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القوات الباكستانية تحاصر منزل عمران خان

واشنطن- “القدس العر�”: تخطط الحكومة الباكستانية العتقال رئيس الوزراء السابق عمران خان،

وفقاً لما ذكرته صحف محلية ناطقة باللغة االنكليزية�

وشددت الشرطة اإلجراءات األمنية بالفعل ع� الطريق المؤدية لمنزل خان، وشوهدت حركة غير

عادية حول بانيغاال�



وبحسب ما ورد، تم رفع دعوى ضد خان � إطار مكافحة اإلرهاب�

وتوافد المئات من أنصار خان ع� إسالم آباد � محاولة لمنع السلطات من اعتقال رئيس الوزراء

السابق، وفقاً لوسائل إعالم محلية�

و� وقت سابق ، حذر خان خالل تجمع حاشد � مدينة روالبندي من أزمة مماثلة ألزمة سريالنكا

إذا واصلت السلطات حملتها ضد حزبه “حركة إنصاف”�

وقالت هيئة تنظيم وسائل اإلعالم الباكستانية إنه من غير القانو� بث خطابات رئيس الوزراء السابق

ع� الهواء مباشرة�

واشت� مستخدمو وسائل التواصل االجتما� � باكستان من تعطل موقع “يوتيوب” خالل

خطاب روالبندي، الذي ألقاه خان�

وقال خان إن هذه التصرفات تظهر يأس أولئك الذين يرغبون � دفع البالد نحو الفو� السياسية

واالقتصادية من أجل مصالحهم الخاصة�

عمران خانباكستان رائد صالحة 
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البريد اإللكترو� *االسم *

ً اترك تعليقا

الحقول اإللزامية مشار إليها بـ * لن يتم نشر عنوان بريدك اإللكترو��

التعليق *

إرسال التعليق

أغسطس 22, 2022 الساعة 4:41 صإبسا الشيخ

لماذا تحاصر منزل عمران خان

ماهو ذنب الرجل

رد

Yousifأغسطس 22, 2022 الساعة 5:34 ص

قارن بين الديمقراطيه � باكستان والديمقراطيه � الهند
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إشترك � قائمتنا البريدية

صوت العوائل السورية المغربية البريئة المحظورة � المغرب مرآة لعصر وصورة لزمن�

أغسطس 22, 2022 الساعة 6:43 ص

بسم هللا الرحمن الرحيم

االفضل للسيد خان ان يلتزم الصمت ويلتزم بيته ح� ال تنفتح ابواب جهنم ع� باكستان

رد

أغسطس 22, 2022 الساعة 7:27 صد� علوش

بعد ضياء الحق ضاع الحق � باكستان وأصبحت شبه دولة تتالعب بها أمريكا كما تشاء ���فال نامت أعين الجبناء ��وكل

االحترام للرجل عمران ال� ما خان

رد

أغسطس 22, 2022 الساعة 10:51 صفوزي زايد

للسيدخان تحيه وحترام ولكل وط� يوميز بعدم الخنوع والخضوع لالمريكان واشباههم

الرجال مش عاوز يكون مطيه لالمريكان ومن ثم بتعليمات االمريكن لمصالحهم بنحيك ياسيدي ولك التحيه يامناضل

رد

أغسطس 22, 2022 الساعة 11:29 صد�نعيم الظاهر

الدنيا اخر وقت �ال مكان فيها للشرفاء

رد
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