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 الرابط وصف المكان السن االسم

 http://bit.ly/1ULCZ2h قنص جنوب الشيخ زويد 26 محمد فايز أبو عكر

 http://bit.ly/1RYOa0t تصفيةاقتحام المنزل و منزله في الوراق 38 مصطفى مصباح محمد حسن عطية

 http://bit.ly/1XbgTUx بعد ساعتين من اعتقاله   14 محمد الغول

 http://bit.ly/1Vdw4yp طلق ناري كمين أبو طويلة العسكري جنوب شرق الشيخ زويد 65 تمام هوده

 http://bit.ly/1Vdw4yp طلق ناري جنوب منطقة وادي العمر بوسط سيناء. 48 لمسا

 https://goo.gl/GGctLQ طلق ناري بكمين "دوار التنك" العسكري جنوب رفح 21 صهيب إبراهيم سالم أبو معارك

 http://bit.ly/1NDnzp3 طلق ناري لخالف على ثمن كوب الشاي التجمع الخامس 23 د مصطفىمصطفى محم

 http://bit.ly/1rrtol2 أصيب في المشاجرة مع بائع الشاي التجمع الخامس 29 محمد عبد الناصر إبراهيم

 http://bit.ly/1SdLil6 قصف مدفعية الشيخ زويد 11 محمد هليل يوسف

 http://bit.ly/1pln4ty قصف مدفعية الشيخ زويد 79 عليان مسلم مليحة

 http://bit.ly/1QpZ0vq قصف مدفعية الشيخ زويد 38 أحمد.ا.م

 http://bit.ly/1QpZ0vq قصف مدفعية الشيخ زويد   زوجة أحمد.ا.م

 http://bit.ly/1QpZ0vq قصف مدفعية الشيخ زويد   طفلة أحمد.ا.م

 http://bit.ly/1QpZ0vq قصف مدفعية يخ زويدالش   طفلة أحمد.ا.م

 http://bit.ly/1T6t2pK طلق ناري سيناء -بئر العبد    هاني محمد حسن

 http://bit.ly/1N25dn1 قصف جوي جنوب الشيخ زويد وقرية التومة   إرهابي 30

 http://bit.ly/1VDZPsN ألقي به من الدور الرابع في منزله الدقهلية 33 احمد عبد المنعم حسن
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 وفاة في مكان االحتجاز

 الرابط وصف المكان المهنة السن االسم

 http://bit.ly/25SlzUY تعذيب شرطة سنورسقسم  سائق   السيد الصعيدي 

 http://bit.ly/1qnWOQo أزمة قلبية سجن طره     خالد األزهري 

 http://bit.ly/1S3v24H حاء جسده صديد في جميع أن قسم الهرم مدير عام إدارة التموين بسمالوط 66 محمد غريب محمد مبارك

 http://bit.ly/1SwQDjf مضاعفات جراحة سجن المنيا موظف بمديرية التموين بالمنيا 59 م.غ.

 http://goo.gl/6nedDz هبوط حاد في الدورة الدموية سجن الوادي الجديد العمومي   55 ك.ف.

 http://goo.gl/IbKTpQ اهمال طبي غيبوبة سكر سجن المنيا العمومي سائق 55 حنفي محمود فرج محمد

 http://bit.ly/1VKfMOo اهمال طبي قسم ثان الفيوم     صبري جاد

 http://bit.ly/24lR1cw اهمال طبي سجن المنصورة العمومي     حسن الجمل

 http://bit.ly/1rBvleY اهمال طبي سجن برج العرب     ممدوح بكر شلضم 
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 تعذيب فردي

 الرابط المكان المهنة السن السما

 http://bit.ly/1X6L8ff اإلسكندرية -األمن الوطني  طالب بكلية اإلقتصاد والعلوم السياسية    محمد مجدي 

 http://bit.ly/1Rw2P7J اإلسكندرية -األمن الوطني      مجدي موسى

 http://bit.ly/1MMabDM األمن الوطني أثناء االختفاء طالب بالفرقة األولى بكلية هندسة    معتز أحمد محمد حسن 

 http://bit.ly/1PPDdwR مقر األمن الوطني بالفيوم  مدير شركة نصار ألجهزة التكييف   أحمد نصار 

 http://bit.ly/1RVQ0FR األمن الوطني الطالب بالفرقة الخامسة بكلية الطب جامعة الفيوم  22 إبراهيم أحمد إبراهيم شلقامي

 http://bit.ly/1M9qoD7 األمن الوطني موظف بالمصرية لالتصاالت 28 أنس أحمد خليفي حمدي

 http://bit.ly/1qy7YSE األمن الوطني أثناء االختفاء     احمد مصطفى

 http://bit.ly/22i5X8H اآلداب بمباحث شرطية   20 محمد. ع. ال

 https://goo.gl/yQXMKA سجن وادي النطرون   23 محمود شرف

 http://goo.gl/BK6JAN استقبال طرة عنبر ب  سجين جنائي 28 أحمد أشرف أحمد حمدي عبدالسالم

