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 تجميع وإعداد

 ضحايا العنف والتعذيب لتأهيلمركز النديم 



 المحتويات من اإلعالم

 

  2016حصاد فبراير  

 من أقوال المسئولين 

 الجداول 

 ص عن مقبرة سجن العقربملف خا 

 ملف خاص عن مقتل جوليو ريجيني 

  0152تقارير فبراير 

 األخبار ومصادرها 

o القتل 

o الوفاة في أماكن االحتجاز 

o التعذيب 

o يب الجماعيالتعذ 

o التكدير الجماعي 

o اإلهمال الطبي في أماكن االحتجاز 

o االختفاء القسري 

o ظهور بعد اختفاء 

o  شرطةعنف 

  

https://drive.google.com/file/d/0B2-QqOchi4gFRmEyOUNYNHJ4VjQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B2-QqOchi4gFVEdOSzF0V1NQVzg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B2-QqOchi4gFcTVDaXpTX2VLYUk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B2-QqOchi4gFUmx1bmc1UmU1Z1U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B2-QqOchi4gFVnU1ako0eHo2UVE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B2-QqOchi4gFbTFxVXJhSWFjMDA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B2-QqOchi4gFV3hJa1JrOXlrQ0k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B2-QqOchi4gFRTVkcnZiNGRKcEE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B2-QqOchi4gFUm1vekJsZFlBVXc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B2-QqOchi4gFb092MEM3bTYxZXM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B2-QqOchi4gFLVl4WURUSWJjQWc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B2-QqOchi4gFMFBIZl9ZOE9RR2s/view?usp=sharing


 حصاد فبراير

 

 حالة قتل 111

 تصفية )ال تذكر أسماء( 65

 قصف جوي 35

 في مشاجرات مع امين شرطة 8

 تعذيب 1

 رمي من فوق السطح 1

 شظايا قذيفة )طفل( 1

 الحتجازوفاة في مكان ا 8

 السبب غير معروف 3

 إهمال طبي 2

 تعذيب 2

 اختناق بالغاز 1

 

 حالة تعذيب 77

 تعذيب فردي 51

 تعذيب جماعي  14

 تكدير جماعي 12

 

 حاالت سرطان 9حالة إهمال طبي في مكان االحتجاز، من بينها  44

 حالة اختفاء قسري 155

 حالة ظهور بعد اختفاء 44

 عتداء من وكيل نيابة على عامل حالة عنف شرطة وحالة ا 43

 



في فبراير الداخليةمن أقوال   

 

 فبراير 7
 تجاوزات الشرطة فردية وضئيلة جدا.. :الداخلية

http://goo.gl/is5OrR 
 
 
 فبراير 8

وزير الداخلية: األمن غير متورط في مقتل اإليطالي ريجيني، أحداث مستشفى 
طرية مجرد شجار، ال عالقة لنا باالختفاء القسريالم  

http://goo.gl/u7EXd5 
 
 
 فبراير 9

وزير الداخلية: معندناش مختفين قسريًا ومعندناش تعذيب.. ونحاسب أفراد الشرطة 
 بشفافية.. 

http://goo.gl/6ZFN3B 
 
 

 فبراير 14
 وزير الداخلية: تضخيم وقائع التجاوزات الفردية هدف أعدائنا

http://bit.ly/1KYvKAC 
 
 

 فبراير 17
خرابة.. « المديرية»اللواء خالد عبدالعال: كنت بتألم وأنا شايف   

2169EOohttp://bit.ly/ 
 
 

 الداخلية: أمين الشرطة حاول الدفاع عن نفسه بإطالق النار في الهواء فأصاب المواطن
http://bit.ly/1Q1PVKz 

 

http://goo.gl/is5OrR
http://goo.gl/u7EXd5
http://goo.gl/6ZFN3B
http://bit.ly/1KYvKAC
http://bit.ly/2169EOo
http://bit.ly/1Q1PVKz


 الجداول

 حاالت القتل

 الرابط الوسيلة المكان السن االسم

 http://goo.gl/ofC35z تصفية جنوب الشيخ زويد   "إرهابي"

 http://goo.gl/ofC35z تصفية جنوب الشيخ زويد   "إرهابي"

 http://goo.gl/ofC35z تصفية جنوب الشيخ زويد   "إرهابي"

 http://goo.gl/ofC35z يةتصف جنوب الشيخ زويد   "إرهابي"

 http://goo.gl/ofC35z تصفية جنوب الشيخ زويد   "إرهابي"

 http://goo.gl/ofC35z تصفية جنوب الشيخ زويد   "إرهابي"

 http://goo.gl/ofC35z تصفية جنوب الشيخ زويد   "إرهابي"

 http://goo.gl/ofC35z تصفية جنوب الشيخ زويد   "إرهابي"

 http://goo.gl/ofC35z تصفية جنوب الشيخ زويد   "إرهابي"

 http://goo.gl/tGr9Uh تصفية المعادي   "إرهابي"

 http://goo.gl/6JxjWA تصفية المعادي   "إرهابي"

 http://goo.gl/6Euz5s تعذيب اختطاف ثم وفاة   جوليو ريجيني

 http://goo.gl/S6tncH تصفية العريش والشيخ زويد   "إرهابي"

 http://goo.gl/S6tncH تصفية العريش والشيخ زويد   "إرهابي"

 http://goo.gl/S6tncH تصفية العريش والشيخ زويد   "إرهابي"

 http://goo.gl/S6tncH تصفية العريش والشيخ زويد   "إرهابي"

 http://goo.gl/S6tncH تصفية العريش والشيخ زويد   "إرهابي"

 http://goo.gl/S6tncH تصفية لشيخ زويدالعريش وا   "إرهابي"

 http://goo.gl/S6tncH تصفية العريش والشيخ زويد   "إرهابي"

 http://goo.gl/S6tncH تصفية العريش والشيخ زويد   "إرهابي"

 http://goo.gl/S6tncH تصفية العريش والشيخ زويد   "إرهابي"

 http://goo.gl/S6tncH تصفية العريش والشيخ زويد   "إرهابي"

 http://goo.gl/S6tncH تصفية العريش والشيخ زويد   "إرهابي"

 http://goo.gl/S6tncH تصفية العريش والشيخ زويد   "إرهابي"

 http://goo.gl/S6tncH تصفية العريش والشيخ زويد   "إرهابي"
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 http://goo.gl/S6tncH تصفية ط سيناءوادى المطامير بوس   "إرهابي"

 http://bit.ly/1ObrjwG تصفية رفح   تكفيري

 http://bit.ly/1ObrjwG تصفية رفح   تكفيري

 http://bit.ly/1ObrjwG تصفية رفح   تكفيري

 http://bit.ly/1ObrjwG تصفية رفح   تكفيري

 http://bit.ly/1ObrjwG تصفية رفح   تكفيري

 http://bit.ly/1ObrjwG تصفية رفح   تكفيري

 http://bit.ly/1ObrjwG تصفية رفح   تكفيري

 http://bit.ly/1ObrjwG تصفية رفح   تكفيري

 http://bit.ly/1ObrjwG تصفية رفح   تكفيري

 http://bit.ly/1ObrjwG تصفية رفح   تكفيري

 http://goo.gl/hKSrNC قذيفة دمرت المنزل بمنطقة الماسورة برفح  4 محمد علي سليمان

 http://bit.ly/1T4rkdI تصفية بمنطقة أطفيح بالجيزةمنزل  في 23 أحمد سيد عبد هللا أحمد

 http://bit.ly/1T4rkdI تصفية منزل بمنطقة أطفيح بالجيزة في 29 محمد فاروق أبو الحسن 

 http://bit.ly/1T4rkdI تصفية منزل بمنطقة أطفيح بالجيزة في 28 أكرم محمد حسن الشاذلي

