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فيديومالحظاتتحت التعذيبعسكريالتاريخالعمرالجنسالمدينةالمنطقةاالسم
السارح1 توفي متأثراً  بجروحه01NoNo‐06‐2012ادلباريحاعبدالرحمن
جقمور2 زكريا بن قناص01NoNo‐06‐2012ادلباريحامــاھـر برصاص قتل طفل جقمور2 زكريا بن 2012ادلباريحامــاھـر 06 01NoNoطفل قتل برصاص قناص
االبراھيم3 خير محمد في دمشق الحجيرة01NoNo‐06‐172012طفلادلبكفرومةأسامة برصاص قوات االمن الذي اطلق على مظاھرة قتل
عكوش4 محمد http://youtu.be/73Hy9yyU97Yبرصاص قوات الجيش01NoNo‐06‐2012حلباالتارباحمد
كوسا5 برصاص قوات االمن01NoNo‐06‐2012حلبطريق البابعبدالجبار
عبدالقادرھباش6 2012حلبالشعارياسر 06 01NoNoاالمن قوات برصاص عبدالقادرھباش6 برصاص قوات االمن01NoNo‐06‐2012حلبالشعارياسر
فالح7 برصاص قوات االمن01NoNo‐06‐122012طفلحلبالشعارمحمدعماد
حسن8 جثته01NoNo‐06‐162012طفلحلبالشعارمحمد برصاص قوات االمن وقاموا بخطف
عسكر9 فؤاد ياسر ھباش01NoNo‐06‐132012طفلحلبالشعارعمر برصاص قوات االمن  عند تشييع القتيل

فش ال ف ل اخكا اشلال ا ل القت تش ن اال ا ق ا العفش10 يوسف ياسر ھباش01NoNo‐06‐322012حلبالصاخوركامل برصاص قوات االمن  عند تشييع القتيل
مندو11 http://youtu.be/DsW4W210fQQبرصاص قوات الجيش01NoNo‐06‐2012حمصحمص القديمةعبدهللا
الخطيب12 برھان http://youtu.be/sALyNA07ZMkبرصاص قناص01NoNo‐06‐2012حمصباب تدمرمحمد
نبھان13 محمد http://youtu.be/VwXkKDnQr4Eبرصاص قوات الجيش01NoNo‐06‐2012حمصحمص القديمةأحمد
الدين14 عز السباع01NoNo‐06‐2012حمصمھينعوض http://youtu.be/VwXkKDnQr4Eقتل برصاص قوات الجيش في باب
رجوب15 فھد http://youtu.be/H2__CcfmsVcبالقصف العشوائي01NoNo‐06‐2012حمصحمص القديمةسھل

طفل مصاب بمرض الناعور  توفي بسبب محاصرة الحي من جميع الجھات 01NoNo‐06‐2012طفلحمصدير بعلبةعبدالجواد أحمد السليمان16
الالزم زموفقدان المراكز الصحية للدواء و ي ز ر ن و

مجھولة17 االمن01NoNo‐06‐2012حمصباب السباعجثة  http://youtu.be/XrpMartqKmIمن  الطائفة المسيحية قتل برصاص قوات
كنعان18 االمن01YesNo‐06‐2012حمصدير بعلبةعبدالرحمن مجند منشق قتل برصاص قوات
الحموي19 http://youtu.be/3jJXJuc3XPYبالقصف العشوائي01NoNo‐06‐2012حمصجورة الشياحالرحمن
المرعي20 الشياحمحمود العشوائي01NoNo‐06‐2012حمصجورة http://youtuبالقصف be/3jJXJuc3XPY المرعي20 2012صجورة الشياحمحمود 06 01NoNoبالقصف العشوائيhttp://youtu.be/3jJXJuc3XPY
المرعي21 http://youtu.be/nKr_pwdx5f8بالقصف العشوائي01NoNo‐06‐2012حمصجورة الشياحوسيم
الضامن22 عطية دراجته النارية01NoNo‐06‐2012حماةالتوينيأحمد http://youtu.be/SvoMQnInFTgقامت قوات االمن باطالق النار عليه وھو يستقل
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الحميدي23 مھدي والتمثيل بجثته01NoNo‐06‐2012حماةالعوينةماجد ً  بالحراب والسكاكين قوات األمن بقتله  ضربا قامت
حمدان24 شحادة ومن ثم تصفيته.01NoNo‐06‐2012حماةقسطونعبدالحسيب قوات األمن باعتقاله عند حاجز قرب قليدين قامت

عشرة ايام طفلة كانت بحاجة لتغيير الدم ومنعت قوات االمن اھلھا من الدخول 01NoNo‐06‐12012انثى ‐ طفلةحماةالحمرامريم مجھولة العائلة25
ىللمشفى

العمري26 ندى بشكل مباشر01NoNo‐06‐2012درعاالشيخ مسكينحامد http://youtu.be/YsnLmAa85Z4ملقب  ابو بسام  حيث تم اطالق النار عليه
حصيني27 عقلة على البلدة01NoNo‐06‐2012انثىدرعاتسيلنجاح زوجة ابو نعيم الحصيني نتيجة القصف
الشولي28 .01NoNo‐06‐2012درعاسحمعبدالوالي أصيب في رأسه برصاص قوات االمن
الخابوري29 عادل جاسم01NoNo‐06‐2012درعاانخلوليد مشف خارج العالج من بمنعه وقاموا الجيش قوات برصاص http://youtuأصيب be/FMzBXpGZVik الخابوري29 عادل خارج مشفى جاسم01NoNo‐06‐2012درعاانخلوليد برصاص قوات الجيش وقاموا بمنعه من العالج http://youtu.be/FMzBXpGZVikأصيب
الغزي30 محمود دمشقدارياحسام http://youtu.be/kwh9cuukfBAقصف عشوائي01NoNo‐06‐2012ريف
حبيب31 دمشقدارياعالء قصف عشوائي01NoNo‐06‐2012ريف
مشمشتين32 دمشقدارياأحمد قصف عشوائي01NoNo‐06‐2012ريف
الخط33 ا د اظھ شقدا د 2012يف 06 01NNائ عش ف ق الخطيب33 دياب دمشقداريامظھر قصف عشوائي01NoNo‐06‐2012ريف
الحويلي34 باسل دمشقعشيرة الويسيةابو الذيابية01NoNo‐06‐2012ريف قتل بأطالق النار المباشر عليه في حي
رمضان35 دمشقالزبدانيعالء http://youtu.be/s8S‐krNMH3Yقتل متأثرا بجراحه01NoNo‐06‐2012ريف
صنوفة36 اثر تفجير افتعلته قوات االمن01NoNo‐06‐352012دمشقالمزةإبراھيم

ةة قشل ل ف ف ث ناعسة37 اثر تفجير افتعلته قوات االمن01NoNo‐06‐2012دمشقالمزةسعيد
حروب38 اثر تفجير افتعلته قوات االمن01NoNo‐06‐2012دمشقالمزةمعتز
طعمة39 دمشقحموريةسناء األمن والجيش01NoNo‐06‐272012ريف يد ذبحا بالسكاكين  مع ابنتھا الرضيعة على قتلت
حمص40 دمشقحموريةبيان انثىريف ‐ على يد األمن والجيش01NoNo‐06‐12012طفلة والدتھا سناء طعمة  قتلت ذبحا بالسكاكين رضيعة
طعمة41 دمشقحموريةجمال والجيش01NoNo‐06‐82012طفلريف http://youtu.be/3eeoXVE‐DRgقتل ذبحا بالسكاكين على يد األمن
طعمة42 دمشقحموريةفاطمة والجيش01NoNo‐06‐302012ريف قتلت ذبحا بالسكاكين على يد األمن
عسكر43 محمد دمشقحران العواميدعماد مھندس قتل برصاص قوات االمن01NoNo‐06‐2012ريف
االدلبي44 دمشقالسيدة زينباسامة على يد قوات االمن01NoNo‐06‐2012ريف ببي زي قي نري و ي ى
حويلي45 ابو دمشقالسيدة زينبمحمد على يد قوات االمن في منطقة الذيابية01NoNo‐06‐2012ريف
الداالتي46 دمشقالزبدانيحمادة ملقب دعدوش توفي متأثرا بجراحه01NoNo‐06‐2012ريف
الرمح47 فؤاد http://youtu.be/e‐v_PcN0QGEاعدام ميداني01NoNo‐06‐382012ديرالزورالبوكمالرافع
سخيطة48 العشوائي02NoNo‐06‐2012ادلبأريحاعبدالقادر القصف http://youtuنتيجة be/B5N4KkJHcDE سخيطة48 http://youtu.be/B5N4KkJHcDEنتيجة القصف العشوائي02NoNo‐06‐2012ادلبأريحاعبدالقادر
البكري49 محمد http://youtu.be/H6nD4EU‐4oYقتل في أريحا برصاص قناص02NoNo‐06‐2012ادلبسرجةعبدالمنعم
الحمود50 يحيى أريحا02NoNo‐06‐2012ادلبالراميخالد ناشط قتل مع عائلته بسبب القصف على
أحمدالعمر51 أريحا02NoNo‐06‐2012انثىادلبالراميخالدية قتلت مع عائلتھا بسبب القصف على
ود52 الح يحي انداء 2012انثادلبال 06 02NoNoيحا أ عل القصف بب ب عائلتھا ع قتلت عية جا طالبة الحمود52 يحيى على أريحا02NoNo‐06‐2012انثىادلبالرامينداء طالبة جامعية قتلت مع عائلتھا بسبب القصف
الحمود53 يحيى على أريحا02NoNo‐06‐2012انثىادلبالراميإيمان طالبة جامعية قتلت مع عائلتھا بسبب القصف
جابر54 المدينة02NoNo‐06‐2012ادلبأريحاعبدالخالق إثر القصف العنيف الذي تتعرض له
عبيدو55 مطيع بسبب القصف العنيف02NoNo‐06‐2012ادلبأريحاعبدالكريم

ظ ف ةال ا لال قناا ا قتل ة الخا ا ا ت اال ذ الفتا ف المحفوظ56 قتل برصاص قناص02NoNo‐06‐2012ادلبالبارةصبحي بصبحي الفتاح  من ذوي االحتياجات الخاصة معروف
الحرفوش57 غازي ولديه طفل02YesNo‐06‐272012القنيطرةعامر http://youtu.be/ODVHHOhV5DUرقيب منشق درعا‐درعا المخيم متزوج
آغا58 عمر http://youtu.be/Aztl_cG_pFkنتيجة القصف العشوائي02NoNo‐06‐2012حمصوادي السايحرياض
آغا59 رياض عمر http://youtu.be/Aztl_cG_pFkنتيجة القصف العشوائي02NoNo‐06‐2012انثىحمصوادي السايحآيات
وحود60 فرحان http://youtu.be/SbgDMN3H2B8نتيجة القصف العشوائي02NoNo‐06‐2012حمصباب تدمرمحمود
معمو61 http://youtu.be/cI2enGJAR‐0نتيجة القصف العشوائي02NoNo‐06‐2012حمصحمص القديمةحسن
أبراھيم62 http://youtu.be/c4W24gnoMX0برصاص قناص02NoNo‐06‐2012حمصباب تدمرعبدالكريم
السند63 سليمان http://youtu.be/6zcvBLokbg4برصاص الجيش02NoNo‐06‐552012حمصالقريتينمحمد ن يني جيشري ص pبر //y / g
الجيلو64 سند برصاص الجيش02NoNo‐06‐2012حمصالقريتينمحمد
اسمھا65 يصل طفلةحمصتلبيسةلم ‐ تستقلھا مع أبيھا02NoNo‐06‐2012انثى http://youtu.be/n5wjIOJLb94طفلة قتلت بقذيفة استھدفت الحافلة التي كانت
اسمه66 يصل لم http://youtu.be/n5wjIOJLb94قتل بقذيفة استھدفت الحافلة التي كان يستقلھا مع ابنته02NoNo‐06‐2012حمصتلبيسةقتيل
العرندس67 نضال الجيش02NoNo‐06‐172012طفلحمصالقريتينماجد برصاص العرندس67 نضال 172012طفلحمصالقريتينماجد 06 02NoNoبرصاص الجيش
النجار68 بسبب القصف02NoNo‐06‐202012حمصحمص القديمةفؤاد
الشام69 شلب http://youtu.be/wPa9B_0S8SYسيدة قتلت بسبب القصف على المدينة02NoNo‐06‐2012حمصالرستنھالل
الياسين70 ياسر تحت التعذيب02NoYes‐06‐2012حمصدير بعلبةمحمد
وردة71 الرزاق عبد 2012حمصالرستنقص 06 02NoNoالجيش http://youtuبرصاص be/UdDU2Lixsno وردة71 الرزاق عبد http://youtu.be/UdDU2Lixsnoبرصاص الجيش02NoNo‐06‐2012حمصالرستنقصي
قمحانة72 حسون عمر أشھر02NoYes‐06‐2012حمصمحمد قتل تحت التعذيب بعد اعتقال دام ستة
الغفار73 http://youtu.be/UdDU2Lixsnoبسبب القصف على المدينة02NoNo‐06‐2012حمصالقريتينحميد
المحاميد74 بسبب القصف الغشوائي02NoNo‐06‐2012حمصالفاخورةعمار

خ الش أ اف 12012طفللالش 06 نان02 اك ش أ قتل الشيخ75 أحمد يوسف قتل أمس وسيشيع من مساكن ھنانو02NoNo‐06‐172012طفلحلبالشعارمحمد
الفرخ76 للحي االثنين الماضي02NoNo‐06‐2012حماةمشاع جنوب الملعبفراس بجراح كان قد أصيب بھا خالل قصف الجيش متأثرا
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القياص77 أبو عبدو http://youtu.be/OmrIUBcnv4Eقتل برصاص األمن في دمشق02NoNo‐06‐2012درعادرعا البلدعمر
عميرالعقرباوي78 عسكري منشق قتل في الرستن02YesNo‐06‐2012درعااليادودةالفي
فالحة79 حمدي دمشقكفر بطناعبدهللا http://youtu.be/27k8ylQuraYبرصاص قناص02NoNo‐06‐652012ريف
القزف80 قاسم العواميدوائل دمشقحران بجراحه02NoNo‐06‐2012ريف متأثرا ز80 م ل يو و ن  قر 2012ري 06 02NoNoر بجر
السوقي81 عائلة من دمشقحران العواميدقتيل برصاص األمن02NoNo‐06‐2012ريف
سريول82 ماجد دمشقدومامحمد نتيجة القصف العشوائي02NoNo‐06‐2012ريف
الھادي83 عبد دمشقعربيننافع http://youtu.be/OPIht2ql‐qoبرصاص قناص02NoNo‐06‐2012ريف
الطلفاح84 زيتاأحمد الجيش02NoNo‐06‐2012حماةكفر قوات يد http://youtuعل be/DisDvmGR4KE الطلفاح84 http://youtu.be/DisDvmGR4KEعلى يد قوات الجيش02NoNo‐06‐2012حماةكفر زيتاأحمد
اسمه85 يصل دمشقسقبالم http://youtu.be/Fydqfv7kFdkطفل قتل نتيجة القصف العشوائي03NoNo‐06‐2012ريف
بزماوي86 فؤاد http://youtu.be/avh6a651Gxwعلى يد قوات االمن03NoNo‐06‐2012ادلباريحامحمد
قواس87 برصاص األمن03NoNo‐06‐2012ادلبكتالنةكمال
ال88 طف األتاأن ة 382012حلا 06 03NNة الق عل ائ ش ال ف الق ا العمر88 مصطفى جراء القصف العشوائي على القرية03NoNo‐06‐382012حلبمعارة األتاربأنس
الشامي89 مصطفى األمن03NoNo‐06‐2012حلبالبابمھند قتل باستھداف سيارته برصاص
الحداد90 أحمد جمال منشق03NoNo‐06‐2012حلبالبابحسن قتل برصاص الجيش وھو مجند
الدين91 عز http://youtu.be/_KY1k0UXoi8برصاص الجيش03NoNo‐06‐2012حلبحوركمال

ل شاةكأ ل ف لق ف ف ل ق الحسن92 أحمد http://youtu.be/Bn84Mv6bTc4قتل في كفر زيتا جراء القصف العشوائي03NoNo‐06‐262012حماةموركعامر
عليوي93 أحمد زيتا03NoNo‐06‐2012حماةحلفايامحمد قتل برصاص الجيش في كفر
العقل94 مفرق بلدة الصالحية03NoYes‐06‐2012حمصالقصيرسالم على جثته عليھا آثار تعذيب مروعة جدا عند عثر
العقل95 مفرق بلدة الصالحية03NoYes‐06‐2012حمصالقصيرمحمد على جثته عليھا آثار تعذيب مروعة جدا عند عثر

عثر على جثته بأحد المحالت التجارية بالقرب من أحد حواجز النظام وعليھا آثار 03NoYes‐06‐2012حمصالبرھانيةجمال خالد األسعد96
التعذيب

http://youtu.be/bUWztsf1OvU

العبد97 خليف http://youtu.be/8HqZWDvxtZIنتيجة القصف العشوائي03NoNo‐06‐2012حمصاألحياء القديمةحساب
ھشام98 محيي http://youtu.be/2eiahD‐n9ioنتيجة القصف العشوائي03NoNo‐06‐2012حمصاألحياء القديمةعبدالملك م يي يب يصي و /ttp://youtu.beيج e a 9 o
ريما99 http://youtu.be/Wcr7rZ3kV28نتيجة القصف العشوائي03NoNo‐06‐2012حمصبني السباعينضال
الحسين100 عارف حسين منشق03YesNo‐06‐202012درعاكوّيانعيم قتل برصاص الجيش في حماة وھو مجند
عياش101 هللا عبد عبوة ناسفة من قبل قوات األمن بجانب مدرسة ميسلون بالحي03NoNo‐06‐112012طفلدرعاالمطارطه بتفجير
خليل102 الدينخالد االمن03NoNo‐06‐2012دمشقركن قوات يد على خليل102 على يد قوات االمن03NoNo‐06‐2012دمشقركن الدينخالد
الغندور103 دمشققدسيامحمود حلب03YesNo‐06‐2012ريف في  http://youtu.be/NEo1WyMSrvMمجند منشق قتل على يد قوات االمن
التجار104 مصطفى دمشقدير عطيةاسماعيل قتل على يد قوات االمن في حرستا03NoNo‐06‐2012ريف
حورية105 إبراھيم دمشقعسال الوردعمر http://youtu.be/aeWY7ZFD11Iمتأثرا بجراحه03NoNo‐06‐172012طفلريف
خالد106 د دمشقنكوح 2012ريف 06 03NoNoدينة ال ع زا عل العشوائ القصف نتيجة خالد106 دمشقرنكوسمحمد المدينة03NoNo‐06‐2012ريف نتيجة القصف العشوائي على مزارع
العبار107 دمشقدارياھشام متأثرا بجراحه03NoNo‐06‐2012ريف
الدين108 عز عمر دمشقدوماعبدالرحمن http://youtu.be/dfea9KnfUu8نتيجة القصف العشوائي03NoNo‐06‐2012ريف
الحميد109 دمشقدوماسامر http://youtu.be/6dlbC6IdI14نتيجة القصف العشوائي03NoNo‐06‐2012ريف

ا شال اف ش ال ف الق ة //نت / داوود110 علي دمشقدومامحمد http://youtu.be/Ea9YAbfbnfkنتيجة القصف العشوائي03NoNo‐06‐292012ريف
مرجانة111 سليم دمشقدوماعبدالقارد http://youtu.be/GOgoJVipM2Qنتيجة القصف العشوائي03NoNo‐06‐2012ريف
مسلمانية112 دمشقدومارشيد http://youtu.be/zWJE4IOP2RIبرصاص قوات األمن03NoNo‐06‐2012ريف
وھبة113 أحمد دمشقدوماعدنان http://youtu.be/pskCWgyMdqgبرصاص قناص03NoNo‐06‐602012ريف
الشامي114 صبحي دمشقدومابالل http://youtu.be/GwPJN‐yj‐6oبرصاص قوات األمن03NoNo‐06‐2012ريف
الساعور115 دمشقدوماعبدالرحمن http://youtu.be/VV7a3RuBxXAبرصاص قناص03NoNo‐06‐2012ريف
غنوم116 دمشقدومامحمود http://youtu.be/Y1LbgRre89wبرصاص الجيش03NoNo‐06‐2012ريف
األكشر117 الدين دمشقدوماعماد http://youtu.be/tmkchsE61oEبرصاص قناصة وھو ناشط ميداني03NoNo‐06‐2012ريف ر يقوين ي و و ص pبر //y /
الشيخ118 عيسى جراء إنفجار اليوم03NoNo‐06‐2012الرقةعبدالفتاح في مشفى الرقة الوطني بعد إصابته بشظايا  http://youtu.be/GYnZEL8B0rIتوفي
صھيوني119 األمن03NoNo‐06‐602012الالذقيةاألشرفيةعبد قتل ذبحا بالسكين على يد قوات
ابرص120 مسن وفاقد للبصر قامت قوات الجيش بتصفيته  داخل منزله04NoNo‐06‐802012ادلبالرامياحمد رجل
ابرص121 حامد منزلھا04NoNo‐06‐2012انثىادلبالراميامينة داخل بتصفيتھا الجيش قوات قامت سيدة ابرص121 حامد 2012انثىادلبالراميامينة 06 04NoNoمنزلھا سيدة قامت قوات الجيش بتصفيتھا  داخل
ابرص122 احمد منزله04NoNo‐06‐2012ادلبالراميحميد http://youtu.be/c5mYHCQwJAIقامت قوات الجيش بتصفيته  داخل
حسين123 سيد محمود 04NoYes2012‐3‐9‐06‐422012ادلبالناجيةعامر توفي  تحت التعذيب  حيث اعتقل بتاريخ
الحامض124 محمد قوات الجيش04YesNo‐06‐2012ادلبمعصرانعلي مجند منشق  سقط  في معرشورين برصاص
غفير125 محمد 2012ادلبمؤيد 06 04NoNoالجيش قوات يد عل بھا اصيب الت بجراحه متأثرا غفير125 محمد قوات الجيش04NoNo‐06‐2012ادلبمؤيد متأثرا بجراحه  التي اصيب بھا  على يد
الخلف126 http://youtu.be/qCsVc2Tt6cAمجند منشق قتل على يد قوات الجيش04YesNo‐06‐2012ادلبابلينعبدالمجيد
الدين127 زين جمال http://youtu.be/aig9TZPZSGEعلى يد قوات الجيش04NoNo‐06‐2012ادلبسرجةكفاح
الجرك128 http://youtu.be/vhTI6_CNlyYقتل في كفرنبل على يد قوات الجيش04NoNo‐06‐2012ادلبدير شرقيعفيف
ش129 ال لخال ن لكف 2012ا 06 ل04 ا ف ال ش ال ا ق ا hقتل // b / البيوش129 خالد ادلب04NoNo‐06‐2012ادلبكفرنبلمحمد في http://youtu.be/UZ3RX2HgCwoقتل  برصاص قوات الجيش السوري
الحمود130 مصطفى قتل برصاص الجيش في أريحا04NoNo‐06‐642012ادلبابديتافھد
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الشيخ131 عيسى http://youtu.be/ycZtifW9fFMبرصاص الجيش04NoNo‐06‐2012ادلبسرجةعلي
داود132 برصاص الجيش بين مرديخ ومعردبسة04NoNo‐06‐2012ادلبمعردبسةفيصل

http://youtu.be/iEdG3MLPIp4طفل توفي لتعذر نقله إلى المستشفى بسبب انتشار حواجز الجيش وحصار البلدة04NoNo‐06‐2012طفلادلبسرمينصادق بن صادق عبد الرزاق133

كفرجومي134 غسان برصاص الجيش04NoNo‐06‐192012ادلببسامسأحمد
أصالن135 قاسم نتيجة القصف العشوائي04NoNo‐06‐2012ادلبكفرعويدحسين

تركماني136 عبدالكريم
قتل نتيجة القصف العشوائي الذي 

ف يستقلھا الت السيارة 04NoNo‐06‐2012حلبطال تركماني136 طال السيارة التي يستقلھا فيعبدالكريم
ادلب‐اريحا.

04NoNo‐06‐2012حلب

قد أصيب برصاص قوات االمن أثناء تشييع قتلى حلب في حي بستان وتوفي 04NoNo‐06‐192012حلبمحمد قصي غزال137
اليوم متأثرا بجراحه

http://youtu.be/ivZvzXbs_6k

الضا138 ن ج د ةع الن 2012حلالغ 06 04NNا أ ف ز ا ال د أ عل ش ال ا الضاي138 حسين حج أريحا04NoNo‐06‐2012حلبالغيالنيةعبدو في برصاص الجيش على أحد الحواجز
الزعيم139 أحمد أريحا04NoNo‐06‐2012حلبالغيالنيةعبداللطيف في برصاص الجيش على أحد الحواجز
المولى140 عبد أوالد04NoNo‐06‐2012حمصالوعرنزار برصاص قوات االمن وھو أب لستة
الحموي141 دمشق04NoNo‐06‐402012انثىحمصباب الدريبوفاء برصاص األمن في المليحة بريف

قلقة عبارة142 رياض http://youtu.be/q_doYT2x‐Ucبرصاص قناص04NoNo‐06‐2012حمصالقصورإياد
الصالل143 قوات األمن04NoNo‐06‐422012حماةجنوب الملعباحمد ملقب بابو ھاشم   قتل امام باب منزله برصاص
رقية144 برصاص األمن اثناء اقتحام الحي04NoNo‐06‐2012حماةباب قبليياسر
طقيقة145 برصاص قناص04NoNo‐06‐2012حماةطريق حلبرامي
أبوخشريف146 العسكر رزق http://youtu.be/Yau83ndJuhQبرصاص األمن اثناء اقتحام منزله04NoNo‐06‐2012درعاتسيلأحمد
الفشتكي147 إبراھيم األمن04NoNo‐06‐182012درعاذنيبةأحمد قتل بانفجار عبوة ناسفة زرعتھا قوات
حوران148 أبو ياسين http://youtu.be/HS9jz0NBCBgنتيجة القصف العشوائي04NoNo‐06‐2012درعاالنعيمةباسل
زرزور149 إعالمي04NoNo‐06‐2012درعاالنعيمةبالل http://youtu.be/2RuXWHpnCOYنتيجة القصف العشوائي وھو ناشط زرزور ل يريب إ و و ي و /ttp://youtu.beيج u p CO
عبيدي150 برصاص األمن في داريا04NoNo‐06‐2012دمشقالمزةاسماعيل
حمدان151 حي القابون‐دمشق04NoNo‐06‐2012دمشقالقابونخالد على يد قوات األمن اثناء مداھمتھم لمنزله في http://youtu.be/exVQhKuiDkgقتل

الشامي152 موفق دمشقزملكاخالد قناصة04NoNo‐06‐2012ريف برصاص أصيب شادي) (أبو ملقب
https:++www.facebook.com+photo.php?fbid=3607
81500656510&set=a 182802801787715 42835 149 الشامي152 موفق دمشقزملكاخالد قناصة04NoNo‐06‐2012ريف set=a.182802801787715.42835.149&81500656510ملقب  (أبو شادي) أصيب  برصاص

150781819584&type=1
البقاعي153 نذير دمشقعربينأنس في مدينة حلب04NoNo‐06‐2012ريف على يد قوات الجيش اثر محاولته األنشقاق قتل

نقارة154 هللا فتح دمشقالضميرخالد قتل تحت التعذيب في سجن المخابرات الجوية بحرستا حيث اعتقل منذ خمسة 04NoYes‐06‐2012ريف
شھ

ح
شھور

فياض155 دمشقدارياعمر برصاص قوات االمن04NoNo‐06‐2012ريف
واوية156 دمشقدومامحمد برصاص قوات االمن04NoNo‐06‐2012ريف
عليوي157 دمشقدوماسالم http://youtu.be/l7TzPO9uqVUبرصاص قوات االمن04NoNo‐06‐2012ريف

ال ال شاخ ةف الخا ا ا ت اال ذ قنا //ا / الريس158 الحميد عبد خير دمشقدومامحمد الخاصة04NoNo‐06‐2012ريف http://youtu.be/BYJ3sACJEZYبرصاص قناص وھو من ذوي االحتياجات
الزھيري159 دمشقدومالؤي متأثرا بجراحه التي أصيب بھا باألمس برصاص القناصة04NoNo‐06‐2012ريف
نجم160 محمد منجد منشق04YesNo‐06‐2012الرقةالمثنى http://youtu.be/52VDdadL1QYقتل برصاص الجيش في دير الزور وھو
الخوري161 العشوائي04NoNo‐06‐2012حمصالحميديةمراد http://youtu.be/HEkTzCR46kgطبيب من الطائفة المسيحية قتل نتيجة القصة
التناري162 غسان http://youtu.be/8‐FxsVB7tlsبرصاص قناص05NoNo‐06‐122012طفلادلبمعرة النعمانمحمد
االبراھيم163 غازي بالقصف العشوائي05NoNo‐06‐302012ادلبمعرة النعمانمحمد
المحمود164 مصطفى http://youtu.be/VYH_YphKuxkنتيجة القصف العشوائي05NoNo‐06‐2012ادلبكفر عويدأحمد
الخيرو165 محمد http://youtu.be/VYHنتيجة القصف العشوائي05NoNo‐06‐2012ادلبكفر عويدخليل YphKuxk يرو ويي ير و pيج //y / _ p
االصالن166 حسن األمن05NoNo‐06‐2012ادلبكفر عويدمحمد http://youtu.be/VYH_YphKuxkتمت تصفيته في منزله من قبل
االصالن167 سعيد http://youtu.be/VYH_YphKuxkمجند منشق تمت تصفيته في منزله05YesNo‐06‐2012ادلبكفر عويديحيى
المحمود168 محمود قبل األمن05YesNo‐06‐2012ادلبكفر عويدمصطفى http://youtu.be/VYH_YphKuxkمجند منشق تمت تصفيته في منزله من
المحمود169 مصطفى عويدكرمو بجراحه05NoNo‐06‐2012ادلبكفر متأثرا توفي المحمود169 مصطفى 2012ادلبكفر عويدكرمو 06 05NoNoتوفي متأثرا بجراحه
عثمان170 محمود قوات الجيش05YesNo‐06‐2012حلبالبابفھد مجند منشق ملقب بابو سليم قتل على يد
العريض171 حسن انثىحلبإعزازخديجة ‐ بالقصف العشوائي05NoNo‐06‐102012طفلة
بري172 http://youtu.be/i5zRprNNa6wقتل عند مفرق حيان بطلق ناري عشوائي05NoNo‐06‐2012حلباعزازجميل
الواو173 الكري عبد 2012حمصالقصيريحي 06 05NoNoاألمن قوات http://youtuبرصاص be/9DpXKhTOhtU الواو173 الكريم عبد http://youtu.be/9DpXKhTOhtUبرصاص قوات األمن05NoNo‐06‐2012حمصالقصيريحيى

تم اعتقاله من قبل قوات األمن و توفي تحت التعذيب,عثر علي بقايا جثته عند 05NoYes‐06‐2012حمصالقصيرمحمود عبد الحفيظ الفاضل174
حاجز الصايغ حيث تم اعتقاله

http://youtu.be/adfG7kGYRN0

الفاضل175 محمود تم اعتقاله من قبل قوات األمن و توفي تحت التعذيب,عثر علي بقايا جثته عند 05NoYes‐06‐2012حمصالقصيرمعن
ل ق ث غ ل

http://youtu.be/adfG7kGYRN0 ل175 و 2012صيرن 06 05NoYes
حاجز الصايغ حيث تم اعتقاله

http://youtu.be/adfG7kGYRN0
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تم اعتقاله من قبل قوات األمن و توفي تحت التعذيب,عثر علي بقايا جثته عند 05NoYes‐06‐2012حمصالقصيرعبداالله محمود الفاضل176
حاجز الصايغ حيث تم اعتقاله

http://youtu.be/adfG7kGYRN0

المصري177 http://youtu.be/VbE1VG8JOUAبرصاص قوات  الجيش في حي الدبالن05NoNo‐06‐2012حمصالقرابيصماھر
زكريا178 خير عاياأحمد بجراحه05NoNo‐06‐2012حمصكفر متأثرا توفي ري178 ز يير 2012صر  06 05NoNoر بجر ي  و
شوفان179 الشياح05NoNo‐06‐2012حمصباب السباعطارق http://youtu.be/1w958JFcX2wقتل برصاص الجيش في حي جورة
كرزون180 محمد توفيت  متأثرة بجراحھا05NoNo‐06‐372012انثىحمصالبويضة الشرقيةسحر

قتلت برصاص األمن في درعا على الحديود السورية األردنية اثناء محاولتھا 05NoNo‐06‐2012انثىحمصباب السباعمنى الصليبي181
األردنية األراض إل اللجوء إلى األراضي األردنيةاللجوء

الحبيب182 http://youtu.be/Oy_S3YU8xigبرصاص قوات الجيش05NoNo‐06‐2012حمصجورة الشياحعبدالرحمن

05NoNo‐06‐2012حمصنزار عبد النافع زكريا183
قتل برصاص قوات االمن

http://youtu.be/V69sVJgZE4s

ال184 ف دالك ةع الش اةق 2012ح 06 05YNش ال ا قتل نشق ند المصري184 يوسف مجند منشق قتل برصاص الجيش05YesNo‐06‐2012حماةسوق الشجرةعبدالكريم
العيداوي185 حسين جسر صوران05NoNo‐06‐2012حماةكوكبمحمد برصاص الجيش من أحد الحواجز على
الشيخ186 الحميد عبد برصاص قناص05NoNo‐06‐2012حماةصورانأحمد
الحسين187 قاسم احمد على يد قوات الجيش05NoNo‐06‐422012حماةكفرزيتاعدنان

ة طف لل ل أاةش ل ق أل ق ق أ ة ف ة قل ة ث ف دباية188 مصطفى باعتقال جميع أوالده05NoNo‐06‐702012حماةمشاع جنوب الملعبعلي ازمة قلبية مفاجئة بعد أن قامت قوات األمن اثر توفي
الحسين189 نتيجة القصف العشوائي05NoNo‐06‐2012درعاالشيخ مسكينفضيل
الطحيمر190 حسن نتيجة القصف العشوائي05NoNo‐06‐182012انثىدرعاالمطلةسناء
اسماعيل191 محمد برصاص قوات الجيش05NoNo‐06‐2012الالذقيةالحفةاسماعيل
حلونجي192 الجيش05YesNo‐06‐2012الالذقيةالحفةفادي مالزم أول منشق قتل برصاص قوات
ديب193 برصاص قوات الجيش05NoNo‐06‐2012الالذقيةالحفةمحمد
الشلح194 http://youtu.be/v2cJGHhf0J4برصاص قوات الجيش05NoNo‐06‐272012الالذقيةالحفةشادي
ياسين195 طارق الجنوبي05NoNo‐06‐2012الالذقيةالحفةعمر برصاص قناص وھو منشد ساحة الجامع ين ي رق وبيير ج ع ج و و ص ص بر
محمود196 برصاص قوات الجيش05NoNo‐06‐272012الالذقيةالحفةسامر

على حاجز الحمرات  استشھد في قرية مرج الزاوية  وقام االمن بخطف جثته  ‐  05NoNo‐06‐222012الالذقيةكنسباموسى حكمت أوسي197
خريج شريعة

ة ةذق ة ث ث أ ثة ث ذ رحمون198 الحدود السورية التركية05YesNo‐06‐2012الالذقيةالرملمحمد مفقود منذ ثالثة أشھر عثر على جثته عند منشق مجند

اللبن199 عبدالكريم السوري للمدينة06NoNo‐06‐2012حماةكفرزيتاعبدالرزاق http://youtu.be/LVpNPDLQ‐W0وجدث جثته محروقة خالل اقتحام الجيش
النجار200 ابراھيم دمشقعدنان http://youtu.be/dDPuvZyHlewقتل برصاص االمن06NoNo‐06‐192012ريف
عد201 اال ةعكل غا 2012ادلبال 06 06NoNoدفعيات وال ات بالطائ العشوائ القصف httpنتيجة // o t be/es45WU5oA k االسعد201 http://youtu.be/es45WU5oAzkنتيجة القصف العشوائي بالطائرات والمدفعيات06NoNo‐06‐2012ادلبالمغارةعكل
ماضي202 خالد http://youtu.be/‐y7kbYFerqwنتيجة القصف العشوائي06NoNo‐06‐2012ادلبمرعيانسليمان
نوفل203 له06NoNo‐06‐2012ادلبسلقينعرفان http://youtu.be/nVxrJGfcslwقتل بكمين نصبته قوات األمن
بوبكي204 صبري له06NoNo‐06‐2012ادلبسلقينصدام http://youtu.be/_ITjjwhMpyQقتل بكمين نصبته قوات األمن

ل تن ا ف للقال لا األ ا ق ت ن //قتل / استنبولي205 وفي له06NoNo‐06‐2012ادلبسلقينصالح http://youtu.be/_ITjjwhMpyQقتل بكمين نصبته قوات األمن
زيدان206 حسن له06NoNo‐06‐2012ادلبسلقينمصطفى http://youtu.be/_ITjjwhMpyQقتل بكمين نصبته قوات األمن
خطيب207 عبدالعزيز http://youtu.be/9Lo6UvUqC1gنتيجة القصف العشوائي06NoNo‐06‐2012ادلبمغارةعبدالقادر
الخطيب208 توفي  متاثرا بجراحه06NoNo‐06‐552012ادلبكفرومةمحمد 

قامت قوات االمن باطالق النار على سيارة ان يستقلھا مما ادى لتدھورھا ووفاته06NoNo‐06‐2012ادلبكفرومةثائر عبد  الرزاق  االبرش209

نجم210 الكريم عبد قذيفة06NoNo‐06‐2012انثىادلبخان شيخونامل http://youtu.be/uMteKeuCX4Iتوفيت بعدة 20 يوما من اصابتھا بشظايا
قريوي211 أحمد قناص06NoNo‐06‐2012حلبدارةعزةمحمود طالب طب أسنان سنة ثالثة قتل برصاص ريوي زو صر ص بر ن ب ب
وصباح212 في المعمل  التركي06NoNo‐06‐2012حلبالشيخ عيسىفراس برصاص قوات األمن اثناء عودته من عمله  قتل 
مشاعل213 في المعمل  التركي06NoNo‐06‐2012حلبالشيخ عيسىماجد برصاص قوات األمن اثناء عودته من عمله  قتل 
درباس214 عبداالله االمن06NoNo‐06‐2012حمصالوعرعبدالباري مقلب  بابو حسني قتل على يد قوات
عزالدين215 خالد بعد06NoYes‐06‐2012حمصالرستنسامر جثمانه يسلم ولم األمن قوات يد على التعذيب تحت قتل عزالدين215 خالد 2012حمصالرستنسامر 06 06NoYesجثمانه بعد يسلم قتل تحت التعذيب على يد قوات األمن ولم
نيسان216 برصاص قوات األمن06NoNo‐06‐2012حمصالخالديةمؤيد
الخطيب217 الكريم عبد توفي متأثرا بجارحه06NoNo‐06‐2012حمصالقصيرإحسان
الجاعور218 أحمد توفي متأثرا بجراحه06NoNo‐06‐2012حمصالقصيرمھند
الشام219 2012حمصالشماسمحمد 06 06NoNoالسباع بح قناص http://youtuبرصاص be/slSb1wgOC7g الشامي219 http://youtu.be/slSb1wgOC7gبرصاص قناص بحي السباع06NoNo‐06‐2012حمصالشماسمحمد
وحود220 http://youtu.be/pzIqQxW9‐OIنتيجة القصف العشوائي06NoNo‐06‐2012حمصالحميديةأسامة
زھرة221 http://youtu.be/njcZV2LSVcEنتيجة القصف العشوائي06NoNo‐06‐2012حمصباب السباعأنور
زھرة222 http://youtu.be/inEalJJso14نتيجة القصف العشوائي06NoNo‐06‐2012حمصالمريجةزھير

ته أثنا زا ال ل اال ا ق ا قتل ال أ ه ل تز المزارب أثناء عودته 06NoNo‐06‐302012حماةقمحانةأحمد رضوان عجاج223 أوالد ، قتل برصاص قوات االمن على جسر ولديه متزوج
من عمله
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االصفر224 حسن األمن06NoNo‐06‐2012حماةالكرامةمحمد http://youtu.be/w4oUvSFrQegقتل اثر انفجار عبوة ناسفة زرعتھا قوات
علواني225 مجند منشق06NoNo‐06‐2012حماةمھند قتلى على يد قوات الجيش في دمشق وھو

طفلةاخترقت باألمس رصاصة من قبل قوات األمن بطنھا وتوفيت اليوم أثناء 06NoNo‐06‐2012انثى ‐ طفلةحماةجنى رامي طقيقة226
الجراحية. العملية .اجراء ي جرا ي ا اجراء ا

الرسالن227 عبدهللا الزراعية06NoNo‐06‐2012حماةصورانخالد قامت قوات االمن بدبحه في االراضي

قتل أثناء محاولته اإلنشقاق عن الجيش وكان متواجد بحاجز الموحسن بالبوكمال06NoNo‐06‐212012حماةجنوب الملعباياد عبد المنعم عنجاري228

اسمه229 يصل لم متفحة06NoNo‐06‐2012حماةكفرزيتاقتيل جثته وجدت حيث العشوائي القصف http://youtuنتيجة be/cwaztAW8sSM اسمه229 يصل لم متفحة06NoNo‐06‐2012حماةكفرزيتاقتيل جثته http://youtu.be/cwaztAW8sSMنتيجة القصف العشوائي حيث وجدت
اسمه230 يصل لم متفحة06NoNo‐06‐2012حماةكفرزيتاقتيل جثته http://youtu.be/cwaztAW8sSMنتيجة القصف العشوائي حيث وجدت
اسمه231 يصل لم متفحة06NoNo‐06‐2012حماةكفرزيتاقتيل جثته http://youtu.be/6b8qGidsmeMنتيجة القصف العشوائي حيث وجدت
اسمه232 يصل لم متفحة06NoNo‐06‐2012حماةكفرزيتاقتيل جثته http://youtu.be/GRLj4xCSvdUنتيجة القصف العشوائي حيث وجدت
ه233 ا ل ل ل تاقت ز اةكف 2012ح 06 06NNة تف ثته دت ث ائ ش ال ف الق ة httنت // t b / tAW8 SM اسمه233 يصل لم متفحة06NoNo‐06‐2012حماةكفرزيتاقتيل جثته http://youtu.be/cwaztAW8sSMنتيجة القصف العشوائي حيث وجدت
علوان234 حسن نتيجة القصف العشوائي وھو مجند منشق متزوج وله أربعة أطفال06YesNo‐06‐322012حماةجريجسمحمد قتل
علوان235 جميل قتل على يد قوات الجيش06NoNo‐06‐2012حماةالقبيرصالح
علوان236 حسن من قتلى مجزرة القبير06NoNo‐06‐2012حماةالقبيرمحمد

ل لقاةلقأ ة ل ق علوان237 أحمد من قتلى مجزرة القبير06NoNo‐06‐2012حماةالقبيرمھدي
الحمدو238 علي من قتلى مجزرة القبير06NoNo‐06‐2012حماةالقبيرساري
علوان239 إسماعيل من قتلى مجزرة القبير06NoNo‐06‐2012حماةالقبيرعماد
علوان240 صالح من قتلى مجزرة القبير06NoNo‐06‐2012حماةالقبيرمحمد
علوان241 جميل من قتلى مجزرة القبير06NoNo‐06‐2012حماةالقبيرصالح
اليتيم242 من قتلى مجزرة القبير06NoNo‐06‐42012طفلحماةالقبيرأبراھيم
اليتيم243 من قتلى مجزرة القبير06NoNo‐06‐92012طفلحماةالقبيرإبراھيم
اليتيم244 علي من قتلى مجزرة القبير06NoNo‐06‐52012طفلحماةالقبيرأحمد يم ي بيربيري جزر ى ن
اليتيم245 أحمد طفل رضيع من قتلى مجزرة القبير06NoNo‐06‐2012طفلحماةالقبيرأيمن
اليتيم246 من قتلى مجزرة القبير06NoNo‐06‐2012حماةالقبيرجاسم
اليتيم247 حسين من قتلى مجزرة القبير06NoNo‐06‐2012حماةالقبيرخالد
اليتيم248 حسين القبير06NoNo‐06‐2012حماةالقبيرعلي مجزرة قتلى من اليتيم248 حسين من قتلى مجزرة القبير06NoNo‐06‐2012حماةالقبيرعلي
اليتيم249 حسين من قتلى مجزرة القبير06NoNo‐06‐2012حماةالقبيرفارس
اليتيم250 حسين من قتلى مجزرة القبير06NoNo‐06‐2012حماةالقبيرمحمد
اليتيم251 من قتلى مجزرة القبير06NoNo‐06‐2012حماةالقبيرحسين
اليتي252 د أح زة 12012طفلحماةالقبيح 06 06NoNoالقبي ة جز قتل ن اليتيم252 أحمد من قتلى مجزرة القبير06NoNo‐06‐12012طفلحماةالقبيرحمزة
اليتيم253 حمود من قتلى مجزرة القبير06NoNo‐06‐2012حماةالقبيرأيمن
اليتيم254 حمود من قتلى مجزرة القبير06NoNo‐06‐2012حماةالقبيرمحمد
اليتيم255 قسطل من قتلى مجزرة القبير06NoNo‐06‐682012حماةالقبيرحمود

ال القاةالقة ة قتل العبد256 من قتلى مجزرة القبير06NoNo‐06‐2012حماةالقبيرحميدة
اليتيم257 من قتلى مجزرة القبير06NoNo‐06‐2012حماةالقبيررشيد
اليتيم258 من قتلى مجزرة القبير06NoNo‐06‐2012حماةالقبيررياض
اليتيم259 أحمد من قتلى مجزرة القبير06NoNo‐06‐2012حماةالقبيرعزو
اليتيم260 أحمد من قتلى مجزرة القبير06NoNo‐06‐92012طفلحماةالقبيرعلي
اليتيم261 أحمد من قتلى مجزرة القبير06NoNo‐06‐2012حماةالقبيرخيرو
اليتيم262 خيرو من قتلى مجزرة القبير06NoNo‐06‐2012حماةالقبيررشيد
اليتيم263 خيرو من قتلى مجزرة القبير06NoNo‐06‐2012حماةالقبيرعلي يم ي يرو بيربيري جزر ى ن
اليتيم264 خيرو من قتلى مجزرة القبير06NoNo‐06‐2012حماةالقبيرمحمد
اليتيم265 أحمد من قتلى مجزرة القبير06NoNo‐06‐32012طفلحماةالقبيرعمر
اليتيم266 أحمد من قتلى مجزرة القبير06NoNo‐06‐2012حماةالقبيرعوض
اليتيم267 أحمد القبير06NoNo‐06‐2012حماةالقبيرعوكة مجزرة قتلى من اليتيم267 أحمد 2012حماةالقبيرعوكة 06 06NoNoمن قتلى مجزرة القبير
اليتيم268 أحمد من قتلى مجزرة القبير06NoNo‐06‐2012انثىحماةالقبيرفطيم
اليتيم269 من قتلى مجزرة القبير06NoNo‐06‐2012حماةالقبيرفيصل
اليتيم270 أحمد من قتلى مجزرة القبير06NoNo‐06‐92012طفلحماةالقبيرمحمد
اليتي271 أحمد 22012طفلحماةالقبيرمحمد 06 06NoNoالقبير مجزرة قتل من اليتيم271 أحمد من قتلى مجزرة القبير06NoNo‐06‐22012طفلحماةالقبيرمحمد
اليتيم272 من قتلى مجزرة القبير06NoNo‐06‐2012حماةالقبيرمحمد
اليتيم273 رشيد من قتلى مجزرة القبير06NoNo‐06‐2012حماةالقبيرمحمد
اليتيم274 شحادة من قتلى مجزرة القبير06NoNo‐06‐2012حماةالقبيرمحمد
ا2 2012اةالقل 06 الق06 ة ز قتل علوان275 من قتلى مجزرة القبير06NoNo‐06‐2012حماةالقبيرمحمد
اليتيم276 أحمد سيدة من قتلى مجزرة القبير06NoNo‐06‐2012انثىحماةالقبيرمريم
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اليتيم277 من قتلى مجزرة القبير06NoNo‐06‐2012حماةالقبيرمنصور
صطيف278 سيدة من قتلى مجزرة القبير06NoNo‐06‐2012انثىحماةالقبيرمنفية
اليتيم279 انثىحماةالقبيرمنى ‐ طفلة رضيعة من قتلى مجزرة القبير06NoNo‐06‐2012طفلة
اليتيم280 القبير06NoNo‐06‐2012انثىحماةالقبيرنوفل مجزرة قتلى من سيدة يم280 ي ل 2012ىبيرو 06 06NoNoبير جزر  ى  ن  ي 
اليتيم281 سيدة من قتلى مجزرة القبير06NoNo‐06‐2012انثىحماةالقبيرروز
اليتيم282 حسن من قتلى مجزرة القبير06NoNo‐06‐2012حماةالقبيرسلوم
اليتيم283 سيدة من قتلى مجزرة القبير06NoNo‐06‐2012انثىحماةالقبيرسمرة
اليتيم284 القبير06NoNo‐06‐2012انثىحماةالقبيرصبرية مجزرة قتل من سيدة اليتيم284 سيدة من قتلى مجزرة القبير06NoNo‐06‐2012انثىحماةالقبيرصبرية
اليتيم285 من قتلى مجزرة القبير06NoNo‐06‐2012حماةالقبيرعبدهللا
اليتيم286 من قتلى مجزرة القبير06NoNo‐06‐2012حماةالقبيرخالد
اليتيم287 سيدة من قتلى مجزرة القبير06NoNo‐06‐2012انثىحماةالقبيرنوفة
الفا288 اةالقن 2012ح 06 06NNالق ة ز قتل ن الفارس288 من قتلى مجزرة القبير06NoNo‐06‐2012حماةالقبيرحسين
الفارس289 من قتلى مجزرة القبير06NoNo‐06‐2012حماةالقبيرخالد
الفارس290 من قتلى مجزرة القبير06NoNo‐06‐2012حماةالقبيرفيصل
الفارس291 من شھداء مجزرة القبير06NoNo‐06‐2012حماةالقبيرمنصور

