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، وال QعNO 2ذا التقر"ر عن Kامل ا-,روقات 19/9/2016-18لل?دنة  السادس اليوم يوثق 2ذا التقر"ر ا-,روقات &%

 ال]Z حدثت عK abامل األرض السور"ة وإنما يوثق ا-,روقات ال]Z تم التأكد مUVا.

 

ل تة. مUVا سبعة خروقات &% حلب &% (&% Kل من حلب، إدلب، وحمص، ودرعا والقنيطر  اقثالثة عشر خر تم efgيل 

، وكرم ا-eبل) وKانت 1070الضمان عab بلدgي بردة والبو"ضة، x% الشعار، وx% الصاخور، طر"ق الباب، تجمع 

ك�� وKان ال�N  طالق رصاص،ع خرق�ن باملدافع األرضية،وخرق بإ، ما-�ر�ية الطائراتيقصف من ا-,روقات عموما 

است�ناء )  بأحياء سكنية، وصوامع ل��بوب(مدنية �% 2داف ار"خ الفراغية &% القصف، جميعا األ عab استخدام الصو 

2دف واحد عسكري، وتم efgيل سقوط ��ية واحدة و�% طفلة، وأر�عة عشر مصابا من جراء القصف.  كما تم 

 وصالح الدين وتصو"ر مناطق سكنية.  efgيل تحليق جوي لطائرات االستطالع فوق ح�Z املش?د

efgيل خرق�ن عab بلدة خان شيخون، حيث تم اس¡Uداف البلدة بصوار"خ موج?ة من الطائرات ا-�ر�ية،  &% ادلب تم

 ولم يتم efgيل أية إصابات. 

abيل قصف بالصوار"خ الفراغية عefg أ و&% حمص تمg الرس�ن، ولم يتم %xحياء مدنية &% بلدة الزعفرانة وf يلe

 أيھ اصابات ب�ن املدن�ن. 

أما &% درعا فتم efgيل ©eمة كب�Nة عab مدينة داعل بالNOاميل املتفجرة عx ab% سك¨Z ما أدى إ¦a وقوع عشرة ��ايا 

 سماء ال»�ايا 2م: وأمن املدني�ن وجرح العشرات. 

 /داعل/ جابرالعاس¬Z قاسم محمد. 1

 /داعل/ ا-�ر"ري  نجيب Kامل محمد. 2

 سنوات 6 ا-�ر"ري  Kامل عزالدين نجيب الطفل-3

 /داعل" / اسماعيل³و"   قطل±ش اسماعيل بالل. 4

 /داعل/ا-eاموس حسن احمد. 5

 /عتمان/ املصري  فرحان محمد عبدهللا.  6

 ا-�ر"ري  ايوب محمد-7

 ابوج±ش يوسف محمد-8

 عتمان - املصري  فرحان محمد عبدهللا -9

 مسك�ن الشيخ - السرحان محمد أحمد -10

 

و&% القنيطرة تم efgيل خرق من قوات املعارضة عab 2دف عسكري للنظام السوري عab تل الشعار ولم يتم التأكد 

 من وجود إصابات. 
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 ع/. الصعيد اإل$سا$ي: 

 قيةب ومازالت املدينة دخول?ا املف�Nض من ال]Z اإل·سانية القافلة منإ¦a معظمية الشام  واحدة شاحنةتم إدخال 

من قبل قوات النظام الشاحنة ال]Z دخلت سرقة معظم محتو"ات  عنمع توارد أنباء  ا-eسر معNO أمام الشاحنات

 .اإل·سانية القافلة ضمن املدرجة الطبية القافلة دخول قبل دخول?ا للمدينة. كما قامت قوات النظام  برفض 

 ³ان.  ف«Uا، وا·شار ا-eوع ب�ن الساإل·سانية و&% مضايا لم يتم ادخال أي مساعدات ا·سانية إل«Uا رغم بدء سوء األوضاع 

إ¦a محافظة ادلب وفق اتفاقية gسو"ة ب�ن النظام السوري  19.9.2016و&% x% الوعر س±تم إخراج ألف ¼,ص بتار"خ 

 وا2ل x% الوعر تمت &% السابق. 

 أما &% حلب التزال قوال األغاثة ت¾تظر عab ا-�دود ال�Nكية للسماح ل?ا &% الدخول.
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وقت   تار;خ ا89رق   ا45افظة

 حدوث  

نوع السالح  نوع ا89رق 

 املستخدم

الMدف  

الذي تم 

 اسRSدافھ

طبيعة الMدف 

 املسRSدف

اM[9ة الX YZعتقد 

 ا^Rا قامت با89رق 

ادلب، خان 

 شيخون 

الشارع الرئ±Z¿À  مد·ي صوار"خ موج?ة قصف بالط�Nان م 10:09:00 18/09/2016

 ملدخل املدينة 

ط�Nان ا-�ر�ي الرشاش 

 التاÂع للنظام 

ادلب، خان 

 شيخون 

ط�Nان النظام حر�ي  الشارع الرئ±Z¿À  مد·ي صوار"خ موج?ة قصف بالط�Nان ص 01:12:00 19/09/2016

 الرشاش

حلب، بلدة برده، 

 تل الضمان

تلھ االر�ع�ن  املطلھ ع  صوامع  صوامع  اطالق رصاص 23مدفع  م 06:08:00 18/09/2016

 الصوامع

 النظام السوري  شارع سك¨Z مد·ي صوار"خ فراغية قصف بالط�Nان م 07:05:00 18/09/2016 حلب، lm الشعار

حلب، تل 

 الضمان، البو;ضة

قصف من مدافع  م 11:10:00 18/09/2016

 ارضية

 Kاشوطھ x%  مد·ي قذيفھ

الط�Nان الروZ¿Ä السÃب  x% سك¨Z مد·ي صوار"خ فراغية قصف بالط�Nان م 12:05:00 18/09/2016 حلب، طر;ق الباب

سرب من الطائرات و2ذا  

من طبيعة القصف 

Z¿Äالرو 

 ط�Nان روZ¿Ä  سرب ط�Nان x% سك]Z مد·ي صوار"خ فراغية قصف بالط�Nان م 03:05:00 18/09/2016 حلب، كرم ا9]بل

قصف من مدافع  ص 06:01:00 19/09/2016 1070حلب، تجمع 

 ارضية

النظام السوري  القصف  1070جUÅة  ال  عسكري  قذائق مدفعية 

 من مدفعية الراموسة

 lm ،حلب

 الصاخور 

 ط�Nان الروx Z¿Ä%  سك¨Z مد·ي صوار"خ فراغية قصف بالط�Nان م 10:05:00 18/09/2016

حمص، 

الزعفرانة، مزارع 

 الشرقية

حسب قوات النظام _  x% سك¨Z مد·ي صوار"خ فراغية قصف بالط�Nان ص 06:11:00 18/09/2016

 مراصد الط�Nان

حمص، الرسyن، 

 شارع الصناعة

قوات النظام _ حسب  x% سك¨Z مد·ي صوار"خ فراغية قصف بالط�Nان ص 06:01:00 18/09/2016

 مراصد

 قوات النظام السوري x% سك¨Z  مد·ي براميل متفجرة قصف بالط�Nان م 02:45:00 18/09/2016 درعا، داعل

القنيطرة، تل 

 الشعار

لقوات النظام  موقع  عسكري   فصف مدفÇ%  م 01:40:00 18/09/2016

 السوري 

 ا-UÅeة -ألو"ة سيف الشام

 ا-eنو�ية


