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IDفيديومالحظاتتعذيبالتاريخالعمرالجنسالمدينةالمنطقةاالسم
توف من استنشاق الغاز المسيل للدموع18No‐03‐112011طفلدرعامؤمن منذر  المسالمة1
تعرضت إلطالق نار وھي على شرفة منزلھا23No‐03‐112011أنثى‐طفلدرعاإبتسام   المسالمة2

أ أكراد3 25No‐03‐172011طفلدرعاسبتة  
أصيب برصاصة26No‐03‐172011طفلالالذقيةبستان السمكةمالك محمد بيازيد4
26No‐03‐22011طفلالالذقيةالعوينةمحمد علي خزندار5
العاص6 امين كنتواحمد 172011طفلالالذقيةال 03 30No العاصي6 امين 30No‐03‐172011طفلالالذقيةالسكنتورياحمد
ً  بالغاز08No‐04‐12011طفلدرعاصالح   العلوة7 طفل ‐ أقل من سنة ‐ إختناقا
08No‐04‐112011طفلحمصضياء   الخطيب8
الفياض9 بانياس12No‐04‐132011طفلحمصتلبيسةفايز في عملھم مكان في العائلة استشھدت ض9 ي 132011لصبييز   04 12Noس ي ي ب ھم ن ي ھ
17No‐04‐172011طفلحمصتلبيسةكمال   يحيى10
أصيب بطلق ناري في الرقبة22No‐04‐92011طفلدرعاإزرعانور   العبيد11
أصيب بطلق ناري في الرأس22No‐04‐102011طفلدرعاإزرعإياد   شھاب12

22Yes‐04‐82011طفلريف دمشقالمعضميةضياء   ھزاع13
رصاصة قناص في الكتف ثم تم اسعافه إلى المستشفى 

فمنع ضابط األمن األطباء عن إسعافه و قام بضربه على 
المجروح حتى استشھد كتفه على الدعس و بحذائه ىوجھه ح ى

من حماة22No‐04‐142011طفلحمصعالء   سھوان14
22Nohttp://www.youtube.com/watch?v=bVjFUX1qUJU‐04‐142011طفلحمصالحولةمحمد   المحمد15
حمودة16 الرأس22No‐04‐72011طفلدرعاإزرعمحمد في ناري طلق و16 72011لرإزرع   04 22Noرأس ا ي ري ق
22No‐04‐172011طفلحمصالخالديةمعتز   روبا17
22No‐04‐112011طفلدرعاإزرعانس   العبيد18
22No‐04‐102011طفلدرعاإزرعمحمد   الشوحة19
22No‐04‐142011طفلحماةيمان رياض الخضري20
22Nohttp://www.youtube.com/watch?v=HwVKbSFguLQ‐04‐142011طفلحماةطيبة اإلمامعالء جمال السھوان21
تم قنصھا في عينھا داخل منزلھا23No‐04‐72011أنثى‐طفلدمشقبرزةإسراء   يونس22
ا23 172011طفلانفا 04 23N عمارين23 23No‐04‐172011طفلدرعانوىفادي  
23No‐04‐162011طفلدمشقبرزةمحمد   الطبيش24
24No‐04‐152011طفلدمشقجوبربشير   قعدان25
القادري26 دمشقدومامحمود ألھله26No‐04‐172011طفلريف الخبز لشراء خرج القادري26 ألھله26No‐04‐172011طفلريف دمشقدومامحمود   الخبز لشراء خرج
طفلة27No‐04‐152011أنثى‐طفلدرعاشيزار   البتك27

بطيخ28 29No‐04‐142011أنثى‐طفلالالذقيةالصليبيةرھف  
طفلة استشھدت في شارع اإلسكان بيد األمن والشبيحة 

جالسة في غرفة  وھي صدرھا في قناص برصاصة يأصيبت ي ي
نومھا تذاكر

من تسيل أصيب برصاصة29No‐04‐162011طفلدرعاضياء   القرفان29
http://www.youtube.com/watch?v=LVIZlerLqvUطفل29No‐04‐102011طفلحمصديربعلبةعبدالسالم   برغش30

طفلةال طفلةانث بجبوج31 طفلةدرعاھديل   ‐ طفلة29No‐04‐2011انثى
01No‐05‐142011طفلدرعاصيتة   األكراد32

استشھد تحت التعذيب في أحد فروع األمن في حمص01Yes‐05‐162011طفلحمصضياء   خطيب33

06No‐05‐52011طفلحمصالخالديةتمام   الصيادي34
رصاصة متفجرة بالبطن أطلقت من قبل رجال األمن 

والشبيحة
ترك35 06No‐05‐172011طفلالالذقيةلرمل الفلسطينيباسل   ي
06No‐05‐172011طفلحمصباب السباععامر   مراد36
http://www.youtube.com/watch?v=CEXwbnLYhHYطفل أصيب برصاصة06No‐05‐122011طفلحمصعبدهللا   الغنطاوي37
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رصاصة في الصدر06No‐05‐162011طفلحمصعمار   رجوب38

08No‐05‐112011طفلحمصباباعمرومحمد   األحمد39
استشھد في مدينة حمص بابا عمر في بيته مصابا 

برصاصة وھو على البلكون
ا40 ال ا لت 132011طفلاا 0 ة08 ا hأ // b / h? I C lSX العاسمي40 برصاصة08No‐05‐132011طفلدرعاداعلتمام   http://www.youtube.com/watch?v=IDPDCNvlSXMأصيب
08No‐05‐152011طفلادلبخان شيخوناحمد   جاسم41
أصيب بطلقتين واحدة في صدره واألخرى في بطنه12No‐05‐152011طفلطرطوسبانياساحمد   رضوان42
الرفاعي43 الشاممجد قناص13No‐05‐62011أنثى‐طفلدرعابصرى برصاص قتلت الرفاعي43 قناص13No‐05‐62011أنثى‐طفلدرعابصرى الشاممجد   برصاص قتلت
16No‐05‐142011طفلدرعامحمد   عاسمي44
طفل توفي متأثر بجراح رصاصة أصيب بھا 14 أيار16No‐05‐152011طفلدرعافارس   المحاميد45

ال46 ال عاالصنميناحمد 172011طفلد 05 17No
م وإستشھد في  25/3/2011 في خطيرة بجراح أصيب

السالم46 17No‐05‐172011طفلدرعاالصنميناحمد  
ي م ي ح

17/5/2011

18No‐05‐152011طفلدرعاالحارةفؤاد   فروخ47
من ذوي اإلحتياجات الخاصة قتل برصاص األمن أخرس ال 
قتاصة أيدي على جاسم مدينة في قتل أحد يؤذي وال ي يتكلم ي ى  م ج ي ي ل ي يؤ و م ي

20Nohttp://www.youtube.com/watch?v=C3bpQywePpQ‐05‐162011طفلحمصباب السباعاحمد   بكر48
أصيب برصاصة20No‐05‐152011طفلادلبكفرومةاحمد   حسن49
االحمد50 السباعايھم الرأس20No‐05‐122011طفلحمصباب منطقة في أصيب http://wwwطفل youtube com/watch?v=I0TcLawfA9M االحمد50 الرأس20No‐05‐122011طفلحمصباب السباعايھم   منطقة في أصيب http://www.youtube.com/watch?v=I0TcLawfA9Mطفل
20No‐05‐152011طفلحمصمحمد   البقاعي51
21No‐05‐72011طفلدرعانمرزھير   العمار52

طفلھا الشجاع الذي  استشھاد خبر الجيزة قرية تلقت اليوم

24No‐05‐132011طفلدرعاجسر صيداصالح   الخطيب53

ي ع م
حمل روحه على كتفه وتوجه بھا إلى مدينة درعا لفك 
الحصار عنھا في تاريخ 29‐4‐2011 ولم يكن يعلم أن 
لحظات العزة والكرامة التي يعيشھا عن جسر صيدا ھي 

ط ربوع حوران الطاھرة آ على البريئتان عيناه تشاھده ما آخر
وفي عتم

الخطيب54 132011طفلدرعاالجيزةحمزة 05 25Yes
اعتقل في 29‐4 في مجزرة صيدا ، توفي تحت التعذيب ، 

http://www youtube com/watch?v=k r X6EirCE الخطيب54 http://www.youtube.com/watch?v=k‐r_X6EirCEكسر عنقه وقطع عضوه التناسلي وأربع طلقات25Yes‐05‐132011طفلدرعاالجيزةحمزة  

من قرية معرشورين27No‐05‐152011طفلادلبمعرة النعمانإبراھيم   الرشو55
وكان يرافقھم  الرستن مدينة من أطفال عدة إستشھاد

29No‐05‐102011أنثى‐طفلحمصالرستنھاجر   الخطيب56

ھم ير ن و ن ر ي ن ھ إ
المالزم أول بسام طالس لتيسير عبورھم على الحواجز في 
حادثة باص االطفال التابع لمدرسة الروافد عندما تم إطالق 

النار على الباص.

http://www.youtube.com/watch?v=SVDK_6OG7‐k

أ شخدو57 31No‐05‐32011أنثى‐طفلحمصالرستنمروة  
02No‐06‐122011طفلحمصالرستنامين   الرفاعي58
طلق ناري02No‐06‐132011طفلحمصالرستنمحمود   عزالدين59
العل60 النعمانمحمد 142011طفلادلبمعرة 06 03Noطفلhttp://www youtube com/watch?v hvL1CalVvXY العلي60 http://www.youtube.com/watch?v=hvL1CalVvXYطفل03No‐06‐142011طفلادلبمعرة النعمانمحمد  
طفل إصيب برصاصة03No‐06‐122011طفلدرعامحمد   عياش61
03Nohttp://www.youtube.com/watch?v=kQQcPjvbrx4‐06‐142011طفلدير الزورمرفق   سليمان62
الجمال63 03No‐06‐132011طفلحماةحماهمحمود ل63 ج 132011لو 06 03No
03No‐06‐152011طفلحماةحماهاحمد النبھان64
03No‐06‐132011طفلحماةحماهاحمد مظلوم65
04No‐06‐132011طفلدير الزورالصالحيةمحمد   الكطام66
http://www.youtube.com/watch?v=Y6SkwW_f0oIيتيم األب04No‐06‐162011طفلدير الزورمعاذ   ركاض67
05No‐06‐162011طفلدير الزورمحمد   زياد68
05No‐06‐172011طفلدير الزورخالد   الجاسم69

اطفال ة ن األ عنا ه ف فان ل ق ن ه د ت
06No‐06‐102011طفلريف دمشقدوماحمزة   بللة70

األمن جمعة اطفال  عناصر فيه فان قبل من صدمه تم
http://www.youtube.com/watch?v=e1bX9YwRNXYالحرية في حي السنديانه من امام مسجد النور
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http://www.youtube.com/watch?v=QY7g6xZMSMkاعتقل في 29‐4 من مساكن صيدا واستشھد تحت التعذيب08Yes‐06‐152011طفلدرعاالجيزةثامر   الشرعي71

راضي72 10No‐06‐32011طفلالالذقيةمصطفى  
استشھد حين تم إطالق رصاص على سيارة العائلة 

ا انطاك ال ة ت ال ي ر انطاكياليى الى المتجھة
11No‐06‐42011طفلالالذقيةالطابياتمصطفى عبد القادر ماضي73
17No‐06‐162011طفلدرعاداعلانس   الحريري74
العص75 دمشقحرستادياب الحمام17No‐06‐152011طفلريف جانب سوق في محله العص75 الحمام17No‐06‐152011طفلريف دمشقحرستادياب   جانب سوق في محله

18No‐06‐132011طفلحمصالرستنعبدهللا   جحا76
تم خطفه من أمام باب بيته في تاريخ 29‐5 وأعادوه جثة 

http://www.youtube.com/watch?v=4beZ5uOHmlsھامدة 18‐6

نصر77 الرزاق عبد 21Nohttp://www.youtube.com/watch?v=g2I_639eEGk‐06‐132011طفلحماةمحمد
21No‐06‐122011طفلحماةحمزة مصطفى الدرنوح78
21No‐06‐162011طفلحماةمحمد ناصر تركماني79

الخالد80 غيبوبة23No‐06‐172011طفلحمصالقرابيصعدي في وبقي 6‐17 في صدره في برصاصة http://www.youtube.com/watch?v=BRMأصيب Ys3ECjU بيص ي  80 172011لصر 06 23Noيبوب ي  ي  وب 6 17 ي ر ي بر http://www.youtube.com/watch?vيب BRM_Ys3ECjU

24No‐06‐122011طفلحمصراتب   العرابي81
24No‐06‐132011طفلدمشقالكسوةحسان   شيب82
بوبس83 الثانوي24No‐06‐172011طفلدمشقبرزةعماد الثالث الصف في http://wwwطالب youtube com/watch?v=N581KQbEsV0 بوبس83 الثانوي24No‐06‐172011طفلدمشقبرزةعماد   الثالث الصف في http://www.youtube.com/watch?v=N581KQbEsV0طالب
24Nohttp://www.youtube.com/watch?v=M9LE8T61Sas‐06‐172011طفلدمشقالكسوةمحمد   الشيخ84
24Nohttp://www.youtube.com/watch?v=rX8gcLOLxUs‐06‐132011طفلدمشقالكسوةرضا   علوية85

ن ا الن ن الد ا ض د الشھ ان ث اختطاف ن األ قا
01No‐07‐172011طفلحمصالقرابيص ضياءالدين   النجار86

الدين النجار من  ضياء الشھيد جثمان باختطاف األمن قام
مشفى البر واألمن يرفض تسليم الجثة قبل ظھر الغد و 

يشترط على أھل الشھيد دفنه دون تشييع

ط السيد87 01Nohttp://www.youtube.com/watch?v=AypS4daHglQ‐07‐172011طفلحمصباب السباعوليد  
04No‐07‐122011طفلحماةكازوعمر خلوف88
05No‐07‐162011طفلحماةبالل عبد هللا المحمد89
سليمان90 ابو خالد 142011طفلحماةاحمد 07 09No سليمان90 ابو خالد 09No‐07‐142011طفلحماةاحمد

11No‐07‐162011طفلحمصباباعمرووليد السيد91
رصاص عشوائي أثناء تفريق مظاھرة  ‐ طفل عمره 16 

عام
الزير92 14Nohttp://www.youtube.com/watch?v=jOa6nsuwNeg‐07‐132011طفلحمصباب السباععدنان   زير عن ب ب pصب // y / j g

14Yes‐07‐2011أنثى‐طفلريف دمشقدوماجوھر  مجھول93
طفلة عمرھا شھرين استشھدت اثر اختناقھا بالغاز المسيل 

للدموع الذي اطلقته عصابات االمن المجرمة في حي 
تموز 12 المعتقلين ثالثاء يوم 12 تموزالحجارية المعتقلين ثالثاء يوم الحجارية

15Nohttp://www.youtube.com/watch?v=uYHz1xxZ‐xQ‐07‐172011طفلدمشقالقابونمحمد   الحموي94
15No‐07‐132011طفلدمشقالقابونإياد   البغدادي95
واقية96 الدين 162011طفلدمشقبرزةمح 07 15Nohttp://www youtube com/watch?v M7QVFXsL u0 سواقية96 الدين   15Nohttp://www.youtube.com/watch?v=M7QVFXsL‐u0‐07‐162011طفلدمشقبرزةمحي
15No‐07‐172011طفلدمشقالقدممحمد   محضر97
16Nohttp://www.youtube.com/watch?v=rBI2KvzBT8w‐07‐162011طفلحمصالخالديةخالد   الحالق98

برصاص أصيب أن بعد ، أشھر 7 ،عمره الرضيع استشھاد
16No‐07‐2011طفلريف دمشققطنةمحمد   صبورة99