ألاةفلش ق ل الشامي292 http://youtu.be/pBphVaL9OF8على يد قوات األمن06NoNo‐06‐2012حماةحر بنفسهاكرم
السوفاني293 مصعب اسبوع06NoNo‐06‐2012درعاطفسإياد منذ http://youtu.be/(‐dEEtw6lWx8)توفي متأثرا بجراحه التي اصيب بھا
القادر294 عبد دمشقدوماغصن بالظھر وھي حامل06NoNo‐06‐2012انثىريف توفيت متأثرة بجراحھا بعدما اصيب بطلق ناري سيدة
حمادة295 أحمد دمشقبيت الجنيونس مجند منشق في حمص أعدم ميدانيا06YesNo‐06‐2012ريف
أذان296 عائلة دمشقالبويضةمن بعبوة ناسفة زرعتھا قوات األمن06NoNo‐06‐52012طفلريف
عباس297 دمشقحموريةعدنان على دوما06NoNo‐06‐2012ريف http://youtu.be/O1MPwDcTE3Qمتأثرا بجراحه التي أصيب بھا اثناء القصف
الدحال298 عائلة من دمشقزملكاقتيل على يد قوات االمن وخطفت جثته06NoNo‐06‐162012طفلريف
الحسين299 برصاص قناص06NoNo‐06‐2012ديرالزورالصناعةمحمد زورين صير ص بر
الزوين300 برصاص قناص06NoNo‐06‐2012ديرالزورالصناعةأحمد
الشنيور301 فواز http://youtu.be/_pW9W6THXVk4برصاص قناص06NoNo‐06‐332012ديرالزورالصناعةأحمد
العواد302 برصاص قناص06NoNo‐06‐2012ديرالزورالموحسنمخلف
موسى303 الشيخ قناص06NoNo‐06‐2012ديرالزورالجورةفھد برصاص موسى303 الشيخ برصاص قناص06NoNo‐06‐2012ديرالزورالجورةفھد
المصطفى304 االعيسى محمود الثانوية العامة06NoNo‐06‐2012ديرالزورموحسنعيسى برصاص قناص استھدف حافلة لنقل طالب
ميرزا305 نقله لعالج جراحه06YesNo‐06‐2012الالذقيةدورينمصطفى منشق توفي في المخفر التركي الحدودي خالل نقيب
أمين306 العامودي06NoNo‐06‐2012الالذقيةشيرقاقثائر http://youtu.be/zsKFl0sa‐LEقتل مع أسرته خالل قصف القرية بالطيران
د307 أح أبو عيد 212012الالذقيةالحفةعبدالقاد 06 06YesNoالجيش صاص ب ا فج قتل نشق يف ع أحمد307 أبو الجيش06YesNo‐06‐212012الالذقيةالحفةعبدالقادرسعيد عريف منشق  قتل فجرا برصاص
ياسين308 يحيى اقتحام الحفة06YesNo‐06‐302012الالذقيةالحفةوائل خالل أفراد الجيش الحر قتل بكمين من  األمن من
ديب309 علي مروان برصاص الجيش خالل اقتحام الحفة06NoNo‐06‐2012الالذقيةالحفةاسماعيل
فاتح310 من القصف06NoNo‐06‐2012انثىالالذقيةالحفةفاطمة قتلت برصاص قناص  اثناء محاولتھا الھروب

ا فةال ةال شالالذق ال ا ق ا قتل طف لق الحاج311 محمد الجيش06NoNo‐06‐332012الالذقيةالحفةزھير ملقب بمصطفى قتل برصاص قوات
اسماعيل312 قتلى على يد قوات الجيش06NoNo‐06‐302012الالذقيةالحفةمصطفى
ديب313 علي نتيجة القصف العشوائي06NoNo‐06‐182012الالذقيةالحفةبھاء
شيخ314 http://youtu.be/BRJXl7py0Ugنتيجة القصف العشوائي06NoNo‐06‐2012الالذقيةالحفةعبدهللا
خليل315 http://youtu.be/BRJXl7py0Ugنتيجة القصف العشوائي06NoNo‐06‐2012الالذقيةالحفةمحمود
بري316 نتيجة القصف العشوائي06NoNo‐06‐2012حمصباب ھودأحمد

الفھد317 في شارع الوادي07NoNo‐06‐2012ديرالزورالجورةقاسم التكسي اصيب برصاصة قناص مباشر بالقلب سائق
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=39256
6787445150&set=a.193299227371908.37088.1930 ھ يم ع ي ي set&6787445150ق a.193299227371908.37088.1930

44387397392&type=1

يدعى ( محمد عليا ) و ھو خريج معھد تربية كان يخدم في الجيش برتبة رقيب 07NoNo‐06‐2012الحسكةديركصباح عبدالكريم محمد علي318
على المتظاھرين في محافظة درعاوذلك لرفضه اطالق النار قتل

ةة ةذق ق ف ط ث ق ق مدنية319 صالح قرية بيت الشكوحي07NoNo‐06‐272012الالذقيةالجنكيلاحمد في صالح قتل اثر اطالق الرصاص من االمن ابو ملقب 

موسى320 حاج http://youtu.be/9UedzmaVyE4نتيجة القصف العشوائي07NoNo‐06‐2012الالذقيةالحفةرامي
طالب321 http://youtu.be/9UedzmaVyE4نتيجة القصف العشوائي07NoNo‐06‐2012الالذقيةالحفةأبراھيم
كسار322 2012الالذقيةالحفةيوسف 06 07NoNoاألمن قوات http://youtuبرصاص be/5uEO00oEhHs كسار322 http://youtu.be/5uEO00oEhHsبرصاص قوات األمن07NoNo‐06‐2012الالذقيةالحفةيوسف
جنة323 قرة http://youtu.be/9UedzmaVyE4نتيجة القصف العشوائي07NoNo‐06‐2012الالذقيةالحفةعالء
أسعد324 متأثرا بجراحه07NoNo‐06‐2012الالذقيةالجنكيلرامي
شيبون325 الالذقية07NoNo‐06‐2012الالذقيةالحفةمحمد قتل على يد قوات األمن على طريق الحفة
ش326 لة فةا ةال 2012انثالالذق 06 ة0 الالذق فة ال ط ل األ ا ق ل قتل شيبون326 عائلة الالذقية07NoNo‐06‐2012انثىالالذقيةالحفةمن قتلت على يد قوات األمن على طريق الحفة
طه327 قتل على يد قوات االمن07NoNo‐06‐2012الالذقيةبابناشادي
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فھد328 كمال قتل على يد قوات االمن07NoNo‐06‐442012الالذقيةالحفةابراھيم
الخطيب329 محمد http://youtu.be/K9Kr5‐‐CH08قتل تحت التعذيب07NoYes‐06‐2012ادلبمرعيانأحمد
طالس330 عبدالباسط http://youtu.be/hciWHbuCQFUبالقصف العشوائي07NoNo‐06‐2012حمصالرستنقاسم
قنبور331 ارمنازعبدالواحد االمن07NoNo‐06‐2012ادلببيرة قوات برصاص حلب الدانا طريق على http://youtu.be/RoKyVObkajcقتل بور331 و زب ر 2012ببير  06 07NoNoن و ص  ب بر ريق   ى  http://youtu.be/RoKyVObkajcل 
بركات332 منزلھا07NoNo‐06‐2012انثىادلبخان شيخونروضة http://youtu.be/EHwssTpc4_Uنتيحة القصف العشوائي الذي طال
مراد333 حسين نتيجة القصف العشوائي07NoNo‐06‐2012ادلبأريحافؤاد
الخطيب334 محمد حاجز بسقال07NoNo‐06‐2012ادلبكفرنبلثائر http://youtu.be/xyjWmIZ1_CUقتل برصاص قوات االمن اثناء مروره على

زعموط335 اطالق الرصاص العشوائي من الحواجز المتمركزة على اطراف المدينة07NoNo‐06‐2012حلباعزازفاتح نتيجة 

كنجو336 محمود لديه خمسة أطفال قتل بالقصف العشوائي07NoNo‐06‐432012حلبديرجمالعبدالحميد

علي337 محمد &http://www.youtube.com/watch?v=IfVyVymp9r8على يد قوات االمن07NoNo‐06‐2012حلبااليزموياسر
f l d il

ىي
feature=em‐uploademail

هللا338 عبد عمر قبتان الجبل07NoNo‐06‐2012حلبمعارة األرتيقفواز في قتل برصاص قناص من الجيش أثناء مروره
التركاوي339 الفرحان خالد كان متواجدا به07NoNo‐06‐2012حماةطيبة الدكجاناحمد قوات االمن بالقاء قنبلة على محل اتصاالت قامت
التركاوي340 العفسان محسن كان متواجدا به07NoNo‐06‐2012حماةالعلباويباسل قوات االمن بالقاء قنبلة على محل اتصاالت قامت

لة ل لاةقل ل لة ق لق ق ق العائلة341 مجھول كان متواجدا به07NoNo‐06‐2012حماةعقيرباتمزيد قوات االمن بالقاء قنبلة على محل اتصاالت قامت
صطوف342 نصر الجيش07NoNo‐06‐152012طفلحماةالتويتيأحمد http://youtu.be/On97Lc0NskMملقب بأحمد شامان قتل برصاص قوات

http://www.youtube.com/watch?v=r0qTaRFst0Uنتيجة القصف العشوائي07NoNo‐06‐2012حمصجوبرمحمد وزير343

درويش344 برصاص قوات األمن07NoNo‐06‐2012حمصكفرعاياعبدالرزاق
الشمالي345 طفلةحمصتلبيسةآالء ‐ نتيجة القصف العشوائي07NoNo‐06‐102012انثى
البسيريني346 مصطفى نتيجة القصف العشوائي07NoNo‐06‐2012حمصتلبيسةمحمود
يونس347 محمود نتيجة القصف العشوائي07NoNo‐06‐2012انثىحمصتلبيسةفاطمة س يو يىصبيو و يج
الحواري348 طفل قتل بالقصف العشوائي07NoNo‐06‐2012طفلحمصتلبيسةمحمد

http://www.youtube.com/watch?v=BHZOcqz6OBقتل تحت التعذيب07NoYes‐06‐2012حمصعرسالمحمد حسين حميد349
M&feature=youtu.be

الطالب350 قناص07NoNo‐06‐2012انثىحمصديربعلبةنظمية برصاص الطالب350 برصاص قناص07NoNo‐06‐2012انثىحمصديربعلبةنظمية
حريذين351 صالح http://youtu.be/hwLaOMptfAgنتيجة القصف العشوائي07NoNo‐06‐2012درعاطفسمحمود
الحوراني352 الملحي فايز فتاة قتلت نتيجة القصف العشوائي07NoNo‐06‐2012انثىدرعاطفسابنة

عابدة353 2012دمشقالقابونأحمد 06 07NoNoالح عل العشوائ القصف جراء قتل فاخر بابو ملقب
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4781
53178866755& t 325667727448635 100442 32 عابدة353 على الحي07NoNo‐06‐2012دمشقالقابونأحمد set=a.325667727448635.100442.32&53178866755ملقب بابو فاخر قتل جراء القصف العشوائي

5647834117291&type=1&theater
البويضاني354 محمد دمشقدومابشير االمن07NoNo‐06‐2012ريف http://youtu.be/btr‐UXj4rSsمقلب بابو سعيد قتل برصاص قوات
الحشاش355 دمشقعربينعبداللطيف متأثرا بجراحه07NoNo‐06‐2012ريف

ةان ل شال اف ف ا ان ا نش //ن / اندج356 سمير دمشقالمليحةعمر http://youtu.be/G0XElFeZ_ZEمجند منشق اعدم ميدانيا في درعا07YesNo‐06‐2012ريف

قتل تحت التعذيب07NoYes‐06‐2012دمشقالمزةمعتز بھاء حروب357
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4290
64357115405&set=a.208072275881282.52537.205

011776187332&type=1&theater
زرزر358 إبراھيم على يد قوات األمن في حي القزاز07NoNo‐06‐2012دمشققبر عاتكةإياد

‐https://www.youtube.com/watch?v=V9dالذي قضى على يد قوات االمن07NoNo‐06‐2012دمشقالحجر االسودجراح محمد النعمان359
4LAXp0k&feature=youtu.be

الناطور360 آل دمشقدومامن الجيش07NoNo‐06‐2012ريف قتل عند مفرق تل كردي على يدقوات ور جيشقون و ي ى ي ر رق
الناطور361 آل دمشقدومامن الجيش07NoNo‐06‐2012ريف قتل عند مفرق تل كردي على يدقوات
الناطور362 آل دمشقدومامن الجيش07NoNo‐06‐2012ريف قتل عند مفرق تل كردي على يدقوات

القادر363 عبد غصن دمشقدوماابنة طفلةريف ‐ 07NoNo‐06‐12012انثى
طفلة عمرھا 4 أيام اصيبت امھا برصاصة في ظھرھا حينما كانت حامل بابنتھا 
بتاريخ3‐6‐2012وقد الطفلة النقاذ قيصيرية عملية الجراء االطباء اضطر http://youtuمما be/XmHLY39PRc4 القادر363 عبد غصن دمشقدوماابنة طفلةريف 12012انثى 06 07NoNo بتاريخ3‐6‐2012وقد االطباء الجراء عملية قيصيرية النقاذ الطفلة اضطر مما

وافتھا المنية اليوم
http://youtu.be/XmHLY39PRc4

http://www.youtube.com/watch?v=XmHLY39PRc4مجند منشق قتل في درعا لرفضه اطالق النار على المتاھرين07YesNo‐06‐2012الرقةأحمد محمود الشيخ364

الصغير365 عل 2012الرقةإبراھي 06 07YesNoاالنشقاق محاولته اثر قتل منشق مجند الصغير365 علي مجند منشق قتل اثر محاولته االنشقاق07YesNo‐06‐2012الرقةإبراھيم

قامت قوات االمن بقتله والتنكيل بجثته عن طريق سحبه بعربة عسكرية على 08NoNo‐06‐2012ادلبسلقينمصطفى حج أمين366
األرض

http://youtu.be/8wkY0SahEdo

االماني367 هللا قامت قوات الجيش بقنصه في رقبته ومنعت اي شخص من االقتراب منه او 08NoNo‐06‐42012ادلبالبارةنصر
ة ل ف ف

ي367 رر 42012بب 06 08NoNo
اسعافه حتى فارق الحياة

الجيسي368 من صالة الجمعة08NoNo‐06‐2012حلبالصاخوريحيى اصيب برصاص قناص في الرأس أثناء خروجه
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https://www.youtube.com/watch?v=4upeMA6amقامت قوات االمن باطالق الرصاص عليه وھو يستقل سيارته مماادى لوفاته08NoNo‐06‐252012حلبيوسف بدر شيبان369
aU

اعتقل خالل اقتحام قوات الجيش للحي وبعدذلك وجد مرميا على طرف الطريق 08NoYes‐06‐2012حماةكازوأحمد محمود الفرخ370
التعذيب اثار جسده يبوعلى ر ا ى ج ا و

المحيميد371 عاصي http://youtu.be/5gQRhvkfOQ0برصاص قناص08NoNo‐06‐2012حماةالشريعةمحمد
الكريم372 العبد الكريم عبد ديرفول08NoNo‐06‐2012حمصكرم الزيتونحمد http://youtu.be/I3HKVIMPvGYنازح قتل اثر القصف العشوائي على
الدين373 سعد محمد ابن األمن08NoNo‐06‐2012حمصالعقربياتعبدهللا ملقب بأبو شموخ قتل برصاص

أل ألأ األنصاري374 منير http://www.youtube.com/watch?v=dhvvQ7_Nxsoبرصاص قوات األمن08NoNo‐06‐2012حمصحمص القديمةأبو

بكور375 أديب برصاص قوات  الجيش08NoNo‐06‐2012حمصتلبيسةمحمود
السبسبي376 الغني على يد قوات االمن08NoNo‐06‐2012حمصالوعرمحمدعبد

htt // t b / t h? C9LD Ejj0&f http://www.youtube.com/watch?v=C9LDuxyEjj0&fعلى يد قوات الجيش08NoNo‐06‐2012حمصالخالديةسعيد الصغير377
eature=plcp

مشيعيب378 السوري بالقائھا08NoNo‐06‐2012حمصدير بعلبةبالل http://youtu.be/YfslrZQltXkقتل بحي الخالدية بقذيفة ھاون قام الجيش
حماده379 وليد http://youtu.be/RFSD7t0vPVwعلى يد قوات األمن08NoNo‐06‐2012حمصخالديةمحمد

ف ةط ألل ق ل حماده380 http://youtu.be/RFSD7t0vPVwعلى يد قوات األمن08NoNo‐06‐2012حمصخالديةصطوف
الحمود381 حمود العشوائي08NoNo‐06‐2012حمصالقصيرخضر متزوج ولديه خمسةاطفال قتل نتيجة القصف
الحمود382 حمود خضر طفلةحمصالقصيرابنة ‐ طفلة قتلت نتيجة القصف العشوائي08NoNo‐06‐2012انثى
فارس383 قتل في الخالدية على يد قوات االمن08NoNo‐06‐2012حمصديربعلبةمحمود
الزعبي384 http://youtu.be/sDFJ7pNMmnAمجند منشق قتل برصاص قناص08YesNo‐06‐2012درعابصرى الشامعبدالرزاق
الزوباني385 فريد طرطوس08YesNo‐06‐2012درعااليادودةعالء http://youtu.be/qYHOLedlBAIمجند منشق قتل برصاص األمن في مدينة
العوقاني386 خالد بسبب إطالق النار العشوائي08NoNo‐06‐2012درعادرعا البلدمھدي
الجوابرة387 قاسم لمقتله وخطفوا جثته08NoNo‐06‐2012درعادرعا المحطةمحمد قوات االمن برمي سيارته بالرصاص مما ادى قامت بر جو جررم و و ى ص ر ب ر ي ي بر ن و

http://www.youtube.com/watch?v=s4Sh9px1iqsتوفي متأثرا بجراحه08NoNo‐06‐2012ريف دمشقدوماخليل السليك388

الطحان389 بسام دمشقتل منينمحمد البلد08NoNo‐06‐2012طفلريف http://youtu.be/ReCwE4fB3Xkطفل قتل برصاص قناص في درعا
العمر390 عرطوزتراث دمشقجديدة االمن08NoNo‐06‐2012ريف قوات http://youtuبرصاص be/UFpadNw3Pyk العمر390 دمشقجديدة عرطوزتراث http://youtu.be/UFpadNw3Pykبرصاص قوات االمن08NoNo‐06‐2012ريف

&http://www.youtube.com/watch?v=gwmz1lopfjkبرصاص قوات االمن08NoNo‐06‐2012ريف دمشقجديدة عرطوزلم يصل اسمه391
feature=youtu.be

دھشة392 دمشقجديدة عرطوزاحمد برصاص قوات االمن08NoNo‐06‐2012ريف
د393 الك جالل ناز طوزك ع دمشقجديدة 2012ريف 06 08NoNoجثته بخطف وا وقا ن اال قوات صاص ب الكردي393 جالل دمشقجديدة عرطوزكرناز جثته08NoNo‐06‐2012ريف برصاص قوات االمن وقاموا بخطف
القصير394 دمشقدوماعارف http://youtu.be/roMq‐MSxmNoبرصاص قناص08NoNo‐06‐2012ريف

http://www.youtube.com/watch?v=cx21RjW8y8kبرصاص قوات األمن08NoNo‐06‐19962012دمشقالقابوناحمد عرفان البني395
&feature=youtu.be

ا ا ششالقا ال اال ا ق ل قتل نش ن زكريا396 والجيش08YesNo‐06‐2012دمشقالقدممحمداياد مجند منشق قتل على يد قوات االمن
جنيد397 سعيد محمد بملقب بأبو دياب قتل بالرصاص العشوائي08NoNo‐06‐402012دمشقالقابونمحمود
عودة398 علي ملقب بأبو مازن قتل بالرصاص العشوائي08NoNo‐06‐622012دمشقالقابونايمن
الريحاني399 قتل بالرصاص العشوائي08NoNo‐06‐2012دمشقالقابوناحمد
مطر400 دمشقدارياشفيق http://youtu.be/rybj8q6Hzo0على يدقوات االمن08NoNo‐06‐2012ريف
شمسي401 دمشقالمليحةموفق برصاص قوات االمن08NoNo‐06‐2012ريف
خضر402 الحاج سميح بجراحه08NoNo‐06‐2012ديرالزورنبراس مھندس ويلقب بأبو سمير توفي متأثرا

ه403 ا ل ةل الزال 2012د 06 08NYذ الت ت ت قتل ا ا عدة نذ ته ا ن اعتقل ق ق http://www.youtube.com/watch?v=XUUVTWZfMvطال اسمه403 يصل وقتل تحت التعذيب08NoYes‐06‐2012ديرالزورالجورةلم حقوق اعتقل من حرم جامعته منذ عدة ايام pطالب // y /
U&feature=share

الدكماوي404 الحساني برصاص قوات األمن08NoNo‐06‐2012ديرالزوراسماعيل
ذيبان405 ريف دمشق08NoNo‐06‐2012القنيطرةعشيرة النبھانقصي في قتل على يد قوات األمن في جديدةعرطوز
الخالدي406 درعا08NoNo‐06‐2012القنيطرةعلي في السد حي في المظاھرة على النار األمن اطالق http://youtuبسبب be/MbySgozKESo الخالدي406 2012القنيطرةعلي 06 08NoNoالسد في درعا http://youtu.be/MbySgozKESoبسبب اطالق األمن النار على المظاھرة في حي
عجور407 بسبب القصف العشوائي08NoNo‐06‐242012الالذقيةالحفةسامر
السوسي408 بسبب القصف العشوائي08NoNo‐06‐2012الالذقيةالحفةمصطفى
أحمد409 حاج بسبب القصف العشوائي08NoNo‐06‐2012الالذقيةالحفةزياد
الشور410 2012الالذقيةالحفةمراد 06 08NoNoالعشوائ القصف بسبب الشور410 بسبب القصف العشوائي08NoNo‐06‐2012الالذقيةالحفةمراد
قسومة411 سيارة تستقلھا08NoNo‐06‐482012انثىالالذقيةالحفةمھا لديھا أربعة أطفال اطلقت قوات الجيش النارعلى
الدين412 عز http://youtu.be/iDrZ7XPP51cنتيجة القصف العشوائي08NoNo‐06‐2012حمصالخالديةراكان
ظاظا413 http://youtu.be/zJkfrx8hxcMنتيجة القصف العشوائي08NoNo‐06‐2012حمصالخالديةسعيد
ف414 ن ةهللا 2012الخال 06 ا08 ش ال ف الق ة hنت // b / حنوف414 http://youtu.be/6rgBE1Uw3WIنتيجة القصف العشوائي08NoNo‐06‐2012حمصالخالديةعبدهللا
ناضرين415 نتيجة القصف العشوائي08NoNo‐06‐2012حمصالخالديةسعيد
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الشراويل416 نتيجة القصف العشوائي09NoNo‐06‐2012ادلبمرتينفاروق
السعيد417 http://youtu.be/93JOeSO0Llgنتيجة القصف العشوائي09NoNo‐06‐2012ادلبمعرة النعمانھشام
السعيد418 http://youtu.be/93JOeSO0Llgنتيجة القصف العشوائي09NoNo‐06‐2012ادلبمعرة النعمانحسان
التيزري419 النعمانخلدون العشوائي09NoNo‐06‐2012ادلبمعرة القصف http://youtu.be/93JOeSO0Llgنتيجة يزري419 نون 2012بر  06 09NoNoي و http://youtu.be/93JOeSO0Llgيج  
ملحم420 http://youtu.be/93JOeSO0Llgنتيجة القصف العشوائي09NoNo‐06‐2012ادلبمعرة النعمانعالء
كالب421 عائلة http://youtu.be/93JOeSO0Llgنتيجة القصف العشوائي09NoNo‐06‐2012ادلبمعرة النعمانمن
ملحم422 عائلة http://youtu.be/93JOeSO0Llgنتيجة القصف العشوائي09NoNo‐06‐2012ادلبمعرة النعمانمن
العلي423 خالد الخالدية09NoNo‐06‐2012حمصالخالديةمحمد حي مختار وھو العشوائي القصف نتيجة العلي423 خالد الخالدية09NoNo‐06‐2012حمصالخالديةمحمد نتيجة القصف العشوائي وھو مختار حي
الحلواني424 العشوائي09NoNo‐06‐2012حمصجورة الشياحبشار http://youtu.be/GQC8m1cECfQقتل في حي القصور نتيجة القصف
النداف425 http://youtu.be/WXbcIiIChxsنتيجة القصف العشوائي09NoNo‐06‐2012حمصالخالديةعالء

عويجان426 محمود بعد اعتقاله باألمس من حاجز المؤسسة عثر اليوم على جثته قرب المقبرة 09NoYes‐06‐2012حمصتلبيسةعبدالمعين
ذ الت آثا ا ل

http://youtu.be/ilsQ9UXsuic
وعليھا آثار التعذيب

p //y /

األحمد427 نتيجة القصف العشوائي09NoNo‐06‐2012حمصالخالديةمدين
االحمد428 نتيجة القصف العشوائي09NoNo‐06‐2012حمصالخالديةرضوان
أيوب429 عدنان االمن09NoNo‐06‐2012حمصالرستنقاسم بإطالق النار على سيارته من قبل قوات

لة أثل بكور430 عصام متأثرا بجراحه09NoNo‐06‐2012حمصالحولةعمرو

http://www.youtube.com/watch?v=rO_yB‐JsNPYنتيجة القصف العشوائي09NoNo‐06‐2012حمصالخالديةتميم الحمصي431

الظاھر432 عايد 182012حمصتلبيسةبسام 06 09NoNo اثناء محاولته إطفاء الحريق الذي طال المحاصيل الزراعية بالمدينة نتيجة الظاھر432 عايد 09NoNo‐06‐182012حمصتلبيسةبسام
القصف العشوائي

الضحيك433 الكافي عبد http://youtu.be/2fuuwvLQ_QAنتيجة القصف العشوائي09NoNo‐06‐2012حمصتلبيسةوائل
بربور434 http://youtu.be/84eISUzCpnwنتيجة القصف العشوائي09NoNo‐06‐2012حمصتلبيسةوائل
غنام435 قاسم http://youtu.be/zq3vPBUOCUIبرصاص قوات الجيش09NoNo‐06‐2012حمصتلبيسةأحمد م جيشصبيم و ص /ttp://youtu.beبر q3 UOCU
شيخو436 http://youtu.be/SAw1RzdFu_wنتيجة القصف العشوائي09NoNo‐06‐2012حمصتلبيسةمحمد
الموسى437 http://youtu.be/fnEl4KFBkOYنتيجة القصف العشوائي09NoNo‐06‐2012طفلحمصالرستنشادي
الطباع438 http://youtu.be/TQ45fh7wLssعلى يد قوات االمن09NoNo‐06‐2012حمصالخالديةسمير
زعرور439 ريئف الشياح09NoNo‐06‐2012حمصالخالديةرائد جورة حي في قناص http://youtuبرصاص be/Zl‐rCCmx2ZM زعرور439 ريئف http://youtu.be/Zl‐rCCmx2ZMبرصاص قناص في حي جورة الشياح09NoNo‐06‐2012حمصالخالديةرائد
الجيزاوي440 http://youtu.be/Tk6mCqlPpnAنتيجة القصف العشوائي09NoNo‐06‐2012حمصالخالديةخالد

http://www.youtube.com/watch?v=_LAM0Rr_Yucنتيجة القصف العشوائي09NoNo‐06‐2012حمصالقصيرمصطفى أحمد مطاوع441
&feature=youtu.be

ع442 ال صالح د ةأح 2012حمصتلبي 06 09NoNoالعشوائ القصف httpنتيجة // o t be/mnRMioXPkss المرعي442 صالح http://youtu.be/mnRMioXPkssنتيجة القصف العشوائي09NoNo‐06‐2012حمصتلبيسةأحمد
بكور443 الباسط عبد http://youtu.be/AUjiPUlKTxkبرصاص قوات الجيش09NoNo‐06‐2012حمصتلبيسةوائل
الظاھر444 شحود http://youtu.be/tl‐g8MrmATQنتيجة القصف العشوائي09NoNo‐06‐2012حمصتلبيسةوائل

المخيير445 علي العشوائي09NoNo‐06‐2012حمصالقصيرمحمد القصف http://www.youtube.com/watch?v=_LAM0Rr_Yucنتيجة يير445 2012صيري 06 09NoNoي و يج  
&feature=youtu.be

اوسو446 عادل http://youtu.be/wvTBdNvB9M4برصاص قوات االمن09NoNo‐06‐2012حلبحيانعبدو
المارديني447 عربي دمشقدوماانور http://youtu.be/IE1HfitbQxIبرصاص قوات االمن09NoNo‐06‐2012ريف

أسعد448 دمشقحرستابسام http://youtuالملقب (أبو زيد سعيد)قتل نتيجة القصف العشوائي على منطقة التعلة حيث 09NoNo‐06‐282012ريف be/fFG9CQC9Llk أسعد448 دمشقحرستابسام 09NoNo‐06‐282012ريف
أصابت بيته قذيفة .

http://youtu.be/fFG9CQC9Llk

جنح449 بركات دمشقدارياأحمد االمن09NoNo‐06‐2012ريف حيث تم إستھدافه برصاص قوات

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4571برصاص قوات األمن09NoNo‐06‐2012دمشقكفر سوسةأحمد عمر شوقل450
3040429995730404299957

http://www.youtube.com/watch?v=DQWcHCS74dبرصاص قناص09NoNo‐06‐2012ريف دمشقحموريةتيسير محمود الھندي451
k

كريمة452 دمشقيبرودمحمد قتل تحت التعذيب في سجون النظام09NoYes‐06‐2012ريف
طبريني453 دمشقمسرابامحمود بجراحه09NoNo‐06‐2012ريف متأثرا طبريني453 دمشقمسرابامحمود 2012ريف 06 09NoNoمتأثرا بجراحه
الحمصي454 طعان عصام http://youtu.be/Ypf9teIIXTAمتأثرا بجراحه وھو مجند منشق09YesNo‐06‐2012درعاالشيخ مسكينرامي
الرواشدة455 عزام برصاص قوات األمن09NoNo‐06‐132012طفلدرعاابطعخلدون
النصيرات456 أطفال09NoNo‐06‐2012درعاابطعيعرب وله http://youtu.be/BxR8ssfuxZ8برصاص قوات األمن  وھو متزوج
الكراد457 حسين 2012درعادرعاالبلدمحمد 06 09NoNoعشوائ قصف الكراد457 حسين قصف عشوائي09NoNo‐06‐2012درعادرعاالبلدمحمد
الكراد458 احمد قصف عشوائي09NoNo‐06‐122012طفلدرعادرعاالبلدطالل
دلوع459 علي قصف عشوائي09NoNo‐06‐222012انثىدرعادرعاالبلدسھى
دلوع460 عطا قصف عشوائي09NoNo‐06‐452012انثىدرعادرعاالبلدنوال
ل461 ل ل لأ طفلةااال 122012انث 06 ا09 ش ف ق دلوع461 علي طفلةدرعادرعاالبلدأمل ‐ قصف عشوائي09NoNo‐06‐122012انثى
دلوع462 محمد قصف عشوائي09NoNo‐06‐282012انثىدرعادرعاالبلدھيام
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دلوع463 علي قصف عشوائي09NoNo‐06‐2012درعادرعاالبلدمحمد
دلوع464 محمد قصف عشوائي09NoNo‐06‐302012انثىدرعادرعاالبلدوفاء
دلوع465 عدنان قصف عشوائي09NoNo‐06‐132012طفلدرعادرعاالبلدحاتم
دلوع466 مرزوق عشوائي09NoNo‐06‐272012انثىدرعادرعاالبلداريج قصف وع466 رزوق بريج 272012ىرر 06 09NoNoي و  
الكراد467 تيسير قصف عشوائي09NoNo‐06‐2012انثىدرعادرعاالبلداسماء
ابازيد468 المنصور رزق العشوائي لمنزله09NoNo‐06‐2012درعادرعاالبلدمنصور استخراجه من تحت االنقاض بعد القصف تم
ابازيد469 المنصور رزق العشوائي لمنزلھا09NoNo‐06‐2012انثىدرعادرعاالبلدريتا استخراجھا من تحت االنقاض بعد القصف تم
ابازيد470 الحسن لمنزله09NoNo‐06‐2012درعادرعاالبلدرزق العشوائي بعدالقصف االنقاض تحت من استخراجه http://youtuتم be/gNg35PcBjPI ابازيد470 الحسن العشوائي لمنزله09NoNo‐06‐2012درعادرعاالبلدرزق استخراجه من تحت االنقاض بعدالقصف http://youtu.be/gNg35PcBjPIتم
بارود471 حسن نتيجة القصف العشوائي09NoNo‐06‐242012الالذقيةالحفةمحمد
طالب472 مصطفى برصاص قناص09NoNo‐06‐252012الالذقيةالحفةمحمد
طربوش473 نتيجة القصف العشوائي09NoNo‐06‐102012طفلالالذقيةبكاسحسام
د474 أ ة طفلةالالذقيةكاد 72012انث 06 09NNائ ش ال ف الق ة نت أسد474 طفلةالالذقيةبكاسديمة ‐ نتيجة القصف العشوائي09NoNo‐06‐72012انثى
أسد475 نتيجة القصف العشوائي09NoNo‐06‐102012طفلالالذقيةبكاسمحمد
أسد476 طفلةالالذقيةبكاسرھف ‐ نتيجة القصف العشوائي09NoNo‐06‐42012انثى
بيطار477 طفلةالالذقيةبكاسراما ‐ نتيجة القصف العشوائي09NoNo‐06‐92012انثى

ةط شطفلالالذق ل ف لق ة عطور478 نتيجة القصف العشوائي09NoNo‐06‐132012طفلالالذقيةبكاسعدنان
بيطار479 نتيجة القصف العشوائي09NoNo‐06‐112012طفلالالذقيةبكاسفؤاد
قدور480 نتيجة القصف العشوائي09NoNo‐06‐272012الالذقيةبكاسمنذر
عطور481 طفلةالالذقيةبكاسفاطمة ‐ نتيجة القصف العشوائي09NoNo‐06‐82012انثى
الوھاب482 عبد طفلةالالذقيةبكاسفاطمة ‐ نتيجة القصف العشوائي09NoNo‐06‐52012انثى
الوھاب483 عبد نتيجة القصف العشوائي09NoNo‐06‐132012طفلالالذقيةبكاسسنان
خليل484 نتيجة القصف العشوائي09NoNo‐06‐252012الالذقيةبكاسمحمد
األسعد485 قتل بالقنابل المسمارية10NoNo‐06‐2012ادلبمعرة النعمانعماد ن ريبر بل ب ل
البرق486 فواز قتل بالقنابل المسمارية10NoNo‐06‐2012ادلبمعرة النعمانخالد
مراش487 قتل بالقنابل المسمارية10NoNo‐06‐2012ادلبمعرة النعمانكدرو
القدور488 نبھان بسبب القصف العشوائي10NoNo‐06‐2012ادلبكفرومةمحمد

ف ق http://wwwق youtube com/watch?v=8ODkpuJTRZM الدين489 تاج ناصر محمد http://www.youtube.com/watch?v=8ODkpuJTRZMرقيب منشق قتل في دير الزور10YesNo‐06‐2012ادلبسرمينصھيب
&feature=plcp

البرق490 فراس قتل بالقنابل المسمارية10NoNo‐06‐2012ادلبمعرة النعمانعالء
البحاح491 مصطفى قتل بالقنابل المسمارية10NoNo‐06‐2012ادلبمعرة النعمانحمزة
اش492 ال انعيد النع ة 2012ادلبع 06 10NoNoالعشوائ القصف نتيجة المراش492 نتيجة القصف العشوائي10NoNo‐06‐2012ادلبمعرة النعمانسعيد
الكشوف493 نتيجة القصف العشوائي10NoNo‐06‐2012ادلبمعرة النعمانابراھيم
حسين494 حسين http://youtu.be/NnfS4eL3kUMمجند منشق قتل في الرستن10YesNo‐06‐2012ادلبمحمد
عليه495 التعرف يتم وتحولت جثته الى اشالء10NoNo‐06‐2012ادلبمعرة النعمانلم

ل ف الت ت ال الن لة اشالا ال ثت ل ت عليه496 التعرف يتم وتحولت جثته الى اشالء10NoNo‐06‐2012ادلبمعرة النعمانلم
عليه497 التعرف يتم وتحولت جثته الى اشالء10NoNo‐06‐2012ادلبمعرة النعمانلم
الباشا498 نتيجة القصف العشوائي10NoNo‐06‐2012ادلبمعرة النعمانعدنان
رعد499 أحمد  نتيجة القصف العشوائي10NoNo‐06‐2012انثىحمصالقصيرھنود

ملقب  "أبو سليمان" مھندس ومصور اعالمي  قتل نتيجة القصف العشوائي على 10NoNo‐06‐2012حمصالقصيرخالد  ابراھيم البكر500
المدينة

http://youtu.be/Rlysx9MdBNE

الكردي501 نتيجة القصف العشوائي10NoNo‐06‐2012حمصتلبيسةعبدالكريم
االحدب502 نتيجة القصف العشوائي10NoNo‐06‐2012حمصتلبيسةاحمد يبيب و يج
المدور503 ابراھيم نتيجة القصف العشوائي10NoNo‐06‐2012حمصتلبيسةمحمد
الضاھر504 محمود نتيجة القصف العشوائي10NoNo‐06‐2012حمصتلبيسةمحمد
الضاھر505 سليم نتيجة القصف العشوائي10NoNo‐06‐2012حمصتلبيسةمحمد
الكحيل506 االمن10NoNo‐06‐2012حمصالخالديةعبدالمعين قوات يد http://youtuعلى be/kbrbpsq4DUo الكحيل506 2012حمصالخالديةعبدالمعين 06 10NoNoعلى يد قوات االمنhttp://youtu.be/kbrbpsq4DUo
ادريس507 نتيجة القصف العشوائي10NoNo‐06‐2012حمصالقصيرعالء
الجنيدي508 http://youtu.be/9JmsRMA5Zn8نتيجة القصف العشوائي10NoNo‐06‐2012حمصالقصيريوسف
مطاوع509 أحمد نتيجة القصف العشوائي10NoNo‐06‐2012حمصالقصيرمصطفى
العل510 2012حمصتلبيسةضياء 06 10NoNoالعشوائ القصف نتيجة العلي510 نتيجة القصف العشوائي10NoNo‐06‐2012حمصتلبيسةضياء
عتون511 http://youtu.be/7r3QWJHS1D8نتيجة القصف العشوائي10NoNo‐06‐2012حمصتلبيسةيوسف
النعسان512 كرمو ابو نتيجة القصف العشوائي10NoNo‐06‐2012حمصتلبيسةابن
عمار513 مصطفى http://youtu.be/qRN3M1AfM1oنتيجة القصف العشوائي10NoNo‐06‐2012حمصالقصيرمحمود
ا14 الش اا الش 2012ة 06 ا10 ش ال ف الق ة نت الشبعان514 نتيجة القصف العشوائي10NoNo‐06‐2012حمصجورة الشياححسام
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http://www.youtube.com/watch?v=J6O37Ise_l0&fنتيجة القصف العشوائي10NoNo‐06‐2012حمصالخالديةعمر الكزاز515
eature=youtu.be

الخير516 أبو نتيجة القصف العشوائي10NoNo‐06‐2012حمصالخالديةتركي
الراجح517 سليمان العشوائي10NoNo‐06‐2012حمصالخالديةأحمد القصف نتيجة جح517 ر ن 2012صيي 06 10NoNoي و يج  
درباس518 مروان نتيجة القصف العشوائي10NoNo‐06‐2012حمصالغوطةعبدهللا
الزعيني519 نتيجة القصف العشوائي10NoNo‐06‐2012حمصالخالديةعلي

http://www.youtube.com/watch?v=Ot1d64zjukc&fنتيجة القصف العشوائي10NoNo‐06‐2012حمصالخالديةسمير ليلى التركماني520
eature=youtu beeature=youtu.be

مدور521 نتيجة القصف العشوائي10NoNo‐06‐2012حمصتلبيسةحسن
الحسين522 http://youtu.be/cQuBHd7cS14مجند منشق برصاص الجيش10YesNo‐06‐2012حمصباب السباعأحمد
اسمھا523 يصل طفلةحمصالرستنلم ‐ تلبيسة10NoNo‐06‐2012انثى في http://youtu.be/nCsf5oy_kccطفلة قتلت نتيجة القصف العشوائي
ت524 الز اق ش ن 2012حلاند 06 10NNائ ش ال ف الق ة نت الزيت524 شراق حسون نتيجة القصف العشوائي10NoNo‐06‐2012حلبحيانمحمود
أحمدعترو525 نتيجة القصف العشوائي10NoNo‐06‐2012حلبحيانعبدالحميد
كجك526 رمضان نتيجة القصف العشوائي10NoNo‐06‐2012حلبعندانفواز
جميل527 أبو http://youtu.be/D3CEJVjA52cمجند منشق برصاص الجيش10YesNo‐06‐2012حلبتل رفعتعبدالسالم

أللل عباس528 نورس محمد برصاص األمن10NoNo‐06‐2012حلبمارععبدالرحمن

ملقب ابو كاسم توفي متأثرا بجراحه التي أصيب بھا يوم أمس بسبب القصف10NoNo‐06‐2012ريف دمشقحرستاسليم قاسم529

حمودة530 http://youtu.be/dkq4_YUJo3Eبرصاص األمن في بلدة دير العصافير10NoNo‐06‐2012دمشقجوبرھشام
الشيخ531 زياد دمشققطنانور برصاص األمن10NoNo‐06‐12012طفلريف

http://www.youtube.com/watch?v=dOSAt4Wdou0القصير10NoNo‐06‐2012ريف دمشقالمعضميةسومر الشيخ532
&feature=g‐all‐u

الشيخ533 زياد دمشققطنازياد برصاص األمن10NoNo‐06‐102012طفلريف يخ زي قزي نري ص بر
ناصيف534 دمشققطنامحمود برصاص األمن10NoNo‐06‐502012ريف
ھنداوي535 عوض توفيت متأثرة بجراحھا جراء القصف العشوائي يوم امس10NoNo‐06‐502012انثىدرعادرعا البلدتركية
النعمان536 باير برصاص قوات  الجيش10NoNo‐06‐2012انثىدرعاسحم الجوالنرسمية

ةة http://wwwأث youtube com/watch?v=ralAbEp3ecw& الزرزور537 اللطيف &http://www.youtube.com/watch?v=ralAbEp3ecwمتأثر بجراحه نتيجة القصف العشوائي10NoNo‐06‐2012درعاالنعيمةمحمد
feature=youtube_gdata_player

الخصواني538 محمد المدينة10NoNo‐06‐2012درعاالشيخ مسكينيوسف برصاص الحاجز الجنوبي جنوب
األحمد539 الكريم عبد العمري10NoNo‐06‐102012طفلدرعاطفسمحمد برصاص قناص عند حاجز الجامع
تول540 زكين الكيةفھد ال 2012الحسكةواد 06 10YesNoشق د يف ب وة الك ف ودفن ص ح ف قتل نشق جند متولي540 مزكين بريف دمشق10YesNo‐06‐2012الحسكةوادي المالكيةفھد مجند منشق قتل في حمص ودفن في الكسوة
اسماعيل541 نتيجة القصف العشوائي10NoNo‐06‐312012الالذقيةالحفةعلي

في مشفى الجامعة بأنطاكيا متأثرا بجراحه التي أصيب بھا بسبب القصف 10NoNo‐06‐302012الالذقيةالحفةمحمد علي عبدهللا542
العشوائي

أ ةالأ االالذق ش ال ف الق ة نت قتل ال الش ل ا لق أمين543 العشوائي10NoNo‐06‐402012الالذقيةالمريجأحمد ملقب ابوعلي الشمالي قتل نتيجة القصف

برصاص قوات األمن في سلمى10NoNo‐06‐242012الالذقيةجبلةملھم فايز طريفي544
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3540
18361332721&set=a.143691175698775.30007.100

001736790802&type=1

10NoNo‐06‐2012حمصالحميديةبالل ادريس545
نتيجة القصف 
http://youtu.be/2uCadm‐zh7oالعشوائي

الطحش546 محمد أريحا11NoNo‐06‐2012انثىادلبمعربليتعبسية http://youtu.be/MzNCfuTYDQEبقذيفة استھدفت حافلتھم على طريق ش ي يب ريىرب ريق ى ھم ھ ي pب //y / Q
محمد547 الحاج http://youtu.be/URUX2manPS0برصاص قناص11NoNo‐06‐172012طفلادلبسرجةموسى
الدبل548 خير محمد أريحا11NoNo‐06‐2012ادلبأريحازكوان http://youtu.be/MwY‐a5FsaXgبقذيفة استھدفت حافلتھم على طريق
حمدان549 صبحي http://youtu.be/70S1cinXtmcنتيجة القصف على سھل الروج11NoNo‐06‐552012ادلبعين شيبممدوح
حمدان550 محمد شيبساھر الروج11NoNo‐06‐352012ادلبعين سھل على القصف http://youtuنتيجة be/rrymG 1TIls حمدان550 محمد 352012ادلبعين شيبساھر 06 11NoNoنتيجة القصف على سھل الروجhttp://youtu.be/rrymG_1TIls
حمدان551 عبداللطيف http://youtu.be/rrymG_1TIlsنتيجة القصف على سھل الروج11NoNo‐06‐402012ادلبعين شيبزياد
حمدان552 زياد انثىادلبعين شيبمرام ‐ http://youtu.be/dPRcVOjC13Uنتيجة القصف على سھل الروج11NoNo‐06‐152012طفلة
حمدان553 خالد http://youtu.be/dPRcVOjC13Uنتيجة القصف على سھل الروج11NoNo‐06‐502012انثىادلبعين شيبفطيم
حمدان554 ممدوح شيبعال انثادلبعين 172012طفلة 06 11NoNoالروج سھل عل القصف http://youtuنتيجة be/GYJHOtFQLEY حمدان554 ممدوح انثىادلبعين شيبعال ‐ http://youtu.be/GYJHOtFQLEYنتيجة القصف على سھل الروج11NoNo‐06‐172012طفلة
مغالج555 مصطفى http://youtu.be/Oy4DbA786fcبرصاص قناص11NoNo‐06‐2012ادلبكفرعويدمحمود

http://www.youtube.com/watch?v=Z1uqsUdh548باستھداف سيارته من حاجز في معرة النعمان11NoNo‐06‐2012ادلبكفرومةطارق ابراھيم البيور556

ال القا ف للا 2012ا 06 11Yاكا االشت أثنا تش ا نش ط hش // b / l السعيد557 عبدالقادر http://youtu.be/628NPlgAZgEشرطي منشق استشھد أثناء االشتباكات11YesNo‐06‐2012ادلبمحمبلرائف
عبدالعال558 رضا http://youtu.be/jsLNxX80c2Mرقيب أول منشق استشھد أثناء االشتباكات11YesNo‐06‐2012ادلبمحمبلمحمد
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صواف559 مصطف http://youtu.be/628NPlgAZgEشرطي منشق استشھد أثناء االشتباكات11YesNo‐06‐2012ادلبمحمبلمحمد
غريبي560 سنقر مجند منشق قتل في حمص11YesNo‐06‐2012ادلبأريحاقتيبة
عنبر900 دمشقدوماوليد http://youtu.be/hPXlLJGUzGcبرصاص قوات األمن15NoNo‐06‐2012ريف

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

اصيب برأسه برصاص قوات االمن15NoNo‐06‐232012ريف دمشقحرستاوائل الخراط901

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

snc6/181031_271925666248544_1125189530_n.jp
g

هللا902 فتح سعيد دمشقيبرودنعيم النبك15NoNo‐06‐2012ريف مدينة في األمن قوات برصاص هللا902 فتح سعيد دمشقيبرودنعيم النبك15NoNo‐06‐2012ريف برصاص قوات األمن في مدينة
المعاذ903 دمشقدومامعتز http://youtu.be/XITKNeCYxhwبرصاص قناص15NoNo‐06‐2012ريف
عليه904 التعرف يتم دمشقحرستالم الكيالني15NoNo‐06‐142012طفلريف قامت قوات االمن بقنصه عند محطة وقود

قرقورة905 دمشقمعضمية الشامتيسير صدره وھو يقف أمام منزله15NoNo‐06‐2012ريف االحتياجات الخاصة اصيب بثالث طلقات في ذوي من مم ي ي

الدرة906 المجيد عبد دمشقدوماعدنان اثر القصف العشوائي15NoNo‐06‐2012ريف
خضر907 أبو على يد قوات الجيش15NoNo‐06‐2012الالذقيةالحفةمحمد
الزھدي908 جاسم غسان عبود15NoNo‐06‐112012طفلديرالزوروسام اصيب برصاص قناص بالقرب من دوار

ف لش لك ل شف قالل ل الشريف909 مالك على يد قوات االمن15NoNo‐06‐302012ديرالزورالعكيرشيفيصل
اللطيف910 خضر األمن15NoNo‐06‐2012ديرالزورالميادينعبدهللا قتل في مدينة حلب برصاص قوات
مسبحة911 دمشقزملكامحمد إعدم على يد قوات األمن15‐06‐242012ريف
لولو912 قوات الجيش .15‐06‐2012طرطوسبانياسعبدالقادر يد رقيب اول قتل في مدينة الرستن بحمص على
الحمود913 http://youtu.be/aQc7sdO‐5cEمجند منشق قتل على يد قوات الجيش15Yes‐06‐2012ديرالزورأحمد

قتل على يد قوات االمن16‐06‐2012ريف دمشقبرودموسى خضر914
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4338
06239973476&set=a.230443760309726.61113.230

184560335646&type=1184560335646&type=1

http://www.youtube.com/watch?v=w6S0KyXusCUقتل برصاص قناص في جورة الشياح16‐06‐2012حمصالخالديةمحمود زقريط915

http://www.youtube.com/watch?v=JPBnYBIVCagقتل على يد قوات األمن16‐06‐2012حمصالبياضةبالل غنام916

الغزاوي1380 دمشقدوماخالد http://youtu.be/mlxSoQYQsgIنتيجة القصف العشوائي21‐06‐2012ريف
الضب1381 أحمد دمشقدوماياسين http://youtu.be/vgCoJD3KOQsنتيجة القصف العشوائي21‐06‐2012ريف
الطبجي1382 دمشقدوماياسر http://youtu.be/0fLvMV7APMUمتأثرا بجراحه21‐06‐2012ريف
حجاز1383 ون اأ دمشقدو 2012ريف 06 العشوائ21 القصف httpنتيجة // o t be/ZocM2Wer9XM حجازي1383 دمشقدومامأمون http://youtu.be/ZocM2Wer9XMنتيجة القصف العشوائي21‐06‐2012ريف
خيتي1384 دمشقدوماعمار http://youtu.be/flNun7yGcvIنتيجة القصف العشوائي21‐06‐2012ريف

‐https://www.youtube.com/watch?v=25Nw0Cنتيجة القصف العشوائي21‐06‐2012ريف دمشقدوماخليل الترك1385
p6fU&#38;feature=youtube_gdata

ط شاش اف ش ال ف الق ة //نت / طه1386 دمشقدومابشير http://youtu.be/RFDcxKnU3Qgنتيجة القصف العشوائي21‐06‐2012ريف
الحموي1387 عمر دمشقدومامحمد http://youtu.be/qhIEpjYR9I4نتيجة القصف العشوائي21‐06‐2012ريف

http://www.youtube.com/watch?v=V7AFB9yxCRQنتيجة القصف العشوائي لمدينة دوما21‐06‐2012ريف دمشقكفربطنامحمد ھدلو1388
&#38;feature=youtube_gdata

