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  "الطيران الحربي يغير على مخيمي السبينة والحسينية"
 

 
 
 
 

 فلسطيني قضى نحبه اليوم في سورية .

 قصف على مخيم حندرات واليرموك والحسينية وحندرات .

 استمرار الحصار على مخيم النيرب واليرموك والحسينية والسبينة .
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 :ضحايا
 إثر قصف الطيران األسودفمسطيني الجنسية من سكان الحجر " عمي محمد عيسى"قضى 

. الحربي عمى منطقة سبينة
 

 مخيم اليرموك
 مراسمنا في مخيم اليرموك باندالع اشتباكات عنيفة في ساعات الفجر األولى بين قوات أفاد

الجيش النظامي ومجموعات الجيش الحر بمحيط بناء البمدية في شارع فمسطين وعند مداخل 
المخيم تزامن ذلك مع نشوب حريق بأحد المنازل في بداية المخيم تسببت بو تمك االشتباكات، 

كما سقطت ثالث قذائف عمى المنازل في محيط ثانوية اليرموك وسجمت عدة إصابات في 
صفوف السكان، وشيد المخيم تحميقًا لمطيران الحربي في سمائو، وفي مساء اليوم سقطت عدة 
قذائف عمى مناطق متفرقة من المخيم، أما عن الجانب المعيشي أكد مراسمنا استمرار انقطاع 
التيار الكيربائي عن المخيم لميوم الخامس عمى التوالي، وأشار مراسمنا عن استمرار الحصار 

. الذي يفرضو الجيش النظامي عمى المخيم

 
 من آثار القصف على مخيم اليرموك
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احتراق أحد المنازل عند مدخل مخيم اليرموك 

 مخيم السبينة
تعرض مخيم السبينة اليوم لقصف بالطائرات الحربية حيث خمفت تمك الغارات دمار كبير في 

إثر ذلك القصف، وأكد مراسمنا استمرار الحصار " عمي محمد عيسى"منطقة الجمعيات، وارتقى 
الذي تفرضو قوات الجيش السوري النظامي عمى المخيم، مما تسبب بتفاقم األزمات المعيشية 

. التي يعاني منيا المخيم حيث يعاني األىالي من مصاعب كبيرة في تأمين الخبز واألدوية
 مخيم خان دنون

نقاًل عن مراسمنا في مخيم خان دنون سقوط قذيفة ىاون عمى محيط مدرسة األونروا في المخيم 
أسفرت عن أضرار مادية في المحال الموجود في المنطقة، وأشار مراسمنا أن مخيم خان دنون 

يعاني كجميع المخيمات الفمسطينية في سورية من أزمات معيشية كبيرة خاصة فيما يتعمق بالخبز 
وحميب األطفال، ويعتبر مخيم خان دنون من أىدأ المخيمات الفمسطينية في سورية حيث نزح 

. معظم سكان المخيمات التي تعاني من الحصار والقصف إليو
 

 مخيم النيرب
سقطت ظير اليوم قذيفة عمى مخيم النيرب وأشار مراسمنا لوقوع أضرار مادية في مكان سقوط 
القذيفة، كما نّوه إلى استمرار الحصار الذي تفرضو مجموعات من الجيش الحر عمى المخيم، 

وأن تمك المجموعات ما تزال ترفض دعوات األىالي بفك الحصار عمييم رغم فقدان معظم المواد 
. الغذائية من المخيم بما فييا الخبز وحميب األطفال
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 مخيم الحسينية
تعرض مخيم الحسينية اليوم لقصف بالطائرات الحربية حيث أطمقت صاروخين عمى منطقة 

المشروع فيو، متسببًة بأضرار مادية كبيرة في األبنية، كما أشار مراسمنا ألنباء عن سقوط أحد 
سكان المخيم بذلك القصف ولم يتسن لمراسمنا التأكد من تمك األنباء، ويستمر الجيش النظامي 

.  معيشية كبيرة ألىالي المخيمةبمعانابفرض الحصار الخانق عمى المخيم مما يتسبب 
 

 مخيم حندرات
مع اشتداد وتيرة االشتباكات في المناطق المحيطة بمخيم حندارت، تزداد معاناة أىالي المخيم 

 سائقي السيارات بالتنقل خوفًا من القنص واالستيداف، األمر الذي تسبب إحجاموذلك بسبب 
بنفاد معظم المواد الغذائية من المخيم إضافة لشح كبير في مياه الشرب نتيجة توقف معظم 

. صياريج الماء عن العمل بسبب تردي األوضاع األمنية
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