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 براهيم مجذوب خالد عليا

 عاما   52: العمر

 إدارة اعمال 5٢٠٢اإلسالمية  خريج جامعة امدرمان: المهنة

 5٢٠5يناير  6: تاريخ االعتقال

 : كلية الهندسة، جامعة وادي النيل، عطبرة، السودانمكان االعتقال

 : الحزب االتحادي الديمقراطياالنتماء التنظيمي

 

تم اعتقال ابراهيم مجذوب خالد علي عقب مخاطبة طالبية في جامعة 

وادي النيل كلية الهندسة عطبرة، واقتيد من الندوة الي مخفر الشرطة 

و اقتياده بواسطة مجددا  حيث تم اطالق سراحه ليتم إعادة اعتقاله 

عناصر من جهاز األمن والمخابرات السوداني الي مكان غير معلوم 

يث أصيب بالتهاب حاد في الزائدة الدودية فتم نقله الي في عطبرة، ح

مستشفي المك نمر بشندي ثم الي مستشفي األمل الوطني التابع لجهاز 

األمن والمخابرات في بحري )الخرطوم شمال( حيث أجريت له عملية 

بعد ان أوشكت  5٢٠5يناير ٠١استئصال الزائدة الدودية يوم الجمعة 

الجراح، ولم تتصل السلطات بأي من أفراد علي اإلنفجار كما أفاد 

 أسرته.

 

تم نقل ابراهيم مجذوب خالد علي من المستشفى إلى سجن كوبر )الخرطوم شمال( حيث تدهورت صحته ليتم نقله 

مجددا  إلى مستشفى األمل الوطني، و تم السماح ألسرته بزيارة قصيرة ال تتعدى العشر دقائق، لتجد األسرة صعوبة 

 لتعرف على ابنها الذي كان ينضح صحة وحيوية.بالغة في ا

 

 مطلوب تحرك عاجل
 السـودان

 مناشدة عاجلة ل:

 المشير/ عمر حسن أحمد البشير

 رئيس الجمهورية

 القصر الجمهوري

 182ب.  ص.

 السودان –الخرطوم 

 782 183 (249+)فاكس: 

 

 السيد/  محمد بشارة دوسة

 وزير العدل

Email: moj@moj.gov.sd 

Fax: (+249) 183 764 168 

صورة إلى نشطاء ومنظمات حقوق 

 االنسان في العالم

 الشبكة السودانية لحقوق االنسان
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الشبكة السودانية لحقوق اإلنسان تشعر بقلق عميق ازاء الحالة الصحية إلبراهيم مجذوب خالد وظروف إعتقاله، 

 وتحمل جهاز األمن والمخابرات السوداني مسؤولية صحته و سالمته الشخصية.

 

خاصة في غياب أي  الفوري عن ابراهيم مجذوب خالد علي، تطالب الشبكة السودانية لحقوق اإلنسان باالفراج

 اتهامات قانونية سليمة في حقه.

 

 الخاصة بك ل: باللغة أو اإلنكليزية أو سواء باللغة العربيةأو عبر البريد االلكتروني،  فاكسات نهيب بكم ارسال

 .مجذوب خالد عليابراهيم غير المشروط  عن السودانية على اإلفراج الفوري و حث السلطات •

 .ابراهيم مجذوب خالد علي إزاء استمرار اعتقال قلقاالعراب عن ال •

 المطالبة بتأكيدات رسمية عن حالته الصحية والسماح ألسرته ومحاميه بزيارته. •
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