خيبة1389 دمشقدومابالل  http://youtu.be/5POjbHfCh1Uنتيجة القصف العشوائي21‐06‐302012ريف
المصري1390 يوسف دمشقدوماوائل http://youtu.be/8_UqgN1SDbkبشظية قذيفة21‐06‐2012ريف

http://www.youtube.com/watch?v=fOzrgcjXEyo&fنتيحة القصف العشوائي وجثثه موجودة في المشفى21‐06‐2012ريف دمشقدوماقتيل لم يصل اسمه1391
eature=youtu.beeature youtu.be

http://www.youtube.com/watch?v=fOzrgcjXEyo&fنتيحة القصف العشوائي وجثثه موجودة في المشفى21‐06‐2012ريف دمشقدوماقتيل لم يصل اسمه1392
eature=youtu.be

http://www.youtube.com/watch?v=fOzrgcjXEyo&fنتيحة القصف العشوائي وجثثه موجودة في المشفى21‐06‐2012ريف دمشقدوماقتيل لم يصل اسمه1393
eature=youtu beeature=youtu.be

الساعور1394 محمد دمشقدوماغسان حلب21‐06‐222012ريف قتل اثناء محاولته االنشقاق في

‐http://www.youtube.com/watch?v=6iNGKقتل على يد قوات الجيش في حي الربيع العربي21‐06‐2012حمصالرستنمحمد أيوب1395
gE3wc&feature=plcp

http://www facebook com/photo php?fbid 26055
في برصاص قناص في حي الحميديه بحمص21‐06‐762012حمصباب الدريببدر الدين النجار1396

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=26055
6754046438&set=a.132670656835049.19222.1226

59141169534&type=1&ref=nf
الشامي1397 خليل قبل الجيش21Yes‐06‐2012حماةعمر http://youtu.be/Wl_FYsGD0NYعسكري منشق قتل أثناء اقتحام الحي من
ز1862 ال 302012اةاث 06 ش26 ال ا ق ل الرزوق1862 على يد قوات الجيش26‐06‐302012حماةصورانھيثم
الحلو1863 أحمد معردس26‐06‐222012حماةطيبة االمامعمر أصيب بطلق ناري في رأسه على حاجز
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حمادة1864 معردس26‐06‐2012حماةكفرنبودةمحمد أصيب برصاص قوات األمن عند حاجز

متاثرا بجراحه26‐06‐212012حلبالصاخوربشير مرعي1865

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

ash3/s720x720/528076 162806430510947 194805ash3/s720x720/528076_162806430510947_194805
5236 n.jpg

عبيان1866 القادر عبد على يد قوات األمن26‐06‐2012حلباألتاربخالد
الشلو1867 حايد أبراھيم على يد قوات األمن26‐06‐2012انثىحلباألتاربزوجة
العمر1868 عبيد موس طفلةحلباالتاربمحمد ‐ طفلتان26‐06‐252012انثى ولديه متزوج األمن قوات يد http://youtuعل be/B4vBl WpmvA العمر1868 عبيد موسى طفلةحلباالتاربمحمد ‐ طفلتان26‐06‐252012انثى http://youtu.be/B4vBl_WpmvAعلى يد قوات األمن متزوج ولديه
االسم1869 يصل وخطف جثمانه26Yes‐06‐2012الحسكةالدرباسيةلم منشق قامت قوات االمن باطالق النار عليه مجند

http://www.youtube.com/watch?v=nVb7‐txJ6mUتوفي متأثرا بجراحه التي اصيب بھا في وجھه26NoNo‐06‐2012الالذقيةالحفةحسام مبّيض1870

htt // t b / t h? l13 A ‐http://www.youtube.com/watch?v=el13asAeنتجة القصف العشوائي27‐06‐2012ادلبخان السبيلجمال بكر الدرويش1871
YI&feature=youtu.be

‐http://www.youtube.com/watch?v=el13asAeنتجة القصف العشوائي27‐06‐2012ادلبخان السبيلمصطفى جمال الدرويش1872
YI&feature=youtu.be

‐http://www.youtube.com/watch?v=el13asAeنتجة القصف العشوائي27‐06‐2012ادلبخان السبيلمحمد ياسين العبدو1873
YI&feature=youtu.be

وھوب1874 احمد السبيل27‐06‐2012ادلبتل دبسحميد http://youtu.be/BE3R2wsGuJQقتل نتجة القصف العشوائي على خان
العقدي1875 احمد السبيل27‐06‐2012ادلبتل دبسماھر http://youtu.be/Ip‐WoyjPya0قتل نتجة القصف العشوائي على خان
وھوب1876 احمد السبيل27‐06‐2012ادلبتل دبسزياد http://youtu.be/tIcy7Svu7UMقتل نتجة القصف العشوائي على خان

&http://www.youtube.com/watch?v=GSLHxlVqIC0قتل نتجة القصف العشوائي على خان السبيل27‐06‐2012ادلبتل دبسأحمد مصطفى الرشيد1877
feature=player_detailpage#t=0s

ماضي1878 نتيجة القصف العشوائي27‐06‐2012ادلبخان السبيلمحمد بيلي يبن و يج
الصطوف1879 احمد نتيجة القصف العشوائي27‐06‐2012ادلبخان السبيلعبدالمعين
العبد1880 بشير يوم أمس27NoNo‐06‐2012انثىادلبخان السبيلوردة متأثرة بجراحھا جراء القصف العشوائي
حسين1881 حاج نتيجة القصف العشوائي27‐06‐2012ادلببسامسحمودي
المنصور1882 العشوائي27‐06‐2012ادلببسامسعبدهللا القصف نتيجة المنصور1882 نتيجة القصف العشوائي27‐06‐2012ادلببسامسعبدهللا
اليوسف1883 http://youtu.be/lB‐pToZEz50قتل تحت التعذيب27Yes‐06‐2012ادلبالمغارةنديم
الدين1884 العز http://youtu.be/Adurg_G3V3Iبرصاص األمن27‐06‐2012ادلبكفرالتةعبدهللا
الشيخ1885 محمد ولديه 5 أوالد27‐06‐2012ادلبسرمدامصطفى صبحية  متأثرا بجراحه وكان أصيب بطلقات http://youtu.be/i2r4zWIgdZAأمه
و1886 ال انعةھشا 2012ادلبالت 06 الجيش27 قوات يد httpعل // o t be/W 1mjQhY73M السوسي1886 http://youtu.be/Ww1mjQhY73Mعلى يد قوات الجيش27‐06‐2012ادلبالتمانعةھشام
األبرش1887 محمد http://youtu.be/zYR_ykLp4PYنتيجة القصف العشوائي27‐06‐2012ادلبمعردبسةوسيم
السكاف1888 احمد أم أنس قتلت برصاص قناص27‐06‐512012انثىادلبالبارةفاطمة
الغجر1889 الدقس عوض برصاص قوات االمن على طريق حلب دمشق الدولي27‐06‐2012ادلبالتحواصل

ال ضا لا اا ش ال ف الق ة نت الحجي1890 رمضان نتبجة القصف العشوائي27‐06‐2012ادلبمعردبسيعماد
عوض1891 محمد http://youtu.be/VGqAr0E_xhwعلى يد قوات الجيش27‐06‐2012ادلبفركياخالد
البدوي1892 مصطفى http://youtu.be/uW50IB8y2_Qقتل برصاص قناصة في سراقب27‐06‐662012ادلببنشمحمود
تناري1893 http://youtu.be/sti5jbI2wbEبالقصف العشوائي27‐06‐2012ادلبمعرة النعمانمحمود
علي1894 حاج زكريا http://youtu.be/PGG9s09oi8Uنتيجة القصف العشوائي27‐06‐2012ادلبسراقبمحمد

وذلك بعد أن منعه حاجز الجيش من التوجه إلى المشفى إلجراء عملية غسيل 27‐06‐2012ادلبقيماسناصر الخلف1895
الكليتين

العزو1896 علي المروحي27‐06‐132012طفلادلبالھبيطزياد قامت قوات الجيش بقصفھم بالطيران زو ي يھبيزي رو ن ير ب ھم ب جيش و
العزو1897 علي المروحي27‐06‐222012انثىادلبالھبيطصفاء قامت قوات الجيش بقصفھم بالطيران
اسمه1898 يصل المروحي27‐06‐2012طفلادلبالھبيطلم طفل قامت قوات الجيش بقصفھم بالطيران
حميكو2323 رمضان محمد http://youtu.be/0nAc6sutphMاثر سقوط قذيفة على معمل حميكو30‐06‐272012حلبدار عزةأحمد
الخليل2324 العشوائي30‐06‐502012حلببزاعةفاطمة القصف نتيجة ابنھا مع قتلت الخليل2324 502012حلببزاعةفاطمة 06 قتلت مع ابنھا نتيجة القصف العشوائي30
الخليل2325 قتل مع أمه نتيجة القصف العشوائي30‐06‐152012طفلحلببزاعةعبدهللا
سمحة2326 محمود قتل على يد قوات األمن30‐06‐2012حمصدير بعلبةعبدالناصر
قاسم2327 برصاص قوات الجيش30‐06‐2012حمصتدمرمحمود
مھران2328 عمرويوسف 2012حمصبابا 06 جراحه30 http://youtuمتأثرا be/dqxUWZVt2oA مھران2328 http://youtu.be/dqxUWZVt2oAمتأثرا جراحه30‐06‐2012حمصبابا عمرويوسف
الصويص2329 الرحمن عبد بالقصف العشوائي30‐06‐212012حمصتلبيسةعالء
العودة2330 بدرعا30Yes‐06‐2012حمصعشيرةخالد مجند منشق قتل في مدينة خربة غزالة
الكرباع2331 محمود برصاص قوات الجيش30‐06‐2012حمصتدمرمحمد
ه2332 ا ل ل ل 2012قت 06 30Yاة ف ال نطقة ف ش ال ا قتل نش ن بعد2332 اسمه يصل لم الحيرين في حماة30Yes‐06‐2012حمصقتيل منشق قتل برصاص الجيش في منطقة بين مجند
النومان2333 تحت التعذيب30NoYes‐06‐2012الحسكةالغويرانمحمد
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سلواية2334 أحمد المريج30‐06‐2012الالذقيةالصليبةأمين قتل نتيجة القصف العشوائي على بلدة
طه2335 إبراھيم االنشقاق30‐06‐2012الرقةحمام التركمانخليل قتل برصاص قوات الجيش اثناء محاولته
بيطار2336 الزور30‐06‐2012انثىحمصعبير http://youtu.be/edB08feT19kقتلت بالقصف العنيف على دير
اليمني561 أمين القصف11NoNo‐06‐2012ادلبشاغوريتمحمد نتيجة ي561 ي 2012بوريين 06 11NoNo يج
الحجي562 عبدالرزاق نتيجة القصف11NoNo‐06‐2012ادلبشاغوريتعبدالھادي
ياسين563 حاج الرزاق عبد نتيجة القصف11NoNo‐06‐2012ادلبشاغوريتخالد
لعموط564 محمد http://youtu.be/EQmbNrINz1Iنتيجة القصف على شاغوريت11NoNo‐06‐2012ادلبمرعيانفاروق
لعموط565 شاغوريت11NoNo‐06‐2012ادلبمرعيانوائل عل القصف http://youtuنتيجة be/EQmbNrINz1I لعموط565 http://youtu.be/EQmbNrINz1Iنتيجة القصف على شاغوريت11NoNo‐06‐2012ادلبمرعيانوائل
حزاريني566 http://youtu.be/EQmbNrINz1Iنتيجة القصف على شاغوريت11NoNo‐06‐2012ادلبمرعيانايمن
لعموط567 ابراھيم نتيجة القصف على شاغوريت11NoNo‐06‐2012ادلبمرعيانمحمود
حمرة568 نايف نتيجة القصف على شاغوريت11NoNo‐06‐2012ادلبمرعيانخالد
ان569 الش 2012ادلاتن 06 11NNت شاغ عل ف الق ة نت الشيحان569 نتيجة القصف على شاغوريت11NoNo‐06‐2012ادلبحميماتنسيم
حزاريني570 نتيجة القصف على شاغوريت11NoNo‐06‐2012ادلبمرعيانايمن
البركات571 نتيجة القصف11NoNo‐06‐2012ادلباللجبركات
الرشيد572 نتيجة القصف11NoNo‐06‐2012ادلباللجمحمد

لل فا لق ة الموسى573 ابراھيم نتيجة القصف11NoNo‐06‐2012ادلبارنبامحمد
العلوش574 فواز نتيجة القصف11NoNo‐06‐2012ادلبصراريفزاھر
الھوية575 http://youtu.be/FeO_LIcqocYوجد في االراضي الزراعية11NoNo‐06‐2012ادلبالراميمجھول
خطيب576 خالد نتيجة القصف على شاغوريت11NoNo‐06‐2012ادلبمرعيانوائل
بكور577 نتيجة القصف11NoNo‐06‐2012ادلبشاغوريتعبدالحكيم
العلوش578 حسين ويلقب بأبو حسين11NoNo‐06‐2012ادلبصراريفراتب برصاص قوات الجيش في بلدة شاغوريت قتل
حمجي579 سعيد المدنية11NoNo‐06‐2012ادلباريحامصطفى استھدفه حاجز للجيش عند مدخل
المحمد580 قوات االمن11NoNo‐06‐2012طفلحماةمشاع األربعينمحمد http://youtu.be/gRORx01mbQoملقب بالشيخة لديه طفالن قتل برصاص قناص ين رب نع و ص ص بر ل ن ي ي ب ttp://youtu.be/gب O 0 bQo
بسيس581 رسالن برصاص قناص11NoNo‐06‐172012طفلحماةقسطونرامي
جلعوط582 االله عبد بحرق جثته11NoNo‐06‐162012طفلحماةقسطونابراھيم برصاص قوات األمن وقاموا بعد ذلك
الحمدو583 علي لديه خمسة اطفال قتل تحت التعذيب11NoYes‐06‐362012حماةجريجسفدعوس
لوك584 محمد ادلب11NoNo‐06‐302012حماةقليدينفاروق لوك584 محمد ادلب11NoNo‐06‐302012حماةقليدينفاروق
رضوان585 أحمد http://youtu.be/N4pCHBIf_Zgنتيجة القصف العشوائي11NoNo‐06‐2012حمصالبويضة الشرقيةعادل

أبو موريس من الطائفة المسيحية قتل برصاص قناص اثناء ذھابه إلحضار الخبز11NoNo‐06‐2012القصيرحمصعطا هللا إبراھيم بيطار586

الك587 ؤوف ال عبد تنالف طفلةحمصال 2012انث 06 11NoNoالعشوئ القصف نتيجة قتلت طفلة الكسم587 الرؤوف عبد طفلةحمصالرستنسالف ‐ طفلة قتلت نتيجة القصف العشوئي11NoNo‐06‐2012انثى
السعيد588 عمر احمد متاثرا بجراحه11NoNo‐06‐172012طفلحمصالحولةقاسم
اليافي589 قناص11NoNo‐06‐2012حمصالغوطةعمار قتل على طريق الكورنيش برصاص
فاضل590 بالقصف العشوائي11NoNo‐06‐2012حمصالقصيرعبدالرزاق

// / http://www.youtube.com/watch?v=YcOCD8qq6s0بالقصف العشوائي11NoNo‐06‐2012حمصتلبيسةغسان كنعان591
&feature=youtu.be

http://www.youtube.com/watch?v=jIqDYjzdnbA&fبالقصف العشوائي11NoNo‐06‐2012حمصتلبيسةحمود الدرنب592
eature=youtu.be

الخطيب593 http://youtu.be/GMYwnK1Ue4cنتيجة القصف العشوائي11NoNo‐06‐2012حمصالرستنعبدالكريم
الجاعور594 محمد برصاص قناص11NoNo‐06‐2012حمصالقصيرعمر
بوظان595 الرحمن عبد بالقصف العشوائي11NoNo‐06‐2012حمصالخالديةمحمد
السلقيني596 زين /http://youtu.beبالقصف عشوائي11NoNo‐06‐2012حمصالخالديةمحمد RKVq0Qhh9I ي ي ييزين و pب //y /_ q Q
الشبعان597 http://youtu.be/T_VaCIFk2s8قتل بالقصف على حي الخالدية11NoNo‐06‐2012حمصجورة الشياحأكرم
اسمه598 يصل http://youtu.be/CdZh4YBxv1kبالقصف العشوائي11NoNo‐06‐2012حمصجورة الشياحلم

http://www.youtube.com/watch?v=FJU32iXbnKkتوفي متأثرا بجراحه في تركيا11NoNo‐06‐2012حلباألتاربمحمد غزال المرعي599

مجند منشق قتل في العشارة بدير الزور نتيجة القصف العشوائي ودفن ھناك11YesNo‐06‐2012حلبيونس اشقر600

مرجان601 حمدو جثته11NoNo‐06‐2012حلبحيانأحمد قتل على يد قوات الجيش وقامو بحرق
اوسو602 عادل 2012حلبحيانعبدو 06 11NoNoالجيش قوات يد عل اوسو602 عادل على يد قوات الجيش11NoNo‐06‐2012حلبحيانعبدو
الداغر603 محمد العشوائي11NoNo‐06‐202012درعاانخلسالمة من ذوي االحتياجات الخاصة قتل بالقصف
الدين604 عز سميح لتدھورھا ووفاته11NoNo‐06‐2012درعاحطينعبدهللا قامت قوات االمن باستھداف سيارته مما ادى
نسب605 الدين سيف دمشقالكسوةسفيان االمن11NoNo‐06‐2012ريف باستھداف سيارته برصاص قوات
ا606 ز ةز ا شقالخ 2012ف 06 ة11 الك ف اال ا ق ا ته ا اف ت ا عواد606 زيد دمشقالخيارةزيد في الكسوة11NoNo‐06‐2012ريف باستھداف سيارته برصاص قوات االمن 
بكري607 الشيخ دمشقدومابسام أمام منزله11NoNo‐06‐402012ريف http://youtu.be/jDILTY6V8M4أصيب بطلق ناري مباشر في الرأس وھو
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قامت قوات االمن بمالحقته يوم امس وعثر اليوم على جثته مرمية باحد االبنيه 11NoNo‐06‐2012ريف دمشققطنامحمد حسين الحوسة608
المجاورة للمقبر

https://www.youtube.com/watch?v=gX6s2i9lZAw

ھاشم609 بسبب القصف العشوائي11NoNo‐06‐2012دمشقبرزةحمزة
الكريدي610 العشوائي11NoNo‐06‐2012دمشقالقابونطارق القصف بسبب ي610 ري 2012قبونرق 06 11NoNoي و بب   ب
الدرويش611 آل من دمشقمسراباقتيل اثر سقوط قذيفة على منزلھم11NoNo‐06‐2012ريف
الدرويش612 آل من دمشقمسراباقتيل اثر سقوط قذيفة على منزلھم11NoNo‐06‐2012ريف
الدرويش613 آل من دمشقمسراباقتيل اثر سقوط قذيفة على منزلھم11NoNo‐06‐2012ريف
الدرويش614 آل من دمشقمسراباقتيل منزلھم11NoNo‐06‐2012ريف عل قذيفة سقوط اثر الدرويش614 آل من دمشقمسراباقتيل اثر سقوط قذيفة على منزلھم11NoNo‐06‐2012ريف
الدرويش615 آل من دمشقمسراباقتيل اثر سقوط قذيفة على منزلھم11NoNo‐06‐2012ريف

http://www.youtube.com/watch?v=wQvcN0qIvTUنتيجة القصف العشوائي11NoNo‐06‐2012ديرالزورالعشارةأحمد محمود النايف616

ا617 الك ادة ةنا شا الزال 2012انثدي 06 11NNائ ش ال ف الق ة نت قتلت الكماري617 حمادة قتلت نتيجة القصف العشوائي11NoNo‐06‐2012انثىديرالزورالعشارةسيناء
الكماري618 قتلت نتيجة القصف العشوائي11NoNo‐06‐2012انثىديرالزورالعشارةحنان
الكماري619 ناصر طفل قتل نتيجة القصف العشوائي11NoNo‐06‐12012طفلديرالزورعامر
الدويل620 ناصر طفلةديرالزورالعشارةتھاني ‐ طفل قتل نتيجة القصف العشوائي11NoNo‐06‐2012انثى

ة ط ل أ ةهللا قطفلالل ل ف ف ل ق العطية621 أحمد http://youtu.be/o9CJFXLcZOoقتل بتفجير افتعلته  قوات االمن11NoNo‐06‐162012طفلديرالزورالجورةعبدهللا
النعوم622 فواز http://youtu.be/o9CJFXLcZOoقتل بتفجير افتعلته  قوات االمن11NoNo‐06‐372012ديرالزورالجورةفايز
العائلة623 مجھول http://youtu.be/o9CJFXLcZOoقتل بتفجير افتعلته  قوات االمن11NoNo‐06‐122012ديرالزورالجورةحسين
عليه624 التعرف يتم لم http://youtu.be/wNawSRaD9m8قتل بتفجير افتعلته  قوات االمن11NoNo‐06‐2012ديرالزورالجورةقتيل

http://www.youtube.com/watch?v=Z6Y4p3‐5VFgقتل بتفجير افتعلته  قوات االمن11NoNo‐06‐202012ديرالزورالجورةمحمد المشعان625

http://www.youtube.com/watch?v=Z6Y4p3‐5VFgفي الصف الثالث متوسط قتل بتفجير افتعلته  قوات االمن11NoNo‐06‐2012ديرالزورالجورةعبدهللا المشعان626

اسمه627 يصل لم http://youtu.be/o9CJFXLcZOoقتل بتفجير افتعلته  قوات االمن11NoNo‐06‐2012ديرالزورالجورةقتيل
عنجوكة628 متاثرا بجراحه11NoNo‐06‐172012طفلالالذقيةالحفةعبادة
حسن629 قبل قوات الجيش11NoNo‐06‐2012الالذقيةالحفةمحمد ناطق اعالمي ملقب بابو سھيل قتل بقذيفة من
أزھري630 احمد التعذيب11NoYes‐06‐262012الالذقيةالصيداويحسن تحت 2012وقتل أزھري630 احمد 2012وقتل تحت التعذيب11NoYes‐06‐262012الالذقيةالصيداويحسن
العمر631 حمدان طفلةادلبعين شيبرحاب ‐ طفلة توفيت متأثرة بجراحھا12‐06‐162012انثى
األمين632 أسعد متأثرا بجراحه وھو مجند منشق12Yes‐06‐2012ادلبجوزيفبشير
الفاعور633 خالد http://youtu.be/u4ktapXchlQإطالق رصاص عشوائي12‐06‐2012ادلبعين شبيبفرحان
اھي634 االب ن ح اھي ةاب ح ة 2012ادلبع 06 االنشقاق12 حاولته خالل قتل ط ش االبراھيم634 حسن شرطي قتل خالل محاولته االنشقاق12‐06‐2012ادلبمعرة حرمةابراھيم
عجان635 مرھف برصاص قناص12‐06‐2012ادلبكفرنجدمعتز
العموري636 مصطفى متأثرة بجراحھا12‐06‐2012انثىحماةموركتركية
السبعاوي637 راكان الحدود اللبنانية12‐06‐392012حماةالصواعقزياد استھداف الحافلة التي يقلھا من حماة إلى

ل ةاةف نان الل ال إل اة ا قل الت افلة ال اف ت ا عليوي638 الحدود اللبنانية12‐06‐322012حماةمعردسيوسف استھداف الحافلة التي يقلھا من حماة إلى
حنبظلي639 إطالق رصاص عشوائي12‐06‐2012حماةجسر المزراببالل

http://www.youtube.com/watch?v=f5YmIfco2ycنتيجة القصف العشوائي وھو يلقب بأبو عبد هللا12‐06‐2012حمصالرستنأحمد ناجية640

الطويل641 http://youtu.be/JUZv1JT4y_Yنتيجة القصف العشوائي12‐06‐2012حمصالرستنوسام
قطيع642 http://youtu.be/JUZv1JT4y_Yنتيجة القصف العشوائي12‐06‐2012حمصالرستنحسام
مطر643 خليل ربلة12‐06‐2012حمصالقصيرأحمد قتل على يد قوات الجيش عند حاجز
مطر644 خليل ربلة12‐06‐2012حمصجوسيهإبراھيم قتل على يد قوات الجيش عند حاجز ر ي يم يإبر ربجو جز جيش و ي ى
مطر645 قتل على يد قوات الجيش في منزله12‐06‐2012حمصالقصيرعلي
اسمه646 يصل لم اثار التعذيب12Yes‐06‐2012حمصالقصيرقتيل عثر على جثته بالقرب من حاجز ربلة وعليھا
اسمه647 يصل لم اثار التعذيب12Yes‐06‐2012حمصالقصيرقتيل عثر على جثته بالقرب من حاجز ربلة وعليھا
اسمه648 يصل لم التعذيب12Yes‐06‐2012حمصالقصيرقتيل اثار وعليھا ربلة حاجز من بالقرب جثته على عثر اسمه648 يصل لم 2012حمصالقصيرقتيل 06 12Yesاثار التعذيب عثر على جثته بالقرب من حاجز ربلة وعليھا
اسمه649 يصل لم اثار التعذيب12Yes‐06‐2012حمصالقصيرقتيل عثر على جثته بالقرب من حاجز ربلة وعليھا

http://youtu.be/5qoiIQfr_JYقتل تحت التعذيب في سجون المخابرات الجوية ودفن في بلدة قدسيا بريف دمشق12Yes‐06‐502012حمصعبدهللا محمد درويش650

هللا651 العبد 2012حمصآبلراكان 06 العشوائ12 القصف نتيجة هللا651 العبد نتيجة القصف العشوائي12‐06‐2012حمصآبلراكان

طفلة قتلت نتيجة القصف العشوائي12‐06‐82012انثى ‐ طفلةحمصتلبيسةرانيا حواري652
http://www.youtube.com/watch?v=aQCUiFWnb6g

&list=UUU‐
SJymchSRwOVLsNCoalgg&index=6&feature=plcpSJymchSRwOVLsNCoalgg&index 6&feature plcp

فرزات653 http://youtu.be/1oaxngmSCtQنتيجة القصف العشوائي12‐06‐2012حمصالرستنمھند
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لعدم توفر المستلزمات الطبية و األطباء المختصين ومنع حواجز األسد خروجھا 12‐06‐2012انثىحمصتلدوفاطمة حسين مشعل654
مع جنينھا من الحولة للوالدة أدى ذلك إلى فقدان حياتھا

رستم655 مصطفى نتيجة القصف العشوائي12‐06‐2012حمصالخالديةزامر
أباظة656 العشوائي12‐06‐2012حمصالخالديةحسين القصف نتيجة ب656 2012صيين 06 ي12 و يج  
الشبعان657 نور نتيجة القصف العشوائي12‐06‐2012حمصالخالديةمحمد

http://www.youtube.com/watch?v=8CLJ63b6YDQنتيجة القصف العشوائي12NoNo‐06‐2012حمصالخالديةفيصل خالد المحمد658
&feature=youtu.be

العبيد659 العشوائي12‐06‐2012حمصالخالديةطارق القصف نتيجة العبيد659 نتيجة القصف العشوائي12‐06‐2012حمصالخالديةطارق
خلف660 أحمد نتيجة القصف العشوائي12‐06‐2012حمصھاني

http://www.youtube.com/watch?v=CPbVDZL80foقتلت في برزة بريف دمشق12‐06‐2012انثىحمصآسية أيوب661

ف662 نا ل اع ا ط ا دال 2012طفلحلعندانع 06 األنقاذ12 ت ت ن ثة ال اج تخ ا ت ائ ش ال ف الق ة نت httطفل // t b /4 HiCP7KEI ناصيف662 اسماعيل من تحت األنقاذ12‐06‐2012طفلحلبعندانعبدالباسط نتيجة القصف العشوائي وتم استخراج الجثة http://youtu.be/4qcHiCP7KEIطفل
ناصيف663 تحت األنقاذ12‐06‐2012انثىحلبعندانمنال من http://youtu.be/4qcHiCP7KEIنتيجة القصف العشوائي وتم استخراج الجثة
ناصيف664 نزار تحت األنقاذ12‐06‐2012حلبعنداناسماعيل من http://youtu.be/4qcHiCP7KEIنتيجة القصف العشوائي وتم استخراج الجثة
ناصيف665 الرحمن عبد محمد من تحت األنقاذ12‐06‐2012طفلحلبعندانعمر نتيجة القصف العشوائي وتم استخراج الجثة http://youtu.be/4qcHiCP7KEIطفل

ل طفلةلل ذانث ق أل ثة ل ش ل ف لق ة ش طفلة اسمھا666 يصل طفلةحلبعندانلم ‐ الجثة من تحت األنقاذ12NoNo‐06‐12012انثى 2شھر نتيجة القصف العشوائي وتم استخراج http://youtu.be/4qcHiCP7KEIطفلة

&http://www.youtube.com/watch?v=DBLGLI9k0q8نتيجة القصف العشوائي12‐06‐2012حلبحريتانصبحي سرحان667
feature=em‐uploademail

سرحان668 صبح 2012حلبحريتانسعد 06 العشوائ12 القصف &http://www.youtube.com/watch?v=DBLGLI9k0q8نتيجة سرحان668 صبحي نتيجة القصف العشوائي12‐06‐2012حلبحريتانسعد
feature=em‐uploademail

&http://www.youtube.com/watch?v=DBLGLI9k0q8نتيجة القصف العشوائي12‐06‐2012حلبحريتانعادل صبحي سبحان669
feature=em‐uploademail

ان670 نظ 2012لتانائل 06 ائ12 ش ال ف الق ة &http://www.youtube.com/watch?v=DBLGLI9k0q8نت سرجان670 نظمي //:ttpنتيجة القصف العشوائي12‐06‐2012حلبحريتانوائل .youtube.co / atc ? G 9 0q8&
feature=em‐uploademail

&http://www.youtube.com/watch?v=DBLGLI9k0q8نتيجة القصف العشوائي12‐06‐2012حلبحريتانأحمد مطيع أبرص671
feature=em‐uploademail

الدبسون672 إسعافه12‐06‐2012حلبريتانعيد من يتمكن لم العشوائي القصف نتيجة الدبسون672 إسعافه12‐06‐2012حلبريتانعيد نتيجة القصف العشوائي لم يتمكن من
اسماعيل673 نزار نتيجة القصف العشوائي12‐06‐2012حلبحريتانعبدالباسط

http://www.youtube.com/watch?v=qEUOVoRdhS4إصابة بقذيفة دبابة12‐06‐2012حلبعندانمحمد صادق عموري674
&feature=youtu.be

ايا675 ع ود ح 2012حلببيانونشحود 06 العشوائ12 القصف httpنتيجة // o t be/F B02CakpXA عمايا675 محمود http://youtu.be/F‐B02CakpXAنتيجة القصف العشوائي12‐06‐2012حلببيانونشحود
عمايا676 قاسم http://youtu.be/F‐B02CakpXAنتيجة القصف العشوائي12‐06‐2012حلببيانونمحمود
الصيداوي677 دمشقدومامحمد برصاص قناصة12‐06‐2012ريف
خبية678 دمشقدوماأحمد برصاص قناصة عند مفرق الريحان12‐06‐2012ريف

ا ل ل ل شةقت قناف ا اسمه679 يصل لم دمشقحموريةقتيل برصاص قناص12‐06‐2012ريف
درويش680 عمر دمشقمسراباعيسى http://youtu.be/MT‐O5885Lmoنتيجة القصف العشوائي12‐06‐2012ريف

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2456مجند منشق قتل برصاص األمن في مدينة حماة12Yes‐06‐2012دمشققبر عاتكةنزار خالد عبد الخالق681
22322214756

القاسم682 أبو طفلةدمشقبيسان ‐ شارع حلب12‐06‐92012انثى طفلة قتلت برصاصة في الرأس بالقرب من
اسمه683 يصل لم http://youtu.be/uAhiHgTcBUMنتيجة القصف العشوائي12‐06‐2012ديرالزورالحميديةقتيل
الدويل684 صالح متأثرة بجراحھا12‐06‐2012انثىديرالزورالعشارةتھاني
الھباع685 برصاص األمن12‐06‐2012ديرالزورجديد عكيداتفتحي ع ھب يي ي نج ص بر
غنيم686 االمن12‐06‐2012درعاصيداأحمد إعدم وقد اختطفت جثته من قبل قوات

عثر على جثته في الغارية الغربية معروف بأبو ضياء12‐06‐2012درعاصيدامحمد ابراھيم الحمد الحريري687
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3782
20098894241&set=a.268521683197417.59848.266

076833441902&type=1&theater076833441902&type=1&theater
المصري688 حسن نتيجة القصف العشوائي12‐06‐2012درعابصرى الشامعمر
الدويل689 صالح الزور12‐06‐2012انثىالرقةتھاني متأثرة بجراحھا نتيجة القصف في دير
الصادق690 مصطفى ركاب12‐06‐2012الرقةالسحل الغربيمحمد قتل على طريق بعلبك خالل نقله
الناصر691 2012القنيطرةشھاب 06 قطنا12 سكان من وھو حمص ف قتل مجند الناصر691 قطنا12‐06‐2012القنيطرةشھاب مجند قتل في حمص وھو من سكان
أمين692 زويعة12‐06‐2012الالذقيةالحفةعمار نتيجة القصف العشوائي معروف بعمار
مبيض693 آل عائلة من نتيجة القصف العشوائي12‐06‐2012الالذقيةالحفةقتيل
اسمه694 يصل لم نتيجة القصف العشوائي12‐06‐2012الالذقيةالحفةقتيل
ه69 ا ل ل ل فةقت ةال 2012الالذق 06 ا12 ش ال ف الق ة نت اسمه695 يصل لم نتيجة القصف العشوائي12‐06‐2012الالذقيةالحفةقتيل
طولق696 مجند منشق قتل برصاص األمن12Yes‐06‐2012الالذقيةربيعةأيمن
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كلية697 أحمد معروف بأبو أحمد12‐06‐782012الالذقيةالحفةمحمد

http://www.youtube.com/watch?v=DsBxzFvzq9sنتيجة القصف العشوائي12‐06‐2012الالذقيةالمشيرفةأحمد محمد منصور698

جوالق699 الزين12‐06‐2012الالذقيةالحفةأحمد بأبو معروف ق699 2012يجو 06 زين12 بو  رو ب
سفور700 الحسيب عبد منزله12‐06‐2012حمصالبياضةمحمد اعدم رميا بالرصاص حينما ذھب لتفقد
سفور701 الحسيب عبد منزلھا12‐06‐2012انثىحمصالبياضةزينب اعدمت رميا بالرصاص حينما ذھبت لتفقد
سفو702 الحسيب عبد منزلھا12‐06‐2012انثىحمصالبياضةفاطمة اعدمت رميا بالرصاص حينما ذھبت لتفقد
الكردي703 ھنانو خالد شيخونمحمد دبابة13NoNo‐06‐2012ادلبخان لقذيفة سيارته تعرض http://youtuاثر be/W66j07ItHJI الكردي703 ھنانو خالد http://youtu.be/W66j07ItHJIاثر تعرض سيارته لقذيفة دبابة13NoNo‐06‐2012ادلبخان شيخونمحمد

قتل اثر اطالق قوات مواليه للنظام النار على باص لنقل العمال على الحدود 13NoNo‐06‐2012ادلبمحمد احمد حسون704
اللبنانية

اليوسف705 حسون قتل اثر اطالق قوات مواليه للنظام النار على باص لنقل العمال على الحدود 13NoNo‐06‐2012ادلبعبدو
ة نان اللبنانيةالل

الخطيب706 حمدو حي العسالي13NoNo‐06‐2012ادلبكفرنبلصبحي
العليوي707 صالح على يد قوات الجيش13NoNo‐06‐2012ادلبمعرة النعمانأحمد
تناري708 نتيجة القصف العشوائي13NoNo‐06‐2012انثىادلبمعرة النعمانروعة

ل ل لطالل لة شا ل ف لق ة النحاس709 وليد نتيجة القصف العشوائي13NoNo‐06‐2012ادلبمعرة النعمانطالل
عثمان710 قتل برصاص قوات األمن13NoNo‐06‐2012حلبالبابمصطفى
محمود711 بن نبھان منغ13NoNo‐06‐2012حلبالشيخ عيسىمحمد قتل برصاص قوات األمن في
الحسين712 محمد http://youtu.be/yxxUf2ckukMنتيجة القصف العشوائي13NoNo‐06‐2012حمصالرستنأحمد

قتل برصاص قوات األمن في حي دف الشوك بدمشق وھو ضابط برتبة مقدم13NoNo‐06‐2012حمصالقريتينمصطفى اسماعيل الزھرة713

شحود714 نتيجة القصف العشوائي13NoNo‐06‐2012حمصالرستنمفلح
الناصر715 قتل في الغنطو نتيجة القصف العشوائي13NoNo‐06‐2012حمصتير معلةأحمد يصيرر و يج و ي ل
المحمد716 الحليم عبد http://youtu.be/HWsjaLAPcqwنتيجة القصف العشوائي13NoNo‐06‐2012حمصالحولةرامي
الشمالي717 http://youtu.be/mGw_Rg06NvEقتل تحت التعذيب13NoYes‐06‐2012حمصالحولةجمعة

من ذوي االحتياجات الخاصة قامت قوات األمن باعتقاله وتعذيبه حتى الموت13NoYes‐06‐2012حمصعشيرةبني خالدأحمد الحسن718

علي719 الشيخ http://youtu.be/nPn9ZmxZYQUبالقصف العشوائي13NoNo‐06‐102012حمصالقصيرمحمود
المھباني720 مجند منشق قتل جراء القصف العشوائي13YesNo‐06‐2012حمصجورة الشياح‐يوسف
القصير721 أحمد طفلةحمصالرستنبراء ‐ http://youtu.be/SKGzG2FR2nkنتيجة القصف العشوائي13NoNo‐06‐32012انثى
القصي722 اعيل ا تني طفلةحمصال 142012انث 06 13NoNoالعشوائ القصف httpنتيجة // o t be/SKG G2FR2nk القصير722 اسماعيل طفلةحمصالرستنريم ‐ http://youtu.be/SKGzG2FR2nkنتيجة القصف العشوائي13NoNo‐06‐142012انثى
القصير723 اسماعيل http://youtu.be/SKGzG2FR2nkنتيجة القصف العشوائي13NoNo‐06‐82012طفلحمصالرستنأحمد
الحسين724 مروان http://youtu.be/SKGzG2FR2nkنتيجة القصف العشوائي13NoNo‐06‐142012طفلحمصالرستنفايز
الحسين725 محمد http://youtu.be/SKGzG2FR2nkنتيجة القصف العشوائي13NoNo‐06‐102012حمصالرستنمحاسن

تالش اال ش ال ف الق ة //نت / الشمير726 http://youtu.be/SKGzG2FR2nkنتيجة القصف العشوائي13NoNo‐06‐172012حمصالرستنعبدو
حمزة727 الكريم عبد نتيجة القصف العشوائي13NoNo‐06‐2012حمصالرستنخالد
الخطيب728 الكريم عبد نتيجة القصف العشوائي13NoNo‐06‐2012حمصالرستنخالد
الخطيب729 الكريم عبد نتيجة القصف العشوائي13NoNo‐06‐2012حمصالرستنمحمد
خلف730 مصطفى نتيجة القصف العشوائي13NoNo‐06‐2012انثىحمصالرستنأمل
الحسين731 محمد نتيجة القصف العشوائي13NoNo‐06‐2012حمصالرستنحمود
خلف732 مصطفى نتيجة القصف العشوائي13NoNo‐06‐2012انثىحمصالرستنابتسام
عمرو733 أمين http://goo.gl/jT3yhمتأثرا بجراحه وھو مجند منشق13YesNo‐06‐2012حمصبابا عمروأحمد رو روين ب قب ج و و بجر pر //g g /j y
الجابر734 خليف http://youtu.be/h86QbuQroF4نتيجة القصف العشوائي13NoNo‐06‐2012حمصحمص القديمةمصطفى
التركاوي735 http://youtu.be/iiyuBn72OUoنتيجة القصف العشوائي13NoNo‐06‐2012حمصالخالديةشامان
أورفلي736 http://youtu.be/K6_ZMUWjBC4نتيجة القصف العشوائي13NoNo‐06‐2012حمصالخالديةمازن
العال737 عبد العشوائي13NoNo‐06‐2012حمصالخالديةمحمود القصف http://youtuنتيجة be/6gL9 bq86Ho العال737 عبد 2012حمصالخالديةمحمود 06 13NoNoنتيجة القصف العشوائيhttp://youtu.be/6gL9_bq86Ho
جاموس738 عبده بخطف جثمانه.13NoNo‐06‐2012حماةطيبة االمامعبدالحليم على يد قوات الجيش خالل اقتحام المدينة وقامو قتل
زويغي739 محمد توفي متأثرا بجراحه13NoNo‐06‐2012حماةقسطونساير
دقاق740 أحمد برصاص األمن خالل محاولة اعتقاله13NoNo‐06‐2012حماةباب قبليعمران
محمدالعاص741 242012حماةكراجفادي 06 13NoNoجثته األمن واختطف األمن له نصبه بكمين محمدالعاصي741 جثته13NoNo‐06‐242012حماةكراجفادي بكمين نصبه له األمن واختطف األمن
العاصي742 أحمد جثته13NoNo‐06‐252012حماةكراجمھند بكمين نصبه له األمن واختطف األمن
العيدا743 خالد جثته13NoNo‐06‐2012حماةخفسينعلي بكمين نصبه له األمن واختطف األمن
خلوف744 رضوان مجند منشق أعدم ميدانيا في قطعته العسكرية بدمشق13YesNo‐06‐2012حماةكفر الطونعصام
خ4 الش الطف 122012طفلاةكف 06 ز13 ال ا ف األ ا الشيخ745 يوسف برصاص األمن في وادي الجوز13NoNo‐06‐122012طفلحماةكفر الطونمحمد

عليھا746 التعرف يتم http://youtu.be/fG3J8GB8lPAمكبلة اليدين وعليھا آثار تعذيب13NoYes‐06‐2012حماةالشريعةلم
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عليھا747 التعرف يتم األسماك13NoYes‐06‐2012حماةقرية الشريعةلم مكبلة اليدين وعليھا آثار تعذيب وقد نھشتھا
الزعبي748 السالم عبد نتيجة القصف العشوائي13NoNo‐06‐2012درعابصرى الشاممحمد
الفضل749 خضر13NoNo‐06‐2012درعابصرى الشامعبدالرحمن http://youtu.be/fb4B5AxGwt4نتيجة القصف العشوائي ويلقب بأبو
الكردي750 الشاممحمود أسامة13NoNo‐06‐2012درعابصرى بأبو ويلقب العشوائي القصف http://youtu.be/fb4B5AxGwt4نتيجة ي750 ر مو رى  2012رب 06 13NoNoبو ب ب ي وي و http://youtu.be/fb4B5AxGwt4يج  
المقداد751 العيسى بالل13NoNo‐06‐2012درعابصرى الشامشاكر http://youtu.be/fb4B5AxGwt4نتيجة القصف العشوائي ويلقب بأبو
المقداد752 الحجي منشق13YesNo‐06‐2012درعابصرى الشامزكريا http://youtu.be/fb4B5AxGwt4نتيجة القصف العشوائي وھو مجند
العوير753 ممدوح عساف13NoNo‐06‐2012درعاالغارية الغربيةھايل http://youtu.be/b26P9evhjdoنتيجة القصف العشوائي ويلقب بأبو
الربداوي754 محمد العشوائي13NoNo‐06‐132012طفلدرعاطفسأمجد القصف http://youtuنتيجة be/KWlCLp5qT6A الربداوي754 محمد http://youtu.be/KWlCLp5qT6Aنتيجة القصف العشوائي13NoNo‐06‐132012طفلدرعاطفسأمجد
الخطيب755 الرحمن عبد برصاص الجيش13NoNo‐06‐2012درعاالجيزةزياد
حبشية756 متأثرة بجراحھا وملقبة بأم رائد13NoNo‐06‐2012انثىدمشقبرزةسميرة
حكواتي757 غلى يد قوات االمن13NoNo‐06‐2012دمشقالميدانانس
اش758 ع نائد اد الزال 2012دي 06 13NNن األ ات ق ا عماش758 برصاص قوات األمن13NoNo‐06‐2012ديرالزورالميادينرائد
مروان759 برصاص قوات األمن13NoNo‐06‐2012ديرالزورالميادينعمر
الھبو760 مجند منشق13YesNo‐06‐2012ديرالزوركرم قتل على يد قوات الجيش في حمص وھو
الجاسم761 صالح متأثرا بجراحه13NoNo‐06‐232012ديرالزورالجبيلةمھند

ل ألالهللا ق الھادي762 هللا عبد برصاص قوات األمن13NoNo‐06‐172012ديرالزورمحمد
ذياب763 جراء القصف على المدينة13NoNo‐06‐2012ديرالزورطارق
العبوش764 http://youtu.be/CYvk3hlZLA0جراء القصف على المدينة13NoNo‐06‐2012ديرالزوراحمد
الدغيم765 جراء القصف على المدينة13NoNo‐06‐2012ديرالزورياسر
الشوحان766 مجند منشقجراء القصف على المدينة13YesNo‐06‐2012ديرالزورصالح
السالمة767 برصاص قوات األمن13NoNo‐06‐2012ديرالزورأحمد
كردوش768 صالح  أمين برصاص قناص13NoNo‐06‐2012ديرالزورمحمد
كردوش769 برصاص األمن13NoNo‐06‐2012انثىديرالزورالجبيلةيمامة وش ر زورجبيي نىير ص بر
السليمان770 ھزاع نتيجة القصف العشوائي13NoNo‐06‐2012ديرالزورحي العمالأحمد
العلي771 حسين الجيش13YesNo‐06‐2012الرقةمالك مجند منشق قتل في درعا برصاص
السرحان772 فوزي قتل في درعا برصاص األمن13NoNo‐06‐452012القنيطرةعمر
الجندي773 أحمد الرملحسن الكبينة13NoNo‐06‐2012الالذقيةحي بلدة في األمن قوات برصاص قتل اعالمي ناطق الجندي773 أحمد بلدة الكبينة13NoNo‐06‐2012الالذقيةحي الرملحسن ناطق اعالمي قتل برصاص قوات األمن في
بيطار774 عارف علي قتل على يد قوات الجيش13NoNo‐06‐232012الالذقيةالحفةمعتز
أسعد775 حمدي قتل على يد قوات الجيش13NoNo‐06‐232012الالذقيةالحفةمعتز
كلية776 فؤاد القرية13NoNo‐06‐272012الالذقيةالمشيرفةمحمد برصاص قوات األمن خالل اقتحام
نال777 ال ةبيع القدي 2012حمصاألحياء 06 13NoNoاحه بج ا تأث المنال777 متأثرا بجراحه13NoNo‐06‐2012حمصاألحياء القديمةربيع
العيسى778 http://youtu.be/FnceuYGk5mcنتيجة القصف العشوئي13NoNo‐06‐2012حلببيانونعبدعلي
مرعي779 حسن http://youtu.be/f3vI6vyaGKAنتيجة القصف العشوائي13NoNo‐06‐262012حلباألتاربعمر
رجب780 برصاص قوات األمن14‐06‐212012ادلبعماد

ل ال االك لأ اا ال ة ا ت ال ش ال ا ق //ا / الدبل781 مالك الحواجز14‐06‐2012ادلبأريحامحمد http://youtu.be/NHvD9HSXqqgبرصاص قوات الجيش المتواجدة عى

مجند منشق قتل نتيجة القصف العشوائي على حي طريق السد بدرعا اثناء 14Yes‐06‐2012حماةمحمد عدنان الجابر782
محاولته اسعاف الجرحى

http://youtu.be/_x7ZlJNr8Zs

التركي783 رحيل محمد طفلةحماةحيالينفاطمة  ‐ http://youtu.be/Z2WwgoLRJ9kطفلة قتلت برصاص قوات الجيش14‐06‐2012انثى
بحبوح784 رائد منشق قتل برصاص قوات الجيش14Yes‐06‐2012حمصالرستنأحمد

http://www.youtube.com/watch?v=wxihkkSqWvsبرصاص قناص في حي الغوطة14‐06‐2012حمصجورة الشياحعبدالرحمن مدور785
&feature=youtu.be

السلقيني786 قذيفة مباشرة أصابته14‐06‐2012حمصالغوطةأديب ي ي بويب ر ب ي
شالل787 فداء الجيش14‐06‐2012حمصالخالديةمحمد http://youtu.be/c6uqgf‐qxoIقتل في حي جورة الشياح  برصاص
برغوت788 برصاص قناص في حي الغوطة14‐06‐2012انثىحمصجورة الشياحراما

http://www.youtube.com/watch?v=ZYA3c5fj5ioنتيجة القصف العشوائي14‐06‐2012حمصحي باب تدمرمحمد جمال شريباتي789

http://www.youtube.com/watch?v=gAo6Xzb_uZkنتيجة القصف العشوائي14‐06‐2012حمصالخالديةتامر البقاعي790
&feature=plcp

بكور791 نتيجة القصف العشوائي14‐06‐2012حمصالرستنخالد
أيوب792 2012حمصالرستنسعيد 06 العشوائ14 القصف http://youtuنتيجة be/NIG0F1sTQNw أيوب792 http://youtu.be/NIG0F1sTQNwنتيجة القصف العشوائي14‐06‐2012حمصالرستنسعيد
طرفة793 عواد الدين برصاص قناص14‐06‐2012حمصالقصيرمحي

http://www.youtube.com/watch?v=rqmmOqcEuOبرصاص قوات األمن14‐06‐2012حمصالوعرحمزة نواف العبيد794
c

ا9 طل ال ف اتز الش 2012ة 06 ا14 ش ف ق طليمات795 الدين سيف قصف عشوائي14‐06‐2012حمصجورة الشياحمعتز
عليه796 التعرف يتم http://youtu.be/KgATX0‐JlJIبالقصف العشوائي14‐06‐2012حمصالرستنلم
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عبيد797 http://youtu.be/ktwYiJIUmGMقذيفة صاروخ حولت جسده الشالء14‐06‐2012حمصالصفصافةمحمد
المبارك798 قوات الجيش14‐06‐2012حمصخالد http://youtu.be/1P9f_R88_hcملقب بابو ھادي تعرض لقذيفة ھاون من قبل

http://www.youtube.com/watch?v=LKH0GFb9DXkنتيجة القصف العشوائي14‐06‐2012حمصالزعفرانيعيس جورية799

http://www.youtube.com/watch?v=2M13ZFfJ1dMنتجية القصف العشوائي وھو ضابط منشق برتبة نقيب14Yes‐06‐2012حمصجورة الشياحأسامة عالوي800

نور801 فاروق http://youtu.be/M7rOO0cxskEقتل نتيجة القصف العشوائي على حي جورة الشياح14‐06‐282012حمصباب السباععمر
العزو802 الكبيرةخالد العشوائي14‐06‐2012حمصالدار القصف http://youtuنتيجة be/6j6vL7KrWSs العزو802 http://youtu.be/6j6vL7KrWSsنتيجة القصف العشوائي14‐06‐2012حمصالدار الكبيرةخالد
حبوب803 رياض http://youtu.be/3GWabpMQ4Ygنتيجة القصف العشوائي14‐06‐2012حمصالخالديةمحمد
السوقي804 http://youtu.be/f6goxRL373oبرصاص قوات الجيش14‐06‐2012حمصالقصورأمجد
النعساني805 البقبق الرحمن عبد http://t.co/w9nkXdvLإطالق رصاص عشوائي14‐06‐2012حلبالبابمحمد
عكا806 د ع ث 2012حلاألتاھ 06 ائ14 ش ال ف الق ة نت عكاب806 عبدو نتيجة القصف العشوائي14‐06‐2012حلباألتاربھيثم

http://www.youtube.com/watch?v=kPY7rCbMcEsتوفي متأثرا بجراحه في تركيا14‐06‐2012حلباألتاربھيثم علي عبيان807

