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 .2019آب/أغسطس  21على بلدة خان شيخون في وحلفاؤها القوات النظامية السورية ت سيطر 1
 هيئة تحرير الشام.تسيطر عليها  2
 تسيطر عليها هيئة تحرير الشام. 3
 تسيطر عليها هيئة تحرير الشام. 4
 10)آخر زيارة بتاريخ . 2019آب/أغسطس  30" موقع روسيا اليوم في الجيش السوري يوقف إطالق النار من جانب واحد في إدلب غدا “5

https://arabic.rt.com/middle_east/1041984-(. 2019أيلول/سبتمبر 
-%81%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9
-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9
-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D9%88%D9%82%D9%81
-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A
-A7/?fbclid=IwAR0TN%D8%BA%D8%AF%D8%-%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8-%D9%81%D9%8A

EcYGZwo7Opd_4QmULU3ybFZUbfiXaKoG6ogOOdmoWcDmrz8l46B6s . 

https://arabic.rt.com/middle_east/1041984-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8-%D8%BA%D8%AF%D8%A7/?fbclid=IwAR0TN-EcYGZwo7Opd_4QmULU3ybFZUbfiXaKoG6ogOOdmoWcDmrz8l46B6s
https://arabic.rt.com/middle_east/1041984-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8-%D8%BA%D8%AF%D8%A7/?fbclid=IwAR0TN-EcYGZwo7Opd_4QmULU3ybFZUbfiXaKoG6ogOOdmoWcDmrz8l46B6s
https://arabic.rt.com/middle_east/1041984-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8-%D8%BA%D8%AF%D8%A7/?fbclid=IwAR0TN-EcYGZwo7Opd_4QmULU3ybFZUbfiXaKoG6ogOOdmoWcDmrz8l46B6s
https://arabic.rt.com/middle_east/1041984-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8-%D8%BA%D8%AF%D8%A7/?fbclid=IwAR0TN-EcYGZwo7Opd_4QmULU3ybFZUbfiXaKoG6ogOOdmoWcDmrz8l46B6s
https://arabic.rt.com/middle_east/1041984-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8-%D8%BA%D8%AF%D8%A7/?fbclid=IwAR0TN-EcYGZwo7Opd_4QmULU3ybFZUbfiXaKoG6ogOOdmoWcDmrz8l46B6s
https://arabic.rt.com/middle_east/1041984-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8-%D8%BA%D8%AF%D8%A7/?fbclid=IwAR0TN-EcYGZwo7Opd_4QmULU3ybFZUbfiXaKoG6ogOOdmoWcDmrz8l46B6s
https://arabic.rt.com/middle_east/1041984-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8-%D8%BA%D8%AF%D8%A7/?fbclid=IwAR0TN-EcYGZwo7Opd_4QmULU3ybFZUbfiXaKoG6ogOOdmoWcDmrz8l46B6s
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آب/أغسطس  31" سوريون من أجل الحقيقة والعدالة في سوريا: قتلى مدينون بينهم أطفال في هجمات جوية عنيفة بريف إدلب الجنوبي "  6

https://stj-. 2019أيلول/سبتمبر  10. آخر زيارة بتاريخ 2019
-%d9%82%d8%aa%d9%84%d9%89-d8%b1%d9%8a%d8%a7sy.org/ar/%d8%b3%d9%88%
-%d8%a8%d9%8a%d9%86%d9%87%d9%85-%d9%85%d8%af%d9%8a%d9%86%d9%88%d9%86
-%d9%81%d9%8a-%d8%a3%d8%b7%d9%81%d8%a7%d9%84

%d9%87%d8%ac%d9%85%d8%a7%d8%aa/ . 

https://stj-sy.org/ar/%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d9%82%d8%aa%d9%84%d9%89-%d9%85%d8%af%d9%8a%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a8%d9%8a%d9%86%d9%87%d9%85-%d8%a3%d8%b7%d9%81%d8%a7%d9%84-%d9%81%d9%8a-%d9%87%d8%ac%d9%85%d8%a7%d8%aa/
https://stj-sy.org/ar/%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d9%82%d8%aa%d9%84%d9%89-%d9%85%d8%af%d9%8a%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a8%d9%8a%d9%86%d9%87%d9%85-%d8%a3%d8%b7%d9%81%d8%a7%d9%84-%d9%81%d9%8a-%d9%87%d8%ac%d9%85%d8%a7%d8%aa/
https://stj-sy.org/ar/%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d9%82%d8%aa%d9%84%d9%89-%d9%85%d8%af%d9%8a%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a8%d9%8a%d9%86%d9%87%d9%85-%d8%a3%d8%b7%d9%81%d8%a7%d9%84-%d9%81%d9%8a-%d9%87%d8%ac%d9%85%d8%a7%d8%aa/
https://stj-sy.org/ar/%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d9%82%d8%aa%d9%84%d9%89-%d9%85%d8%af%d9%8a%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a8%d9%8a%d9%86%d9%87%d9%85-%d8%a3%d8%b7%d9%81%d8%a7%d9%84-%d9%81%d9%8a-%d9%87%d8%ac%d9%85%d8%a7%d8%aa/
https://stj-sy.org/ar/%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d9%82%d8%aa%d9%84%d9%89-%d9%85%d8%af%d9%8a%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a8%d9%8a%d9%86%d9%87%d9%85-%d8%a3%d8%b7%d9%81%d8%a7%d9%84-%d9%81%d9%8a-%d9%87%d8%ac%d9%85%d8%a7%d8%aa/
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https://www.google.fr/maps/place/Maar+Shamshah,+Syria/@35.6350916,36.6928827,14.5z/data=!4m5!3m4!1s0x1524fbcd13923f6f:0xb5983cba4167a8aa!8m2!3d35.6351508!4d36.7092014
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https://www.google.com/maps/place/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%E2%80%AD/@33.6904405,36.9417567,106854m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x1518012899501e07:0x97f3a1b1289bbb4c!8m2!3d33.6903307!4d37.2219187
https://www.google.com/maps/place/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%E2%80%AD/@33.6904405,36.9417567,106854m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x1518012899501e07:0x97f3a1b1289bbb4c!8m2!3d33.6903307!4d37.2219187
https://www.google.com/maps/place/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%E2%80%AD/@33.6904405,36.9417567,106854m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x1518012899501e07:0x97f3a1b1289bbb4c!8m2!3d33.6903307!4d37.2219187
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. آخر زيارة بتاريخ 2019آب/أغسطس  2لحقيقة والعدالة في هجمات جوية سورية/روسية تقتل عشرات المدنيين في إدلب” سوريون من أجل ا" 7

