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 هجهعامسأنة 

 اإلسحخباسات انعسكشية بانعباسية/ انسىدان هحعزيب بىاسطةن جعشضهمع شبهة مذوي مىاطه عحقال إ 

 

انسيذ/ انسماوً عثمان محمذ، بزعم أن نه إجصاالت بانجيش ، إعحقهث اإلسحخباسات انعسكشية بانعباسية 2012فً انحادي عشش مه أبشيم 

أحذخ حانة مه انقهق وانخىف بإححمال جعشضه  مماه محيطعه قطاع انشمال. ومىز راك انحاسيخ وهى معحقم ومعزول   -انشعبً نححشيش انسىدان 

 نهحعزيب وسىء انمعامهة.

 عابماً وّؼٍُ ٚا٢ْ حاخشاً ِخدٛالً.ػًّ أبٕاء، ػاِاً، ِخضٚج ٚ أب السبؼت  05اٌغّأٝ ػثّاْ ِسّذ، اٌباٌغ ِٓ اٌؼّش 

، أثٕاء حٛاخذ اٌغّأٝ  بغٛق اٌدبً اإلعبٛػٝ بّس١ٍت اٌؼباع١ت ٠ّاسط ِٕٙخٗ وخاخش، أػخمً بٛاعطت أفشاد ِٓ 7502فٝ اٌسادٜ ػؾش ِٓ أبش٠ً 

 اإلعخخباساث اٌؼغىش٠ت ٚٔمً إٌٝ اٌم١ادة اٌؼغىش٠ت باٌؼباع١ت ز١ث ِاصاي ِسخدضاً.

ػٍٝ ِؼٍِٛاث ِٛثٛلت حف١ذ بأْ اٌغّأٝ ػثّاْ ٠خؼشض ٌعغٛغ ِٓ ِؼخم١ٍٗ ٌىٟ ٠ؼخشف ٠ٚمش بّغائً ٌُ ٠شحىبٙا، وّا إُحّٖٙٛ  HUDOحسصٍج 

 بٛخٛد ػاللٗ ٌٗ ِغ اٌد١ؼ اٌؾؼبٝ لطاع اٌؾّاي ٚإٔٗ ػٍٝ إحصاي ِغ بؼط ظباغٗ. 

 

 مىاشذات/ جىصيات

 اٌسىِٛت اٌغٛدا١ٔت: HUDOحٕاؽذ 

  إٔٙاء زاٌت اٌطؤاسٜ بّٕاغك إٌضاع.  ٚأ٠عاً اإلعخخباساث اٌؼغىش٠ت ٌٍّذ١١ٔٓ بعشٚسة إ٠ماف إػخماي 

 أٚ بفخر دػٛة لعائ١ت فٟ ِٛاخٙخٗ ٌذٞ اٌمعاء فٟ زاي ٠شلٝ اإلحٙاَ ٌزٌه. دْٚ ؽشٚغفٛسا ٚ  ق عشاذ اٌغّأٟ ػثّاْ ظشٚسة إغال ، 

 .ظشٚسة إزخشاَ زمٛق اٌّذ١١ٔٓ فٝ ِٕاغك إٌضاع 
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 معهىمات إضافية

حؼذ٠ً اٌمأْٛ  رٌه حّاؽ١اً ِغ، حُ إػخماي اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌّذ١١ٔٓ بٛاعطت اإلعخخباساث اٌؼغىش٠ت، 7500ِٕٚز إٔذالع اٌسشب  بدٕٛب وشدفاْ فٝ اٌؼاَ 

ِؼظُ  ،لعا٠ا بؼط اٌّذ١١ٔٓ ٌذٜ اٌمعاء اٌؼغىشٜ حُ إٌظش فٝ . ِٕز رٌه اٌخاس٠خِساوّت اٌّذ١١ٔٓ ػغىش٠اً  خاصأ ٚاٌزٞ 7502اٌؼغىشٞ فٟ اٌؼاَ 

 لذ خشث ٌّؼخم١ٍٓ بّس١ٍت اٌؼباع١ت،  أدٔاٖ بؼط ِٓ ٘زٖ اٌساالث: ٘زٖ اٌساالث ِٓ اإلٔخٙان

 حُ إػخماي عؼ١ذ أزّذ اٌؼٛض ِٚؼٗ حغؼت أؽخاؿ آخش٠ٓ فٝ ؽّؾىت باٌؼباع١ت ٚٔظشث 7502فٝ  اٌخاِظ ٚاٌؼؾش٠ٓ ِٓ ٔٛفّبش ،

 لع١خُٙ أِاَ اٌمعاء اٌؼغىشٞ.  .

  ٛت اإلعخخباساث اٌؼغىش٠ت ِٓ زدش خٛاد باٌذٌٕح ٚحُ حشز١ٍُٙ ٌّؼخمً ، حُ إػخماي ؽم١م١ٓ بٛاعط7502فٝ اٌثاٌث ٚاٌؼؾش٠ٓ ِٓ ١ٔٛ٠

 اإلعخخباساث اٌؼغىش٠ت باٌذٌٕح.  

  حُ إػخماي أسبؼت ب١ُٕٙ إِشأحاْ بٛاعطت اإلعخخباساث ِٓ لش٠ت اٌّؼاػ بّس١ٍت اٌذٌٕح.7502فٟ اٌثأٟ ِٓ عبخّبش ، 

 

 