 https://goo.gl/9rK7BW سجن وادي النطرون ترزي ستاير 27 محمود على عبدالمالك شرف

 https://goo.gl/NQnElQ لالعتراف بقتل ابن المستشار     المعتز باهلل

 http://bit.ly/1VHVhBt قسم أول المنصورة     احمد ماهر

 http://bit.ly/1qEW7Sz سجن طره بالسويسصحفي  30 رامي محمد زغلول

 http://bit.ly/24bvrYp مدرعة االمن المركزي صحفي   احمد الباز

 http://bit.ly/1YIIXPw مدرعة االمن المركزي محامية   رانيا رفعت

 http://bit.ly/1SmwoFN قسم قصر النيل     مصطفى جمال

 http://bit.ly/1SmwoFN قسم قصر النيل     شريف صفوان

 http://bit.ly/1SmwoFN قسم قصر النيل     احمد مالك نجيب

 https://goo.gl/fEGbGg سجن برج العرب بكالوريوس دراسات إسالمية  32  سامح عبدهللا يوسف عقل

 http://bit.ly/1rruc9G اثناء االختفاء عامل بمدبنة العاشر من رمضان 29 محمد نصار علي نصار
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 http://bit.ly/1qL84Gi سجن برج العرب محكوم عليه باالعدام   خالد رفعت جاد عسكر 

 http://bit.ly/1SmJ8Q7 الظوغلي/العقرب طالب هندسة طنطا   طارق فوزي المطاطي

 http://bit.ly/1Nss1w3 سجن برج العرب طالب محكوم عليه باالعدام   محمد العدوي

 http://bit.ly/1WQ8OXf مدرعة االمن المركزي طالب ثانوي   محمد سالم

 http://bit.ly/1WQ8OXf عة االمن المركزيمدر طالب ثانوي   كامل الشافعي

 http://bit.ly/1rk03ZC قسم الدقي     كريم

 http://bit.ly/1rk03ZC قسم الدقي صحفي   محمد عاطف

 http://bit.ly/1qWXigf سجن برج العرب باإلعداممحكوم عليه    خالد عسكر

 http://bit.ly/1qWXigf سجن برج العرب باإلعداممحكوم عليه    احمد دبور

 http://bit.ly/1qWXigf سجن برج العرب باإلعداممحكوم عليه    باسم محسن

 http://bit.ly/1UlxlTv امن الدولة     ياسين محمد

 http://bit.ly/1UpkShs في الشارع وقسم ثان أكتوبر مخرج بالتليفزيون   وحيد سيد

 http://bit.ly/1SSTje6 قسم أول المنتزه     انس خميس حسين

 http://bit.ly/1SSTje6 قسم أول المنتزه     مروان جالل احمد

 http://bit.ly/1SSTje6 قسم أول المنتزه     عمر صبحي احمد

 http://bit.ly/1SSTje6 قسم أول المنتزه     محمد عبد المجيد عبد العزيز

 http://bit.ly/1SSTje6 قسم أول المنتزه     محمد احمد زكي عبد اللطيف

 http://bit.ly/1SSTje6 قسم أول المنتزه     مد السيد أبو القاسمإبراهيم مح

 http://bit.ly/1SSTje6 قسم أول المنتزه     عبد الرحمن فتحي عبد الفتاح

 http://bit.ly/1SSTje6 قسم أول المنتزه     ادهم محمد احمد سليم
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 تعذيب جماعي

تاريخ 
 النشر

 الرابط وصف المكان

 http://bit.ly/1REEnxy اطالق الكالب البوليسية على المعتقلين  430سجن وادي النطرون  02/04/2016

 http://bit.ly/208k5lC االعتداء بالضرب على جميع المحتجزين   لمركز شرطة مشتو 06/04/2016

 http://goo.gl/7YOJ7l وقاموا أيضاً بالقائهم على األرض” الكالبش”بالتعدي عليهم بالضرب المبرح، وربط أياديهم بـ  باإلسكندريةمؤسسة كوم الدكة  07/04/2016

 http://bit.ly/1VEjVlg إجبار المعتقلين على السباحة في حوض من الطين ـ ثم النزول في بالعات المجاري سجن الوادي الجديد  07/04/2016

 https://goo.gl/4lyfGR ض المعتقلين على تهديد بالخوص والسيوف العترا سجن استقبال طرة عنبر ب  10/04/2016

 http://bit.ly/24bv5Rm تشريفة تعذيب بعد كل عرض على النيابة أو المحكمة سجن الوادي الجديد  21/04/2016

 http://bit.ly/1SSTje6 مما أدى إلى إصابتهم بإصابات بالغة ودخل اثنين منهم في حالة اغماء الضرب المبرح  قسم أول المنتزه 29/04/2016

 استغاثة ضرب المبرح لرفضهم الترحيل بدون اذن نيابة واصابات كتيرة فى صفوف الشباب معسكر الجبل األحمر 30/04/2016

 

  

http://bit.ly/1REEnxy
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 تكدير جماعي

تاريخ 

 النشر
 الرابط وصف المكان

  430سجن وادي النطرون  02/04/2016
أيام متواصلة واغالق النوافذ ومنع  3وقطع المياه لمدة وصلت ل 

 http://bit.ly/1Spkjyz دخول هواء نظيف 

 أهالي معتقلي سجن العقرب 02/04/2016
الراغبين في حجز الزيارة وتهديد أي أحد إهانة وإذالل أسر المعتقلين 

