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فيديومالحظاتتحت التعذيبعسكريالتاريخالعمرالجنسالمدينةالمنطقةاالسم

االنقاض ت ثته ا الش ة ف قتل
01‐07‐2012حمصباب دريبرضوان ادريس1

االنقاض   قتل في جورة الشياح  وو وجدت جثته تحت
بعد استھداف المبنى  وما زالت جثته تحت االنقاض

آس2 برصاص قوات االمن01‐07‐2012دمشقبرزةعالء
ثليج3 2012دمشقجوبرمصطف 07 عربين01 قوس من بالقرب قناص http://youtuبرصاص be/c3SpCPa80GM ثليج3 عربين01‐07‐2012دمشقجوبرمصطفى http://youtu.be/c3SpCPa80GMبرصاص قناص بالقرب من قوس
الطباع4 حسن بن رضوان الجوي01Yes‐07‐2012دمشقالسويقةمحمد قتل تحت التعذيب في سجن قوات األمن
الدحلة5 دمشقداريامحمد يدعى أبو رائد قتل بالقصف العشوائي01‐07‐2012ريف
الحق6 عبد دمشقحرستاصالح الحربية01‐07‐172012طفلريف http://youtu.be/R8pvY6nBX2Uإثر سقوط قذيفة من إحدى الطائرات
د7 ل شقتاخل د 502012ف 07 ائ01 ش ال ف الق سويد7 دمشقحرستاخليل بالقصف العشوائي01‐07‐502012ريف
الحموري8 محمود دمشقدومابالل توفي متأثرا بجراحه01‐07‐2012ريف

قتل على يد قوات األمن وھو فلسطيني الجنسية‐دوما‐01‐07‐2012جنسيات اخرىفلسطينأحمد فايض الخضراء9
ريف دمشق

الشنواني10 خليل دمشقدوماخليل برصاص قناص01‐07‐2012ريف

قتل نتيجة القصف العشوائي وھو متزوج ولديه ثالثة 01‐07‐2012ريف دمشقدومامصطفى الدبس11
أوالد

حسين12 دمشقمسراباعبدالباري 2012ريف 07 قناص01 http://youtuبرصاص be/dMRhR1BXMsU حسين12 دمشقمسراباعبدالباري http://youtu.be/dMRhR1BXMsUبرصاص قناص01‐07‐2012ريف

الخليل13 قاسم آل اثر سقوط قذيفة على منزلھا01‐07‐2012انثىحلببزاعةمن
الخليل14 قاسم آل من اثر سقوط قذيفة على منزله01‐07‐2012حلببزاعةقتيل

ة الك زةن ة أطفاللا ه ل تز ا ك ت ف ه ا ا تأث ف hت // b / k الكسحة15 محمود ولديه أطفال01‐07‐352012حلبدارة عزةمھند http://youtu.be/AD5o5LWzXDkتوفي متأثرا بجراحه في تركيا وھو متزوج
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طالب حقوق قتل تحت التعذيب بعد اعتقال دام ثمانية 01Yes‐07‐2012حلبالحمدانيةحسن واصل16
وعشرون يوما

جاسر17 01‐07‐652012حلبالخالديةصالح
مھندس ميكانيك قتل جراء القصف العشوائي عند مطار 

ك ال نغ

https://www.youtube.com/watch
?v=UnkjEMct1Pw&feature=youtu. ر17 ج 652012بيح 07 v?منغ العسكري01 UnkjEMct1Pw&feature youtu.

be

جراء القصف العشوائي عند مطار منغ العسكري01‐07‐2012حلبعين حجرعنتر ايبش عثمان18
https://www.youtube.com/watch
?v=UnkjEMct1Pw&feature=youtu.

bebe
عكوش19 الغفور عبد توفي متأثرا بجراحه في تركيا01‐07‐292012حلباألتاربأحمد
فجير20 خالد http://youtu.be/8NCXj3OUrb4بالقصف على المدينة01‐07‐42012طفلحلباعزازموسى
فجير21 http://youtu.be/8NCXj3OUrb4بالقصف على المدينة01‐07‐702012انثىحلباعزازعائشة

ا قا ن األ ات ق د عل قتل طفلة ه لد ج تز وقاموا 01‐07‐252012انثى ‐ طفلةحلبالميسرصافي الغنام22 متزوج ولديه طفلة قتل على يد قوات األمن
باحراق منزله

االبرش23 على يد قوات االمن01‐07‐2012حلبالسفيرةعبدالرزاق
المطير24 على يد قوات االمن01‐07‐2012حلبالسفيرةمحمود

لظ ة طق ل ق ش بالظھر 01Yes‐07‐212012حلبمحمد حمدان عساني25 مجند منشق قتل بعد إصابته بطقات نارية
والخاصرة في دير الزور

مدرس لغة عربية متأثرا بجراحه التي تسبب بھا 01‐07‐552012ادلبمعرة النعمانرشاد البش26
رصاص قناص األربعاء الماضي

http://youtu.be/DaKf98LjV6U

http://youtu.be/qhMQ6368OZ0جراء القصف العشوائي01‐07‐302012ادلبالدانامحمد عمر شوكان27

يحيى28 مصطفى جراء القصف العشوائي01‐07‐242012ادلبالداناأحمد
الھوية29 مكب للقمامة01‐07‐2012ادلباللجمجھول http://youtu.be/JbLdcw4Rzloعثر عليھا  في منطقة أحراش اللج في ھوي ببججھو ي ج ش ر ي يھ ttp://youtu.be/Jbر dc o
الھوية30 مكب للقمامة01‐07‐2012ادلباللجمجھول http://youtu.be/JbLdcw4Rzloعثر عليھا  في منطقة أحراش اللج في
الھوية31 مكب للقمامة01‐07‐2012ادلباللجمجھول http://youtu.be/JbLdcw4Rzloعثر عليھا  في منطقة أحراش اللج في
الھوية32 http://youtu.be/fvPAwhzLU8wعثر عليھا قرب معسكر المسطومة01‐07‐2012ادلبكورينمجھول
الھوية33 المسطومة01‐07‐2012ادلبكورينمجھول معسكر قرب عليھا http://youtuعثر be/fvPAwhzLU8w الھوية33 http://youtu.be/fvPAwhzLU8wعثر عليھا قرب معسكر المسطومة01‐07‐2012ادلبكورينمجھول
الھوية34 http://youtu.be/fvPAwhzLU8wعثر عليھا قرب معسكر المسطومة01‐07‐2012ادلبكورينمجھول
الھوية35 http://youtu.be/fvPAwhzLU8wعثر عليھا قرب معسكر المسطومة01‐07‐2012ادلبكورينمجھول

الخاني36 توفيت جراء اصابتھا بقذيفة سقطت على منزلھا في خان 01‐07‐2012ادلبمعرشورينآمنة
ل ال

ي
السبل

الحريري37 الجرابعة يوسف منزله01‐07‐142012طفلدرعابصر الحريرمحمد قتل اثر سقوط قذيفة ھاون على 

قتل برصاص قناص في مدينة درعا معروف بابو مصعب 01‐07‐2012درعاعتمانجمال خميس المصري38
صاحب مدرسة المروج

http://youtu.be/0znMST3_Cds

ا ث غزالةفلك ة طفلةاخ ةانث ل ال ل ا ال ف الق ا //طفلة / حجيج39 عثمان طفلةدرعاخربة غزالةفلك ‐ البلدة01‐07‐2012انثى http://youtu.be/ZwdRXXiKTkUطفلة جراء القصف بالھاون على
حجيج40 عثمان طفلةدرعاخربة غزالةمالك ‐ البلدة01‐07‐2012انثى http://youtu.be/ZwdRXXiKTkUطفلة جراء القصف بالھاون على

http://youtu.be/mvqynWqSRPwبرصاص قناص في حي المنشية01‐07‐2012درعادرعا البلدمحمد كمال بحبوح41

01Yes‐07‐2012درعاطفسمجھول الھوية42
عثر على جثته على الطريق الواصل بين درعا وطفس 

http://youtu.be/S6O7xTorWAAفي منطقة الخمان وعليه آثار تعذيب ورصاص

المسالمة43 ابراھيم رضوان http://youtu.be/IkCbUbGx4koنتيجة القصف العشوائي01‐07‐182012درعادرعا البلدزاھر يم و pيج //y /
اللباد44 شمس01‐07‐2012درعاالصنمينبدر قتل على يد قوات الجيش في كفر
السعود45 حسين http://youtu.be/G‐k‐dcP‐dSgيدعى ابو فايز قتل بالقصف العشوائي01‐07‐2012درعابصرى الشامعلي

http://youtu.be/kX9PmlVOHmUيدعى ابو فايز قتل بالقصف العشوائي01‐07‐2012درعابصرى الشاممحمد الحمد46

ادريس47 http://youtu.be/qs‐0Uoerlikقتل بانھيار البرج نتيجة القصف العشوائي01‐07‐2012حمصجورة الشياححازم
العمر48 السالم عبد لألغنام01‐07‐2012حمصأكراد الداسنيةمحمد http://youtu.be/1ts6WfYqn2Aقتل على يد الشبيحة مع أخيه خالل رعيھما
العمر49 السالم عبد لألغنام01‐07‐2012حمصأكراد الداسنيةعمار http://youtu.be/1ts6WfYqn2Aقتل على يد الشبيحة مع أخيه خالل رعيھما

https://www youtube com/watch
مجند منشق  قتل في دوما01Yes‐07‐2012حمصكرم الزيتونأحمد عبد الحفيظ القصير50

https://www.youtube.com/watch
?v=r7LjX7nO7ns&feature=youtu.b

e
الرزاق51 عبد http://youtu.be/J8ctAUWClIYجراء القصف المدفعي01‐07‐382012انثىحمصالحولةأسماء

ل ف الق ا ا ا الت ه ا اً تأث
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السليمان53 الكريم عبد http://youtu.be/hQgncEPZplsجراء القصف المدفعي01‐07‐2012حمصحولةأيمن
طالس54 بجراحه01Yes‐07‐282012حمصفراس مجند منشق توفي في حماة متأثرا
شلھوم55 متأثرا بجراحه01‐07‐2012حمصالرستنإبراھيم
العموري56 سليمان الدينوليد الجيش01Yes‐07‐2012حمصعز قوات يد على قتل منشق اول مالزم وري56 ن ي ي ينو 2012صز  07 01Yesجيش و ى ي  ل  ق  ول  زم 
االحمد57 الكافي توفي بانھيار البرج في جورة الشياح01‐07‐2012حمصجب الجندليعد
نادر58 ابو الفين توفي بانھيار البرج في جورة الشياح01‐07‐2012حمصالمريجةمحمد
حيشية59 مصطفى الشياح01Yes‐07‐2012حمصمسكنةبالل مجند منشق توفي بانھيار البرج في جورة
الكلش60 األحمد ابراھيم األمن01‐07‐2012ديرالزورالحميديةخالد قوات http://youtuبرصاص be/XTGcJk8‐0RY الكلش60 األحمد ابراھيم http://youtu.be/XTGcJk8‐0RYبرصاص قوات األمن01‐07‐2012ديرالزورالحميديةخالد
التبن61 سعد على يد قوات الجيش01‐07‐2012ديرالزورعمار
الدحام62 خالد بالقصف العشوائي01‐07‐2012ديرالزورالرديساتوائل
الشالح63 طه خليل بالقصف العشوائي01‐07‐2012ديرالزورالرديساتمحمد
شيد64 ال ضان د اتح دي الزال 2012دي 07 ائ01 ش ال ف الق الرشيد64 رمضان بالقصف العشوائي01‐07‐2012ديرالزورالرديساتمحمود
العلي65 فواز بالقصف العشوائي01‐07‐2012ديرالزورالرديساتمحمد
العلي66 فواز بالقصف العشوائي01‐07‐2012ديرالزورالرديساتعبيدة
العبدهللا67 محمود على يد قوات الجيش01‐07‐2012ديرالزورالبوعمرماھر

http://youtu.be/1YwMiFWeNpcبرصاص الجيش خالل اقتحامه المدينة لديه طفل وطفلة01‐07‐2012انثى ‐ طفلةحماةحلفاياابراھيم عبد الكريم زعتور68

قاجور69 آل برصاص الجيش خالل اقتحامه المدينة01‐07‐2012حماةحلفايامن
قاجور70 آل برصاص الجيش خالل اقتحامه المدينة01‐07‐2012حماةحلفايامن
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02‐07‐2012ريف دمشقكفربطناعبدالرحمن دفضع85
مجند اعدم ميدانيا على أحد الحواجز في الحولة بحمص 

اثر محاولته االنشقاق

https://www.facebook.com/photo
.php?fbid=337797709628114&set=
a.170097259731494.40969.169014

683173085&type=1&theater

عيون86 دمشقحرستاإبراھيم نتيجة القصف العشوائي02‐07‐2012ريف
العشي87 دمشقمديراحسن نتيجة القصف العشوائي02‐07‐172012طفلريف
طقطق88 أحمد دمشقالمعضميةعبادة بجراحه02‐07‐2012ريف متأثرا طقطق88 أحمد دمشقالمعضميةعبادة متأثرا بجراحه02‐07‐2012ريف
ناصر89 أبو خيتي دمشقدوماإسماعيل العب02‐07‐2012ريف نتيجة القصف العشوائي على منطقة
خلبوص90 دمشقدومامأمون العب02‐07‐2012ريف نتيجة القصف العشوائي على منطقة
الديري91 دمشقدوماجابر العب02‐07‐2012ريف نتيجة القصف العشوائي على منطقة

htt // f b k / h t

إعدام على يد قوات األمن وھو مكبل األيدي02‐07‐2012ريف دمشقدومامجھول الھوية92

https://www.facebook.com/photo
.php?fbid=337655452982043&set=
a.112197655527825.19958.111632

495584341&type=1
ة ال شال ألف ق ل ل ق الھوية93 دمشقدومامجھول http://youtu.be/hkqLQEpMaAYقتل على يد قوات األمن02‐07‐2012ريف

الھوية94 دمشقدومامجھول األمن02‐07‐2012ريف http://youtu.be/wjmo2_Z5Apoاعدم داخل منزله على يد قوات
الھوية95 دمشقدومامجھول http://youtu.be/xze80R86KGsاعدمو على يد قوات األمن02‐07‐2012ريف
الھوية96 دمشقدومامجھول http://youtu.be/xze80R86KGsاعدمو على يد قوات األمن02‐07‐2012ريف
الھوية97 دمشقدومامجھول األمن02‐07‐2012ريف http://youtu.be/S7_1kdqXmDoقتل ذبحا بالسكين على يد قوات
الھوية98 دمشقدومامجھول األمن02‐07‐2012ريف http://youtu.be/S7_1kdqXmDoقتل ذبحا بالسكين على يد قوات

ة99 ال ال شقد د 2012ف 07 02
توفي متأثرا بجراحه لعدم القدرة على اسعافه بسبب 

https://www.facebook.com/photo
.php?fbid=337737112973877&set= الھوية99 دمشقدومامجھول 02‐07‐2012ريف

ى م ي
القصف المستمر

.php?fbid 337737112973877&set
a.112197655527825.19958.111632

495584341&type=1
الھوية100 دمشقدومامجھول http://youtu.be/rkEZLHQw‐awقتل ذبحا على يد قوات االمن02‐07‐2012ريف
الديراني101 ديب دمشقدوماأحمد حرستا02‐07‐2012ريف في األمن قوات يد على http://youtuقتل be/yeDKjObK‐xM الديراني101 ديب دمشقدوماأحمد http://youtu.be/yeDKjObK‐xMقتل على يد قوات األمن في حرستا02‐07‐2012ريف

02‐07‐502012ريف دمشقدوماحسام خبية102
إعدم على يد قوات االمن وعثر على جثته في شارع 
عمر بن عبد العزيز داخل احد االقبية ومثل بھا

الفحل103 موس دمشقداريامحمد 2012ريف 07 العشوائ02 القصف نتيجة الفحل103 موسى دمشقداريامحمد نتيجة القصف العشوائي02‐07‐2012ريف
االسماعيل104 محمود دمشقداريابشير نتيجة القصف العشوائي02‐07‐2012ريف
كساح105 دمشقداريامحمد نتيجة القصف العشوائي02‐07‐2012ريف
المصري106 دمشقداريااسماعيل نتيجة القصف العشوائي02‐07‐2012ريف

اا شا اف ش ال ف الق ة نت محجوب107 دمشقمسراباھادي نتيجة القصف العشوائي02‐07‐2012ريف
قديج108 دمشقمسرابادالل طفلةريف ‐ طفلة قتلت نتيجة القصف العشوائي02‐07‐2012انثى
تكلة109 دمشقمسراباأنس نتيجة القصف العشوائي02‐07‐2012ريف

قسوم110 أحمد األمامسميرة بسبب منع قوات األمن وصولھا للمشفى بمدينة حماة 02‐07‐2012انثحماةطيبة قسوم110 أحمد 02‐07‐2012انثىحماةطيبة األمامسميرة
وھي متزوجة ولديھا ستة أوالد

الرحمون111 الفتاح عبد ولديه طفالن02‐07‐282012طفلحماةخطابراجح http://youtu.be/nzQms8Rosvkقتل على يد قوات الجيش وھو متزوج
األسعد112 محمد متأثرا بجراحه02‐07‐502012حماةطيبة األمامخالد
الحمصي113 علي http://youtu.be/NN‐aaQxf4yQبرصاص قوات الجيش02‐07‐2012حماةالجلمةسيار ي جيشي و ص pبر //y / Q yQ

اثر استھداف قوات الجيش لسيارة تقلّ  عماالً  في 02‐07‐2012حماةالتريمسةمحمد سليم الحماد114
الزراعة، على طريق تل ملح

الخالدالطيباني115 العزيز عبد قتل على يد قوات الجيش في مزرعته02‐07‐302012حماةطيبة األمامماھر
العمر116 دمشقدومامحمد الجيش02‐07‐302012ريف قوات يد على العمر116 دمشقدومامحمد 302012ريف 07 على يد قوات الجيش02
األحمد117 محمد نتيجة القصف العشوائي02‐07‐2012انثىادلبسراقبغازية
زبداني118 كامل قتل برصاص قوات األمن02‐07‐2012ادلبوادي خالدفواز
الخلوف119 الخالد http://youtu.be/Upz2TqZ29jwمتأثرا بجراحه02‐07‐2012ادلبمعرة حرمةعبدالرزاق
كيروان120 شيحونعبدالمجيد 2012ادلبخان 07 العشوائ02 القصف http://youtuنتيجة be/MC94ElGzpVU كيروان120 http://youtu.be/MC94ElGzpVUنتيجة القصف العشوائي02‐07‐2012ادلبخان شيحونعبدالمجيد
حزراوي121 نتيجة القصف العشوائي02‐07‐2012ادلبخان شيحونمحمد
قطران122 نتيجة القصف العشوائي02‐07‐2012ادلبخان شيحونعبدهللا
النجم123 نتيجة القصف العشوائي02‐07‐2012انثىادلبخان شيحونبراءة
ال124 ال ال لالخلف 2012ا 0 ل02 نة ف األ ا ق ا قتل الصالح124 المحمد خلف حلب02‐07‐2012ادلبالبويدرمحمد قتل برصاص قوات األمن في مدينة
الجاسم125 حسين قتلو على يد قوات الجيش02‐07‐2012ادلبخربة مرتينابن
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الجاسم126 حسين قتلو على يد قوات الجيش02‐07‐2012ادلبخربة مرتينابن
الجاسم127 حسين قتلو على يد قوات الجيش02‐07‐2012ادلبخربة مرتينابن
الجاسم128 حسين قتلو على يد قوات الجيش02‐07‐2012ادلبخربة مرتينابن
الفھد129 توفيق ياسينھادي العشوائي02‐07‐2012ديرالزورالشيخ القصف نتيجة ھ129 يق و يني زوريخ ي 2012ير 07 ي02 و يج  
الحمود130 فويز برصاص قناص02‐07‐2012ديرالزورالعرضيابراھيم

أحمد131 السيد المولى عبد الزور02Yes‐07‐192012ديرالزورالبوكمالمحمود بدير الجيش قوات برصاص قتل منشق محدن

https://www.facebook.com/photo
.php?fbid=353767531362230&set=

أحمد131 السيد المولى عبد بدير الزور02Yes‐07‐192012ديرالزورالبوكمالمحمود محدن منشق قتل برصاص قوات الجيش
a.154345947971057.39836.145441

588861493&type=1&theater

النايف132 برصاص قناص02‐07‐2012ديرالزورمحمد
ية133 الھ ل يديةجھ الزالح 2012دي 07 ائ02 ش ال ف الق ة httنت // t b /d2OE 896kAA الھوية133 http://youtu.be/d2OEa896kAAنتيجة القصف العشوائي02‐07‐2012ديرالزورالحميديةمجھول
مھنا134 المدينة02‐07‐2012ديرالزورنضال نتيجة القصف العشوائي على أحياء
اللولح135 حسن المدينة02‐07‐2012ديرالزورخالد نتيجة القصف العشوائي على أحياء
جربوع136 المدينة02‐07‐2012ديرالزورمحمد نتيجة القصف العشوائي على أحياء

ا ةالا ل أ ل ش ل ف لق ة مدار137 المدينة02‐07‐2012ديرالزورماھر نتيجة القصف العشوائي على أحياء
عراج138 أبو جمال المدينة02‐07‐2012ديرالزورمحمد نتيجة القصف العشوائي على أحياء
الھوية139 http://youtu.be/CpbrZC5ih78قتل برصاص قناص02‐07‐2012ديرالزورالحميديةمجھول

خربانة140 كمال ياسينمحمود 2012ديرالزورالشيخ 07 العشوائ02 القصف ?http://www.youtube.com/watchنتيجة خربانة140 كمال نتيجة القصف العشوائي02‐07‐2012ديرالزورالشيخ ياسينمحمود
v=Rwyqk_nWj7w

نتيجة القصف العشوائي وھو من ذوي االحتياجات 02‐07‐482012ديرالزورالصناعةمحمد حسين الضيف141
الخاصة

علي142 السيد أحمد العشوائي02‐07‐282012حلبإعزازعبدهللا http://youtu.be/4M2BcFzy7fkمعلم مدرسة ابتدائية نتيجة القصف ي ي زب ز يبإ و يج ي ب ر /ttp://youtu.beم c y
العشواي143 http://youtu.be/Cl8O_JDqu4cقتل برصاص قناصة02‐07‐222012حلبإعزازعالء

ناشط إعالمي قتل اثناء تغطيته للقصف على مدينة إعزاز02‐07‐2012حلبتل رفعتمحمد حمدو حالق144

أ أل ق سعيد145 شيخ برصاص قوات األمن على أحد الحواجز بريف طرطوس02‐07‐242012حلبالبابعطا

الفروح146 العتمان ذبيان محمد إعزاز02‐07‐2012حلبمارعفروح نتيجة القصف العشوائي على مدينة
الخطيب147 عيدو كرمو إعزاز02‐07‐2012حلبمارعزياد نتيجة القصف العشوائي على مدينة
الراغب148 عبدالرحمن 2012حلبالبابعبدالسال 07 إعزاز02 دينة عل العشوائ القصف نتيجة الراغب148 عبدالرحمن إعزاز02‐07‐2012حلبالبابعبدالسالم نتيجة القصف العشوائي على مدينة
العلوش149 رياض حمص02Yes‐07‐2012درعاالحارةعدي في مجند منشق قتل على يد قوات الجيش
المبسبس150 قتل تحت التعذيب02Yes‐07‐2012درعاطفسأحمد
الحراكي151 http://youtu.be/sDwJEEHQB6gقتل برصاص قوات الجيش في حمص02‐07‐2012درعانزار

نا ااطفنظا ش ال ف الق ة //نت / مبسبس152 عدنان http://youtu.be/zxI4L7Ald3Aنتيجة القصف العشوائي02‐07‐2012درعاطفسنظام

مجند منشق قتل برصاص قوات األمن في البوكمال بدير 02Yes‐07‐2012درعاالشيخ مسكينيوسف شكري الحريري153
الزور

الزبداني154 متأثرا بجراحه02‐07‐2012درعاكفر شمسبالل
المصري155 محسن نتيجة القصف العشوائي02‐07‐2012درعاأم المياذنمنذر
بكار156 محمود http://youtu.be/iCr9f4MuwkIقتل على يد قوات الجيش02‐07‐2012حمصبابا عمروعبدالرحمن
درويش157 http://youtu.be/YyLvwHlj0R0نتيجة القصف العشوائي02‐07‐2012حمصالرستنوائل

د158 الك ا الشاف 262012ك 07 شق02 د ق ط عل ة قنا ا httقتل // t b /h7WhCbFN4GQ الكردي158 دمشق02‐07‐262012حمصكرم الشاميفراس http://youtu.be/h7WhCbFN4GQقتل برصاص قناصة على طريق حمص

الرفاعي159 قتل على يد قوات الجيش02‐07‐2012حمصباب ھودعبدالرحيم
عرفان160 http://youtu.be/xKldVJYyRQsطفل قتل نتيجة القصف العشوائي02‐07‐2012طفلحمصالغنطوعدنان
ھنادوي161 مراد التعذيب02Yes‐07‐2012حمصشنشارعماد تحت ھنادوي161 مراد 2012حمصشنشارعماد 07 02Yesتحت التعذيب

أمام مسجد توفي متأثرا بجراحه في األراضي التركية02‐07‐2012الالذقيةسلمىخليل ابراھيم162

مجند منشق قتل على يد قوات الجيش في حي باب ھود 02Yes‐07‐2012الالذقيةمصطفى مجھول العائلة163
بحمصص

ابراھيم164 الشيخ الھادي عبد دمشقدومامحمد قتل على يد قوات األمن03‐07‐2012ريف
ابراھيم165 الشيخ الھادي عبد دمشقدومااسماعيل قتل على يد قوات األمن03‐07‐2012ريف
الصمادي166 دمشقدومامصطفى متأثرا بجراحه03‐07‐2012ريف

ن ط فل از أ لق األ ا ق ل قتل فلسطيني 03‐07‐2012جنسيات اخرىفلسطينمحمد الشعبي167 وھو قتل على يد قوات األمن ويلقب أبو مازن
الجنسية‐دوما‐ريف دمشق
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نتيجة القصف العشوائي على منطقة العب ويلقب أبو 03‐07‐332012ريف دمشقدوماإبراھيم الحصري168
سليمان

االسم169 يصل دمشقدومالم منزلھا03‐07‐2012انثىريف على ھاون بقذيفة
http://www.youtube.com/watch?
v=eVF4yZg0IUg&feature=youtube م169 ل ي قوم 2012ىري 07 ھ03 ز ى  ون  ي  vب eVF4yZg0IUg&feature youtube_

gdata

طفلة قتلت بقذيفة ھاون على منزلھا03‐07‐2012انثى ‐ طفلةريف دمشقدومالم يصل االسم170
http://www.youtube.com/watch?
v=eVF4yZg0IUg&feature=youtube_

gdatagdata
غصن171 دمشقجدبدة عرطوزوليد قتل على يد قوات الجيش03‐07‐2012ريف
الثلجي172 شامي دمشقالزريقيةإسماعيل قتل مع أخيه نتيجة القصف العشوائي03‐07‐2012ريف
الثلجي173 شامي دمشقالزريقيةخالد قتل مع أخيه نتيجة القصف العشوائي03‐07‐2012ريف
حايك174 تاصالح شقح د 2012يف 07 ن03 األ ات ق ا حايك174 دمشقحرستاصالح برصاص قوات األمن03‐07‐2012ريف

متأثرا بجراحه وھو فلسطيني الجنسية‐دير العصافير‐03‐07‐2012جنسيات اخرىفلسطينعبدالرؤوف عثمان175
ريف دمشق

ق خ الش ا شث اف ش ال ف الق ة ?http://www.youtube.com/watchن
قويدر176 الشيخ بسام دمشقعربينھيثم ?http://www.youtube.com/watchنتيجة القصف العشوائي03‐07‐242012ريف

v=6g1Shcnpfpg&feature=youtu.be

المبخر177 عدنان دمشقعربينيحيى نتيجة القصف العشوائي03‐07‐92012طفلريف

http://www youtube com/watch?
?http://www.youtube.com/watchنتيجة القصف العشوائي03‐07‐2012ريف دمشقعربينرسالن أحمد الدرة178

v=K5Akll5CcSM&feature=youtu.be

المجيد179 دمشقدوماعبدالرزاق http://youtu.be/ZnygbiXjU70قتل على يد قوات األمن03‐07‐2012ريف
عسقول180 دمشقدوماتوفيق جثته03‐07‐2012ريف http://youtu.be/ZVgNosNL3LEقتل على يد قوات األمن وقامو بحرق و يق قوو جري رق ب و و ن و ي ى /ttp://youtu.beل g os 3

http://youtu.be/JMiLm1wPuZMقتل على يد قوات األمن وقطعت بعض أعضائھم03‐07‐2012ريف دمشقدومامجھول الھوية181

http://youtu.be/JMiLm1wPuZMقتل على يد قوات األمن وقطعت بعض أعضائھم03‐07‐2012ريف دمشقدومامجھول الھوية182

مجند قتل على يد قوات الجيش اثر محاولته االنشقاق03‐07‐2012ريف دمشقيلدامحمد راتب المصري183

عمار184 سمير عمرو03‐07‐2012حمصمھينأحمد قتل برصاص قوات الجيش في بابا
علوان185 الدين 2012حمصالخالديةمح 07 الجيش03 قوات يد عل httpقتل // o t be/ OggG f 9A علوان185 الدين http://youtu.be/z‐OggGzf_9Aقتل على يد قوات الجيش03‐07‐2012حمصالخالديةمحي
الرجب186 رجب نتيجة القصف العشوائي03‐07‐2012حمصالرستنأحمد

03‐07‐2012حمصالقصيرمجھول الھوية187
عثر على جثة ألحد أھالي المدينة مقتولة ومرميه في 

الطريق وقد تفسخت بسبب عدم تمكن أحد من الوصول 
http://www.youtube.com/watch?

v=x65‐USU5Eow
إليھا

v x65 USU5Eow

الرفاعي188 برصاص قوات الجيش03‐07‐2012حمصجورة الشياحيامن

?http://www.youtube.com/watchبرصاص قوات الجيش03‐07‐2012حمصجورة الشياحعبدهللا مشھداني189
v=T7XfV23UJTY

http://youtu.be/odzGy8E2cbQنتيجة القصف العشوائي وھو متزوج ولديه ثالثة أطفال03‐07‐372012حمصتلبيسةغالب الضحيك190

قتل في مزرعته بالقرب من البويضة الشرقية نتيجة 03‐07‐2012حمصسكرةممدوح عبد الوھاب عودة191
العشوائي القصف

http://youtu.be/4MMQsqL1Pz4
ي و  

العتر192 قاسم  http://youtu.be/tPumDNsioEoعلى يد قوات الجيش03‐07‐2012حمصالقصيرخالد 

تم اعتقاله يوم امس من حاجز ربله و وجد اليوم مقتوال 03Yes‐07‐2012حمصالعاطفيةوليد بلوط193
تحت التعذيب

ةق مقتوالطف اليوم وجد و ربله حاجز من امس يوم اعتقاله تم بستاني194 اليوم مقتوال 03Yes‐07‐2012حمصالعاطفيةعبدالقادر تم اعتقاله يوم امس من حاجز ربله و وجد
تحت التعذيب

ملقب بابو عامر أصيب بشظايا قذيفة دبابة أثنائ 03‐07‐2012حمصجورة الشياحعبيدة البسطي195
خروجه مظاھرة في حي القرابيص

http://www.youtube.com/watch?
v=SP6UvclRHxE

الشواھد196 معروف الكريم عبد 2012حمصالشواھدمحمد 07 العشوائ03 القصف نتيجة
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دويعر202 عماد طفل قتل نتيجة القصف العشوائي03‐07‐2012طفلدرعاعاصمابن
غيثان203 نتيجة القصف العشوائي03‐07‐2012درعاصورعماد

رقيب أول منشق قتل على يد قوات الجيش في بلدة كفر 03Yes‐07‐2012درعانمرسليمان محمد شحادة204
سشمس

المحاميد205 المياذن03‐07‐2012درعادرعا البلدخالد قتل على يد قوات األمن في بلدة أم
الحاري206 حسام متأثرا بجراحه03‐07‐2012درعاعتمانشادي
المسالمة207 http://youtu.be/Ccg2XjUUwoEبالقصف العشوائي03‐07‐2012درعاداعلباسل

معرةأ طريق عل بقذيفة سيارته استھداف اثر قتل عبيد208 رشيد محمد طريق معرة 03‐07‐2012حلبالجينةأحمد قتل اثر استھداف سيارته بقذيفة على
مصرين

صيدالني قتل نتيجة القصف العشوائي على مدينة إعزاز03‐07‐2012حلبمارعمحمد أسامة فروح209

فا210 ة ينزھ 302012انثحلكلجب 07 الد03 أ ثالثة ھا لد ة تز ھ ائ ش ال ف الق فارس210 ثالثة أوالد03‐07‐302012انثىحلبكلجبرينزھرة بالقصف العشوائي وھي متزوجة ولديھا
العمر211 الخالق عبد بالقصف العشوائي03‐07‐432012حلبعندانمحمد

برصاص قوات الجيش وھو متزوج ولديه ستة اطفال03‐07‐402012حلبمنغمحمد يوسف اسماعيل212

http://youtu.be/QBTBZSWEMZ8برصاص قوات الجيش03‐07‐2012حلبتل رفعتمحمد رشيد درباس 30 عام213

http://youtu.be/yIFS8V3NkDIمجند منشق قتل على يد قوات الجيش في إعزاز بحلب03Yes‐07‐2012ديرالزوراسماعيل عبد المجيد214

برصاص قناص03‐07‐162012طفلديرالزوردير العتيقغياث شويلة215

http://www.facebook.com/photo.
php?fbid=404890679546094&set=
a.193299227371908.37088.193044

387397392&type=1387397392&type=1
مولود216 برصاص قناص03‐07‐2012ديرالزورياسين
اإلسحاق217 مأمون http://youtu.be/HWCjveCBs2Aبالقصف العشوائي03‐07‐2012انثىديرالزورالمريعيةوداد
خليفة218 عدي نتيجة القصف العشوائي03‐07‐42012طفلديرالزورخالد

http://www facebook com/photo

جراء القصف العشوائي03‐07‐2012ديرالزورالجبيلةسعيد رشاد السياد219

http://www.facebook.com/photo.
php?fbid=404974146204414&set=
a.193299227371908.37088.193044

387397392&type=1
الحسن220 ياسين األماعبدالرزاق 302012حماةطيبة 07 ن03 األ قوات صاص ب الحسن220 ياسين برصاص قوات األمن03‐07‐302012حماةطيبة األمامعبدالرزاق
الزھوري221 احمد طفالن03‐07‐282012طفلحماةخطابنضال قتل على يد قوات االمن وھو متزوج ولديه

03Yes‐07‐2012حماةالحويزنورس  محمد السلوم222
مجند منشق قتل على يد قوات الجيش حيث قاموا 

بالحراب وطعنه صدره على المباشر الرصاص http://youtu.be/yI3lznRs8vkباطالق ب ر ر و ب ى  ر  ب ص  ر ق  ب

لديه أربعة اطفال قتل على يد قوات األمن في حي 03‐07‐402012حماةالقصورأحمد سماك223
المزارب

السليمان224 أحمد األمامبشار برصاص قوات الجيش وھو متزوج ولديه ولدان ويلقب 03‐07‐312012حماةطيبة السليمان224 أحمد 03‐07‐312012حماةطيبة األمامبشار
بأبو نيدم

ابرص225 حسن http://youtu.be/‐sogsLS4MDgبرصاص قوات الجيش03‐07‐2012ادلبالراميمحمد
النجم226 صباح http://youtu.be/Wcsn4Bc8yaoمتأثرا بجراحه03‐07‐2012ادلبخان شيحونبرھان
الھوية227 األمن03Yes‐07‐2012ادلبسراقبمجھول http://youtu.be/mOkrMsGgd2Yمجند منشق قتل على يد قوات ھ نھ و ي ى ق pج //y / g
غضبان228 نتيجة القصف العشوائي03‐07‐352012الالذقيةسلمىعلي

قتل برصاص قوات الجيش بمدينة إعزاز 2‐7‐032012‐07‐2012حلبراس الحمراعدي غانم منصور229

المدني230 قاسم العشوائي04‐07‐2012حمصالرستنقتيبة القصف http://youtuجراء be/crDBWV4skvQ المدني230 قاسم 2012حمصالرستنقتيبة 07 http://youtu.be/crDBWV4skvQجراء القصف العشوائي04
شمس231 دمشقدوماراتب مقتول04‐07‐2012ريف عثر على جثته داخل منزله وھو

عثر على جثته وھو مذبوح ومفصول الرأس عن الجسد04‐07‐2012ريف دمشقدوماأحمد شيخ القصير232

لبودة233 دمشقدوماكاسم 602012ريف 07 الريحان04 بلدة ف األمن قوات يد عل قتل لبودة233 دمشقدوماكاسم قتل على يد قوات األمن في بلدة الريحان04‐07‐602012ريف
سنير234 خالد دمشقدوماعبدهللا قتل على يد قوات األمن في بلدة الريحان04‐07‐2012ريف
سنير235 خالد دمشقدوماتسنيم قتل على يد قوات األمن في بلدة الريحان04‐07‐102012ريف

الھوية236 دمشقدومامجھول نتيجة القصف العشوائي وتم استخراج جثته من تحت 04‐07‐2012ريف
ق

http://youtu.be/kgTwouPYmrU ھوي236 قوجھول 2012ري 07 04
االنقاض

http://youtu.be/kgTwouPYmrU

التكلة237 دمشقمسرابامحمد http://youtu.be/CxzaZwLgzh0برصاص قوات األمن04‐07‐2012ريف
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رمضان238 دمشقمسرابازھير برصاص قوات األمن04‐07‐2012ريف
الرحيم239 عبد دمشقمسراباصادق قتل على يد قوات األمن ذبحا بالسكين04‐07‐602012ريف
بكري240 بشار دمشقمسراباحسام قتل على يد قوات األمن ذبحا بالسكين04‐07‐2012ريف

h // b / h
https://www.youtube.com/watchقتل على يد قوات األمن ذبحا بالسكين04‐07‐262012ريف دمشقمسرابابرھان حمادة241

?v=w5TFKCQMegA&feature=plcp

التكلة242 دمشقمسرابافواز بالسكين04‐07‐2012ريف ذبحا األمن قوات يد على https://www.youtube.com/watchقتل
التكلة242 دمشقمسرابافواز قتل على يد قوات األمن ذبحا بالسكين04‐07‐2012ريف

?v=ovYKe7S8618&feature=plcp

https://www.youtube.com/watchوالدة فواز قتل على يد قوات األمن ذبحا بالسكين04‐07‐2012انثىريف دمشقمسراباانعام التكلة243
?v=ovYKe7S8618&feature=plcpp p

https://www.youtube.com/watchزوجة فواز التكلة قتلت على يد قوات األمن ذبحا بالسكين04‐07‐2012انثىريف دمشقمسرابامھا بلو244
?v=ovYKe7S8618&feature=plcp

لة ا ال ل اأ شا لف ذ أل ق ل ل ق العائلة245 مجھول دمشقمسراباأكرم قتل على يد قوات األمن ذبحا بالسكين04‐07‐672012ريف

https://www.youtube.com/watchقتل على يد قوات األمن ذبحا بالسكين04‐07‐2012ريف دمشقمسرابامحمد الباشا246
?v=0lFTBgZ7VjE&feature=plcp

حطاب697 راشد http://youtu.be/saI0243YrDMنتيجة القصف العشوائي10‐07‐2012ديرالزورمحمد
البعاج698 احمد نتيجة القصف العشوائي10‐07‐2012ديرالزورعبدالحميد

قتل برصاصة قناصة بالقرب من جسر محمد الدرة و 10‐07‐2012ديرالزورمحمد عالء العلي699
كانت إصابته في الرقبة

العبوش700 شاكر http://youtu.be/kJfx‐xIrpqUنتيجة القصف العشوائي10‐07‐2012ديرالزورالجبيلةمحمود بوش ر زورجبيو يير و /ttp://youtu.beيج J pqU

قتل على يد قوات الجيش في منطقة غسان عبود10‐07‐2012ديرالزورعمر كنعان701
http://www.youtube.com/watch?
v=k2ZxD7N8PFc&feature=youtube

gdata player
http://www facebook com/photo

10‐07‐2012ديرالزورمجھول الھوية702
بائع للمناديل في مدينة ديرالزور قتل نتيجة القصف 

العشوائي

http://www.facebook.com/photo.
php?fbid=407408099294352&set=
a.193299227371908.37088.193044
387397392&type=1&relevant_cou

nt=1

10Yes‐07‐2012دمشقبرزةحسام ترياقي703
ملقب بـ أبو النور، قتل تحت التعذيب، وقد اعتقل بتاريخ 

عمله مكان من 5‐6‐2012

https://www.facebook.com/photo
.php?fbid=340092742734872&set=
a.124989290911886.26229.124115 ن  ن   5 6 2012a.124989290911886.26229.124115

837665898&type=1&theater

https://www.facebook.com/photo
php?fbid=474370352575962&set=

=php?fbid=474370352575962&set.قتل برصاص قوات األمن10‐07‐2012دمشقكفر سوسةعمار العمري704
a.231306316882368.72575.213127

335366933&type=1&theater

ھا أص ح ات كد ته إصا اً تأث ال ف ت
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قتل برصاص قوات الجيش في قلعة الحصن وتم خطف 10‐07‐332012حمصبابا عمروزياد أحمد طحان714
جثمانه

العباس715 العزيز عبد حسين 10‐07‐2012حمصتلكلخمحمد
نتيجة القصف العشوائي على قرية النورة في جمھورية 
ا ف ل القت كا ث ال ش ال ل ق نا ل س715 ب زيز ب 2012صخين 07 القتيل فيھا10 لبنان من قبل الجيش السوري، حيث كان

طرفة716 طفل قتل نتيجة القصف العشوائي10‐07‐2012طفلحمصالقصيرعالء
الحموي717 http://youtu.be/irUrsH4g41Eنتيجة القصف العشوائي10‐07‐2012حمصدار الكبيرةحيان
العبيد718 العشوائي10‐07‐2012حمصالرستنعبدالرزاق القصف http://youtuنتيجة be/4XwqisSNtlY العبيد718 http://youtu.be/4XwqisSNtlYنتيجة القصف العشوائي10‐07‐2012حمصالرستنعبدالرزاق
القندقجي719 علي محمد نتيجة القصف العشوائي10‐07‐2012حمصتلكلخعالء

?http://www.youtube.com/watchقتل نتيجة القصف العشوائي10‐07‐2012حمصعبدالرحمن سمير القصاب720
v=djDg9Nf8pLs

د نة د ف ش ال ات ق ا قتل نشق ند مدينة دير 10Yes‐07‐2012حمصالرستنيونس أيوب721 في مجند منشق قتل برصاص قوات الجيش
الزور

http://youtu.be/YrWHTl3_4G8

الزعبي722 قاسم http://youtu.be/k6YK9ojirv8نتيجة القصف العشوائي10‐07‐2012حمصالرستنكوثر
طالس723 http://youtu.be/t29JkzD3x1Aمالزم أول منشق نتيجة القصف العشوائي10Yes‐07‐2012حمصالرستنحسين

ل ش ل ف لق ة ل ق متزوج ولديه 10‐07‐352012حلبالبابمحمد عبد الرزاق نعساني724 قتل نتيجة القصف العشوائي إعزاز وھو
ستة اطفال

http://youtu.be/THjCgWAxvrA

النجار725 محمد http://youtu.be/MEJ1A‐G36X0قتل نتيجة القصف العشوائي إعزاز10‐07‐412012حلبالبابمنير
شرطي منشق قتل على يد قوات األمن وعثر على جثته 

في اوتستراد حلب الباب ‐ قرب قرية دير قاق  ومكبلة 10YesYes‐07‐2012حلبالبابطاھر حمود726
اليدين وعليھا آثار التعذيب

http://youtu.be/wkJPr‐ZIZNQ

عثر على جثته في اوتستراد حلب الباب  قرب قرية دير 10Yes‐07‐2012حلبالبابمجھول الھوية727
التعذيب آثار وعليھا اليدين ومكبلة قاق

http://youtu.be/wkJPr‐ZIZNQ
يب ر  يھ  ين و ي ب  ق  و

10Yes‐07‐2012حلبالبابمجھول الھوية728
عثر على جثته في اوتستراد حلب الباب  قرب قرية دير 

قاق  ومكبلة اليدين وعليھا آثار التعذيب

https://www.facebook.com/medi
a/set/?set=a.448191258554228.10
3723.201246229915400&type=3

قتل على يد قوات األمن  بعد  إعتقاله صباحا على حاجز 10‐07‐432012طفلحلبريتانمصطفى فؤاد مروش729
الكندي وھو منزوج ولديه طفل

http://youtu.be/HEj912iP4Xw

سنون730 عبدالحي خالد قتل برصاص قوات الجيش على احد الحواجز قرب 10‐07‐272012حلبكفركرمينعبدالمنعم
شق د ن قاد ھ اق

ي م
سراقب وھو قادم من دمشق

عثر على جثته في وادي كفركرمين القريبة من األتارب10‐07‐2012حلبكفركرمينمجھول الھوية731

https://www.facebook.com/photo
.php?fbid=392794774117299&set=
a.381763105220466.89069.379780a.381763105220466.89069.379780

905418686&type=1&theater

موسى732 الدين قوات األمن10Yes‐07‐2012حلبعفرينعز قتل تحت التعذيب بععد خطفه على يد
السكنة733 األمن10Yes‐07‐202012حلبمعارة األرتيقمحمد http://youtu.be/bh239htKm‐4مجند منشق قتل على يد قوات
شھابي1191 كريم حج صادق http://youtu.be/etbplwnPflQبرصاص قوات األمن15‐07‐122012طفلحلبالبابمحمد

كزاز1192 أحمد برصاص قوات األمن15‐07‐232012حلبالبابمحمد

https://www.facebook.com/photo
.php?fbid=449995948373759&set=
a.242268182479871.64409.201246a.242268182479871.64409.201246
229915400&type=1&relevant_cou

nt=1
الدھان1193 قتل برصاص قناص15‐07‐2012حلبجرابلسسليم
يوسف1194 يوسف أوالد15‐07‐322012حلبمايرزھير ثالثة ولديه متزوج العشوائي القصف نتيجة يوسف1194 يوسف 322012حلبمايرزھير 07 ثالثة أوالد15 نتيجة القصف العشوائي متزوج ولديه

برصاص قوات األمن اثر اصابة بالرأس15‐07‐302012درعادرعا البلدمحمد جبر عبد الرحيم سويدان1195

https://www.facebook.com/photo
.php?fbid=421935267845229&set=
a.336886136350143.73830.336444

963060927&type=1&theater

يدعى ابو وسيم أصيب برصاص قناص منذ اسبوع 15‐07‐2012درعادرعا المحطةمصطفى المحزم1196
وتوفي اليوم متأثرا بجراحه

ته ا ل ه ل النا اطال اال ا ق قا على دراجته 15‐07‐2012درعابصر الحريريحيى محمد الكسور1197 قامت قوات االمن باطالق النار عليه وھو
النارية

http://youtu.be/4rtcRugchBg
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مسالمة1198 أحمد منزله15‐07‐2012درعادرعا البلدرياض http://youtu.be/Ko_QeZOz1nQقتل برصاص قوات األمن بداخل
زيد1199 أبو ركان http://youtu.be/CohNr0fKQIUنتيجة القصف العشوائي15‐07‐2012درعاداعلمحمد

ة1200 ال كل خ 2012االش 0 1
جماعية  http://www.facebook.com/mediaعثر على جثته مع أربعة أشخاص في مقبرة

/ /? 133 83 8342048 281 الھوية1200 15‐07‐2012درعاالشيخ مسكينمجھول
ي ج بر ي ص رب ع ج ى ر
set/?set=a.133783583420487.281/بالمدينة وھو شاب طوله 185 وجثته متفحمة

3.130855577046621&type=1

جماعية مقبرة في أشخاص أربعة مع جثته على http://www.facebook.com/mediaعثر
الھوية1201 15‐07‐702012درعاالشيخ مسكينمجھول

جماعية  عثر على جثته مع أربعة أشخاص في مقبرة
set/?set=a.133783583420487.281/بالمدينة وجثته متفحمه وقدمه مسكورة

3.130855577046621&type=1

جماعية مقبرة ف أشخاص أربعة مع جثته عل http://www.facebook.com/mediaعثر
15‐07‐202012درعاالشيخ مسكينمجھول الھوية1202

جماعية  عثر على جثته مع أربعة أشخاص في مقبرة
set/?set=a.133783583420487.281/بالمدينة

3.130855577046621&type=1

ة ا ة ق ف أشخا ة أ ثته ل http://www.facebook.com/mediaث
15‐07‐302012درعاالشيخ مسكينمجھول الھوية1203

جماعية  عثر على جثته مع أربعة أشخاص في مقبرة
بالمدينة

http://www.facebook.com/media
/set/?set=a.133783583420487.281

3.130855577046621&type=1

العمان1204 برد15‐07‐2012درعاالعمانذياب قتل برصاص قناص على طريق

http://youtu.be/7CiQruCi6Ywقتل مع ابنه تحت التعذيب على أحد الحاوجز ببلدة الرامي15Yes‐07‐2012ادلبالراميحسين الحاج موسى1205

قتل مع والده تحت التعذيب على أحد الحاوجز ببلدة 15Yes‐07‐2012ادلبالراميطارق حسين الحاج موسى1206
الرامي

http://youtu.be/7CiQruCi6Yw
ي ر

مجند منشق قتل برصاص قوات الجيش في مدينة دير 15Yes‐07‐2012ادلبخالد الحمدو1207
الزور

http://youtu.be/rlRLfFdQaHo

حمدو1208 سالم بالقصف العشوائي15‐07‐2012ادلبسلقينعلي
القرضة1209 العشوائي15‐07‐2012ادلبسلقينأحمد بالقصف القرضة1209 بالقصف العشوائي15‐07‐2012ادلبسلقينأحمد
اكتع1210 مصطفى بالقصف العشوائي15‐07‐2012ادلبسلقينصامد
حمدو1211 نصر بالقصف العشوائي15‐07‐2012ادلبسلقينادھم
شحود1212 بالقصف العشوائي15‐07‐2012ادلبسلقينيوسف

عل النا إطالق اث ن األ قوات صاص ب قتلت وائل أ النار على 15‐07‐2012انثىادلببنشصبحية البنشي1213 أم وائل قتلت برصاص قوات األمن اثر إطالق
سيارتھا مع أھلھا

الفاخوري1214 عادل طفل قتل برصاص قوات األمن15‐07‐2012طفلادلبسوق الخضرةمحمد
قربي1215 القادر عبد قتل على يد قوات الجيش15‐07‐2012ادلبأريحامحمد

خ الش أ اا لال شا ال ا ق //ا / الشيخ1216 أحمد http://youtu.be/uwICoPjqUrcبرصاص قوات الجيش15‐07‐2012ادلبالراميحمادي
الكريم1217 عبد المحسن عبد نتيجة القصف العشوائي15‐07‐282012حماةقلعة المضيقجالل
صطوف1218 حسن المضيق15‐07‐302012حماةالتوينةعالء نتيجة القصف العشوائي على قلعة
المصطفى1219 خليف ولديه طفل15‐07‐302012طفلحماةمعرزفاحمد http://youtu.be/eagu1G25djYقتل برصاص قوات الجيش وھو متزوج
قماز1220 برصاص قوات األمن اثر أصابة بالرأس15‐07‐512012انثىحماةالحميديةرفيقة

15‐07‐352012انثىحماةشيزرعائشة عبد الباري الصندل1221
برصاص الجيش من حاجز الدير الموجود في مدينة 
محردة وھي متزوجة ولديھا أربعة أوالد وأربع بنات

الحماد1222 علي قتل برصاص قوات الجيش15‐07‐2012الحسكةعبد السيدموسى

15‐07‐2012القنيطرةأحمد صالح السرحان النعيمي1223
قامت قوات األمن المتمركزة على أحد حواجز مخيم درعا 

للنازحين باطالق اربع رصاصات عليه وتوفي اليوم 
بجراحه متأثرا بجراحهمتأثرا

حرب1224 عفيف قتل تحت التعذيب15Yes‐07‐402012السويداءعالء
الخلوف1225 عطية http://youtu.be/pRIFDNV0nPoقتل برصاص قوات األمن في الذيابية بريف دمشق15‐07‐2012ديرالزورموحسنمحمود

?http://www.youtube.com/watchبرصاص قوات األمن اثر اصابة بالرأس15‐07‐302012ديرالزورالبوكمالياسر حسام الحاج محمد الصلوح1226
7H J kQfIv=7HmrJvkQfIs

قتل برصاص قوات الجيش بالقرب من دوار الصناعة15‐07‐2012ديرالزورصالح مھيدي الحمد1227

https://www.facebook.com/photo
.php?fbid=408668155835013&set=
a.193299227371908.37088.193044a.193299227371908.37088.193044

387397392&type=1&theater

 

 لندن
ن - 

إلنسا
وق ا

  لحق
ورية

ة الس
لشبك

 ا

Syrian Network for Human Rights - L
ondon



القطمير1228 برصاص قوات الجيش15‐07‐2012ديرالزورمحمد
درويش247 دمشقمسراباسامي مات حرقا على يد قوات الجيش04‐07‐502012ريف

https://www.youtube.com/watchقتلو على يد قوات األمن ذبحا04‐07‐2012ريف دمشقمسراباكمال الباشا248
?v=0lFTBgZ7VjE&feature=plcp?v 0lFTBgZ7VjE&feature plcp

قديح249 أكرم دمشقمسراباصھر قتلو على يد قوات األمن ذبحا04‐07‐2012ريف
الخولي250 دمشقمسراباعمر قتلو على يد قوات األمن ذبحا04‐07‐2012ريف
بكر251 بشار دمشقمسراباحسام قتلو على يد قوات األمن ذبحا04‐07‐222012ريف

ذبحا قتلت عقليا معاقة الخاصة االحتياجات ذوي من الطن252 دمشقمسرابافاطمة قتلت ذبحا 04‐07‐2012انثىريف من ذوي االحتياجات الخاصة  معاقة عقليا
بالسكين

من ذوي االحتياجات الخاصة  معاقة عقليا قتلت ذبحا 04‐07‐2012انثىريف دمشقمسراباصباح الطن253
بالسكين

ل254 الخ شقاباعدنان د 422012يف 07 ا04 ذ ن األ ات ق د عل قتل الخولي254 دمشقمسراباعدنان قتلو على يد قوات األمن ذبحا04‐07‐422012ريف

برصاص قناص04‐07‐302012ريف دمشقعربينراتب محمد الدرة255
http://www.youtube.com/watch?
v=L6SwFNGL55k&feature=youtu.b

e
أ ا ال شال شظف ث ث ف أحمد256 الحاج صالح دمشقعربينمحمد باالمس04‐07‐192012ريف توفي متاثرابجراحه حيث اصيب بشظايا

طعمة257 حسن دمشقحموريةمحمود http://youtu.be/GrpFbiKa6kkاصيب برصاص مباشر في رأسه04‐07‐2012ريف

https://www.facebook.com/photoناشط قتل برصاص األمن04‐07‐202012ريف دمشقالمليحةصھيب ديب258
php?fbid=495218307160973.php?fbid=495218307160973

ريحان259 دمشقعربينمحمد برصاص قوات األمن04‐07‐2012ريف
القبالوي260 دمشقزملكافارس متأثرا بجراحه04‐07‐2012ريف
جاجة261 دمشقحرستاخالد متأثرا بجراحه04‐07‐352012ريف ج قرج بجرري ر
السقال262 ياسين http://youtu.be/tW8UozDHJ0oقتل على يد قوات األمن04‐07‐2012دمشقالميدانمحمد
الحموي263 بسام http://youtu.be/uNYbR5tZi24متأثرا بجراحه04‐07‐122012دمشقجوبرمحمد

قتل برصاص قوات االمن على احد الحواجز غي زملكا04‐07‐2012دمشققير عاتكةأحمد شفيق الكجك264

الصالحة265 اسماعيل الدين برصاص قوات األمن04‐07‐412012ادلبمعرة النعمانكمال
المراش266 برصاص قوات األمن04‐07‐2012ادلبمعرة النعمانسعيد
الشاويش267 دبيبي القادر عبد برصاص قوات األمن04‐07‐2012ادلبمعرة النعمانوالي
حمادي268 محمد النعمانمحمود 2012ادلبمعرة 07 ن04 األ قوات صاص ب حمادي268 محمد برصاص قوات األمن04‐07‐2012ادلبمعرة النعمانمحمود

تم تسليم جثته عند حاجز السالم  حيث قامت قوات األمن 04‐07‐2012ادلبالھبيطمجھول الھوية269
بقتله

http://youtu.be/AkBBekhnVqQ

عرب270 موسى األمن04‐07‐2012ادلبالبارةمحمد http://youtu.be/cswuvLgIIQEقتل في مدينة حلب على يد قوات
ك شأ لخا اا ش ال ف الق ة نت بكور271 نتيجة القصف العشوائي04‐07‐2012ادلبخان شيحونأحمد

بكور272 أحمد نتيجة القصف العشوائي04‐07‐2012انثىادلبخان شيحونابنة
قطيني273 هللا نصر اصيب بشظايا قذيفة04‐07‐2012ادلبخان شيخونفادي 
السرماني274 نتيجة القصف العشوائي04‐07‐2012ادلبخان شيحونحازم
االسماعيل275 نتيجة القصف العشوائي04‐07‐2012ادلبخان شيحونناجد
بكري276 حاج نتيجة القصف العشوائي04‐07‐2012انثىادلبخان شيحونميساء
عينداني277 نتيجة القصف العشوائي04‐07‐2012ادلبخان شيحونعرفات
مخزوم278 http://youtu.be/BGhBxSpNR1Qبرصاص قوات الجيش04‐07‐2012ادلبخان شيحونعدنان جيشم و ص pبر //y / p Q
العنيزان279 خالد أنس ?http://youtu.be/Ydhpf1JkfI8طفل قتل مع أخيه نتيجة القصف العشوائي04‐07‐2012طفلدرعاالمسيفرةحسام
العنيزان280 خالد أنس http://youtu.be/CAejMoZmajkطفل قتل مع أخيه نتيجة القصف العشوائي04‐07‐2012طفلدرعاالمسيفرةحسن
سعيفان281 ابو علي برصاص قناص04‐07‐552012انثىدرعاالشجرةلميا
محمدالقسيم282 االمن04‐07‐2012انثىدرعاالشجرةأمونه قوات برصاص محمدالقسيم282 2012انثىدرعاالشجرةأمونه 07 برصاص قوات االمن04
العلي283 عزام االمن04‐07‐2012انثىدرعاالشجرةعائشة زوجة حسين العلي برصاص قوات
المرعي284 الجيش04Yes‐07‐2012درعامحجةمحمد مالزم اول منشق قتل على يد قوات

قتل برصاص قوات األمن على طريق بلدة الشجرة اناء 04‐07‐2012درعاالكويامحمد أحمد الوضحة285
له ع إل ه ذھابه إلى عملهذھا

قتل برصاص قوات األمن على طريق بلدة الشجرة اناء 04‐07‐2012درعاالكوياحاتم أحمد الوضحة286
ذھابه إلى عمله

المقداد287 أحمد الشام04‐07‐2012درعاالسماقيةعبدالملك قتل على يد قوات األمن ببصرى
ط288 ال ن ةنا 2012اال 0 ا04 ش ال ف الق ة hنت // b / l المطر288 منصور http://youtu.be/Xu6alIZ6qiwنتيجة القصف العشوائي04‐07‐2012درعاالسھوةناصر
منصور289 دمشق04‐07‐2012حمصعبدالجبار http://youtu.be/t8lXZy1bvikقتل برصاص قوات األمن في داريا بريف
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http://youtu.be/QVdeyybJMAwنتيجة القصف العشوائي04‐07‐2012حمصالخالديةعبدالرحمن المصري290

https://www.facebook.com/photo
h ?fbid 441349405896444&

=php?fbid=441349405896444&set.طالب بكلية البتروكيميا قتل على يد قوات األمن04‐07‐2012حمصجورة الشياحمحمد مرھف دارق السباعي291
a.266655590032494.70853.266496

590048394&type=1&theater

دياب292 الجيش04‐07‐2012حمصالخالديةياسين قوات يد http://youtuعل be/yBmQZBy9‐eg دياب292 http://youtu.be/yBmQZBy9‐egعلى يد قوات الجيش04‐07‐2012حمصالخالديةياسين

?http://www.youtube.com/watchقتلت على يد قوات األمن04‐07‐2012انثىحمصالكورنيشمجھولة الھوية293
v=xzY3ezkpXwE

الطش294 http://youtu.be/0fTydf4MMmsنتيجة القصف العشوائي04‐07‐2012حمصكرم شمشمعبدالسالم
ح295 ن شخالد ش صك 2012ح 07 ائ04 ش ال ف الق ة httنت // t b /Wh 9 GiUM نوح295 http://youtu.be/Whqy9s_GiUMنتيجة القصف العشوائي04‐07‐2012حمصكرم شمشمخالد
منصور296 أحمد http://youtu.be/JeF2j727lzsنتيجة القصف العشوائي04‐07‐2012حمصالرستنعدنان
التجرس297 خالص قتل برصاص قناص في شارع التكايا04‐07‐2012ديرالزورجمال
الطوب298 محيسن قتل برصاص قناص في شارع التكايا04‐07‐2012ديرالزورعادل

على يد قوات الجيش04‐07‐2012ديرالزورمحمد فياض العبدون299

http://www.facebook.com/photo.
php?fbid=405368776164951&set=
a.193299227371908.37088.193044
387397392&type=1&relevant couyp _

nt=1
العبد300 علي قتل بالقصف على مدينة البوكمال04‐07‐2012ديرالزورغرانيجحسن
الداخول301 http://youtu.be/RifWmtIxzFgنتيجة القصف العشوائي04‐07‐2012ديرالزورالمطار القديمياسر

http://www.facebook.com/photo.

04Yes‐07‐2012ديرالزورالحسينيةحذيفة صبحي الجاسم302
مجند منشق قتل على يد قوات الجيش اثناء محاولته 

االنشقاق بريف دمشق

ttp:// . aceboo .co /p oto.
php?fbid=405912142777281&set=
a.193299227371908.37088.193044
387397392&type=1&relevant_cou

t 1nt=1
الشماط303 بالقصف العشوائي04‐07‐252012الالذقيةسلمىأحمد
حاجو304 نتيجة القصف العشوائي04‐07‐402012الالذقيةناحية كنسياغسان
ظاھرو305 شرطي منشق قتل نتيجة القصف العشوائي04Yes‐07‐222012الالذقيةناحية كنسياھاني

برصاص قوات الجيش على الحدود السورية التركية.04‐07‐242012الالذقيةالرملعالء جمعة306

الجاسم307 جنيد االوالد04‐07‐682012حلبعزازعلي من متزوج من سيدتان ولديه عدد كبير
الصن308 أسعد اعزاز04Yes‐07‐2012حلبتل رفعتعبداللطيف في مجند منشق قتل على يد قوات الجيش

ا ن خ ش نا خ األلفش ا ق ل قتل نعسان309 شيخ حنان قتل على يد قوات األمن04‐07‐2012حلبعفرينشيخ
نعسان310 شيخ  حنان شيخ قتل على يد قوات األمن04‐07‐2012حلبعفرينعبدو 
بكور311 أحمد http://youtu.be/Sut64319qqQنتيجة القصف العشوائي04‐07‐22012طفلحماةشيزرعلي

المواس312 برصاص قوات األمن من حاجز دوار األربعين ويلقب 04‐07‐2012حماةسعد المواس312 04‐07‐2012حماةسعد
بأبو عدنان

برصاص قوات الجيش من أحد الحواجز بخان شيحون 04‐07‐2012حماةاللطامنةأحمد محمد الحميد313
بادلب

http://youtu.be/uI0ixJYWwXk

الجيران314 خلف حلب04‐07‐2012الرقةأحمد بقتل برصاص قوات الجيش بريف بري جيش و ص بر
حيدر315 http://youtu.be/z5hWiTnpCO0بالقصف العشوائي05‐07‐2012ادلبمعرة النعمانعالء
البجري316 http://youtu.be/z5hWiTnpCO0بالقصف العشوائي05‐07‐2012ادلبمعرة النعماننعسان
الصالحة317 http://youtu.be/z5hWiTnpCO0زوجة نعسان البجري بالقصف العشوائي05‐07‐2012انثىادلبمعرة النعمانثائرة
البجري318 نعسان النعمانحسن العشوائي05‐07‐2012طفلادلبمعرة بالقصف قتل http://youtuطفل be/z5hWiTnpCO0 البجري318 نعسان 2012طفلادلبمعرة النعمانحسن 07 http://youtu.be/z5hWiTnpCO0طفل قتل بالقصف العشوائي05
البجري319 نعسان طفلةادلبمعرة النعمانريان ‐ http://youtu.be/z5hWiTnpCO0طفلة قتلت بالقصف العشوائي05‐07‐82012انثى
عابدين320 http://youtu.be/z5hWiTnpCO0بالقصف العشوائي05‐07‐2012ادلبمعرة النعمانمحمود
الغجر321 مزعل http://youtu.be/cRHxwNOEeKkنتيجة القصف العشوائي05‐07‐2012ادلبالتححسين
الشعبان322 محمد 2012ادلبالتححسين 07 العشوائ05 القصف http://youtuنتيجة be/cRHxwNOEeKk الشعبان322 محمد http://youtu.be/cRHxwNOEeKkنتيجة القصف العشوائي05‐07‐2012ادلبالتححسين
الشعبان323 حسين http://youtu.be/cRHxwNOEeKkنتيجة القصف العشوائي05‐07‐2012ادلبالتحمحمد
العرنوس324 صبحي http://youtu.be/cRHxwNOEeKkنتيجة القصف العشوائي05‐07‐2012ادلبالتحأديب
القاسم325 محمد http://youtu.be/cRHxwNOEeKkنتيجة القصف العشوائي05‐07‐2012ادلبالتحفداء
ان326 ال ال شك لخا 2012ا 0 األ0 ا ق ل إ السرماني326 الجدوع إعدم على يد قوات األمن05‐07‐2012ادلبخان شيحونبكري
السرماني327 صالح إعدم على يد قوات األمن05‐07‐2012ادلبخان شيحونمحمد
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القطيني328 بديع عدنان إعدم على يد قوات األمن05‐07‐2012ادلبخان شيحونخالد
المعراتي329 خالد أحمد إعدم على يد قوات األمن05‐07‐2012ادلبخان شيحونمحمد
السرماني330 إعدم على يد قوات األمن05‐07‐2012ادلبخان شيحونحذيفة
السرماني331 محمد شيخونعبدالعزيز العشوائي05‐07‐2012ادلبخان بالقصف ي331 ر زيز ونب ي 2012بن  07 ي05 و ب 
سرماني332 بسام بالقصف العشوائي05‐07‐2012ادلبخان شيخونحسام
السرماني333 القادر عبد بالقصف العشوائي05‐07‐2012ادلبخان شيخونمأمون
المرعي334 بالقصف العشوائي05‐07‐2012ادلبخان شيخونماھر
جنكي335 شيخونلوثر العشوائي05‐07‐2012ادلبخان بالقصف

 

 لندن
ن - 

إلنسا
وق ا

  لحق
ورية

ة الس
لشبك

 ا

Syrian Network for Human Rights - L
ondon



توفي متأثراً  بإصابته برصاص قناص، بعد عشرة أيام 05‐07‐252012حلبإعزازمحمد رمضان369
بتركيا في العناية المشددة بمشفى كليس

محو370 علي سيد األمن05‐07‐302012انثىحلباعزازفاطمة متأثرة باصابتھا برصاص قوات

3 ا1 ن خ ش 2012لفأ 0 مشفى0 أمام الجثة رمي وتم األمن، قوات برصاص قتل نعسان371 شيخ ى 05‐07‐2012حلبعفرينأحمد م  ج ي  م ر ن و و  ص  ل بر
ديرسم قبل اختطافھا من قبل األمن

بكار372 محمد http://youtu.be/1ExTku8BlkUبطلق ناري في الرأس05‐07‐202012حمصالبويضة الشرقيةأنس
الدين373 عز الدين عز نتيجة القصف العشوائي05‐07‐2012حمصالرستنفايز
الشعيل374 الحسن الكريم عبد العشوائي05‐07‐42012طفلحمصتدمرمحمد القصف نتيجة قتل طفل
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?http://www.youtube.com/watchنتيجة القصف العشوائي06‐07‐2012ريف دمشقداريامحمد ديب الحو408
v=5JvaRlOshqs

شھاب409 دمشقدارياموفق نتيجة القصف العشوائي06‐07‐2012ريف
شھاب410 دمشقداريامعتز العشوائي06‐07‐2012ريف القصف نتيجة ب410 ھ قريز 2012ري 07 ي06 و يج  
شھاب411 دمشقدارياعمار نتيجة القصف العشوائي06‐07‐2012ريف
خشفى412 دمشقدارياميساء نتيجة القصف العشوائي06‐07‐2012انثىريف
شھاب413 محمد دمشقدارياابنة طفلةريف ‐ طفلة نتيجة القصف العشوائي06‐07‐2012انثى
معتزشھاب414 دمشقداريافادي العشوائي06‐07‐2012ريف القصف نتيجة معتزشھاب414 دمشقداريافادي نتيجة القصف العشوائي06‐07‐2012ريف
مطر415 دمشقدارياندى زوجة معتز شھاب نتيجة القصف العشوائي06‐07‐2012انثىريف

عاج416 ة ا أ ةع شقكف 2012طفلد 07 ن06 األ ات ق يد عل قتل طفل

https://www.facebook.com/photo
.php?fbid=472856692727328&set=

عاجي416 أسامة pطفل قتل على يد قوات األمن06‐07‐2012طفلدمشقكفرسوسةعمر p
a.231306316882368.72575.213127

335366933&type=1&theater

https://www.facebook.com/photo

06‐07‐2012دمشقمعضمية القلمونأحمد بربش417
لديه أربعة أوالد قتل برصاص المخابرات الجوية في 

منقطة اللوان

ttps:// . aceboo .co /p oto
.php?fbid=472863256060005&set=
a.231306316882368.72575.213127

335366933&type=1&theater

06‐07‐2012دمشقكفرسوسةماھر عصفور418
قتل رصاص المخابرات الجوية في منقطة اللوان 

بكفرسوسة

https://www.facebook.com/photo
.php?fbid=472866016059729&set=
a.231306316882368.72575.213127

335366933&type=1&theater

الدين419 عالء دمشقزبدانيعبداللطيف http://youtu.be/‐fi8LtX71ucبالقصف العشوائي06‐07‐702012ريف
وردة420 http://twitpic.com/a4o2fpقتل على يد األمن الجوي06‐07‐2012دمشقكفر سوسةبالل
سويدان421 سليم دمشقدوماعمر مزرعته06‐07‐2012ريف في األمن قوات يد على إعدم سويدان421 سليم دمشقدوماعمر إعدم على يد قوات األمن في مزرعته06‐07‐2012ريف
الھوية422 دمشقحموريةمجھول http://youtu.be/VOX_kQyCj_cوجد مقتوال في احدى المزارع06‐07‐2012ريف
الھوية423 دمشقحموريةمجھول http://youtu.be/VOX_kQyCj_cوجد مقتوال في احدى المزارع06‐07‐2012ريف
الھوية424 دمشقحموريةمجھول http://youtu.be/VOX_kQyCj_cوجد مقتوال في احدى المزارع06‐07‐2012ريف
الطويل425 هللا عبد دمشقببيالمحمد 2012ريف 07 الجيش06 قوات صاص ب الطويل425 هللا عبد دمشقببيالمحمد برصاص قوات الجيش06‐07‐2012ريف
السحار426 ابراھيم دمشقببيالتحسين برصاص قوات الجيش06‐07‐2012ريف
العواد427 هللا عبد دمشقببيالسليم  برصاص قوات الجيش06‐07‐2012ريف
البالغ428 قھوجي دمشقببيالمھند برصاص قوات الجيش06‐07‐2012ريف

ا غ ال شالطف شف ال ا ق //ا / البغدادي429 دمشقببيالمصطفى http://youtu.be/utJPNSoKPAYبرصاص قوات الجيش06‐07‐2012ريف

06‐07‐2012حلبعفريننوري شيخ نعسان430
تم قتله من قبل مواليين للنظام و تقطيع جسده والتمثيل 

بجثته

https://fbcdn‐sphotos‐
a.akamaihd.net/hphotos‐ak‐

ash4/c44.0.403.403/p403x403/37 /بجثته /p /
6792_455948361090683_1922447

42 n.jpg
الجانودي431 ابراھيم http://youtu.be/0Jw9oOamLEEقتل برصاص قوات الجيش06‐07‐2012حلبعنداناسماعيل 

htt // t b / t h?
?http://www.youtube.com/watchقتل دھسا على يد قوات األمن06‐07‐122012طفلحلبالباببشار ابراھيم جمعة ابراھيم432

v=vxKbEJfxoys&feature=youtu.be

نعناع433 أحمد http://youtu.be/YPUYEw5PkyIصيدالني قتل برصاص قناص06‐07‐2012حلبحريتانشادي

فيث بجراحھا متأثرة وتوفيت قناص برصاص اصيب عبود434 بجراحھا في 06‐07‐2012انثىحلبحريتانإيمان اصيب برصاص قناص وتوفيت متأثرة
مشفى كلس بتركيا

برصاص قناص األمن جراءإطالق النار من قبل قوات 06‐07‐2012حلبالسكريأحمد خالد صادق الحالق435
األمن على المتظاھرين في العامرية

http://youtu.be/y6gUJ8bA2Gw

جحجح436 محمد 2012حلبقارلقبكري 07 االمن06 قوات يد عل قتل جحجح436 محمد قتل على يد قوات االمن06‐07‐2012حلبقارلقبكري
سفريني437 http://youtu.be/5eonXJbbQBgبرصاص قوات االمن06‐07‐402012حلبصالح الدينمحمد

زوجة احمد ھالل الحيديدي جراء القصف بالھاون على 06‐07‐152012طفلحلباعزازعال احمد ھالل438
المدينة من االمن العسكري

http://youtu.be/MgMUSLQwHlUمالزم أول منشقعلى يد قوات الجيش06Yes‐07‐2012حلباعزازأنس اسماعيل حمدوش439
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06‐07‐2012حلبصالح الدينحسام  الدين درويش440
لديه ثالثة اطفال قاموا باعتقال واطالق الراس مباشرة 

على رأسه

http://www.youtube.com/watch?
v=ksJiGP9I7Cc&feature=em‐

uploademail

الخ441 ة ا ش ا 2012لزك 0 نتيجة06 بھا اصيب التي بجراحه متأثرا توفي مزارع الخميس441 شحادة يج 06‐07‐2012حلبزكريا بھ  يب ي  ر بجر  ي  و رع  ز
دمشق القصف العشوائي على بلدة زبدين بريف

برصاص قوات األمن وھو منزوج ولديه أربعة أطفال06‐07‐422012حلببزاعةحسين عبدو الخطيب442

أأ البري443 محمود ثمانية أوالد06‐07‐402012انثىحلبإعزازأمينة نتيجة القصف العشوائي وھي متزوج ولديھا

االحدب444 علي http://youtu.be/wOtIeh9Cp70نتيجة القصف العشوائي06‐07‐2012حمصالغنطوخالد

حاكمي445 الغفار عبد أصيب برصاص قناص منذ يومين و توفي اليوم متأثرا 06‐07‐2012حمصكرم الشاميجابر
ه ا

يي م
بجراحه

غربال446 الدين http://youtu.be/stQxHA8rg4Iقتل على يد قوات الجيش06‐07‐2012حمصالخالديةمحيي
النيش447 على يد قوات الجيش06‐07‐2012انثىحمصالرستنعائشة
كنعان448 فرحان نتيجة القصف العشوائي06‐07‐2012حمصدير بعلبةإياد

?http://www.youtube.com/watchعلى يد قوات الجيش06‐07‐2012حمصالخالديةعصام شوفان449
v=P_3pA8UUFXk

بحالق450 قتل برصاص الجيش في حي القرابيص06‐07‐2012حمصباب ھودطارق
عمار451 صالح http://youtu.be/OfQRUsNk0fsنتيجو القصف العشوائي06‐07‐2012حمصالقصيرمھيد
خلف452 حسين http://youtu.be/mJrkvkO‐Jj0برصاص قوات الجيش06‐07‐2012حمصابلمحمد
رجوب453 سليم الحميدية06‐07‐2012حمصباب السباعمحمد http://youtu.be/MYjmY4O1tgoنتيجة القصف العشوائي على حي
حمرا454 الحميدية06‐07‐2012حمصالبياضةماجد http://youtu.be/EPq0jSIo4ZYنتيجة القصف العشوائي على حي
الحموي455 http://youtu.be/X7JciGzQQrsنتيجة القصف العشوائي06‐07‐2012حمصالحميديةمحمد يوي يصي و /ttp://youtu.beيج Jc G QQ s

قتل برصاصة قناص في الرأس من حاجز مساكن الضبعه06‐07‐42012طفلحمصالبويضة الشرقيةمحمد عبد الرحمن بكار456

http://www.facebook.com/photo.
php?fbid=445454005475439&set=
a.432906630063510.95609.424832

887537551&type=1&theater

نتيجة القصف العشوائي على بلدة مكحان بدير الزور06‐07‐702012حمصبابا عمروعبدهللا سعود السھو457

نتيجة القصف العشوائي على بلدة مكحان بدير الزور06‐07‐602012انثىحمصبابا عمروفاطمة الدحام458

بريجعفي459 سعيد http://youtu.be/mjYystHz4‐0بالقصف العشوائي06‐07‐2012ديرالزورمحمد
الشحاذة460 الحاضر حواس البلد06‐07‐2012ديرالزورياسر قتل برصاص قوات الجيش في درعا

قله ال االزخلف ف ش ال ا ق ل قتل نش ن العقله461 خلف حماه06Yes‐07‐2012ديرالزورمحمد في مجند منشق قتل على يد قوات الجيش
الرشيد462 سعيد الوليد06‐07‐2012ديرالزورمحمد بن قتل برصاص قناص عند مسجد خالد
اليوسف463 ابراھيم نتيجة القصف العشوائي06‐07‐2012ديرالزورالعشارةمھند
اليوسف464 نتيجة القصف العشوائي06‐07‐2012ديرالزورالعشارةابراھيم
الضيا465 نتيجة القصف العشوائي06‐07‐302012درعانوىحسين
خطاب466 دحام نتيجة القصف العشوائي06‐07‐232012درعانوىمحمد
خرسان467 خالد نتيجة القصف العشوائي06‐07‐2012درعانوىوليد

htt // t b / t h?
?http://www.youtube.com/watchطفل قتل نتيجة القصف العشوائي حيث وجد جثة محترقة06‐07‐2012طفلدرعانوىعالء حامد الناطور468

v=g75KWzu9ps0&feature=share

شرف469 موسى نتيجة القصف العشوائي06‐07‐2012درعانوىحسام
الھوية470 متفحمة06‐07‐2012درعانوىمجھول جثته وجدت العشوائي القصف http://youtuنتيجة be/8rfWIZLmmz8 الھوية470 2012درعانوىمجھول 07 متفحمة06 http://youtu.be/8rfWIZLmmz8نتيجة القصف العشوائي وجدت جثته

أصيب برصاص قناص منذ اسبوع وتوفي اليوم متأثرا 06‐07‐2012درعاطفسأسيد عبد الحكيم البردان471
بجراحه

األصفر472 العوض متأثرة بجراحھا06‐07‐2012انثىدرعادرعا البلدفاطمة
شعراوي473 النعمانأحمد 202012ادلبمعرة 07 06Yesالجيش قوات يد عل قتل منشق مجند شعراوي473 مجند منشق قتل على يد قوات الجيش06Yes‐07‐202012ادلبمعرة النعمانأحمد
صّدير474 المنعم عبد قتل على يد قوات الجيش06‐07‐232012ادلبمعرة النعمانمحمد
قاموعة475 http://youtu.be/Ndmt3q32Vigنتيجة القصف العشوائي06‐07‐232012ادلبمعرة النعمانمھدي
الحيص476 العشوائي06‐07‐2012انثىادلبالتمانعةمريم زوجة محمد الغالي توفيت بالقصف
ش4 ل ةطالل ان لالت 2012ا 0 ا06 ش ال ف الق علوش477 بالقصف العشوائي06‐07‐2012ادلبالتمانعةطالل
الحمود478 بالقصف العشوائي06‐07‐2012ادلبالتمانعةمحمد
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البكري479 جمعة إعدم على يد قوات األمن أمام منزله06‐07‐2012ادلبخان شيحونمحمد
منطفاوي480 عبود  أحمد نتيجة القصف العشوائي06‐07‐2012ادلبمعرة النعمانمازن
يونس481 أحمد نتيجة القصف العشوائي06‐07‐2012ادلبمعرة النعمانفارس
الحلو482 الفداءمحمد أبي المظاھرة06‐07‐2012حماةضاحية على الرصاص األمن قوات إطالق اثر قتل بي و482 2012ي  07 ر06 ى ص  ر ن  و  ق  ر إ ل 
حياري483 برصاص قوات األمن06‐07‐2012حماةالبياضمصعب

06‐07‐32012انثى ‐ طفلةحماةالشيخ عنبرلين محمد فخري484
طفلة قتلت برصاص قوات األمن عندما كانت مع والدتھا 

http://youtu.be/_z2o‐jsol1Mفي طريقھا لزيارة احد اقاربھا  في حي باب قبلي

توفي متأثرا بجراحه حيث اصيب برصاص قوات األمن 06‐07‐2012حماةجنوب الملعبشادي النائب485
في منطقة الظھر

المصري486 ديب أصيب برصاص قناص06‐07‐332012حماةاالربعينمحمد
شق د طة غ ف اف ال د عل ف الق ا قتل غوطة دمشق    06‐07‐162012طفلحلبطالفحزكريا شحادة حسن الخميس487 قتل جراء القصف على دير العصافير في

حيث كان يعمل مزارعا في دير العصافير

ة أ اشالشا ا ف ش ال ا ق ل ل ق

https://www.facebook.com/photo
.php?fbid=377830295606204&set=

وھبة488 محمد أحمد php?fbid.قتل على يد قوات الجيش في مسرابا06‐07‐2012دمشقجوبرالشاب 377830295606204&set
a.177329565656279.49678.176255

932430309&type=1&theater

الحسين489 السنسول 2012ديرالزورالعمالطالل 07 برصاص قناصة  متمركز على الجبل في شارع مؤسسة 07 الحسين489 السنسول 07‐07‐2012ديرالزورالعمالطالل
الخضار والفواكه

العاني490 المجيد عبد نتيجة القصف العشوائي07‐07‐2012ديرالزورالشيخ ياسينقصي
الجاسم491 حسن بسام طفلةديرالزورالجبيلةنور ‐ العشوائي07‐07‐132012انثى طفلة قتلت مع شقيقھا نتيجة القصف
الجاسم492 حسن بسام العشوائي07‐07‐2012ديرالزورالجبيلةعمر قتل مع شقيقته نور،  نتيجة القصف م ج ن م ب زورجبير يير و يج ور ي ع ل

?http://www.youtube.com/watchقتل مع زوجته وابنتيه، نتيجة القصف العشوائي07‐07‐2012ديرالزورالعمالرياض الھالط493
v=ty0xQ_mt0Z8

بكدش494 العشوائي07‐07‐2012ديرالزورالعمالصباح قتلت مع زوجھا وابنتيھا نتيجة القصف

ةث أ ق الھالط495 رياض العشوائي07‐07‐2012انثىديرالزورالعمالإيناس قتلت مع والدھا وأمھا واختھا نتيجة القصف

قتلت مع والدھا وامھا واختھا نتيجة القصف العشوائي07‐07‐2012انثىديرالزورالعمالرزان رياض الھالط496

متأثراً  بإصابته بطلقة قناص في رأسه07‐07‐2012ديرالزورموحسنزاھر فيصل الزعزوع497

https://www.facebook.com/photo
.php?fbid=406384166063412&set=
a.193299227371908.37088.193044

387397392&type=1&theater387397392&type=1&theater

حمادة498 الشيخ علي نتيجة القصف العشوائي07‐07‐2012ديرالزورالبصيرةحسين
العسكر499 عبود نتيجة القصف العشوائي07‐07‐2012ديرالزورالمطارغياث
الطعمة500 خلف نتيجة القصف العشوائي07‐07‐2012ديرالزورعمر
العايش501 نتيجة القصف العشوائي07‐07‐2012ديرالزورالعمالمحمود
الخاطر502 جناع http://youtu.be/K6kd5Fy2cXIنتيجة القصف العشوائي07‐07‐2012ديرالزورالعمالحسن
المحيسين503 نتيجة القصف العشوائي07‐07‐212012ديرالزورالصناعةحسين
التمر504 الرحمن عبد برصاص قناص07‐07‐2012ديرالزوردحام صم ص بر
السالم505 نتيجة القصف العشوائي07‐07‐2012ديرالزوررشيد
الدرويش506 أحمد نتيجة القصف العشوائي07‐07‐2012ديرالزورفيصل

http://www.facebook.com/photo.

