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    20172017  أكخىبزأكخىبزحصاد حصاد 

  

 17  شخصا 57خبزا عه قخم راح ضحُخها 

وخُجت اطالق رصاص  حاالث قخم 4 حمالث أمىُت،قخم فٍ  ةحال 47 شمهج)

حصفُت  حانخٍقخهىا وخُجت سقىط قذَفت مذفعُت عهً مىاسنهم و 4عشىائٍ، 

 (بعذ اخخفاء

 10 حاالث وفاة داخم أماكه االحخجاس 

وفاة دون معزفت  حانخٍ، اإلهمال انطبٍحىفج وخُجت حاالث  7شمهج )

.  (وفاة وخُجت انخعذَب وحانتانسبب 

 41  أو حكذَز شمهج/وخبز عه حعذَب 

o 23  حعذَب فزدٌحانت 

o 18  أو حعذَب جماعٍ/حكذَز وحانت 

 51 شكىي مه االهمال انطبٍ فٍ مكان االحخجاس 

 132 ٌخبز عه اخخفاء قسز 

 195 (وا جمُعهم فٍ انىُاباثظهز) خبز عه ظهىر بعذ اخخفاء 

 34 خبز عه عىف انذونت ضذ مىاطىُه 

 



انجذاول انجذاول 

انقخم انقخم 
تاريخ 

 الهشر
 الرابط الوصف المحافظة كانالم المههة السن الاسم العدد

2-Oct 1 ًتشهجٌ بفد اذتهاء القاهرة مايك 15 طالب هندزٌ 22 دمحم ـبد الكريـ مرـ http://bit.do/dPcYa 

2-Oct 1 خملٌ أمنجٌ القاهرة مايك 15 ترزم 29 مخمكد بركات دمحم دمحم http://bit.do/dPcYa 

2-Oct 1 خملٌ أمنجٌ القاهرة مايك 15     كجر مفركؼ http://bit.do/dPcYa 

3-Oct 1 رشاص ـسكاًُ سماؿ زجناء كمجف المازكرة جنكب رند      دمحم زلجـ شبجد http://bit.do/dPjMZ 

3-Oct 1 رشاص ـسكاًُ سماؿ زجناء كمجف الريزٌ سرؽ الفريش طالب ثانكم تجارم 17 ـبد الرخمف دمحم أنكر زكزؾ http://bit.do/dPjMZ 

10-Oct 1 ًمطاردة جنكب مشر بالقرب مف مدينٌ سّتجف تاجر   مكاطف زكدان http://bit.do/dQeD5 

14-Oct 1 رشاص ـسكاًُ سماؿ زجناء مدينٌ السجر زكيد تاجر 40 أيمف يكزؼ الزجّكم http://bit.do/dQQMR 

14-Oct 1 رشاص ـسكاًُ سماؿ زجناء مدينٌ السجر زكيد تاجر   زّمٌ أبك الفراج http://bit.do/dQQMR 

15-Oct 24 
 سذص

 سماؿ زجناء منطقٌ القكاديس    
خملٌ بكازطٌ 

 الججش
http://bit.do/dQXTb 

23-Oct 6 
 سماؿ زجناء       سذص

خملٌ بكازطٌ 
 الججش

http://bit.do/dRrA5 

27-Oct 13 الكاخات أزجكط-طريؽ الذارجٌ     سذص 

األمف الكطنً 
كاألمف المركزم 

كاألمف الفاـ 
إؿانٌ إلٍ 

 الفملجات الذاشٌ 

http://bit.do/dRG5x 

29-Oct 1 
 ـبد الهتاح خزف المنجفً

 أثناء اِذتهاء   50
 نسرت شكرتى. 2014مذتهً منذ 

 2017مقتكِ نً أكتكبر 
http://bit.do/dRWUh 

30-Oct 1 
 مفاذ نفجـ أبك خمديف

 سماؿ زجناء الفريش    
متأثرا برشاشٌ نً 

 الرأس منذ سور
http://bit.do/dRWTV 

31-Oct 1  قذيهٌ ـلٍ المنزؿ سماؿ زجناء السجر زكيد   39 دمحم زلجماف زلمً زارع http://bit.do/dR3uZ  

31-Oct 1  ًقذيهٌ ـلٍ المنزؿ سماؿ زجناء السجر زكيد   13 الطهؿ يكنس زلمً زلجماف زلم http://bit.do/dR3uZ  

31-Oct 1  قذيهٌ ـلٍ المنزؿ سماؿ زجناء السجر زكيد   12 دمحم زلجماف زلمً الطهؿ مخمكد http://bit.do/dR3uZ  

31-Oct 1  ًقذيهٌ ـلٍ المنزؿ سماؿ زجناء السجر زكيد   20 مكزٍ دمحم شكاف مؿجخ http://bit.do/dR3uZ  
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اة فٍ مكان االحخجاس اة فٍ مكان االحخجاس انىفانىف
  

تاريخ 

 الهشر
 الرابط تفاصيل السبب المحافظة المكان المههة السن الاسم

2-Oct 
ؿجاء كماؿ الزجد 

     إبراهجـ

بفد زاـات مف القاء 
 القبض ـلجى

 http://bit.do/dPcZK   أزمٌ قلبجٌ كقر السجر

3-Oct كجر مفركؼ اِزكندريٌ زق أكؿقزـ المنت     زججف   http://bit.do/dRWPN 

6-Oct تفذيب   أثناء اِذتهاء   37 ذالد إماـ ـمرة   http://bit.ly/2hXyHp8 

10-Oct أزمٌ قلبجٌ المنجا قزـ المنجا   40 ح. دمحم ـ   http://bit.do/dQgeW 

10-Oct كجر مفركؼ الججزة قزـ سرطٌ الطالبجٌ     زججف   http://bit.do/dRWPd 

12-Oct خزف أ 
    

ترخجّت قزـ سرطٌ 
 الورـ

 http://bit.do/dRWPd نسؿ كلكم اهماؿ طبً الججزة

13-Oct دكالً مرمء كزرطاف نً الكبد اهماؿ طبً اللربجٌ زجف طنطا   37 خمكد خمكدقـ http://bit.do/dQQwQ 

20-Oct 
ـبدالكريـ أخمد 

 ـبدالفاؿ شلكخٌ 
  

مكظؼ نً 
األخكاؿ المدنجٌ 

 بالفريش
 http://bit.do/dRha6 مريض قلب اهماؿ طبً القاهرة زجف طرق

29-Oct زججف 
    

قزـ سرطٌ 
 الفجكزة 

 http://bit.do/dRWNe أزمٌ قلبجٌ اهماؿ طبً الججزة

30-Oct  ٌالفربً أبك جّل 
    

 اهماؿ طبً الدقولجٌ زجف جمشى

الزرطاف ككرـ نً الكبدَ كالهسؿ الكلكل 
م كإزتزقاء باَؿانٌ للؿلط كنجركس س

 ك الزكر

http://bit.do/dRWRQ 
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  انفزدٌانفزدٌ  انخكذَزانخكذَز//انخعذَبانخعذَب
  

 الرابط المخانظٌ المكاف المونٌ الزف اِزـ تارير النسر

2-Oct  مخامً 53 إبراهجـ ـبد المنفـ متكلً خجازم 
مقار األمف الكطنٍ 

 بالفبازجٌ 
 http://bit.do/dPc2p ةالقاهر

2-Oct القاهرة قزـ الزجدة زينب     زارق خجازم http://bit.do/dPc4N 

6-Oct اللربجٌ أثناء اِـتقاؿ نً منزلى  اماـ كذطجب   أسرؼ بزجكنً الزمر http://bit.ly/2z0b1vg 

7-Oct القاهرة زجف الفقرب طالب هندزٌ اِزكندريٌ   مخمكد قدرم أخمد http://bit.do/dPxZ4 

7-Oct امبابى أمجف سرطٌ   35 أخمد دمحم ـبد المنفـ http://bit.do/dPyah 

10-Oct  الهجكـ قزـ سرطٌ زنكرس   26 مخزف زفد خانظ http://bit.do/dQevV 

10-Oct  القاهرة زجف طرق مخامً 53 إبراهجـ ـبد المنفـ متكلً خجازم http://bit.do/dQfni 

10-Oct ًالبخجرة زجف دمنوكر الفمكمً أـماؿ خرة   كمٍدمحم ذالد اله http://bit.do/dQfxo 

10-Oct البخجرة زجف دمنوكر الفمكمً مكظؼ بالجمفجٌ السرـجٌ بأبك المطامجر   جمجؿ قازـ خنجش http://bit.do/dQfxo 

10-Oct  البخجرة زجف دمنوكر الفمكمً أـماؿ خرة   يكزؼ الزبقدمحم http://bit.do/dQfxo 

11-Oct ًالقاهرة قزـ ـابديف شخهجٌ   ـبجر الشهت http://bit.do/dQQAZ 

12-Oct  اِزكندريٌ برج الفرب زجف موندس الكتركنجات  32 دمحم قطب قدرم http://bit.do/dQQzA 

16-Oct قنا زجف قنا مخامً   خزف زقاك http://bit.do/dQXVE 

17-Oct القاهرة قزـ القطامجٌ  موندس   أخمد ماهر http://bit.do/dRg2c 

17-Oct أثناء اِذتهاء طبجبٌ   زارق ـبد هللا   http://bit.do/dRg2D 

17-Oct أثناء اِذتهاء طبجبٌ   رنا ـبد هللا   http://bit.do/dRg2D 

18-Oct القاهرة بزجف الفقر     ـشاـ زلطاف http://bit.do/dRg4j 

18-Oct ًالدقولجٌ زجف لجماف جمشٌ      مجزرة السانف http://bit.do/dRg79 

26-Oct  ًالسرقجٌ زجف الزقازيؽ الفمكمً      دمحم شابر ـراق http://bit.do/dRG28 

26-Oct  السرقجٌ زجف الزقازيؽ الفمكمً      دمحم الزجد ابك يكزؼ http://bit.do/dRG28 
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26-Oct  السرقجٌ زجف الزقازيؽ الفمكمً      إزّـ إبراهجـ ابك زيد http://bit.do/dRG28 

