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، وال PعMN 2ذا التقر"ر عن Jامل ا-,روقات الGH 71/9/2016لل<دنة  ا-,امس اليوم يوثق 2ذا التقر"ر ا-,روقات &%

 حدثت ع`_ Jامل األرض السور"ة وإنما يوثق ا-,روقات الGH تم التأكد مTUا.

 

وحمص. coلت خمسة خروقات &% حلب &% Jل من ( الصياح، وادلب عشر خرقا &% Jل من حلب  أحدىتم cdeيل 

تل الضمان، سفMrة، كفرنا2ا) تراوحت ا-,روقات بrن قصف مدفy% &% ثالثة مناطق، وقصف بالطMrان، كما coل 

تحليق لطائرات االستطالع فوق جبل ا-�صل وتصو"ر منطقة بال�امل، وجميع اال2داف الGH تم اس�Tداف<ا �% ا2داف 

 وتم cdeيل إصابة واحدة بrن املدنيrن. ء سكنية وطر"ق اeس�Mاد العبور بrن قرى الر"ف الغر�ي. مدنية احيا

بقصف مدفy%، وقصف و&% حمص تم cdeيل أر�عة خروقات &% Jل من ( غرناطة، الزارة، تلب�سة، الغنطو) 

 ف مدنية أحياء سكنية وطرقاتبالطMrان، و�النابالم ا-�ارق، باالضافة الطالق النار، جميع اال2داف عبارة عن ا2دا

 باست�ناء القثف عل ىالزارة فقد اس�Tدف 2دف عسكري، وتم سقوط امرأة بالقصف ع`_ تلب�سة.

أما &% ادلب تم cdeيل خرقrن &% Jل من بداما وخان شيخون من قصف مدفy% وقصف بالطMrان/،، واس�Tدف 

رة جو"ة &% بلدة ا-�امدية جنوب معرة النعمان كما تم ا-�ديث عن غاالقصف احياء سكنية وتم cdeيل اصابتrن. 

االمر الذي أدى لسقوط ¥�ية واحدة وجرح ثالثة مدنيrن، كم تم ا-�ديث عن خرقrن &% مدينة سراقب   C5بصوار"خ 

 ولم يتم cdeيل إصابات .  C5احدا2ما بالرشاشات من الطMrان ا-�ر�ي، واخرى بصوار"خ 

ع`_ بلدة جباتا ا-,شب ب�ل انواع االس¦�ة، وتم و&% القنيطرة تم ا-�ديث عن قصف متواصل ملدة ار�عة ساعات 

 ال¨�ايا واإلصابات. ا-�ديث عن حركة نزوح للس�ان، وال يوجد ارقام دقيقة عن 
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وقت   تار.خ ا,+رق   ا&%افظة

 حدوث  

نوع السالح  نوع ا,+رق 

 املستخدم

الCدف  

الذي تم 

 اسHIدافھ

طبيعة 

الCدف 

 املسHIدف

 OPة الCQ,ا

Tعتقد اHRا 

 قامت با,+رق 
ادلب، جسر الشغور، 

 بداما

قصف من مدافع  م 12:06:00 17/09/2016

 ارضية

 ج�ش النظام السوري بلدة بداما مدªي صوار"خ موج<ة

ا-�ر�ي الرشاش  احياء سكنية  مدªي صوار"خ موج<ة قصف بالطMrان م 10:09:00 17/09/2016 ادلب، خان سيخون 

 للنظام 

حلب، الصياح، الطر.ق 

 العام

قصف من مدافع  ص 09:09:00 17/09/2016

 ارضية

 ج�ش سوري  ±% سك°G مدªي 130مدفع ميداªي 

 cdحلب، تل الضمان ال

 chالشما 

مركز تتتلھ الت�نھ الGH  ±% سك°G مدªي قذيفھ دبابھ قصف بلدبابھ ص 06:10:00 17/09/2016

فT³ا دبابھ  Jانت 

 تقصف سابقا

 الMNازانيھ  بيوت مدªي 23مدفع  اطالق رصاص ص 09:09:00 17/09/2016 حلب، سفjkة

حلب، كفرناoا، اnسjmاد 

 حلب باب الCوى 

رمايات بالرشاشات  قصف بالطMrان م 01:10:00 17/09/2016

 الثقيلة 

اeس�Mاد /طر"ق  مدªي

عبور للسيارات 

 املدنية للتنقل بrن

قرى الر"ف الغر�ي 

 -�لب 

الطMrان ا-�ر�ي 

السوري / مراصد 

مراقبة الطMrان و 

سؤال ناشط اعالمي 

من املنطقة القر"بة 

 من ا-,رق 

jkي نابالم حارق  نابالم حارق  ص 09:03:00 17/09/2016 حمص، غرناطة، زميمªمزارع غرناطة _  مد

 سكنيةمنطقة 

طMrان روG¹º _ حسب 

 املراصد 

قصف من مدافع  ص 08:06:00 17/09/2016 حمص، الزارة

 ارضية

قوات النظام _ كت�بة  ج¼Tة عسكر"ة عسكري  قصف بال<اون 

 ال<ندسة

 cw ،سةxحمص، تلب

 الكرامة 

قصف من مدافع  ص 03:11:00 17/09/2016

 ارضية

قوات النظام _ Jلية  ±% سك°G مدªي صوار"خ موج<ة

ال<ندسة من ا-c<ة 

 الشرقية للمدينة 

حمص، الغنطو، الشارع 

O{|xالرئ 

قوات النظام ال¾Tا  ±% سك°G مدªي براميل متفجرة قصف بالطMrان م 02:09:00 17/09/2016

غالبا �% مانقوم 

 بالقصف ¿Tكذا سالح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