=php?fbid=446076865425574&setقتل برصاص قناص07‐07‐19952012ديرالزورالحويقةنورس عبدهللا السالمة507
a.199628373403759.48318.195133

560519907&type=1&theater

الحميد508 2012حماةقبيباتفواز 07 الجيش07 قوات برصاص الحميد508 برصاص قوات الجيش07‐07‐2012حماةقبيباتفواز
البراك509 خالد برصاص قوات الجيش07‐07‐2012حماةقبيباتأحمد
البراك510 ھواش برصاص قوات الجيش07‐07‐2012حماةقبيباتحسان
سليمان511 الدين سيف الزراعية07‐07‐172012طفلحماةمعردسمحمد قتل برصاص األمن أثناء عمله في األرض

ف ثته ا قا األ ا ق ل قتل جثته في 07‐07‐2012حماةكفرنبودةمصعب عبد الحسيب دبيس512 قتل على يد قوات األمن وقامو بعدھا بحرق
مدينة خان شيحون بادلب

http://youtu.be/K_fIODrFuLM
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07‐07‐2012حماةالعمقيةعماد محمد المحمد513
لديه ثالثة اطفال عدم بطعنه بالحربة العسكرية على يد 
http://youtu.be/G2sgRgh90rIقوات الجيش على حاجز السقيلبية، وسرق مبلغ كان معه

ة14 ال نةل 2012اةاللطا 0 0Yحاجز شمال الزراعية البساتين احد في عليھا hعثر // b / Q A الھوية514 جز 07Yes‐07‐2012حماةاللطامنةمجھول ل  ي  زر ين  ب ي   يھ  ر 
اللحايا وتظھر عليھا اثار التعذيب

http://youtu.be/MEMPRaQ‐MEA

الملقب أبو عصام قامت قوات الجيش باطالق النار 07‐07‐2012حماةالتوينيخالد علوش515
عشوائيا مما ادى لمقتله

عشوائيا النار باطالق الجيش قوات قامت الذھبي الملقب درويش516 النار عشوائيا 07‐07‐2012حماةالتوينيوليد الملقب الذھبي قامت قوات الجيش باطالق
مما ادى لمقتله

الملقب أبو ريش قامت قوات الجيش باطالق النار 07‐07‐2012حماةالتوينيعبود جرعب517
عشوائيا مما ادى لمقتله

قامت قوات الجيش باطالق النار عشوائيا مما ادى لمقتله07‐07‐2012حماةالتوينيبھاء بركات المحمد518

قامت قوات الجيش باطالق النار عشوائيا مما ادى لمقتله07‐07‐2012حماةالتوينيفريد علوش519

ل ف ف ش ل ق حلب وھو 07‐07‐282012حلباخترينعمر راكان ديبو520 برصاص قوات الجيش في إعزاز بريف
متزوج ولديه ثالثة أطفال

http://youtu.be/QeSjbz5PWWE

مجند منشق قتل على يد قوات الجيش برصاص بالرأس07Yes‐07‐202012حلبالشعارعلي مصطفى مصري521

قتلت اثر استھداف السيارة التي كانت تستقلھا من قبل 07‐07‐272012انثىحلبتلجبينزينب علي شيخ مرعي522
قوات األمن

قتل اثر استھداف السيارة التي كان يستقلھا من قبل 07‐07‐112012طفلحلبتلجبينمحمود عمر شيخ عمر523
األمن نقوات و 

قتل اثر استھداف السيارة التي كان يستقلھا من قبل 07‐07‐82012طفلحلبتلجبينعمر عز الدين شيخ عمر524
قوات األمن

تلجبيني525 درعا07Yes‐07‐202012حلبالھلكزكريا في مجند منشق قتل على يد قوات الجيش

ق ف ق ق سقار526 حسين قبتان الجبل07Yes‐07‐2012حلبكلجبرينياسر http://youtu.be/3Db5Tzb6ppAشرطي منشق قتل على يد قوات الجيش في

الناصر527 أحمد دير الزور07Yes‐07‐192012حلبالھلكديبو مجند منشق قتل على يد قوات الجيش في
العلي528 محمد الجيش07Yes‐07‐322012حلبعندانجمعة مالزم اول منشق قتل على يد قوات

مجند منشق قتل في حي بابا عمرو على يد قوات الجيش07Yes‐07‐2012حلباالشرفيةجالل محمد علي529

قتل على يد قوات األمن ثم قامو بحرقه وھو في سيارته07‐07‐2012ادلبخان شيحونعماد عواج530

ا تقل ت ان الت ة ا ال ا ا ش ال ا ق قا كانت تستقلھا 07‐07‐2012انثىادلبخان شيخونزوجة عمادالعواج األولى531 قامت قوات الجيش باحراق السيارة التي
في محاولة للنزوج من المدينة

طفل قامت قوات الجيش باحراق السيارة التي كانت 07‐07‐2012طفلادلبخان شيخونفادي عماد العواج532
يستقلھا في محاولة للنزوج من المدينة

طفل قامت قوات الجيش باحراق السيارة التي كانت 07‐07‐2012طفلادلبخان شيخونأحمدعماد العواج533
يستقلھا في محاولة للنزوج من المدينة

قامت قوات الجيش باحراق السيارة التي كانت تستقلھا 07‐07‐2012ادلبكفرشيخةآمنة عماد العواج534
المدينة من للنزوج محاولة يفي ن  زوج  و  ي 

07‐07‐2012انثىادلبكفرسجنةميسون غسان الخطيب535
زوجة عماد عواج الثانية كانت حامل قامت قوات الجيش 
باحراق السيارة التي كانت تستقلھا في محاولة للنزوج 

من خان شيخون مع عائلتھا
ة ث كانتطفة التي السيارة باحراق الجيش قوات قامت طفل الثانية536 الزوجة التي كانت 07‐07‐2012طفلادلبخان شيخونابن طفل  قامت قوات الجيش باحراق السيارة

يستقلھا في محاولة للنزوج من المدينة
التالوي537 محمد منزله07‐07‐172012طفلادلبخان شيحونخالد إعدام على يد قوات األمن داخل
الريم538 قتل على يد قوات األمن07‐07‐2012ادلبخان شيحونمظھر
الريم539 مظھر شيحونزوجة 2012ادلبخان 07 األمن07 قوات يد عل قتلت الريم539 مظھر قتلت على يد قوات األمن07‐07‐2012ادلبخان شيحونزوجة 

?http://www.youtube.com/watchقتل على يد قوات الجيش07‐07‐2012ادلبمعرة مصرينإحسان أحمد سالم معمار540
v=Y14Rmbmcl6Q

العلي541 إبراھيم الدين الروجمن07‐07‐2012ادلبالبشيريةمحي http://youtu.be/kYds4Dy7UJkقتل اثر كمين على يد قوات األمن في سھل
h // b / h? ?http://www.youtube.com/watchقتل برصاص قناص من الحاجز الغربي07‐07‐2012ادلبكفرومةمصطفى عبد اللطيف النجار542

v=uzeT7IgXU9M
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يونسو543 مقدم منشق قتل على يد قوات الجيش07Yes‐07‐2012ادلببداماعبدالستار

قتل برصاص قوات األمن في مدينة التل بريف دمشق07‐07‐162012طفلحمصعلي عطري السليم544

بحبوح545 العشوائي07‐07‐2012حمصالرستنمحمد القصف نتيجة بوح545 نب 2012صر 07 ي07 و يج  

07Yes‐07‐2012حمصدير بعلبةمحمد محمود سليمان546
رقيب منشق توفي متأثرا بجراحه بعد اصابته برصاص 

في يبرود بريف دمشق

https://www.facebook.com/photo
.php?fbid=444556375565129&set=
a.230443760309726.61113.230184

560335646&type=1&theater

?http://www.youtube.com/watchبرصاص قوات الجيش07‐07‐2012حمصالخالديةمازن سمير داغستاني547
v=Zjtx9‐1f0AE

الزھ548 صالقصيغيث 2012ح 07 ش07 ال ات ق د عل قتل الزھوري548 قتل على يد قوات الجيش07‐07‐2012حمصالقصيرغيث
الشباب549 الدولي07‐07‐2012حمصبابا عمروأيمن http://youtu.be/Nua4‐1l95l0برصاص قناص قرب طريق حمص دمشق
الھوية550 http://youtu.be/UpPsQhmpcqsقتل برصاص قوات األمن07‐07‐2012دمشقالتضامنمجھول
الكلس551 دمشقدوماعمر قتل على يد قوات األمن07‐07‐2012ريف

07‐07‐2012ريف دمشقالمعضميةبسام الكويفي552
سائق سيارة تكسي قتل برصاص قوات األمن في حي 

برزة

https://www.facebook.com/photo
.php?fbid=339072712836875&set=
a.124989290911886.26229.124115

837665898&type 1&theater837665898&type=1&theater

يدعى ابو علي وھو مجند منشق قتل في عندان بريف 07Yes‐07‐2012ريف دمشقداريارمضان بن مصطفى الكوشك553
حلب على يد قوات الجيش

ف554 الش نض ط اخفل ات 2012ن 07 ا07 د ان ت ة ن ال ن ط فل ھ ة قنا ا hقتل // b /ih5 k XW4 I الشريف554 اخرىفلسطينعوض http://youtu.be/ih5wkoXW4oIقتل برصاص قناصة وھو فلسطيني الجنسية‐عتمان‐درعا07‐07‐2012جنسيات

الحسين555 قتل برصاص قوات الجيش07‐07‐2012درعاالشيخ مسكينفيصل
الديري556 حسين خالد قتل برصاص قوات الجيش07‐07‐2012درعاالشيخ مسكينمحمد
الجبر557 وحيد مسكينعامر الجيش07‐07‐2012درعاالشيخ قوات برصاص قتل الجبر557 وحيد قتل برصاص قوات الجيش07‐07‐2012درعاالشيخ مسكينعامر

?http://www.youtube.com/watchقصف عشوائي08‐07‐2012حمصالخالديةمنذر  زعرور558
v=B2_dCbrxdSg&feature=plcp

عفان559 عبدالرزاق قامت  قوات الجيش باعدامه حيث اطلقوا النار عليه 08‐07‐2012ادلبخان شيخونسامر
اش شكل

http://youtu.be/K9g7jx_3AJM
بشكل مباشر

قامت  قوات الجيش باعدامه حيث اطلقوا النار عليه 08‐07‐2012ادلبخان شيخونمصطفى تاج الجعام560
بشكل مباشر

http://youtu.be/K9g7jx_3AJM

الحسين561 علي محمد حج الزاويةحمودي توفي متأثرا بجراحه حيث اصيب بالقصف العشوائي 08‐07‐2012ادلبجبل ين561 ي ج ي ويو ز 2012بجبل  07 08
على بسامس

حلبية562 فيصل كفرنجد08‐07‐2012ادلبأريحايحي http://youtu.be/Vz0VNRHPXxgقتل برصاص قناصة من حاجز جسر

?http://www.youtube.com/watchبالقصف العشوائي08‐07‐2012درعاالحراكبالل ابو سالم563
v=Y5xvses‐AjQ

?http://www.youtube.com/watchبالقصف العشوائي08‐07‐2012درعاالحراكھالل ابوسالم564
v=Y5xvses‐AjQ

?http://www.youtube.com/watchبالقصف العشوائي08‐07‐2012درعاالحراكمحمد مثقال الخيرات565
v=Y5xvses‐AjQv Y5xvses AjQ

?http://www.youtube.com/watchبالقصف العشوائي08‐07‐2012درعاالحراكمحمد ايمن الخيرات566
v=Y5xvses‐Aj

القاعد567 آل 08‐07‐2012طفلدرعانمرمن
طفل حديث الوالدة قامت قوات االمن على حاجز مشفى 

ف ف القاعد567 آل 2012طفلدرعانمرمن 07 فارق الحياة08 جاسم  بمنع اھله من اسعافه وتركه حتى

?http://www.youtube.com/watchقتل على يد قوات الجيش08‐07‐2012درعامعربةابراھيم محمدفضل الكلش568
v=CBjal379x3Q

األحمد569 الكريم عبد البلدادھم 2012درعادرعا 07 العشوائ08 القصف http://youtuنتيجة be/xH36vvoDYSY األحمد569 الكريم عبد http://youtu.be/xH36vvoDYSYنتيجة القصف العشوائي08‐07‐2012درعادرعا البلدادھم
العميان570 أمجد طفلةدرعاطريق السدريان ‐ منزلھا08‐07‐32012انثى م http://youtu.be/gWf_iDeHujEطفلة قتلت برصاص قناص وھي أما
العدوي571 برصاص قناص08‐07‐152012طفلدرعاالحراكغيداء

محروقة572 مسكينجثة قتلت جراء القصف العشوائي ووصلت لمخفر نوى ولم 08‐07‐2012درعاالشيخ
ل ف ل

رو572 ينج 2012ريخ  07 08
يتم التعرف عليھا
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قتلت جراء القصف العشوائي ووصلت لمخفر نوى ولم 08‐07‐2012درعاالشيخ مسكينجثة محروقة573
يتم التعرف عليھا

قتلت جراء القصف العشوائي ووصلت لمخفر نوى ولم 08‐07‐2012درعاالشيخ مسكينجثة محروقة574
عليھا التعرف يھيتم ر  م ا ي

اباظ575 http://youtu.be/AnlNZ3CLHKwبالقصف العشوائي08‐07‐2012حمصالرستنوليد
مرعي576 علي http://youtu.be/nyBXcXqmyXoعلى يد قوات الجيش08‐07‐2012حمصقلعة الحصنھيثم
سفر577 جمال على يد قوات الجيش08‐07‐2012حمصقلعة الحصنعدي
سفر578 زياد الحصنخالد الجيش08‐07‐2012حمصقلعة قوات يد عل سفر578 زياد على يد قوات الجيش08‐07‐2012حمصقلعة الحصنخالد

وجدت جثته بين بلدة السمعليل وبلدة الغور والجثة 08‐07‐2012حمصالحولةعبدالغفار طعمه579
ايام. متفسخة حيث كان مفقود منذ 10

زھرة580 ?http://www.youtube.com/watchقتل اثر سقوط قذيفة على منزله08‐07‐2012حمصباب السباععبدهللا
f 58 T

ىع
v=rrfem58uxTo

توفي متأثرا بجراحه اثر اصابته يوم امس وقلة االدوات 08‐07‐2012حمصالقصيرمصطفى سليمان سويد581
الطبية

http://youtu.be/sqP8a4sl3ys

غنوم582 فؤاد بالقصف العشوائي08‐07‐2012حمصالقصيرمحمد
ال شانثالقة ل ف لق ف ة ة العمر583 سيدة مسنة توفيت بالقصف العشوائي08‐07‐2012انثىحمصالقصيرعصرية

مجند منشق قتل نتيجة القصف العشوائي08Yes‐07‐2012حمصتلبيسةمحمود يوسف جمعة584
http://www.youtube.com/watch?
v=qYO29kNRBUU&feature=youtu.

be

قامت قوات الجيش باطالق النار على سيارتھا وقد حاول 08‐07‐302012حمصالقصيرداعية عدنان حسون585
منعھم األھالي إسعافھا إال أن حاجز الجيش

غنوم586 أحمد قتل على يد قوات الجيش بمزرعته08‐07‐472012حمصنقيرةمحمد
التركي587 الميادين08‐07‐2012ديرالزورالعشارةمحمد http://youtu.be/rUW2fohMtPgقتل على يد قوات الجيش في مدينة ي زوررر ينير ي ي ي جيش و ي ى /ttp://youtu.beل U o t g

?http://www.youtube.com/watchبالقصف العشوائي08‐07‐2012ديرالزورالمياديننصر وليد الحيوان588
v=0QJ_Cfc83Y8&feature=share

?http://www.youtube.com/watchبالقصف العشوائي08‐07‐2012ديرالزورالميادينعبدالغفور حمود الشويخ589
v=0QJ_Cfc83Y8&feature=share

الحجي590 حسين بالقصف العشوائي08‐07‐2012انثىديرالزورصبيخانھدى
الصالح591 بشير جزيرةأحمد 2012ديرالزورطابية 07 العشوائ08 بالقصف الصالح591 بشير بالقصف العشوائي08‐07‐2012ديرالزورطابية جزيرةأحمد
السوادي592 خضر بالقصف العشوائي08‐07‐2012ديرالزورطابية جزيرةعبدالرحمن
النايف593 حسين اثر سقوط قذيفة على منزله08‐07‐2012ديرالزورالصناعةمحمد

نطقة ال ة ال ة الفلك ة ال ئ الفلك ث https://www.facebook.com/photoا

08‐07‐2012ديرالزورخضر الخضر ‐5948
بالمنطقة  باحث الفلكي رئيس الجمعية الفلكية السورية
الشرقية توفي متأثراً  بجراحه التي أصيب بھا يوم أمس 

نتيجة القصف المدفعي على دير الزور

p // /p
.php?fbid=406712109363951&set=
a.193299227371908.37088.193044

387397392&type=1&theater

بالقصف العشوائي08‐07‐42012طفلريف دمشقمضايالؤي حاج محمد595
https://www.youtube.com/watch
?v=e77LFE835xk&feature=player_

embedded#!
الخولي596 دمشقمسراباعلي قتل برصاص قوات الجيش08‐07‐432012ريف ي جيشقي و ص بر
رسول597 دمشقمسراباخالد قتل برصاص قوات الجيش08‐07‐222012ريف
الشيخ598 محمود دمشققطنارشيد قتل برصاص قوات الجيش08‐07‐2012ريف

http://www.facebook.com/photo.

=php?fbid=383619648364852&setقتل برصاص قوات الجيش08‐07‐192012ريف دمشققطنااسامة ناصر معتوق599
a.299301776796640.69076.285617

518165066&type=1&theater

عرفة600 رضوان دمشققطناأحمد 242012ريف 07 الجيش08 قوات يد عل قتل عرفة600 رضوان دمشققطناأحمد قتل على يد قوات الجيش08‐07‐242012ريف
الجسريني601 دمشقمسراباعمار قتل برصاص قوات الجيش08‐07‐2012ريف
سموع602 كمال محمد http://youtu.be/GCWPjJnte6Qقتل برصاص الجيش08‐07‐2012حماةالتوينيشرحبيل

المحيميد603 خالد اعتقل وتم تعذيبه حتى الموت باستخدام أدوات حادة، 08Yes‐07‐2012حماةالحويجةماجد
ل ة ق ق ث

http://youtu.be/Wz‐iwtOiFAU ي603 ي 2012ويجج 07 08Yes
ووجدت جثته قرب قرية التويني

http://youtu.be/Wz iwtOiFAU
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اعتقل وتم تعذيبه حتى الموت باستخدام أدوات حادة، 08Yes‐07‐2012حماةسھل الغابمحمود جدوع604
ووجدت جثته قرب قرية التويني

http://youtu.be/y1pYeggFsbQ

اعتقل وتم تعذيبه حتى الموت باستخدام أدوات حادة، 08Yes‐07‐2012حماةسھل الغابمحمد منصور605
التويني قرية قرب جثته ووجدت

http://youtu.be/Qqh9MapNAto
ي وي ري ا رب  ووج ج 

عكرة606 http://youtu.be/wQBLTpLNiUkقتل برصاص قناص حاجز األعالف08‐07‐522012حماةطريق حلبنصر

http://youtu.be/U_bPC2W7Qhgبالقصف العشوائي08‐07‐2012حلباعزازمحمود جبان607

يمشي كان حين رصاصات بسبع قتل اطفال خمسة لديه النجار608 كان  يمشي 08‐07‐2012حلبالراشدينيوسف لديه خمسة اطفال قتل بسبع رصاصات  حين
ليال أمام منزله وھو يتحدث عبر جواله 

عمر609 شيخ الدين  عز أحمد طفلةحلبتلجبينخديجة ‐ في البطن08‐07‐112012انثى طفلة توفيت متأثرة بإصابتھا برصاصتين
أبلق610 الجيش08‐07‐2012الالذقيةجبل التركمانأسامة يدعى أبو طه قتل برصاص قوات
ين611 أ انعبدهللا ك الت 2012الالذقيةجبل 07 ش08 ال ات ق ا قتل طف أ دع أمين611 الجيش08‐07‐2012الالذقيةجبل التركمانعبدهللا يدعى أبو مصطفى قتل برصاص قوات

08‐07‐2012انثىالقنيطرةنجاح خلف612
سقطت برصاص قوات االمن الذي اطلق الرصاص على 

المنازل بشكل عشوائي في الذيابية بريف دمشق

عسكري منشق قتل على يد قوات الجيش في سريحين09Yes‐07‐2012حماةمشاع الفروسيةمسعف غزال613

http://www.facebook.com/photo.
php?fbid=407604345941394&set=

قتل على يد قوات الجيش09‐07‐2012ديرالزورأمير الطوال614
p p
a.193299227371908.37088.193044
387397392&type=1&relevant_cou

nt=1
ھشوم615 نزار السقيليبة09‐07‐2012حماةقلعة المضيقمحمد قتل على يد قوات األمن داخل مشفى وم ر يبيقز ي ى ل ن و ي ى ل
المنسي616 صالح نتيجة القصف العشوائي09‐07‐2012ديرالزورالزرفايز
المنسي617 صالح نتيجة القصف العشوائي09‐07‐2012انثىديرالزورالزرنور
الدالي618 بالقصف العشوائي09‐07‐202012ديرالزورالصناعةيحيى
السيد619 أحمد بعاج العشوائي09‐07‐2012ديرالزورالبصيرةعمر القصف نتيجة السيد619 أحمد بعاج نتيجة القصف العشوائي09‐07‐2012ديرالزورالبصيرةعمر
الكحم620 حسن نتيجة القصف العشوائي09‐07‐2012ديرالزورعبدالكريم

مھندس معماري قتل اثر استھداف قوات الجيش لباص  09‐07‐2012ديرالزورضياء المحمود621
ينقل ركاب محطة القطار بديرالزور

حطة كاب ينقل لباص الجيش قوات تھداف ا اث ركاب محطة 09‐07‐2012ديرالزورفخر مد هللا622 اثر استھداف قوات الجيش لباص  ينقل
القطار بديرالزور

مھندس اثر استھداف قوات الجيش لباص  ينقل ركاب 09‐07‐2012ديرالزورصخر مطيع العبد هللا623
محطة القطار بديرالزور

ال ف االلط ا االزخ ش ال ف الق ة نت الوردي624 نتيجة القصف العشوائي09‐07‐2012ديرالزورخساراتعبداللطيف

09‐07‐2012ديرالزورخالد خفاجي625
سائق يعمل لدى الھالل األحمر قتل برصاص قناصة وھو 

في طريقه السعاف الجرحى الحافلة التي كانت تنقل 
ركاب محطة القطار

البلطة626 نتيجة القصف العشوائي09‐07‐2012ديرالزورالصناعةيحيى
كردوش627 معين نتيجة القصف العشوائي09‐07‐2012ديرالزورالصناعةمحمد
الخضر628 صالح خليفة قتل على يد قوات الجيش حرقا09‐07‐2012ديرالزورالباغورحمد
الخضر629 صالح خليف قتل على يد قوات الجيش حرقا09‐07‐2012ديرالزورالباغورأحمد رح جيش و ي ى
الخضر630 صالح قتل على يد قوات الجيش حرقا09‐07‐2012ديرالزورالباغورعبدمخلف
الھويدي631 قتل على يد قوات الجيش حرقا09‐07‐2012ديرالزورالباغورعبدالرزاق

قتل برصاص قناص في مدينة إعزاز وھو متزوج ولديه 09‐07‐262012طفلحلباحتيمالتسامح احمد632
طفلطفل

الشيخ633 ابراھيم محمد http://youtu.be/4fcF1m1z1isنتيجة القصف العشوائي09‐07‐2012حلبإعزازأحمد
بعاج634 http://youtu.be/wSv_R7fGu9Uنتيجة القصف العشوائي09‐07‐42012طفلحلبإعزازعبدالرحمن
الھوية635 http://youtu.be/aA73c8cLHf4نتيجة القصف العشوائي09‐07‐2012حلبإعزازمجھول
الھوية636 2012حلبإعزازمجھول 07 العشوائ09 القصف http://youtuنتيجة be/aA73c8cLHf4 الھوية636 http://youtu.be/aA73c8cLHf4نتيجة القصف العشوائي09‐07‐2012حلبإعزازمجھول
منصور637 دمشق09‐07‐2012حلبطريق البابأحمد مجند قتل اثر محاولته االنشقاق بريف
الكدع638 يحي ادلب09‐07‐202012حلبكفر ناصحزكريا مجند قتل على يد قوات الجيش في

قال639 ل ةل ال 322012لل 0 09Y
مالزم صيدالني منشق  قتل بالقصف المدفعي الذي 
ل أ ل ل ق ف ل ف سقال639 علي محمد مما أدى إلى 09Yes‐07‐322012حلبسھل المرجةسلوم استھداف إحدى المداجن  في قبتان الجبل 

ھدم المبنى واحتراقه
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بالقصف المدفعي الذي استھداف إحدى المداجن في 09‐07‐2012حلبأحمد فھد عاشور640
واحتراقه قبتان الجبل  مما أدى إلى ھدم المبنى

سليمان641 محمد قتل برصاص قوات الجيش في إعزاز09‐07‐2012حلبصندرةأيمن
حمدان642 اللطيف عبد العشوائي09‐07‐232012حلبإعزازمحمود القصف http://youtu.be/‐5DR3illYWEنتيجة ن642 ي ب زو ز 232012بإ 07 ي09 و /http://youtu.beيج   5DR3illYWE
الحسين643 بإعزاز09Yes‐07‐2012حلبصندرةعبدالكريم مجند منشق قتل على يد قوات الجيش

قتل على يد قوات األمن في حي الحيدرية بحلب وھو 09‐07‐352012حلبباروزةأنور حاج عباس644
متزوج ولديه خمسة اوالد

بلدة في حرقا الجيش قوات يد عل قتل منشق مجند عزالدين645 حماده في بلدة 09Yes‐07‐2012حلبتركي مجند منشق قتل على يد قوات الجيش حرقا
الباغور بالبوكمال بدير الزور

التالوي646 الرحمن عبد منزله09‐07‐2012ادلبخان شيحونخالد قتل على يد قوات الجيش داخل
التالوي647 ابراھيم منزله09‐07‐2012ادلبخان شيحونمحمد قتل على يد قوات الجيش داخل
الجي648 د 2012ادلاقح 07 قنا09 ا الجيسي648 برصاص قناص09‐07‐2012ادلبسراقبمحمد
الھوية649 مجھولة http://youtu.be/F‐4rpqo71EUتظھر عليھا اثار التعذيب09Yes‐07‐2012ادلبسراقبجثة
الھوية650 مجھولة http://youtu.be/F‐4rpqo71EUتظھر عليھا اثار التعذيب09Yes‐07‐2012ادلبسراقبجثة
يازجي651 http://youtu.be/‐xnE_U6Bwp0بالقصف العشوائي09‐07‐2012ادلباريحاعمر

اأ لا شا ل ف لق وتد652 http://youtu.be/4HewvFPsv3kبالقصف العشوائي09‐07‐2012ادلباريحاأحمد
صلوح653 http://youtu.be/4HewvFPsv3kبالقصف العشوائي09‐07‐2012ادلباريحاحمزة
فاعور654 http://youtu.be/vXbtw4HdL08بالقصف العشوائي09‐07‐2012ادلباريحامحمد
زجي655 يا http://youtu.be/4HewvFPsv3kبالقصف العشوائي09‐07‐2012ادلباريحايحيى
جزار656 http://youtu.be/B2JEajoFqPwبالقصف العشوائي09‐07‐2012ادلباريحاباسل
قطان657 خير http://youtu.be/4HewvFPsv3kبالقصف العشوائي09‐07‐2012ادلباريحامحمد
ادريس658 http://youtu.be/4HewvFPsv3kبالقصف العشوائي09‐07‐2012ادلباريحاأيھم

قد659 ن ل ا ةا 2012ادلط 07 أريحا في 09 قتل على يد قوات الجيش على استراد الالذقية قدور659 نجيب ي09‐07‐2012ادلبمسطومةاسماعيل ري ي ر ى جيش و ي ى ل
بلدة أورم الجوز

قتل برصاص قناص من قبل حاجز التل لقوات الجيش09‐07‐2012ادلبأريحاعالء عتيق660

قف http://wwwق youtube com/watch? فياض661 ?http://www.youtube.com/watchقتل برصاص قوات الجيش09‐07‐2012ادلببنشعمر
v=7JKQX8rRfTY

وجدت جثته اليوم مع جثة أخيه تطفو عليھما سطح ماء 09‐07‐2012حماةاللطامنةأسامة حمود الحمود662
نھر العاصي وعليھما اثار طلقات الرصاص

http://youtu.be/tgUv5Dl5l54

اء طح ا عليھ تطفو أخيه جثة ع اليو جثته وجدت سطح ماء 09‐07‐2012حماةاللطامنةعماد حمود الحمود663 وجدت جثته اليوم مع جثة أخيه تطفو عليھما
نھر العاصي وعليھما اثار طلقات الرصاص

الصغير664 رزوق برصاص قوات الجيش09‐07‐352012حماةصورانمحمد
الحاج665 الجيش09Yes‐07‐2012حماةصوراناحمد شرطي منشق قتل برصاص قوات

http://youtu.be/VLjyFRunxCMقتل في مدينة بصر الحرير بدرعا اثر انفجار لغم بسيارته09‐07‐2012حماةكرنازمحمد رحمون666

http://youtu.be/VLjyFRunxCMقتل في مدينة بصر الحرير بدرعا اثر انفجار لغم بسيارته09‐07‐2012حماةكرنازحسين رحمون667

مجند قتل على يد قوات الجيش بقطنا في ريف دمشق09‐07‐2012حماةموركمحمد ابراھيم البنون668

الباقري669 المجيد عبد بالقصف العشوائي09‐07‐2012درعاتل شھابجعفر
https://www.facebook.com/photo

متأثرا بجراحه09‐07‐2012درعاالشيخ مسكينحسام مصطفى اليعقوب670

p // /p
.php?fbid=396690907045669&set=
a.176290905752338.36553.175395

895841839&type=1

ققة كاسوحة671 جورج http://youtu.be/WhTqfWKowbYبرصاص قناص09‐07‐2012حمصالقصيرمخلص

الطش672 http://youtu.be/38tL4iGk8MAتوفي متأثرا بجراحه حيث لم يستطع االطباء اسعافه09‐07‐2012حمصالخالديةعدنان
األشتر673 http://youtu.be/ETCo3KNAY_oنتيجة القصف العشوائي09‐07‐2012حمصالرستنمحمد
األشتر674 2012حمصالرستنعبدالحميد 07 العشوائ09 القصف http://youtuنتيجة be/ETCo3KNAY o األشتر674 http://youtu.be/ETCo3KNAY_oنتيجة القصف العشوائي09‐07‐2012حمصالرستنعبدالحميد
الكسم675 http://youtu.be/ETCo3KNAY_oنتيجة القصف العشوائي09‐07‐2012حمصالرستنعبدالرؤوف
دباغ676 عائلة من http://youtu.be/3e4dlRMfEDsنتيجة القصف العشوائي09‐07‐2012حمصالقرابيصسيدة
الفاضل677 حسن الجيش09Yes‐07‐2012حمصأبلعلي مجند منشق قتل برصاص قوات
6 ة8 شقةة 2012ف 0 لكا09 ز نة ف فنا ا hقتل // b / b جمعة678 دمشقحموريةجمعة http://youtu.be/2vFb_t30VEoقتل برصاص فناص في مدينة زملكا09‐07‐2012ريف
البقاعي679 فياض دمشقدير سلمانابنة طفلةريف ‐ طفلة قتلت نتيجة القصف العشوائي09‐07‐62012انثى
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علوان680 عقيل دمشقدير العصافيرأحمد http://youtu.be/8a2nGBJxFiEنتيجة القصف العشوائي09‐07‐2012ريف
الدين681 شھاب دمشققطناحسن بالقصف العشوائي09‐07‐332012ريف
السمان682 فايز محمد دمشقدوماأنس برصاص قوات األمن09‐07‐2012ريف
علي683 الشيخ القديمةمحمد الجيش10‐07‐2012حمصحمص قوات يد على قتل غازي ابو يدعى ي683 ييخ 2012صص  07 جيش10 و ى ي  ل  زي  بو  ى  ي

ملقب بـ حبا، قتل نتيجة القصف العشوائي، وھو من 10‐07‐2012ديرالزورالجورةأمير خلف طوال684
ذوي اإلعاقات العقلية

الزعرور685 خليفة عصام http://youtu.be/z3ynpGR2eEQنتيجة القصف العشوائي10‐07‐2012ديرالزورالجبيلةأنس
الشارع686 غازي درعا10Yes‐07‐2012ديرالزورالقوريةماجد في االنشقاق محاولته أثناء قتل منشق مجند الشارع686 غازي في درعا10Yes‐07‐2012ديرالزورالقوريةماجد مجند منشق قتل أثناء محاولته االنشقاق
العقاب687 توفيت متأثرة بجراحھا10‐07‐742012انثىديرالزورالبوعمرآمنة
الرجب688 العبد قتل ھو وأخوه نتيجة القصف العشوائي10‐07‐2012ديرالزورالكناماتأمير
الرجب689 العبد قتل ھو وأخوه نتيجة القصف العشوائي10‐07‐2012ديرالزورالكناماتوديع
ف690 الھف الزع 2012دي 07 ائ10 ش ال ف الق ة نت نته ا ع قتل الھفوف690 قتل مع ابنته، نتيجة القصف العشوائي10‐07‐2012ديرالزورعمور
الھفوف691 عمور طفلةديرالزورطليعة ‐ العشوائي10‐07‐2012انثى طفلة قتلت مع أبيھا، نتيجة القصف

10‐07‐2012ديرالزورموحسنخالد أحمد حمود العبد هللا الجعيب692
قتل في ريف حماة إثر إطالق نار من قبل حاجز الجيش 
يستقلھا كان سيارة على شيخون وخان كفرزيتا ھبين ي ن رة ي ى  ون  ي ن  رزي و بين 

الصحن693 علي قتل برصاص قوات الجيش10‐07‐2012ديرالزورالصناعةحسان
الخضر694 عواد قتل برصاص قوات الجيش10‐07‐2012ديرالزورالصناعةاحمد
المغيرجي695 فايز http://youtu.be/kzLkW4Q2iuIقتل برصاص قوات الجيش10‐07‐2012ديرالزورالجورةمؤيد
عبدالذيب696 وليد http://youtu.be/‐iuUEolPJjgنتيجة القصف العشوائي10‐07‐2012ديرالزورعبدالمعين
الخليل734 مصطفى http://youtu.be/GcQe5_RC2bsنتيجة القصف العشوائي ليال10ً‐07‐2012ادلبكفر سجنةخليل

http://youtu.be/Gk2l2NVhA2oطفل، قتل مع ابيه واخيه نتيجة القصف العشوائي ليالً 10‐07‐2012طفلادلبكفر سجنةمصطفى خليل الخليل735

http://youtu.be/GcQe5_RC2bsطفل، قتل مع ابيه واخيه قتل نتيجة القصف العشوائي ليالً 10‐07‐2012طفلادلبكفر سجنةحكمت خليل الخليل736

عرجة737 10‐07‐2012ادلبعبدالباسط
طبيب قتل برصاص قوات األمن في مدينة حلب أثناء 
عيادته إل الفرقان حي في الكائن منزله من توجھه عرجة737 عيادته 10‐07‐2012ادلبعبدالباسط إلى توجھه من منزله الكائن في حي الفرقان

الكائنة في حي سيف الدولة
المحاميد738 عبدهللا محمد برصاص قوات األمن10‐07‐2012درعاأم المياذنبسام

كويشان739 قتل برصاص قناصة في مدينة درعا حيث يعمل على 10‐07‐2012درعانمرأسامة
عا د نة د ة الغذائ اد ال ز لت ا

http://youtu.be/JltWJTxyqxM
درعا سياره لتوزيع المواد الغذائية بمدينة

المحاميد740 شادي طفل قتل برصاص قوات األمن10‐07‐112012طفلدرعادرعا البلدمعن
فالوجي741 القادر عبد محمد طفلةدرعادرعا البلدلين ‐ http://youtu.be/iUHQpjbe9Hwطفلة قتل برصاص قناص10‐07‐62012انثى
الرفاعي742 زبداني محمد نتيجة القصف العشوائي10‐07‐702012انثىدرعاالمتاعيةمريم 

تقال ا ذلك األ ا ق ل ق ذ الت ت قتل بعد اعتقاله 10Yes‐07‐272012حماةقرية الشريعةسامر دياب عثمان743 قتل تحت التعذيب من قبل قوات األمن، وذلك
ثالثة أيام

المنصور744 صالح الجيش10‐07‐42012طفلحماةالصواعقأحمد طفل قتل برصاص قناص من قوات
شامدين745 علي برصاص قوات الجيش10‐07‐262012الالذقيةدورينباسل

10Yes‐07‐2012القنيطرةعبدالرحمن اسماعيل الفنيش النعيمي746
مجند منشق قتل على يد قوات الجيش في البويضة 

بريف دمشق

https://www.facebook.com/photo
.php?fbid=498327890183101&set=
a.379949112020980.112346.27363
0429319516&type=1&relevant co0429319516&type=1&relevant_co

unt=1
محمد747 قرة برصاص قوات األمن11‐07‐2012ادلبالجامعةعالء
الزبير748 الجيش11‐07‐2012ادلبتفتنازأبا ليبي الجنسية قتل على يد قوات

قوات يد على اعدم بندقية اختصاص منشق رقيب سلوم749 يد قوات 11Yes‐07‐2012ادلبمحمود رقيب منشق اختصاص بندقية اعدم على
الجيش في حمص اثناء محاولته االنشقاق

اثر استھداف قوات األمن لحافلة ركاب على طريق 11‐07‐2012ادلبالناجيةأحمد محمد سالم750
الالذقية

http://youtu.be/qQtwv8aAqyI

طريق عل ركاب لحافلة األمن قوات استھداف http://wwwاثر youtube com/watch? طريق 11‐07‐2012ادلبالناجيةعبدالغفور  حسين  بكور751 على اثر استھداف قوات األمن لحافلة ركاب
الالذقية

http://www.youtube.com/watch?
v=58gyvcHBupA

اثر استھداف قوات األمن لحافلة ركاب على طريق 11‐07‐2012ادلببدامايحيى حسون752
الالذقية

نطقة ال ف ثته ل ث األ ا ق ل قتل المنطقة 11‐07‐2012ادلبمعرة حرمةمجھول الھوية753 في قتل على يد قوات األمن وعثر على جثته
الواقعة بين معرة حرمة و معرزيتا

http://youtu.be/w‐V1ZJ7fC74

 

 لندن
ن - 

إلنسا
وق ا

  لحق
ورية

ة الس
لشبك

 ا

Syrian Network for Human Rights - L
ondon



اثر استھداف قوات األمن لحافلة ركاب على طريق 11‐07‐2012ادلبجسر الشغوراسماعيل حسين بكور754
الالذقية

اثر استھداف قوات األمن لحافلة ركاب على طريق 11‐07‐2012ادلبجسر الشغورمحمد زبيدة755
يالالذقية ال ا

http://youtu.be/RKqFU3XsuG8مجند منشق قتل برصاص قوات الجيش في األتارب بحلب11Yes‐07‐2012ريف دمشقببيالعبدالجليل عبارة756

السليك757 دمشقدومامحروس نتيجة القصف العشوائي على حي الحجارية11‐07‐2012ريف
الريس758 عائلة من دمشقدوماقتيل الحجارية11‐07‐2012ريف حي عل العشوائي القصف نتيجة الريس758 عائلة من دمشقدوماقتيل نتيجة القصف العشوائي على حي الحجارية11‐07‐2012ريف
الدبس759 عائلة من دمشقدوماقتيل نتيجة القصف العشوائي على حي الحجارية11‐07‐2012ريف
معضماني760 دمشقدارياجمال قتل على يد قوات الجيش11‐07‐2012ريف
شوغان761 دمشقعقرباطالل على يدقوات الجيش11‐07‐2012ريف

نت الق تة نطقة ف ن األ ات ق ا قتل بالقرب نت 11‐07‐2012ريف دمشقرنكوسأحمد سعيد الخطيب762 قتل برصاص قوات األمن في منطقة حرتة
مدينة التل

http://youtu.be/tPnv056f6kc

أبو غسان قتل برصاص قوات األمن في منطقة حرنة11‐07‐2012ريف دمشقالتلمحمد محيي الدين الرفاعي763

قتل برصاص قوات األمن في منطقة حرنة11‐07‐2012ريف دمشقالتلأحمد محمد دقماق764

https://www.facebook.com/photo
.php?fbid=354007208001503&set=
a.354007058001518.75165.142198

065849086&type 1&theater065849086&type=1&theater

غويش765 دمشقالتلعبدالحفيظ حرنة11‐07‐2012ريف قتل برصاص قوات األمن في منطقة

قتل برصاص قناصة اثناء الحملة األمنية على المدينة11‐07‐2012ريف دمشقداريانادين جمعة لطيفة766

حماصنة767 أكرم دمشقدوماعمر متأثرا جراحه11‐07‐2012ريف

http://youtu.be/T7I9QbwM4MMنتيجة القصف العشوائي11‐07‐2012حمصالحولةمحمد جميل السليم768

قوات يد على اعدم جي بي ار اختصاص منشق رقيب تركماني769 يد قوات 11Yes‐07‐2012حمصعامر على رقيب منشق اختصاص ار بي جي اعدم
الجيش أثناء محاولته االنشقاق

رقيب أول منشق رامي رشاش اعدم على يد قوات 11Yes‐07‐2012حمصتيسير الرفاعي770
الجيش أثناء محاولته االنشقاق

عيوش771 محمد 2012حمصالقصيرعبداإلله 07 قناص11 صاص httpب // o t be/L F14cFmIY عيوش771 محمد http://youtu.be/Lu‐F14cFmIYبرصاص قناص11‐07‐2012حمصالقصيرعبداإلله
صوان772 قتل على يد قوات الجيش11‐07‐2012حمصكفرعايامھند

قتلت برصاص قناصة ثناء توجھھا من تلبيسة الى 11‐07‐2012انثىحمصتيرمعلةسارية عمران773
تيرمعلة

ا فط تن طفلةال اانث ش ال ف الق ة نت //طفلة / فطراوي774 طفلةحمصالرستننور ‐ http://youtu.be/f5G_7hit2F8طفلة نتيجة القصف العشوائي11‐07‐2012انثى
فطراوي775 طفلةحمصالرستنزين ‐ http://youtu.be/f5G_7hit2F8طفلة نتيجة القصف العشوائي11‐07‐2012انثى

?http://www.youtube.com/watchنتيجة القصف العشوائي11‐07‐2012حمصالخالديةخالد التدمري السقا776
v=ZsPKqJ6CSPs

الزين777 http://youtu.be/vP6iPXVQBCkنتيجة القصف العشوائي11‐07‐2012حمصالخالديةمحمد

http://youtu.be/V7OxWNzmU6Yنتيجة القصف العشوائي11‐07‐2012حمصالخالديةطه البقاعي778

ھالل779 الشياح11‐07‐2012حمصباب السباعبشير http://youtu.be/C‐KaN5nDIWwقتل برصاص قوات الجيش في حي جورة حع ي جور ي ي جيش و ص pبر //y /
شريتح780 بسام http://youtu.be/st2t_IkuM00نتيجة القصف العشوائي11‐07‐62012طفلحمصالرستنأحمد
لبش781 طالب المدينة11‐07‐2012درعاالمحطةأسامة http://youtu.be/UQfwNPa008sقتل برصاص قناصة  اثناء تواجده بمركز

رقيب منشق اختصاص قناصة اعدم على يد قوات 11Yes‐07‐2012درعاعبدالجليل عماري782
االنشقاق محاولته أثناء الجيش أثناء محاولته االنشقاقالجيش

رقيب أول منشق رامي رشاش اعدم على يد قوات 11Yes‐07‐2012درعاباسل الحريري783
الجيش أثناء محاولته االنشقاق

رقيب أول منشق اختصاص بندقية اعدم على يد قوات 11Yes‐07‐2012درعامؤمن المصري784
االنشقاق لته ا أثناء ش الجيش أثناء محاولته االنشقاقال

مجند منشق قتل على يد قوات الجيش11Yes‐07‐2012درعاصيداعبدهللا محمود محي الدين عبيسي785

https://www.facebook.com/photo
.php?fbid=332289916855987&set=
a.187993434618970.49863.187990a.187993434618970.49863.187990

734619240&type=1&theater
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العميان786 الرحمن عبد برصاص قوات الجيش11‐07‐2012درعاتل شھابحامد
بكور787 حسين http://youtu.be/sh4akB8UNeMعلى يد قوات الجيش11‐07‐2012درعاالناجيةاسماعيل
سعيد788 محمد أديداس11‐07‐2012ديرالزورالرشديهأيھم قتل برصاص قناص جانب محالت
العبوش789 شاكر العشوائي11‐07‐2012ديرالزورمحمود القصف http://youtu.be/kJfx‐xIrpqUنتيجة بوش789 ر زورو 2012ير 07 ي11 و http://youtu.be/kJfxيج   xIrpqU
الطالب790 خلف الجيش11‐07‐2012ديرالزورالموحسنيحيى يسكن بحي الصناعة  قتل على يد قوات
الحمادي791 طيب السياسي11‐07‐252012انثىديرالزورالميادينشيرين برصاص قوات األمن من حاجز األمن
الطوقان792 نتيجة القصف العشوائي11‐07‐2012انثىديرالزورخشامرويدا
العلوان793 عباس العشوائي11‐07‐2012ديرالزورمحمد القصف http://youtuنتيجة be/dE8Ic64JcQE العلوان793 عباس http://youtu.be/dE8Ic64JcQEنتيجة القصف العشوائي11‐07‐2012ديرالزورمحمد
السعيد794 أحمد 1147‐07‐2012حماةصورانسعيد http://youtu.be/3O7xjWr7flQقتل على يد قوات الجيش داخل اللواء

قتل ذبحا بالسكين على يد قوات األمن، وعثر على 11‐07‐222012حماةالشرقيةخالد سمير الجرحي795
جثمانه في مزرعة قرب قرية كوكب

http://youtu.be/eW0q949vZ‐w

عل عث ن األ ات ق د عل ن ك ال ا ذ قتل وعثر على 11‐07‐2012حماةالشرقيةعمار عبد الرحيم الخضر796 قتل ذبحا بالسكين على يد قوات األمن،
جثمانه في مزرعة قرب قرية كوكب

http://youtu.be/eW0q949vZ‐w

قتل ذبحا بالسكين على يد قوات األمن، وعثر على 11‐07‐2012حماةمجھول الھوية797
جثمانه في مزرعة قرب قرية كوكب

http://youtu.be/eW0q949vZ‐w

ل ا ال ة اق شلاأل ل ق ل ق ش ط ش جبرائيل798 الرحمن عبد الجيش11Yes‐07‐2012حلباألتاربقتيبة http://youtu.be/LWWnxsoI3KQشرطي منشق قتل برصاص قوات
دراش799 اسماعيل الجيش11Yes‐07‐2012حلباألتاربمحمد http://youtu.be/SK_eHBTfpp8شرطي منشق قتل برصاص قوات
حوري800 طفلةحلباألبزموشذى ‐ http://youtu.be/n7xPcnMbAywطفلة قتلت نتيجة القصف العشوائي11‐07‐142012انثى

رسالن801 2012حلباعزازعبدالكريم 07 برأسه11 قناص برصاص اصيب حيث بجراحه متأثرا توف رسالن801 قناص برأسه11‐07‐2012حلباعزازعبدالكريم توفي متأثرا بجراحه حيث اصيب برصاص

طه802 الشيخ محمد http://youtu.be/e63MI‐hhwEoمتأثرا بجراحه11‐07‐162012طفلحلبإعزازمصطفى

قتل على يد قوات األمن وعثر على جثته بالقرب من 11‐07‐2012حلبإعزازمجھول الھوية803
العسكري األمن فرع

http://youtu.be/DGn0cwFfOfc
ري ن  رع 

خليل804 محمد قتل برصاص قوات الجيش11‐07‐2012الالذقيةالصفصافةعمر
سيو805 قتل على يد قوات الجيش11‐07‐2012الالذقيةالقساطلعبدالجبار

مالزم اول منشق قتل على يد قوات الجيش في مجزرة 11Yes‐07‐2012الرقةخالد المحمود806
ادلب في تفتناز بمطار تفتناز في ادلببمطار

العيساويه807 خالد طفل، نتيجة القصف العشوائي12‐07‐122012طفلحماةالتريمسةأحمد
الھواش808 عدنان طفل، نتيجة القصف العشوائي12‐07‐162012طفلحماةالتريمسةغسان
المحي809 محمد طفل، استشھد برصاص قوات األمن12‐07‐62012طفلحماةالتريمسةخالد
الحسين810 فوزي 172012طفلحماةالتريمسةمحمد 07 العشوائ12 القصف نتيجة httpطفل // o t be/k9QbsRb YGo الحسين810 فوزي http://youtu.be/k9QbsRb‐YGoطفل، نتيجة القصف العشوائي12‐07‐172012طفلحماةالتريمسةمحمد
الدرويش811 الكريم عبد العشوائي12‐07‐352012حماةالتريمسةمنھل قتل مع اثنين من اخوته، نتيجة القصف
الدرويش812 الكريم عبد العشوائي12‐07‐2012حماةالتريمسةميالد قتل مع اثنين من اخوته، نتيجة القصف
الدرويش813 الكريم عبد العشوائي12‐07‐2012حماةالتريمسةإياد قتل مع اثنين من اخوته، نتيجة القصف

ا الشا ةخال ااةالت ش ال ف الق ة نت ت اخ اثن قتل الشامان814 العشوائي12‐07‐362012حماةالتريمسةخالد قتل مع اثنين من اخوته، نتيجة القصف
الشامان815 العشوائي12‐07‐322012حماةالتريمسةناصر قتل مع اثنين من اخوته، نتيجة القصف
الشامان816 العشوائي12‐07‐262012حماةالتريمسةعلي قتل مع اثنين من اخوته، نتيجة القصف
الناعس817 خالد قتل مع أخيه نتيجة القصف العشوائي12‐07‐312012حماةالتريمسةمحمود
الناعس818 خالد قتل مع أخيه نتيجة القصف العشوائي12‐07‐242012حماةالتريمسةحسين
الھواري819 ربيع نتيجة القصف العشوائي12‐07‐192012حماةالتريمسةحسين
الدله820 يحيى نتيجة القصف العشوائي12‐07‐192012حماةالتريمسةأحمد
البوالد821 خالد جيشبرصاص قوات الجيش12‐07‐292012حماةالتريمسةأحمد و ص بر
الناجي822 الجرحى12‐07‐2012حماةالتريمسةمنصف قتل برصاص الجيش أثناء محاولته إسعاف
الخضارة823 برصاص قوات الجيش12‐07‐232012حماةالتريمسةأنس
البكور824 فاروق برصاص قوات الجيش12‐07‐2012انثىحماةالتريمسةزوجة

قريةقأ في الجيش قوات برصاص قتل منشق أول مالزم حجك825 في قرية 12Yes‐07‐2012حماةعقربأحمد مالزم أول منشق قتل برصاص قوات الجيش
الجديدة بريف حماة

وردة826 محمد قتل برصاص قوات األمن12‐07‐522012حماةبستان السعادةوليد
القاسم827 عبدو نتيجة القصف العشوائي12‐07‐2012حماةشيزرأيمن
النعسان828 حاتم 2012حماةشيزرخالد 07 العشوائ12 القصف نتيجة النعسان828 حاتم نتيجة القصف العشوائي12‐07‐2012حماةشيزرخالد
المحيه829 محمد طفل قتل على يد قوات الجيش12‐07‐62012طفلحماةالتريمسةخالد
الدلة830 يحيى طفل قتل على يد قوات الجيش12‐07‐172012طفلحماةالتريمسةأحمد
الشھاب831 ديب محمد طفل، قتل على يد قوات الجيش12‐07‐132012طفلحماةالتريمسةابن
اش832 ال نا ا ةغ 162012طفلاةالت 0 ش12 ال ا ق ل قتل طفل الھواش832 عدنان طفل قتل على يد قوات الجيش12‐07‐162012طفلحماةالتريمسةغسان
العيساويه833 خالد طفل قتل على يد قوات الجيش12‐07‐122012طفلحماةالتريمسةأحمد
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الھواري834 ريبع علي طفل قتل على يد قوات الجيش12‐07‐132012طفلحماةالتريمسةحسبن
البوالد835 خالد قتل على يد قوات الجيش12‐07‐262012حماةالتريمسةمصعب
السبعاوي836 حسين قتل على يد قوات الجيش12‐07‐362012حماةالتريمسةصالح
الزعيط837 العلي إبراھيم الجيش12‐07‐272012حماةالتريمسةمنذر قوات يد على قتل ي837 ز ي يم إبر 272012رير 07 جيش12 و  ى ي  ل 
درويش838 الكريم عبد قتل على يد قوات الجيش12‐07‐282012حماةالتريمسةميالد
الدلة839 محمود قتل على يد قوات الجيش12‐07‐552012حماةالتريمسةأحمد
ھويان840 صايل قتل على يد قوات الجيش12‐07‐252012حماةالتريمسةيحيى
الفضه841 الجيش12‐07‐302012حماةالتريمسةحسين قوات يد عل قتل الفضه841 قتل على يد قوات الجيش12‐07‐302012حماةالتريمسةحسين
الحميد842 أيوب قتل على يد قوات الجيش12‐07‐262012حماةالتريمسةحميد
محمدالحميد843 قتل على يد قوات الجيش12‐07‐272012حماةالتريمسةمصعب
حنظل844 قتل على يد قوات الجيش12‐07‐272012حماةالتريمسةغياث
ال845 الح ف صط ةھند ي اةالت 252012ح 07 ش12 ال ات ق د عل قتل الحرمالوي845 صطوف قتل على يد قوات الجيش12‐07‐252012حماةالتريمسةمھند
صطوف846 جھاد قتل على يد قوات الجيش12‐07‐202012حماةالتريمسةميالد
الحرمالوي847 صطوف قتل على يد قوات الجيش12‐07‐402012حماةالتريمسةعبدالكريم
زواوي848 الرحمن عبد قتل على يد قوات الجيش12‐07‐282012حماةالتريمسةرائد

ا ل ةا شاةال ل ق ل ل ق حسيان849 وليد قتل على يد قوات الجيش12‐07‐272012حماةالتريمسةجواد
حسيان850 قتل على يد قوات الجيش12‐07‐2012حماةالتريمسةأحمد
الفارس851 قتل على يد قوات الجيش12‐07‐262012حماةالتريمسةمخلص
النجم852 سيار قتل على يد قوات الجيش12‐07‐222012حماةالتريمسةنھاد
نزيه853 ابو قتل على يد قوات الجيش12‐07‐272012حماةالتريمسةأحمد
البراقي854 شحادة قتل على يد قوات الجيش12‐07‐2012حماةالتريمسةأحمد
نويران855 حمدو قتل على يد قوات الجيش12‐07‐2012حماةالتريمسةأحمد
مطر856 محمد قتل على يد قوات الجيش12‐07‐262012حماةالتريمسةأحمد جيشرير و ي ى ل
متعب857 إبراھيم قتل على يد قوات الجيش12‐07‐262012حماةالتريمسةجالل
الخراشي858 الناعس خالد قتل على يد قوات الجيش12‐07‐302012حماةالتريمسةمحمود
الخراشي859 الناعس قتل على يد قوات الجيش12‐07‐252012حماةالتريمسةحسين
الھاني860 ديبو الجيش12‐07‐2012حماةالتريمسةعلي قوات يد على قتل الھاني860 ديبو قتل على يد قوات الجيش12‐07‐2012حماةالتريمسةعلي
الوحيد861 محمد قتل على يد قوات الجيش12‐07‐272012حماةالتريمسةصھيب
السعيد862 محمد قتل على يد قوات الجيش12‐07‐2012حماةالتريمسةھيثم
حجازي863 سليم قتل على يد قوات الجيش12‐07‐2012حماةالتريمسةنادر
العمير864 خلفة 262012حماةالتريمسةحسين 07 الجيش12 قوات يد عل قتل العمير864 خلفة قتل على يد قوات الجيش12‐07‐262012حماةالتريمسةحسين
الشامان865 قتل على يد قوات الجيش12‐07‐362012حماةالتريمسةخالد
الشامان866 قتل على يد قوات الجيش12‐07‐322012حماةالتريمسةناصر
الشامان867 قتل على يد قوات الجيش12‐07‐232012حماةالتريمسةعلي

ش الغ ةا شاةالت ال ا ق ل قتل الغبش868 قتل على يد قوات الجيش12‐07‐272012حماةالتريمسةيامن
الكردي869 قتل على يد قوات الجيش12‐07‐282012حماةالتريمسةمصطفى
الفارس870 قتل على يد قوات الجيش12‐07‐262012حماةالتريمسةمخلص
الخضاره871 قتل على يد قوات الجيش12‐07‐352012حماةالتريمسةمحمود
الخضارة872 قتل على يد قوات الجيش12‐07‐2012حماةالتريمسةانس
الديبو873 وليد قتل على يد قوات الجيش12‐07‐2012حماةالتريمسةأحمد
الحنظل874 قتل على يد قوات الجيش12‐07‐2012حماةالتريمسةزياد
بكور875 جيشقتل على يد قوات الجيش12‐07‐312012حماةالتريمسةمحمد و ي ى
اليونس876 شحادة قتل على يد قوات الجيش12‐07‐222012حماةالتريمسةحاتم
العبيد877 قتل على يد قوات الجيش12‐07‐2012حماةالتريمسةعبدالكريم
الحنظل878 قتل على يد قوات الجيش12‐07‐272012حماةالتريمسةغياث
حسنو879 الجيش12‐07‐2012حماةالتريمسةحسين قوات يد على قتل حسنو879 2012حماةالتريمسةحسين 07 قتل على يد قوات الجيش12
النجم880 قتل على يد قوات الجيش12‐07‐2012حماةالتريمسةنواف
النجم881 قتل على يد قوات الجيش12‐07‐2012حماةالتريمسةخالد
العسكر882 قتل على يد قوات الجيش12‐07‐2012حماةالتريمسةحسين
حجازي883 2012حماةالتريمسةمحمد 07 الجيش12 قوات يد عل قتل حجازي883 قتل على يد قوات الجيش12‐07‐2012حماةالتريمسةمحمد
الدرويش884 علي قتل على يد قوات الجيش12‐07‐282012حماةالتريمسةمھند
الدرويش885 علي قتل على يد قوات الجيش12‐07‐312012حماةالتريمسةفراس
الشباط886 الستار عبد قتل على يد قوات الجيش12‐07‐302012حماةالتريمسةيامن
اط88 الش تا ال ةل 22012اةالت 0 ش12 ال ا ق ل قتل الشباط887 الستار عبد قتل على يد قوات الجيش12‐07‐272012حماةالتريمسةوليد
الشباط888 الستار عبد قتل على يد قوات الجيش12‐07‐242012حماةالتريمسةرامي
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الحسين889 فوزي قتل على يد قوات الجيش12‐07‐182012حماةالتريمسةمحمد
الغثوان890 النعسان غزوان التريمسة12‐07‐2012حماةديموواصل قتل على يد قوات الجيش في مجزرة
الحمود891 نمر التريمسة12‐07‐2012حماةديموعمر قتل على يد قوات الجيش في مجزرة

قطاش892 ال 2012اةكفال 0 وحرق12 األرض، على سحبه تم الجيش، برصاص قتل قطاش892 السالم عبد رق 12‐07‐2012حماةكفرھودوحيد رض و ى  ب  م  جيش   ص  ل بر
جثمانه في مجزرة التريمسة

هللا893 العبد التريمسة12‐07‐2012حماةكفرھودأحمد قتل على يد قوات الجيش في مجزرة
حجك894 الجيش12Yes‐07‐2012حماةعقربأحمد مالزم أول منشق، قتل برصاص قوات
زقريط895 العشوائي12‐07‐2012حمصالقصيرمحمد القصف http://youtuنتيجة be/jYUk0TOZLOg زقريط895 http://youtu.be/jYUk0TOZLOgنتيجة القصف العشوائي12‐07‐2012حمصالقصيرمحمد
الخولي896 حكمت التنور12‐07‐2012انثىحمصالقصيرإحسان عين http://youtu.be/IUU1fdK4e5sنتيجة القصف العشوائي على منطقة
الصبوري897 http://youtu.be/K0jD2uKxIqkبرصاص قوات الجيش12‐07‐2012حمصبابا عمروعبدالرحمن

الدملخي898 متأثرا بجراحه ولعدم القدرة على اسعافة بسبب الحصار 12‐07‐792012حمصالخالديةراتب
ال ل

http://youtu.be/kwbh92Mm8FU ي
على الحي

p //y /

الحمد899 الكريم عبد برصاص قوات الجيش12‐07‐2012حمصبابا عمرومحمد
ادريس900 http://youtu.be/Ftp‐m5o4hPUنتيجة القصف العشوائي12‐07‐2012حمصالرستنسمية
أيوب901 http://youtu.be/Ftp‐m5o4hPUنتيجة القصف العشوائي12‐07‐2012انثىحمصالرستنفاطمة

ا ال أالشان ل ة ق ل ق السباعي902 قتل برصاص قناصة بالرأس12‐07‐2012حمصكرم الشاميمنير
اليونس903 http://youtu.be/bvyR75ZH4‐Eقتل نتيجة القصف العشوائي على حي جورة الشياح12‐07‐2012حمصالخالديةحسام
يعقوب904 http://youtu.be/FfTYX0oYzV4نتيجة القصف العشوائي12‐07‐2012حمصجورة الشياحيوسف

دبدوب905 2012حمصالخالديةعزام 07 قتل برصاص قناص قوات األمن في عين ترما بريف 12 دبدوب905 12‐07‐2012حمصالخالديةعزام
دمشق

طالب906 سمير http://youtu.be/uYGnfihn6Gkقتل برصاص قوات الجيش12‐07‐2012حمصالقرابيصعبيدة
عوامة907 القرابيص12‐07‐2012حمصالبياضةبالل قتل نتيجة القصف العشوائي على حي
الھوية908 http://youtu.be/7نتيجة القصف العشوائي12‐07‐2012حمصجورة الشياحمجھول R5O0KAG7s ھوي حجھو ي يصجور و /ttp://youtu.beيج _ 5O0 G s
حاكمي909 http://youtu.be/mU4Pqf4Qtlkقتل على يد قوات الجيش12‐07‐2012حمصالقرابيصعبدالخالق

السقا910 وليد أمين العشوائي12‐07‐2012حمصالقرابيصمحمد القصف نتيجة

http://www.facebook.com/photo.
php?fbid=266917270077053&set=
a 132670656835049 19222 122659 السقا910 وليد أمين a.132670656835049.19222.122659نتيجة القصف العشوائي12‐07‐2012حمصالقرابيصمحمد
141169534&type=1&relevant_cou

nt=1
األنصاري911 قتادة نتيجة القصف العشوائي وتم استخراج الجثة من تحت 12‐07‐2012حمصجورة الشياحأبو

األنقاض
http://youtu.be/UZLaQyWchN0 حي

األنقاض

يدعى أبو عمر  األنصاري قتل نتيجة القصف العشوائي 12‐07‐2012حمصجورة الشياحمنذر الھاشمي912
وتم استخراج الجثة من تحت األنقاض

http://youtu.be/UZLaQyWchN0

ظبابح913 العشوائي12‐07‐2012انثىحمصالرستنتغريد القصف http://youtu.be/PmNZtcRAwEMنتيجة بح913 ب نري 2012ىصر 07 ي12 و http://youtu.be/PmNZtcRAwEMيج  

http://youtu.be/PmNZtcRAwEMطفل نتيجة القصف العشوائي12‐07‐2012طفلحمصالرستنمحمود أحمد فرزات914

عمر915 أبو http://youtu.be/gE7RlnXAQisنتيجة القصف العشوائي12‐07‐2012حمصجورة الشياحعبدالحكيم

?http://www.youtube.com/watchبرصاص قوات الجيش12‐07‐2012حمصباب الدريببالل التركاني916
v=LbE8SBDtcPg

مجند منشق قتل برصاص قناصة في مدينة دير الزور12Yes‐07‐2012حمصماھر البھار917

الشعار918 محمد http://youtu.be/_CR4rnOtZ7wقتل نتيجة التسمم12‐07‐2012حمصتل كلخخالد

مجند منشق قتل على يد قوات الجيش في حي بابا عمرو 12Yes‐07‐2012دمشقجوبرثائر بن غسان العسلي919
بحمص

من باص ميكرو استھداف اثر الجيش قوات برصاص البني920 إحسان باص من 12‐07‐2012دمشقالميدانمحمد برصاص قوات الجيش اثر استھداف ميكرو
قبل الدبابة بداريا

الخابوري921 شحادة اسماعيل برصاص قوات األمن12‐07‐2012دمشقالحجر األسودياسين
الخابوري922 طلعت برصاص قوات األمن12‐07‐2012دمشقالحجر األسودموسى
الكعيك923 الكريم عبد األسودأنس 2012دمشقالحجر 07 األمن12 قوات برصاص الكعيكي923 الكريم عبد برصاص قوات األمن12‐07‐2012دمشقالحجر األسودأنس

نتيجة القصف العشوائي12‐07‐2012دمشقبرزةمحمد الناجي924

https://www.facebook.com/photo
.php?fbid=340907489320064&set=
a.124989290911886.26229.124115a.124989290911886.26229.124115

837665898&type=1&theater
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ناجي925 آل نتيجة القصف العشوائي12‐07‐2012انثىدمشقبرزةمن
ناجي926 آل من طفل قتل نتيجة القصف العشوائي12‐07‐2012طفلدمشقبرزةطفل
ناجي927 آل من طفل قتل نتيجة القصف العشوائي12‐07‐2012طفلدمشقبرزةطفل
ناجي928 آل من العشوائي12‐07‐2012طفلدمشقبرزةطفل القصف نتيجة قتل طفل جي928 ل ن 2012لقبرزل 07 ي12 و يج   ل  ل 