 http://bit.ly/1T4rkdI تصفية قة أطفيح بالجيزةمنزل بمنط في 24 عبد هللا محمد عبد النبي 

 https://goo.gl/ALz9mH من فوق السطح رمي منزله في ناهيا حسط 52 كمال الشرقاوي

 http://goo.gl/Ve9WxW تصفية محيط مدن العريش والشيخ زويد ورفح   تكفيري

 http://goo.gl/Ve9WxW تصفية محيط مدن العريش والشيخ زويد ورفح   تكفيري

 http://goo.gl/Ve9WxW تصفية محيط مدن العريش والشيخ زويد ورفح   تكفيري

 http://goo.gl/Ve9WxW تصفية زويد ورفح محيط مدن العريش والشيخ   تكفيري

 http://goo.gl/Ve9WxW تصفية محيط مدن العريش والشيخ زويد ورفح   تكفيري

 http://goo.gl/Ve9WxW تصفية محيط مدن العريش والشيخ زويد ورفح   تكفيري

 http://goo.gl/Ve9WxW تصفية محيط مدن العريش والشيخ زويد ورفح   تكفيري

 http://goo.gl/Ve9WxW تصفية محيط مدن العريش والشيخ زويد ورفح   تكفيري

 http://goo.gl/Ve9WxW تصفية محيط مدن العريش والشيخ زويد ورفح   تكفيري

 http://goo.gl/Ve9WxW تصفية محيط مدن العريش والشيخ زويد ورفح   تكفيري

 http://goo.gl/Ve9WxW تصفية محيط مدن العريش والشيخ زويد ورفح   تكفيري

 http://goo.gl/Ve9WxW تصفية محيط مدن العريش والشيخ زويد ورفح   تكفيري
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 http://goo.gl/Ve9WxW تصفية محيط مدن العريش والشيخ زويد ورفح   تكفيري

 http://goo.gl/Ve9WxW تصفية محيط مدن العريش والشيخ زويد ورفح   تكفيري

 http://goo.gl/Ve9WxW تصفية محيط مدن العريش والشيخ زويد ورفح   تكفيري

 http://goo.gl/1AnvHl صفق العريش والشيخ زويد   مسلح

 http://goo.gl/1AnvHl قصف العريش والشيخ زويد   مسلح

 http://goo.gl/1AnvHl قصف العريش والشيخ زويد   مسلح

 http://goo.gl/1AnvHl قصف لشيخ زويدالعريش وا   مسلح

 http://goo.gl/1AnvHl قصف العريش والشيخ زويد   مسلح

 http://goo.gl/1AnvHl قصف العريش والشيخ زويد   مسلح

 http://goo.gl/1AnvHl قصف العريش والشيخ زويد   مسلح

 http://goo.gl/1AnvHl قصف العريش والشيخ زويد   مسلح

 http://goo.gl/1AnvHl قصف العريش والشيخ زويد   مسلح

 http://goo.gl/1AnvHl قصف العريش والشيخ زويد   مسلح

 http://goo.gl/1AnvHl قصف العريش والشيخ زويد   مسلح

 http://goo.gl/1AnvHl قصف العريش والشيخ زويد   مسلح

 http://goo.gl/1AnvHl قصف العريش والشيخ زويد   مسلح

 http://goo.gl/1AnvHl قصف العريش والشيخ زويد   مسلح

 http://goo.gl/1AnvHl قصف العريش والشيخ زويد   مسلح

 http://goo.gl/1AnvHl قصف العريش والشيخ زويد   مسلح

 http://goo.gl/1AnvHl قصف العريش والشيخ زويد   مسلح

 http://goo.gl/1AnvHl قصف العريش والشيخ زويد   مسلح

 http://goo.gl/1AnvHl قصف العريش والشيخ زويد   مسلح

 http://goo.gl/1AnvHl قصف العريش والشيخ زويد   مسلح

 http://goo.gl/1AnvHl قصف العريش والشيخ زويد   مسلح

 http://goo.gl/1AnvHl قصف العريش والشيخ زويد   مسلح

 http://goo.gl/1AnvHl قصف العريش والشيخ زويد   مسلح

 http://goo.gl/1AnvHl فقص العريش والشيخ زويد   مسلح

 http://goo.gl/1AnvHl قصف العريش والشيخ زويد   مسلح

http://goo.gl/Ve9WxW
http://goo.gl/Ve9WxW
http://goo.gl/Ve9WxW
http://goo.gl/1AnvHl
http://goo.gl/1AnvHl
http://goo.gl/1AnvHl
http://goo.gl/1AnvHl
http://goo.gl/1AnvHl
http://goo.gl/1AnvHl
http://goo.gl/1AnvHl
http://goo.gl/1AnvHl
http://goo.gl/1AnvHl
http://goo.gl/1AnvHl
http://goo.gl/1AnvHl
http://goo.gl/1AnvHl
http://goo.gl/1AnvHl
http://goo.gl/1AnvHl
http://goo.gl/1AnvHl
http://goo.gl/1AnvHl
http://goo.gl/1AnvHl
http://goo.gl/1AnvHl
http://goo.gl/1AnvHl
http://goo.gl/1AnvHl
http://goo.gl/1AnvHl
http://goo.gl/1AnvHl
http://goo.gl/1AnvHl
http://goo.gl/1AnvHl
http://goo.gl/1AnvHl


 http://goo.gl/1AnvHl قصف العريش والشيخ زويد   مسلح

 http://goo.gl/1AnvHl قصف شيخ زويدالعريش وال   مسلح

 http://goo.gl/1AnvHl قصف العريش والشيخ زويد   مسلح

 http://goo.gl/1AnvHl قصف العريش والشيخ زويد   مسلح

 http://goo.gl/1AnvHl قصف العريش والشيخ زويد   مسلح

 http://goo.gl/1AnvHl قصف العريش والشيخ زويد   مسلح

 http://goo.gl/1AnvHl قصف العريش والشيخ زويد   مسلح

 http://goo.gl/1AnvHl قصف العريش والشيخ زويد   مسلح

 http://goo.gl/1AnvHl قصف العريش والشيخ زويد   مسلح

 http://goo.gl/1AnvHl قصف العريش والشيخ زويد   مسلح

 http://goo.gl/27VT92 طلق ناي في الرأس الشيخ زويد  49 أحمد.م.م

 https://goo.gl/IqBWL7 تصفية شقة في أكتوبر 29 جابر محمود حسيب

 https://goo.gl/IqBWL7 تصفية شقة في أكتوبر 30 سيد محمود حسيب

 http://goo.gl/yQN2fH طلقات نارية في مطاردة مع أمين شرطة 4 مدينة المطرية في محافظة الدقهلية   فتحي محمد أبو شامة 

 http://bit.ly/1n6RZIV لالختالف على األجرة ناريةطلقات  الدرب األحمر   محمد عادل إسماعيل 

 http://goo.gl/oF17oZ مع أمين شرطة شجارطعنات نافذة في  مباحث شبين الكوم 62 مغاوري. س. ا. 