26-Oct  السرقجٌ زجف الزقازيؽ الفمكمً      دمحم شبرم خجر http://bit.do/dRG28 

28-Oct القاهرة زجف الفقرب     ـشاـ زلطاف http://bit.do/dRM3x 
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أو حعذَب جماعٍ أو حعذَب جماعٍ //حكذَز وحكذَز و
  

تارير 
 النسر

 الرابط المخانظٌ المكاف الخدث

1-Oct 

اخمد ـاطؼ يزيد مف جراُمى بخقوـ َ خجث قطق ـنوـ كؿ الخقكؽَ بؿ /رُجس المباخث
كشؿ األمر لخبس كبار الزف كالسباب كأزاتذة الجامفات بلرؼ التأديبَ ـقب 

لً خجث قاـ كيزيد رُجس المباخث مف إجرامى نً الجكـ التا. اـتراؿوـ ـلٍ هذا الظلـ
بتجريد جمجق المفتقلجف مف المّبس الداذلجٌ كالذارججٌ كأذذ كؿ الطفاـ مف الفنبر 

كأدكات المفجسٌ كالبطاطجف كالدكاء كترككا اللرنٌ شخراء ِتشلد للفجش كتـ تلريب 
أنراد بدكف مّبس كخهاة كِ نفرؼ أماكنوـ ختٍ اآلف كتـ زخؿ الفديد مف السباب  10

 .ب ثـ قامكا بللؽ السراـات الوكاُجٌ بلطاء خديد ككلؽ األبكاب نواُجاإلً ـنبر التأدم

 http://bit.do/dPcXH السرقجٌ زجف الزقازيؽ الفمكمً 

2-Oct 

تشاـدت كتجرة اِنتواكات الممارزٌ بخؽ مفتقلً زجف الزقازيؽ الفمكمً ـلٍ ذلهجٌ 
يٌَ خجث تزايد الفنؼ المزتذدـ بخؽ المفتقلجف دكف مزاُلٌ اختجازهـ نً قؿايا زجاس

انتواكات مزتمرة مف ـزلوـ نً زنازيف .ـادلٌ ألمو مف الؿالفجف نً تلؾ اِنتواكات
ؿجقٌَ مق التؿججؽ ـلٍ األهالً نً الزياراتَ كـرقلٌ رـايتوـ الطبجٌَ إلً ” تأديبجٌ“

يىَ كالتً تنتوؾ مفايجر دكلجٌ أزازجٌ المفاملٌ الّإنزانجٌ ـلٍ يد رُجس المباخث كمفاكف
متريف كبوا خماـ أنرنجً شلجر مللؼ × الزنزانٌ مزاختوا متريف . لمفاملٌ المفتقلجف

بشبٌ أزمنتجٌ كخكض شلجر بجكارها دكف زاتر كمشطبٌ أزمنتجٌ للنكـَ كالزنزانٌ بوا 
ملطاة بقؿباف  باب خديدمَ يتـ إدذاؿ الطفاـ للمفتقؿ مف ذّلوا كبوا نتخٌ توكيٌ ـلكيٌ

 كسبؾ مفدنٍ كتطؿ ـلٍ ممر ذلهً يهشلوا ـف الهناء الذارجً

 http://bit.ly/2yGIsCN السرقجٌ زجف الزقازيؽ الفمكمً 

2-Oct 

خرمانوـ مف التريض ك إيداع ـدد كبجر نً زنازيف التأديب دكف أزباب مفلنى ك تلريب 
مذتلهٌ ـّكة ـلٍ المفاملٌ اللجر آدمجى ك اِـتداءات المزتمرة  بفؿوـ إلٍ زجكف

 20بخقوـَ جاء ـلٍ آثرها دذكؿ المفتقلجف الزجازججف نً إؿراب كلً ـف الطفاـ منذ 
 يكما كمازاؿ اَؿراب مزتمر إلٍ اِف 

 http://bit.do/dPjMF اللربجٌ زجف طنطا الفمكمً 

7-Oct 
الفسرات مف أهالً المفتقلجف مف أماـ زجف الزقازيؽ الفمكمً يزتلجثكف مف رنض 

 أخمد ـاطؼَ تزججلوـ للزيارة بخجٌ أف األـداد كبجرة/ الراُد
 http://bit.do/dPx93 السرقجٌ زجف الزقازيؽ الفمكمً 
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10-Oct 
مفتقؿ مف البخجرة بجنوـ مريض زرطاف  27زؿ قامت إدارة زجف برج الفرب بق

كيمنفوـ مف الزيارة كالفّج دكف إبداء أزبابَ كأزرهـ يتذكنكف مف تفرؿوـ 
 ِنتواكات كتفذيب

 http://bit.do/dQebQ اِزكندريٌ زجف برج الفرب

10-Oct 

الذركج مف الزنزانٌ لقؿاء خاجاتوـ بفكس  يتـ منق المفتقلجف الزجازججف  مف التريض أك
كيتـ خبزوـ نً كرؼ ؿجقٌ كيكجد باللرنٌ جردؿ لقؿاء الخاجٌ كيرنض .. الجناُججف 

.. داُما الزجاف أف يقكـ بتنظجهى َ مق إنقطاع الكورباء بسكؿ داُـ كـدـ كجكد مجاق 
كالتوابات كبزبب هذق اَنتواكات تفرض المفتقلكف لُشابٌ بأمراض جلديٌ كخزازجٌ 

 نً الفجف كالججكب األنهجٌ

 http://bit.do/dQebQ البخجرة زجف األبفاديٌ

10-Oct 

زكء المفاملٌ كمنق الزيارات ـنوـ ِكثر مف زنٌ كخرماف مف رؤيٌ السمس مطلقا َ 
ـدـ كجكد زراير كالتريض ـندما يككف نوك زاـٌ كاخدة نً الجكـ نً داذؿ الفنبر َ ك

اك مراتب نوـ يهترسكف األرض الملجٌُ بالخسرات كهً أيؿا كطاءهـ َ مما أشابوـ 
بكثجر مف األمراض َ نقرركا الدذكؿ نً إؿراب ختٍ يفاملكا كنؽ القانكف كالدزتكر 

 كمفايجر مشلخٌ الزجكف 

 http://bit.do/dQeFL القاهرة زجف الفقرب

12-Oct 

. جناًُ  5مف بجنوـ  31يفانكف مف تكدس كزخاـ بالزنزانى بفد كشكؿ ـدد األنراد إلٍ 
 26كقامت إدارة الزجف ب قطق مجاق السرب ـف كرنٌ الفزؿ لهترات طكيلى منق هك ك 

باِؿانٌ الٍ . كالذركج للمزتسهً كالتزكجف مق الزجازً  (التريض)اذريف مف التوكيٌ 
انتسار . منق السراء مف الكانتجريا بالزجف .اما كمنق دذكؿ أل أطفمٌ منق الزيارة تـ

 الخسرات كالركاُد الكريوٌ نً الزنزانى 

 http://bit.do/dQQzA اِزكندريٌ زجف برج الفرب

15-Oct 

بالمنكنجٌَ خجث ازتمرار قكات األمف نً انتواكاتوا بخؽ المفتقلجف بزجف سبجف الككمً 
لـ يكتهً ؿابط المباخث دمحم الخكاـ بتكديس أـداد كبجرة مف المفتقلجف داذؿ الزنازيف 

للتؿججؽ ـلجوـ َ كالمفاملٌ الآلدمجٌ التً يتفرؿكف لوا َ مف إهانٌ كالتفدم اللهظً 
كالجزدمَ بؿ تفدل األمر ذلؾ إلٍ خبس كؿ مف تيزٌكؿ لى نهزى اِـتراض ـلٍ هذق 

ا انهراديا اِنتواكات  نً زنازيف التأديب خبزن

 http://bit.do/dQXQN المنكنجٌ زجف سبجف الككـ الفمكمً

16-Oct 

بمنق دذكؿ األطفمٌ كالمسركبات إِ بكمجات قلجلٌ جدنا بفد الفبث بوا أثناء التهتجش 
طجفَ كما تمنق األدكيٌ ـف للمرؿًَ كإنزادهاَ كما تمنق دذكؿ المّبس الستكيٌَ كالبطا

كما تتهنف نً إذِؿ األهالً أثناء الزيارات بإِشرار ـلٍ التهتجش الذاتً الموجف ـلٍ 
 خد كشؼ األهالً

 http://bit.do/dQXVe المنكنجٌ زجف سبجف الككـ الفمكمً

16-Oct السرقجٌ الفمكمً  زجف الزقازيؽ ازتمرار اِنتواكات http://bit.do/dQXV3 
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17-Oct 

سككل تيهجد بتفرض المفتقلجف الزجازجف َنتواكات مزتمرة داذؿ مقر إختجازهـ بزجف 
مفتقؿ بجامفٌ طنطاَ خجث يتـ  12طنطا الفمكمً باللربجٌَ الذم يختجز بى أكثر مف 

ؿجؽ ـلجوـ نً دذكؿ دكرات المجاةَ نؿّن ـف إقتخاـ خرمانوـ مف التريضَ كالت
ك أؿاؼ ذكيوـ تفرؿوـ لُهانى إثناء . الزنازيف كتجريدهـ مف متفلقاتوـ السذشجٌ