?http://www.youtube.com/watchنتيجة القصف العشوائي12‐07‐2012انثىدمشقبرزةميسون الريس929
v=8CxZqQuwqcU

خوالني930 دمشقدارياشادي نتيجة القصف العشوائي12‐07‐2012ريف
المارديني931 دمشقدومابليغ أطفال12‐07‐392012ريف أربعة ولديه متزوج وھو بجراحه متأثرا المارديني931 دمشقدومابليغ أطفال12‐07‐392012ريف متأثرا بجراحه وھو متزوج ولديه أربعة
عمار932 دمشقالزبدانيعدنان http://youtu.be/xnaJ1edqVMwنتيجة القصف العشوائي12‐07‐2012ريف
شويكي933 مصطفى دمشقزملكامحمد بدمشق12‐07‐2012ريف قتل برصاص قوات األمن في حي القابون

غنيم934 عائلة دمشقيلدامن أربعة أوالد12‐07‐2012انثىريف برصاص قوات األمن وھي متزوجة ولديھا يىم

الناس935 كل دمشقيلدامھند برصاص قوات األمن12‐07‐2012ريف
سبيناتي936 دمشقيلدانورس برصاص قوات األمن12‐07‐2012ريف
الحمر937 دمشقالسيدة زينبماھر برصاص قوات األمن12‐07‐2012ريف

فا ال نفا ة شال ألف ق الرفاعي938 دمشقالسيدة زينبفادي برصاص قوات األمن12‐07‐2012ريف
حميدي939 دمشقالسيدة زينبنايف برصاص قوات األمن12‐07‐132012طفلريف
فرحان940 دمشقالسيدة زينبمحمود طفل قتل برصاص قوات األمن12‐07‐2012طفلريف

صبرا941 زينبعبدهللا دمشقالسيدة 2012ريف 07 12Yes مجند منشق قتل برصاص قوات األمن في حي الحجر صبرا941 دمشقالسيدة زينبعبدهللا 12Yes‐07‐2012ريف
األسود

12‐07‐2012ادلبجسر الشغورابراھيم عبد الرزاق الجندي942
قتل على يد قوات األمن في منطقة كفرية اثر استھداف 

قوات األمن لحافلتھم اثناء عودتھم من لبنان

12‐07‐2012ادلبمشمشانعبدالمعين عبدالكريم عنوش943
قتل على يد قوات األمن في منطقة كفرية اثر استھداف 

قوات األمن لحافلتھم اثناء عودتھم من لبنان

ث ة ة ط ف أل ق ق
12‐07‐2012ادلبجسر الشغورعبدالرزاق الجندي944

استھداف  اثر قتل على يد قوات األمن في منطقة كفرية
قوات األمن لحافلتھم اثناء عودتھم من لبنان

سليمان945 حج الشغورأحمد 2012ادلبجسر 07 12
قتل على يد قوات األمن في منطقة كفرية اثر استھداف 

سليمان945 حج قوات األمن لحافلتھم اثناء عودتھم من لبنان12‐07‐2012ادلبجسر الشغورأحمد

قتل على يد قوات الجيش وعثر على جثته حاجز البياضة 12‐07‐2012ادلبالراميرامز جمال أبو كاشف946
جنوب القرية

ك الت ز شفا لال شا ال ا ق ل قتل التريكي947 قتل على يد قوات الجيش12‐07‐2012ادلبمريجب المشھدفايز
التريكي948 فايز قتل على يد قوات الجيش12‐07‐2012ادلبمريجب المشھدمحمد
أحمد949 شيخ برصاص قوات الجيش في حلب12‐07‐2012ادلبكفر عميموائل

العبدو950 خالد قتل برصاص قوات الجيش وھو من ذوي االحتياجات 12‐07‐352012ادلبالراميعمر العبدو950 خالد 12‐07‐352012ادلبالراميعمر
الخاصة

بالط951 المدينة12‐07‐2012ديرالزورفارس نتيجة القصف العشوائي على أحياء
العلي952 الحميد عبد المدينة12‐07‐2012ديرالزورعمر نتيجة القصف العشوائي على أحياء
الطه953 غنام نتيجة القصف العشوائي12‐07‐2012ديرالزورالحميديةخالد يم و يج

برصاص قوات الجيش المتمركزة عند حاجز قرية 12‐07‐422012ديرالزورالھريأحمد مشعان األيوب954
السويعية

مھندس قتل برصاص قناص  حاجز دوار الصناعة 12‐07‐2012ديرالزورالشميطيةمحمد متعب شالش955
الزور دير بمدينة

http://youtu.be/r5pa7wmEj4w
بمدينة دير الزور

الحمود956 طارق متأثرا بجراحه12‐07‐2012ديرالزورضياء
محمودالزعبي957 http://youtu.be/DD0K4lPetLkقتل برصاص قوات األمن12‐07‐2012درعاكفر شمسبرھان
الھوية958 http://youtu.be/RPhkruYt6OEعثر على حثته في منطقة الجابية12‐07‐2012درعاجاسممجھول
العوض959 عبدالحافظ مسكينعبدالھادي 202012درعاالشيخ 07 12Yesالتعذيب تحت قتل العوض959 عبدالحافظ قتل تحت التعذيب12Yes‐07‐202012درعاالشيخ مسكينعبدالھادي
الحجي960 اللطيف عبد برصاص قوات األمن12‐07‐2012درعاالشجرةأنس
البلخي961 http://youtu.be/XHlQVW6pp_Uبرصاص قوات األمن12‐07‐2012درعابصرى الشامفادي
الھوية962 http://youtu.be/SGBwQXIeIn8نتيجة القصف العشوائي12‐07‐2012حلبتل رفعتمجھول
األ963 القا تأ ف 2012لتل 0 ا12 ش ال ف الق ة نت األوس963 القادر عبد نتيجة القصف العشوائي12‐07‐2012حلبتل رفعتأحمد
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قتل برصاص قوات األمن اثر استھداف المظاھرة التي 12‐07‐2012حلبصالح الدينمحمد شيخوني964
خرجت بالحي

http://youtu.be/x9sE7swdLWE

الھوية965 دمشقيلدامجھول http://youtu.be/5giUvE7UEHEعلى يد قوات الجيش12‐07‐2012ريف

االشق966 انطف ال 432012اةك 0 اال13 ف قنا ا أ تك ائق االشقر966 االربعين13‐07‐432012حماةكرم الحورانيمصطفى حي سائق تكسي أصيب برصاص قناص في

?http://www.youtube.com/watchقتل برصاص قناصة على طريق سراقب13‐07‐2012ادلببنشمحمد عبد الرحمن سالت967
v=sTOi55OteH8

إعزاز عل العشوائي القصف نتيجة قتل منشق مجند حميروش968 على إعزاز 13Yes‐07‐212012ادلبجسر الشغوراسماعيل مجند منشق قتل نتيجة القصف العشوائي
بريف حلب

http://youtu.be/EBWr0HGZZYMنتيجة القصف العشوائي13‐07‐2012ادلبالراميھاشم محمد حصرم969

http://youtu.be/EBWr0HGZZYMنتيجة القصف العشوائي13‐07‐2012ادلبالراميمحمد فؤاد نوري الخطيب970

الطحش971 محمد نتيجة القصف العشوائي13‐07‐2012ادلبالراميأحمد

كاشف972 أبو عماد العشوائي13‐07‐2012ادلبالراميعدنان القصف http://youtu.be/mh0nOcpBOnAنتيجة بو972 ين 2012بر 07 ي13 و http://youtu.be/mh0nOcpBOnAيج  

العمر973 عموري http://youtu.be/Oh20H‐A0vgEنتيجة القصف العشوائي13‐07‐2012ادلبالراميرمزي
ابرص974 اللطيف عبد نتيجة القصف العشوائي13‐07‐2012ادلبالراميمحمد
مراد975 خالد نتيجة القصف العشوائي13‐07‐2012ادلبالراميعمر

http://youtu.be/mh0nOcpBOnAنتيجة القصف العشوائي13‐07‐2012ادلبالراميعدنان محمد ابرص976

الخطيب977 القادر عبد نتيجة القصف العشوائي13‐07‐2012ادلبالراميأحمد
الخطيب978 القادر عبد أحمد نتيجة القصف العشوائي13‐07‐2012ادلبالراميطه يب ر يب يبر و يج
دباس979 الزاوية13‐07‐2012ادلببنينباسل بالقصف العشوائي على بلدة الرامي بجبل
خليفة980 الزواية13‐07‐2012ادلبكفرحاياحسن نتيجة القصف العشوائي على قرى جبل
الموسى981 محمد الزواية13‐07‐2012ادلبشنانخالد نتيجة القصف العشوائي على قرى جبل
حصرم982 محمد الزواية13‐07‐2012ادلبالراميأسعد جبل قرى على العشوائي القصف http://youtuنتيجة be/Dcgp1K6GKDw حصرم982 محمد الزواية13‐07‐2012ادلبالراميأسعد http://youtu.be/Dcgp1K6GKDwنتيجة القصف العشوائي على قرى جبل
ابرص983 نتيجة القصف العشوائي13‐07‐2012ادلبالراميعبدالمجيد
ساق984 أبو محمد نتيجة القصف العشوائي13‐07‐2012ادلبالراميأحمد
العمر985 يوسف http://youtu.be/EDeTRjgRYFgطفل قتل نتيجة القصف العشوائي13‐07‐2012طفلادلبالراميمحمد
كردي986 احمد 2012ادلبالراممحمد 07 العشوائ13 القصف httpنتيجة // o t be/mH1rWi4r GQ كردي986 احمد http://youtu.be/mH1rWi4rxGQنتيجة القصف العشوائي13‐07‐2012ادلبالراميمحمد
خطيب987 محمد نتيجة القصف العشوائي13‐07‐2012انثىادلبالراميفاطمة
االسماعيل988 هللا عبد برصاص قناص من حاجز التل13‐07‐2012ادلببسامسابراھيم 
كاشف989 ابو جمال نتيجة القصف العشوائي13‐07‐2012ادلبالراميرامز

نتيجة القصف العشوائي13‐07‐2012ادلبجبل الزاويةباسل طه مراد990

https://www.facebook.com/photo
.php?fbid=499454350069971&set=
a.325667727448635.100442.32564

7834117291&type=1&theater7834117291&type=1&theater

الدين991 زين دحام محمد http://youtu.be/MOD_daPuEtwعلى يد قوات الجيش13‐07‐2012ادلبسرجةأحمد
الدين992 زين دحام محمد http://youtu.be/MOD_daPuEtwعلى يد قوات الجيش13‐07‐2012ادلبسرجةمجد
الحامض993 يتوفي متأثرا بجراحه حيث لم يستطع األھالي اسعافه13‐07‐2012ادلبكفرموسعبدالقادر ع ي م ي بجر ر ي و

قتل برصاص قوات الجيش اثر استھداف سيارة أھله من 13‐07‐112012طفلادلبمعرة النعمانبشار اسماعيل الظلبط994
حاجز الدلة

http://youtu.be/wFvO2wPo4Xc

عجينة995 http://youtu.be/yjWOSntrEVQنتيجة القصف العشوائي13‐07‐2012ادلبجبل الزاويةصبحي
عجينة996 صبحي الزاويةمصعب العشوائي13‐07‐2012ادلبجبل القصف http://youtuنتيجة be/yjWOSntrEVQ عجينة996 صبحي 2012ادلبجبل الزاويةمصعب 07 http://youtu.be/yjWOSntrEVQنتيجة القصف العشوائي13
عجينة997 صبحي http://youtu.be/yjWOSntrEVQنتيجة القصف العشوائي13‐07‐2012ادلبجبل الزاويةحسام
المحمود998 غسان قتل برصاص قوات األمن13‐07‐2012دمشقالحجر األسودمحمد
الموسى999 قتل برصاص قوات األمن13‐07‐2012دمشقالحجر األسودماھر
حمد1000 محمد األسودصابر 2012دمشقالحجر 07 األمن13 قوات برصاص قتل حمد1000 محمد قتل برصاص قوات األمن13‐07‐2012دمشقالحجر األسودصابر

?http://www.youtube.com/watchنتيجة القصف العشوائي13‐07‐2012دمشقبرزةمحمد الزعبي1001
v=fN1q0p2v5Tw

الزعبي1002 نتيجة القصف العشوائي13‐07‐2012انثىدمشقبرزةقمر
2012شقالتضا1003 0 األ13 ا ق ا محمود1003 حسين برصاص قوات األمن13‐07‐2012دمشقالتضامنمحمد
بھاءالبرعي1004 http://youtu.be/5BKv5HQenfkبرصاص قوات األمن13‐07‐2012دمشقمخيم اليرموكأنس
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فرحات1005 المظاھرة13‐07‐2012دمشقمخيم اليرموكأياس http://youtu.be/hxpBr8W3PQgبرصاص قوات األمن اثر تسنھداف
الخرما1006 برصاص قوات األمن13‐07‐2012دمشقمخيم اليرموكھاني
الحجة1007 برصاص قوات األمن13‐07‐2012دمشقمخيم اليرموكعامر
فرحات1008 اليرموكإياد األمن13‐07‐2012دمشقمخيم قوات برصاص ر1008 وإي ير 2012قيم  07 ن13 و  ص  بر
السھلي1009 برصاص قوات األمن13‐07‐2012دمشقمخيم اليرموكأحمد
محمد1010 برصاص قوات األمن13‐07‐2012دمشقمخيم اليرموكضياء
عطا1011 مصطفى برصاص قوات األمن13‐07‐2012دمشقمخيم اليرموكجمال
مصطفى1012 اليرموكعفيف األمن13‐07‐2012دمشقمخيم قوات برصاص مصطفى1012 برصاص قوات األمن13‐07‐2012دمشقمخيم اليرموكعفيف

متأثرا بجراحه13‐07‐2012ريف دمشققطناحسن يوسف شھاب الدين1013

https://www.facebook.com/photo
.php?fbid=385102248216592&set=
a.299301776796640.69076.285617
518165066&type=1&relevant_cou

nt=1
القاضي1014 نجيب احمد دمشقالضميرحسان http://youtu.be/1yd‐wCo‐nyQنتيجة القصف العشوائي13‐07‐2012ريف
مدني1015 دمشقالسبينةياسين تحت التعذيب13Yes‐07‐2012ريف

فة ل اال شل لف ف أث ف خليفة1016 دمشقزملكاجمال زملكا13‐07‐2012ريف توفي متأثرا بجراحه بعد انفجار
كستنا1017 برصاص قوات االمن13‐07‐2012دمشقدف الشوكأحمد
كستنا1018 برصاص قوات االمن13‐07‐2012دمشقدف الشوكرضوان

http://www youtube com/watch?
?http://www.youtube.com/watchطفل توفي متأثرا بجراحه13‐07‐2012طفلحلبتل رفعتمحمد السكران1019

v=oaaOozxfsZQ&feature=youtu.be

المحمد1020 كداري ?http://www.youtube.com/watchلديه 7 اطفال على يد قوات الجيش13‐07‐432012حلبالسالمةاحمد
O f ZQ&f b

جيشبري و ي ى ي
v=oaaOozxfsZQ&feature=youtu.be

العزو1021 محمد لديه 7 اوالد قتل على يد قوات الجيش13‐07‐392012حلبنيارةغازي

ظاظا1022 الجيش13Yes‐07‐202012حلبعلي قوات يد على قتل منشق ?http://www.youtube.com/watchعسكري
ظاظا1022 الجيش13Yes‐07‐202012حلبعلي عسكري منشق قتل على يد قوات

v=oaaOozxfsZQ&feature=youtu.be

قامت قوات االمن باطالق النار على سيارته من الحاجز13‐07‐252012حلبالسكريمحمود زياد نجار1023

االبراھي1024 سميح 402012حلبالفردوسيوسف 07 ن13 األ قوات يد عل االبراھيم1024 سميح على يد قوات األمن13‐07‐402012حلبالفردوسيوسف
عتيق1025 عمر متأثرا بجراحه13‐07‐222012حلبعندانيحيى
حافظ1026 فوزي الجيش13‐07‐332012طفلحلبمارعمحمد لديه اربعة اطفل قتل على يدقوات

اسماعيل1027 باشا الدين اطلقت قوات األمن  النار على سيارتھم لعدم توقفه مما 13‐07‐2012انثىحلبالسكريآسياصالح
أ

يل1027 ب ين ح 2012ىبريي 07 13
أدى الى مقتلھا مع عائلتھا

قباقيبو1028 قتل برصاص قناصة13‐07‐2012حمصالقرابيصمھند
الدبور1029 راتب قتل على يد قوات األمن13‐07‐2012حمصالغوطةعدنان
الخرفان1030 اثر قذيفة استھدفت منزله13‐07‐102012طفلحمصالحولةيوسف
الدين1031 عز جمال برصاص قوات الجيش13‐07‐2012حمصالقرابيصبالل

?http://www.youtube.com/watchعلى يد قوات الجيش13‐07‐232012حمصكرم شمشمابرھيم محمد ديب بكار1032
v=pCct6llHimc&feature=youtu.be

الفاضل1033 أفندي http://youtu.be/eCJcPvLY0r4برصاص قناصة13‐07‐2012حمصالقصيرإسماعيل
البھنسي1034 على يد قوات الجيش13‐07‐2012حمصالقرابيصمحمد
جمعه1035 بالقصف العشوائي13‐07‐2012انثىحمصالحولةمنى
قدموس1036 طفلةحمصالحولةأماني ‐ العشوائي13‐07‐2012انثى بالقصف طفلة قدموس1036 طفلةحمصالحولةأماني 2012انثى 07 طفلة بالقصف العشوائي13
قدموس1037 طفل بالقصف العشوائي13‐07‐2012طفلحمصالحولةأحمد
قدموس1038 طفل بالقصف العشوائي13‐07‐2012طفلحمصالحولةشادي
قدموس1039 http://youtu.be/pOnJQqJKjDIطفل بالقصف العشوائي13‐07‐2012طفلحمصالحولةمحمد
الشريف1040 2012حمصالحولةباسل 07 العشوائ13 بالقصف الشريف1040 بالقصف العشوائي13‐07‐2012حمصالحولةباسل
الجاموس1041 إبراھيم http://youtu.be/sOqi7REO1aUقتل برصاص قناص13‐07‐2012درعاداعلماھر
السنيدي1042 خالد http://youtu.be/vAyI4zqSQScنتيجة القصف العشوائي13‐07‐2012درعامخيم النازحينفتحي
البلخي1043 األمن13Yes‐07‐2012درعابصرى الشامياسين مساعد منشق قتل على يد قوات
ا1044 ق ال أ لك 2012االشاال 0 األ13 ا ق ا المقداد1044 أحمد برصاص قوات األمن13‐07‐2012درعابصرى الشامعبدالملك
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أصيب بشظايا في قلبه اثر القصف العشوائي على 13‐07‐2012درعاداعلاحمد عوير1045
المنطقة

http://youtu.be/Zag6dMT24LI

?http://www.youtube.com/watchنتيجة القصف العشوائي13‐07‐2012درعاطفسمحمد خير البردان1046
v=Wio9idxk5hQv Wio9idxk5hQ

الخطيبة1047 عائلة من http://youtu.be/9IGCN67zqDIنتيجة القصف العشوائي13‐07‐12012طفلدرعاطفسقتيل 

13‐07‐2012درعااللجاةمجھول الھوية1048
قام عناصر من األمن العسكري بإزرع برمي الجثة على 
اتستراد درعا ‐ دمشق الدولي بالقرب من منطقة اللجاة 

الجثة بحرق بعدھا قامو ث
http://youtu.be/0BD0CFOEv2U

ثم قامو بعدھا بحرق الجثة
البلخي1049 محمود بدمشق13‐07‐2012درعاالنجيحمازن http://youtu.be/SoLCVbOA_1Mبرصاص قوات األمن في حي التضامن
الخلوف1050 عطية برصاص قوات األمن13‐07‐2012ديرالزورموحسنمحمود

http://www.facebook.com/photo.
h ?fbid 408218062546689&

يدعى أبو عرب برصاص قناص13‐07‐622012ديرالزورالحويقةأحمد حني الھادي1051
php?fbid=408218062546689&set=
a.193299227371908.37088.193044
387397392&type=1&relevant_cou

nt=1
ف ال شالأ ل ف لق المفتي1052 http://youtu.be/‐m5rJ‐GCuy0بالقصف العشوائي13‐07‐2012ديرالزورأكرم

طھماز1053 أحمد برصاص قناص في الرأس13‐07‐82012طفلحماةالحميديةرغد
محيميد1054 ماجد الشريعة13Yes‐07‐2012حماةالحويجةمعتز http://youtu.be/DyKcU‐Pj6ccقتل تحت التعذيب على حاجز قرية
رموض1055 قتل على يد قوات األمن13‐07‐2012حماةالحمرةمحمد
حسينو1056 عابدين بالقصف العشوائي13‐07‐242012الالذقيةدورينخالد

مجند منشق قتل برصاص قوات الجيش في حمص 13Yes‐07‐2012الالذقيةمحمد نور مصطفى الجانودي1057
بباعمرو

ان1058 ن ف ش ز كةف 602012ال 07 13Y السجن وھو توفي تحت التعذيب متأثرا بجراحه داخل نباني1058 شريف و13Yes‐07‐602012الحسكةفوزي و جن ل بجر ر يب ي و
فلسطيني الجنسية

صبحية1059 أمين دمشقدومانذير أوالد14‐07‐2012ريف http://youtu.be/Q8EEVWhC‐u4متأثرا بجراحه وھو متزوج ولديه ستة
العطار1060 دمشقدومامحمد http://youtu.be/_6A6pL2qAqUنتيجة القصف العشوائي14‐07‐202012ريف
العطار1061 دمشقدومالمى العشوائي14‐07‐182012انثىريف القصف http://youtuنتيجة be/ 6A6pL2qAqU العطار1061 دمشقدومالمى http://youtu.be/_6A6pL2qAqUنتيجة القصف العشوائي14‐07‐182012انثىريف
اللبابيدي1062 دمشقدوماإيمان http://youtu.be/_6A6pL2qAqUنتيجة القصف العشوائي14‐07‐482012انثىريف
اللبابيدي1063 دمشقدوماعبدالغني http://youtu.be/_6A6pL2qAqUنتيجة القصف العشوائي14‐07‐792012ريف
اللبابيدي1064 دمشقدوماھنادي http://youtu.be/_6A6pL2qAqUنتيجة القصف العشوائي14‐07‐272012انثىريف
اللبابيدي1065 دمشقدومامرا طفلةريف 142012انث 07 العشوائ14 القصف نتيجة قتلت httpطفلة // o t be/ jbliZF JGI اللبابيدي1065 دمشقدومامرام طفلةريف ‐ http://youtu.be/xjbliZFxJGIطفلة قتلت نتيجة القصف العشوائي14‐07‐142012انثى
اللبابيدي1066 دمشقدومالمى http://youtu.be/_6A6pL2qAqUنتيجة القصف العشوائي14‐07‐2012انثىريف

ك ش اا شق اف ق ز ا ل قتله األ ا ق قا

https://www.facebook.com/photo
.php?fbid=377610092292925&set=

شويكي1067 دمشققدسيامراد قدسيا14‐07‐2012ريف a.278627902191145.64434.275699قامت قوات األمن بقتله على حاجز
002484035&type=1&relevant_cou

nt=1
الحمصي1068 برصاص قوات األمن في حرستا14‐07‐2012دمشققبر عاتكةأسامة
جلبوط1069 برصاص قوات األمن14‐07‐2012دمشقمخيم اليرموكلؤي

الخضرا1070 عيسى ناصر اخرىفلسطينيزن 14‐07‐152012جنسيات
قتل على يد قوات األمن و ھو فلسطيني الجنسية‐مخيم 

شق د ك ال

https://www.facebook.com/photo
.php?fbid=492675420758116&set=
a.256877237671270.84246.241475 a.256877237671270.84246.241475اليرموك‐دمشقى
429211451&type=1&relevant_cou

nt=1
الحسين1071 دمشقالمليحةغسان اثر القصف العشوائي بقذائف الھاون14‐07‐2012ريف
سكرية1072 محمد العصافيرعمار دمشقدير العشوائي14‐07‐132012ريف http://youtuبالقصف be/Odeibq8IEzI سكرية1072 محمد دمشقدير العصافيرعمار 132012ريف 07 http://youtu.be/Odeibq8IEzIبالقصف العشوائي14

قتل تحت التعذيب وسلمت جثته ألھله من مشفى حرستا14Yes‐07‐2012دمشقالقصوروليد أورفلي1073

https://www.facebook.com/photo

=php?fbid=492820480743610&set.متأثرا بجراحه14‐07‐2012ريف دمشقسقباسامر أبو الذھب1074
a.256877237671270.84246.241475

429211451&type=1&theater

الخط10 الشاخ ة شقض 2012ف 0 ا14 ش ال ف الق ة hنت // b / الخطيب1075 خير محمد دمشقمعضمية الشامسمير http://youtu.be/sXAy8VaHDgwنتيجة القصف العشوائي14‐07‐2012ريف
الخطيب1076 صالح أحمد دمشقمعضمية الشامصالح http://youtu.be/sXAy8VaHDgwنتيجة القصف العشوائي14‐07‐2012ريف
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نخلة1077 طه دمشقمعضمية الشامحسن http://youtu.be/sXAy8VaHDgwنتيجة القصف العشوائي14‐07‐2012ريف
خليل1078 دمشقمعضمية الشاممحمد http://youtu.be/sXAy8VaHDgwنتيجة القصف العشوائي14‐07‐2012ريف
الشيخ1079 دمشقمعضمية الشامأحمد http://youtu.be/sXAy8VaHDgwنتيجة القصف العشوائي14‐07‐2012ريف

ف1080 ف طأ اخفل ات 2012ن 0 14Yشق ف ا ة ن ال ن ط فل ذ الت ت ت جعفر1080 فھد اخرىفلسطينأبو تحت التعذيب وھو فلسطيني الجنسية‐دوما‐ريف دمشق14Yes‐07‐2012جنسيات

الحسيني1081 نتيجة القصف العشوائي14‐07‐2012حمصالقرابيصعمار
القج1082 مجند منشق نتيجة القصف العشوائي14Yes‐07‐2012حمصالقرابيصبشار
الرفاعي1083 العشوائي14‐07‐2012حمصالخالديةوليد القصف http://youtuنتيجة be/K57EelexSrM الرفاعي1083 http://youtu.be/K57EelexSrMنتيجة القصف العشوائي14‐07‐2012حمصالخالديةوليد
جنينھا1084 مع عامر اكرم العشوائي14‐07‐2012انثىحمصالقصيرمھا ھي حامل قتلت مع جنينھا نتيجة القصف
عنجاري1085 الكريم عبد http://youtu.be/FhHHPmy933kمتأثرا بجراحه14‐07‐2012حمصالسلطانيةعيسى
حمادي1086 طفلةحمصالسلطانيةجمعة ‐ ولدبه طفلتان14‐07‐2012انثى http://youtu.be/PGeW92yRaP0قتل على يد قوات الجيش وھو متزوج
ي1087 اد ععبدالعزيز صبابا 2012ح 07 قنا14 ا قتل ادريس1087 قتل برصاص قناص14‐07‐2012حمصبابا عمروعبدالعزيز
االعسر1088 توفي بعد تناوله من الخبز المسموم14‐07‐2012حمصقلعة الحصنوليد
المحمود1089 http://youtu.be/bjT2m67V6msمقدم منشق قتل نتيجة القصف العشوائي14Yes‐07‐2012حمصالرستنغازي
عبيد1090 http://youtu.be/OgEwjKs4hLAبالقصف المدفعي العشوائي14‐07‐2012حمصالرستنشادي

القا ا شالا ل ف ل ف لق القاسم1091 http://youtu.be/c2eSfIeOkHkبالقصف المدفعي العشوائي14‐07‐2012حمصالرستنابراھيم
الھوية1092 http://youtu.be/077jGN4h4msنتيجة القصف العشوائي14‐07‐2012حمصالخالديةمجھول
شريتح1093 http://youtu.be/sXCrENCVH2cنتيجة القصف العشوائي14‐07‐2012انثىحمصالرستنخديجة
هللا1094 العبد متأثرا بجراحه14‐07‐2012حمصالرستنغسان
رسالن1095 نايف برصاص قوات الجيش14‐07‐2012حمصحي جوبرعامر
البيريني1096 الوھاب عبد برصاص قوات الجيش14‐07‐2012حمصجوبرأحمد
جانسيز1097 خضر برصاص قوات الجيش14‐07‐2012حمصجوبرأحمد
الشيخ1098 برصاص قوات الجيش14‐07‐2012حمصجوبرعبدالھادي يخ ي ھ جيشصجوبرب و ص بر

?http://www.youtube.com/watchقتل برصاص قوات الجيش14‐07‐2012حمصجورة الشياحعماد قراجة1099
v=V6sgStIfaKA

ة ألث ق ق
http://www.facebook.com/media

جزمي1100 محمد طفلةديرالزورجودي ‐ set/?set=a.408323942536101.830/قتلت برصاص قوات األمن14‐07‐12012انثى
10.193044387397392&type=1

العفات1101 بحمص14‐07‐202012ديرالزوراسماعيل قتل على يد قوات الجيش بالخالدية
الحسين1102 2012انثديرالزورخساراتسورية 07 العشوائ14 بالقصف الحسين1102 بالقصف العشوائي14‐07‐2012انثىديرالزورخساراتسورية
العكلة1103 بالقصف العشوائي14‐07‐2012ديرالزورالصناعةحسين

طفل قتل بقذيفة صاروخ سقطت على بيته في الجبيلة 14‐07‐2012طفلحمصحمزة أحمد الخاروف1104
بدير الزور.

لة ال ف ت ل قط خ ا فة قذ قتل طفلة في الجبيلة 14‐07‐2012انثى ‐ طفلةحمصوفاء أحمد الخاروف1105 طفلة قتل بقذيفة صاروخ سقطت على بيته
بدير الزور.

طفلة قتل بقذيفة صاروخ سقطت على بيته في الجبيلة 14‐07‐2012انثى ‐ طفلةحمصسبان أحمد الخاروف1106
بدير الزور.

طفلة قتل بقذيفة صاروخ سقطت على بيته في الجبيلة 14‐07‐2012انثى ‐ طفلةحمصإيمان احمد الخاروف1107
بدير الزور.

طفل قتل بقذيفة صاروخ سقطت على بيته في الجبيلة 14‐07‐2012طفلحمصماھر أحمد الخاروف1108
الزور. بدير

http://youtu.be/iey7tJRgmSA
زور. ير  ب

سرحان1109 سعيد طفلةديرالزورسيدرا ‐ http://youtu.be/‐49NQ6GQjRoطفلة قتلت نتيجة القصف العشوائي14‐07‐2012انثى
الخرسان1110 هللا العبد حافظ http://youtu.be/KKDcq_309VAنتيجة القصف العشوائي14‐07‐32012ديرالزوربقرصأحمد
العقلة1111 حميد http://youtu.be/KKDcq_309VAنتيجة القصف العشوائي14‐07‐42012ديرالزوربقرصعلي
الحسين1112 العشوائي14‐07‐702012ديرالزوربقرصصالح القصف نتيجة الحسين1112 702012ديرالزوربقرصصالح 07 نتيجة القصف العشوائي14
الحرجان1113 برصاص قناصة بإصابة بالعين14‐07‐2012ديرالزورالصناعةمھيدي
العزو1114 قتل برصاص قناصة في حي العمال14‐07‐2012ديرالزورالجورةماجد
القدور1115 الحسن محمد العريض14‐07‐282012حماةحلفايارياض قتل على يد قوات األمن في منطقة
الجواد1116 المحسن عبد 282012حماةصورانعالء 07 14Yesأوالد ثالثة ولديه متزوج وھو التعذيب تحت قتل الجواد1116 المحسن عبد ثالثة أوالد14Yes‐07‐282012حماةصورانعالء قتل تحت التعذيب وھو متزوج ولديه

قتل اثر انفجار في مدرسة فاطمة السقا اثناء تواجد 14‐07‐162012حماةالكرامةمھند الحالق1117
بداخلھا ا االطفال في المدرسة حيث كانو يلعبو

http://youtu.be/g22whBJK4IM

باشي1118 اوضه سعد سامر قتل اثر انفجار في مدرسة فاطمة السقا اثناء تواجد 14‐07‐82012حماةالكرامةمحمد
ل ل ث ة ل ف ل طف

ي1118 ب و 82012رر 07 14
بداخلھا االطفال في المدرسة حيث كانو يلعبوا
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قتل اثر انفجار في مدرسة فاطمة السقا اثناء تواجد 14‐07‐152012حماةالكرامةثائر كوجان1119
بداخلھا االطفال في المدرسة حيث كانو يلعبوا

شنيرة1120 خالد نتيجة القصف العشوائي14‐07‐192012ادلبمعرة النعمانيوسف
حصرم1121 محمد العشوائي14‐07‐2012ادلبالراميبشار القصف نتيجة رم1121 ر يب 2012بر 07 ي14 و يج  

قتل برصاص قوات موالية للجيش  السوري  في تل 14‐07‐2012ادلباطمةوليد حبيب1122
سلور بجندريس بريف حلب

http://youtu.be/OFzQyjjYCbE

قتل برصاص قوات موالية للجيش  السوري  في تل 14‐07‐2012ادلباطمةمصطفى صالح1123
حلب بريف بجندريس سلور

http://youtu.be/CWhcyzcDgqA
سلور بجندريس بريف حلب

قتل برصاص قوات موالية للجيش  السوري  في تل 14‐07‐2012ادلبالراميحسن حسين حصرم1124
سلور بجندريس بريف حلب

http://youtu.be/CWhcyzcDgqA

الھوية1125 قتل برصاص قوات موالية للجيش  السوري  في تل 14‐07‐2012ادلباطمةمجھول
ل ف ند ل

http://youtu.be/OFzQyjjYCbE
سلور بجندريس بريف حلب

p //y / yjj

قتل برصاص قوات موالية للجيش  السوري في تل 14‐07‐2012ادلباطمةمجھول الھوية1126
سلور بجندريس بريف حلب

http://youtu.be/OFzQyjjYCbE

فاعور1127 سراقب14‐07‐2012ادلبعين شيبعبدالناصر قتل على يد قوات الجيش على طريق أريحا
ل ق ث ف ل ل ش ذ قل قتل تحت 14Yes‐07‐2012ادلبجبل الزاويةاحمد محمود اغجة1128 حيث اعتقل منذ شھر و وصل اليوم خبر وفاته

التعذيب
البريك1129 حسن الزيت14‐07‐2012ادلبسراقبمحمد http://youtu.be/6wqRzvTH7FMبرصاص قناصة المتمركز في معمل
الشريف1130 الحي عبد من بنش14‐07‐2012ادلبالجانوديةعمر http://youtu.be/HxEFOBBlpG0قتل اثر كمين على يد قوات األمن بالقرب
كردي1131 ياسر طفلةادلبجبل الزاويةسمر ‐ طفلة متأثرة بجراحھا14‐07‐32012انثى
قلوش1132 الحليم عبد http://youtu.be/rTPkO7g70dwأصيب برصاص قناص في الرأس14‐07‐2012درعاالحراكمنذر

قتل تحت التعذيب في مفرزة األمن العسكري بالشجرة 14Yes‐07‐2012جنسيات اخرىفلسطينمحمد المصري1133
الجنسية‐تسيل‐درعا فلسطيني وھو

http://youtu.be/jc5bd2AvTZw
ر يل ي ج ي  ي و  و

مجند قتل على يد قوات الجيش بحمص اثناء االنشقاق14‐07‐2012الحسكةسيرفان طه سليمان1134

https://www.facebook.com/photo
.php?fbid=400929436632385&set=
a.169379359787395.42145.169377

413120923&type=1&theater

قتل برصاص قوات موالية للجيش  السوري  في تل 14‐07‐372012حلبمريمينخالد محمد قاسم1135
سلور بجندريس بريف حلب

http://youtu.be/OFzQyjjYCbE

14‐07‐2012طرطوسالمتراسعمر مال1136
قتل على يد قوات األمن وقامو بعدھا بورميه بسد تل 

حوش وربطه بصخره

https://www.facebook.com/photo
.php?fbid=413819135325956&set=
a.196446397063232.46168.196429

423731596&type=1&theater423731596&type=1&theater

مجند منشق قتل برصاص قوات األمن في حي الحجر 15Yes‐07‐2012دمشقالقدمإيھاب شامية1137
األسود

الظاھر1138 حسين األمن15Yes‐07‐2012دمشقالحجر األسودمحمد مجند منشق قتل برصاص قوات

اثر سقوط قذيفة ھاون على منزله  في حي القدم حارة 15‐07‐852012دمشقالقدمأبو عبدو مرعي1139
جامع السيدة خديجة .

قتل في حي التضامن بدمشق برصاص قناص وھو من   15‐07‐2012جنسيات اخرىفلسطينيحمادة أبوراشد1140
اليرموك مخيم سكان

https://www.youtube.com/watch
?v=npdJbrq0JzY&feature=plcp و ير يم  v?ن  npdJbrq0JzY&feature plcp

طفل بالقصف العشوائي15‐07‐2012طفلدمشقالتضامنمجھول الھوية1141

http://www.youtube.com/watch?
v=BIL2T‐

9q99Y&feature=youtube_gdata_pl
ayerayer

رضوان1142 عيسى دمشق15‐07‐312012حمصالبويضة الشرقيةمحمد قتل برصاص قناص بحي التضامن في

السوادي1143 المجيد عبد دمشقالتلبالل 362012ريف 07 رنكوس15 ف الجيش قوات برصاص

http://www.facebook.com/photo.
php?fbid=354966207905603&set=

السوادي1143 المجيد عبد دمشقالتلبالل برصاص قوات الجيش في رنكوس15‐07‐362012ريف
a.311184328950458.67127.142198

065849086&type=1&theater

البغدادي1144 دمشقدوماحسن متأثرا بجراحه15‐07‐802012ريف
كات114 شقن 2012ف 0 1Yذ الت ت قتل بركات1145 دمشقيبرودمھند قتل تحت التعذيب15Yes‐07‐2012ريف
الحمصي1146 محمود دمشققدسيامروان قتل برصاص قناص بالمعضمية15‐07‐2012ريف
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ظاھر1147 دمشقالعبادةسعاد نتيجة القصف العشوائي15‐07‐422012ريف
عدوان1148 دمشقيلداھدى قناصة15‐07‐2012انثىريف زوجة سليم األسود قتلت برصاص
عياش1149 دمشقحي سيدي مقدادسامر http://youtu.be/ERWLoPiLY44برصاص قناصة15‐07‐652012ريف
البيطار1150 مقدادعامر دمشقسيدي قناصة15‐07‐2012ريف برصاص ر1150 بي ي ر قي 2012ري 07 ص 15 بر
باكير1151 دمشقسيدي مقدادحسام برصاص قوات األمن15‐07‐2012ريف
سالم1152 دمشقسيدي مقداديزن برصاص قوات األمن15‐07‐2012ريف
الزھوري1153 بالل توفي متأثرا في جراحه بلبنان15‐07‐2012حمصالقصيرعمار

جمعة1154 حاجز ربلة15Yes‐07‐2012حمصالقصيرخضر من قتل تحت التعذيب وعثر على جثته بالقرب

قتل تحت التعذيب وعثر على جثته بالقرب من حاجز ربلة15Yes‐07‐2012حمصالقصيرحسن رضا الزھوري1155

عد1156 نجي ين صالقصيح 2012ح 07 ائ15 ش ال ف الق رعد1156 نجيب بالقصف العشوائي15‐07‐2012حمصالقصيرحسين
الطالب1157 قتل على يد قوات الجيش في حمص15‐07‐2012حمصالقريتينيعرب

?http://www.youtube.com/watchقتل برصاص قوات الجيش15‐07‐2012حمصالخالديةسعيد مشنن1158
v=EPXTMbt11FI

ل أثا عليوي1159 http://youtu.be/wnzhqlS_pqIمتأثرا بجراحه15‐07‐2012حمصجوبرعمار
الحموي1160 هللا عبد برصاص قناص15‐07‐212012حمصكفرھودزكوان

اعتقل منذ 10أيام على احد الحواجز وقتل تحت التعذيب15Yes‐07‐2012حمصالربيع العربيسليمان خالد حافظ سليمان1161

فرزات1162 بالقصف العشوائي15‐07‐2012حمصالرستنعزالدين

http://youtu.be/m78zBTkMGCMنتيجة القصف العشوائي15‐07‐2012انثىحمصالرستنفاتن عبيد1163

تند1164 2012ال 07 ائ15 ش ال ف الق ة hنت // b / 78 BTkMGCM عبيد1164 http://youtu.be/m78zBTkMGCMنتيجة القصف العشوائي15‐07‐2012حمصالرستنيحيى

http://youtu.be/m78zBTkMGCMنتيجة القصف العشوائي15‐07‐2012حمصالرستنمختار عبيد1165

ةث عبيد1166 http://youtu.be/m78zBTkMGCMنتيجة القصف العشوائي15‐07‐2012انثىحمصالرستنزھرة

الدين1167 عز طه نتيجة القصف العشوائي15‐07‐2012حمصالرستنعدنان
شمير1168 نتيجة القصف العشوائي15‐07‐2012حمصالرستنواصل
األنصاري1169 نادر 2012حمصالقرابيصأبو 07 احه15 بج ا تأث األنصاري1169 نادر متأثرا بجراحه15‐07‐2012حمصالقرابيصأبو

?http://www.youtube.com/watchنتيجة القصف العشوائي15‐07‐2012حمصالزعفرانةمحمد سعيد العلي1170
v=tTj0xObqf9Y

الخلوف1171 عطية http://youtu.be/pRIFDNV0nPoقتل برصاص قوات األمن في الذيابية بريف دمشق15‐07‐2012ديرالزورموحسنمحمود
// / ?http://www.youtube.com/watchبرصاص قوات األمن اثر اصابة بالرأس15‐07‐302012ديرالزورالبوكمالياسر حسام الحاج محمد الصلوح1172

v=7HmrJvkQfIs

https://www.facebook.com/photo
php?fbid=408668155835013&set=

=php?fbid=408668155835013&set.قتل برصاص قوات الجيش بالقرب من دوار الصناعة15‐07‐2012ديرالزورصالح مھيدي الحمد1173
a.193299227371908.37088.193044

387397392&type=1&theater

القطمير1174 جيشبرصاص قوات الجيش15‐07‐2012ديرالزورمحمد و ص بر
الصياح1175 مداد نتيجة القصف العشوائي15‐07‐2012ديرالزورالحميديةسھيل
جاويش1176 الدين عالء نتيجة القصف العشوائي15‐07‐2012ديرالزورالحميديةمحمد
الھوية1177 http://youtu.be/rjaIruDaVdAمجند منشق نتيجة القصف العشوائي15Yes‐07‐2012ديرالزورالحميديةمجھول
الحمادة1178 ھذال العمر15‐07‐2012ديرالزورعمر حقل من بالقرب الجيش قوات برصاص http://youtuقتل be/n6S1fjP58Kc الحمادة1178 ھذال 2012ديرالزورعمر 07 حقل العمر15 http://youtu.be/n6S1fjP58Kcقتل برصاص قوات الجيش بالقرب من
العلي1179 سلمان حقل العمر15‐07‐2012ديرالزورباسل قتل برصاص قوات الجيش بالقرب من

الصاري1180 العبيد 2012ديرالزورالقوريةسالمة 07 األمن15 قوات يد عل قتل ممرض

http://www.facebook.com/photo.
php?fbid=408731822495313&set=
193299227371908 37088 193044 الصاري1180 العبيد a.193299227371908.37088.193044ممرض قتل على يد قوات األمن15‐07‐2012ديرالزورالقوريةسالمة

387397392&type=1&relevant_cou
nt=1

الحمادة1181 أصيب بشظية في رأسه منذ أربعة أيام وتوفي اليوم 15‐07‐702012ديرالزورالبوليلصبحي
أث

ي1181 يلب زوربو 702012ير 07 15
متأثرا بجراحه

االبراھيم1182 حافظ طفل قتل نتيجة القصف العشوائي15‐07‐2012طفلديرالزوربقرصيوسف
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الحسن1183 نتيجة القصف العشوائي15‐07‐2012ديرالزورخساراتثائر

http://youtu.be/WUaCt2ueheMنتيجة القصف العشوائي15‐07‐122012طفلديرالزوربقرصعدنان ھاشم عبد الحميد1184

ف118 ال ا اللا 2012لال 0 1Yبرصاص قتل ( الحلبي مراد محمد ) ويلقب منشق hرقيب // b /j A Q المعيوف1185 ابراھيم ص 15Yes‐07‐2012حلبالداللينمحمود ل بر ( بي ر  ب (    ق وي يب  ر
قوات الجيش في مدينة دير الزور

http://youtu.be/jDqAoFM7teQ

15‐07‐542012حلبحريتانعبدو مصطفى1186
قامت قوات األمن باطالق الرصاص على سيارة كان 
يستقلھا مما أدى النحرافھا واصطدامھا وھو متزوج 

أوالد ثماينة ولديه ثماينة أوالدولديه

15‐07‐552012حلبحريتانمحمود مصطفى1187
قامت قوات األمن باطالق الرصاص على سيارة كان 
يستقلھا مما أدى النحرافھا واصطدامھا وھو متزوج 

ولديه ستة أوالد
عل1188 يد ال يد ح د 422012حلاعزازح 07 الد15 أ ة خ ه لد ج تز ھ ش ال ات ق د httعل // t b /ZE53Fj O علي1188 السيد حميد خمسة أوالد15‐07‐422012حلباعزازمحمود http://youtu.be/ZE53FjwyOnoعلى يد قوات الجيش وھو متزوج ولديه

مجند منشق قتل على يد قوات الجيش في ريف حماة15Yes‐07‐2012حلبالفرقانمحمد حنوش1189

بستاني1190 ادلب15Yes‐07‐2012حلباألكرميةعبدهللا في مجند منشق قتل على يد قوات الجيش
ا ال ا ةل شالال ل ف لق ة الصياح1229 مداد نتيجة القصف العشوائي15‐07‐2012ديرالزورالحميديةسھيل

جاويش1230 الدين عالء نتيجة القصف العشوائي15‐07‐2012ديرالزورالحميديةمحمد
الھوية1231 http://youtu.be/rjaIruDaVdAمجند منشق نتيجة القصف العشوائي15Yes‐07‐2012ديرالزورالحميديةمجھول
الحمادة1232 ھذال حقل العمر15‐07‐2012ديرالزورعمر http://youtu.be/n6S1fjP58Kcقتل برصاص قوات الجيش بالقرب من
العلي1233 سلمان حقل العمر15‐07‐2012ديرالزورباسل قتل برصاص قوات الجيش بالقرب من

الصاري1234 العبيد ممرض قتل على يد قوات األمن15‐07‐2012ديرالزورالقوريةسالمة

http://www.facebook.com/photo.
php?fbid=408731822495313&set=
a.193299227371908.37088.193044 ري زوروريبي نير و ي ى a.193299227371908.37088.193044رض
387397392&type=1&relevant_cou

nt=1
أصيب بشظية في رأسه منذ أربعة أيام وتوفي اليوم 15‐07‐702012ديرالزورالبوليلصبحي الحمادة1235

بجراحه متأثرا بجراحهمتأثرا
العكلة1236 الحميد عبد طفل قتل نتيجة القصف العشوائي15‐07‐2012طفلديرالزوربقرصاحمد
االبراھيم1237 حافظ طفل قتل نتيجة القصف العشوائي15‐07‐2012طفلديرالزوربقرصيوسف
الحسن1238 نتيجة القصف العشوائي15‐07‐2012ديرالزورخساراتثائر

http://youtu.be/WUaCt2ueheMنتيجة القصف العشوائي15‐07‐122012طفلديرالزوربقرصعدنان ھاشم عبد الحميد1239

التبن1240 سعيد مالك16‐07‐2012ديرالزورالرشديةأنس بن برصاص قناص جانب مسجد أنس
النجم1241 طه برصاص قناص16‐07‐2012ديرالزورالقصورنجم

الزك ةنا االزال ش ال ف الق ة نت الزكم1242 نتيجة القصف العشوائي16‐07‐2012ديرالزورالحميديةناصر
الزكم1243 ناصر نتيجة القصف العشوائي16‐07‐2012ديرالزورالحميديةكرم
الشاليش1244 متأثرا بجراحه برصاص قوات الغدر...16‐07‐2012ذكرحمصالنازحينحميدو

الناصر1245 مجند منشق قتل برصاص قوات الجيش ببلدة المليحة 16Yes‐07‐2012حماةالحاضرنبيل الناصر1245 16Yes‐07‐2012حماةالحاضرنبيل
الغربية بدرعا

قتل برصاص قناص بالقرب من مدرسة عثمان الحوراني16‐07‐452012حماةطريق حلبمحمد غالب حمدان السفاف1246

الد1247 لا ق 502012اةا 07 قاموا بسحب 16 أصيب بعدة طلقات من قبل قوات الجيش ثم الدوري1247 ب16‐07‐502012حماةباب قبليراجح ب و م جيش و ب ن ب يب
جثمانه

منصور1248 منزلھا16‐07‐2012انثىحماةالحميديةصفية اثر القصف العشوائي الذي استھدف

أبو ياسر، جد العائلة، اثر القصف العشوائي الذي 16‐07‐2012حماةالحميديةأحمد علي ضبعون1249
منزله استھدف منزلهاستھدف

ضبعون1250 منزله16‐07‐2012طفلحماةالحميديةياسر طفل اثر القصف العشوائي الذي استھدف
ضبعون1251 زياد طفلةحماةالحميديةآية ‐ منزله16‐07‐2012انثى طفلة اثر القصف العشوائي الذي استھدف
ھنو1252 واعدامه16‐07‐2012حماةالحميديةبدر قامت قوات الجيش باقتحام المنزل
المعروف1253 الجاجة 252012حماةالحميديةبراء 07 واعدامه16 المنزل باقتحا الجيش قوات قامت المعروف1253 الجاجة واعدامه16‐07‐252012حماةالحميديةبراء قامت قوات الجيش باقتحام المنزل
الناصر1254 مسعود واعدامه16‐07‐2012حماةالحميديةضرار قامت قوات الجيش باقتحام المنزل
الدباغ1255 واعدامه16‐07‐2012حماةالحميديةأحمد قامت قوات الجيش باقتحام المنزل
بركاوي1256 على يد قوات الجيش16‐07‐2012حماةالحميديةنورس
كا12 ةخال 2012اةال 0 ش16 ال ا ق ل بركاوي1257 على يد قوات الجيش16‐07‐2012حماةالحميديةخالد
البنات1258 ھتول على يد قوات الجيش16‐07‐2012حماةالحميديةمحمد
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الشمالي1259 طفلةحماةھيام ‐ العشوائي16‐07‐12012انثى طفلة عمرھا شھر ونصف جراء القصف
الدرعاوي1260 حسن على يد قوات الجيش16‐07‐2012حماةالحميديةأبو
النشار1261 على يد قوات الجيش16‐07‐2012حماةالحميديةموفق
خبازية1262 الجيش16‐07‐2012حماةالحميديةحازم قوات يد على زي1262 ب يزم 2012ي 07 جيش16 و  ى ي 
حمادة1263 نور على يد قوات الجيش16‐07‐2012حماةالحميديةمحمد
النعسان1264 على يد قوات الجيش16‐07‐2012حماةالحميديةمصعب
فرداوي1265 على يد قوات الجيش16‐07‐2012حماةالحميديةبراء
فرداوي1266 القديمعمر حلب الجيش16‐07‐212012حماةطريق قوات يد http://youtuعل be/7Za5n‐3MFVg فرداوي1266 http://youtu.be/7Za5n‐3MFVgعلى يد قوات الجيش16‐07‐212012حماةطريق حلب القديمعمر
البادي1267 يحيى على يد قوات الجيش16‐07‐142012طفلحماةطريق حلبزكريا
عبدو1268 الشيخ صالح http://youtu.be/XFSvxPROIUsعلى يد قوات الجيش16‐07‐2012حماةقليديننضال
عام1269 18 خلوف رحمو بطلق ناري من السكن الشبابي16‐07‐2012حماةطريق حلبخالد
قا1270 ال اف يديةن اةالح 2012ح 07 ش16 ال ات ق د عل السقا1270 على يد قوات الجيش16‐07‐2012حماةالحميديةنواف
الدوالني1271 على يد قوات الجيش16‐07‐2012حماةالحميديةمصطفى
ابراھيم1272 ابو على يد قوات الجيش16‐07‐2012حماةالحميديةمحمود
حبط1273 على يد قوات الجيش16‐07‐2012حماةالحميديةمسعد

ط ةن شاةال ل ق ل حبط1274 نور على يد قوات الجيش16‐07‐2012حماةالحميديةمحمد
جرجومي1275 على يد قوات الجيش16‐07‐2012حماةالحميديةعبدالمجيد
حسيك1276 على يد قوات الجيش16‐07‐2012حماةالحميديةعبدو
الحسن1277 على يد قوات الجيش16‐07‐2012حماةالحميديةرامي
بكر1278 أبو على يد قوات الجيش16‐07‐2012حماةالحميديةزاھر
عدي1279 على يد قوات الجيش16‐07‐2012حماةالحميديةبراء
انس1280 ابو على يد قوات الجيش16‐07‐2012حماةالحميديةحمزة
صدام1281 ابو على يد قوات الجيش16‐07‐2012حماةالحميديةأحمد م يبو جيشي و ي ى
الموسى1282 محمد أو على يد قوات الجيش16‐07‐2012حماةالحميديةأحمد
عمر1283 ابو على يد قوات الجيش16‐07‐2012حماةالحميديةمحمد
كسار1284 ابو على يد قوات الجيش16‐07‐2012حماةالحميديةمحمد
معتز1285 ابو الجيش16‐07‐2012حماةالحميديةمحمد قوات يد على معتز1285 ابو على يد قوات الجيش16‐07‐2012حماةالحميديةمحمد
الحمصي1286 محمد يوم أمس16‐07‐232012حماةطريق حلبحمزة متأثراً  بإصابته بطلق ناري في الصدر

عسكري منشق أعدم بالمشفى الوطني رميا بالرصاص16Yes‐07‐2012حماةالحميديةعالء زينو1287

عسكري منشق  أعدم بالمشفى الوطني رميا بالرصاص 16Yes‐07‐2012حماةالحميديةمصطفى يوسفان1288

عسكري منشق  أعدم بالمشفى الوطني رميا بالرصاص 16Yes‐07‐2012حماةالحميديةزكريا جرجومي1289

عسكري منشق  أعدم بالمشفى الوطني رميا بالرصاص 16Yes‐07‐2012حماةالحميديةمحمد مجھول العائلة1290

عسكري منشق  أعدم بالمشفى الوطني رميا بالرصاص 16Yes‐07‐2012حماةالحميديةمصطفى  مجھول العائلة1291

سالم1292 أبو أحمد استشھد في حي الحميدية16‐07‐2012حماةالحميديةماھر
سالم1293 أبو حيدر استشھد في حي الحميدية16‐07‐2012حماةالحميديةورد
زبدي1294 أبو غسان استشھد في حي الحميدية16‐07‐2012حماةالحميديةبالل
العيان1295 سامر ياستشھد في حي الحميدية16‐07‐2012حماةالكرامةمنار ي ي ي ھ
عصام1296 ابو استشھد في حي الحميدية16‐07‐2012حماةالحميديةمروان
شھاب1297 ابو عالوة استشھد في حي الحميدية16‐07‐2012حماةالحميديةأمير
غريب1298 استشھد في حي الحميدية16‐07‐2012حماةالحميديةمحمد
شعبان1299 الحميدية16‐07‐2012حماةالحميديةمحمد حي في استشھد شعبان1299 2012حماةالحميديةمحمد 07 استشھد في حي الحميدية16
المصري1300 استشھد في حي الحميدية16‐07‐2012حماةالحميديةعامر
منصور1301 استشھد في حي الحميدية16‐07‐2012حماةالحميديةسعيد
صطيف1302 ابو صمودي استشھد في حي الحميدية16‐07‐2012حماةالحميديةربيع
عباس1303 2012حمصالرستنھشام 07 العشوائ16 القصف نتيجة عباس1303 نتيجة القصف العشوائي16‐07‐2012حمصالرستنھشام
خلف1304 شيخ http://youtu.be/Q2V5CM70‐IQنتيجة القصف العشوائي16‐07‐2012حمصالرستنعبدالرحمن
خلف1305 محمد طفلةحمصالرستنميمونا ‐ http://youtu.be/gAJ3Ylf79hYطفلة قتلت نتيجة القصف العشوائي16‐07‐2012انثى
خلف1306 أحمد طفلةحمصالرستنھدى ‐ http://youtu.be/_Ni8iPWozbMطفلة قتلت نتيجة القصف العشوائي16‐07‐2012انثى
أ130 تشا 2012طفلال 0 ا16 ش ال ف الق قتل hطفل // b / أيوب1307 http://youtu.be/LST_LzpKB_Eطفل قتل بالقصف العشوائي16‐07‐2012طفلحمصالرستنبشار
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توي متأثرا بجراحه حيث اصيب بالقصف العشوائي على 16‐07‐802012حمصتلبيسةفايز عبدو مدور1308
بلدة الزعفرانة

يدعى أبو محمود اعتقل منذ شھر وتم اليوم تسليم جثته16‐07‐502012حمصباب السباعنصرو أصالن1309

طيارة1310 بالقرب منه16Yes‐07‐2012حمصالقصورديغم عسكري منشق قتل بقذيفة ھاون سقطت
االحمد1311 أبو حسن قتل بقذيفة ھاون سقطت بالقرب منه16‐07‐2012حمصالقصورحسين
وحود1312 منه16‐07‐2012حمصالقصورخالد http://youtu.be/x4ZkNucfHdEقتل بقذيفة ھاون سقطت بالقرب
الھوية1313 منه16‐07‐2012حمصالقصورمجھول بالقرب سقطت ھاون بقذيفة http://youtuقتل be/KVYxPC9C4 A الھوية1313 منه16‐07‐2012حمصالقصورمجھول http://youtu.be/KVYxPC9C4_Aقتل بقذيفة ھاون سقطت بالقرب

مجند منشق قتل على يد قوات الجيش في جرابلس بحلب16Yes‐07‐2012حمصحسياءأحمد محمد علعل1314

خشفة1315 بشار بالقصف العشوائي16‐07‐292012حمصتلبيسةعبدالعزيز
القاد1316 عبد صطف د ةح صتلبي 192012ح 07 ائ16 ش ال ف الق القادر1316 عبد مصطفى بالقصف العشوائي16‐07‐192012حمصتلبيسةمحمود
صبوح1317 محمد قتل في دمشق برصاص قوات الجيش16‐07‐2012حمصبابا عمروسامر
بكور1318 http://youtu.be/ep8feefDQggبالقصف العشوائي16‐07‐2012انثىحمصالدار الكبيرةعائشة
طالمة1319 عماد http://youtu.be/zN6oH5U_r8Uطفل قتل بالقصف العشوائي16‐07‐112012طفلحمصالدار الكبيرةحاتم

الل ال ل ا ةا ال ا شال ل ف لق الھالل1320 مرعي بالقصف العشوائي16‐07‐2012حمصالدار الكبيرةاسماعيل

قتل برصاص قناص في طريق ببيال العام مفرق سيدي 16‐07‐152012طفلريف دمشقبيت سحميونس عمر الزين1321
مقداد

هللا1322 العبد شحادة http://youtu.be/QTblOcRn5rcبرصاص قناص16‐07‐2012دمشقنھر عيشةمحمد
حجيراتي1323 بشير بن دمشقحتيتة التركمانسعيد على يد قوات الجيش في الميدان16‐07‐2012ريف

قتل برصاص قوات الجيش أثناء وقوفه على شرفة منزله16‐07‐2012دمشقالزاھرةأحمد كوكش1324

ضاھر1325 http://youtu.be/Gبرصاص قناص16‐07‐2012دمشقالميدانحسام ‐ogPYcGdo ر نم صقي ص _ttp://youtu.be/Gبر og cGdo
الزھري1326 http://youtu.be/UCh4RUEMCB4برصاص قناص16‐07‐2012دمشقنھر عيشةعوض
ياسين1327 علي http://youtu.be/4QSESdzmR‐Yبرصاص قناص16‐07‐2012دمشقنھر عيشةمحمد
بعجوري1328 http://youtu.be/ZHSbeqPBtHwالقصف العشوائي16‐07‐2012دمشقعبدالرحمن
الفاضل1329 عبود دمشقالذيابيةمحمد األمن16‐07‐422012ريف قوات برصاص الفاضل1329 عبود دمشقالذيابيةمحمد برصاص قوات األمن16‐07‐422012ريف
القصيري1330 دمشقالذيابيةأنور برصاص قوات األمن16‐07‐2012ريف
مسكين1331 على يد قوات الجيش16‐07‐2012ادلبطعومعبدالرزاق
االكتع1332 بالقصف العشوائي16‐07‐2012ادلبسلقينصامد

http://youtu.be/XHQDpwqYnQsقتل برصاص قوات الجيش في سلقين16‐07‐2012ادلبكفر يحمولعمر يوسف حسين1333

عسكري منشق قتل على يد قوات الجيش في دير الزور 16Yes‐07‐2012ادلبأحمد أبو العاصى1334
بحي العرضي

http://youtu.be/Je2ofpl2i8U

ة الك ةطف لاط طفلةا لانث تل ا ا أ طفلة ل حميدة1335 عبدالكريم طفلةادلباطمةمصطفى ‐ سلور16‐07‐262012انثى لديه طفلة أصيب برصاص حاجز تل
قربون1336 يوسف الزور16‐07‐2012ادلباريحامحمد برصاص قوات الجيش في دير
قربون1337 محمد دير الزور16‐07‐2012انثىادلباريحاھيفاء زوجة محمد، برصاص قوات الجيش في
زيدان1338 حسين نتيجة القصف العشوائي16‐07‐2012ادلبسلقينمحمد
استانبولي1339 زاھد مصطفى نتيجة القصف العشوائي16‐07‐2012ادلبسلقينعبدو
سالم1340 عقيل محمد نتيجة القصف العشوائي16‐07‐2012ادلبسلقينمصطفى
صھيوني1341 يوسف نتيجة القصف العشوائي16‐07‐2012ادلبسلقينفھد
المزروعي1342 احمد نتيجة القصف العشوائي16‐07‐2012ادلبسلقينوائل يي و يج
عوص1343 حسن نتيجة القصف العشوائي16‐07‐2012ادلبسلقينمھند
محمود1344 جميل نتيجة القصف العشوائي16‐07‐2012ادلبسلقيناحمد
الضاھر1345 محمد برصاص قوات الجيش في كفرتخاريم16‐07‐2012ادلبخربة الناطورأحمد
النجار1346 رضوان جرابلس16‐07‐2012حلبالبابمحمد في الجيش قوات يد على النجار1346 رضوان 2012حلبالبابمحمد 07 على يد قوات الجيش في جرابلس16
النمر1347 العثمان عتمان على يد قوات الجيش في جرابلس16‐07‐2012حلبالبابمحمود

الضبع1348 النعسان محمود 2012حلبالبابمصطف 07 جرابلس16 ف الجيش قوات يد عل

https://www.facebook.com/photo
.php?fbid=450678128305541&set=

الضبع1348 النعساني محمود على يد قوات الجيش في جرابلس16‐07‐2012حلبالبابمصطفى
a.450678098305544.104360.20124

6229915400&type=3&theater

نعمة1349 جرابلس16Yes‐07‐2012حلبالبابمحمد في الجيش قوات يد على قتل منشق عسكري ب1349 2012بب 07 16Yesس ب جر ي جيش و  ى ي  ل  ق  ري 
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عسكري منشق قتل على يد قوات الجيش في جرابلس16Yes‐07‐2012حلبالبابمحمد سليم خللو1350

https://www.facebook.com/photo
.php?fbid=450678111638876&set=
a.450678098305544.104360.20124

6229915400&type=3&theater

اإلبراھيم1351 صالح لديه 7 أطفال قتل على يد قوات الجيش16‐07‐552012حلبجرابلسفواز
محلي1352 http://youtu.be/vGChVysJx0sقتل برصاص قوات الجيش16‐07‐2012حلبجرابلسفخري
بركل1353 عدنان جرابلس16‐07‐2012حلبجرابلسجمعه في الجيش قوات برصاص بركل1353 عدنان برصاص قوات الجيش في جرابلس16‐07‐2012حلبجرابلسجمعه
الخطيب1354 إدريس http://youtu.be/ta_NuF_i3xgقتل برصاص الجيش في مدينة جرابلس16‐07‐252012حلببزاعةإبراھيم
سنديان1355 محمد طفلةحلبقرية بشنطرةآسيا ‐ طفلة، قتلت نتيجة القصف العشوائي16‐07‐132012انثى
التبن1356 سعيد مالك16‐07‐2012ديرالزورالرشديةأنس بن برصاص قناص جانب مسجد أنس
النج1357 طه الزالقصنج 2012دي 07 قنا16 ا النجم1357 طه برصاص قناص16‐07‐2012ديرالزورالقصورنجم
الزكم1358 نتيجة القصف العشوائي16‐07‐2012ديرالزورالحميديةناصر
الزكم1359 ناصر نتيجة القصف العشوائي16‐07‐2012ديرالزورالحميديةكرم
النابلسي1360 مروان http://youtu.be/tYS4a‐nT‐h8طفل قتل بالقصف العشوائي16‐07‐2012طفلدرعاعتمانعھدي

ا أ ل لال ال لاا ل فة قذ ط ق ث أبازيد1361 العلي اثر سقوط قذيفة على منزله16‐07‐2012درعادرعا البلدمحمد
الصبيحي1362 طعمة http://youtu.be/Aczjpo6XxXQطفل، قتل نتيجة القصف العشوائي16‐07‐152012طفلدرعاعتمانھايل
سروخان1363 امين محمد برصاص قوات األمن16‐07‐322012الحسكةالقامشليماھر
الصمودي1364 استشھد في حي الحميدية16‐07‐2012حماةالحميديةربيع
الدلول1365 سعيد الجيش17Yes‐07‐2012حماةجنوب ملعبأحمد عسكري منشق قتل على يد قوات
كروما1366 عدنان قتل على يد قوات الجيش17‐07‐2012حماةجنوب ملعبيوسف

https://www.facebook.com/photo
h ?fbid 384466314942489& t

=php?fbid=384466314942489&set.نتيجة القصف العشوائي17‐07‐2012دمشقالقابونصفوان الصغير1367
a.174542282601561.58556.174517

432604046&type=1&theater

خطاب1368 األمن17‐07‐162012طفلدمشقالميدانضياء قوات برصاص خطاب1368 برصاص قوات األمن17‐07‐162012طفلدمشقالميدانضياء
خطاب1369 برصاص قوات األمن17‐07‐182012دمشقالميدانعبدالرحمن
كسكين1370 الدقاق17‐07‐2012دمشقالميدانمحمد برصاص قناص بالقرب من جامع
الحلواني1371 القديمة17‐07‐2012دمشقالميدانمحمد برصاص قوات األمن بحي الزاھرة
عل1372 2012دمشقالميدانأبو 07 األش17 احة ف قناص صاص ب علي1372 برصاص قناص في ساحة األشمر17‐07‐2012دمشقالميدانأبو
الحسن1373 زاھي نتيجة القصف العشوائي17‐07‐2012دمشقنھر عيشةأبو
شيب1374 نتيجة القصف العشوائي17‐07‐2012دمشقنھر عيشةأحمد
زينو1375 بالقصف العشوائي17‐07‐2012دمشقالقابونموسى

// /
بالقصف العشوائي17‐07‐2012دمشقالقابونعبدالھادي عبدالحي1376

http://www.youtube.com/watch?
v=‐

OH6K5vQ6t0&feature=youtu.be
النبكي1377 التعذيب17YesYes‐07‐2012دمشقجوبرھادي مجند منشق اعتقل منذ شھرين وقتل تحت

برصاص قناص في سيدي مقداد ببيال17‐07‐302012دمشقالقنواتعدنان كردي1378

https://www.facebook.com/photo
.php?fbid=346964598721725&set=
a.252203638197822.62130.247979

& & h131953606&type=1&theater

برصاص قناص اثناء محاولته قطع طريق خالد بن الوليد17‐07‐2012دمشققبر عاتكةصالح سوار1379

عوض1380 العشوائي17‐07‐2012دمشقالقابونسعيد القصف http://youtuنتيجة be/9jTz6hio4Pw عوض1380 2012دمشقالقابونسعيد 07 http://youtu.be/9jTz6hio4Pwنتيجة القصف العشوائي17
العالوي1381 http://youtu.be/9jTz6hio4Pwنتيجة القصف العشوائي17‐07‐2012دمشقالقابونھالل
الشربجي1382 http://youtu.be/9jTz6hio4Pwنتيجة القصف العشوائي17‐07‐2012دمشقالقابونمؤيد
الواحد1383 عبد http://youtu.be/9jTz6hio4Pwنتيجة القصف العشوائي17‐07‐2012دمشقالقابونمازن
الواحد1384 عبد 2012دمشقالقابونمحمد 07 العشوائ17 القصف http://youtuنتيجة be/9jTz6hio4Pw الواحد1384 عبد http://youtu.be/9jTz6hio4Pwنتيجة القصف العشوائي17‐07‐2012دمشقالقابونمحمد
عطايا1385 http://youtu.be/9jTz6hio4Pwنتيجة القصف العشوائي17‐07‐2012دمشقالقابونيحيى
الھوية1386 الجنسية17‐07‐2012دمشقالقابونمجھول http://youtu.be/8pbM_SuITOIنتيجة القصف العشوائي وھو مصري

بدر1387 محمد اليرموكأحمد استشھد برصاص األمن وعثر على جثته خلف قسم أمن 17‐07‐262012دمشقمخيم
ك ل

ر1387 وب ير 262012قيم  07 17
اليرموك
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?http://www.youtube.com/watchبرصاص قوات األمن17‐07‐2012دمشقالميدانمجھول الھوية1388
v=AFooefB636s

https://www.facebook.com/photo
h ?fbid 447513938604950&

=php?fbid=447513938604950&set.برصاص قوات األمن17‐07‐2012دمشقالشاغورمحمد سامر مرعشلي1389
a.209441599078853.53868.209416

282414718&type=1&theater

القصير1390 محمود دمشقدومابشير قناص17‐07‐2012ريف http://youtuبرصاص be/J9DHUBE9EO0 القصير1390 محمود دمشقدومابشير http://youtu.be/J9DHUBE9EO0برصاص قناص17‐07‐2012ريف
األخرس1391 دمشقدوماعادل http://youtu.be/WGfYoyjf7_8برصاص قناص17‐07‐2012ريف
البيسواني1392 عماد دمشقدومامحمد الميدان17‐07‐2012ريف قتل برصاص قوات األمن في حي

خطاب1393 فايز دمشقدير العصافيرمحمد مجند قتل برصاص قوات الجيش اثر محاولته االنشقاق 17‐07‐2012ريف
لد ال ا بدرعا البلدد

اثر أزمة قلبية بسبب وقوع انفجار قوي بالقرب من 17‐07‐582012ريف دمشقدوماعارف وھبي1394
محله نتيجة القصف

https://youtu.be/CI5Yam_VYM0

جعيبر1395 دمشقأوتاياھشام قتل برصاص قوات األمن في دير العصافير17‐07‐2012ريف
شن شف ل ف لق ة منعم1396 ديب محمد دمشقيبرودمحمود http://youtu.be/dPHO_28nMZsنتيجة القصف العشوائي17‐07‐2012ريف

ضبعان1397 حسان دمشقيبرودمازن http://youtu.be/dPHO_28nMZsنتيجة القصف العشوائي17‐07‐2012ريف

رقيب أول منشق قتل نتيجة القصف العشوائي على 17Yes‐07‐2012ريف دمشقحورينأبو طالب1398
يبرود بريف دمشق

http://youtu.be/dPHO_28nMZs

حمزة1399 http://youtu.be/dPHO_28nMZsنتيجة القصف العشوائي على يبرود17‐07‐2012دمشقأبو

برصاص قوات األمن وھو من ذوي االحتياجات الخاصة17‐07‐2012ريف دمشقمعضمية الشاممحمد رجب1400

خليل1401 أحمد دمشقمعضمية الشاممحمد نتيجة القصف العشوائي17‐07‐2012ريف مي قي يري و يج
الجزاري1402 خالد دمشقحرستافاطمة نتيجة القصف العشوائي17‐07‐202012انثىريف
أيوب1403 دمشقشعباأمجد http://youtu.be/‐Bgp9loP65oبرصاص قوات األمن17‐07‐2012ريف
الطن1404 أحمد دمشقعربينعلي http://youtu.be/hF5FbIzBc8kنتيجة القصف العشوائي17‐07‐2012ريف
اللبون1405 أحمد دمشقحرستاعلي العشوائي17‐07‐232012ريف القصف نتيجة اللبون1405 أحمد دمشقحرستاعلي نتيجة القصف العشوائي17‐07‐232012ريف
حرستاني1406 أحمد دمشقالمليحةزھير حلب17‐07‐2012ريف في مجند منش قتل على يد قوات الجيش
هللا1407 عبد علي http://youtu.be/_Td7ozFlexcنتيجة القصف العشوائي17‐07‐2012حلببسرطونمحمود
حمادة1408 ابراھيم http://youtu.be/_Td7ozFlexcنتيجة القصف العشوائي17‐07‐2012حلببسرطونمصفطى
القدور1409 أحمد 142012طفلحلبعفتارينأريا 07 البلد17 عا د ف قناصة صاص ب قتلت القدور1409 أحمد البلد17‐07‐142012طفلحلبعفتارينأريام قتلت برصاص قناصة في درعا

17Yes‐07‐232012حلبصالح الدينيوسف حمندوش1410
أصيب برصاصة في بطنه ثم قامت قوات األمن باعتقاله 

التعذيب تحت وتوفي

https://www.facebook.com/photo
.php?fbid=401422506580544&set=
a.167728499949947.41621.167323 يب ي   و و
373323793&type=1&relevant_cou

nt=1
القديراني1411 العيسى  إبراھيم مجند منشق قتل على يد قوات الجيش17Yes‐07‐2012حلبالبابمصعب
شعبان1412 بالقصف العشوائي17‐07‐2012حلباالبزمومحمد
هللا1413 عبد ابن حمادة الجيش17‐07‐2012حلبجرابلسابراھيم الملقب أبو اللينغ قتل على يد قوات
هللا1414 عبد ابراھيم قتل على يد قوات الجيش17‐07‐402012حلبجرابلسمازن
الجادر1415 قتل على يد قوات الجيش17‐07‐2012حلبجرابلسجمعة
الحميدي1416 احمد محمود على يد قوات الجيش17‐07‐2012حلبالبابعبداللطيف جيشي و ي ى
الھوية1417 اآلن بتركيا17‐07‐2012حلببسرطونمجھول http://youtu.be/w0wrqAtBS6wقتل على يد قوات الجيش وھو موجود
ھاجر1418 نتيجة القصف العشوائي17‐07‐2012حلبعنجارةأحمد

برصاص قوات األمن من حاجو باب النصر بحلب وھو 17‐07‐2012حلبتاللينمحمد وليد عروق1419
جامعي طالب

http://youtu.be/ONxKt9SPQqk
طالب جامعي

برصاص قوات الجيش من الحاجز العسكري بعندان وھو 17‐07‐362012حلبعندانأحمد محمد قريط1420
متزوج ولديه خمسة أوالد