ص  يب بر ن  ب ھر 7 ر يع ر ھ
قوات األمن عندما كانت تحمله امه عند مفرق المساكن 

باتجاه عرطوز
16No‐07‐152011طفلدير الزورالبوكمالليث   كامل100
http://www.youtube.com/watch?v=YLTR2wH7410متأثر بجراحة من جمعة اسرى الحرية17No‐07‐152011طفلدمشقبرزةيزن   الريس101
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18No‐07‐172011 طفلجنسيات اخرىفلسطينمالك   المصري102

تم ظھر ھذا اليوم تسليم جثمان الشھيد بإذن هللا ( مالك 
سامي خليل صالح المصري ) والذي قامت عصابات األسد 
من المخابرات الجوية باختطافه بعد تعرضه لجروح طفيفة 

ل ال ا ف ة ال أ ة ات ظا ف
http://www.youtube.com/watch?v=TZ3mN8YjahY

في درعا البلد ،  الحرية أسرى جمعة يوم مظاھرات في
األصل فلسطيني

18No‐07‐122011طفلحمصالخالديةبشار   الشعار103
الشيخ104 19No‐07‐152011طفلحمصالخالديةفادي الشيخ104 19No‐07‐152011طفلحمصالخالديةفادي  

19No‐07‐102011طفلحمصتلبيسةوليد   القصاب105
استشھد الطفل بطلقة في عينه تحت اطالق النار الكثيف من 

http://www.youtube.com/watch?v=8dz540pB214قوات األمن وعصابات الشبيحة

إعطاء المشف ة إدا فضت و 7 15 ف ه أ ب إصيب

23No‐07‐122011طفلدمشقجوبرطلحة   دالل106

المشفى إعطاء  إدارة ورفضت 7‐15 في برأسه إصيب
جثمان الطفل لوالده حتى يصرح على قناة الدنيا بأن 

العصابات المسلحة ھي من قتلت ابنه ... و رفض األب 
أبداً بالكذب أصرح لن عندكم أبقيتموه لو قائال ذلك البطل

http://www.youtube.com/watch?v=7E‐w_dyhalo

ب  ب  رح ب ن م و ي ب و ل ب

تم اختطاف الشاب منذ يومين من اجل احداث الفتنة في 
الحي وإشاعة خبر ان ابراھيم تم اختطافه من قبل اھل 
الشھيد جثمان اليوم وجد ثم االمن بثھا االشاعة وھذه الحي

23No‐07‐102011طفلحمصباباعمروإبراھيم   طعمة107
اليوم جثمان الشھيد  وجد ثم االمن بثھا االشاعة وھذه الحي

على كتف ساقية باباعمرو بعد اصابته بطلق ناري في 
رأسه وأھالي الحي يتھمون االمن بزرع الفتنة بھدف شق 

الصفو
23Nohttp://www.youtube.com/watch?v=‐HvUc0FqZNs‐07‐162011طفلحمصكرم الزيتونناصر   السبع108
برصاص قناص23No‐07‐92011طفلريف دمشقالقدميمنى   البحري109

ط طق
كان يقف على باب منزله عندما استھدفه قناص قبل أيام 

أ ط ف قاروط110 ألزمته الفراش حتى 24No‐07‐142011طفلحمصباباعمرواحمد   خطيرة بجروح إصابته في وتسبب
وافته المنية

http://www.youtube.com/watch?v=vj9Hr50bWoE

27No‐07‐112011طفلريف دمشقكناكرحمزة   عيسى111
نورالدين112 دمشقكناكرنور طفلريف 72011أنث 07 27No نورالدين112 27No‐07‐72011أنثى‐طفلريف دمشقكناكرنور  
27No‐07‐102011أنثى‐طفلريف دمشقكناكررھف   خريويش113
27No‐07‐102011أنثى‐طفلدمشقكناكرسناء   درويش114
الغرام115 30No‐07‐142011طفلدير الزورحسان   م ر زورن ير
30Nohttp://www.youtube.com/watch?v=dEvFnM5weH8‐07‐152011طفلادلبجبل الزاويةمحمد   بركات116
30Nohttp://www.youtube.com/watch?v=BfboD0q7Fa8‐07‐132011طفلدير الزورقتيبة   حساني117
31No‐07‐102011طفلادلبسراقبطفل من احفاد االغا نواف118

ةأ ة عسكر119 طه عدنان القصف ...31No‐07‐72011أنثى‐طفلدرعاالحراكليال من خوفا قلبية صدمة http://www.youtube.com/watch?v=0CBmUfFY‐Goجراء
31Nohttp://www.youtube.com/watch?v=DyCnlsyQL3s‐07‐52011طفلة‐ انثىحماةصورانغدير الجلطة120
31No‐07‐102011طفلحماةالشيحهاحمد مراد المصري121
الحمدل122 مو انثحماةصورانغدير 82011طفلة 07 31Nohttp://www youtube com/watch?v g82zLM7v7cU الحمدلي122 موسى انثىحماةصورانغدير 31Nohttp://www.youtube.com/watch?v=g82zLM7v7cU‐07‐82011طفلة‐
31No‐07‐172011طفلحماةكرم الحورانيطلحة خميس123
01No‐08‐132011طفلحماةھاني عبد المنعم الشيخ علي124
صوراني125 انثىحماةضحى ‐ 01No‐08‐172011طفلة ي125 ور 172011ىى 08 01No
01No‐08‐102011طفلدير الزورإبراھيم يوسف الخلف126
http://www.youtube.com/watch?v=rqvGrljIV1Iرصاصة في القلب02No‐08‐152011طفلريف دمشقالمعضميةمحمد إبراھيم بلة127

تصوير في موثق الشھيد واسم حماة منازل احد في مقبرة
02No‐08‐2011 طفلحماةعبدالسالم معتوق128

موثق في تصوير  الشھيد واسم حماة منازل احد في مقبرة
تقرير القناة االلمانية للصحفية صوفيا عمارة. واصيب 

الطفل وابوه يحمله برصاصة في القلب

د129 ال 72011طفلاةد 08 03N الحميد129 03No‐08‐72011طفلحماةمحمد
03No‐08‐162011طفلة ‐ انثىحماةبيان المصري130
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إصابتھا بطلق ناري غادر من قبل ...03No‐08‐92011أنثى‐طفلالالذقيةبراءة محمود قبارو131
03No‐08‐112011طفلحمصتلبيسةعثمان عمر العطوان132

الخض133 ة ا انثاةنت 12011طفلة 08 04
أطفال خدج في الحضانة  ماتوا بسبب انقطاع الكھرباء في 

الط األ hشف // b / h? 0 الخضر133 اميرة انثىحماةبنت ‐ الطبي04No‐08‐12011طفلة األسد http://www.youtube.com/watch?v=eBcasrT_ z0مشفى

عجاج134 براء 04No‐08‐12011طفلحماةابن
أطفال خدج في الحضانة  ماتوا بسبب انقطاع الكھرباء في 

الطبي األسد http://wwwمشفى youtube com/watch?v=eBcasrT z0 عجاج134 براء الطبي04No‐08‐12011طفل حماةابن األسد http://www.youtube.com/watch?v=eBcasrT_ z0مشفى

عباس135 غالية طفلةحماةابنة ‐ 04No‐08‐12011انثى
أطفال خدج في الحضانة  ماتوا بسبب انقطاع الكھرباء في 

الطبي األسد http://www.youtube.com/watch?v=eBcasrT_ z0مشفى ي

05Nohttp://www.youtube.com/watch?v=Q_DoYrf5G8o‐08‐152011طفلدمشقالميدانعالء ياسين136
http://www.youtube.com/watch?v=36HEMMuX_SAإثر تعرضه لألصابه بنيران الشبي...05No‐08‐162011طفلريف دمشقدومامحمد بشير قاقيش137

ا لال التشطفلا أثنا تش ا عبدالھادي138 التشييع07No‐08‐142011طفلادلبمحمد أثناء استشھد
07Nohttp://www.youtube.com/watch?v=TwlhvtnYPwU‐08‐102011طفلحمصالحولةعلي حسن التمر139
ابنة أحمد رسالن07No‐08‐162011أنثى‐طفلحمصالحولةندى أحمد رسالن140
المحمد141 الزوررھام ‐طفلدير 07No‐08‐32011أنث المحمد141 07No‐08‐32011أنثى‐طفلدير الزوررھام
07No‐08‐72011أنثى‐طفلدير الزورسارة العبدهللا142
طفلة الشھيدة ھدى المحمد07No‐08‐22011أنثى‐طفلدير الزورسعاد إبراھيم143
رضوان144 07No‐08‐122011طفلدير الزورسندس
08Nohttp://www.youtube.com/watch?v=_MgdL4CJIfE‐08‐172011أنثى‐طفلدير الزوردعاء يحيى الشاھر الھزاع145
09No‐08‐52011طفلة ‐ انثىحماةصورانيارا حيان الفارس146
09No‐08‐172011طفلحماةحلفايااحمد ايمن رجب الحسن147

ةأ ثط ة ط القناص148 أحمد 09No‐08‐72011طفلة‐انثىحماةطيبة اإلمامعفراء
09No‐08‐92011طفلة ‐ انثىحماةطيبة اإلمامثناء أحمد القناص149
09No‐08‐152011طفلة‐ انثىحماةطيبة اإلمامنور أحمد القناص150
القناص151 أحمد اإلمامسناء طفلةحماةطيبة 112011انث 08 09No القناص151 أحمد طفلةحماةطيبة اإلمامسناء ‐ 09No‐08‐112011انثى
09No‐08‐42011طفلة ‐ انثىحماةصورانمروة عوض حمادي152
09No‐08‐22011طفلحماةصورانيوسف رضوان سليمان153
الفارس154 09No‐08‐102011طفلحماةصورانمحمود رس نو ور
10No‐08‐162011طفلحماةجنوب الملعبعبدالرحمن خياط155
أصيب برصاصة متفجرة في كبده أثن...10No‐08‐162011طفلريف دمشقسقباباسل أبوالجوز156
شھيد طفل خرجت أحشاءه11No‐08‐102011طفلحمصالقصيرمجھول الھوية157

أ الكليب158 أحمد سليمان 11No‐08‐62011طفلحمصالوعريحيى
حي النازحين وكان قد اصيب البار...12No‐08‐72011طفلحمصيحيى سليمان الجدوع159
12No‐08‐162011طفلدير الزورعبدهللا ماھر الفرج160
عبدهللا161 الزورمحمد 72011طفلدير 08 12Nohttp://www youtube com/watch?v DNPkzeMzsk عبدهللا161 12Nohttp://www.youtube.com/watch?v=_DNPkzeMzsk‐08‐72011طفلدير الزورمحمد
12Nohttp://www.youtube.com/watch?v=xjyvB0P862I‐08‐162011طفلريف دمشقدومامحمد ياسين البيطار162
http://www.youtube.com/watch?v=PdKihOpwJ‐Yجراء إطالق النار من قبل األمن13No‐08‐172011طفلالالذقيةعامر حماش163
العطار164 مسعف الملعبشاھر 13No‐08‐142011طفلحماةجنوب ر164 بر وب  142011لج 08 13No
14No‐08‐52011طفلادلبمخيم الريحانيةمحمد ياسر خلف165
http://www.youtube.com/watch?v=eHr99p0Rwdsاستشھدت جراء إطالق نار من قبل ...14No‐08‐32011أنثى‐طفلالالذقيةسكنتوريعال ياسر جبالوي166
14No‐08‐172011طفلالالذقيةالرمل الجنوبيحسن صالح فتاحي167
16No‐08‐132011طفلالالذقيةالرمل الجنوبيمحمد جابر الشوحان168
باحدى قذائف المدرعات عند الحاج...17No‐08‐172011أنثى‐طفلحمصالقلعةرشا برھان العمار169
مداھمة لبعض المزارع القريبة من...17No‐08‐142011طفلحمصديربعلبةخالد أحمد السليمان170
الزع171 ا طفلتدھ 172011أنث 08 19N الزعبي171 19No‐08‐172011أنثى‐طفلحمصتدمرھيا
تم قنصھا من النافذة19No‐08‐32011أنثى‐طفلدرعاغباغبمن بيت السعد172
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أو أحمد بدري النجم19No‐08‐142011طفلدرعاغباغبمحمد بدر النجم173
19No‐08‐112011طفلدرعاغباغبمحمد عمر شرف174
إصابة عدد كبير من األھالي الوا...22No‐08‐12011طفلحمصالوعر الجديدمجد عالء أبواللبن175
1 ة6 ال ةل ال ة 12011طفلا 08 الش22 األ ا ا ش 8 ط ق الھوية176 والشب...22No‐08‐152011طفلحمصساحة الحريةمجھول األمن برصاص شھداء 8 سقوط
سقوط 8 شھداء برصاص األمن والشب...22No‐08‐172011طفلحمصساحة الحريةايمن مصطفى جوود177
http://www.youtube.com/watch?v=jdaahR4AcDYاكثر من 10000 مشيع بعد صالة ا...23No‐08‐122011طفلحمصتدمرعبدالقادر عدنان الفارس178
الرمثان179 الزورالعشارةاحمد (23No17‐08‐172011طفلدير الرمثان احمد الشاب استشھاد الرمثان179 (23No...17‐08‐172011طفلدير الزورالعشارةاحمد الرمثان احمد الشاب استشھاد
25No‐08‐152011طفلادلبجبل الزاويةوليد رحمون180
http://www.youtube.com/watch?v=j9hQP028Kzgباطالق ثمانية عشر رصاصة في صدر...26No‐08‐122011طفلدرعاإنخلمحمد سلطان الفروان181
حمامة182 مصطفى السورية ...27No‐08‐162011طفلريف دمشقحرستاعمران الثورة تنسيقيات http://www.youtube.com/watch?v=nZv2HQ0yCA0اتحاد
http://www.youtube.com/watch?v=VIUtQXJXq9cاطالق نار كثيف على الحاجز الشم...29No‐08‐162011طفلادلبكفرومةحازم عبدالستار الشحادي183
30No‐08‐122011طفلدرعاالحارةموسى خضر سلطان الوادي184
طفلة31No‐08‐102011أنثى‐طفلدير الزورراما محمد الخليوي185

اك ا اال طفلاإلنشا حاكمي186 رامي 01No‐09‐172011طفلحمصاإلنشاءاتعبدالرحمن
01Nohttp://www.youtube.com/watch?v=hUR1ZDE81v0‐09‐162011طفلحمصاإلنشاءاتعالء فرحان الكالليب187
01Nohttp://www.youtube.com/watch?v=5X_BprRUaOc‐09‐102011أنثى‐طفلحمصاإلنشاءاتقمر حالق188
حسن189 الشيخ دمشقعربينعائشة ‐طفلريف 02No‐09‐162011أنث حسن189 الشيخ 02No‐09‐162011أنثى‐طفلريف دمشقعربينعائشة
03No‐09‐132011طفلادلبمعرة حرمةإبراھيم معصوم الحاصود190
استشھد عند منطقة الصناعة جنوب ...06No‐09‐152011طفلحمصالرستنزكريا إبراھيم أيوب فرزات191
اليوسف192 عمار طفل07No‐09‐102011طفلحمصاحمد
طفل07No‐09‐102011طفلحمصعدي عمار اليوسف193
طفلة07No‐09‐102011أنثى‐طفلحمصعال عمار اليوسف194
07No‐09‐112011طفلحماةخطابخالد مصطفى المصطفى195