 يتكلم منهم أو يتحرك من مكانه بحرمانه من الزيارة
http://bit.ly/1V1VTBu 

 http://bit.ly/1N4iNR1 تكدير بسبب الدخول في اضراب عن الطعام سجن أسيوط العمومي 05/04/2016

 http://bit.ly/1UNojiO حبس في التأديب بال سبب ، غير االعتداءات والتأديب الجماعي بسجن العقر 05/04/2016

 http://bit.ly/1YiTIYo بتمزيق كشف التسجيل لزيارات اليوم التالي مرتين تكدير أهالي معتقلي العقرب 06/04/2016

 http://bit.ly/1VEcnPt انكار وجود بعض المعتقلين تكدير أهالي معتقلي العقرب 07/04/2016

 معسكر األمن المركزي بالعاشر من رمضان  08/04/2016
منع التريض وقطع المياه طوال اليوم وإهانة األهالي أثناء الزيارة 

 https://goo.gl/W5Ay2B م من طعام ومنع العالج عن المرضي دون مبرروإتالف ما معه

 مركز شرطة طلخا  13/04/2016
متر تضم أكثر من خمسين  5*3.5الزنازين التي تبلغ مساحتها 

سجين، باإلضافة إلى سوء التهوية حيث تقبع تحت األرض بـ مسافة 

 http://bit.ly/1SefN9g متر. 2

 http://bit.ly/1SUh8zh سلطات السجن تتحكم في الزيارات عشوائيا أهالي معتقلي سجن العقرب 15/04/2016

 http://bit.ly/1YINBwP جتضييق على المعتقلين فيما يتعلق بالطعام والعال سجن العقرب 19/04/2016

 سجن العقرب 19/04/2016
تجريد زنازين المعتقلين بأعداد ضخمة من األمن المركزي والكالب 

 http://bit.ly/1VmSygX البوليسية

 سجن برج العرب 20/04/2016
في زنازين التأديب مع استمرار سياسة العقاب  احتجاز عدد منهم

 https://goo.gl/i8olsT الجماعي من قبل إدارة السجن بحقهم

 https://goo.gl/lJUBz4 حرمان من الزيارة بدون سبب أهالي معتقلي سجن العقرب 21/04/2016

 استغاثة تهديد بالحبس والصعق باالليكتريك أهالي معتقلي سجن العقرب 21/04/2016

 https://goo.gl/BSxqh9 قطع المياه وحمالت تفتيش ليلية نساء -سجن دمنهور  21/04/2016

 سجن الوادي الجديد 21/04/2016
زنزانة على اإلطالق والحرمان من عدم السماح لهم بالخروج من ال

 http://bit.ly/24bv5Rm التريض ومنع دخول العالج ورفض التحويل للمستشفى

 http://bit.ly/1MSiqyD قطع المياه عن المعتقلين لمدة خمسة أيام متواصلة  سجن المنيا العسكري  24/04/2016

 http://bit.ly/1WXd1bz تكدس وحرمان من الطعام وادي النطرون 29/04/2016
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 إهمال طبي

تاريخ 
 النشر

 الرابط الحالة المكان االسم

 http://bit.ly/1N3KFF4 عينيه يحتاج الى جراحة في سجن ملحق وادي النطرون أسامة محمود محمد جويدة  01/04/2016

01/04/2016 
 قسم شرطة زفتي  محمد عبد الرحيم متولي سيد أحمد

معوق في الساقين. أصيب داخل السجن بالقولون والجرب 

وحصوات بالكلي وشرخ بالحوض وآالم بالظهر نتيجة سقوطه 
 المتكرر

http://bit.ly/22lHJul 

 http://bit.ly/1SIW41r تدهور في وظيفة الكلى سجن العقرب محمد أحمد صابر  01/04/2016

01/04/2016 
 سجن العقرب أنس أحمد خليفي حمدي

ضيق في تنفس ، وانخفاض في ضغط الدم وانخفاض في 
 السكر

http://bit.ly/1M9qoD7 

02/04/2016 
 سجن العقرب ياسر عيسوي أحمد 

نزيف حاد وانزالق في الغضروف وتضخم شديد فى الكبد 

 والطحال
http://bit.ly/1or85xL 

 http://bit.ly/23m1tnv ورم في الخصيتين  المؤسسة العقابية بالمرج  محمد سعيد عبدالسالم سليمان 02/04/2016

 http://bit.ly/20rEWAv قئ دموي والتهاب رئوي في الرئة اليمنى   محمد فياض 03/04/2016

 http://bit.ly/231sTia آثار اإلضراب عن الطعام سجن العقرب خالد حمدي عبد الوهاب 03/04/2016

 http://bit.ly/1oxuUjl بتر وتعفن في الجروح سجن طره احمد نصر عبيد 04/04/2016

 http://bit.ly/1YdPcKJ آثار التعذيب في العزولي سجن العقرب عبد الرحمن كمال عمر 05/04/2016
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 http://bit.ly/25JmQOa فيروس سي سجن برج العرب يوسف شعبان 05/04/2016

 http://bit.ly/1q4Apa5 اضطرابات نفسية سجن مركز ميت غمر رجاء عمارة 05/04/2016

 http://bit.ly/206Ty84 ثقب خلقي في القلب وكسر في االبهام نتيجة التعذيب ربسجن العق أحمد إسماعيل ثابت 06/04/2016

 http://bit.ly/1XgF6c0 فيروس سي سجن برج العرب يوسف شعبان 06/04/2016

 http://bit.ly/1XgF6c0 موسمية وأمالح في القدم حساسية    محمد صابر البطاوي 06/04/2016