 .تهتجش الزيارة كـدـ الزماح لوـ بدذكؿ بفض األطفمٌ كاألدكيٌ

 http://bit.do/dRg2W اللربجٌ زجف طنطا الفمكمً 

20-Oct اللربجٌ زجف طنطا الفمكمً  ازتمرار اِنتواكات http://bit.do/dRg9K 

23-Oct 

تفرض مفتقلً زجف الزقازيؽ الفمكمً َـتداء جديدَ خجث قامت قكات األمف بإلقاء 
َ أـقب ذلؾ "ب َ ج"قنابؿ اللاز المزجؿ كالسطٌ ـلىوـ داذؿ الزنازيفَ كذاشٌ ـنابر 

اَـتداء ـلٍ المفتقلجف بالفشٍ مف قبؿ القكات الذاشٌَ ختٍ أشجب الفسرات 
 بإشابات باللٌَ كجركح كاُرةَ مف بجنوـ كبار الزف

 http://bit.do/dRrdd السرقجٌ زجف الزقازيؽ الفمكمً 

26-Oct 

. ازيؽ الفمكمً بفد اَـتداء ـلٍ المفتقلجفترخجؿ ـدد مف مفتقلً زجف الزؽ
الزقازيؽ الفمكمً #قامت قكات األمف بترخجؿ مجمكـٌ مف المفتقلجف مف زجف 

 إلً زجف المنجا كآذريف إلً الهجكـ َكمف بجنوـ مرؿً ككبار زف
 http://bit.do/dRG28 السرقجٌ زجف الزقازيؽ الفمكمً 

26-Oct 

 185مسجق زملكاكل كالمخبكزجف إختجاطجان ـلٍ ذمٌ القؿجٌ  236قرر اؿ 
يكـ أنوـ يؿربكا ـف الطفاـ بدايٌ مف الجكـ  120جنايات ـزكريٌ منذ 

؛ السباب رنؿكا إزتّـ التفججف أك الزيارة مف األهالٍ َ نكاف  26/10/2017
نجوـ كخلقكلوـ رد نفؿ الداذلجٌ أنوـ تفدكا ـلجوـ بالؿرب كإخداث إشابات 

 سفرهـ كبجوددكهـ أنوـ هجكزـكهـ ـلٍ الجناُججف 

 http://bit.do/dRG6H اِزكندريٌ زجف الخؿرة

http://bit.do/dRg2W
http://bit.do/dRg9K
http://bit.do/dRrdd
http://bit.do/dRG28
http://bit.do/dRG6H


27-Oct 

زجف “السوجر بػ  طؾؾأـلف المفتقلكف الزجازجكف بزجف طرق سديد الخرازٌ 
ـ ألؼ مفتقؿ ـف دذكلوـ نٍ بكامؿ نزُِى الذيف يتجاكز ـددق ضـنبر ” الفقرب

إؿراب ـف الطفاـ مف الجكـ كختٍ تخقجؽ مطالبوـ بزبب منق الزيارات ـف 
سوكر ك سور كنشؼ كمنق الزيارات  ػكالبجٌ المفتقلجفَ بفؿوـ مف زنٌ كمف 

مما يؿطرهـ ألف يأكلكا مف أكؿ الزجف الذم أشابوـ بالتزمـ أكتر مف مرة قبؿ 
كمنق أم رـايٌ . السمس كِ يتفرؿكف لواذلؾ كمنق التريضَ إذ ِ يركف 

جدير . شخجٌ للمفتقلجف بالركـ مف أف أكلبوـ كبار زف كأشخاب أمراض مزمنٌ
السوجر بالفقرب  طؾؾبالذكر أف أكلب المفتقلجف بزجف طرة سديد الخرازٌ 

 .يقبفكف نً زنازيف إنهراديٌ منذ أربق زنكات

 http://bit.do/dRMZD القاهرة زجف الفقرب

31-Oct 

اـّف مفتقلً مركز هوجا بالسرقجٌ ـف دذكلوـ نً إؿراب ـف الطفاـ اختجاجا 
كاَؿراب جاء بفد قرار مف ناُب مأمكر المركز بمنق . ـلٍ اَنتواكات بخقوـ

كأكد األهالً . الزيارات إلٍ مف ذلؼ األزّؾ كهك ما رنؿى المفتقلكف كذكيوـ
كر الزجف كناُبى كمزاـديٌ يتهنكف نً التؿججؽ ـلٍ المفتقلجف يكمجاَ أف مأـ

باَؿانٌ لتأذجر الزيارات قبؿ أف يقرركا جفلوا مف ذلؼ األزّؾ كتقلجؿ الكقت 
 .المزمكح بى نً الزيارة

 http://bit.do/dR3jo السرقجٌ مركز سرطٌ هوجا

  

  
 

  

  

    

http://bit.do/dRMZD
http://bit.do/dR3jo


نطبٍ فٍ مكان االحخجاس نطبٍ فٍ مكان االحخجاس اإلهمال ااإلهمال ا
  

 الرابط الخالٌ المخانظٌ المكاف المونٌ الزف اِزـ تارير النسر

2-Oct أزامٌ زجؼ زلجماف   
طالب 
 ثانكم

 http://bit.do/dPcYQ ؿفؼ سديد بالبشر باَؿانٌ الٍ زكء خالتٌ النهزجٌ    كجر مذككر

2-Oct 40 مخمكد زفجد 

شاخب 
سركٌ بناء 
ججؿ للنسر 

 كالتكزيق

 القاهرة زجف الفقرب
انخناء الفمكد الهقرل كالتكاء ككؿركنجف كقلٌ المادة 

 الزِلجٌ مما كاف لٌ أثر الزئ ـلٍ األـشاب
http://bit.do/dPgNM 

3-Oct  نقداف تدريجً لّبشار كخرماف مف ـّج ؿركرم الدقولجٌ زجف جمشى     الزجد خزيف http://bit.do/dPgPz 

4-Oct ٍ32 يازر مون 

مكظؼ 
باَدارة 
التفلجمجٌ 
 بزمزطا

 http://bit.do/dPycg تسنجات ـشبجٌ كإكماءات متتالجٌ بنً زكيؼ مركز سرطى زمزطا

6-Oct اللربجٌ زجف طنطا    38 مخمكد خمكدة 

دكالً مرمء كزرطاف نً الكبد كازتزقاء كتؿذـ 
نً بطنٌ بسكؿ كبجر كاشهرار نٍ الفجف كقًء 

 مزتمر

http://bit.ly/2l5C2XO 

6-Oct نتؽ أربٍ أشجب بى نٍ الزجف كتؿذـ البركزتاتا  رةالقاق زجف الفقرب   64 ـشاـ الخداد http://bit.ly/2yKbsJ1 

7-Oct 
ـبدالفزيز ممدكح 

 ـبدالفزيز
  

طالب 
جامفٌ 
 األزهر

 http://bit.ly/2ztW7tx تلجؼ نً الرٌُ  البخجرة زجف األبفاديٌ

8-Oct ـبد الرخمف ساهجف   
مرازؿ 
 شخهً

 http://bit.do/dQgKs رسد بالركبى الجزرل كـدـ القدرة ـلٍ الزجر القاهرة زجف الفقرب

8-Oct  إكماءات         ـّ القرؿاكم http://bit.do/dQdX7 

8-Oct شخهً   رم أنكرشب 
مفزكر قكات األمف 

 المركزم 
 http://bit.do/dQfba خشكات ـلٍ الكلٍ دمجاط

10-Oct زرطاف كخرماف مف الفّج الكجماكم اِزكندريٌ زجف برج الفرب     مخمكد ـبادة http://bit.do/dQebQ 
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11-Oct  القاهرة زجف الفقرب   67 ـجد دخركج 

بهسؿ كلكم أدم لتؿذـ بالبركزتاتاَ كذبابٌ الفجفَ 
كؿفؼ سديد بأـشاب األطراؼَ كبخاجٌ مازٌ 

لتدذؿ جراخً ـاجؿ ِزتُشاؿ الكلً الجزرم بفد 
 بالماُى 8أف كشلت كهاءتوا ألقؿ مف 

http://bit.do/dQgof 

12-Oct ٍدمحم ذالد الهجكم   
أـماؿ 

 خرة
 البخجرة زجف دمنوكر الفمكمً

أمراض المفدة كالبكازجر كالرمد كالجواز التنهزً 
 كاألمراض الجلديٌ

http://bit.do/dQQEU 

12-Oct جمجؿ قازـ خنجش   

مكظؼ 
بالجمفجٌ 
السرـجٌ 

بأبك 
 المطامجر

 البخجرة نوكر الفمكمًزجف دـ
أمراض المفدة كالبكازجر كالرمد كالجواز التنهزً 

 كاألمراض الجلديٌ
http://bit.do/dQQEU 

12-Oct دمحم يكزؼ الزبق   
أـماؿ 

 خرة
 البخجرة زجف دمنوكر الفمكمً

أمراض المفدة كالبكازجر كالرمد كالجواز التنهزً 
 ض الجلديٌكاألمرا

http://bit.do/dQQEU 

13-Oct أشجب بأمراض جلديٌ  القاهرة زجف تخقجؽ طرة      أخمد ـبد البديق http://bit.do/dQQDg 

14-Oct  قزطرة قلب يختاج لفمؿ البخجرة زجف كادم النطركف   58 ـبداللطجؼ كلكش http://bit.do/dQQH7 

15-Oct  ٌالدقولجٌ زجف جمشى     الفربً أبك جّل 

الؿلطَ الزكرَ نجركس زًَ ازتزقاء نً البطفَ 
كرـ نً الكبدَ جلطٌ نً الكريد البابًَ كنسؿ كلكم 

