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، وال QعNO 8ذا التقر"ر عن Kامل ا45روقات الGH 19/9/2016لل?دنة  السا,ع اليوم يوثق 8ذا التقر"ر ا45روقات 0/

 حدثت ع`_ Kامل األرض السور"ة وإنما يوثق ا45روقات الGH تم التأكد مUVا.

 0/ اليوم السا,ع لل?دنة،تم defيل أ
ً
رجة، حياء السكري واملعصراoي واملأعشرة خروقات 0/ حلب ع`_  رjعة عشر خرقا

لغالب س{Uداف باKانت مدنية اس{Uدفت أحياء سكنية، وKان اإل 8داف ف اd5نوjي وقر"ة 8الالت. جميع األ وع`_ الر"

 �18/ رف مUVم ع`/ عبوالGH أدت إ�_ سقوط ثالثة أ�4اص مدني�ن، (عُ  ،بالNOاميل املتفجرة من الطائرات ا�5ر�ية

إصابة ب�ن صفوف املدني�ن. كما تم defيل خروج صاروخ من معامل الدفاع 0/ حلب ولم  40عاما)، كما تم defيل 

 1070قصف بالفوسفور االبيض من قبل الطائرات ا�5ر�ية ع`_ تجمع يتم تحديد اتجاه قصفھ. وكذلك تم defيل 

 ا��ددة. السك�G ,عد اعالن النظام ان{Uاء مدة ال?دنة

ياء سكنية حغية من الط�Nان ا�5رjي، اس{Uدفت أو0/ حماه تم defيل خرق�ن K /0ل من كفرنبودة ومورك بصوار"خ فرا

 ولم يتم defيل أية £�ايا. 

يتم  الطائرات ا�5ر�ية ولمو0/ ادلب تم defيل خرق واحد 0/ بلدة اسكيك ع`_ الشارع العام، بصوار"خ فراغية من 

 صابات. defيل إ

مواقع اd5بل الشر©/ للز�داoي من قبل الط�Nان ا�5رjي بخمس غارات 0/ ر"ف دمشق تم ا�5ديث عن اس{Uداف و

 صاروخية 0/ الساعة الواحدة والنصف ظ?را 

  

  

  ع/. الصعيد اإل$سا$ي: 

كNOى، ال0/ منطقة أورم حافلة 0/ تجمع ملستودعات ال?الل األحمر 0/ ر"ف حلب الغرjي  18تم اس{Uداف ما يقارب من 

�يUVم رئ±س شعبة ال?الل األحمر 0/ اورم عدد من ال¯�ايا من متطو®/ ال?الل االحمر عن سقوط سفر والذي أ

، كما لم يتم defيل ادخال أي من املساعدات من ا�5دود الN²كية السور"ة إ�_ مدينة حلب  عمر برKات الكNOى 

 ا��اصرة. 

من قبل ال?الل األحمر وال´dنة الدولية للصليب االحمر إ�_ 0/  حمص تم ادخال ��نة من املساعدات االoسانية 

 ية وطح�ن ومواد إصالح شب·ات مياه. تلب±سة 0/ ر"ف حمص الشما�/، وتضمنت ال�µنة مواد غذائ

,س¼ب اعتذار األمم املتحدة عن ذلك السباب  إ�_ إدلب وº /0/ الوعر 0/ حمص لم يتم إخراج الدفعة املقرر إخراج?ا

 الطرقات.  متعلقة بخطورة
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نوع السالح  نوع ا89رق  وقت حدوث    تار;خ ا89رق   ا45افظة

 املستخدم

الMدف  

الذي تم 

 اسRSدافھ

طبيعة الMدف 

 املسRSدف

اM[9ة الX YZعتقد 

 ا^Rا قامت با89رق 

ادلب، اسكيك، الشارع 

 العام

 ط�Nان ا�5رjي للنظام  العام للبلدةشارع  مدoي صوار"خ فراغية قصف بالط�Nان م 09:02:00 19/09/2016

حلب، الر;ف ا9]نوeي، 

الز;ارة وتل 

 باجروحو;رالعmس 

قصف من مدافع  ص 12:09:00 19/09/2016

 ارضية

اراGÀÁ زراعية  مدoي قذايف مدفعية

 وسيارات مدنية

جبل عزان وتل 

 البنج�Nة

 معامل الدفاع اعلمال  مدoي صوار"خ موج?ة انطالق صاروخ  م 01:07:00 19/09/2016 حلب

حلب، قر;ة الMالالت، 

 الrs الغرeي 

 كفرعبيد  º/ سك�G مدoي دوش·ا اطالق رصاص م 04:08:00 19/09/2016

حلب، قرة حو;ر، 

 خناصر 

رصاص بالضافھ ا�_   قصف بلدبابھ م 08:09:00 19/09/2016

 قذائف دبابھ

رسم الع±ش الGH  قر"ھ مدoي

تتمركز UÃا قوات 

 النظام 

ط�Nان النظام  º/ سك�G مدoي عنقودي قصف بالط�Nان م 07:07:00 19/09/2016 حلب، rv السكري 

 السوري

 الط�Nان السوري º/ سك�G مدoي براميل متفجرة قصف بالط�Nان م 06:07:00 19/09/2016 حلب، rv السكري 

 الط�Nان السوري º/ سك�G مدoي براميل متفجرة قصف بالط�Nان م 08:08:00 19/09/2016 حلب، rv املعصرانية

 النظام º/ سك�G مدoي براميل متفجرة قصف بالط�Nان م 06:07:00 19/09/2016 حلب، املرجة

حلب، املرجة والسكري 

 والفردوس واملغاير 

 النظام السوري احياء  سكنية مدoي براميل متفجرة قصف بالط�Nان ص 08:07:00 19/09/2016

 النظام سك�º G/   مدoي براميل متفجرة قصف بالط�Nان م 04:08:00 19/09/2016 حلب، املعادي 

 ط�Nان ا�5رjي للنظام  منتصف البلدة  مدoي صوار"خ فراغية قصف بالط�Nان ص 01:10:00 19/09/2016 حماة، كفرنبودة

حماة ، مروك، الشارع 

Y}~mالرئ 

ط�Nان ا�5رjي التا,ع  االحياء السكنية  مدoي صوار"خ فراغية قصف بالط�Nان م 10:01:00 19/09/2016

 للنظام 

 النظام  جUÄة عسكري  فسفور ابيض قصف بالط�Nان ص 10:01:00 20/09/2016 1070حلب، تجمع 
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