العلي1421 الذكور بدمشق17‐07‐2012حلبمحمود نتيجة القصف العشوائي على حي القابون
أوسو1422 منصور 2012حلبحيانعالء 07 17Yesإعزاز ف األمن قوات برصاص قتل منشق http://youtuنقيب be/PF5BgMr0tPc أوسو1422 منصور إعزاز17Yes‐07‐2012حلبحيانعالء في http://youtu.be/PF5BgMr0tPcنقيب منشق قتل برصاص قوات األمن

http://youtu.be/P7AQ3Fg5v_Eنتيجة القصف العشوائي وھو متزوج ولديه ولد واحد17‐07‐272012حلبإعزازأحمد ھالل حزواني1423

عوض1424 نتيجة القصف العشوائي17‐07‐2012انثىحمصالقصيرفاطمة
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نتيجة القصف العشوائي17‐07‐2012حمصتلبيسةإياد عبد العزيز علوش1425
http://www.youtube.com/watch?
v=U4waoOzL0cU&feature=youtu.b

e
الناجي1426 الجيش17‐07‐2012حمصتلبيسةمحمود قوات برصاص جي1426 2012صبيو 07 جيش17 و  ص  بر
حمامي1427 http://youtu.be/CoDndi580y0بالقصف العشوائي17‐07‐2012حمصالخالديةزكريا
العبيد1428 http://youtu.be/19gMnTH7qAkطفل قتل نتيجة القصف العشوائي17‐07‐2012طفلحمصالرستنمختار
المحميد1429 أحمد جاسم متأثرا بجراحه17‐07‐252012حمصالقصيرمحمد
الرفاعي1430 عاياليث القصير17‐07‐212012حمصكفر مدينة في بجراحه متأثرا توفي الرفاعي1430 توفي متأثرا بجراحه في مدينة القصير17‐07‐212012حمصكفر عاياليث
الخطيب1431 سليم نتيجة القصف العشوائي17‐07‐2012حمصالقصيرمحمد
اللباد1432 درزي برصاص قوات الجيش17‐07‐2012حمصعز الدينعبيد
المحمود1433 نتيجة القصف العشوائي17‐07‐2012انثىحمصالرستنإيمان
الخطي1434 د ح د صالقصيح 2012ح 07 ائ17 ش ال ف الق ة نت الخطيب1434 محمود نتيجة القصف العشوائي17‐07‐2012حمصالقصيرمحمد

نتيجة القصف العشوائي وھي زوجة الشھيد محمد سليم 17‐07‐2012انثىحمصالقصيرخدوج بدر رعد1435
الخطيب

الضميري1436 نتيجة القصف العشوائي على بلدة الفرحانية17‐07‐2012حمصتلبيسةتوفيق
القا ال ال لةأ شال ل ف لق ة القاسم1437 الخالق عبد نتيجة القصف العشوائي17‐07‐182012حمصالحولةأحمد

حمزة1438 دمشق17‐07‐2012حمصأبو نتيجة القصف العشوائي على يبرود بريف
سالم1439 مصطفى نتيجة القصف العشوائي17‐07‐2012ادلبسلقينمحمد
الّصرما1440 يدعى أبو حمزة قتل برصاص قناص17‐07‐2012ادلبكفرتخاريممھران

توفي متأثرا بجراحه حيث أصيب برصاص قناص منذ 17‐07‐2012ادلبكفرتخاريممدين محمد مطر1441
عدة أيام

الضاھر1442 محمد بالقصف العشوائي17‐07‐2012ادلبكفرتخاريمأحمد
الصرما1443 بالقصف العشوائي17‐07‐2012ادلبسلقينمھران ر ن يبينھر و ب

حامل توفيت متأثرة بجرحھا التي أصيبت بھا نتيجة 17‐07‐192012انثىادلبمعرة النعمانبتول صبحي عبد الجواد1444
القصف

قاسم1445 نھاد برصاص الجيش في بلدة سلقين17‐07‐262012ادلبسرمدايامن
العبيسي1446 فؤاد بجراحه17‐07‐2012ادلبالراميمصطفى http://youtuمتأثرا be/NHpFbeId‐14 العبيسي1446 فؤاد http://youtu.be/NHpFbeId‐14متأثرا بجراحه17‐07‐2012ادلبالراميمصطفى
الشغري1447 هللا عبد بدمشق17‐07‐2012ادلبالراميخالد نتيجة القصف العشوائي على حي القابون
الحويج1448 فاروق برصاص قناص في جمعية الرصافة17‐07‐192012ديرالزورالمطارمحمد
الصالح1449 عبادة بدمشق17‐07‐2012ديرالزوريحي قتل برصاص قوات األمن بحي اليرموك
المشرف1450 لطيف ياسينغسان 2012ديرالزورالشيخ 07 الجيش17 قوات صاص httpب // o t be/gTrOFk4a S0 المشرف1450 لطيف http://youtu.be/gTrOFk4auS0برصاص قوات الجيش17‐07‐2012ديرالزورالشيخ ياسينغسان
الشلبي1451 برصاص قناص جانب سينما الكندي17‐07‐2012ديرالزورالحميديةعبدالمحسن
الھوية1452 http://youtu.be/FieBOFTVZ6Eنتيجة القصف العشوائي17‐07‐2012ديرالزورالجبيلةمجھول

الغريب1453 نتيجة الحصار الخانق ومنع دخول األغذية واألدوية 17‐07‐2012ديرالزورسامح
أل ق ق ة

http://www.youtube.com/watch? ريب1453 زورح 2012ير 07 17
v=0oGmgus5te4للمدينة من قبل قوات األمن

الحاري1454 نتيجة القصف العشوائي17‐07‐2012درعاعتمانرافع
الحريري1455 هللا عبد مساعد أةول منشق قتل تحت التعذيب17YesYes‐07‐2012درعابصر الحريرزياد

مسالمة1456 عوض نايف البلدرائد اثر استھداف سيارته برصاص قوات الجيش على أحد 17‐07‐242012درعادرعا مسالمة1456 عوض نايف 17‐07‐242012درعادرعا البلدرائد
الحواجز على طريق بلدة نصيب

العلي1457 توفي متأثرا بجراحه في تركيا17‐07‐392012الالذقيةالغنيميةأحمد
منال1458 خليل نتيجة القصف العشوائي17‐07‐2012الالذقيةدرويشانعمر
العيان1459 سامر الحميدية17‐07‐2012حماةالكرامةمنار ينتيجة القصف العشوائي على حي ي ي ى ي و يج

إثر استھدافه من قبل قوات الجيش على جسر الدمينة17‐07‐2012حماةتفسيسمحمد بدر قحيص1460

مجند منشق قتل نتيجة القصف العشوائي على الرستن 17Yes‐07‐2012السويداءمجد زين1461
بحمص

http://youtu.be/Ql2SVJJwR‐g
بحمص

ملحم1462 حلب17‐07‐502012حلبكفر حمرةعبدالسالم قتل  بالقصف على معارة االرتيق بريق
بكور1463 الرزاق عبد برصاص قناص18‐07‐202012ادلبحفسرجةمحمد

نتيجة القصف العشوائي وھي متزوجة ولديھا خمسة 18‐07‐2012انثىدمشقالقابونابتسام زينو1464
الد أوالدأ

الصيداوي1465 نتيجة القصف العشوائي18‐07‐2012دمشقالقابونمھدي
الدورة1466 برصاص قوات األمن18‐07‐2012دمشقالقدمھيثم

ل146 ال اتكةلؤ 2012شقق 0 ش18 ال ات ق ?http://www.youtube.com/watchل
الحلبي1467 لؤي pعلى يد قوات الجيش18‐07‐2012دمشققبر عاتكةمحمد // y /

v=_dk0Zv9Eh1Y&feature=youtu.be
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الھبول1468 نتيجة القصف العشوائي18‐07‐2012دمشقالقابونجمال
كريدي1469 برصاص قناصة18‐07‐2012دمشقالقابونوسيم
جزايرلي1470 عيشة18‐07‐2012دمشقجوبربالل برصاص قوات األمن بحي نھر
الشيباني1471 عيشة18‐07‐2012دمشقجوبرعاطف نھر بحي األمن قوات برصاص ي1471 2012قجوبريب 07 ي18 ھر ي  ن ب و  ص  بر
لطفي1472 القابون18‐07‐2012دمشقجوبرمحمد http://youtu.be/FEngxiwKo3Mنتيجة القصف العشوائي على حي
الھوية1473 http://youtu.be/wwfcpY9kBucعلى يد قوات األمن18‐07‐2012دمشقالقدممجھول
الھوية1474 http://youtu.be/wwfcpY9kBucعلى يد قوات األمن18‐07‐2012دمشقالقدممجھول
الھوية1475 األمن18‐07‐2012دمشقالقدممجھول قوات يد http://youtuعل be/wwfcpY9kBuc الھوية1475 http://youtu.be/wwfcpY9kBucعلى يد قوات األمن18‐07‐2012دمشقالقدممجھول
غنيم1476 برصاص قوات األمن18‐07‐2012دمشقمخيم اليرموكمحمد
كنعان1477 برصاص قوات األمن18‐07‐2012دمشقمخيم اليرموكحسام
نواصرة1478 برصاص قوات األمن18‐07‐2012دمشقمخيم اليرموكعالء
الناص1479 عبد د كح الي شقخي 2012د 07 ن18 األ ات ق ا الناصر1479 عبد برصاص قوات األمن18‐07‐2012دمشقمخيم اليرموكمحمد
هللا1480 العبد أحمد نتيجة القصف العشوائي18‐07‐2012دمشقالحجر األسودمحمد
العبويني1481 نتيجة القصف العشوائي18‐07‐2012دمشقالحجر األسودموسى
النھار1482 أحمد نتيجة القصف العشوائي18‐07‐2012دمشقالحجر األسودمنير

ال ضاهللا ألشال ق العيسى1483 هللا عبد http://youtu.be/RXxB446T1W4برصاص قوات األمن18‐07‐2012دمشقالتضامنمحمد
البغدادي1484 نتيجة القصف العشوائي18‐07‐2012دمشقالقابونمجدي
الحمامي1485 كاسم نتيجة القصف العشوائي18‐07‐2012دمشقالقابونأبو
الخطيب1486 فايز نتيجة القصف العشوائي18‐07‐2012دمشقالقابونأبو
وانلي1487 http://youtu.be/4YVfaDVOPIYبرصاص قوات األمن18‐07‐2012دمشقركن الدينسعيد
قداح1488 http://youtu.be/jdHdEpEqv3Mبرصاص قوات األمن18‐07‐2012دمشقركن الدينمعاذ
قارصلي1489 حسن برصاص قوات األمن18‐07‐2012دمشقركن الدينمحمد
السالم1490 عبد قدسيا18‐07‐2012طفلدمشقالشاغورطارق http://youtu.be/uY5uICQwp3kطفل قتل نتيجة القصف العشوائي على م ب يقوررق ى ي و يج ل ttp://youtu.be/uل 5u CQ p3
السالم1491 عبد طفلةدمشقالشاغورمايا ‐ قدسيا18‐07‐2012انثى http://youtu.be/uY5uICQwp3kطفلة قتلت نتيجة القصف العشوائي على
بركة1492 برصاص قوات األمن18‐07‐2012دمشقالقدمأبي
خضير1493 برصاص قوات األمن18‐07‐2012دمشقالقدمعبدالرحمن
آبا1494 األمن18‐07‐2012دمشقالقدمطارق قوات برصاص آبا1494 برصاص قوات األمن18‐07‐2012دمشقالقدمطارق
كنعان1495 علي دمشقالزبدانيمنير ولديه ولدان18‐07‐272012ريف نتيجة القصف العشوائي وھو متزوج
هللا1496 عبد أبو صالح دمشقالھامةغسان استشھد تحت التعذيب18Yes‐07‐2012ريف
الطن1497 علي دمشقزملكاأحمد نتيجة القصف العشوائي18‐07‐2012ريف
الرحمن1498 عبد فايز دمشقمضايالينا طفلةريف 52012انث 07 العشوائ18 القصف نتيجة قتلت httpطفلة // o t be/naU 8 CHSbk الرحمن1498 عبد فايز دمشقمضايالينا طفلةريف ‐ http://youtu.be/naUu8_CHSbkطفلة قتلت نتيجة القصف العشوائي18‐07‐52012انثى
محمود1499 حسن دمشقمضاياحميدة http://youtu.be/naUu8_CHSbkنتيجة القصف العشوائي18‐07‐542012انثىريف
الھوية1500 دمشقمضايامجھول http://youtu.be/naUu8_CHSbkنتيجة القصف العشوائي18‐07‐2012ريف
ربه1501 عبد دمشقالتلھشام على يد قوات االمن18‐07‐2012ريف

نة كن شالتلاذ االف ا ق ل كنينة1502 دمشقالتلمعاذ على يد قوات االمن18‐07‐2012ريف
التونسي1503 فارس دمشقجسرينعمر السويداء18Yes‐07‐2012ريف في مجند منشق قتل على يد قوات الجيش
األجمد1504 دمشقحرستاباسل التعلة18‐07‐192012ريف نتيجة القصف العشوائي على منطقة
زينو1505 دمشقحرستاغسان التعلة18‐07‐202012ريف نتيجة القصف العشوائي على منطقة
الحميد1506 عبد محمد دمشقشعبارغد نتيجة القصف العشوائي18‐07‐2012انثىريف

ناشط إعالمي استشھد اثر كمين على يد قوات األمن 18‐07‐2012ريف دمشقالمليحةأحمد الديراني1507
برصاص  قناصة

غنوم1508 دمشقدارياأحمد نتيجة القصف العشوائي18‐07‐172012طفلريف يقم و يج
اللبن1509 أبو دمشقكفرسوسةصباح نتيجة القصف العشوائي18‐07‐252012ريف
المحمود1510 دمشقداريارأفت نتيجة القصف العشوائي18‐07‐252012ريف
دقو1511 دمشقداريازھرة نتيجة القصف العشوائي18‐07‐352012انثىريف
الزين1512 دمشققدسياأحمد العشوائي18‐07‐2012ريف القصف نتيجة مشعل ب http://youtuالملقب be/UZBXqD8GGE4 الزين1512 دمشققدسياأحمد 2012ريف 07 http://youtu.be/UZBXqD8GGE4الملقب ب مشعل نتيجة القصف العشوائي18
قابوني1513 جابر دمشققدسياباسل نتيجة القصف العشوائي18‐07‐2012ريف
المنسي1514 دمشقدوماوليد متأثرا بجراحه18‐07‐582012ريف
الرفاعي1515 غياث دمشقعين ترمامحمد بدمشق18‐07‐2012ريف نتيجة القصف العشوائي على حي الطبالة
النعيم1516 النميري العطية زينبمحمد دمشقالسيدة 2012ريف 07 التشييع18 موكب استھدف الذي العشوائ القصف http://youtuاثر be/htNn7MbXSOs النعيمي1516 النميري العطية دمشقالسيدة زينبمحمد التشييع18‐07‐2012ريف http://youtu.be/htNn7MbXSOsاثر القصف العشوائي الذي استھدف موكب
النعيمي1517 النميري العويد دمشقالسيدة زينبعبدالمنعم التشييع18‐07‐2012ريف http://youtu.be/htNn7MbXSOsاثر القصف العشوائي الذي استھدف موكب
النعيمي1518 النميري علي دمشقالسيدة زينباحمد التشييع18‐07‐2012ريف http://youtu.be/htNn7MbXSOsاثر القصف العشوائي الذي استھدف موكب
النعيمي1519 النميري علي دمشقالسيدة زينبعلي التشييع18‐07‐2012ريف http://youtu.be/htNn7MbXSOsاثر القصف العشوائي الذي استھدف موكب
1 الن20 الن ا ا نخال ز ة شقال 2012ف 0 التش18 ك ف ت ا الذ ا ش ال ف الق hاث // b /h b النعيمي1520 النميري ابراھيم دمشقالسيدة زينبخالدمحمد التشييع18‐07‐2012ريف http://youtu.be/htNn7MbXSOsاثر القصف العشوائي الذي استھدف موكب
النعيمي1521 النميري الدين محي دمشقالسيدة زينباحمد التشييع18‐07‐2012ريف http://youtu.be/htNn7MbXSOsاثر القصف العشوائي الذي استھدف موكب
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البحتري1522 صبرة عدنان دمشقالسيدة زينبمحمد التشييع18‐07‐2012ريف http://youtu.be/htNn7MbXSOsاثر القصف العشوائي الذي استھدف موكب
البحتري1523 ذياب دمشقالسيدة زينبمحمد التشييع18‐07‐2012ريف http://youtu.be/htNn7MbXSOsاثر القصف العشوائي الذي استھدف موكب
البحتري1524 ابوجراح دمشقالسيدة زينبعبدهللا التشييع18‐07‐2012ريف http://youtu.be/htNn7MbXSOsاثر القصف العشوائي الذي استھدف موكب
النعيمي1525 الدغيلة زينبرائد دمشقالسيدة التشييع18‐07‐2012ريف موكب استھدف الذي العشوائي القصف http://youtu.be/htNn7MbXSOsاثر ي1525 ي ي بر قي زي 2012ري 07 ييع18 ب و ھ  ي  ي  و http://youtu.be/htNn7MbXSOsر  
الويسي1526 حويلي دمشقالسيدة زينبعالء التشييع18‐07‐2012ريف http://youtu.be/htNn7MbXSOsاثر القصف العشوائي الذي استھدف موكب
جريدي1527 دمشقالسيدة زينباحمد التشييع18‐07‐2012ريف http://youtu.be/htNn7MbXSOsاثر القصف العشوائي الذي استھدف موكب
فايز1528 احمد محمد دمشقالسيدة زينبالمھندس التشييع18‐07‐2012ريف http://youtu.be/htNn7MbXSOsاثر القصف العشوائي الذي استھدف موكب
الموسى1529 زينباحمد دمشقالسيدة التشييع18‐07‐2012ريف موكب استھدف الذي العشوائي القصف http://youtuاثر be/htNn7MbXSOs الموسى1529 دمشقالسيدة زينباحمد التشييع18‐07‐2012ريف http://youtu.be/htNn7MbXSOsاثر القصف العشوائي الذي استھدف موكب
التالوي1530 ابوزاھر ابن دمشقالسيدة زينباحمد التشييع18‐07‐2012ريف http://youtu.be/htNn7MbXSOsاثر القصف العشوائي الذي استھدف موكب
الصفدي1531 دمشقالسيدة زينباكرم التشييع18‐07‐2012ريف http://youtu.be/htNn7MbXSOsاثر القصف العشوائي الذي استھدف موكب
صبرا1532 أحمد دمشقالسيدة زينبإبراھيم التشييع18‐07‐2012ريف http://youtu.be/htNn7MbXSOsاثر القصف العشوائي الذي استھدف موكب
ا1533 صب د ح العابدين زينزين يدة شقال د 2012يف 07 ع18 التش ك تھدف ا الذ ائ ش ال ف الق httاث // t b /htN 7MbXSO صبرا1533 محمد العابدين دمشقالسيدة زينبزين التشييع18‐07‐2012ريف http://youtu.be/htNn7MbXSOsاثر القصف العشوائي الذي استھدف موكب
صبرا1534 محمد دمشقالسيدة زينبعماد التشييع18‐07‐2012ريف http://youtu.be/htNn7MbXSOsاثر القصف العشوائي الذي استھدف موكب
صبرا1535 محمد دمشقالسيدة زينبخالد التشييع18‐07‐2012ريف http://youtu.be/htNn7MbXSOsاثر القصف العشوائي الذي استھدف موكب
صبرا1536 الدين بدر دمشقالسيدة زينبمحمود التشييع18‐07‐2012ريف http://youtu.be/htNn7MbXSOsاثر القصف العشوائي الذي استھدف موكب

ا نال ة شال شف ل ف لذ ش ل ف لق ث صبرا1537 الدين بدر دمشقالسيدة زينبمعتصم التشييع18‐07‐2012ريف http://youtu.be/htNn7MbXSOsاثر القصف العشوائي الذي استھدف موكب
صبرا1538 الدين بدر دمشقالسيدة زينبعمر التشييع18‐07‐2012ريف http://youtu.be/htNn7MbXSOsاثر القصف العشوائي الذي استھدف موكب
صبرا1539 عدنان دمشقالسيدة زينبمحمد التشييع18‐07‐2012ريف http://youtu.be/htNn7MbXSOsاثر القصف العشوائي الذي استھدف موكب
صبرا1540 عبدو دمشقالسيدة زينبمحمد التشييع18‐07‐2012ريف http://youtu.be/htNn7MbXSOsاثر القصف العشوائي الذي استھدف موكب
صبرا1541 جندل محمد دمشقالسيدة زينبوليد التشييع18‐07‐2012ريف http://youtu.be/htNn7MbXSOsاثر القصف العشوائي الذي استھدف موكب
صبرا1542 خنيفس محمود دمشقالسيدة زينبعاطف التشييع18‐07‐2012ريف http://youtu.be/htNn7MbXSOsاثر القصف العشوائي الذي استھدف موكب
زعل1543 عبدهللا دمشقالسيدة زينبأحمد التشييع18‐07‐2012ريف http://youtu.be/htNn7MbXSOsاثر القصف العشوائي الذي استھدف موكب
زعل1544 عبدهللا دمشقالسيدة زينبنادر التشييع18‐07‐2012ريف http://youtu.be/htNn7MbXSOsاثر القصف العشوائي الذي استھدف موكب ز ب بر زي قي ييعري ب و ھ ي ي و /ttp://youtu.beر t b SOs
زعل1545 مصطفى دمشقالسيدة زينبأحمد التشييع18‐07‐2012ريف http://youtu.be/htNn7MbXSOsاثر القصف العشوائي الذي استھدف موكب
شنوان1546 حسن دمشقالسيدة زينبمحمد التشييع18‐07‐2012ريف http://youtu.be/htNn7MbXSOsاثر القصف العشوائي الذي استھدف موكب
خميس1547 محمود دمشقالسيدة زينبمحمد التشييع18‐07‐2012ريف http://youtu.be/htNn7MbXSOsاثر القصف العشوائي الذي استھدف موكب
ھيشان1548 عقاب زينبعبدهللا دمشقالسيدة التشييع18‐07‐2012ريف موكب استھدف الذي العشوائي القصف http://youtuاثر be/htNn7MbXSOs ھيشان1548 عقاب دمشقالسيدة زينبعبدهللا التشييع18‐07‐2012ريف http://youtu.be/htNn7MbXSOsاثر القصف العشوائي الذي استھدف موكب
العلي1549 عدنان دمشقالسيدة زينبخالد التشييع18‐07‐2012ريف http://youtu.be/htNn7MbXSOsاثر القصف العشوائي الذي استھدف موكب
العلي1550 أحمد دمشقالسيدة زينبھيثم التشييع18‐07‐2012ريف http://youtu.be/htNn7MbXSOsاثر القصف العشوائي الذي استھدف موكب
العلي1551 طالل دمشقالسيدة زينبباسل التشييع18‐07‐2012ريف http://youtu.be/htNn7MbXSOsاثر القصف العشوائي الذي استھدف موكب
شتيوي1552 موس زينبإبراھي دمشقالسيدة 2012ريف 07 التشييع18 وكب تھدف ا الذ العشوائ القصف httpاث // o t be/htNn7MbXSOs شتيوي1552 موسى دمشقالسيدة زينبإبراھيم التشييع18‐07‐2012ريف http://youtu.be/htNn7MbXSOsاثر القصف العشوائي الذي استھدف موكب
مليحان1553 الدين محي دمشقالسيدة زينبوائل التشييع18‐07‐2012ريف http://youtu.be/htNn7MbXSOsاثر القصف العشوائي الذي استھدف موكب
حدبة1554 مصطفى حج http://youtu.be/yZRP0Nkq6_gبرصاص قوات الجيش في إعزاز18‐07‐2012حلبتل رفعتمحمود

ريحاوي1555 بحمص18Yes‐07‐2012حلبالسكريعمر الجيش قوات برصاص استشھد منشق رقيب وي1555 ري 2012برير 07 18Yesص جيش ب و  ص  ھ بر ق  يب  ر

دخان1556 مصطفى http://youtu.be/hMmA_5zCTJAبرصاص قوات األمن في كفر حمرة18‐07‐402012حلبعندانخالد
العبدو1557 برصاص قوات األمن18‐07‐2012حلبزيتانسامر
زعزوع1558 نتيجة القصف العشوائي18‐07‐2012حلباألبزمووسيم
زعزوع1559 نتيجة القصف العشوائي18‐07‐2012حلباألبزموعمار
المملوك1560 عثمان http://youtu.be/q1ZoJYPGy_cنتيجة القصف العشوائي18‐07‐2012حلبالبابابراھيم
الزيراتي1561 نتيجة القصف العشوائي18‐07‐2012حلبالبابمحمد
الخشروم1562 محمد نتيجة القصف العشوائي18‐07‐2012حلبالباببكري م يي و يج
محمود1563 حاج العمر نتيجة القصف العشوائي18‐07‐2012حلبالبابعبدو
الھاشم1564 الحسن نتيجة القصف العشوائي18‐07‐2012حلبالبابأحمد
الكرز1565 http://youtu.be/6KxUY3fFK0cنتيجة القصف العشوائي18‐07‐2012حلبالبابعبدهللا
ناقو1566 العشوائي18‐07‐2012حلبالبابعبدالناصر القصف نتيجة ناقو1566 2012حلبالبابعبدالناصر 07 نتيجة القصف العشوائي18
كزاز1567 رسول نتيجة القصف العشوائي18‐07‐2012حلبالبابمحمد
جمعة1568 عثمان نتيجة القصف العشوائي18‐07‐2012حلبالبابعالء
الفارس1569 برصاص قناصة في إعزاز18‐07‐2012حلبكلجبرينعبدهللا
واك1570 وحيد 2012حلبالبابعبدالرحمن 07 العشوائ18 القصف http://youtuنتيجة be/QBAwj3pKe90 واكي1570 وحيد http://youtu.be/QBAwj3pKe90نتيجة القصف العشوائي18‐07‐2012حلبالبابعبدالرحمن

برصاص قوات األمن بحي الحجر األسود بدمشق وھو 18‐07‐372012حلبالخالديةمحمد أحمد العبدو1571
متزوج ولديه سبعة أوالد

http://youtu.be/zY1xBMC‐G5Q

حسين1572 حج الحي عبد الباب18‐07‐242012حلبمارعماجد زوجته حامل قتل بالقصف على مدينة
ا ش ال ف الق ة نت ال أ اثن تش ا العشوائي 18‐07‐2012درعاسملينإبراھيم الرفاعي1573 استشھد مع اثنين من أوالده نتيجة القصف

على بلدة محجة
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استشھد مع أبيه وأخيه نتيجة القصف العشوائي على 18‐07‐2012درعاسملينمحمد ابراھيم الرفاعي1574
بلدة محجة

استشھد مع أبيه وأخيه نتيجة القصف العشوائي على 18‐07‐2012درعاسملينأحمد  ابراھيم الرفاعي1575
محجة جبلدة ب 

18‐07‐272012طفلدرعاالطيبةطارق يوسف منصور عبد الفتاح الزعبي1576
برصاص قناص أمام منزله بحي نھر عيشة بدمشق وھو 

متزوج ولديه طفل

https://www.facebook.com/photo
.php?fbid=324985397591634&set=
a.120359671387542.26464.120235

614733281&type=1&theater

يعمل بائع حليب استشھد برصاص قناصة في درعا البلد18‐07‐2012درعازيزونأحمد محمد سعيد النابلسي1577

يد1578 حا ال الشبي عل د ح ياذنازدھا ال عاأ 2012انثد 07 عا18 د نة د ة قنا ة ا المحاميد1578 الشبيب علي محمد برصاصة قناصة بمدينة درعا18‐07‐2012انثىدرعاأم المياذنازدھار
قطليش1579 سالم http://youtu.be/uLYLGj9IxVYنتيجة القصف العشوائي18‐07‐752012انثىدرعاداعلصبحية
قطليش1580 http://youtu.be/uLYLGj9IxVYنتيجة القصف العشوائي18‐07‐2012درعاداعلعايش
الغبيطي1581 خالد http://youtu.be/uLYLGj9IxVYنتيجة القصف العشوائي18‐07‐2012انثىدرعاداعلفلایر

ش قطل ش ا ا لا طفلةاا شانث ل ف لق ة ل ق طفلة قطليش1582 عايش طفلةدرعاداعلابتسام ‐ http://youtu.be/uLYLGj9IxVYطفلة قتلت نتيجة القصف العشوائي18‐07‐2012انثى

برصاص قوات الجيش عند جسر الغارية الغربية18‐07‐2012درعاالنعيمةأدھم عقاب العبود أبو الھيج1583

https://www.facebook.com/photo
.php?fbid=399405040107589&set=
a 176290905752338 36553 175395a.176290905752338.36553.175395

895841839&type=1&theater

القطيفان1584 خالد بكر18‐07‐132012طفلدرعادرعا البلدفواز أبو برصاص قناص من حاجز جامع
الدنف1585 أبو http://youtu.be/vbSZi154‐eAبرصاص قوات الجيش18‐07‐2012درعاطفسمؤمن بو ن جيشرسؤ و ص /ttp://youtu.beبر bS 5 e
الكميتي1586 موسى السد18‐07‐122012طفلدرعادرعا المحطةفواز http://youtu.be/eM6rLqZHlkgطفل برصاص قوات األمن في طريق
كيوان1587 طعمة أحمد محمد متأثرا بجراحه18‐07‐122012طفلدرعاطفسأحمد

ق
https://www.facebook.com/medi

الزعبي1588 محمد a/set/?set=a.399495620098531.84برصاص قناص18‐07‐2012درعابصرى الشامغسان
668.175395895841839&type=3

المقداد1589 الحجي محمد متأثرا بجراحه18‐07‐2012درعابصرى الشامأحمد
الحج بح ن األ قوات يد عل كين بال ذبحا قتل الحجر 18‐07‐2012درعاالحارةوليد عيسى الوادي1590 بحي قتل ذبحا بالسكين على يد قوات األمن

األسود بدمشق

طفلة استشھدت مع والدھا برصاص قوات األمن اثر 18‐07‐2012انثى ‐ طفلةحمصالخضرھشام شوفان1591
ومنزلھم اقتحام محل والدھا ثم حرق المحل

ال ةخال اتل ش ال ف الق ة نت العمر1592 نتيجة القصف العشوائي18‐07‐302012حمصتلبيسةخالد
العبيد1593 مصطفى نتيجة القصف العشوائي18‐07‐2012حمصالرستنخالد
االحمد1594 على يدقوات الجيش18‐07‐302012حمصالقصيرممدوح
الناصر1595 بحمص18‐07‐2012حمصتدمرمحمد قتل على يد قوات الجيش في حي القصور
اسماعيل1596 الكافي عبد http://youtu.be/IVw1wPVFehoنتيجة القصف العشوائي18‐07‐2012حمصالحولةعامر
السيد1597 أحمد http://youtu.be/Pb3Okd4qn_Eقتل برصاص قوات الجيش18‐07‐2012حمصأبو حوريعالء
الدوبري1598 بالل سائق تكسي قتل برصاص قناصة18‐07‐2012حمصكرم الشاميمحمد
شتات1599 http://youtu.be/7t29I0gD8L0نتيجة القصف العشوائي18‐07‐2012حمصاألحياء القديمةأسامة ي و pيج //y / g
الضحيك1600 علي نتيجة القصف العشوائي18‐07‐2012حمصتلبيسةفؤاد
عويجان1601 نتيجة القصف العشوائي18‐07‐2012حمصتلبيسةمحمود
شنات1602 نتيجة القصف العشوائي18‐07‐2012حمصتلبيسةعبدالحميد
العلوش1603 عمر محمود العشوائي18‐07‐2012حمصتلبيسةأحمد القصف نتيجة العلوش1603 عمر محمود 2012حمصتلبيسةأحمد 07 نتيجة القصف العشوائي18
المروان1604 نتيجة القصف العشوائي18‐07‐2012حمصتلبيسةمروان
الرضوان1605 نتيجة القصف العشوائي18‐07‐2012حمصتلبيسةغسان
الرضوان1606 نتيجة القصف العشوائي18‐07‐2012حمصتلبيسةعزو
البسرين1607 2012حمصتلبيسةعماد 07 العشوائ18 القصف نتيجة البسريني1607 نتيجة القصف العشوائي18‐07‐2012حمصتلبيسةعماد
القيطاز1608 بكور خالد http://youtu.be/YE7M2al4AXEنتيجة القصف العشوائي18‐07‐332012ادلبمعرة النعمانمحمد
حنكوش1609 فريد نتيجة القصف العشوائي18‐07‐2012ادلبالرامياسماعيل
العثمان1610 الكريم عبيد http://youtu.be/g_UF9G1A1r8توفي متأثرا بجراحه في تركيا18‐07‐2012ادلبكفرنبلعبدالكريم

h // b / h? ?http://www.youtube.com/watchبرصاص قوات الجيش18‐07‐2012ادلبقميناسموسى خالد خلوف1611
v=LBREx‐ht0Os
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دياب1612 خالد http://youtu.be/‐Av6tR0oYVoيالقصف العشوائي18‐07‐232012ادلبمعرة النعمانشادي

برصاص قناص18‐07‐2012ادلبالناعورةرضوان مروان حايك1613
http://www.youtube.com/watch?
v=F81bQXMHoig&feature=youtu.b

ee
سلبو1614 صبحي http://youtu.be/0cnU27lUwdMبرصاص قوات الجيش18‐07‐2012ادلبأريحامحمد

طالب جامعي بدمشق قتل نتيجة القصف العشوائي على 18‐07‐2012ادلبكفر سجنةمحمد عبد هللا العيسى1615
حي التضامن

http://www.youtube.com/watch?
v=rGxEbt1EAgQ

الصغير1616 علوان النعمانبشار الخاصة18‐07‐202012ادلبمعرة االحتياجات ذوي من وھو قناصة برصاص الصغير1616 علوان الخاصة18‐07‐202012ادلبمعرة النعمانبشار برصاص قناصة وھو من ذوي االحتياجات
حمص1617 محمد قتل بالقصف العشوائي18‐07‐2012ادلبكفر تخاريممصطفى
ادريس1618 http://youtu.be/jvp4KcHjk40نتيجة القصف العشوائي18‐07‐2012ادلبالتمانعةأحمد
العبود1619 إبراھيم http://youtu.be/1‐FDBU3DLKUنتيجة القصف العشوائي18‐07‐2012ادلبالتمانعةغروب

دة ال شق د ف اعتقل أن د ذ الت ت ت قتل بالسيدة 18Yes‐07‐2012ادلبالراميأحمد أغجة1620 قتل تحت التعذيب بعد أن اعتقل بريف دمشق
زينب

قتل تحت التعذيب بعد أن اعتقل بريف دمشق بالسيدة 18Yes‐07‐2012ادلبالراميعدنان أغجة1621
زينب

ة ل ش ف قل أ ذ ل ل ق بالسيدة 18Yes‐07‐2012ادلبالراميطارق  أغجة1622 قتل تحت التعذيب بعد أن اعتقل بريف دمشق
زينب

بكور1623 عجيب http://youtu.be/0YzlgIi‐kmsنتيجة القصف العشوائي18‐07‐2012ادلبتلمنسمحمد
أحمد1624 السيد نتيجة القصف العشوائي18‐07‐2012ادلبسلقينفارس
موسى1625 الرحمان عبد نتيجة القصف العشوائي18‐07‐2012ادلبسلقينشادي
خطيب1626 القادر عبد نتيجة القصف العشوائي18‐07‐2012ادلبسلقينالشھيد

طالب جامعي قتل نتيجة القصف العشوائي على بلدة 18‐07‐2012ديرالزورالجبيلةعبدالرحمن االبراھيم1627
ريبغريب

الحجاب1628 بالحكسة18‐07‐2012ديرالزورالغريبةعبود برصاص قوات الجيش في بلدة الھول
السوادي1629 الحمصي بالحكسة18‐07‐2012ديرالزورالغريبةعدنان برصاص قوات الجيش في بلدة الھول
العوفي1630 بالحكسة18‐07‐2012ديرالزورالغريبةعواد برصاص قوات الجيش في بلدة الھول
الجرو1631 العشوائي18‐07‐2012ديرالزورالعمالياسر القصف نتيجة الجرو1631 نتيجة القصف العشوائي18‐07‐2012ديرالزورالعمالياسر
قسوم1632 نتيجة القصف العشوائي18‐07‐2012ديرالزورالعمالعمر
الغضبان1633 طفلةديرالزورالبصيرةسمية ‐ طفلة قتلت بالقصف العشوائي18‐07‐2012انثى
السماعيل1634 أحمد http://youtu.be/WQ87OHIceUEبالقصف العشوائي18‐07‐262012ديرالزورالقوريةسھيل
السعيد1635 خلف 852012ديرالزورالصناعةعبيد 07 العشوائ18 القصف نتيجة السعيد1635 خلف نتيجة القصف العشوائي18‐07‐852012ديرالزورالصناعةعبيد
الصالح1636 برصاص قوات الجيش18‐07‐2012ديرالزورالعمالمحمد
الھندي1637 المطر المؤمن قتل برصاص قوات الجيش في حي التضامن بدمشق18‐07‐2012ديرالزورالموحسنمحمد

ل اةالقأ
يعمل سائق تكسي استشھد برصاص القناصة المتمركزة 

ق أل ة أل ف علي1638 المزارب قرب 18‐07‐2012حماةالقصورأبو في األبنية بين دوار األربعين ودوار جسر
الحديقة

18‐07‐302012حماةالقصورمحمد كمال سلقيني1639
لديه خمسة أطفال قتل برصاص القناصة المتمركزة في 
http://youtu.be/HnHji8ESSf0األبنية بين دوار األربعين ودوار جسر المزارب قرب 

الحديقة
أصيب برصاص قناصة في كتفه مما أدى لوقوعه على 18‐07‐652012حماةاألربعينعبدالقادر محمد ديب حاتم1640

رأسه ووفاته
http://youtu.be/1H8vMfmcMd8

طربوش1641 أبو عبدالرحمن http://youtu.be/B20L0DjLRfYنتيجة القصف العشوائي18‐07‐2012انثىحماةالحواشفاطمة يى و pيج //y / j

http://www.youtu.be/aQwNpS66حيث أصيب برصاصة قناص في عينه18‐07‐62012طفلحماةالحميديةعبيدة زياد الشققي1642
DjY

قتل نتيجة القصف العشوائي على قدسيا بريف دمشق18‐07‐2012حماةالتمانعةوليد حيشاوي1643

شرطي منشق قتل على يد قوات األمن بشارع النور 18Yes‐07‐2012حماةيوسف حمود1644
بدمشق

مجند منشق قتل بالقصف العشوائي على تلبيسة بحمص18Yes‐07‐2012حماةتقسيسمحمد الحمادي1645

شقير1646 على يدقوات الجيش18‐07‐2012السويداءالقرياشفيق
عواد1647 على يدقوات الجيش18‐07‐2012السويداءالقرياياسر
عريجان1648 محمد حلب18‐07‐2012الالذقيةعلي على يد قوات األمن في طريق الالذقية

ف ا ق ف القل نطقة ف قنا ا قتل قدسيا بريف 18‐07‐2012الحسكةمراد عبد الرزاق حسن1649 قتل برصاص قناص في منطقة القلب  في
دمشق
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حلب بالقرب من قرية الغنيمية خالل ذھابه على عمله18‐07‐322012الالذقيةاسكنتورياحمد علي كنوجة1650

كريم1651 برصاص قناص19‐07‐2012دمشقكفرسسوسةحسام
عنيز1652 كامل قناص19‐07‐2012دمشقكفرسسوسةمحمد برصاص يز1652 ول 2012قر 07 ص19 ص  بر
عكاش1653 جمال برصاص قناص19‐07‐2012دمشقكفرسسوسةعبدالوھاب
الحافظ1654 http://youtu.be/McPgPCb035Iبرصاص الجيش19‐07‐2012دمشقالميدانوائل
القدسي1655 برھان دمشققدسيافايز http://youtu.be/D2p1YlIMkRsنتيجة القصف بالھاون19‐07‐2012ريف
بطيخ1656 دمشققدسيامحمود بالھاون19‐07‐2012ريف القصف http://youtuنتيجة be/D2p1YlIMkRs بطيخ1656 دمشققدسيامحمود http://youtu.be/D2p1YlIMkRsنتيجة القصف بالھاون19‐07‐2012ريف
عواد1657 حسين دمشقالزبدانيعبدهللا http://youtu.be/2TLwdh‐kQPoبرصاص الجيش19‐07‐2012ريف
المال1658 نتيجة القصف العشوائي19‐07‐2012دمشقبستان الدورأحمد
غندور1659 سليم سامر نتيجة القصف العشوائي19‐07‐2012دمشقبستان الدورمحمد

?http://www.youtube.com/watchفلسطيني الجنسية برصاصة قناص من شارع نسرين19‐07‐2012دمشقالتضامنقصي عبد القادر1660
v=v6h‐pqyAP4o&feature=youtu.be

ھاللة1661 دريد برصاص قناص في حرستا19‐07‐2012دمشقالعدويأبو
ال شا فف ل ف لق المرجي1662 دمشقعربينبراء http://youtu.be/kap0aY_Z6mMجراء القصف العنيف19‐07‐2012ريف

دعيبس1663 محمود دمشقحران العواميدأحمد http://youtu.be/kzJ2Kk2H‐_0برصاص األمن19‐07‐2012ريف
البوش1664 زياد دمشقحران العواميدمحمد http://youtu.be/kzJ2Kk2H‐_0برصاص األمن19‐07‐2012ريف
العاقور1665 زھير دمشقيبروديحيى قتل برصاص قوات الجيش في دمشق19‐07‐2012ريف
فرحات1666 أحمد دمشقالتلخلدون برصاص الجيش19‐07‐2012ريف
شقيران1667 دمشقعربينمحمود جراء القصف العنيف19‐07‐2012ريف
فھد1668 أبو اللحام دمشقالزبدانيمحمد اثر اصابته بشظية إحدى القذائف19‐07‐2012ريف
فتينة1669 برصاص القناصة19‐07‐2012دمشقجوبرزكريا ي ري صقجوبرز بر
خطاب1670 فيصل دمشقدير العصافيرمحمود برصاص األمن19‐07‐2012ريف
الھوية1671 دمشقعين ترمامجھول http://youtu.be/p3CXkNgykFgذبح عند حاجز مداير جدية19‐07‐2012ريف

http://www.facebook.com/photo.

=php?fbid=394154323982756&setبسبب القصف العشوائي19‐07‐2012دمشقكفرسوسةاسامة شعيرية1672
a.200770976654426.56446.190497

827681741&type=1&theater

البغدادي1673 2012دمشقالقابونعطا 07 الح19 عل القصف اء ج البغدادي1673 جراء القصف على الحي19‐07‐2012دمشقالقابونعطا
زينو1674 جراء القصف على الحي19‐07‐2012دمشقالقابونعبدالصمد
الحموي1675 جراء القصف على الحي19‐07‐2012دمشقالقابونأبوماجد
الخطيب1676 جراء القصف على الحي19‐07‐2012دمشقالقابونحمده

شأ فف ن ال ف الق //ا / وھبي1677 دمشقعربينأيھم http://youtu.be/‐M5Ke0TjV‐sجراء القصف العنيف19‐07‐2012ريف
خضرة1678 دمشقجديدةمنصور نتيجة تفجير سيارة بالقرب من مطار دمشق الدولي19‐07‐32012ريف
قالع1679 دمشقالعبادةعبدالمنعم جراء القصف على المدينة19‐07‐272012ريف
الطير1680 دمشقعربينأيمن http://youtu.be/‐M5Ke0TjV‐sجراء القصف العنيف19‐07‐2012ريف
الجواد1681 عبد دمشقعربينطارق جراء القصف العنيف19‐07‐2012ريف
عطايا1682 دمشقعربينياسمين جراء القصف العنيف19‐07‐2012انثىريف
ھاشم1683 الدين دمشقعربينبھاء http://youtu.be/‐M5Ke0TjV‐sجراء القصف العنيف19‐07‐2012ريف
زيد1684 أبو دمشقعربينرضوان http://youtu.be/‐M5Ke0TjV‐sجراء القصف العنيف19‐07‐2012ريف يق pجر //y / j
غانم1685 دمشقالزبدانيخليل جراء القصف العنيف19‐07‐2012ريف

برصاص قناص19‐07‐2012دمشقالتضامنبالل خالد طيبة1686
http://www.youtube.com/watch?
v=pv9QdazcDE0&feature=youtu.b

ee
األغبر1687 خالد دمشقالتلفايز متأثرا بجراحه التي اصيب بھا صباحا19‐07‐2012ريف

ُ  بالجروح التي أصيب بھا أمس  بعد أن اصابته 19‐07‐152012دمشقالعساليغسان أحمد الصالح1688 متاثرا
شظايا قذيفة ھاون

نقشبندي1689 دمشقالتلعزت 2012ريف 07 الجيش19 برصاص نقشبندي1689 دمشقالتلعزت برصاص الجيش19‐07‐2012ريف
عثمان1690 دمشقحوش عربمحمد بسبب القصف المستمر19‐07‐172012ريف
منفاخ1691 برصاص األمن19‐07‐2012دمشقجوبرسليمان
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برصاص الجيش في منطقة الحجر األسود19‐07‐2012دمشقالميدانمحمد عبد هللا قصاب1692

https://www.facebook.com/photo
.php?fbid=336816026400599&set=
a.111500728932131.19454.111444

665604404&type=1&theater

عيون1693 دمشقحرستامحمود متأثراً  بجراح أصيب بھا جراء القصف19‐07‐2012ريف
يونس1694 ھاني دمشققدسيامحمد الجنسية19‐07‐2012ريف نتيجة القصف العشوائي وھو فلسطيني
حسن1695 علي محمد دمشققدسيامراد بالھاون19‐07‐2012ريف القصف http://youtuنتيجة be/D2p1YlIMkRs حسن1695 علي محمد دمشققدسيامراد http://youtu.be/D2p1YlIMkRsنتيجة القصف بالھاون19‐07‐2012ريف
النعيمي1696 جليلة دمشقالذيابيةسالم برصاص قوات الجيش19‐07‐232012ريف
الدين1697 عز دمشقمضاياعبدالسالم الشرقي19‐07‐152012ريف http://youtu.be/2TLwdh‐kQPoبرصاص القناصة المتمركزين على الجبل
الدرساني1698 دمشقالزبدانيعالء نتيجة القصف العشوائي19‐07‐2012ريف

نتيجة سقوط قذيفة على سيارته في طريق حرستا عربين19‐07‐222012ريف دمشقحرستامالك المصري1699

حجازي1700 الباشا محمد دمشقالتلماھر برصاص الجيش وھو في سيارته19‐07‐2012ريف
فرحات1701 أحمد دمشقالتلخلدون أحمد19‐07‐2012ريف برصاص الجيش معروف بأبو

طل ل ا ا شطف شف ل أ ل أث طلب1702 اسماعيل دمشقمصطفى الجيش19‐07‐212012ريف متأثرا بجراحه التي أصابته برصاص
الخطيب1703 دمشقالتلعبيدة برصاص الجيش19‐07‐2012ريف
الجراح1704 دمشقالتلمصطفى برصاص الجيش معروف بأبو عبيدة19‐07‐2012ريف
األغبر1705 دمشقالتلصالح برصاص الجيش19‐07‐2012ريف
برھان1706 دمشقالتلعبدالقادر http://youtu.be/jb_DvBnCa40برصاص الجيش19‐07‐2012ريف
الزھر1707 زياد http://youtu.be/bVS6dG_Q710برصاص األمن والجيش19‐07‐2012دمشقالزاھرةباسل
ريحاوي1708 نتيجة القصف العشوائي19‐07‐2012دمشقبستان الدورحسان
سالم1709 نتيجة القصف العشوائي19‐07‐2012دمشقبستان الدورمحمد ورم ن يقب و يج
عيد1710 دمشقزملكاھشام http://youtu.be/31uj1ahYNuMنتيجة القصف العشوائي19‐07‐2012ريف
عيد1711 دمشقزملكاضياء http://youtu.be/31uj1ahYNuMنتيجة القصف العشوائي19‐07‐2012ريف
الصيرفي1712 دمشقحران العواميدمحمد برصاص الجيش19‐07‐252012ريف
ھاشم1713 أبو فرج دمشقزملكاعلي العشوائي19‐07‐2012ريف القصف نتيجة ھاشم1713 أبو فرج دمشقزملكاعلي نتيجة القصف العشوائي19‐07‐2012ريف
دلوان1714 أحمد دمشقدومامحمود برصاص قوات الجيش19‐07‐2012ريف
الھوية1715 دمشقالبحدليةمجھول http://youtu.be/P0p9u3icJWYنتيجة قصف صاروخي على البلدة19‐07‐2012ريف
الھوية1716 دمشقالبحدليةمجھول http://youtu.be/P0p9u3icJWYنتيجة قصف صاروخي على البلدة19‐07‐2012ريف
الھوية1717 دمشقالبحدليةمجھول 2012ريف 07 البلدة19 عل وخ صا قصف httpنتيجة // o t be/P0p9 3icJWY الھوية1717 دمشقالبحدليةمجھول http://youtu.be/P0p9u3icJWYنتيجة قصف صاروخي على البلدة19‐07‐2012ريف
الھوية1718 دمشقالبحدليةمجھول http://youtu.be/P0p9u3icJWYنتيجة قصف صاروخي على البلدة19‐07‐2012ريف
الھوية1719 دمشقالبحدليةمجھول http://youtu.be/P0p9u3icJWYنتيجة قصف صاروخي على البلدة19‐07‐2012ريف
الھوية1720 دمشقالبحدليةمجھول http://youtu.be/P0p9u3icJWYنتيجة قصف صاروخي على البلدة19‐07‐2012ريف

اال ل اغةل ةطفلشال ال ا ال ف الق ا قتل //طفل / االسم1721 يصل الحربية19‐07‐2012طفلدمشقالدباغةلم http://youtu.be/t8RUq8qqNlEطفل قتل جراء القصف بالمروحيات
الھوية1722 http://youtu.be/t8RUq8qqNlEقتل جراء القصف بالمروحيات الحربية19‐07‐2012دمشقالدباغةمجھول
الھوية1723 http://youtu.be/t8RUq8qqNlEقتل جراء القصف بالمروحيات الحربية19‐07‐2012دمشقالدباغةمجھول
الھوية1724 http://youtu.be/t8RUq8qqNlEقتل جراء القصف بالمروحيات الحربية19‐07‐2012دمشقالدباغةمجھول
الھوية1725 http://youtu.be/t8RUq8qqNlEقتل جراء القصف بالمروحيات الحربية19‐07‐2012دمشقالدباغةمجھول
الھوية1726 http://youtu.be/t8RUq8qqNlEقتل جراء القصف بالمروحيات الحربية19‐07‐2012دمشقالدباغةمجھول

?http://www.youtube.com/watchبرصاص قناص19‐07‐2012دمشقجوبرسليمان المنفاج1727
v=Q2p6HASJljI&feature=sharev Q2p6HASJljI&feature share

هللا1728 العبد بشار برصاص قناص19‐07‐2012حمصكرم شمشمأنس
غنوم1729 رشاد نتيجة القصف العشوائي19‐07‐2012حمصالحميديةمحمد
غنوم1730 غنوم نتيجة القصف العشوائي19‐07‐2012حمصالحميديةمحمد

http://www youtube com/watch?
نتيجة القصف العشوائي19‐07‐2012حمصتلبيسةمحمود شاكر الضحيك1731

http://www.youtube.com/watch?
v=KrwZmoI5AAM&feature=youtu.

be

?http://www.youtube.com/watchجراء استھداف سيارتھم بالطيران شرقي مدينة حماة19‐07‐2012حمصالربيع العربيصفوان غازي الفاعوري1732
GEf9 83JlA&f t lv=nGEf9g83JlA&feature=plcp

?http://www.youtube.com/watchجراء استھداف سيارتھم بالطيران شرقي مدينة حماة19‐07‐2012حمصالربيع العربيمحمد جاسم الفاعوري1733
v=nGEf9g83JlA&feature=plcp

الفاعوري1734 فرحان العربيمھرب حماة19‐07‐2012حمصالربيع مدينة شرقي بالطيران سيارتھم استھداف ?http://www.youtube.com/watchجراء وري1734 ن ر ربيھرب 2012صربيع  07 ي 19 ي ر ن  ير ھم ب ر ي ھ  جر 
v=nGEf9g83JlA&feature=plcp
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?http://www.youtube.com/watchجراء  استھداف سيارتھم بالطيران شرقي مدينة حماة19‐07‐2012حمصالربيع العربيمروان عبد هللا الخالدي1735
v=nGEf9g83JlA&feature=plcp

المصري1736 فيصل رعد19‐07‐2012حمصالقصيرمحمد http://youtu.be/e8adMNBo7Bsعقيد متقاعد قتل برصاص حاجز سمير
العواد1737 الشرقيةخالد قطينة19‐07‐2012حمصالبويضة حاجز عند الصدر في برصاص يو1737 ر 2012صبوي  07 ي19 جز ر   ي  ص  بر
زكور1738 قتل في يبرود نتيجة القصف العشوائي19‐07‐2012حمصفواز
حوران1739 فھد استشھد في الھامة برصاص الجيش19‐07‐2012حمصدير بعلبةمحمد
أسامة1740 أبو ھالل برصاص الجيش19‐07‐2012حمصالربيع العربيعبدهللا
ابوعباس1741 الطويل القرابيص19‐07‐942012حمصالقرابيصمحمد مسجد إمام ابوعباس1741 الطويل إمام مسجد القرابيص19‐07‐942012حمصالقرابيصمحمد
شعبان1742 برصاص حاجز للجيش19‐07‐862012حمصدير بعلبةسليمان
شالر1743 جميل برصاص الجيش19‐07‐2012حمصالقرابيصطه
غنوم1744 حيان http://youtu.be/QtwH_65ckp8برصاص الجيش19‐07‐2012حمصالقصيرمحمد
د1745 القاع جا ين جح صال 2012ح 07 ائ19 ش ال ف الق القاعود1745 جاسم بسبب القصف العشوائي19‐07‐2012حمصالموجحسين

http://youtu.be/koGATAQ9f6Yيدعى أبو مروان وھو ناشط إعالمي قتل نتيجة القصف  19‐07‐2012حمصالقصورمحمد الحصني1746

رزوق2688 برصاص األمن قرب  مخفر الكالسة25‐07‐2012حلببستان القصرإبراھيم
القهللا ةلا ال ل ف ق أل حسون2689 برصاص األمن قرب  مخفر الكالسة25‐07‐2012حلببستان القصرعبدهللا

http://youtu.be/bn9mODvaH7Uبرصاص األمن قرب  مخفر الكالسة25‐07‐2012حلببستان القصرأسامة حمامي2690

عبودة2691 الدينعمر 172012طفلحلبصالح 07 منزله25 شرفة عل تواجده اثناء الح عل بالقصف اصيب عبودة2691 شرفة منزله25‐07‐172012طفلحلبصالح الدينعمر اصيب بالقصف على الحي اثناء تواجده على

المصطفى2692 أحمد http://youtu.be/Ai1kiJ7yDpEبرصاص قناصة  في مدينة الباب25‐07‐272012حلباخترينحسين
اسماعيل2693 احمد ھنانو25‐07‐552012حلبارشافصبحي بالقصف العشوائي على حي مساكن

http://www.youtube.com/watch?
طفل وجدت جثته أمام مخفر الشعار25‐07‐2012طفلحلبالشعارمجھول الھوية2694

ttp:// .youtube.co / atc ?
v=VwWzhqs‐ArI&feature=em‐

uploademail
الجاسم2695 ابراھيم ابن علي اثناء القصف على حي طريق الباب25‐07‐362012حلبتركمان بارحمحمد
الحمادين2696 بشير بنت بارحأمينة شغيب25‐07‐482012انثىحلبتركمان تل بلدة على قذيفة سقوط نتيجة الحمادين2696 بشير بنت شغيب25‐07‐482012انثىحلبتركمان بارحأمينة نتيجة سقوط قذيفة على بلدة تل
عريان2697 محمد المرجة25‐07‐472012حلبالمرجةعبدو اثر سقوط صاروخ فوق منزله في حي
دعاس2698 الودود عبد http://youtu.be/W5tZJD38ykUبرصاصة بالرقبة25‐07‐172012طفلحلبالمرجةعامر
عباس2699 شريف عبدالكريم اثر القصف العشوائي25‐07‐2012حلبمارععبدالمحسن

http // o t be com/ atch?
طفل قتل على يد قوات الجيش25‐07‐2012طفلحلبالصاخورمجھول الھوية2700

http://www.youtube.com/watch?
v=XNvm2UoK5JQ&feature=em‐

uploademail
أبومريش2701 نور جراء القصف العشوائي25‐07‐102012طفلحلبصالح الدينمحمد

ت ا إ ا تاُث ال ف ت ال ال ف يسكن في حي صالح الدين  توفي اليوم متاثرا بإصابته 25‐07‐2012حلبعنجارةعلي دركل2702
العسل خالل القصف العشوائي على خان

https://www.facebook.com/photo
.php?fbid=404636289592499&set=

a.167728499949947.41621.167323أصيب برصاص قوات الجيش رفضت المشافي استقباله25‐07‐2012حلبصالح الدينأحمد العلي المجدمي2703
373323793&type=1&relevant_cou

nt=1
htt // t b / t h?

?http://www.youtube.com/watchبالقصف العشوائي25‐07‐2012حمصالقصيرزكريا محمد الجاعور2704
v=mODYQ‐fo71w&feature=plcp

رعد2705 مفيد العشوائي25‐07‐2012حمصالقصيرأكرم ?http://www.youtube.com/watchبالقصف
رعد2705 مفيد 2012حمصالقصيرأكرم 07 بالقصف العشوائي25

v=mODYQ‐fo71w&feature=plcp

?http://www.youtube.com/watchبالقصف العشوائي25‐07‐2012انثىحمصالقصيرروعة نجيب رعد2706
v=mODYQ‐fo71w&feature=plcp

?http://www.youtube.com/watchبالقصف العشوائي25‐07‐72012طفلحمصالقصيريحيى حسين الخليف2707
v=mODYQ‐fo71w&feature=plcp
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?http://www.youtube.com/watchبالقصف العشوائي25‐07‐2012حمصالقصيرعلي فؤاد الشويتي2708
v=mODYQ‐fo71w&feature=plcp

هللا2709 العبد المركزيجمال األمن25‐07‐2012حمصاالسجن قوات يد على ب2709 ل زيج ر 2012صجن  07 ن25 و  ى ي 
الزغبي2710 بالقصف العشوائي25‐07‐2012حمصالقصيرعبدالكريم
خلف2711 إبراھيم على يد قوات الجيش25‐07‐2012حمصخالد
وزير2712 محمد http://youtu.be/u2B‐7PJru5sعلى يد قوات الجيش25‐07‐2012حمصكفرعايافھد

?http://www.youtube.com/watchرصاص قناص25‐07‐2012حمصالحميديةربيع كراز2713
v=BEbkruFGRRI&feature=youtu.be

ال2714 عل الشيخ صتلدجالل 2012ح 07 الجيش25 ات ق يد عل شق د ف د األ الحج ف قتل
https://www.youtube.com/watch

? الموسى2714 علي الشيخ قوات الجيش25‐07‐2012حمصتلدوجالل ‐=v?قتل في الحجر األسود في دمشق على يد
X6VFIPnXPg&feature=youtu.be

حمزة2715 عدنان بالقصف العشوائي25‐07‐2012حمصالضيعةمحمد

القطيني2716 وليد الزيتونأنس http://youtu.be/Mاثر سقوط قذيفة على منزلھم بمساكن المعلمين في حي 25‐07‐172012طفلحمصكرم vsB5OYaxQ ي2716 ي ي و ونس  زي 172012لصرم  07 25
القصور بدير الزور

http://youtu.be/M_vsB5OYaxQ

اثر سقوط قذيفة على منزلھم بمساكن المعلمين في حي 25‐07‐2012انثىحمصكرم الزيتونريم الطنش2717
القصور بدير الزور

http://youtu.be/M_vsB5OYaxQ

القطين2718 انس أمير الزيتونآالء طفلةحمصكرم 2012انث 07 http://youtuطفلة قتلت اثر سقوط قذيفة على منزلھم بمساكن 25 be/M vsB5OYaxQ القطيني2718 انس أمير  طفلةحمصكرم الزيتونآالء ‐ 25‐07‐2012انثى
الزور المعلمين في حي القصور بدير

http://youtu.be/M_vsB5OYaxQ

طفلة قتلت اثر سقوط قذيفة على منزلھم بمساكن 25‐07‐2012انثى ‐ طفلةحمصكرم الزيتوننور أمير القطيني2719
الزور المعلمين في حي القصور بدير

http://youtu.be/M_vsB5OYaxQ

ال2720 اد ال د ةالل 2012تل 07 من شدة 25 قتل في يبرود بعد أن دخلت شظية في رقبته المرعي2720 الھادي عبد ن25‐07‐2012حمصتلبيسةبالل ب ر ي ي ن ب يبرو ي ل
القصف العشوائي

المصري2721 نزار شمشم25‐07‐2012حمصباب السباعمحمد http://youtu.be/ihAL3IeyFR8قتل على يد قوات الجيش في كرم
الجحواني2722 جمعة http://youtu.be/ZuqDXamSWEsبالقصف العشوائي25‐07‐2012حمصالغنطوأحمد
سعدالدين2723 العشوائي25‐07‐2012حمصالرستنملھم بالقصف سعدالدين2723 بالقصف العشوائي25‐07‐2012حمصالرستنملھم
رحال2724 بالقصف العشوائي25‐07‐2012حمصالرستنعزالدين
يوسف2725 الحاج بالقصف العشوائي25‐07‐2012حمصالرستنسامر
مقرش2726 بالقصف العشوائي25‐07‐2012حمصالقصيرنضال
وھب2727 ابراھي الزاويةمصطف 2012ادلبجبل 07 الجيش25 قوات صاص ب وھبي2727 ابراھيم برصاص قوات الجيش25‐07‐2012ادلبجبل الزاويةمصطفى

?http://www.youtube.com/watchبالقصف العشوائي25‐07‐2012ادلبكفرومةابراھيم الزقاق2728
v=GXfI9dXFdXA&feature=youtu.be

الزقا ا ا ةش لكف اانثا ش ال ف الق الزقاق2729 ابراھيم بالقصف العشوائي25‐07‐2012انثىادلبكفرومةبشرى
القدور2730 الرحمن عبد بالقصف العشوائي25‐07‐2012ادلبكفرومةبشار
القدور2731 محمد بالقصف العشوائي25‐07‐2012انثىادلبكفرومةوفاء
القدور2732 مصعب بالقصف العشوائي25‐07‐2012انثىادلبكفرومةزوجة
الخطيب2733 اسماعيل بالقصف العشوائي25‐07‐2012ادلبكفرومةمراد
خاروف2734 حافظ على يد قوات الجيش25‐07‐2012ادلبحزانوعبدالعزيز

عبرو2735 بالقصف العشوائي25‐07‐2012ادلبكفرمةامين 
http://www.youtube.com/watch?
v=mfniQhv29SM&feature=youtu.b vي mfniQhv29SM&feature youtu.b

e
السلمو2736 رضوان بالقصف العشوائي25‐07‐2012ادلبكفرمةميالد

الرحمون2737 العشوائي25‐07‐2012ادلبكفرمةخالد بالقصف
http://www.youtube.com/watch?
v=mfniQhv29SM&feature=youtu b الرحمون2737 2012ادلبكفرمةخالد 07 v=mfniQhv29SM&feature=youtu.bبالقصف العشوائي25

e
الفرحات2738 محمد http://youtu.be/bR4svt1R934على يد قوات الجيش25‐07‐282012ادلبحاسزكريا
الموسى2739 بالقصف العشوائي25‐07‐2012ادلبكفرمةخالد

بالقصف العشوائي على منزله في حي صالح الدين بحلب25‐07‐2012ادلباسقاطزكي ماھر نفوس2740

http://youtu.be/hENil3LrfdQبالقصف العشوائي على منزله في حي صالح الدين بحلب25‐07‐2012ادلباسقاطعبدو نفوس2741

http://youtu.be/hENil3LrfdQبالقصف العشوائي على منزله في حي صالح الدين بحلب25‐07‐2012ادلباسقاطعبدالمھيمن نفوس2742
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شريدة2743 أحمد بدمشق25‐07‐2012ديرالزورحسين برصاص قوات الجيش في نھر عيشة
الحمود2744 الجبار  عبد برصاص قناص25‐07‐2012ديرالزوررونق

?http://www.youtube.com/watchنتيجة اصابته بقذيفة ھاون19‐07‐2012حمصباب الدريبمحمد محمود حصرية1747
v=vOs9fISO cMv vOs9fISO_cM

?http://www.youtube.com/watchجراء القصف العنيف19‐07‐2012حمصالصفصافةحسان غربال1748
v=uOubO7AJLa0

بريك1749 أحمد http://youtu.be/XiQGrsCXB6sنتيجة القصف العشوائي19‐07‐302012انثىادلبسراقبسكينة
ريم أمھا مع العشوائي القصف نتيجة رأسھا قطع طفلة بريك1750 مرسل طفلةادلبسراقبايالف ‐ أمھا ريم 19‐07‐32012انثى مع طفلة قطع رأسھا  نتيجة القصف العشوائي

الشيخ
http://youtu.be/XiQGrsCXB6s

بريك1751 يوسف الشيخ19‐07‐52012ادلبسراقبمحمد http://youtu.be/XiQGrsCXB6sنتيجة القصف العشوائي مع والدته ريم

بريك1752 يوسف طفلةادلبسراقبسھيلة ‐ ريم الشيخ19‐07‐32012انثى http://youtu.be/XiQGrsCXB6sطفلة قتلت نتيجة القصف العشوائي مع والدته خى م ع pي //y /

40عام1753 الشيخ حسن العشوائي19‐07‐2012انثىادلبسراقبريم http://youtu.be/XiQGrsCXB6sقتلت مع أطفالھا الثالثة نتيجة القصف
عام1754 33 الرمضان سطوف بھجت http://youtu.be/XiQGrsCXB6sنتيجة القصف العشوائي19‐07‐2012ادلبسراقبواثق
الموسى1755 عمر http://youtu.be/XiQGrsCXB6sنتيجة القصف العشوائي19‐07‐72012ادلبسراقبمحمود

لاقك شانثا ل ف لق ة بريك1756 محمد http://youtu.be/XiQGrsCXB6sنتيجة القصف العشوائي19‐07‐352012انثىادلبسراقبمريم
الباشي1757 قتل رميا بالرصاص مع شقيقه19‐07‐2012ادلبسلقينفؤاد
الباشي1758 قتل رميا بالرصاص مع شقيقه19‐07‐2012انثىادلبسلقينحميدة
الھوية1759 http://youtu.be/88CwET9X6ggوجد مقتوال غرب حاجز المعصرة19‐07‐2012ادلبمحمبلمجھول
عماد1760 أبو قدور حاج بدمشق19‐07‐2012ادلببنشعبدالسالم جراء القصف على منزله في حي القابون
طكو1761 جراء سقوط قذيفة قربه19‐07‐2012ادلبكفرحاياعبدالرحمن
السواس1762 رامز برصاص الجيش19‐07‐2012ادلبسلقينمحمد
السربوسي1763 برصاص الجيش19‐07‐2012ادلبسلقينطريف ي ربو جيشبينري ص بر
السربوسي1764 برصاص الجيش19‐07‐2012ادلبسلقينمعن

شالر1765 19‐07‐2012ادلبكلليعبدهللا
قتل في تركيا اليوم متأثرا بجراحه التي أصيب بھا في  

http://www.facebook.com/photo.
php?fbid=322672634491655&set=
a 271515792940673 62590 255063 شالر1765 a.271515792940673.62590.255063سلقين19‐07‐2012ادلبكلليعبدهللا
034585949&type=1&relevant_cou

nt=1&
احمد1766 حاج رياض نتيجة القصف الصاروخي العنيف19‐07‐2012ادلبسراقباحمد
خليل1767 2012ادلبسراقبغسان 07 العنيف19 وخ الصا القصف نتيجة خليل1767 نتيجة القصف الصاروخي العنيف19‐07‐2012ادلبسراقبغسان
الفاضل1768 اكرم نتيجة القصف الصاروخي العنيف19‐07‐2012ادلبسراقبصبحي
صياح1769 نتيجة القصف الصاروخي العنيف19‐07‐2012ادلبخان السبلحسين
الكحيل1770 نتيجة القصف الصاروخي العنيف19‐07‐2012ادلبسراقبديب

ل خل لاقخال فا ن ال خ ا ال ف الق ة نت خليل1771 حسين نتيجة القصف الصاروخي العنيف19‐07‐2012ادلبسراقبخالد
نصار1772 نتيجة القصف الصاروخي العنيف19‐07‐2012ادلبسراقبمحمد
زكريا1773 عواد نتيجة القصف الصاروخي العنيف19‐07‐2012ادلبسراقبمحمد

الجوباسي1774 زوجة خالد الجوباسي قتلت  نتيجة القصف الصاروخي 19‐07‐2012انثادلبسراقبانتصار الجوباسي1774 19‐07‐2012انثىادلبسراقبانتصار
العنيف

حسان1775 نتيجة القصف الصاروخي العنيف19‐07‐2012ادلبسراقبطارق
جنيد1776 نتيجة القصف الصاروخي العنيف19‐07‐2012ادلبسراقبباسل
قسوم1777 نتيجة القصف الصاروخي العنيف19‐07‐2012ادلبسراقبغسان يم ي رو يج
الجاسم1778 نتيجة القصف الصاروخي العنيف19‐07‐2012ادلبسراقبتركي
االخرس1779 الجوباسي نتيجة القصف الصاروخي العنيف19‐07‐2012ادلبسراقبمحمد
االبراھيم1780 عمر نتيجة القصف الصاروخي العنيف19‐07‐2012ادلبكفر عميممحمد
الكسار1781 العنيف19‐07‐2012ادلبسراقبنعيمة الصاروخي القصف نتيجة الكسار1781 2012ادلبسراقبنعيمة 07 نتيجة القصف الصاروخي العنيف19
العبدهللا1782 رحيل برصاص الجيش19‐07‐2012ادلبسنجارھيكل
العبدهللا1783 خالد برصاص الجيش19‐07‐2012ادلبسنجارمحمود
الصالح1784 أحمد قذيفة عليه19‐07‐2012ادلبمعرة حرمةأيمن قتل في دف الشوك بدمشق بسبب سقوط

http://youtu.be/Q0zq8MdsNHQنتيجة القصف العشوائي19‐07‐2012حماةاللطامنةأحمد زياد النبھان1785

األحمد1786 وجدت جثته في أحد البساتين19‐07‐2012حماةالقصيعةحمزة
كعيد1787 جثته19‐07‐282012حماةطريق حلبعبدالمعين برصاص الجيش وقد اختطف األمن
1 الل88 أ نازأ 2012اةك 0 نزله19 ل فة قذ ط ق ة hنت // b / d k اللبن1788 أحمد http://youtu.be/ZCAgdLkGosUنتيجة سقوط قذيفة على منزله19‐07‐2012حماةكرنازأمين
حبيب1789 رضوان نتيجة القصف العشوائي19‐07‐2012حماةباب النھرماھر
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الصغير1790 مصطفى أستاذ قتل  نتيجة القصف العشوائي19‐07‐2012حماةكفرزيتاعبدهللا

تحت التعذيب وقد اعتقل أمس عند حاجز صريريف 19Yes‐07‐2012حماةقسطونمصطفى عبيد العيثة1791
بريف ادلب

مطر1792 الجبار عبد العشوائي19‐07‐2012طفلحماةبالل القصف جراء قدسيا في قتل طفل ر1792 ر جب ب ل 2012لب 07 ي19 و ء   ي جر ي  ل  ل 

أصيب بطلق ناري برأسه عندما قامت قوات األمن 19‐07‐2012حماةطريق حلبطالل غريواتي1793
بمداھمة الحي

أصيب برصاصة في الرقبة  من قبل قوات األمن عند 19‐07‐302012حماةطريق حلبمحمد احمد العساف1794
الح مداھمة الحيمداھمة

الصافي1795 الحمدو خليف http://youtu.be/YSt‐3_Tv4a4نتيجة القصف العنيف19‐07‐2012حماةحيالينھشام
البدر1796 http://youtu.be/laymUdBJQ3Mنتيجة القصف العنيف19‐07‐2012حماةحيالينطراد
العبيد1797 نتيجة القصف العنيف19‐07‐2012حماةحيالينمحمد
د1798 ح ال زيد اةحياليناينا 2012انثح 07 ف19 ن ال ف الق ة httنت // t b /5 BjtM Zj المحمد1798 زيد http://youtu.be/5pBjtMoZjcgنتيجة القصف العنيف19‐07‐2012انثىحماةحيالينايناس
الشايب1799 منصور برصاص األمن في مدينة دمشق19‐07‐2012درعاصيدااحمد
قطيفان1800 http://youtu.be/f7qwJxpzyYEبرصاص حواجز الجيش19‐07‐2012درعادرعا البلدمصطفى
برماوي1801 محمد منزله19‐07‐2012درعااحمد قتل برصاص القناص  وھوى امام

ش ل ث ل ق لق حاجز بدمشق  19‐07‐2012درعاجمال  عبدو1802 يدعى ابو القياص  قتل  اثناء مروره على
ذبحا بالسكين

الھنداوي1803 رزق http://youtu.be/jYZZ194bEzIاثر القصف العشوائي على درعا19‐07‐2012درعادرعا البلدسمير
األصفر1804 http://youtu.be/W1QzKuSVlTAجراء سقوط قذيفة ھاون على منزله19‐07‐2012درعادرعا البلدأحمد
الزعبي1805 احمد عبدالناصر بدمشق19‐07‐2012درعاالجيزةمحمد ابن أبو الخير قتل في الحجر األسود
غبيطي1806 محمد برصاص األمن19‐07‐2012درعانافعةقاسم

https://www.facebook.com/photo
h ?fbid 335777566507223& t

=php?fbid=335777566507223&set.طفل قتل نتيجة القصف بالھاون19‐07‐2012طفلدرعاداعلاحمد مأمون كشكوش1807
a.124528500965465.33141.108091

052609210&type=1&theater

العاسمي1808 وليد الھاون19‐07‐2012درعاداعلمعاذ بقذائف القصف نتيجة العاسمي1808 وليد نتيجة القصف بقذائف الھاون19‐07‐2012درعاداعلمعاذ
العاسمي1809 محمد نتيجة القصف بقذائف الھاون19‐07‐2012درعاداعلظاھر
الشيخ1810 ابراھيم نتيجة القصف العشوائي19‐07‐2012ديرالزورموحسنحمود

الضويحي1811 كان عائدا من عمله في معمل السكر حينما أطلقت قوات 19‐07‐2012ديرالزورمحمد
ه عل ا ال ن األ

ي
األمن الرصاص عليه

كان عائدا من عمله في معمل السكر حينما أطلقت قوات 19‐07‐2012ديرالزورعمر عباس الويس1812
األمن الرصاص عليه

الصالح1813 علي كان عائدا من عمله في معمل السكر حينما أطلقت قوات 19‐07‐2012ديرالزورأسامة
أل