 ككجبكبٌ كبديٌ 

http://bit.do/dQXP3 

18-Oct ٌزفد ذلجه   

مدير ـاـ 
سركٌ 
القناة 

للتككجّت 
 المّخجٌ 

 http://bit.do/dRg3d خرماف مف الفّج لفديد مف األمراض القاهرة زجف طرة سديد الخرازٌ

18-Oct ًالقاهرة زجف الفقرب طبجب   ابراهجـ الجمان 
الزجف بق يكـ مف اجراء ـملجٌ الزاُدة ـلٍ  ـكدة إلٍ

 ـكس نشجخٌ األأطباء
http://bit.do/dRg4w 

18-Oct ًبطهد جلدم نتججٌ إنتسار الخسرات نً الزنزانٌ الدقولجٌ زجف جمشى     مجزرة السانف http://bit.do/dRg79 

20-Oct  مخمكد أبك زيد   
مشكر 
 شخهً

 http://bit.do/dRg99 نقر الدـ كاِنجمجا الخادة  القاهرة زجف الفقرب

21-Oct 
أخمد زكريا دمحم أخمد 

 ـطفكط 
 البخجرة زجف كادم النطركف   60

الزكر كالؿلطَ  َ تؿذـ نٍ الطخاؿCَنجرس 
 لبشر كيختاج لجراخٌ بالسبكجٌؿفؼ خاد نٍ ا

http://bit.do/dRn6F 
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22-Oct 
شالد ـبد الوادم مكزٍ 

 أبك الريش
 اِزكندريٌ زجف برج الفرب    

كؿركنجف نٍ الظور ناتح ـنوـ ألـ نٍ الزاؽ 
الجزرل كـدـ القدرة ـلٍ الخركٌ كاآلـ نٍ الظور 

لكقكؼ كسبى تكقؼ تاـ نٍ خركٌ يمنفى مف النكـ اك ا
 نشهى األيزر كلجا 

http://bit.do/dRoc6 

23-Oct القلجكبجٌ زجف القناطر     بزمٌ رنفت 

بإرتذاء بأخد شمامات القلب كبإرتهاع نً ؿلط 
الدـَ كما تـ تسذجص إشابتوا بتكرـ نً الثدم 

م لرؿجفوا نً اِياـ اِيزر نتح ـف الهطاـ القور
 اِكلً ِـتقالوا

http://bit.do/dRG6t 

26-Oct إنزِؽ كؿركنً السرقجٌ زجف الزقازيؽ الفمكمً      دمحم زفد الزمنكدم http://bit.do/dRG28 

26-Oct  نزيؼ داذلً السرقجٌ زجف الزقازيؽ الفمكمً      إزّـ إبراهجـ ابك زيد http://bit.do/dRG28 

26-Oct  ًجرح قطفً نً الرأس السرقجٌ زجف الزقازيؽ الفمكمً      دمحم شابر ـراق http://bit.do/dRG28 

26-Oct جرح قطفً نً الرأس السرقجٌ زجف الزقازيؽ الفمكمً      كزؼ دمحم الزجد ابك م http://bit.do/dRG28 

26-Oct  خرماف مف الفّج لفديد مف األمراض السرقجٌ زجف الزقازيؽ الفمكمً      ـبد ّللٌا الزجد خرب http://bit.do/dRG28 

26-Oct  مشاب بالمزتسهً كتـ ترخجلى السرقجٌ زجف الزقازيؽ الفمكمً      شّح خزجف ساهجف http://bit.do/dRG28 

26-Oct  ًمشاب بالمزتسهً كتـ ترخجلى السرقجٌ زجف الزقازيؽ الفمكمً      أخمد لطه http://bit.do/dRG28 

28-Oct كرـ زرطانً بالمر الدقولجٌ زجف المنشكرة الفمكمً     نكزم أبك زيد http://bit.do/dRM2T 

28-Oct قرخٌ بالمفدة الدقولجٌ زجف المنشكرة الفمكمً     أخمد المفداكم http://bit.do/dRM2T 

28-Oct   سرخ بالركبٌ نتججٌ التفذيب الدقولجٌ زجف المنشكرة الفمكمً     دمحم ـشاـ http://bit.do/dRM2T 

28-Oct  نتاؽ إربً الدقولجٌ زجف المنشكرة الفمكمً     دمحم طلفت http://bit.do/dRM2T 

28-Oct الدقولجٌ زجف المنشكرة الفمكمً     ـبدالهتاح زاهر 
ـدـ انتظاـ ؿربات القلب مق ؿجؽ نً السرياف 

 التاجً
http://bit.do/dRM2T 
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28-Oct ـ المجترالًارتجاع نً الشما الدقولجٌ زجف المنشكرة الفمكمً     ـبدهللا مؤنس. http://bit.do/dRM2T 

28-Oct انزِؽ كؿركنً مق سرخ نً الركبٌ نتججٌ التفذيب الدقولجٌ زجف المنشكرة الفمكمً     ـكض ـبدالزّـ http://bit.do/dRM2T 

28-Oct ًسرخ نً ـظاـ الرزر الدقولجٌ شكرة الفمكمًزجف المف     نتخً ـزم. http://bit.do/dRM2T 

28-Oct  ؿجؽ نً السرياف التاجً الدقولجٌ زجف المنشكرة الفمكمً     إزّـ مكاكم. http://bit.do/dRM2T 

28-Oct ٌمفرض لهقد البشر الدقولجٌ جف المنشكرة الفمكمًس     مشطهٍ سخات http://bit.do/dRM2T 

28-Oct ٍنقد نً اَبشار الدقولجٌ زجف المنشكرة الفمكمً     طارؽ ـجز http://bit.do/dRM2T 

28-Oct مجاة بجؿاء بالفجف الدقولجٌ نشكرة الفمكمًزجف الـ     أخمد البجطار. http://bit.do/dRM2T 

28-Oct نزيؼ مزتمر بكازجر الدقولجٌ زجف المنشكرة الفمكمً     دمحم أخمد بركات http://bit.do/dRM2T 

28-Oct ًتزمـ باللدة الدرقجٌ الدقولجٌ ف المنشكرة الفمكمًزح     سريؼ المكج http://bit.do/dRM2T 

28-Oct نقص نً الشهاُد الدمكيٌ كاستباق زرطاف الدقولجٌ زجف المنشكرة الفمكمً     مكزٍ أبكزيد http://bit.do/dRM2T 

28-Oct ذلق بالكتؼ الدقولجٌ زجف المنشكرة الفمكمً     أمجر مذلكؼ سفّف http://bit.do/dRM2T 

29-Oct 
يازر نبكم ـبد الرازؽ 

 الزجد
41 

تاجر 
 كرتكف

زجف سبجف الككـ 
 الفمكمً 

 المنكنجٌ
مرض الزكرَ الؿلطَ القكلكف الفشبًَ قرخى نً 

ح زكرم نٍ قدمى الجزرل كخرماف مف المفدةَ كجر
 اِنزكلجف

http://bit.do/dRWMz 

29-Oct 
الفربً زادات دمحم ابك 

 جّلٌ
 الدقولجٌ زجف جمشى    

الؿلطَ الزكرَ نجركس زًَ ازتزقاء نً البطفَ 
 كرـ نً الكبدَ جلطٌ نً الكريد البابًَ كنسؿ كلكم

http://bit.do/dRWPx 

30-Oct  نتججٌ اَؿراب ـف الطفاـ القاهرة زجف الفقرب   53 زالـ كنجـ دمحم كنجـ http://bit.do/dRWSS 
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اإلخفاء انقسزٌ اإلخفاء انقسزٌ 
  

 الرابط المخانظٌ مكاف اِذتهاء تارير اِذتهاء المونٌ الزف اِزـ تارير النسر

1-Oct  القاهرة المنزؿ كزط البلد 25/9 مشكر شخهً 22 أخمد خمكدة الزذاكم http://bit.do/dPcWM 

1-Oct  الزكيس زجف ـتاقى 10/9 موندس 59 أزامٌ مشطهٍ دمحم http://bit.do/dPcS9 

1-Oct السرقجٌ المنزؿ 17/9 مدرس باألزهر    ـبد الخمجد مودم دمحم ـبد الفاؿ http://bit.do/dPcXn 

1-Oct 45 دمحم أبكالمجد زفجد 
مدير إدارة بسركٌ الشرؼ 

 الشخً
10/9 

 أثناء ـكدتى مف ـملى
 http://bit.do/dPcXS اِزكندريٌ

1-Oct  ًالزكيس زجف ـتاقى 10/9 طالب 17 دمحم طارؽ بجكم http://bit.do/dPcS9 

1-Oct ًالقلجكبجٌ المنزؿ نً الذانكٌ 20/9 مفلـ أكؿ تارير كجلرانجا 45 مخمكد السانف http://bit.do/dPcXe 

1-Oct  ًالدقولجٌ المنزؿ 10/9   48 كججى خلم http://bit.do/dPcPU 

3-Oct 11/1     ـمر طلفت مخمكد ـبدالكريـ     http://bit.do/dPjNF 

3-Oct اِزكندريٌ نزؿ نً مخرـ بؾالـ 8/8 طالب   دمحم ايمف دمحم رسدم http://bit.do/dPgMY 

3-Oct 1/10 طالب هندزٌ طنطا   دمحم خزجف رسدم 
مف أماـ بكابٌ مجمق الكلجات 

 بمنطقٌ بزبربام
http://bit.do/dPgQb اللربجٌ  

3-Oct سماؿ زجناء المنزؿ نً الفريش 5/10/2015   62 مشطهٍ خزجف الفجؿ http://bit.do/dPjMP 

3-Oct القاهرة مطار القاهرة 30/9     منتشر دمحم هاركف http://bit.do/dPgRH 

4-Oct ـ ٌّ  http://bit.do/dPjK2 السرقجٌ المنزؿ 1/10 طبجب   الزجد ز

4-Oct  السرقجٌ المنزؿ 9/9   56 الزجد كندكر http://bit.do/dPjK2 

4-Oct القاهرة كمجف امنً 21/9/2016 موندس 33 أخمد جماؿ الديف دمحم طاهر http://bit.ly/2gBF98t 

