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الهالل  عضو  المدني  المهندس  منزل  العسكري  لألمن  تابعة  دورية  داهمت 
األحمر السوري السيد أحمد جميل خويلد في يوم االثنين بتاريخ 

17 / 09 / 2012 واقتادته إلى فرع األمن العسكري 
معلومات عن فرع األمن العسكري بالالذقية :

يرأس الفرع : العميد عدنان األحمد رئيس االمن العسكري وهو أشد األفرع 
في الالذقية وحشية وإجراما في التعذيب ويدل على ذلك جميع من خرج من 

ذلك الفرع وعدد منهم تعرضوا للموت من شدة التعذيب .
المساعد علي صبحا ) ابو غدير ( 

موقع فرع األمن العسكري :  المشروع األول قرب جامع الروضة
االستجواب  انتهاء  بعد  قريبا  عنه  باإلفراج  السورية  الحكومة  وعدت  وقد 
والتحقيق ولكن وحتى لحظة صدور هذا البيان لم يتم اإلفراج عنه بل وردتنا 
الهالل  العسكري أن عضو  العساكر من داخل فرع األمن  أنباء عبر بعض 
األحمر السوري يتعرض لتعذيب شديد وبناء على هذا نطالب الصليب األحمر 
الدولي ومفوضية حقوق اإلنسان بالتدخل السريع والعاجل للكشف عن مصير 

زميل لهم وناشط في المجال اإلغاثي .

ونشير إلى أنه قد تم اعتقال المهندس أحمد خويلد دون توجيه أي تهمة له ولم 
التعذيب  بالدفاع عنه والمعرفة مصيره والأنواع  يسمح ألي منظمة حقوقية 

الذي يتعرض له . 
و السيد أحمد من كبارعلماء و مثقفي مدينة الالذقية خريج كلية الشريعة في 
جامعة دمشق و خطيب جامع عبادة بن الصامت  و من مواليد 1962 وأيضا 

عو عضو في غرفة تجارة وصناعة الالذقية .

هذا وقد اعتقلت الحكومة السورية أحد إخوه المهندس أحمد قبل ذلك وأيضا لم يتم 
الكشف عن مصيره كما قامت الحكومه السورية أيضا باعتقال اثنين من أوالده .

نطالب الحكومة السورية بالكشف الفوري والسريع عن مصير المهندس أحمد 
إنقاذ  إلى  يسعوا  أن  الدولي  األحمر  والصليب  المتحدة  األمم  ونناشد  وأوالده 
الحكومة  على  الحقيقي  الضغط  يمارسوا  وأن  اإلغاثي  الجال  في  لهم  زميل 
بزيارات عاجلة وبكل حرية ودون رفقة أجهزة األمن  لهم  للسماح  السورية 
أحوال  وتفقد  لالطالع  السجون  وأقبية  االعتقاالت  مراكز  لكافة  والمخابرات 

المعتقلين من أبناء الشعب السوري .

داهمت دورية تابعة لألمن العسكري 
منزل عضو الهالل األحمر السوري 

السيد أحمد جميل خويلد...

الثالثاء 18 أيلول  2012

....بيان والتعذيب  لالعتقال  يتعرض  اإلغاثية  بالمنظمات  يعمل  ومن 
عضو الهالل األحمر السوري أحمد خويلد رهن التعذيب واالعتقال 

 http://goo.gl/maps/8GiC