06/04/2016 
 سجن العقرب هشام جعفر

يحتاج جعفر لجراحة عاجلة في البروستاتا، كما يعاني من 

 مشاكل في الشبكية، باإلضافة إلى معاناته من مرض السكر
http://bit.ly/1XgF6c0 

 http://bit.ly/1XgF6c0 مشاكل في العين والشبكية تحتاج لتدخل جراحي سجن العقرب هاني صالح الدين  06/04/2016

 أبو زعبل محسن راضي 06/04/2016

مشاكل في فقرات الظهر تؤثر على حركته، بخالف مشاكل 

 سكرالضغط وال
http://bit.ly/1XgF6c0 

 http://bit.ly/1XgF6c0 فيروس سي سجن استقبال طرة محمود أبو زيد 06/04/2016

 http://bit.ly/1XgF6c0 مشاكل في القلب سجن العقرب عمر عبد المقصود 06/04/2016

 http://goo.gl/Oerm6q تدهور في الحالة الصحية سجن العقرب مجدي حسين 07/04/2016

 http://bit.ly/1UNyFiM أيام من اإلضراب عن الطعام 6بعد  سجن أسيوط العمومي نبيل جميل  07/04/2016

 http://bit.ly/1UNyFiM أيام من اإلضراب عن الطعام 6بعد  سجن أسيوط العمومي  ابراهيم عبد العزيز 07/04/2016

 http://bit.ly/1UNyFiM أيام من اإلضراب عن الطعام 6بعد  سجن أسيوط العمومي  خلف احمد 07/04/2016

 http://bit.ly/1UNyFiM أيام من اإلضراب عن الطعام 6بعد  سجن أسيوط العمومي  صبري الدليل 07/04/2016
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 http://bit.ly/1UNyFiM أيام من اإلضراب عن الطعام 6بعد  سجن أسيوط العمومي  رضا نور الدين 07/04/2016

 http://bit.ly/1UNyFiM أيام من اإلضراب عن الطعام 6بعد  سجن أسيوط العمومي  مصطفي جابر 07/04/2016

 http://bit.ly/1UNyFiM ن الطعامأيام من اإلضراب ع 6بعد  سجن أسيوط العمومي  محمد مسعد 07/04/2016

 http://bit.ly/1UNyFiM أيام من اإلضراب عن الطعام 6بعد  سجن أسيوط العمومي  محمد عبدالتواب 07/04/2016

 http://bit.ly/1UNyFiM ام من اإلضراب عن الطعامأي 6بعد  سجن أسيوط العمومي  محمد صالح 07/04/2016

 http://bit.ly/1UNyFiM أيام من اإلضراب عن الطعام 6بعد  سجن أسيوط العمومي  جعفر محمود الريدى 07/04/2016

 http://bit.ly/1UNyFiM أيام من اإلضراب عن الطعام 6بعد  العمومي سجن أسيوط  أحمد سيد 07/04/2016

 http://bit.ly/1UNyFiM أيام من اإلضراب عن الطعام 6بعد  سجن أسيوط العمومي مفيد احمد 07/04/2016

 http://bit.ly/1TGfsP0 ضعف في يديها وقدميها مع صعوبة في الكالم  سجن القناطر رجاء عمارة 07/04/2016

 https://goo.gl/wMorp6 نوبات صرع متكررة سجن العقرب خليل العقيد  08/04/2016

 http://bit.ly/1Q4Vbvr عيبوبة سكر سجن العقرب أنس خليفي األحمدي 08/04/2016

 https://goo.gl/9rK7BW آثار التعذيب سجن وادي النطرون محمود على عبدالمالك شرف 10/04/2016

 http://bit.ly/1SdNc6V ذبحة صدرية حادة وقصور بالشريان التاجي 430سجن وادي النطرون  شريف حسن جالل سمك 10/04/2016

 http://bit.ly/1VtK1sN سكر وارتجاع في المرئ وقيء مستمر مختلط بدم سجن العقرب هشام محمد المهدي  12/04/2016

12/04/2016 
 سجن العقرب ياسر عيسوي أحمد عيسوي 

نزيف شديد بعد إعادته سريعا لمحبسه بسجن العقرب عقب 

 إجراء عملية البواسير له قبل أسبوع
http://bit.ly/1Sj7SL2 
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 محمد مكرم سلومة 12/04/2016

سجن "دمو" العمومي في 

 يقدر على الكالمإعاقة ذهنية كاملة، ال  الفيوم
http://goo.gl/mNjrCy 

 http://goo.gl/EcvQqD أزمة تنفس حادة مركز شرطة طلخا  باهر مجدي 14/04/2016

 http://bit.ly/1qHHbmx إصابة في الرأس ومشاكل في عينه اليسرى طرة تحقيق احمد حسن  14/04/2016

 https://goo.gl/FnZ6Aj نزيف واشتباه ثقب في المعدة سجن المنيا شديد الحراسة احمد فراج 20/04/2016

 https://goo.gl/fEGbGg آثار تعذيب على القدم والبطن سجن برج العرب  سامح عبدهللا يوسف عقل 21/04/2016

 http://bit.ly/1rruc9G آثار تعذيب كسر في القدم سجن الزقازيق العمومي محمد نصار علي نصار 22/04/2016

 http://bit.ly/1SBDCrE الفشل الكلوي واستسقاء بالبطن  سجن برج العرب ممدوح محمد بكر أحمد شلضم 23/04/2016

 http://bit.ly/1SmJ8Q7 جرح متقيح في القدم يحتاج إلى جراحة غير محدد طارق فوزي المطاطي 24/04/2016

 http://bit.ly/1qL6rZf ي ونزيف شرجيتضخم فى الكبد والطحال وانزالق غضروف طره ياسر أحمد عيسوي 24/04/2016

 http://bit.ly/21gBusX مريض بالقلب والسكر والنقرص سجن المنصورة العمومي  حسن الجمل 26/04/2016

 http://bit.ly/1SRYu1e كسور بالساقين مركز شرطة أبو حماد فارس جمال أبو حماد 26/04/2016