4-Oct القاهرة مخطٌ مترك الزجدة زينب 10/1/2015     أخمد دمحم الزجد أخمد زفجد http://bit.do/dPjK2 

4-Oct ًسماؿ زجناء طريؽ رند القاهرة 25/4/2016     أخمد دمحم سختى ماؿ http://bit.ly/2zG9983 

4-Oct 32 بّؿ ـثماف ـبدالباقً ـطجكق 
السركٌ القابؿٌ لمجاق السرب 

 لشخٍ كالشرؼ ا
18/8/2015 

 مف مخؿ مّبس بقريٌ زجّ
 http://bit.ly/2gYMKek الهجكـ

4-Oct اِزكندريٌ   30/9 مفلـ   خزف ـبد الزمجق نلجهؿ http://bit.do/dPjJ4 
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4-Oct  قجٌالسر المنزؿ 14/9     رياض النجدم http://bit.do/dPjK2 

4-Oct الدقولجٌ مف مزجد بمدينٌ جمشٌ  9/9 مكظؼ بإدارة طلذا التفلجمجٌ 54 شّح ـبد المكلً أبك الهتكح http://bit.do/dPjMt 

4-Oct  ٌاِزكندريٌ المنزؿ 4/8 طالب هندزٌ 22 ـبد الرخمف أزام http://bit.do/dPjNU 

4-Oct  القاهرة   30/9 طالب كلجٌ اآلداب   ـبدهللا دمحم زفد http://bit.do/dPjNj 

4-Oct  السرقجٌ المنزؿ 28/9     ـلً هديكق http://bit.do/dPjK2 

4-Oct  السرقجٌ المنزؿ 9/9 أذشاًُ تنزجؽ باِزهر  52 دمحم ـبدالرخمف رباح http://bit.do/dPjK2 

4-Oct السرقجٌ المنزؿ 24/9   57 دمحم ـلً خزانجف http://bit.do/dPjKn 

4-Oct بفد خشكلى ـلٍ البراءة 23/8 مفلـ أكؿ للٌ ـربجٌ   يـ ممدكح دمحم أخمد ابراق   http://bit.ly/2zGyxKM 

6-Oct 30/9 اماـ كذطجب   أسرؼ بزجكنً الزمر 
مف منزلى بقريٌ الفتكة مركز 

 قطكر
 http://bit.ly/2z0b1vg اللربجٌ

6-Oct السرقجٌ كمجف بطريؽ بلبجس 1/10     تامر زفجد http://bit.ly/2yHQIBt 

6-Oct الدقولجٌ مزجد بمدينٌ جمشٌ  10/9 اماـ كذطجب 57 رجب ـبد الهتاح أخمد http://bit.ly/2xYtKHo 

6-Oct السرقجٌ مف أماـ منزلى بقريٌ النذاس 2/10 مندكب أدكيٌ   د جكدة ـبدالقادرمخمك http://bit.do/dPx6C 

6-Oct السرقجٌ .مف مكتبتى بقريٌ هريٌ 1/10 ذريح ـلكـ 30 كجدم الوكارم http://bit.ly/2yHQIBt 

7-Oct السرقجٌ قريٌ سجبى 2/10     الزجد القزاز http://bit.do/dPx2i 

7-Oct  بكرزفجد مقر ـملى 26/9 بسركٌ مشر للبتركؿ ببكرزفجد 65 الزجد رجب مشطهٍ ـزاـ http://bit.do/dPx85 

7-Oct بكرزفجد     أـماؿ خرة   أخمد النادم ـبدالكريـ http://bit.do/dPx85 

7-Oct بكرزفجد     أـماؿ خرة   طى الفربً ساكر http://bit.do/dPx85 

7-Oct  السرقجٌ قريٌ النكاريٌ 2/10     ـبد هللا الزجد ـبد الزمجق http://bit.do/dPx2i 

7-Oct  ًسرقجٌاؿ قريٌ النكاريٌ 2/10     ـّء الزجد مرـ http://bit.do/dPx2i 

7-Oct السرقجٌ قريٌ سجبى 2/10     دمحم ظريؼ http://bit.do/dPx2i 

7-Oct  بنً زكيؼ كمجف ـند مدذؿ بنً زكيؼ 8/9 طالب 21 دمحم ـلً نادم http://bit.ly/2zw6f4H 

7-Oct ًالسرقجٌ قريٌ النكاريٌ 2/10     مخمكد سكق http://bit.do/dPx2i 

7-Oct  بكرزفجد   9/9 أـماؿ خرة 43 مذتار إبراهجـ ـبدالنفجـ http://bit.do/dPx85 
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7-Oct  بكرزفجد مف منطقٌ القابكطً    مدرس   مشطهٍ الخكت http://bit.do/dPx85 

10-Oct  السرقجٌ المنزؿ بالنكاريٌ 1/10 طالب كلجٌ التجارة   أخمد ناشر http://bit.do/dQeyx 

10-Oct 22/8/2016   25 خذيهٌ نتخً إبراهجـ 
سرؽ "كمجف الريزٌ 

 " الفريش
 http://bit.do/dQfsd سماؿ زجناء

10-Oct الججزة المنزؿ نً هؿبٌ األهراـ 4/10 موندس مدنٍ  54 رزؽ ـبدالتكاب خكاس http://bit.do/dQfzn 

10-Oct  شالد خمادة نكزم الطنججر   
المفود الفالً للوندزٌ كالتكنكلكججا 

 بالفريش
 http://bit.do/dQetD سماؿ زجناء المنزؿ نً الفريش 21/10/2016

10-Oct ًكهر السجر المنزؿ نً ـزبٌ الشفايدة 2/10     ـلً الشهت http://bit.do/dQfiS 

10-Oct اِزكندريٌ المنزؿ 8/8   71 دمحم ابراهجـ زكيداف http://bit.do/dQepf 

10-Oct ٌ17 مخمكد ـبد الهتاح ـطج 
الشؼ الثالث بمدرزٌ الشنايق 

 المتقدمٌ 
 http://bit.do/dQfpj سماؿ زجناء المنزؿ نً الفريش 4/4/2016

10-Oct  ًيركهر الش المنزؿ نً ـزبٌ الشفايدة 2/10     مشطهٍ ـلً الشهت http://bit.do/dQfiS 

11-Oct المنجا مقر ـملى 11/9 إدارة مطام التفلجمجٌ   سفباف دمحم زجد http://bit.do/dQgvR 

11-Oct 26/8 طالب خقكؽ المنشكرة   ـمر زكريا ـبد الخمجد رؿكاف 
طريؽ أخد األكمنٌ ب

 الزمبّكيف 
 http://bit.do/dQgMz الدقولجٌ

11-Oct بنً زكيؼ المنزؿ بقريٌ ناشر 2/8 موندس   دمحم مشطهً أبك هجؿب http://bit.do/dQgiL 

11-Oct القاهرة القاهرةمطار  26/9 موندس   مخمكد ـلً إبراهجـ الجندم http://bit.do/dQgmo 

11-Oct 30/9 ذريح آداب 23 مخمكد دمحم ماهر دمحم 
مخؿ أدكات كورباُجٌ بمدينٌ 

 نشر 
 http://bit.do/dQQw6 القاهرة

12-Oct  11/10 مخازب   خزجف كنجـ 
ينٌ الفاسر مف منزلى بمد
 رمؿاف

 http://bit.do/dQQCu السرقجٌ

12-Oct  السرقجٌ اـتقاؿ ـسكاًُ 3/10     ـبد المفطً أخمد رجب http://bit.do/dQQFk 

12-Oct ًالسرقجٌ المنزؿ 7/10 تاجر   ـلً الزنوكت http://bit.do/dQQFK 

13-Oct 9/9 مفلـ 54 نكرم ـبدالمالؾ خزانجف 
مف مخؿ ـملى بإخدل 

 مدارس مدينٌ القكشجٌ 
 http://bit.do/dQQDN أزجكط

14-Oct  ًزةالجً مف كمجف بمدينٌ أكتكبر 28/9 مخازب   أخمد خلمً الركب http://bit.do/dQQH7 

14-Oct دمجاط المنزؿ 7/9     أزامٌ دمحم الدنجاكم http://bit.do/dQXSk 

14-Oct ًالمنكنجٌ المنزؿ نً مركز السودا 11/10   26 ـبد هللا القاؿ http://bit.do/dQQM7 
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14-Oct دمجاط المنزؿ 7/9     دمحم الدنجاكم http://bit.do/dQXSk 

15-Oct اللربجٌ المنزؿ بمركز زمنكد 8/9 مدرس   خامد زيداف http://bit.do/dQXPG 

15-Oct 12/9 مدرس   زامد دمحم أبكزجد أخمد 

مف مقر ـملى بمدرزٌ النور 
ز الفظجـ بجماجمكف مرؾ

 دزكؽ
 http://bit.do/dQXQV كهر السجر

15-Oct كزط زجناء قزـ نذؿ 27/6/2015 مزارع 24 ـايش زلجماف خزف نريح http://bit.do/dQXSV  

15-Oct السرقجٌ ز ديرب نجـمرؾ يكـ 68 طالب زراـٌ األزهر 19 دمحم ـبد الراؿً النمر http://bit.do/dQXQE 