طط البكور196 المنعم عبد 08No‐09‐172011طفلحماةخطابحسان
08No‐09‐162011طفلالالذقيةمحمود بيك197
09Nohttp://www.youtube.com/watch?v=T38vqp2JV88‐09‐132011طفلادلبجبل الزاويةعدي خالد حصرم198
يوسف199 92011طفلدرعانمراحمد 09 10Nohttp://www youtube com/watch?v=eTWbgE6GxxE يوسف199 10Nohttp://www.youtube.com/watch?v=eTWbgE6GxxE‐09‐92011طفلدرعانمراحمد
11No‐09‐142011طفلريف دمشقدومااحمد سالم200
11Nohttp://www.youtube.com/watch?v=cUs3bgZ47Yc‐09‐172011طفلريف دمشقداريااحمد سليمان عيروط201
اللبابيدي202 12Nohttp://www.youtube.com/watch?v=1w0Au6xmtMM‐09‐122011طفلريف دمشقدوماعزت ي بي ب قوز pري // y /
13No‐09‐172011طفلحماةكفرنبودةزاكي وحيد البري203
13No‐09‐92011طفلحماةاحمد عبد السالم النمر204
14No‐09‐82011طفلريف دمشقدوماانس الريس205
زحلول206 الشغور14No‐09‐72011طفلادلبجسر الشغورمحمد    جسر الجانوديه‐
15No‐09‐162011طفلالالذقيةالرملمحمود البيك207
15Nohttp://www.youtube.com/watch?v=z‐l‐Kdj_sSY‐09‐172011طفلادلبأبديتاھشام    الحمود208
درويش209 عزوز عيشةمحمد 162011طفلدمشقنھر 09 16No درويش209 عزوز 16No‐09‐162011طفلدمشقنھر عيشةمحمد
16Nohttp://www.youtube.com/watch?v=WGt3zTQJ55U‐09‐172011طفلريف دمشقدومامھند الناطور210
16Nohttp://www.youtube.com/watch?v=Cz_DumaHFqc‐09‐152011طفلدرعاالصنميناحمد  عدنان  النصار211
الفروح212 محمد 16No‐09‐172011طفلدرعاالصنمينإبراھيم روح212 يم   172011لرينإبر 09 16No
17Nohttp://www.youtube.com/watch?v=ZY‐HPYx_WSk‐09‐172011طفلحمصكرم الزيتونبالل العوض213
18Nohttp://www.youtube.com/watch?v=rrAlNpRTp5w‐09‐112011طفلدرعاالصنمينابراھيم محمد الفروح214
19Nohttp://www.youtube.com/watch?v=TwlhvtnYPwU‐09‐102011طفلحمصالحولةبالل محمد العامر215
20Nohttp://www.youtube.com/watch?v=ki‐Bb90vxQ8‐09‐102011طفلحمصالرستنماھر الزعبي216
" عام   " ابن احت الشيخ فدى 21No12‐09‐122011طفلحمصباباعمروانور جمال زغروط217
23No‐09‐52011انثى ‐طفلحمصالقصيررقية نديم اسماعيل218
ش219 ال اھ ةا 172011طفلالالذق 09 23N2011 09 22 ف ن اال ا تشھد ا الحشري219 23No2011‐09‐22‐09‐172011طفلالالذقيةابراھيم في  االمن برصاص استشھد
23No‐09‐162011طفلحماةالجراجمةزھير الھاشم220
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24Nohttp://www.youtube.com/watch?v=U0ehD7nQMbI‐09‐142011طفلحمصالقصيرعدنان محمود الزھوري221
26No‐09‐162011طفلحماةحلفايايوسف محمد المھدي الصيادي222
26No‐09‐122011طفلحماةحلفاياموسى محمد المھدي الصيادي223
ا224 ق ةشف 12011طفلالخال 09 2h // b / h? 40 Q Q L CQ عباس224 27Nohttp://www.youtube.com/watch?v=40FQeQyLZCQ‐09‐172011طفلحمصالخالديةشفيق
طفل29No‐09‐2011 طفلحمصالرستنمحمد حمدان225

استشھد اثر اطالق رصاص عشوائي من سيارة تابعه 
لشبيحة

29No‐09‐2011 طفلادلبسراقبمحمد دحروج226

لشبيحة
النظام

محل أمام مورمي ي
والده

طفل30No‐09‐2011 طفلحمصالرستنھادي الحاج يوسف227
ا ا الش ال ل لا اطفلاا ا تأث ا //ا / الشحادات228 جمال 05No15‐10‐152011طفلدرعاداعلباسل بجراحه متأثرا http://www.youtube.com/watch?v=rL7EDYFmF9Yعاما

05Yes‐10‐132011طفلحماةحمزة ريحان229

تحت التعذيب .استشھد 
في

3‐10‐2011 
طفل06No‐10‐152011طفلحمصالرستنقاسم عبدالرحمن االشتر230
العمر231 http://www.youtube.com/watch?v=LLmqjkuPyRYpطفل06No‐10‐42011طفلحمصالقصيرمحمد // y / qj y
طفل08No‐10‐2011 طفلالحسكةالقامشليمحمد فواز232
http://www.youtube.com/watch?v=OE6e9gpLjeYطفل08No‐10‐142011طفلريف دمشقدوماامين خبية233
طفل13No‐10‐22011طفلادلببنشمحمد دياب سماق234

طأ عباس235 أحمد 13Nohttp://www.youtube.com/watch?v=y469x0rb1qo‐10‐172011طفلادلبتلكلخمحمد
http://www.youtube.com/watch?v=SYb‐THuf2vkطفل14No‐10‐152011طفلدرعاداعلوليد جمال ابوزيد236
طفل14No‐10‐2011طفلدمشقالقدممن عائلة خليفة237
شيبان238 92011طفلدمشقالقدمابراھيم 10 14Noطفلhttp://www youtube com/watch?v=0A3RnDODxvw شيبان238 http://www.youtube.com/watch?v=0A3RnDODxvwطفل14No‐10‐92011طفلدمشقالقدمابراھيم
http://www.youtube.com/watch?v=aNKOdlh_aAoمتأثرا بجراحه يوم 15No2011‐ 10‐ 14‐10‐162011طفلحلبعندانخالد عبدالغفور239
طفل17No‐10‐172011طفلحمصباب السباعمؤيد مھرات240
المواس241 أحمد 17Nohttp://www.youtube.com/watch?v=fApBBI52Lw8‐10‐112011طفلحماةكرنازيوسف س و زيو pر // y / p

19No‐10‐172011انثى‐طفلحمصالقصيرناريمان الزغبي العامر242

حمص ‐ القصير ‐ 
جوسية

طفلةة

العامر243 الزغبي 19No‐10‐112011انثى‐طفلحمصالقصيرربا

حمص ‐ القصير ‐ 
جوسية ي

 طفلة

ا ال غ ال طفلالقن

حمص ‐ القصير ‐ 
جوسية

العامر244 الزغبي 19No‐10‐152011طفلحمصالقصيرنور
ي جو

 طفل
طفل21No‐10‐92011طفلحمصباباعمرومحمد وليد السلوم245
طفلةادلبخان شيخونمجھول الھوية246 من خان شيخون (إدلب)24No‐10‐162011انثى ‐ شھيدة عمرھا 16 سنة.
26Nohttp://www.youtube.com/watch?v=ZRqSMgbl94s‐10‐22011انثى‐طفلحمصالبياضةكاترين خابور247
26No‐10‐52011انثى‐طفلحمصالبياضةدالل الجورية248
ن249 ع اد شقد د 122011طفلف 10 26N عيون249 26No‐10‐122011طفلريف دمشقدومامحمد
طفل26No‐10‐102011طفلادلبسراقبعبدالرحمن علي كفرطومي250
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طفل27No‐10‐142011طفلدرعاداعلامجد حامدعيد العاسمي251
27No‐10‐122011طفلحماةكرنازباسل علي المواس252
27No‐10‐122011طفلحماةكرنازباسل أحمد السلوم253
2 ن4 ال اطا ال 12011طفلا 10 ة28 ال ا ال hا // b / h? j 3 Y البني254 المريجة28No‐10‐172011طفلحمصباب السباعطاھر ‐ السباع http://www.youtube.com/watch?v=Bvoj_3_pzmYباب
طفل28No‐10‐2011 طفلدرعاتسيلمالك محمدعبدالكريم العودات255
29Nohttp://www.youtube.com/watch?v=Yo76pLYPrHQ‐10‐142011 طفلحمصالقصيرقتيبة رياض شمس الدين256
مواس257 محمد الغابرغده انثىحماةسھل ‐ 29No‐10‐162011طفلة مواس257 محمد انثىحماةسھل الغابرغده ‐ 29No‐10‐162011طفلة
29No‐10‐162011طفلحماةمصيافمحمد بشار الفرق258
01No‐11‐172011طفلريف دمشقخان الشيخجھاد إدريس259
المسلماني260 طفل03No‐11‐2011طفلحمصباباعمرومحمد ي
04No‐11‐172011طفلحمصوادي السايحمحمد  محمود النمور261
04Nohttp://www.youtube.com/watch?v=NhqF_yxP5Lw‐11‐162011طفلحماةحازم قوجة262
05Nohttp://www.youtube.com/watch?v=qp_3PwFAsII‐11‐172011طفلحمصديربعلبةخالد تركي الشيخ263

ا ال شا اال اطفلاالنشا ا تاث الحداد264 بشار بجراحه06No‐11‐132011طفلحمصاالنشاءاتعبدالرحمن متاثرا
07No‐11‐82011انثى ‐ طفلةحمصالحولةميمونة معاوية السيد ابراھيم265
07Nohttp://www.youtube.com/watch?v=ASkSvy6wON4‐11‐2011انثى ‐ طفلةحمصباباعمرومجھولة الھوية266
الجنيدي267 الدريبامنة طفلحمصباب ‐ 08No‐11‐162011انث الجنيدي267 طفلحمصباب الدريبامنة ‐ 08No‐11‐162011انثى
http://www.youtube.com/watch?v=pGl1FXvOCd4متأثرا بجراحه09No‐11‐122011طفلحمصباباعمرومحمود أحمد زعيب268
http://www.youtube.com/watch?v=2nRXSkZFYCwتحت التعذيب09Yes‐11‐142011طفلحمصديربعلبةابراھيم محمد عدنان حصرية269
مندو270 رضيع10No‐11‐2011طفلحمصالوعرعمر عطفل
10No‐11‐82011انثى ‐ طفلحمصالوعرھزار حسين العليوي271
http://www.youtube.com/watch?v=qP8bSkFmb4Mطفل10No‐11‐122011 طفلادلبخان شيخوناحمد الحاج272
طفل من جسر الشغور ‐ بشالمون10No‐11‐2011 طفلادلبجسر الشغوراحمد علوان273

طط علوان274 بشالمون10No‐11‐2011طفلادلبجسر الشغورمنير ‐ الشغور جسر من طفل
طفل10No‐11‐82011 طفلادلبالھبيطبالل أحمد الصالح275
طفل11No‐11‐152011طفلدرعاالمسيفرةاحمد حسين الزعبي276
النابلس277 مصطف دمشقدوماياسين 172011طفلريف 11 11Nohttp://www youtube com/watch?v=WIc7T LpZAI النابلسي277 مصطفى 11Nohttp://www.youtube.com/watch?v=WIc7T‐LpZAI‐11‐172011طفلريف دمشقدوماياسين
http://www.youtube.com/watch?v=68_uLBMKs0oطفل13No‐11‐152011طفلدير الزورمحمد المال عيسى278
13No‐11‐142011طفلحماةالحاضرمحمود سلوم الخضر279
الھوية280 مجھول 13No‐11‐2011طفلحماةطفل ھوي جھو
13No‐11‐2011طفلحماةطفل مجھول الھوية281
طفل14No‐11‐122011طفلادلبخان السبلبالل عبدالعليم سفر282
طفلة14No‐11‐62011انثى ‐ طفلادلبمعرزيتاصفا ابراھيم دعبول283

14No‐11‐162011طفلالحسكةالقامشليھوزان حسن284
بتاريخ 13‐11‐ حمص في استشھد / سيحا ‐ القامشلي

2011
http://www.youtube.com/watch?v=VNdxaTwFzFsطفل15No‐11‐132011طفلادلبكفرومةعبدهللا شرتح285
خضر286 أحمد ريبصمو 92011طفلحماةابو 11 15No خضر286 أحمد 15No‐11‐92011طفلحماةابو ريبصموسى
طفل16No‐11‐52011طفلحمصباباعمرومعتصم برغوث287
17No‐11‐82011انثى ‐ طفلدير الزورالصبيخانتغريد سمير المجبل288
مجھول289 الزاويةروان طفلةادلبجبل ‐ طفل17No‐11‐62011انثى جھول289 ن  ويرو ز 62011ىبجبل  11 17Noل
17No‐11‐142011طفلادلبحيشمصطفى عزو االسماعيل290
http://www.youtube.com/watch?v=GkCInSqrDpIطفل18No‐11‐2011 طفلدرعاالحارةوليد نوري العلوش291
http://www.youtube.com/watch?v=PG0SrTALePUطفل18No‐11‐2011 طفلدرعاياسين عبدالكريم المسالمه292
http://www.youtube.com/watch?v=gf3y77Atqd8طفل18No‐11‐122011طفلريف دمشقعربينمحمود ياسين الشيخ قويدر293
طفل18No‐11‐162011طفلريف دمشقعربينسليم اكرم السيد حسن294
18No‐11‐172011طفلة ‐ انثىحماةخطابديمة عبد الستار الشيخ بكور295
ل296 ال د أ الالك ك الزال 82011طفلد 11 19Nطفل الرحيل296 أحمد طفل19No‐11‐82011طفلدير الزورالبوكمالمالك
21No‐11‐172011طفلحماةكفرنبودةاحمد انس عثمان297
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طفل22No‐11‐132011طفلحمصالحولةعماد عميد اسماعيل298
طفل22No‐11‐102011طفلحمصالحولةعبدالقادر رسالن299
طفل22No‐11‐152011طفلحمصالحولةشحادة أيمن القاسم300
نشف301 ال االل 12011طفلا 11 hطفل22 // b / h? 6 O J C المنشف301 http://www.youtube.com/watch?v=z6‐OmmJZCawطفل22No‐11‐152011طفلحمصباباعمروبالل
http://www.youtube.com/watch?v=T8947vTXWOMطفل22No‐11‐2011 طفلدير الزورابراھيم فرحان النجار302
طفل23No‐11‐2011 طفلدرعاطفسابن عيسى محمود الريداوي303

الشبيحة بسيارات دھسه تم
حمزة304 موسى 24No‐11‐152011طفلحمصالقصيرمحمد

الشبيحة  بسيارات دھسه تم

24No‐11‐162011طفلحماةحيالينسرحان طارق الفارس305
العمار306 25No‐11‐172011طفلدير الزورالحويقةعبدهللا
25Nohttp://www.youtube.com/watch?v=vC0G0pFf2EI‐11‐162011طفلريف دمشقدومامحمد علي بكار307
متأثرة بجراحھا26No‐11‐92011طفلة ‐ انثىحمصتلكلخلمى ديب بزي308
http://www.youtube.com/watch?v=FHaDJlTxrUQالبياضة ‐ وادي العرب26No‐11‐102011طفلحمصالبياضةساري ابراھيم ساعود309

اال ا ش شالتلان طفلف االحمر310 شجاع 27No‐11‐42011طفلريف دمشقالتلانس
27No‐11‐142011طفلريف دمشقرنكوسبھاء القزح311
27No‐11‐102011طفلة ‐ انثىريف دمشقرنكوسنور الخطيب312
األحمد313 محمد 27No‐11‐172011طفلحماةكرنازطالل األحمد313 محمد 27No‐11‐172011طفلحماةكرنازطالل
http://www.youtube.com/watch?v=9NoTwZ7QgGsانثى ‐ طفلة28No‐11‐2011انثى ‐ طفلةحمصديربعلبةمنار درويش314

اطالق النار في فمه امام والده والتھمة للشھيد الطفل انه 
مزق

28No‐11‐2011 طفلريف دمشقرنكوسمراد منير الخطيب315
ق
صور

بشار وابوه حافظ  على كتبه المدرسية
ط طة ةث ط الھويش316 سلطان طفلحمصعشيرةخالدية ‐ طفلة29No‐11‐132011انثى

