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اتفاق الKدنة 56 سور"ة، وال GعDE 0ذا لبدء سر"ان ساعة الثانية  24 ال 56يوثق 0ذا التقر"ر ا+*روقات 

التقر"ر عن Zامل ا+*روقات الQR حدثت ع\] Zامل األرض السور"ة وإنما يوثق ا+*روقات الQR تم التأكد 

 مabا. 

 

 

خروقات 56 حلب رجم العمDiات اثنiن من قصف مدف5n ع\] رجم العمDiات، وخرق بالطDiان ا+hرfي  ارfعةتم cdeيل 

5 منطقة وأيضا خرق 6ع\] طر"ق عام االتارب حلب اس}aدف السيارات املدنية بالرشاشات. ولم cdeل إصابات vشر"ة. 

 املشKد. كما تم cdeيل غارة و0مية فوق �5 قيتان ا+cبل بصور"خ موجKة من الطائرات 

56 ادلب تم cdeيل ثالثة خروقات 56 جسر الشغور وخان شيحون والتما�عة، خرق بالقصف املدف5n وخرقiن 

 باالطDiان ا+hرfي بالصوار"خ املوجKة والفراغية ع\] ا0داف مدنية ولم يتم cdeيل أي إصابات vشر"ة. 

يل عان وكفرز"تا، وZان قصف بالطDiان بDEام56 حماه تم cdeيل ثالثة خروقات Z 56ل من الزالقيات واطراف بلدة م

 متفجرة وصوار"خ موجKة وقنابل عنقودية وجميع اال0داف مدنية، ولم يتم cdeيل أي إصابات vشر"ة. 

تم cdeيل خرقiن Z 56ل من مhdرة ونبع ال�*ر بقصف من مدافع ارضية احد الKدفiن مد�ي واالخر 56 القنيطرة 

 شعار الQR يتمركز ف�aا ا+�cش السوري.عسكري ومصر القصف من نقطة تل ال

 .الثقيلة شاتوالرشا الدبابة بقذائف56 قر"ة إفرة 56 وادي بردى وطر"قKا الرئ���i  Qن56 ر"ف دمشق تم cdeيل خرق

 

0نالك تخوف من عدم نجاح الKدنة مع االمل باستمرار0ا، حيث أطلق مجموعة  ع12 صعيد املزاج الشع() العام:

ي تجاه انجاح الKدنة قدر من الناشطiن حملة حشد vعنوان: مع الKدنة ضد القتل �aدف حشد الرأي العام السور 

 االم ان.
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 \الشارع  \املنطقة

 ال>;

نوع السالح  نوع ا@?رق؟  وقت حدوث    تارBخ ا@?رق  

 املستخدم؟

طبيعة الTدف الذي 

 تم اسYZدافھ؟

ا@Taة ال`) _عتقد ا^Yا قامت 

 با@?رق؟ مع الدليل الداعم

ادلب، رBف جسر 

 م 02:07:00 09/14/2016 الشغور الغرkي

قصف من 

 مد�ي صوار"خ موجKة مدافع ارضية

قصف من راجمة الصوار"خ 

 املتمركزة 56 بلدة جور"ن

مدخل املدينة ادلب، 

 طائرة ميغ من مطار حماة مد�ي صوار"خ فراغية قصف بالطDiان م 03:01:00 9/14/2016 الغرkي

 (opادلب، االرا

 l39حرfي الرشاش التاvع ملطار حماة  مد�ي صوار"خ موجKة قصف بالطDiان م 11:10:00 9/14/2016 الزراعية اstيطة Yrا

القنيطرة، شرق بلدة 

 م 08:33:00 9/13/2016 مsxرة

قصف من 

 عسكري  مضادات طDiان مدافع ارضية

النظام الن مصدر القصف تل 

الشعار املسيطر عليھ من قبل 

 النظام

القنيطرة، شمال  

 (opعات اراkاملر

 م 06:00:00 9/14/2016 زراعية

قصف من 

 النظام مد�ي قصف بالKاون  مدافع ارضية

 م 01:07:00 9/13/2016 حلب،  تل الضمان

قصف من 

 مد�ي قذائف مدفعيھ مدافع ارضية

تلھ االرfعiن املطلھ ع جميع القرى 

 القر"بھ مabا

حلب، تل الضمان 

 م 09:05:00 9/14/2016 ال>; الغرkي

قصف من 

 مد�ي قذائف مدفعيھ مدافع ارضية

تلھ االرfعiن املطلھ ع جميع القرى 

 القر"بھ مabا

 ص 09:12:00 9/14/2016 حلب، املشTد

 تحليق بالطDiان

ع\] علو 

منخفض غارة 

 طDiان النظام السوري مد�ي غارة و0مية و0مية

حلب، ا@Taة ا@aنو�ية 

 مد�ي صوار"خ موجKة قصف بالطDiان ص 03:29:00 9/14/2016 للبلدة

الطDiان السوري . ألن القصف Zان 

و 0ذه  C5من خالل صوار"خ نوع 

الصوار"خ تطلقKا طائرات النظام 

 السوري فقط

 حلب، طرBق عام

 حرfي رشاش قصف بالطDiان م 11:21:00 9/14/2016 االتارب حلب

اس}aداف السيارات 

املد�ي ع\] الطر"ق 

 طDiان نظام العام

حلب الزالقيات 

 مروحيات ا+�cش من مطار حماة مد�ي براميل متفجرة قصف بالطDiان م 05:10:00 9/13/2016 ،منتصف القرBة

حماه، املنطقة 

 صوار"خ موجKة قصف بالطDiان م 01:10:00 9/13/2016 اstيطة ببلدة معان

الطرقات املؤدية ا´] 

 معان

التاvع ملطار حماة l39طDiان ا+hرfي 

 العسكري 

جماه، الطرBق ب�ن 

مدين`) كفرزBتا 

 طDiان النظام مد�ي عنقودي قصف بالطDiان ص 11:03:00 9/14/2016 واللطامنة

ادلب، رBف جسر 

 م 02:07:00 09/14/2016 الشغور الغرkي

قصف من 

 مد�ي صوار"خ موجKة مدافع ارضية

قصف من راجمة الصوار"خ 

 املتمركزة 56 بلدة جور"ن