16-Oct القاهرة مطار القاهرة 12/10 طالب   جابر خزاـ اَزّـ زّـ http://bit.do/dQXUJ  

16-Oct مايك طالب ثانكم 16 ماجد طى خزجف أخمد 
تخانات آذر أثناء تأديتى اـ

 الفاـ
 http://bit.do/dQXWc بنً زكيؼ

16-Oct 6/9 موندس   مشطهً الباز 
مف مركز سرطٌ هوجا بفد 

 إذّء زبجلى 
 http://bit.do/dQXVP السرقجٌ

17-Oct اللربجٌ المنزؿ نً المخلٌ الكبرل 27/9 يكترمدرس ككمب 46 إبراهجـ بكرم مخركس خزف http://bit.do/dRg3L 

17-Oct البخر األخمر مقر ـملى 6/10 يفمؿ نً اللردقٌ 25 أخمد دمحم إماـ http://bit.do/dRg3r 

19-Oct  5/10     أخمد دمحم ـّـ 
األمف الكطنً بفد إذّء 

 زبجلى
مرزٍ 
 مطركح

http://bit.do/dRg9Z 

19-Oct ٌالبخجرة المنزؿ نً خً سبرا بدمنوكر 17/10 كجمجاُجٌ 25 زمجٌ ماهر خزيم http://bit.do/dRg8x 

19-Oct 12/9 طالب جامفٌ األزهر   هجــبد الرخمف أسرؼ إبرا     http://bit.do/dRg9h 

19-Oct  القاهرة مطار القاهرة 15/10   17 مخمجدكؼ لبزاف مخمجدكنجش http://bit.do/dRg7R 

20-Oct الججزة داف الرمايٌكمجف أمنً بمً 18/10   25 ـز الديف أخمد http://bit.do/dRhaA 

21-Oct بنً زكيؼ المنزؿ نً مركز ناشر 31/7 طالب تجارة بنً زكيؼ 22 ازّـ جماؿ اللكؿ http://bit.do/dRn8o 

21-Oct القاهرة المنزؿ نً خلكاف 28/8 مكظؼ بالمفاش 60 أبكخزجبٌ دمحم نراج http://bit.do/dRnYS 

21-Oct القاهرة المنزؿ نً خلكاف 28/8 ربٌ منزؿ 40 أمجمٌ أيمف خزجف http://bit.do/dRnYS 

21-Oct القاهرة المنزؿ نً خلكاف 28/8 مخهظٌ قرآف 26 آيٌ مزفد دمحم الدهساف http://bit.do/dRnYS 

21-Oct القاهرة المنزؿ نً خلكاف 28/8 طالب ثانكم 18 خزجف أيمف خزجف زالـ http://bit.do/dRnYS 

21-Oct السرقجٌ المنزؿ 18/10 طالب شجدلٌ الزقازيؽ   طاهر دمحم ـبد الخمجد الديب http://bit.do/dRn2N 
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21-Oct القاهرة مدينٌ نشر 14/8/2013 طالب األزهر طنطا   ـبد الخمجد دمحم ـبدالزّـ http://bit.do/dRnZ2 

21-Oct بنً زكيؼ م مركز ناشرالمنزؿ ؼ 31/7 طالب هندزٌ بنً زكيؼ 19 ـبد هللا خزف أخمد المفاشرم http://bit.do/dRn8o 

21-Oct القاهرة المنزؿ نً خلكاف 28/8 مخهظ قرآف 32 ـبد هللا مزفد دمحم الدهساف http://bit.do/dRnYS 

21-Oct الدقولجٌ المنزؿ 16/10 مدرس كجمجاء 60 ـبدالرخمف يكزؼ منشكر http://bit.do/dRn2o 

21-Oct القاهرة المنزؿ نً خلكاف 28/8 مكظهٌ بجامفٌ خلكاف 50 ـهاؼ خزجف زالـ http://bit.do/dRnYS 

21-Oct القاهرة المنزؿ نً خلكاف 28/8 كافمكظؼ بجامفٌ خؿ 36 ـمرك أبك خزجبٌ دمحم نراج http://bit.do/dRnYS 

21-Oct القاهرة المنزؿ نً خلكاف 28/8 مكظؼ بجامفٌ خلكاف 32 دمحم جماؿ ـلً إبراهجـ http://bit.do/dRnYS 

21-Oct  ًالقاهرة ـجف سمس السرقجٌ  27/8/2015   48 دمحم جمفٌ يكزؼ ـهجه http://bit.do/dRn2G 

21-Oct القاهرة المنزؿ نً خلكاف 28/8 مكظؼ بجامفٌ خلكاف 40 دمحم يازجف ـبد الكهاب http://bit.do/dRnYS 

22-Oct أخمد الزجد برايا   
ككجؿ مدرزٌ القنطرة كرب 

 الثانكيٌ 
 http://bit.do/dRoc6 اِزماـجلجٌ المنزؿ بالقنطرة 9/9

23-Oct القلجكبجٌ المنزؿ نً الذانكٌ 13/8 مخامً 25 إزّـ دمحم أبك اللجؼ http://bit.do/dRrAq 

23-Oct  أخمد زجد اخمد زالـ   
 مكظؼ بسركٌ المجاق بمدينٌ نذؿ 

7/11/2016 
المنزؿ نً  قريٌ أقطجٌ التابفٌ 

 لمركز بُر الفبد
 http://bit.do/dRGWi سماؿ زجناء

23-Oct 7/11/2016     بدر زجد اخمد زالـ 
المنزؿ نً  قريٌ أقطجٌ التابفٌ 

 الفبد لمركز بُر
 http://bit.do/dRGWi سماؿ زجناء

23-Oct  القلجكبجٌ المنزؿ نً الذانكٌ 13/8 طالب تجارة 21 خزجف دمحم أبك اللجؼ http://bit.do/dRrAq 

23-Oct 7/11/2016   مزف زجد أخمد زالـ 
ريٌ أقطجٌ التابفٌ المنزؿ نً  ؽ

 لمركز بُر الفبد
 http://bit.do/dRGWi سماؿ زجناء

23-Oct  القلجكبجٌ مقر ـملى 15/10 مكظؼ بزكٌ خديد بنوا   ـبدالرؤكؼ ـبدالمخزف دمحم http://bit.do/dRrdn 

23-Oct الججزة المنزؿ نً ارض اللكاء 10/9     لكاخد مفتمد ـرنات ـبدا http://bit.do/dRrey 

23-Oct  7/11/2016     دمحم زجد اخمد زالـ 
المنزؿ نً  قريٌ أقطجٌ التابفٌ 

 لمركز بُر الفبد
 http://bit.do/dRGWi سماؿ زجناء

24-Oct اِزماـجلجٌ قزـ سرطٌ القنطرة كرب  9/9 مخازب 45 ـلً ـبد الجكاد دمحم http://bit.do/dRGWu  

24-Oct 17/10 اماـ كذطجب   ناشر ـكض 
المنزؿ  بمدينٌ الزادس مف 

 أكتكبر
 http://bit.do/dRGVV الججزة

25-Oct البخر األخمر مف مقر ـملى 6/10 يفمؿ نً اللردقٌ   اخمد دمحم إماـ http://bit.do/dRG3m 

25-Oct  اِزكندريٌ مف جامق الرخمٌ بالفشانرة  30/9   19 ـمر دمحم ـبد القادر ذلجؿ http://bit.do/dRG4w 
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25-Oct اِزماـجلجٌ زجف الفزكلً 3/7/2014 مدرس للٌ ـربجٌ 48 دمحم إبراهجـ مشطهٍ السبت http://bit.do/dRG3W 

25-Oct 22/10 طالب هندزٌ األزهر   دمحم جماؿ زفجد دمحمم 
 -المنزؿ نً قريٌ برديف 

 الزقازيؽ 
 http://bit.do/dRG3c السرقجٌ

25-Oct سماؿ زجناء المنزؿ نً الفريش 2/7     مشطهٍ ـايش http://bit.do/dRG3K 

25-Oct سماؿ زجناء المنزؿ نً الفريش 2/7     مشفب ـايش http://bit.do/dRG3K 

27-Oct  38 ـبدالمالؾ قازـ 
إماـ كذطجب مف قريٌ ككـ الزاقجٌ 

 مركز أبك المطامجر
 http://bit.do/dRM4q البخجرة المنزؿ 12/4

27-Oct 
ـبدالكهاب دمحم ـبدالكهاب 

 ـبدالملجث
 24/10 شاخب سركٌ نّتر 32

 مقر ـملى
 http://bit.do/dRM3o أزجكط

27-Oct  26 كريـ ـكض الخداد 
ذريح ذدمٌ اجتماـجٌ جامفٌ 

 اَزكندريٌ
  

مف منزلى بالمنسجٌ الجديدة 
 بمدينٌ كهر الدكار

 http://bit.do/dRM4d البخجرة

27-Oct البخجرة مقر ـملى 12/10 مخامً 28 كؼ مقلد مشطهٍ مخمكد ـبدالرؤ http://bit.do/dRM36 

27-Oct 7/10     هجثـ زمجر نؤاد زلجـ 
أثناء زيارة كالدق المفتقؿ 

 بزجف نرؽ اِمف بدمنوكر 
 http://bit.do/dRM4h البخجرة

28-Oct  إبراهجـ الديب   
طالب بالمفود التكنكلكجً بالفاسر 

 مف رمؿاف
 http://bit.do/dRM2Y السرقجٌ مف اماـ المفود 24/10

28-Oct الججزة مف أماـ زنتر نً سارع نجشؿ 25/5/2016 طالب الثانكيى الفامى    الخزجنً جّؿ http://bit.do/dRM4t 

28-Oct  الهجكـ مف داذؿ الخرـ الجامفً  7/8/2016 طالب أثار  الهجكـ  19 أماف نشر الديف دمحم دمحم http://bit.do/dRM3T 

28-Oct  ًاهرةالؽ مخطٌ مترك أنهاؽ المرج 11/1 يفمؿ بالزجاخٌ    ـمرك أخمد الرناـ http://bit.do/dRM3M 