 معسكر الجبل األحمر أحمد عصام عبد الرحمن الجمال 29/04/2016
تضخم بعضلة القلب مما يترتب عليه نوبات من االغماء و ضيق 

 شديد بالتنفس
http://bit.ly/1SD4PIj 

 http://bit.ly/1WzkcpT غيبوبة سكر قسم شرطة بوالق الدكرور حمدي قشطة 30/04/2016
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 اختفاء قسري

 الرابط مكان االختفاء تاريخ االختفاء االسم

 http://bit.ly/1UzWGtG من ملعب كرة باالسكندرية 28/3/2016 أحمد عبد الواحد محمد عبد الواحد 

 http://bit.ly/1Sa0YYk المنزل 23/3/2016 أسامة محمد شعبان 

 http://bit.ly/22lHEqw من المنزل بدمياط 30/3/2016 أيمن فتحي

 http://bit.ly/1UzWGtG من ملعب كرة باالسكندرية 28/3/2016 ذكى محمد 

 http://bit.ly/1qdSymG طريق العودة الى المنزل 25/3/2016 طارق إبراهيم السبع 

 http://bit.ly/1UzWGtG ة باالسكندريةمن ملعب كر 28/3/2016 عبد الرحمن محمد احمد حربى 

 http://bit.ly/1N23A8u المنزل 09/10/2014 عبدالرحمن محمود عبدالنبى السيد 

 http://bit.ly/1Sa0YYk المنزل 23/3/2016 عبدهللا سعدي عبده 

 http://bit.ly/1Sa0YYk المنزل 23/3/2016 عمر القرني 

 http://bit.ly/1UzWGtG من ملعب كرة باالسكندرية 28/3/2016 كارم محمود خالف 

 http://bit.ly/1UzWGtG من ملعب كرة باالسكندرية 28/3/2016 محمد رضا 

 http://bit.ly/1Sa0YYk المنزل 23/3/2016 محمد علي األلفي 

 http://bit.ly/1X71FzU من الشارع في العريش 19/4/2015 محمد مجدي محمد عبدهللا الضلعي

 http://bit.ly/1N23CgC مقر عمله 26/3/2016 محمود أحمد جمعة
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 http://bit.ly/1X6L8ff من المنزل 27/3/2016 محمد مجدي 

 http://bit.ly/1pWtBLK من منزله في أسيوط 29/3/2016 ايهاب سعد عبدالحميد قاسم 

 http://bit.ly/1W2Ns8B من منزله في أسيوط 27/3/2016 إبراهيم سعيد علي شومان

 http://bit.ly/1M8V1IN من المطار مرحال من السعودية 12/09/2015 أحمد سمير حامد

 http://bit.ly/1W2Ns8B من منزله في أسيوط 27/3/2016 أسامه إبراهيم أبو العباس حمزة العزيزى

 http://bit.ly/1W2Ns8B من منزله في أسيوط 27/3/2016 عبد هللا محمد جمال الدين عبد الموجود طايل

 http://bit.ly/1pWtBLK من منزله في أسيوط 29/3/2016 عبدالحميد منصور على

 http://bit.ly/1pWtBLK من منزله في أسيوط 29/3/2016 عبدالسالم زغلول الرمادى 

 http://bit.ly/1pWtBLK من منزله في أسيوط 29/3/2016 عبدالعظيم رجب احمد ندا 

 http://bit.ly/1pWtBLK من منزله في أسيوط 29/3/2016 عبدهللا قطب

 http://bit.ly/222KZL3 من منزله في مدينة نصر 27/12/2015 عبده محمد محمد

 http://bit.ly/1Wd0XTd كمين "أم قطف" العسكري 09/07/2015 عيد سالمة محمد سالم

 http://bit.ly/1pWtBLK من منزله في أسيوط 29/3/2016 محمد سليم عنبر

http://bit.ly/1M8V1IN   28/2/2016 محمد عبد المطلب  

 http://bit.ly/1pWtBLK من منزله في أسيوط 29/3/2016 محمد مجدى

 http://bit.ly/1pWtBLK من منزله في أسيوط 29/3/2016 محمد محمود ابو جانب 
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 http://bit.ly/1pWtBLK من منزله في أسيوط 29/3/2016 محمد نصر لطفى القاضى 

 http://bit.ly/23aC5NT من الطريق الى العمل 31/3/2016 وليد علي زغيمر 

 http://bit.ly/1S8M0f2 من المنزل بأسيوط 27/3/2016 إبراهيم سعيد

 http://bit.ly/1qrrxfi من أمام مسجد بالبحيرة 02/01/2016 جابر محمد عبدالسالم البشبيشي