 http://goo.gl/zh6Ycf شاجرة مع أمين شرطة طلق ناري في م قسم شرطة الزهور، بورسعيد 32 ع عماد

 http://goo.gl/V5bqNs تصفية مدينة رفح   تكفيري

 http://goo.gl/V5bqNs تصفية مدينة رفح   تكفيري

 http://goo.gl/V5bqNs تصفية مدينة رفح   تكفيري

 http://goo.gl/V5bqNs تصفية مدينة رفح   تكفيري

 http://goo.gl/V5bqNs تصفية مدينة رفح   تكفيري

 http://goo.gl/V5bqNs تصفية ة رفحمدين   تكفيري

 http://goo.gl/V5bqNs تصفية مدينة رفح   تكفيري

 http://goo.gl/V5bqNs تصفية مدينة رفح   تكفيري

 http://goo.gl/V5bqNs تصفية حمدينة رف   تكفيري

 http://bit.ly/1oGkb6C طلق ناري في مطاردة مع األمن منطقة منية دمياط. 45 السيد أبو المعاطي

 http://bit.ly/1oGkb6C طلق ناري في مطاردة مع األمن منطقة منية دمياط. 38 محمد بدوي

 http://bit.ly/212iH2C طلق ناري في مطاردة مع األمن منطقة منية دمياط.   السيد السعيد العربي
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 وفاة في مكان االحتجاز

 الرابط السبب المكان السن االسم

 http://goo.gl/j5RBzB غير معروف جن الوادي الجديدس 45 ف. س.أ

 http://bit.ly/1Pz8tng غير معروف قسم شرطة الساحل  متهم

 http://goo.gl/HI4JBI غير معروف مركز العدوة  جالل محمد

 http://goo.gl/bgHcOE إهمال طبي قسم شرطة بوالق الدكرور  متهم

 https://goo.gl/WhDBYg إهمال طبي مركز شرطة بني عبيد 35 محمود المهدي أبو المجد

 http://goo.gl/zSr85V تعذيب وخقسم شرطة ط 36 عبد الفتاح ع.

 https://goo.gl/UQA4Ha اختناق بالغاز قسم شرطة الحوامدية  محمد كمال أمام الجزار 

 http://bit.ly/1OIOmyZ تعذيب قسم منشية القناطر 37 محمد عزت خليل 
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 تعذيب

 الرابط المكان السن االسم

 http://goo.gl/oJmt70 مستشفى المطرية  احمد السيد

 https://goo.gl/H169u7 سجن برج العرب  احمد زكي

 http://goo.gl/foTpna يد الحراسةطره شد  احمد سعيد

 https://goo.gl/kyzGHH سحل وضرب أثناء االعتقال ثم االخفاء 26 احمد سعيد الشلبي

 https://goo.gl/deIcbE أمن الدولة أثناء االختفاء  احمد محمد الشربيني

 https://goo.gl/H169u7 سجن برج العرب  حمد ياقوتا

 https://goo.gl/K34mwO أمن الدولة بالظوغلى   إبراهيم السيد رضوان 

 https://goo.gl/vVJpbU سجن طره 28 إبراهيم اليماني

 http://bit.ly/20yxfXG سجن وادي النطرون  إبراهيم حالوة

 http://goo.gl/wUKpMU أثناء االختفاء، وظهرت آثار التعذيب عليه في المحكمة  إبراهيم شلتوت

 https://goo.gl/vb5sCN قسم تاني المنصورة   إسالم أحمد عامر 

 https://goo.gl/mNYcYe مركز شرطة محلة دمنة  17 أحمد أيمن الشربينى 

 http://goo.gl/mesCMh قسم شرطة فايد  أحمد عبد المحسن

 http://goo.gl/UrJ50I أمن الدولة بالظوغلى  41 أحمد عبد المنعم سالمة

 https://goo.gl/g1q6c3 أثناء القبض وفي األمن الوطني 51 أسامة فوزي على التمساح

 https://goo.gl/Ykfjmf مديرية أمن االسكندرية 15 أنس محمد نجيب

 https://goo.gl/JBVpA2 قسم الدقي/الظوغلي 21 حاتم سيف سليمان

 https://goo.gl/7MWIa9 قسم شرطة دمنهور  فاطمة خالد أبو

 https://goo.gl/mNYcYe مركز شرطة محلة دمنة  17 خالد نجاح عبدالحميد السيد 

 https://goo.gl/oFifnK أمن الدولة بالجيزة 26 رنا عبد المنعم عبد هللا الصاوي
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 https://goo.gl/oFifnK أمن الدولة بالجيزة 28 المنعم عبد هللا الصاويسارة عبد 

 https://goo.gl/deIcbE أمن الدولة أثناء االختفاء  سمير محمد بديوي 

 http://goo.gl/ayhlxj نقطة مستشفى ديروط المركزي  صالح جمعة علي

 http://on.fb.me/212nxwP مركز شرطة كفر بطيخ  صبري أنور محمد

 http://goo.gl/wUKpMU أثناء االختفاء، وظهرت آثار التعذيب عليه في المحكمة 17 طارق محمد عبد الدايم 

 http://goo.gl/AUyGyW سجن طره  مختار طاهر

 https://goo.gl/qeBTPQ مركز شرطة أبيس  عابد عالء الدين

 https://goo.gl/Ykfjmf مديرية أمن االسكندرية 20 عبد الرحمن معتز

 https://goo.gl/SHZCJP برج العربسجن   عبد الفتاح التوتو 

 http://goo.gl/GjxceR حوش عيسى  عبد الناصر أبو الريش 

 https://goo.gl/42NA8p سجن بورسعيد  عصام العطوي

 https://goo.gl/H169u7 سجن برج العرب  ريعطيه قبا

 http://goo.gl/moCrGv سجن جمصه  عمر عبد المقصود

 https://goo.gl/Ykfjmf مديرية أمن االسكندرية 20 عمرو جمال عبد المنعم

 http://goo.gl/wUKpMU فاء، وظهرت آثار التعذيب عليه في المحكمةأثناء االخت  كريم شلتوت

 http://goo.gl/hCty48 قسم أول المنصورة ثم أحداث المنصورة ثم قسم شرطة طلخا 18 مارزن حمزه

 https://goo.gl/H169u7 سجن برج العرب  مجدي عزيز

 http://goo.gl/C2jhwA سجن العقرب  محمد البلتاجي

 https://goo.gl/Y3VkJf قسم الدخيلة  محمد السيد عبد الرحمن

 http://goo.gl/6HZOxa منهورقسم شرطة د  محمد أشرف

 http://on.fb.me/1Ur2fcl أمن الدولة   محمد عبد القادر النجار 

 http://goo.gl/UrJ50I سجن العقرب 54 محمد عبد اللطيف الحليسى

 http://goo.gl/mesCMh قسم شرطة فايد  محمد محروس
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 https://goo.gl/F2RLy7 سجن استقبال طره  محمد محمود العطار

 http://bit.ly/20VsNrm أثناء االختفاء  محمود السقا 

 https://goo.gl/2M3Wbn شرطة أبو النمرس قسم  مروان صدقي

 https://goo.gl/qeBTPQ مركز شرطة أبيس  مصطفى عبد الرؤوف

 http://goo.gl/oJmt70 مستشفى المطرية  مؤمن عبد العظيم

 http://goo.gl/wUKpMU أثناء االختفاء، وظهرت آثار التعذيب عليه في المحكمة 20 هشام محمد عبد الدايم

 https://goo.gl/mNYcYe مركز شرطة محلة دمنة  17  الطنطاوييوسف محمد ع 

 

 

 

  

https://goo.gl/F2RLy7
https://goo.gl/2M3Wbn
https://goo.gl/qeBTPQ
http://goo.gl/oJmt70
http://goo.gl/wUKpMU
https://goo.gl/mNYcYe


