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مايو ا<اضي، ;قى مصور الفيديو/29 في  في باب مصرعه برصاص قناصباسل شحادة  أيار
السباع في حمص. لقد درس باسل فن التصوير الفوتوغرافي في الو;يات ا<تحدة قبل أن يعود إلى
سوريا في بداية ا;نتفاضة الشعبية. ويقوم هذا ا<صور وا<خرج ا<وهوب بتغطية اXحداث في مدينة
في مرو  ابا ـع ير ـب نذ تفـج أبرز ا<واطنc اـلصحافيc ـم من  وكان  أشهر.  من ث)ثة  أكثر  نذ  ـحمص ـم

فبراير ا<اضي. وقد قتل أيضـاً مساعده مصور الفيديو/ .أحمد اDصم شباط

ارية صرع ث)ثة ـناشطc إع)مـيc في ية الحكوـمية فيشبكة شام اqخـب 27  ـبرصاص اـلقوى اXمـن
: مايو ا<اضي في حي الخالدية في حمص. وما زلنا نجهل ظروف اغتيالهم/ أيار

، مدير ومراسل الشبكة في الخالدية؛عمار محمد سهيل-  
، مهندس وعضو في الشبكة في الخالدية؛أحمد عدنان اDشلق-  
، نـاشـط إعـ)مـي ومصـور فيديو لـشـبـكـة شـام اqخـباريـة فـيـورانـس فهمـي النـعـيـمـيل - 

الخالدية، ومدير قسم البث ا<باشر.

كذلك، تبلّغت مراسلون ب) حدود بأن عناصر جهاز ا<خابرات التابع الجيش الجوي في دمشق قد
27 ، فيبVل أحمد بVل  ومصور الفيديومحمد عمر الخطيب ألقوا القبض على صحافيc هما

ارية. لذا، ـتشعر منـظمة ـمراسلون ب) حدود بالقلق/ قات ـن عد إصابته بطـل قل مـحمد ـب مايو. واعـت أيار
إزاء وضعه الصحي. وفقـاً للمعلومات التي تم جمعها، نقل ب)ل أحمد ب)ل من مطار ا<زة إلى سجن

صيدنايا. وكانت قوات اXمن قد اعتقلت هذين الصحافيc في وقت سابق من العام ا<اضي.

(خالد خليفة ألقي القبض على الكاتب " الذي نشر في عام" مديح الكراهية  ،)2006  مؤلف كتاب 
سراحه/25 في كان يحــضر جــنازة. وأطــلق  ـما  ـاضي بيـن مايو اـ< أيار أيام   ثة  ـعد ث) . وفيـب

عث/ اضي، ـب فبراير اـ< وحة شباط رسالة مفـت شجبـب عالم  حاء اـل كل أـن من  تاب  إلى اـلصحافيc والـك  
عن مـجلس سوريا اـلصادر  قرار ـبشأن  ضد ـمشروع اـل حق الـنقض   cروسيا واـلص استخدام  ها  فـي

 اXمن التابع ل�مم ا<تحدة.


