
 مجلس الثورة في محافظة حمص

 أرض تطلق على حمص بكثافة- صواريخ أرض

اهنمرت على محص مساء األربعاء أعداد من الصواريخ غري ادلسبوقة اليت تطلق من مسافات بعيدة وبقوة 
 : تدمريية عالية للغاية استمر ىذا األمر ألكثر من ساعتني ونصف  وىنا ملخص عما حصل

 أصف اونفجار: أأوًال 

قرابة الساعة الثامنة والنصف مساءاً مسع صوت صفري دلدة تزيد عن العشرين ثانية مث صوت انفجار 
ضخم وغري مسبوق يسمع للمرة األوىل يف مدينة محص جبميع أحيائها وحىت القرى اجملاورة للمدينة 

مسعت الصوت حيث وصل صوت االنفجار لقرى تري معلة وشنشار وطريق تدمر وديربعلبة علماً أن 
أي أن الصوت , سقوط الصاروخ كان يف مركز ادلدينة تقريباً وبالتحديد يف اجلهة الغربية حلي باب ىود

وقد تكرر األمر مبعدل كل ربع ساعة أو , كم عن مكان االنفجار15مسع من مسافة تبعد مايزيد عن
عشرين دقيقة صاروخ وكانت ثالثة صواريخ سقطت يف حي باب ىود وصاروخني سقطا يف حي 

 .وادلناطق احملازة باللون األمحر ىي أماكن سقوط الصواريخ, اخلالدية وصاروخ سادس مل حندد مكانو
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 اآل ار الناتجة عن الصارأخ الواحد:  انناًال 

كانت األبواب تفتح والزجاج يتكسر يف األحياء اجملاورة للحي الذي يسقط بو الصاروخ وكانت األرض 
وقد أسقط أحد , هتتز وقت سقوطو لدرجة ختلع القلب وسجلت حاالت نزيف يف األذن جراء الصوت

الصواريخ بناء مؤلف من ثالثة طوابق واحتجز سكان ادلنزل حتت األنقاض ودمر رلموعة من األبنية اليت 
وقد استشهد جراء , حولو كما صنع أحد الصواريخ اليت سقطت يف ساحة حفرة كبرية تتسع لسيارة

سقوط مخسة صواريخ أكثر من مخسة أشخاص وىناك اليزال مفقودين حتت األنقاض كما سجلت 
. إصابة على األقل بينهم إمراءة وطفل وأحد ىذه اإلصابات خطرة14

باقي ادلناطق واألحداث وأحد عشر شهيداً : ثالثاً 

علماً أن القصف باذلاون من عيارات ثقيلة مل يهدأ على ادلنطقة واستخدمت رامجات الصواريخ القصرية 
كذلك قصفت مناطق تلبيسة ومنطقة ديربعلبة , ادلدى لضرب ادلناطق وأيضاً الدبابات وعربات الشيلكا

: ومدينة الرسنت وىنا بعض الفيدوىات تليها أمساء الشهداء

  القدمية محص على عنيف قصف 21/11/2012 محص

http://youtu.be/7y2wNLqoz3E 

  21/11وىاون بصواريخ قصف:ىود باب محص

http://youtu.be/l0L7jXolfMo 

 القصف من ادلصور وجناة الشيلكا عربات ومن الدبابات من القصف

http://youtu.be/g4h_9r9_K8g 

: ادلوثقني يوم األربعاء محص شهداء

 اجليش رصاص- 2012-11-20- دريب باب – 1994 مواليد – شالر احلفيظ عبد رأفت. 1
  حلب يف ووطنو اىلو عن يدافع وىو

  محاة طريق على ووطنو اىلو عن يدافع وىو اجليش رصاص -الرسنت  - اخلطيب الكرمي عبد أمحد. 2
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 مششم كرم يف ووطنو اىلو عن يدافع وىو اجليش رصاص – اخلالدية  - مشرف أنس. 3

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=304191983016248&s
et=a.132670656835049.19222.122659141169534&type=1&relev

ant_count=1&ref=nf 

  القصف سللفات من عنقودية قنبلة انفجار  - الوازعية – الدين عز – العزو عزو زلمد. 4

http://www.youtube.com/watch?v=EQyWI0kHba8&feature=sha
re 

  اعتقالو بعد التعذيب حتت استشهد- - الغنطو – حربا خالد موفق. 5

 قناص رصاص  - تلكلخ  - نعيم أبو – النعيمي أمحد. 6

  منزلو امام ىاون قذيفة -  القصري – الزين  قاسم مصطفى. 7

http://youtu.be/I2obopyhEeQ 

  صاروخي قصف - اخلالدية – منزجلي خالد. 8

  صاروخي قصف - اخلالدية  - دباس زلمود ياسني. 9

  الشام طريق على سيارتو استشهداف - القريتني – اخلالد علي زلمد حسام. 10

الشام  طريق على سيارتو استشهداف – دعبول آل من شهيد. 11
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