 يب جماعيتعذ

 https://goo.gl/PH1sB1 سجن برج العرب

 http://bit.ly/1KkrOtw سجن الوادي الجديد

 http://bit.ly/20ysoFR سجن برج العرب

 https://goo.gl/tFkSzf سجن العقرب

 https://goo.gl/XREUjF استقبال طره

 https://goo.gl/UH1Kbb سجن برج العرب

 https://goo.gl/UH1Kbb سجن الحضرة

 https://goo.gl/yyVNjG سجن برج العرب

 https://goo.gl/x6wEGq  430بسجن وادي النطرون  2عنبر رقم 

 https://goo.gl/axvKtz سجن برج العرب

 https://goo.gl/zqlC9T مركز ديرب نجم

 http://goo.gl/mesCMh سجن برج العرب

 https://goo.gl/f0qZzF سجن برج العرب

 http://on.fb.me/21zPiPz مركز شرطة طلخا
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 تكدير جماعي

 https://goo.gl/BXhXGi معتقلي قسم شرطة الرمل

 https://goo.gl/YqUSN5 سجن العقرب

 http://goo.gl/hCty48 سجن العقرب

 https://goo.gl/UQA4Ha قسم شرطة الحوامدية

 https://goo.gl/eDo1TI سجن األبعادية

 https://goo.gl/WhNSPp سجن العقرب

 https://goo.gl/LPOz2d سجن مركز بلبيس 

 https://goo.gl/uxBZO7 سجن مركز بلبيس 

 https://goo.gl/0WU00l سجن أسيوط

 http://on.fb.me/1RvylRu  عيسىمركز شرطة حوش 

 http://bit.ly/212p4Dd سجن العقرب
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 إهمال طبي في مكان االحتجاز

 الرابط الحالة المكان السن االسم

 https://goo.gl/O2YfmG عجز في القدم نتيجة إصابة قسم شرطة المرج 19 اسالم منصور

 http://on.fb.me/1U0Olxt سكر محرومة من العالج سجن القناطر  إيمان محب

 https://goo.gl/gwJBaM فيروس سي    نعيم عوض نعمان 

 https://goo.gl/Gya28l أزمة صدرية وسكر وضغط قسم شرطة دمياط 58 سعيد محمد جابر رطب 

 https://goo.gl/JBVpA2 حرمان من األدوية سجن برج العرب 49 سيف سليمان سيف 

 http://on.fb.me/1oiLsw8 كسر في الحوض والعمود الفقري مستشفى طره 28 محمود محمد إيهاب صفوت

 https://goo.gl/10jTVJ حساسية وحرمان من العالج سجن برج العرب 36 ياسر محمد محمد سليم البركي

 http://goo.gl/HI4JBI تعذر نقله لظروفه الصحية دوةمركز الع  خليل إبراهيم 

 http://goo.gl/xccZ8v مرض عقلي وحاصلة على عفو رئاسي قسم شرطة الهرم  أسماء عبد العزيز شحاته

 http://goo.gl/bgHcOE سكر قسم بوالق الدكرور  متهم

 https://goo.gl/Rh8Ipb كسر في الركبة    صهيب عماد

 http://goo.gl/FVxdLf التهاب كبدي سجن طره   محمود شوكان 

 https://goo.gl/SHZCJP تشنجات العربسجن برج   عبد الفتاح التوتو 

 https://goo.gl/3K4Ivu انفصال شبكي سجن األبعادية 55 ماهر ممدوح حزين 

 https://goo.gl/WhDBYg  تضخم بالغدة الدرقية وقرحة فراش عبيد مركز شرطة بني 35 محمود المهدي أبو المجد

 https://goo.gl/AGKl9r اشتباه أنفلونزا خنازير  ركفر الدوافرق األمن في   فتحى محجوب الفران 

 https://goo.gl/ABWo0Y صداع وتشنجات  ركفر الدوافرق األمن في  17 أحمد محمد الصاوى 

 http://goo.gl/hCty48 التهاب في األعصاب سجن كرموز  إسالم خليل

 https://goo.gl/ezDu0x سكر ويحتاج إلى انسولين يومي األمن الوطني 60 محمد حسب هللا

 https://goo.gl/Hmwyek مريض قلب سجن العقرب  مصطفى الغنيمي

 https://goo.gl/VglxLt نزيف وكسر بالحوض والعمود الفقرى  سجن طره 28 محمود إيهاب

 http://goo.gl/t62Lpj قصور في الشريان التاجي لعقربسجن ا  مصطفى إبراهيم محمد

 https://goo.gl/kctfZX فقدان كبير في الوزن سجن جنوب التحرير  عبود

 http://goo.gl/yP9Gij آثار اإلضراب عن الطعام سجن العقرب  يوسف عبد المنعم غراب محمود

 http://goo.gl/yP9Gij آثار اإلضراب عن الطعام سجن العقرب  محمود سالم أبو العال
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 http://goo.gl/313np1 السكر والضغط والقلب وازمة صدرية  سجن طره  عاشور الحلواني

 http://goo.gl/313np1 سرطان وانزالق غضروفي سجن برج العرب 70 إبراهيم محمد أنور

 http://goo.gl/313np1 سرطان في المعدة سجن قنا 46 أبو بكر أحمد حنفي القاضي

 http://goo.gl/313np1 ضعف المناعة  سجن االستئناف  المحمدي عبد المقصود

 http://goo.gl/313np1 سرطان قولون   38 رضا أحمد علي

 http://goo.gl/313np1 قلبسرطان وصمام في ال قسم أول الرمل  عبد الرحمن عبد هللا عفيفي

 http://goo.gl/313np1 سرطان الدم اإلسكندرية  عبد هللا األحمدي

 http://goo.gl/313np1 انسداد معوي سجن دمنهور 17 محمد عبد هللا إبراهيم شحاته

 http://goo.gl/313np1 سرطان في الكبد سجن جمصه 25 وليد علي طغيان

 http://goo.gl/313np1 ورم في المعدة سجن العقرب  وائل جودة

 https://goo.gl/xjyTEj ساسية على الصدرالتهائب رئوي وح سجن برج العرب  احمد السيد

 https://goo.gl/NO2RGo اغماءات متكررة قسم الكردي بالمنصورة  ايمان محب محمد عبد الفتاح

 https://goo.gl/CA3KRP آالم في المفاصل  قسم شرطة دكرنس 15 إبراهيم حمزة

 https://goo.gl/88a9rs التنفس والصدر فيمشاكل  سجن طره 18 محمود عالء رجب

 https://goo.gl/VtTKtW سرطان سجن طره  رمضان جمعه السكري

 http://goo.gl/QJpZoL تآكل في الساق ويحتاج إلى جراحة سجن طره 20 محمد محمود

 http://on.fb.me/1Ur2fcl كسور من آثار التعذيب سجن بنها  محمد عبد القادر النجار 

 http://goo.gl/lqFce7 التهاب كبدي عربسجن برج ال  يوسف شعبان

 http://bit.ly/1nctyts تدهور في الحالة الصحية سجن العقرب  هشام جعفر
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 إخفاء قسري

