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 العدد 3106

" سنوات 5العثور على جثمان فلسطيني تحت مبنى نسفته المعارضة في حلب قبل  " 

 مخيم اليرموك...التعفيش وصل إلى أنابيب الماء والصرف الصحي  •

 فلسطيني ينال ذهبية الباليه في الواليات المتحدة األمريكية  •

 ري يخفي قسرياً الشقيقين الفلسطينيين عماد وإياد السمور النظام السو •

 فيضان نهر إيفروس بين تركيا واليونان يهدد حياة المهاجرين  •



 

 آخر التطورات 

أعلن "لواء القدس" الموالي للنظام السوري إنه تمكن يوم أمس األربعاء من العثور على جثمان  

جره لواء “فجر الخالفة”، في الفلسطيني "محمد رضا سمارة" أحد عناصرها تحت أنقاض مبنًى ف

 .  2016/   5/    3حي الزهراء بحلب يوم 

عنصراً من عناصره    50عن مقتل    2016ووفقاً لمراسل مجموعة العمل أن لواء القدس أعلن عام  

من بينهم "محمد رضا سمارة" من مخيم النيرب، و"ابراهيم أحمد علي" من مخيم حندرات جراء  

 عاته دون العثور على جثثهم.  عملية تفجير استهدفت إحدى مجمو

 

وكان لواء القدس قبل أربع سنوات وبتوجيه من قائده "محمد السعيد" بدأ بانتشال جثامين ضحاياه  

 تحت أنقاض مباني دوار المالية بحي الزهراء بحلب.  من

 من  ( الجئاً فلسطينياً 90هذا ويشير فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل إلى توثيقه أكثر من ) 

 . 2013لواء القدس قضوا خالل مشاركتهم القتال منذ تشكيله عام 

في سياق آخر، قال ناشطون فلسطينيون، إن سرقة الممتلكات في مخيم اليرموك وصلت إلى أنابيب   

الماء والصرف الصحي، حيث شوهد السارقون والعفيشة في حارات وشوارع المخيم وهم يجمعون  

 يد والبالستيك لشحنها بسيارات ومن ثم بيعها. "البواري" المصنوعة من الحد 



 

دون   السوري  النظام  حواجز  أمام  من  تمر  العفيشة  سيارات  من  عدداً  أن  الناشطون  وأضاف 

معترض، واتهموا ضباط في األمن والجيش التابع للنظام بإدارة المسروقات من مخيم اليرموك،  

مشاهدتهم قيام عناصر النظام بتعفيش    وبيعها عبر وسطاء في دمشق، ويؤكد أهالي مخيم اليرموك

 وسرقة منازلهم، ونهب البنى التحتية من كابالت كهربائية وأنابيب بالستيكية. 

 

الفلسطينية   التحرير  ومنظمة  المعنية  والجهات  السورية  السلطات  اليرموك  مخيم  سكان  وطالب 

تأمين والبنى التحتية للمخيم من أجل اإلسر بالعمل على  اع بعودة من منازلهم، ووكالة األونروا 

 وإعادتهم إلى منازلهم بأسرع وقت ممكن. 

الميدالية  على  سليمان"  أحمد  "كرمل  السوري  الفلسطيني  الشاب  جديدة، حصل  نجاح  إلى قصة 

مهرجان   في  الباليه،  رقص  مسابقة  في  لوس    Ballet Beyond Bordersالذهبية  في  المقام 

في المسابقة نخبة من الفنانين المحترفين من جنسيات   أنجلوس بالواليات المتحدة األمريكية، وشارك

 وثقافات فلكلوية مختلفة. 

في مخيم جرمانا لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق، والتحق مبكراً   2001ولد الشاب كرمل عام   

عاماً بفرقة    12في فرقة "براعم بيلسان" وقدّم عرضاً مميزاً في مخيم اليرموك، ثم التحق بعمر  

لمسرح الراقص بدمشق، ثم توّجه للعمل مع فرقة زنوبيا، وقدّم عروضاً مع فرق سورية  "أنانا" ل

 وفلسطينية قبل أن يغادر البالد. 



 

 

في ملف المعتقلين، يواصل النظام السوري اعتقال الشقيقين الفلسطينيين "عماد فارس السمور" 

وحتى اللحظة، وذلك   13/ 12/ 2012عاماً( منذ تاريخ    30عاماً( و "إياد فارس السمور" )   33)

 من أحد حواجز األمن السوري في بلدة صحنايا بريف دمشق، وهما من سكان الحجر األسود.

 



 

على صعيد الهجرة، حذّر ناشطون حقوقيون في قضايا الهجرة، المهاجرين من عبور نهر إيفروس   

الحدودي بين تركيا واليونان بسبب فيضانه جراء األمطار، ما يشكل خطراً كبيراً على حياتهم، 

 وأشاروا إلى أن سكان القرى المجاورة من النهر هربوا بسبب الفيضان. 

وب النهر في ارتفاع وسرعته كبيرة،  وتكثر فيه التيارات العالية وبعمق وأضاف الناشطون أن منس  

أن تركيا تتخذ تدابير احترازية ألن منسوب النهر قد يغرق الجسر الذي يحمل سكة  كبير، علماً 

 القطار على شطري اليونان وتركيا .

وس الحدودي الجدير ذكره أن آالف المهاجرين غير الشرعيين يعبرون بشكل مستمر نهر إيفر  

 . للوصول إلى اليونان

 


