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قصف عمى مخيمي النيرب وخان الشيح، وارتفاع عدد ضحايا تحطم "
 " ضحية12المروحية العسكرية فوق مخيم النيرب إلى 

 
 

 
 الجئتان فلسطٌنٌتان تقضٌان بالقصف على مخٌم خان الشٌح .

 أهالً مخٌم خان دنون ٌشتكون مضاٌقات عناصر حاجز الجٌش النظامً لهم .

 توزٌع كمٌة من المساعدات فً مخٌم الٌرموك بدمشق .

 الجئ فلسطٌنً سوري لجأوا إلى السوٌد خالل 490حوالً : دراسة إحصائٌة 

 .األسابٌع الثالثة الماضٌة
  فلسطٌنٌو سورٌة فً تركٌة وكندا وأوروبا ٌستمرون بالمشاركة فً الفعالٌات

. التضامنٌة مع أهلهم فً قطاع غزة

 
 

 مكان تحطم المروحية في مخيم النيرب
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 ضحايا 
مع استمرار عمميات انتشال الضحايا والعالقين تحت الركام الذي تسبب بو سقوط حطام مروحية 
محممة بالمتفجرات عمى مخيم النيرب لالجئين الفمسطينيين بحمب، ترتفع حصيمة الضحايا حتى 

 : ضحية، حيث تم توثيق الضحايا التالية أسماؤىم، وىم12المحظة إلى 
 سنوات٩"مفيد دسوقي " 
  سنة٢٥"ىنا محمد الريفي " 
  سنة١٧"وديان ىيثم سعد الدين " 
  سنة٤٠"كفاح مصطفى الشيخ طو " 
  سنة٥٠"ىيثم درويش سعد الدين " 
  سنة١٢"محمد ىيثم سعد الدين " 
  سنة١٤"والء ىيثم سعد الدين " 
  ت سنوا٩"عبد اهلل ىيثم سعد الدين" 
  سنة٤٨"محمد حسن ابو الزلف" 
  سنة٨٠"لطفية زيدان " 
  سنوات٥"بيسان بالل ناصيف " 
  سنة٥٢"أحمد محمد عمي " 

 
 النيرب عائمة سعد الدين الذين قضوا جراء سقوط المروحية أمس عمى مخيم
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وذلك " دعاء محمد عبد اهلل"و" سموى محمد عبد اهلل"أما في مخيم خان الشيح فقد قضت كل من 
 .إثر القصف الذي تعرض لو المخيم مساء األمس

 
 آخر التطورات

تعرض مخيم النيرب لالجئين الفمسطينيين بحمب لمقصف حيث سقطت قذيفة عمى أحد المنازل 
متسببة بأكثر من خمسة إصابات إضافة إلى أضرار مادية، ويذكر أن المخيم قد تعرض ليل 
 12أمس لسقوط مروحية تابعة لمجيش النظامي حيث كانت محممة بالمتفجرات مما تسبب بوقوع 

 . جريح40ضحية وأكثر من 
يشار أن إحدى مروحيات الجيش السوري النظامي المحممة بالمتفجرات تعرضت لإلصابة 

بصاروخ مضاد لمطائرات مما أدى إلى تحطميا وانفجارىا فوق منازل المخيم متسببة بأضرار 
 .بشرية ومادية كبيرة

 
مكان سقوط القذيفة في مخيم النيرب 

أما في ريف دمشق فقد تعرض مخيم خان الشيح لسقوط قذيفة عمى أحد منازلو مما تسبب بوقوع 
ضحيتين عمى األقل وعدد من الجرحى إضافة إلى دمار كبير في المنطقة، إلى ذلك استمر فتح 
الطريق الواصل بين المخيم وبمدة زاكية والذي يعتبر الطريق الوحيد المتبقي الذي يصل المخيم 
 .بالمناطق المجاورة لو، إلى ذلك شيد المخيم عودة عمل التيار الكيربائي وخطوط االتصاالت

وعمى صعيد آخر تطور خالف بين أىالي مخيم خان دنون بريف دمشق وعناصر الحاجز التابع 
لمجيش النظامي ومجموعات فمسطينية موالية لو إلى مالسنة تبعيا قيام بعض عناصر الحاجز 
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بإطالق الرصاص في اليواء في محاولة منيم إلخافة األىالي، ويأتي ذلك إثر ما وصفو أحد 
الصادرة عن عناصر الحاجز حيث يقومون " بالتصرفات غير المسؤولة"األىالي لمراسمنا 

بمضايقة األىالي وتأخيرىم وفي بعض األحيان تتم مصادرة ما يحممونو من مواد غذائية، وذلك 
بحسب قولو، إلى ذلك يعاني المخيم من أزمة حادة بالمياه مما يدفع األىالي إلى شرائيا عبر 
الصياريج األمر الذي يزيد من األعباء االقتصادية عمييم خاصة في ظل انتشار البطالة بين 

صفوفيم، ويذكر أن المخيم يستقبل المئات من العائالت الفمسطينية النازحة عن مخيماتيا بسبب 
 .االشتباكات والقصف والحصار