29Nohttp://www.youtube.com/watch?v=9PF6Y8‐Bcfo‐11‐2011انثى ‐ طفلةحمصباباعمرورضا الخلف317
30No‐11‐122011طفلادلبعماد وليد سعدالدين318
زكور319 وحيد 172011طفلادلبكامل 11 30No زكور319 وحيد 30No‐11‐172011طفلادلبكامل
قصف منزلھم في حي بابا عمرو30No‐11‐32011طفلة ‐ انثىحمصباباعمروربا الخلف320
01No‐12‐62011طفلحمصتلكلخمجھول الھوية321
حمادي322 انثىحمصتلكلخلجين ‐ مع والدتھا01No‐12‐2011طفلة استشھدت حمادي  ھند بنت طفلة ي ھىصخجين و ع ھ ي ب
02No‐12‐172011 طفلادلبخان شيخونباسل ديوب323
02No‐12‐152011 طفلدرعاالنعيمةعلي محمد الفالح324
02No‐12‐152011 طفلحمصالحي الفوقانيزاھير سمير النيش325

ة طيبة326 03Nohttp://www.youtube.com/watch?v=oEcnydBVo‐0‐12‐162011طفلحمصالوعرمرھف
03Nohttp://www.youtube.com/watch?v=hUN3PqtEFAA‐12‐112011 طفلحمصالوعرملھم  طيبة327
03Nohttp://www.youtube.com/watch?v=NaP8DZCMwSM‐12‐142011انثى‐طفلحمصالوعرھند طيبة328
الفندي329 محمد 122011طفلحمصديربعلبةايوب 12 04Nohttp://www youtube com/watch?v GAnqbhSKQsw الفندي329 محمد 04Nohttp://www.youtube.com/watch?v=GAnqbhSKQsw‐12‐122011طفلحمصديربعلبةايوب
04No‐12‐2011طفلحمصكرم الزيتونسعيد بسام كيالني330
06No‐12‐162011طفلحمصكرم الزيتونعامر عبدالكريم القصير331
مجھول332 الساعات06No‐12‐2011طفلحمصباباعمروطفل عمره يتجاوز لم طفل جھول332 رول ب 2011لصب 12 06Noر وز ج ي م ل
حمص ‐ الرستن ‐ الزعفرانة عازب06No‐12‐172011 طفلحمصالرستنحسن محمد شويرتاني333
08No‐12‐162011طفلحمصشارع القاھرةسيف الدين الھندي334
09Nohttp://www.youtube.com/watch?v=4kwdAC‐pKZI‐12‐102011 طفلحمصباب السباعماھر الحسين335
09Nohttp://www.youtube.com/watch?v=tcjpiuvof84‐12‐122011 طفلحمصكرم الزيتونمحمد نصار336
09No‐12‐2011طفلحمصالحولةعبدالمجيد حسن عزالدين337
09No‐12‐142011 طفلريف دمشقالضميرفراس القاضي338
الن339 الك شقالضد د 2011طفلف 12 09Nhtt // t b / t h? bf4WFP8 CQ8 الكيالني339 09Nohttp://www.youtube.com/watch?v=bf4WFP8zCQ8‐12‐2011طفلريف دمشقالضميرمحمد
09Nohttp://www.youtube.com/watch?v=laZVKBLwMww‐12‐2011طفلريف دمشقحموريةمجھول الھوية340
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09No‐12‐122011طفل‐ انثىدرعاالصنمينايمان العلوش341
09No‐12‐152011طفلة ‐ انثىدرعاالنعيمهامنة حسن العبود342
09No‐12‐132011 طفلادلبمعرة النعمانمحمدامين عبدالرحمن الكردي343
ن344 اشا الن لة 12011طفلا 12 09h // b / h? li6 0 S Q نعوس344 09Nohttp://www.youtube.com/watch?v=pli6F0ySpQc‐12‐152011طفلادلبمعرة النعمانھشام
09No‐12‐2011طفلحمصالخالديةمجھول الھوية345
09No‐12‐172011طفلحماةالحاضرحسان ممدوح الحلبيه346
المنديل347 محمدنجيب النعمانايمن 10No‐12‐122011طفلادلبمعرة المنديل347 محمدنجيب 10No‐12‐122011طفلادلبمعرة النعمانايمن
10No‐12‐172011طفلادلبمعرة النعمانوائل عبد الرحمن الكردي348
http://www.youtube.com/watch?v=TciRu8ZpnjMاستشھد في سقبا10No‐12‐172011 طفلريف دمشقالتلمحمد خضر الغبرة349
الحسين350 ممدوح سابقة11No‐12‐52011طفلحمصالبياضةشھد بجراح متأثرا حح
عام ونصف11No‐12‐22011طفلحمصالبياضةسامر االبرش351
11No‐12‐172011طفلدرعاطفسخالد ماجد كيوان352
11Nohttp://www.youtube.com/watch?v=URZg62DGUM8‐12‐2011طفلدرعاالمحطةجھاد المصري353

شاا طفلف معجون354 11No‐12‐162011طفلريف دمشقدوماعماد
11No‐12‐132011طفلحماةمجدلروزة جاسم الحميد355
من دير الزور12No‐12‐102011 طفلريف دمشقدومامجد معجون كردوش356
الحلواني357 12No‐12‐2011طفلحمصباباعمروعبدالھادي الحلواني357 12No‐12‐2011طفلحمصباباعمروعبدالھادي
متأثر بجراحه12No‐12‐132011 طفلحمصباباعمروحسن حاتم الدھب358

http://www.youtube.com/watch?v=SYxXKgwXjkoمتأثرا بجراحه التي اصيب بھا في ساحة الحاج عاطف14No‐12‐122011طفلحمصالبياضةمحمد زكي مراد359

15Nohttp://www.youtube.com/watch?v=FuPpOY9wufI‐12‐162011 طفلريف دمشقالھامةعبدالحميد الكيالني360
15Nohttp://www.youtube.com/watch?v=WKpZKzJo2Ec‐12‐92011طفلة ‐ انثىحماةاميرة االحمد361
16No‐12‐152011طفلحماةزكريا مطر362

ط زايد الصلخدي363 محمود سليمان 16No‐12‐142011طفلدرعاجاسماحمد

17No‐12‐72011انثى ‐ طفلةحمصالحولةبراءة زھري بكور364
معاقة عقليا  استشھدت اثر تعرض منزل اھلھا لقذيفة 

مدفعية
الزريق365 ترك سجنهضرار 2011طفلادلبكفر 12 17Nohttp://www youtube com/watch?v=YWhN8mJMk4c الزريق365 تركي 17Nohttp://www.youtube.com/watch?v=YWhN8mJMk4c‐12‐2011طفلادلبكفر سجنهضرار
17No‐12‐162011طفلدير الزوراغيد العمري366

17No‐12‐22011طفلحمصمخيم العائدينيزن ساليمة367
توفي اثر منع الحاجز لوالديه من الخروج من مخيم 

حمص في صالعائدين ي ين
قرية البجاجية18No‐12‐42011طفلحمصالقصيرھادي فندي368
19No‐12‐152011طفلادلبسراقبمحمد محمود قسوم369
19No‐12‐122011طفلادلبكنصفرةوائل علي الھشوم370
الكافي العبد371 عبد 20No‐12‐2011طفلحمصباباعمرومحمود
21No‐12‐142011طفلدرعابصر الحريرمحمد قاسم الشرع الحريري372
21No‐12‐162011طفلدرعابصر الحريرمحمد جاسم الحريري373
الحج374 محمود 2011طفلادلبراقبعبدهللا 12 21No الحجي374 محمود 21No‐12‐2011طفلادلبسراقبعبدهللا
22No‐12‐42011طفلادلبام النيرمحمود مرشد الھويان375
تحت التعذيب22Yes‐12‐172011طفلحماةطيبة اإلماماحمد عبد السميع المصيني376

ان ك العسكريطفلالت المشفى في وجد جثمانه و شھرين منذ معتقل
// / التركماني377 ربيع 22Yes‐12‐172011طفلحمصمحمد

ري  ى  ي وج ج و  ھرين  ل
http://www.youtube.com/watch?v=u1a5xYjGPaUمستشھدا تحت التعذيب

23No‐12‐172011طفلحماةمحمد علي المسدي378
متأثرا بجراحه23No‐12‐122011طفلادلبمعرة النعمانمحمود عبدالمعين الذكرى379
23No‐12‐162011طفلدير الزورالعشارةاسامة محمود السطم380
23No‐12‐152011طفلادلبابلينمحمد عدنان دقماق381
24No‐12‐2011طفلحمصباباعمروحمزة زغيب382
النھا383 د ال اعا طفلةا 152011انث 12 24Nhtt // t b / t h? Q8ZS7Nf H النھار383 المحيميد طفلةحمصباباعمروريما ‐ 24Nohttp://www.youtube.com/watch?v=Q8ZS7Nf‐Hqo‐12‐152011انثى
24Nohttp://www.youtube.com/watch?v=NQQDCQyf50s‐12‐82011طفلحمصالبياضةزكريا جمال شتات384
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25No‐12‐2011طفلدير الزورالقوريةوليد منصور حمود الموسى385
احد الشقيقين25No‐12‐2011طفلدير الزورالقوريةابن حسين محمد الصلبي386
احد الشقيقين25No‐12‐2011طفلدير الزورالقوريةابن حسين محمد الصلبي387
ا388 الذ أ ذز 122011طفلالزال 12 2 الذياب388 أحمد 25No‐12‐122011طفلدير الزورالجرذيزھير
26No‐12‐142011طفلحماةخطابمحمد سيفو الياسين389
26No‐12‐162011طفلادلبمحمد بن ماجد علي منّ 390
سكري391 عمار دامسمحمد 27No‐12‐82011طفلحماةخربة سكري391 عمار 27No‐12‐82011طفلحماةخربة دامسمحمد
27No‐12‐62011طفلحماةخربة دامسسليمان عمار سكري392
27No‐12‐2011طفلحمصالقصيراحمد يحيى سويد393
الراوي394 حمدان طفلةدير الزورالطيانةھناء ‐ 27No‐12‐112011انثى ي
28Nohttp://www.youtube.com/watch?v=r3rXVmzm_Kc‐12‐52011طفلحمصطريق الشاماحمد الراعي395
تل أعور28No‐12‐32011انثى ‐ طفلةادلبجسر الشغورمريم سامر الحمر396
28No‐12‐172011طفلحماةالحاضرعماد سرور397

ا ال تق ا شاف ال فض ا اف ا ا ق ال
29No‐12‐2011طفلحماةسھل الغابجنين مع امه398

المشافي استقبالھا  ورفض اسعافھا عدم بسبب الدقماق 
وھي في حالة والدة

29No‐12‐162011طفلة ‐ انثىحماةشارع 15 آذاردالل غياث عوف399
األسطة400 بديع 29No‐12‐172011طفلحماةعبدهللا األسطة400 بديع 29No‐12‐172011طفلحماةعبدهللا
29No‐12‐92011طفلريف دمشقالمعضميةعالء باللة401
30No‐12‐162011طفلدمشقالحجر األسوداحمد قدور402
ابوخصرين403 30No‐12‐172011طفلحماةالحميديةعبيدة

01No‐01‐82012انثى ‐ طفلةحمصتلبيسةشيرين الصالح404
متاثرة بجراحھا واستشھدت بتاريخ 29/12/2011 واليوم 

http://www.youtube.com/watch?v=T‐3ORDmo40wحتى عرف خبر وفاتھا

القاسم405 الدين 01No‐01‐72012طفلحماةخطابسراج
سقط برصاص االمن وھو مع ابيه في سيارتھم على طريق 

م405 ا ين ا 72012لبراج 01 01Noمحردة
طلقة متفجرة في رأسھا02No‐01‐102012انثى ‐ طفلةحمصالبياضهراما عبدالمعين الحلواني406
طفل اصيب برصاصة اثناء وقوفه على باب منزله03No‐01‐2012طفلحماةحي الحاضرمن عائلة الترك407
االسم408 االربعينمجھولة طفلةحماةمشاع 2012انث 01 03Noبشار لجيش تابعة بسيارة دھسا طفلة االسم408 طفلةحماةمشاع االربعينمجھولة ‐ لجيش بشار03No‐01‐2012انثى تابعة بسيارة دھسا طفلة
04No‐01‐162012طفلحمصالقرابيصعمر ھيثم التدمري409
ملقب ب (الحنكش)  قتل في المنطقة الصناعية04No‐01‐172012طفلحمصالخالديةعلي الشيخ عثمان410
محمد411 طالل قدسيا06No‐01‐162012طفلحماةاللطامنةعبداإلله دمشق ريف في استشھد إل يب ق ري ي ھ
استشھد في ريف دمشق قدسيا06No‐01‐162012طفلحماةاللطامنةمحمد الصافي412
07No‐01‐152012طفلادلبعمر عبدالعزيز حج محمد413
08No‐01‐152012طفلحمصديربعلبةعدي محمود الصوان الفاعوري414
البويضاني415 08No‐01‐2012طفلحمصكرم الزيتونفراس
http://www.youtube.com/watch?v=0Vd3WWsol1cمتأثرا بجراحه09No‐01‐162012طفلريف دمشقدومامحمد عبادة الصابوني416

سراقبي417 محمود طفلةحمصكرم الزيتونعفاف ‐ 10Yes‐01‐12012انثى
 أشھر  اعتقلت مع والديھا وسلمت جثة وعليھا اثار 4

جن ال ف والداھا وبق اليو http://www.youtube.com/watch?v=FSUsuFWJrywتعذيب السجنمي في والداھا وبقي اليوم تعذيب
10No‐01‐142012انثى ‐ طفلةحمصحي الخالديةنوال درويش418
10No‐01‐172012طفلحماةمتأثرا بجراحهعبيده عابدين419
الھوية420 الزورمجھول 10No‐01‐132012طفلدير ھوي420 زورجھول 132012لير  01 10No
12No‐01‐22012انثى ‐ طفلةادلبمعرشورينتسنيم االبرش421
12No‐01‐2012طفلادلبأريحامجھول الھوية422
13No‐01‐172012طفلادلببلدة التحعبدالھادي ابراھيم القطيش423
طفلةريف دمشقالضميرنغم خليل424 13Nohttp://www.youtube.com/watch?v=oIuJh_3iQWU‐01‐52012انثى ‐
استشھد في منغ13No‐01‐142012طفلحلبحريتانمحمد حميدو425
13Nohttp://www.youtube.com/watch?v=UQRZN4cRdDA‐01‐162012طفلحماةباب الجسراحمد جمال النعسان426
زقزق427 الدعال 122012طفلا 01 14Nhtt // t b / t h? 8B J thS زقزق427 14Nohttp://www.youtube.com/watch?v=8BeJz‐thSwo‐01‐122012طفلحمصباب الدريبعالء
14No‐01‐172012طفلدمشقالقابونعبدالباسط الجبة428
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دھسته عصابات االسد14No‐01‐72012طفلادلبجسر الشغورمعتز محمد عز الدين429
14No‐01‐172012طفلدرعاكفر شمسمحمد عبد الرحمن430

عبيد431 منطقة وادي خالد14No‐01‐172012طفلجنسيات اخرىلبنانحسن في السوري االمن بنيران استشھد لبناني بي نن رىب ي يلج و ي وري ن ن ير ب ھ ي ب

16No‐01‐162012انثى ‐ طفلةحمصباباعمروعائشة ديوب الصبوري432
استشھد في لبنان إثر تعذر تطبيبھا وعمرھا 9 شھور18No‐01‐12012انثى ‐ طفلةحمصالقصيربيان بكار433
البويضاني434 21No‐01‐162012طفلحمصالميدانمحمد البويضاني434 21No‐01‐162012طفلحمصالميدانمحمد