ح1813 زوري 2012ير 07 19
األمن الرصاص عليه

الكلمدي1814 مصطفى الھال19‐07‐62012ديرالزورالجبيلةالمثنى http://youtu.be/UaUl8ZxVvhQجراء سقوط قذيفة على منزله بسوق
الوزعل1815 الخلف وھو العب سابق في نادي الفتوة19‐07‐2012ديرالزورموحسنساھر
سليمان1816 قاسم دمشق19‐07‐2012ديرالزورغسان برصاص قوات الجيش في الذيابية بريف
عبدالواحد1817 شاكر نتيجة قصف مسجد الفردوس19‐07‐2012ديرالزورعبدالحكيم
الطلب1818 خلف نتيجة قصف مسجد الفردوس19‐07‐2012ديرالزورالجبيلةجھاد
السياد1819 نتيجة قصف مسجد الفردوس19‐07‐2012ديرالزورراشد
الحيجي1820 برصاص قناص19‐07‐32012ديرالزورحطلةصبحي ي صي ص بر
الذنون1821 سعيد نتيجة قصف مسجد الفردوس19‐07‐2012ديرالزورالجبيلةرائد
دريبي1822 نتيجة قصف مسجد الفردوس19‐07‐2012ديرالزورالجبيلةمصطفى
عدنان1823 نتيجة القصف العشوائي19‐07‐2012ديرالزورالبوكمالأحمد
الجدوع1824 محمد جزيرةأحمد ذياب العشوائي19‐07‐2012ديرالزورحوايج بالقصف الجدوع1824 محمد 2012ديرالزورحوايج ذياب جزيرةأحمد 07 بالقصف العشوائي19
الحسين1825 محمد بالقصف العشوائي19‐07‐2012انثىديرالزورحوايج ذياب جزيرةأمينة
الجدوع1826 أحمد بالقصف العشوائي19‐07‐72012ديرالزورحوايج ذياب جزيرةمحمد
الجدوع1827 أحمد بالقصف العشوائي19‐07‐52012ديرالزورحوايج ذياب جزيرةيامن
الجدوع1828 أحمد جزيرةبيان ذياب طفلةديرالزورحوايج 22012انث 07 العشوائ19 بالقصف قتلت طفلة الجدوع1828 أحمد طفلةديرالزورحوايج ذياب جزيرةبيان ‐ طفلة قتلت بالقصف العشوائي19‐07‐22012انثى
الحسين1829 جابر بالقصف العشوائي19‐07‐2012انثىديرالزورحوايج ذياب جزيرةفريدة
الجدوع1830 طفلةديرالزورحوايج ذياب جزيرةثورةاسماعيل ‐ طفلة قتلت بالقصف العشوائي19‐07‐2012انثى
الجدوع1831 اسماعيل طفلةديرالزورحوايج ذياب جزيرةرزان ‐ طفلة قتلت بالقصف العشوائي19‐07‐42012انثى
ال1832 ل ا ا ةة ز ا ذ طفلةالزا 2012انث 0 ا19 ش ال ف الق قتل طفلة الجدوع1832 اسماعيل طفلةديرالزورحوايج ذياب جزيرةمروة ‐ طفلة قتلت بالقصف العشوائي19‐07‐2012انثى
الحسين1833 رجب بالقصف العشوائي19‐07‐2012انثىديرالزورحوايج ذياب جزيرةتھاني 
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الجدوع1834 حسين عمره أربعة شھور بالقصف العشوائي19‐07‐12012ديرالزورحوايج ذياب جزيرةعبدهللا
الجدوع1835 محمد بالقصف العشوائي19‐07‐132012ديرالزورحوايج ذياب جزيرةعدنان
محمدالجدوع1836 حامل بالقصف العشوائي19‐07‐2012انثىديرالزورحوايج ذياب جزيرةمريم
المخلف1837 حسن جزيرةفتحية ذياب العشوائي19‐07‐2012انثىديرالزورحوايج بالقصف ن1837 ب جزيري ي يج  زورو 2012ىير 07 ي19 و ب 
الجدوع1838 صالح طفلةديرالزورحوايج ذياب جزيرةرحمة ‐ طفلة قتلت بالقصف العشوائي19‐07‐12012انثى
المخلف1839 حسن بالقصف العشوائي19‐07‐2012انثىديرالزورحوايج ذياب جزيرةبدرية
المخلف1840 حسن بدرية بالقصف العشوائي19‐07‐2012ديرالزورحوايج ذياب جزيرةابن
المخلف1841 حسن بدرية جزيرةابن ذياب العشوائي19‐07‐2012ديرالزورحوايج بالقصف المخلف1841 حسن بدرية بالقصف العشوائي19‐07‐2012ديرالزورحوايج ذياب جزيرةابن
زينة1842 عمر برصاص الجيش19‐07‐2012حلبدارة عزةجمعة
حسين1843 حج الحي عبد http://youtu.be/Lkh1fT6OMOoجراء القصف على مدينة الباب19‐07‐242012حلبمارعماجد
سفيان1844 ابو شھابي جراء القصف العشوائي19‐07‐2012حلبالبابعبدالجليل
البد1845 د عب د 2012حلتادفح 07 19Yش ال ا قتل نشق ك ع البدر1845 عبود عسكري منشق قتل برصاص الجيش19Yes‐07‐2012حلبتادفمحمود

http://youtu.be/dKdGQvFW2rQجراء القصف العشوائي19‐07‐182012حلباعزازمحمود عمر حاج عموري السيد علي1846

زينة1847 عمر برصاص الجيش19‐07‐2012حلبدارة عزةجمعة

?http://www.youtube.com/watchنتيجة اصابة بالكتف جراء القصف العشوائي19‐07‐2012حلبحريتانعبدالناصر اقرع1848
v=54wf5oytFnI

نتيجة القصف وقد كان على طريق حلب اعزاز وقد 19‐07‐2012حلبمجھول الھوية1849
أخذت جثمانه إلى مشفى حلب

http://youtu.be/2QHygFLTrqw

نتيجة القصف وقد كان على طريق حلب اعزاز وقد 19‐07‐2012حلبمجھول الھوية1850
أخذت جثمانه إلى مشفى حلب

http://youtu.be/2QHygFLTrqw

بلكش1851 عمر http://youtu.be/rCxmhqHPwC0نتيجة القصف العشوائي19‐07‐2012حلبحريتانحسن
نجار1852 محمود السالم عبد http://youtu.be/Ho90DQLEL8Iنتيجة القصف العشوائي19‐07‐2012حلبمارعمالك ر ج و م يبرعب و /ttp://youtu.beيج o90 Q 8
البزاعي1853 محمد ابن جراء القصف العشوائي19‐07‐2012حلبالبابنديم
خللو1854 جراء القصف العشوائي19‐07‐2012حلبالبابمعتز
منصور1855 جراء القصف العشوائي19‐07‐2012حلبالبابعلي
الشوبك1856 محمد ھالل19‐07‐552012حلبكفرنايايحيى الشيخ قرية عند للشبيحة كمين في الشوبك1856 محمد ھالل19‐07‐552012حلبكفرنايايحيى في كمين للشبيحة عند قرية الشيخ

رقيب اول منشق استشھد في جرابلس بسبب إصابته  19Yes‐07‐312012الالذقيةمحمد وليد زھوري1857
برصاص في رأسه عند انشقاقه

https://www.youtube.com/watch
? 2N QW7E 8hk&f t l & &v=2NvQW7Eo8hk&feature=plcp?طفل قتل برصاص األمن20‐07‐2012طفلدمشقشارع خالد بن الوليدمحمد عبد الفتاح دياب1858
bpctr=1342810349&skipcontrinter

=1
https://www.facebook.com/photo

=php?fbid=261670520609936&set.برصاص األمن20‐07‐2012دمشقشارع خالد بن الوليدأنس السعدي1859
a.180533485390307.34648.174068

746036781&type=3

https://www youtube com/watch
https://www.youtube.com/watchبرصاص األمن20‐07‐2012دمشقشارع خالد بن الوليدأمير المدلل1860

?v=1GL4chxms6c&feature=plcp

https://www.facebook.com/photo
h ?fbid 261794073930914& t

=php?fbid=261794073930914&set.أعدم ميدانيا في مشفى الكندي20‐07‐2012دمشقحي السويقةعمران المصري1861
a.180533485390307.34648.174068

746036781&type=1&theater

الشويكي1862 بيت من الوليدشھيد بن خالد الشارع20‐07‐2012دمشقشارع في ميدانيا أعدم الشويكي1862 بيت من 2012دمشقشارع خالد بن الوليدشھيد 07 أعدم ميدانيا في الشارع20
المارديني1863 بيت من برصاص األمن20‐07‐2012دمشقشارع خالد بن الوليدشھيد
الطباع1864 دمشقمعضمية الشامعمر بن الوليد20‐07‐2012ريف http://youtu.be/eTYEzvYEyjUبرصاص األمن  خالل مظاھرة شارع خالد

الھوية1865 مجھول الوليدشھيد بن خالد 2012دمشقشارع 07 األمن20 برصاص
http://www.youtube.com/watch?

th9B2HVD50&f t t b الھوية1865 مجھول v=yth9B2HVD50&feature=youtu.bبرصاص األمن20‐07‐2012دمشقشارع خالد بن الوليدشھيد
e

قتل برصاص قناص أثناء مروره بحاجز على أتوستراد   20‐07‐2012دمشقباب سريجةمجد مجھول العائلة1866
حرستا
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برصاص قناص وزارة الخارجية20‐07‐2012دمشقكفرسوسةعبدهللا عدنان خيت1867
http://www.youtube.com/watch?
v=nYsvSpOyVVg&feature=youtu.b

e
http://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hp

برصاص قناص20‐07‐2012دمشقكفرسوسةمحمد بن عمر البيش1868

http://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hp
hotos‐ak‐

ash3/523918_398440176884931_1
783984287 n.jpg

موزة1869 األمن20‐07‐2012دمشقكفرسوسةھيثم برصاص موزة1869 برصاص األمن20‐07‐2012دمشقكفرسوسةھيثم

?http://www.youtube.com/watchبرصاص األمن20‐07‐2012دمشقركن الدينزياد حميدو1870
v=qcBhwVEdLWc

الحسني1871 http://youtu.be/LzriHKRKZs4إعدام ميداني في مشقى ابن النفيس20‐07‐2012دمشقركن الدينإبراھيم
صبيح1872 كعالء الي شقخي 2012د 07 ائ20 ش ال ف الق ة نت صبيح1872 نتيجة القصف العشوائي20‐07‐2012دمشقمخيم اليرموكعالء

https://www.youtube.com/watchبرصاص األمن و ھو فلسطيني20‐07‐2012دمشقمخيم اليرموكرامي خرطبيل1873
?v=CtyEsgdJj2s&feature=youtu.be

?http://www.youtube.com/watchيدعى أبو عبد هللا برصاص األمن20‐07‐2012دمشقالحجر األسودمحمد أحمد محمد1874
v=eAUvDNVdhUM&feature=plcp

القصب1875 أبو 2012دمشقجوبرأحمد 07 األمن20 برصاص ف قتل مسّحر يعمل زھير أبو ع يد القصب1875 أبو يد عى أبو زھير يعمل مسحر قتل في برصاص األمن20‐07‐2012دمشقجوبرأحمد

طبيب قتل برصاص قوات األمن عقب خروجه من صالة 20‐07‐2012دمشقبرزة مسبق الصنعياسر الشريف1876
التراويح

ال1877 ا لدت ال شقزة 2012د 07 ه20 نه ا االقت د أ تط ل ه قن ?http://www.youtube.com/watchت الصعب1877 وسحبه20‐07‐2012دمشقبرزة البلدتمام //:ttpتم قنصه ولم يستطع أحد االقتراب منه .youtube.co / atc ?
v=EMKOIlMOcdk

الخولي1878 األمن20‐07‐2012دمشقالميدانيمان برصاص

https://www.facebook.com/photo
.php?fbid=337179379697597&set=

الخولي1878 برصاص األمن20‐07‐2012دمشقالميدانيمان
a.111500728932131.19454.111444

665604404&type=1&theater

الدغري1879 برصاص األمن على حاجز دف الشوك20‐07‐2012دمشقالميدانھيثم
الباري1880 عبد 2012دمشقالقابونفراس 07 ن20 األ صاص ب الباري1880 عبد برصاص األمن20‐07‐2012دمشقالقابونفراس
الريحاني1881 برصاص األمن20‐07‐2012دمشقالقابونحسان

?http://www.youtube.com/watchبدعى أبو عمر قتل برصاص األمن بعد أن قاموا باعتقاله20‐07‐2012دمشقالقابونأنور عارفة1882
v=BH4aczmA2eM&feature=plcpv BH4aczmA2eM&feature plcp

الباري1883 عبد برصاص األمن20‐07‐2012دمشقالقابونفراس
عودة1884 احمد جمعة دمشقرنكوسزوجة نتيجة القصف العشوائي20‐07‐2012انثىريف
اللحام1885 كمال دمشقضميرمحمد نتيجة القصف العشوائي20‐07‐2012ريف
خليفة1886 خالد دمشقضميرمراد نتيجة القصف العشوائي20‐07‐2012ريف
حجازي1887 جمال دمشقضميرأيھم نتيجة القصف العشوائي20‐07‐2012ريف
عرعش1888 دمشقضميرسلطان نتيجة القصف العشوائي20‐07‐2012ريف
رباح1889 دمشقضميرمجد نتيجة القصف العشوائي20‐07‐2012ريف يقح و يج
النميري1890 دمشقضميرنبيل نتيجة القصف العشوائي20‐07‐2012ريف
فؤاد1891 ابو القالش سالم دمشقعربينالحاج نتيجة القصف العشوائي20‐07‐2012ريف
التكريتي1892 يوسف ابن  دمشقعربينأنس نتيجة القصف العشوائي20‐07‐2012ريف
بيضون1893 يوسف دمشقعربينالشاب العشوائي20‐07‐2012ريف القصف نتيجة بيضون1893 يوسف دمشقعربينالشاب 2012ريف 07 نتيجة القصف العشوائي20
بسمة1894 حسن دمشققرية الكفريننور طفلةريف ‐ طفلة اثر اصابتھا بشظية20‐07‐132012انثى
حمدان1895 دمشقالتلزياد على يد قوات الجيش20‐07‐2012ريف
شالط1896 دمشقالتلمحمد على يد قوات الجيش20‐07‐2012ريف
شلھوم1897 دمشقالتلمحمد 2012ريف 07 الجيش20 قوات يد عل شلھوم1897 دمشقالتلمحمد على يد قوات الجيش20‐07‐2012ريف
خلوف1898 دمشقالتلاسعد على يد قوات الجيش20‐07‐2012ريف
اليوسف1899 دمشقالتلعالء على يد قوات الجيش20‐07‐2012ريف
صالح1900 بشار دمشقالزبدانيعدنان نتيجة القصف العشوائي20‐07‐2012ريف
ال1901 ة انل شقالز 2012ف 0 ا20 ش ال ف الق ة نت صالح1901 دمشقالزبدانيسليمة نتيجة القصف العشوائي20‐07‐2012ريف
المغربي1902 دمشقالزبدانيعبدهللا نتيجة القصف العشوائي20‐07‐2012ريف
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روق1903 الغني عبد دمشقحران العواميدمروان نتيجة القصف العشوائي20‐07‐2012ريف
روق1904 الغني عبد دمشقحران العواميدعماد نتيجة القصف العشوائي20‐07‐2012ريف
روق1905 الغني عبد دمشقحران العواميدمأمون نتيجة القصف العشوائي20‐07‐2012ريف
البوش1906 غنيم العواميدمحمد دمشقحران القصف..20‐07‐2012ريف نتيجة بوش1906 ييم و ن  قر 2012ري 07 20.. يج 
سميط1907 آل تم ذبحه داخل منزله20‐07‐2012دمشقالميدانمن
سميط1908 آل تم ذبحه داخل منزله20‐07‐2012دمشقالميدانمن
سميط1909 آل تم ذبحه داخل منزله20‐07‐2012دمشقالميدانمن
سميط1910 آل منزله20‐07‐2012دمشقالميدانمن داخل ذبحه تم سميط1910 آل تم ذبحه داخل منزله20‐07‐2012دمشقالميدانمن
سميط1911 آل تم ذبحھا داخل منزلھا20‐07‐2012انثىدمشقالميدانمن
الجاجة1912 آل بالقصف العشوائي على بلدة السبينة20‐07‐2012دمشقالقدممن
الجاجة1913 آل بالقصف العشوائي على بلدة السبينة20‐07‐2012انثىدمشقالقدممن
الجاجة1914 آل شقالقدن 2012طفلد 07 نة20 ال لدة عل ائ ش ال ف الق طفل الجاجة1914 آل السبينة20‐07‐2012طفلدمشقالقدممن طفل بالقصف العشوائي على بلدة
الجاجة1915 آل السبينة20‐07‐2012طفلدمشقالقدممن طفل بالقصف العشوائي على بلدة
عبدالكريم1916 الدين20‐07‐2012حلبتقادعبدهللا http://youtu.be/R_uBhg‐3mYYقتل على يد قوات األمن في حي صالح
حمدو1917 هللا عبد الدين20‐07‐2012حلبتقادمروان http://youtu.be/‐t0C‐ui1hXwقتل على يد قوات األمن في حي صالح

ف أش ةلافن ل ل ل ل ف لق ث أشرف1918 منير إثر القصف المروحي على البلدة20‐07‐2012حلبدير حافرمحمد
غازي1919 حاج اسماعيل بيانون20‐07‐2012حلببيانونياسر http://youtu.be/t9aImhrAgEUخالل عملية الھجوم  على حاجز
قويناتي1920 احمد طفلةحلبالسكريمحمود ‐ حامل20‐07‐262012انثى متزوج ولديه طفلتان وزوجته
ممد1921 محو  حج حسن http://youtu.be/4ro2g‐6O2Q0خالل القصف على بيانون20‐07‐2012حلباعزازحسين
بركات1922 عدنان الدين20‐07‐2012حلباالتاربمحمد http://youtu.be/gLl7Jw9AfR0على يد قوات الجيش في حي صالح

http://m.youtube.com/watch?v=Aقتل بطلقتين بالصدر من قبل قوات األمن20‐07‐472012حلبمساكن ھنانوعلي كمال  الحمد1923
WjYF5lFFzk

البي1924 أحمد األمن20‐07‐442012حلبمساكن ھنانومحمد لديه ثالثة أطفال برصاص قوات وبي نبن و ص بر ل ي
رستم1925 علي طفلةحلبعنجارةليلى ‐ طفلة قتلت نتيجة القصف على عنجارة20‐07‐152012انثى
رستم1926 حمدو  نتيجة القصف على عنجارة20‐07‐222012حلبعنجارةحسنة

عيسى1927 أحمد البابمصطفى االسالم20‐07‐2012حلبطريق فجر جامع جانب االمن قبل من رصاص باطالق
http://www.youtube.com/watch?
v=OqaEs2gyaGY&feature=youtu b عيسى1927 أحمد فجر االسالم20‐07‐2012حلبطريق البابمصطفى v=OqaEs2gyaGY&feature=youtu.bباطالق رصاص من قبل االمن جانب جامع

e

زوجة احمد عارف اقرع نتيجة القصف الصاروخي على 20‐07‐422012انثىحلبحريتاننھيدة عنداني1928
منزلھم

حبو1929 الحديدعبدالقادر 282012حلبباب 07 ن20 اال صاص httpب // o t be/s BHYoM23LQ حبو1929 http://youtu.be/s‐BHYoM23LQبرصاص االمن20‐07‐282012حلبباب الحديدعبدالقادر
اسكيف1930 برصاص القوات األمن20‐07‐232012حلبطريق حلباحمد
الھوية1931 http://youtu.be/kZGLrz_e07Uعلى يد قوات األمن20‐07‐132012حلبالشعارمجھول

https://www.facebook.com/photo

20‐07‐502012حلبالشعارمحمود عبد الغني حليبي1932
أب لثمانية أطفال يعمل على عربة خضار متنقلة قتل 

برصاص قوات األمن

p // /p
.php?fbid=394651953925979&set=
a.350637764994065.83317.350546

025003239&type=1&theater

رزوق1933 مصطفى الدين20‐07‐372012حلبعنجارةحسن برصاص قوات األمن في صالح
عكوش1934 قدور على يد قوات الجيش في خان العسل20‐07‐2012حلباألتاربمضر
بركات1935 http://youtu.be/1E6w6uXrUhMعلى يد قوات الجيش في خان العسل20‐07‐2012حلباألتاربعبدالناصر 
نحاس1936 محمد برصاص قوات األمن20‐07‐232012حلبالسكريأحمد ني و ص بر
المجيد1937 عبد http://youtu.be/3uz8KTGCYDsعلى يد قوات األمن20‐07‐2012حلبالشيخ فارسفؤاد
قرنفل1938 علي على يد قوات الجيش في خان العسل20‐07‐2012حلبابينجمعة
الكسحة1939 على يد قوات الجيش في خان العسل20‐07‐2012حلبدار عزةجمال
أسعد1940 محمد السكري20‐07‐262012حلبالسكريعبدالقادر في األمن برصاص أسعد1940 محمد 262012حلبالسكريعبدالقادر 07 برصاص األمن في السكري20
خطاب1941 محمد بالقصف العشوائي20‐07‐192012حلببيانونثائر
محمود1942 ابن خليل عندان20‐07‐2012حلبكفر حمرةرمضان برصاص قوات الجيش على حاجز
المرندي1943 إثر القصف المروحي على البلدة20‐07‐2012حلبدير حافرصالح

التعرف يت ول للمشف جثثه بتسلي األمن قوات https://wwwقامت youtube com/watch يتم التعرف 20‐07‐2012حلبمجھول الھوية1944 قامت قوات األمن بتسليم جثثه للمشفى ولم
عليه بعد

https://www.youtube.com/watch
?v=tlK08lOSU

قامت قوات األمن بتسليم جثثه للمشفى ولم يتم التعرف 20‐07‐2012حلبمجھول الھوية1945
عليه بعد

https://www.youtube.com/watch
?v=tlK08lOSU

ف الت ت ل شف لل ثثه ل ت األ ا ق hقا // b / h يتم التعرف 20‐07‐2012حلبمجھول الھوية1946 قامت قوات األمن بتسليم جثثه للمشفى ولم
عليه بعد

https://www.youtube.com/watch
?v=tlK08lOSU
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قامت قوات األمن بتسليم جثثه للمشفى ولم يتم التعرف 20‐07‐2012حلبمجھول الھوية1947
عليه بعد

https://www.youtube.com/watch
?v=tlK08lOSU

قامت قوات األمن بتسليم جثثه للمشفى ولم يتم التعرف 20‐07‐2012حلبمجھول الھوية1948
بعد عليه

https://www.youtube.com/watch
?v=tlK08lOSU v?ي ب tlK08lOSU

قامت قوات األمن بتسليم جثثه للمشفى ولم يتم التعرف 20‐07‐2012حلبمجھول الھوية1949
عليه بعد

https://www.youtube.com/watch
?v=tlK08lOSU

قامت قوات األمن بتسليم جثثه للمشفى ولم يتم التعرف 20‐07‐2012حلبمجھول الھوية1950
بعد عليه

https://www.youtube.com/watch
?v=tlK08lOSU v=tlK08lOSU?عليه بعد

قامت قوات األمن بتسليم جثثه للمشفى ولم يتم التعرف 20‐07‐2012حلبمجھول الھوية1951
عليه بعد

https://www.youtube.com/watch
?v=tlK08lOSU

الھوية1952 قامت قوات األمن بتسليم جثثه للمشفى ولم يتم التعرف 20‐07‐2012حلبمجھول
د ه ل

https://www.youtube.com/watch
? lK08lOSU v=tlK08lOSU?عليه بعد

قامت قوات األمن بتسليم جثثه للمشفى ولم يتم التعرف 20‐07‐2012حلبمجھول الھوية1953
عليه بعد

https://www.youtube.com/watch
?v=tlK08lOSU

الھوية1954 https://www.youtube.com/watchقامت قوات األمن بتسليم جثثه للمشفى ولم يتم التعرف 20‐07‐2012حلبمجھول ھوي1954 2012بجھول 07 20
v=tlK08lOSU?عليه بعد

قامت قوات األمن بتسليم جثثه للمشفى ولم يتم التعرف 20‐07‐2012حلبمجھول الھوية1955
عليه بعد

https://www.youtube.com/watch
?v=__tlK08lOSU

الفريوان1956 النارية20‐07‐2012ادلبكفرنبلبرھوم برصاص القناصة و اشتعال النار بدراجته
رحال1957 المنطقة20Yes‐07‐2012ادلبالمغارةنصر http://youtu.be/FYmF6FbjOhYمالزم منشق قتل بالقصف المدفعي على
رحال1958 ابراھيم http://youtu.be/xi2‐Are_ksoطفل قتل بالقصف المدفعي على المنطقة20‐07‐2012طفلادلبالمغارةحمزة
رحال1959 http://youtu.be/IZK0X3D71t4قتل بالقصف المدفعي على المنطقة20‐07‐2012ادلبالمغارةياسر

ن1960 ا د الدال 2012ادلا 07 بقذيفة دبابة 20 حيث استھدفت قوات الجيش سيارة عائلته ياسين1960 ب20‐07‐2012ادلببابيالعبدالحميد ب ي ب ر ي جيش و ھ ي
مما ادى الى  مقلته

حيث استھدفت قوات الجيش سيارة عائلته بقذيفة دبابة 20‐07‐2012ادلببابيالأحمد عبد الحميد ياسين1961
مما ادى الى  مقلته

http://youtu.be/darUFS1tGrs

الجلغوم1962 خالد الجيش20‐07‐2012ادلبالقصيرمحمود قوات يد http://youtuعلى be/40ZM4M2zQlI الجلغوم1962 خالد http://youtu.be/40ZM4M2zQlIعلى يد قوات الجيش20‐07‐2012ادلبالقصيرمحمود
العزو1963 انور توفي متأثرا بجراح20‐07‐2012ادلبسراقبيمان
الحمادي1964 صالح قتل بالقصف العشوائي على سراقب20‐07‐2012ادلبناحية أبو الضھورابراھيم
الطه1965 جميل متأثرا بجراحه20‐07‐2012ادلبجبل الزاويةمحمد
الكحيل1966 محمد 382012ادلبمعرشورينانس 07 العشوائ20 بالقصف الكحيل1966 محمد بالقصف العشوائي20‐07‐382012ادلبمعرشورينانس
يوسف1967 جمعه سكري منشق قتل  بالقصف العشوائي20Yes‐07‐202012ادلبمعرشورينمروان
الياسين1968 مصطفى بالقصف العشوائي20‐07‐142012ادلبمعرشورينعبدالقادر
الجابر1969 برصاص قناصة قوات األمن20‐07‐2012ادلبالبارةمطيع

الق ةلة ط لال اانثا ش ال ف //الق / القدور1970 http://youtu.be/RJIl‐Lro3LMبالقصف العشوائي20‐07‐2012انثىادلبالمسطومةجميلة
القدور1971 http://youtu.be/RJIl‐Lro3LMبالقصف العشوائي20‐07‐2012انثىادلبالمسطومةرغد
القدور1972 http://youtu.be/RJIl‐Lro3LMبالقصف العشوائي20‐07‐2012ادلبالمسطومةعماد
القدور1973 http://youtu.be/RJIl‐Lro3LMبالقصف العشوائي20‐07‐2012ادلبالمسطومةكمال
الصطوف1974 http://youtu.be/rfsojCzOh‐8على يد قوات الجيش20‐07‐2012ادلبكوريناياد
غنيمي1975 http://youtu.be/AhfOG2Ak‐o8على يد قوات الجيش20‐07‐2012ادلبكورينحسين
وتي1976 بشير الموت20Yes‐07‐2012ادلبسلقينمھران قامت قوات األمن باعتقاله وتعذيبه حتى
طالب1977 جسده لقطع20‐07‐2012ادلبسلقينسعيد عاعتقل من منزله وعثر عليه وقد قطع ج ع و ي ر و ز ن
شرق1978 برصاص قناص20‐07‐2012ادلبسلقينعبدو
راوندوس1979 الموت20Yes‐07‐2012ادلبسلقينبكري حتى حيث تم اعتقاله منذ عدة أيام وتعذيبه
راوندوس1980 الموت20Yes‐07‐2012ادلبسلقينوعد حتى حيث تم اعتقاله منذ عدة أيام وتعذيبه
سالم1981 نصر الموت20Yes‐07‐2012ادلبسلقينصدام حتى وتعذيبه أيام عدة منذ اعتقاله تم حيث سالم1981 نصر 2012ادلبسلقينصدام 07 20Yesالموت حتى حيث تم اعتقاله منذ عدة أيام وتعذيبه
البدوي1982 محمد الموت20Yes‐07‐2012ادلبسلقينعبدو حتى حيث تم اعتقاله منذ عدة أيام وتعذيبه
البدوي1983 الموت20Yes‐07‐2012ادلبسلقينمصطفى حتى حيث تم اعتقاله منذ عدة أيام وتعذيبه
العمارنة1984 الموت20Yes‐07‐2012ادلبسلقينعلي حتى حيث تم اعتقاله منذ عدة أيام وتعذيبه
الحسين1985 جمعة 2012ادلبسلقينأحمد 07 20Yesالموت حت وتعذيبه أيا عدة منذ اعتقاله ت حيث الحسين1985 جمعة الموت20Yes‐07‐2012ادلبسلقينأحمد حتى حيث تم اعتقاله منذ عدة أيام وتعذيبه
العليان1986 طه الموت20Yes‐07‐2012ادلبسلقينمحمود حتى حيث تم اعتقاله منذ عدة أيام وتعذيبه

قتل جراء القصف العنيف على السبينة في ريف دمشق20‐07‐2012حمصموفق رجوب1987

تف1988 2012ال 0 ا20 ش ال ف الق بحبوح1988 يوسف بالقصف العشوائي20‐07‐2012حمصالرستنمحمد
عواد1989 http://youtu.be/O3gcFJH9HNoبالقصف العشوائي20‐07‐2012حمصالرستنمحمـود
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الھوية1990 http://youtu.be/kbuIyIPwsa4بالقصف العشوائي20‐07‐2012انثىحمصالرستنمجھولة
علوان1991 http://youtu.be/tCAxD4Vxe2oبالقصف العشوائي20‐07‐2012حمصالخالديةعالء
كيشي1992 محمد http://youtu.be/ZCLkgKVgUqsبالقصف العشوائي20‐07‐2012حمصتلبيسةعبدالوھاب

ال1993 ةهللا 2012ل 0 20Yشق ف ش ال ات ق ل قتل نشق ال ل اال ق ال الحسين1993 الرقيب االول المنشق قتل على يد قوات الجيش في دمشق20Yes‐07‐2012حمصدير بعلبةعبدهللا

بعد تعرضه إلطالق نار كثيف من قبل الجيش السوري 20‐07‐62012حمصالخضرنور الدين حصرية1994
عفان عند خروجه من مسجد عثمان بن

الرفاعي1995 ناصر العشوائي20‐07‐2012حمصالقصيرمروان بالقصف الرفاعي1995 ناصر بالقصف العشوائي20‐07‐2012حمصالقصيرمروان
الطحان1996 أحمد http://youtu.be/l1Eaw2ZV5AYعلى يد قوات الجيش20‐07‐2012حمصبابا عمروجاسم
حمزة1997 قاسم http://youtu.be/cTlqZpGd_ycبالقصف العشوائي20‐07‐2012حمصالرستنمروان
علولو1998 رضوان محمود بالقصف العشوائي20‐07‐2012حمصالرستنعيوش
عاش1999 د تنح صال 2012ح 07 ائ20 ش ال ف الق عاشور1999 بالقصف العشوائي20‐07‐2012حمصالرستنمحمود
شحود2000 بالقصف العشوائي20‐07‐2012حمصالرستنعبدالغني
إبراھيم2001 سيد بالقصف العشوائي20‐07‐2012حمصالرستنعبدالرزاق
إبراھيم2002 سيد بالقصف العشوائي20‐07‐2012حمصالرستنبسام

شالالفن ل ف لق الفندي2003 بالقصف العشوائي20‐07‐2012حمصالرستنعزيز
المحمد2004 سامح بالقصف العشوائي20‐07‐2012انثىحمصالرستنفاطمة
شريتج2005 بالقصف العشوائي20‐07‐2012حمصالرستنمحمد
الضحيك2006 سليمان على يد قوات الجيش20‐07‐2012حمصتلبيسةسليم
الخطيب2007 الضاھر عبدالقادر على يد قوات الجيش20‐07‐2012حمصتلبيسةعدنان
الصليبي2008 علي توفي متأثرا بجراحه20‐07‐2012حمصالقصيرأيھم

زردي2009 ?http://www.youtube.com/watchعلى يد قوات الجيش20‐07‐2012حمصباب السباعمصطفى
I b0dCB8&f b

ي زر عى ب ب جيشصب و ي ى
v=‐Ippob0dCB8&feature=youtu.be

المرطو2010 عاصم على يد قوات الجيش20‐07‐2012حمصالزعفرانةفريد

تم اعتقاله من قبل قوات األمن وقتله  على طريق دمشق 20‐07‐2012درعاانخلخالد محسن الزانه المھدي2011
درعادرعا

تم اعتقاله من قبل قوات األمن وقتله  على طريق دمشق 20‐07‐2012درعاانخلمالك انس محمد سعيد النايف2012
درعا

البرغش2013 احمد تم اعتقاله من قبل قوات األمن وقتله  على طريق دمشق 20‐07‐2012درعاانخلرشيد
عا درعاد

قامت قوات الجيش بإلقائه  من سيارة ھونداي (فان) 20‐07‐2012درعاالصنمينيوسف العتمة2014
ومن ثم أطلقو الرصاص

http://youtu.be/5axzmXQk9qI

البردان2015 بالقصف المدفعي20‐07‐2012انثىدرعاخربة غزالةتھاني
ا ال ا غزالةا ة طفلةاخ فانث ال ف الق قتل طفلة الحاج2016 احمد طفلةدرعاخربة غزالةسماح ‐ طفلة قتلت بالقصف المدفعي20‐07‐2012انثى

متوالي2017 خليل http://youtu.be/xMqwgqg5goEطفل قتل بالقصف المدفعي20‐07‐2012طفلدرعاخربة غزالةزين

?http://www.youtube.com/watchطفلة قتلت بالقصف العشوائي20‐07‐2012انثى ‐ طفلةدرعاابطعمجھولة الھوية2018
v=EFGZrRH7Bt0&feature=youtu bev=EFGZrRH7Bt0&feature=youtu.be

السكري2019 العلي توفي متأثرا بجراحه20‐07‐42012درعاالكرك الشرقيسامر
الشحمة2020 الجيش20‐07‐2012درعابصرى الشامعودة http://youtu.be/VDqbYjLPfVkيدعى أبو فھد قتل على يد قوات

https://www.youtube.com/watch
قتلت اثر سقوط قذيفة ھاون على منزلھا20‐07‐2012انثىدرعاطفسمريم فرحان البيطاري2021

p // y /
?v=Gu6_5GbjdzI&feature=youtu.b

e

البيطاري2022 محمد منزلھا20‐07‐2012انثىدرعاطفسانسام على ھاون قذيفة سقوط اثر قتلت
https://www.youtube.com/watch
?v=Gu6 5GbjdzI&feature=youtu b البيطاري2022 محمد 2012انثىدرعاطفسانسام 07 منزلھا20 v=Gu6_5GbjdzI&feature=youtu.b?قتلت اثر سقوط قذيفة ھاون على

e

?http://www.youtube.com/watchطفل قتل اثر سقوط قذيفة ھاون على منزله20‐07‐2012طفلدرعاطفساحمد محمد أبودايس2023
v=VDqbYjLPfVk&feature=youtu.be

?http://www.youtube.com/watchطفل قتل اثر سقوط قذيفة ھاون على منزله20‐07‐2012طفلدرعاطفسعبدالرحمن نبيل أبو دايس2024
v=VDqbYjLPfVk&feature=youtu.be
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?http://www.youtube.com/watchطفلة قتلت اثر سقوط قذيفة ھاون على منزلھا20‐07‐2012انثى ‐ طفلةدرعاطفسدانا نبيل ابو دايس2025
v=VDqbYjLPfVk&feature=youtu.be

h // b / h?
?http://www.youtube.com/watchطفلة قتلت اثر سقوط قذيفة ھاون على منزلھا20‐07‐62012انثى ‐ طفلةدرعاطفسرؤى نبيل أبو دايس2026

v=VDqbYjLPfVk&feature=youtu.be

كيوان2027 الرحمن عبد بالقصف العشوائي20‐07‐2012درعاطفساحمد

?http://www.youtube.com/watchزوجة موفق أبو خروب بسبب القصف على منزلھا20‐07‐2012انثىدرعانوىيسرى خلف خشارفة2028
v=Jc7YAX9a_v8&feature=g‐all‐u

الرفاعي2029 محمود على يد قوات الجيش20‐07‐2012درعاأم ولدمحمد
شحادة2030 فق عاغباغعقبة 2012د 07 ش20 ال ات ق د عل شحادة2030 موفق على يد قوات الجيش20‐07‐2012درعاغباغبعقبة
الحريري2031 الطرشان تم قنصھا من قبل قوات األمن20‐07‐2012انثىدرعابصر الحريرضحية
الضويحي2032 على يد قوات الجيش20‐07‐2012ديرالزورالبوكمالسعيد
الضويحي2033 سعيد على يد قوات الجيش20‐07‐2012ديرالزورالبوكمالمحمد

الالض شالال ل ق ل الضويحي2034 على يد قوات الجيش20‐07‐2012ديرالزورالبوكمالحكيم
السيد2035 عدنان على يد قوات الجيش20‐07‐2012ديرالزورالبوكمالأحمد
العباس2036 خضر على يد قوات الجيش20‐07‐2012ديرالزورالبوكمالربيع
المالحميد2037 جبار على يد قوات الجيش20‐07‐2012ديرالزورالبوكمالتوفيق
األحمد2038 قبالن الجيش20‐07‐2012ديرالزورعمر قتل في الميدان بدمشق على يد قوات

الحميدي2039 العلي على يد قوات الجيش20‐07‐2012ديرالزورمھند

http://www.facebook.com/photo.
php?fbid=410288992339596&set=
a.193299227371908.37088.193044 ي ي ي زورھ جيشير و ي a.193299227371908.37088.193044ى
387397392&type=1&relevant_cou

nt=1
http://www.facebook.com/photo.
php?fbid=410336642334831&set=

قتل غي المسطومة بادلب اثر تعرض منزله للقصف20‐07‐2012ديرالزورالموحسنزياد عبدالعزيز الجودية2040
php?fbid=410336642334831&set=
a.193299227371908.37088.193044
387397392&type=1&relevant_cou

nt=1
الھوية2041 2012ديرالزورالبوكمالمجھول 07 العشوائ20 httpبالقصف // o t be/8sA R6pG0 o الھوية2041 http://youtu.be/8sA_R6pG0xoبالقصف العشوائي20‐07‐2012ديرالزورالبوكمالمجھول
العالوي2042 صالح بدمشق20‐07‐2012انثىديرالزورزھرة قتلت برصاص قناص في حي برزة

قتل على يد قوات الجيش اثناء محاولته االنشقاق في   20‐07‐212012حماةالصواعقمحمد الصطيف الشليوطي2043
درعا

ش ش ااةال ط ا ة ل ل ا ش ال ف الق //قتل / المشيش2044 حسين بدرعا20‐07‐22012حماةمحمود http://youtu.be/h7R7‐Zswucwقتل بالقصف العشوائي على بلدة  ابطع
العمر2045 المشيش حسين بدرعا20‐07‐42012حماةأحمد قتل بالقصف العشوائي على بلدة  ابطع

قتلت إثر إطالق النار على حافلة كانت تقلھا مع عائلتھا 20‐07‐2012انثىحماةكفرزيتارزقية الصطوف2046
من دمشق

طفلة قتلت إثر إطالق النار على حافلة كانت تقلھا مع 20‐07‐2012انثى ‐ طفلةحماةكفرزيتاھدى الصطوف2047
عائلتھا من دمشق

طفلة قتلت إثر إطالق النار على حافلة كانت تقلھا مع 20‐07‐2012انثى ‐ طفلةحماةكفرزيتابشرى الصطوف2048
دمشق من قعائلتھا ن  ھ 

قتل بالقصف العشوائي على السيدة زينب في ريف دمشق20‐07‐2012القنيطرةماھر شديد2049

قتل بالقصف العشوائي على السيدة زينب في ريف دمشق20‐07‐2012القنيطرةاحمد شحادة2050

قتل بالقصف العشوائي على السيدة زينب في ريف دمشق20‐07‐2012القنيطرةمحمود مروان حمد2051

فاعور2052 ابراھيم الجيش20‐07‐802012القنيطرةابو قتل في حي الزھور على يد قوات
بعجر2053 محمد الجنوباحمد 302012الالذقيةالرمل 07 سلم20 مصيف عل العشوائ القصف اثر بعجر2053 محمد سلمى20‐07‐302012الالذقيةالرمل الجنوبياحمد اثر القصف العشوائي على مصيف
قدوره2054 اثر سقوط قذيفة على منزله20‐07‐502012الالذقيةتوفيق
قنيفدي2055 سمير اثر سقوط قذيفة على منزله20‐07‐2012الالذقيةالكوممحمد

عاصي2056 حميد البطن21‐07‐272012طفلحلبالصاخورمحمود منطقة في االمن قوات برصاص أصيب طفلين لديه ي2056 ي 272012لبورو 07 ن21 ب ي  ن  و  ص  يب بر ين  ي 

بزبوز2057 برصاص قوات األمن في حي الفراية21‐07‐2012حماةباب القبليأحمد
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االصبحي2058 صالحي إعدام بالرصاص المباشر21‐07‐2012انثىدمشقالميدانريما
الخطيب2059 إعدام بالرصاص المباشر21‐07‐2012دمشقالميدانسعيد
الخطيب2060 طفلةدمشقالميدانبيان ‐ طفلة قتلت إعدام بالرصاص المباشر21‐07‐132012انثى
الخطيب2061 الھدى طفلةدمشقالميداننور ‐ المباشر21‐07‐62012انثى بالرصاص إعدام قتلت طفلة يب2061 ى ھ نور 62012ىقي 07 ر21 ب ص  ر م ب   إ
عمره2062 الخطيب إعدام بالرصاص المباشر21‐07‐22012دمشقالميدانوسيم

تم تعذيبه بالسكين ثم أطلق عليه الرصاص21Yes‐07‐2012دمشقالميدانمحمد سالم خير هللا2063

https://www.facebook.com/photo
.php?fbid=345849728828643&set=
p 345849728828643&type 1&theap.345849728828643&type=1&thea

ter

خيرهللا2064 سالم تم تعذيبه بالسكين ثم أطلق عليه الرصاص21Yes‐07‐2012دمشقالميدانعبدالغني

https://www.facebook.com/photo
.php?fbid=345849488828667&set=

h
م مي م

p.345849488828667&type=1&thea
ter

ال خ الش انذ األشال ا

https://www.facebook.com/photo
.php?fbid=337580612990807&set=

سالم2065 الشيخ php?fbid.برصاص األمن21‐07‐2012دمشقالميداننذير 337580612990807&set
a.111500728932131.19454.111444

665604404&type=1&theater

عنيز2066 برصاص قناص رئاسة الوزراء21‐07‐2012دمشقكفرسوسةمرھف
عنيز2067 برصاص قناص رئاسة الوزراء21‐07‐2012دمشقكفرسوسةابراھيم

?http://www.youtube.com/watchبرصاص قناص رئاسة الوزراء21‐07‐2012دمشقكفرسوسةكمال سالم كوكش2068
v=NAYOY‐giKsQ&feature=youtu.be

زين2069 يدعى أبو ماجد برصاص األمن21‐07‐2012دمشقكفرسوسةمحمد

http://youtu.be/7BkpJ5soCOIنتيجة القصف العشوائي على بيت سوى بريف دمشق21‐07‐2012دمشقجوبرصالح الشيخ خليل زلحف2070

السمان2071 محمود بحمص21‐07‐2012دمشقالعمارةعامر جوبر في الجيش قوات يد http://youtuعلى be/S13b dxbhaU السمان2071 محمود http://youtu.be/S13b_dxbhaUعلى يد قوات الجيش في جوبر بحمص21‐07‐2012دمشقالعمارةعامر
غزولة2072 http://youtu.be/X5O2y‐pBsW4قتل في حمص على يد قوات الجيش21‐07‐242012دمشقالشاغورإيھاب

?http://www.youtube.com/watchيدعى أبو عبد هللا قتل على يد قوات الجيش21‐07‐2012دمشقالحجر األسودمحمد أحمد محمد2073
v=eAUvDNVdhUM&feature=plcpp p

طبيب بيطري قتل برصاص األمن21‐07‐2012دمشقالتضامنرامي عبد الرزاق السعيد2074
http://www.youtube.com/watch?
v=00daMrlABsA&feature=youtu.b

e

?http://www.youtube.com/watchبرصاص األمن21‐07‐2012دمشقالتضامنسامر نديم أصالن2075
v=iyRn1S‐E3II&feature=youtu.be

https://www facebook com/photo
https://www.facebook.com/photoبرصاص قناص21‐07‐2012دمشقالقدمشھيد مجھول الھوية2076

.php?fbid=473983595959818

حجيج2077 الدين ?http://www.youtube.com/watchنتيجة القصف العشوائي21‐07‐2012دمشقالمزةبدر
Z DiJ3GTf24&f t t b

يقج
v=ZvDiJ3GTf24&feature=youtu.be

ثلجي2078 موسى برصاص قّناص21‐07‐2012دمشقالمزةمحمد
الكريم2079 عبد نتيجة القصف لعشوائي21‐07‐2012دمشقالقابونصالح
الكريم2080 عبد صالح لعشوائي21‐07‐2012دمشقالقابونمحمد القصف نتيجة الكريم2080 عبد صالح 2012دمشقالقابونمحمد 07 نتيجة القصف لعشوائي21

نتيجة القصف لعشوائي21‐07‐2012دمشقالقابونإياد فريز الصغير2081

https://www.facebook.com/photo
.php?fbid=496223590403299&set=
a.256877237671270.84246.241475

429211451&type=1&theater

المصري2082 برصاص قناص21‐07‐2012دمشقالقابونمأمون
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برصاص األمن21‐07‐2012دمشقبرزةعھد مسلم المغربي2083

https://www.facebook.com/photo
.php?fbid=343698515707628&set=
a.343697515707728.78116.124115

837665898&type=1&theater

راضية2084 50دمشقبرزةرضوان http://youtu.be/C‐Qr5bRc9RMنتيجة القصف على القابون21‐07‐2012سنة
زين2085 عسكري حاول اإلنشقاق21‐07‐2012دمشقبرزةمھند
حيبا2086 بيت من األسد21‐07‐2012دمشقبرزةشخص عصابات قبل من جثمانه سرقة و قنصه تم حيبا2086 بيت من تم قنصه و سرقة جثمانه من قبل عصابات األسد21‐07‐2012دمشقبرزةشخص
جدوع2087 محمد برصاص األمن21‐07‐2012دمشقبرزةخالد
شغيل2088 ابن خليفة دمشقالضميرمراد نتيجة القصف العشوائي21‐07‐2012ريف
الحلبي2089 عثمان دمشقالضميرأبو نتيجة القصف العشوائي21‐07‐2012ريف
خطا2090 ينضال شقالض د 2012يف 07 ائ21 ش ال ف الق ة نت خطاب2090 دمشقالضميرنضال نتيجة القصف العشوائي21‐07‐2012ريف
خليفة2091 خالد دمشقالضميرمؤمن نتيجة القصف العشوائي21‐07‐2012ريف
خطاب2092 دمشقالضميرنضال نتيجة القصف العشوائي21‐07‐2012ريف
جيرودية2093 داوود دمشقالضميرمعتز نتيجة القصف العشوائي21‐07‐2012ريف

نتيجة القصف العشوائي  على الضمير في ريف دمشق21‐07‐2012ادلبأبو زكريا بكور2094

موسى2095 علي دمشقعربينسليمان برصاص األمن21‐07‐2012ريف
الشيخ2096 عدنان دمشقالمعضميةلين طفلةريف ‐ الھاون21‐07‐72012انثى طفلة قتلت اثر اصابتھا بشظايا قذائف
الواوي2097 زھير دمشقالمعضميةناصر نتيجة القصف العشوائي21‐07‐2012ريف
الوادي2098 دمشقالكسوةضياء http://youtu.be/W3r_azfsyGYبرصاص األمن21‐07‐2012ريف

https://www.facebook.com/photo
.php?fbid=304916782938587&set=

يدعى أبو سامر برصاص األمن21‐07‐2012ريف دمشقمسرابامحمد علي الخولي2099
.php?fbid 304916782938587&set
a.227337854029814.49977.138947
466202187&type=1&relevant_cou

nt=1
https://www facebook com/photo

برصاص األمن في حي الميدان21‐07‐2012ريف دمشقمسراباعبدالھادي درويش2100

https://www.facebook.com/photo
.php?fbid=304901339606798&set=
a.227337854029814.49977.138947
466202187&type=1&relevant_cou

nt=1

برصاص األمن في حي الميدان21‐07‐2012ريف دمشقمسرابامحمد درويش2101

https://www.facebook.com/photo
.php?fbid=304908246272774&set=
a.227337854029814.49977.138947
466202187&type=1&relevant_cou

nt=1
https://www.facebook.com/photo
php?fbid=304918959605036&set=

=php?fbid=304918959605036&set.تحت التعذيب21Yes‐07‐2012ريف دمشقمسراباماھر الرسول2102
a.227337854029814.49977.138947

466202187&type=1&theater

https://fbcdn sphotos

برصاص األمن21‐07‐2012ريف دمشقحرستامالك أحمد المصري2103

https://fbcdn‐sphotos‐
a.akamaihd.net/hphotos‐ak‐

snc7/s480x480/396106_26822778
3278584_1882323414_n.jpg

برصاص األمن21‐07‐2012ريف دمشقحرستاشھيد مجھول الھوية2104

https://www.facebook.com/photo
.php?fbid=482156598463770&set=
a.482156521797111.119000.21350

5538662212&type=1&theater
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برصاص األمن21‐07‐2012ريف دمشقحرستاشھيد مجھول الھوية2105

https://www.facebook.com/photo
.php?fbid=482156648463765&set=
a.482156521797111.119000.21350

5538662212&type=1&theater

مالزم أول منشق استشھد في يبرود21Yes‐07‐2012ريف دمشقدومامحمد موسى2106

https://www.facebook.com/photo
.php?fbid=449632738390826&set=
a 230443760309726 61113 230184a.230443760309726.61113.230184

560335646&type=1
دلوان2107 دمشقدومامحمود األمن21‐07‐2012ريف يدعى أبو عدنان قتل برصاص

الحفيان2108 راتب في الرستن21Yes‐07‐202012حمصتدمرمحمد يمجند منشق، قتل برصاص قوات الجيش

كاخيا2109 http://youtu.be/PrJKTsXSKcMقتل برصاص الجيش21‐07‐2012حمصبابا عمروحسن
ادريس2110 http://youtu.be/ceykRl‐xgHYبالقصف العشوائي21‐07‐2012انثىحمصالرستنمريم
الكليب2111 نتيجة القصف العشوائي21‐07‐2012حمصالفرحانيةسعيد

ةل ان شالف ل ف لق ة ل ل ل ق أل دله2112 العشوائي21‐07‐2012حمصالفرحانيةمحمد األب، قتل مع عائلته كلھا نتيجة القصف
بربور2113 العشوائي21‐07‐2012انثىحمصالفرحانيةسھام أم، قتلت مع عائلتھا كلھا نتيجة القصف
دله2114 محمد العشوائي21‐07‐2012طفلحمصالفرحانيةمحمود طفل، قتل مع عائلته كلھا نتيجة القصف
دله2115 محمد العشوائي21‐07‐2012طفلحمصالفرحانيةأحمد http://youtu.be/‐VRnlq9V2WEطفل، قتل مع عائلتھا كلھا نتيجة القصف

طفلة، قتلت مع عائلتھا كلھا نتيجة القصف العشوائي21‐07‐2012انثى ‐ طفلةحمصالفرحانيةمريم محمد دله2116

دله2117 http://youtu.be/kbm03psUVjAنتيجة القصف العشوائي21‐07‐2012حمصالفرحانيةعبدالسالم
يوسف2118 الحاج أحمد بدمشق21‐07‐2012حمصالرستنخالد http://youtu.be/fRNبرصاص قناص في حي القابون UyNfRFU يو نج قصر ب بون ي ي ص ص /ttp://youtu.beبر _Uy U
عامر2119 محمود بالقصف العشوائي21‐07‐2012حمصالقصيرخالد
عامر2120 الحكيم عبد بالقصف العشوائي21‐07‐2012حمصالقصيرباسل
برقة2121 بالقصف العشوائي21‐07‐2012حمصالقصيرنديم
عامر2122 أحمد العشوائي21‐07‐2012حمصالقصيرمحمد بالقصف عامر2122 أحمد بالقصف العشوائي21‐07‐2012حمصالقصيرمحمد
الدقة2123 بسبب القصف العشوائي21‐07‐342012حمصتلبيسةماجد
جبارة2124 قتل بعد نزوحه إلى حماة21‐07‐2012حمصخالد

حسون2125 السجناء21‐07‐2012حمصالخالديةمحمود يقتل في سجن حمص المركزي خالل انتفاضة ي

العكيدي2126 المركزي21‐07‐2012حمصعلي برصاصة في الرأس داخل السجن

قتل في سجن حمص المركزي خالل انتفاضة السجناء21‐07‐2012حمصالقصيرمحمود تركماني2127

افة ال ف ش ال ا ق ا قتل نش //ن / الرصافة 21Yes‐07‐2012حمصالرستنفراس عليوي2128 في مجند منشق، قتل برصاص قوات الجيش
بدير الزور

http://www.youtube.com/watch?
v=zGDiLREHwWQ

فرزات2129 نتيجة القصف العشوائي21‐07‐2012حمصالرستنعلي
فرزات2130 نتيجة القصف العشوائي21‐07‐2012حمصالرستنوائل
درويش2131 موسى نتيجة القصف العشوائي21‐07‐2012حمصالرستنرضا
الشمير2132 http://youtu.be/lr810ENM9s4نتيجة القصف العشوائي21‐07‐2012حمصالرستنشادي
كردوش2133 عثمان قتل مع أخيه نتيجة القصف العشوائي21‐07‐2012حمصالرستناحمد
كردوش2134 عثمان يقتل مع أخيه نتيجة القصف العشوائي21‐07‐2012حمصالرستنعامر و يج ي ع
مخزوم2135 قصف عشوائي21‐07‐2012انثىحمصالفرحانية الغربيةسعدة

?http://www.youtube.com/watchطفل قتل  قصف عشوائي21‐07‐2012طفلحمصالفرحانية الغربيةنضال ظباطح2136
v=e3EEpuZfEXM&feature=plcp

?http://www.youtube.com/watchبسبب القصف العشوائي مع أسرته21‐07‐2012حمصالفرحانية الغربيةمحمد مخزوم2137
v=9bpq0de01VE&feature=plcp

مخزوم2138 الغربيةشمس 2012انثحمصالفرحانية 07 العشوائ21 القصف ?http://www.youtube.com/watchبسبب
مخزوم2138 بسبب القصف العشوائي21‐07‐2012انثىحمصالفرحانية الغربيةشمس

v=9bpq0de01VE&feature=plcp

طه2139 أحمد أحد النازحين جراء القصف العشوائي21‐07‐42012حمصالفرحانيةمحمد

الرجب2140 استشھد في حماة بسبب القصف المتواصل على قرية 21‐07‐2012حمصتلبيسةماجد رجب2140 2012صبيج 07 21
سوبين

صياح2141 الرحمن عبد http://youtu.be/15b4K‐2‐6z8قتل برصاص الجيش بمعرشورين21‐07‐2012ادلبخان السبلأنس
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الدين2142 سعد نتيجة القصف العشوائي21‐07‐2012ادلبالمسطومةماھر
البكور2143 نتيجة القصف العشوائي21‐07‐2012ادلبالمسطومةعبدالرزاق
العبدو2144 نتيجة القصف العشوائي21‐07‐2012ادلبالمسطومةزياد
القدور2145 مصطفى العشوائي21‐07‐2012ادلبالمسطومةعارف القصف نتيجة ور2145 ى 2012بور 07 ي21 و يج  
القدور2146 الفتاح عبد نتيجة القصف العشوائي21‐07‐2012ادلبالمسطومةنوار
القدور2147 ابراھيم نتيجة القصف العشوائي21‐07‐2012ادلبالمسطومةباكير
القدور2148 الستار عبد نتيجة القصف العشوائي21‐07‐2012ادلبالمسطومةزاھر
القدور2149 فواز العشوائي21‐07‐2012ادلبالمسطومةرائد القصف نتيجة القدور2149 فواز نتيجة القصف العشوائي21‐07‐2012ادلبالمسطومةرائد
االبراھيم2150 وليد نتيجة القصف العشوائي21‐07‐2012ادلبالمقبلةمحمد
االبراھيم2151 محمد نتيجة القصف العشوائي21‐07‐2012ادلبالمقبلةمحمد
القدور2152 ناصر نتيجة القصف العشوائي21‐07‐2012ادلبالمسطومةمحمد
القد2153 نزا ةحاز ط 2012ادلال 07 ائ21 ش ال ف الق ة نت القدور2153 نزار نتيجة القصف العشوائي21‐07‐2012ادلبالمسطومةحازم
جلود2154 علي محمد قامت قوات األمن بذبحه بالسكين21‐07‐352012ادلببليونياسر
جلود2155 علي محمد مصطفى قامت قوات األمن بذبحه بالسكين21‐07‐352012ادلببليونحسين
جلود2156 علي محمد قامت قوات األمن بذبحه بالسكين21‐07‐402012ادلببليونابراھيم

قامت قوات األمن بذبحه بالسكين في حي القابون بدمشق21‐07‐2012سنة 35ادلببليونمحمد نجيب محمد علي الجلود2157

علي2158 محمد خالد نتيجة القصف العشوائي في القابون21‐07‐182012ادلببليونمحمد
دبل2159 أسعد http://youtu.be/YZWILPDUM6Iمتأثراً  بجراجه أصيب بھا جراء القصف21‐07‐2012ادلبسراقبعلي
حبوش2160 بمدينة حلب21‐07‐222012ادلبعمر  إطالق رصاص من حاجز سيف الدولة
اسماعيل2161 ھشام جراء القصف العشوائي21‐07‐2012انثىادلبمعرة النعمانوالء
الخلف2162 رشدي نتيجة القصف العشوائي على مظاھرة21‐07‐2012درعاالشيخ مسكينميالد
المحاميد2163 http://youtu.be/8aNJpLv5usoقتل برصاص الجيش21‐07‐2012درعاغسان ي جيشرن ص بر ttp://youtu.be/8aل Jp 5uso
الحمدان2164 الكريم عبد http://youtu.be/um03ljAX_8Qقتل برصاص الجيش21‐07‐2012درعامعربةأكرم
الشقران2165 بديوي ابراھيم http://youtu.be/A1Ussz9O84Aقتل برصاص الجيش21‐07‐2012درعامعربةمحمد
زريقات2166 الفاتح عبد http://youtu.be/35JGIkyZ_Xgبرصاص قناص قوات األمن21‐07‐2012درعادرعا البلد5ادھم
زريقات2167 القادر عبد البلدشافع األمن21‐07‐2012درعادرعا قوات قناص http://youtuبرصاص be/Tttkhm13SV0 زريقات2167 القادر عبد http://youtu.be/Tttkhm13SV0برصاص قناص قوات األمن21‐07‐2012درعادرعا البلدشافع

21‐07‐2012درعاانخلنضال قاسم عويص2168
اعتقل منذ ثالثة أيام وقد وجدت الجثه مكبله ومرميه 
غرب مدينه انخل وعليھا آثار مواد كيميائية حارقة أسيد

العبود2169 خليفة 2012درعاالنعيمةبالل 07 بة21 ع ف الجيش قوات يد عل httpقتل // o t be/1Y95qHC53Y العبود2169 خليفة http://youtu.be/1Y95qHC53Ywقتل على يد قوات الجيش في معربة21‐07‐2012درعاالنعيمةبالل
نبوت2170 أبو شحادة http://youtu.be/YmEfNd_GCc0برصاص قناصة في ساحة بصرى21‐07‐2012درعادرعا المحطةأحمد
زيد2171 أبو صالح متأثرا بجراحه جراء القصف العشوائي21‐07‐2012درعاداعلطاھر
نقطة2172 ابو يوسف http://youtu.be/X3QhcT5hEcUبسبب القصف العشوائي21‐07‐402012درعاطفسسمير

ة ال طناطفل ال شف ال الق ا ل //ث / الھوية2173 الوطني21‐07‐2012درعاطفسمجھول http://youtu.be/TM87s‐mulO8عثر عليه مرميا بالقرب من المشفى

?http://www.youtube.com/watchجراء القصف العشوائي21‐07‐2012درعاالمسيفرةھشام عبد المجيد الفريوان2174
v=WItc_rGAVLg&feature=youtu.be

مجند منشق وجد مقتوالً  في وادي القصير، بعد انشقاقه 21Yes‐07‐2012درعانافعهخالد عوض السعدي2175
بأسبوع

الديات2176 اللطيف عبد http://youtu.be/1XaOg66ekpYبسبب اصابته بشظايا القذائف21‐07‐2012درعاالسھوةمحمد
سعودي2177 صالح الدين21‐07‐232012حلبالحمدانيةمحمد متأثرا بجراحه التي أصيب بھا في حي يني ح ي ي بھ يب ي بجر ر
داوود2178 برصاص األمن على طريق الباب21‐07‐202012حلبالشيخ فارسداوود
جوخدار2179 طفلةحلبالصاخورجھينة ‐ بالبطن21‐07‐122012انثى http://youtu.be/9OIie5VH21Aطفلة قتلت بشظايا قذيفة ورصاصتين

حبش2180 21‐07‐282012حلبأقيبةأحمد
عثر على جثته في االراضي الزراعية بعد يوم من 

ة أ ف

http://www.midyanews.com/Ar/R
ead/1090 html#prettyPhoto%5Bga حبش2180 282012حلبأقيبةأحمد 07 ead/1090.html#prettyPhoto%5Bgaاختفائه وفيھا أعيرة نارية21

llery1%5D%20/0/

خليف2181 حاج الزھراءأحمد 2012حلبجمعية 07 21Yes
تحت التعذيب وكان قد اعتقل الخميس الماضي عند 

https://www.facebook.com/photo
.php?fbid=327329260693202&set=

خليف2181 حاج a.226507754108687.50763.226315الحاجز21Yes‐07‐2012حلبجمعية الزھراءأحمد
094127953&type=1&theater

المرار2182 خلف الجيش21‐07‐2012حلبطريق البابحسن متأثراً  بجراح أصيب بھا برصاص قوات
ا2183 ال اض اف ن خ 02012لالش 0 أطفال21 تة ه ل ش ال ا ق ا قتل الحمادي2183 أطفال21‐07‐502012حلبالشيخ نجارفياض قتل برصاص قوات الجيش، ولديه ستة
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برصاص الجيش في مدرسة الشرطة في خان السبل21‐07‐2012حلباألتاربأحمد عبد الرحمن الفج2184

https://www.facebook.com/photo
.php?fbid=324778174282831&set=
a.114930265267624.21960.113270

092100308&type=1&theater

قتل برصاص قوات األمن داخل سجن حمص المركزي21‐07‐2012حلبعفرينأحمد جمو2185

الريحاوي2186 احمد الدين ھنانو21‐07‐2012حلبمارععالء مساكن في الجيش برصاص الريحاوي2186 احمد الدين برصاص الجيش  في مساكن ھنانو21‐07‐2012حلبمارععالء

نتيجة القصف منذ خمسة أيام واليوم حتى تمكن األھالي 21‐07‐822012انثىحلبمنغريما أحمد العجوز2187
من سحب جثتھا

الوائلي2188 مشاتل الزرع21‐07‐332012حلبمساكن ھنانوعمار برصاص األمن على  اتستراد المطار جانب عي ى

?http://www.youtube.com/watchإطالق رصاص على سيارته على طريق حلب اعزاز21‐07‐2012حلبعندانصالح عبد السالم2189
v=kCUdF1_jsaY&feature=youtu.be

?http://www.youtube.com/watchإطالق رصاص على سيارته على طريق حلب اعزاز21‐07‐2012حلبكفر بسينأحمد خليل منصور2190
v=kCUdF1_jsaY&feature=youtu.be

http://www youtube com/watch?
?http://www.youtube.com/watchإطالق رصاص على سيارته على طريق حلب اعزاز21‐07‐2012حلبكفر بسينابراھيم أحمد منصور2191

v=kCUdF1_jsaY&feature=youtu.be

حموش2192 الباب21‐07‐182012حلبالبابأحمدعماد برصاص قناص في حي طريق

htt // t b / t h?
?http://www.youtube.com/watchإطالق رصاص على سيارته على طريق حلب اعزاز21‐07‐2012حلبكفر بسينأحمد محمد جدوع2193

v=kCUdF1_jsaY&feature=youtu.be

جدوع2194 محمد بسينمحمود اعزاز21‐07‐2012حلبكفر حلب طريق على سيارته على رصاص ?http://www.youtube.com/watchإطالق
جدوع2194 محمد حلب اعزاز21‐07‐2012حلبكفر بسينمحمود إطالق رصاص على سيارته على طريق

v=kCUdF1_jsaY&feature=youtu.be

العبادي2195 ترك 2012طفلديرالزوربشار 07 العشوائ21 القصف نتيجة قتل طفل

http://www.facebook.com/photo.
php?fbid=410377105664118&set=
193299227371908 37088 193044 العبادي2195 تركي a.193299227371908.37088.193044طفل قتل نتيجة القصف العشوائي21‐07‐2012طفلديرالزوربشار

387397392&type=1&relevant_cou
nt=1

http://www.facebook.com/photo.