 http://bit.ly/1qrrxfi من أمام مسجد بالبحيرة 02/01/2016 خالد مسامير

 http://bit.ly/1qrrxfi من أمام مسجد بالبحيرة 02/01/2016 دي عودةمج

 http://bit.ly/25PjlpD من منزله في كفر الدوار 04/04/2016 محمد رمضان  فرحات

 ihttp://bit.ly/1qrrxf من أمام مسجد بالبحيرة 02/01/2016 ممدوح محمد إبراهيم العوضي

 http://bit.ly/1qrrxfi من أمام مسجد بالبحيرة 02/01/2016 هشام زامل

http://bit.ly/1RYmLyW   02/02/2016 الخضر صادق عاصي  

 http://bit.ly/1V9N9JP من منزله بالجيزة 13/11/2015 إيهاب النجارأحمد 

 http://bit.ly/1S7rYrB قسم حلوان 04/01/2016 سامة احمد احمد عبدالوهاب دلة

 http://bit.ly/1YfkiSj من المنزل بالوراق 04/02/2016 سيد حسن على مرسي

http://bit.ly/1Sjl8c7   27/3/2016 شقيق عبد الرحمن علي  

 http://bit.ly/1RP25qV من منزله بالبدرشين 30/10/2015 عبدالرحمن سيد إبراهيم البسيوني

 http://bit.ly/1q737XY من منزله بالوراق 04/02/2016 علي محمد أحمد البدري
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 http://bit.ly/1SEDWmA بعد ترحيله من الكويت 10/01/2015 عمر يوسف 

 http://bit.ly/1ScCgAv من على الطريق من اإلسكندرية الى القاهرة 12/03/2015 محمود إسماعيل

 http://bit.ly/1YfkiSj من المنزل بالوراق 04/02/2016 ميسرة عبدالحليم معن 

 http://bit.ly/1MZ8uTH من منزله بأرض الجميلي  04/01/2016 أحمد عبدالعزيز كرمى شرف 

 http://goo.gl/BSzVhm من محل عمله بحي الزيتون  03/12/2016 أحمد جمعةسلمان خالد 

https://goo.gl/CaCnCL   23/3/2016  محمد بدر حسن مرسي  

 http://goo.gl/6FcPTe منزله بالزيتون من 28/3/2016 محمد سيد عبدالعليم

 http://bit.ly/23pcBwr الصيدلية التي يعمل بها 28/2/2016 محمد محمد عبد المطلب

 http://bit.ly/1qy8Uq0 من منزله في حدائق األهرام بالجيزة  03/01/2016 مصطفى عبد الحليم إبراهيم 

 http://bit.ly/1qmkGn4 الرمل باإلسكندرية 04/04/2016 إسالم محمد السيد خالف

 http://bit.ly/1SwTA3a من منزله بقرية أبو رواش الجيزة 13/11/2015 أحمد النجار

 http://bit.ly/1Vk7M5U من مقر عمله  04/03/2016 حسن على احمد 

 http://bit.ly/1oUzxEb بعد دفع الكفالة 03/06/2016 عبدالرحمن مسعد قرديش

 https://goo.gl/VxdB4A بصيدلية في بني سويفمن مقر عمله  27/3/2016 سويف أسامة فوزى

 http://bit.ly/1oUKAgz من أحد مالعب كرة القدم بسيدي بشر  28/3/2016 أحمد خلف صديق

 http://bit.ly/1oUKAgz من أحد شوارع اإلسكندرية 18/2/2016 أسامة مصطفى البرعي
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 http://bit.ly/1oUKAgz من محل عمله باإلسكندرية  28/3/2016 عبد هللا السيد الليثي

 http://bit.ly/1Sx3IsJ من منزله بمنطقة الرمل اإلسكندرية 04/04/2016 علي ماهر الحلبي

 http://bit.ly/1oUKAgz من عيادته الخاصة باإلسكندرية 29/3/2016 كريم إسماعيل

http://bit.ly/1RRWzXY   22/2/2016 معاذ وادي   

http://bit.ly/23LqdWk   25/03/2016 محمد رفعت فطير  

http://bit.ly/1ND8qE2   27/03/2016 سيف اإلسالم سعيد عبد السالم  

 بالغ على الهاتف بعد صالة الجمعة في مطاي المنيا 01/04/2016 شحاته عبد الحميد علي

 http://bit.ly/1Tl3urN زله بمنشأة القناطرمن من 13/04/2016 ضياء احمد محمد احمد محمد

 http://bit.ly/1WfvT53 من مقر عمله 11/04/2016 عبد هللا السيد محمد محمود الكاشف

 https://goo.gl/fS5Lyh جممن مقر عمله بمركز ديرب ن 08/04/2015 السعيد السيد عبد اللطيف

 https://goo.gl/ZgXD74 من منزله بطلخا 02/01/2016 عاصم إبراهيم الدسوقي الموال

 https://goo.gl/yQ47ha من منزله في شبين القناطر 12/04/2016 عبد هللا احمد فايز

 استغاثة من مطار القاهرة 04/06/2016 محمود رمضان موسى ايوب 

https://goo.gl/MGzktk من المطار   ضياء الدين محمد حسين  

 http://bit.ly/1QwBM70 من منزله بقرية شبين، محافظة الغربية 22/04/2016 احمد حمزه بدوي