21No‐01‐162012طفلجنسيات اخرىلبنانماھر محمد حمد435
لبناني يعمل صيادا قتله االمن السوري في المياه االقليمية 

اللبنانية
سالم436 عماد 21No‐01‐52012طفلريف دمشقدوماقصي م ي
بسبب القصف العشوائي عمره شھرين22No‐01‐12012طفلدير الزورحازم صبري437
استشھد في نھرعيشة23No‐01‐172012طفلدمشقالميدانطالل التركاوي438
http://www.youtube.com/watch?v=DQRW5OE_m4Iاستشھد في منطقة الصناعة23No‐01‐132012طفلحمصديربعلبةعبيدة الشامي439

طفلالقاأل األحمدو440 محمد 25No‐01‐52012طفلحمصالقصيرحسن
26No‐01‐142012طفلدرعانوىعلي اليوسف441
اقتحام للمنزل ثم إعدام ميداني26No‐01‐22012انثى ‐ طفلةحمصكرم الزيتونسيدرا بھادر442
بھادر443 الزيتونعلي ميداني26No‐01‐2012طفلحمصكرم إعدام ثم للمنزل اقتحام بھادر443 ميداني26No‐01‐2012طفلحمصكرم الزيتونعلي إعدام ثم للمنزل اقتحام
اقتحام للمنزل ثم إعدام ميداني26No‐01‐92012طفلحمصكرم الزيتونعبدالغني أحمد بھادر444
اقتحام للمنزل ثم إعدام ميداني  ‐ عمره 8 اشھر26No‐01‐12012طفلحمصكرم الزيتوننجم الدين عكارة445
عكارة446 طفلةحمصكرم الزيتونثناء ‐ ميداني26No‐01‐22012انثى إعدام ثم للمنزل اقتحام يىم م م م
26No‐01‐122012طفلحمصالفاخورةمحمد نور حسن اغا447

27No‐01‐102012طفلحمصالدبالنعبدهللا الطرشة448
استشھد داخل 
http://www.youtube.com/watch?v=CE aGEkS Ykسيارتھم

جريح قتله رجل أمن وھو بحضن والدته27No‐01‐22012طفلدرعانوىمجھول الھوية449
27Nohttp://www.youtube.com/watch?v=t‐za1LIYNLI‐01‐2012طفلدرعاطفسمحمد نسيم الحوراني450
حسون451 سعيد دمشقحموريةعبداللطيف 112012طفلريف 01 27Nohttp://www youtube com/watch?v=jSRcVtwUK6s حسون451 سعيد 27Nohttp://www.youtube.com/watch?v=jSRcVtwUK6s‐01‐112012طفلريف دمشقحموريةعبداللطيف
27Nohttp://www.youtube.com/watch?v=Rl_VVPLBLeE‐01‐142012طفلحمصالقصيرمحمد أحمد بكور452
27No‐01‐102012طفلدمشقالميدانابراھيم أمين مبروك453
الشيوح454 محمد 28No‐01‐162012طفلحمصالحولةمرسال يوح صور
28No‐01‐62012طفلحماةقلعة المضيقسمھر خالد الناجي455
28No‐01‐12012طفلدير الزورالقوريةھالل محمد ھالل456
شھور 28No10‐01‐12012طفلالالذقيةطقة سوق الذھحمزة طايع457

ةة طايع458 الدين 28No‐01‐92012طفلالالذقيةطقة سوق الذھعز
28No‐01‐32012طفلالالذقيةطقة سوق الذھعيسى طايع459
29No‐01‐172012طفلحمصديربعلبةنجيب أحمد السليمان460
البقاع461 ھيث العربطه 92012طفلحمصوادي 01 29Nohttp://www youtube com/watch?v QW3 EdP bjA البقاعي461 ھيثم 29Nohttp://www.youtube.com/watch?v=QW3 EdP_bjA‐01‐92012طفلحمصوادي العربطه
29No‐01‐162012طفلريف دمشقكفربطناخالد الطاسة462
29No‐01‐152012طفلريف دمشقكفربطنامجھول الھوية463
الھوية464 دمشقكفربطنامجھولة طفلةريف ‐ 29No‐01‐72012انثى ھوي464 قربجھو 72012ىري  01 29No
29No‐01‐152012طفلحماةموركاحمد عبدالرزاق السلوم465
29No‐01‐152012طفلحماةشيرزعبدالستار محمد شنان466
رضيعة إثر اختناقھا بالغاز المسيل للدموع29No‐01‐2012انثى ‐ طفلةحلبالفردوسمنال كادك467

بسبب منع االمن دخول اإلطفائية إلخماد حريق المنزل30No‐01‐62012طفلدرعاصيداابن زياد عوض الحريري468

الحريري469 عوض زياد إلخماد حريق المنزل30No‐01‐22012طفلدرعاصيداابن اإلطفائية دخول االمن منع بسبب قي ع
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بسبب منع االمن دخول اإلطفائية إلخماد حريق المنزل30No‐01‐32012طفلدرعاصيداابن زياد عوض الحريري470

30No‐01‐132012طفلدرعانوىمجھول الھوية471
4 ل2 ال ا تال الز انثك 102012طفلة 01 ت30 الز hك // b / h? S V V Y الصليبي472 انثىحمصكرم الزيتونداليا ‐ الزيتون30No‐01‐102012طفلة http://www.youtube.com/watch?v=SsVNDVRmNYsكرم
متأثرة بجراحھا30No‐01‐132012انثى ‐ طفلةحمصالرستنإيمان مصطفى النيش473
http://www.youtube.com/watch?v=bpTbeSYHNLIرصاص قناص31No‐01‐122012انثى ‐ طفلةحمصتلبيسةحليمة فواز المواس البدوي474
اليوسف475 جھاد 31No‐01‐172012طفلحمصالحولةعبيدة اليوسف475 جھاد 31No‐01‐172012طفلحمصالحولةعبيدة
01No‐02‐32012انثى ‐ طفلةريف دمشقعربينمن آل طير476
03No‐02‐172012طفلريف دمشقدارياعبودي فالحة477
العيادة478 باسم طفلةدير الزورالبوكمالماجدة ‐ سيارتھم03No‐02‐2012انثى على بقصف مم
03No‐02‐2012طفلادلبكفرتخاريماحمد بسام البحري479

04No‐02‐172012طفلحمصالخالديةزيادعبدالقادر أبو صالح480
بسبب قصف الھاون على المباني السكنية اثناء اسعافه 

الجرحى
ال ا ظ ف ةال ةطفلالخال كن ال ان ال ل ا ال ف //ق / صالح481 ابو المباني السكنية04No‐02‐2012طفلحمصالخالديةعبدالحفيظ على الھاون قصف http://www.youtube.com/watch?v=gAWBjFhGPBoبسبب

المجند استشھد في ريف دمشق  الزبداني04No‐02‐172012طفلالحسكةقامشلوشيندار صالح العلي482
04Nohttp://www.youtube.com/watch?v=u9d2g450vhE‐02‐72012انثى ‐ طفلةريف دمشقالمعضميةجلنار عبدالسالم نقشبندي483
السود484 عيون السكنية04No‐02‐2012طفلحمصالخالديةمصعب المباني عل الھاون قصف بسبب مجزرة السود484 عيون المباني السكنية04No‐02‐2012طفلحمصالخالديةمصعب على الھاون قصف بسبب مجزرة
مجزرة بسبب قصف الھاون على المباني السكنية04No‐02‐2012طفلحمصالخالديةسعد االصم485
مجزرة بسبب قصف الھاون على المباني السكنية04No‐02‐2012طفلحمصالخالديةطارق علوش486
علوش487 المباني السكنية04No‐02‐2012طفلحمصالخالديةلؤي على الھاون قصف بسبب مجزرة يي ى
مجزرة بسبب قصف الھاون على المباني السكنية04No‐02‐2012انثى ‐ طفلةحمصالخالديةبركات محمد الطالب488
مجزرة بسبب قصف الھاون على المباني السكنية04No‐02‐2012انثى ‐ طفلةحمصالخالديةبراءة يوسف489
مجزرة بسبب قصف الھاون على المباني السكنية04No‐02‐2012انثى ‐ طفلةحمصالخالديةمنتھى خير هللا490

ةطةأ ق أبوصالح491 عبدالقادر المباني السكنية04No‐02‐172012طفلحمصالخالديةزياد على الھاون قصف بسبب مجزرة
مجزرة بسبب قصف الھاون على المباني السكنية04No‐02‐2012انثى ‐ طفلةحمصالخالديةنوارة منذر492
05No‐02‐122012انثى ‐ طفلةادلبالمسطومةراما القدور493
الخان494 طفلةادلبالمسطومةلم 2012انث 02 05No الخاني494 طفلةادلبالمسطومةلمى ‐ 05No‐02‐2012انثى
بعبوة ناسفة05No‐02‐92012طفلدير الزورالبوكمالخالد غالب الصبار495
05No‐02‐112012طفلدير الزورالوكمالصبار خالد الصبار496
الھوية497 05No‐02‐2012طفلحلبمجھول ھوي بجھو
05No‐02‐142012طفلريف دمشقداريامنير غمرة498
05Nohttp://www.youtube.com/watch?v=D9FFeOW‐40k‐02‐72012انثى ‐ طفلةحمصالحولةملك عقبة الناصر499
http://www.youtube.com/watch?v=‐cWCMhsgGIcUبسبب القصف ‐05No‐02‐2012طفلحمصباباعمرومحمد الحلبي500

ةةة حمادة501 حسين طفلةحمصالحولةفاطمة ‐ عشوائي06No‐02‐102012انثى قصف
http://www.youtube.com/watch?v=ICIJbikTDMQمتاثرا بجراحه الخطيرة06No‐02‐132012طفلحمصباباعمروحمزة بكور502
06Nohttp://www.youtube.com/watch?v=‐FpPdanztas‐02‐2012طفلحمصباباعمرومجھول الھوية503
عل504 الحاج عبدالمنع تنخديجة طفلةحمصالر 112012انث 02 06Noالھاون قصف بب ب الحاج علي504 عبدالمنعم طفلةحمصالرستنخديجة ‐ الھاون06No‐02‐112012انثى قصف بسبب
06No‐02‐2012طفلحلبمجھول الھوية505
06No‐02‐172012طفلريف دمشقدارياوسيم عماد قفاعة506

بعد• االسماء تعرف لم طفلين شھيدين
06No‐02‐2012طفلريف دمشقالزبدانيمجھول الھوية507

ر ب م ين ين ھي

باستھداف سيارة على طريق سرغايا 

الھوية508 دمشقالزبدانيمجھول 06No‐02‐2012طفلريف
 شھيدين طفلين لم تعرف االسماء بعد  باستھداف سيارة•

الھوية508 على طريق سرغايا06No‐02‐2012طفلريف دمشقالزبدانيمجھول
07No‐02‐172012طفلدرعاانخلمحمد خابوري509
http://www.youtube.com/watch?v=TnVnKdkHbFIبرصاص قناص07No‐02‐152012طفلحمصالحولةعمار إياد عبارة510
ة511 الھ ل اعھ 2012طفلا 02 07Nة دان ال شاف ال ال عل ف httالق // t b / t h? F Pd t الھوية511 والمشافي الميدانية07No‐02‐2012طفلحمصباباعمرومجھول الحي على القصف http://www.youtube.com/watch?v=FpPdanztasبسبب
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رضيع  بسبب القصف على الحي والمشافي الميدانية07No‐02‐2012طفلحمصباباعمروعبدالرحمن عرابي512

بسبب القصف على الحي والمشافي الميدانية07No‐02‐2012طفلحمصباباعمروحمزة حسون513
شة14 ال اائ 2012طفلا 02 ة0 ان ال شاف ال ال ل ف الق الحرشة514 والمشافي الميدانية07No‐02‐2012طفلحمصباباعمرورائد الحي على القصف بسبب

بسبب القصف على الحي والمشافي الميدانية07No‐02‐2012طفلحمصباباعمروغازي الحسيني515
بسبب القصف على الحي والمشافي الميدانية07No‐02‐2012طفلحمصباباعمروجمال مسعود516
العلي517 طفلةحمصباباعمرومنال ‐ الميدانية07No‐02‐2012انثى والمشافي الحي على القصف بسبب العلي517 طفلةحمصباباعمرومنال ‐ والمشافي الميدانية07No‐02‐2012انثى الحي على القصف بسبب
بسبب القصف على الحي والمشافي الميدانية07No‐02‐2012انثى ‐ طفلةحمصباباعمرواية الدوماني518
بسبب القصف على الحي والمشافي الميدانية07No‐02‐2012طفلحمصباباعمرومحمد عبدالرحمن القادري519
الخالد520 والمشافي الميدانية07No‐02‐2012طفلحمصباباعمروايمن الحي على القصف يبسبب ي
بسبب القصف على الحي والمشافي الميدانية07No‐02‐2012طفلحمصباباعمروفؤاد العمر521

08No‐02‐2012انثى ‐ طفلةحمصباباعمرومن عائلة األزھري522
ھناك 8 شھداء من عائلة األزھري  بسبب القصف على 

الحي
ل ف الق األ لة ا ا ش ناك

08No‐02‐2012طفلحمصباباعمرومن عائلة األزھري523
بسبب القصف على  األزھري  عائلة من شھداء 8 ھناك

الحي
http://www.youtube.com/watch?v=fkVWR‐gyJ8Uرضيعة بسبب قطع الكھرباء عن المستشفى08No‐02‐2012انثى ‐ طفلةحمصالخالديةنجاح دعاس524

ھناك 4 أطفال خدج  بسبب قطع الكھرباء عن المشفى•08No‐02‐2012طفلحمصالخالديةطفل خديج525

08No‐02‐2012طفلحمصالوعرطفل خديج526
 ھناك 13 طفل من الخدج  بسبب قطع الكھرباء عن•

ىالمشفى
08Nohttp://www.youtube.com/watch?v=X2iJVe_RD0Y‐02‐132012طفلحمصكرم الزيتونموفق خالد الصياد527
http://www.youtube.com/watch?v=a oz3TPdFqEسنتان   بسبب القصف08No‐02‐22012طفلحمصباباعمرومجھول الھوية528
بسبب صاروخ سقط على منزلھا 4 سنوات08No‐02‐42012طفلةحمصباباعمرومجھول الھوية529

ة ط ث العري530 حمود طفلةحمصباباعمروسالم ‐ الحي08No‐02‐2012انثى على القصف بسبب
بسبب القصف على الحي08No‐02‐2012طفلحمصباباعمروفھد القاسم531
بسبب القصف على الحي08No‐02‐2012انثى ‐ طفلةحمصباباعمرومنى السيد532
الخول533 2012طفلحمصباباعمروفؤاد 02 08Noالح عل القصف بسبب الخولي533 الحي08No‐02‐2012طفلحمصباباعمروفؤاد على القصف بسبب
بسبب القصف على الحي08No‐02‐2012انثى ‐ طفلةحمصباباعمروبثينة عباس534
بسبب القصف على الحي08No‐02‐2012طفلحمصباباعمرومحمد عباس535
الغنطاوي536 عبدالناصر 08No‐02‐72012طفلحمصحي السبيلنبيل وي ر ب بيبي صي
08No‐02‐152012انثى ‐ طفلةحمصحي السبيلسعاد عبدالناصر الغنطاوي537
08No‐02‐52012طفلحمصحي السبيلعمر عبدالناصر الغنطاوي538
08No‐02‐162012انثى ‐ طفلةحمصحي السبيلشروق وليد فارس عطفة539