 الرابط مكان االختفاء تاريخ االختفاء السن االسم

 http://bit.ly/1Obfs1F المنزل 09/01/2016  يوسف العشري

 http://bit.ly/1Obfs1F المنزل 09/01/2016  احمد العشري

 https://goo.gl/385wif عيادته بالشرقية 28/01/2016 27 أحمد الحسينى

 http://goo.gl/u9eXYY مقر عمله 10/08/2015 37 هاني سعد

 https://goo.gl/qX91xs المطرية 25/01/2016 16 هشام عبد العظيم عبد المنعم حافظ هالل

 https://goo.gl/bHxGTg المنزل 06/01/2016 21 معتز احمد محمد حسن

 https://goo.gl/n0G45E قسم أول مدينة نصر بعد اخالء السبيل   مرو رضا عراقيع

 https://goo.gl/n0G45E قسم أول مدينة نصر بعد اخالء السبيل   عبدالرحمن فواز نيازي

 https://goo.gl/dpJmfs المنزل 09/01/2016  عمار عبد الرحيم

 https://goo.gl/dpJmfs المنزل 09/01/2016  عاصم عبد الرحيم

https://goo.gl/k7iRG0  18/01/2016  عبد الباقي رمضان عبد التواب سيد  

 https://goo.gl/3uzSAr المنزل  30/12/2015 20 محمد أحمد إبراهيم

 http://goo.gl/Ndae0K المنزل 01/12/2016 14 آسر محمد زهر الدين

 https://goo.gl/7XGSH1 مين جنوب األقصر من سيارة في ك 01/12/2016  عبده الجعفرى 

 http://bit.ly/1Vg6vKc مطار القاهرة 25/1/2016  محمود يس

 http://bit.ly/1Vg6vKc الشارع في مدينة السادات 25/1/2016  سعيد أبو دياب

 http://bit.ly/1Vg6vKc أمن الدولة؟ 31/1 18 أسامة سعيد دياب 

 http://bit.ly/1Vg6vKc أمن الدولة؟ 31/1 21 محمود الوراقي

 http://bit.ly/1Vg6vKc أمن الدولة؟ 31/1 22 موسى  مصطفى

 https://goo.gl/nAoxVp من مقر عمله   عبد الرحمن محمد محمد عبده 

 https://goo.gl/JBVpA2 المنزل 01/11/2016 17 أسامة سيف سليمان

 https://goo.gl/EplIZx المنزل 31/1/2016 29 بدر زكريا عبد المقصود خربوش

 http://goo.gl/dHXSPK من مقر عمله 24/1/2016  عبدهللا مسعود إبراهيم عبدالعال

 https://goo.gl/HNaqJx المنزل 02/04/2016 17  أحمد عبد الفتاح عبد السالم حرفوش

https://goo.gl/aN9XwU  22/10/2013 22 سمر عبد العظيم يوسف بهي  

https://goo.gl/3wzoqX  02/01/2016  رحمن صالحعبد ال  

 https://goo.gl/E4lNTg من المنزل 02/03/2016 20 عبد الرحمن معتز
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 https://goo.gl/JiE6ad من المنزل 02/03/2016 15 أنس محمد نجيب

 https://goo.gl/zhU8CG من المنزل 02/03/2016 20 عمرو جمال عبد المنعم

 http://goo.gl/5y0MlZ طريقه إلى برج العرب 24/1/2016 22 محمد إسماعيل الفخراني

 http://goo.gl/Z4U0Qq من منزله 25/1/2016  د كامل وحيد محم

 https://goo.gl/22NJX5 بني سويف 01/07/2016  أحمد سعيد

 https://goo.gl/rPA6m6 كمين للشرطة بمدينة دمنهور  02/05/2016 28 أبوعبيدة سيد أحمد العموري

 http://goo.gl/AqHbA5 من الكلية 01/09/2016 21 محمد محمود العطار

 http://goo.gl/AqHbA5 أحدى المستشفيات باإلسكندرية 25/1/2015  أحمد غنيم 

 http://goo.gl/AqHbA5 مصابا أمام طيبة مول 14/8/2013  محمد خضر

 http://goo.gl/AqHbA5 عند هندسة األزهر شهر 15  عمر حماد

 https://goo.gl/VFvWWI من المنزل 02/04/2016 17 احمد علي

 https://goo.gl/VFvWWI من المنزل 02/04/2016 18 احمد خالد

 https://goo.gl/VFvWWI من المنزل 02/05/2016 17 أحمد عبد الفتاح عبد السالم 

 https://goo.gl/VFvWWI من المنزل 02/05/2016 18 عبد هللا عمر 

 https://goo.gl/VFvWWI من المنزل 02/05/2016 18 عبد الرحمن إمام 

 https://goo.gl/VFvWWI من المنزل 02/05/2016 17 مروان إمام 

 https://goo.gl/VFvWWI من المنزل 02/05/2016 17 كريم شلتوت 

 https://goo.gl/VFvWWI من المنزل 02/05/2016  ابراهيم شلتوت

 https://goo.gl/VFvWWI من المنزل 02/05/2016 20 هشام محمد عبد الدايم 

 https://goo.gl/VFvWWI من المنزل 02/05/2016 17 طارق محمد عبد الدايم 

 https://goo.gl/VFvWWI من المنزل 02/06/2016 21 حسام العمراني 

 https://goo.gl/ZYG4Uq من داخل القطار المتوجه إلى القاهرة    مهدي قرشم 

 http://goo.gl/zoyjxp من مقر عمله 22/1/2016  محمد حامد

 https://goo.gl/CqwdFX ن المنزلم 02/09/2016  خالد محمد حامد 

 https://goo.gl/Le42NC بمحطة القطار  01/07/2016 22 محمد يسري على محمد عمرو

 http://goo.gl/UrJ50I من عيادته 28/1/2016 26 أحمد حسين عبد هللا

 http://goo.gl/UrJ50I من راس سدر 09/11/2014 24 محمد يحيى عبد المعطي

http://goo.gl/UrJ50I  22/4/2015 18 عمار فرحات فؤاد الدين  
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 http://goo.gl/UrJ50I ابعةمن فض ر 14/8/2013  محمد خضر 

 https://goo.gl/qbsPzk من المنزل 31/5/2015 27 أحمد مصطفى عبيد الشيوي 

 https://goo.gl/4J0xNl من غرفة العمليات في المستشفى  18 عبد الرحمن عوض السبع 

 https://goo.gl/dNElUL من عيادة الطبيب 2015فبراير   احمد غنيم 

https://goo.gl/dNElUL  2015فبراير   اسماعيل كشك   

 https://goo.gl/hLjBjI حكم عليه باالعدام وهو مختفي 06/02/2015  محمود الشريف محمود عبد الموجود 

 https://goo.gl/ardYlW من مقر عمله 02/02/2016 36 أحمد سعد طه 

https://goo.gl/khDUxE  20/1/2016 42 أحمد محمد حسن   

 https://goo.gl/JVQrjb من منزله 25/1/2016 43 عبد الحليم عبد الباقي عبدالحليم 

 https://goo.gl/nwrxdd من المنزل   مصعب عادل عسكر

 https://goo.gl/nwrxdd المنزل من   عالء عبد الفتاح

 https://goo.gl/nwrxdd من المنزل   محمد صبرى 

 https://goo.gl/xHiA2U أثناء عمله بمركز أ]شواي بالفيوم   إسماعيل مصطفى علي بهنس

 https://goo.gl/cuhHBp من مقر عمله بالتجمع الخامس  41 أنور دياب إمام محمد العمري

 https://goo.gl/aW3suK من المنزل 24/1/2016 29 أحمد صالح إبراهيم عبد الفتاح 

 https://goo.gl/RwDkrv الشرقية، من مركز مشتول السوق 02/09/2016  عيدأحمد الس

 10/07/2015  طارق محمود شوقي
كمين على الطريق الدولى عند مدينة بئر 

 https://goo.gl/W8SSqX العبد 

https://goo.gl/aorHfp  08/02/2016  خميس توفيق شحاته  

https://goo.gl/aorHfp  08/02/2016  حازم جمال احمد عبد العال  

https://goo.gl/aorHfp  08/02/2016  صالح عبد اللطيف محمد عباس  

https://goo.gl/aorHfp  08/02/2016  حسن على حسن السيد  

 https://goo.gl/ZjIpH7 من شارع أحمد فخري مبدينة نصر 01/01/2016 26 مصطفى محمود عبدهللا محمد صالح

 https://goo.gl/SHxTf1 مقر عمله 19/08/2015  سيد محمودعبد الرحمن ال

 https://goo.gl/MRQRNG سجن طره 13/01/2016 30 محمود ربيع

 https://goo.gl/MRQRNG من زيارة سجن طره 30/01/2016 29 خالد محمد ربيع

 https://goo.gl/I3fdSW من مقر عمله يوم 100من   أحمد االحمدي 

https://goo.gl/I3fdSW  يوم 900من   خالد حافظ عز الدين   
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 https://goo.gl/48kVXb من الكيمان بمحافظة الفيوم 23/01/2016  أحمد السيد محمود حميده 