الحريري808 يوسف السدأيھم نتيجة القصف العشوائي اثناء قيامه بإسعاف الجرحى وھو ناشط إعالمي متزوج 14‐06‐352012درعاطريق
ة

http://youtu.be/‐7iouhhSRKI ريري808 يو 352012رريق يھم 06 14
ولديه خمسة بنات

http://youtu.be/ 7iouhhSRKI

الحريري809 http://youtu.be/0UM1mefLxVwنتيجة القصف العشوائي14‐06‐2012درعاطريق السدأسامة
ابازيد810 محمد حسان http://youtu.be/hHvGJF_EEnUنتيجة القصف العشوائي14‐06‐2012درعاطريق السدصھيب
الفشتكي811 اسماعيل قوات األمن14Yes‐06‐2012درعانوىايمن http://youtu.be/rKWA9PODiPkمجند منشق قتل في دير الزور على يد
الشحنة812 خالد عوض قتل برصاص قوات االمن14‐06‐2012درعاشيخ مسكينسعيد
السعدي813 علي مجند منشق قتل في دير الزور على يدقوات االمن14Yes‐06‐2012درعاكفرشمسوسام
بداوة814 بركات وھو مجند منشق14Yes‐06‐2012درعاحيططالل نتيجة القصف العشوائي على وادي حيط بدرعا http://youtu.be/S25OoT8py3Iقتل
الزعبي815 وھو مجند منشق14Yes‐06‐2012درعاعدوانمحد نتيجة القصف العشوائي على وادي حيط بدرعا http://youtu.be/S25OoT8py3Iقتل بي نز قرو ج و و ر ب ي ي و ى ي و يج ttp://youtu.be/Sل 5Oo 8py3
التوبة816 عبدو وھو مجند منشق14Yes‐06‐2012درعانوىأحمد نتيجة القصف العشوائي على وادي حيط بدرعا http://youtu.be/S25OoT8py3Iقتل
سليمان817 سالم وھو مجند منشق14Yes‐06‐2012درعاكويةأحمد نتيجة القصف العشوائي على وادي حيط بدرعا http://youtu.be/S25OoT8py3Iقتل
الزعل818 حسين وھو مجند منشق14Yes‐06‐2012درعاكويةمحمد نتيجة القصف العشوائي على وادي حيط بدرعا http://youtu.be/S25OoT8py3Iقتل
فليحان819 أغيد األمن14‐06‐2012درعاإزرععلي قوات برصاص فليحان819 أغيد برصاص قوات األمن14‐06‐2012درعاإزرععلي
الحريري820 وھو مجند منشق14Yes‐06‐2012درعاداعلرامي على يد قوات الجيش في مدينة تلكلخ بحمص http://youtu.be/5UVCP9NmEjUقتل

&http://www.youtube.com/watch?v=VLerkIUk4UEعلى يد قوات األمن ويلقب بأبو عمر14‐06‐2012ريف دمشقالحميرةسعيد محمود الكردي821
feature=plcp

http // o t be com/ atch? VLerkIUk4UE& &http://www.youtube.com/watch?v=VLerkIUk4UEعلى يد قوات األمن14‐06‐182012ريف دمشقالحميرةمحمود كريم822
feature=plcp

البديوي823 دمشقدوماخالد غياث14‐06‐2012ريف http://youtu.be/RJcTQUzoxWcعلى يد قوات األمن ويلقب بأبو
الحالق824 دمشقمسرابامحمود على يد قوات األمن14NoNo‐06‐172012طفلريف

ة ط شاا األف ا ق //ل / طعمة825 دمشقدومامروان http://youtu.be/hrr‐anTZ0G8على يد قوات األمن14‐06‐2012ريف
ظاھر826 دمشقدوماخالد http://youtu.be/MHrTaJmIQ‐Yعلى يد قوات األمن14‐06‐2012ريف
البعراوي827 دمشقدوماھشام http://youtu.be/C63W34NgNksنتيجة القصف العشوائي14‐06‐2012ريف
سليك828 دمشقدوماعبدالكريم http://youtu.be/KykufbmB3xUطفل قتل  نتيجة القصف العشوائي14‐06‐2012طفلريف
دلون829 دمشقدومامحمد http://youtu.be/E5_eeTARJccنتيجة القصف العشوائي14‐06‐2012ريف
النجار830 دمشقدوماأحمد http://youtu.be/O‐tknQtZSfkطفل قتل نتيجة القصف العشوائي14‐06‐2012طفلريف
حمدان831 عادل دمشقحموريةعزت http://youtu.be/cCdgQp_umpMعلى يد قوات االمن ذبحا بالسكين14‐06‐2012ريف
اياس832 ياسين دمشقحموريةأحمد http://youtu.be/cCdgQpعلى يد قوات االمن ذبحا بالسكين14‐06‐2012ريف umpM س ي ين ينقوريي ب ب ن و ي pى //y / gQp_ p
الھندي‐833 تيسير دمشقحموريةسليم http://youtu.be/cCdgQp_umpMعلى يد قوات االمن ذبحا بالسكين14‐06‐2012ريف
عيسى834 حمزة دمشقحموريةإبراھيم http://youtu.be/cCdgQp_umpMعلى يد قوات االمن ذبحا بالسكين14‐06‐2012ريف
حبوش835 دمشقحموريةنذير http://youtu.be/cCdgQp_umpMقتل على يد قوات األمن ذبحا بالسكين14‐06‐2012ريف
ربه836 عبد أحمد دمشقحموريةمحمد بالسكين14‐06‐2012ريف ذبحا األمن قوات يد على http://youtuقتل be/cCdgQp umpM ربه836 عبد أحمد دمشقحموريةمحمد 2012ريف 06 http://youtu.be/cCdgQp_umpMقتل على يد قوات األمن ذبحا بالسكين14
رجب837 أحمد دمشقحموريةمحمود http://youtu.be/cCdgQp_umpMقتل على يد قوات األمن ذبحا بالسكين14‐06‐2012ريف
طعمة838 دمشقحموريةاسماعيل بالسكين14‐06‐2012ريف ذبحا http://youtu.be/cCdgQp_umpMملقب بالحجيي قتل على يد قوات األمن
العربيني839 محمود دمشقحموريةسمير قتل على يد قوات األمن ذبحا بالسكين14‐06‐2012ريف
القدس840 دمشقزملكابسا 2012ريف 06 قناصة14 http://youtuبرصاص be/P7zRFIM9DrA القدسي840 دمشقزملكابسام http://youtu.be/P7zRFIM9DrAبرصاص قناصة14‐06‐2012ريف
الحلوة841 دمشقزملكاراغدة http://youtu.be/9AxEWv8nFkwبرصاص قوات األمن14‐06‐2012انثىريف
الحمصي842 بشير دمشقجسرينعدنان قتل برصاص قناصة في كفربطنا14‐06‐2012ريف
خريطة843 دمشقالزبدانيعالء مفرق مضايا14NoYes‐06‐2012ريف قتل تحت التعذيب بعد أن اعتقل اليوم على
ال844 ف ا 2012انثشقن 06 لكا14 ز ل األ ا قتل الحرح844 عارف زملكا14‐06‐2012انثىدمشقجوبرنور ‐ قتلت برصاص األمن على جسر جوبر
العابد845 على يد قوات األمن ذبحا بالسكين في حمورية بريف دمشق14‐06‐2012دمشقجوبرأحمد قتل
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شاحوطة846 فھد على يد قوات األمن ذبحا بالسكين في حمورية بريف دمشق14‐06‐2012دمشقجوبرمحمد قتل
طسلة847 بزملكا14‐06‐202012دمشقجوبرعمار برصاص قوات االمن على جسر جوبر
القاسم848 دمشقالنبكمحمد برصاص قوات األمن14‐06‐2012ريف
الكردي849 الدين زين دمشقزملكاطالل األمن14‐06‐2012ريف قوات برصاص ي849 ر ين زين قزل 2012ري 06 ن14 و  ص  بر

https://www.youtube.com/watch?v=h3YU1YMzRRبرصاص قناص في البطن14‐06‐2012ديرالزورالحويقةمحمد عبدالجبار عطية850
I&feature=youtu.be

فرھود851 برصاص قوات االمن14‐06‐2012ديرالزورشارع النھرمحمد
الحمود852 النھرأحمد االمن14‐06‐2012ديرالزورشارع قوات برصاص الحمود852 برصاص قوات االمن14‐06‐2012ديرالزورشارع النھرأحمد
ھارون853 برصاص قوات االمن14‐06‐2012ديرالزورشارع النھرمحمد
دحو854 اليمن14‐06‐202012الالذقيةترتياحعبدالحسيب توفي اثر إطالق نار عشوائي في ساحة
آكر855 يوسف توفي اثر سقوط قذيفة على منزله14‐06‐352012الالذقيةالحفةعلي
فھد856 طف فةد 2012الالذقيةال 06 ن14 األ ات ق ا فھد856 مصطفى  برصاص قوات األمن14‐06‐2012الالذقيةالحفةمحمد
فھد857 فارس منزله14‐06‐2012الالذقيةالحفةمصطفى رجل مسن توفي اثر سقوط قذيفة على

ملقبة بام محمد توفيت لنقص الدواء المخصص لعالجھا وحصار المدنية الذي 14NoNo‐06‐722012انثىالالذقيةالحفةسلمى ليلى858
العالج منعھا من االنتقال الي مشفى الستمرار

ةق لال ة ل ش ل ف لق ل ق سعود859 حمص14NoNo‐06‐2012الحسكةيعقوب http://youtu.be/CP5dH5‐rdpsقتل  بالقصف العشوائي على مدينة الرستن

قتل برصاص قوات الجيش في المليحة بريف دمشق اثناء محاولته االنشقاق14NoNo‐06‐2012الحسكةديريكحازم محمود عباس860
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4444
53425573510&set=a.285805024771685.75703.284

889871529867&type=1&theater
العائلة861 مجھول وادي حيط بدرعا14YesNo‐06‐2012الرقةتل أبيضحامد http://youtu.be/S25OoT8py3Iمجند منشق قتل نتيجة القصف العشوائي على
عبدالقادر862 حسن حلب15NoNo‐06‐2012ادلبدركوشعبدالمعطي
الھزاع863 محمد على طريق حلب15NoNo‐06‐2012ادلبكفرنبلبسام قوات االمن باستھداف سيارته في سراقب http://youtu.be/7pKNPWiaBdoقامت

ن864 ال د خ الش ن نند ا 2012ادلش 06 15NNش ال ات ق ل ق ن فة http://www.youtube.com/watch?feature=playerقذ الحسين864 عيد الشيخ  بن //:ttpقذيفة من قبل قوات الجيش15NoNo‐06‐2012ادلبمعشمارينمھند .youtube.co / atc ? eatu e p aye _
detailpage&v=MFoDU_f2P5A

حالق865 مصطفى بحلب15NoNo‐06‐2012ادلبسرمينعبدالفتاح http://youtu.be/h‐fg0IToVTQقتل برصاص قوات األمن بحي الفردوس
الشيخ866 محمد قتلت بقذيفة ھاون سقطت على منزلھا15NoNo‐06‐2012انثىادلبسرمدايسرى
عليھا867 التعرف يتم التعذيب15NoYes‐06‐2012ادلباريحالم اثار وعليھا المدحدثة المدرسة جانب مرمية وجدت عليھا867 التعرف يتم اثار التعذيب15NoYes‐06‐2012ادلباريحالم وجدت مرمية جانب المدرسة المدحدثة وعليھا
خطيب868 جميل االمن15YesNo‐06‐2012ادلبسرمينأحمد http://youtu.be/3f2LTSqCuOsشطي منشق قتل على يد قوات
بيطار869 بلدة تقسيس15NoNo‐06‐2012حماةعمر قتل بكمين على يد قوات األمن على طريق

درويش870 لقصف مدينة الرستن15NoNo‐06‐2012حمصالرستنبسيم اعالمي استھدفته قوات الجيش بقذيفة اثناء تغطيته http://youtu.be/Gox‐zd1pW7cناطق يم

خالد871 ابو بالقصف الصاروخي15NoNo‐06‐2012حمصجورة الشياحشادي

http://www.youtube.com/watch?v=Fd_pcF1qkL8طفلة قتلت بالقصف العشوائي15NoNo‐06‐2012انثى ‐ طفلةحمصالغجرسارة الدوكرلي872

// / http://www.youtube.com/watch?v=BXj9tk2sbF0&fمجند منشق قتل على يد قوات الجيش15YesNo‐06‐2012حمصجورة الشياحعبدالعظيم سيف الدين873
eature=plcp

خالدالثلجة874 برصاص قوات االمن15NoNo‐06‐322012حمصالغنطوناصر
الثلجة875 خالد برصاص قوات االمن15NoNo‐06‐2012حمصالغنطووائل
قاروط876 http://youtu.be/42VF8h1oRacنتيجة القصف العشوائي بحي القصور15NoNo‐06‐2012حمصالمريجةشادي
عرابي877 http://youtu.be/HflRzPfcEkUنتيجة القصف العشوائي بحي القصور15NoNo‐06‐2012حمصالصفصافةمنصور

http://www.youtube.com/watch?v=D95ckABPwhoنتيجة القصف العشوائي15NoNo‐06‐2012حمصالخالديةبھاء حمود878
&feature=plcp&feature plcp

http://www.youtube.com/watch?v=oEwYfnLPuqAنتيجة القصف العشوائي15NoNo‐06‐2012حمصالخالديةاسامة المھدي الھالل879

درويش880 الدين سعد شيخ http://youtu.be/f29oq‐qsLMwنتيجة القصف العشوائي15NoNo‐06‐402012حلبعندانعبدالعزيز

ف ةط ف أل ق الشايب881 اللطيف عبد الدين متزوج ولديه ابنة15NoNo‐06‐272012حلبالسحارةمحمد ولديه رضيع قتل برصاص األمن في حي صالح http://youtu.be/iohG9_7mbqoمتزوج

عبدالقادر882 حسن قتل برصاص قوات األمن15NoNo‐06‐272012حلباألعظميةعبدالمعطي
محبك883 احمد http://youtu.be/2qRlKQLEBbgقتل برصاص قوات األمن في حي االعظمية15NoNo‐06‐2012حلبالميرديانمحمد
العثمان884 الدينأحمد 2012حلبصالح 06 15NoNoاألمن برصاص العثمان884 برصاص األمن15NoNo‐06‐2012حلبصالح الدينأحمد
علي885 ديبو االمن15NoNo‐06‐202012حلبصالح الدينعدنان سنة اولى جيولويجا قتل  برصاص
خديجة886 برصاص قوات االمن15NoNo‐06‐2012حلبصالح الدينعبدهللا
البلخي887 طه http://youtu.be/7WQnyRBogcgاثر سقوط قذيفة على المظاھرة.15NoNo‐06‐2012درعابصرى الشاميوسف
ا888 ال 2012االشاا 06 ة1 ظا ال ل فة قذ ط ق hاث // b / السويدان888 حمدان http://youtu.be/7WQnyRBogcgاثر سقوط قذيفة على المظاھرة.15NoNo‐06‐2012درعابصرى الشامموسى
النجم889 خالد http://youtu.be/7WQnyRBogcgاثر سقوط قذيفة على المظاھرة.15NoNo‐06‐2012درعابصرى الشاموليد
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المقداد890 رشيد محمد http://youtu.be/7WQnyRBogcgاثر سقوط قذيفة على المظاھرة.15NoNo‐06‐2012درعابصرى الشامفراس
الدوس891 عدنان http://youtu.be/7WQnyRBogcgاثر سقوط قذيفة على المظاھرة.15NoNo‐06‐2012درعابصرى الشامرياض
البركات892 خالد http://youtu.be/7WQnyRBogcgطفل قتل اثر سقوط قذيفة على المظاھرة.15NoNo‐06‐2012طفلدرعابصرى الشامھاشم
المقداد893 سلطان الشاممحمد المظاھرة.15NoNo‐06‐2012طفلدرعابصرى على قذيفة سقوط اثر قتل http://youtu.be/7WQnyRBogcgطفل من893 رى  2012لرب 06 15NoNo. ر ى  ي  و  ر  ل  http://youtu.be/7WQnyRBogcgل 
اسمه894 يصل لم http://youtu.be/7WQnyRBogcgاثر سقوط قذيفة على المظاھرة.15NoNo‐06‐2012درعابصرى الشامقتيل
القاسم895 مصطفى بجثته15NoNo‐06‐2012درعاناحتةاحمد http://youtu.be/EH5mMutsROcقتل برصاص قوات الجيش وقامو بالتنكيل
الصباغ896 قتل برصاص قوات الجيش في عربين15NoNo‐06‐2012دمشقالصالحيةنبيل
الدين897 زين دمشقزملكاطالل امس15NoNo‐06‐2012ريف يوم بھا اصيب التي بجراحه متاثرا توفي الدين897 زين دمشقزملكاطالل امس15NoNo‐06‐2012ريف يوم توفي متاثرا بجراحه التي اصيب بھا
كريم898 دمشقدوماخالد على يد قوات الجيش السوري15NoNo‐06‐2012ريف
الخيتي899 سعيد حمزة دمشقدومامحمد http://youtu.be/TqDEiWEwmZYبرصاص قوات األمن15NoNo‐06‐2012ريف

األ917 انينعالء 2012ادلت 06 16Y
بدرعا وھو مالزم أول  قوات األمن أثر كمين على طريق خبب اللجاة يد على https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2971قتل

16977051121& 246311225465030 53715 241 األر917 16Yes‐06‐2012ادلبترمانينعالء
م ى ى

set=a.246311225465030.53715.241&16977051121منشق
849562577863&type=1&theater

بغدادي918 مصطفى األمن16‐06‐2012ادلبالبارةحسين باستھداف سيارته برصاص قوات
اسمه919 يصل لم بلدة البارة16‐06‐2012ادلبكفر عويدقتيل في باستھداف سيارته برصاص قوات األمن

ل ل ل لق لف ةا ق ل لق ث ل ث اسمه920 يصل لم http://youtu.be/5aD7t0XSrOQعثر على جثته بالقرب من المقبرة16‐06‐2012ادلبكفر يحمولقتيل
المعمار921 http://youtu.be/vU8eIHv_1BQقتل برصاص قناص16‐06‐162012ادلبمعرة النعمانسعدأيمن

توفي اثر إطالق النار على سيارته من حاجز النمرة وھم في طريقھم إلى مدينة 16‐06‐2012ادلبكفرتخاريمأمين حاج حّماده عفاره922
له ادلب إلجراء عملية جراحية

توفي اثر إطالق النار على سيارته من حاجز النمرة وھم في طريقھم إلى مدينة 16‐06‐2012ادلبكفرتخاريمعبدو حاج حّماده عفارة923
ادلب إلجراء عملية جراحية لوالده

البرازي924 كنعان طفلةحماةسارة ‐ http://youtu.be/MlHQxzb7FbAطفلة قتلت برصاص قناص16‐06‐162012انثى
الرحيل925 طفلةحماةالمستريحةكوثر ‐ منزلھا16‐06‐22012انثى امام http://youtu.be/VYKXطفلة قتلت برصاص االمن وھي تلعب lX Lw0 يل ر ر ھىريو ز م ب ي و ن ص /ttp://youtu.beبر _ _ 0
الحمادين926 بقرية الزيارة16‐06‐2012حماةالزيارةماجد دھسه بدبابات الجيش عند عبروه للشارع  أثر
خلف927 ھشام نتيجة القصف العشوائي16‐06‐2012حمصالصفصافةمحمود

ناشط إعالمي قتل برصاص قناص بحي باب تدمر اثناء تغطيته للقصف العشوائي 16‐06‐2012حمصباب عمروأحمد حمادة928
الحي عل

http://youtu.be/4z6Li4Sm7DQ
على الحي

القومقلي929 http://youtu.be/4z6Li4Sm7DQبرصاص قناص16‐06‐2012حمصباب تدمرعبدالھادي
العكيش930 حماة16‐06‐2012حمصالخالديةحسني http://youtu.be/5F‐rQNZCpvYقتل برصاص قناص على طريق
السباعي931 http://youtu.be/89gSy7Sq42Iنتيجة القصف العشوائي16‐06‐2012حمصجورة الشياحشوقي
الن932 د ح حانيةعبيدة 2012حمصالف 06 الجيش16 قوات قبل ن بقذيفة الخب ن ف عند األھال تھداف ا httpاث // o t be/CeLtg7K 3mk النمر932 محمد قبل قوات الجيش16‐06‐2012حمصالفرحانيةعبيدة استھداف األھالي عند فرن الخبر بقذيفة  من http://youtu.be/CeLtg7Kw3mkاثر
النمر933 موسى قبل قوات الجيش16‐06‐2012حمصالفرحانيةسليمان استھداف األھالي عند فرن الخبر بقذيفة  من http://youtu.be/ekdaVr96GhEاثر
الضحيك934 قبل قوات الجيش16‐06‐2012حمصالفرحانيةقتيبة استھداف األھالي عند فرن الخبر بقذيفة  من http://youtu.be/l1Ff0EgseCgاثر
الحيالوي935 خضر قبل قوات الجيش16‐06‐2012حمصالفرحانيةخالد استھداف األھالي عند فرن الخبر بقذيفة  من http://youtu.be/v2p‐_Q7TyRIاثر

ا ل ل ةقت ان شالف ال ا ق ل ق فة قذ الخ ف ن ال األ اف ت ا //اث / اسمه936 يصل يم قبل قوات الجيش16‐06‐2012حمصالفرحانيةقتيل استھداف األھالي عند فرن الخبر بقذيفة  من http://youtu.be/ttaFwnlkAV8اثر

http://www.youtube.com/watch?v=j0x6jZgZmT0برصاص قناص16‐06‐2012حمصالقصيرمالك محمود أصالن الزھوري937

طه938 الرزاق عبد نتيجة القصف العشوائي16‐06‐2012حمصتلبيسةمحمد
صوفان939 محمود العشوائي16‐06‐2012حمصتلبيسةاحمد http://youtu.be/qOab2ZQmTYsاستاذ في الفيزياء والكيمياء ثتل من القصف
األشقر940 أحمد  بالقصف العشوائي16‐06‐2012حمصجورة الشياحمحمد 
بھار941 بابا عمر16Yes‐06‐2012حمصسامر في مجند منشق قتل برصاص قوات الجيش

ل942 ال الغفا د ع ةأن 2012القد 06 قنا16 ا httقتل // t b / t h? Qt4 ZUhk الجملي942 الغفار عبد http://www.youtube.com/watch?v=Qt4gnZUhkucقتل برصاص قناص16‐06‐2012حمصحمص القديمةأنس

رمضان943 محمود نتيجة القصف العشوائي16‐06‐2012حلبقبتان الجبلعمار
عبو944 حسن اطالق النار16Yes‐06‐2012حلبجرابلسمنصف مجند منشق قتل في مدينة الحفة اثر رفضه

شرطية وھو بدرعا اللجاة خبب طريق على كمين أثر األمن قوات يد على قتل المجاريش945 قوات األمن أثر كمين على طريق خبب اللجاة بدرعا وھو شرطي 16Yes‐06‐2012درعامحجةعمر يد على قتل
منشق

الغزاوي946 سعيد غسان طفلةدرعاالكرك الشرقينور ‐ نتيجة القصف العشوائي16NoNo‐06‐42012انثى
مندو947 دمشقدوماسلمى http://youtu.be/t37Bis2NcMkنتيجة القصف العشوائي16‐06‐2012انثىريف
المشعوت948 دمشقدوماندى 2012انثريف 06 العشوائ16 القصف http://youtuنتيجة be/t37Bis2NcMk المشعوت948 دمشقدوماندى http://youtu.be/t37Bis2NcMkنتيجة القصف العشوائي16‐06‐2012انثىريف
السليك949 دمشقدوماھيثم http://youtu.be/t37Bis2NcMkنتيجة القصف العشوائي16‐06‐2012ريف
طعمة950 أحمد دمشقدومارشيد http://youtu.be/t37Bis2NcMkنتيجة القصف العشوائي16‐06‐2012ريف
الدرة951 المجيد عبد دمشقدوماعدنان http://youtu.be/t37Bis2NcMkنتيجة القصف العشوائي16‐06‐2012ريف
9 ال2 شقاان 2012ف 06 ا16 ش ال ف الق ة hنت // b / k الحموري952 دمشقدوماھاني http://youtu.be/t37Bis2NcMkنتيجة القصف العشوائي16‐06‐2012ريف
الخشم953 فارس دمشقدوماباسم http://youtu.be/t37Bis2NcMkنتيجة القصف العشوائي16‐06‐2012ريف
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http://youtu.be/t37Bis2NcMkنتيجة القصف العشوائي وھي ام أطفال جراحھم متوسطة الخطر من بيت ھارون16‐06‐2012ريف دمشقدوماسيدة من عائلة كواني954

مصمص955 بدر دمشقالتلمحمد http://youtu.be/sgR4FaZCUcQبرصاص قوات األمن16‐06‐192012ريف
اسمه956 يصل لم دمشقالتلقتيل األمن16‐06‐2012ريف قوات برصاص ل956 ي م قليل 2012ري 06 ن16 و  ص  بر
الحو957 دمشقالمعضميةأميرة برصاص قوات األمن16‐06‐2012انثىريف
الكجك958 يونس دمشقعربينأنور http://youtu.be/6iA84srCBM8نتيجة القصف العشوائي16‐06‐2012ريف
الكجك959 أنور دمشقعربيندلع طفلةريف ‐ http://youtu.be/RYxoqBkuWOUطفلة قتلت نتيجة القصف العشوائي16NoNo‐06‐32012انثى
الفران960 دمشقعربينرنا جنينھا16‐06‐2012انثىريف ايضا فتوفي حامل كانت الفران960 دمشقعربينرنا كانت حامل فتوفي ايضا جنينھا16‐06‐2012انثىريف
عرابي961 الستار عبد دمشقحران العواميدعامر نتيجة القصف العشوائي16‐06‐2012ريف
حالوة962 دمشقكفر بطنامحمود برصاص قناصة16‐06‐2012ريف
النصر963 أبو دمشقكفر بطناغسان http://youtu.be/snNTQJW1Agkبرصاص قناصة16‐06‐2012ريف
ف964 ف د ن د نأ شقع د 2012يف 06 ن16 األ ات ق د عل صفصف964 محمد من دمشقعربينأحمد على يد قوات األمن16‐06‐2012ريف
خشانة965 أحمد دمشقحرستازياد قتل برصاص األمن في منطقة بسطرة شرقي حرستا16‐06‐342012ريف
اسمه966 يصل لم دمشقسقباقتيل برصاص قناص16‐06‐312012ريف

الجوز967 األشقرأبو دمشقسقباسليمان معروف16‐06‐2012ريف بأبو ويلقب بالسكين ذبحا األمن قوات يد على قتل معروف بابو ملقب جوز967 بو ر أل ن قبي 2012ري 06 رو16 بو  ب ب ين وي ب ب ن  أل و  ى ي  ل  رو   بو ب ب

البشاش968 دمشقسقباشريف http://youtu.be/27xLVxnjL9sبرصاص قوات األمن16‐06‐2012ريف
الشاغوري969 بيت من دمشقسقباقتيل برصاص قوات األمن16‐06‐2012ريف
الالذقاني970 سرور الدين محي دمشقسقبااحمد األمن16‐06‐2012ريف ملقب بابو محمود برصاص قوات
الشامي971 غياث دمشقسقباأبو برصاص قوات األمن16‐06‐2012ريف
يونس972 دمشقسقباعلي األمن16‐06‐2012ريف ملقب بالباشا قتل برصاص قوات
الشماع973 دمشقسقباأنس برصاص قوات األمن16‐06‐2012ريف
المؤذن974 الدوماني واصف دمشقسقباأبو برصاص قوات األمن16‐06‐2012ريف ن ؤ ي و و قببو نري و ص بر
السعيد975 تيسير دمشقسقباإياد برصاص قوات األمن16‐06‐2012ريف
المجبر976 دمشقسقبامحمد http://youtu.be/cSQFGPPoINkبرصاص قوات األمن16‐06‐2012ريف
المحبر977 دمشقسقباخالد http://youtu.be/Ph5‐zlcYPkIبرصاص قوات األمن16‐06‐2012ريف
عكش978 عائلة من دمشقسقباقتيل األمن16‐06‐2012ريف قوات برصاص عكش978 عائلة من دمشقسقباقتيل برصاص قوات األمن16‐06‐2012ريف
الخرفان979 دمشقسقباكاسم برصاص قوات األمنٍ 16‐06‐2012ريف
اسمه980 يصل لم دمشقسقباقتيل برصاص قوات األمن مع زوجته16‐06‐2012ريف
اسمھا981 يصل لم دمشقسقباقتيلة برصاص قوات األمن مع زوجھا16‐06‐2012ريف

http // o t be com/ atch? YCYDEMLEJ1U http://www.youtube.com/watch?v=YCYDEMLEJ1Uبرصاص قوات األمن16‐06‐2012ريف دمشقسقباشريف  البشاش982
&feature=youtu.be

البشاش983 عائلة من دمشقسقباقتيل برصاص قوات األمن16‐06‐2012ريف
البشاش984 عائلة من دمشقسقباقتيل برصاص قوات األمن16‐06‐2012ريف

// / http://www.youtube.com/watch?v=YCYDEMLEJ1Uملقب بابو محمود قتل برصاص قوات األمن16‐06‐2012ريف دمشقسقباأحمد حمامي985
&feature=youtu.be

القاسم986 أبو اخرىالسودانبيسان طفلةجنسيات ‐ http://youtu.be/EwpGLHwDmNMطفلة قتلت برصاص قناص16‐06‐102012انثى
طالب987 دمشقدوماسامر بالقصف العشوائي16‐06‐2012ريف
الجرودي988 دمشقدوماايالف طفلةريف ‐ طفلة قتلت نتيجة القصف العشوائي16‐06‐2012انثى
طالب989 دمشقدوماسامر http://youtu.be/B4DWxQI6zhkنتيجة القصف العشوائي16‐06‐2012ريف

حيث اصيبت  على احد الحواجز في عربين  وتم اسعافھا إلى مشفى في عربين 16‐06‐352012انثىدمشقغادة مسلخ990
. المشفى الى طريقھا في وھي الحياة فارقت ى .حيث ى ھ  ري ي  ي  ي و ر  ي 

حنن991 دمشقدومابشار http://youtu.be/IZOSCJGPdyIمتأثرا بجراحه16‐06‐2012ريف
البويضاني992 عدنان دمشقدومامرح طفلةريف ‐ طفلة توفيت  اثر سقوط قذيفة ھاون16‐06‐142012انثى

معروف باسم يوسف الشقران و الذي اصيب برصاصتين برأسه منذ 10 أيام 16‐06‐2012درعاتل شھابسمير علي الشقران993
اليوم وتوفي البلد بدرعا البلد وتوفي اليومبدرعا

تركماني994 برصاص األمن العشوائي من الحواجز16‐06‐202012الالذقيةصديق
نصير995 االحتياجات الخاصة16‐06‐2012الالذقيةالحفةفادي على جثته مقتوال في منزله وھو من ذوي عثر
درويش996 خليل بجراحه16‐06‐2012الالذقيةالحفةنوري معروف بابو درويش توفي متاثرا
ابراھي997 الشيخ محمد 19772012الالذقيةكاسعامر 06 بجراحه16 متاثرا توف اوالد أربعة ولديه متزوج ابراھيم997 الشيخ محمد بجراحه16‐06‐19772012الالذقيةكاسعامر متزوج ولديه أربعة اوالد توفي متاثرا
درويش998 االمن16‐06‐452012الالذقيةالحفةخليل يدعى  أبو رشيد قتل برصاص قوات

من سكان حي الرمل الجنوبي مخيم الفلسطينين في الالذقية توفي اثر اصابته 16‐06‐562012جنسيات اخرىفلسطيننزار قبالوي999
من منزله بازمة قلبية جراء اطالق الرصاص بالقرب

ش1000 ال ةا 2012الزال 06 األ16 ا ق hل // b / الرشيد1000 ھارون http://youtu.be/‐n60AUpZoSQعلى يد قوات األمن16‐06‐2012ديرالزورالجورةمحمد
الوكاع1001 رويس خضر مجند منشق16Yes‐06‐2012الحسكةالحداديةفرج http://youtu.be/81P91NDmGA4قتل على يد قوات الجيش في حمص وھو
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العابو1002 هللا عبد قوات الجيش16Yes‐06‐2012الرقةأحمد مجند منشق قتل في مدينة حلب على يد
اسماعيل1003 اسماعيل http://youtu.be/0kCzpskFHZcبرصاص قناص17‐06‐2012ادلبخان شيخونمحمد
غجر1004 الرزاق عبد http://youtu.be/tvbfBzFwCJIبرصاص األمن17‐06‐2012ادلبسلقينھيثم
عبدالرحمن1005 عيد محمد منزله17‐06‐2012حلبابينرامي على قذيفة سقوط http://youtu.be/zw4r9nRqypMبسبب ن1005 ر ب ي ي 2012ببينر 06 ز17 ى  ي  و  بب  http://youtu.be/zw4r9nRqypMب
بوشي1006 http://youtu.be/GJt8fKfqJ6wنتيجة القصف العشوائي وھو متزوج ولديه طفالن17‐06‐282012طفلحلبعندانماجد
عواني1007 ابراھيم نتيجة القصف العشوائي17‐06‐232012حلبعندانوليد
أوسو1008 منصور http://youtu.be/VVv2I4adkdUمتأثرا بجراحه17‐06‐2012حلبحياناسماعيل
العمر1009 ياسين االمن17‐06‐402012انثىحماةالكريممريفة قوات برصاص العمر1009 ياسين برصاص قوات االمن17‐06‐402012انثىحماةالكريممريفة
اسماعيل1010 وليد إعدام عند حاجز في زھرة العاصي17‐06‐2012حماةالجاجيةحسن
الفارس1011 طه إعدام عند حاجز في زھرة العاصي17‐06‐2012حماةالريف الجنوبيحسين
خليف1012 خلد إعدام  عند حاجز في زھرة العاصي17‐06‐2012حماةالريف الجنوبيرضوان
ا1013 ن ند ال ف اةال 2012ح 06 ا17 ال ة زھ ف ز ا عند إعدا جيجاوي1013 حسين إعدام عند حاجز في زھرة العاصي17‐06‐2012حماةالريف الجنوبيمحمد
الجابي1014 http://youtu.be/4FNXOrq9YYEبرصاص قوات االمن17‐06‐2012حمصالخالدية.طارق
مشارقة1015 توفيق http://youtu.be/94RlCRz9WCIقتل برصاص قوات الجيش17‐06‐2012حمصالخالديةموسى
األنصاري1016 حمزة أبو على يد قوات األمن17‐06‐2012حمصالشيخ

شلل ل ف لق ة الحسين1017 محمد http://youtu.be/AT7m2AXMXnkنتيجة القصف العشوائي17‐06‐2012حمصالرستنموسى
علوش1018 عاصم نتيجة القصف العشوائي17‐06‐2012حمصتلبيسةعبدالرحمن
عترة1019 يوسف http://youtu.be/L6L9lTnslskنتيجة القصف العشوائي17‐06‐2012حمصالرستنفضل
عترة1020 يوسف http://youtu.be/L6L9lTnslskنتيجة القصف العشوائي17‐06‐2012حمصالرستنوائل

http://www.youtube.com/watch?v=BQlAdnmIk7Eعلى أيدي الشبيحة17‐06‐2012حمصكرم شمشمعبدالعظيم منذر عودة1021

النقيب1022 حماة17‐06‐2012حمصالرستنحبيب أعدم في قرية زھرة العاصي بريف

ل1023 ل ال د الدد 2012ا 06 17Yش ال ات ق ا قتل نشق ند hھ // b / h? O0J VQ سلوم1023 المولى عبد الجيش17Yes‐06‐2012حمصباب الدريبمحمد http://www.youtube.com/watch?v=_upO0JxzqVQوھو مجند منشق قتل برصاص قوات

http://www.youtube.com/watch?v=YxgLN9u7KHQقتل برصاص قوات الجيش17‐06‐2012حمصالمخيمسعيد عرابي1024

األطرش1025 الشياحإياد العشوائي17‐06‐2012حمصجورة القصف http://youtuنتيجة be/eKGF3Waz4hs األطرش1025 http://youtu.be/eKGF3Waz4hsنتيجة القصف العشوائي17‐06‐2012حمصجورة الشياحإياد

اعتقل منذ يومين في بلدة حيط وقتل تحت التعذيب في  فرع األمن العسكري17Yes‐06‐2012درعاطفسأحمد الرشدان1026

اسمه1027 يصل لم منطقة األشعري17‐06‐2012درعاطفسقتيل في مع أبيه برصاص األمن وعثر على جثتھما قتل
ه1028 ا يصل ل 2012درعاطفقتيل 06 األشع17 نطقة ف ا جثتھ عل وعث ن األ صاص ب أبنه ع قتل اسمه1028 يصل لم منطقة األشعري17‐06‐2012درعاطفسقتيل في مع أبنه برصاص األمن وعثر على جثتھما قتل

اثر قذيفة سقطت على أحد المساجد في المدينة أثناء دخول المصلين ألداء صالة 17‐06‐2012درعابصرى الشامأسامة عبد الغني1029
العشاء

http://youtu.be/PbqAA0unMs0

اسمه1030 يصل برصاص قوات االمن17‐06‐2012دمشقنھر عيشةلم
// / ‐http://www.youtube.com/watch?v=e8برصاص قوات االمن  في نھر عيشة17‐06‐2012دمشقالميدانعماد غنيم1031
2B5s8nkc&feature=youtu.be

ة1032 شرار للثورة17‐06‐2012دمشقالحجر االسودمنذر عقيد اغتالته قوات األمن لموقفه الداعم
قاسم1033 بكري من مزرعته17‐06‐502012دمشقجوبروليد http://youtu.be/FoU9X9VZZ64برصاص قوات األمن في رنكوس اثناء عودته

https://www.youtube.com/watch?v=vKjRVhzO03oملقب ابوعمرقتل جراء القصف العشوائي17‐06‐2012ريف دمشقدوماأنيس أنيس1034
&feature=youtu.be

فواز1035 رجب دمشقدومافھمية بجراحھا17‐06‐322012انثىريف اصيبت بقذيفة وتوفيت اليوم متأثرة
العزيز1036 عبد حمزة دمشقدوماعمر بسبب القصف العشوائي على المدينة وھو منزوج وله ثالثة أوالد17‐06‐322012ريف قتل زيز ب ز وقور و زوج و و ي ى ي و بب ب
بدران1037 مصطفى دمشققارةأحمد http://youtu.be/mejsrYA7qt0قتل تحت التعذيب في سجن المخابرات الجوية بحرستا17Yes‐06‐172012ريف

17NoNo‐06‐352012ريف دمشقدومامحمد توفيق البديوي1038

نتيجة القصف 
العشوائي

أوالد ثالثة وله متزوج
بويضاني1039 عدنان دمشقدومامرح طفلةريف ‐ طفلةنتيجة القصف العشوائي17‐06‐152012انثى
جمعة1040 دمشقحموريةمحمود http://youtu.be/L‐JGbDcyw5Iنتيجة القصف العشوائي17‐06‐2012ريف

http://www youtube com/watch?v c7GwNwF02H http://www.youtube.com/watch?v=c7GwNwF02Hدوھم منزله ورمي منه17‐06‐142012ريف دمشقدارياأحمد الحالق1041
k&feature=plcp

قتل اثر استھداف سيارته برصاص قوات األمن17‐06‐2012ريف دمشقالتلعبدالكريم عرنوس1042
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3434
09815727909&set=a.311184328950458.67127.142

198065849086&type=1&ref=nf
القرصة1043 رفيق دمشقمديرامحمد ملقب أبو طالل قتل برصاص قناص17‐06‐2012ريف
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http://www.youtube.com/watch?v=0t51_nAwF9oنتيجة القصف العشوائي على دير العصافير17‐06‐2012ريف دمشقالمليحةمحمد علي رسالن1044
&feature=youtu.be

برغش1045 خير دمشقدير العصافيرمحمد http://youtu.be/iyTWwvgSKSoنتيجة القصف العشوائي17‐06‐2012ريف
قطيبان1046 بطنالؤي دمشقكفر العصافير17‐06‐2012ريف دير على العشوائي القصف http://youtu.be/iyTWwvgSKSoنتيجة ن1046 يب قر بؤي 2012ري 06 ير17 ير  ى  ي  و http://youtu.be/iyTWwvgSKSoيج  
اسمه1047 يصل لم دمشقدير العصافيرقتيل نتيجة القصف العشوائي17‐06‐2012ريف
برغش1048 زياد دمشقدومامحمد http://youtu.be/AkEqqvA3xwIنتيجة القصف العشوئي17‐06‐2012ريف
النھار1049 خضر http://youtu.be/gkX‐aUwRnx8مجند منشق قتل على يد قوات االمن17Yes‐06‐2012ديرالزورأحمد
العيد1050 الحسن االمن17‐06‐2012ديرالزورالبوليلحسين قوات http://youtuبرصاص be/5CvY7B2YIis العيد1050 الحسن http://youtu.be/5CvY7B2YIisبرصاص قوات االمن17‐06‐2012ديرالزورالبوليلحسين
الصالح1051 العاني http://youtu.be/E‐xri9y2‐w0برصاص قوات االمن17‐06‐2012ديرالزورالبوليلعبدهللا
العلي1052 قتل برصاص قوات االمن17‐06‐2012ديرالزورالبوليلياسر

الجلود1053 حامد http://www.youtube.com/watch?v=uxXq_gHv0Ncقتل برصاص قوات االمن17‐06‐2012ديرالزورالبوليلمحمود
&f lik&feature=colike

الشريف1054 مالح قتل في دير الزور برصاص قناص17‐06‐312012الرقةمعدانفيصل

http://www.youtube.com/watch?v=9SD2LImV_Foطفلة قتلت نتيجة القصف العشوائي17‐06‐2012انثى ‐ طفلةحمصالرستنإيمان عنتر1055
&feature=youtu.be

http://www.youtube.com/watch?v=UTBRCdPa5yIقصف عشوائي وتم اسعافه الى تلبيسة17NoNo‐06‐2012حمصالرستنمجھول الھوية1056

المصري1057 صبحي قصف عشوائي17‐06‐2012حمصالخالديةعامر
العيدو1058 الحسن في مدينة الباب.17‐06‐19802012حلبشويحةعماد متزوج وعنده 5 أوالد قتل برصاص قوات االمن
تمو1059 اليوسف محمود دوار المليحة18Yes‐06‐2012الحسكةالدرباسيةمحمد في قتل في دمشق حيث تم تعذيبه والقاء جثته
عميش1060 الجوية18Yes‐06‐2012دمشقجوبرحسن http://youtu.be/6wdENhgkvjUقتل تحت التعذيب في سجون المخابرات
حديد1061 في حلب18Yes‐06‐2012دمشقالصالحيةرياض مجند منشق قتل برصاص قوات األمن

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4624
برصاص األمن عند حاجز بين اللوان والمھياني18‐06‐2012دمشقكفرسوسةمحمد حسن شياح1062

ttps:// . aceboo .co /p oto.p p? b d 6
59610433703&set=a.231306316882368.72575.213

127335366933&type=1&theater
الجرودي1063 دمشقدوماصبحي http://youtu.be/iNOsvyaWIPUبرصاص قوات الجيش18‐06‐2012ريف
التوم1064 دمشقأيھم العشوائي18NoNo‐06‐22012طفلريف بالقصف قتل http://youtuطفل be/TiRzlgAz Eg التوم1064 دمشقأيھم http://youtu.be/TiRzlgAz_Egطفل قتل بالقصف العشوائي18NoNo‐06‐22012طفلريف
عيون1065 دمشقدوماخالد http://youtu.be/HqzJRumpdlMبالقصف العشوائي18‐06‐2012ريف
التوم1066 محمد دمشقدوماعمران http://youtu.be/cxmxB7i3ajwبالقصف العشوائي18NoNo‐06‐132012ريف
الساعور1067 دمشقدومانزار http://youtu.be/3WkGjBWiSz8بالقصف العشوائي18NoNo‐06‐2012ريف
الوزي1068 عل اد اع دمشقدو 362012ريف 06 قناص18 صاص ب الوزير1068 علي دمشقدوماعماد برصاص قناص18‐06‐362012ريف

&http://www.youtube.com/watch?v=jZKrgeRkm00خالل اقتحام مبنى األوقاف في المبنى18‐06‐172012ريف دمشقدوماعبدالرحمن اسماعيل بويضاتي1069
feature=youtube_gdata.