نتيجة القصف العشوائي21‐07‐2012ديرالزوررامي تركي العبادي2196
php?fbid=410372885664540&set=
a.193299227371908.37088.193044
387397392&type=1&relevant_cou

nt=1
جاويش2197 الدين عالء قتل برصاص قوات الجيش21‐07‐2012ديرالزورمحمد
الرياش2198 ھالل برصاص قوات الجيش21‐07‐2012انثىديرالزورالميادينعفاف
العالوي2199 صالح بدمشق21‐07‐302012انثىديرالزورزھرة برصاص قناص في عش الورور
عزاوي2200 رائد طفلةديرالزورالقصورمنار ‐ طفلة، بسبب سقوط قذيفة على منزلھا21‐07‐2012انثى ھىي ز ى ي و بب ب
الحشتر2201 أيام21‐07‐2012ديرالزورعبدالرزاق متأثرا بجروحه التي أصيب بھا منذ
الكدرو2202 سعيد عبدهللا بدمشق21‐07‐2012ديرالزورموحسنرامي برصاص قناص في حي التضامن

http://youtu.be/BuhBwjFaAEoمجند منشق قتل في الزاھرة بدمشق على يد قوات الجيش21Yes‐07‐282012حماةموركيوسف أحمد الحمود2203

الزعبي2204 صالح  ديب برصاص قناص21‐07‐232012حماةالفرايةمحمد
فاعور2205 عدنان جثمانه21‐07‐272012حماةالعليلياتمراد أثناء اقتحام األمن الحي وقد خطف
السالم2206 عبد الحليم عبد على يد األمن على طريق العرب21‐07‐2012حماةصورانمحمد
السالم2207 عبد 2012حماةصورانأحمد 07 العرب21 طريق عل األمن يد عل السالم2207 عبد على يد األمن على طريق العرب21‐07‐2012حماةصورانأحمد

عسكري منشق برصاص الجيش عند حاجز األتارب  في 21Yes‐07‐2012حماةبالل سعيد2208
حلب

بكداش2209 إسماعيل متأثرآ بجراحه21‐07‐752012الالذقيةأحمد
ةثل2210 ط 2012القن 0 األ21 ا ق قنا ا قتل ثلجي2210 موسى قتل برصاص قناص قوات األمن21‐07‐2012القنيطرةمحمد
ديركي2211 اليوم21‐07‐2012الحسكةديريكباور متأثرا بجراحه التي تعرض لھا ظھر
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يعاني من اعاقة عقلية  قتل برصاص قناص قوات األمن22‐07‐262012حماةجنوب المعلبملھم عربش2212

منصور2213 الكريم عبد على يد قوات الجيش22‐07‐2012حماةسعيد
مغرب2214 البخيتان الشامإبراھيم الجنسية22‐07‐2012درعابصرى سعودي وھو الجيش قوات يد على رب2214 ن ي ب يم مإبر رى  2012رب 07 ي22 ج ي و و  جيش و و  ى ي 
معلم2215 على يد قوات الجيش في المزة بدمشق22‐07‐2012ادلبموفق
جبلي2216 العيسى  بالقصف العشوائي22‐07‐2012حلبالبابعمر
جبلي2217 اآلمين عبدو بالقصف العشوائي22‐07‐2012حلبالبابأسامة

برصاص قوات الجيش22‐07‐2012دمشقكفرسوسةعبدالرزاق الفرا2218

https://www.facebook.com/photo
.php?fbid=479822935364037&set=
a.231306316882368.72575.213127

335366933&type=1&theateryp

طويلة2219 معروف http://youtu.be/8TLUIvW_IKQبرصاص قوات األمن22‐07‐2012دمشقالمزةمحمد
المعلم2220 سليم برصاص قناص22‐07‐2012دمشقالمزةموفق
الخمم2221 سليم برصاص قوات األمن22‐07‐2012دمشقالمزةعدنان

ل ال ةأ ألشال ق البعلبكي2222 برصاص قوات األمن22‐07‐2012دمشقالمزةأمجد
شعيب2223 برصاص قوات األمن22‐07‐2012دمشقالمزةعمارياسر
طبيخ2224 برصاص قوات األمن22‐07‐2012دمشقالمزةعلي

http://www youtube com/watch?
?http://www.youtube.com/watchقتل خالل اقتحام الجيش للحي صباح اليوم22‐07‐2012دمشقالمزةوسيم حجيج2225

v=wGub4m9ZFXg&feature=share

الخمم2226 عدنان برصاص قوات األمن22‐07‐2012دمشقالمزةبسام
محفوض2227 برصاص قوات األمن22‐07‐2012دمشقالمزةفھد وض نقزھ و ص بر
خمم2228 برصاص قوات األمن22‐07‐2012دمشقالمزةعبدالرزاق
الدين2229 شرف سعيد برصاص قوات األمن22‐07‐2012دمشقالمزةاحمد
بعلبكي2230 فوزي برصاص قوات األمن22‐07‐2012دمشقالمزةمحمد
عجلوني2231 األمن22‐07‐2012دمشقالمزةسليم قوات برصاص عجلوني2231 برصاص قوات األمن22‐07‐2012دمشقالمزةسليم
دحبور2232 برصاص قوات األمن22‐07‐2012دمشقالمزةمحمد
العسمي2233 قاسم بن برصاص قوات األمن22‐07‐2012دمشقالمزةفاضل

وھبة2234 علي أعدم على يد الجيش بعد تفتيش جواله، وإخراجه من 22‐07‐2012دمشقبرزةقيس
ادلة ال نا أ ل

ي
ملجأ بناء الصيادلة

عرب2235 منزله22‐07‐2012دمشقبرزةعيسى قتل برصاص قوات األمن داخل
حموية2236 جامع الماجد22‐07‐2012دمشقالميدانعبدالعزيز قتل برصاص قوات األمن، إمام ومؤذن

https://www.facebook.com/photo

برصاص قناص قوات االمن22‐07‐2012دمشقالميدانصبحي محمد زعيتر2237

p // /p
.php?fbid=503160796366724&set=
a.257838287565644.85004.257477

007601772&type=1&theater

?http://www.youtube.com/watchبرصاص قناص22‐07‐2012دمشقكفرسوسةأحمد طعمة2238
v=O34TlXtrjZ8&feature=youtu.be

اللبن2239 ابو http://youtu.be/lNX2aLQ2‐wEعلى يد قوات الجيش22‐07‐2012دمشقكفر سوسةصياح جيشقح و ي pى //y / Q
كريم2240 http://youtu.be/lNX2aLQ2‐wEعلى يد قوات الجيش22‐07‐2012دمشقكفر سوسةحسام
عنيز2241 كامل http://youtu.be/lNX2aLQ2‐wEعلى يد قوات الجيش22‐07‐2012دمشقكفر سوسةمحمد
عكاش2242 جمال http://youtu.be/lNX2aLQ2‐wEعلى يد قوات الجيش22‐07‐2012دمشقكفر سوسةعبدالوھاب
شعيرية2243 سوسةأسامة الجيش22‐07‐2012دمشقكفر قوات يد http://youtuعلى be/lNX2aLQ2‐wE شعيرية2243 2012دمشقكفر سوسةأسامة 07 http://youtu.be/lNX2aLQ2على يد قوات الجيش22 wE
طعمة2244 محمد http://youtu.be/lNX2aLQ2‐wEعلى يد قوات الجيش22‐07‐2012دمشقكفر سوسةأحمد
نكز2245 http://youtu.be/lNX2aLQ2‐wEعلى يد قوات الجيش22‐07‐2012دمشقكفر سوسةمحمود
ناصر2246 http://youtu.be/lNX2aLQ2‐wEعلى يد قوات الجيش22‐07‐2012دمشقكفر سوسةحسن
ناصر2247 سوسةعل 2012دمشقكفر 07 الجيش22 قوات يد http://youtuعل be/lNX2aLQ2 wE ناصر2247 http://youtu.be/lNX2aLQ2‐wEعلى يد قوات الجيش22‐07‐2012دمشقكفر سوسةعلي
سرايجي2248 http://youtu.be/lNX2aLQ2‐wEعلى يد قوات الجيش22‐07‐2012دمشقكفر سوسةمحمود
الھوية2249 http://youtu.be/gR8KXkJnAB8بالقصف العشوائي22‐07‐2012دمشقالقابونمجھول
الھوية2250 http://youtu.be/X‐hUf3ISQG0بالقصف العشوائي22‐07‐2012دمشقالقابونمجھول
22 ة1 ال 2012شقالقال 0 ا22 ش ال ف hالق // b / hk الھوية2251 http://youtu.be/ATvFhkm6Vroبالقصف العشوائي22‐07‐2012دمشقالقابونمجھول
الھوية2252 http://youtu.be/gR8KXkJnAB8نتيجة القصف العشوائي22‐07‐2012دمشقالقابونمجھول
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الھوية2253 http://youtu.be/‐oeo_7yD8B4نتيجة القصف العشوائي22‐07‐2012دمشقالقابونمجھول
الھوية2254 http://youtu.be/OowPyByJRHQعلى يد قوات األمن22‐07‐2012دمشقالقابونمجھول
الھوية2255 http://youtu.be/OowPyByJRHQعلى يد قوات األمن22‐07‐2012دمشقالقابونمجھول
الھوية2256 األمن22‐07‐2012دمشقالقابونمجھول قوات يد http://youtu.be/OowPyByJRHQعلى ھوي2256 2012قبونجھول 07 ن22 و  http://youtu.be/OowPyByJRHQى ي 
الھوية2257 http://youtu.be/OowPyByJRHQعلى يد قوات األمن22‐07‐2012دمشقالقابونمجھول
الھوية2258 http://youtu.be/OowPyByJRHQعلى يد قوات األمن22‐07‐2012دمشقالقابونمجھول
ترجمان2259 تيسير دمشقالھامةسالي http://youtu.be/8TLUIvW_IKQبالقصف العشوائي22‐07‐302012انثىريف
مارديني2260 أسامة دمشقالھامةأحمد العشوائي22‐07‐2012ريف القصف http://youtuنتيجة be/yw8ZtJ4‐KRY مارديني2260 أسامة دمشقالھامةأحمد http://youtu.be/yw8ZtJ4‐KRYنتيجة القصف العشوائي22‐07‐2012ريف
الحمصي2261 أحمد دمشقالھامةمريم طفلةريف ‐ http://youtu.be/7UfgeaHDKCkطفلة قتلت نتيجة القصف العشوائي22‐07‐2012انثى
الراشد2262 أحمد دمشقالھامةفايز الورد22‐07‐2012ريف قتل إثر قنصه من قبل قناص جبل
الشيخ2263 ابن البحري نقرش أحمد دمشقالضميرمحمد http://youtu.be/oJuXr8LF8RQأعدم على يد قوات األمن22‐07‐2012ريف

http://youtu.be/9otP1TmmNPUأعدم على يد قوات األمن ملقب بزوينية22‐07‐2012ريف دمشقالضميرمحمود درويش2264

معضماني2265 الكريم عبد دمشقالضميروسيم http://youtu.be/oJuXr8LF8RQاعدام ميداني22‐07‐2012ريف
رباح2266 دمشقالضميرمجد مكبل األيدي22‐07‐2012ريف http://youtu.be/s97JRDXGp2kأعدم على يد قوات األمن، وعثر عليه

ا شالضالل ألف ل ل ث أل ق ل أ اللحام2267 دمشقالضميرمحمد مكبل األيدي22‐07‐2012ريف http://youtu.be/s97JRDXGp2kأعدم على يد قوات األمن، وعثر عليه
عرعش2268 دمشقالضميرسلطان مكبل األيدي22‐07‐2012ريف http://youtu.be/s97JRDXGp2kأعدم على يد قوات األمن، وعثر عليه
حجازي2269 دمشقالضميرأيھم مكبل األيدي22‐07‐2012ريف http://youtu.be/s97JRDXGp2kأعدم على يد قوات األمن، وعثر عليه
خطاب2270 دمشقالضميرنضال مكبل األيدي22‐07‐2012ريف http://youtu.be/s97JRDXGp2kأعدم على يد قوات األمن، وعثر عليه
درويش2271 دمشقالضميرمحمود مكبل األيدي22‐07‐2012ريف http://youtu.be/s97JRDXGp2kأعدم على يد قوات األمن، وعثر عليه
معضماني2272 دمشقالضميروسيم مكبل األيدي22‐07‐2012ريف http://youtu.be/s97JRDXGp2kأعدم على يد قوات األمن، وعثر عليه
خليفة2273 دمشقالضميرمراد مكبل األيدي22‐07‐2012ريف http://youtu.be/s97JRDXGp2kأعدم على يد قوات األمن، وعثر عليه
جيرودية2274 دمشقالضميرمعتز مكبل األيدي22‐07‐2012ريف http://youtu.be/s97JRDXGp2kأعدم على يد قوات األمن، وعثر عليه ي جيرو قيرز يري ي بل ي ر و ن و ي ى ttp://youtu.be/s9م J Gp
نقرش2275 دمشقالضميراحمد مكبل األيدي22‐07‐2012ريف http://youtu.be/s97JRDXGp2kأعدم على يد قوات األمن، وعثر عليه
مراد2276 دمشقالزبدانيخالد بالقصف العشوائي22‐07‐202012ريف
شما2277 دمشقدارياأيمن برصاص قوات الجيش22‐07‐2012ريف

طفل قتلت على يد قوات األمن22‐07‐2012طفلريف دمشقعربينمحمد ورد حمود2278
https://www.facebook.com/medi
a/set/?set=a.415995305119452.11
4404.176213032431015&type=3

أحد عل ن باعتقاله الجيش قوات ت قا إعال ناشط على أحد 22Yes‐07‐2012ادلبأريحامحمود صدقي سخيطة2279 من ناشط إعالمي قامت قوات الجيش باعتقاله
التعذيب الحواجز في جبل الزاوية وقتل تحت

عرنوس2280 على يد قوات الجيش22‐07‐2012ادلبارمنازمصطفى
شعبان2281 ملس22‐07‐2012ادلبكفر تخاريمرياض http://youtu.be/H0AVgdBFzTYعلى يد قوات الجيش في قرية

ل خل لا اا ش ال ف //الق / خليل2282 حاج محمود http://youtu.be/‐lLLNFsdYIgبالقصف العشوائي22‐07‐2012ادلبسرمينمحمد
أحمد2283 شيخ http://youtu.be/IHN45Cc6zVUبالقصف العشوائي22‐07‐2012ادلبالنيربمحروس
المعري2284 حمادي بالقصف العشوائي22‐07‐2012ادلبسرميناحمد
األحمد2285 يوسف برصاص قوات الجيش22‐07‐2012ادلبمصطفى
عبود2286 عزو خالد العشوائي22‐07‐2012ادلبسرمينمحمد  متاثراً  بجراح أصيب بھا نتيجة القصف
الجاسم2287 حكيم برصاص الجيش في دير الزور22‐07‐2012ادلبسلطان
الحسن2288 http://youtu.be/hhUzL2‐9Ay4برصاص الجيش22‐07‐2012انثىادلبالراميلميس
شحود2289 محمد يمتأثرا بجراحه اثر سقوط قذيفة22‐07‐2012ادلبسرمينعبدالجبار و ر بجر ر
الدودي2290 بسبب القصف العشوائي22‐07‐2012ادلبمعرة النعمانابراھيم

http://youtu.be/mhbvCBAw2Vwبرصاص الجيش22‐07‐2012حمصباب السباعحيان إسماعيل2291

فرزات2292 كردوش محمد العشوائي22‐07‐2012انثىحمصالرستناالء http://youtuبالقصف be/aHwCVtZVzQ4 فرزات2292 كردوش  محمد 2012انثىحمصالرستناالء 07 http://youtu.be/aHwCVtZVzQ4بالقصف العشوائي22
كشوحا2293 http://youtu.be/Kg3WI3f3t6cبالقصف العشوائي22‐07‐2012حمصغرناطةأحمد
الضحيك2294 احمد أبو كفاح22‐07‐2012حمصتلبيسةمحمود
الرحيل2295 بالقصف العشوائي22‐07‐2012حمصالقصيرعبدالمجيد
كعكة2296 2012حمصالقصيردياب 07 العشوائ22 بالقصف كعكة2296 بالقصف العشوائي22‐07‐2012حمصالقصيردياب
علي2297 الشيخ http://youtu.be/8Oa2zIKLypIبالقصف العشوائي22‐07‐2012انثىحمصالرستنمريم
زناد2298 بالقصف العشوائي22‐07‐2012انثىحمصالرستننوف
عمار2299 عسكري منشق بالقصف العشوائي22Yes‐07‐2012حمصالرستنخليل
ا2300 طةقا 2012الغ 0 ة22 الخال ف ش ال ا مراد2300 برصاص الجيش في الخالدية22‐07‐2012حمصالغوطةقاسم
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محامي قتل نتيجة القصف العنيف على البلدة22‐07‐2012حلبالكسييبةأسعد سليمان اآلغا2301
محمد عماد / حلب / الكسييبة / قتل نتيجة 

القصف العنيف على البلدة 
http://youtu.be/tmjcjh‐CtvU

القصير2302 األمن22‐07‐262012حلبالميسرمحمد قوات برصاص رير2302 262012بي 07 ن22 و  ص  بر
جبلي2303 محمود أب لـ 3 أوالد22‐07‐262012حلبطريق البابحسان
الصطوف2304 نتيجة القصف العشوائي22‐07‐252012حلبدير حافرمحمد
شيخو2305 حسني نتيجة القصف على معبر باب السالمة22‐07‐2012حلباعزازماھر
وحيد2306 حافرابو العشوائي22‐07‐602012حلبدير القصف نتيجة وحيد2306 نتيجة القصف العشوائي22‐07‐602012حلبدير حافرابو
أحمد2307 شيخ ادلب22‐07‐2012حلبالنيربمحروس نتيجة القصف على سرمين في
ممد2308 حسن نتيجة القصف على معبر باب السالمة22‐07‐362012حلباعزازمصطفى
كنو2309 عادل نتيجة القصف على معبر باب السالمة22‐07‐2012حلباعزازعبدهللا
عنتاب2310 عكاش اھي اب د 2012حلاعزازأح 07 اعزاز22 ة ال ال ا عل ف الق ة نت عنتابي2310 عكاش ابراھيم باعزاز22‐07‐2012حلباعزازأحمد نتيجة القصف على معبر باب السالمة
حوري2311 معروف برصاص األمن22‐07‐242012حلبصالح الدينمطيع
شعبوق2312 برصاص قوات األمن22‐07‐172012طفلحلببستان القصرمصعب
األحمد2313 األمن22‐07‐602012انثىحلبارشافريما متأثرة بجراح أصيبت بھا أمس برصاص

http://youtu.be/VDguA17YNQ0برصاص قوات األمن22‐07‐2012درعاالطيبةمراد محمد موسى الزعبي2314

http://www.facebook.com/media
/set/?set=a 445988475441018 995

برصاص قناصة، وھو عراقي الجنسية22‐07‐2012درعاالمنطقة الصناعيةمحمد إبراھيم العراقي2315

/set/?set=a.445988475441018.995
81.431786250194574&type=1#!/p
hoto.php?fbid=445989345440931
&set=a.445988475441018.99581.4
31786250194574&type=3&theater

الھيمد2316 خالد http://youtu.be/GrU2K1vTZoIبالقصف العشوائي22‐07‐162012طفلدرعاالصنمينوائل
الھيمد2317 خليل محمد بالقصف العشوائي22‐07‐2012درعاالصنمينقاسم
الحاري2318 يوسف البلدة22‐07‐2012درعاعتمانأحمد على العشوائي القصف نتيجة داعل، في http://youtuقتل be/pMRASbs qJ4 الحاري2318 يوسف على البلدة22‐07‐2012درعاعتمانأحمد http://youtu.be/pMRASbs_qJ4قتل في داعل، نتيجة القصف العشوائي
قنبر2319 ذيب http://youtu.be/JVQvdefYqgsابو غياث22‐07‐452012درعاخربة غزالةجمال

المحاميد2320 زھيان عل 2012درعاصيدامحمد 07 األمن22 برصاص

https://www.facebook.com/photo
.php?fbid=395407517175499&set=

المحاميد2320 زھيان علي برصاص األمن22‐07‐2012درعاصيدامحمد
a.268521683197417.59848.266076

833441902&type=1&theater

الحسين2321 خليل برصاص الجيش في دير الزور22‐07‐2012درعادرعا البلدجاسم
ن ال ا ةأ ا القاال ف قنا ا الدندن2322 بسام برصاص قناص في حي القدم22‐07‐2012درعاالحارةأحمد

http://youtu.be/Ey03_HMH8gMبرصاص قوات األمن في المزة بدمشق22‐07‐2012درعاداعلفاضل قاسم العاسمي2323

الحتروش2324 اآلغا رجب توفي متأثرا بجراحه حيث أصيب يوم الخميس بسبب 22‐07‐2012ديرالزورالبوكمالعلي الحتروش2324 اآلغا رجب 22‐07‐2012ديرالزورالبوكمالعلي
القصف العشوائي على المدينة

الجميان2325 داوود برصاص قناص قرب جسر الدرة22‐07‐2012ديرالزورالحويقةشامل

مھندس، قتل على يد قوات األمن في حي بزرة البلد 22‐07‐2012ديرالزورعدي التايه2326
قبدمشق ب

التايه2327 بدمشق22‐07‐2012ديرالزوروسيم البلد قتل على يد قوات األمن في حي بزرة
العبدهللا2328 حمادي جراء إصابته أمس برصاص قناص22‐07‐2012ديرالزورالعمالبشار
العبدهللا2329 أحمد  جراء إصابته أمس برصاص قناص22‐07‐2012ديرالزورالعمالشادي

أ ة ق ف أ أث المحمد2330 اسماعيل خمسة أيام22‐07‐2012ديرالزورراضي قبل متأثرا بجراحه التي أصيب بھا في داريا

بندي2331 النقش نتيجة القصف العشوائي22‐07‐2012ديرالزورالجبيلةعبدالحميد
السعيد2332 http://youtu.be/6SttAmcQHlIمجند منشق قتل في حلب22Yes‐07‐2012حماةبالل
زقزوق2333 الجبار عبد 2012حماةالحاضرأحمد 07 األمن22 قوات يد http://youtuعل be/YdO4g2mmI1g زقزوق2333 الجبار عبد http://youtu.be/YdO4g2mmI1gعلى يد قوات األمن22‐07‐2012حماةالحاضرأحمد

قتل برصاص قوات األمن إثر استھداف سيارته على 22‐07‐2012حماةاللطامنةعماد محمد العثمان2334
طريق حلفايا

http://youtu.be/ucUlnAh8nm4

موسى2335 منال برصاص قوات األمن22‐07‐2012الالذقيةالريحانةمصطفى

برصاص الجيش خالل عملية اقتحام مخفر قرية ربيعة22‐07‐192012الالذقيةالبيضاوليد شريقي2336

 

 لندن
ن - 

إلنسا
وق ا

  لحق
ورية

ة الس
لشبك

 ا

Syrian Network for Human Rights - L
ondon



طبيب قتل برصاص الجيش خالل عملية اقتحام مخفر 22‐07‐302012الالذقيةربيعةنبيل قره بجق2337
قرية ربيعة

الكوردي2338 على يد قوات الجيش22‐07‐2012الحسكةالقامشليرعد
بكر2339 فارس حسن الجوالنأحمد العشوائي22‐07‐2012القنيطرةجباثا‐ بالقصف ر2339 ب رس نن جو   رجب 2012ي 07 ي22 و ب 

22‐07‐532012حماةعبدالسالم محمد فتوح2340
تم اختطافه في قرى مصياف بتاريخ 24‐6‐2012وتم 

تسليمه للمشفى الوطني بحماه جثة ھامدة

https://www.facebook.com/photo
.php?fbid=393301200732862&set=
a.168684683194516.41981.162428

843820100&type=1&theater

سائق صھريج ماء كان ينقل الماء ألھل كفر حمرة 22‐07‐582012حلبحندراترجب حميد رجب2341
فأصيب برصاص قناص

ن2342 ح ال عبد يا 2012حلحزك 07 ش22 ال ات ق د عل الرحمن2342 عبد على يد قوات الجيش22‐07‐2012حلبحورزكريا

22‐07‐2012جنسيات اخرىسعوديإبراھيم البخيتان مغرب2343
قتل ببصرى الشام في محافظة درعا السورية ، إثر 

تعرضه لقذيفة أطلقھا جيش النظام السوري قبيل لحظات 
درعا من أذان المغرب أثناء قيامه بغارة على

ن ا شانثشالقاا ل ق ل زينو2344 على يد قوات الجيش22‐07‐2012انثىدمشقالقابونابتسام
الصغير2345 صفوان على يد قوات الجيش22‐07‐2012دمشقالقابونالشاب
عبدالحي2346 على يد قوات الجيش22‐07‐2012دمشقالقابونعبدالھادي
زينو2347 على يد قوات الجيش22‐07‐2012دمشقالقابونموسى
عوض2348 على يد قوات الجيش22‐07‐2012دمشقالقابونسعيد
العالوي2349 على يد قوات الجيش22‐07‐2012دمشقالقابونھالل
الشغري2350 خالد على يد قوات الجيش22‐07‐2012دمشقالقابونالحاج
العلي2351 الذكور بدمشق22‐07‐2012حلبمحمود على يد قوات الجيش في حي القابون ي ور قبو ب بون ي ي جيش و ي ى
الشربجي2352 اخرىمصرمؤيد بدمشق22‐07‐2012جنسيات على يد قوات الجيش في حي القابون
عطايا2353 اخرىمصريحيى بدمشق22‐07‐2012جنسيات على يد قوات الجيش في حي القابون
الواحد2354 عبد اخرىمصرمازن بدمشق22‐07‐2012جنسيات على يد قوات الجيش في حي القابون
الواحد2355 عبد اخرىمصرمحمد بدمشق22‐07‐2012جنسيات القابون حي في الجيش قوات يد على الواحد2355 عبد اخرىمصرمحمد بدمشق22‐07‐2012جنسيات على يد قوات الجيش في حي القابون

يدعى أبو محمد على يد قوات الجيش في حي القابون 22‐07‐2012جنسيات اخرىمصرمھدي الصيدناوي2356
بدمشق

البغدادي2357 اخرىمصرمجدي بدمشق22‐07‐2012جنسيات على يد قوات الجيش في حي القابون
الھبول2358 كاس اخرىمصرأبو 2012جنسيات 07 شق22 بد القابون ح ف الجيش قوات يد عل الھبول2358 كاسم اخرىمصرأبو بدمشق22‐07‐2012جنسيات على يد قوات الجيش في حي القابون
الخطيب2359 فايز اخرىمصرأبو بدمشق22‐07‐2012جنسيات على يد قوات الجيش في حي القابون

على يد قوات الجيش في حي القابون بدمشق ( أبو عبده 22‐07‐2012جنسيات اخرىمصرجمال الھبول2360
حويان )

ششالقاك ال ا ق ل كريدي2361 على يد قوات الجيش22‐07‐2012دمشقالقابونوسيم

  استشھد أثر سقوط قذيفة على المنزل الذي(أبو ھادي)22‐07‐2012دمشقالقابونباسل جابرة2362
لجأ إليه في قدسيا

الصغير2363 فريز 2221‐07‐2012دمشقالقابونإياد برصاص قناص حاجز زملكا
البغدادي2364 على يد قوات الجيش22‐07‐2012دمشقالقابونعطا
السعيد2365 ابن أبو رامي قتل على يد قوات الجيش22‐07‐132012دمشقالقابونعبدالرحمن
الحموي2366 ماجد على يد قوات الجيش22‐07‐2012دمشقالقابونأبو
زينو2367 على يد قوات الجيش يدعى(أبو دعاس)22‐07‐2012دمشقالقابونعبدالصمد س)ق بو ى( ي جيش و ي ى

يدعى ( أبو عماد ) على يد قوات الجيش في حي القابون 22‐07‐2012ادلببنشعبدالسالم حاج قدور2368
بدمشق

الخطيب2369 على يد قوات الجيش22‐07‐2012دمشقالقابونمحمد
عارفة2370 الجيش22‐07‐2012دمشقالقابونأنور قوات يد على عارفة2370 2012دمشقالقابونأنور 07 على يد قوات الجيش22
السالم2371 عبد على يد قوات الجيش22‐07‐2012دمشقالقابونأنس
الريحاني2372 على يد قوات الجيش22‐07‐2012دمشقالقابونحسان
الباري2373 عبد على يد قوات الجيش22‐07‐2012دمشقالقابونفراس
السعدي2374 2012دمشقالقابونصالح 07 الجيش22 قوات يد عل ذبحا السعدي2374 ذبحا على يد قوات الجيش22‐07‐2012دمشقالقابونصالح
السعدي2375 ذبحا على يد قوات الجيش22‐07‐2012دمشقالقابونأسعد
مجھول .2376 ذبحا على يد قوات الجيش22‐07‐2012دمشقالقابونشھيد
الحي2377 عبد على يد قوات الجيش22‐07‐152012دمشقالقابونتمام
23 ل8 ال ل ا للإ 40ا 2012اً 0 ش22 القا ف ش ال ا ق ل الجلود2378 علي محمد 40ادلببليونإبراھيم بدمشق22‐07‐2012ا على يد قوات الجيش في حي القابون
الجلود2379 علي محمد بدمشق22‐07‐352012ادلببليونياسر على يد قوات الجيش في حي القابون
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الجلود2380 علي محمد مصطفى بدمشق22‐07‐352012ادلببليونحسين على يد قوات الجيش في حي القابون
الجلود2381 على محمد نجيب بدمشق22‐07‐252012ادلببليونمحمد على يد قوات الجيش في حي القابون
علي2382 محمد خالد بدمشق22‐07‐182012ادلببليونمحمد على يد قوات الجيش في حي القابون
ظاظا2383 بدمشق22‐07‐2012ادلببليونيوسف القابون حي في الجيش قوات يد على يونيو2383 2012بب 07 ق22 ب بون ي  ي  جيش  و  ى ي 
جوعانة2384 ادريس على يد قوات الجيش22‐07‐2012دمشقالقابونسامر
البعلي2385 على يد قوات الجيش22‐07‐2012دمشقالقابونفراس
الديري2386 محمود كاسم22‐07‐2012دمشقالقابونمحمد على يد قوات الجيش يدعى أبو
شكور2387 ھشام22‐07‐2012دمشقالقابونمحمد أبو يدع الجيش قوات يد عل شكور2387 ھشام22‐07‐2012دمشقالقابونمحمد على يد قوات الجيش يدعى أبو
شكور2388 على يد قوات الجيش22‐07‐2012دمشقالقابونھشام
البعلي2389 كاسم على يد قوات الجيش22‐07‐2012دمشقالقابونياسر
العالوي2390 على يد قوات الجيش22‐07‐2012دمشقالقابونعلي
ية2391 الھ ل نجھ شقالقاب 2012د 07 ثة23 ال اق ا ش ال ات ق ت httقا // t b / AH37JQR70 الھوية2391 http://youtu.be/ggAH37JQR70قامت قوات الجيش باحراق الجثة23‐07‐2012دمشقالقابونمجھول
الھوية2392 http://youtu.be/ggAH37JQR70قامت قوات الجيش باحراق الجثة23‐07‐2012دمشقالقابونمجھول
الھوية2393 http://youtu.be/ggAH37JQR70قامت قوات الجيش باحراق الجثة23‐07‐2012دمشقالقابونمجھول
الھوية2394 http://youtu.be/ggAH37JQR70قامت قوات الجيش باحراق الجثة23‐07‐2012دمشقالقابونمجھول

ة ال ثةشالقال ل ش ل ق ق الھوية2395 http://youtu.be/ggAH37JQR70قامت قوات الجيش باحراق الجثة23‐07‐2012دمشقالقابونمجھول
الھوية2396 http://youtu.be/ggAH37JQR70قامت قوات الجيش باحراق الجثة23‐07‐2012دمشقالقابونمجھول
النعيمي2397 جاسم يدعى أبو أنس  قتل برصاص الجيش23‐07‐2012حمصعزالدينمحمد
نولة2398 زبدين23‐07‐2012دمشقالميدانفھد http://youtu.be/8Xl4saf66t8جراء القصف العشوائي على قرية
تلجة2399 زبدين23‐07‐22012دمشقالميدانمحمد http://youtu.be/8Xl4saf66t8جراء القصف العشوائي على قرية
الھابط2400 نبيل قرية زبدين23‐07‐172012طفلدمشقالميدانمحمد http://youtu.be/8Xl4saf66t8طفل قتل جراء القصف العشوائي على

https://www.facebook.com/photo
h ?fbid 398365970222843& t

=php?fbid=398365970222843&set.برصاص قوات الجيش23‐07‐2012ريف دمشقدير العصافيرمحمد فيصل خطاب2401
a.277477028978405.64917.212750

788784363&type=1&theater

البوش2402 العواميدعامر دمشقحران األمن23‐07‐2012ريف قوات يد على البوش2402 دمشقحران العواميدعامر على يد قوات األمن23‐07‐2012ريف

يدعى أبو مازن قتل برصاص قناص23‐07‐2012دمشقكفرسوسةأحمد موزة2403

https://www.facebook.com/photo
.php?fbid=479758022037195&set=
a.231306316882368.72575.213127

335366933&type=1&theater

القوتلي2404 دمشقسقباوسيم http://youtu.be/vfLeZoIk‐3sمجند منشق قتل عيى يد قوات الجيش23Yes‐07‐2012ريف
المصري2405 الدين بدر دمشقالھامةضياء برصاص قناص23‐07‐222012ريف

ان ل شالال شف ال ا ق ا ا أ ا اً تأث حوراني2406 الحليم عبد دمشقببيالمحمد الجيش23‐07‐2012ريف متأثرا  بجراح أصيب بھا برصاص قوات
فضلون2407 برصاص قوات الجيش23‐07‐2012دمشقالقدمبشار
مراد2408 دمشقدوماعبادة الجنسية23‐07‐222012ريف http://youtu.be/mqFlEsF_rMUبرصاص قناصة في القلب، وھو فلسطيني
بك2409 ابو رمضان دمشقحرستامحمود برصاص قوات األمن23‐07‐2012ريف

متأثرا بجراح أصيب بھا نتيجة القصف المروحي للبلدة23‐07‐2012ريف دمشقيلداوليد محمد الخضري2410

البيطار2411 دمشقدوماتوفيق برصاص قوات الجيش23‐07‐2012ريف
خليفة2412 دمشقالمليحةإياد http://youtu.be/1TOoXYFUqF4متأثراً  بجراح اصيب بھا نتيجة القصف23‐07‐2012ريف يجقإ بھ يب ح بجر pر //y / q

http://youtu.be/X_4aBgacnEAأعدم بالرصاص والسالح األبيض، ثم تم حرق جثامه23‐07‐2012ريف دمشقالمعضميةمجھول الھوية2413

http://youtu.be/X_4aBgacnEAأعدم بالرصاص والسالح األبيض، ثم تم حرق جثامه23‐07‐2012ريف دمشقالمعضميةمجھول الھوية2414

http://youtu.be/X_4aBgacnEAأعدم بالرصاص والسالح األبيض، ثم تم حرق جثامه23‐07‐2012ريف دمشقالمعضميةمجھول الھوية2415

http://youtu.be/X_4aBgacnEAأعدم بالرصاص والسالح األبيض، ثم تم حرق جثامه23‐07‐2012ريف دمشقالمعضميةمجھول الھوية2416

http://youtu.be/X_4aBgacnEAأعدم بالرصاص والسالح األبيض، ثم تم حرق جثامه23‐07‐2012ريف دمشقالمعضميةمجھول الھوية2417

الھوية2418 دمشقالمعضميةمجھول جثامه23‐07‐2012ريف حرق تم ثم األبيض، والسالح بالرصاص http://youtu.be/Xأعدم 4aBgacnEA ھوي2418 قيجھول 2012ري 07 رق ج23 م م  بيض  ح  ص و ر http://youtu.be/X_4aBgacnEAم ب
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http://youtu.be/X_4aBgacnEAأعدم بالرصاص والسالح األبيض، ثم تم حرق جثامه23‐07‐2012ريف دمشقالمعضميةمجھول الھوية2419

http://youtu.be/X_4aBgacnEAأعدم بالرصاص والسالح األبيض، ثم تم حرق جثامه23‐07‐2012ريف دمشقالمعضميةمجھول الھوية2420

http://youtu.be/X_4aBgacnEAأعدم بالرصاص والسالح األبيض، ثم تم حرق جثامه23‐07‐2012انثىريف دمشقالمعضميةمجھولة الھوية2421

http://youtu.be/X_4aBgacnEAأعدم بالرصاص والسالح األبيض، ثم تم حرق جثامه23‐07‐2012انثىريف دمشقالمعضميةمجھولة الھوية2422

http://youtu.be/X_4aBgacnEAأعدم بالرصاص والسالح األبيض، ثم تم حرق جثامه23‐07‐2012انثىريف دمشقالمعضميةمجھولة الھوية2423

الھوية2424 دمشقداريامجھول ?http://www.youtube.com/watchعثر على جثامه شرق داريا23‐07‐2012ريف
GB f4JY 3D

ى
v=GBwf4JYy3Do

?http://www.youtube.com/watchعثر على جثامه شرق داريا23‐07‐2012ريف دمشقداريامجھول الھوية2425
v=GBwf4JYy3Do

الھوية2426 دمشقداريامجھول داريا23‐07‐2012ريف شرق جثامه على ?http://www.youtube.com/watchعثر ھوي2426 قريجھول 2012ري 07 ري23 رق  ى ج  ر 
v=GBwf4JYy3Do

?http://www.youtube.com/watchعثر على جثامه شرق داريا23‐07‐2012ريف دمشقداريامجھول الھوية2427
v=GBwf4JYy3Do

الھوية2428 دمشقداريامجھول 2012ريف 07 داريا23 شرق جثامه عل ?http://www.youtube.com/watchعثر الھوية2428 دمشقداريامجھول عثر على جثامه شرق داريا23‐07‐2012ريف
v=GBwf4JYy3Do

?http://www.youtube.com/watchعثر على جثامه شرق داريا23‐07‐2012ريف دمشقداريامجھول الھوية2429
v=GBwf4JYy3Do

ة2430 ال ال شقدا د 2012ف 07 ا23 دا ق ش ه ثا ل ?http://www.youtube.com/watchث الھوية2430 دمشقداريامجھول //:ttpعثر على جثامه شرق داريا23‐07‐2012ريف .youtube.co / atc ?
v=GBwf4JYy3Do

?http://www.youtube.com/watchعثر على جثامه شرق داريا23‐07‐2012ريف دمشقداريامجھول الھوية2431
v=GBwf4JYy3Do

ثة http://wwwث youtube com/watch? الھوية2432 دمشقداريامجھول ?http://www.youtube.com/watchعثر على جثامه شرق داريا23‐07‐2012ريف
v=GBwf4JYy3Do

?http://www.youtube.com/watchعثر على جثامه شرق داريا23‐07‐2012ريف دمشقداريامجھول الھوية2433
v=GBwf4JYy3Do

http // o t be com/ atch? ?http://www.youtube.com/watchعثر على جثامه شرق داريا23‐07‐2012ريف دمشقداريامجھول الھوية2434
v=GBwf4JYy3Do

?http://www.youtube.com/watchعثر على جثامه شرق داريا23‐07‐2012ريف دمشقداريامجھول الھوية2435
v=GBwf4JYy3Do

// / ?http://www.youtube.com/watchعثر على جثامه شرق داريا23‐07‐2012ريف دمشقداريامجھول الھوية2436
v=GBwf4JYy3Do

?http://www.youtube.com/watchعثر على جثامه شرق داريا23‐07‐2012ريف دمشقداريامجھول الھوية2437
v=GBwf4JYy3Do

?http://www.youtube.com/watchبرصاص قناص23‐07‐252012دمشقمخيم اليرموكتامر حمد2438
v=1mWCVf4vRpw

جعو2439 28حلبصالح الدينحسين متأثرا بإصابته23‐07‐2012ا
حمدون2440 غزال نبرصا قوات األمن23‐07‐2012حلبالصاخورباسل و بر
مستو2441 فارس اب لخمسة أوالد قتل بالقصف العشوائي23‐07‐2012حلبالبابمصطفى
بكور2442 جميل على يد قوات الجيش23‐07‐2012حلبرشيد
مردغاني2443 ھنانو23‐07‐142012حلبدير جمالعبدالجليل http://youtu.be/dDp6cXCxBqoبالقصف العشوائي على حي مساكن
عكرمة2444 الحسن عطا محمد الصاخور23‐07‐2012حلبمارعحبيب على http://youtuبالقصف be/ki3M 8DIKz8 عكرمة2444 الحسن عطا محمد 2012حلبمارعحبيب 07 http://youtu.be/ki3M_8DIKz8بالقصف على الصاخور23
داوود2445 نتيجة القصف على مساكن ھنانو23‐07‐2012انثىحلباعزازألمازة
داوود2446 نتيجة القصف على مساكن ھنانو23‐07‐2012انثىحلباعزازأمينة
خلو2447 خليل نتيجة القصف على مساكن ھنانو23‐07‐2012انثىحلباعزازأمل
حورية2448 الدينعبدالوھاب 232012حلبصالح 07 الدين23 صالح طريق عل قناص برصاص قتل حورية2448 الدين23‐07‐232012حلبصالح الدينعبدالوھاب قتل برصاص قناص على طريق صالح
الشھابي2449 عيسى صالح بن 30حلبالبابعالء http://youtu.be/AGJ4qoyH_iAنتيجة القصف العشوائي23‐07‐2012سنة
الراجح2450 محمود 33حلبالبابسامر نتيجة القصف العشوائي23‐07‐2012سنة
شھابي2451 كرمو حج نزار نتيجة القصف العشوائي23‐07‐2012حلبالبابعلي
24 ال2 ال 21لال 2012نة 0 ا23 ش ال ف الق ة نت الرجب2452 سليم محمد 21حلبالبابمحمود نتيجة القصف العشوائي23‐07‐2012سنة
معراوي2453 برصاص قوات األمن23‐07‐2012حلباألعظميةزكريا
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طفل قتل بطلق ناري في الخاصرة من قوات األمن في 23‐07‐2012طفلحلبصالح الدينأحمد ھنانو البر2454
حي االعظمية

بظت2455 مصطفى الدينعلي الحمدانية23‐07‐2012طفلحلبصالح ملعب قرب قناص برصاص قتل طفل،
http://www.youtube.com/watch?
v=giiGQqBSoW0&feature=em‐ ب2455 ى يني 2012لبح  07 ي23 ب رب  ص  ص  ل بر vل  giiGQqBSoW0&feature em

uploademail
رزوق2456 شيخ حسن http://youtu.be/sxz1IIeKTPQنتيجة القصف العشوائي23‐07‐2012حلبحريتانعماد
تلجة2457 حسين نتيجة القصف العشوائي23‐07‐2012حلبالبابنادر

http://wwwأ youtube com/watch? ميرش2458 سعيد 12حلبالبابأحمد ?http://www.youtube.com/watchنتيجة القصف العشوائي23‐07‐2012سنة
v=DT2XL8mn2ZQ

ميرش2459 سعيد http://youtu.be/DT2XL8mn2ZQنتيجة القصف العشوائي23‐07‐2012حلبالبابعلي
علي2460 حاج نتيجة القصف العشوائي23‐07‐2012حلبالبابمحمود
ز2461 الك عة ج ؤف 2012حلالباعبدال 07 ائ23 ش ال ف الق ة نت الكرز2461 جمعة نتيجة القصف العشوائي23‐07‐2012حلبالبابعبدالروؤف
الراغب2462 سليم مھيمن نتيجة القصف العشوائي23‐07‐2012حلبالبابمحمد
االسم2463 يصل طفل قتل نتيجة القصف العشوائي23‐07‐2012طفلحلبالبابلم

https://www.facebook.com/photo

23‐07‐2012حلبعفرينرياض الغباري2464
برصاص قوات األمن في استعصاء داخل سجن حلب 

المركزي

ttps:// . aceboo .co /p oto
.php?fbid=444767985545975&set=
a.224087154280727.57362.224074

560948653&type=1&theater

خطيب2465 سجن حلب23‐07‐2012حلبزكريا برصاص قوات األمن في استعصاء داخل
مطاوع2466 سجن حلب23‐07‐2012حلبيزن برصاص قوات األمن في استعصاء داخل
فالحة2467 سجن حلب23‐07‐2012حلبمحمد برصاص قوات األمن في استعصاء داخل
عموري2468 سجن حلب23‐07‐2012حلبأمير برصاص قوات األمن في استعصاء داخل وري ببير جن ل ي ن و ص بر
خضور2469 علي سجن حلب23‐07‐2012حلبحسين برصاص قوات األمن في استعصاء داخل
نوري2470 احمد سجن حلب23‐07‐2012حلبمصطفى برصاص قوات األمن في استعصاء داخل
حكمت2471 سجن حلب23‐07‐2012حلبفؤاد برصاص قوات األمن في استعصاء داخل
آغا2472 حلب23‐07‐2012حلبعامر سجن داخل استعصاء في األمن قوات برصاص آغا2472 سجن حلب23‐07‐2012حلبعامر برصاص قوات األمن في استعصاء داخل
الكفري2473 برصاص قناص23‐07‐2012درعاحمرينبسام
الرويلي2474 حسن http://youtu.be/U6NYOvuaoFoبالقصف العشوائي23‐07‐2012درعاالنعيمةوائل
السراحين2475 رشيد بيته23‐07‐2012درعاالغارية الشرقيةماجد توقف قلبه اثر سقوط قذيفة بجانب
السالمات2476 اسماعيل 2012درعاالحراكھما 07 ن23 األ قوات صاص httpب // o t be/sh ZWkY c2E السالمات2476 اسماعيل http://youtu.be/shyZWkYuc2Eبرصاص قوات األمن23‐07‐2012درعاالحراكھمام
صافي2477 ابو طعمة برصاص قوات األمن23‐07‐2012درعاالحراكمحمد
المصري2478 برصاص قوات األمن23‐07‐2012درعاالحراكوسيم
القداح2479 اسماعيل http://youtu.be/U8P7tPpd4t8برصاص قوات األمن23‐07‐2012درعاالحراكابراھيم

ا ال ز خ لطا شات الق ف ش ال ا ق ل العابدين2480 زين خير محمد بدمشق23‐07‐222012درعاتسيلطارق على يد قوات الجيش في حي القدم

متأثرا بجراحه التي أصيب بھا نتيجة القصف العشوائي 23‐07‐2012درعاخربة غزالةأحمد خالد الشبالق2481
يوم األمس

النجار2482 برصاص قناص23‐07‐452012درعادرعا المحطةوليد

نقيب منشق، قتل برصاص قوات الھجانة على الحدود 23Yes‐07‐2012درعانصيبأحمد عبد العزيز زريقات2483
األردنية السورية

قتل برصاص قوات الھجانة على الحدود األردنية 23‐07‐2012درعانصيبعبدالحليم أحمد زريقات2484
وريالسورية

قتل برصاص قوات الھجانة على الحدود األردنية 23‐07‐2012درعاأنس عصام2485
السورية

قتل برصاص قوات الھجانة على الحدود األردنية 23‐07‐2012درعاعقلة محاميد2486
السوريةالسورية

قتل برصاص قوات الھجانة على الحدود األردنية 23‐07‐2012درعامحمد علي محمود الزعبي2487
السورية

العقله2488 مرعي العشوائي23‐07‐2012درعاالزبايرحسن خريج كلية الھندسة، قتل نتيجة القصف
مرزوق2489 عودة الزبايرمحمود 2012درعابلدة 07 العشوائ23 القصف نتيجة مرزوق2489 عودة نتيجة القصف العشوائي23‐07‐2012درعابلدة الزبايرمحمود
مرزوق2490 عوده محمود 12طفلدرعاالزبايريامن طفل، قتل نتيجة القصف العشوائي23‐07‐2012سنه
التركماني2491 نتيجة القصف العشوائي23‐07‐2012انثىدرعاالحراكحنان
المصري2492 محسن http://youtu.be/mXD61_Focwcبرصاص قوات األمن23‐07‐2012درعاأم المياذنمنذر
اخال2493 الن لة 90ا 2012ا 0 ا23 ش ال ف hالق // b / حيدر2493 90ادلبمعرة النعمانخالد http://youtu.be/KmRjn1SExn8بالقصف العشوائي23‐07‐2012ا
منفوخ2494 خالد http://youtu.be/edQqmSN8L4Eبالقصف العشوائي23‐07‐2012انثىادلبمعرة النعمانخيرية
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الدودي2495 http://youtu.be/edQqmSN8L4Eبالقصف العشوائي23‐07‐2012ادلبمعرة النعمانمحمود
حرب2496 محمد http://youtu.be/uvaD4FCwupQبرصاص قوات األمن23‐07‐2012ادلبطعومفادي
االمين2497 العشوائي23‐07‐722012ادلبكنفصرةعبدو توفي متأثرا بجراحه بسبب القصف

قوات برصاص جريحاً اعتقاله بعد التعذيب تحت قتل
23Yes‐07‐2012ادلبزردناعمر حبوش2498

و  ص  يب ب  جري  بر ل  
الجيش على حاجز البريد في سيف الدولة بحلب، بتاريخ 

23‐7‐2012
الكردي2499 برصاص قوات الجيش23‐07‐2012ادلبخان شيخونياسر
الكبب2500 حشاش شيخونأحمد الجيش23‐07‐2012ادلبخان قوات برصاص الكبب2500 حشاش برصاص قوات الجيش23‐07‐2012ادلبخان شيخونأحمد

طبيب، قتل تحت التعذيب بعد اختطافه من منزله من قبل 23Yes‐07‐2012ادلبعلي ابازيد2501
قوات األمن ليلة أمس

ظليطو2502 على يد قوات الجيش23‐07‐2012ادلببداماعمر
شحيد2503 2012ادلالناجيةاجد 07 ش23 ال ات ق د عل شحيدي2503 على يد قوات الجيش23‐07‐2012ادلبالناجيةماجد
قجعة2504 http://youtu.be/LFUW‐NIsYTMبالقصف العشوائي23‐07‐2012حمصالغنطومالك
حديد2505 http://youtu.be/hdmsa4oJ1V8على يد قوات الجيش23‐07‐2012انثىحمصتير معلةأحالم
ديب2506 http://youtu.be/z56EJlZ‐cHsبالقصف العشوائي23‐07‐2012حمصالرستنعبدو

http://youtu.be/ux0gyW8QOdUبرصاص قناص داخل سيارته قرب القعلة23‐07‐2012حمصباب السباعمجھول الھوية2507

قتل على يد قوات موالية للنظام، أثناء عودته من دمشق 23‐07‐2012حمصقلعة الحصنابراھيم عبدهللا ملحم2508
على طريق حمص طرطوس

قتل على يد قوات موالية للنظام، أثناء عودته من دمشق 23‐07‐2012حمصقلعة الحصنھالل غصوب الملحم2509
على طريق حمص طرطوس

سرور2510 غسان http://youtu.be/f0x1B9v4Vwoعلى يد قوات الجيش23‐07‐2012حمصقلعة الحصنبالل
األشقر2511 الكريم عبد على يد قوات الجيش23‐07‐2012انثىحمصالغنطوعبير ر ريم ب جيشىصوبير و ي ى
النايف2512 محمد http://youtu.be/COwEOB_EV3oبرصاص قّناص على مفرق المختارية23‐07‐2012حمصدار الكبيرةأحمد
البويضاني2513 العشوائي23‐07‐2012انثىحمصالمباركيةوحيدة أم محمود، سيدة قتلت نتيجة القصف

توفي متأثرا بجراحه حيث أصيب منذ مدة برصاص قناص23‐07‐172012حماةالصابونيةعبدالملك الحموي2514

المظلوم2515 شعالن الجيش23‐07‐202012حماةالعليلياتأحمد قتل في حرستا بريف دمشق على يد قوات
السليمان2516 جوصة23‐07‐272012حماةالعشارنةبديع برصاص قوات الجيش عند حاجز قرية

الرفعات2517 العمر متأثرا بجراح أصيب بھا برصاص قوات الجيش بتاريخ 23‐07‐2012حماةطيبة اإلماممحمد
26 06 2012

م
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السيد2518 عبيدان ً  بعد تعذيبه على يد قوات األمن23Yes‐07‐452012حماةاللطامنةأحمد http://youtu.be/bCJUIsolfbAذبحا
العشاري2519 صالح راضي على يد قوات الجيش في حي الجورة23‐07‐2012ديرالزوربرسعشاري
الموسى2520 ثلجي بدمشق23‐07‐312012ديرالزورالزرعدي قتل برصاص قناص في برزة البلد

شالزالزال ل ال ة ف قنا ا قتل الموسى2521 عبيد بدمشق23‐07‐322012ديرالزورالزروسيم قتل برصاص قناص في برزة البلد
نويجي2522 عدنان على يد قوات الجيش23‐07‐2012ديرالزورأحمد
السالم2523 ابراھيم قتلت برصاص قناص في مدينة البصيرة23‐07‐2012ديرالزورخيرية

حسن2524 نديم الشيخانمحمد يستقلھا23‐07‐2012الالذقيةوادي كان التي السيارة من بالقرب قذيفة سقوط http://youtuإثر be/TEJduIbWxtc حسن2524 نديم كان يستقلھا23‐07‐2012الالذقيةوادي الشيخانمحمد http://youtu.be/TEJduIbWxtcإثر سقوط قذيفة بالقرب من السيارة التي

النمر2525 232011‐07‐282012الالذقيةالرمل الجنوبيخالد

http://youtu.be/9PtZppjHk8gقتل برصاص قوات الجيش في مخيم النازحين بدرعا23‐07‐2012القنيطرةالجوالنعدي كايد النعيمي2526

النعيمي2527 فروان نتيجة القصف العشوائي على الذيابية بريف دمشق23‐07‐2012القنيطرةالجوالنمحمد
السجناوي2528 أحمد http://youtu.be/mmcAvRyZRzIنتيجة القصف على النازحين24‐07‐2012حماةاللطامنةعصام
السجناوي2529 عدنان http://youtu.be/mmcAvRyZRzIطفل قتل نتيجة القصف على النازحين24‐07‐2012طفلحماةاللطامنةمحمد
السجانوي2530 عدنان طفلةحماةاللطامنةھال ‐ النازحين24‐07‐2012انثى على القصف نتيجة قتلت http://youtuطفلة be/mmcAvRyZRzI السجانوي2530 عدنان طفلةحماةاللطامنةھال 2012انثى 07 http://youtu.be/mmcAvRyZRzIطفلة قتلت نتيجة القصف على النازحين24

ً  من قبل حاجز طيار قرب كازية رياض العبد 24‐07‐2012حماةاللطامنةصدام فاروق العبدهللا2531 أعدم ميدانيا
هللا

عثر على جثمانه في األراضي الزراعية وقد قتل بطلق 24‐07‐2012حماةاللطامنةقاسم فواز الغابة2532
نا

http://youtu.be/zAMd8x11YE8
ناري

استشھد مع ولده إثر إطالق نار عليه أثناء نزوحھم إلى 24‐07‐2012حماةاللطامنةرامز الحمروش2533
قرية معركبة

الحمروش2534 رامز طفل قتل مع والده إثر إطالق نار عليه أثناء نزوحھم إلى 24‐07‐52012طفلحماةاللطامنةأحمد
ة ة ق

http://youtu.be/mmcAvRyZRzI روش2534 ز 52012لر 07 24
قرية معركبة

http://youtu.be/mmcAvRyZRzI

الزيدان2535 محمد طفلةحماةاللطامنةبدرية ‐ النازحين24‐07‐2012انثى طفلة قتلت نتيجة إطالق النار على
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الزيدان2536 محمد طفلةحماةاللطامنةتركية ‐ النازحين24‐07‐2012انثى طفلة قتلت نتيجة إطالق النار على

عثر عليه مع اخيه، في االراضي الزراعية بين كرناز 24‐07‐2012حماةكفرنبودةأحمد عبد الرزاق البكور2537
واللطامنة

2 ك38 ال زاق ال ةهللا ن 2012اةكف 0 كرناز24 بين الزراعية االراضي في اخيه، مع عليه عثر البكور2538 عبدالرزاق ز 24‐07‐2012حماةكفرنبودةعبدهللا ر بين  ي زر ي  ر ي  ي  ع  ي  ر 
واللطامنة

الحرس2539 عبد بالطيران24‐07‐2012حماةناحية عقيرباتفواز استشھد مع أمه وأخيه نتيجة القصف
الحرس2540 عبد بالطيران24‐07‐2012حماةناحية عقيرباتمحمود استشھد مع أمه وأخيه نتيجة القصف

الحرس2541 عبد بالطيران24‐07‐2012انثىحماةناحية عقيرباتزعيلة استشھدت مع ولديھا نتيجة القصفالعشوائي 

العائلة2542 مجھول نتيجة القصف بالطيران24‐07‐2012حماةناحية عقيرباتأياد
األحمد2543 ابراھيم http://youtu.be/xsPH2j0a2RMنتيجة إطالق النار العشوائي24‐07‐492012حماةقرية الشريعةمؤيد
ش2544 األط د ح يعةياض الش ية اةق 382012ح 07 ائ24 ش ال النا إطالق ة httنت // t b / PH2j0 2RM األطرش2544 محمود http://youtu.be/xsPH2j0a2RMنتيجة إطالق النار العشوائي24‐07‐382012حماةقرية الشريعةرياض
يونس2545 حاج http://youtu.be/xsPH2j0a2RMنتيجة إطالق النار العشوائي24‐07‐502012حماةقرية الشريعةحمدان
يونس2546 حاج حسين http://youtu.be/xsPH2j0a2RMنتيجة إطالق النار العشوائي24‐07‐232012حماةقرية الشريعةحيان
يونس2547 حاج حسين http://youtu.be/xsPH2j0a2RMنتيجة إطالق النار العشوائي24‐07‐272012حماةقرية الشريعةسليم

ن ا ةغ الش ة شاةق ل ل طال ة يونس2548 حاج http://youtu.be/xsPH2j0a2RMنتيجة إطالق النار العشوائي24‐07‐222012حماةقرية الشريعةغريب
يونس2549 حاج أحمد http://youtu.be/xsPH2j0a2RMنتيجة إطالق النار العشوائي24‐07‐352012حماةقرية الشريعةمازن
يونس2550 حاج http://youtu.be/xsPH2j0a2RMنتيجة إطالق النار العشوائي24‐07‐2012حماةقرية الشريعةمواس
السعيد2551 علي http://youtu.be/8O3L8Vkg0BMنتيجة إطالق النار العشوائي24‐07‐502012حماةقرية الشريعةعماد
الحسن2552 نايف http://youtu.be/8O3L8Vkg0BMنتيجة إطالق النار العشوائي24‐07‐2012حماةقرية الشريعةيوسف
الحسن2553 ديب http://youtu.be/8O3L8Vkg0BMنتيجة إطالق النار العشوائي24‐07‐2012حماةقرية الشريعةابراھيم
الحسن2554 ديب http://youtu.be/8O3L8Vkg0BMنتيجة إطالق النار العشوائي24‐07‐2012حماةقرية الشريعةأحمد
الحسن2555 ديب http://youtu.be/8O3L8Vkg0BMنتيجة إطالق النار العشوائي24‐07‐2012حماةقرية الشريعةحسن ن يب رين يري و ر ق إ ttp://youtu.be/8O3يج 8 g0
خباص2556 أحمد http://youtu.be/8O3L8Vkg0BMنتيجة إطالق النار العشوائي24‐07‐2012حماةقرية الشريعةفھد
السالم2557 عبد http://youtu.be/8O3L8Vkg0BMنتيجة إطالق النار العشوائي24‐07‐2012حماةقرية الشريعةمحمد
عليوي2558 عمر http://youtu.be/8O3L8Vkg0BMنتيجة إطالق النار العشوائي24‐07‐2012حماةقرية الشريعةمصطفى
الشامي2559 الملعبأحمد قديمة24‐07‐2012حماةجنوب إصابة إثر بجراحه متأثرا توفي الشامي2559 قديمة24‐07‐2012حماةجنوب الملعبأحمد توفي متأثرا بجراحه إثر إصابة
ياقتي2560 عبدالغني القصر24‐07‐2012حلبالكالسةعبدالرحمن بالقصف العشوائي  على بستان
الشھابي2561 الراغب نتيجة القصف على الباب على المدينة24‐07‐2012حلبالبابمحمد
عليك2562 السالم القصر24‐07‐2012حلبالكالسةيحيى بالقصف العشوائي  على بستان

ع النزوح حاولته اثناء قتل اول نة ياء كي طالب النزوح مع 24‐07‐2012حلبسيف الدولةاحمد البي2563 طالب كيمياء سنة اولى قتل اثناء محاولته
القصف عائلته  من حي سيف الدولة نتيجة

شھابي2564 بحلب24‐07‐452012انثىحلبالزبديةسامية بقصف مدفعي على المنازل في الزبدية
البكاري2565 زيدان محمد الجيش24‐07‐252012حلبالمرجةحمزة http://youtu.be/sfqewX2qdoeقتل في الصالحين  على يد قوات

24‐07‐2012حلبمحمد رمو2566
توفي متأثرا بجراحه بعد أن قامت قوات األمن باطالق 

الرصاص باالمس داخل السجن المركزي

https://www.facebook.com/photo
.php?fbid=444767985545975&set=
a.224087154280727.57362.224074

560948653&type=1&theater560948653&type=1&theater

توفي متأثرا بجراحه بعد أن قامت قوات األمن باطالق 24‐07‐2012حلبمحمد شبيرا2567
الرصاص باالمس داخل السجن المركزي

http://youtu.be/Jo6lI_EceiA

كله2568 ا 2012لع 07 األمن باطالق 24 httتوفي متأثرا بجراحه بعد أن قامت قوات // t b /J 6lI E iA كله2568 ق24‐07‐2012حلبعصام ب ن و ن ب بجر ر ي و
الرصاص باالمس داخل السجن المركزي

http://youtu.be/Jo6lI_EceiA

توفي متأثرا بجراحه بعد أن قامت قوات األمن باطالق 24‐07‐2012حلبعبدالرحمن حبش2569
الرصاص باالمس داخل السجن المركزي

http://youtu.be/Jo6lI_EceiA

محمود2570 حاج بالل العشوائي24‐07‐182012حلبالجينةملھم http://youtuبالقصف be/MHIagj9xIts محمود2570 حاج بالل 182012حلبالجينةملھم 07 http://youtu.be/MHIagj9xItsبالقصف العشوائي24
واكي2571 http://youtu.be/UfGwSkB5XmEبرصاص قوات األمن24‐07‐2012حلبمساكن ھنانومحمود

على يد قوات الجيش24‐07‐2012حلبصالح الدينمجھول الھوية2572
http://www.youtube.com/watch?
v=H2zgZBnzU3w&feature=em‐

l d iluploademail

?http://www.youtube.com/watchسيدة قتلت على يد قوات الجيش24‐07‐2012حلبالصاخورمجھول الھوية2573
v=HoqiM93x32s&feature=plcp
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بالقصف العشوائي24‐07‐2012حلبصالح الدينمحمود قاسم حمادة2574
http://www.youtube.com/watch?
v=0BH__P_u_B8&feature=em‐

uploademail

2012لفطف2 0 ا24 ن ز ا ة ا فة قذ ة ن ة ا اف ت ا عمر2575 محمد حاجز عندان24‐07‐2012حلبعفرينمصطفى باستھداف سيارة مدنية  بقذيفة دبابة من

http://youtu.be/5d6e6Wot99gباستھداف سيارة مدنية  بقذيفة دبابة من حاجز عندان24‐07‐2012حلبعفرينحمزة محمد عمر2576

المحيميد2577 يوسف العشوائي24‐07‐2012حلبالصاخورحسن القصف جراء المحيميد2577 يوسف جراء القصف العشوائي24‐07‐2012حلبالصاخورحسن
كاظم2578 برصاص قناص24‐07‐2012حلبالسكرينضال

http://youtu.be/O8BFr63mWOAنتيجة القصف على الحي24‐07‐2012حلبالشيخ خضرمجھول الھوية2579

ش2580 البط صطيف الباجا يق 702012حلط 07 ال24 عل ائ ش ال ف الق ا البطوشي2580 صطيف جراء القصف العشوائي على الحي24‐07‐702012حلبطريق البابجاسم

ممرض قتل   برصاص قناصة  اثناء قيامه باسعاف   24‐07‐2012حلبمساكن ھنانوخالد عثمان2581
الجرحى  في حي الشيخ خضر

http://m.youtube.com/watch?v=Q
XjvME4dEu0

الھوية2582 الماليةمجھول بالرأس24‐07‐2012حلبدوار بطلقات اعدامه وتم االيدي https://www.youtube.com/watchمكبل ھوي2582 يجھول ر  2012بو 07 س24 ر ب م  ب ي و الي بل 
?v=‐D96pesYN6A

https://www.youtube.com/watchمكبل االيدي وتم اعدامه بطلقات بالرأس24‐07‐2012حلبدوار الماليةمجھول الھوية2583
?v=‐D96pesYN6A

الھوية2584 الماليةمجھول 2012حلبدوار 07 بالرأس24 بطلقات اعدامه وتم االيدي https://www.youtube.com/watchمكبل الھوية2584 بالرأس24‐07‐2012حلبدوار الماليةمجھول مكبل االيدي وتم اعدامه بطلقات
?v=‐D96pesYN6A

https://www.youtube.com/watchمكبل االيدي وتم اعدامه بطلقات بالرأس24‐07‐2012حلبدوار الماليةمجھول الھوية2585
?v=‐D96pesYN6A

https://www.youtube.com/watch
على يدقوات الجيش24‐07‐2012ريف دمشقدوماصبحي عبد الغني المشعوت2586

ttps:// .youtube.co / atc
?v=mpbkr2l6ApI&feature=youtu.b

e

مراد2587 محمد دمشقدوماعبادة الجيش24‐07‐2012ريف يدقوات على
http://www.youtube.com/watch?
v=mqFlEsF rMU&feature=youtube مراد2587 محمد دمشقدوماعبادة v=mqFlEsF_rMU&feature=youtubeعلى يدقوات الجيش24‐07‐2012ريف

gdata

يدعى أبو فراس قتل على يد قوات الجيش24‐07‐2012ريف دمشقدوماعبدالكريم صعب2588
http://www.youtube.com/watch?
v=73vlVvqeS6E&#38;feature=yout

b dube gdata

يدعى أبوبسام قتل على يد قوات الجيش24‐07‐2012ريف دمشقدومامحمود صعب2589
http://www.youtube.com/watch?
v=CZqaNmqZ80U&#38;feature=yo

utube gdata
// /

بالقصف العشوائي24‐07‐2012ريف دمشقالضميرعلي عيسى2590
http://www.youtube.com/watch?
v=vAtzKw0X7Ro&feature=youtu.b

e
النقيب2591 أسامة دمشقمعضمية الشامخالد برصاص قوات الجيش في الوعر24‐07‐2012ريف
حسنين2592 أحمد دمشقمعضمية الشامأسامة برصاص قناص24‐07‐2012ريف
صوان2593 شفيق دمشقمعضمية الشامخليل برصاص قوات األمن24‐07‐2012ريف
زين2594 دمشقسقباأيمن http://youtu.be/P7xgVrAinsAقتل على يد قوات الجيش في جرمانا24‐07‐2012ريف
جمعة2595 أحمد دمشقمحمد والدته أسمھان نتيجة القصف العشوائي24‐07‐32012طفلريف يق و يج ن ھ و
عثمان2596 حسن دمشقحوش عربمنى نتيجة القصف العشوائي24‐07‐2012انثىريف
كوجك2597 الدين محي برصاص قناص في دوما24‐07‐19492012دمشقالصالحيةفايز

ف ة ل ش ل ق ق
https://www.facebook.com/photo

24‐07‐2012دمشقالقابونمحمد شكور2598
سيارته  في قامت قوات الجيش بالدبابة بدھسه وھو

بالدبابة
.php?fbid=503658422982897&set=
a.503632979652108.135161.32564

7834117291&type=3&theater

24‐07‐2012دمشقالقابونھشام شكور2599
قامت قوات الجيش بالدبابة بدھسه وھو في سيارته 

بالدبابة

https://www.facebook.com/photo
.php?fbid=503658422982897&set=
a.503632979652108.135161.32564

7834117291&type=3&theater7834117291&type 3&theater

زكريا2600 على يد قوات الجيش24‐07‐2012دمشقالقدموسيم
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راضية2601 أحمد إعدام ميداني24‐07‐2012دمشقبرزةفايز
المسلماني2602 دمشقحوش عربمحمد نتيجة القصف العشوائي24‐07‐2012ريف
السمكري2603 برصاص قناص24‐07‐2012دمشقالقدممحمد

http://www.youtube.com/watch?
برصاص قناص.24‐07‐2012دمشقالقدمعصام مدلل2604

http://www.youtube.com/watch?
v=g5f9r19gWOg&feature=youtu.b

e

تم اعادمه على يد قوات الجيش على طريق اتستراد 24‐07‐2012دمشقالقدمناصر الحسين2605
الدول درعا دمشق درعا الدولي .دمشق

زينة2606 يحيى دمشقكناكرابراھيم الخشب24‐07‐2012ريف قتل على يد قوات األمن في جباتا

24‐07‐2012دمشقالقدممجھول الھوية2607
تم اعدامه على يد قوات الجيش ووجدت الجثة مكبلة 

األيدي
https://www.facebook.com/photo

.php?fbid=475522432472601 pي p

24‐07‐2012دمشقالقدممجھول الھوية2608
تم اعدامه على يد قوات الجيش ووجدت الجثة مكبلة 

األيدي
https://www.facebook.com/photo

.php?fbid=475522432472601

24‐07‐2012دمشقالقدممجھول الھوية2609
تم اعدامه على يد قوات الجيش ووجدت الجثة مكبلة 

األيدي
https://www.facebook.com/photo

.php?fbid=475522432472601

مكبلة الجثة ووجدت الجيش قوات يد عل اعدامه https://wwwتم facebook com/photo
24‐07‐2012دمشقالقدممجھول الھوية2610

الجثة مكبلة  تم اعدامه على يد قوات الجيش ووجدت
األيدي

https://www.facebook.com/photo
.php?fbid=475522432472601

شمير2611 طفلةحمصالرستنزھرة ‐ http://youtu.be/2SjXKI9z6Fkطفلة قتلت بالقصف العشوائي24‐07‐2012انثى
أيوب2612 عبدالكريم http://youtu.be/ZogebNR3KP4بالقصف العشوائي24‐07‐2012حمصالرستنمحمد يوب ريم نب يصر و /ttp://youtu.beب ogeb 3
العبيد2613 الرحمن عبد http://youtu.be/NmaZ5sqGJGsبالقصف العشوائي24‐07‐2012حمصالرستنمحمد
الخطيب2614 http://youtu.be/N9CBv_2nY1Qبالقصف العشوائي24‐07‐2012انثىحمصالرستنھالة
األحمد2615 بالقصف العشوائي24‐07‐2012حمصالرستنعبدهللا
األحمد2616 العشوائي24‐07‐2012حمصالرستنمحمد بالقصف األحمد2616 بالقصف العشوائي24‐07‐2012حمصالرستنمحمد
غصيب2617 رائد بالقصف العشوائي24‐07‐2012حمصالرستنحسن
األحمد2618 محمد http://youtu.be/N9CBv_2nY1Qبالقصف العشوائي على الرستن24‐07‐2012حمصغرناطةأحمد
نعسان2619 عبدالقادر http://youtu.be/N9CBv_2nY1Qبالقصف العشوائي24‐07‐2012حمصالرستنمحمد

نية األ ع األف ف التعذيب تحت قتل و وفنان نحات األفرع األمنية 24Yes‐07‐2012حمصمرمريتاوائل قسطون2620 نحات وفنان سوري قتل تحت التعذيب في
بحمص

أمون2621 برصاص قناص24‐07‐2012حمصجوسيةعالم
المرعي2622 القادر عبد بدمشق24‐07‐2012حمصقلعة الحصنمحمد على يد قوات الجيش في حي القدم

ال خال لةأن شال ال ا ق //ل / الدين2623 سعد خالد http://youtu.be/1KBtDIYiDPIعلى يد قوات الجيش24‐07‐2012حمصالحولةأنس

حرقا داخل المنزل في حي الدحاديل بدمشق أثناء اقتحام 24‐07‐2012حمصقلعة الحصنأحمد محمد رمضان2624
الحي من قبل قوات الجيش

حسن2625 حرقا داخل المنزل في حي الدحاديل بدمشق أثناء اقتحام 24‐07‐2012حمصتلكلخعبدالقادر حسن2625 24‐07‐2012حمصتلكلخعبدالقادر
الحي من قبل قوات الجيش

حيث قامت قوات األمن بإلقاء النار والقنابل الغازية على 24‐07‐2012حمصسجن حمص المركزيجندل رجوب2626
السجناء

ا2627 خ كزد ال 152012طفلن 07 الغازية على 24 حيث قامت قوات األمن بإلقاء النار والقنابل خرما2627 ى24‐07‐152012طفلحمصسجن حمص المركزيمحمد زي ب و ر بإ ن و ي
السجناء

عالء شعبوق /ادلب  / سلقين/ يعمل سائق 
من عشوائي رصاص باطالق قتل تاكسي

قتل في استعصاء السجن المركزي بحلب24‐07‐2012ادلباحمد العبد هللا ابو يزن2628

ن  ي  و ص  ق ر ل ب ي 
عناصر االمن في حي سيف الدولة بحلب 

https://www.facebook.com/photo
=php?fbid=398594103538318&set.
372518726145856 86876 372513a.372518726145856.86876.372513
type=1&theater&249479737

صبيح2629 بقذيفة24‐07‐2012انثىادلبكفرسجنةرضية منزلھا استھدف حيث العشوائي القصف نتيجة بيح2629 ي جر 2012ىبر 07 ي24 ھ ب ز ھ ي  ي  و يج  

عساف2630 أصيب برصاص قناص قوات األمن24‐07‐202012ادلببنشعمار
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الحميد2631 ياسين  برصاص قوات األمن24‐07‐2012ادلبالبارةحسان
أكتع2632 يحيى على يد قوات الجيش24‐07‐2012ادلبأريحاأحمد 
خبير2633 طفلةادلبأريحازھراء ‐ http://youtu.be/bbidvNChJFAطفلة سقطت بالقصف العشوائي24‐07‐2012انثى
الصوراني2634 رضوان النعمانعبدالمجيد العشوائي24‐07‐2012ادلبمعرة بالقصف ي2634 ور ن و ر جي نب 2012بر  07 ي24 و ب 
عيد2635 حبيب http://youtu.be/8akjMyROslEبرصاص قناص24‐07‐2012ادلبأريحامصطفى
رشيد2636 محمد برصاص قناص24‐07‐242012ادلبعقربةحسام

https://www.facebook.com/photo

=php?fbid=419934061381960&set.على يد قوات الجيش24‐07‐2012ادلبكفرومةمحمد ھيثم الدرويش ا2637
a.361897490518951.82295.361874

930521207&type=1&theater

حاج2638 الجبا عبد يحاأفت 2012ادلأ 07 ش24 ال ات ق د httعل // t b /YJtJA 3M 5 موسى2638 حاج الجبار عبد http://youtu.be/YJtJAm3Mn5sعلى يد قوات الجيش24‐07‐2012ادلبأريحارأفت
خبير2639 الوھاب عبد الزھراء بالقصف العشوائي على أريحا24‐07‐2012انثىادلبسرمينفاطمة
سماق2640 الحمادة أحمد سامة24‐07‐2012ادلبكفرالتةيونس تم قنصه من حاجز جبل األربعين بطلقة
الھوية2641 http://youtu.be/gyvlhxSEBP0برصاص قناص24‐07‐2012ادلبسرمينمجھول

ل لف شا ة ل ف ش ل ق ل معلم2642 على يد قوات الجيش في المزة بدمشق24‐07‐2012ادلبموفق
الحمدو2643 محمد http://youtu.be/UdiD8u1mYU4على يد قوات الجش في قرية معان24‐07‐2012حماةالصواعقمنھل

طفلة قتلت بالقصف العشوائي على المالجئ24‐07‐2012انثى ‐ طفلةدرعاالحراكھند غسان السالمات2644
http://www.youtube.com/watch?
v=KqNHp969Mig&feature=youtu.bq p g y

e

طفلة قتلت بالقصف العشوائي على المالجئ24‐07‐2012انثى ‐ طفلةدرعاالحراكأسماء غسان السالمات2645
http://www.youtube.com/watch?
v=KqNHp969Mig&feature=youtu.b

ee

طفلة قتلت بالقصف العشوائي على المالجئ24‐07‐2012انثى ‐ طفلةدرعاالحراكماريا غسان السالمات2646
http://www.youtube.com/watch?
v=KqNHp969Mig&feature=youtu.b

e
http://www youtube com/watch?