https://goo.gl/qryQlJ  30/01/2016 43 عبد الحليم عبد الباقي عبدالحليم  

https://goo.gl/AwKGHL  10/02/2016  أحمد شراقي   

https://goo.gl/AwKGHL  10/02/2016  معاذ إبراهيم عابدين  

https://goo.gl/AwKGHL  10/02/2016  احمد محمود الحمامي  

https://goo.gl/ETNH2h  12/02/2016  عمر المحالوي  

 https://goo.gl/mVzeR9 بعد خروجه من المنزل 11/02/2016  احمد زين الدين علي طه 

 https://goo.gl/lePAx6 المنوفية -أشمون  04/01/2016  إسالم أسامة طلبة

 https://goo.gl/lePAx6 المنوفية -شبين  17/01/2016  محمد جمال دراز

 https://goo.gl/lePAx6 المنوفية -بركة السبع  20/01/2016  محمود ياسين

 https://goo.gl/lePAx6 المنوفية -ادات الس 28/01/2016  سعيد حامد

 https://goo.gl/lePAx6 المنوفية -قويسنا  31/01/2016  محمد الوراقي

 https://goo.gl/lePAx6 المنوفية -السادات  31/01/2016  أسامة سعيد

 https://goo.gl/lePAx6 المنوفية -الشهدا  31/01/2016  مصطفى موسى

 https://goo.gl/lePAx6 المنوفية -السادات  06/02/2016  السيد محمد موسى صالح

 https://goo.gl/lePAx6 المنوفية -شبين    فعبد الرحمن خال

 https://goo.gl/lePAx6 المنوفية   عثمان جمال

 https://goo.gl/lePAx6 المنوفية   الدسوقي محمد إبراهيم

 https://goo.gl/lePAx6 المنوفية   احمد عبد العزيز الخولي

 https://goo.gl/lePAx6 المنوفية   شريف محمود عوض

 https://goo.gl/VyPRQr قرية البصارطة 10/02/2016 27 أحمد السبع 

 https://goo.gl/VyPRQr قرية البصارطة 10/02/2016 18 محمد ضياء العطوي 

https://goo.gl/TMcuUL  10/02/2016  يوسف لوجو   

 https://goo.gl/UYpsYa يفبني سو 03/02/2016 71 محمد محمد عمر 

 https://goo.gl/UYpsYa بني سويف 03/02/2016 23 سياف محمد محمد عمر

 https://goo.gl/UYpsYa بني سويف 03/02/2016 50 حسين نسيم علي

 https://goo.gl/UYpsYa بني سويف 03/02/2016 35 المدثر نسيم علي

 https://goo.gl/kyzGHH من المنزل 09/02/2016 26 احمد سعيد مصطفى السيد الشلبي
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 https://goo.gl/r2HTk3 من المنزل 03/02/2016 32 حاتم أحمد سباعي عبدهللا 

 https://goo.gl/7oOIt5 من مقر عمله 14/02/2016 33 أحمد عبد الحميد نصار

 https://goo.gl/wfcQqY صرمن سيارته الخاصة في الطريق إلى األق 14/01/2016 46 عبد الحكيم أحمد محمود

 https://goo.gl/fava9F من المنزل 14/01/2016  مجاهد كيرتوكولو

 https://goo.gl/fava9F من المنزل 14/01/2016  جهاد كيرتوكولو

 http://goo.gl/9EsvI0 من الشارع  24 عبد الرحمن سلمان محمد

 https://goo.gl/LHF92k من العريش يوم 300من   أحمد محمد محمد شاكر 

 https://goo.gl/xoA6HZ من المنزل 03/02/2016  صالح متولي

https://goo.gl/L9rGQb  يوم 42من   معتز أحمد محمد   

 https://goo.gl/Ukhlji من منزله في بلطيم 12/02/2016  محمد إسماعيل عيد 

 https://goo.gl/bhg4gE من أمام منزل صديقه في شبين الكوم 12/02/2016 21 يد أمين عابدينمعاذ إبراهيم الس

 http://goo.gl/pAaudU من المنزل 2014ديسمبر   مصطفى رباح 

 https://goo.gl/Xqxm8w ن في مركز بلطيمكمي 05/02/2016 28 اسالم إبراهيم التهامي

 15/02/2016  سعيد عبد الحافظ أحمد عبد الحافظ

من المنزل بكفر شبين في محافظة 

 https://goo.gl/5KUTiK القليوبية

https://goo.gl/dtdxZv  17/02/2016 42 عماد الدين عبيد اسماعيل عبدالمنعم  

 https://goo.gl/fq2FL0 من أمام الباب الرئيسي لجامعة القاهرة 02/01/2016  محمد صبري

 https://goo.gl/EfXxCr من منزله بالعريش 08/01/2015 12 انس حسام الدين بدوي

 https://goo.gl/FYPHLS كمين بطريق النوبارية 04/02/2016 39 محمد جمعة الصفتي

 https://goo.gl/FYPHLS كمين بمدينة دمنهور 05/02/2016 28 أبو عبيده سيد أحمد عموري

 https://goo.gl/oOaSUJ من المنزل بأرض اللواء 17/02/2016  السيد ابراهيم صالح 

 https://goo.gl/oOaSUJ من المنزل بأرض اللواء 17/02/2016  احمد شعبان محمود

 03/01/2016 22 سالم حمزاوي ا
من المدرسة أثناء تأديته امتحان وبناء على 

 https://goo.gl/pjESNX بالغ من الناظر

 https://goo.gl/r4hSzO من مدينة السادس من أكتوبر 09/02/2016  شريف عوض 

 https://goo.gl/r4hSzO كمين شرطة 16/02/2016  و محمد الهوارى عمر

https://goo.gl/r4hSzO  14/02/2016  محمد عامر   

 https://goo.gl/G0aKo2 من المنزل 19/02/2016 52 محمد طه محمود الطويل
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 https://goo.gl/G0aKo2 من المنزل 19/02/2016 17 طارق محمد طه محمود الطويل

 https://goo.gl/9yQm7c طريق العودة إلى المنزل باإلسكندرية 11/02/2016  أحمد علي انور

 https://goo.gl/AkhjRy من شارع بورسعيد بمدينة ميت غمر  13/02/2016  عبد الرحمن سليمان محمد كحوش

