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مسأنة مسحعجهــة
إعحقال ثالثة أشخاص بيىهم شيخ مسه بانعباسية ،انسىدان
بحاريخ  11يىويى  ، 2012إعحقهث اإلسحخبارات انعسكرية بانعباسية كم مه انشيخ /حامذ جاور ،إبراهيم كهكه ومعمر انسيذ .مازال
ثالثحهم مببىسيه بسوازيه اإلسحخبارات انعسكرية بانعباسية حي مىعث زيار زويهم .يعحقذ بأن مميعهم يحعروىن نهمعامهة انقاسية.
اٌشيخ /دبِذ إثشا٘يُ ربٚس 33 ،عٕخِٛ ،ظف دىِٛي ثبٌّؼبػ ،إثشا٘يُ آدَ وٍىٗ 22 ،عٕخِٕٙ ،ذطِٚ ،ؼّش اٌغيذ ألِٛي 33 ،عٕخ،
أػّبي دشح.
ٌمذ رُ إػزمبي اٌضالصخ في ػٍّيخ ِذاّ٘خ ثٛاعطخ اإلعزخجبساد اٌؼغىشيخ ٌّٕضي أثىش ثيٍ ٛاٌىبئٓ في دي اٌؼّذٖ ثّذيٕخ اٌؼجبعيخ ثجٕٛة
وشدفبْٚ .رُ أخزّ٘ب ثٛاعطخ اإلعزخجبساد اٌؼغىشيخ ٌّمش اٌميبدح اٌؼغىشيخ ثبٌؼجبعيخ ديش ال يضاٌِ ْٛذجٛعيٓ ِٕٚؼذ صيبسح ألبسثُٙ
ٌٌ .ُٙمذ رذصٍذ  HUDOػٍي ِؼٍِٛبد ِٓ ِصذس ِٛصٛق ثأْ اإلعزخجبساد اٌؼغىشيخ ثذأد اٌزذشي ِؼ ُٙفي ي 22 َٛئٛي2012 ٛ
دٛي لعيخ آدَ ألِٛي.
ٌمذ وبْ اٌضالصخ اٌّؼزمٍيٓ ِغ آخشيٓ ثصذجخ ٚويً أِيش لجيٍخ رمٍي اٌغيذ /أدّذ إٌّصٛس جيٍيٌ ،مذ وبٔٛا ظّٓ ٚفذ يّضً لجيٍخ آدَ اٌغيذ
ألِٛي اٌّذى َٛثبإلػذاَ في لعيخ لزً ػّذ .وبٔذ اٌضيبسح ٌّٕضي شميك اٌمزيً ِٓ أجً ِٕبلشخ رطجيك اٌؼشف اٌغبئذ (اٌشاوٛثخ) ثيٓ
اٌمجيٍزيٓ .ػٕذ ٌذظخ اإلػزمبي وبْ اٌٛفذ لذ ر٘ت ثيّٕب رخٍف اٌضالصخ اٌّؼزمٍيٓ ٌّٕبلشخ اٌزفبصيً.
ثٕب ًء ػٍي اٌزمبٌيذ اٌمجٍيخ اٌّزؼبسفخ وؼشف ،رٛج ذ إرفبلبد ثيٓ اٌمجبئً رؼشف ثبٌشاوٛثخ٘ .زٖ اٌشاوٛثخ ػجبسٖ ػٓ إرفبلبد ٌزغٛيخ اٌخالفبد
ثيٓ اٌمجبئً ٌٙٚب أدىبَ ِزفمٗ ثيٕ ُٙرزشاٚح ثيٓ اٌزغٛيخ ٚاٌؼف ٛفي ِضً أدذاس اٌمزً ثيٓ اٌّشرىجخ ثيٕٚ .ُٙرؼزّذ أدىبَ ٘زٖ اٌشاوٛثخ عٛاء
لجً أ ٚثؼذ اٌذىُ اٌمعبئي٘ٚ ،ي ِؼزّذح ٌذي اٌّذبوُ اٌغٛدأيخ ٌغشض إعزذاِخ اٌغٍُ ثيٓ اٌمجبئً.

جطانب  HUDOباآلجي:




رطبٌت دىِٛخ اٌغٛداْ ثعشٚسح إغالق اٌغشاح غيش اٌّششٚغ ٌٍّؼزمٍيٓ اٌشيخ /ربٚس ،وٍىخ ِٚؼّش.
رطبٌت اٌغٍطبد ثعشٚسح ػذَ رؼشظ ُٙألي ٔٛع ِٓ أٔٛاع اٌّؼبٍِخ اٌمبعيخ وّب ثعشٚسح اٌغّبح ثضيبسح رٚي.ٌُٙ ُٙ
إيمبف رٕفيز اإلػذاَ في لعبيب ومعيخ آدَ اٌغيذ ألِٛي ِغ ِٕخ اٌؼشف فشصزٗ ٌعّبْ اٌغٍُ ثيٓ اٌمجبئً.
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معهىمات إوافية




ثزبسيخ  2فجشايش  ،2012إػزمٍذ اإلعزخجبساد اٌؼغىشيخ ثبٌؼجبعيخ آدَ اٌغيذ ألِٛي 32 ،عٕخ ،ػع ٛاٌذشوخ اٌشؼجيخ ٌزذشيش
اٌغٛداْ – شّبي ٚليذد ظذٖ لعيخ لزً ػّذ رذذ اٌّبدح ( ِٓ )130اٌمبٔ ْٛاٌجٕبئي اٌغٛدأي ٌغٕخ ٌ .1991مذ وبْ اإلرٙبَ
دٛي ِمزً ِٛاغٓ ثبٌّٛسيت في اٌؼبَ ٌ .2011مذ إػزشض ِذبِي اٌذفبع اإلرٙبَ ،وّب إػزشض ػٍي عيش اإلجشاءاد اٌمعبئيخ
ٚاٌزي إػزجشٖ غيش ػبدالً ِغججب ً ثأْ اٌمبظي ٌُ يزيخ ٌٍذفبع اٌٛلذ اٌىبفي ٌٍّشافؼخ وّب سفط اٌمبظي اٌغّبع ألي ِٓ شٛٙد
اٌذفبعٚ .في أغغطظ  2012دىّذ اٌّذىّخ ػٍي اٌّز ُٙثبإلػذاَ شٕمب ً دزي اٌّٛد .أيبَ لٍيٍخ ثؼذ رن لزً اٌّذبِي في دبدس
جٕبئي ٍِزجظ ،فٍُ يمذَ إعزئٕبف في لعيخ آدَ دزي إرمعذ اٌفزشح إٌّصٛصخ لبٔٔٛب ً ٌٗ.
إْ اٌّز ُٙاٌّذى ِٓ َٛلجيٍخ رمٍي إٌٛثيخ ثيّٕب اٌّمزٛي ِٓ لجيٍخ اٌفالرٗ .ثيٓ رٍه اٌمجيٍزيٓ ػشف (ساوٛثخ) يزُ ِٓ خالٌٙب ِؼبٌجخ
لعبيب اٌمزً .فٍمذ رُ إػزّبداً ػٍي اٌؼشف اٌؼف ٛػٓ لبرً ِٓ اٌفالرٗ لجالً ِٓ لجً لجيٍخ رمٍي ٚاآلْ ر٘ت ٚفذ لجيٍخ رمٍي ِطبٌجبً
اٌّؼبٍِخ ثبٌّضً.