طفلة قتلت بالقصف العشوائي على المالجئ24‐07‐52012انثى ‐ طفلةدرعاالحراكمحمد نمر السالمات2647
http://www.youtube.com/watch?
v=KqNHp969Mig&feature=youtu.b

e

السالمات2648 فيصل 62012طفلدرعاالحراكعبدالرحمن 07 المالجئ24 عل العشوائ بالقصف قتلت طفل
http://www.youtube.com/watch?
K NH 969Mi &f t t b السالمات2648 فيصل المالجئ24‐07‐62012طفلدرعاالحراكعبدالرحمن v=KqNHp969Mig&feature=youtu.bطفل قتلت بالقصف العشوائي على

e
السالمات2649 احمد قتلت بالقصف العشوائي على المالجئ24‐07‐222012انثىدرعاالحراكإخالص
القاسم2650 http://youtu.be/YwEMJe4FuNYمساعد منشق قتل بالقصف العشوائي24Yes‐07‐2012درعاغباغبجابر

ة ا اكالك ااال ا تأث ف ت الكسابرة2651 عيد توفي متأثرا بجراحه24‐07‐2012درعاالحراكمحمد
الھيمد2652 منصور برصاص قناص24‐07‐2012درعاالصنمينزكريا

https://www.facebook.com/photoقتل على يد قوات الجيش في حي القدم بدمشق24‐07‐2012درعاايمن احمد محمد ھالل الحوامدة2653
php?fbid=475489009142610.php?fbid=475489009142610

المتوالي2654 علي بالقصف العشوائي24‐07‐2012انثىدرعاطفسخديجة

http://m.youtube.com/watch?des
ktop_uri=%2Fwatch%3Fv%3DmXf
G5YILOpI%26feature%3Dyoutu.be ي G5YILOpI%26feature%3Dyoutu.beيىي
&feature=youtu.be&v=mXfG5YILO

pI&gl=US

علي2655 الحاج ياسر غزالةأسراء طفلةدرعاخربة ‐ العشوائي24‐07‐52012انثى بالقصف قتلت طفلة
https://www.youtube.com/watch
?v=3WJGAPc7J24&feature=player علي2655 الحاج ياسر طفلةدرعاخربة غزالةأسراء 52012انثى 07 _v=3WJGAPc7J24&feature=player?طفلة قتلت بالقصف العشوائي24

embedded
الثامر2656 طفلةديرالزورالبوكمالأمينة ‐ طفلة بالقصف العشوائي24‐07‐132012انثى
المنادي2657 سعيد على يد قوات الجيش24‐07‐2012ديرالزورراشد
العبدهللا2658 جاسم 2012ديرالزورالشحيلأمجد 07 الجيش24 قوات يد عل العبدهللا2658 جاسم على يد قوات الجيش24‐07‐2012ديرالزورالشحيلأمجد
الطه2659 طفلةديرالزورإيمان ‐ طفلة بالقصف العشوائي على البوكمال24‐07‐162012انثى
السيد2660 اثر سقوط قذيفة على منزله24‐07‐672012ديرالزورالجبيلةفايق

زمو2661 المجيد عبد الخربةمصطفى تم استھدافه من قبل قناص على اوتوستراد اريحا أثناء 24‐07‐192012الالذقيةبوز
ة لالذق ل ل

و2661 ز جي ب ربى 192012يبوز  07 24
عودته من  حلب الى الالذقية

بيطار2662 عابدين خالد سلمى24‐07‐352012الالذقيةشيرقاقعلي برصاص قناص أثناء القصف على مصيف
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الجاسم2663 على يد قوات الجيش24‐07‐272012حماةعقبرياتعبدالرزاق
الحمود2664 سعيد على يد قوات الجيش24‐07‐672012انثىحماةعقبرياتزعيله
الجاسم|2665 طفلةحماةعقبرياتصبا ‐ طفلةعلى يد قوات الجيش24‐07‐12012انثى
الظفير2666 محمد طفلةحماةعقبرياترمال ‐ الجيش24‐07‐162012انثى قوات يد على ير2666 ل 162012ىبرير 07 جيش24 و  ى ي 
الحالق2667 انور تم اعدامھم على يد قوات الجيش25‐07‐2012دمشقجوبرمحمد
ادريس2668 العزيز عبد تم اعدامھم على يد قوات الجيش25‐07‐2012دمشقجوبرحمزة 
الرحمن2669 عبد اثناء القصف على حي صالح الدين25‐07‐2012حلبحوربشار

على يد قوات االمن25‐07‐2012ريف دمشقالكسوةاحمد مروان خوندة2670

https://www.facebook.com/photo
.php?fbid=488442281185832&set=
a.248350081861721.76662.209795

349050528&type=1&theateryp

الصياد2671 خير محمد دمشقالكسوةعالء على يد قوات االمن25‐07‐2012ريف

http://youtu.be/eRXecLv4fOYتوفي متأثرا بجراحه بعد اصابته بشظايا قذيفة منذة مدة25‐07‐2012دمشقالقابونفراس البعلي2672

ل ق ا ّ ال قشالشاغإ أ ل ة ف عقيل2673 الرزاق عبد إبن قناص25‐07‐2012دمشقالشاغورمحمود يسكن في مدينة زملكا أصيب برصاص

من عشيرة الھوادجة على يد قوات الجيش  25‐07‐2012ريف دمشقالحجر االسورمصطفى محي الدين احمد2674
https://www.youtube.com/watch
?v=1hOYAIc84yo&feature=youtu.b

e

?http://www.youtube.com/watchبرصاص قناص المخفر25‐07‐2012ريف دمشقالضميرمصطفى القاضي أبو سعيد2675
v=O_ABHnCl2Z4

http://youtu.be/0wmw03GshGQبرصاص قوات األمن25‐07‐2012ريف دمشقالقيسانائل الكيالني2676

الرحمن2677 عبد دمشقالقيسايوسف األمن25‐07‐2012ريف يدعٮابو ياسين قتل برصاص قوات
جنيدي2678 ال من دمشقدارياشھيد مزارع داريا25‐07‐2012ريف قامت قوات الجيش باعدامه ورميه في

http://youtu.be/512oz‐WPMcAتم قتله وتعذيبه  والتمثيل بجثثه  على يد قوات الجيش25Yes‐07‐2012دمشقالقابونمجھول الھوية2679

المطير2680 لديھا ثالثة أوالد قتلت بالقصف العشوائي25‐07‐502012انثىحلبكرم الجزماتينجمة
سمور2681 بالقصف العشوائي25‐07‐502012حلبكرم الجزماتيعبدالفتاح
خرفانة2682 الرحمن عبد بالقصف العشوائي25‐07‐252012حلباعزازمحمود
مزبك2683 الدينمحمد 192012حلبصالح 07 العشوائ25 بالقصف مزبك2683 بالقصف العشوائي25‐07‐192012حلبصالح الدينمحمد
البطوش2684 عشيرة بالقصف العشوائي25‐07‐702012حلبطريق البابوجيه
جمال2685 ابن عيسى http://youtu.be/_cnWwdr1zI4بالقصف العشوائي25‐07‐132012طفلحلبالصاخورمحمد
أطرش2686 بالقصف العشوائي25‐07‐2012حلبصالح الدينعبدهللا

ل ال ف الق ا قتل طفال ل //ت / متزوج ولديه طفالن  قتل جراء القصف المروحي  على 25‐07‐272012طفلحلبالقاطرجيأحمد عبد اإلله بزارة2687
الحي

https://www.facebook.com/4045
56266267168

العلي2745 عطية على يد قوات الجيش25‐07‐2012ديرالزورفاضل

الطعمة2746 رياض طفلةديرالزورالحويقةسارة ‐ التامينات25‐07‐62012انث بناء في الموجود القناص برصاص قتلت طفلة الطعمة2746 رياض طفلةديرالزورالحويقةسارة ‐ بناء التامينات25‐07‐62012انثى طفلة قتلت برصاص القناص الموجود في

السطم2747 كوان برصاص قوات الجيش25‐07‐2012ديرالزورالشحيلاحمد

قامت قوات األمن بتعذيبه على خلفية اإلستعصاء بسجن 25Yes‐07‐2012ديرالزورباسل فياض2748
المركزي. زي.حلب ر ب 

إثر سقوط قذيفة على منزله بالقرب من مسجد الروضة.25‐07‐2012ديرالزورالجبيلةأحمد عبود2749

المھاوش2750 حسين على يد قوات الجيش25‐07‐2012ديرالزورفواز
العوض2751 جواد العشوائي25‐07‐2012ديرالزورخشامكمال بالقصف العوض2751 جواد 2012ديرالزورخشامكمال 07 بالقصف العشوائي25
الغرب2752 تم  قنصه في الميادين25‐07‐2012ديرالزوربقرصقصي
الھزيم2753 مطانس برصاص قناص في القصير25‐07‐422012حمصدويرحكمت
السالمة2754 الفتاح عبد تحت التعذيب على يد قوات األمن25Yes‐07‐2012ديرالزورياسين
العل2755 ابراھيم 2012ديرالزورحمود 07 بجراحه25 متأثرا العلي2755 ابراھيم متأثرا بجراحه25‐07‐2012ديرالزورحمود

تم اعتقاله من قبل قوات االمن وقتله رميا بالرصاص 25‐07‐2012درعاانخلأدھم نبيل الشمري2756
المدينه والقاء جثته في الحي الغربي من
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قتل على يد قوات الجيش في حي الفدم بدمشق25‐07‐2012درعاالطيحةرياض غالب الدعاس2757

https://www.facebook.com/photo
.php?fbid=401515596563200&set=
a.176290905752338.36553.175395
895841839&type=1&relevant cou895841839&type=1&relevant_cou

nt=1
الزعبي2758 اسماعيل علي على يد قوات الجيش25‐07‐252012درعاالغارة الشرقيةمحمود

سمير2759 محمد 25‐07‐2012درعاالمزيريبزيدون
?http://www.youtube.com/watchمتأثرا بجراحه جراء القصف المدفعي منذ الصباح الباكر 

v= MvyxiNpU80&feature=youtu b سمير2759 محمد v=_MvyxiNpU80&feature=youtu.bعلى البلدة25‐07‐2012درعاالمزيريبزيدون
e

االحمد2760 قاسم احمد بدمشق25‐07‐2012درعاجبابعبدو قتل على يد قوات الجيش في حي القدم

الحريري2761 بريف دمشق25‐07‐2012درعاأيمن قتل بالقصف العشوائي على منطقة السبينة ىي ي

على يد قوات الجيش في حي العسالي بدمشق حيث 25‐07‐662012درعانمرتيسير الكوشان2762
قاموا بحرقه وھو داخل منزله

الجاعوني2763 على يد قوات الجيش في قرية العجمي25‐07‐2012درعاالشجرةنديم
ال ةا لاالش ة ق ف ش ل ق ل السبسبي2764 على يد قوات الجيش في قرية العجمي25‐07‐2012درعاالشجرةايھم

مالزم أول منشق  قتل في الرستن بحمص بالقصف 25Yes‐07‐2012درعاعبدالرحمن ابو نوح2765
العشوائي

الطالع2766 برصاصة قناص في الرأس.25‐07‐602012درعامخيم النازحينمنصور

اثر سقوط قذيفة على بيتھم في مدينة سبينة بريف 25‐07‐452012انثىدرعاالحراكمريم قطف2767
دمشق.

https://fbcdn‐sphotos‐
a.akamaihd.net/hphotos‐ak‐

قتل في نھر عيشة بدمشق على يد قوات الجيش25‐07‐192012الحسكةعامودانيجرفان محمد فريد حسين2768
a.akamaihd.net/hphotos ak

ash4/c0.0.403.403/p403x403/378
261_328609387233493_13810608

95 n.jpg
الثالج2769 ياسين العشوائي25‐07‐2012الحسكةالقاسميةعبدالكريم المروحي بالقصف الثالج2769 ياسين بالقصف المروحي العشوائي25‐07‐2012الحسكةالقاسميةعبدالكريم
الحنظل2770 القصف المروحي العشوائي25‐07‐2012الحسكةخراب باجارعبدهللا
العظيم2771 عبد القصف المروحي العشوائي25‐07‐2012الحسكةخراب باجارالشيخ
الحنظل2772 القصف المروحي العشوائي25‐07‐2012الحسكةخراب باجارغزوان
الحنظل2773 باجارعدنان 2012الحسكةخراب 07 العشوائ25 وح ال القصف الحنظل2773 القصف المروحي العشوائي25‐07‐2012الحسكةخراب باجارعدنان
العلي2774 احمد القصف المروحي العشوائي25‐07‐2012الحسكةخراب باجارحسين
الحمودي2775 خضر القصف المروحي العشوائي25‐07‐2012الحسكةخراب باجارھشام
عبود2776 ياسين القصف المروحي العشوائي25‐07‐2012الحسكةخراب باجارعبدالجبار

ال ا اا ا ا كةخ اال ش ال ال ف الق الحسين2777 القصف المروحي العشوائي25‐07‐2012الحسكةخراب باجارابراھيم
الحرب2778 القصف المروحي العشوائي25‐07‐2012الحسكةخراب باجارفاضل
العليج2779 آل القصف المروحي العشوائي25‐07‐2012الحسكةخراب باجارمن
توفيق2780 بالقصف العشوائي25‐07‐102012طفلحماةكرنازخالد
توفيق2781 طفلةحماةكرنازغيداء ‐ طفلة قتلت بالقصف العشوائي25‐07‐122012انثى

بالقصف العشوائي على سيارة كان يستقلھا للنزوح من 25‐07‐2012حماةقلعة المضيقمحمد مصطفى محمد2782
المنطقة

http://youtu.be/lzcuAMN_KKs

ا2783 خ ة قخالد ض ال ة 2012انثاةقل 07 للنزوح من 25 httبالقصف العشوائي على سيارة كانت تستقلھا // t b /l AMN KK خباص2783 ن25‐07‐2012انثىحماةقلعة المضيقخالدية زوح ھ ر ي ى ي و ب
المنطقة

http://youtu.be/lzcuAMN_KKs

طفل قتل بالقصف العشوائي على سيارة كان يستقلھا 25‐07‐2012طفلحماةقلعة المضيقفراس محمد مصطفى2784
للنزوح من المنطقة

http://youtu.be/lzcuAMN_KKs

طف ةطف يستقلھاطفق كان سيارة على العشوائي بالقصف قتل طفل مصطفى2785 محمد يستقلھا 25‐07‐2012طفلحماةقلعة المضيقمصطفى كان طفل قتل بالقصف العشوائي على سيارة
للنزوح من المنطقة

http://youtu.be/lzcuAMN_KKs

الياسين2786 خالد http://youtu.be/0ufSgL9mVV0بالقصف العشوائي25‐07‐182012حماةمعردسباسل

توفي باطالق النار المباشر عليه في سيارته من قبل 25‐07‐372012حماةالتوينيوائل عمر الدج2787
ة الق ف د ال ز ا الحاجز الموجود في القريةال

فريجة2788 بالقصف العشوائي25‐07‐2012حماةقلعة المضيقعبدالكريم
نقار2789 خالد قتل اثناء محاولته االنشقاق بحلب25‐07‐2012حماةالحميديةعبدالرحمن
المرعي2790 حسين برصاص قوات األمن25‐07‐2012الرقةعلي
2 خ91 ش ل ا قةا 122012طفلال 0 األ2 ا ق ا شيخو2791 برصاص قوات األمن25‐07‐122012طفلالرقةاسماعيل
النعيمي2792 الطحان عدنان بدمشق25‐07‐2012القنيطرةھاني على يد قوات الجيش في حي القدم
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رصاص الجيش في حي القرابيص وتم اختطاف جثمانه25‐07‐2012حمصالخالديةسيف الدين الرفاعي2793

الحمدو2794 أحمد األمن26Yes‐07‐2012حماةصورانحمدون مجند منشق قتل برصاص قوات

2 شة9 أ ا ض ا 2012اةاف 0 األ26 ات ق ا hقتل // b / 4V W عيشة2795 أبو رضوان http://youtu.be/PmeB4VvewWgقتل برصاص قوات األمن26‐07‐2012حماةصورانصفوان

قتل في وادي جلين بطلق ناري من قبل قوات الجيش 26‐07‐2012درعاسحم الجوالنمحمد محمدوه2796
وتم اختطاف الجثة

شريح2797 سعيد اليوموكمؤيد األمن26‐07‐2012دمشقمخيم قوات برصاص شريح2797 سعيد برصاص قوات األمن26‐07‐2012دمشقمخيم اليوموكمؤيد
محمد2798 أحمد دمشقالسيدة زينبعبدالملك برصاص قوت األمن26‐07‐2012ريف
خلفان2799 هللا عبد جراء القصف على صالح الدين26‐07‐282012حلبعشيرة البوشعبانعدي
العواد2800 حميد برصاص قناص في مساكن ھنانو26‐07‐242012حلبعشيرة البو عاصيمحمود
لق2801 كنال 252012انثحلال 07 قنا26 ة ا الد ا لثالث ا ملقي2801 ام لثالث اوالد برصاصة قناص26‐07‐252012انثىحلبالسكريمنال

نتيجة القصف المدفعي على الحي  26‐07‐192012حلبالمشھدمحمد وتار2802
http://www.youtube.com/watch?
v=ywa7Yz645CM&feature=youtu.b

e
األ ل للاغةأ ق األخرس2803 علي قتل برصاص26‐07‐282012حلببزاغةأحمد

توفي متأثرا بجراحه بعد أن أصيب بالقصف العشوائي 26‐07‐2012حلبالمرجةعبدهللا الحسين2804
ليلة أمس

باكير2805 عمر برصاص قوات األمن26‐07‐382012حلبالمغايرأنس

برصاصة قناص قرب فرع المخابرات الجوية في جمعية 26‐07‐382012حلبالنيربمحمد حسين العزوز ابوراس2806
الزھراء

يدعى أبو الرضا أصيب برصاص قوات الجيش منذ مدة 26‐07‐2012حلبجرابلسعالء قداد2807
بجراحه متأثرا اليوم وتوفي

http://youtu.be/xAmFAIoXYaw
ر بجر يوم  ي  و و

الشيخ2808 اللطيف عبد على يد قوات الجيش26‐07‐2012حلبالبابمحمود

نتيجة اصابته بشظايا صاروخ اثناء قصف حي الجزماتي26‐07‐252012حلبقباسينمحمد ربيع االبراھيم2809

https://www.facebook.com/photo
.php?fbid=326572720770043&set=
a 114930265267624 21960 113270a.114930265267624.21960.113270

092100308&type=1
الھوية2810 على الحي26‐07‐2012طفلحلبالمشھدمجھول http://youtu.be/zrRUc39iGkAنتيجة اصابته بشظايا القذاف التي سقطت

الضبع2811 مجند أعدم برصاص قوات الجيش أثر محاولته االنشقاق26‐07‐2012حلبحسن مع

اعدم بعد تعذيبه بطلق ناري في الرأس من قبل حاجز 26Yes‐07‐352012حلبالسكرييحيى محمد صباغ2812
أمني في حي السكري

الرحال2813 الدولةأحمد متأثراً  بجراح أصيب بھا نتيجة القصف على منزله يوم 26‐07‐2012حلبسيف
أ

ل2813 ور 2012بي  07 26
أمس

الجاسم2814 عبدهللا برصاص قوات الجيش26‐07‐2012حلبالمرجةحسين

http://youtu.be/DqmQKWrdBoUبرصاص قناص بالصاخور26‐07‐2012حلباشارفمحمد اسماعيل صبحي محمد2815

بازرباشي2816 الرحمن عبد لديه اربع بنات قتل بالقصف العشوائي26‐07‐302012حلبصالح الدينمحمد

?http://www.youtube.com/watchعلى يد قوات الجيش26‐07‐2012حلبالبابعبداللطيف عبدو2817
v=bD2VgxgDxIs&feature=colike

حسن2818 ابن قلعية نتيحة القصف المدفعي على الحي26‐07‐172012حلبالمغايرأحمد
فارس2819 بالقصف العشوائي26‐07‐2012حلبالمشھدعزالدين
حوري2820 بالقصف العشوائي26‐07‐2012حلبصالح الدينبكري
آغا2821 محمد الدينأنور العشوائي26‐07‐512012حلبصالح بالقصف آغا2821 محمد 512012حلبصالح الدينأنور  07 بالقصف العشوائي26

ام لعشرة  اطفال قتلت نتيجة بالقصف على صالح الدين26‐07‐442012انثىحلبصالح الدينفاطمة محمد الحمادة2822

مسن2823 أصيب في عينه بشظايا قذيفة26‐07‐602012حلبصالح الدينشھيد 
اسماعيل2824 طفلةحلباالنصاريوالء 172012انث 07 الح26 عل القصف نتيجة قتلت طفلة اسماعيل2824 طفلةحلباالنصاريوالء ‐ الحي26‐07‐172012انثى طفلة قتلت نتيجة القصف على

متزوجة ولديھا ثالثة أوالد قتلت نتيجة القصف على الحي26‐07‐2012انثىحلباالنصاريھدى اسماعيل2825

مصري2826 المجيد عبد قذيفة استھدفت منزله26‐07‐232012حلبالزبديةمصطفى
ة282 ا ال ة فاط ة الش نة ةا ا طفلةلال 2012انث 0 ا26 ش ال ف الق طفلة الحمادة2827 فاطمة الشھيدة طفلةحلبالعامريةابنة ‐ طفلة بالقصف العشوائي26‐07‐2012انثى
اسماعيل2828 بنت نادر ابنة فاطمة الحمادة قتلت نتيحة القصف26‐07‐202012انثىحلبالعامريةھدى
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الصدر2829 نتيجة القصف على الحي26‐07‐142012حلباالنصاريمحمد
مرجان2830 على يد قوات الجيش26‐07‐202012حلببستان القصراسامة 

http://youtu.be/UP_vQ1MhVQwعثر على جثمانه في الجھة الشرقية من مدينة حريتان26‐07‐2012حلبحريتانمجھول الھوية2831

http://youtu.be/UP_vQ1MhVQwعثر على جثمانه في الجھة الشرقية من مدينة حريتان26‐07‐2012حلبحريتانمجھول الھوية2832

أعدم بالرصاص واحرق في داخل سيارة فان بيضاء 26‐07‐2012حلبمجھول الھوية2833
الزھراء جمعية ف النفط مدرسة خلف

http://youtu.be/Im824MrBPHI
خلف مدرسة النفط في جمعية الزھراء

أعدم بالرصاص واحرق في داخل سيارة فان بيضاء 26‐07‐2012حلبمجھول الھوية2834
خلف مدرسة النفط في جمعية الزھراء

http://youtu.be/Im824MrBPHI

الھوية2835 أعدم بالرصاص واحرق في داخل سيارة فان بيضاء 26‐07‐2012حلبمجھول
ا الزھ ة ف النفط ة د خلف

http://youtu.be/Im824MrBPHI
خلف مدرسة النفط في جمعية الزھراء

p //y /

أعدم بالرصاص واحرق في داخل سيارة فان بيضاء 26‐07‐2012حلبمجھول الھوية2836
خلف مدرسة النفط في جمعية الزھراء

http://youtu.be/Im824MrBPHI

الھوية2837 أعدم بالرصاص واحرق في داخل سيارة فان بيضاء 26‐07‐2012حلبمجھول
ة ف ة

http://youtu.be/Im824MrBPHI ھوي2837 2012بجھول 07 26
خلف مدرسة النفط في جمعية الزھراء

http://youtu.be/Im824MrBPHI

أعدم بالرصاص واحرق في داخل سيارة فان بيضاء 26‐07‐2012حلبمجھول الھوية2838
خلف مدرسة النفط في جمعية الزھراء

http://youtu.be/Im824MrBPHI

الھوية2839 2012حلبمجھول 07 http://youtuأعدم بالرصاص واحرق في داخل سيارة فان بيضاء 26 be/Im824MrBPHI الھوية2839 26‐07‐2012حلبمجھول
خلف مدرسة النفط في جمعية الزھراء

http://youtu.be/Im824MrBPHI

أعدم بالرصاص واحرق في داخل سيارة فان بيضاء 26‐07‐2012حلبمجھول الھوية2840
خلف مدرسة النفط في جمعية الزھراء

http://youtu.be/Im824MrBPHI

ة2841 ال 2012لل 07 فان بيضاء 26 hأعدم بالرصاص واحرق في داخل سيارة // b /I 824M BPHI الھوية2841 بي26‐07‐2012حلبمجھول ن ر ي ل ي رق و ص ر ب م
خلف مدرسة النفط في جمعية الزھراء

http://youtu.be/Im824MrBPHI

الحو2842 دمشقداريامصطفى اثر القصف بالھاون26‐07‐2012ريف
بلشة2843 دمشقداريااياد اثر القصف العشوائي26‐07‐2012ريف
خرياطي2844 دمشقدارياعادل العشوائي26‐07‐2012ريف القصف اثر خرياطي2844 دمشقدارياعادل اثر القصف العشوائي26‐07‐2012ريف
باشا2845 بكري دمشقداريااسماعيل اثر القصف العشوائي26‐07‐2012ريف
دعبيس2846 محمود دمشقحران العواميدأحمد http://youtu.be/gbyLQXmyk2Qعلى يد قوات الجيش26‐07‐2012ريف

عرابي2847 خليل دمشقالضميرمحمد ?http://www.youtube.com/watchبرصاص قناص حاجز المخفر26‐07‐2012ريف
fN7RPCZ Ik

ي
v=fN7RPCZx_Ik

?http://www.youtube.com/watchبرصاص قناص الحاجز الشرقي26‐07‐702012ريف دمشقضميرقاسم محمد العيسى2848
v=71MxuTdQj0Y

جلبوط2849 الجنسية26‐07‐2012دمشقمخيم اليرموكباسل برصاص قوات الجيش وھو فلسطيني
ال كف ال ةشخ ن ال ن ط فل ش ال ا ق ا السيد2850 الجنسية26‐07‐2012دمشقمخيم اليرموكموفق برصاص قوات الجيش وھو فلسطيني

عدنان2851 محمد برصاص األمن وھو فلسطيني الجنسية26‐07‐2012دمشقالحجر االسودأحمد

والدته نعمات حميدان، قتل برصاص قوات األمن في 26‐07‐312012دمشقساروجةمحمد محمد الحسان2852
حجيرة

سالم2853 ابو طه دمشقالبويضةياسمين برصاص قوات األمن26‐07‐292012انثىريف
حمود2854 نذير ً 26‐07‐2012دمشقالقدممحمد عثر عليه وقد قتل ذبحا
القادري2855 ً 26‐07‐2012دمشقالقدمعثمان عثر عليه وقد قتل ذبحا
طيارة2856 ابراھيم دمشقيلدامحمد بالقصف العشوائي26‐07‐372012ريف يقم و ب
المصري2857 محمد دمشقيلداعماد بالقصف العشوائي26‐07‐292012ريف
المصري2858 محمد دمشقيلداأحمد بالقصف العشوائي26‐07‐122012ريف
المصري2859 دمشقيلدامحمد بالقصف العشوائي26‐07‐582012ريف
النجار2860 سعيد يلدا26‐07‐602012دمشقالميدانأيمن على العشوائي بالقصف قتل النجار2860 سعيد 602012دمشقالميدانأيمن 07 قتل بالقصف العشوائي على يلدا26
منور2861 قتل بالقصف العشوائي على يلدا26‐07‐602012دمشقناصر
الحسان2862 محمد قتل بالقصف العشوائي على يلدا26‐07‐312012دمشقساروجةمحمد
الغندور2863 علي دمشقيلداعمر بالقصف العشوائي26‐07‐392012ريف
البيك2864 هللا عبد دمشقالكسوةمحمد 2012ريف 07 الجيش26 قوات يد http://youtuعل be/soi3hROIxTI البيكي2864 هللا عبد دمشقالكسوةمحمد http://youtu.be/soi3hROIxTIعلى يد قوات الجيش26‐07‐2012ريف
النداف2865 دمشقالكسوةعبدالرحمن http://youtu.be/soi3hROIxTIعلى يد قوات الجيش26‐07‐2012ريف
خليل2866 دمشقالقيساطاھر على يد قوات الجيش26‐07‐2012ريف

ة286 ال 2012شقالقال 0 ف26 ا قن قتل
http://www.youtube.com/watch?

الھوية2867 v=ZCgUZYO2fwQ&feature=youtu.bقتل قنصا في عربين26‐07‐2012دمشقالقابونمجھول
e
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قتل ذبحا بالسكاكين ومن ثم حرق ورميت الجثة بالقرب 26‐07‐2012دمشقالعساليأبو مازن الخطيب2868
من كازية القدم .

قتل ذبحا بالسكاكين ومن ثم حرق ورميت الجثة بالقرب 26‐07‐2012دمشقالعسالياحمد الخطيب2869
. القدم كازية م .من زي ا ن 

قتل ذبحا بالسكاكين ومن ثم حرق ورميت الجثة بالقرب 26‐07‐2012دمشقالعساليرائد الخطيب2870
من كازية القدم .

قتل ذبحا بالسكاكين ومن ثم حرق ورميت الجثة بالقرب 26‐07‐2012دمشقالعساليوسيم الخطيب2871
القدم كازية من كازية القدم .من

مختار الحي قتل ذبحا بالسكاكين ومن ثم حرق ورميت 26‐07‐2012دمشقالعساليأبو خلدون2872
. الجثة بالقرب من كازية القدم

البدوي2873 دمشقالضميرمريم طفلةريف ‐ ھاون26‐07‐102012انثى طفلة قتلت  جراء إصابتھا بشظية
العت2874 ياصالح شقدا د 452012يف 07 ائ26 ش ال ف الق ة نت العتر2874 دمشقدارياصالح نتيجة القصف العشوائي26‐07‐452012ريف

http://youtu.be/WvLY6wC6VbEبرصاص قناص26‐07‐2012ريف دمشقالھامةشاھر ناصر2875

الطحان2876 محمد دمشقدارياأحمد نتيجة القصف العشوائي26‐07‐2012ريف
ال اف شا شف ل ف لق ة المصري2877 دمشقدارياموفق نتيجة القصف العشوائي26‐07‐2012ريف

رمضان2878 منير دمشقالعبادةفرزات على يد قوات الجيش26‐07‐2012ريف
العرجا2879 آل ً 26‐07‐2012دمشقالقدممن عثر عليه وقد قتل ذبحا
العرجا2880 آل ً 26‐07‐2012دمشقالقدممن عثر عليه وقد قتل ذبحا

?http://www.youtube.com/watchبالقصف العشوائي26‐07‐2012درعادرعا البلدھايل حسن القطيفان2881
v=YiCUOCNDp2k

الشولي2882 الحريري منصور العروبة26‐07‐2012درعامليحة العطشأحمد http://youtu.be/XDk0iiS0s4Aقتل برصاص قوات الجيش في حي
https://www.facebook.com/photo

متأثراً  بجراح أصيب بھا برصاص قوات الجيش يوم أمس26‐07‐2012درعانوىحسين محمد السويداني2883

ttps:// . aceboo .co /p oto
.php?fbid=499751126706312&set=
a.232808296733931.76353.231799
336834827&type=1&relevant_cou

t 1nt=1
السبسبي2884 العجمي26‐07‐2012درعاالشجرةأيھم برصاص قوات الجيش في وادي
الجاعوني2885 العجمي26‐07‐2012درعاالشجرةنديم برصاص قوات الجيش في وادي
العلي2886 العجمي26‐07‐2012درعاالشجرةعبدو برصاص قوات الجيش في وادي
الخليل2887 عيس 2012درعاالشجرةمحمد 07 العج26 واد ف الجيش قوات صاص ب الخليل2887 عيسى العجمي26‐07‐2012درعاالشجرةمحمد برصاص قوات الجيش في وادي
محاسنه2888 العجمي26‐07‐2012درعاالشجرةأحمد برصاص قوات الجيش في وادي
الصباغ2889 قاسم العجمي26‐07‐2012درعانوىحسن برصاص قوات الجيش في وادي
خروب2890 أبو العجمي26‐07‐2012درعانوىحسين برصاص قوات الجيش في وادي

ن أ الالةأ ا ف ش ال ا ق ا نوح2891 أبو العجمي26‐07‐2012درعاجملةأمجد برصاص قوات الجيش في وادي

?http://www.youtube.com/watchنتيجة القصف العشوائي قرب مشفى فلسطين26‐07‐2012درعامحمد أحمد أبو خالد2892
v=bhEKBF5JbkE

الجاموس2893 يسار بالقصف العشوائي26‐07‐2012انثىدرعاداعلصفاء
الجاموس2894 يسار http://youtu.be/JqD5L1rAEPAبالقصف العشوائي26‐07‐2012درعاداعلضياء
عوير2895 السالم عبد بالقصف العشوائي26‐07‐2012درعاداعلأمين

الھالل2896 دنان ال ن 2012ادلاقد 07 ة26 قنا ة ا
محمد عبدو خطيب / ادلب/بشالمون / قتل 

ش ال ات ق د عل الھالل2896 العدنان حسين على يد قوات الجيش برصاصة قناصة26‐07‐2012ادلبسراقبمحمد
http://youtu.be/k37wLtWO9cM

الحسون2897 أحمد متأثرا بجراحه نتيجة القصف العشوائي26‐07‐2012ادلبنحلةعبدهللا
حماش2898 محمد مظاھرة26‐07‐2012ادلبالداناابن على قذيفة سقوط اثر حماش2898 محمد 2012ادلبالداناابن 07 اثر سقوط قذيفة على مظاھرة26
خريس2899 عرب عمار طفلةادلبالدانابنت ‐ طفلة اثر سقوط قذيفة على مظاھرة26‐07‐2012انثى
بدا2900 الحليم عبد اثر سقوط قذيفة على مظاھرة26‐07‐2012انثىادلبالدانازوجة
بدا2901 الحليم عبد اثر سقوط قذيفة على مظاھرة26‐07‐2012ادلبالداناابن

26‐07‐242012ادلبسراقبزكريا اليوسف2902
العب منتخب سورية وامية قتل نتيجة القصف المدفعي 

على حي المشھد بحلب
http://www.youtube.com/watch?
v=5UscFzv2VZ4&feature=youtu.be

االبراھيم2903 خالد على يد قوات الجيش26‐07‐2012ادلبكورينوليد
طك2904 ا لكا 2012ا 0 ش26 ال ا ق ل طكو2904 احمد على يد قوات الجيش26‐07‐2012ادلبكورينرامي
الحربي2905 سالم الجيش26‐07‐2012ادلبكورينمحمد سعودي الجنسية قتل على يد قوات

 

 لندن
ن - 

إلنسا
وق ا

  لحق
ورية

ة الس
لشبك

 ا

Syrian Network for Human Rights - L
ondon



?http://www.youtube.com/watchقتل على يد قوات الجيش وتم رمي الجثة26‐07‐2012ادلبمعرة النعمانمجھول الھوية2906
v=9les3PrQNqA&feature=youtu.be

البكور2907 صالح الزاويةعبدالقادر الجيش26‐07‐2012ادلبجبل قوات يد http://youtu.be/1gbx4‐5qlOAعلى ور2907 ب ح ر ويب ز 2012بجبل  07 جيش26 و  http://youtu.be/1gbx4ى ي  5qlOA

توفيت متأثرة بجراحھا جراء القصف العشوائي على 26‐07‐2012انثىادلبجسر الشغورفاطمة سليمان الجاسم2908
المنطقة

قضى متأثرا بجراحه التي اصيب بھا جراء القصف 26‐07‐2012ادلبسرمينقاسم ابن ابراھيم حسون2909
العشوائيالعشوائ

خطيب2910 نعمان نتيجة اصابته بشظايا قذائف الھاون26‐07‐2012ادلبالرامياحمد
علي2911 السيد برصاص قوات الجيش26‐07‐2012ادلببنشسامح
القطيني2912 عبدالعزيز متأثرة بجراحھا26‐07‐2012انثىادلبخان شيخونميادة
ف2913 ش ال ف ش د 192012ادلاح 07 نة26 د ال عل ائ ش ال ف الق المشرف2913 مشرف بالقصف العشوائي على المدينة.26‐07‐192012ادلباحمد
الحموية2914 ديب قوات الجيش26‐07‐2012ادلبكنيسة بني عزمحمد اعتقل على أحد الحواجز وقتل على يد
الزھوري2915 محمد المدينة26Yes‐07‐2012حمصالقصررضوان على مساعد منشق قتل بالقصف العشوائي
البيريني2916 قذيفة26‐07‐2012حمصباب ھودموسى http://youtu.be/_5NTC6SkQ8oمتأثرا بجراحه حيث أصيب بشظايا

برصاص قوات الجيش على طريق حمص  دمشق الدولي26‐07‐212012حمصأبلعبدالحميد عدنان شام2917

الدين2918 شمس توفي متأثراً  بجراحه26‐07‐2012حمصالقصيرخالد
اللطوف2919 جمعة عبدالكريم الدين برصاص قوات الجيش26‐07‐2012حمصتلبيسةجالل
السلقيني2920 برصاص قوات الجيش26‐07‐2012حمصتلبيسةعبداالله

?http://www.youtube.com/watchبرصاص قوات الجيش  26‐07‐2012حمصتلبيسةأحمد محمد مرعي2921
v=5ukl0gyEoCo

خ2922 ش د ةا 2012تل 07 ش26 ال ات ق ?http://www.youtube.com/watchا شيخو2922 يحيى //:ttpبرصاص قوات الجيش26‐07‐2012حمصتلبيسةاحمد .youtube.co / atc ?
v=5ukl0gyEoCo

ً  مشوه الجثة، بعد اعتقاله من قبل 26‐07‐2012حمصالقصيرأصالن محمود الزھوري2923 عثر عليه مشنوقا
الجيش منذ فترة

قبل من اعتقاله بعد الجثة، مشوه مشنوقاً عليه عثر المصري2924 الرحمن عبد من قبل 26‐07‐2012حمصالقصيرمحمد عثر عليه مشنوقا  مشوه الجثة، بعد اعتقاله
الجيش منذ عدة أيام

ادريس2925 نقيب منشق قتل بالقصف العشوائي26Yes‐07‐2012حمصالقصيرمحمد
سرور2926 محمد بالقصف المدفعي26‐07‐2012حمصقلعة الحصنعبدالكريم

لي ت اليو وت بوعين ا نذ الحولة يق ط عل اعتقل اليوم تسليم 26‐07‐2012حمصخربة السودافيصل محمود عزالدين الحمد2927 اعتقل على طريق الحولة منذ اسبوعين وتم
جثته

?http://www.youtube.com/watchبرصاص قوات الجيش26‐07‐2012حمصعز الدينمحمود النعسان2928
v=0ja7HMSgsug&feature=youtu.bev 0ja7HMSgsug&feature youtu.be

الدين2929 محب عمر بالقصف العشوائي26‐07‐2012حمصالقصيرحسام
طعمة2930 برصاص قوات الجيش في القرابيص26‐07‐2012حمصالدار الكبيرةمحمد

http://www.facebook.com/photo.

متاثرا بجراحه26‐07‐172012ديرالزورجرير جمال كضيب2931
php?fbid=411865492181946&set=
a.193299227371908.37088.193044
387397392&type=1&relevant_cou

ntnt

?http://www.youtube.com/watchاعدام ميداني برصاص االمن26‐07‐2012ديرالزورموحسنعدنان محسن ابراھيم العيسى2932
v=‐D96pesYN6A&feature=share

الغفين2933 قناص26‐07‐2012ديرالزورياسين برصاص الغفين2933 2012ديرالزورياسين 07 برصاص قناص26
البجاري2934 برصاص قوات األمن26‐07‐2012ديرالزورالميادينعبدالكريم

http://youtu.be/cWQD3T2Wj4Yإثر إصابته برصاص قناص في حي الحويقة.26‐07‐2012ديرالزورخليل برھان غدير2935

الترك2936 الدين عز 2012ديرالزورثامر 07 السياس26 األمن حاجز قوات برصاص التركي2936 الدين عز برصاص قوات حاجز األمن السياسي26‐07‐2012ديرالزورثامر
الخرابة2937 حسن إثر سقوط قذيفة مدفعية على منزله26‐07‐2012ديرالزورأسامة

?http://www.youtube.com/watchبالقصف العشوائي26‐07‐72012ديرالزورالبوكمالمحمد جاسم العمر األحمر2938
v=aC8rrU1KSzs

ل2939 ال ةط ال 2012الزال 0 نزله26 ل فة قذ ط ق اث العلي2939 اثر سقوط قذيفة على منزله26‐07‐2012ديرالزورالصالحيةمطر
العيسى2940 منزلھا26‐07‐2012انثىديرالزورالصالحيةليلى زوجة مطر العلي اثر سقوط قذيفة على
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العلي2941 مطر طفلةديرالزورالصالحيةملكه ‐ منزله26‐07‐2012انثى طفلة قتلت اثر سقوط قذيفة على
العلي2942 مطر طفلةديرالزورالصالحيةبراءة ‐ منزله26‐07‐2012انثى طفلة قتلت اثر سقوط قذيفة على
فرداوي2943 الرحمن عبد 30حماةطريق حلببراء الجيش26‐07‐2012ا بطلق ناري في الرأس من قوات

ش2944 ا ا 2012انثاةالقض 0 مع26 تستقلھا كانت سيارة باستھداف األمن قوات قامت مھاوش،2944 ع 26‐07‐2012انثىحماةالقصورضياء ھ  ر  ي ھ  ن ب و   
زوجھا وقاموا بخطف الجثمان

دقاق2945 برصاص قوات األمن26‐07‐332012حماةالحوارنةيحيى

قامت قوات الجيش بإعدامه و وجدت جثته على ضفاف 26‐07‐2012حماةالضاھريةعبدالرزاق الشعار2946
العاص نھر العاصينھر

الدرويش2947 عبدهللا على يد قوات األمن26‐07‐2012حماةاألربعينعمر

نتيجة القصف العشوائي على الحجر االسود بريف دمشق26‐07‐232012القنيطرةمحمد عدنان محمد2948

اع2949 ال د ح ةعالء 242012القنيط 07 شق26 د ف ش ال ات ق ا الراعي2949 محمد برصاص قوات الجيش في دمشق26‐07‐242012القنيطرةعالء

?http://www.youtube.com/watchنتيجة القصف العشوائي على الحجر االسود بريف دمشق26‐07‐2012القنيطرةعمار العاتقي2950
v=tYuXBfg0kZA

العاتقي2951 دمشق26‐07‐2012انثىالقنيطرةمنار بريف االسود الحجر على العشوائي القصف ?http://www.youtube.com/watchنتيجة ي2951 رر 2012ىي 07 ق26 بري  و ال جر  ى  ي  و يج  
v=tYuXBfg0kZA

السّيد2952 برصاص االمن اثناء المظاھرة26‐07‐2012انثىالرقةزھرة
عبسي2953 سلمى26‐07‐182012الالذقيةاحمد بالقصف العشوائي على مصيف
الجاسم2954 نتيجة القصف العشوائي27‐07‐332012حلبالفردوسعلي
زھيراتي2955 برصاص قوات األمن27‐07‐2012حلبميسلونبشير
محجوب2956 بالقصف العشوائي27‐07‐2012حلبالفردوسعادل
قمقم2957 حسن 11حلبالزبيدةأحمد متأثرا بجراحه27‐07‐2012ا
جاسم2958 بالقصف العشوائي27‐07‐332012احلبالفردوسعلي م ج وسي يبر و ب
محجوب2959 بالقصف العشوائي27‐07‐2012حلبالفردوسعادل
كادك2960 بالقصف العشوائي27‐07‐2012حلبالفردوسسعد
ادلبي2961 بالقصف العشوائي27‐07‐2012حلبالفردوسعلي
عميري2962 العشوائي27‐07‐2012حلبالفردوسعبدالمنعم بالقصف عميري2962 بالقصف العشوائي27‐07‐2012حلبالفردوسعبدالمنعم
عميري2963 بالقصف العشوائي27‐07‐2012حلبالفردوسخالد

?http://www.youtube.com/watchنتيجة القصف المروحي27‐07‐302012حلبالمرجةعبدالرزاق عبدهللا  سراج2964
v=5TOo0clMPB0

هللا2965 نصر 2012حلبالمرجةمحمد 07 وح27 ال القصف نتيجة هللا2965 نصر نتيجة القصف المروحي27‐07‐2012حلبالمرجةمحمد
الشايب2966 هللا عبد بسبب القصف العشوائي27‐07‐452012حلبصالح الدينمصطفى

تحت التعذيب حيث اعتقله األمن منذ يومين وسلمه جثة 27Yes‐07‐502012حلبطريق البابمحمود تلرفادي2967
اليوم

طا شلالأ ال ا عطار2968 محمد برصاص الجيش27‐07‐2012حلبدير جمالأحمد
المسلماني2969 بدر بسبب القصف بالطيران المروحي27‐07‐2012حلبالفردوسأحمد
كياع2970 بسبب القصف بالطيران المروحي27‐07‐2012حلبالفردوسعبدالرحمن
طالب2971 حج بسبب القصف العشوائي27‐07‐2012انثىحلبسيف الدولةبيان
طويل2972 أمين  محمد بسبب القصف على حي الفردوس27‐07‐362012حلباألنصاريسامر

كان موجود في مشفى دار الشفاء قتل بالقصف المروحي   27‐07‐2012حلبالفردوسإحسان مجھول العائلة2973
على الفردوس صباحا

حوري2974 صباح27‐07‐372012حلبالفردوسأحمد نتيجة القصف المروحي على الفردوس حي ب وس ر ى ي رو يج
عارف2975 محمود برصاص قوات األمن27‐07‐452012حلبالصاخورسعيد
الھوية2976 http://youtu.be/CoUxa1ALAm4بالقصف العشوائي27‐07‐2012حلبالفردوسمجھول
الھوية2977 http://youtu.be/CoUxa1ALAm4بالقصف العشوائي27‐07‐2012حلبالفردوسمجھول
الھوية2978 العشوائي27‐07‐2012حلبالفردوسمجھول http://youtuبالقصف be/CoUxa1ALAm4 الھوية2978 2012حلبالفردوسمجھول 07 http://youtu.be/CoUxa1ALAm4بالقصف العشوائي27
الھوية2979 http://youtu.be/CoUxa1ALAm4بالقصف العشوائي27‐07‐2012حلبالفردوسمجھول
الھوية2980 http://youtu.be/CoUxa1ALAm4بالقصف العشوائي27‐07‐2012حلبالفردوسمجھول
الھوية2981 http://youtu.be/CoUxa1ALAm4بالقصف العشوائي27‐07‐2012حلبالفردوسمجھول
الھوية2982 2012حلبالفردوسمجھول 07 العشوائ27 http://youtuبالقصف be/CoUxa1ALAm4 الھوية2982 http://youtu.be/CoUxa1ALAm4بالقصف العشوائي27‐07‐2012حلبالفردوسمجھول
الھوية2983 http://youtu.be/CoUxa1ALAm4بالقصف العشوائي27‐07‐2012حلبالفردوسمجھول
الھوية2984 http://youtu.be/CoUxa1ALAm4بالقصف العشوائي27‐07‐2012حلبالفردوسمجھول
العظم2985 برصاص قوات الجيش27‐07‐2012دمشقالقدمعبدو
نش2986 ال 2012شقالقال 0 األ2 ال ف ش ال ا ق ا الحنش2986 األسود27‐07‐2012دمشقالقدمعالء برصاص قوات الجيش في الحجر
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سائق تكسي قتل برصاصة في الصدر من قبل حاجز 27Yes‐07‐2012دمشقالطيبةشامل شريف القاضي2987
 ً منشقا معمل السيدي في درعا ألنه كان يقل

http://youtu.be/d95bchDp2JI

حامد2988 دمشقيلدامحمد بالقصف العشوائي27‐07‐302012اريف
جعنينة2989 دمشقدارياأحمد العشوائي27‐07‐2012ريف بالقصف ي2989 قريج 2012ري 07 ي27 و ب 
بيرقدار2990 الرحيم عبد دمشقدارياأنور بالقصف العشوائي27‐07‐2012ريف
العيار2991 دمشقدارياعزام بالقصف العشوائي27‐07‐2012ريف
الحبيب2992 أل دمشقداريامن بالقصف العشوائي27‐07‐2012ريف
الحبيب2993 أل دمشقداريامن العشوائي27‐07‐2012ريف بالقصف الحبيب2993 أل دمشقداريامن بالقصف العشوائي27‐07‐2012ريف

?http://www.youtube.com/watchبرصاص قناص في الضمير27‐07‐2012ريف دمشقجيرودابراھيم حسين احمد الجبلي2994
v=StLqeCSvggU

الجعاثنة2995 محمود محمد دمشقالسيدة زينبعلي بالقصف العشوائي27‐07‐252012اريف
ان2996 ح اد لكاع شقز د 2012يف 07 قنا27 ة ا حوراني2996 دمشقزملكاعماد برصاصة قناص27‐07‐2012ريف
عجاج2997 صالح برصاص قوات األمن27‐07‐2012دمشقالحجر األسودمالك
حقوق2998 دمشقيبرودحسين برصاص الجيش27‐07‐2012ريف
الشيخ2999 رسالن دمشقزملكامؤيد منشق أعدم برصاصة في راسه في مدينة ادلب27Yes‐07‐2012ريف

ان ةال فشف أل السعسعاني3000 برصاص األمن في داريا27‐07‐2012دمشقكفرسوسةمحمد

مجند منشق قتل في مدينة درعا لرفضه إطالق الرصاص 27Yes‐07‐2012ريف دمشقمعضمية الشاممحمود أحمد راشد ادريس3001
على المدنيين

https://www facebook com/photo

برصاص األمن27‐07‐2012ريف دمشقدومامجھول الھوية3002

https://www.facebook.com/photo
.php?fbid=346701372077451&set=
a.112197655527825.19958.111632

495584341&type=1&theater

العايد3003 دمشقالحجر االسودزياد ذبحا" بالسكاكين27‐07‐2012ريف
حصيدة3004 اسماعل دمشقالحجر االسوداحمد ذبحا" بالسكاكين27‐07‐2012ريف
حصيدة3005 اسماعيل دمشقالحجر االسودمحمد ذبحا"بالسكاكين27‐07‐2012ريف

صواريخ قاعدة من اإلنشقاق محاولته أثناء قتل ، مجند الحمد3006 خليف صواريخ 27‐07‐2012ديرالزورموحسنرياض مجند ، قتل أثناء محاولته اإلنشقاق من قاعدة
في الكسوة بريف دمشق

الحسين3007 برصاص قناص في حي الحويقة27‐07‐2012ديرالزورنواف
الموصلي3008 صالح نتيجة القصف العشوائي27‐07‐532012ديرالزوروفاء
السالمة3009 راشد 2012ديرالزورأحمد 07 العشوائ27 القصف نتيجة السالمة3009 راشد نتيجة القصف العشوائي27‐07‐2012ديرالزورأحمد
حسو3010 نتيجة القصف العشوائي27‐07‐502012ديرالزورناصر

http://youtu.be/a77XqBqQW7Aبرصاص الجيش27‐07‐2012ديرالزورزياد طارق الرزق3011

هللا ا ال ا ا اأ االزال ش ال ف الق هللا3012 عبد الحاج عواد بسبب القصف العشوائي27‐07‐2012ديرالزورالميادينأبراھيم
الكيصوم3013 العواد بسبب القصف العشوائي27‐07‐2012ديرالزورالميادينأنس
النحلة3014 أحمد بسبب القصف العشوائي27‐07‐2012ديرالزورالميادينوديع
السمحان3015 الرحمن عبد بسبب القصف العشوائي27‐07‐2012ديرالزورالميادينعمر
سامي3016 ام المحيمد الحميد العلي27‐07‐2012انثىديرالزورالمياديندلولة بسبب القصف العشوائي  زوجة فوزي
العلي3017 دلولة27‐07‐2012ديرالزورالميادينفوزي بسبب القصف العشوائي والدته
جذمور3018 إثر القصف العشوائي27‐07‐2012ديرالزورالجورةفراس
علي3019 الحاج إثر سقوط قذيفة على المنطقة.27‐07‐2012ديرالزورالجبيلةعدنان ي ىج ي و ر إ
الخضر3020 جمعة سعد على يد قوات الجيش27‐07‐2012ديرالزورمحمد

رجل مسن تم استھدافه من قبل قناص حاجز التأمينات 27‐07‐2012ديرالزورالبعاجينحسن نواف الصالح3021
في حي الحويقة

مولود3022 الجيش27‐07‐2012ديرالزورالعرضيطه قوات يد على مولود3022 2012ديرالزورالعرضيطه 07 على يد قوات الجيش27
السمير3023 جاسم على يد قوات الجيش27‐07‐2012ديرالزورالجرذي الشرقيعبدالرحمن

قتل برصاص قوات الجيش أثناء خروجه من المسجد27‐07‐2012ديرالزورسليمان خالد العكيلي3024

ف وھو الجيش قوات يد عل اعد البصيرة بجھاد ملقب ملقب بجھاد البصيرة اعدم على يد قوات الجيش وھو في 27‐07‐352012ديرالزورالعوضيجھاد النايف3025
منزله

http://youtu.be/OSLWJOSN2zc

ملقب بجھاد البصيرة اعدم على يد قوات الجيش وھو في 27‐07‐302012ديرالزورالعوضيمحمد الداوود3026
منزله

http://youtu.be/OSLWJOSN2zc

ال302 ا 2012الزاغ 0 ش2 ال ا ق ل الحسين3027 اسعد على يد قوات الجيش27‐07‐2012ديرالزورراغب
الراوي3028 السلطان هللا عبد على يد قوات الجيش27‐07‐2012ديرالزورصدام
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الزايد3029 امير طفلةديرالزوربنت ‐ طفلة قتلت على يد قوات الجيش27‐07‐2012انثى

27Yes‐07‐2012ديرالزورمجھول الھوية3030
وجدت مكبلة بجانب مرأب البلدية في الميادين يعتقد انھا 

لجندي منشق.

http://www.youtube.com/watch?
v=USoqwpHTKRY&feature=youtu.

bebe
العبود3031 ابراھيم الجيش27‐07‐222012درعاالنعيمةزھير http://youtu.be/k54dJUGjFgAقتل في الغاريا الغربية برصاص
الفريج3032 برصاص الجيش27‐07‐2012درعامخيم الالجئينغيالن

إثر إطالق نار من قبل حاجز السيدي على سيارة كانت 27‐07‐2012درعاالغارية الغربيةعبدالرحمن الحريري3033
عائلته مع تقله

http://youtu.be/nZFZ5WoTodo
تقله مع عائلته

المصري3034 زكي عتمان27‐07‐2012درعاعتمانبھاء بلدة اثرسقوط قذيفة ھاون بالقرب منه في

أصيب برصاص قناص منذ مدة وتوفي اليوم متأثرا 27‐07‐2012درعادرعا البلدعبدهللا احمد عبدالعزيز ابازيد3035
بجراحه

لط3036 ال حطةيحي ال عا عاد 2012د 07 خ27 ال عل ائ ش ال ف الق السلطي3036 بالقصف العشوائي على المخيم27‐07‐2012درعادرعا المحطةيحيى
عزمي3037 ابو الخلف حسين بالقصف العشوائي على المخيم27‐07‐2012درعادرعا المحطةسليمان

?http://www.youtube.com/watchبالقصف العشوائي على المخيم27‐07‐2012درعادرعا المحطةنورس طحيني3038
v=cWi7rPRx0Fk&feature=youtu.bev=cWi7rPRx0Fk&feature=youtu.be

عزيزة3039 أبو بالقصف العشوائي على المخيم27‐07‐2012درعادرعا المحطةمحمد
الرمسا3040 http://youtu.be/lp7IvK7O3Z8بالقصف العشوائي على المخيم27‐07‐2012درعامخيم النازحينانس

http://www youtube com/watch?
?http://www.youtube.com/watchبالقصف العشوائي27‐07‐2012درعاالحراكعبدالمولي القداح ابو طعمة3041

v=xpY4NaihV90&feature=youtu.be

المصري3042 اسماعيل بالقصف العشوائي27‐07‐2012درعاالحراكعلي
السمري3043 عواد برصاص قناص27‐07‐622012درعاالشجرةمحمد ري صرجرو ص بر

ً  إثر إصابته برصاص 27‐07‐2012درعاالغارية الغربيةابراھيم احمد الدريزي3044 ملقب بـ"خلو"، تم اعتقاله جريحا
قوات الجيش، ثم أعدم من قبلھم

http://youtu.be/cBW3ZwXrszE

عياش3045 ذياب محمد برصاص قوات الجيش27‐07‐2012درعاطريق السدعيد

بعدأ المزيريب درعا العام الطريق على جثته على عثر خلف3046 أبو سعيد المزيريب بعد 27‐07‐2012درعاتل شھابعلي عثر على جثته على الطريق العام درعا 
اعتقاله ليومين من قبل قوات األمن

http://youtu.be/g8gLpXhYPro

كالد3047 عبدهللا برصاص قوات الجيش27‐07‐322012درعاالمخيمعبداللطيف

الھوية3048 المحطةمجھول 2012طفلدرعادرعا 07 الوطن27 بالمشف استشھد طفل
http://www.youtube.com/watch?
L 8J QW00NE&f t t b الھوية3048 v=Lr8JvQW00NE&feature=youtu.bطفل  استشھد بالمشفى الوطني27‐07‐2012طفلدرعادرعا المحطةمجھول

e
الشريف3049 أحمد http://youtu.be/Bnls4QJgLXoاثر القصف المدفعي27‐07‐2012درعاداعلجمال
الحريري3050 ذياب ياسين بجراح27‐07‐222012انثىدرعابصر الحريرھند نتيجة القصف العشوائي وأصيبت أختھا

http://youtu.be/MXC6b1dCwbUبرصاص الجيش27‐07‐2012درعاطريق السدمحمد جمال النابلسي3051

?http://www.youtube.com/watchيدعى ابو صافي قتل على يد قوات الجيش27‐07‐272012درعاالحراكمحمد طعمة3052
v=O8LqbqbylzY&feature=sharev=O8LqbqbylzY&feature=share

الكشتو3053 ديب محمد 28ادلبمعرة النعمانعبدالكافي جراء القصف العشوائي27‐07‐2012ا
الحرامي3054 http://youtu.be/CVwjr0MvJNkبالقصف العشوائي27‐07‐2012انثىادلبمعرة النعمانالھام
الحرامي3055 مصطفى http://youtu.be/7JaN4tZgiZMبالقصف العشوائي27‐07‐2012ادلبمعرة النعمانعبدالعليم ي ى يم و pب //y / g
لطوف3056 حاج مصطفى متأثرا بجراحه27‐07‐2012ادلبخالد
سجان3057 سائر برصاص قوات األمن27‐07‐2012ادلبمحمد

ام لثالثة اوالد  استھدفھا حاجز في الست زينب بدمشق27‐07‐212012انثىادلبعفراء احمد الشرتح3058

ام لخمسة اوالد  استھدفھاحاجز في الست زينب بدمشق27‐07‐282012ادلبكريمة احمد اليحيى3059

موسى3060 حاج أحمد طفلةادلبسرجةطيبة ‐ طفلة على يد قوات الجيش27‐07‐102012انثى
من االنشقاق محاولته إثر قناص برصاص قتل ، شرط االنشقاق من 27‐07‐2012ادلبكفرنبلمحمد حميدي الدھنين3061 شرطي، قتل برصاص قناص إثر محاولته

أحد المخافر في حلب
الزغبي3062 عبدالحميد البلدة27‐07‐2012ادلبكورينعبدهللا على نتيجة القصف من معسكر المسطومة
الزغبي3063 عبدالحميد البلدة27‐07‐2012ادلبكورينعبدالناصر على نتيجة القصف من معسكر المسطومة
ة3064 زا لكا 2012ا 0 ة2 ل ال ل ة ط ال ك ف الق ة نت بزارة3064 البلدة27‐07‐2012ادلبكورينحسام على نتيجة القصف من معسكر المسطومة
بزراة3065 البلدة27‐07‐2012ادلبكورينبسام على نتيجة القصف من معسكر المسطومة
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زغبي3066 عالء نتيجة القصف من معسكر المسطومة27‐07‐2012ادلبكورينمحمد

مجند منشق قتل في مدينة درعا لرفضه إطالق الرصاص 27Yes‐07‐2012ادلبمحمد حمدان صوان3067
على المدنيين

ا3068 الل ائل 42012طفلالل 0 الحدود2 على السوري الجيش قوات برصاص قتل طفل، اللبابيدي3068 وائل و 27‐07‐42012طفلحمصبالل ى  وري جيش  و  ص  ل بر ل 
السورية االردنية

مجند منشق قتل في الحراك بدرعا أثناء محاولته 27Yes‐07‐2012حمصحيدر منصور فاضل3069
االنشقاق

كنعان3070 زياد العشوائي27‐07‐2012حمصكمامطارق القصف نتيجة كنعان3070 زياد نتيجة القصف العشوائي27‐07‐2012حمصكمامطارق
العمر3071 نتيجة القصف العشوائي27‐07‐2012حمصكماممحمد
فياش3072 حازم برصاص قناص27‐07‐2012حمصالقصيرياسر

الزعيري3073 ?http://www.youtube.com/watchبرصاص قوات الجيش27‐07‐2012حمصحمص القديمةأحمد
U W9i 7i jQ

ي
v=UwW9iq7iejQ

?http://www.youtube.com/watchبرصاص قوات الجيش27‐07‐2012حمصجورة الشياحأحمد قريع3074
v=3‐RQ0VgbksE

الضيخ3075 بالقصف العشوائي27‐07‐2012حمصتلبيسةعبدالرحمن
ةال ال شال ل ق حسون3076 كمال http://youtu.be/C8xek9v1gZQبرصاص قوات الجيش27‐07‐2012حمصالخالديةمحمد

?http://www.youtube.com/watchمتأثراً  بجراحه بعد اصابته برصاص الجيش27‐07‐2012حمصتلبيسةمحمد خالد العيسى3077
v=FBZ‐gOEB8Js

المعطي3078 عبد برصاص قناص27‐07‐322012انثىحمصالحولةعائشة

برصاص الجيش على الطريق الترابي عند الحدود 27‐07‐2012حمصالمشيرفةبري محي الدين الريداني3079
اللبنانية

الصويص3080 سليمان برصاص قوات الجيش27‐07‐212012حمصالغنطومحمد
البالل3081 أحمد 19انثىحماةالزكاةجھيدة برصاص قوات الجيش27‐07‐2012ا ب جيشىزجھي و ص بر
القدور3082 ممدوح http://youtu.be/stpcftFxl50بالقصف العشوائي27‐07‐242012حماةاللطامنةحسن

متزوجة ولديھا ثالثة أطفال قامت قوات األمن باستھداف 27‐07‐212012انثىحماةالفيحاءنور القاضي3083
سيارة كانت تستقلھا

السلطان3084 الزور27‐07‐2012الرقةسلطان دير على العشوائي بالقصف السلطان3084 بالقصف العشوائي على دير الزور27‐07‐2012الرقةسلطان

وجدت عند ساحة الرئيس مقتولة على يدقوات الجيش27‐07‐32012حلبصالح الدينجثة طفل3085

خلدون3086 ابن قباني 19حلبالزبديةوائل سيف الدولة28‐07‐2012سنة بقذيفة استھدفت سيارته اثناء القصف على ي

قتل بالقصف  28‐07‐172012حلبمارعاحمد عبدالرحيم الحجي3087
http://www.youtube.com/watch?
v=CyPcJXY95OM&feature=youtu.b

e
ا اللال ل ا ش ال ف الق قتل الجابر3088 قتل بالقصف العشوائي على حي السكري28‐07‐422012حلبحورمحمد

28‐07‐2012حلبحياناوسو محمود اوسو3089
كان في طريقه لعمله قامت قوات المخابرات الجوية 
بخطفه  ووجود اليوم على  أسترد حلب تركيه مقتول 

ومكبل األيدي

http://www.youtube.com/watch?
v=as6JZP_w6Wo&feature=em‐

uploademail

28‐07‐2012حلبحيانمحمد محمود اوسو  اوسو3090
كان في طريقه لعمله قامت قوات المخابرات الجوية 
بخطفه  ووجود اليوم على  أسترد حلب تركيه مقتول 

ومكبل األيدي

http://www.youtube.com/watch?
v=as6JZP_w6Wo&feature=em‐

uploademail
الجوية  ?http://www.youtube.com/watchكان في طريقه لعمله قامت قوات المخابرات

28‐07‐2012حلبحيانمصعب محمود اوسو3091
جوي بر و ري ي ن

بخطفه  ووجود اليوم على  أسترد حلب تركيه مقتول 
ومكبل األيدي

p // y /
v=as6JZP_w6Wo&feature=em‐

uploademail
خليل3092 طه الحلبي28‐07‐2012حلبريتانعدي على يد قوات الجيش في سليمان

http://www youtube com/watch?
على يد قوات الجيش28‐07‐2012حلبعنداناحمد يوسف الجانودي3093

http://www.youtube.com/watch?
v=b0vqwdm95DU&feature=em‐

uploademail
المجدمي3094 برصاص  قناص28‐07‐2012حلبصالح الدينعبدو
عام3095 37 نجمة محمد 2012حلببشقانينعارف 07 الجيش28 قوات يد عل عام3095 37 نجمة محمد على يد قوات الجيش28‐07‐2012حلببشقانينعارف

توفي متأثرا بجراحه بعد أكثر من أسبوعين من اصابته  28‐07‐2012حلبصالح الدينأنس حاج عثمان3096
بطلق ناري في البطن

كيالي3097 فلسطيني الجنسية من حيفا28‐07‐252012حلبصالح الدينيوسف

خالل القصف على احياء العامرية وصالح الدين بحلب28‐07‐2012انثىحلبتقادإيمان غزال3098
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خالل القصف على احياء العامرية وصالح الدين بخلب28‐07‐2012انثىحلبتقادعائشة مخزوم3099

طفلة قتلت  جراء القصف العنيف على المعضمية بريف 28‐07‐2012انثى ‐ طفلةحلببنت محمود الحلبي3100
قدمشق

طفلة قتلت  جراء القصف العنيف على المعضمية بريف 28‐07‐2012انثى ‐ طفلةحلببنت محمود الحلبي3101
دمشق

طفلة قتلت  جراء القصف العنيف على المعضمية بريف 28‐07‐2012انثى ‐ طفلةحلببنت محمود الحلبي3102
دمشقدمشق

على يد قوات الجيش28‐07‐2012حلبتل رفعتعبدالباسط حميدة3103
http://www.youtube.com/watch?
v=W1d0FBXdJSQ&feature=em‐

uploademail
شع3104 اب ة 2012انثحلاالنصافاط 07 نزل28 ال عل فة قذ ط ق إث شعر3104 ابو إثر سقوط قذيفة على المنزل28‐07‐2012انثىحلباالنصاريفاطمة
سالم3105 بنت شعر أبو طفلةحلباالنصارينور ‐ المنزل28‐07‐152012انثى طفلة قتلت إثر سقوط قذيفة على
شعر3106 ابو سالم إثر سقوط قذيفة على المنزل28‐07‐122012حلباالنصاريعبدهللا
حسين3107 ابو حسين http://youtu.be/xZoHdmiKnQgالملقب أبو عبيدة – متأثرا بجراحه28‐07‐2012حلبالبابعلي

ة ف ةأ ف شلال ل ق ل جمعة3108 يوسف على يد قوات الجيش28‐07‐322012حلبالسفيرةأحمد
بركات3109 أحمد على يد قوات الجيش28‐07‐202012حلبتقادعمر
سلوم3110 السالم عبد http://youtu.be/8jSD4dvCe6Iبالقصف  على مدينة حلب28‐07‐2012حلبعندانمحمد

عل3111 حاج 2012حلبمارعحسام 07 الدين28 صالح ح ف االمن قوات http://m.youtube.com/watch?v=sبرصاص علي3111 حاج الدين28‐07‐2012حلبمارعحسام برصاص قوات االمن في حي صالح
KaYrflX4Ck

محمد3112 الرحمن عبد برصاص قناص ولديه 11 ولد28‐07‐512012احلبالخالديةأحمد
الحسن3113 توفي متأثرا بجراحه28‐07‐2012حلبالجينةمحمد
محمد3114 ابن عرب بالقصف العشوائي28‐07‐652012حلباالنصاريعلي بن رب يبريي و ب
الوھاب3115 عبد الدين28‐07‐2012حلبتديلعبدو على يد قوات الجيش في حي صالح
حافض3116 ديب على يد قوات الجيش28‐07‐2012حلبمارعأحمد
االحمد3117 الجيش28‐07‐2012حلبحربلمصعب طالب بكلوريا قتل برصاص قوات

ألةة ق ق ة http://wwwثة youtube com/watch? الھوية3118 باعدامه28‐07‐2012حلبجمعية الزھراءمجھول ?http://www.youtube.com/watchالجثة مكبلة االيدي وقامت قوات األمن
v=1B9gd2Hs‐zA

?http://www.youtube.com/watchالجثة مكبلة االيدي وقامت قوات األمن باعدامه28‐07‐2012حلبجمعية الزھراءمجھول الھوية3119
v=1B9gd2Hs‐zA

http // o t be com/ atch? ?http://www.youtube.com/watchالجثة مكبلة االيدي وقامت قوات األمن باعدامه28‐07‐2012حلبجمعية الزھراءمجھول الھوية3120
v=1B9gd2Hs‐zA

البحر3121 علي بالقصف العشوائي28‐07‐2012ديرالزورالبوكمالأحمد
البحر3122 صياح بالقصف العشوائي28‐07‐2012ديرالزورالبوكمالمحمد

بالقصف العشوائي28‐07‐2012ديرالزورالبوكمالمحمد نبيل عساف الراوي3123

https://www.facebook.com/photo
.php?fbid=301607949936915&set=
a.104111489686563.5423.1040873

89688973&type=1&theater89688973&type=1&theater

الصالح3124 االبراھيم بدر المسجد28‐07‐592012ديرالزورالحميديةمحمد ثر سقوط قذيفة عند خروجه من
الكرمي3125 قامت قوات حاجز الجورة باطالق الرصاص عليه28‐07‐2012ديرالزورعبدالمعين
البري3126 برصاص قوات األمن28‐07‐2012ديرالزورخالد ني و ص بر
الشويش3127 هللا عبد برصاص قوات األمن28‐07‐2012ديرالزورنجم
الصالح3128 بدر األمن28‐07‐2012ديرالزورمحمد http://youtu.be/i3cOFTZ2t‐Uالملقب بالدعوس برصاص قوات
الرزج3129 خلف ذياب باص نقل28‐07‐472012ديرالزورمعيجلمحمد في تم استھادفه بقذيفة دبابة اثناء تواجده
المحمد3130 محمد شاھر نقل28‐07‐372012اانثىديرالزورصالحة باص في تواجده اثناء دبابة بقذيفة استھادفه تم المحمد3130 محمد شاھر 372012اانثىديرالزورصالحة 07 باص نقل28 في تم استھادفه بقذيفة دبابة اثناء تواجده
الرزج3131 ذياب باص نقل28‐07‐212012اديرالزورماھر في تم استھادفه بقذيفة دبابة اثناء تواجده

طفل تم استھادفه بقذيفة دبابة اثناء تواجده في باص نقل28‐07‐2012طفلديرالزورجھاد ذياب الرزج3132

اثناء دبابة بقذيفة استھادفه ت عقليا متخلف بطاقة يحمل دبابة اثناء 28‐07‐2012ديرالزورمحمد الرزج3133 يحمل بطاقة متخلف عقليا تم استھادفه بقذيفة
تواجده في باص نقل
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28‐07‐2012ديرالزورمجھول الھوية3134
تم استھادفه بقذيفة دبابة اثناء تواجده في باص نقل 

وتحول  جسده الشالء

https://www.facebook.com/photo
.php?fbid=453700047996589&set=
a.199628373403759.48318.195133

560519907&type=1&theater

الھوية3135 28‐07‐2012ديرالزورمجھول
تم استھادفه بقذيفة دبابة اثناء تواجده في باص نقل 

https://www.facebook.com/photo
.php?fbid=453700047996589&set=

الھوية3135 a.199628373403759.48318.195133وتحول  جسده الشالء28‐07‐2012ديرالزورمجھول
560519907&type=1&theater

https://www.facebook.com/photo

28‐07‐2012ديرالزورمجھول الھوية3136
تم استھادفه بقذيفة دبابة اثناء تواجده في باص نقل 

وتحول  جسده الشالء
.php?fbid=453700047996589&set=
a.199628373403759.48318.195133

560519907&type=1&theater

28‐07‐2012ديرالزورمجھول الھوية3137
تم استھادفه بقذيفة دبابة اثناء تواجده في باص نقل 

وتحول  جسده الشالء

https://www.facebook.com/photo
.php?fbid=453700047996589&set=
a.199628373403759.48318.195133

560519907&type 1&theater560519907&type=1&theater

الھوية3138 28‐07‐2012ديرالزورمجھول
تم استھادفه بقذيفة دبابة اثناء تواجده في باص نقل 

الشال ل ت

https://www.facebook.com/photo
.php?fbid=453700047996589&set=
199628373403759 48318 195133

ھوي زورجھو a.199628373403759.48318.195133وتحول  جسده الشالءير
560519907&type=1&theater

ف ث ة ة ذ ف
https://www.facebook.com/photo

28‐07‐2012ديرالزورمجھول الھوية3139
باص نقل  تم استھادفه بقذيفة دبابة اثناء تواجده في

وتحول  جسده الشالء
.php?fbid=453700047996589&set=
a.199628373403759.48318.195133

560519907&type=1&theater

28‐07‐2012ديرالزورمجھول الھوية3140
تم استھادفه بقذيفة دبابة اثناء تواجده في باص نقل 

وتحول  جسده الشالء

https://www.facebook.com/photo
.php?fbid=453700047996589&set=
a.199628373403759.48318.195133

560519907&type=1&theater560519907&type=1&theater

28‐07‐2012ديرالزورمجھول الھوية3141
تم استھادفه بقذيفة دبابة اثناء تواجده في باص نقل 

الشالء جسده وتحول

https://www.facebook.com/photo
.php?fbid=453700047996589&set=
a 199628373403759 48318 195133 a.199628373403759.48318.195133وتحول  جسده الشالء

560519907&type=1&theater

نقل اص ف ده ا ت اثناء ة ا د فة قذ تھادفه ا ت
https://www.facebook.com/photo
h ?fbid 453700047996589& t

28‐07‐2012ديرالزورمجھول الھوية3142
باص نقل  تم استھادفه بقذيفة دبابة اثناء تواجده في

وتحول  جسده الشالء
.php?fbid=453700047996589&set=
a.199628373403759.48318.195133

560519907&type=1&theater

نتوف3143 نزار الشاممحمد دمشقمعضمية قناص28‐07‐2012ريف برصاص نتوف3143 نزار دمشقمعضمية الشاممحمد 2012ريف 07 برصاص قناص28

28‐07‐2012ديرالزورمجھول الھوية3144
تم استھادفه بقذيفة دبابة اثناء تواجده في باص نقل 

وتحول  جسده الشالء

https://www.facebook.com/photo
.php?fbid=453700047996589&set=
a.199628373403759.48318.195133

560519907&type=1&theater
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28‐07‐2012ديرالزورمجھول الھوية3145
تم استھادفه بقذيفة دبابة اثناء تواجده في باص نقل 

وتحول  جسده الشالء

https://www.facebook.com/photo
.php?fbid=453700047996589&set=
a.199628373403759.48318.195133

560519907&type=1&theater

تم استھادفه بقذيفة دبابة اثناء تواجده في باص نقل 28‐07‐2012ديرالزورمجھول الھوية3146
وتحول  جسده الشالء

http://youtu.be/CC0_iciaK9k

الحسين3147 رشيد الجيش28‐07‐2012ديرالزورعمار قوات يد عل الحسين3147 رشيد على يد قوات الجيش28‐07‐2012ديرالزورعمار
الدرعان3148 الجبيلة28‐07‐2012ديرالزورالجورةمازن استھدف على يد قوات الجيش في حي
الخليفة3149 الجبيلة28‐07‐2012ديرالزورالجورةوھاب http://youtu.be/PowD‐0GOrvMاستھدف على يد قوات الجيش في حي
صليبي3150 آل سيدة تم اعدامھا على يد قوات الجيش28‐07‐2012انثىديرالزورالعرضيمن
صليب3151 آل ضن الزالع 2012انثدي 07 ش28 ال ات ق د عل ھا اعدا ت دة صليبي3151 آل سيدة تم اعدامھا على يد قوات الجيش28‐07‐2012انثىديرالزورالعرضيمن
صليبي3152 آل تم اعدامه على يد قوات الجيش28‐07‐2012ديرالزورالعرضيمن
صليبي3153 آل تم اعدامه على يد قوات الجيش28‐07‐2012ديرالزورالعرضيمن
البطي3154 رجب الجيش28‐07‐2012ديرالزورالعرضيمحمد ملقب أبو دعبيس قتل على يد قوات

أ ل أل ش ل ف لق أ

28Yes‐07‐182012ديرالزورالميادينصالح احمد الياسين الفريح3155

حاول أحد  أصيب بالقصف العشوائي باألمس وحينما
الشبان باسعافه عند الحاجز تم توقيفھم واعتقالھم 

واليوم وجدت جثثھم وعيونھم مقلعة وآثار التعذيب بادية 
جثثھم على

28Yes‐07‐182012ديرالزورالميادينجاسم جساس العتيج3156

أصيب بالقصف العشوائي باألمس وحينما حاول أحد 
الشبان باسعافه عند الحاجز تم توقيفھم واعتقالھم 

واليوم وجدت جثثھم وعيونھم مقلعة وآثار التعذيب بادية 
جثثھم جثثھمعلى على

28Yes‐07‐2012ديرالزورالميادينھاني سلطان العبد هللا السلطان3157

أصيب بالقصف العشوائي باألمس وحينما حاول أحد 
الشبان باسعافه عند الحاجز تم توقيفھم واعتقالھم 

واليوم وجدت جثثھم وعيونھم مقلعة وآثار التعذيب بادية 
جثثھ جثثھمعل على

قالع3158 عبدو دمشقالعبادةمھران علعى يد قوات الجيش28‐07‐2012ريف
قالع3159 معطي دمشقالعبادةمصطفى علعى يد قوات الجيش28‐07‐2012ريف
قالع3160 مصطفى دمشقالعبادةضرار علعى يد قوات الجيش28‐07‐2012ريف
وحيش3161 عبدو دمشقالعبادةمحمد 2012ريف 07 الجيش28 قوات يد علع وحيش3161 عبدو دمشقالعبادةمحمد علعى يد قوات الجيش28‐07‐2012ريف
محسن3162 احمد دمشقالعبادةخالد علعى يد قوات الجيش28‐07‐2012ريف
مصمص3163 عيسى دمشقالتلمحمد http://youtu.be/x‐LM8t5lcVEبالقصف العشوائي28‐07‐2012ريف

الزغلول3164 عمر دمشقعربينيوسف الجيش28‐07‐2012ريف قوات يد على قتل الخاصة االحتياجات ذوي من ول3164 ز ر قربينيو 2012ري 07 جيش28 و  ى ي ل  ج   ي وي  ن 

النميري3165 الذيب صبح دمشقالسيدة زينبنضال قتل في الذيابة على يد قوات الجيش28‐07‐2012ريف
الجعثوني3166 محمود محمود دمشقالسيدة زينبعلي على يد قوات الجيش28‐07‐2012ريف
التالوي3167 سيف دمشقالسيدة زينبصالح على يد قوات الجيش28‐07‐2012ريف
شاھين3168 دمشقالحجر األسودفراس على يد قوات الجيش28‐07‐2012ريف
خليفة3169 دمشقمعضمية الشاممحمد اعدام على يد قوات الجيش28‐07‐2012ريف
رجب3170 دمشقمعضمية الشامأحمد على يد قوات الجيش28‐07‐2012ريف
البوشي3171 دمشقمعضمية الشامصالح بالقصف العشوائي28‐07‐2012ريف ي يقمح و ب
الشلبي3172 محمود دمشقمعضمية الشامخالد برصاص قناص برأسه28‐07‐2012ريف
الصغير3173 محمد دمشقمعضمية الشامعبادة قناص28‐07‐2012ريف المعروف عبادي النور قتل برصاص
نتوف3174 عمر دمشقمعضمية الشامنزير برصاص قناص28‐07‐2012ريف
ريحانة3175 زيد ابو الشامخالد دمشقمعضمية قناص28‐07‐2012ريف برصاص ريحانة3175 زيد ابو دمشقمعضمية الشامخالد 2012ريف 07 برصاص قناص28
إبراھيم3176 دمشقمعضمية الشامأحمدإبراھيم بالقصف العشوائي28‐07‐2012ريف
قويدر3177 دمشقمعضمية الشامحسن ذبح بالسكاكين28‐07‐2012ريف
قويدر3178 حسن دمشقمعضمية الشامأحمد http://youtu.be/wUfKbnIgWqIذبح بالسكاكين28‐07‐2012ريف
رجب3179 الشاممحمود دمشقمعضمية 2012ريف 07 بالسكاكين28 http://youtuذبح be/wUfKbnIgWqI رجب3179 دمشقمعضمية الشاممحمود http://youtu.be/wUfKbnIgWqIذبح بالسكاكين28‐07‐2012ريف
رجب3180 دمشقمعضمية الشامعماد http://youtu.be/wUfKbnIgWqIذبح بالسكاكين28‐07‐2012ريف
رجب3181 دمشقمعضمية الشاممفيد http://youtu.be/wUfKbnIgWqIذبح بالسكاكين28‐07‐2012ريف
رجب3182 دمشقمعضمية الشامطارق http://youtu.be/wUfKbnIgWqIذبح بالسكاكين28‐07‐2012ريف
ك3183 الشاشا ة شقض طفلةف 102012انث 0 ا28 ش ال ف الق قتل طفلة بكري3183 دمشقمعضمية الشامشام طفلةريف ‐ طفلة قتلت بالقصف العشوائي28‐07‐102012انثى
سليمان3184 الرحيم عبد دمشقمعضمية الشامأسامة بالقصف العشوائي28‐07‐2012ريف
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شحادة3185 دمشقمعضمية الشامعبدالحي اعدام على يد قوات الجيش28‐07‐2012ريف
الحسين3186 علي دمشقمعضمية الشامحميد بالقصف العشوائي28‐07‐2012ريف
خليفة3187 دمشقمعضمية الشاممحمد بالقصف العشوائي28‐07‐2012ريف
الحوري3188 شعبان فايز ابن دمشقزملكاسمير ادلب28Yes‐07‐2012ريف في الجيش قوات يد على قتل منشق مجند وري3188 ن ب يز بن قزير 2012ري 07 28Yesب ي جيش و  ى ي  ل  ق  ج 
الشيخ3189 رسالن بن دمشقزملكامؤّيد قتل على يد قوات الجيش في ادلب28‐07‐2012ريف
النحالوي3190 سھيل دمشقعين ترمامحمد برصاص قناص28‐07‐2012ريف

http://www.facebook.com/photo.
php?fbid=388274704561650&set=

برصاص قناص في الصدر28‐07‐552012دمشقالقابونعبداللطيف جنيد3191
php?fbid=388274704561650&set=
a.174542282601561.58556.174517
432604046&type=1&relevant_cou

nt=1
بيب3192 يجة ف د ح ضيقائل ال اةقلعة 2012ح 07 قنا28 د عل بيبرس3192 فريجة  محمد على يد قناص28‐07‐2012حماةقلعة المضيقوائل
رشيد3193 رحيل الجيش28‐07‐2012حماةقلعة المضيقرشيد يدعى أبو مروان  قتل على يد قوات

http://goo.gl/Td7Ocيدعى  أبو كناج مصور اعالمي قتل على يد قوات الجيش28‐07‐2012حماةقلعة المضيقمحمد حاج محمد3194

ا فط ا نغ شاةال ل ف لق فطراوي3195 بالقصف العشوائي28‐07‐2012حماةالتوينيغسان
الكريم3196 بالقصف العشوائي28‐07‐2012حماةسھل الغابمرعي
دباس3197 قامت قوات الجيش باعدامه28‐07‐502012حماةالعشارنةعبدالھادي
عليش3198 الغفور عبد http://youtu.be/opi2zpRfD9Eعلى يد قوات الجيش28‐07‐2012ادلبسھل الغاب ‐ الحويزأمين
العائلة3199 مجھول على يد قوات الجيش28‐07‐2012حماةجسر بيت الراسھشام
االمين3200 خالد طفلةحماةقلعة المضيقابنة ‐ طفلة قتلت على يد قوات الجيش28‐07‐2012انثى
االمين3201 محسن على يد قوات الجيش28‐07‐2012حماةقلعة المضيقابراھيم
فريجة3202 المعين عبد بالقصف العشوائي28‐07‐2012انثىحماةقلعة المضيقابنة ريج ين ب يىيقب و ب
الملحم3203 عادل http://youtu.be/JgPbKnnl5Qwبالرصاص العشوائي28‐07‐2012حماةاللطامنةايمن
صخر3204 ابو برصاص قوات األمن28‐07‐372012حماةالعشارنةاكرم

طبيب قتل تحت التعذيب في على يد قوات األمن داخل 28Yes‐07‐2012حماةسلميةحّيان محمد محمود3205
المعتقلالمعتقل

28‐07‐442012حماةالبياضنجم الدباغ3206

يدعى أبو البشيرقامت قوات األمن في الحزب القديم 
باطالق النار العشوائي على المحالت و المارة في 

المنطقة مما أدى إلصابته و ھو في مكتبته في منطقة 
اغة ال

http://youtu.be/pTOZ0fPr9Ys

الدباغة
زنزول3207 برصاص قناص28‐07‐162012حماةاألربعينعبدهللا
الحمود3208 هللا عبد الجيش28Yes‐07‐2012حماةاألربعينعمر http://youtu.be/M3UU‐yD42Ysعسكري منشق قتل على يد قوات

حارس3209 ابراھيم الحج الرزاق عبد قتل في دمشق على يد قوات الجيشو قد تم  تشويه 28‐07‐272012حماةزاھر
ث

رس3209 يم بر ج ق رز ب ر 272012ز 07 28
جثمانه

خضر3210 بالقصف العشوائي28‐07‐2012ادلبكوريناحمد
خضر3211 بالقصف العشوائي28‐07‐2012ادلبكورينلؤي
بزارة3212 بالقصف العشوائي28‐07‐2012ادلبكورينعادل
خضر3213 بالقصف العشوائي28‐07‐2012ادلبكورينمحمد

http://youtu.be/VKGp7R608nMقام قناص بقنصه على جسر المشاة في معرة النعمان28‐07‐152012ادلبدير سنبلسومر سامي المعروف3214

موسى3215 حاج أحمد طفلةادلبسرجةطيبة ‐ طفلة قتلت بالقصف العشوائي28‐07‐102012انثى ى يىج و ب
موسى3216 حاج بالقصف العشوائي28‐07‐92012ادلبسرجةجمعةأحمد
عبود3217 اسود http://youtu.be/ccOEweYP2zkبالقصف العشوائي28‐07‐2012انثىادلبالھبيطصبريه
قيطاز3218 خالد http://youtu.be/ccOEweYP2zkطفل بالقصف العشوائي28‐07‐2012طفلادلبالھبيطأحمد
قيطاز3219 خالد طفلةادلبالھبيطجمعة ‐ العشوائي28‐07‐2012انثى بالقصف طفلة قيطاز3219 خالد  طفلةادلبالھبيطجمعة 2012انثى 07 طفلة بالقصف العشوائي28
البريك3220 بالقصف العشوائي28‐07‐2012ادلبالھبيطماجد
الھوية3221 http://youtu.be/xzCmTVwyraoبالقصف العشوائي28‐07‐2012ادلبالھبيطمجھول
التالوي3222 علي برصاص قناص28‐07‐2012ادلبخان شيخونعبدالحميد

http://youtu.be/0‐8zBAQVGk8طفلة قتلت في ريف دمشق المعضمية  قصف عشوائي28‐07‐102012انثى ‐ طفلةادلبجوزفغرام حكمت العلوش3223

طفلة قتلت في ريف دمشق المعضمية قصف عشوائي28‐07‐62012انثى ‐ طفلةادلبجوزفبتول محمد العبد3224

طفلة قتلت في ريف دمشق المعضمية قصف عشوائي28‐07‐32012انثى ‐ طفلةادلبجوزفنور محمد العبد من3225
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عبود3226 عدنان على يد قوات الجيش28‐07‐2012ادلبأحمد
الزعبي3227 الرزاق عبد الجيش28‐07‐242012حمصالبياضةرجب متزوج له صبي وبنت قتل على يد قوات
الدين3228 عز مصطفى خير الزور28‐07‐2012حمصالخالديةمحمد قتل بالقصف العشوائي على دير

ك3229 ال 2012ا 0 قوات28 يد على القرابيص حي في قتل حسن أبو hيدعى // b /L fY ASjCA الديك3229 و 28‐07‐2012حمصايمن ي  ى بيص  ر ي  ي  ل  ن  بو  ى  ي
الجيش

http://youtu.be/LqafY_ASjCA

الدايخ3230 ديبو على يد قوات الجيش28‐07‐2012حمصالقصيرعمر

توفيت متأثرة بجراحھا حيث أصيبت منذ أسبوع بشظايا 28‐07‐2012انثىحمصالقصيررزان زكريا الفاضل3231
قذيفةقذيفة

http://youtu.be/0OC3Xmgamncبالقصف العشوائي28‐07‐2012حمصالرستنأيمن أباظ3232

أباظ3233 http://youtu.be/0OC3Xmgamncبالقصف العشوائي28‐07‐2012حمصالرستنجمعة pي //y / g

http://youtu.be/0OC3Xmgamncبالقصف العشوائي28‐07‐2012حمصالرستنفضل طويل3234

القصير3235 العشوائي28‐07‐2012حمصالرستنمحمد http://youtu.be/0OC3Xmgamncبالقصف نير3235 2012صر 07 ي28 و http://youtu.be/0OC3Xmgamncب 

http://youtu.be/0OC3Xmgamncزوجة محمد القصير بالقصف العشوائي28‐07‐2012انثىحمصالرستنسھيلة حميدة3236

القصير3237 172012حمصالرستناحمد 07 العشوائ28 http://youtuبالقصف be/0OC3Xmgamnc القصير3237 http://youtu.be/0OC3Xmgamncبالقصف العشوائي28‐07‐172012حمصالرستناحمد

http://youtu.be/0OC3Xmgamncبالقصف العشوائي28‐07‐152012حمصالرستنقاسم القصير3238

تنالق3239 132012ال 07 ائ28 ش ال ف hالق // b /0OC3X القصير3239 http://youtu.be/0OC3Xmgamncبالقصف العشوائي28‐07‐132012حمصالرستنموسى

http://youtu.be/0OC3Xmgamncطفلة قتلت بالقصف العشوائي28‐07‐82012انثى ‐ طفلةحمصالرستنقمر القصير3240

القصير3241 ايمن الزوج http://youtu.be/0OC3Xmgamncبالقصف العشوائي28‐07‐342012حمصالرستناخو

نقيب منشق قتل في وادي تل شھاب علال يد قوات الجيش28Yes‐07‐2012درعاجباباحمد الواو3242

صبيح3243 النازحينمناضل 2012درعامخي 07 خي28 ال قصف نتيجة احه بج ا تاث توف صبيحي3243 المخيم28‐07‐2012درعامخيم النازحينمناضل توفي متاثرا بجراحه نتيجة قصف
الفاعوري3244 الجليل عبد على يد قوات الجيش في المخيم28‐07‐2012درعادرعا المحطةاحمد
المحاميد3245 سمير برصاص قوات الجيش28‐07‐182012درعامخيم النازحينمحمد

الشرع3246 باسل بشار تم قنصه عند المشفى الوطني مقابل معھد الحرية برقبته 28‐07‐122012درعاأنس
ف

http://youtu.be/85rnVfKHQzU رع3246 ل ب ر ب 122012رس 07 28
و بقي ينزف حتى توفي

http://youtu.be/85rnVfKHQzU

أبوسالم3247 طه بالقصف العشوائي على السيدة زينب بريف دمشق28‐07‐212012درعاالحراكمحمد

بالقصف العشوائي على السيدة زينب بريف دمشق وھي 28‐07‐282012انثىدرعاالحراكياسمين طه أبوسالم3248
أم ألربعة بنات

?http://www.youtube.com/watchبالقصف العشوائي28‐07‐852012درعاابطعبركات القطيفان3249
v=m5fz4JnpCJk&feature=youtu.be

المسالمة3250 ياسين البلد28‐07‐2012درعادرعا المحطةمأمون درعا http://youtu.be/7CeueRefGVwمن سكان حي السبيل قتل قنصا في ب ر ي بي ي ن pن //y /
الفالح3251 غالب أحمد بدمشق28‐07‐2012درعاالصنمينوليد قتل على يد قوات الجيش في حي القدم
مفعالني3252 يوسف http://youtu.be/duzrW3HFB60بالقصف العشوائي28‐07‐2012درعاأم المياذنجمال
الشملون3253 ممدوح على يد قوات الجيش28‐07‐2012درعاالمخيمعبدهللا
العرجاني3254 منصور محمد الشرقيةرأفت الجيش28‐07‐2012درعاالغارة قوات يد على العرجاني3254 منصور محمد 2012درعاالغارة الشرقيةرأفت 07 على يد قوات الجيش28

رقيب منشق اعتقل على حاجز تسيل حين محاولته 28YesYes‐07‐2012درعاقرفاأحمدعلي دنيفات3255
االنشقاق و قتل تحت التعذيب

اصيب بطلق ناري بالرأس ثم قاموا بتعذيبه حتى الموت28Yes‐07‐2012درعاانخلمحمد غازي العقلة3256

قتل على يد قوات الجيش في قرية دورين في حمص28‐07‐2012الالذقيةدورينحسن كردي3257

احمد3258 الشيخ الدين على يد قوات الجيش28‐07‐2012الالذقيةجبلةنور
32 ق9 اأ ةأق 192012الالذق 0 ا28 شا ته ال ا ش ال ف الق قدور3259 سمير بالقصف العشوائي والدته شاديا28‐07‐192012الالذقيةأقجبايرأحمد
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ملقب بزين سليمان نقيب منشق قتل على يد قوات الجيش28Yes‐07‐2012الالذقيةدورينعبدالفتاح عدا3260

ھاشم3261 جراء القصف العنيف على قرية دورين .28‐07‐2012الالذقيةالمريجسليم

h // b / h?
?http://www.youtube.com/watchعلى يد قوات الجيش28‐07‐182012الالذقيةعمر حسين3262

v=1msGXc_Qn‐4&feature=share

قدور3263 بالقصف العشوائي28‐07‐2012انثىالالذقيةأقجبايرشاديا
الرمضان3264 طعمة قناص28‐07‐2012درعاتسيلعبدالمولى برصاص الرمضان3264 طعمة برصاص قناص28‐07‐2012درعاتسيلعبدالمولى

برصاص األمن28‐07‐2012ريف دمشقدومامجھول الھوية3265

https://www.facebook.com/photo
.php?fbid=346701372077451&set=
a.112197655527825.19958.111632

495584341&type=1&theater

برصاص قوات االمن في حي الفرقان قرب منزل قائد 28‐07‐252012حلبمريمينمحمد مصطفى قاسم3266
الشرطة في الھلك

على يد قوات الجيش28‐07‐2012ريف دمشقمعضمية الشامأسامة أحمد سليمان3267
http://www.youtube.com/watch?
v=tjMFxA7BQwo&feature=youtu.b

e
http://www.youtube.com/watch?