 http://bit.ly/26Azgsg من منزله باإلسكندرية 21/04/2016 الصاوي مبروك
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 http://bit.ly/26Azgsg من منزله باإلسكندرية 21/04/2016 عمر مبروك

 http://bit.ly/26Azgsg من منزله باإلسكندرية 21/04/2016 عمرو مبروك

 http://bit.ly/1VEzgUi من منزله 20/03/2016 محمود مرزوق عواد مرزوق

 http://bit.ly/1SWeBuI من منزله بالفشن بني سويف 16/12/2015 مصطفى عبد الوهاب عبد هللا

 http://bit.ly/26Azgsg من منزله باإلسكندرية 21/04/2016 هاني مبروك

http://bit.ly/24tuk6s   14/04/2016 احمد رفعت  

 http://bit.ly/24tuhrn رقيةالش -من منزله بقرية العدوة  13/04/2016 أنس علي السيد محمد

 http://bit.ly/1pV4AjM من الحرم الجامعي 28/04/2016 عماد عادل أحمد أمين
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 الظهور
 رابطال مكان الظهور

 http://bit.ly/1SHqcaO نيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس  30/3/2016 01/06/2016 84 معتز أحمد محمد حسن 

 http://bit.ly/1N3LBJq نيابة ثاني المنصورة  04/02/2016 27/3/2016 6 مصعب العدوي

 http://bit.ly/1PPDdwR مقر األمن الوطني بالفيوم  04/02/2016 18/12/2015 48 أحمد نصار 

 http://bit.ly/1RVQ0FR سجن العقرب 04/02/2016 26/12/2015 40 إبراهيم أحمد إبراهيم شلقامي

 http://bit.ly/1YcNSrz النيابة 04/04/2016 26/3/2016 9 ود احمد جمعه سالمه جويلي محم

 http://bit.ly/1SyvkxU النيابة 04/05/2016 29/3/2016 7 مصطفى محمود شعبان

 http://bit.ly/1SAWrbE قسم الرمل أول 04/05/2016 15/3/2016 20 أحمد على ماهر

 https://goo.gl/CB4JsU نيابة التجمع الخامس 05/04/2016 13/03/2016 8 احمد فتحي الوكيل

 https://goo.gl/CB4JsU ع الخامسنيابة التجم 05/04/2016 13/03/2016 8 عبدالرحمن حسن

 https://goo.gl/CB4JsU نيابة التجمع الخامس 05/04/2016 13/03/2016 8 احمد عبدالكريم

 https://goo.gl/CB4JsU نيابة التجمع الخامس 05/04/2016 13/03/2016 8 محمود ماجد

 https://goo.gl/CB4JsU نيابة التجمع الخامس 05/04/2016 13/03/2016 8 محمد كمال

 https://goo.gl/UgFSEL نيابة أمن الدولة ثم العقرب 05/04/2016 28/02/2016 35 محمد عبد المطلب

 http://bit.ly/1S4eyHr نيابة الحوادث بالعباسية  05/04/2016 31/12/2015 96 عبد الرحمن نصر قطب 

 https://goo.gl/KlQ9r0 نيابة تال  05/04/2016 01/04/2016 4 وائل الفقي 

 https://goo.gl/KlQ9r0 نيابة تال  05/04/2016 01/04/2016 4 احمد الديب

 http://bit.ly/20z1IX4 سجن العقرب 06/04/2016 22/02/2016 40 اسالم مكاوي

 https://goo.gl/s6SJRU نيابة امن الدولة 10/04/2016 08/03/2016 33 اسر زهر الدين

 http://bit.ly/1SUkC4H نيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس  18/04/2016 22/07/2015 271 إبراهيم عامر شحاته
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 https://goo.gl/akePNt نيابة أمن الدولة 19/04/2016 28/02/2016 51 عمرو كمال عبد الصمد

 https://goo.gl/akePNt نيابة أمن الدولة 19/04/2016 28/02/2016 51 اسامه كمال عبد الصمد

 http://bit.ly/1QpQtc5 نيابة أمن الدولة 19/04/2016 19/08/2015 225 عبد الرحمن السيد

 http://bit.ly/1plaKt6 نيابة أمن الدولة 10/04/2016 13/11/2015 149 احمد النجار

 http://bit.ly/1plaKt6 أمن الدولةنيابة  19/04/2016 30/12/2015 111 عبد المؤمن قطب

 http://bit.ly/1rpoWDo سجن استقبال طره 20/04/2016 14/09/2015 219 يحي احمد عبد المحسن

 http://bit.ly/1WHWMiA الدولة نيابة أمن 19/04/2016 23/01/2016 87 بهاء مصطفى يوسف عبد السالم

 http://bit.ly/24tuk6s نيابة حوادث شرق القاهرة  30/04/2016 26/03/2016 35 محمد حمدي صابر

 http://bit.ly/24tuk6s القاهرة نيابة حوادث شرق  30/04/2016 26/03/2016 35 محمد الياس البلتاجي

 http://bit.ly/24tuk6s نيابة حوادث شرق القاهرة  28/04/2016 14/04/2016 14 حسام الدين كمال

 http://bit.ly/24tuk6s قاهرة نيابة حوادث شرق ال 28/04/2016 14/04/2016 14 عمرو عبد الكريم

 http://bit.ly/24tuk6s نيابة حوادث شرق القاهرة  28/04/2016 14/04/2016 14 احمد علي أبو الفتوح

 http://bit.ly/24tuk6s ة نيابة حوادث شرق القاهر 28/04/2016 14/04/2016 14 محمد رفعت

 http://bit.ly/24tuk6s نيابة حوادث شرق القاهرة  30/04/2016 14/04/2016 16 محمد جمال عبد الغفور
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 دولةعنف 