ةة عطفة540 فارس وليد طفلةحمصحي السبيلاسراء ‐ 08No‐02‐122012انثى

08No‐02‐2012طفلحمصالوعرطفل خديج541
 ھناك 13 طفل من الخدج  بسبب قطع الكھرباء عن•

المشفى
عن• الكھرباء قطع بب ب الخدج من طفل 13 ھناك

08No‐02‐2012طفلحمصالوعرطفل خديج542
الكھرباء عن• قطع بسبب الخدج  من طفل 13 ھناك

المشفى

08No‐02‐2012طفلحمصالوعرطفل خديج543
 ھناك 13 طفل من الخدج  بسبب قطع الكھرباء عن•

ىالمشفى

08No‐02‐2012طفلحمصالوعرطفل خديج544
 ھناك 13 طفل من الخدج  بسبب قطع الكھرباء عن•

المشفى

خديج545 08No‐02‐2012طفلحمصالوعرطفل
 ھناك 13 طفل من الخدج  بسبب قطع الكھرباء عن•

خديج545 المشفى08No‐02‐2012طفلحمصالوعرطفل

08No‐02‐2012طفلحمصالوعرطفل خديج546
 ھناك 13 طفل من الخدج  بسبب قطع الكھرباء عن•

المشفى
عن ا الكھ قطع الخد ن طفل 13 ھناك

08No‐02‐2012طفلحمصالوعرطفل خديج547
الكھرباء عن• قطع بسبب الخدج  من طفل 13 ھناك

المشفى
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08No‐02‐2012طفلحمصالوعرطفل خديج548
 ھناك 13 طفل من الخدج  بسبب قطع الكھرباء عن•

المشفى

خديج549 08No‐02‐2012طفلحمصالوعرطفل
 ھناك 13 طفل من الخدج  بسبب قطع الكھرباء عن•

شف ال يج رل المشفىلصو

08No‐02‐2012طفلحمصالوعرطفل خديج550
 ھناك 13 طفل من الخدج  بسبب قطع الكھرباء عن•

المشفى
عن• الكھرباء قطع بسبب الخدج من طفل 13 ھناك

خديج551 08No‐02‐2012طفلحمصالوعرطفل
الكھرباء عن• قطع بسبب الخدج  من طفل 13 ھناك

المشفى

08No‐02‐2012طفلحمصالوعرطفل خديج552
 ھناك 13 طفل من الخدج  بسبب قطع الكھرباء عن•

المشفى

ھناك 4 أطفال خدج  بسبب قطع الكھرباء عن المشفى•08No‐02‐2012طفلحمصالخالديةطفل خديج553

خديج554 المشفى•08No‐02‐2012طفلحمصالخالديةطفل عن الكھرباء قطع بسبب خدج أطفال 4 ھناك يج554 2012لصيل 02 08Noى ن  ء  ھرب ع بب ب ج  ل 4

ھناك 4 أطفال خدج  بسبب قطع الكھرباء عن المشفى•08No‐02‐2012طفلحمصالخالديةطفل خديج555

شالل556 سعاد السباعبنت طفلحمصباب ‐ المشف08No‐02‐2012انث عن الكھرباء قطع بسبب الخدج االطفال http://wwwمن youtube com/watch?v=3CAK0WFPhKs شالل556 سعاد طفلحمصباب السباعبنت ‐ الكھرباء عن المشفى08No‐02‐2012انثى قطع بسبب الخدج االطفال http://www.youtube.com/watch?v=3CAK0WFPhKsمن
http://www.youtube.com/watch?v=76YrRE906ucمتاثرا بجراحه09No‐02‐2012طفلحمصتلبيسةشريف اليحيى557
متأثرة بجراحھا09No‐02‐112012طفلة ‐ انثىحمصتلبيسةھنادي رضوان عويجان558
الشمالي559 الباسط عبد انثىحمصالرستنجھينة ‐ القصف09No‐02‐132012طفلة بسبب ىي
09No‐02‐62012طفلريف دمشقمضاياعبدهللا أحد فايز خليل560
10No‐02‐2012طفلة ‐ انثىحمصباباعمرونور محمد561
10Nohttp://www.youtube.com/watch?v=_YaG WTspbM‐02‐2012طفلحمصباباعمرومجھول الھوية562

ة ط بھار563 عادل 10Nohttp://www.youtube.com/watch?v=ZDtQCPEliDw‐02‐2012طفلةحمصكرم الزيتونمروة
10Nohttp://www.youtube.com/watch?v=b‐t2bw7e3iI‐02‐2012طفلدرعابصر الحريرمحمد مرعي الحريري564
10No‐02‐142012طفلحلبالفردوسمحمد احمد قبيسي565
الحسين566 2012طفلحمصالرستنيزن 02 11Noبجراحه متأثرا الحسين566 بجراحه11No‐02‐2012طفلحمصالرستنيزن متأثرا

11Yes‐02‐172012طفلدرعانوىياسر فاروق ابو رجب567
اختطف في لبنان بتاريخ 30_11_2011 بمنطقة القليعات 
ووجد مقتوالً  بتاريخ 30_1_2012 في منطقة الحرش ، 

اليوم جثمانه يوموتسلم ج م و
11Nohttp://www.youtube.com/watch?v=IZK660UE6TE‐02‐92012طفلة  ‐ انثىدرعاالشيخ مسكيناسيل انور الجبر568
11No‐02‐152012طفلدمشقجوبرجميل شعبان569
12No‐02‐52012طفلدرعاالبلدضرغام زريقات570
القناة571 خالد 12Nohttp://www.youtube.com/watch?v=SUhrLVStYlE‐02‐2012طفلدرعاالبلدصالح
13Nohttp://www.youtube.com/watch?v=maMoEaHQ3Ho‐02‐142012طفلريف دمشقمضايامحمد أحمد جديد572
13No‐02‐12012طفلريف دمشقمضاياقاسم جديد573
االشقر574 تنوفاء طفلةحمصالر 132012انث 02 13Noالقصف بب http://wwwب youtube com/watch?v knkuAPKdeFk االشقر574 طفلةحمصالرستنوفاء ‐ القصف13No‐02‐132012انثى http://www.youtube.com/watch?v=knkuAPKdeFkبسبب
رصاص عشوائي13No‐02‐152012طفلدرعابصر الحريرمصطفى أحمد العمير الحريري575
13Nohttp://www.youtube.com/watch?v=JxWUf5ognes‐02‐2012انثى ‐ طفلةحماةحي طريق حلبايه بكور576
عمران577 حسن الليمونعدنان التعذيب15Yes‐02‐102012طفلالالذقيةبستان تحت ن577 ر ن ونن ي ن  102012ليب 02 15Yesيب
http://www.youtube.com/watch?v=4QBgkR0N1PUقصف عشوائي للدبابات15No‐02‐122012طفلادلبسرميناياد أحمد سالمة578
http://www.youtube.com/watch?v=L5IwmYDygh8برصاص عشوائي15No‐02‐162012طفلة ‐ انثىدرعاكحيلفاطمة فايز القادري579
http://www.youtube.com/watch?v=LdoqgGsHyIQطفل خدج بحاجة الى حاضنة فمنعھم الحاجز16No‐02‐2012طفلحمصالحولةاحمد محمد علي دلة580
طفل خدج16No‐02‐2012طفلحمصالحولةمحمد خضر التمر581
17No‐02‐112012طفلدمشقالمزةحسن حجازي582
17Nohttp://www.youtube.com/watch?v=lTctPnflypg‐02‐2012طفلدمشقدوماعماد سامر خيتي583
اك584 د أ زاد 2012طفلاةال 02 17Nتھ ا عل نا إطالق باكير584 أحمد سيارتھم17No‐02‐2012طفلحماةجسر المزاربمحمد على نار بإطالق
بإطالق نار على سيارتھم17No‐02‐2012طفلحماةجسر المزارباحمد ظافر عصاية585
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20No‐02‐122012انثى ‐ طفلةحمصحي الملعبقمر جنييات586
20No‐02‐112012انثى ‐ طفلةحمصحي الملعبحوري جنييات587
20No‐02‐142012انثى ‐ طفلةحمصحي الملعبثريا جنييات588
ال89 102012طفلاةل 02 نا20 طلق ق ض ال ة hقل // b / h? 4 Y92 Qf fU الحسن589 حسن ناري20No‐02‐102012طفلحماةعلي طلق المضيق  http://www.youtube.com/watch?v=4eY92DQfyfUقلعة

نتيجة القصف على المنازل21No‐02‐62012طفلحمصباباعمرومحمد يحيى الويس590
نتيجة القصف على المنازل21No‐02‐2012طفلحمصباباعمروسعيد ابراھيم591
قدسية592 نضال منزلھم21No‐02‐2012طفلحمصباباعمروياسر قصف نتيجة قدسية592 نضال منزلھم21No‐02‐2012طفلحمصباباعمروياسر قصف نتيجة
بسبب القصف العنيف على المدينة21No‐02‐2012طفلحمصالقصيراسماعيل ابراھيم مشارقة593
http://www.youtube.com/watch?v=rGrxCupP4UMبسبب القصف العنيف على المدينة21No‐02‐2012طفلحمصالقصيرمحمد ابراھيم مشارقة594
الھوية595 باريشا21No‐02‐132012طفلحلباالتاربمجھول قرية
رصاص االمن22No‐02‐2012طفلدرعاالكرك الشرقيمحمد خالد الشنور596
بسبب القصف22No‐02‐52012انثى ‐ طفلةحماةكفر الطونمعالي معاذ الخضير597
23No‐02‐32012طفلة ‐ انثىحماةسوبينوعد خضر598

طف طفلاةكا مصطفى599 عمار 23No‐02‐122012طفلحماةموركمحمد
23No‐02‐82012طفلحلبمنغنديم محمد بشير600
ھناك 4 أطفال لم تعرف اسماؤھم23No‐02‐2012طفلادلبقرية اورم الجوزمجھول الھوية601
خالد602 ابن البربور 23No‐02‐102012طفلادلبالمسطومةمحمد خالد602 ابن البربور 23No‐02‐102012طفلادلبالمسطومةمحمد
23No‐02‐2012طفلادلبفيلونابن طه رشواني603
23No‐02‐42012طفلدرعاطريق السدمحمد حمادي عمرو604
الھوية605 اسماؤھم23No‐02‐2012طفلادلبقرية اورم الجوزمجھول تعرف لم أطفال 4 ھناك مم م
ھناك 4 أطفال لم تعرف اسماؤھم23No‐02‐2012طفلادلبقرية اورم الجوزمجھول الھوية606
ھناك 4 أطفال لم تعرف اسماؤھم23No‐02‐2012طفلادلبقرية اورم الجوزمجھول الھوية607
ھناك 7 أطفال خدج بسبب قطع الكھرباء عن المشفى23No‐02‐2012طفلحماةحلفاياطفل خديج608

ة ط ث العابد609 طفلةحمصالقصورمايا ‐ الليل24No‐02‐2012انثى منتصف http://www.youtube.com/watch?v=s2Osbxhekskبعد
الدكتور وسيم الدقاق (ابو أنس)24No‐02‐2012طفلحمصالقرابيصابن الدكتور وسيم الدقاق610
24No‐02‐132012طفلدرعاالمحطةاحمد خالد الكور611
الوزة612 12012طفلحماةحلفاياانس 02 24Noأشھر 10 عمره الوزة612 أشھر24No‐02‐12012طفلحماةحلفاياانس 10 عمره 
24No‐02‐72012طفلحماةحلفايايوسف الوزة613
24No‐02‐122012طفلحماةحلفايامحمد عبدالرزاق حنوف614
قسوم615 أحمد 24Nohttp://www.youtube.com/watch?v=qvY6IFqSyHA‐02‐132012طفلحماةحلفاياعمر وم pير // y / q q y
استشھد في حي السكري24No‐02‐132012طفلحلبالعامريةطارق عقيل616
25Nohttp://www.youtube.com/watch?v=Rdo2qVWPYrI‐02‐2012طفلالحسكةغويرانباسل الزكين617
25No‐02‐142012طفلحمصتلبيسةعبدالكريم محمد ميزنازي618

ة الدقماق619 25Nohttp://www.youtube.com/watch?v=CcHWchzjHTQ‐02‐2012طفلحمصالخالديةيامن
25No‐02‐2012طفلحمصباب الدريبمن عائلة النجار620
http://www.youtube.com/watch?v=8G7enubMaksرصاص األمن25No‐02‐62012طفلحمصالحولةثائر غسان ابراھيم621
علوي622 زياد 2012طفلحلباعزازبشير 02 25Noالقصف بب ب علوي622 زياد القصف25No‐02‐2012طفلحلباعزازبشير بسبب
بسبب القصف25No‐02‐2012انثى ‐ طفلةحلباعزازمن عائلة نحل623
26Nohttp://www.youtube.com/watch?v=OwUD2XhBwFQ‐02‐2012طفلحمصالوعرمحمد زياد جاسم الجام624
الربداوي625 محمود عيسى بجراحه26No‐02‐2012طفلدرعاطفسمحمد http://www.youtube.com/watch?v=5mnKIDQpjlIمتأثرا وي625 رب و ى 2012لرسي 02 26Noبجر http://www.youtube.com/watch?vر 5mnKIDQpjlI
قصف عشوائي على المنازل26No‐02‐92012طفلحماةحلفايامروان حسين البكوري626
قصف عشوائي على المنازل26No‐02‐72012طفلحماةحلفاياإياد حسين البكوري627
رصاص األمن26No‐02‐172012طفلريف دمشققطنافراس ضياء الليموني628
http://www.youtube.com/watch?v=NJXd4uYrJ_kحي اللوان26No‐02‐2012طفلدمشقكفرسوسةعالء حربوش629
متأثر بجراحه اثر اصابته يوم امس27No‐02‐162012طفلريف دمشقزملكاياسر عبد الملك النداف630
نتيجة القصف27No‐02‐2012طفلحمصباباعمرومحمد قره علي631
د632 ال ل ةخل ل 162012طفلد 02 27N العبد632 27No‐02‐162012طفلحمصدير بعلبةخليل
http://www.youtube.com/watch?v=QaCNq5ftCFU(االبن)28No‐02‐2012طفلحمصالخالديةمن عائلة درويش633
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بسبب القصف28No‐02‐2012طفلحمصباباعمرومثنى الخالد634
28No‐02‐62012طفلادلبخان شيخونمحمد نجمة مراد635
28No‐02‐62012انثى ‐ طفلةادلبخان شيخونسيدرا محمد نجمة مراد636
ل63 ة ط از اا الن لة 142012طفلا 02 28 حلبي637 طعمة مازن 28No‐02‐142012طفلادلبمعرة النعمانھمام
29No‐02‐132012طفلدير الزورالميادينبشار عبدهللا638
01No‐03‐112012طفلادلبخان شيخونمحمد معراتي639
الخليفة640 تيسير التشييععمار الزوراثناء 02No‐03‐172012طفلدير الخليفة640 تيسير 02No‐03‐172012طفلدير الزوراثناء التشييععمار
02No‐03‐2012طفلحلبحي السكريمجھول الھوية641
http://www.youtube.com/watch?v=JjcK6pSSsGAبسبب القصف على المظاھرة02No‐03‐122012طفلحمصالرستنزكريا ابراھيم شباكي642
الخطيب643 عدنان المظاھرة02No‐03‐112012طفلحمصالرستنخالد على القصف http://www.youtube.com/watch?v=JjcK6pSSsGAبسبب
04No‐03‐2012طفلة ‐ انثىحمصتلدوافنان ميسرة بكور644
http://www.youtube.com/watch?v=OTgKWvb_feMبسبب القصف04No‐03‐2012طفلحمصالرستنمجھول الھوية والمعالم645
http://www.youtube.com/watch?v=OTgKWvb_feMبسبب القصف04No‐03‐2012طفلة ‐ انثىحمصالرستنمجھولة الھوية646