29-Oct  ًسماؿ زجناء قزـ سرطٌ بُرالفبد  8/11/2015 ننً كورباء بسركٌ القناة  46 أخمد مخمكد متكل http://bit.do/dRWtE 

29-Oct رةالقاق المنزؿ 28/8     أمجمٌ خزجف زالـ http://bit.do/dRWA8 

29-Oct القاهرة المنزؿ نً خلكاف 28/8 مكظؼ بجامفٌ خلكاف   أيمف خزجف زالـ http://bit.do/dRWA8 

29-Oct  القاهرة قزـ دار الزّـ  14/10 طالب بكلجٌ التربجٌ  22 بّؿ هانً كماؿ http://bit.do/dRM4F 

29-Oct كهرالسجر مف زجارتى أثناء ذهابى للفمؿ 1/5 مندكب مبجفات 28 جبر الزجد دمحم الزجد http://bit.do/dRWJG 

29-Oct  ًالقاهرة الزّـ  قزـ دار 14/10 طالب هندزٌ 24 ذالد يزرم ذك http://bit.do/dRM4F 

29-Oct ًالزكيس   8/8 موندس   زجد ذكً ـل http://bit.do/dRWSm 

29-Oct القاهرة المنزؿ 28/8     ـبدهللا مزفد دمحم الدهساف http://bit.do/dRWA8 
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29-Oct  القاهرة المنزؿ 28/8     دمحم جماؿ http://bit.do/dRWA8 

29-Oct  القاهرة المنزؿ 28/8     دمحم يازجف ـلجكة http://bit.do/dRWA8 

30-Oct الزكيس المنزؿ بمزاكف المزتقبؿ 29/10 مدرس 29 زمجر الزجد رساد http://bit.do/dRWSX 

30-Oct البخجرة المنزؿ نً دمنوكر 17/10 طالب تجارة دمنوكر 22 ـمر ـشاـ رساد السريؼ http://bit.do/dRWR5 

30-Oct  21 ناجًدمحم أخمد 
طالب بمدينٌ الثقانٌ كالفلكـ 

 بأكتكبر
16/10 

أثناء ذهابى ِزتّـ بطاقٌ 
 رقـ قكمً

 http://bit.do/dRWTk الهجكـ
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  ظهىر بعذ اخخفاءظهىر بعذ اخخفاء

  

تارير 
 النسر

 المونٌ الزف اِزـ
تارير 
 اِذتهاء

تارير 
 الظوكر

 الرابط المخانظٌ مكاف الظوكر

1-Oct  الزجد دمحم ـلً اللندكر             http://bit.do/dPcZ5 

1-Oct ًمخمكد رزؽ ـبد الباق             http://bit.do/dPcZ5 

1-Oct خاتـ دمحم خزانجف             http://bit.do/dPcZ5 

1-Oct ـلً مخمكد ـبد الفاؿ             http://bit.do/dPcZ5 

1-Oct يازر دمحم يكزؼ دمحم             http://bit.do/dPcZ5 

1-Oct شبخً نتخً مرزً باز             http://bit.do/dPcZ5 

1-Oct ًسفجد القشبً السربجن             http://bit.do/dPcZ5 

1-Oct خزنجف مشطهً أخمد مخمكد             http://bit.do/dPcZ5 

1-Oct ـبد الذالؽ ـلً الزفجد             http://bit.do/dPcZ5 

1-Oct أخمد ـبد هللا زجد             http://bit.do/dPcZ5 

1-Oct أخمد خزجف زفجد نرج             http://bit.do/dPcZ5 

1-Oct إبراهجـ دمحم إبراهجـ نانق             http://bit.do/dPcZ5 

1-Oct ـّء خمديف خزاف دمحم             http://bit.do/dPcZ5 

1-Oct هاسـ جماؿ الديف إبراهجـ             http://bit.do/dPcZ5 

1-Oct أخمد جماؿ ـلً خزف             http://bit.do/dPcZ5 

1-Oct ـبد الزّـ دمحم الزجد مخمكد             http://bit.do/dPcZ5 

1-Oct مفاذ أخمد دمحم ـبد هللا             http://bit.do/dPcZ5 

1-Oct ـبد الرخمف أخمد ـبد الرخمف             http://bit.do/dPcZ5 

1-Oct جماؿ ـبد الرخجـ ـبد المطلب             http://bit.do/dPcZ5 
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1-Oct ـبد الزّـ خزجف مخمكد             http://bit.do/dPcZ5 

1-Oct ذكً رمؿاف أخمد دمحم             http://bit.do/dPcZ5 

1-Oct د الرخمف مشطهً دمحم ـب             http://bit.do/dPcZ5 

1-Oct  ًدمحم أخمد ـبد هللا سلقام             http://bit.do/dPcZ5 

2-Oct القاهرة نجابٌ أمف الدكلٌ الفلجا  1/10 12/9     مفاذ ذجكة http://bit.do/dPcYX 

2-Oct القاهرة نجابٌ أمف الدكلٌ الفلجا  2/10 9/9 مكظؼ 51 شبخً نتخً مرزً باز http://bit.do/dPgNu 

5-Oct  القاهرة اطّؽ زراح 5/10 11/1 طبجب 32 ـمر طلفت https://goo.gl/Lz7fQq 

7-Oct مشطهً دمحم ـبد الوادم             http://bit.do/dPyaa 

7-Oct أيمف دمحم ـبد المنفـ دمحم             http://bit.do/dPyaa 

7-Oct راهجـ دمحمـبد هللا إب             http://bit.do/dPyaa 

7-Oct أزامٌ شّح ـطجى             http://bit.do/dPyaa 

7-Oct ـبد الرخمف شّح ـطجى             http://bit.do/dPyaa 

7-Oct مشطهً ـلً ـلً زجد             http://bit.do/dPyaa 

7-Oct ـمر هساـ خزجف إبراهجـ             http://bit.do/dPyaa 

7-Oct زجؼ الديف كماؿ             http://bit.do/dPyaa 

7-Oct ًمجدم ـبد الخلجـ مشطه             http://bit.do/dPyaa 

7-Oct ـلً زايد أخمد زايد             http://bit.do/dPyaa 

7-Oct مزلـ شبجد زالـ خزجف             http://bit.do/dPyaa 

7-Oct أخمد ـجد دمحم دمحم             http://bit.do/dPyaa 

7-Oct المفتشـ جماؿ ـبد الظاهر             http://bit.do/dPyaa 

7-Oct ٍمخمكد خزجف جابر ـل             http://bit.do/dPyaa 

7-Oct أسرؼ دمحم خزف             http://bit.do/dPyaa 

7-Oct ٍخازـ الزفجد ـل             http://bit.do/dPyaa 
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7-Oct بكر دمحم ـبد الزمجق ـباس             http://bit.do/dPyaa 

7-Oct يازر رجب إبراهجـ ـجد             http://bit.do/dPyaa 

7-Oct مخمكد أبك المجد زفجد مخمكد             http://bit.do/dPyaa 

7-Oct الزجد ـبد الوادم ـّـ             http://bit.do/dPyaa 

7-Oct خزف ـبد الفاطً خزجف             http://bit.do/dPyaa 

7-Oct دمحم خزانجف دمحم أبك الخزف             http://bit.do/dPyaa 

7-Oct دمحم ـبد الرخمف دمحم             http://bit.do/dPyaa 

7-Oct إبراهجـ دمحم دمحم ـبد هللا             http://bit.do/dPyaa 

7-Oct دمحم شالد ـبد الزجد ـبد هللا             http://bit.do/dPyaa 

7-Oct مشطهً دمحم مشطهً إبراهجـ             http://bit.do/dPyaa 

7-Oct بدكم ـبد الكريـدمحم              http://bit.do/dPyaa 

7-Oct يخً مخمكد خامد             http://bit.do/dPyaa 

7-Oct أخمد ـّء خزجف خزجف             http://bit.do/dPyaa 

7-Oct زارة ـبد المخزف دمحم أخمد             http://bit.do/dPyaa 

7-Oct ـبد الفزيز مخمكد الزجد             http://bit.do/dPyaa 

7-Oct مشطهً كامؿ ـبد الفزيز             http://bit.do/dPyaa 

7-Oct خلمً دمحم زالـ ـبد الخلجـ             http://bit.do/dPyaa 

7-Oct ًـبد الناشر خزف مشطه             http://bit.do/dPyaa 

8-Oct ًالقاهرة نجابٌ أمف الدكلٌ الفلجا  8/10 3/10 طالب طب   أزامى شّح ـطجى الهق http://bit.ly/2kJSGMr 

9-Oct  نتخً مشطهً دمحم أخمد أخمد             http://bit.do/dQfvn 

9-Oct دمحم زلجماف ـّء خامد             http://bit.do/dQfvn 

9-Oct منشكر ـمر منشكر             http://bit.do/dQfvn 

9-Oct الزجد أخمد الزجد إبراهجـ             http://bit.do/dQfvn 
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9-Oct ًكججى خلمً ـلً الساذل             http://bit.do/dQfvn 