 

تاريخ 
 النشر

 الرابط الوصف المكان

 http://bit.ly/1SxtX2z أمين شرطة يطلق النار على سائق راقالو 04/04/2016

 http://bit.ly/1RP1ANH مالزم أول شرطة يتعدى على أسرة بسبب خالف مع شقيقته الفيوم 06/04/2016

 https://goo.gl/KPSI4H لعدد من المنازل بقرية هربيط التابعة لمركز أبوكبير حملة مداهمات  الشرقية 07/04/2016

 http://bit.ly/1SdA6Xu مداهمة وتدمير منزل الجيزة 07/04/2016

 http://goo.gl/cyL46V اختطاف شهود القاهرة 08/04/2016

 http://bit.ly/25XxMb8 أمين شرطة يصيب شخصين بسبب مشاجرة بسبب لعب أطفال سوهاج 08/04/2016

 http://bit.ly/1Ms3kPZ امين شرطة يطلق الرصاص على مواكن اثناء مشاجرة القليوبية 08/04/2016

 http://goo.gl/U0wPxI األمن يمنع األهالي من حضور جلسة محاكمة قتلة طلعت شبيب األقصر 09/04/2016

 http://bit.ly/1NpEaSd ضابط شرطة يسحل مخرج بالتليفزيون بسبب خالفات الجيرة أكتوبر 6مدينة  14/04/2016

 http://bit.ly/1SdgAIG االعتداء على د. ليلى سويف في طريقها إلى نقابة الصحفيين القاهرة 15/04/2016

 http://bit.ly/1XKjqFe تقل العشراتاألمن يفض مظاهرة "جمعة األرض" باإلسكندرية ويع اإلسكندرية 15/04/2016

 http://bit.ly/1Ww2OTi أمام نقابة الصحفيين” األرض هى العرض“يفض بالقوة مظاهرات ” األمن القاهرة 15/04/2016

 http://bit.ly/2444hCE ة إثر مشاجرة في قسم شرطة المرج بسبب "ركن سيارة"إصابة محامي وأمين شرط القاهرة 16/04/2016

 https://goo.gl/vrIVEd مداهمة وتدمير منازل في قرية البصارطة دمياط 19/04/2016

 http://bit.ly/22Qofyn على الصحفيين أمام محكمة زينهم « ةبلطجي»اعتداء  القاهرة 19/04/2016

 http://bit.ly/22QrJRo أمين شرطة مفصول يعتدي على محامي ويكسر ذراعه ويصيب شقيقه بكسر في الجمجمة القاهرة 19/04/2016

 http://goo.gl/D2wTJc أمين شرطة يطلق النار علي سائق توكتوك بعد مشادة علي أولوية المرور القاهرة 20/04/2016
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 http://goo.gl/7UxrUs مستشار يطلق النيران على محاٍم وعائلته بسبب خالف على حضانة طفل بالمطرية القاهرة 20/04/2016

 http://bit.ly/26gUKdo شخصا في اشتباكات بين األمن والجمهور بمباراة األهلي 29إصابة  اإلسكندرية 20/04/2016

 https://goo.gl/wJhhL5 الداخلية تقبض على كل شهود واقعة قتل أمين شرطة للشاب بائع الشاى  القاهرة 20/04/2016

 http://bit.ly/1SkdyT8 «تيران وصنافير»يمنع الصحفيين من تغطية مظاهرة « عين شمس»أمن  القاهرة 21/04/2016

 http://bit.ly/1U9ZEUT هربضابط يطلق الرصاص من سالحه على سائق وي القليوبية 21/04/2016

 http://bit.ly/1WgUtTg «مقاهي وسط البلد»صحفيون يروون شهاداتهم عن الحملة األمنية على  القاهرة 22/04/2016

 http://bit.ly/1QuBgGs يطلق النار على شاب معاق بالدقهلية« مفصول»أمين شرطة  الدقهلية 22/04/2016

 http://bit.ly/1rjYyul الداخلية تفض مسيرة بميدان المساحة بالدقي بالغاز و القبض على عدد كبير من المتظاهرين الجيزة 25/04/2016

 http://bit.ly/1Sysnl3 ”معّدي جنب البوكس“اعتقال عشوائي..التهمة  القاهرة 26/04/2016

 http://bit.ly/1N2b5MS نقيب شرطة يطلق الرصاص على سائق ميكروباص القاهرة 28/04/2016

 http://bit.ly/1rno9m3 امين شرطة يعتدي على سائق أوتوبيس بالضرب محدثا به إصابات في وجهه لرفضه دفع أتاوة القاهرة 28/04/2016

 http://bit.ly/1W0dB8Z اقتحام منزل صحفيين وتهديد أسريهما بتصفيتهما القاهرة 28/04/2016

 http://bit.ly/1YZz28r ضباط وأمناء شرطة قسم الجناين بالسويس يعتدون بالضرب على محامي السويس 30/04/2016
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