 http://goo.gl/tUS7l4 من المنزل 21/02/2016  صبري أنور

https://goo.gl/qXGx1U  19/08/2015  حسن  عبدالرحمن السيد محمود  

https://goo.gl/v1wKNT  18/02/2016 30 مهاب محى الدين أبو بكر الغريب  

 https://goo.gl/ybVsZz من قطار القاهرة أسوان 19/02/2016  محمد طارق صبرى محمد 

https://goo.gl/9Xvamm  يوم 50من   إسالم حمزاوي  

 http://goo.gl/IpJX4w من الشارع في منطقة مدينة نصر  21/02/2016 23 أحمد محمد مهدي 

 https://goo.gl/WLSKUu من منزله بالعصافره 18/02/2016 40 عبد هللا طارق 

https://goo.gl/mk2QeB  19/08/2015 21 عبدالرحمن السيد محمودحسن عيد مفتاح  

 http://on.fb.me/21zyEj4 درستهمن م 23/02/2016 17 أحمد فوزي عبد هللا سعد

 15/02/2016  يحيى صابر عبدالعزيز 

من نيابة مركز سنورس بعد اخالء السبيل 

 http://on.fb.me/1KSKqkK ودفاع الكفالة

 15/02/2016  البراء أحمد عبدالمنعم 
ن نيابة مركز سنورس بعد اخالء السبيل م

 http://on.fb.me/1KSKqkK ودفاع الكفالة

 15/02/2016  اسالم موسى
من نيابة مركز سنورس بعد اخالء السبيل 

 http://on.fb.me/1KSKqkK ودفاع الكفالة

 15/02/2016  اذ عيد عبد العظيممع

من نيابة مركز سنورس بعد اخالء السبيل 

 http://on.fb.me/1QmJMZs ودفاع الكفالة

 15/02/2016   يونس عمر صالح
من نيابة مركز سنورس بعد اخالء السبيل 

 http://on.fb.me/1QmJMZs ودفاع الكفالة

 15/02/2016   احمد إيهاب فاروق
من نيابة مركز سنورس بعد اخالء السبيل 

 http://on.fb.me/1QmJMZs ودفاع الكفالة

 15/02/2016   مازن محمد علي

من نيابة مركز سنورس بعد اخالء السبيل 

 http://on.fb.me/1QmJMZs ودفاع الكفالة

 http://on.fb.me/1pfQZDV من أمام مستشفى الثغر باإلسكندرية 25/02/2015 27 احمد غنيم 

 http://on.fb.me/1oP1lL9 من المنزل 15/02/2016  السيد إبراهيم 

 http://on.fb.me/1oP1lL9 من المنزل 15/02/2016  أحمد شعبان 

 http://bit.ly/1n5iVJ0 من أمام منزله ببلبيس 20/02/2016  إسالم محمد قطب
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http://bit.ly/1n5iVJ0  20/02/2016  لسالممحمد سيد عبدا  

 http://bit.ly/1n5iVJ0 من المنزل 21/02/2016  منتصر سعد عيسي

 http://on.fb.me/1ODSWPb من منزل أصدقائه في القاهرة 22/02/2016  ابراهيم احمد ابراهيم شلقامى 

 http://on.fb.me/1TG9RXP أحداث المنصة 27/07/2013  خالد حافظ عزالدين 

 http://on.fb.me/1ODV35m من المنزل 07/01/2016 17 محمد السيد الشحات

 http://on.fb.me/1XRO8g5  من حي الكويت بالسويس 12/02/2016  عمر أحمد حسين 

 http://on.fb.me/1oPcNXf الفشنة _ قرية شنرا من مركز 16/12/2015 26 مصطفى عبد الوهاب عبد هللا

https://goo.gl/etwCkO  24/02/2016  يوسف عاطف  

 https://goo.gl/hGorr7 بني سويف ، من قرية دوموشيا 25/02/2016 40 محمد راضي احمد عبد السميع

 http://on.fb.me/21wPtyC من منزله بمدينة نصر 25/02/2016  اسالم عبد الرحمن عبد الكريم الشعراوي
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 ظهور بعد اختفاء

 مكان االختفاء السن االسم
تاريخ 

 االختفاء

تاريخ 

 الظهور
 الرابط مكان الظهور

       23/1/2014 مقر عمله   أشرف شحاته

 https://goo.gl/r0wM0y نصورةسجن الم   يوم 40     محمد محسن

 https://goo.gl/r0wM0y سجن المنصورة   يوم 40 مطار القاهرة   محمد صابر الجالدي

 http://goo.gl/dHXSPK سجن الزقازيق   24/1/2016 مقر عمله   عبدهللا مسعود

 https://goo.gl/4jQn8q قسم شرطة الطالبية 02/04/2016     51 قنديل عبد المقصود محمد 

 https://goo.gl/4jQn8q قسم شرطة الطالبية 02/04/2016     16 أحمد قنديل عبد المقصود 

 https://goo.gl/4jQn8q قسم شرطة الطالبية 02/04/2016     14 عمر سيد حاتم 

 https://goo.gl/deIcbE العليا بالتجمع الخامس  الدولةنيابة امن  02/02/2016 14/1/2016 بالقرب من مكان العمل   احمد محمد الشربيني

 https://goo.gl/deIcbE العليا بالتجمع الخامس  الدولةنيابة امن  02/02/2016 14/1/2016 بالقرب من مكان العمل   سمير محمد بديوي 

 https://goo.gl/Ykfjmf أمن االسكندريةمديرية  02/09/2016 02/03/2016 المنزل 15 أنس محمد نجيب

 https://goo.gl/Ykfjmf مديرية أمن االسكندرية 02/09/2016 02/03/2016 المنزل 20 عبد الرحمن معتز

 https://goo.gl/Ykfjmf مديرية أمن االسكندرية 02/09/2016 02/03/2016 المنزل 20 عمرو جمال عبد المنعم

 https://goo.gl/p17Ove سجن استقبال طره 02/08/2016 01/09/2016     محمد محمود العطار 

 https://goo.gl/neKjyB في المحكمة وحصل على خالء سبيل 02/12/2016 02/02/2016     أبو عبيدة سيد محمود 

 https://goo.gl/PRX4o9 نيابة دمياط 02/12/2016     18 عبد الرحمن عوض السبع

 https://goo.gl/4lh5f1 المنتزه ثان باإلسكندريةنيابة  13/02/2016 05/02/2016     طارق محمد عبد الدايم

 https://goo.gl/4lh5f1 نيابة المنتزه ثان باإلسكندرية 13/02/2016 05/02/2016     هشام محمد عبد الدايم

 https://goo.gl/4lh5f1 نيابة المنتزه ثان باإلسكندرية 13/02/2016 05/02/2016     عبد الرحمن معتز محمود

 https://goo.gl/4lh5f1 نيابة المنتزه ثان باإلسكندرية 13/02/2016 05/02/2016     إبراهيم مجدي محمد

 https://goo.gl/4lh5f1 نيابة المنتزه ثان باإلسكندرية 13/02/2016 05/02/2016     لمنعمعمرو خالد عبد ا

 https://goo.gl/4lh5f1 نيابة المنتزه ثان باإلسكندرية 13/02/2016 05/02/2016     احمد خالد عباس

 https://goo.gl/4lh5f1 نيابة المنتزه ثان باإلسكندرية 13/02/2016 05/02/2016     ميس توفيق شحاتهخ

 https://goo.gl/4lh5f1 نيابة المنتزه ثان باإلسكندرية 13/02/2016 05/02/2016     صالح عبد اللطيف

 https://goo.gl/4lh5f1 نيابة المنتزه ثان باإلسكندرية 13/02/2016 05/02/2016     حازم جمال احمد
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 https://goo.gl/4lh5f1 نيابة المنتزه ثان باإلسكندرية 13/02/2016 05/02/2016     خالد خيري حسين

 https://goo.gl/4lh5f1 نيابة المنتزه ثان باإلسكندرية 13/02/2016 05/02/2016     حسن علي حسن

 https://goo.gl/4lh5f1 نيابة المنتزه ثان باإلسكندرية 13/02/2016 05/02/2016     محمد حسن

 https://goo.gl/4lh5f1 نيابة المنتزه ثان باإلسكندرية 13/02/2016 05/02/2016     مروان حامد

 https://goo.gl/4lh5f1 نيابة المنتزه ثان باإلسكندرية 13/02/2016 05/02/2016     حسام فؤاد

 https://goo.gl/4lh5f1 نيابة المنتزه ثان باإلسكندرية 13/02/2016 05/02/2016     تامر محمود

 https://goo.gl/4lh5f1 نيابة المنتزه ثان باإلسكندرية 13/02/2016 05/02/2016     انس محمد نجيب

 https://goo.gl/4lh5f1 نيابة المنتزه ثان باإلسكندرية 13/02/2016 05/02/2016     احمد محمد علي

 https://goo.gl/4lh5f1 نيابة المنتزه ثان باإلسكندرية 13/02/2016 05/02/2016     إبراهيم ايمن