حبأ1070 حاتم محمد دمشقدوماأنس أثر سقوط قذيفة على مزرعتھم18‐06‐142012ريف
ان ال شال اف ال ط نطقة أ ال ة ا الموھباني1071 دمشقدوماسليم برصاصة بالرأس بمنطقة مطعم الصمادي18‐06‐152012ريف

الضيعة1072 شيخ دمشقدوماعبدالرحمن طفل قتل على يد قوات الجيش18‐06‐2012طفلريف
الريس1073 آل من دمشقدوماقتيلة متزوجة قتلت برصاص قوات الجيش18‐06‐2012ريف
اسمه1074 يصل دمشقسرغايالم عسكري منشق أعدم ميدانيا18Yes‐06‐2012ريف
اسمه1075 يصل دمشقسرغايالم عسكري منشق أعدم ميدانيا18Yes‐06‐2012ريف
اسمه1076 يصل دمشقسرغايالم عسكري منشق أعدم ميدانيا18Yes‐06‐2012ريف
اسمه1077 يصل دمشقسرغايالم عسكري منشق أعدم ميدانيا18Yes‐06‐2012ريف
اسمه1078 يصل دمشقسرغايالم عسكري منشق أعدم ميدانيا18Yes‐06‐2012ريف ي يم يقر ي م ق ري
اسمه1079 يصل دمشقسرغايالم عسكري منشق أعدم ميدانيا18YesNo‐06‐2012ريف
موسى1080 علي دمشقھريرةمحمد نتيجة القصف العشوائي18‐06‐2012ريف
حوا1081 علي دمشقھريرةمحمد نتيجة القصف العشوائي18‐06‐2012ريف
موسى1082 صياح دمشقھريرةأحمد العشوائي18‐06‐2012ريف القصف نتيجة موسى1082 صياح دمشقھريرةأحمد 2012ريف 06 نتيجة القصف العشوائي18
اسمھا1083 يصل لم دمشقھريرةسيدة البقاعي18‐06‐2012ريف نتيجة القصف العشوائي وھي زوجة حسن
حمدان1084 ناصر دمشقھريرةمحمد نتيجة القصف العشوائي18‐06‐2012ريف
ناصيف1085 خيرو دمشقالقارةمحمد مجند قتل برصاص الجيش18‐06‐202012ريف
القادري1086 دمشققطنايحي 2012ريف 06 لمنزله18 األمن قوات حرق بعد قلبية ألزمة تعرضه أثر توف القادري1086 دمشققطنايحيى األمن لمنزله18‐06‐2012ريف توفي أثر تعرضه ألزمة قلبية بعد حرق قوات

مجند منشق قتل على يد قوات الجيش في البوكمال بدير الزور18Yes‐06‐192012ريف دمشقجديدة عرطوزھادي محمد الخطيب1087
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4319
67766823400&set=a.235813333105512.58610.235

759899777522&type=1&theater
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برصاص األمن18‐06‐2012ريف دمشققطنانعيم  محمد عفيفة1088
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3734
00052720145&set=a.299301776796640.69076.285

617518165066&type=1&theater
حمادة1089 محمود دمشقعقرباسعيد دوما18‐06‐2012ريف في األمن برصاص و1089 قربي 2012ري 06 و18 ي  ن  ص  بر
البراك1090 http://youtu.be/bX5MZkQNuL0قتل برصاص قوات الجيش18‐06‐2012حمصالقصيرخالد
الدين1091 محب قوات الجيش18Yes‐06‐2012حمصالقصيرمعمر http://youtu.be/bX5MZkQNuL0ملقب أبو عمر رقيب أول منشق قتل برصاص
الحوراني1092 أحمد خالد http://youtu.be/IUpzKTIW2D4قتل برصاص قوات الجيش18‐06‐2012حمصالقصيرمحمد
بيرقدار1093 الشياحعدنان الجيش18‐06‐2012حمصجورة يدقوات http://youtuعل be/E3fLyTreTbE بيرقدار1093 http://youtu.be/E3fLyTreTbEعلى يدقوات الجيش18‐06‐2012حمصجورة الشياحعدنان
شمسي1094 فايز نتيجة القصف العشوائي18‐06‐2012حمصالرستنمحمد
الصالح1095 نتيجة القصف العشوائي18‐06‐2012حمصالرستنمصطفى
أيوب1096 نتيجة القصف العشوائي18‐06‐2012حمصالرستنيوسف
ا1097 زك قا د دال صشنشاع 432012ح 06 ائ18 ش ال ف الق ة نت زكريا1097 قاسم نتيجة القصف العشوائي18‐06‐432012حمصشنشارعبدالمجيد
زكريا1098 عبدالرحمن نتيجة القصف العشوائي18‐06‐222012حمصشنشارعبدالباسط
بحبوح1099 http://youtu.be/aVHZhyNC‐‐Mبرصاص الجيش18‐06‐2012حمصالرستنصالح
العثمان1100 زيد نتيجة القصف العشوائي18NoNo‐06‐2012حمصالحولةاحمد

لةل شل ف ق اسماعيل1101 http://youtu.be/kP3u4FUqjfkقصف عشوائي18‐06‐232012حمصالحولةحسين

http://www.youtube.com/watch?v=AkRBGT8akksقتل بالقصف العشوائي على مدينة الضمير بريف دمشق18‐06‐2012حمصتدمرخليفة العيد1102

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=24559
set=a.245598178884265.49566.2446&8182217598طفل توفي متاثرا بجراحه18‐06‐52012طفلدرعابصر الشاممحمد مجدي موسى السويدان1103

88388975244&type=1
البردان1104 ھالل http://youtu.be/THTWSNBafyMنتيجة القصف العشوائي18‐06‐2012درعاطفسمحمود

ف1105 اطفدالغفا 172012د 06 أھله18 ا أ نزله ف ن األ ات ق د ل د hإ // b / h? MO 7 ChY يوسف1105 أھله18‐06‐172012درعاطفسعبدالغفار أمام http://www.youtube.com/watch?v=MOz7zsmChYcإعدم على يد قوات األمن في منزله

السويدان1106 حسن http://youtu.be/k0rP5pav7acبرصاص قناصة18‐06‐2012درعادرعا البلدعالء
سعيد1107 http://youtu.be/E6yJdP2YWIIبرصاص األمن في سقبا بريف دمشق18‐06‐2012درعاعقرباخالد
الصبيحي1108 الرحمن عبد االمن18‐06‐2012درعاعتمانادريس قوات يد على الصبيحي1108 الرحمن عبد على يد قوات االمن18‐06‐2012درعاعتمانادريس

نتيجة رصاصتين احداھما في الفم واألخرى في البطن وبعد قتله قاموا بربطه 18‐06‐2012درعاطفسيوسف محمد كيوان1109
جثته بالطريق بمجنزرة ب م ب وسحبه على األرض وتم رمي

http://www.youtube.com/watch?v=frzjPNAem1Q

البدوي1110 ناصر طفس18Yes‐06‐2012درعاخربة غزالةموفق في مجند منشق قتل على يد قوات الجيش
العياش1111 يدة ح الشان 2012درعابص 06 العشوائ18 httpبالقصف // o t be/YW7Nr18bdgY العياش1111 حميدة http://youtu.be/YW7Nr18bdgYبالقصف العشوائي18‐06‐2012درعابصرى الشاممنى
حسون1112 الخليل مرعي شعالن طفلةحماةقلعة المضيقإيناس ‐ العشوائي18‐06‐2012انثى http://youtu.be/sVOsIE0ZcoIطفلة توفيت متأثرة بجراحھا نتيجة القصف

إثر اطالق نار من قبل الحاجز الموجود على مدخل المدينة باتجاه األراضي 18NoNo‐06‐2012حماةلطمينوردان محمد اللطميني1113
الزراعية

http://youtu.be/_VArq3HeeEI

ال األاةناف ا العيسى1114 حمود برصاص األمن18‐06‐2012حماةجنانيوسف
الطيب1115 الرحمن عبد برصاص األمن مع اثنين من أخوته18‐06‐2012حماةجنانأحمد
الطيب1116 الرحمن عبد برصاص األمن مع اثنين من أخوته18‐06‐2012حماةجنانمحمد
الطيب1117 عبدالرحمن برصاص األمن مع اثنين من أخوته18‐06‐2012حماةجنانعبدالمجيد
األمير1118 برصاص قناص في الرأس وھو من ذوي االحتياجات الخاصة18‐06‐2012حماةجنانخالد
حسون1119 الخليل  مرعي شعالن طفلةحماةقلعة المضيقآية  ‐ http://youtu.be/9U_hTnI7OqEطفلة توفيت نتيجة القصف العشوائي18‐06‐2012انثى
الھويان1120 علي محمد ورميه في الطريق18NoNo‐06‐2012حماةقرية الشريعةمحمود قامت قوات االمن بخطفه وقتله ذبحا بالسكين
سالمة1121 رياض ورميه في الطريق18‐06‐2012حماةالجماسةمحمود قامت قوات االمن بخطفه وقتله ذبحا بالسكين ض ري ريقجو ي ي ور ين ب ب و ب ن و
العليوي1122 ورميه في الطريق18‐06‐2012حماةالحويزحازم قامت قوات االمن بخطفه وقتله ذبحا بالسكين
الفناد1123 الطايس http://youtu.be/gt1v0l3jrmwنتيحة االنفجار الذي وقع ھناك18‐06‐2012ديرالزورموحسندھام
العساف1124 أملح فيصل http://youtu.be/JV6yfZqC3ekنتيحة االنفجار الذي وقع ھناك18‐06‐2012ديرالزورموحسنأحمد
الحمد1125 عليوي فاضل ھناك18‐06‐2012ديرالزورموحسنشادي وقع الذي االنفجار http://youtuنتيحة be/1mtNRiT1598 الحمد1125 عليوي فاضل 2012ديرالزورموحسنشادي 06 http://youtu.be/1mtNRiT1598نتيحة االنفجار الذي وقع ھناك18
الصالح1126 حمود علي http://youtu.be/aCEHJRN46skنتيحة االنفجار الذي وقع ھناك18‐06‐2012ديرالزورموحسنمعن
الحميدي1127 قوات األمن18‐06‐2012ديرالزورياسر توفي  نتيجة إصابته في الرأس من قبل
الدرويش1128 ابراھيم http://youtu.be/7mh9K5t4G_Mبرصاص قوات األمن18‐06‐2012ديرالزورحي الجورةخليل
الخليف1129 أحمد 282012ديرالزوردحلةجالل 06 18Yesالجيش برصاص قتل منشق الخليف1129 أحمد منشق قتل برصاص الجيش18Yes‐06‐282012ديرالزوردحلةجالل
النعسان1130 ابراھيم http://youtu.be/PRHmsFz‐kL4توفي متأثرا بجراحه18‐06‐592012ادلبكفر عويدأحمد

طالب في جامعة الالذقية بكلية الكيمياء التطبيقية قتل برصاص قوات االمن 18‐06‐2012ادلبمصطفى الحاج أمين1131
بالالذقية

القن1132 ا ااز الن لة 2012ا 06 األ18 ا ق hا // b / k l القندح1132 حامد http://youtu.be/AkS2lZR8Xz8برصاص قوات األمن18‐06‐2012ادلبمعرة النعمانمازن
الحناك1133 محمد قوات الجيش18Yes‐06‐2012ادلبكفرنبلرافي يد عسكري منشق قتل في سرغايا بدمشق على
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العاري1134 طلحت http://youtu.be/yJ‐uegUq_oEبرصاص قناص18‐06‐122012ادلبسكيكعبدهللا
الصوص1135 أحمد طفلةادلباريحاآية ‐ طفلة قتلت برصاص قناص18‐06‐122012انثى
االبراھيم1136 االذاعة18‐06‐2012ادلبسراقبحسين االملقب الحميميص قتل قنصا من حاجز
شحوارو1137 قسطنطين االمن18‐06‐2012انثىحلبمارينا قوات يد على شحوارو جورج االب زوجة رو1137 و ين 2012ىبري 06 ن18 و ى ي  رو  و ب جورج  زوج 
جمعة1138 شيخ محمد برصاص قناص في مدينة ادلب18NoNo‐06‐2012حلبابينعبدالحميد
الديك1139 http://youtu.be/VMJ5e2Sy40Iنتيجة القصف العشوئي19‐06‐2012حمصالرستنوليد
المھايني1140 الرحمن عبد http://youtu.be/XgLdx9YpABoنتيجة القصف العشوائي19‐06‐2012حمصالخالديةراتب
التدمري1141 السقا جھاد الشياحمحمد الجيش19‐06‐2012حمصجورة قوات http://youtuبرصاص be/tKpHI8RvQoo التدمري1141 السقا جھاد http://youtu.be/tKpHI8RvQooبرصاص قوات الجيش19‐06‐2012حمصجورة الشياحمحمد
خراز1142 نتيجة القصف العشوائي19‐06‐2012حمصالخالديةعمر
ادريس1143 مروان http://youtu.be/NWW41GyVK‐kبرصاص قوات الجيش19‐06‐2012حمصكفر عايافوزي

اسمه1144 يصل لم عثر على جثته بالقرب من حاجز الشعلة وعليھا آثار التعذيب ومكبل اليدين إلى 19Yes‐06‐2012حمصالقصيرقتيل
أ ال ة ا ة ا إ الخلف

http://www.youtube.com/watch?v=YSmv1HpA_U
0

م
0الخلف وإصابة رصاصة بالرأس

اسمه1145 يصل لم http://youtu.be/hRyQ14VILsUقامت قوات االمن بحرق جثته19‐06‐2012حمصالبياضةقتيل
عيوش1146 سليمان http://youtu.be/JuFXsVRp8Noقتل على يد قوات الجيش19‐06‐2012حمصبابا عمروعبدو

الغنطاوي1147 عبدالحميد الجيش19‐06‐2012حمصالرستنعبدالعليم قوات يد http://www.youtube.com/watch?v=wmhFDuعلى nUI وي1147 ي ب يم نب 2012صر 06 جيش19 و  http://www.youtube.com/watch?vى ي  wmhFDu__nUI

غرير1148 رامز http://goo.gl/AZni5برصاص قوات الجيش19‐06‐2012حمصبابا عمرواحمد
دحدوح1149 زوجة محمد مرعي المصري قتلت نتيجة القصف العشوائي19‐06‐2012انثىحمصقلعة الحصنغادة
سليمان1150 الدين  http://youtu.be/9EqlZSorMnkبالقصف العشوائي19‐06‐2012حمصالحميديةبدر
العابد1151 توفي متأثرا بجراحه19‐06‐2012دمشقجوبرأحمد
البشاش1152 فارس دمشقسقبايوسف http://youtu.be/zHbic_EkKy0توفي متاثرا بجراحه19‐06‐2012ريف
زيـنـو1153 برصاص قوات الجيش حيث قاموا برميه بالرصاص والتنكيل بجثته19‐06‐2012دمشقكفربطنامـعـاذ
زيـنـو1154 برصاص قوات الجيش حيث قاموا برميه بالرصاص والتنكيل بجثته19‐06‐2012دمشقكفربطناوسـام و زي م بجقربو يل و ص ر ب ي بر و ي جيش و ص بر
كباب1155 برصاص قوات الجيش حيث قاموا برميه بالرصاص والتنكيل بجثته19‐06‐2012دمشقكفربطناطـلحـت
سيخوي1156 البحش برصاص قوات الجيش حيث قاموا برميه بالرصاص والتنكيل بجثته19‐06‐2012دمشقكفربطناماھر
العيروط1157 دمشقدوماصالح http://youtu.be/6UuJxIGAiN8نتيجة القصف العشوائي على حي الحجارية19‐06‐2012ريف
سن1158 الدين دمشقدومامحي العشوائي19‐06‐2012ريف القصف http://youtuنتيجة be/ca‐2zUKwgzU سن1158 الدين دمشقدومامحي http://youtu.be/ca‐2zUKwgzUنتيجة القصف العشوائي19‐06‐2012ريف

https://www.youtube.com/watch?v=L‐Ay9ovJ4e4نتيجة القصف العشوائي19‐06‐2012ريف دمشقدوماصياح فخري عرابي1159

الحلبي1160 عمر دمشقدومامحمد http://www.youtube.com/watch?v=Xtm8u0Rv7swبرصاص قناصة .19‐06‐352012ريف ي

ستوت1161 دمشقدوماعمر على يد قوات الجيش19‐06‐2012ريف

يدعى أبو خالد قتل جراء القصف على مزرعته في الرميد بين دوما و الشيفونية19‐06‐492012ريف دمشقدوماعصام خنشور1162

http://www.youtube.com/watch?v=9nLZNU6RcK4على يد قوات الجيش19‐06‐2012ريف دمشقدوماأحمد المليس أبو راتب1163

الغزاوي1164 أحمد دمشقدوماعبدالرحمن http://youtu.be/MTkq‐TQ25QQنتيجة القصف العشوائي19‐06‐2012ريف
الفستقي1165 دمشقدوماوليد الرؤوف19‐06‐352012ريف http://youtu.be/6UuJxIGAiN8نتيجة القصف العشوائي بحي عبد
جوھر1166 دمشقدوماعبدالرحمن http://youtu.be/p41MIF9eajUنتيجة القصف العشوائي على حي الحجارية19‐06‐72012ريف

متأثرا بجراحه السابقة في الرأس منذ عشرين يوما19‐06‐222012ريف دمشقدوماعمر حمادة1167
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4778
26462232757&set=a.390081254340612.116774.37

1926776156060&type=1&ref=nf1926776156060&type 1&ref nf

أبو عدنان متاثرا بجراحه19‐06‐2012ريف دمشقمضايامحمود عدنان عيسى المعروف1168
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3341
54999993170&set=a.119647028110636.22797.119

242211484451&type=1&theater

فف https://wwwق youtube com/watch?v=ZSTULpQnv0 االسم1169 يصل دمشقدومالم https://www.youtube.com/watch?v=ZSTULpQnv0بالقصف العشوائي19‐06‐2012ريف
U&feature=youtube_gdata

اسمه1170 يصل دمشقحموريةلم http://youtu.be/3CyJ‐UdvAbUعلى يد قوات االمن19‐06‐2012ريف
اندرون1171 بجراحه19‐06‐282012الالذقيةالمارونياتمحمد توفي في مشفى أنطاكيا بتركيا متأثرا
بركات1172 زكريا 192012الالذقيةمحمد 06 19Yesبدمشق الجيش قوات يد عل قتل منشق مجند بركات1172 زكريا بدمشق19Yes‐06‐192012الالذقيةمحمد مجند منشق قتلى على يد قوات الجيش
محو1173 بجراحه19‐06‐2012الالذقيةكفر دلياأسامة توفي في مشفى أنطاكيا بتركيا متأثرا
حمودة1174 قتل برصاص قوات االمن19‐06‐192012الالذقيةالعوينةفادي
العكة1175 المشيعين19‐06‐2012ديرالزورالجورةرياض أثر إطالق النار من قبل قوات االمن على
11 ا6 ةال 2012الزال 06 ش19 ال ل اال ا ق ل ق النا إطال أث العواد1176 المشيعين19‐06‐2012ديرالزورالجورةحمود أثر إطالق النار من قبل قوات االمن على
الجاسم1177 تيسير طفلةديرالزورالجورةرحمة ‐ على المشيعين19‐06‐112012انثى http://youtu.be/0lrPxKaJmSoطفلة قتلت أثر إطالق النار من قبل قوات االمن
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كنجو1178 مروان نتيجة القصف العشوائي19‐06‐2012انثىحماةجنوب الملعبمروة
كروما1179 محمود نتيجة القصف العشوائي19‐06‐212012حماةجنوب الملعببسام
اسمه1180 يصل لم نتيجة القصف العشوائي19‐06‐2012حماةجنوب الملعبقتيل
العبود1181 حلبفيصل رقبته19‐06‐2012حماةطريق في قناص http://youtu.be/t988165vPiAبرصاص بو1181 ل بي 2012ريق  06 ب19 ي ر ص  ص  http://youtu.be/t988165vPiAبر

اصيب برصاص األمن أثناء عودته من عمله كسائق تكسي، وال زال جثمانه 19‐06‐2012حماةأبي الفداءمحمد غالب السوطري1182
محتجزاً  لدى األمن

مظلوم1183 ً  من بستانه19‐06‐702012حماةالصابونيةحسن منزله قادما اعدم برصاص قوات االمن عند عودته إلى حيث

العسكريأ للمشف ونقل فول دير قرية حاجز عل االمن قوات برصاص قتل رستم1184 أكرم ونقل للمشفى العسكري 19NoNo‐06‐2012حماةسلميةملھم برصاص قوات االمن على حاجز قرية دير فول قتل
بحمص

http://goo.gl/Q4rh9

ستر1185 وضاح http://youtu.be/zA4a4ASUp8Aبرصاص قوات األمن19‐06‐172012حلبالسكريأحمد
كنجو1186 برصاص قوات األمن19‐06‐2012حلبإعزازمحمود
الزع1187 نا عاالشاف 2012د 06 ائ19 ش ال ف الق ة httنت // t b / 1 BN3 DB08 الزعبي1187 ناصر http://youtu.be/w1gBN3‐DB08نتيجة القصف العشوائي19‐06‐2012درعابصرى الشامسيف
العبود1188 جمال http://youtu.be/AeprV9S92gcنتيجة القصف العشوائي19‐06‐172012درعاالنعيمةعبدالرحمن
العمر1189 شحادة في درعا19Yes‐06‐2012السويداءعبدهللا http://youtu.be/WFJZ_r0jzUQمجند منشق قتل برصاص قوات الجيش
الصالح1190 محاولته االنشقاق19‐06‐2012ديرالزورمحمد في فرع االمن الجنائي في دير الزور اثر قتل

لللل لا ل ف ة لق ث ل ث ق ل ق طف صنو1191 ملقاة في الجبال19‐06‐2012ادلبكلليعلي http://youtu.be/Ng5ikSEDMSYاختطف من قبل قوات االمن و عثرت على جثته
ماھر1192 ديب محمد بالقصف العشوائي19‐06‐2012ادلبسرمينسمير
الدبس1193 عيدو http://youtu.be/‐PuZmVQFE2oبالقصف العشوائي20‐06‐2012حماةاللطامنةإبراھيم
الحسن1194 يحيى http://youtu.be/‐PuZmVQFE2oزوجة ابراھيم بالقصف العشوائي20‐06‐2012انثىحماةاللطامنةھدى
الحامد1195 غالب http://youtu.be/VN5zOhVpzwUبالقصف العشوائي20‐06‐352012حماةاللطامنةعبدالرحمن
الشما1196 إبراھيم http://youtu.be/ZtWHH_YUQMgبالقصف العشوائي20‐06‐552012حماةاللطامنةخليل

http://www.youtube.com/watch?v=0YuUy0u04pAقتل برصاص قوات االمن وھي يعمل في مزرعته في حصرابا20‐06‐452012حماةحلفايارجب حسين الحكيم1197

صيدالني قامت قوات االمن بخطفه وھو ذاھب لعمله ووجد بعد ذلك مقتوال وممتال 20‐06‐372012حماةصورانمحمود ياسين حساني1198
بجثته

الجمل1199 هللا عبد برصاص قوات األمن20‐06‐402012حماةطريق حلبمحمد
الغاوي1200 العشوائي20‐06‐2012حماةاألربعينسعيد القصف نتيجة الغاوي1200 نتيجة القصف العشوائي20‐06‐2012حماةاألربعينسعيد
سويد1201 محمد نتيجة القصف العشوائي20‐06‐2012حماةاألربعينعامر

ملقب أبو حسين قتل برصاص قوات األمن اثناء محاولته أسعاف الجرحى بحي 20‐06‐2012حماةالفيجاءمحمود األحمد1202
األربعين

http://goo.gl/NfGgQ

فاف1203 دوح ز حلبا يق 282012حماةط 06 الجيش20 قوات صاص ب سفاف1203 ممدوح برصاص قوات الجيش20‐06‐282012حماةطريق حلبرامز
الناعم1204 برصاص قوات الجيش20‐06‐2012حماةاالربعينسعيد
الخطيب1205 عوض برصاص قوات الجيش20‐06‐2012حماةاالربعينمحمد
عكرة1206 برصاص قوات الجيش20‐06‐2012حماةاالربعينعامر

ا ل لل ال ااةن ش ال ف الق ة نت اسمه1207 يصل نتيجة القصف العشوائي20‐06‐2012حماةجنوب الملعبلم
اسمه1208 يصل نتيجة القصف العشوائي20‐06‐2012حماةجنوب الملعبلم
اسمه1209 يصل نتيجة القصف العشوائي20‐06‐2012حماةجنوب الملعبلم
اسمه1210 يصل نتيجة القصف العشوائي20‐06‐2012حماةجنوب الملعبلم
اسمه1211 يصل نتيجة القصف العشوائي20‐06‐2012حماةجنوب الملعبلم
اسمه1212 يصل نتيجة القصف العشوائي20‐06‐2012حماةجنوب الملعبلم
اسمه1213 يصل نتيجة القصف العشوائي20‐06‐2012حماةجنوب الملعبلم
اسمه1214 يصل نتيجة القصف العشوائي20‐06‐2012حماةجنوب الملعبلم ي بم وب يج و يج
اسمه1215 يصل نتيجة القصف العشوائي20‐06‐2012حماةجنوب الملعبلم
اسمه1216 يصل نتيجة القصف العشوائي20‐06‐2012حماةجنوب الملعبلم
الحسين1217 الجيش20Yes‐06‐302012حماةاالربعينعالوي مجند منشق قتل برصاص قوات
داوود1218 دمشقدوماراتب العشوائي20‐06‐2012ريف بالقصف داوود1218 دمشقدوماراتب 2012ريف 06 بالقصف العشوائي20
عرابي1219 دمشقحرستاخالد برصاص قناص20‐06‐252012ريف

توفي اليوم إثر تعذيبه على يد قوات األمن عندما كان معتقال لديھم قبل شھر من 20Yes‐06‐702012ريف دمشقالضميرعباس خلف1220
اليوم

http://youtu.be/h8UyZK3yap4

الريحان1221 معيط دمشقالريحانياسر 52012ريف 06 دوما20 ف األمن قوات http://youtuبرصاص be/pYd6KjMED 4 الريحان1221 معيط دمشقالريحانياسر http://youtu.be/pYd6KjMED‐4برصاص قوات األمن في دوما20‐06‐52012ريف
اسمه1222 يصل لم دمشقكفر بطناقتيل برصاص قوات األمن20‐06‐2012ريف
الرحيباني1223 خانم دمشقدومالينا ولھا ولدن20‐06‐2012انثىريف توفيت متأثرة بجراحھا وھي متزوجة

الصباغ1224 عدنان دمشقدومامحمد تشويھھا20‐06‐19942012ريف و الجثة اجزاء بعض بحرق قاموا كما بالرصاص المباشر بالرمي http://www.youtube.com/watch?v=8OlB2ngG8VAاعدام غ1224 ب قون 19942012ري 06 ويھھ20 ج و  جز  ض رق ب و ب ص   ر ر ب ب ي ر ب http://www.youtube.com/watch?vم 8OlB2ngG8VA
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http://www.youtube.com/watch?v=z7ahZrul8B4ذبح بالسكين على يد قوات االمن  وقاموا بتشويه جثته والتنكيل بھا20‐06‐232012ريف دمشقدوماابراھيم عمر الصباغ1225

http://www.youtube.com/watch?v=69jk39fvuYAاعدام بالرمي المباشر بالرصاص وقاموا بالتنكيل بجثته وتشويھھا20‐06‐2012ريف دمشقدوماوليد محمد سريول1226

الصمادي1227 دمشقدومامحمد توفي متاثرا بجراحه20‐06‐2012ريف
بصبوص1228 ھاني دمشقالكسوةعبدهللا بريف دمشق20‐06‐262012ريف قتل برصاص األمن في منطقة الغوطة
خبية1229 أحمد دمشقدوماأنس ساحة المجاھدين20‐06‐19752012ريف في متأثرا بجراحه حيث اصيب بشظايا قذيفة توفي
اسمه1230 يصل لم دمشقدوماقتيل المشف20‐06‐2012ريف في جثته ووجدت األمن قوات برصاص قتل اسمه1230 يصل لم دمشقدوماقتيل المشفى20‐06‐2012ريف في قتل برصاص قوات األمن ووجدت جثته
العلي1231 بحي الفصور20‐06‐222012دمشقخالد سائق تكسي قتل برصاص قناص في دير الزور

‐http://www.youtube.com/watch?v=52Hمتأثرا بجراحه20‐06‐2012حمصالوعرعمار الصالح1232
gASDrbA&feature=plcp

د1233 ال ع تند صال 2012طفلح 06 ائ20 ش ال ف الق ة نت قتل httطفل // t b / XI49 C I العبيد1233 عيسى http://youtu.be/cXI49q‐CqnIطفل قتل نتيجة القصف العشوائي20‐06‐2012طفلحمصالرستنمحمد
حمود1234 http://youtu.be/UxOo2qhyt8cبرصاص قوات االمن20‐06‐2012حمصجوبرخالد
دربي1235 http://youtu.be/eJZfwt3lwKAعلى يد قوات الجيش20‐06‐2012حمصالخالديةرامي
المحمد1236 على يد قوات الجيش20‐06‐2012حمصالخالديةاحمد

ق شطفللف ل ف لق ة ل ق طفل قرمان1237 http://youtu.be/4ZtI6gsvf5gطفل قتل نتيجة القصف العشوائي20‐06‐2012طفلحمصالرستنجعفر

&http://www.youtube.com/watch?v=ZcGq2IUPkfcوجدفي المشفى الميداني20‐06‐2012حمصقتيل لم يتم التعرف عليه1238
feature=plcp

صلوع1239 أبو حكيم 2012درعاانخلمحمد 06 20Yes قامت قوات االمن بخطفه ووجدت جثته بعد ذلك عند طريق التل وكان مكبل اليدينhttp://youtu be/KBvA0sQsuKo صلوع1239 أبو حكيم 20Yes‐06‐2012درعاانخلمحمد
التعذيب  ومصاب بطلق ناري  وعلى جثته  آثار

http://youtu.be/KBvA0sQsuKo

سفر1240 بخطف جثته20‐06‐2012درعاابطعنايف اعدم على يد قوات األمن في منزله وقامو
الحوراني1241 كايد محمد http://youtu.be/1c11Tth_bPwعثر على جثته وعليھا آثار التعذيب20Yes‐06‐2012درعاطفسبالل

ه1242 ل ف الت ت ل ل طةقت اال 2012د 06 20YY السياسي  وعليھا أثر خطفته قوات االمن ووجدت جثته عند األمن منشق hمجند // b / k9 8 4 Q عليه1242 التعرف يتم لم ر20YesYes‐06‐2012درعاالمحطةقتيل يھ و ي ي ن ج ووج ن و ق ج
طلقة في الصدر باالضافة الثار التعذيب

http://youtu.be/gk9voe8w4sQ

الصبيحي1243 سليم محمد طفلةدرعاداعلايناس ‐ اشالء20‐06‐2012انثى الى http://youtu.be/XfvdtgeFxRkطفلة بالقصف العشوائي وتحول جسده
الصبيحي1244 سليم محمد طارق اشالء20‐06‐2012طفلدرعاداعلمحمد الى http://youtu.be/XfvdtgeFxRkطفل بالقصف العشوائي وتحول جسده
الحمصي1245 الطالل اسماعيل االمن20‐06‐2012درعاكحيلحمد قوات برصاص الحمصي1245 الطالل اسماعيل برصاص قوات االمن20‐06‐2012درعاكحيلحمد

قامت قوات االمن باطالق الرصاص عشوائيا على  سيارته عند حاجز الروضة ، 20‐06‐202012الالذقيةياسر بغداد1246
طريق الالذقية‐حلب

شيخاني1247 احمد مرج الزاوية20Yes‐06‐232012الالذقيةسليم مجند منشق قتل نتيجة القصف العشوائي على
عطو1248 822012الالذقيةدفيلفائز 06 نزله20 ف جثته ق بح و وقا ن األ قوات يد عل قتل عطور1248 في منزله20‐06‐822012الالذقيةدفيلفائز قتل على يد قوات األمن وقامو بحرق جثته
طبق1249 عماد نتيجة القصف العشوائي20‐06‐192012الالذقيةالعيدوعدي
العساف1250 الوزعل http://youtu.be/1m6c8pp7N64برصاص قوات األمن20‐06‐2012ديرالزورالعمالساجد
القادر1251 عبد مصطفى متأثرا بجراحه20‐06‐2012ديرالزورأحمد

األالزالالثل ا ق ا الثلجي1252 برصاص قوات األمن20‐06‐2012ديرالزورالبصيرموح
الثلجي1253 برصاص قوات األمن20‐06‐2012ديرالزورالبصيرسعدون
العبد1254 ثلج العشوائي20‐06‐802012ديرالزورالبصيرةعلي متاثرا بجراحه التي أصيب بھا جراء القصف
الخطيب1255 يحيى بالقصف العشوائي20‐06‐2012ادلبابليناحمد 

http://www.youtube.com/watch?v=YYH‐OeTia5cقتل اثر كمين على يد قوات الجيش على طريق ادلب سلقين20‐06‐2012ادلبمعرة صرينعبدهللا مصطفى ھرموش1256

اإلبراھيم1257 الحق عبد http://youtu.be/NQCP3YClvdoبرصاص قوات األمن20‐06‐2012ادلبالغدقةمصعب
شاھين1258 احمد عمر http://youtu.be/gHqNBLG8‐ogعلى يد قوات الجيش20‐06‐252012حلبعندانايمن ين ر ن جيشني و ي pى //y /g q g
العيد1259 نتيجة القصف العشوائي21‐06‐2012درعاإنخلھشام
العيد1260 ھشام قتل على يد قوات األمن ذبحا بالسكين21‐06‐2012درعاإنخلعالء
العيد1261 ھشام قتل على يد قوات األمن ذبحا بالسكين21‐06‐2012درعاإنخلمعاوية
العيد1262 ھشام بالسكين21‐06‐2012درعاإنخلعلي ذبحا األمن قوات يد على قتل العيد1262 ھشام 2012درعاإنخلعلي 06 قتل على يد قوات األمن ذبحا بالسكين21
العاصي1263 يوسف قتل على يد قوات األمن ذبحا بالسكين21‐06‐2012درعاإنخلثائر
العيد1264 سبغو نتيجة القصف العشوائي21‐06‐2012درعاإنخلجابر
الداخول1265 عبد نتيجة القصف العشوائي21‐06‐2012درعاإنخلمحمد
الوادي1266 2012انثدرعاإنخلدالية 06 العشوائ21 القصف نتيجة الوادي1266 نتيجة القصف العشوائي21‐06‐2012انثىدرعاإنخلدالية
العباس1267 نتيجة القصف العشوائي21‐06‐2012درعاإنخلضرار
الداخول1268 خالد نتيجة القصف العشوائي21‐06‐2012درعاإنخلبالل
الداخول1269 نتيجة القصف العشوائي21‐06‐2012درعاإنخلخالد
12 ا0 ال ف 2012اإنخلف 06 ا21 ش ال ف الق ة نت العاصي1270 يوسف نتيجة القصف العشوائي21‐06‐2012درعاإنخلمفيد
الغوثاني1271 زياد برصاص قناص21‐06‐2012درعاإنخلياسين
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الجباوي1272 مصطفى برصاص قناص21‐06‐2012درعاإنخلأحمد
الشمري1273 بھاء اعدم برصاص قوات االمن فور اعتقاله21‐06‐2012درعاإنخلغسان
الشمري1274 سعيد محمد اعدم برصاص قوات االمن فور اعتقاله21‐06‐2012درعاإنخلمصعب
الشمري1275 محمد اعتقاله21‐06‐2012درعاإنخلأحمد فور االمن قوات برصاص اعدم لري1275 2012رإ 06 ور 21 ن  و  ص  م بر
العيد1276 عارف http://youtu.be/6oj‐2JusaX8اعدم برصاص قوات االمن فور اعتقاله21‐06‐2012درعاإنخلمحمد
الحوراني1277 جثته بين الحقول21NoNo‐06‐2012درعاطفسياسر ب قبقاب قتل على يد قوات االمن و وجدت http://youtu.be/SO61i_TYoEEالملقب
البردان1278 فيصل الحقول21NoNo‐06‐2012درعاطفسمحمد بين http://youtu.be/SO61i_TYoEEقتل على يد قوات االمن و وجدت جثته
الشمالي1279 الحقول21NoNo‐06‐2012درعاطفسعدنان بين جثته وجدت و االمن قوات يد عل http://youtuقتل be/SO61i TYoEE الشمالي1279 الحقول21NoNo‐06‐2012درعاطفسعدنان بين http://youtu.be/SO61i_TYoEEقتل على يد قوات االمن و وجدت جثته
شحادات1280 مالك http://youtu.be/8tZeHoCC2jYبرصاص قناصة بالراس21‐06‐182012انثىدرعاحي السبيلمريم
السالمات1281 ناصر http://youtu.be/zBaPUqzwVs0نتيجة القصف العشوائي21‐06‐42012طفلدرعاالحراكمحمد
السالمات1282 محمد http://youtu.be/zBaPUqzwVs0طفل قتل نتيجة القصف العشوائي21‐06‐2012طفلدرعاالحراكمحمود
ع1283 ال عاكاف 2012د 06 ائ21 ش ال ف الق ة نت الجربوع1283 نتيجة القصف العشوائي21‐06‐2012درعاكريمصافي
اسمه1284 يصل لم نتيجة القصف العشوائي21‐06‐2012درعاكريمقتيل
اسمه1285 يصل لم نتيجة القصف العشوائي21‐06‐2012درعاكريمقتيل
العوض1286 أكرم كفر شمس بدرعا21Yes‐06‐2012درعاغباغبمحمد في منشق قتل أثر كمين على يد قوات الجيش مساعد

غل شاغ ف ف ش ل ق ل أث ل ق ش خرمندي1287 الدين كفر شمس بدرعا21Yes‐06‐2012درعاغباغبسعد في منشق قتل أثر كمين على يد قوات الجيش مساعد
العطيرات1288 كفر شمس بدرعا21Yes‐06‐2012درعاكفر شمسابراھيم في منشق  قتل أثر كمين على يد قوات الجيش مجند
الناصر1289 يوسف شمس بدرعا21‐06‐2012درعاإنخلعبدالرؤوف قتل أثر كمين على يد قوات الجيش في كفر
العيد1290 يوسف شمس بدرعا21‐06‐2012درعاإنخلحسام قتل أثر كمين على يد قوات الجيش في كفر
الموال1291 شمس بدرعا21‐06‐2012درعاالحارةمحمد قتل أثر كمين على يد قوات الجيش في كفر
الكنعان1292 بشير محمد شمس بدرعا21‐06‐2012درعاكفر شمسياسر قتل أثر كمين على يد قوات الجيش في كفر
الكنھوش1293 شمس بدرعا21‐06‐2012درعاجبابقصي قتل أثر كمين على يد قوات الجيش في كفر
اسمه1294 يصل لم شمس بدرعا21‐06‐2012درعاكفر شمسقتيل قتل أثر كمين على يد قوات الجيش في كفر ل ي م سيل ررر ب س ر ي جيش و ي ى ين ر ل
اسمه1295 يصل لم شمس بدرعا21‐06‐2012درعاكفر شمسقتيل قتل أثر كمين على يد قوات الجيش في كفر
اسمه1296 يصل لم شمس بدرعا21‐06‐2012درعاكفر شمسقتيل قتل أثر كمين على يد قوات الجيش في كفر
قراجة1297 http://youtu.be/Y7ogOmMsbzAجراء القصف بالھاون21‐06‐2012حمصالخالديةطه
زكور1298 بالھاون21‐06‐2012حمصالخالديةعلي القصف http://youtuجراء be/lAHutJyzM6E زكور1298 http://youtu.be/lAHutJyzM6Eجراء القصف بالھاون21‐06‐2012حمصالخالديةعلي
عيوش1299 اإلله عبد http://youtu.be/tSRk6JE7x1Eنتيجة القصف العشوائي21‐06‐2012حمصالقصيرمحمد
غنوم1300 http://youtu.be/tSRk6JE7x1Eنتيجة القصف العشوائي21‐06‐2012حمصالقصيرمحمد

عثمان1301 202012حمصجوبرحمزة 06 القصف21 تصويره اثناء قناص برصاص قتل _https://www.facebook.com/permalink.php?storyمصور
عثمان1301 القصف21‐06‐202012حمصجوبرحمزة مصور قتل برصاص قناص اثناء تصويره

fbid=486395888042241&id=382540211803320

الفرا1302 آل لالجئين21‐06‐2012حمصديربعلبةمن نتيجة القصف العشوائي على مدرسة
الفرا1303 آل لالجئين21‐06‐2012حمصديربعلبةمن نتيجة القصف العشوائي على مدرسة

ا الف ةآل لالل ة ل ا ش ال ف الق ة نت الفرا1304 آل لالجئين21‐06‐2012حمصديربعلبةمن نتيجة القصف العشوائي على مدرسة
الفرا1305 آل لالجئين21‐06‐2012حمصديربعلبةمن نتيجة القصف العشوائي على مدرسة
الفرا1306 آل لالجئين21‐06‐2012حمصديربعلبةمن نتيجة القصف العشوائي على مدرسة
الضاھر1307 آل لالجئين21‐06‐2012حمصديربعلبةمن نتيجة القصف العشوائي على مدرسة
الضاھر1308 ال لالجئين21‐06‐2012حمصديربعلبةمن نتيجة القصف العشوائي على مدرسة
الشريف1309 آل لالجئين21‐06‐2012حمصديربعلبةمن نتيجة القصف العشوائي على مدرسة
الشريف1310 ال لالجئين21‐06‐2012حمصديربعلبةمن نتيجة القصف العشوائي على مدرسة
الغصن1311 نتيجة القصف العشوائي21‐06‐2012حمصالقصيرأسعد ييرن و يج
جمرك1312 جمال نتيجة القصف العشوائي21‐06‐2012حمصالقصيرنديم
الحسكي1313 الكريم عبد نتيجة القصف العشوائي21‐06‐2012حمصالقصيرغرم
األطرش1314 لالجئين21‐06‐2012حمصدير بعلبةكنان نتيجة القصف العشوائي على مدرسة
الخالدي1315 بعلبةعبدالقادر لالجئين21‐06‐2012حمصدير مدرسة على العشوائي القصف نتيجة الخالدي1315 2012حمصدير بعلبةعبدالقادر 06 لالجئين21 نتيجة القصف العشوائي على مدرسة
الطالب1316 لالجئين21‐06‐2012حمصدير بعلبةعبدالخالق نتيجة القصف العشوائي على مدرسة
الطالب1317 دير بعلبة نتيجة القصف العشوائي على مدرسة لالجئين21‐06‐2012حمصأحمد
الطالب1318 لالجئين21‐06‐2012حمصدير بعلبةخالد نتيجة القصف العشوائي على مدرسة
الغنطاوي1319 عمروعمر 2012حمصبابا 06 بجراحه21 متأثرا توف إعالم http://gooناشط gl/TMJBH الغنطاوي1319 http://goo.gl/TMJBHناشط إعالمي توفي متأثرا بجراحه21‐06‐2012حمصبابا عمروعمر
فرزات1320 http://youtu.be/unH5‐wmgHsUنتيجة القصف العشوائي21‐06‐2012حمصالرستنفراس
رزق1321 برصاص قناصة21‐06‐52012طفلحمصالقصيريزرن
المكحل1322 لالجئين21‐06‐2012حمصدير بعلبةطارق نتيجة القصف العشوائي على مدرسة
ل1323 ك ال ةخال 2012ل 06 لال21 ة ل ا ش ال ف الق ة نت المكحل1323 لالجئين21‐06‐2012حمصدير بعلبةخالد نتيجة القصف العشوائي على مدرسة
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http://www.youtube.com/watch?v=Mi4‐7tQ09Igنتيجة القصف العشوائي21‐06‐2012حمصالخالديةيحيى علوان1324

http://www.youtube.com/watch?v=3XodEW77SDنتيجة القصف العشوائي21‐06‐2012حمصالخالديةأمين عبد الحميد السعدي1325
UU

االلظ1326 ناصر نتيجة القصف العشوائي21‐06‐2012حمصالخالديةخالد
بالي1327 نظمي http://youtu.be/URGRQOHF2PUنتيجة القصف العشوائي21‐06‐2012حمصالخالديةفراس

قتل برصاص قناص ومازالت جثته على الطريق قرب السيتي سنتر واليستطيع 21‐06‐2012حمصھدوان األصم1328
سحبھا أحد

http://youtu.be/Mdnc4xZrwkA
أحد سحبھا

الطالب1329 أحمد النصر21‐06‐2012حمصدير بعلبةمحمود تل برصاص قوات الجيش عند حاجز مقبرة
مخيبر1330 برصاص الجيش21‐06‐2012حمصالقصيرخالد
الشقيطي1331 دحام عودته من لبنان21‐06‐2012حمصالقصيرمصباح استھداف األمن للحافلة التي كان يتسقلھا اثناء اثر

htt // f b k / h t h ?fbid 37362
برصاص قناصة21‐06‐162012طفلدمشقالقابونھيثم الحلبوني1332

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=37362
7142693073&set=a.174542282601561.58556.1745

17432604046&type=1
فضلون1333 بحمص21Yes‐06‐2012دمشقالقدمأحمد مجند منشق على يد قوات الجيش

ش طشلقة ف ف ش ل ق عاشور1334 حمزة بطنا21‐06‐2012دمشقالقدممحمد http://youtu.be/1yjvZe8loUsبرصاص قوات الجيش في كفر
خوالني1335 دمشقدارياخيرو قوات االمن21Yes‐06‐2012ريف ضابط  منشق برتبة مقدم قتل على يد
اسمه1336 يصل لم دمشقمعضمية الشامطفل قتل اثر تفجير على يد قوات األمن21‐06‐132012طفلريف
السقا1337 دمشقداريالؤي نتيجة القصف العشوائي21‐06‐2012ريف
صطوف1338 http://youtu.be/gV9iPOxFfoEبالقصف العشوائي21‐06‐2012ادلبارمنازعدنان
القش1339 الجيش21Yes‐06‐2012ادلبالدانامصطفى http://youtu.be/wAGqenod4Gsمالزم اول منشق قتل على يد قوات
عواد1340 محمد http://youtu.be/Gt7_0_68R68قتل تحت التعذيب21Yes‐06‐2012ادلبالھبيطعبدالكريم
الباشي1341 القادر عبد http://youtu.be/3VtTr7Ea‐Qcبرصاص قوات الجيش21‐06‐2012ادلبكفر تخاريمفراس ي ب ر ب س ريمر جيشبر و ص ttp://youtu.be/3بر t a Qc
العلي1342 http://youtu.be/T‐ZNEYtFsaUنتيجة القصف العشوائي21‐06‐352012انثىادلبكفر تخاريموحيدة
العلي1343 وحيدة ابنة طفلةادلبكفر تخاريمديبة ‐ http://youtu.be/T‐ZNEYtFsaUطفلة نتيجة القصف العشوائي21‐06‐22012انثى
وتد1344 الرزاق عبد http://youtu.be/65PMtIl6_9kبرصاص قناص21‐06‐2012ادلبأريحاحسان
الحلبي1345 العزيز عبد بدرعا21Yes‐06‐2012ادلبتفتنازخالد شمس كفر في كمين أثر على الجيش قوات يد على قتل منشق مجند الحلبي1345 العزيز عبد في كفر شمس بدرعا21Yes‐06‐2012ادلبتفتنازخالد منشق قتل على يد قوات الجيش على أثر كمين مجند
العدل1346 قدور http://youtu.be/ZP7BbZcIAsgبرصاص قوات األمن21‐06‐2012ادلبمعرة النعيمانماھر

برصاص قوات األمن21‐06‐2012ديرالزورالجبيلةعامر الطعمة1347
http://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos‐ak‐

snc6/252780_399104046791424_1731816148_n.jp
g

الداوود1348 علي فايز نتيجة القصف العشوائي21‐06‐2012ديرالزورذيبانحسن

مالزم أول منشق برصاص قوات األمن21Yes‐06‐252012ديرالزورالبصيرةأحمد  عديش الغضبان1349
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=39924
7706777058&set=a.193299227371908.37088.1930

44387397392&type=1
الحيجي1350 http://youtu.be/‐Uo6AbK1nKkشرطي منشق برصاص قوات األمن21Yes‐06‐2012ديرالزورابراھيم

http://youtu.be/0g2WlnLKtWIمجند منشق قتل برصاص األمن أثناء محاولته االنشقاق في شارع بور سعيد21Yes‐06‐2012ديرالزورقتيل لم يصل اسمه1351

http://youtu.be/0g2WlnLKtWIمجند منشق قتل برصاص األمن أثناء محاولته االنشقاق في شارع بور سعيد21Yes‐06‐2012ديرالزورقتيل لم يصل اسمه1352

عديس1353 األمن21Yes‐06‐2012ديرالزورأحمد مالزم أول منشق برصاص قوات
الحمصي1354 على الحي21‐06‐2012حماةاالربعينمحمد يدعى أبو خالد قتل جراء القصف العشوائي يني يرب ى ي و جر بو ى ي
بيطار1355 عبدالمعين http://youtu.be/5udifcJ9m34وجد مقتوال داخل سيارته21‐06‐2012حماةالحاضرصالح
مغمومة1356 http://youtu.be/amfdiEqBIXEعلى يد قوات األمن21‐06‐2012حماةحيان
السفراني1357 برصاص األمن21‐06‐322012حماةخطابأحمد
قدور1358 علي طفلةحماةالقصورغرام ‐ بجراحھا21‐06‐102012انثى متأثرة توفيت طفلة قدور1358 علي طفلةحماةالقصورغرام 102012انثى 06 طفلة  توفيت متأثرة بجراحھا21
عبدالرحيم1359 فاضل محمد وذلك نتيجه القصف العشوائي21‐06‐2012حلباالتاربوسيم
عمايا1360 محمد بالقصف العشوائي21‐06‐2012حلببيانوناحمد
تيت1361 حسن بالقصف العشوائي21‐06‐2012حلببيانونحسين

https://www facebook com/photo php?fbid 4146
متزوج وعنده طفلة  ناشط إعالمي قتل تحت التعذيب على يد قوات األمن21Yes‐06‐282012انثى ‐ طفلةدرعاداعلرامي سليمان إقبال1362

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4146
16385255608&set=a.170186573031925.48606.165

780076805908&type=1&theater

العش1363 دمشقدومامحمد يدعى أبو كاسم قتل بر صاص القناص ولم يستطع أحد إنقاذه حيث أنه بات ينزف 21‐06‐2012ريف
ث أل

http://www.youtube.com/watch?v=QclusvUt0e8& قوش1363 2012ري 06 21
feature=youtube_gdata;38#ألكثر من 4 ساعات

البويضاتي1364 صبحي دمشقدوماعبدالكريم بالقصف العشوائي21‐06‐182012ريف
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http://www.youtube.com/watch?v=3yaDTKZsMK0بالقصف العشوائي21‐06‐2012ريف دمشقدومابسام البيطار1365
&#38;feature=youtube_gdata

http://www.youtube.com/watch?v=P6P2KKN_CsMبالقصف العشوائي21‐06‐2012ريف دمشقدومااكرم البيطار1366
&#38;feature=youtube gdata&#38;feature youtube_gdata

&http://www.youtube.com/watch?v=YvI9t8O_eK4يدعى  الشاويش قتل على يد قوات الجيش السوري21‐06‐2012ريف دمشقدوماسعيد الصمادي1367
#38;feature=youtube_gdata

http://www.youtube.com/watch?v=2Bv18nuE0fMبالقصف العشوائي ‐ريف دمشق21NoNo‐06‐2012جنسيات اخرىفلسطيينخالد سامي الذيب1368
&feature=youtube gdata&feature=youtube_gdata

قتل في مدينة دوما بريف دمشق حيث استخدمه الجيش درعا بشريا اثناء اقتحام 21‐06‐2012ريف دمشقدومالم يصل اسمه1369
المدينة

http://www.youtube.com/watch?v=8hXpG9xnKOs

النابلسي1370 أحمد دمشقدومامحمد http://youtu.be/KLU1NyTUHTEنتيجة القصف العشوائي21‐06‐2012ريف
htt // t b / t h?f t l _https://www.youtube.com/watch?feature=playerنتيجة القصف العشوائي21‐06‐2012ريف دمشقدومايوسف اسماعيل كريم1371

embedded&v=cF1JQQD4SiU

_https://www.youtube.com/watch?feature=playerنتيجة القصف العشوائي21‐06‐2012ريف دمشقدوماراتب رغفان1372
embedded&v=cF1JQQD4SiU

شش شف ل ف لق ة برخش1373 دمشقدومامحمود http://youtu.be/zC5uUlOVobQنتيجة القصف العشوائي21‐06‐2012ريف

_https://www.youtube.com/watch?feature=playerنتيجة القصف العشوائي21‐06‐2012ريف دمشقدوماوائل الحجة1374
embedded&v=cF1JQQD4SiU

الحجة1375 العزيز عبد دمشقدوماعالء http://youtu.be/zC5uUlOVobQنتيجة القصف العشوائي21‐06‐2012ريف
الدين1376 نور دمشقدومامھند العشوائي21‐06‐2012ريف http://youtu.be/JL_mXhHQpaIيدعى ابو عبد الرحمن قتل نتيجة القصف
الواوي1377 دمشقدوماتيسير http://youtu.be/RFDcxKnU3Qgيدعى أبو احمد قتل نتيجة القصف العشوائي21‐06‐2012ريف
العسالي1378 محمود دمشقدوماابراھيم http://youtu.be/usLMqx‐MpSsيدعى ابو فراس توفي متأثرا بجراحه21‐06‐2012ريف
الغزاوي1379 خالد دمشقدوماأبراھيم http://youtu.be/mlxSoQYQsgIنتيجة القصف العشوائي21‐06‐2012ريف وي ز يم قوبر يري و /ttp://youtu.beيج SoQ Qsg
صطايف1398 متزوجة وعندھا خمس اوالد توفيت برصاص قناص21NoNo‐06‐402012انثىحماةكتف الشريعةفاطمة
صوان1399 محمد االمن21‐06‐2012ادلبسھل الروجعناد http://youtu.be/ftS8stJwMA0استھدفت سيارته برصاص قوات
قاسم1400 أحمد لديه 7 أطفال قتل في كمين لقوات21‐06‐382012حلبالغندورةابراھيم
اسمه1401 يصل لم شمسقتيل بدرعا21‐06‐2012درعاكفر شمس كفر في الجيش قوات يد على كمين أثر قتل اسمه1401 يصل لم شمس بدرعا21‐06‐2012درعاكفر شمسقتيل قتل أثر كمين على يد قوات الجيش في كفر
اسمه1402 يصل لم شمس بدرعا21‐06‐2012درعاكفر شمسقتيل قتل أثر كمين على يد قوات الجيش في كفر
العتمه1403 حسين شمس بدرعا21‐06‐2012درعاالصنمينعبدالباسط قتل أثر كمين على يد قوات الجيش في كفر
الفالح1404 عبد دمشقھريرةاحمد الشام22‐06‐2012ريف قتل على يد قوات االمن في معضمية
غاز1405 االله عبد ازاھية دمشقدو 2012انثريف 06 العشوائ22 بالقصف غازي1405 االله عبد دمشقدومازاھية بالقصف العشوائي22‐06‐2012انثىريف

‐http://www.youtube.com/watch?v=pyمتاثرا بجراحه22‐06‐2012ريف دمشقالزبدانيوليد خريطة1406
bfPMb4Ew&feature=youtu.be

طلعت1407 دمشقالزبدانيعبدالرحمن السكنية22‐06‐2012طفلريف لالحياء الجيش قوات قصف اثر قتل http://www.youtube.com/watch?v=Jc8ofg9GiO4&fطفل ن1407 ر يب قزب 2012لري 06 ي22 ء ي جيش  و  ر   ل  ل 
eature=youtu.be