القيادة – وفي مخيم اليرموك بدمشق سمحت حواجز الحيش النظامي ومجموعات الجبية الشعبية 
العامة لمييئة الخيرية إلغاثة الشعب الفمسطيني بإدخال كمية من المساعدات الغذائية إلى 

المخيم، حيث تم توزيعيا عمى األىالي المحاصرين منذ أكثر من عام، ويذكر أن المخيم يعاني 
من أزمات صحية ومعيشية حادة، أبرزىا انتشار اليرقان والحمى التيفية بين أبنائو وذلك نتيجة 

نقص الخدمات الطبية بسبب الحصار، وفي سياق متصل بدأت جمعية اليالل االحمر 
الفمسطيني داخل المخيم بإعطاء لقاحات األطفال المتعددة في مبنى مجمع دير ياسين الطبي 

جانب مشفى فمسطين وذلك بعد تسمميا دفعة لقاحات من خارج المخيم إضافة إلى حممة المقاح 
المستمرة منذ أيام ضد شمل األطفال، إلى ذلك تستمر النقطة الطبية عند مدخل المخيم بتقديم 

 .خدماتيا الطبية لألىالي واعطاء النصح واإلرشاد حول النظافة والسموك الصحي السميم

 
 في مخيم اليرموك لقاحات األطفال
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وفي تركيا أقام الالجئون الفمسطينيون في مركز االيواء المؤقت لمعائالت الفمسطينية السورية في 
كمس فعالية تضامنية مع أىميم في قطاع غزة، حيث تزامنت تمك الفعالية مع ذكرى اغتيال الفنان 
الفمسطيني ناجي العمي، حيث أقيم معرضًا فنيًا ضم العديد من لوحات الفنان ناجي العمي التي 
َتجَسَد فييا التمرد عمى الواقع األليم ورفض الظمم واالحتالل، كما تال المعرض عرضًا مسرحيًا 

 .مستوحى من لوحات الفنان التي تحاكي الواقع وتدعو إلى الحرية والمقاومة
وكان أبناء المخيم قد نظموا وقفات غضب استنكار لمعدوان الغاشم عمى غزة والتغاضي عن دعم 
قضايا الالجئين الفمسطينيين والصمت العربي والدولي عمى ذلك تخمميا عرض مسرحي صامت 

 .تحكي قصة ما يتعرض لو القطاع في الوقت الراىن (لغزة من القمب)بعنوان 

 
تركيا - من الفعاليات التضامنية مع غزة في كمس

 
 السويد 

أعمنت دراسة سويدية، أن عدد الفمسطينيين السوريين الذين قدموا إلى السويد خالل األسابيع 
 من عام 26 الجئًا، حيث وصل حسب الدراسة في األسبوع رقم 490الثالثة الماضية قد بمغ 

 220 إلى الرقم 29-06-2014 إلى تاريخ 23-06-2014والذي يمتد من تاريخ ، 2014
والذي يمتد من تاريخ ، 2014 من عام 27فمسطيني سوري، في حين وصل في األسبوع رقم 

 انخفض أعداد الوافدين من الفمسطينيين  حيث06-07-2014 إلى تاريخ 03- 2014-07
في ،  %40وبنسبة نقصان سالبة وقدرىا ،  شخص130السوريين في ىذا األسبوع إلى الرقم 

والذي ، 2014 من عام 28حال تم مقارنتيا مع االسبوع السابق، كما وصل في األسبوع رقم 
تقريبًا في ،  شخص140 دخل عدد 13-07-2014 إلى تاريخ 07-07-2014يمتد من تاريخ 
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حيث لم يزداد العدد زيادة مطردة ولم ينقص نقصان ، ىذا األسبوع حافظ العدد عمى مستواه
نما ازداد بنسبة زيادة غير ميمة عن االسبوع رقم ، مطرد وكان نقصان بقدر ،  %8 وقدرىا 27وا 
 .26في حال تم مقارنتيا باألسبوع رقم ، وبقيمة سالبة% 36

: رابط الدراسة
http://goo.gl/u0A19a 

يستمر الالجئون الفمسطينيون بالمشاركة في الفعالية التضامنية مع قطاع غزة حيث شارك المئات 
منيم في المظاىرات التي خرجت أمس في أكثر من مدينة سويدية وبرلين األلمانية ولندن 

 .البريطانية وتورونتو الكندية

 
من الفعاليات التضامنية مع غزة في لندن 

 لجان عمل أهمي
تستمر الصيدلية الخيرية التابعة لييئة فمسطين الخيرية بتوزيع األدوية المتوفرة لدييا لممرضى 
المحاصرين في مخيم اليرموك، وذلك في ظل أزمة نقص حادة بالعديد من األدوية األساسية 

وذلك بسبب استمرار الحصار المفروض عمى المخيم منذ أكثر من عام ويذكر أن مرضي الحمى 
 .واليرقان قد انتشرا بشكل كبير في المخيم خالل األسابيع الماضية (التفوئيد)التيفية 

http://goo.gl/u0A19a