 https://goo.gl/4lh5f1 نيابة المنتزه ثان باإلسكندرية 13/02/2016 05/02/2016     اشرف عبد الرازق

 https://goo.gl/icwCmp سجن طره 14/02/2016 من سنة     محمد عادل

 https://goo.gl/bVpVpK بمجمع محاكم االسماعيلية 16/02/2016        معاذ إبراهيم عابدين

 https://goo.gl/bVpVpK بمجمع محاكم االسماعيلية 16/02/2016       احمد شراقي

 https://goo.gl/bVpVpK بمجمع محاكم االسماعيلية 16/02/2016       احمد محمود الحمامي

 https://goo.gl/RrJkzu النيابة العسكرية 17/02/2016       مهدي قرشم

 https://goo.gl/WX8A2T العقرب أمن الدولة ثم 19/02/2016 من سنة     هاني الشاكري

 https://goo.gl/fIHrm8 النيابة 19/02/2016       سمير الوكيل 

 http://on.fb.me/1S8H26J نيابة أمن الدولة الُعليا بالتجمع الخامس 22/02/2016 08/01/2015   12 أنس حسام الدين بدوي

 http://on.fb.me/21zMhPb قسم الجيزة  26/02/2016 26/11/2015     محمود عادل عبدالحكيم أمين 
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 عنف شرطة

 الرابط الطرف المتعدي المكان السن المجني عليهم

 http://goo.gl/1uY4sz زوجة ضابط مستشفى التأمين الصحي ببنها   ضات التأمين الصحي بالمنياممر

 http://goo.gl/LwAaS0 أمين شرطة محطة مترو الخلفاوي 20 والء سعيد

 http://goo.gl/7NHVGf بدون وجه حق احتجاز قسم الموسكي   رحمة نبيل 

 http://goo.gl/eG1mTr ضغط من أجل التنازل عن محضر دهس بلقاس   حسن أبو زيد

 https://goo.gl/9H1iSr مداهمات وتحطيم منازل بمدينة القرين بمحافظة الشرقية    أهالي

 قسم الدخيلة   محمد السيد عبد الرحمن
ترحيل لسجن برج العرب للتنازل عن محضر تعذيب رغم 

 https://goo.gl/Y3VkJf اخالء السبيل بكفالة

 ميت غمر   العرابي محمد مصطفى

أمين شرطة بسبب خالف على طلق ناري بواسطة 

 http://bit.ly/1PWys9J أولوية السير

     مصطفي العرابي

طلق ناري بواسطة أمين شرطة بسبب خالف على 

 http://goo.gl/GtGQtC أولوية السير

 https://goo.gl/PEZUIb عمهم البنة قبض عليه رهين     كريم شلتوت

 https://goo.gl/PEZUIb عمهم البنقبض عليه رهينة      ابراهيم شلتوت 

 http://goo.gl/S978kz اعتداء قسم النساء بمستشفى بنها   ممرضات

 https://goo.gl/z9vdtJ رهينة عن شقيقها قسم الكردي   رجاء عماره 

 http://goo.gl/P10DbF اعتداء من أمين شرطة مستشفى كوم حماده بالبحيرة   ممرضة

 http://goo.gl/P10DbF اعتداء من أمين شرطة ين الصحي بالمنيامستشفى التأم   ممرضة

 http://goo.gl/P10DbF اعتداء من أمين شرطة مستشفى المطرية التعليمي   ممرضة

 http://goo.gl/S978kz شرطةأمناء  قسم النساء بمستشفى بنها بالقليوبية   أطباء

 http://goo.gl/euauPY لواء شرطة مركز شرطة سمنود بمحافظة الغربية   وليد شوكت

 https://goo.gl/8VS1fI نقيب مرور ضربه بطفاية سجائر إدارة المرور بالزقازيق   رائف تمراز

 http://goo.gl/J5GRVC اعتداء من حرس المحكمة محكمة المحمودية   رشاد أبوقمر 

 http://goo.gl/PVrKIM اختناق بسبب حريقة في سيارة الترحيالت سجن جمصه   محتجزين 

 https://goo.gl/Sw7lbD اعتداءات وضرب وتكدير سجن العقرب   أهالي

 http://goo.gl/DZWVbR أمن المطار     محمد عبد الغني

 http://goo.gl/HWCdb9 اعتداءات رةأفراد األمن اإلداري في كلية آداب المنصو   صحفيون

 https://goo.gl/rwVL82 تحرش جنسي وابتزاز في مترو المرج   سيدة 

 https://goo.gl/8qs8bP اقتحام منزله وتدميره بدون اذن تفتيش في منزله   قنديل عبده فرج
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 http://goo.gl/GQn3T5 ضرب تسبب في كدمات وجروح أفراد شرطة في محكمة بسيون   هاني سالم

 http://goo.gl/LsvCqS ضرب لعدم الرغبة في شراء تذكرة زيارة أمناء شرطة   الشامي العاطي جيه عبد

 http://goo.gl/LsvCqS ضرب لعدم الرغبة في شراء تذكرة زيارة أمناء شرطة   فرج شلبي النبي عبد

 http://goo.gl/Ts3Zuf تهديدات لسحب بالغ التحرش بزوجته شرطة قسم المرج   محمد سيد عبد الفتاح 

 http://goo.gl/KilvZf سب وضرب وكسر ذراعها ضابط من قسم شرطة سيدي جابر   شيريهان سالمه فيصل

   أطباء مستشفى أسيوط العام

أفراد أمن في مديرية الصحة واإلسكان التابعة 

 http://goo.gl/3uAdfO لضرباالعتداء با لمحافظة أسيوط

 http://goo.gl/OaxAk8 طلق ناري في الساق بسبب مشاجرة بين األطفال أمين شرطة من قوة مديرية أمن السويس   إبراهيم. ي. ز

 http://goo.gl/dQAhfF اعتداء بالضرب من أمناء شرطة في مالبس مدنية مستشفى الفرنساوي بطنطا   أفراد أمن إداري

 http://goo.gl/oYIExo اعتداء بالضرب ضابط وخفير من مركز شرطة أبنوب   سائق توك توك

 http://goo.gl/nivic0 بل مسيلة للدموع لتفريق األهاليقنا قسم شرطة أبو حماد   أهالي سجناء

 منطقة الخصوص بكفر الشيخ   مواطن

أمين شرطة أطلق النار على ساقه بسبب سقوط مياه 

 http://goo.gl/F7mgGd غسيل

 http://goo.gl/vNugMz تحرش من نقيب شرطة الغردقة 17 سائحة انجليزية

 السويس   شاب في السويس
اعتداء من رجال إطفاء ألنه حاول حماية فتاة تعرضوا لها 

 http://goo.gl/pCJCw8 محاولين االعتداء عليها

 ضباط الترحيالت   أسوان  معتقلي محافظة

على وجوه المعتقلين مما ” اسبراى“برش مادة مخدرة 

 http://goo.gl/wfEjQD أفقدهم حاسة النظر مؤقتا والبعض منهم أغمى عليه 

 أمن كلية الحقوق جامعة عين شمس   محمد سامح محمد 
ن وارتجاج ضرب أدى إلى كسر بالوجه واالنف واألسنا

 https://goo.gl/DZDPuL بالمخ 

 http://bit.ly/24urvTI اغتصاب تحت تهديد السالح القناطر الخيرية 52  .ح .ر إنعام

 محكمة األسرة بمركز طامية   مواطن

م ثان شرطة تعدي من أمين شرطة يعمل في قس

 http://bit.ly/1RvAuwB الفيوم

 http://bit.ly/1RvJXnO تعدي من وكيل نيابة ألن العامل لم يقف عند مروره نيابة شبين القناطر   نور عثمان
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