اشاطا ال فةطفللا نا ة بطايحي647 ناسفة04No‐03‐2012طفلحلبحمام الباشامحمود بعبوة
05Nohttp://www.youtube.com/watch?v=QRGfb2XrWtg‐03‐2012طفلة ‐ انثىحمصالرستنديانا مأمون منصور648
تحت التعذيب06Yes‐03‐122012طفلدير الزورمحمد جركس649
الزعبي650 طالل أحمد طفلةدرعاالحراكوسام ‐ 06No‐03‐152012انث الزعبي650 طالل أحمد طفلةدرعاالحراكوسام ‐ 06No‐03‐152012انثى
07No‐03‐42012طفلدرعاكحيلامير فاضل البرم651
07Nohttp://www.youtube.com/watch?v=WZv0elr_Fls‐03‐122012طفلحمصالخالديةاحمد عيون السود652

ن653 ال عائلة اعن 2012طفلا 03 07N
ذبحھم أثناء 5 تم طفل  بينھم البيريني ال من شھداء

البيريني653 عائلة 07No‐03‐2012طفلحمصباباعمرومن
م م م ي

محاولته اللجوء إلى بساتين باباعمرو وكفرعايا
تم إعدامه07No‐03‐2012طفلحمصباباعمرومن عائلة ادريس654
08Nohttp://www.youtube.com/watch?v=lTPoio9‐94A‐03‐2012طفلة ‐ انثىادلبخان شيخونبتول أحمد كنساوي655

طط السطم656 حسن 08No‐03‐172012طفلدير الزورالعشارةبھاء
http://www.youtube.com/watch?v=oRbCYuX8sk8متأثرا بجراحه08No‐03‐112012طفلحلباعزازبشير عليوي657
لم يتمكن من اسعافھا بسبب الحصار08No‐03‐22012طفلة ‐ انثىحمصكرم الزيتونزينب القصاب658
غليون659 ھاشم الزيتونليل انثحمصكرم 142012طفلة 03 09Noالح عل القصف بسبب غليون659 ھاشم انثىحمصكرم الزيتونليلى ‐ الحي09No‐03‐142012طفلة على القصف بسبب
استشھد في حي السكري09No‐03‐162012طفلحلبدارة عزةمحمد نديم حمود660
09No‐03‐142012طفلريف دمشقدومامحمد الجرودي661
كعكة662 09No‐03‐162012طفلريف دمشقدوماعمر قور ري
10Nohttp://www.youtube.com/watch?v=3kHtNgszJBY‐03‐2012انثى ‐ طفلةادلببسب القصفمجھولة الھوية663
10No‐03‐2012انثى ‐ طفلةادلبھال سيلو664
10No‐03‐2012طفلادلبمحمد سيلو665

ة سيلو666 انثىادلبالنا ‐ 10No‐03‐2012طفلة
11No‐03‐122012انثى ‐ طفلةادلباريحامنار سامر قصوص667
http://www.youtube.com/watch?v=n8NLQgltecQالرضيع  منع من اسعافه11No‐03‐12012طفلحمصتلبيسةقصي صويص668
مه669 ا يعرف ل 152012طفلدرعاطفسشھيد 03 11Noً مذبوحا مزرعة ف وجد اسمه669 يعرف لم مذبوحا 11No‐03‐152012طفلدرعاطفسشھيد مزرعة في وجد
12No‐03‐152012طفلادلبالمسطومةخالد جھاد سعد الدين670
  إعدام ميداني(االبن )12No‐03‐122012طفلحمصعشيرةبشار البارودي671
البارودي672 )12No‐03‐62012طفلحمصعشيرةعبدالرحمن ميداني(االبن إعدام ي672 رو ب ن ر 62012لصيرب 03 12No( بن ي( ي م إ  
  إعدام ميداني(االبن )12No‐03‐52012انثى ‐ طفلةحمصعشيرةأسماء البارودي673
  إعدام ميداني(االبن)12No‐03‐62012طفلحمصعشيرةخالد البارودي674
متأثرا بجراحه12No‐03‐152012طفلدرعاإنخلرأفت غازي الفروان675
)12No‐03‐2012طفلحمصكرم اللوزعمار عبدالناصر زمو676 http://www.youtube.com/watch?v=fcyBvYwgeLs(االبن
(االبن)12No‐03‐2012طفلحمصكرم اللوزخالد عبدالناصر زمو677
http://www.youtube.com/watch?v=fsSYQSJAhWc(االبنة)12No‐03‐32012طفلة ‐ انثىحمصكرم اللوزرؤى عبدالناصر زمو678
ع679 عل ة طفلةتلكلخفاط 2012انث 03 13N ربيع679 علي طفلةحمصتلكلخفاطمة ‐ 13No‐03‐2012انثى
13No‐03‐92012انثى ‐ طفلةحمصتلكلخزينب علي ربيع680
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13No‐03‐122012طفلدرعابلدة عتمانعبدهللا سالم المقرن681
http://www.youtube.com/watch?v=NzVVuSEf3Qgوجدت جثته محروقة ومرمية باالراضي الزراعيه14No‐03‐162012طفلادلبلزاوية ‐  عينمازن قنطار682
http://www.youtube.com/watch?v=NzVVuSEf3Qgوجدت جثته محروقة ومرمية باالراضي الزراعيه14No‐03‐162012طفلادلبلزاوية ‐  عينأحمد أديب قنطار683
قنطا684 أ ةخال للزا 142012طفلا 03 ه14 ا الز اض اال ة قة ثته hت // b / h? VV S f3Q قنطار684 أديب باالراضي الزراعيه14No‐03‐142012طفلادلبلزاوية ‐  عينخالد ومرمية محروقة جثته http://www.youtube.com/watch?v=NzVVuSEf3Qgوجدت
متأثر بجراحه14No‐03‐2012طفلادلبمعرة مصرينمحمد خير علولو685
14No‐03‐162012انثى ‐ طفلةحمصالقصيرملكه محمود بلوط686
العمر687 قناص15No‐03‐162012طفلحماةاسامة رصاص العمر687 قناص15No‐03‐162012طفلحماةاسامة رصاص
رصاص قناص15No‐03‐162012طفلحماةبراء قرواني688
15No‐03‐172012طفلحماةطيبة اإلمامحمزة صفوان  المحمد689
غازية690 ضاحي 15Nohttp://www.youtube.com/watch?v=dK1zTmFb‐MI‐03‐132012طفلدرعاإنخلعمر ي
15Nohttp://www.youtube.com/watch?v=MQiTuxQCx‐w‐03‐2012انثى ‐ طفلادلبشھيدة طفلة691
http://www.youtube.com/watch?v=mjORz5ylKBwطلقة بالرأس15No‐03‐2012انثى ‐ طفلةحماةي مشاع االربعيشھيدة طفلة692

الھوية693 انثىحماةالحميديةمجھولة ‐ 16No‐03‐12012طفلة
 شھور  قتلت أثناء محاولتھا النزوح من الحي مع امھا 3

لة ال ھوي693 يجھو 12012ىي 03 16Noالمجھولة
16No‐03‐2012طفلحماةاألربعينطفل لم يصل اسمه694
16No‐03‐2012طفلحماةاألربعينطفل لم يصل اسمه695
فطرواي696 القصف16No‐03‐42012طفلحمصالرستنسمير http://wwwجرء youtube com/watch?v=q4O0Rcq5Dxo فطرواي696 القصف16No‐03‐42012طفلحمصالرستنسمير http://www.youtube.com/watch?v=q4O0Rcq5Dxoجرء
16No‐03‐42012طفلالرقةحمد خالد الجرداوي697
http://www.youtube.com/watch?v=6SRbvUFmXkkلم يتمكن من إسعافه16No‐03‐2012طفلادلبطفل لم يعرف بعد698
عودة699 عمر بجراحه16No‐03‐162012طفلريف دمشقجديدة عرطوزأحمد متاثرا الفضل   حي يق
حي الفضل  متاثر بجراحه16No‐03‐2012طفلريف دمشقجديدة عرطوزطفل لم يعرف اسمه700
http://www.youtube.com/watch?v=OJYej‐2pWbkالطفل  تحت التعذيب وسرقت أعضاءه17Yes‐03‐152012طفلحمصالرستنأحمد عبدهللا أباظ701
استشھد أثناء التشييع17No‐03‐142012طفلالرقةراضي حمدان الراضي702

ثةة ة ط الصويص703 ياسر انثىحمصتلبيسةنادية ‐ القصف18No‐03‐2012طفلة جراء
18No‐03‐2012طفلحمصالقصيرعمران برھان ادريس704
18No‐03‐2012طفلحمصالقصيرفادي موسى شيحان705
رحال706 توفيق 142012طفلادلبمرعيانمحمد 03 18No رحال706 توفيق 18No‐03‐142012طفلادلبمرعيانمحمد
http://www.youtube.com/watch?v=PyS6RmUU3Y0نتيجة القصف20No‐03‐2012طفلحمصالخالديةاحمد الالظى707
http://www.youtube.com/watch?v=LEDEGUW8ROsأصابة بالعنق20No‐03‐2012انثى ‐ طفلةحمصالقصورأبرار عبد الصمد708
سرجاوي709 بثينة باص نقل عام20No‐03‐2012طفلادلبمعرشورينابن على نار بإطالق بثينة الشھيدة جنين وي رج ي ب ورينبن مبر ص ب ى ر ق بإ ي ب ھي ين ج
رصاص قناص20No‐03‐72012طفلادلبسراقبعبدالكريم الشمالي710
20No‐03‐112012طفلحمصباب السباعأحمد طالل الدروبي711
20No‐03‐112012طفلحمصباب السباعأحمد طالل الدروبي712

أ الغنطاوي713 نزوحھم21No‐03‐2012طفلحمصباباعمروبالل أثناء الجيش برصاص
برصاص الجيش أثناء نزوحھم21No‐03‐2012طفلحمصباباعمرويحيى الغنطاوي714
21No‐03‐172012انثى ‐ طفلةحمصحي التأميناتمن عائلة الحموي715
الھوية716 2012طفلحمصالخالديةمجھول 03 21Nohttp://www youtube com/watch?v YlDSbx2JZIo الھوية716 21Nohttp://www.youtube.com/watch?v=YlDSbx2JZIo‐03‐2012طفلحمصالخالديةمجھول
برصاص الجيش أثناء نزوحھم21No‐03‐2012طفلحمصباباعمروبالل الغنطاوي717
برصاص الجيش أثناء نزوحھم21No‐03‐2012طفلحمصباباعمرويحيى الغنطاوي718
الھوية719 21Nohttp://www.youtube.com/watch?v=YlDSbx2JZIo‐03‐2012طفلحمصالخالديةمجھول ھوي719 2012لصيجھول 03 21Nohttp://www.youtube.com/watch?v YlDSbx2JZIo
21Nohttp://www.youtube.com/watch?v=LxdWJBpsL1g‐03‐2012انثى ‐ طفلةحمصالرستننور مصعب عبيد720
باستھداف سيارتھم21No‐03‐2012طفلادلبكنصفرةمحمد علي الصالح721
http://www.youtube.com/watch?v=S0xpypCy6AUالعباسية21No‐03‐92012طفلدرعاالبلدعمر رزق أبو نبوت722
طفلةدرعاالبلدأريج محمد عبد  قناة723 متأثرة بجراحھا أثناء تصوير المظاھرات22No‐03‐132012انثى ‐
باستھداف سيارة تقل عوائل نازحة22No‐03‐172012انثى ‐ طفلةادلبرغد مصطفى الدرويش حوالي724
باستھداف سيارة تقل عوائل نازحة22No‐03‐152012انثى ‐ طفلةادلبزھرة مصطفى الدرويش حوالي725
ال726 ش الد طف ة طفلةادلف 112012انث 03 22N(نة ة(اال ناز ائل ع تقل ة ا تھداف ا الدرويش حوالي726 مصطفى طفلةادلبصفية ‐ نازحة(االبنة)22No‐03‐112012انثى عوائل تقل سيارة باستھداف
  باستھداف سيارة تقل عوائل نازحة(االبن)22No‐03‐72012طفلادلبمازن مصطفى الدرويش حوالي727
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 باستھداف سيارة تقل عوائل نازحة(االبنة)22No‐03‐152012طفلة ‐ انثىادلبأسماء زھير حمدان728
 باستھداف سيارة تقل عوائل نازحة(االبنة)22No‐03‐172012طفلة ‐ انثىادلبليلى  زھير حمدان729
22No‐03‐162012طفلحماةمعردبسمحمود الخالد730
ال31 162012طفلاةا 03 22 الحسن731 22No‐03‐162012طفلحماةمعردبسماھر

متأثرة بجراحھا أثناء تصوير المظاھرات22No‐03‐132012انثى ‐ طفلةدرعاالبلدأريج محمد عبد  قناة732
جراء القصف22No‐03‐132012طفلادلبسرميناحمد محسن قرعوش733
حوالي734 الدرويش مصطفى انثىادلبرغد ‐ نازحة(االبنة)22No‐03‐172012طفلة عوائل تقل نقل سيارة باستھداف الدرويش حوالي734 مصطفى انثىادلبرغد ‐ نازحة(االبنة)22No‐03‐172012طفلة عوائل تقل نقل سيارة باستھداف
 باستھداف سيارة نقل تقل عوائل نازحة(االبنة)22No‐03‐152012طفلة ‐ انثىادلبزھرة مصطفى الدرويش حوالي735
 باستھداف سيارة نقل تقل عوائل نازحة(االبنة)22No‐03‐112012انثى ‐ طفلةادلبصفية مصطفى الدرويش حوالي736
حمدان737 زھير طفلةادلبأسماء ‐ نازحة(االبنة)22No‐03‐152012انثى عوائل تقل نقل سيارة باستھداف
بانفجار سيارة كانت ملغمة في القربة23No‐03‐2012طفلادلبالغدفةمحمد أحمد صبحي الرحمون738
24No‐03‐2012انثى ‐ طفلةحمصطريق الشامراما االبرش739
http://www.youtube.com/watch?v=qy4UI8jXIC0قصف عشوائي24No‐03‐2012طفلحمصالرستنأكرم فرزات740

ال ةطفلكنا الخال //خ / السعدي741 الخالدية24No‐03‐2012طفلحمصكنان http://www.youtube.com/watch?v=liT0inRAarYخدج
باستھداف سيارتھم أثناء محاولتھم النزوح24No‐03‐122012طفلحمصالصفصافةلم يعرف بعد (االبن)742
24No‐03‐2012طفلادلبسراقبمجھول الھوية743
الراعي744 خالد والسلطانية24No‐03‐2012طفلحمصباباعمروابن باباعمرو مجزرة في قتل الراعي744 خالد والسلطانية24No‐03‐2012طفلحمصباباعمروابن باباعمرو مجزرة في قتل
http://www.youtube.com/watch?v=_mc_PCFif0Mقنص بالقرب من مشفى الكندي25No‐03‐2012طفلحمصالخالديةأنس الشبعان745
http://www.youtube.com/watch?v=z5E7KeX0BSYبسبب القصف المدفعي25No‐03‐2012انثى ‐ طفلةحمصالرستنملك محمد أيوب746
الداالتي747 عماد طفلةحمصالبياضةصباح ‐ القصف26No‐03‐2012انثى جراء ي ىح
http://www.youtube.com/watch?v=Q6J0kMuM69oجراء القصف26No‐03‐2012انثى ‐ طفلةحمصالبياضةسارة  محمد سليمان748
26No‐03‐2012طفلريف دمشقالزبدانيفاروق الخوص749
الطفل  3 أيام  قتل على يد االمن27No‐03‐12012طفلحماةالشيخ حديدابن واصل محمد الشاوي750