d8%a7%d8%aasy.org/ar/%d9%87%d8%ac%d9%8-https://stj%5-. 2019 سبتمبر/أيلول 10

-%d8%b1%d9%88%d8%b3%d9%8a%d8%a9-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9

-%d9%85%d8%af%d9%86%d9%8a%d9%8a%d9%86-%d8%aa%d9%82%d8%aa%d9%84

%d8%a5%d8%af%d9%84%d8%a8/. 

للمزيد من االطالع اضغط هنا:  8

https://www.facebook.com/EdlibEmc1/videos/1166982516821831/?v=1166982516821831. 

https://www.youtube.com/watch?v=e59WCXfTqJo
https://www.youtube.com/watch?v=e59WCXfTqJo
https://www.youtube.com/watch?v=e59WCXfTqJo
https://stj-sy.org/ar/%d9%87%d8%ac%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%b1%d9%88%d8%b3%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d9%82%d8%aa%d9%84-%d9%85%d8%af%d9%86%d9%8a%d9%8a%d9%86-%d8%a5%d8%af%d9%84%d8%a8/
https://stj-sy.org/ar/%d9%87%d8%ac%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%b1%d9%88%d8%b3%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d9%82%d8%aa%d9%84-%d9%85%d8%af%d9%86%d9%8a%d9%8a%d9%86-%d8%a5%d8%af%d9%84%d8%a8/
https://stj-sy.org/ar/%d9%87%d8%ac%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%b1%d9%88%d8%b3%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d9%82%d8%aa%d9%84-%d9%85%d8%af%d9%86%d9%8a%d9%8a%d9%86-%d8%a5%d8%af%d9%84%d8%a8/
https://stj-sy.org/ar/%d9%87%d8%ac%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%b1%d9%88%d8%b3%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d9%82%d8%aa%d9%84-%d9%85%d8%af%d9%86%d9%8a%d9%8a%d9%86-%d8%a5%d8%af%d9%84%d8%a8/
https://www.facebook.com/EdlibEmc1/videos/1166982516821831/?v=1166982516821831
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 https://www.youtube.com/watch?v=VE6c4XCnue8للمزيد من االطالع اضغط هنا:  9

من االطالع اضغط هنا:  للمزيد 10

ww.facebook.com/mustafa.199000/videos/2405004599781356/UzpfSTEwMDAwMzg3NzI2ODY3MDhttps://w
pWSzoxNTIyNTc0ODU0NTUwMzQ1/?query=%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%86

%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86&epa=SEARCH_BOX. 

https://www.youtube.com/watch?v=VE6c4XCnue8
https://www.facebook.com/mustafa.199000/videos/2405004599781356/UzpfSTEwMDAwMzg3NzI2ODY3MDpWSzoxNTIyNTc0ODU0NTUwMzQ1/?query=%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86&epa=SEARCH_BOX
https://www.youtube.com/watch?v=VE6c4XCnue8
https://www.facebook.com/mustafa.199000/videos/2405004599781356/UzpfSTEwMDAwMzg3NzI2ODY3MDpWSzoxNTIyNTc0ODU0NTUwMzQ1/?query=%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86&epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/mustafa.199000/videos/2405004599781356/UzpfSTEwMDAwMzg3NzI2ODY3MDpWSzoxNTIyNTc0ODU0NTUwMzQ1/?query=%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86&epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/mustafa.199000/videos/2405004599781356/UzpfSTEwMDAwMzg3NzI2ODY3MDpWSzoxNTIyNTc0ODU0NTUwMzQ1/?query=%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86&epa=SEARCH_BOX
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https://www.google.com/maps/place/Hamah+Military+Airport/@35.1199832,36.7128324,821m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x15237deb024871b3:0x6332e4acff7b8bba!8m2!3d35.1199788!4d36.7150211
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