كوكش1408 دمشقجديدة الوادياسامة قامت قوات االمن النار على المتظاھرين22‐06‐2012ريف
اسمھا1409 يصل لم دمشقرنكوسطفلة جراء القصف المروحي على المدينة22‐06‐32012ريف
العائلة1410 مجھول دمشقعشيرة البحاترةمحمد قوات االمن22NoNo‐06‐2012طفلريف طفل توفي إثر إصابة بالرأس برصاص
ريبا1411 ھيثم دمشقالھامةأحمد قناصة بالرأس22Yes‐06‐2012ريف http://youtu.be/nXHoyqeI2s8يدعى ابو ھيثم وھو عسكري منشق قتل برصاص
الخطيب1412 خلدون دمشقدارياعمارمحمد االمن22‐06‐2012ريف http://youtu.be/0EZvZvrGmAMيدعى أبو حمزة قتل على يد قوات
الشمالي1413 دمشقدوماأحمد على يد قوات الجيش22‐06‐2012ريف
الشامية1414 دمشقدومامحمد على يد قوات الجيش22‐06‐2012ريف جيشقوي و ي ى
الزامل1415 احمد http://youtu.be/ERUEbIyoFT0برصاص قوات االمن22‐06‐152012دمشقالتضامنابراھيم
عجلوني1416 فؤاد على يد قوات االمن22‐06‐252012دمشقالتضامناحمد
عارفة1417 العسكرية22‐06‐2012دمشقالقابونمحمد قامت قوات الجيش بقتله وھو بالخدمة
شحادة1418 الدين دمشقالھامةسيف جمرايا22‐06‐152012ريف في قناص http://youtuبرصاص be/GY1Evxd6ntM شحادة1418 الدين دمشقالھامةسيف 152012ريف 06 http://youtu.be/GY1Evxd6ntMبرصاص قناص في جمرايا22
عفش1419 عبدهللا محمد قتل على يد قوات االمن22‐06‐2012حلبعندانأحمد
دياب1420 http://youtu.be/wNtwBThasMIأثر إطالق النار من قبل قوات االمن22‐06‐452012حلبصالح الدينعبدالفتاح
حريري1421 أثر إطالق النار من قبل قوات االمن22‐06‐222012حلبصالح الدينمحمد
حوري1422 صالح 2012انثحلبحورھنادي 06 تستقلھا22 كانت الت السيارة بقصف المروحية قامت حوري1422 صالح تستقلھا22‐06‐2012انثىحلبحورھنادي قامت المروحية بقصف السيارة التي كانت
ھنداوي1423 يستقلھا22‐06‐2012حلبحورعلي قامت المروحية بقصف السيارة التي كان
ھناوي1424 تستقلھا22‐06‐2012انثىحلبحوربيان قامت المروحية بقصف السيارة التي كانت
كشة1425 أبو محمد ساحة الحرية22‐06‐132012حلبالبابعبدهللا  http://youtu.be/fUm_‐djpwwIأثناء اطالق االمن النار على مظاھرة في

h // b / h? f http://www.youtube.com/watch?v=HQoY033Ynfsقتل على يد قوات االمنفي صالح الدين22‐06‐232012حلبعندانمحمد فاروق الصعب1426
&feature=youtu.be
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الرحيم1427 عبد محمود الدين22‐06‐322012حلبابراھيم قتل برصاص قوات االمن في صالح
قصاب1428 هللا عبد http://youtu.be/TP4dxLT6vOQعلى يد قوات االمن في صالح الدين22‐06‐152012حلبالسكريمحمد
فالحة1429 على يد قوات االمن في صالح الدين22‐06‐212012حلبسيف الدولةحسن
عقيل1430 الدين22‐06‐2012حلباسماعيل صالح في االمن قوات يد على يل1430 2012بيل 06 ين22 ح  ي  ن  و  ى ي 
زكور1431 حاج زكور مجند منشق قتل على يد قوات الجيش22Yes‐06‐202012حلبتل رفعتمحمد
خريزاتي1432 خليل مجند منشق قتل على يد قوات الجيش22Yes‐06‐202012حلبالبابعمار
طه1433 محمد مجند منشق قتل على يد قوات الجيش22Yes‐06‐2012حلبالبابأنس
زكور1434 حاج زكور رفعتمحمد الباب22Yes‐06‐202012حلبتل مدينة في الجيش قوات يد عل قتل منشق مجند زكور1434 حاج زكور مدينة الباب22Yes‐06‐202012حلبتل رفعتمحمد مجند منشق قتل على يد قوات الجيش في
الخضر1435 عمر على يد قوات الجيش22‐06‐2012ديرالزورالحميديةخطاب
الھنيدي1436 على يد قوات الجيش22‐06‐702012ديرالزورالحميديةأنور
الجميدة1437 جمال على يد قوات الجيش22‐06‐2012ديرالزورالحويقةأحمد
ع1438 د د قةخض الزال 2012دي 06 ش22 ال ات ق د httعل // t b / 6f K k EE بديع1438 محمد http://youtu.be/q6fzwK_kuEEعلى يد قوات الجيش22‐06‐2012ديرالزورالحويقةخضر
الجبارة1439 موسى على يد قوات الجيش22‐06‐2012ديرالزورالحميديةابنة 
الجبارة1440 موسى على يد قوات الجيش22‐06‐2012ديرالزورالحميديةابنة 
الحنش1441 على يد قوات الجيش22‐06‐2012ديرالزورالحميديةمحسن

لف ةل شالل ل ق ل الخلف1442 رمضان على يد قوات الجيش22‐06‐2012ديرالزورالحميديةساھر
العشاري1443 الجبار عبد على يد قوات الجيش22‐06‐2012ديرالزورالحميديةھيثم
الذياب1444 موسى نتيجة القصف العشوائي22‐06‐2012ديرالزورياسر
النجار1445 محمد نتيجة القصف العشوائي22‐06‐2012ديرالزورالجبيلةحسن
النجار1446 محمد حسن نتيجة القصف العشوائي22‐06‐2012ديرالزورالجبيلةابن
الدالي1447 مصطفى نتيجة القصف العشوائي22‐06‐252012ديرالزورشادي
فخري1448 ھاشم سامح برصاص قوات األمن22‐06‐222012ديرالزورالشيخ ياسينمحمد

ف1449 ال الزشا 2012د 06 ال22 اف ا لته ا اثنا قنا ا قتل األ الل ال ن تط ال د hأ // b /QSYk8H FJXM اليوسف1449 محاولته اسعاف الجرحى22‐06‐2012ديرالزوربشار المتطوعين بالھالل األحمر قتل برصاص قناص اثناء http://youtu.be/QSYk8HmFJXMأحد

يدرس ھندسة كھربائية  قتل في حي صالح الدين بحلب حيث أصيب برصاصة 22‐06‐2012ديرالزورالبوكمالماھر العزاوي1450
من قبل قوات األمن في الرأس

http://youtu.be/mCpiTOHuYS4

الناطور1451 طفس22‐06‐2012درعاطفسمحمد طريق على ملقاة جثته ووجدت االمن قوات يد على قتل الناطور1451 طريق طفس22‐06‐2012درعاطفسمحمد على على يد قوات االمن ووجدت جثته ملقاة قتل
النعمة1452 سمير على البلدة22‐06‐202012انثىدرعاالكرك الشرقيسناء متزوجة توفيت  نتيجة القصف العشوائي
الحناش1453 النصر اثر سقوط ثالث قذائف على منزلھا22‐06‐2012انثىدرعامحجةأم
العماري1454 عايد قامت قوات الجيش باقتحام منزله مما ادى لوفاته بنوبة قلبية22‐06‐2012درعاغباغبمحمد
ي1455 الح و الك ح ال عبد د يح الح 152012طفلدرعابص 06 العشوائ22 بالقصف قتل httpطفل // o t be/ Kn I2BckU الكسورالحريري1455 المحس عبد http://youtu.be/uKnw_I2BckUطفل قتل بالقصف العشوائي22‐06‐152012طفلدرعابصر الحريرمحمد
ابازيد1456 طالب عبدالمحسن حمص22Yes‐06‐2012درعاالمحطةبسام في مجند منشق قتل على يد قوات الجيش
المفعالني1457 محمد قاسم http://youtu.be/cYdfdzuKjc4بسبب القصف العشوائي22‐06‐2012درعاناحتةجمال

اللك ل ةن ا شاال التضا ف اال ا ق ا
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4322

اللكود1458 بدمشق22‐06‐332012درعاالحارةنبيل set=a.359029934118804.82511.359&67643461699برصاص قوات االمن في حي التضامن
026040785860&type=1&ref=nf

الرفاعي1459 اسماعيل بسبب القصف العشوائي22‐06‐2012درعاناحتةزياد

خليل1460 رفعت صاروخ22‐06‐2012الالذقيةكبينةمحمد قذيفة سقوط http://www.youtube.com/watch?v=MRwn3xYjbPاثر خليل1460 رفعت اثر سقوط قذيفة صاروخ22‐06‐2012الالذقيةكبينةمحمد
M

http://www.youtube.com/watch?v=MRwn3xYjbPاثر سقوط قذيفة صاروخ على منزله22‐06‐2012الالذقيةكبينةغسان وجيه خليل1461
M

ل1462 خل د نةا ةك 422012الالذق 06 22NNنزله عل خ ا فة قذ ط ق http://www.youtube.com/watch?v=MRwn3xYjbPاث خليل1462 محمود pاثر سقوط قذيفة صاروخ على منزله22NoNo‐06‐422012الالذقيةكبينةسامر // y / j
M

محمود1463 بالقصف العشوائي22‐06‐2012الالذقيةعكوسامر
اسمه1464 يصل لم بالقصف العشوائي22‐06‐2012الالذقيةعكوقتيل
اسمه1465 يصل لم العشوائي22‐06‐2012الالذقيةعكوقتيل بالقصف اسمه1465 يصل لم 2012الالذقيةعكوقتيل 06 بالقصف العشوائي22
اسمه1466 يصل لم بالقصف العشوائي22‐06‐2012الالذقيةعكوقتيل
صطوف1467 محمد قوات الجيش22Yes‐06‐2012حمصالقصيروائل http://youtu.be/Kh1mzY3ESzsنقيب منشق يدعى  أبو شھد قتل على يد
البقاعي1468 http://youtu.be/rxWaV1IlZB0على يد قوات االمن22‐06‐2012حمصبابا عمرورامي
عمرو1469 عمر عمروجھاد 2012حمصبابا 06 االمن22 قوات يد http://youtuعل be/vjk86vi9WEs عمرو1469 عمر http://youtu.be/vjk86vi9WEsعلى يد قوات االمن22‐06‐2012حمصبابا عمروجھاد
الرابط1470 الجيش22‐06‐2012انثىحمصالغنطوفاطمة قتلت بقذيفة ھاون من قبل قوات
منصور1471 http://youtu.be/xVmpFSk78pYعلى يد قوات الجيش22‐06‐2012حمصالرستنياسر
صادق1472 قتل على يد قوات االمن22‐06‐202012ادلباطمهإحسان
14 ال3 لزفطف 2012ا 06 ش22 ف ة ض ال ف األ ا ق ا العبد1473 مصطفى دمشق22‐06‐2012ادلبجوزفمحمد برصاص قوات األمن في المعضمية بريف
ترمانييني1474 بحلب22‐06‐252012ادلباطمةعبدالقادر http://youtu.be/yNwGzZj9BGAبرصاص األمن في حي صالح الدين
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رحيم1475 أحمد بحلب22‐06‐282012ادلبقورقنيامحمد http://youtu.be/vk1OFbgqAh4برصاص األمن في حي صالح الدين
عدي1476 البوشي قناص منذ مدة22‐06‐2012حماةھيثم توفي متأثرا بجراحه بعد أن اصيب برصاص
العبد1477 22NoNohttp://youtu.be/_YEjARdYiXs‐06‐2012حمصالخالديةابراھيم
الشيخ1478 ياسر حلبفاطمة طفلةحماةطريق ‐ منزلھم23‐06‐82012انثى الجيش داھم حينما العنق في مباشر ناري بطلق قتلت طفلة يخ1478 ر بي 82012ىريق  06 ھم23 ز جيش  م ي ق  ي  ر  ب ري  ق   ب

‐http://www.youtube.com/watch?v=tW9برصاص قناص عند دوار غسان عبود واإلصابة في عينه اليسرى23‐06‐2012ديرالزورمحمد ميسر1479
1D_PYlE&feature=youtu.be

ادريس1480 دمشقدومامحمد منطقة العب23‐06‐2012ريف في http://youtu.be/mOnxBlkiBaUاثار استھداف قوات الجيش لسيارتھم بقذيفة

الدعاس1481 درويش دمشقدومامحمود بقذيفة في منطقة العب23‐06‐2012ريف علوش اثار استھداف قوات الجيش لسيارتھم http://youtu.be/lalX9MELG7Iيدعى

مياسة1482 الھادي عبد دمشقدومامحمود منطقة العب23‐06‐2012ريف في http://youtu.be/dFbJtRJ6mg4اثار استھداف قوات الجيش لسيارتھم بقذيفة
البرغوث1483 دمشقدوماعبدالعزيز ظھره23‐06‐2012ريف http://youtu.be/lJMN6VAXSi4أصيب برصاص قوات الجيش في

htt // t b / t h? HU A FAb https://www.youtube.com/watch?v=HUrA_xyFAbsتوفي متاثرا بجراحه23‐06‐2012ريف دمشقدوماياسر المصري1484
&feature=youtube_gdata

داوود1485 مصطفى دمشقدومامحمد http://youtu.be/QhDjoZL69zwنتيجة القصف العشوائي23‐06‐2012ريف
البسط1486 دمشقجرد الحلبونآمنة نتيجة القصف العشوائي23‐06‐502012انثىريف

لل شل طفلةف شانث ل ف لق ة طفلة الجبان1487 دمشقجرد الحلبونجنان طفلةريف ‐ طفلة نتيجة القصف العشوائي23‐06‐32012انثى
حوى1488 علي دمشقدوماحاتم http://youtu.be/wF2QXHofGVQعلى يد قوات الجيش23‐06‐2012ريف
حمزة1489 محمد دمشقحموريةأحمد ملقب ابو عمر حسني متأثرا بجراحه23‐06‐2012ريف
حنن1490 بشير دمشقدوماعبدهللا http://youtu.be/_Y03IVlNmPcعلى يد قوات الجيش23‐06‐2012ريف
البويضاني1491 بشير دمشقدوماسعيد http://youtu.be/0Lx352oRe1Eعلى يد قوات الجيش23‐06‐2012ريف
شلھوب1492 دمشقدوماطارق http://youtu.be/IcpwWpm79H0على يد قوات الجيش23‐06‐2012ريف
مسلمانية1493 علي دمشقدومازھير على يد قوات الجيش23‐06‐2012ريف
سمه1494 يصل لم دمشقحالولقتيل برصاص قوات الجيش23‐06‐2012ريف ل ي م قوليل جيشري و ص بر
سمه1495 يصل لم دمشقحالولقتيل برصاص قوات الجيش23‐06‐2012ريف
سمه1496 يصل لم دمشقحالولقتيل برصاص قوات الجيش23‐06‐2012ريف
سمه1497 يصل لم دمشقحالولقتيل برصاص قوات الجيش23‐06‐2012ريف
سمه1498 يصل لم دمشقحالولقتيل الجيش23‐06‐2012ريف قوات برصاص سمه1498 يصل لم دمشقحالولقتيل برصاص قوات الجيش23‐06‐2012ريف
سمه1499 يصل لم دمشقحالولقتيل برصاص قوات الجيش23‐06‐2012ريف
سمه1500 يصل لم دمشقحالولقتيل برصاص قوات الجيش23‐06‐2012ريف
سمه1501 يصل لم دمشقحالولقتيل برصاص قوات الجيش23‐06‐2012ريف
ه1502 يصل ل دمشقحالولقتيل 2012ريف 06 الجيش23 قوات صاص ب سمه1502 يصل لم دمشقحالولقتيل برصاص قوات الجيش23‐06‐2012ريف
سمه1503 يصل لم دمشقحالولقتيل برصاص قوات الجيش23‐06‐2012ريف
سمه1504 يصل لم دمشقحالولقتيل برصاص قوات الجيش23‐06‐2012ريف
سمه1505 يصل لم دمشقحالولقتيل برصاص قوات الجيش23‐06‐2012ريف

ل ل ل لقت شال شف ال ا ق ا سمه1506 يصل لم دمشقحالولقتيل برصاص قوات الجيش23‐06‐2012ريف
طعمه1507 خالد برصاص قناص23‐06‐2012ديرالزورسليمان
المجيد1508 عبد حسين نتيجة القصف العشوائي23‐06‐2012ديرالزورعلي

http://www facebook com/l php?u=http%3A%2F%
%http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2Fنتيجة القصف العشوائي23‐06‐2012انثىديرالزورالحميديةصفاء موسى الجبارة1509

2Fyoutu.be%2F1YmpZG5OtCc&h=gAQFEDmRW

العلوان1510 نتيجة القصف العشوائي23‐06‐2012انثىديرالزورالقصوراسمھان
الشھاب1511 نتيجة القصف العشوائي23‐06‐2012ديرالزورمحمد ب يھ و يج

http://www.youtube.com/watch?v=m5rU‐54VixQنتيجة القصف العشوائي23‐06‐322012ديرالزورالموظفينصالح الحمادة1512

الشھاب1513 خضر نتيجة القصف العشوائي23‐06‐2012ديرالزورالسفيرةإبراھيم
غزاوي1514 الحج ثابت العشوائي23‐06‐2012ديرالزورعبدهللا القصف نتيجة غزاوي1514 الحج ثابت 2012ديرالزورعبدهللا 06 نتيجة القصف العشوائي23
الحواس1515 نتيجة القصف العشوائي23‐06‐2012ديرالزورعماد
العاني1516 القادر عبد برصاص قناصة23‐06‐442012ديرالزورمظھر
العبود1517 هللا عبد برصاص قناصة23‐06‐2012ديرالزورغسان
الرزق1518 92012طفلديرالزورعل 06 الجيش23 قوات برصاص قتل طفل الرزق1518 طفل قتل برصاص قوات الجيش23‐06‐92012طفلديرالزورعلي
المشھور1519 عدنان متاثرا بجراحه23‐06‐172012طفلديرالزورالبوعمرمحمد

الخالدي1520 راشد منزله23‐06‐2012ديرالزورالحميديةمحمد على قذيفة سقوط اثر
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%
2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dn2tJZ3QE ي1520 ير زوري 2012ير 06 ز23 ى  ي  و  2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dn2tJZ3QEر 

YHU%26feature%3Dshare&h=1AQGYWy_1
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البدران1521 بالقصف العشوائي23‐06‐2012ديرالزورمحمد
الجيجان1522 بالقصف العشوائي23‐06‐2012ديرالزورخالد
السعد1523 خليل بالقصف العشوائي23‐06‐2012ديرالزوربشار
الركاض1524 العشوائي23‐06‐2012ديرالزورجمال http://youtu.be/CEfYmIYmi1oبالقصف ض1524 ر ل زورج 2012ير 06 ي23 و http://youtu.be/CEfYmIYmi1oب 
الركاض1525 جمال بالقصف العشوائي23‐06‐2012انثىديرالزورفاطمة
الركاض1526 جمال بالقصف العشوائي23‐06‐2012ديرالزورسديل
الركاض1527 جمال بالقصف العشوائي23‐06‐2012ديرالزورخالد
البينة1528 الوھاب عبد أحمد االمن23NoNo‐06‐62012طفلديرالزورالقوريةبيان قوات يد عل البينة1528 الوھاب عبد أحمد على يد قوات االمن23NoNo‐06‐62012طفلديرالزورالقوريةبيان
الركاض1529 جمال طفلةديرالزوربتول ‐ http://youtu.be/CPsqWH8Ld7Aطفلة بالقصف العشوائي23‐06‐2012انثى
المصري1530 الجيش23Yes‐06‐2012ديرالزورمعاذ مجند منشق قتل في اللجاه على يد قوات
العزيز1531 عبد حسين http://youtu.be/7XkA0x5YHMgنتيجة القصف العشوائي23NoNo‐06‐2012ديرالزورحي العمالعلي
ة1532 د صالقد 2012ح 06 ائ23 ش ال ف الق ة نت سعدية1532 نتيجة القصف العشوائي23‐06‐2012حمصالقصيرمحمود
عامر1533 حسن نتيجة القصف العشوائي23‐06‐2012حمصالقصيرمحمد
الجيزاوي1534 الجيش23Yes‐06‐2012حمصبابا عمرورسول http://goo.gl/bJB7Wمجند منشق قتل برصاص قوات
الدين1535 عز http://youtu.be/HwWElc‐0X8Eبرصاص قوات الجيش23‐06‐2012حمصالخالديةفرحان

ط ل شلةش ل ق ل ل ق شبلوط1536 http://youtu.be/MOdZCpLdbZgقتل على يد قوات الجيش23‐06‐322012حمصتيرمعلةنديم

http://www.youtube.com/watch?v=UwFGnnCiHqYبرصاص قوات الجيش23‐06‐2012حمصجورة الشياحعبدالسالم والي1537

اسمه1538 يصل لم http://youtu.be/AWKZ8ePUYFEبرصاص قوات الجيش23‐06‐2012حمصالنھريةطفل
علي1539 مال رشيد http://youtu.be/RlKMS5pfS2Uقصف منزله بالھاون23‐06‐2012حمصالخالديةأبو
الخالد1540 فھد كفر عايا23‐06‐2012حمصبابا عمروراضي اثر كمين على يد قوات الجيش في منطقة
رستم1541 مصطفى http://youtu.be/d7lydueKedsنتيجة القصف العشوائي23‐06‐2012حمصالخالديةماھر
رسالن1542 أبي نزار األنصاري برصاص قناصة23‐06‐2012حمصطالل ن ر صصل بر ري ر ز بي
اسمه1543 يصل http://youtu.be/dwCVAG1Sxnkقتل في السلطانية على يد قوات الجيش23‐06‐2012حمصجب الجندليلم

قتل في السلطانية على يد قوات الجيش23‐06‐2012حمصجب الجندليطفل لم يصل اسمه1544
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4862
84391397134&set=a.476075015751405.101210754

476060102419563&type=1&theater.476060102419563&type=1&theater

قتلت في السلطانية على يد قوات الجيش23‐06‐2012حمصجب الجندليطفلة لم يصل اسمھا1545
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4862
84391397134&set=a.476075015751405.101210754

.476060102419563&type=1&theater
https // facebook com/photo php?fbid 4862

قتلت في السلطانية على يد قوات الجيش23‐06‐2012حمصجب الجندليطفلة لم يصل اسمھا1546
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4862
84391397134&set=a.476075015751405.101210754

.476060102419563&type=1&theater
كنعان1547 ناصر جراء القصف بالطيران الحربي23‐06‐2012حمصدير بعلبةنجيب

الفا ةال الل ا الط ف الق ا الفاعوري1548 جراء القصف بالطيران الحربي23‐06‐2012حمصدير بعلبةصالح
الشامي1549 جراء القصف بالطيران الحربي23‐06‐2012حمصدير بعلبةمحمد
الشامي1550 جراء القصف بالطيران الحربي23‐06‐2012حمصدير بعلبةحافظ
بلكش1551 الھادي عبد 4 بنات23‐06‐352012حلبحريتانحسين توفي متأثرا بجراحه وھو متزوج ولديه
المسكور1552 مصطفى طالبة بكلية اآلداب توفيت متأثرة بجراحھا23‐06‐2012انثىحلباألتاربوئام
العيسى1553 محمد مدينة الباب23Yes‐06‐2012حلببزاعةعلي http://youtu.be/Go2k_aSCD3Eمجند منشق قتل على يد قوات الجيش في
حماش1554 مدينة الباب23Yes‐06‐2012حلببزاعةإبراھيم http://youtu.be/Go2k_aSCD3Eمجند منشق قتل على يد قوات الجيش في
هللا1555 العبد مصطفى نتيجة القصف العشوائي23‐06‐2012حلببزاعةابراھيم ب ى يم يبزبر و يج
الواكي1556 عثمان قتل بالقصف العشوائي23‐06‐2012حلبالبابطالل
اسمه1557 يصل http://youtu.be/sA3otE0CtVAقتل برصاص قوات الجيش23‐06‐2012حلبالبابلم
المجيد1558 عبد سعيد محمد االمن23‐06‐2012حلبتركمان بارحأحمد قتل في مدينة الباب على يد قوات
طه1559 محمد الجيش23Yes‐06‐2012حلبالبابأنس قوات برصاص منشق http://youtuمجند be/Ze6STRi0mjA طه1559 محمد 2012حلبالبابأنس 06 23Yesمجند منشق برصاص قوات الجيشhttp://youtu.be/Ze6STRi0mjA

اثر إطالق النار على السيارة التي كان تستقلھا على طريق تركيا غازي عنتاب23‐06‐2012انثىحلبتل رفعتأمينة كبصو1560

جبابيلي1561 متاثرة بجراحھا23‐06‐202012انثىحلبفاطمة اصيبت على يد قوات االمن وتوفيت في انطاكيا
الخطاب1562 يونس الجوالنأحمد 2012درعاسح 06 منزله23 أما األمن http://youtuبرصاص be/IPLWBI SfhI الخطابي1562 يونس http://youtu.be/IPLWBI‐SfhIبرصاص األمن أمام منزله23‐06‐2012درعاسحم الجوالنأحمد
الحناش1563 قاسم برصاص قناصة23‐06‐2012درعامحجةاسامة 
جلدة1564 المدينة23‐06‐2012درعامحجةشريف تم اعدامه على يد قوات الجيش حين اقتحام
شبانة1565 المدينة23‐06‐2012درعامحجةعدنان تم اعدامه على يد قوات الجيش حين اقتحام
1 ا66 ا الش ا ا لق 2012اا 06 23Yش ف ف انشقاقه اثنا ش ال ا ق ل قتل نش ن الشحادات1566 ابراھيم في ريف دمشق23Yes‐06‐2012درعاداعلصقر منشق قتل على يد قوات الجيش اثناء انشقاقه مجند
الحاج علي1567 الحامد موسى http://youtu.be/N0vtZp8l0LIبرصاص قوات الجيش23‐06‐2012درعاخربة غزالةعبدالسالم
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زايد1568 أبو http://youtu.be/hrYTIqoxM3kبرصاص قوات الجيش23‐06‐2012درعاخربة غزالةمحمود
الطبل1569 قتل أثر كمين على يد قوات الجيش23‐06‐2012حماةالحميديةعبدالسالم
حديد1570 قتل أثر كمين على يد قوات الجيش23‐06‐2012حماةالحميديةمحمد
الدلة1571 ھاشم حلبمحمود االمن23‐06‐312012حماةطريق قوات يد على قتل عمر بابو http://youtu.be/32HKvq8‐U8cملقب م1571 بو 312012ريق  06 ن23 و ى ي  ل  ر  بو  http://youtu.be/32HKvq8ب ب U8c

اعتقلته قوات االمن باالمس  عند حاجز دوار بالل وھو جريح واعيد اليوم جثة 23‐06‐172012طفلحماةالنصريوسف خلدون الجمال1572
ھامدة

بركات1573 http://youtu.be/YJA67bkdcYoبالقصف العشوائي23‐06‐2012انثىادلبتلمنسالھام
عل االمن قوات برصاص وقتل بدمشق جوبر حي في يسكن حسان ابو يدع البحيري1574 حسان يسكن في حي جوبر بدمشق وقتل برصاص قوات االمن على 23‐06‐2012ادلبعدنان ابو يدعى

طريق حمص

مجند منشق قتل على يد قوات الجيش لرفضة اطالق النار على المدنين في ريف 23Yes‐06‐2012الرقةعبدهللا محمد عطورة1575
دمشق

اآلغ1576 اھ ا الزأن 312012دي 06 ا24 ن قة د ن الق نزله عل فة قذ ط ق اث قتل اع ز httھند // t b /KEY9ZE 4 X0 اآلغي1576 ابراھيم زراعي قتل اثر سقوط قذيفة على منزله بالقرب من حديقة نصارى24‐06‐312012ديرالزورأنس http://youtu.be/KEY9ZE‐4uX0مھندس

طفلة قتلت  نتيجة القصف العشوائي24‐06‐42012انثى ‐ طفلةديرالزوربقرصمنار محمد السالمة الفالح1577
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=40059
6429975519&set=a.193299227371908.37088.1930

44387397392&type=1
شاللل ل ف لق ة العمار1578 خضر نتيجة القصف العشوائي24‐06‐2012ديرالزورالبوسراياعمار

الدغيم1579 صالح نتيجة القصف العشوائي24‐06‐262012ديرالزورالعرفيعلي
العوض1580 جمعة نتيجة القصف العشوائي24‐06‐2012ديرالزورالصناعةعمر
األبرص1581 أنس http://youtu.be/HXaqIWaraGUنتيجة القصف العشوائي24‐06‐2012ديرالزورمحمد
النايف1582 محمود نتيجة القصف العشوائي24‐06‐2012ديرالزورسامي
اسمه1583 يصل لم http://youtu.be/KoxCdq0HUfQنتيجة القصف العشوائي24‐06‐2012ديرالزورقتيل

http://www.youtube.com/watch?v=uYy0i3aGXDYطفل عمره يوم واحد نتيجة القصف  العشوائي24NoNo‐06‐12012طفلديرالزورمحمد مساعد الوزعل1584
&feature=youtu.be&feature youtu.be

الواحد1585 عبد نتيجة القصف العشوائي24‐06‐552012ديرالزورالحميديةأديب
العاصف1586 نتيجة القصف العشوائي24‐06‐302012ديرالزورالعرفيخضر
شوحان1587 http://youtu.be/SaVu0Ig7UcIنتيجة القصف العشوائي24‐06‐302012ديرالزورالعرفيقاسم
المرعي1588 عطاهللا العشوائي24‐06‐402012انثىديرالزورالعرفيخالصة القصف http://youtuنتيجة be/nmebjKduL3c المرعي1588 عطاهللا http://youtu.be/nmebjKduL3cنتيجة القصف العشوائي24‐06‐402012انثىديرالزورالعرفيخالصة
العبد1589 قتل برصاص قناص24‐06‐252012ديرالزورمحمد
العتيق1590 نتيجة القصف العشوائي24‐06‐2012ديرالزورالبوسرايااسماعيل
الجاسم1591 نتيجة القصف العشوائي24‐06‐2012ديرالزورالبوسراياخضر
الجا1592 يد اياح 2012ديرالزورالبو 06 العشوائ24 القصف نتيجة الجاسم1592 نتيجة القصف العشوائي24‐06‐2012ديرالزورالبوسراياحميد
هللا1593 العبد حسن http://youtu.be/ZnQVtLSgoO0نتيجة القصف العشوائي24‐06‐282012ديرالزورخساراتحسان
حسو1594 العابدين نتيجة القصف العشوائي24‐06‐252012ديرالزورالعرفيزين
الرسلي1595 نتيجة القصف العشوائي24‐06‐2012ديرالزورالعرفيقاسم

ل ال قا فة اانثالزال ش ال ف الق ة نت الرسلي1596 قاسم نتيجة القصف العشوائي24‐06‐2012انثىديرالزورالعرفيزوجة
الربيع1597 فيصل برصاص قناص24‐06‐292012ديرالزورالجورةنضال
اسمه1598 يصل لم http://youtu.be/H4rDFxciD20نتيجة القصف العشوائي24‐06‐2012ديرالزورقتيل
الناصر1599 http://youtu.be/dTmtUun_uMwنتيجة القصف العشوائي24‐06‐2012ديرالزورعمر
التبن1600 سعد http://youtu.be/AoXl_BlbMswنتيجة القصف العشوائي24‐06‐222012ديرالزورعالء
مرزوق1601 نتيجة القصف العشوائي24‐06‐2012ديرالزورالموظفينماجد
خضر1602 http://youtu.be/bAD5KWJV‐‐Uنتيجة القصف العشوائي24‐06‐2012ديرالزورأسعد
المرعي1603 .24‐06‐402012انثىديرالزورالموظفينسلوى ممرضة نتيجة القصف العشوائي ي ر ينوى يىو و يج ر
بكري1604 حاج برصاص قوات الجيش على حاجز جمعية الزھراء في حلب24‐06‐2012حلبدارة عزةبشار 
الوھاب1605 عبد برصاص قوات الجيش على حاجز جمعية الزھراء في حلب24‐06‐2012حلبدارة عزةمحمود
اليوسف1606 برصاص قوات الجيش على حاجز جمعية الزھراء في حلب24‐06‐232012حلبعمر

وعليھاأ النيرب باب ساحة في ملقاة جثته على عثر البشري الطب بكلية طالب أصالن1607 الطب البشري عثر على جثته ملقاة في ساحة باب النيرب وعليھا 24Yes‐06‐2012حلبباسل بكلية طالب
آثار التعذيب ومحروقة

http://youtu.be/dvGB4Y8reSg

بطيح1608 وحروق24Yes‐06‐2012حلبحازم http://youtu.be/dvGB4Y8reSgعثر على جثته وعليھا آثار التعذيب
قوجان1609 الجوي24Yes‐06‐2012حلبمساكن ھنانومحمد قتل تحت التعذيب في سجن األمن
الحج1610 عبدو 372012انثحلبعندانفاطمة 06 العشوائ24 القصف http://youtuنتيجة be/y 58V4 mHp4 الحجي1610 عبدو http://youtu.be/y‐58V4‐mHp4نتيجة القصف العشوائي24‐06‐372012انثىحلبعندانفاطمة
اللطيف1611 عبد قطاع http://youtu.be/y‐58V4‐mHp4نتيجة القصف العشوائي24‐06‐632012حلبعندانمحمد
الكبصو1612 برصاص األمن24‐06‐2012انثىحلبأمينة
اسمه1613 يصل طفل قتل  برصاص قوات األمن24‐06‐2012طفلحلبمخيم فلسطينلم
ه1614 ا ل طل فل 2012طفللخ 06 األ24 ا ق ا قتل طفل اسمه1614 يصل طفل قتل برصاص قوات األمن24‐06‐2012طفلحلبمخيم فلسطينلم
وفائي1615 وجيه http://youtu.be/ILVj9ed7FMMقتل بإطالق قوات األمن النار على المشيعين24‐06‐182012حلبسيف الدولةمحمد
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اسمه1616 يصل لم الجنسية24‐06‐2012حلبمخيم النيربقتيل برصاص قوات األمن وھو فلسطيني
االبراھيم1617 محمد برصاص قوات األمن24‐06‐2012حلبمخيم النيربابراھيم
يوسف1618 ومحروقة24Yes‐06‐232012حلبعمر http://youtu.be/dvGB4Y8reSgعثر على جثته وعليھا آثار التعذيب

ا1619 ل ف الت ت 2012لانل 06 عند24 من الرأس نصف قطع قد العسكري الحاجز من بالقرب عليھا عثر جثة عليھا1619 التعرف يتم ن  24‐06‐2012حلببيانونلم س  ر ع  ري   جز  ن  رب  يھ ب ر ج
االسنان

عليھا1620 التعرف يتم العسكري24‐06‐2012حلببيانونلم جثة عثر عليھا بالقرب من الحاجز
الخطيب1621 http://youtu.be/2beLCXCYwe4برصاص قوات الجيش من أحد الحواجز24‐06‐242012ادلبجوزفھشام
المحمد1622 الحواجز24‐06‐212012ادلبجوزفراقي أحد من الجيش قوات http://youtuبرصاص be/2beLCXCYwe4 المحمد1622 http://youtu.be/2beLCXCYwe4برصاص قوات الجيش من أحد الحواجز24‐06‐212012ادلبجوزفراقي
معاد1623 http://youtu.be/6UmDl6nT3F0برصاص قوات األمن24‐06‐232012ادلببليونجھاد
قرقور1624 محمد بن المحصول في حقله24‐06‐2012ادلباريحاصبحي قوات األمن باطالق النار عليه وھو يحصد قامت
قرقور1625 ابراھيم بن المحصول في حقله24‐06‐182012ادلباريحامحمد قوات األمن باطالق النار عليه وھو يحصد قامت
ق1626 ق طال ن ا ان 172012طفلادلا 06 قله24 ف ل ال د ھ ه عل النا اطالق ن األ ات ق ت قا قرقور1626 طالب بن المحصول في حقله24‐06‐172012طفلادلباريحانوار قوات األمن باطالق النار عليه وھو يحصد قامت
قرقور1627 غازي بن المحصول في حقله24‐06‐302012ادلباريحاأحمد قوات األمن باطالق النار عليه وھو يحصد قامت
قرقور1628 نصر بن المحصول في حقله24‐06‐252012ادلباريحامحمد قوات األمن باطالق النار عليه وھو يحصد قامت
قرقور1629 زاكي المحصول في حقله24‐06‐452012ادلباريحانضال قوات األمن باطالق النار عليه وھو يحصد قامت

ق ق ل ط لف قلا ف ل ل ل ل طال أل ق ق قرقور1630 طالب المحصول في حقله24‐06‐182012ادلباريحانايف قوات األمن باطالق النار عليه وھو يحصد http://youtu.be/eOz6_Gb‐DfYقامت
برد1631 عمر http://youtu.be/dvGB4Y8reSgقتل تحت التعذيب في حلب24Yes‐06‐2012ادلبتفتنازمصعب
الحريري1632 اسماعيل البلدة24‐06‐212012درعاالجيزةثامر http://youtu.be/kxNENRTGfuIاطالق نار عشوائي من الحواجز في
طراد1633 العزيز عبد محمد العسكرية اثناء انشقاقه24Yes‐06‐2012درعاإزرعمروان منشق قتل على يد قوات الجيش داخل قطعته منجد

عثر على جثته ملقاة بجانب االتستراد الدولي  دمشق  درعا بالقرب من بلدة 24Yes‐06‐2012درعاخربة غزالةقتيل لم يصل اسمه1634
خربة غزالة وتظھر عليھا آثار التعذيب

http://youtu.be/3TbfB8VUcA8

حورية1635 أبو فواز ادلب24Yes‐06‐2012درعاالصنمينيمان مجند منشق برصاص الجيش في
الكفري1636 سعيد نتيجة القصف العشوائي24‐06‐102012طفلدرعاجمرينمحمد ري ريني يرج و يج
شرف1637 عثمان منزل أخوه مفيد شرف24‐06‐2012درعانوىعصام متقاعد جراء الحريق الذي افتعله النظام في ضابط
الحمصي1638 سالمة حسين برصاص األمن والشبيحة24‐06‐152012طفلدرعاكحيليزن
الزعبي1639 الرحيم عبد العشوائي24Yes‐06‐2012درعاخربة غزالةمحمد نقيب منشق قتل في إدلب بسبب القصف
العنتبلي1640 غصم24‐06‐382012درعاالجيزةياسين طريق على مساء جثته ووجد صباحا اختطف العنتبلي1640 طريق غصم24‐06‐382012درعاالجيزةياسين اختطف صباحا ووجد جثته مساء على
نجم1641 محمد مجند منشق قتل بكمين24Yes‐06‐2012درعاغباغبعبدهللا
سويد1642 كفرعايا24‐06‐2012حمصبابا عمروادريس https://youtu.be/xAWYu1‐LcVEنتيجة استھدافه بقذيفة في منطقة
الوعر1643 كفرعايا24‐06‐2012حمصبابا عمروعمر http://youtu.be/pbxKP9OBxLkنتيجة استھدافه بقذيفة في منطقة
شبلوط1644 و علةعل 2012حمصتي 06 تين24 ال ع شا ب ق الجيش صاص httpب // o t be/gkORkB2h Z0 شبلوط1644 موسى http://youtu.be/gkORkB2hvZ0برصاص الجيش قرب شارع الستين24‐06‐2012حمصتير معلةعلي
العزو1645 عوض برصاص قوات الجيش24‐06‐2012حمصبابا عمرومحمد
الطحان1646 http://youtu.be/JzkVp3YQOzYبرصاص قوات الجيش24‐06‐2012حمصالقرابيصعبدالحميد
الحموي1647 http://youtu.be/eUhYTf_6hZ8برصاص قوات الجيش24‐06‐2012حمصالبياضةيوسف

ن ت انةط ف اال ش ال ف الق ة //نت / تيزيني1648 محمود طيب http://youtu.be/KNP1Fv2YyQcنتيجة القصف العشوائي24‐06‐2012حمصالزعفرانةمحمد
صويص1649 مصطفى http://youtu.be/KNP1Fv2YyQcنتيجة القصف العشوائي24‐06‐2012حمصالزعفرانةمحمد
صويص1650 http://youtu.be/KNP1Fv2YyQcنتيجة القصف العشوائي24‐06‐2012حمصالزعفرانةبسام
عباس1651 محمد برصاص الجيش24‐06‐2012انثىحمصدير بعلبةنجوى
المصري1652 الدين قتل على يد قوات األمن في داريا24‐06‐2012دمشقالميدانعالء
المصري1653 قتل على يد قوات األمن في داريا24‐06‐2012دمشقالميدانديب
الصالحاني1654 الدين حمص24Yes‐06‐2012دمشقالقزازحسام في مجند منشق قتل على يد قوات الجيش
نوح1655 دمشقزملكابدوي صياح24‐06‐2012ريف http://youtu.be/rr7UWkgGxLMبرصاص قناص في رأسه ويلقب أبو وح وي حقزب ي بو ب وي ر ي ص ص pبر //y / g
نصيص1656 علي دمشقعربينعزت http://youtu.be/U9DcQHXOVOgبرصاص األمن24‐06‐302012ريف
الصالح1657 علي دمشقالذيابيةمعاذ اللجاة بدرعا24Yes‐06‐2012ريف مجند منشق قتل على يد قوات الجيش في منطقة
بركة1658 دمشقدومامحمد http://youtu.be/tfLqocIQBjoعلى يد قوات األمن24‐06‐2012ريف
مطر1659 حسن دمشقداريامحمد عشوائي24‐06‐132012طفلريف رصاص إطالق مطر1659 حسن دمشقداريامحمد 132012طفلريف 06 إطالق رصاص عشوائي24
لطيفة1660 دمشقداريامحمد اطالق رصاص عشوائي على سيارته24‐06‐2012ريف
طريفي1661 أيمن المظاھرة24‐06‐112012طفلالالذقيةالصليبةمطيع إطالق قنابل ورصاص عشوائي بعد
ھواري1662 أحمد برصاصة أصابته في الرقبة24‐06‐182012الالذقيةالصليبةمحمد
العراك1663 مصطف 2012الالذقيةالعيدوأحمد 06 اليميضية24 ف الجيش برصاص العراكي1663 مصطفى برصاص الجيش في اليميضية24‐06‐2012الالذقيةالعيدوأحمد
قافي1664 قره متأثرا بجراحه24‐06‐2012الالذقيةجبل الالذقيةسعيد
السيد1665 مشافي تركيا ،24‐06‐302012انثىالالذقيةالحفةرحاب متأثره بجراحھا بعد ان تم اسعافھا الى احد
المجبر1666 النار عشوائيا25‐06‐2012حماةحلفاياخالد قامت قوات االمن باقتحام المدينة واطالق
ال166 اهللا 2012اةلفا 06 األ2 ا ق ا الرجب1667 محمد برصاص قوات األمن25‐06‐2012حماةحلفاياعبدهللا
اسمه1668 يصل معتقل25‐06‐2012حماةسريحينلم كان قامت قوات األمن بدفن جثته يعتقد انه
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اسمه1669 يصل معتقل25‐06‐2012حماةسريحينلم كان قامت قوات األمن بدفن جثته يعتقد انه
اسمه1670 يصل معتقل25‐06‐2012حماةسريحينلم كان قامت قوات األمن بدفن جثته يعتقد انه
اسمه1671 يصل معتقل25‐06‐2012حماةسريحينلم كان قامت قوات األمن بدفن جثته يعتقد انه
اسمه1672 يصل معتقل25‐06‐2012حماةسريحينلم كان انه يعتقد جثته بدفن األمن قوات قامت ل1672 ي ينم 2012ري 06 ل25 ن ن ج ي  ن ب و   
اسمه1673 يصل معتقل25‐06‐2012حماةسريحينلم كان قامت قوات األمن بدفن جثته يعتقد انه
اسمه1674 يصل معتقل25‐06‐2012حماةسريحينلم كان قامت قوات األمن بدفن جثته يعتقد انه
اسمه1675 يصل معتقل25‐06‐2012حماةسريحينلم كان قامت قوات األمن بدفن جثته يعتقد انه
اسمه1676 يصل معتقل25‐06‐2012حماةسريحينلم كان انه يعتقد جثته بدفن األمن قوات قامت اسمه1676 يصل معتقل25‐06‐2012حماةسريحينلم كان قامت قوات األمن بدفن جثته يعتقد انه
اسمه1677 يصل معتقل25‐06‐2012حماةسريحينلم كان قامت قوات األمن بدفن جثته يعتقد انه
اسمه1678 يصل معتقل25‐06‐2012حماةسريحينلم كان قامت قوات األمن بدفن جثته يعتقد انه
اسمه1679 يصل معتقل25‐06‐2012حماةسريحينلم كان قامت قوات األمن بدفن جثته يعتقد انه
ه1680 ا ل اةنل 2012ح 06 تقل25 كان انه تقد ثته دفن ن األ ات ق ت قا اسمه1680 يصل معتقل25‐06‐2012حماةسريحينلم كان قامت قوات األمن بدفن جثته يعتقد انه
اسمه1681 يصل معتقل25‐06‐2012حماةسريحينلم كان قامت قوات األمن بدفن جثته يعتقد انه
اسمه1682 يصل معتقل25‐06‐2012حماةسريحينلم كان قامت قوات األمن بدفن جثته يعتقد انه
التناري1683 http://youtu.be/96Dz8EfUpTgنتيجة القصف العشوائي25‐06‐2012ادلبمعرة النعمانشريف

ل ل ل شةل لش شا ل ف لق ة الخليل1684 اسماعيل http://youtu.be/dEI3tWTPcLUنتيحة القصف العشوائي25‐06‐352012ادلبمعرشمشةمحمود
التميمي1685 http://youtu.be/waHsgsVJnT4نتيجة القصف العشوائي25‐06‐2012ادلبسرجةمحمد
السلوم1686 حازم http://youtu.be/E8ouYZ8_Jisنتيجة القصف العشوائي على كفرنبل25‐06‐2012ادلبحيشإبراھيم
قطيش1687 أحمد http://youtu.be/mLOqp9Auljoنتيجة القصف العشوائي على كفرنبل25‐06‐2012ادلبمعرزيتاماھر
قطيش1688 علي http://youtu.be/mLOqp9Auljoنتيجة القصف العشوائي على كفرنبل25‐06‐2012ادلبمعرزيتامصطفى
الزرزور1689 الدين http://youtu.be/VtaxpgFzh7oنتيجة القصف العشوائي25‐06‐2012ادلبالھبيطنور
علوش1690 منزله25‐06‐2012ادلباريحامحمد http://youtu.be/EAAbVjpjcboقتل برصاص قوات الجيش وھو في
العمر1691 عادل متأثرا بجراحه25‐06‐2012ادلبكفرنبلمحمد ر بلل بجربر ر
األحمد1692 حلب25Yes‐06‐2012دمشقنھر عيشةماھر في مجند منشق قتل على يد قوات الجيش

‐http://www.youtube.com/watch?v=uNumV7يدعى ابو ھمام قتل على يد قوات الجيش25‐06‐2012ريف دمشقدومامحمود سعيد الدعاس1693
wE3o&feature=youtube_gdata

ة قث http://wwwة youtube com/watch?v=7VhsXC32ZJc& حبوش1694 دمشقمديراميسون طفلةريف ‐ &http://www.youtube.com/watch?v=7VhsXC32ZJcطفلة قتلت بالقصف العشوائي25‐06‐112012انثى
feature=youtu.be

http://www.youtube.com/watch?v=6DBHzivMNzQعلى يد قوات االمن25‐06‐2012ريف دمشقمسرابالم يصل اسمه1695
&feature=youtu.be

http // o t be com/ atch? AdK X L1hHo http://www.youtube.com/watch?v=AdKwX_L1hHoتوفي متأثرا بجراحه25‐06‐162012طفلريف دمشقدومازياد الحموري1696
&#38;feature=youtube_gdata

&http://www.youtube.com/watch?v=f36wXlqS_9Aبقذيفة من قبل قوات الجيش25‐06‐2012ريف دمشقدومانضال السيد1697
feature=youtu.be

ال لت ا اثنا ا ال ش ال ا ق قا نش ن محاولته الھروب مع 25Yes‐06‐2012ريف دمشقبيت سوامحمود نعيم الحنتوش1698 منشق قامت قوات الجيش برميه بالرصاص اثناء مجند
رفاقه

‐https://www.youtube.com/watch?v=UVmqLzMWاثر سقوط قذيفة ھاون بالقرب منه25‐06‐2012ريف دمشقدوماراتب محمود إنجيلة1699
JM&#38;feature=youtube_gdata

األحمد1700 دمشقالشفونيةأحمد إطالق رصاص فلسطيني الجنسية25‐06‐2012ريف
رضيع1701 دمشقدوماطفل قصف عشوائي25‐06‐2012ريف

&https://www.youtube.com/watch?v=futk1J6mjrsبرصاص الجيش25‐06‐2012ريف دمشقدومامحمد محمود بركة1702
#38;feature=youtube gdata#38;feature youtube_gdata

األحمد1703 خالد طفل قتل نتيجة القصف العشوائي25‐06‐2012طفلحمصالنھريةحسين
األحمد1704 خالد طفل قتل نتيجة القصف العشوائي25‐06‐2012طفلحمصالنھريةسليمان
اسماعيل1705 http://youtu.be/piCRO53fFKoنتيجة القصف العشوائي25‐06‐2012حمصالقرابيصبرھان
الرفاعي1706 اإلله عبد الشاميلمى قناص25‐06‐2012انثىحمصكرم برصاص قتلت أطفال ولديھا متزوجة الرفاعي1706 اإلله عبد 2012انثىحمصكرم الشاميلمى 06 قناص25 متزوجة ولديھا أطفال قتلت برصاص
عزوز1707 http://youtu.be/CI5RWid_Qpsبالقصف العشوائي25‐06‐2012حمصالخالديةعبدالقادر
زردة1708 http://youtu.be/byOXehkCcikبالقصف العشوائي25‐06‐2012حمصجورة الشياحبالل
أخوان1709 اسماعيل http://youtu.be/DpR5BSq5iVAنتيجة القصف العشوائي25‐06‐2012حمصالقصورعماد
الصغير1710 العزيز عبد 2012انثحمصالقصيرھند 06 العشوائ25 القصف نتيجة الصغير1710 العزيز عبد نتيجة القصف العشوائي25‐06‐2012انثىحمصالقصيرھند
الديري1711 دفن في منطقة عرسال اللبنانية25‐06‐2012حمصالقصيرراتب
الرباح1712 قتل على يد قوات األمن25‐06‐2012ديرالزورالبوكمالحازم

1 ة13 ط ال أك 2012انثالزاال 06 ائ2 ش ال ف الق
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=40108

العطية1713 أكرم set=a.193299227371908.37088.1930&9616592867بالقصف العشوائي25‐06‐2012انثىديرالزوراالء
44387397392&type=1
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العايش1714 علي http://youtu.be/R9yI0aOdnt0بالقصف العشوائي25‐06‐2012ديرالزورالجرذياسماعيل

http://www.youtube.com/watch?v=VynBkmkb6ioجراء قذيفة من قبل قوات الجيش25‐06‐2012ديرالزورالحميديةرامي الحمد1715

المطر1716 جي25‐06‐2012ديرالزورجمعة بي أر بقذيفة سيارته استھداف أثر ر1716 زورج 2012ير 06 جي25 ر بي ي  ر ب ي ھ  ر 

نتيجة القصف العشوائي25‐06‐2012ديرالزورالعمالعبدالرحمن مجيد المجيد1717
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=40115
9696585859&set=a.193299227371908.37088.1930

44387397392&type=1
http://www facebook com/photo php?fbid=40121

قتل برصاص قوات األمن وھو من ذوي االحتياجات الخاصة25‐06‐2012ديرالزورحسين علي السخني1718
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=40121
6776580151&set=a.193299227371908.37088.1930

44387397392&type=1
الجراح1719 هللا عبد نتيجة اطالق رصاص عشوائي25‐06‐2012ديرالزورالجورةسليمان
ف1720 ال ان ل ةد الزال 2012دي 06 ن25 أ ز ا ل ق ن ه عل ا إطالق المعيوف1720 سليمان أمن25‐06‐2012ديرالزورالجورةمحمود إطالق رصاص عليه من قبل حاجز
المحمد1721 حميد http://youtu.be/98lHge1EF6oمجند منشق قتل برصاص األمن25Yes‐06‐2012ديرالزوردوار غسان عبودثامر
هللا1722 العبد أحمد قصف عشوائي25‐06‐2012ديرالزورعلي
العبيدي1723 حميد عدنان http://youtu.be/ezuzPIoX37Mقتل على يد قوات النظام في حمص25‐06‐262012درعاجاسمرائد