طفةأ العبدالسالم الرحمون751 جميل محمد القصف29No‐03‐172012طفلادلبالغدفةأحمد جراء
جراء القصف30No‐03‐122012طفلحمصالبياضةعبدالكريم المصري752
30Nohttp://www.youtube.com/watch?v=hAl4nfoEj_c‐03‐162012طفلحلبمتاثرا بجراحهيوسف رشيد753
اسمه754 يصل 122012طفلحلبالسكريلم 03 30No اسمه754 يصل 30No‐03‐122012طفلحلبالسكريلم
http://www.youtube.com/watch?v=d60bvL4aOEgجراء القصف30No‐03‐122012انثى‐ طفلةدرعاالنعيمةوداد جمال العبود755
http://www.youtube.com/watch?v=kFRiPgIxz3Eجراء القصف31No‐03‐2012طفلحمصالقصيرعبدالرحمن شھاب756
الحاج757 خليف طفلةحمصلقصير الحميديةتالين ‐ القصف31No‐03‐2012انثى http://www.youtube.com/watch?v=pItdYdkfdBUجراء ج ي يين ي pجرىصير // y / p
http://www.youtube.com/watch?v=pItdYdkfdBUجراء القصف31No‐03‐2012طفلحمصلقصير الحميديةعبدالعزيز خليف الحاج758
http://www.youtube.com/watch?v=(‐J2lvPJ2WvI)خطف وعذب حتى الموت31Yes‐03‐92012طفلادلبخان شيخونصقر يوسف العواج759
31No‐03‐2012طفلدرعاأم ولدأحمد محمد كمال موسى760

ة أأ ة ة الجابر761 ياسين فراره الى السھول31No‐03‐152012طفلدرعاأسامة أثناء ذبحه تم الغربية  الغارية
تم ذبحه أثناء فراره الى السھول31No‐03‐2012طفلدرعاالغارية الشرقيةوسام خالد الدزيزي762
تم ذبحه أثناء فراره الى السھول31No‐03‐2012طفلدرعاالغارية الشرقيةطفل لم يصل اسمه763
شيحة764 2012طفلحمصالبياضةعمر 04 01Noالقصف نتيجة شيحة764 القصف01No‐04‐2012طفلحمصالبياضةعمر نتيجة
01No‐04‐72012انثى ‐ طفلةحمصالقصيرخديجة حسين طماس765

رضيع  توفي لعدم القدرة على إسعافه بسبب الحواجز01No‐04‐2012طفلادلبتفتنازجھاد أيمن شعبان766

02No‐04‐2012طفلحمصالقصيراحمد عبدالرحمن سويد767
02Nohttp://www.youtube.com/watch?v=LDHkMJRoSfA‐04‐2012طفلحمصجورة الشياحعبيدة نور رضوان768
استشھدت في القصير متأثرة  بجراحھا02No‐04‐2012انثى ‐ طفلةحمصباباعمروھند حسام القاسم769
نتيجة القصف02No‐04‐162012طفلادلب الزاوية  دير سنوفل النايف770
02No‐04‐2012انثى ‐ طفلةادلبخان السبلفضيلة شعبان األحمر771
02No‐04‐152012طفلحماةطريق دمشقمھند عزيز كردي772
ت773 ت ا ل ن طعاھ عاإ 172012طفلد 04 03N ستيت773 ابو نبيل 03No‐04‐172012طفلدرعاإبطعماھر
http://www.youtube.com/watch?v=K7SfCfwa0mkقذيفة من طائرة ھلوكبتر04No‐04‐42012انثى ‐ طفلةادلبخربة برنانمنال العلي774
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04No‐04‐102012انثى ‐ طفلةريف دمشقدوماعبير فھد برخش775
04No‐04‐42012انثى ‐ طفلةريف دمشقدوماأية  فھد برخش776
04Nohttp://www.youtube.com/watch?v=JUMyOEgE0EA‐04‐2012طفلحمصدير بعلبةرفيق وجيه جعيلة777
ا8 ال ف ش ا طةإ 162012طفلالغ 04 قنا04 ا حداد778 الدين شرف قناص04No‐04‐162012طفلحمصالغوطةإباء رصاص

04Nohttp://www.youtube.com/watch?v=T‐FMwIM175s‐04‐2012انثى ‐ طفلةحمصالرستنمجھول الھوية779
http://www.youtube.com/watch?v=IXddx8MZwsUرضيع04No‐04‐2012طفلحمصالرستنعبدالكريم ابو عمشة780
الحمودة781 األمامأيھم القصف04No‐04‐162012طفلحماةطيبة نتيجة الحمودة781 القصف04No‐04‐162012طفلحماةطيبة األمامأيھم نتيجة
05Nohttp://www.youtube.com/watch?v=Dzmbi‐8bnjc‐04‐82012طفلريف دمشقدوماأسامة بدران782
رصاص األمن05No‐04‐42012طفلحماةطفل من ال رحمون783
رحمون784 قتيبة 05Nohttp://www.youtube.com/watch?v=rA9tYVi0hNE‐04‐22012طفلادلبخان شيخونحسين
جراء القصف05No‐04‐172012طفلادلبحزانوأنس نديم حجازي785
05No‐04‐62012طفلحمصالرستنمحمد مخيبر786
05No‐04‐82012انثى ‐ طفلةحمصالرستنفاطمة محمد مخيبر عبيد787

اك ش ال تهللا طفلال شباكي788 عبدالعزيز 05No‐04‐162012طفلحمصالرستنعبدهللا
وجد مقتوال في سوق الھال05No‐04‐162012طفلحمصتلبيسةمحمد حسين العلي789
05No‐04‐82012طفلحمصالحولةعدنان أيمن اسماعيل790
مندو791 05No‐04‐2012طفلحمصالحولةرامي مندو791 05No‐04‐2012طفلحمصالحولةرامي
05No‐04‐32012طفلحمصالقصورابن حسام مشلبن792
07Nohttp://www.youtube.com/watch?v=Qf7U7DZtIzc‐04‐2012طفلحمصالقصيرمحمد خالد العاصي793
الحلواني794 ناشط07No‐04‐172012طفلحمصجورة الشياحأنس ميداني وصحفي الحي http://www.youtube.com/watch?v=DPZz1p1HZgwمصور يحي ي pي // y / p g
07No‐04‐2012طفلة ‐ انثىحمصعائشة أسامة العبد795
07No‐04‐102012طفلحماةاللطامنةكنان حسون القدور796
07No‐04‐122012طفلحماةاللطامنةعبدهللا حسين القدور797

ة ةط ط أث العسيى798 طفلةحماةاللطامنةسيدرا ‐ 07No10‐04‐12012انثى أشھر
إعدام ميداني07No‐04‐2012طفلحمصدير بعلبةمھند علي عباس799
إعدام ميداني07No‐04‐2012انثى ‐ طفلةحمصدير بعلبةإيالف علي عباس800
الھوية801 بعلبةمجھولة طفلةحمصدير 2012انث 04 07Noميدان إعدام طفلتين شھيدتين احدى الھوية801 طفلةحمصدير بعلبةمجھولة ‐ إعدام ميداني07No‐04‐2012انثى طفلتين   شھيدتين احدى 
احد شھيدتين طفلتين   إعدام ميداني07No‐04‐2012انثى ‐ طفلةحمصدير بعلبةمجھولة الھوية802
إعدام ميداني07No‐04‐2012طفلحمصدير بعلبةمحمد علي عباس803
النجار804 نعيم بجراحه08No‐04‐152012طفلحماةطيبة اإلمامحازم http://www.youtube.com/watch?v= kwW1TI5oz1kمتأثرا ر ج يم مزم إل بجريب pر // y /
جراء القصف08No‐04‐162012طفلادلبجسر الشغورنورالدين علي العيسى805
جراء القصف08No‐04‐172012طفلادلبجسر الشغورابراھيم جمعة العيسى806
جراء القصف08No‐04‐82012طفلادلبجسر الشغورجمعة يوسف الجمعة807

ة أ القدور808 جمعة القصف08No‐04‐172012طفلادلبجسر الشغورأحمد جراء بفطامون 
جراء القصف09No‐04‐62012طفلحماةاللطامنةمحمد ياسر الصالح809
http://www.youtube.com/watch?v=  dTMr7Ipy_HAجراء القصف09No‐04‐32012طفلحماةاللطامنةجميل عبدالناصر الصالح810
الصالح811 ر يا طفلةحماةاللطامنةرھف 32012انث 04 09Noالقصف جراء الصالح811 ياسر طفلةحماةاللطامنةرھف ‐ القصف09No‐04‐32012انثى جراء
جراء القصف09No‐04‐82012انثى ‐ طفلةحماةاللطامنةتھاني غازي الصالح812
جراء القصف09No‐04‐102012انثى ‐ طفلةحماةاللطامنةمرح عبدالناصر الصالح813
الصالح814 عبدالناصر طفلةحماةاللطامنةبيان ‐ القصف09No‐04‐122012انثى جراء ح814 ر ب ن 122012ىبي 04 09Noجر
جراء القصف09No‐04‐122012انثى ‐ طفلةحماةاللطامنةأمل عبدالكريم الصالح815
http://www.youtube.com/watch?v=  y9UHLtfJtREجراء القصف المروحي09No‐04‐22012انثى ‐ طفلةحماةكفرزيتاسارة عبدالباسط عرفات816
إعدام ميداني09No‐04‐2012طفلحمصدير بعلبةخلدون سليمان817
إعدام ميداني09No‐04‐2012طفلحمصدير بعلبةأيمن حمزة818
إعدام ميداني09No‐04‐2012انثى‐ طفلةحمصدير بعلبةرھف سليمان819
إعدام ميداني09No‐04‐2012طفلحمصدير بعلبةمنير العمر820
ا821 ال ال ث ةك ل طفلةد 2012انث 04 09Nدان إعدا العباس821 جمال طفلةحمصدير بعلبةكوثر ‐ ميداني09No‐04‐2012انثى إعدام
إعدام ميداني09No‐04‐2012طفلحمصدير بعلبةجمال عباس العباس822
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إعدام ميداني09No‐04‐122012طفلحمصدير بعلبةعبدالرزاق الرجب823
إعدام ميداني09No‐04‐122012طفلحمصدير بعلبةمحمد القاسم824
10Nohttp://www.youtube.com/watch?v=  Z62F4m47clY‐04‐2012طفلحمصالخالديةمحمد ناصر سليم حسون825
خ826 الش ةؤ 2012طفلل 04 ف10 الق ة نت الشيخ826 القصف10No‐04‐2012طفلحمصدير بعلبةمؤيد نتيجة
برصاص االمن10No‐04‐102012طفلحلباالتاربمھند ابن عبدو عكاب827
http://www.youtube.com/watch?v= XTZOEJjjfzEنتيجة القصف11No‐04‐2012طفلحمصالقصيرزكريا الحجر828
حناوي829 محمد بردىفادية دمشقوادي طفلةريف قناص11No‐04‐32012انثى‐ برصاص ونصف سنتنان حناوي829 محمد طفلةريف دمشقوادي بردىفادية قناص11No‐04‐32012انثى‐ برصاص ونصف  سنتنان
برصاص قناص11No‐04‐42012طفلريف دمشقوادي بردىاحمد محمد حناوي830
برصاص قناص11No‐04‐122012طفلريف دمشقدير مقرنمحمد عليا831
جمرك832 أحمد طفلةحمصالقصيرغنوة ‐ 12Nohttp://www.youtube.com/watch?v= yn4SoG3GIs4‐04‐2012انثى
http://www.youtube.com/watch?v=GU6Uy3KdKawرصاص قناص12No‐04‐2012طفلة ‐ انثىحمصالبياضةرضيعة لم يعرف اسمھا833
12Nohttp://www.youtube.com/watch?v=TsZqOjfxSXs‐04‐2012طفلحلبتل رفعتياسر أحمد عساف834
متأثرة بجراحھا نتيجة القنابل الحارقة15No‐04‐2012انثى ‐ طفلةحمصالرستنھند منقذ الدالي835

ا الن ف ل شاا ةطفلف قنا //ا / النجار836 يوسف قناصة15No‐04‐62012طفلريف دمشقدوماباسل http://www.youtube.com/watch?v=tFcWZgw5TuQبرصاص
16No‐04‐2012طفلادلبجراء القصفمجد قبيشو837
16No‐04‐2012طفلادلبجراء القصفعبد الرحمن ابن زياد سليمان عوض838
الزھوري839 فيصل الزراعي16No‐04‐162012طفلحماةخطابحسن حقلھم في يعمل وھوي األمن برصاص الزھوري839 فيصل حقلھم الزراعي16No‐04‐162012طفلحماةخطابحسن في يعمل وھوي األمن برصاص
رصاص قناص17No‐04‐172012طفلحمصعبدالحكيم حربا840

18No‐04‐92012انثى ‐ طفلةدمشقدوماراما أكرم سعدا841
رصاص قناص مباشر في القلب, حاجز جسر مسرابا  

والدھا سيارة http://www.youtube.com/watch?v=KrWZBE_17JQاستھدف

20No‐04‐12012طفلدمشقدوماأدم باسل النجار842
طفل عمره احدا عشر شھر متأثرا بجراحه,وھو شقيق 

http://www.youtube.com/watch?v=ph6s5‐kEJ00القتيل الطفل يوسف باسل النجار

http://www.youtube.com/watch?v=mXsrJwS_7KAبسبب اطالق األمن النار على المظاھرة20No‐04‐162012طفلحلبالبابعبدالرحمن علي نعوس843
قطة ط الھوية844 القصف20No‐04‐2012طفلدير الزورالبوكمالمجھول بسبب قتل طفل

طفل قتل نتيجة انفجار لغم20No‐04‐2012طفلحماةطيبة اإلمامبشار محمود الخليل العمر845

عساف846 معلةحوراء انثحمصتير 2012طفلة 04 21No
طفلة عمرھا يوم واحد توفيت نتيجة نقص المعدات 
كانت حيث الميدان المشف ف الطبية http://wwwوالمتسلزمات youtube com/watch?v=mlPSyHfHv8w عساف846 انثىحمصتير معلةحوراء ‐ الميداني حيث كانت 21No‐04‐2012طفلة المشفى في الطبية والمتسلزمات

بحاجة لعناية مركزة بعد الوالدة
http://www.youtube.com/watch?v=mlPSyHfHv8w

متأثرا بجراحه التي اصيب بھا في مظاھرة حي السكري21No‐04‐162012طفلحلبقرية دير سمعانعمر عبد السالم عبود847

21Yes‐04‐172012طفلحلبالسكريعمر سالم دباك848
كان  معتقل  ووصلت الجثة مشوھة تحت التعذيب وعندما 
خرجت مظاھر لتشييعه جائت سيارة تابعة لألمن و خطفت 

الجثة منھم ورموھا في النھر
http://www.youtube.com/watch?v=yOR8cNkztWs

أ
22No‐04‐172012انثى ‐ طفلةدرعاالجيزةريم محمد عبد الرحمن849

عبدالرحمن من بلدة الجيزة  محمد قصي الشاب أخت وھي
الذي قتل ليلة امس

نتيجة سقوط قذيفة على منزل سكني23No‐04‐2012طفلادلبجرجنازيوسف عبد هللا الدغيم850
لو851 ال الكري عبد طفلةادلبجرجنازرجاء 2012انث 04 23Noالقصف نتيجة السلوم851 الكريم عبد طفلةادلبجرجنازرجاء ‐ القصف23No‐04‐2012انثى نتيجة
نتيجة القصف23No‐04‐2012انثى ‐ طفلةادلبجرجنازكنانة ابراھيم السلوم852
نتيجة القصف23No‐04‐2012طفلادلبجرجنازحسام محمد السلوم853
الشريف854 محمد القادر لغم23No‐04‐2012طفلدرعاداعلعبد http://www.youtube.com/watch?v=rdvALowgL6oانفجار ري854 ر 2012لرلب 04 23Noم ر http://www.youtube.com/watch?vج rdvALowgL6o
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