‐v=nS3CDZM‐T_4&feature=emعلى يد قوات الجيش29‐07‐2012درعاالشيخ مسكينمحمد صالح الخصواني3268
uploademail

السقرق3269 سمير دمشقعربينرانية http://youtu.be/iI2v9fs2B_Yاستشھدت اثر القصف العشوائي29‐07‐92012ريف
الدرة3270 أحمد دمشقعربينعدنان برصاص قناص29‐07‐2012ريف ر قربينن صري ص بر
مقدح3271 دمشقالقطيفةعالء برصاص قوات الجيش29‐07‐2012ريف

?http://www.youtube.com/watchعلى يد قوات الجيش29‐07‐2012دمشقكفرسوسةمجھول الھوية3272
v=XAJvRgo0ijo

http://wwwقةة youtube com/watch? الھوية3273 ?http://www.youtube.com/watchعلى يد قوات الجيش29‐07‐2012دمشقكفرسوسةمجھول
v=XAJvRgo0ijo

?http://www.youtube.com/watchعلى يد قوات الجيش29‐07‐2012دمشقكفرسوسةمجھول الھوية3274
v=XAJvRgo0ijo

العدس3275 سمير دمشقسقباعماد 2012ريف 07 انه29 جث لي ت يت ول عتقل ال داخل توف العدس3275 سمير دمشقسقباعماد جثمانه29‐07‐2012ريف توفي داخل المعتقل ولم يتم تسليم
المصري3276 محمود دمشقيلدامحمد http://youtu.be/Ui8JXHwaIewمتأثرا بجراحه29‐07‐2012ريف
الخواجة3277 محمد دمشقالبالليهغسان متأثرا بجراحه29‐07‐332012ريف
الشحادة3278 أمين دمشقمعضمية الشاممحمد برصاص قناص29‐07‐2012ريف

ز الشاأ ة شض نةف ال ل ا ش ال ف الق اث زيد3279 أبو دمشقمعضمية الشاممحمود اثر القصف العشوائي على المدينة29‐07‐2012ريف
زيد3280 ابو محمود دمشقمعضمية الشامابن طفل قتل قصف عشوائي29‐07‐2012طفلريف
زيد3281 ابو محمود دمشقمعضمية الشامبنت طفلةريف ‐ طفلة قتلت قصف عشوائي29‐07‐2012انثى
زيد3282 ابو لمحمود الثانية دمشقمعضمية الشامالبنت طفلةريف ‐ طفلة قتلت قصف عشوائي29‐07‐2012انثى
الدمراني3283 الرحيم عبد دمشقمعضمية الشامخالد قامت قوات الجيش باعدامه29‐07‐2012ريف
صوان3284 دمشقمعضمية الشامعمر برصاص قناص29‐07‐2012ريف
برغشة3285 دمشقمعضمية الشاموائل متأثرا بجراحه قصف عشوائي29‐07‐2012ريف
الجلب3286 دمشقمعضمية الشامأحمد قصف عشوائي29‐07‐2012ريف يقم و
الغزاوي3287 خليل دمشقمعضمية الشامابو برصاص قناص29‐07‐2012ريف
الجلب3288 احمد دمشقمعضمية الشامابراھيم قصف عشوائي29‐07‐2012ريف
برغل3289 البسيمي دمشقمعضمية الشامحسن قصف عشوائي29‐07‐2012ريف
حديد3290 أحمد السيد خليل محمد الشامعماد دمشقمعضمية قناص29‐07‐272012ريف برصاص حديد3290 أحمد السيد خليل محمد دمشقمعضمية الشامعماد 272012ريف 07 برصاص قناص29
ادريس3291 دمشقمعضمية الشامعبدالعزيز اعدام على يد قوات الجيش29‐07‐2012ريف
ادريس3292 العزيز عبد دمشقمعضمية الشامزوجة اعدام على يد قوات الجيش29‐07‐2012انثىريف
ادريس3293 دمشقمعضمية الشاماحمد اعدام على يد قوات الجيش29‐07‐2012ريف
جمعة3294 فياض الشامأبو دمشقمعضمية 2012ريف 07 الجيش29 قوات يد عل اعد جمعة3294 فياض دمشقمعضمية الشامأبو اعدم على يد قوات الجيش29‐07‐2012ريف
ادريس3295 دمشقمعضمية الشامخليل قصف عشوائي29‐07‐2012ريف
قطناوي3296 هللا عبد دمشقمعضمية الشامعدنان قصف عشوائي29‐07‐2012ريف
موسى3297 أحمد دمشقالذيابيةأيھم على يد قوات الجيش29‐07‐2012ريف
الك3298 ةا ا شقال 2012ف 0 ش29 ال ا ق ل قتل ل hأ // b / b الكردي3298 دمشقالھامةبسام الجيش29‐07‐2012ريف http://youtu.be/BOXbK7A‐n4cيدعى أبو علي قتل على يد قوات
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?http://www.youtube.com/watchاعدم رميا بالرصاص29‐07‐2012دمشقالقدممجھول الھوية3299
v=pdjqTX_pBxc

?http://www.youtube.com/watchاعدم رميا بالرصاص29‐07‐2012دمشقالقدممجھول الھوية3300
v=pdjqTX pBxcv pdjqTX_pBxc

برصاصة في الرأس أثناء مروره على الحاجز في مدينة 29‐07‐2012ريف دمشقدوماشادي الخرفان3301
التل

الرحمن3302 عبد دمشقالبويضةمحمد بالقصف العشوائي29‐07‐2012ريف
حمدان3303 دمشقالبويضةعزات ميداني29‐07‐802012ريف إعدام حمدان3303 دمشقالبويضةعزات إعدام ميداني29‐07‐802012ريف
الدمراني3304 الرحيم عبد خالد دمشقمعضمية الشامصديق قامت قوات الجيش باعدامھم29‐07‐2012ريف
الدمراني3305 الرحيم عبد خالد دمشقمعضمية الشامصديق قامت قوات الجيش باعدامھم29‐07‐2012ريف
الدمراني3306 الرحيم عبد خالد دمشقمعضمية الشامصديق قامت قوات الجيش باعدامھم29‐07‐2012ريف
ية3307 الھ ل الشاجھ ية شقعض د 2012يف 07 قتله29 ه اعدا ش ال ات ق ت httقا // t b /CXiG0jR0BD الھوية3307 دمشقمعضمية الشاممجھول http://youtu.be/CXiG0jR0BDoقامت قوات الجيش باعدامه وقتله29‐07‐2012ريف
الھوية3308 دمشقمعضمية الشاممجھول http://youtu.be/CXiG0jR0BDoقامت قوات الجيش باعدامه29‐07‐2012ريف
الھوية3309 دمشقمعضمية الشاممجھول http://youtu.be/CXiG0jR0BDoقامت قوات الجيش باعدامه29‐07‐2012ريف
الھوية3310 دمشقمعضمية الشاممجھول http://youtu.be/CXiG0jR0BDoقامت قوات الجيش باعدامه29‐07‐2012ريف

ة ال الشال ة شض لف ق ش ل ق ق الھوية3311 دمشقمعضمية الشاممجھول http://youtu.be/CXiG0jR0BDoقامت قوات الجيش باعدامه وقتله29‐07‐2012ريف
الھوية3312 دمشقمعضمية الشاممجھول http://youtu.be/CXiG0jR0BDoقامت قوات الجيش باعدامه وقتله29‐07‐2012ريف
الھوية3313 دمشقمعضمية الشاممجھول http://youtu.be/CXiG0jR0BDoقامت قوات الجيش باعدامه وقتله29‐07‐2012ريف
الھوية3314 دمشقمعضمية الشاممجھول http://youtu.be/CXiG0jR0BDoقامت قوات الجيش باعدامه وقتله29‐07‐2012ريف
الھوية3315 دمشقمعضمية الشاممجھول http://youtu.be/CXiG0jR0BDoقامت قوات الجيش باعدامه وقتله29‐07‐2012ريف
الھوية3316 دمشقمعضمية الشاممجھول http://youtu.be/CXiG0jR0BDoقامت قوات الجيش باعدامه وقتله29‐07‐2012ريف
الھوية3317 دمشقمعضمية الشاممجھول http://youtu.be/CXiG0jR0BDoقامت قوات الجيش باعدامه وقتله29‐07‐2012ريف
الھوية3318 دمشقمعضمية الشاممجھول http://youtu.be/CXiG0jR0BDoقامت قوات الجيش باعدامه وقتله29‐07‐2012ريف ھوي مجھو قي وري ب جيش ttp://youtu.be/Cو G0j 0 o
الھوية3319 دمشقمعضمية الشاممجھول http://youtu.be/CXiG0jR0BDoقامت قوات الجيش باعدامه وقتله29‐07‐2012ريف
الھوية3320 دمشقمعضمية الشاممجھول http://youtu.be/CXiG0jR0BDoقامت قوات الجيش باعدامه وقتله29‐07‐2012ريف
االسم3321 يصل دمشقمعضمية الشاملم راسھا29‐07‐2012انثىريف http://youtu.be/CXiG0jR0BDoقامت قوات الجيش باعدامھا وقتلھا وقطع
الھوية3322 الشاممجھول دمشقمعضمية الجيش29‐07‐2012ريف قوات يد على ذبحه http://youtuتم be/4oyDfti FHE الھوية3322 دمشقمعضمية الشاممجھول http://youtu.be/4oyDfti_FHEتم  ذبحه على يد قوات الجيش29‐07‐2012ريف
الھوية3323 دمشقمعضمية الشاممجھول http://youtu.be/4oyDfti_FHEتم  ذبحه على يد قوات الجيش29‐07‐2012ريف
الھوية3324 دمشقمعضمية الشاممجھول http://youtu.be/4oyDfti_FHEتم  ذبحه على يد قوات الجيش29‐07‐2012ريف
الھوية3325 دمشقمعضمية الشاممجھول http://youtu.be/4oyDfti_FHEتم  ذبحه على يد قوات الجيش29‐07‐2012ريف
الھوية3326 الشامجھول دمشقمعضمية 2012ريف 07 الجيش29 قوات يد عل ذبحه httpت // o t be/4o Dfti FHE الھوية3326 دمشقمعضمية الشاممجھول http://youtu.be/4oyDfti_FHEتم  ذبحه على يد قوات الجيش29‐07‐2012ريف
الھوية3327 دمشقمعضمية الشاممجھول http://youtu.be/4oyDfti_FHEتم  ذبحه على يد قوات الجيش29‐07‐2012ريف
الھوية3328 دمشقمعضمية الشاممجھول http://youtu.be/4oyDfti_FHEتم  ذبحه على يد قوات الجيش29‐07‐2012ريف
الھوية3329 دمشقمعضمية الشاممجھول http://youtu.be/4oyDfti_FHEتم  ذبحه على يد قوات الجيش29‐07‐2012ريف

اال ل الشال ة شض شانثف ال ا ق ل ا ذ //ت / االسم3330 يصل دمشقمعضمية الشاملم http://youtu.be/4oyDfti_FHEتم  ذبحھا على يد قوات الجيش29‐07‐2012انثىريف
االسم3331 يصل دمشقمعضمية الشاملم http://youtu.be/4oyDfti_FHEتم  ذبحھا على يد قوات الجيش29‐07‐2012انثىريف
االسم3332 يصل دمشقمعضمية الشاملم http://youtu.be/4oyDfti_FHEتم  ذبحھا على يد قوات الجيش29‐07‐2012انثىريف
االسم3333 يصل دمشقمعضمية الشاملم http://youtu.be/4oyDfti_FHEتم  ذبحھا على يد قوات الجيش29‐07‐2012انثىريف
االسم3334 يصل دمشقمعضمية الشاملم http://youtu.be/4oyDfti_FHEتم  ذبحھا على يد قوات الجيش29‐07‐2012انثىريف
االسم3335 يصل دمشقمعضمية الشاملم http://youtu.be/4oyDfti_FHEتم  ذبحھا على يد قوات الجيش29‐07‐2012انثىريف
االسم3336 يصل دمشقمعضمية الشاملم http://youtu.be/4oyDfti_FHEتم  ذبحھا على يد قوات الجيش29‐07‐2012انثىريف
الصدقة3337 برصاص قوات األمن29‐07‐2012درعاالفقيعشاكر نع و ص بر
زريق3338 أبو ياسين اثر سقوط قذيفة على منزلھا29‐07‐2012انثىدرعادرعا البلدانتصار
فالوجي3339 الجبار عبد برصاص قناص29‐07‐2012درعايحيى
المسالمة3340 النبھان برصاص قوات الجيش29‐07‐2012درعامخيم درعاراقي
غبشة3341 جبر محمد مسكينيزن العشوائي29‐07‐2012درعاالشيخ بالقصف غبشة3341 جبر محمد 2012درعاالشيخ مسكينيزن 07 بالقصف العشوائي29
عوض3342 ناجي بالقصف العشوائي29‐07‐2012درعاالشيخ مسكينزھير
العبيد3343 بالقصف العشوائي29‐07‐2012درعاالشيخ مسكيننزار
العوض3344 بالقصف العشوائي29‐07‐2012درعاالشيخ مسكينزھير
النب3345 عبد مسكيناحمد 2012درعاالشيخ 07 العشوائ29 بالقصف النبي3345 عبد بالقصف العشوائي29‐07‐2012درعاالشيخ مسكيناحمد
المختارة3346 بالقصف العشوائي29‐07‐2012درعاالشيخ مسكينربيع
االنيسة3347 بالقصف العشوائي29‐07‐2012درعاالشيخ مسكينخالد
الجوفي3348 بالقصف العشوائي29‐07‐2012درعاالشيخ مسكيناحمد
ا3349 الط ال كن خ 2012االش 0 ا29 ش ال ف الق الطرمان3349 الدين بالقصف العشوائي29‐07‐2012درعاالشيخ مسكيننور
البيجة3350 عبدو بالقصف العشوائي29‐07‐2012درعاالشيخ مسكينمحمد
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الغبشة3351 بالقصف العشوائي29‐07‐2012درعاالشيخ مسكينيزن
صالح3352 بالقصف العشوائي29‐07‐2012درعاالشيخ مسكينمحمد

الجبر3353 خالد مسكينمحمد العشوائي29‐07‐2012درعاالشيخ بالقصف
http://www.youtube.com/watch?
v=eWYcSMEoEGE&feature=youtu. ينجبر3353 2012ريخ  07 ي29 و vب  eWYcSMEoEGE&feature youtu.

be

بالقصف العشوائي29‐07‐2012درعاالشيخ مسكينمجھول الھوية3354
http://www.youtube.com/watch?
v=UMqCt_q9VU8&feature=youtu.

bebe

بالقصف العشوائي29‐07‐2012درعاالشيخ مسكينمجھول الھوية3355
http://www.youtube.com/watch?
v=UMqCt_q9VU8&feature=youtu.

be
htt // t b / t h?

بالقصف العشوائي29‐07‐2012درعاالشيخ مسكينمجھول الھوية3356
http://www.youtube.com/watch?
v=UMqCt_q9VU8&feature=youtu.

be

ة ال خل ااالش ش ال ف الق
http://www.youtube.com/watch?

الھوية3357 .v=UMqCt_q9VU8&feature=youtuبالقصف العشوائي29‐07‐2012درعاالشيخ مسكينمجھول
be

بالقصف العشوائي29‐07‐2012درعاالشيخ مسكينمجھول الھوية3358
http://www.youtube.com/watch?
v=UMqCt_q9VU8&feature=youtu.q _q y

be

?http://www.youtube.com/watchبالقصف العشوائي29‐07‐2012درعاالشيخ مسكينمحمد عبدو سليمان3359
v=F3sBictTLCk&feature=youtu.be

?http://www.youtube.com/watchبالقصف العشوائي29‐07‐2012درعاالشيخ مسكينمجھول الھوية3360
v=sobg2BxGSFA

?http://www.youtube.com/watchبالقصف العشوائي29‐07‐2012درعاالشيخ مسكينمجھول الھوية3361
v=sobg2BxGSFAv=sobg2BxGSFA

?http://www.youtube.com/watchبالقصف العشوائي29‐07‐2012درعاالشيخ مسكينمجھول الھوية3362
v=sobg2BxGSFA

الھوية3363 ?http://www.youtube.com/watchبالقصف العشوائي29‐07‐2012درعاالشيخ مسكينمجھول
b 2B GSFA

يخ
v=sobg2BxGSFA

?http://www.youtube.com/watchبالقصف العشوائي29‐07‐2012درعاالشيخ مسكينمجھول الھوية3364
v=sobg2BxGSFA

الھوية3365 مسكينمجھول العشوائي29‐07‐2012درعاالشيخ ?http://www.youtube.com/watchبالقصف ھوي3365 ينجھول 2012ريخ  07 ي29 و ب 
v=sobg2BxGSFA

?http://www.youtube.com/watchبالقصف العشوائي29‐07‐2012درعاالشيخ مسكينمجھول الھوية3366
v=sobg2BxGSFA

الھوية3367 مسكينمجھول العشوائي29‐07‐2012درعاالشيخ ?http://www.youtube.com/watchبالقصف الھوية3367 بالقصف العشوائي29‐07‐2012درعاالشيخ مسكينمجھول
v=sobg2BxGSFA

بالقصف العشوائي29‐07‐2012درعاالشيخ مسكينمجھول الھوية3368
http://www.youtube.com/watch?
v=6gKhVo0q9v0&feature=youtu.b

ee

بالقصف العشوائي29‐07‐2012درعاالشيخ مسكينمجھول الھوية3369
http://www.youtube.com/watch?
v=6gKhVo0q9v0&feature=youtu.b

e
http://www youtube com/watch?

بالقصف العشوائي29‐07‐2012درعاالشيخ مسكينمجھول الھوية3370
http://www.youtube.com/watch?
v=6gKhVo0q9v0&feature=youtu.b

e

الھوية3371 مسكينمجھول 2012درعاالشيخ 07 العشوائ29 بالقصف
http://www.youtube.com/watch?

6 KhV 0 9 0&f t t b الھوية3371 v=6gKhVo0q9v0&feature=youtu.bبالقصف العشوائي29‐07‐2012درعاالشيخ مسكينمجھول
e

بالقصف العشوائي29‐07‐2012درعاالشيخ مسكينمجھول الھوية3372
http://www.youtube.com/watch?
v=6gKhVo0q9v0&feature=youtu.b

e
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بالقصف العشوائي29‐07‐2012درعاالشيخ مسكينمجھول الھوية3373
http://www.youtube.com/watch?
v=6gKhVo0q9v0&feature=youtu.b

e
http://www.youtube.com/watch?

بالقصف العشوائي29‐07‐2012درعاالشيخ مسكينمجھول الھوية3374
http://www.youtube.com/watch?
v=6gKhVo0q9v0&feature=youtu.b

e

الھوية3375 مسكينمجھول العشوائي29‐07‐2012درعاالشيخ بالقصف
http://www.youtube.com/watch?
v=6gKhVo0q9v0&feature=youtu b الھوية3375 v=6gKhVo0q9v0&feature=youtu.bبالقصف العشوائي29‐07‐2012درعاالشيخ مسكينمجھول

e

بالقصف العشوائي29‐07‐2012درعاالشيخ مسكينمجھول الھوية3376
http://www.youtube.com/watch?
v=6gKhVo0q9v0&feature=youtu.b

e

بالقصف العشوائي29‐07‐2012درعاالشيخ مسكينمجھول الھوية3377
http://www.youtube.com/watch?
v=6gKhVo0q9v0&feature=youtu.b

e

بالقصف العشوائي29‐07‐2012درعاالشيخ مسكينعلي زياد الفاعوري3378
http://www.youtube.com/watch?
v=_AdYxJm4cko&feature=youtu.b

e
شالش3379 محسن بالقصف العشوائي29‐07‐2012درعامخيم النازحينحسين
طالع3380 بالقصف العشوائي29‐07‐2012درعامخيم النازحينقاسم
حرفوش3381 بالقصف العشوائي29‐07‐2012درعامخيم النازحيننايل
االسم3382 يصل http://youtu.be/03pGA2X7vsQقتل على يد قوات الجيش29‐07‐2012حلبصالح الدينلم 
عباس3383 الدين محي قتل على يد قوات الجيش29‐07‐2012حلبمارعياسر س ب ين ي ر جيشبرعي و ي ى ل
محمد3384 ناصيف 42حلبسيف الدولةمحمد اثر القصف العشوائي29‐07‐2012سنة
اوسو3385 العابدين زين http://youtu.be/sBJjhtu2Spsطفل قتل على يد قوات الجيش29‐07‐2012طفلحلبحيانمحمد
اوسو3386 الدين نور http://youtu.be/sBJjhtu2Spsطفل قتل على يد قوات الجيش29‐07‐2012طفلحلبحيانمحمد
خنكرلي3387 عقيل الجيش29‐07‐352012حلبالفرقانثائر قوات برصاص خنكرلي3387 عقيل برصاص قوات الجيش29‐07‐352012حلبالفرقانثائر
الھوية3388 http://youtu.be/gpJBjpdEnYkقتل على يد قوات الجيش29‐07‐2012حلبصالح الدينمجھول

توفي متأثرا بجراحه حيث اصيب بطلق ناري في الرأس 29‐07‐152012حلبمنبجمحمد يعقوب البيرم3389
بتاريخ 19‐7‐2012

?http://www.youtube.com/watchوجد معدوما أمام فرع الجوية29‐07‐2012حلبمجھول الھوية3390
v=qiHvfpTL3lc&feature=youtu.be

ة ال ةلل ال ف ا أ ?http://www.youtube.com/watchا
الھوية3391 ?http://www.youtube.com/watchوجد معدوما أمام فرع الجوية29‐07‐2012حلبمجھول

v=qiHvfpTL3lc&feature=youtu.be

?http://www.youtube.com/watchوجد معدوما أمام فرع الجوية29‐07‐2012حلبمجھول الھوية3392
v=qiHvfpTL3lc&feature=youtu bev=qiHvfpTL3lc&feature=youtu.be

?http://www.youtube.com/watchوجد معدوما أمام فرع الجوية29‐07‐2012حلبمجھول الھوية3393
v=qiHvfpTL3lc&feature=youtu.be

?http://www.youtube.com/watchوجد معدوما أمام فرع الجوية29‐07‐2012حلبمجھول الھوية3394
v=qiHvfpTL3lc&feature=youtu.be

?http://www.youtube.com/watchوجد معدوما أمام فرع الجوية29‐07‐2012حلبمجھول الھوية3395
v=qiHvfpTL3lc&feature=youtu.be

الھوية3396 2012حلبمجھول 07 الجوية29 فرع أمام معدوما ?http://www.youtube.com/watchوجد
الھوية3396 وجد معدوما أمام فرع الجوية29‐07‐2012حلبمجھول

v=qiHvfpTL3lc&feature=youtu.be

?http://www.youtube.com/watchوجد معدوما أمام فرع الجوية29‐07‐2012حلبمجھول الھوية3397
v=qiHvfpTL3lc&feature=youtu.bev qiHvfpTL3lc&feature youtu.be
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?http://www.youtube.com/watchوجد معدوما أمام فرع الجوية29‐07‐2012حلبمجھول الھوية3398
v=qiHvfpTL3lc&feature=youtu.be

h // b / h?
?http://www.youtube.com/watchوجد معدوما أمام فرع الجوية29‐07‐2012حلبمجھول الھوية3399

v=qiHvfpTL3lc&feature=youtu.be

منافيخي3400 أبو ياسر قتل على يد قوات الجيش29‐07‐2012حلبصالح الدينابراھيم
واكي3401 الجيش29‐07‐222012حلبالبابمصطفى قوات برصاص واكي3401 برصاص قوات الجيش29‐07‐222012حلبالبابمصطفى
الھوية3402 http://youtu.be/rbF6jzcVFUAطفل قتل بالقصف العشوائي29‐07‐2012طفلحلبالزبديةمجھول
حلويني3403 برصاص قناص بصالح الدين29‐07‐252012حلبقبتان الجبلمنصور
برشا3404 عبدالخالق على يد قوات الجيش29‐07‐252012احلبعندانعبدالعال
اك3405 222012احلالباصطف 07 ش29 ال ات ق ا واكي3405 برصاص قوات الجيش29‐07‐222012احلبالبابمصطفى
حلويني3406 حمود الدين29‐07‐252012احلبقبتان الجبلمنصور برصاص قناص في حي صالح
العمر3407 برصاص قوات الجيش29‐07‐322012حلبالسكريأحمد
عفر3408 بالقصف العشوائي29‐07‐222012حلباألنصاريأحمد

ال ةال ا شلال ل ف لق البكري3409 الرحمن عبد بالقصف العشوائي29‐07‐2012حلبالعامريةمحمد

?http://www.youtube.com/watchقتل على يد قوات الجيش29‐07‐2012حلبصالح الدينمجھول الھوية3410
v=865BE9TPV4E

الھوية3411 الدينمجھول 2012حلبصالح 07 الجيش29 قوات يد عل ?http://www.youtube.com/watchقتل الھوية3411 قتل على يد قوات الجيش29‐07‐2012حلبصالح الدينمجھول
v=865BE9TPV4E

الھوية3412 الجيش29‐07‐2012حلبحي صالح الدينمجھول http://youtu.be/vB8AOInwSlcقتل بالرصاص المباشرمن قبل قوات
الھوية3413 الجيش29‐07‐2012حلبحي صالح الدينمجھول http://youtu.be/vB8AOInwSlcقتل بالرصاص المباشرمن قبل قوات
الھوية3414 الجيش29‐07‐2012طفلحلبحي صالح الدينمجھول http://youtu.be/vB8AOInwSlcطفل قتل بالرصاص المباشرمن قبل قوات ھوي ينجھو ح جيشبي و بل ن ر ب ص ر ب ل /ttp://youtu.beل 8 O S c

?http://www.youtube.com/watchيدعى أبو حمزة قتل على يد قوات الجيش في باب ھود29‐07‐2012حمصباب السباعوليد المكحل3415
v=IzCoUQ25mF4

رجوب3416 http://youtu.be/jinaIatPNewعلى يدقوات الجيش29‐07‐2012انثىحمصبني السباعحوري
األحمد3417 محمود عمرومصعب بحلب29‐07‐2012حمصبابا الفرقان منطقة في الجيش قوات يد على قتل األحمد3417 محمود قتل على يد قوات الجيش في منطقة الفرقان بحلب29‐07‐2012حمصبابا عمرومصعب
الضحيك3418 بالقصف العشوائي29‐07‐2012حمصتلبيسةأيمن
الحديد3419 جمعة http://youtu.be/M6P5BCjf6wQبالقصف العشوائي29‐07‐2012حمصتلبيسةسليمان
ضحيك3420 http://youtu.be/ZCnc8itZaDgبالقصف العشوائي29‐07‐2012حمصتلبيسةشريف

http // o t be com/ atch? ?http://www.youtube.com/watchبالقصف العشوائي29‐07‐392012حمصتلبيسةمصطفى محمود الحسين3421
v=PQLxEHydYDQ

29‐07‐702012حمصتلبيسةاحمد عمر المصري3422
جراء القصف حيث بقي تحت االنقاض لمدة اكثر من 10 

اخراجه واستطاعوا االھالي به علم حتى جايام ر و ي و ال م ب  ى  م  ي

درويش3423 بري بالقصف العشوائي29‐07‐2012حمصسقرجةحسين
الخواجة3424 http://youtu.be/GL9BAsLhLfYبقذيفة ھاون بحي باب ھود29‐07‐222012احمصالوعرمھند
الجسري3425 بقذيفة ھاون29‐07‐2012حمصالدبالناسامة

?http://www.youtube.com/watchاثر القصف العشوائي على المدينة29‐07‐2012ادلبحيشمحمود االسماعيل3426
v=lP3XagrMYVM

http://youtu.be/K3wwgRHhDUUاثر القصف العشوائي على المدينة29‐07‐2012ادلبحيشرضا االسماعيل3427

الطاھر3428 أحمد برصاص قناص29‐07‐2012ادلبجبل الزاوية ‐ جوزفأسماعيل
عبود3429 اسود نتيجة القصف العشوائي على المدينة29‐07‐2012انثىادلبالھبيطصبرية
البكري3430 الرحمن عبد محمد في حلب29‐07‐2012ادلبالتمانعةحسام قتل بالقصف العشوائي على حي العامرية
حصرم3431 محمد طفلةادلبالراميحنان ‐ الصدر29‐07‐2012انثى في قناصة برصاص قتلت طفلة حصرم3431 محمد طفلةادلبالراميحنان 2012انثى 07 طفلة قتلت برصاص قناصة في الصدر29
الحسن3432 بتارباسل اآللي 292012‐07‐2012ادلببجراح أصيب بھا جراء التفجير أمام الفرن

قتل على يد قوات الجيش في حلب حينما كان يوصل 29‐07‐2012ادلبمعرة النعمانعمر حمد الغياث3433
عائلة إلى منزلھا

عيس3434 سيد ناصر 2012ادلببرھان 07 األمن29 قوات برصاص عيسى3434 سيد ناصر برصاص قوات األمن29‐07‐2012ادلببرھان
الكحيل3435 محمد المجزرة29‐07‐452012اادلبمعرشورينعبدالغني متأثرا بجراحه التي أصيب بھا يوم
السعيد3436 صالح على يد قوات الجيش29‐07‐2012ادلبجسر الشغورمرعي
أغا3437 رجب الدواء29‐07‐2012ديرالزورالعرضيعبدالمطلب متاثرا بالمرض نتيجة عدم حصوله على
ا3438 ال ف ا ل ا اا خ 112012الزالش 0 ا29 ش ال ف الق ة نت الرباح3438 عارف نتيجة القصف العشوائي29‐07‐112012ديرالزورالشيخ ياسيناسماعيل
علوان3439 بالقصف العشوائي29‐07‐2012ديرالزورالجبيلةوائل
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الغريب3440 سلوم نتيجة القصف العشوائي29‐07‐2012ديرالزوركناماتخالد
المال3441 أسعد برصاص قوات الجيش29‐07‐2012ديرالزوررشوان
الھلوم3442 مخلف محسن على يد قوات الجيش29‐07‐112012ديرالزورالشحيلابن
الحق3443 عبد الريحانحسين 24الالذقيةبستان سلمى29‐07‐2012سنة قرية على العشوائي القصف اثر ق3443 ب نين ري ن  242012يب 07 ى29 ري ى  ي  و ر  
حميش3444 على يد قوات الجيش في قرية الزنزف29‐07‐2012الالذقيةربيعةعارف
أمھان3445 على يد قوات الجيش في قرية الزنزف29‐07‐2012الالذقيةربيعةعماد
كف3446 أبو على يد قوات الجيش في قرية الزنزف29‐07‐2012الالذقيةخالد

مداھمة عند االمن قبل من عليه الرصاص اطالق اثر حلبية3447 مداھمة 29‐07‐2012حماةالدباغةطارق عند اثر اطالق الرصاص عليه من قبل االمن
منزله

األحمد3448 علي دمشق29‐07‐2012القنيطرةعمران اعدام ميداني في البويضة بريف
قرباش3449 http://youtu.be/HGna_yHyya05برصاص قناص30‐07‐2012دمشقالتضامنعدنان
ان3450 ك الت يا نأب شقالتضا 2012د 07 ة30 عقل اعاقة ن ان قنا ا التركماني3450 ياسر عقلية30‐07‐2012دمشقالتضامنأبو برصاص قناص ويعاني من اعاقة

http://youtu.be/3WOYLKGGy6oبرصاص قناص30‐07‐2012دمشقالتضامنيونس خلف الحمود3451

نا ط ةنا كانشال عندما الجيش قوات برصاص قتل قطنا في https://www.facebook.com/photoيسكن
طعمينا3452 30‐07‐2012دمشقالمزةعدنان

ن  جيش  و  ص  ل بر ي   ن  ي
يقوم باسعاف الجرحى في معضمية الشام.

https://www.facebook.com/photo
.php?fbid=453600504661790

https://www.facebook.com/photoمتأثرا بجراحه30‐07‐2012دمشقالقدمعمار فضو3453
php?fbid=478121348879376.php?fbid=478121348879376

علي3454 عمير جمال دمشقحرستاأبو على يد قوات األمن30‐07‐802012ريف

http://youtu.be/GCm4Rw2‐XH0بالقصف العشوائي على حمورية30‐07‐2012ريف دمشقحرستامروان قدادو3455

عسكر3456 اسماعيل دمشقحرستاأحمد على يد قوات الجيش30‐07‐2012ريف
الشعار3457 معتز دمشقحرستاأبو على يد قوات الجيش30‐07‐312012ريف
فتوتة3458 علي دمشقمعضمية الشاممحمد برصاص قناص30‐07‐162012طفلريف
خميس3459 القادر عبد دمشقكناكرسھيل الجيش30Yes‐07‐2012ريف قوات يد على قتله ثم تعذيبه تم خميس3459 القادر عبد دمشقكناكرسھيل تم تعذيبه ثم قتله على يد قوات الجيش30Yes‐07‐2012ريف
العمري3460 دمشقكفر بطناخالد برصاص قناص في الرقبة30‐07‐122012طفلريف

ملقب بـ: أبو صطيف زعبوبة، قتل نتيجة القصف 30‐07‐2012ريف دمشقعربينعمر الحاج علي3461
العشوائي

http://youtu.be/3LegQnvA6js

http // o t be com/ atch? ?http://www.youtube.com/watchبرصاص قوات الجيش في حمورية30‐07‐2012ريف دمشقرنكوسرضوان قزح3462
v=gmrv0f‐32W4

الدباس3463 http://youtu.be/TJ6Fp1W5cEIبالقصف العشوائي في سقبا30‐07‐2012دمشقجوبرنزار

ال شتااض تمف ثم النارية، لدراجته قيادته أثناء األمن قوات برصاص
البرھمجي3464 دمشقحرستارياض 30‐07‐2012ريف

م  م  ري  ج ر ي  ن   و  ص  بر
سحب جثمانه على االرض، واختطافه من قبلھم

الھوية3465 دمشقيلدامجھول http://youtu.be/_DawuhLvl40تم اعدامھم على يد قوات الجيش30‐07‐2012ريف
الھوية3466 دمشقيلدامجھول http://youtu.be/_DawuhLvl40تم اعدامھم على يد قوات الجيش30‐07‐2012ريف
الھوية3467 دمشقيلدامجھول http://youtu.be/_DawuhLvl40تم اعدامھم على يد قوات الجيش30‐07‐2012ريف
الھوية3468 دمشقيلدامجھول http://youtu.be/_DawuhLvl40تم اعدامھم على يد قوات الجيش30‐07‐2012ريف
الھوية3469 دمشقيلدامجھول http://youtu.be/_DawuhLvl40تم اعدامھم على يد قوات الجيش30‐07‐2012ريف
الھوية3470 دمشقيلدامجھول /http://youtu.beتم اعدامھم على يد قوات الجيش30‐07‐2012ريف DawuhLvl40 ھ جيشقھ و ي ى ھم pم //y /_
الھوية3471 دمشقيلدامجھول http://youtu.be/_DawuhLvl40تم اعدامھم على يد قوات الجيش30‐07‐2012ريف
الھوية3472 http://youtu.be/ovv6XDkIVIoاعدموا على يد قوات الجيش30‐07‐2012دمشقالحجر األسودمجھول
الھوية3473 http://youtu.be/ovv6XDkIVIoاعدموا على يد قوات الجيش30‐07‐2012دمشقالحجر األسودمجھول
الرديف3474 سمير النازحينمحمد قناصة30‐07‐2012درعامخيم برصاص الرديف3474 سمير 2012درعامخيم النازحينمحمد 07 برصاص قناصة30
الخلف3475 صالح على يد قوات الجيش30‐07‐2012درعاتل شھابمنذر
الصميعات3476 على يد قوات الجيش30‐07‐2012درعاتل شھابعبداإلله
الصميعات3477 قاسم على يد قوات الجيش30‐07‐2012درعاتل شھابأنس

https://www facebook com/photo

على يد قوات الجيش30‐07‐2012درعاالسحاريعمار أحمد العاقل ابازيد3478

https://www.facebook.com/photo
.php?fbid=402856166429143&set=
a.176290905752338.36553.175395

895841839&type=1

قتل على يد قوات الجيش في الست زينب في ريف دمشق30‐07‐2012درعااليادودةياسر العقلة3479
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المسالمة3480 على يد قوات الجيش يدعى ابو عدانان30‐07‐2012درعامحمد
سليمان3481 على يد قوات الجيش30‐07‐2012انثىدرعاخضرة

https://www.facebook.com/photo
h ?fbid 428364787213692&

=php?fbid=428364787213692&set.على يد قوات الجيش30‐07‐2012درعاالسديمان محمد الجمعة الصياصنة3482
a.194236073959899.68163.193971

357319704&type=1&theater

عزت3483 قناص30‐07‐2012درعاالحراكصافي برصاص صافي أبو http://youtuيدع be/MFksymcN968 عزت3483 http://youtu.be/MFksymcN968يدعى أبو صافي برصاص قناص30‐07‐2012درعاالحراكصافي
الزعبي3484 موسى http://youtu.be/2opNgRhASQEبالقصف العشوائي30‐07‐2012درعامخيم النازحينمؤيد

طفل قتل اثر سقوط قذيفة على منزله فأصابته شظية في 30‐07‐2012طفلدرعاالحراكمحمد وليد الكسابرة3485
رأسه

ات3486 النصي از ف عاابطعنص 2012د 07 ش30 ال ات ق د httعل // t b /jtQI i bY8 النصيرات3486 فواز http://youtu.be/jtQIapimbY8على يد قوات الجيش30‐07‐2012درعاابطعنصري
الفتاح3487 عبد فايز السيدة  برصاص قناص30‐07‐42012طفلدرعادرعا المحطةمريم
النعيم3488 سالم http://youtu.be/JPI5pqMTDa4برصاص قناص30‐07‐2012درعاالنصيبجمعة
الجھماني3489 نتيجة القصف العشوائي30‐07‐2012انثىدرعاعتمانجميلة

ف لق ة ل ق لة ة ل ف طفل القصف 30‐07‐2012طفلدرعاعتمانعبدالرحمن أسامة أبازيد3490 طفل، ھو حفيد السيدة جميلة، قتل نتيجة
العشوائي

http://youtu.be/ixekB795tMA

نبوت3491 أبو عيسى النزوح30‐07‐2012درعاالسدرياض برصاص قوات الجيش أثناء محاولته
الحريري3492 البلد30‐07‐2012درعابصر الحريرعيشة نتيجة القصف العشوائي في درعا

30‐07‐2012درعانوىمجھول الھوية3493
جثة متفسخة قام األمن بإلقائھا منذ يومين على طريق 

حرفوش

http://www.youtube.com/watch?
v=VqLHW8cyIIQ&feature=youtu.b

e
السعيد3494 عربي الملقب بوحسين قتل بالقصف العشوائي30‐07‐2012درعاالسدعلي ي ربي يري و ب ل ين بو ب
االمام3495 على يد قوات الجيش30‐07‐2012حلبعندانمالك

http://youtu.be/3GJQCWMFgG4لديه 3 اطفال قتل على يد قوات الجيش30‐07‐332012حلببيانونمحمود رضوان عطية3496

http://www youtube com/watch?
على يد قوات الجيش30‐07‐2012حلببيانونھالل محمد ھالل3497

http://www.youtube.com/watch?
v=h1q8VMIOKpc&feature=em‐

uploademail

ھالل3498 2012حلببيانونجمال 07 الجيش30 قوات يد عل
http://www.youtube.com/watch?

h1 8VMIOK &f t ھالل3498 ‐v=h1q8VMIOKpc&feature=emعلى يد قوات الجيش30‐07‐2012حلببيانونجمال
uploademail

على يد قوات الجيش30‐07‐2012حلببيانونراكان ھالل3499
http://www.youtube.com/watch?
v=h1q8VMIOKpc&feature=em‐

uploademail

لديه طفلين قتل بشظايا قذيفة دبابة في بطنه في صالح 30‐07‐312012طفلحلبحريتانعمار عبد الرزاق عبد الحي3500
الدين

قاسم3501 حاج http://youtu.be/f9dkSXoQIDwنتيجة القصف على صالح الدين30‐07‐2012حلبمعارة االرتيقاحمد
مصطفى3502 احمد حج http://youtu.be/QiBu7bxEWBMمتأثرا بإصابته في مدينة حلب30‐07‐2012حلبحردتنيندياب

لديه 3 اوالد قتل برصاص قناص بشارع ال15 بصالح 30‐07‐322012حلبسيف الدولةمحمد البني3503
الدين

عطا3504 د د اأ 202012لالش 07 30Y الكسورة في مجند منشق قتل على يد قوات الجيش عطار3504 محمد ور30Yes‐07‐202012حلبالشعارأحمد ي جيش و ي ى ق ج
بريف دمشق

شحادة3505 شيخ ابراھيم بحلب30‐07‐2012حلبقبتان الجبلخالد برصاص قناص في صالح الدين
أمين3506 سالم بحلب30‐07‐2012حلبقبتان الجبلصبحي برصاص قناص في صالح الدين
حماحر3507 محمد الجبلرجب بحلب30‐07‐2012حلبقبتان الدين صالح في قناص برصاص حماحر3507 محمد 2012حلبقبتان الجبلرجب 07 بحلب30 برصاص قناص في صالح الدين
الھوية3508 االيدي30‐07‐2012حلبجمعية الزاھرةمجھول https://youtu.be/IeVjBTuT_qwاعدم  على يد قوات الجيش ووجد  مكبل 
الھوية3509 االيدي30‐07‐2012حلبجمعية الزاھرةمجھول https://youtu.be/IeVjBTuT_qwاعدم  على يد قوات الجيش ووجد  مكبل 
الھوية3510 االيدي30‐07‐2012حلبجمعية الزاھرةمجھول https://youtu.be/IeVjBTuT_qwاعدم  على يد قوات الجيش ووجد  مكبل 
الھوية3511 الزاھرةمجھول 2012حلبجمعية 07 االيدي30 مكبل ووجد الجيش قوات يد عل https://youtuاعد be/IeVjBTuT qw الھوية3511 االيدي30‐07‐2012حلبجمعية الزاھرةمجھول https://youtu.be/IeVjBTuT_qwاعدم  على يد قوات الجيش ووجد  مكبل 
الھوية3512 االيدي30‐07‐2012حلبجمعية الزاھرةمجھول https://youtu.be/IeVjBTuT_qwاعدم  على يد قوات الجيش ووجد  مكبل 
الھوية3513 االيدي30‐07‐2012حلبجمعية الزاھرةمجھول https://youtu.be/IeVjBTuT_qwاعدم  على يد قوات الجيش ووجد  مكبل 
الھوية3514 االيدي30‐07‐2012حلبجمعية الزاھرةمجھول https://youtu.be/IeVjBTuT_qwاعدم  على يد قوات الجيش ووجد  مكبل 
3 ة1 ال ةل الزا 2012لة 0 اال30 ل ك ش ال ا ق ل hا // b / الھوية3515 االيدي30‐07‐2012حلبجمعية الزاھرةمجھول https://youtu.be/IeVjBTuT_qwاعدم  على يد قوات الجيش ووجد  مكبل 
الھوية3516 االيدي30‐07‐2012حلبجمعية الزاھرةمجھول https://youtu.be/IeVjBTuT_qwاعدم  على يد قوات الجيش ووجد  مكبل 
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الھوية3517 االيدي30‐07‐2012حلبجمعية الزاھرةمجھول https://youtu.be/IeVjBTuT_qwاعدم  على يد قوات الجيش ووجد  مكبل 
سيوف3518 http://youtu.be/DTE265UkOJMعلى يد قوات الجيش30‐07‐2012حمصالرستنعبدالرحمن
عبيد3519 http://youtu.be/DTE265UkOJMعلى يد قوات الجيش30‐07‐2012حمصالرستنعلي
الرز3520 العشوائي30‐07‐2012انثىحمصالريستنعائشة بالقصف نرز3520 2012ىصري 07 ي30 و ب 
الحاج3521 مصطفى http://youtu.be/qPN2c‐qqOIQبالقصف العشوائي30‐07‐2012حمصجورة الشياحفخري
الدسوقي3522 http://youtu.be/E0nkGyAp5Hwبالقصف العشوائي30‐07‐2012حمصالخالديةبالل
الحلواني3523 http://youtu.be/E0nkGyAp5Hwبالقصف العشوائي30‐07‐2012حمصالخالديةحمزة
المھباني3524 العشوائي30‐07‐2012حمصالخالديةعدنان http://youtuبالقصف be/E0nkGyAp5Hw المھباني3524 http://youtu.be/E0nkGyAp5Hwبالقصف العشوائي30‐07‐2012حمصالخالديةعدنان
عساف3525 ادھم http://youtu.be/xh2RhhVJGqEعلى يد قوات الجيش30‐07‐2012حمصجورة الشياحسمھر
عساف3526 ظافر على يد قوات الجيش30‐07‐2012حمصجورة الشياحمحمد
الھوية3527 جثته30‐07‐2012حمصالخالديةمجھول http://youtu.be/8e9sFG5HVsQعلى يد قوات الجيش وقد تفسخت
اللبابيد3528 ععا صال 2012ح 07 ش30 ال ات ق د عل اللبابيدي3528 على يد قوات الجيش30‐07‐2012حمصالوعرعامر
الحزوري3529 بجراحه30‐07‐2012حمصتلكلخباسل http://youtu.be/ejaDvCfJxNMأصيب برصاص قناص وتوفي اليوم متأثرا
حسن3530 شيخ قامت قوات الجيش باعدامه30‐07‐2012ادلبفليونعبدالطيف
حسن3531 شيخ عبداللطيف قامت قوات الجيش باعدامه30‐07‐2012ادلبفليونعبدالرزاق

غان ا ناا لف شا ل ق ل غانم3532 سامي http://youtu.be/Xf3gsft8fJcعلى يد قوات الجيش30‐07‐2012ادلبتفتنازحسام
عطون3533 مصطفى http://youtu.be/bTNl9hoz5gcبالقصف العشوائي30‐07‐2012ادلبطعومعبدالرجمن
القاسم3534 حمود نجيب http://youtu.be/w_8sz6gdk8Aبرصاص قناص في أريحا30‐07‐2012ادلبمجدليامحمد

الھوية3535 الزاويةمجھول 2012ادلبجبل 07 اليوم30 ووجدت مدة منذ الجيش قوات يد عل https://www.youtube.com/watchقتل الھوية3535 قتل على يد قوات الجيش منذ مدة ووجدت اليوم30‐07‐2012ادلبجبل الزاويةمجھول
?v=P9q8jSVK81U

https://www.youtube.com/watchقتل على يد قوات الجيش منذ مدة ووجدت اليوم30‐07‐2012ادلبجبل الزاويةمجھول الھوية3536
?v=P9q8jSVK81U

ة3537 ال ةل الزا 2012ادلل 07 ال30 دت دة نذ ش ال ات ق د ل https://www.youtube.com/watchقتل الھوية3537 //:ttpsقتل على يد قوات الجيش منذ مدة ووجدت اليوم30‐07‐2012ادلبجبل الزاويةمجھول .youtube.co / atc
?v=P9q8jSVK81U

الجميل3538 عامر طفلةديرالزورالحميديةھدى ‐ طفلة قتلت بالقصف االعشوائي30‐07‐72012انثى
الدبوس3539 بالقصف العشوائي30‐07‐2012ديرالزورالحسينيةنادر
الطيف3540 فرج كامل االمن30‐07‐2012ديرالزورالبوكمالحميد قوات برصاص الطيف3540 فرج كامل برصاص قوات االمن30‐07‐2012ديرالزورالبوكمالحميد
المداد3541 محمد جثمانه30‐07‐2012طفلديرالزورالحميديةروشن طفل، قتل نتيجة القصف العشوائي، وتشوه
الكبع3542 نجم أيام30‐07‐162012طفلديرالزورعبدهللا عدة طفل ، متأثراً  بجراح أصيب بھا منذ

الحمود3543 خلف ناشط يعمل كـ رجل بخاخ، توفي متأثراً  بجراح أصيب بھا 30‐07‐2012ديرالزورموحسنيونس
ن األ ات ق برصاص قوات األمنا

طفلة أصيبت بقصف الحسينية باألمس وتوفيت اليوم 30‐07‐152012انثى ‐ طفلةديرالزورالحميديةرفاه عامر الجميل3544
الرقة متأثرة بجروحھا في مشفى بندينة

تومان3545 حسن على يد قوات الجيش30‐07‐2012حماةسھل الغابأحمد
طف ال اغا قةشا اال فة قذ المصطفى3546 بقذيفة ھاون30‐07‐2012الرقةشابداغجاسم

العكال3547 علي لمعالجته30‐07‐2012الرقةقنيطرةمحمد متأثرا بجراحه بعد أن نقل إلى تركيا
الكردي3548 زياد على يد قوات الجيش31‐07‐2012حمصتلكلخمصطفى

https://www.youtube.com/watch
.v=sO99RQvjnaQ&feature=youtu?قتل  في حي المرجة بحلب  برصاصة قناص31‐07‐2012حلبالميسرزين محمد لبابيدي3549

be

الھوية3550 على يد قوات الجيش31‐07‐2012حلبالميسرمجھول
https://www.youtube.com/watch
?v=sO99RQvjnaQ&feature=youtu. ھ v?ىھ sO99RQvjnaQ&feature youtu.

be

لديه طفل واحدقتل على يد قوات الجيش في حي صالح 31‐07‐242012طفلحلبتقادعبدهللا أحمد دعبول3551
الدين

http://youtu.be/cTWymFYapXQ

https://www facebook com/photo

قتل في حلب على يد قوات الجيش31‐07‐2012حلبتل رفعتاحمد ابراھيم بالو3552

https://www.facebook.com/photo
.php?fbid=395175173875908&set=
a.195390893854338.47572.195167

877209973&type=3
اثرسقوط اليو بجراحه متاثرا توف طفلتين لديه اثرسقوط 31‐07‐2012انثى ‐ طفلةحلبزبديةھيثم عتقي3553 لديه طفلتين توفي  متاثرا بجراحه  اليوم 

قذيفة على  منزله ليلة االمس
البكاري3554 عائلة من http://youtu.be/lXM463aGiUUبرصاص قناص31‐07‐2012حلبالمرجةشھيد
ابراھيم3555 رمضان http://youtu.be/JNbp7L2cin0برصاص قوات األمن31‐07‐2012حلبالمرجةأحمد
3 قا6 192012لال 0 ه31 ا ا تأث قاسم3556 صالح متأثرا بجراحه31‐07‐192012حلبمريمينمحمد
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استشھد برصاص قوات الجيش في حي باب النيرب بحلب31‐07‐2012حلبتل رفعتابراھيم ياسين درباس3557

https://www.facebook.com/photo
.php?fbid=395057593887666&set=
a.395057513887674.86758.195167

877209973&type=3&theater

استشھد برصاص قوات الجيش في حي باب النيرب بحلب31‐07‐2012حلبتل رفعتمحمد سمير ياسين بربر3558

استشھد برصاص قوات الجيش في حي باب النيرب بحلب31‐07‐2012حلبتل رفعتعالء حمود حميدة3559

https://www.facebook.com/photo
.php?fbid=395057767220982&set=
a.395057513887674.86758.195167

877209973&type=3&theateryp

استشھد برصاص قوات الجيش في حي باب النيرب بحلب31‐07‐2012حلبتل رفعتمحمود أسعد عساف3560

الخطيب3561 محمد رفعتأحمد بحلب31‐07‐2012حلبتل النيرب باب حي في الجيش قوات برصاص استشھد 2012بل ريب3561 07 ب31 يرب ب ب ي ب ي  جيش  و  ص  ھ بر

على يد قوات الجيش31‐07‐2012حلبتل رفعتاحمد ناصر نجار3562

https://www.facebook.com/photo
.php?fbid=395057677220991&set=
a 395057513887674 86758 195167a.395057513887674.86758.195167

877209973&type=3&theater

إبراھيم3563 عبدو نتيجة القصف العشوائي31‐07‐2012حلبعنجارةمحمود
ابراھيم3564 عبدو محمود طفل قتل نتيجة القصف العشوائي31‐07‐2012طفلحلبعنجارةابن يم بر و ب و ربن يبج و يج ل ل
ابراھيم3565 عبدو محمود طفل قتل نتيجة القصف العشوائي31‐07‐2012طفلحلبعنجارةابن

المصري3566 السالم عبد رفعتمحمد الجيش31‐07‐2012حلبتل قوات يد على

https://www.facebook.com/photo
.php?fbid=395057833887642&set=

المصري3566 السالم عبد على يد قوات الجيش31‐07‐2012حلبتل رفعتمحمد
a.395057513887674.86758.195167

877209973&type=3&theater

ابرھيم3567 عبدو نتيجة القصف العشوائي31‐07‐2012حلبعنجارةبراھيم
الشيخ3568 حميد رفعتمحمدعل 2012حلبتل 07 الجيش31 قوات يد عل الشيخ3568 حميد على يد قوات الجيش31‐07‐2012حلبتل رفعتمحمدعلي
قدور3569 برصاصة قناص31‐07‐2012حلبالفردوسمريم

يدعى أبو سليمان استھدفته قوات األمن المتواجدة في 31‐07‐2012ريف دمشقدومامحمود بكار3570
عدرا إحدى المزارع بالقرب من سجن

ة نقا اة شل شف ال ا ق ل قتل قا //أ / نقاوة3571 دمشقيلدامحمدة الجيش31‐07‐2012ريف http://youtu.be/MR2j7oMiH98يدعى أبو قاسم قتل على يد قوات
سبيناتي3572 دمشقيلداھشام قامت قوات الجيش باعدامه31‐07‐2012ريف
سبيناتي3573 دمشقيلداعبدالرحمن قامت قوات الجيش باعدامه31‐07‐2012ريف
بوحشيش3574 حسين دمشقمضايامحمد برصاص قناص31‐07‐122012طفلريف

على يد قوات الجيش31‐07‐2012ريف دمشقمعضمية الشاممحيي الدين السيد أحمد3575
http://www.youtube.com/watch?
v=tjMFxA7BQwo&feature=youtu.b

e

https://www facebook com/photo

على يد قوات الجيش في31‐07‐2012دمشقالتضامنقاسم محمد النعسان3576

https://www.facebook.com/photo
.php?fbid=410149975698245&set=
a.305660616147182.70848.305357

272844183&type=1&theater

http://youtu.be/4wGo3ExSuXEيدعى ابو سعيد قتل على يد قوات الجيش في عين ترما31‐07‐2012دمشقجوبرغياث سھيل دوارة3577

السمور3578 مھاوش على يد قوات الجيش في يلدا31‐07‐2012دمشقالحجر االسوداسامة
عيد3579 احمد األسودابراھيم دمشقالحجر 2012ريف 07 يلدا31 ف الجيش قوات يد عل عيد3579 احمد دمشقالحجر األسودابراھيم على يد قوات الجيش في يلدا31‐07‐2012ريف
الحصوة3580 نتيجة القصف العشوائي31‐07‐2012انثىدمشقجوبرليلى

عسكري قتل في مدينة الرقة لرفضه اطالق الرصاص 31‐07‐2012دمشقالشاغورمؤيد غنام3581
على المدنين

3 األال82 2012شقال 0 ش31 ال ا ق ل الحسين3582 على يد قوات الجيش31‐07‐2012دمشقالحجر األسودمحمد
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https://www.facebook.com/photoقتل في زملكا بريف دمشق31‐07‐2012دمشقركن الدينأنور شيخاني3583
.php?fbid=368959276507282

البردان3584 محمد العشوائي31‐07‐2012درعاطفسعبدالقادر بالقصف اصابته بعد بجراحه متأثرا http://youtu.be/yqID2q2W2w8توفي ن3584 بر ر 2012رسب 07 ي31 و ب ب ر بجر ب  ي  http://youtu.be/yqID2q2W2w8و
حريدين3585 عوض البلده31‐07‐2012انثىدرعاطفسنعامه متأثرة بجراحھا جراء القصف على
كراد3586 فواز سيارته31‐07‐2012درعادرعا البلدفايز http://youtu.be/WNa16tpDf48اصيب برصاص قناص وھو داخل
الكراد3587 فواز سيارته31‐07‐2012درعادرعا البلدطلعت http://youtu.be/WNa16tpDf48اصيب برصاص قناص وھو داخل

http://www facebook com/photo

برصاص الجيش في حي التضامن بدمشق31‐07‐2012درعاتسيلقاسم محمد النعسان3588

http://www.facebook.com/photo.
php?fbid=352836561461427&set=
a.257953977616353.61991.257933
880951696&type=1&relevant_cou

nt=1
الفارس3589 ابراھيم برصاص قوات األمن بريف دمشق31‐07‐372012درعاجاسمخالد

ة ال الةل غ طريقةاة على ومرمية الجيش قوات يد على مقتولة وجدت
http://www.facebook.com/photo.
php?fbid=339394562812189&set=

الھوية3590 31‐07‐2012درعاخربة غزالةمجھول
ري  ى  ي ر جيش و و  ى ي  و  وج 

صيدا  كحيل الزراعي
php?fbid 339394562812189&set
a.187993434618970.49863.187990

734619240&type=1&relevant

قطيفان3591 موس راتب البلدمحمد 352012درعادرعا 07 اطلقت قوات الجيش النار على سيارته مما أصابه 31 قطيفان3591 موسى راتب 31‐07‐352012درعادرعا البلدمحمد
بجروح بالغة وتوفي على اثرھا

استھدفت سيارته قوات الجيش مما أدى لوفاته وقاموا 31‐07‐2012درعادرعا البلدلم  يتم التعرف عليه3592
بسرقة جثته

http://youtu.be/g_cSeLUH6rc

الصياصنة3593 سمير برصاص قناص31‐07‐192012درعامخيم النازحينرزق ي ير ينرزق ز صريم ص بر

يعمل على حراسة أحد المزارع وقد أصيب برصاص 31‐07‐2012درعابير السبيلمحمد أحمد الكونان3594
قوات الجيش

الزعبي3595 دمشق31‐07‐2012درعامحمد على يد قوات الجيش في يلدا بريف

ق الكور3596 ابراھيم http://youtu.be/MOOIkQCoPvMبرصاص قناص31‐07‐2012درعادرعا البلدعدي

المساد3597 يحيى على يد قوات الجيش31‐07‐2012درعابيت آرهفؤاد

شروف3598 2012حمصالقصيرعمر 07 31
تم اعتقاله من قبل حاجز الجورة في قرية جوسية على 
د د ال ن الق ال قت د ال ة نان الل د د ال شروف3598 من الحدود 31‐07‐2012حمصالقصيرعمر الحدود اللبنانية واليوم وجد مقتوال بالقرب

اللبنانية

31‐07‐2012حمصالقصيرعامر شروف3599
تم اعتقاله من قبل حاجز الجورة في قرية جوسية على 
الحدود اللبنانية واليوم وجد مقتوال بالقرب من الحدود 

اللبنانيةة
الدين3600 سعد http://youtu.be/77kRHANc_5Qبالقصف العشوائي31‐07‐2012حمصالرستنعبدالخالق
اباظ3601 مصطفى بالقصف العشوائي31‐07‐2012حمصالرستنأمين
اباظ3602 ھاني بالقصف العشوائي31‐07‐2012حمصالرستنمصطفى
الحميد3603 http://youtu.be/wSLIzv4FT18برصاص قوات الجيش31‐07‐2012حمصالسلطانيةمھدي

http://youtu.be/QkPPF204WSQمتأثرا بجراحه بعد اصابته باألمس31‐07‐2012حمصجوبرطالل البيريني3604

ن3605 ةد 2012تل 07 تلبيسة و تير 31 عثر على جثته في الطرق الزراعية بين حسون3605 ير31‐07‐2012حمصتلبيسةمحمد و بي بين ي زر رق ي ج ى ر
معلة وعليھا آثار تفسخ وتحلل

31Yes‐07‐2012حمصتلبيسةمجھول الھوية3606
عثر عليه بعد انسحاب قوات األمن من مناطق غربي 
الطريق العام و الجثة متفسخة و متحللة و عليھا اثار 

تعذيب

http://www.youtube.com/watch?
v=dqarjswG4CA&feature=youtu.be

تعذيب

31Yes‐07‐2012حمصتلبيسةمجھول الھوية3607
عثر عليه بعد انسحاب قوات األمن من مناطق غربي 
الطريق العام و الجثة متفسخة و متحللة و عليھا اثار 

تعذيب

http://www.youtube.com/watch?
v=dqarjswG4CA&feature=youtu.be

غرب مناطق من األمن قوات انسحاب بعد عليه عثر
31Yes‐07‐2012حمصتلبيسةمجھول الھوية3608

عثر عليه بعد انسحاب قوات األمن من مناطق غربي 
الطريق العام و الجثة متفسخة و متحللة و عليھا اثار 

تعذيب

http://www.youtube.com/watch?
v=dqarjswG4CA&feature=youtu.be

العثمان3609 دياب قامت قوات الجيش باختطافه وھو يعمل على خط حمص 31‐07‐2012حماةطلفعامر
ة ثة لذ ف

ن3609 ب ي 2012ر 07 31
مصياف واعيد لذويه جثة ھامدة

الصالح3610 دمشق31‐07‐2012حمصالقريتيناحمد على يد قوات الجيش في حمورية بريف
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https://www.facebook.com/Aghaبالقصف العشوائي31‐07‐2012حمصالغنطوغازي حمادي الصالح3611
nnto?ref=stream

قدور3612 على يد قوات الجيش31‐07‐2012ادلبالمسطومةقاسم
القدور3613 المجيد عبد الجيش31‐07‐2012ادلبالمسطومةمصطفى قوات يد على ور3613 جي ب 2012بوى 07 جيش31 و  ى ي 
بري3614 على يد قوات الجيش31‐07‐2012ادلبالمسطومةمازن
بكور3615 آل من على يد قوات الجيش31‐07‐2012ادلبالمسطومةشھيد
بكور3616 آل من على يد قوات الجيش31‐07‐2012ادلبالمسطومةشھيد

قتلت بحلب السكري في تسكن فاضل أحمد زوجة ديبو3617 حسن بحلب قتلت 31‐07‐2012انثىادلبدركوشجيداء زوجة أحمد فاضل تسكن في السكري
بالقصف العشوائي

فاضل3618 أحمد العشوائي31‐07‐2012ادلبدركوشابن يسكن في السكري بحلب قتل بالقصف

االسم3619 يصل زوجة أحمد فاضل تسكن في السكري بحلب قتلت 31‐07‐2012انثىادلبدركوشلم
ائ ش ال ف الق

م ىم
بالقصف العشوائي

قتل بالقصف العشوائي على حي صالح الدين في حلب31‐07‐2012ادلبدركوشعمار حسن حاج قاسم3620

عليان3621 في حلب31‐07‐2012ادلبدركوشصالح قتل بالقصف العشوائي على حي السكري
ا ل ال لشا لا ف ل ل ش ل ف لق ل ق عليان3622 صالح في حلب31‐07‐2012ادلبدركوشابن قتل بالقصف العشوائي على حي السكري

31‐07‐2012ادلبارمنازحسام صالح الدين ارمنازي3623
من سكان مدينة حلب قتل في حي المرجة على يد قوات 

الجيش

https://www.facebook.com/photo
.php?fbid=270188046420041&set=
a 205218886250291 36356 205207 a.205218886250291.36356.205207الجيش

202918126&type=1&theater

ساق3624 أبو سعيد محمد متأثرا بجراحه في تركيا31‐07‐2012ادلبالراميأحمد
الرحبي3625 فوزي حلب31‐07‐2012ديرالزوركامل قتل اثر انشقاقه في منطقة الباب في بي ر زوروزي بير ي ب ب ي ر ل

قتل أثناء مروره بالقرب من حاجز البريد برصاص 31‐07‐2012ديرالزورناصر صالح الكردوش3626
قناص،

الجاسم3627 يدعى أبو سيدرا قتل بالقصف العشوائي31‐07‐2012ديرالزورالعمالصالح

ة قذ ث الرباح3628 الطه31‐07‐112012طفلديرالزورعارف http://youtu.be/exmQEmMc0bUاستشھد اثر سقوط قذيفة بشارع حسن

زوجة خميس العلو قتلت  في حي العمال ولم يتم انتشال 31‐07‐2012انثىديرالزورالبو عمرأم فاضل3629
الجثث إلى اآلن.

الحميضة3630 652012ديرالزورالبوعمرخضراسماعيل 07 ال31 الع ح ف الجيش قوات يد عل الحميضة3630 على يد قوات الجيش في حي العمال31‐07‐652012ديرالزورالبوعمرخضراسماعيل
العلو3631 العطيش العمال31‐07‐552012انثىديرالزورالبوعمرسكوت حي زوجة خضر على يد قوات الجيش في
بربر3632 منزله31‐07‐202012الالذقيةالرمل الجنوبيصبحي أصيب برصاص قوات األمن وھو داخل

ألفه3633 محمود على يد قوات الجيش حيث قاموا باطالق الرصاص على 31‐07‐162012طفلحماةالتتانعبدهللا
ة ف

و3633 162012لنب 07 31
سيارة كان يستقلھا في حي التعاونية

الكردي3634 زياد على يد قوات الجيش31‐07‐2012حمصتلكلخمصطفى
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