ل ق ّ قانثاةل لة ق ل ث ل ث الّعقيل1724 برصاص قناص25‐06‐602012انثىدرعامحجةكريمه على جثتھا بين كروم الزيتون ووجدت مقتولة عثر
قطيش1725 فوزان نتيجة القصف العشوائي25‐06‐2012درعاكفر شمسرباح
اسمه1726 يصل لم نتيجة القصف العشوائي25‐06‐2012درعاكفر شمسقتيل

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4386
set=a.411592058872361.98199.407&40966167470مجند منشق قتل في جبل سمعان بريف حلب25Yes‐06‐2012درعانوىياسر محمود الغزاوي1727

691645929069&type=1
العرابي1728 عيد قصف عشوائي25‐06‐2012انثىدرعامخيم الالجئينأم
غشام1729 المجيد عبد قصف عشوائي25‐06‐2012درعامخيم الالجئينوليد م جي ب ي ينو ج يريم و
السلطي1730 قصف عشوائي25‐06‐2012انثىدرعامخيم الالجئينزھرية
السلطي1731 قصف عشوائي25‐06‐2012درعامخيم الالجئيننسيم
الطالع1732 قصف عشوائي25‐06‐2012درعامخيم الالجئينمحمد
العطا1733 الالجئينمحمد أنس25‐06‐2012درعامخيم بأبو معروف عشوائي قصف العطا1733 قصف عشوائي معروف بأبو أنس25‐06‐2012درعامخيم الالجئينمحمد
أبازيد1734 قصف عشوائي25‐06‐2012درعاطريق السدرافع
غزاوي1735 قصف عشوائي25‐06‐2012درعاطريق السدسيد
عقرباوي1736 http://youtu.be/qkrFwS8yXG4قصف عشوائي25‐06‐2012درعاطريق السدعبدهللا

http://www.youtube.com/watch?v=o1DhBa4T8eYاثر القصف العشوائي25‐06‐702012الالذقيةوادي باصورشفيق احمد درويش1737

اسمه1738 يصل اثر القصف العشوائي25‐06‐2012الالذقيةوادي باصورلم
اسمه1739 يصل اثر القصف العشوائي25‐06‐2012الالذقيةوادي باصورلم

// /
مجند منشق قتلى على يد قوات الجيش في حمص25YesNo‐06‐2012الحسكةرأس العينشمدين حسين آل رشي1740

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4503
47978317388&set=a.285805024771685.75703.284

889871529867&type=1&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3925

set=a.169379359787395.42145.169&04197474909قتل برصاص قوات الجيش في دير الزور25‐06‐2012الحسكةغويرانمحمد ميزر الحسين األحمدا1741
377413120923&type=1&theater

يونس1742 عادل على أيدي األمن25NoNo‐06‐2012الحسكةقامشليسليمان
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4503
47978317388&set=a.285805024771685.75703.284 يي set&47978317388ى a.285805024771685.75703.284

889871529867&type=1&theater
الخلف1743 حمدو برصاص قناص25‐06‐252012حلبالنيربزياد
عبيد1744 موسى برصاص األمن25‐06‐2012حلباألتاربمحمد
عجو1745 محمد أوالد25‐06‐402012حلبالحورمعروف تسعة لديه العشوائي القصف جراء عجو1745 محمد 402012حلبالحورمعروف 06 أوالد25 جراء القصف العشوائي لديه تسعة

قتل على يد قوات الجيش واليوم تم سحب جثتھم25‐06‐2012حمصالبياضةطارق حاج حسن1746
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3379
89599614568&set=a.202558796490983.51368.100

002105912457&type=1
https://www facebook com/photo php?fbid 3379

قتل على يد قوات الجيش واليوم تم سحب جثتھم25‐06‐2012حمصالبياضةعامر حسن الحنحوني1747
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3379
89599614568&set=a.202558796490983.51368.100

002105912457&type=1

1 الك48 اضةال 2012ال 06 ثت2 ت ال ش ال ات ق ل قتل
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3379

الكن1748 جثتھم25‐06‐2012حمصالبياضةصالح set=a.202558796490983.51368.100&89599614568قتل على يد قوات الجيش واليوم تم سحب
002105912457&type=1
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رضوان1749 إبراھيم بحمص26NoNo‐06‐2012حمصالبويضة الشرقيةمحمد قتل برصاص الجيش قرب حي بابا عمرو
الزراعي1750 أحمد بحمص26‐06‐2012حمصالبويضة الشرقيةخالد قتل برصاص الجيش قرب حي بابا عمرو

http://www.youtube.com/watch?v=7YWj4zzKvEoبالقصف العشوائي26‐06‐2012ريف دمشققدسياخالد رزمة1751
&feature=youtu.be&feature youtu.be

حليمة1752 دمشققدسياأيمن http://youtu.be/RO1YQZwHRqAبالقصف العشوائي26‐06‐2012ريف
مستو1753 دمشققدسياضرار http://youtu.be/LGUO5tI_nCMبالقصف العشوائي26‐06‐2012ريف
عتمة1754 دمشققدسياانس http://youtu.be/iVcI6QerVi0بالقصف العشوائي26‐06‐2012ريف
الحموي1755 دمشققدسياھيثم العشوائي26‐06‐2012ريف http://youtuبالقصف be/iVcI6QerVi0 الحموي1755 دمشققدسياھيثم http://youtu.be/iVcI6QerVi0بالقصف العشوائي26‐06‐2012ريف
رزمة1756 دمشققدسياأحمد http://youtu.be/7YWj4zzKvEoبالقصف العشوائي وھو ناشط ميداني26‐06‐2012ريف
الكحيل1757 دمشققدسياماجد بالقصف العشوائي26‐06‐2012ريف
صالح1758 دمشققدسياحسن بملقب بالصوباصي القصف العشوائي26‐06‐2012ريف
ا1759 اع شققد د 2012يف 06 ائ26 ش ال ف httالق // t b /iV I6Q Vi0 عباس1759 دمشققدسياصبحي http://youtu.be/iVcI6QerVi0بالقصف العشوائي26‐06‐2012ريف

https://www.youtube.com/watch?v=ZqVeNVLuwPيدعى أبو فؤاد قتل جراء القصف العشوائي26‐06‐2012ريف دمشقدوماموفق السرميني1760
c&feature=youtube_gdata

المخلالتي1761 دمشقحرستابالل االمن26‐06‐19792012ريف يدعى ابومحمود قتل برصاص قوات
لفال ةل شل شف ل ف لق الفالح1762 دمشقالھامةعبدالرحمن بالقصف العشوائي26‐06‐2012ريف

كبتول1763 نبيل دمشقالھامةماھر برصاص قناص26‐06‐302012ريف
نزھت1764 فايز دمشقالھامةأحمد http://youtu.be/ZRFUoJ0Rjjgبالقصف العشوائي26‐06‐2012ريف

فتوح1765 دمشقالھامةفرزت 2012ريف 06 26NoNoالعشوائ بالقصف الوليد أبو http://youtu.be/www.youtube.com/watch?v=uQGيدع فتوح1765 دمشقالھامةفرزت يدعى أبو الوليد بالقصف العشوائي26NoNo‐06‐2012ريف
HFEzqTVQ

اسمه1766 يصل دمشقالھامةلم http://youtu.be/ZRFUoJ0Rjjgبالقصف العشوائي26‐06‐2012ريف
اسمه1767 يصل دمشقالھامةلم http://youtu.be/ZRFUoJ0Rjjgبالقصف العشوائي26‐06‐2012ريف
اسمه1768 يصل دمشقالھامةلم بالقصف العشوائي26‐06‐2012ريف ل ي قھم يري و ب
مرزوق1769 دمشقالھامةعماد بالقصف العشوائي26‐06‐2012ريف

http://www.youtube.com/watch?v=O1rDOATawWبالقصف العشوائي26‐06‐2012ريف دمشقالھامةبراء عبيدو1770
o&feature=youtu.be

النمر1771 مأمون دمشقالھامةأيمن العشوائي26‐06‐2012ريف http://youtuبالقصف be/ZRFUoJ0Rjjg النمر1771 مأمون دمشقالھامةأيمن http://youtu.be/ZRFUoJ0Rjjgبالقصف العشوائي26‐06‐2012ريف
سليمان1772 دمشقالھامةفراس بالقصف العشوائي26‐06‐2012ريف
سليمان1773 فراس دمشقالھامةابنة بالقصف العشوائي26‐06‐2012انثىريف
القادري1774 دمشقالھامةجودت يدعى ابو ياسين  قتل بالقصف العشوائي26‐06‐2012ريف
الفتاح1775 عبد يل ةج دمشقالھا 2012ريف 06 اعتقاله26 ت ان بعد نزله باب ا ا قتوال وجد الفتاح1775 عبد دمشقالھامةجميل اعتقاله26‐06‐2012ريف وجد مقتوال امام باب منزله بعد ان تم
كيالني1776 دمشقالھامةسمير بالقصف العشوائي26‐06‐2012ريف
كيالني1777 دمشقالھامةمضر http://youtu.be/ZRFUoJ0Rjjgبالقصف العشوائي26‐06‐2012ريف
سليمان1778 محمد دمشقالھامةعودة بالقصف العشوائي26‐06‐2012ريف

ن ال ةا ا شال اف ش ال ف الق العربيني1779 محمد دمشقالھامةابو بالقصف العشوائي26‐06‐2012ريف
حيدو1780 عدنان دمشقالھامةمحمد http://youtu.be/ZRFUoJ0Rjjgبالقصف العشوائي26‐06‐2012ريف
الكحيل1781 دمشققدسيامدحت http://youtu.be/iVcI6QerVi0نتيجة القصف العشوائي26‐06‐2012ريف
الحلبي1782 دمشقالھامةمحمد http://youtu.be/ZRFUoJ0Rjjgنتيجة القصف العشوائي26‐06‐2012ريف
الشيباني1783 ياسين http://youtube.com/watch?v=uoGr43emj‐0برصاص قناصة26‐06‐2012دمشقجوبرمحمد
نكز1784 مازن بنت على يد قوات االمن26‐06‐142012طفلدمشقكفرسوسةبيان
رمضان1785 شوكت دمشقالزبدانيمحمد مسعف للجرحى26‐06‐2012ريف http://youtu.be/Bc5aWN7E9Xcقتل في قدسيا نتيجة القصف العشوائي وھو
حميد1786 صبحي دمشقدومامعتز http://youtu.be/tDNFNb9IgKoنتيجة القصف العشوائي26‐06‐2012ريف ي ي ب يقوز و pيج //y / g
الشربجي1787 جمال دمشقدارياجھاد بدرعا26Yes‐06‐19892012ريف مجند منشق  قتل في مدينة نوى
خالد1788 http://youtu.be/rQTB60j00Hkبالقصف العشوائي26‐06‐2012درعامخيم الالجئينعبدأبو
الرديف1789 وليد http://youtu.be/rQTB60j00Hkفلسطيني الجنسية قتل بالقصف العشوائي26‐06‐262012درعامخيم الالجئينياسين
خالد1790 أبو الالجئين26‐06‐2012درعاالمحطةصبحي مخيم على العشوائي http://youtuبالقصف be/4WHymCeh5l8 خالد1790 أبو 2012درعاالمحطةصبحي 06 http://youtu.be/4WHymCeh5l8بالقصف العشوائي على مخيم الالجئين26
العقرباوي1791 المحمد http://youtu.be/qkrFwS8yXG4مھندس توفي متاثرا بجراحه26‐06‐402012درعامخيم الالجئينعبدهللا
العطرات1792 االمن26‐06‐2012انثىدرعاكفرشمسشكرية قتلت ذبحا بالسكين على يد قوات
البشير1793 عبدالرحمن قوات االمن26‐06‐2012درعاكفرشمسعبدالوھاب يد ابن شكرية العطرات قتل ذبحا بالسكين على
البشير1794 الرحمن عبد 2012درعاكفرشمسفريد 06 االمن26 قوات يد عل بالسكين ذبحا قتل العطرات شكرية ابن البشير1794 الرحمن عبد قوات االمن26‐06‐2012درعاكفرشمسفريد يد ابن شكرية العطرات قتل ذبحا بالسكين على
البشير1795 طالب االمن26‐06‐2012درعاكفرشمسبرھان قتل ذبحا بالسكين على يد قوات
الضماد1796 محمد  http://youtu.be/NcWq00GX_Sgبالقصف العشوائي26‐06‐2012درعاكفرشمسياسر
السعدي1797 جمال بالقصف العشوائي26‐06‐2012درعاكفرشمسإسماعيل
1 ا98 ا الش ا شا 2012اكف 06 ا26 ش ال ف الق الشحادات1798 امين محمد بالقصف العشوائي26‐06‐2012درعاكفرشمسحسام
الزرقان1799 الرحمن عبد بالقصف العشوائي26‐06‐2012درعاكفرشمسسامر 
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الزرقان1800 الرحمن عبد بالقصف العشوائي26‐06‐2012درعاكفرشمسأحمد 
شحادات1801 محمد بالقصف العشوائي26‐06‐2012درعاكفرشمسفراس
السعدي1802 جمال بالقصف العشوائي26‐06‐2012درعاكفرشمساسماعيل
الحمادة1803 وليد العشوائي26‐06‐2012درعاكفرشمسأسامة بالقصف ي1803 سو 2012رر 06 ي26 و ب 
الحبوس1804 شمس26Yes‐06‐2012درعاغباغبكنان مالزم أول منشق قتل في مدينة كفر

توفي متأثرا بجراحه بسبب القصف العشوائي على كفر شمس حيث لم يتم 26‐06‐2012درعاانخلعالء الناصر1805
الطبية اسعافه لنقص الكوادر والمعدات

محاميد1806 رياض العشوائي26‐06‐2012درعاعتمانمحمد بالقصف محاميد1806 رياض بالقصف العشوائي26‐06‐2012درعاعتمانمحمد

http://www.youtube.com/watch?v=jrmsoMY0Hawبالقصف العشوائي26‐06‐2012درعاعتماننذير عيسى المصري1807

محاميد1808 الحمدي بالقصف العشوائي26‐06‐2012درعاعتمانرضوان
اغ1809 الغ هللا د ع لا عاك 2012د 06 ق26 الش ك الك لدة عل ائ ش ال ف الق ة نت الغباغبي1809 هللا عبد الشرقي26‐06‐2012درعاكحيلساري نتيجة القصف العشوائي على بلدة الكرك
النوفل1810 عبدالرحمن http://youtu.be/ZwqqqoHEPDYبالقصف العشوائي26‐06‐2012درعاانخلعبدالغفار
خطيب1811 http://youtu.be/1q0RehMDH2Mقتل على يد قوات الجيش في سراقب26‐06‐2012ادلبمرعيانعبدالقادر
الحسين1812 أحمد http://youtu.be/8FxzLY9aEkk ‐بالقصف العشوائي26‐06‐2012ادلبخان السبلمحمود

ل لأ لل شا ل ف لق الحسين1813 محمود http://youtu.be/nse_S0DjHpUبالقصف العشوائي26‐06‐2012ادلبخان السبلأحمد
عمار1814 أحمد بالقصف العشوائي26‐06‐2012ادلبخان السبلمحمد
اسمھا1815 يصل بالقصف العشوائي26‐06‐2012ادلبخان السبللم
االسعد1816 الفتاح عبد بالقصف العشوائي26‐06‐82012طفلادلبخان السبلباسل
الساير1817 القادر عبد بالقصف العشوائي26‐06‐182012انثىادلبخان شيخونھناء
الجرك1818 دمشق26‐06‐2012ادلبدير الشرقيمحمد بالقصف العشوائي على الھامة في
الجرك1819 دمشق26‐06‐2012ادلبدير الشرقيأيمن بالقصف العشوائي على الھامة في

ان1820 ث ال د ل ف ةداللط 2012ادلكف 06 ل26 ال خان ل ائ ش ال ف الق قتل ان ال د hد // b / h? Hb 5 9N k9Y العثمان1820 وليد على خان السبل26‐06‐2012ادلبكفرومةعبداللطيف http://www.youtube.com/watch?v=Hbv5_9N_k9Yيدعى عبد الصيصان قتل بالقصف العشوائي

قسوم1821 عادل http://youtu.be/rsk5NkBZ7Twعلى يد قوات الجيش26‐06‐2012ادلبكفربطيخمحمود
ھنداوي1822 لقوات الجيش26Yes‐06‐2012ادلبخان شيحونأحمد http://youtu.be/kkzti1xGwmIقتل تحت التعذيب على يد حاجز الخزانات 
الدبس1823 الزاويةبكري األمن26‐06‐272012ادلبجبل قوات برصاص بحماه معردس حاجز على قتل لدان و لديه و متزوج الدبس1823 برصاص قوات األمن26‐06‐272012ادلبجبل الزاويةبكري لديه و لدان قتل على حاجز معردس بحماه و متزوج
كيال1824 حسن http://youtu.be/jP6lbqtbsZAبالقصف العشوائي26‐06‐252012انثىادلبخان شيخونإيمان
المعروف1825 الحمدو علي http://youtu.be/PleXWX2S_x4اصيب بشاظايا قذيفة مدفعية26‐06‐2012ادلبدير سنبلخليل
الشيبون1826 وليد اصيب بشاظايا قذيفة مدفعية26‐06‐2012انثىادلبدير سنبلسھام
ان1827 لي شحود ين ح د اح 2012ادلبب 06 العشوائ26 بالقصف سليمان1827 شحود حسين بالقصف العشوائي26‐06‐2012ادلببسامسمحمد
زيدان1828 محمد  http://youtu.be/y0OFyf81‐rgبالقصف العشوائي26‐06‐2012ادلببسامسعبدالرحيم
خطيب1829 جميل بالقصف العشوائي26‐06‐2012ادلببسامسصلوح
الخطيب1830 عمر http://youtu.be/y0OFyf81‐rgطفل قتل بالقصف العشوائي26‐06‐2012طفلادلببسامسأحمد

لاالخط اطفلا ش ال ف الق قتل طفل الخطيب1831 طفل قتل بالقصف العشوائي26‐06‐2012طفلادلببسامسمحمد
خطيب1832 محمد بالقصف العشوائي26‐06‐2012انثىادلببسامسحبابة
اسمھا1833 يصل طفلةادلبالبارةلم ‐ طفلة قتلت بالقصف العشوائي26‐06‐122012انثى

محمود جمعة الجاسم / دير الزور /الحميدية / اثر سقوط قذيفة 

صيدالني توفي متأثرا بجراحه التي اصيب بھا في مدينة حلب على يد قوات األمن26‐06‐2012ادلبتفتنازوائل عمر برد1834
عليه 

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=40134
set=a.193299227371908.37088.1930&1276567701

type=1&44387397392type=1&44387397392
النجرس1835 حسين اثر سقوط قذيفة قرب منزله26‐06‐2012ديرالزورالتكاياخالد

مجند منشق قامت قوات الجيش بقتله بالقرب من دوار غسان عبود26Yes‐06‐2012ديرالزورثامر محمد الحماد1836
http://www.facebook.com/photo.php?fid=401315
816570247&set=a.193299227371908.37088.19304

4387397392&type=14387397392&type=1
زغير1837 إبراھيم http://youtu.be/6vC9Sq_242oبالقصف العشوائي26‐06‐122012طفلديرالزورالعرفيمحمد

رصاص قناصة26‐06‐2012ديرالزورعمر جاسم الناصر1838
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=43987
9236045337&set=a.199628373403759.48318.1951

33560519907&t 1&th t33560519907&type=1&theater
السيد1839 http://youtu.be/c_B_Or2_goMيدعى أبو مھيدي قتل بالقصف العشوائي26‐06‐2012ديرالزورصالح
الحيجي1840 عبدالمنعم متأثرا بجراحه26‐06‐2012ديرالزورعبدالصمد

طف1841 ال أ 42012طفلالزهللا 06 ه26 ا ا تأث
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=40148

المصطفى1841 أحمد set=a.193299227371908.37088.1930&6139886548متأثرا بجراحه26‐06‐42012طفلديرالزورعبدهللا
44387397392&type=3
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السخني1842 عالوي الزور26‐06‐2012ديرالزورالبوكمالحسين قتل على يد قوات األمن في دير
الرسلي1843 http://youtu.be/YWTtVkd0nFMقتل على يد قوات الجيش26NoNo‐06‐2012ديرالزورالجبيلةرائد

‐http://www.youtube.com/watch?v=jقتل على يد قوات األمن26‐06‐2012ديرالزورموحسنغسان أحمد السالم1844
7LMsfMnN8&feature=plcp7LMsfMnN8&feature plcp

‐http://www.youtube.com/watch?v=hPoQ‐xJeطفل قتل على يد قوات األمن26‐06‐2012طفلديرالزورموحسنرعد محمد العبد المطر1845
ZA&feature=plcp

السملوت1846 سعدهللا برصاص قناص26‐06‐2012ديرالزورسمير قتل بسمور وھو من ذوي االحتياجات الخاصة http://youtu.be/S3729qA1mwgملقب
السليمان1847 شمالن قناص26‐06‐2012ديرالزورحمود http://youtuبرصاص be/AEftZ18urjY السليمان1847 شمالن http://youtu.be/AEftZ18urjYبرصاص قناص26‐06‐2012ديرالزورحمود
السليمان1848 شمالن حمود برصاص قناص26‐06‐2012ديرالزورابن

http://youtu.be/5yyJx3OZ5Y8توفي متأثرا بجراحه حيث اصيب بشظايا بسبب القصف من قبل قوات الجيش26‐06‐2012حمصالخالديةعبدالمتين أحمد النعسان الدوماني1849

ف1850 خل دالنا هع صالخالد 2012ح 06 26NNش ال ات ق د عل قتل عل أ دع خليف1850 يدعى أبو علي قتل عل يد قوات الجيش26NoNo‐06‐2012حمصالخالديهعبدالناصر
غربال1851 http://youtu.be/r4ZlJPiBAxMتوفي متأثرا بجراحه26‐06‐2012حمصالخالديةعبدالجواد
رجو1852 ناصر بن http://youtu.be/1AzgyRpF2Mcبالقصف العشوائي26‐06‐2012حمصالخالديةسامر
أيوب1853 بالقصف العشوائي26‐06‐2012حمصالرستنمحمد

ال شلل ل ف لق عبيد1854 بالقصف العشوائي26‐06‐2012حمصالرستنعبدالسالم
منصور1855 طه http://youtu.be/vi8uaahM1Q4بالقصف العشوائي26‐06‐2012حمصالرستنمحمد
النادر1856 http://youtu.be/srncO8LPG‐Eعلى يد قوات الجيش26‐06‐2012حمصجوبرأحمد
الھزاع1857 السالم طفلةحمصعز الدينغروب ‐ طفلة قتلت نتيجة القصف العشوائي26‐06‐162012انثى
فرزات1858 نتيجة القصف العشوائي26‐06‐2012حمصالرستنمصعب
عزالدين1859 مروان من قبلھم26‐06‐272012حماةعقربمصطفى جثته قتل برصاص قوات الجيش وتم اختطاف
طوقاج1860 الكريم عبد نواحي مصياف26‐06‐392012حماةعقربجمعه منذ يومين ووجد اليوم مقتوال ومرميا في احدى http://youtu.be/Fl6lvSl6t_Aفقد
حسن1861 الحاج محمد الجيش26Yes‐06‐312012حماةكفرزيتاعلي ضابط منشق قتل على ايدي قوات ن ج جيشرزيي و ي ي ى ل ق ب
اسمه1899 يصل المروحي27‐06‐2012طفلادلبالھبيطلم طفل قامت قوات الجيش بقصفھم بالطيران
اسمه1900 يصل المروحي27‐06‐2012طفلادلبالھبيطلم طفل قامت قوات الجيش بقصفھم بالطيران
العزو1901 المروحي27‐06‐202012انثىادلبالھبيطھناء قامت قوات الجيش بقصفھم بالطيران
حسيان1902 أحمد المروحي27‐06‐2012انثىادلبالھبيطغادة بالطيران بقصفھم الجيش قوات قامت حسيان1902 أحمد المروحي27‐06‐2012انثىادلبالھبيطغادة قامت قوات الجيش بقصفھم بالطيران
اسمه1903 يصل طفلةادلبالھبيطلم ‐ المروحي27‐06‐2012انثى طفلة قامت قوات الجيش بقصفھم بالطيران
اسمه1904 يصل طفلةادلبالھبيطلم ‐ المروحي27‐06‐2012انثى طفلة قامت قوات الجيش بقصفھم بالطيران

العزو1905 محمد المروحي27‐06‐32012طفلادلبالھبيطعلي http://www.youtube.com/watch?v=saOaKsaQJ3Aقامت قوات الجيش بقصفھم بالطيران
&f t t b

يي م
&feature=youtu.be

http://www.youtube.com/watch?v=saOaKsaQJ3Aطفلة قامت قوات الجيش بقصفھم بالطيران المروحي27‐06‐62012انثى ‐ طفلةادلبالھبيطعبير مصطفى العزو1906
&feature=youtu.be

التواني1907 النعمانمحمود دمشق27‐06‐2012ادلبمعرة بريف دوما على العشوائي القصف ‐http://www.youtube.com/watch?v=PGcpAنتيجة ي1907 و نو 2012بر  06 ق27 و بري ى  ي  و يج  
uAs5Q&feature=youtu.be

المحلول1908 سعيد بن http://youtu.be/MluJ6ciEfNkطفل قتل بالقصف العشوائي27‐06‐2012طفلادلبمعرة النعمانغياث
قيطاز1909 http://youtu.be/HIC4RI9ozlIنتيجة القصف العشوائي27‐06‐132012طفلادلبمعرة النعمانحمزة
باكير1910 توفي  حرقا على يد قوات الجيش27‐06‐2012ادلبسراقبعبدالقادر
اسمه1911 يصل لم األمن بخطف الجثة27‐06‐2012درعاقتيل جثته بالقرب من منزل المحافظ وقامت قوات على عثر
الخولي1912 قاسم نتيجة القصف العشوائي27‐06‐182012درعاكفر شمسمراد
هللا1913 العبد يوسف قتل تحت التعذيب27Yes‐06‐2012درعانافعةتيسير
عقلة1914 نتيجة القصف العشوائي27‐06‐2012درعاكفر شمسعمر سر ير و يج
البشير1915 الرحيم عبد برصاص قوات األمن27‐06‐2012درعاكفر شمسسميح
جاموس1916 قسيم http://youtu.be/soaHV8UD‐Hwبالقصف بالھاون27‐06‐2012درعاداعلمحمد
برغوث1917 العواد موسى http://youtu.be/soaHV8UD‐Hwبالقصف بالھاون27‐06‐2012درعاداعلمؤيد

‐http://www.youtube.com/watch?v=H_GfxXzTX :بالقصف بالھاون27‐06‐2012درعاداعلمحمد دلول1918
k&feature=youtube_gdata_player

الفارس1919 202012درعاجاسمابراھيم 06 األمن27 قوات يد عل
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2564
07904473068& t 135455826568277 27015 100 الفارس1919 set=a.135455826568277.27015.100&07904473068على يد قوات األمن27‐06‐202012درعاجاسمابراھيم

003115824155&type=1&theater
الزعبي1920 عدنان على يد قوات الجيش27‐06‐2012درعاانخلأحمد
الزامل1921 محمد على يد قوات الجيش27‐06‐2012درعاانخلأمجد
لنا1922 2012اانخلا 06 ش2 ال ا ق ل لناصر1922 عرسان على يد قوات الجيش27‐06‐2012درعاانخلمحمود
السلطلي1923 بالقصف العشوائي27‐06‐2012درعامخيم الالجئينوسيم
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القزق1924 عبدهللا بالقصف العشوائي27‐06‐2012درعامخيم الالجئينرشيد
حوران1925 ابو بالقصف العشوائي27‐06‐2012درعاكفرشمسأحمد
الرحمن1926 عبد بالقصف العشوائي27‐06‐2012درعاكفر شمسسمير
ادريس1927 وليد دمشقدومامحمد العشوائي27‐06‐2012ريف القصف http://youtu.be/3Wua‐GZOIQEنتيجة ريس1927 ي قوو 2012ري 06 ي27 و http://youtu.be/3Wuaيج   GZOIQE

http://www.youtube.com/watch?v=DjVFKh5hnBsبرصاص قناصة27‐06‐2012ريف دمشقدوماموفق عبد النافع1928
&#38;feature=youtube_gdata

درويش1929 دمشقدوماعمر http://youtu.be/Kj_H4Q3b1IMنتيجة القصف العشوائي27‐06‐2012ريف
القصير1930 شيخ سليم دمشقدوماياسر العشوائي27‐06‐2012ريف القصف http://youtuنتيجة be/UKCvUuBBwZs القصير1930 شيخ سليم دمشقدوماياسر http://youtu.be/UKCvUuBBwZsنتيجة القصف العشوائي27‐06‐2012ريف
الزين1931 دمشقعربينعبدالرحمن في الھامة27Yes‐06‐2012ريف مجند منشق قتل نتيجة على يد قوات الجيش
راشد1932 الدين دمشقدومامحيي http://youtu.be/HnkPYZ45Wtoبالقصف العشوائي27‐06‐2012ريف
عبدالقادر1933 خالد دمشقدوماعبدالرحمن االمتحان27‐06‐2012ريف من http://youtu.be/4GcVM5KVSO0طالب قتل برصاص قناص اثناء خروجه
القطط1934 ل ل ن دال افع ال شقد د 172012طفليف 06 ائ27 ش ال ف الق ة httنت // t b /T07if8T Y0U القطط1934 جليل دمشقدير العصافيرعبدالرحمن http://youtu.be/T07if8TcY0Uنتيجة القصف العشوائي27‐06‐172012طفلريف
حمدة1935 أبو دمشقشعباعيسى على اثر اطالق النار على المتظاھرين27‐06‐2012ريف
اسمه1936 يصل دمشقدير العصافيرلم نتيجة القصف العشوائي27‐06‐2012ريف
اسمه1937 يصل دمشقدير العصافيرلم نتيجة القصف العشوائي27‐06‐2012ريف

ل فل شل شف ل ف لق ة اسمه1938 يصل دمشقدير العصافيرلم نتيجة القصف العشوائي27‐06‐2012ريف
اسمه1939 يصل دمشقدير العصافيرلم نتيجة القصف العشوائي27‐06‐2012ريف

نتيجة القصف العشوائي27‐06‐2012ديرالزورالجبيلةمحمد ثابت الثامر1940
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=40181
0703187425&set=a.193299227371908.37088.1930

44387397392&type=1
المصفطى1941 خضر نتيجة القصف العشوائي27‐06‐2012انثىديرالزورالجبيلةنورية
خلوف1942 حسن http://youtu.be/Bft10j_opuEنتيجة القصف العشوائي27‐06‐2012ديرالزورالجبيلةمعاذ
الصالح1943 ابراھيم نتيجة القصف العشوائي27‐06‐162012طفلديرالزورالحميديةمحمد ح يم يبر زوري يير و يج
حداوي1944 http://youtu.be/n_N56gCJKngنتيجة القصف العشوائي27‐06‐2012ديرالزورمحسن
التركي1945 الدين عز نتيجة القصف العشوائي27‐06‐2012ديرالزورمحمد

أ

محمد حيدر خلوصي/دير الزور/بالقصف العشوائي 
http://www facebook com/photo php?fbid=44062 اسحاق1946 http://www.facebook.com/photo.php?fbid=44062بالقصف العشوائي27‐06‐2012ديرالزورأحمد
set=a.199628373403759.48318.1951&9949303599

type=1&theater&33560519907

خلوص1947 اللطيف عبد 2012ديرالزورحمد 06 العشوائ27 بالقصف
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=44063
0319303562& t 199628373403759 48318 1951 خلوصي1947 اللطيف عبد set=a.199628373403759.48318.1951&0319303562بالقصف العشوائي27‐06‐2012ديرالزورحمد

33560519907&type=1&theater
األنس1948 على يد قوات االمن27‐06‐2012ديرالزورالموظفينأحمد
الجراد1949 بالقصف المدفعي27‐06‐142012طفلديرالزورأحمد

األق ة اا الانثا نة ل ا ش ال ف الق ة نت قتل األقرع1950 دير الزور27‐06‐2012انثىحمصبابا عمروعائدة قتلت نتيجة القصف العشوائي على مدينة
البيطار1951 الدين دير الزور27‐06‐2012حمصبابا عمروسيف قتل نتيجة القصف العشوائي على مدينة
البيطار1952 دير الزور27‐06‐2012حمصبابا عمروعبدالرحمن قتل نتيجة القصف العشوائي على مدينة
البيطار1953 طفلةحمصبابا عمروعبير ‐ دير الزور27‐06‐2012انثى طفلة قتلت نتيجة القصف العشوائي على مدينة
البيطار1954 طفلةحمصبابا عمروقمر ‐ مدينة دير الزور27‐06‐2012انثى طفلة  قتلت نتيجة القصف العشوائي على
الحسن1955 http://youtu.be/lT8utaFJTBQبرصاص قوات الجيش27‐06‐2012حمصالسلطانيةزايد
الرجب1956 محمد المدينة27‐06‐2012حمصالحولةھيثم http://youtu.be/MVeJcUC_qwoقتل  نتيجة القصف العشوائي على
العتر1957 بدر قوات الجيش27Yes‐06‐2012حمصالقصيرتوفيق شرطي منشق قتل بشظايا قذيفة من قبل ر ر ب يق جيشيرو و ب ن ي ي ب ق ي ر
العوض1958 http://youtu.be/dhuC5uAATIUبالقصف العشوائي27‐06‐2012حمصبابا عمرباسل
كنعان1959 بالقصف العشوائي27‐06‐2012حمصدير بعلبةعبدالعزيز
الشلو1960 بكور أحمد برصاص قوات األمن27‐06‐252012حلباألتاربعيسى
اسماعيل1961 جمعة أحمد الباب27‐06‐262012حلبكفرحمرةاسماعيل مدينة حواجز احدى على األمن قوات يد على قتل اسماعيل1961 جمعة أحمد  262012حلبكفرحمرةاسماعيل 06 مدينة الباب27 قتل على يد قوات األمن على احدى حواجز

https://www.youtube.com/watch?v=pW6VsY7duعلى يد قوات الجيش27‐06‐92012طفلحلبحيانعبير أحمد كسحو1962
M8

https://www.youtube.com/watch?v=pW6VsY7duعلى يد قوات الجيش27‐06‐52012طفلحلبحياننجم احمد كسحو1963
M8M8

منصور1964 برصاص قوات االمن27‐06‐2012انثىحلباالتاربثناء
اسمه1965 يصل شمس بدرعا27Yes‐06‐2012حلبمنبجلم مجند منشق قتل على يد قوات الجيش في كفر
صادق1966 أحمد http://youtu.be/g94FD0KH49Mاثر اطالق نار عشوائي على المارة27‐06‐2012حلبالسكريبدر
هللا196 ا ة اشخ 2012انثاةال 06 ل2 ال ل ش ط ل قنا hا // b / f k هللا1967 عبد حاج عيد محمد الدولي27NoNo‐06‐2012انثىحماةالحواشخديجة http://youtu.be/gf1izrqSrokبرصاص قناص على طريق دمشق حلب
يونس1968 يونس برصاص قوات األمن وخطف جثمانه27‐06‐2012حماةقسطونصدام
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الفرج1969 إبرايھم الجيش27Yes‐06‐2012الحسكةالغريريخليل مجند منشق قتل برصاص قوات
السلطان1970 محمد قتل على يد قوات األمن في دمشق27‐06‐2012الحسكةسميحانعودة
الصمادي1971 محمود دمشقدوماصبحي باعدامه28‐06‐2012ريف http://youtu.be/iQGacSr4M7Iيدعى أبو شاھر قامت قوات الجيش
الصمادي1972 دمشقدوماعالء باعدامه28‐06‐2012ريف الجيش قوات http://youtu.be/iQGacSr4M7Iقامت ي1972 قوء 2012ري 06 جيش ب28 و   http://youtu.be/iQGacSr4M7I

https://www.youtube.com/watch?v=BF6yoxuxDegقتل على يد قوات الجيش28‐06‐2012ريف دمشقدوماحسام الدين الطبجي1973

بكري1974 الشيخ محمود دمشقدوماأحمد http://youtu.be/xp9yzMhSurgنتيجة القصف العشوائي28‐06‐2012ريف
السطلة1975 خليل دمشقدوماسامر العشوائي28‐06‐2012ريف القصف نتيجة قتل ياسر أبو ملقب إعالمي http://youtuناشط be/AFT7o0RlmDg السطلة1975 خليل دمشقدوماسامر http://youtu.be/AFT7o0RlmDgناشط إعالمي ملقب أبو ياسر قتل نتيجة القصف العشوائي28‐06‐2012ريف
خضير1976 دمشقدومامحمد http://youtu.be/EqHQdNtUJDwأبو ناصر، نتيجة القصف العشوائي28‐06‐2012ريف

أبو فراس نتيجة القصف العشوائي28‐06‐2012ريف دمشقدومامحمد خير المنفوش1977
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3355
58346525087&set=a.112197655527825.19958.111

f f632495584341&type=1&ref=nf
بلله1978 دمشقدوماعثمان نتيجة القصف العشوائي28‐06‐2012ريف
قشوع1979 دمشقدوماملك بللة28‐06‐2012ريف نتيجة القصف العشوائي، زوجة عثمان
الرفاعي1980 خير محمد دمشقدوماعبدهللا http://youtu.be/zA8bAfBGwdAنتيجة القصف العشوائي28‐06‐2012ريف

ش شف ل ف لق ة بدران1981 محمد دمشقدوماعاصم http://youtu.be/5gKKoSnsQx0نتيجة القصف العشوائي28‐06‐2012ريف
الھويش1982 دمشقدومامحمد http://youtu.be/r_lWq2hXA68نتيجة القصف العشوائي28‐06‐2012ريف
عيون1983 سعيد دمشقدوماعثمان http://youtu.be/1UnlQOAJKMMنتيجة القصف العشوائي28‐06‐2012ريف

ذبحھا ثم ومن بالرصاص برميھا الجيش قوات قامت سليك، عدنان أم تدع
28‐06‐902012انثىريف دمشقدومافاطمة حليمة1984

عدنان سليك، قامت قوات الجيش برميھا بالرصاص ومن ثم ذبحھا  أم تدعى
بالسكين أثناء توجھھا من منزلھا الى الملجأ بالقرب من جامع التوحيد

قامت قوات الجيش برميه بالرصاص ومن ثم ذبحه بالسكين أثناء توجھه من 28‐06‐2012ريف دمشقدومانعمان السليك1985
التوحيد جامع من بالقرب الملجأ الى يمنزله و ع ن ج رب  ج ب ى  ز 

28‐06‐2012انثىريف دمشقدوماھنى الساعور1986
زوجة نعمان السليك، قامت قوات الجيش برميھا بالرصاص ومن ثم ذبحھا 
بالسكين أثناء توجھھا من منزلھا الى الملجأ بالقرب من جامع التوحيد

من توجھه أثناء بالسكين ذبحه ثم ومن بالرصاص برميه الجيش قوات قامت السليك1987 دمشقدوماعدنان الجيش برميه بالرصاص ومن ثم ذبحه بالسكين أثناء توجھه من 28‐06‐2012ريف قوات قامت
التوحيد منزله الى الملجأ بالقرب من جامع

28‐06‐2012انثىريف دمشقدومانھى عيون1988
زوجة عدنان السليك، قامت قوات الجيش برميھا بالرصاص ومن ثم ذبحھا 
من جامع التوحيد عبالسكين أثناء توجھھا من منزلھا الى الملجأ بالقرب ى

طفل قامت قوات الجيش برميه بالرصاص ومن ثم ذبحه بالسكين أثناء توجھه 28‐06‐2012طفلريف دمشقدوماياسر عدنان سليك1989
التوحيد من منزله الى الملجأ بالقرب من جامع

سليك1990 عدنان دمشقدوماآيات طفلةريف ‐ طفلة قامت قوات الجيش برميھا بالرصاص ومن ثم ذبحھا بالسكين أثناء توجھھا 28‐06‐102012انثى
أ

ي1990 ن قوي 102012ىري 06 28
التوحيد من منزلھا الى الملجأ بالقرب من جامع

طفل قامت قوات الجيش برميه بالرصاص ومن ثم ذبحه بالسكين أثناء توجھه 28‐06‐32012طفلريف دمشقدومامحمد ابراھيم سليك1991
التوحيد من منزله الى الملجأ بالقرب من جامع

ومن بالرصاص برميھا الجيش قوات قامت حليمة، فاطمة حفيدة وھي مھندسة،
28‐06‐2012انثىريف دمشقدومامنال دلوان1992

برميھا بالرصاص ومن  وھي حفيدة فاطمة حليمة، قامت قوات الجيش مھندسة،
ثم ذبحھا بالسكين أثناء توجھھا من منزلھا الى الملجأ بالقرب من جامع التوحيد

الدعاس1993 خالد دمشقدومامحمد نتيجة القصف العشوائي28‐06‐2012ريف
عيسى1994 أحمد دمشقدوماخالد نتيجة القصف العشوائي28‐06‐2012ريف ى يقوي و يج
عيون1995 دمشقدوماوليد نتيجة القصف العشوائي28‐06‐2012ريف
كامل1996 دمشقدوماعبدهللا نتيجة القصف العشوائي28‐06‐2012ريف
المدور1997 الدين دمشقدوماعماد http://youtu.be/b_Zo66jf82Yقتل على يد قوات الجيش28‐06‐2012ريف
حمادة1998 دمشقدوماياسين العشوائي28‐06‐2012ريف القصف نتيجة حمادة1998 دمشقدوماياسين 2012ريف 06 نتيجة القصف العشوائي28
خليفة1999 دمشقدوماوائل الجنسية28‐06‐2012ريف نتيجة القصف العشوائي وھو فلسطيني
خليفة2000 دمشقدوماھشام الجنسية28‐06‐2012ريف نتيجة القصف العشوائي وھو فلسطيني
طعمة2001 دمشقدوماإبراھيم قتل برصاص قوات األمن في منزله28‐06‐2012ريف
طعمة2002 دمشقدومابشير 2012ريف 06 منزله28 ف األمن قوات برصاص قتل طعمة2002 دمشقدومابشير قتل برصاص قوات األمن في منزله28‐06‐2012ريف
الدرة2003 آل من اسمه يرد لم دمشقدوماقتيل ملقب أبو خالد، قتل نتيجة القصف العشوائي28‐06‐2012ريف
المليحاني2004 آل من اسمه يرد لم دمشقدوماقتيل العشوائي28‐06‐2012ريف ملقب أبو ھشام، قتل نتيجة القصف
طعمة2005 دمشقدوماياسر داخل منزل العائلة28‐06‐2012ريف قوات الجيش بإعدامه بالرصاص المباشر قامت
ة2006 ط ا ة شقاز 2012انثف 06 لة28 ا ال نزل اخل اش ال ا ال ا ا إ ش ال ا ق قا طعمة2006 ياسر دمشقدومازوجة داخل منزل العائلة28‐06‐2012انثىريف قوات الجيش بإعدامھا بالرصاص المباشر قامت
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طفل، ابن ياسر طعمة، قامت قوات الجيش بإعدامه بالرصاص المباشر داخل 28‐06‐2012طفلريف دمشقدوماقتيل لم يرد اسمه2007
منزل العائلة

طفل، ابن ياسر طعمة، قامت قوات الجيش بإعدامه بالرصاص المباشر داخل 28‐06‐2012طفلريف دمشقدوماقتيل لم يرد اسمه2008
العائلة زل امنزل

طفل، ابن ياسر طعمة، قامت قوات الجيش بإعدامه بالرصاص المباشر داخل 28‐06‐2012طفلريف دمشقدوماقتيل لم يرد اسمه2009
منزل العائلة

طعمة2010 علي دمشقدومامحمد داخل منزل العائلة28‐06‐2012ريف قوات الجيش بإعدامه بالرصاص المباشر قامت
داخل المباشر بالرصاص بإعدامھا الجيش قوات قامت طعمة، علي محمد زوجة بعد2011 اسمھا يرد لم دمشقدوماقتيلة بالرصاص المباشر داخل 28‐06‐2012انثىريف علي طعمة، قامت قوات الجيش بإعدامھا محمد زوجة

منزل العائلة

طفل، ابن محمد علي طعمة، قامت قوات الجيش بإعدامه بالرصاص المباشر 28‐06‐2012طفلريف دمشقدوماقتيل لم يرد اسمه2012
داخل منزل العائلة

اش ال ا ال ه إعدا ش ال ات ق ت قا ة ط عل د ن ا طفل بالرصاص المباشر 28‐06‐2012طفلريف دمشقدوماقتيل لم يرد اسمه2013 محمد علي طعمة، قامت قوات الجيش بإعدامه ابن طفل،
داخل منزل العائلة

طعمة2014 علي دمشقدوماعمر داخل منزل العائلة28‐06‐2012ريف قوات الجيش بإعدامه بالرصاص المباشر قامت
طعمة2015 دمشقدوماعالء داخل منزل العائلة28‐06‐2012ريف قوات الجيش بإعدامه بالرصاص المباشر قامت

ة ط شلك لةف ل ل ل ش ل ل ش ل ق ق طعمة2016 دمشقدومامالك داخل منزل العائلة28‐06‐2012ريف قوات الجيش بإعدامه بالرصاص المباشر قامت

طفل من آل طعمة، قامت قوات الجيش بإعدامه بالرصاص المباشر داخل منزل 28‐06‐2012طفلريف دمشقدوماقتيل لم يرد اسمه2017
العائلة

طه2018 دمشقدير العصافيرعلي في أحد المزارع28Yes‐06‐2012ريف مسلم، عثر على جثته مكّبلة وعليھا آثار تعذيب، http://youtu.be/AREk3ol_3MAأبو
حيبا2019 بدمشق28‐06‐322012انثىدمشقبرزة البلدھناء قتلت برصاص قّناص في منطقة السعدية
سرميني2020 دمشقبيت سحمحسن اطالق النار28‐06‐2012ريف مجند قتل على يد قوات األمن لرفضه
شريدة2021 دمشقدارياخالد فلسطيني الجنسية28‐06‐2012ريف برصاص األمن قرب المخبز اآللي، وھو قتل
الصوص2022 دمشقدارياأسد يعمل فيھا28‐06‐2012ريف قتل برصاص األمن في المدجنة التي قريوص يھري ل ي ي ج ي ن ص بر ل
خوالني2023 دمشقدارياعبدهللا يعمل فيھا28‐06‐2012ريف قتل برصاص األمن في المدجنة التي
العص2024 دمشقحرستاأنور برصاص قوات األمن28‐06‐2012ريف
قويدر2025 الشيخ دمشقعربينطارق http://youtu.be/sxzV4T6az‐0قتل على يد قوات األمن28‐06‐2012ريف
زغلول2026 إيراھيم األسودأنس التعذيب28Yes‐06‐2012دمشقالحجر تحت قتل زغلول2026 إيراھيم قتل تحت التعذيب28Yes‐06‐2012دمشقالحجر األسودأنس
بقدونس2027 يقيم ھناك28‐06‐2012دمشقھشام قتل برصاص األمن في مدينة حمورية، حيث
حيدر2028 الحصن28‐06‐2012حمصتلكلخأحمد http://youtu.be/YHQKVCuCkTwنتيجة القصف العشوائي على قلعة
حيدر2029 الحصن28‐06‐2012حمصتلكلخأيھم http://youtu.be/YHQKVCuCkTwنتيجة القصف العشوائي على قلعة
جنعي2030 د أح الحصنخالد 2012حمصقلعة 06 العشوائ28 القصف httpنتيجة // o t be/YHQKVC CkT جنعير2030 أحمد http://youtu.be/YHQKVCuCkTwنتيجة القصف العشوائي28‐06‐2012حمصقلعة الحصنخالد
طلي2031 بالقصف العشوائي28‐06‐2012حمصقلعة الحصنعلي
القاضي2032 عامر نتيجة القصف العشوائي28‐06‐2012حمصقلعة الحصنمحمد
بيطار2033 خالد بالقصف العشوائي28‐06‐2012حمصقلعة الحصنسعد

ة اتل ش ال ف الق ة نت ديب2034 محمد نتيجة القصف العشوائي28‐06‐2012حمصتلبيسةمحمود
الفين2035 قتل نتيجة القصف العشوائي على حي جورة الشياح28‐06‐2012حمصباب الدريبمحمد

http://www.youtube.com/watch?v=B97kEYCs8hgقتل برصاص الجيش28‐06‐2012حمصالخالديةأسامة حسان الطش2036

