتي 

الريحانية وأنطاكية بإقامة إفطار جماعي حضره عدد من الالجئين الفمسطينيين السوريين 
المتواجدين في تركية، يشار أن المئات من العائالت الفمسطينية السورية قد نزحت إلى تركيا 

. بسبب تعرض مخيماتيا لمقصف والحصار

 
  في تركيالالجئين الفمسطينيين السوريينلجماعي الفطار اإل
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حيث وزعت عدد " إفطار صائم"ومن جانب آخر تستمر ىيئة فمسطين الخيرية في درعا بمشروع 
من الوجبات عمى أىالي بمدتي طبريات وتل شياب، وفي سياق متصل قامت الييئة الخيرية 

 طفل يتيم من أبناء مخيم العائدين في 100إلغاثة الشعب الفمسطيني بتوزيع كسوة العيد لحوالي 
. حماة، وذلك بيدف زرع البسمة عمى شفاىيم والتخفيف من معاناتيم