الواو2037 محمود األمن28‐06‐2012حمصالقصيرمحمد توفي متأثراً  بإصابته برصاص قوات
الحوراني2038 ھيثم محمد الشرقية بالقصير28‐06‐2012حمصالمباركيةمحمد سقوط قذيفة قرب مخبز في قرية البويضة http://youtu.be/Z0_M5IUZo9Aنتيجة
عماد2039 علي http://youtu.be/fbLPYKI8PkIقتلت على يد األمن في منزلھا، وھي دكتورة جامعية28‐06‐2012انثىحمصقلعة الحصنأحالم
عماد2040 وھو والدھا28‐06‐2012حمصقلعة الحصنعلي http://youtu.be/fbLPYKI8PkIقتل على يد األمن في منزل أحالم عماد، وني و و م ز ي ن ي pى //y /
بيطار2041 وھي والدتھا28‐06‐2012انثىحمصقلعة الحصنفاطمة http://youtu.be/fbLPYKI8PkIقتلت على يد األمن في منزل أحالم عماد،
كردي2042 وھي زوجة عمھا28‐06‐2012حمصقلعة الحصنمرھبان محمود، قتلت على يد األمن في منزل أحالم عماد، http://youtu.be/fbLPYKI8PkIأم
عماد2043 حسن ابن اختھا28‐06‐2012حمصقلعة الحصنسليمان وھو http://youtu.be/fbLPYKI8PkIقتل على يد األمن في منزل أحالم عماد،
عماد2044 حسن الحصنأحالم اختھا28‐06‐2012انثىحمصقلعة ابنة وھي عماد، أحالم منزل في األمن يد على http://youtuقتلت be/fbLPYKI8PkI عماد2044 حسن 2012انثىحمصقلعة الحصنأحالم 06 ابنة اختھا28 وھي http://youtu.be/fbLPYKI8PkIقتلت على يد األمن في منزل أحالم عماد،
الحالق2045 القادر عبد جثمانه28‐06‐2012حمصالحولةعدنان قتل برصاص الجيش وتم احتجاز
الواحد2046 عبد الغني عبد جثمانه28‐06‐2012حمصالحولةأحمد قتل برصاص الجيش وتم احتجاز
عرابي2047 الحكيم عبد نتيجة القصف العشوائي28‐06‐202012حمصتلبيسةمحمد
األحدب2048 رائد طفلةحمصالغنطوسوسن 122012انث 06 المنطقة28 عل الجيش قوات قصف من خوفھا لشدة توفيت طفلة األحدب2048 رائد طفلةحمصالغنطوسوسن ‐ على المنطقة28‐06‐122012انثى طفلة توفيت لشدة خوفھا من قصف قوات الجيش
قومان2049 أحمد http://youtu.be/6B8HO0GhciMنتيجة القصف العشوائي28‐06‐2012درعاالحراكمحمد
قومان2050 محمد http://youtu.be/ELZ1xsrEa3sنتيجة القصف العشوائي28‐06‐2012درعاالحراكعاصم
الصلخدي2051 عيسى برصاص قوات الجيش28‐06‐2012درعاجاسميعقوب
20 هللا2 الن ل 312012انا 06 28Yال أ ة أ ه ل تز ذ الت ت قتل هللا2052 النصر علي أربعة أوالد28Yes‐06‐312012درعانوىعمران قتل تحت التعذيب وھو متزوج ولديه
الجاعوني2053 محمد قتل برصاص قوات الجيش28‐06‐2012درعاالشجرةأنس
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الجاعوني2054 ابراھيم قتل برصاص قوات الجيش28‐06‐2012درعاالشجرةرائف
الحاري2055 حسام نتيجة القصف العشوائي28‐06‐2012درعاعتمانشادي
المنور2056 قاسم http://youtu.be/_52rI86HmGcنتيجة القصف العشوائي28‐06‐2012درعاالغارية الغربيةوليد
أبازيد2057 الحميد عبد البلدأديب قناص28‐06‐2012درعادرعا برصاص بإصابته متأثراً http://youtu.be/DPdFCbs5Fs4توفي زي2057 ب ي ب بيب 2012رر  06 ص28 ص  ب بر ر  بإ ي  http://youtu.be/DPdFCbs5Fs4و
العوض2058 محمد على جثته اليوم28Yes‐06‐2012درعاكفرشمسعالء منشق قامت قوات الجيش باعدامه وتم العثور مجند
العطرات2059 محمد جثته اليوم28‐06‐2012درعاكفرشمسعالء قامت قوات الجيش باعدامه وتم العثور على
الھيمد2060 علي على جثته اليوم28Yes‐06‐2012درعاالصنمينمحمد منشق قامت قوات الجيش باعدامه وتم العثور مجند
اسمه2061 يصل اليوم28‐06‐2012درعالم جثته عل العثور وتم باعدامه الجيش قوات قامت اسمه2061 يصل جثته اليوم28‐06‐2012درعالم قامت قوات الجيش باعدامه وتم العثور على
السعدي2062 فوزي قتل تحت التعذيب28NoYes‐06‐2012درعاديرالعدسياسين
السمارة2063 خالد بريف دمشق28‐06‐2012درعاالصورةعبدهللا قامت قوات األمن بإعدامه في مقر عمله بداريا
اسمھا2064 يصل متأثرة بجراحھا28‐06‐2012انثىدرعاقرفالم
ادات2065 الش ھ ل عاداعلا 2012د 06 ائ28 ش ال ف httالق // t b / L PY EhG4 الشحادات2065 مھيب http://youtu.be/_LxqPYvEhG4بالقصف العشوائي28‐06‐2012درعاداعلباسل
الشحادات2066 عقلة نواس http://youtu.be/_LxqPYvEhG4بالقصف العشوائي28‐06‐2012درعاداعلمؤيد
الشحادات2067 عقلة ذيب http://youtu.be/_LxqPYvEhG4بالقصف العشوائي28‐06‐2012درعاداعلعمار
الشحادات2068 عقلة ذيب http://youtu.be/_LxqPYvEhG4بالقصف العشوائي28‐06‐2012درعاداعلمحمد

http://www.youtube.com/watch?v=1BC2RhU3IFUنقيب منشق، ملقب بأبو سند، قتل برصاص الجيش28Yes‐06‐2012درعاطفسأحمد دياب2069

السطم2070 حميد الزور28‐06‐2012ديرالزورالحسينيةسعود دير قتل برصاص قوات األمن في مدينة
الشھاب2071 عيسى قتل على يد قوات األمن28‐06‐2012ديرالزورالشداديموسى
المحمد2072 جاسم http://youtu.be/yrRpNrSTqB4نتيجة القصف العشوائي28‐06‐2012ديرالزورالشيخ ياسينأحمد
الجاسم2073 جاسم الشيخ ياسين28‐06‐2012ديرالزورالحسينيةصالح برصاص قناص اثناء شرائه للخبز بحي
الحياوي2074 الجبار عبد في مخبزه28‐06‐402012ديرالزورأحمد قتل نتيجة القصف العشوائي، أثناء تواجده

ن2075 د ال اض ف الزد 2012د 06 قتل على يد قوات األمن في محيط دوار المدلجي، وتم سرقة سيارته 28 تكسي سائق العبدون2075 فياض ر28‐06‐2012ديرالزورمحمد ي ر م و جي ر و ي ي ن و ي ى ل ي ق
التي تحمل رقم 845705

الھويدي2076 حميد نتيجة القصف العشوائي28‐06‐2012ديرالزورالموظفينسعود
الحرجان2077 نتيجة القصف العشوائي28‐06‐422012انثىديرالزورالعرفييسرى
اسمه2078 يصل لم ياسينقتيل العشوائي28‐06‐2012ديرالزورالشيخ القصف نتيجة اسمه2078 يصل لم نتيجة القصف العشوائي28‐06‐2012ديرالزورالشيخ ياسينقتيل
األفندي2079 اللطيف عبد الجيش28‐06‐2012ديرالزورالجورةمحمد http://youtu.be/BopN7de5n_Iيدعى أبو محمود قتل على يد قوات
الرملي2080 خلف الزور28‐06‐2012ديرالزورالبوعمرحمزة قتل على يد قوات الجيش في دير

العلي2081 عبدهللا بدمشق وتم سرقة اعضائه28‐06‐2012ديرالزورناجي على يد قوات األمن في المشفى العسكري تصفيته http://youtu.be/MZnex527MXMتم ي مي ي ي م

اسمائھم2082 تصل لم قتلى آثار التعذيب28Yes‐06‐2012ديرالزورثالثة http://youtu.be/geNteSeJVBIعثر على جثثھم وھي مكبلة األيدي وعليھا

مجند منشق، عثر على جثته اليوم وقد قتل تحت التعذيب بعد اعتقاله قرب قرية 28YesYes‐06‐212012حماةقرية قسطونحسن ثابت كعيد2083
عين الحمرا صباح أمس

http://youtu.be/VbC2fpKgYag

ا ال ت شخ نةأ شا الثالثةاةال أطفال ت األ ا قتل الياسين2084 شخيتير الثالثة28‐06‐2012حماةالعشارنةأحمد قتل برصاص األمن مع زوجته وأطفاله
بعد2085 اسمه يصل لم مع عائلته28‐06‐2012طفلحماةالعشارنةقتيل طفل ابن أحمد الياسين، قتل برصاص األمن
بعد2086 اسمه يصل لم مع عائلته28‐06‐2012طفلحماةالعشارنةقتيل طفل ابن أحمد الياسين، قتل برصاص األمن
بعد2087 اسمه يصل لم مع عائلته28‐06‐2012طفلحماةالعشارنةقتيل طفل ابن أحمد الياسين، قتل برصاص األمن
اسمھا2088 يصل لم زوجھا وأطفالھا28‐06‐2012انثىحماةالعشارنةقتيلة زوجة أحمد الياسين، قتلت برصاص األمن مع
الياسين2089 عبيد قتل برصاص األمن28‐06‐2012حماةالعشارنةمحمد
العائلة2090 مجھول دمشق28YesNo‐06‐2012حماةفخري http://youtu.be/1LAHh‐NXGJkمجند منشق ، قتل في دوما بريف
الجمال2091 وتم احتجاز جثمانه28Yes‐06‐2012حماةمروان منشق قتل برصاص الجيش في الحولة بحمص مجند ج ن جرو ز ج م و ص ب و ي جيش ص بر ق ج
العباس2092 خالد بادلب28‐06‐362012حماةاللطامنةمحمد http://youtu.be/QXESJUhwLQMقتل برصاص الجيش في قرية الھبيط
بعد2093 اسمھا يصل لم زوجة إسماعيل خطار، نتيجة سقوط قذيفة بالقرب من مكان تواجدھا28‐06‐2012انثىحماةقسطونقتيلة وھي
زنزول2094 نور قتل برصاص قوات األمن28‐06‐2012حماةاألربعينمحمد
النسر2095 موسى شيحونمحمد األمن28‐06‐2012ادلبخان قوات يد على http://youtuقتل be/l9bRS7aoVwM النسر2095 موسى 2012ادلبخان شيحونمحمد 06 http://youtu.be/l9bRS7aoVwMقتل على يد قوات األمن28
علوان2096 بحي الشيخ ياسين28‐06‐502012انثىادلبجسر الشغورلمياء نتيجة القصف العشوائي على مدينة دير الزور قتلت
عباس2097 نوري النعمان28‐06‐2012ادلبالبارةأحمد قتل برصاص قوات الجيش في معرة

ً  من قبل الجيش في في مطار الضبعة العسكري قرب القصير 28‐06‐2012ادلبمعرة النعمانماھر محمد عجاري2098 مجند أعدم ميدانيا
بحمصص

األحمد2099 حسين خان السبل28‐06‐2012ادلبتل كرسيانأحمد متأثراً  بجراح أصيب بھا يوم أمس في
الصفر2100 محمد برصاص قوات األمن28‐06‐2012ادلبخان السبلعبدالفتاح
المعروف2101 نتيجة القصف العشوائي28‐06‐2012ادلبدير سنبلحميد
ق2102 خل ط لكف 192012ا 06 ا28 ش ال ف الق ة نت قسوم2102 جميل نتيجة القصف العشوائي28‐06‐192012ادلبكفربطيخموسى
اسمه2103 يصل لم التعذيب28Yes‐06‐2012حلبإعزازقتيل آثار http://youtu.be/ghEL_L‐COjsعثر على جثته في قرية مرعناز وعليھا
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دعبول2104 هللا عبد أربعة أوالد28‐06‐252012انثىحلبتقادغفران برصاص قناصة وھي متزوجة ولديھا
الخطيب2105 قتل برصاص األمن في عين ترما29‐06‐2012دمشقجوبرمھند
بخيت2106 ديب http://youtu.be/QjY5uRt1uFgبرصاص قناصة في منطقة حزة29‐06‐122012طفلدمشقجوبرمحمد
الرحمة2107 ديب ترما29‐06‐2012دمشقجوبرمحمد عين في األمن قوات برصاص ر2107 2012قجوبريب 06 ر29 ين ي  ن  و  ص  بر

http://youtu.be/ENwuwq8uOYEقتل برصاص قناص داخل بيته في مدينة عربين بريف دمشق حيث يقيم ھناك29‐06‐2012دمشقمحمد الطري2108

قامت قوات األمن باختطافه وتعذيبه ومن ثم رمته على طريق الغوطة الشرقية29Yes‐06‐2012ريف دمشقالمليحةراتب الدريدي2109

النكاش2110 دمشقداريامؤيد توفي متأثراً  بجراحه الناجمة عن القصف العشوائي يوم امس29‐06‐2012ريف

قتل على يد قوات الجيش وعثر على جثته في المزارع المحيطة بكفر شمس 29‐06‐2012ريف دمشقدير ماكرمھند الشناتي2111
بدرعا

ت2112 آل ن ل اقت شقد د 2012يف 06 ائ29 ش ال ف الق ة نت تيم2112 آل من دمشقدوماقتيل نتيجة القصف العشوائي29‐06‐2012ريف
حلبوص2113 دمشقدوماخالد نتيجة القصف العشوائي29‐06‐832012ريف
البربري2114 دمشقدوماامتثال نتيجة القصف العشوائي29‐06‐2012انثىريف
الجراح2115 دمشقدوماطارق نتيجة القصف العشوائي29‐06‐2012ريف

ة ل شف شانثف ل ف لق ة حليمة2116 دمشقدوماكفاء نتيجة القصف العشوائي29‐06‐2012انثىريف
اسمھا2117 يصل لم دمشقدوماقتيلة بنت كفاء قتلت نتيجة القصف العشوائي29‐06‐2012انثىريف
اسمھا2118 يصل لم دمشقدوماقتيلة بنت كفاء قتلت نتيجة القصف العشوائي29‐06‐2012انثىريف
اسمه2119 يصل لم دمشقدوماقتيل ابن كفاء قتل نتيجة القصف العشوائي29NoNo‐06‐2012ريف
عيشة2120 أبو عائلة من دمشقدوماقتيل قتل مع أخته برصاص قناص في شارع تيسير الخطيب29‐06‐2012ريف
عيشة2121 أبو عائلة من دمشقدوماطفلة تيسير الخطيب29‐06‐2012ريف قتلت مع أخيھا برصاص قناص في شارع
بالل2122 عيد دمشقحموريةأحمد http://youtu.be/K24wO5oZNKgنتيجة القصف العشوائي29‐06‐2012ريف
المعطي2123 عبد دمشقحموريةمحمد http://youtu.be/7gUp6z7ngkIنتيجة القصف العشوائي29‐06‐2012ريف ي قوريب يري و /ttp://youtu.beيج gUp6 g
البيطار2124 الدين دمشقحموريةمحي http://youtu.be/K24wO5oZNKgنتيجة القصف العشوائي29‐06‐2012ريف
سالم2125 دمشقحموريةحسين http://youtu.be/7gUp6z7ngkIنتيجة القصف العشوائي29‐06‐2012ريف
خريس2126 دمشقحموريةدياب http://youtu.be/K24wO5oZNKgنتيجة القصف العشوائي29‐06‐2012ريف
خريس2127 دياب دمشقحموريةعبداللطيف العشوائي29‐06‐2012ريف القصف http://youtuنتيجة be/7gUp6z7ngkI خريس2127 دياب دمشقحموريةعبداللطيف http://youtu.be/7gUp6z7ngkIنتيجة القصف العشوائي29‐06‐2012ريف
أوتاني2128 دمشقحموريةحسين http://youtu.be/ggu677I5258نتيجة القصف العشوائي29‐06‐2012ريف
شنان2129 طالب قتل على يد قوات األمن29‐06‐2012درعاداعلعالء
المسالمة2130 العياش عبدالرحمن ابراھيم مما ادى لمقتله29‐06‐222012درعاالقصورمحمد http://youtu.be/PZWkhxFWvnkقامت قوات األمن باطالق النار على المتظاھرين
دان2131 الب زاق ال عبد عة 2012درعاطفج 06 ن29 األ قوات يد عل عته ز ف قتوال جثته عل httpعث // o t be/r7sNfHGtNbU البردان2131 الرزاق عبد قوات األمن29‐06‐2012درعاطفسجمعة يد http://youtu.be/r7sNfHGtNbUعثر على جثته مقتوال في مزرعته على
المصري2132 إبراھيم http://youtu.be/7bJJiJE6vZkنتيجة القصف العشوائي29‐06‐2012درعاعتمانعبدالحكيم
أبازيد2133 فھد محمد http://youtu.be/JMmBcV1PAIwنتيجة القصف العشوائي29‐06‐2012درعادرعا البلديوسف

الخالد2134 زعل شمسعامر شمس29‐06‐2012درعاكفر بكفر المحيطة المزارع في جثته على وعثر الجيش قوات يد على قتل ل2134 ز سر 2012رر  06 س29 ر  ي ب رع ز ي  ى ج  ر  جيش و و  ي  ى ل

قتل على يد قوات الجيش وعثر على جثته في المزارع المحيطة بكفر شمس29‐06‐2012درعاكفر ناسجقتيل لم يصل اسمه2135

جبر2136 بسھول البلدة29‐06‐2012درعاكفرناسجعلي قتل في بلدة كفرشمس ووجدت جثته اليوم

قتل على يد قوات الجيش وعثر على جثته في المزارع المحيطة بكفر شمس29‐06‐2012درعاكفر شمسقتيل لم يصل اسمه2137

السالم2138 عبدو المخافر الحدودية29‐06‐2012درعاتل شھابطلعت أحد برصاص قوات األمن بعد أن اعتقل من قبل إعدم
الفشتكي2139 نتيجة القصف العشوائي وھو من ذوي االحتياجات الخاصة29‐06‐2012درعاعتمانزياد ي جنزي ي وي ن و و ي و يج
المقداد2140 سليمان http://youtu.be/SIYGbkEmb4wطفل قتل نتيجة القصف العشوائي29‐06‐2012طفلدرعابصرى الشاممحمد
المقداد2141 سليمان http://youtu.be/nxt7wk6J9sIطفل قتل نتيجة القصف العشوائي29‐06‐2012طفلدرعابصرى الشامعبدهللا

جنين قتل في بطن أمه ومازلت أمه على قيد الحياة 2142
خطرة حالة وفي

نتيجة القصف العشوائي29‐06‐2012درعابصرى الشام
خطرة حالة وفي

المقداد2143 سلطان الدين نتيجة القصف العشوائي29‐06‐2012درعابصرى الشامسعد
فياض2144 سعيد يد قوات االمن29Yes‐06‐2012حمصالرستنمنھل على اعتقل منذ اسبوع وتوفي اليوم تحت التعذيب
فياض2145 سعيد يد قوات االمن29Yes‐06‐2012حمصالرستنمحمد على اعتقل منذ اسبوع وتوفي اليوم تحت التعذيب
فياض2146 عبدإله 2012حمصالرستنسعيد 06 29Yesاالمن قوات يد عل التعذيب تحت اليو وتوف اسبوع منذ اعتقل فياض2146 عبدإله يد قوات االمن29Yes‐06‐2012حمصالرستنسعيد على اعتقل منذ اسبوع وتوفي اليوم تحت التعذيب

يدعى  عبدو الشيخ حيث قامت قوات الجيش باستھداف سيارتھم أثناء نزوحھم 29‐06‐2012حمصقلعة الحصنعبدالحميد الزعبي2147
باتجاه قرية الزارة

http://youtu.be/bBcGGkxmZwE

الزعبي2148 الحصنشادية الزارة29‐06‐2012انثىحمصقلعة قرية باتجاه نزوحه أثناء سيارته باستھداف الجيش قوات قامت http://youtu.be/bBcGGkxmZwEحيث بي2148 ز ني 2012ىص  06 ر29 ز ري  ج  زو ب ر   ي ھ  جيش ب و  http://youtu.be/bBcGGkxmZwEي 
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http://youtu.be/bBcGGkxmZwEطفل حيث قامت قوات الجيش باستھداف سيارته أثناء نزوحه باتجاه قرية الزارة29‐06‐2012طفلحمصقلعة الحصنعبدالكريم محمد الشعار2149

الفتال2150 األمن29‐06‐2012حمصباب الدريبمحمد http://youtu.be/iaIsWf4oq8kاستشھد في حي جوبر بدمشق برصاص

21 ال1 ل الا ة 2012قل 06 ة29 الزا ة ق ا ات ه نز أثنا ته ا اف ت ا ش ال ات ق ت قا ث الحميد2151 يحيى قامت قوات الجيش باستھداف سيارته أثناء نزوحه باتجاه قرية الزارة29‐06‐2012حمصقلعة الحصنباسل حيث

حيث قامت قوات الجيش باستھداف سيارته أثناء نزوحه باتجاه قرية الزارة29‐06‐2012حمصقلعة الحصنمحمود جميل الشعار2152

أ الرحمن2153 عبد قامت قوات الجيش باستھداف سيارته أثناء نزوحه باتجاه قرية الزارة29‐06‐2012انثىحمصقلعة الحصنسماح حيث

حيث قامت قوات الجيش باستھداف سيارته أثناء نزوحه باتجاه قرية الزارة29‐06‐2012حمصقلعة الحصنلطفي شرفو ر2154

حيث قامت قوات الجيش باستھداف سيارته أثناء نزوحه باتجاه قرية الزارة29‐06‐2012حمصقلعة الحصنعدنان محمد سلوم2155

حيث قامت قوات الجيش باستھداف سيارته أثناء نزوحه باتجاه قرية الزارة29‐06‐2012انثىحمصقلعة الحصنصفاء محمد الحميد2156

طفل حيث قامت قوات الجيش باستھداف سيارته أثناء نزوحه باتجاه قرية الزارة29‐06‐2012طفلحمصقلعة الحصنابن عدنان محمد سلوم2157

قتل على يد قوات الجيش وعثر على جثته في المزارع المحيطة بكفر شمس 29‐06‐2012حمصالخالديةقتيل لم يصل اسمه2158
بدرعا

الريس2159 الرحمن عبد قتل برصاص الجيش29‐06‐2012ديرالزورمحمد
السالمة2160 علي محمود نتيجة القصف العشوائي29‐06‐2012ديرالزورالشحيلجعفر
العبيد2161 حسين العشوائي29‐06‐2012انثىديرالزورالشحيلعمشه زوجة أحمد الرثيع، قتلت نتيجة القصف
المجالد2162 حمادة العشوائي29‐06‐2012انثىديرالزورالشحيلوضحة زوجة محل المجالد، قتلت نتيجة القصف ج زوريلو يىير و يج ج ل زوج
الحمد2163 العشوائي29‐06‐2012انثىديرالزورالشحيلخميسة زوجة حسين الرثيع، قتلت نتيجة القصف
الحمود2164 أمين بالقصف العشوائي29‐06‐2012ديرالزورھاني

المداد2165 حامد 29‐06‐2012ديرالزورحسين
قتل اثر استھداف سيارته بقذيفة من قبل قوات الجيش  أمام كلية العلوم في 

ة ة ة أ

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=40305
7363062759&set=a 193299227371908 37088 1930 المداد2165 حامد داخل المدينة29‐06‐2012ديرالزورحسين set=a.193299227371908.37088.1930&7363062759ديرالزور بينما كان ينقل أغذية للعوائل المنكوبة

44387397392&type=1

طفلة قامت طائرة مروحية تابعة للجيش السوري باستھدافھا  أثناء تواجدھا قر 29‐06‐122012انثى ‐ طفلةديرالزورخشامحنان حسن الھيشان العبيد2166
النھر وسقط جثمانھا في النھر

ق تواجدھا أثناء تھدافھا با و ال للجيش تابعة وحية ة طائ ت قا طفلة طائرة مروحية تابعة للجيش السوري باستھدافھا  أثناء تواجدھا قر 29‐06‐2012انثى ‐ طفلةديرالزورخشامھيفاء  حسن الھيشان العبيد2167 قامت طفلة
النھر وسقط جثمانھا في النھر

ھنداوي2168 نتيجة القصف العشوائي29‐06‐2012ديرالزورالعمالسھيل
دباس2169 حسن معردبسة29‐06‐2012ادلببينينمصطفى http://youtu.be/YY064Mz8BEEقتل نتيجة القصف العشوائي على بلدة

ا لنا لف األا ا ق //ا / ياسين2170 محمد http://youtu.be/JWvuYdcL‐rsبرصاص قوات األمن29‐06‐2012ادلبكفر يحمولناصر
التوامة2171 فتوح http://youtu.be/TaODZoQ12lsعلى يدقوات الجيش29‐06‐2012ادلبمعرة النعمانمجد
الصفر2172 الحكيم عبد قتل على يد قوات الجيش29‐06‐2012ادلبخان السبلزاھر
السلوم2173 الحميد عبد نتيجة القصف العشوائي29‐06‐152012طفلادلبحيشأحمد
الربوع2174 إبراھيم بحماة29‐06‐2012ادلبالزفةوليد نتيجة القصف العشوائي على بلدة مورك
الكدرو2175 رمضان بحماة29‐06‐2012ادلبالزفةعمر نتيجة القصف العشوائي على بلدة مورك
غنام2176 بحماة29‐06‐2012ادلبسكيكخالد http://goo.gl/FG5u5قتل برصاص قوات الجيش في صوران
عبيد2177 أحمد بحماة29‐06‐2012ادلبالجعارةخليف قتل برصاص قوات الجيش في صوران بي ري بج ن ور ي جيش و ص بر
خاطر2178 بحماة29‐06‐2012ادلبأبو الظھورسعد قتل برصاص قوات الجيش في صوران
عبدالغفور2179 محمد ريان29‐06‐2012ادلبالريانعبدالغفور نتيجة القصف العشوائي على مسجد
هللا2180 عبد الحاج وليد ريان29‐06‐2012ادلبالريانمحمد نتيجة القصف العشوائي على مسجد
المنصور2181 العيسى محمود الجيش29‐06‐2012حماةصورانعدنان قوات http://youtuبرصاص be/Ru9tZgy3qEA المنصور2181 العيسى محمود 2012حماةصورانعدنان 06 http://youtu.be/Ru9tZgy3qEAبرصاص قوات الجيش29
المنصور2182 العيسى  محمود  http://youtu.be/Ru9tZgy3qEAبرصاص قوات الجيش29‐06‐2012حماةصورانمحمد
المنصور2183 العيسى محمد  http://youtu.be/Ru9tZgy3qEAبرصاص قوات الجيش29‐06‐82012طفلحماةصورانمصطفى
اسمه2184 يصل لم http://goo.gl/qx2t9قتل برصاص قوات الجيش في صوران29‐06‐2012حماةعشطانقتيل
اسمه2185 يصل ل 2012حماةصورانقتيل 06 الجيش29 قوات برصاص http://youtuقتل be/C GUr29bvHI اسمه2185 يصل لم http://youtu.be/C‐GUr29bvHIقتل برصاص قوات الجيش29‐06‐2012حماةصورانقتيل
اسمه2186 يصل لم http://youtu.be/C‐GUr29bvHIقتل برصاص قوات الجيش29‐06‐2012حماةصورانقتيل
درويش2187 http://youtu.be/iQTDjjTdKMcاصيب برصاص قوات االمن في خاصرته29‐06‐92012طفلحلبصالح الدينأحمد
درعوزي2188 http://youtu.be/pDGV9C792Cwبرصاص قوات األمن29‐06‐132012طفلحلبصالح الدينأحمد
292012لاألتال2189 06 ش29 ال ا ق ا hقتل // b / k عبيد2189 علي http://youtu.be/4gwD1tXkjssقتل برصاص قوات الجيش29‐06‐292012حلباألتاربمحمد
محمد2190 أحمد التعذيب29Yes‐06‐512012حلبعين دقنةمنير آثار عثر على جثته في بلدة مرعناز وعليھا
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المصري2191 علي متأثرا بجراحه29‐06‐202012حلبالنيربيوسف

ممرضة استھدفتھا رصاصات قوات الجيش وھي تسعف الجرحى في مدينة دوما 29NoNo‐06‐512012انثىالالذقيةرجاء يوسف طوزان2192
بريف دمشق

الدعاس2193 الجيش29Yes‐06‐2012القنيطرةجبارياض قوات برصاص أعدم منشق رائد س2193 ض رجبري 2012ي 06 29Yesجيش و ص  م بر ق  ر 
العبدهللا2194 عبدالعزيز بالقصف العشوائي29‐06‐2012ديرالزورربيع
محمود2195 http://youtu.be/yfoUOzT7SoEرصاص قناص29‐06‐2012ادلبالعاموديةابراھيم
المقداد2196 سلطان الدين http://youtu.be/AyNMxdkrnQAبرصاص قناص29‐06‐2012درعابصر الشامسعد
دالل2197 عيد سوا30‐06‐2012دمشقجوبرناصر بيت بلدة عل العشوائي القصف نتيجة دالل2197 عيد سوا30‐06‐2012دمشقجوبرناصر بيت نتيجة القصف العشوائي على بلدة
البيطار2198 الدين دمشقرنكوسمحي برصاص قوات األمن30‐06‐2012ريف
الدرة2199 حسن دمشقمديرامحمد http://youtu.be/G5QUfGJ6megقتل على يد قوات األمن30‐06‐2012ريف
الحلبي2200 دمشقزملكاعبدالھادي http://youtu.be/PDlakEYIFvEقتل على يد قوات الجيش30‐06‐2012ريف
غ2201 ال ل طناد شقكف د 112012طفليف 06 30NNائ ش ال ف httالق // f b k / h t h ? المغربي2201 سليم دمشقكفر بطنامحمد ?https://www.facebook.com/photo.phpبالقصف العشوائي30NoNo‐06‐112012طفلريف
اسمھا2202 يصل دمشقحموريةلم برصاص قوات األمن30‐06‐2012انثىريف
طعمة2203 مجيد دمشقدوماعمر برصاص قناص في شارع ھنانو30‐06‐452012ريف
الصيداوي2204 دمشقدوماعالء إعدم على يد قوات األمن في منزله30‐06‐2012ريف

ثة ل ط ل ل لق ش ف ق ل ق سحب الجثة بسبب 30‐06‐2012انثىريف دمشقدومالم يصل اسمھا2205 احد برصاص قناص في شارع القوتلي ولم يستطع قتلت
االنتشار االمني الكثيف

السليك2206 دمشقدوماسيدرا طفلةريف ‐ طفلة توفيت متأثرة بجراحھا جراء القصف العشوائي على دوما30‐06‐2012انثى
اسمه2207 يصل دمشقدومالم جثته عند جامع حسيبة30‐06‐62012طفلريف يد قوات األمن ذبحا بالسكين وعثر على على قتل
السعدي2208 هللا عبد دمشقدومامحمد قلى يد قوات األمن30‐06‐2012ريف
طعمة2209 عائلة من دمشقدوماقتيل برصاص قناص خلف البلدية30‐06‐2012ريف
داوود2210 دمشقدوماھدية قتلت على يد قوات األمن30‐06‐2012ريف
الخطيب2211 دمشقدوماأماني قتلت على يد قوات األمن30‐06‐2012انثىريف يب قوي نىري و ي ى
الساعور2212 دمشقدومامصطفى على يد قوات األمن30‐06‐2012ريف
السعدي2213 هللا عبد دمشقدومامحمد على يد قوات األمن30‐06‐2012ريف

مريض يرقد بالعناية المركزة في مشفى حمدان انتھى الوقود الصناعي في 30‐06‐2012ريف دمشقدومالم يصل االسم2214
عنه االصطناعي التنفس النقطاع أدى مما المشفى مما أدى النقطاع التنفس االصطناعي  عنهالمشف

مريض يرقد بالعناية المركزة في مشفى حمدان انتھى الوقود الصناعي في 30‐06‐2012ريف دمشقدومالم يصل االسم2215
المشفى مما أدى النقطاع التنفس االصطناعي  عنه

االسم2216 يصل دمشقدومالم مريض يرقد بالعناية المركزة في مشفى حمدان انتھى الوقود الصناعي في 30‐06‐2012ريف
عنه طناع اال التنف النقطاع أد ا شف ال

م م
المشفى مما أدى النقطاع التنفس االصطناعي  عنه

مريض يرقد بالعناية المركزة في مشفى حمدان انتھى الوقود الصناعي في 30‐06‐2012ريف دمشقدومالم يصل االسم2217
المشفى مما أدى النقطاع التنفس االصطناعي  عنه

االسم2218 يصل دمشقدومالم الجيش30‐06‐2012ريف قوات يد على اعدامه ‐http://youtu.be/3VKpoتم م2218 ل ي قوم 2012ري 06 جيش30 و  ى ي  م  
CMGw0&feature=youtube_gdata

‐http://youtu.be/3VKpoتم اعدامه على يد قوات الجيش30‐06‐2012ريف دمشقدومالم يصل االسم2219
CMGw0&feature=youtube_gdata

كركتلي2220 دمشقحموريةمحمود http://youtuعثر اليوم على جثته وھي متنفخة ومتعفنة وملقاه بأحد المزارع المطلة على 30‐06‐2012ريف be/iCiaWKhxL A كركتلي2220 دمشقحموريةمحمود 30‐06‐2012ريف
حاجز االربع مفارق

http://youtu.be/iCiaWKhxL_A

طبيب قتل على يد قوات الجيش30‐06‐372012ريف دمشقكفر بطناجميل يوسف طبرنين2221
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2979
74380299494&set=a.227337854029814.49977.138

947466202187&type=1947466202187&type 1
المسحر2222 دمشقالھامةأحمد أصيب بھا30‐06‐2012ريف أبو إبراھيم، ناشط توفي متأثراً  بجراح
عيد2223 دمشقزملكابدر http://youtu.be/6LBdU9xzHsgاثر انفجار في موكب تشييع القتيل30‐06‐2012ريف
النداف2224 مالك ابن دمشقزملكاقتيل http://youtu.be/6LBdU9xzHsgاثر انفجار في موكب تشييع القتيل30‐06‐2012ريف
شھاب2225 دمشقزملكانعيم القتيل30‐06‐2012ريف تشييع موكب في انفجار http://youtuاثر be/6LBdU9xzHsg شھاب2225 دمشقزملكانعيم 2012ريف 06 http://youtu.be/6LBdU9xzHsgاثر انفجار في موكب تشييع القتيل30
مكي2226 دمشقزملكاحسام http://youtu.be/6LBdU9xzHsgاثر انفجار في موكب تشييع القتيل30‐06‐2012ريف
الغوش2227 دمشقزملكاممدوح http://youtu.be/6LBdU9xzHsgاثر انفجار في موكب تشييع القتيل30‐06‐2012ريف
الزور2228 مروان دمشقزملكاعزو http://youtu.be/6LBdU9xzHsgاثر انفجار في موكب تشييع القتيل30‐06‐2012ريف
الشيخ2229 بسا أبو ابن دمشقزملكاقتيل 2012ريف 06 القتيل30 تشييع موكب ف انفجار http://youtuاثر be/6LBdU9xzHsg الشيخ2229 بسام أبو ابن دمشقزملكاقتيل http://youtu.be/6LBdU9xzHsgاثر انفجار في موكب تشييع القتيل30‐06‐2012ريف
حمدو2230 دمشقزملكابسام http://youtu.be/6LBdU9xzHsgاثر انفجار في موكب تشييع القتيل30‐06‐2012ريف
نصري2231 دمشقزملكايوسف http://youtu.be/6LBdU9xzHsgاثر انفجار في موكب تشييع القتيل30‐06‐2012ريف
الغوش2232 دمشقزملكادياب http://youtu.be/6LBdU9xzHsgاثر انفجار في موكب تشييع القتيل30‐06‐2012ريف
اك2233 لكانضال شقز 2012ف 06 ل30 القت تش ك ف ا انف hاث // b / d باكير2233 دمشقزملكانضال http://youtu.be/6LBdU9xzHsgاثر انفجار في موكب تشييع القتيل30‐06‐2012ريف
الدين2234 زين دمشقزملكاطارق http://youtu.be/6LBdU9xzHsgاثر انفجار في موكب تشييع القتيل30‐06‐2012ريف
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الدھبي2235 الدين دمشقزملكابھاء http://youtu.be/6LBdU9xzHsgاثر انفجار في موكب تشييع القتيل30‐06‐2012ريف
المصري2236 ياسر دمشقزملكايوسف http://youtu.be/6LBdU9xzHsgاثر انفجار في موكب تشييع القتيل30‐06‐2012ريف
الدين2237 شرف دمشقزملكاعدنان http://youtu.be/6LBdU9xzHsgاثر انفجار في موكب تشييع القتيل30‐06‐2012ريف
بالل2238 دمشقزملكاوسيم القتيل30‐06‐2012ريف تشييع موكب في انفجار http://youtu.be/6LBdU9xzHsgاثر ل2238 ب يم قزو 2012ري 06 يل30 ييع  ب  و ي  ر  ج http://youtu.be/6LBdU9xzHsgر 
كبارة2239 دمشقزملكاعلي http://youtu.be/6LBdU9xzHsgاثر انفجار في موكب تشييع القتيل30‐06‐2012ريف
طيفور2240 دمشقزملكاباسم http://youtu.be/6LBdU9xzHsgاثر انفجار في موكب تشييع القتيل30‐06‐2012ريف
طيفور2241 دمشقزملكاأسامة http://youtu.be/6LBdU9xzHsgاثر انفجار في موكب تشييع القتيل30‐06‐2012ريف

انفجار اثر التوبةقتلت مجلس بجانب تجلس كانت الخاصة االحتياجات ذوي من اسمھا2242 يصل دمشقزملكالم التوبةقتلت  اثر انفجار 30‐06‐2012انثىريف االحتياجات الخاصة كانت تجلس بجانب مجلس ذوي من
في موكب تشييع القتيل

http://youtu.be/6LBdU9xzHsg

اسمھا2243 يصل دمشقزملكالم طفلةريف ‐ تشييع القتيل30NoNo‐06‐12012انثى http://youtu.be/6LBdU9xzHsgطفلة 5 شھور قتلت اثر انفجار في موكب
اسمھا2244 يصل دمشقزملكالم طفلةريف ‐ القتيل30‐06‐2012انثى http://youtu.be/6LBdU9xzHsgوالدة الطفلة اثر انفجار في موكب تشييع
ه2245 ا ل لكال شقز د 12012طفليف 06 30NNل القت ع تش ك ف ا انف اث httطفل // t b /6LBdU9 H اسمه2245 يصل دمشقزملكالم القتيل30NoNo‐06‐12012طفلريف http://youtu.be/6LBdU9xzHsgطفل اثر انفجار في موكب تشييع
سرميني2246 دمشقزملكاطه http://youtu.be/6LBdU9xzHsgاثر انفجار في موكب تشييع القتيل30‐06‐2012ريف
الخباز2247 دمشقزملكارضوان http://youtu.be/6LBdU9xzHsgاثر انفجار في موكب تشييع القتيل30‐06‐2012ريف
حبوباتي2248 دمشقزملكاعبدالكريم http://youtu.be/6LBdU9xzHsgاثر انفجار في موكب تشييع القتيل30‐06‐52012طفلريف

ف ل شلف طفلةف لانث لق ش ف ف ث ل ق طفلة الزييف2249 عدنان دمشقزملكافرح طفلةريف ‐ القتيل30‐06‐162012انثى http://youtu.be/6LBdU9xzHsgطفلة قتلت اثر انفجار في موكب تشييع
الزو2250 دمشقزملكاطارق http://youtu.be/6LBdU9xzHsgاثر انفجار في موكب تشييع القتيل30‐06‐2012ريف
الشامات2251 أبو دمشقزملكافادي المجزرة30‐06‐2012ريف http://youtu.be/6LBdU9xzHsgقتل برصاص قناصة في منزله بعد
األفغاني2252 عائلة من دمشقزملكاقتيل http://youtu.be/6LBdU9xzHsgاثر انفجار في موكب تشييع القتيل30‐06‐2012ريف
معتوق2253 دمشقالتلناھد بريف دمشق30‐06‐2012انثىريف http://youtu.be/6LBdU9xzHsgاثر انفجار في موكب تشييع القتيل بزملكا
بكار2254 عزمي بريف دمشق30‐06‐2012حمصالبويضة الشرقيةمحمد http://youtu.be/6LBdU9xzHsgاثر انفجار في موكب تشييع القتيل بزملكا
السباعي2255 أتماز أمير بريف دمشق30‐06‐2012حمصأحمد http://youtu.be/6LBdU9xzHsgاثر انفجار في موكب تشييع القتيل بزملكا
اسكيف2256 علي بريف دمشق30‐06‐2012حلبحي الصاخورطارق http://youtu.be/6LBdU9xzHsgاثر انفجار في موكب تشييع القتيل بزملكا ي ي وررق قبي بري بز يل ييع ب و ي ر ج ttp://youtu.be/6ر dU9 sg
شھاب2257 دمشقزملكانعيم http://youtu.be/6LBdU9xzHsgاثر انفجار في موكب تشييع القتيل30‐06‐2012ريف
القطان2258 دمشقزملكامريم http://youtu.be/6LBdU9xzHsgاثر انفجار في موكب تشييع القتيل30‐06‐2012انثىريف
الجبغنجي2259 دمشقزملكاعمار http://youtu.be/6LBdU9xzHsgاثر انفجار في موكب تشييع القتيل30‐06‐2012ريف
الجبغنجي2260 دمشقزملكامحمود القتيل30‐06‐2012ريف تشييع موكب في انفجار http://youtuاثر be/6LBdU9xzHsg الجبغنجي2260 دمشقزملكامحمود http://youtu.be/6LBdU9xzHsgاثر انفجار في موكب تشييع القتيل30‐06‐2012ريف
نوح2261 دمشقزملكابرھان http://youtu.be/6LBdU9xzHsgاثر انفجار في موكب تشييع القتيل30‐06‐2012ريف
جديد2262 زھير http://youtu.be/XaNh9mnO9u4طبيب أسنان قتل برصاص قناصة30‐06‐2012ديرالزورالجورةمحمد
المحمود2263 سليمان http://youtu.be/rqCWefEwxm4قتل برصاص قناص في حي العرضي30‐06‐2012ديرالزورمحمود
ضح2264 ال 2012انثديرالزوراطعائشة 06 العشوائ30 بالقصف المضحي2264 بالقصف العشوائي30‐06‐2012انثىديرالزورمراطعائشة
الشكال2265 اللطيف عبد ياسر برصاص قناص30‐06‐2012ديرالزورمحمد
العكل2266 ماھر http://youtu.be/W9M0aaqSME0نتيجة القصف العشوائي30‐06‐2012ديرالزورمصطفى
البدران2267 أسعد على يد قوات الجيش30‐06‐2012انثىديرالزورالبصيرةلطفية

ل ا ضأ شالزال ال ا ق //ل / دعيجي2268 http://youtu.be/6HEnjQclMTsعلى يد قوات الجيش30‐06‐2012ديرالزورالعريضيأسماعيل

https://www.youtube.com/watch?v=AbmfWtHqkمجند منشق قتل على يد قوات الجيش30Yes‐06‐2012ديرالزورأحمد السعدي2269
ws

العلوش2270 نتيجة القصف العشوائي30‐06‐602012ديرالزوروليد
البدري2271 نتيجة القصف العشوائي30‐06‐2012ديرالزورالطحطوحشھاب
داود2272 جميل http://youtu.be/T67XHiIkBZwبرصاص قوات األمن30‐06‐172012طفلديرالزورالبوكمالمحمد
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حامل قتلت برصاص قناص30‐06‐2012انثىديرالزورالحويقةأش
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=40352
8199682342&set=a.193299227371908.37088.1930 set&8199682342ىأشھر a.193299227371908.37088.1930

44387397392&type=1
الحمود2274 ريف المعرة الشرقي30‐06‐2012ديرالزورالموحسنسھيل ضابط قتل دھسا على يد قوات الجيش في إدلب صف
الخليفة2275 دحام اثر سقوط قذيفة على منزله30‐06‐2012ديرالزورالكناماترامي
الفريج2276 العشوائي30‐06‐2012ديرالزورأحمد بالقصف http://youtuقتل be/bxEq3fRYQDo الفريج2276 2012ديرالزورأحمد 06 http://youtu.be/bxEq3fRYQDoقتل بالقصف العشوائي30
الغزاوي2277 الطويل متأثرا بجراحه30‐06‐2012درعامخيم النازحينمحمد
السلطي2278 فايز متأثرا بجراحه30‐06‐2012درعامخيم النازحيننسيم
الحايك2279 محمد بلدة كفر شمس30‐06‐2012درعاإنخلمنيار انفجار لغم زرعته قوات الجيش على أطراف أثر
الشحادات2280 عزو 2012درعاداعلنزار 06 بجراحه30 http://youtuمتأثرا be/tQu isXkUEw الشحادات2280 عزو http://youtu.be/tQu_isXkUEwمتأثرا بجراحه30‐06‐2012درعاداعلنزار
شباط2281 أحمد شمس30‐06‐2012درعانمرشحادة قتل على يد قوات الجيش في كفر
المصري2282 سعيد شمس30‐06‐2012درعانمرإبراھيم قتل على يد قوات الجيش في كفر
القطيفان2283 ثائر طفلةدرعادرعا البلدريماس ‐ الطفلة متأثرة بجراحھا.30‐06‐32012انثى
ا2284 ال طةة ال طفلةاا 2012انث 06 ا30 ش ال ف الق ة نت طفلة عبيد2284 الحاج طفلةدرعادرعا المحطةسعدة ‐ طفلة نتيجة القصف العشوائي30‐06‐2012انثى
السلطي2285 فايز متأثرا بجراحه30‐06‐2012درعامخيم النازحينمعتز
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البكري2286 محمد الجيش30Yes‐06‐2012درعانمرقاسم رقيب أول منشق قتل على يد قوات
أحمد2287 الحاج محمود http://youtu.be/2ATihggKA9gاثر القصف بقذائف الھاون30‐06‐2012درعامخيم النازحينعدنان
أحمد2288 الحاج محمد http://youtu.be/2ATihggKA9gاثر القصف بقذائف الھاون30‐06‐2012درعامخيم النازحينمؤيد
الحريري2289 الصالح محمد يوسف الحريرعبدالرحمن بالصورة30‐06‐2012درعابصر مزرعة على الجيش قوات قبل من ھاون قذيفة سقوط اثر ريري2289 ح يو ن ر ريرب ر  2012رب 06 ور30 زر ب ى جيش  و  بل  ن  ون  ي  و  ر

اثر سقوط قذيفة ھاون من قبل قوات الجيش على مزرعة بالصورة30‐06‐2012درعاجاسمابراھيم محمد الحاري2290
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=31839
1131587128&set=a.103377866421790.5359.10000

2487309339&type=1&theater
ھاشم2291 القلب30‐06‐2012درعاطفسفيصل في قناص برصاص ھاشم2291 برصاص قناص في القلب30‐06‐2012درعاطفسفيصل
الكردي2292 قتل على يد قوات األمن30‐06‐2012حماةاألربعينسامر
الخضر2293 برصاص قوات األمن30‐06‐432012انثىحماةمعردسمريم
الشامي2294 عارف غياث وقت حصول المجزرة30‐06‐2012حماةالشرقيةمحمد استھداف قوات الجيش لسيارته في صوران اثر http://youtu.be/BRTfQrbIBlYقتل
ك2295 د د ال األ ة اةط 192012ح 06 ش30 ال ات ق ا بكور2295 محمد برصاص قوات الجيش30‐06‐192012حماةطيبة األماموليد
الفاخوري2296 علي ولديه أربعة أوالد30‐06‐482012حماةالسلميةجمال برصاص قناص في زملكا بريف دمشق وھو متزوج
الدين2297 عز يوسف متأثرا بجراحه30‐06‐702012حماةطلفعبدالكريم

الطلفاح2298 خلف محمد مجند منشق، قتل برصاص األمن أثناء محاولته االنشقاق عن فرع المخابرات 30Yes‐06‐2012حماةكفرزيتاعبدالرحيم ح2298 يم ر 2012رزيب 06 30Yes
بإدلب

القطريب2299 صادق أحد ضحايا النظام30‐06‐2012حماةسلميةعلي برصاص مضاد للطيران، أطلق على جنازة قتل
طعمة2300 عماد الحيرين30‐06‐192012حماةفراس قتل برصاص الجيش في منطقة بين

بعد2301 اسمه يصل لم 2012حماةقتيل 06 مجند قتل برصاص الجيش أثناء محاولته اإلنشقاق من أحد الحواجز، وجثمانه 30 بعد2301 اسمه يصل لم 30‐06‐2012حماةقتيل
ھويته على محتجز لدى الجيش، ولم يتم التعرف

اسمه2302 يصل لم بين الحيرين30Yes‐06‐2012حماةقتيل مجند منشق قتل برصاص الجيش في منطقة
اسمه2303 يصل لم بين الحيرين30Yes‐06‐2012حماةقتيل مجند منشق قتل برصاص الجيش في منطقة
السوادي2304 http://youtu.be/sBF72ij8hrwنتيجة القصف العشوائي30‐06‐2012ادلبحيشرجب ي و يبيشرجب و ttp://youtu.be/sيج j8
السوادي2305 رجب http://youtu.be/sBF72ij8hrwنتيجة القصف العشوائي30‐06‐2012ادلبحيشمحمد
الحسن2306 علي قرية معان30‐06‐2012ادلبمعرشمارينماجد http://youtu.be/tNrF1CdBzYQقتل طعنا بالسكين على يد قوات الجيش عند
الخطيب2307 رمضان العشوائي30‐06‐2012انثىادلبحيشسعاد http://youtu.be/2Eo3‐T560AUزوجة الشھيد رجب السوادي نتيجة القصف
اليوسف2308 المحمود األمن30‐06‐2012ادلبالعاموديةإبراھيم قوات يد على http://youtuقتل be/yfoUOzT7SoE اليوسف2308 المحمود http://youtu.be/yfoUOzT7SoEقتل على يد قوات األمن30‐06‐2012ادلبالعاموديةإبراھيم

http://youtu.be/C0oxuTCOEVUشرطي منشق توفي متأثرا بإصابته بطلق ناري في الراس من أحد حواجز الجيش30Yes‐06‐2012ادلبكنصفرةزياد ھشوم2309

العمر2310 رمضان سعيد قتل على يد قوات الجيش30‐06‐52012طفلادلبمعرة النعمانخالد
الفضل2311 ضوان د 2012ادلبابلينح 06 احه30 بج ا تاث httpتوف // o t be/WneQcF KeUI الفضل2311 رضوان http://youtu.be/WneQcFxKeUIتوفي متاثرا بجراحه30‐06‐2012ادلبابلينمحمد

قامت قوات الجيش بإطالق النار  على سيارة مدنية ومن ثم حرقھا بالقرب من 30‐06‐2012ادلببلشونقتيل لم يصل اسمه2312
الحاجز

اسمه2313 يصل لم قامت قوات الجيش بإطالق النار  على سيارة مدنية ومن ثم حرقھا بالقرب من 30‐06‐2012ادلببلشونقتيل ل2313 ي م ونيل 2012بب 06 30
الحاجز

قامت قوات الجيش بإطالق النار  على سيارة مدنية ومن ثم حرقھا بالقرب من 30‐06‐2012ادلببلشونقتيل لم يصل اسمه2314
الحاجز

اسمه2315 يصل لم قامت قوات الجيش بإطالق النار  على سيارة مدنية ومن ثم حرقھا بالقرب من 30‐06‐2012ادلببلشونقتيل اسمه2315 يصل لم 30‐06‐2012ادلببلشونقتيل
الحاجز

العزيز2316 عبد حمص30Yes‐06‐202012حلببستان القصرأحمد في مجند منشق قتل على يد قوات الجيش
الحسن2317 عمر نتيجة القصف العشوائي30‐06‐702012حلبمايرمحمد
شاكردي2318 عمر نتيجة القصف العشوائي30‐06‐362012حلباألتاربعدنان ي ر ر يربن و يج

مجند منشق متأثرا بجراحه في تركيا30Yes‐06‐192012حلبالبابياسر الحطاب2319
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3209
11204665123&set=a.115028411920071.23539.100

002387395466&type=1
https://fbcdn‐sphotos‐a akamaihd net/hphotos‐

مجند منشق برصاص قوات الجيش30Yes‐06‐282012حلبالبزاغةمحمود أحمد الموسى2320

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

ash3/s720x720/548151_389337367795277_913159
874 n.jpg

حميكو2321 دعدو عزةمحمد 242012حلبدار 06 المعمل30 صاحب ابن وھو حميكو معمل عل قذيفة سقوط http://youtuإثر be/s2IS3J 2LXY حميكو2321 دعدو صاحب المعمل30‐06‐242012حلبدار عزةمحمد http://youtu.be/s2IS3J‐2LXYإثر سقوط قذيفة على معمل حميكو وھو ابن
حميكو2322 رمضان محمد http://youtu.be/143g8ULYDJIاثر سقوط قذيفة على معمل حميكو30‐06‐252012حلبدار عزةباسل
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