9-Oct مجزرة نسأت جماؿ دمحم             http://bit.do/dQfvn 

9-Oct نجشؿ نايد دمحم ـكاد             http://bit.do/dQfvn 

9-Oct طى مفكض ـكض             http://bit.do/dQfvn 

9-Oct دمحم ذالد إبراهجـ             http://bit.do/dQfvn 

9-Oct بّؿ ممدكح سكقً ـزب             http://bit.do/dQfvn 

9-Oct ـمر ـبد الفزيز دمحم نايد             http://bit.do/dQfvn 

9-Oct دمحم سكقً الزجد مراد             http://bit.do/dQfvn 

9-Oct إبراهجـ زامً ـبد الخمجد ـبد الفاؿ             http://bit.do/dQfvn 

9-Oct مجدم دمحم ـبد الجكاد ـبد الفزيز             http://bit.do/dQfvn 

9-Oct مزجؼ الديف بنً كماؿ بك ـلمف             http://bit.do/dQfvn 

9-Oct أسرؼ أبك طالب إبراهجـ مجاهد             http://bit.do/dQfvn 

9-Oct ـبد الفزيز ـبد الرخمف زجد ـمر             http://bit.do/dQfvn 

9-Oct نجشؿ الزجد جاد هللا دمحم             http://bit.do/dQfvn 

9-Oct خزف أخمد ـبد الذالؽ             http://bit.do/dQfvn 

9-Oct دمحم زلجماف زجؼ نشر الديف             http://bit.do/dQfvn 

9-Oct إبراهجـ خزجف مخمكد             http://bit.do/dQfvn 

9-Oct  ًأخمد الزجد إبراهجـ ـبد الفاط             http://bit.do/dQfvn 

9-Oct  7/10 25/9   26 مخزف زفد خانظ 

مبتكر الزاؽ نً مزتسهٍ 
 http://bit.do/dQevV القاهرة القشر الفجنً

12-Oct أخمد ـمر مكرـ ـلً زجد   
طالب هندزٌ كهر 

 8/10 5/7 السجر
 نجابٌ أمف الدكلٌ الفلجا 

 http://bit.do/dQQGJ القاهرة

12-Oct تامر أخمد ـبد الخهجظ             http://bit.do/dQXTY 

12-Oct ؿاخً نجشؿ ـكض هللا             http://bit.do/dQXTY 
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12-Oct كقًأخمد ذلجهٌ الزجد دس             http://bit.do/dQXTY 

12-Oct دمحم خزف مخمكد الزفجد             http://bit.do/dQXTY 

12-Oct ـبد الكاخد دمحم أبك سخاتى             http://bit.do/dQXTY 

12-Oct زجد نكر خزجف خزف             http://bit.do/dQXTY 

12-Oct ًدمحم سبؿ ـبد اللن             http://bit.do/dQXTY 

12-Oct  مخمكد أخمد دمحم ـبد الرخمف             http://bit.do/dQXTY 

12-Oct ـّء خزف المخّكم             http://bit.do/dQXTY 

12-Oct  ـبد النبً زجد إزماـجؿ             http://bit.do/dQXTY 

12-Oct ر مشطهً دمحم أنك             http://bit.do/dQXTY 

12-Oct  إيواب خزجف ـبد الفزيز             http://bit.do/dQXTY 

12-Oct  رنجؽ خزف دمحم             http://bit.do/dQXTY 

12-Oct  ًدمحم أخمد خلم             http://bit.do/dQXTY 

12-Oct إزّـ إبراهجـ خلمً إبراهجـ             http://bit.do/dQXTY 

12-Oct يازجف ناركؽ إبراهجـ             http://bit.do/dQXTY 

12-Oct  شالد ـلً مودم دمحم             http://bit.do/dQXTY 

12-Oct ـلً رجب أخمد دمحم             http://bit.do/dQXTY 

12-Oct ج دمحم أخمددمحم نر             http://bit.do/dQXTY 

12-Oct دمحم نتخً دمحم             http://bit.do/dQXTY 

12-Oct الزجد نومً ـبد الخمجد             http://bit.do/dQXTY 

12-Oct ـباس دمحم ـبد الفلجـ             http://bit.do/dQXTY 

12-Oct نؤاد دمحم ـبد الفزيز إبراهجـ             http://bit.do/dQXTY 

12-Oct مشطهً مشطهً ـبد الخلجـ دمحم             http://bit.do/dQXTY 

12-Oct  مخمكد جاد الرب رؿكاف دمحم             http://bit.do/dQXTY 
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12-Oct مخمكد مسخكت             http://bit.do/dQXTY 

12-Oct ـبدهللا هاسـ.             http://bit.do/dQXTY 

18-Oct دمحم ـبد الخهجظ ـلً ـبد الخهجظ             http://bit.do/dRhbo 

18-Oct ًخذيهٌ السخات دمحم مشطه             http://bit.do/dRhbo 

18-Oct ًمشفب جمماؿ مخمكد السام             http://bit.do/dRhbo 

18-Oct أخمد رنفت أخمد شديؽ             http://bit.do/dRhbo 

18-Oct مكد ذلجؿمخمكد بدكم مد             http://bit.do/dRhbo 

18-Oct ًإبراهجـ ـبد الشمد ـل             http://bit.do/dRhbo 

18-Oct  مخرـ نتخً زجد ـجد             http://bit.do/dRhbo 

18-Oct أخمد رمؿاف ـبد الفزيز             http://bit.do/dRhbo 

18-Oct ًيازر رجب دمحم ـل             http://bit.do/dRhbo 

18-Oct ًإزماـجؿ مشطهً ـل             http://bit.do/dRhbo 

18-Oct إزّـ مكزً ـبد الكهاب             http://bit.do/dRhbo 

18-Oct ـبد الرخمف قرنً مفكض             http://bit.do/dRhbo 

18-Oct ـبد الكاخد رزؽ خمادة زجد             http://bit.do/dRhbo 

18-Oct ـّء ـلً مشطهً نكر الديف             http://bit.do/dRhbo 

18-Oct ـلً ـمر دمحم أبك زيد             http://bit.do/dRhbo 

18-Oct سفباف دمحم زجد دمحم             http://bit.do/dRhbo 

18-Oct رجب ـبد الهتاح أخمد زلجماف             http://bit.do/dRhbo 

18-Oct إبراهجـ خزف ـبد الكهاب             http://bit.do/dRhbo 

18-Oct دمحم أخمد ـبد الفظجـ             http://bit.do/dRhbo 

18-Oct مخمكد خزجف أخمد             http://bit.do/dRhbo 

18-Oct ـبد المنفـ مخمكد الزجد             http://bit.do/dRhbo 
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18-Oct  كجدم ـلً كامؿ             http://bit.do/dRhbo 

18-Oct ًمخمكد خنهً مخمكد القبان             http://bit.do/dRhbo 

18-Oct ـبد الفاطً خزاف مذلكؼ             http://bit.do/dRhbo 

18-Oct جواد البزطكيزً ذؿرم             http://bit.do/dRhbo 

18-Oct بزطاكم ذؿرم شجاـ             http://bit.do/dRhbo 

23-Oct القاهرة النجابٌ 23/10 26/9 شخهً   اخمد الزذاكم http://bit.do/dRrAJ 

24-Oct  سوكر     إبراهجـ بكرم مخركس       http://bit.do/dRGWN 

24-Oct  سوكر     دمحم دمحم خمزة كريب       http://bit.do/dRGWN 

24-Oct سوكر     أخمد خمكدة دمحم الزذاكم       http://bit.do/dRGWN 

24-Oct سوكر     ؿ هللايازر الزجد ـبد الخمجد نض       http://bit.do/dRGWN 

24-Oct ًسوكر     بّؿ كماؿ ـبد الفاؿ خجاج       http://bit.do/dRGWN 

24-Oct سوكر     نرج ـبد الفزيز أبك الخديد       http://bit.do/dRGWN 

24-Oct سوكر     دمحم الزجد ـبد الفزيز       http://bit.do/dRGWN 

24-Oct سوكر     ـبد الخمجد مخمكد مخمكد       http://bit.do/dRGWN 

24-Oct سوكر      مشطهًأنس السخات دمحم       http://bit.do/dRGWN 

24-Oct ًسوكر     ذبجب السخات دمحم مشطه       http://bit.do/dRGWN 

24-Oct سوكر     دمحم ـبد الراؿً مندم دمحم       http://bit.do/dRGWN 

24-Oct سوكر     ذالد أخمد مخمكد ـبد البازط       http://bit.do/dRGWN 

24-Oct سوكر     مخمكد خنهً دمحم       http://bit.do/dRGWN 

24-Oct سوكر     لفزيزشبخً مرجاف ـبد ا       http://bit.do/dRGWN 

24-Oct سوكر     أخمد دمحم مخمكد ـبد الزجد       http://bit.do/dRGWN 

24-Oct سوكر     خامد ـبد الرخمف ـبد الكهاب زيداف       http://bit.do/dRGWN 

24-Oct سوكر     ـبد المنفـ إماـ ـلً كججى       http://bit.do/dRGWN 
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24-Oct سوكر     إبراهجـ دمحم إبراهجـ خمكدة       http://bit.do/dRGWN 

24-Oct سوكر     مخمكد دمحم مشطهً السنتكرم       http://bit.do/dRGWN 

24-Oct سوكر     ـبد الرخمف دمحم مشطهً ـبد الفزيز       http://bit.do/dRGWN 

24-Oct سوكر     دمحم ـبد الباقً مخمكد       http://bit.do/dRGWN 

24-Oct سوكر     ـلً دمحم أخمد ـبد الناشر       http://bit.do/dRGWN 

24-Oct سوكر     جمفٌ الزجد ـبد الهتاح       http://bit.do/dRGWN 

24-Oct سوكر     ـماد الديف دمحم سهجؽ       http://bit.do/dRGWN 

24-Oct ًسوكر     دمحم ـبد الزمجق ـل       http://bit.do/dRGWN 

24-Oct سوكر     ـبد الجكاد مخمكد ـبد الجكاد       http://bit.do/dRGWN 

29-Oct 
 ـبد الكهاب دمحم ـبد الكهاب ـبد الملجث

32 

شاخب سركٌ 
 25/10 نّتر 

 المنكنجٌ إذّء زبجؿ 29/10
http://bit.do/dRWMM 

30-Oct ًسوكر     أبك زيد كامؿ دمحم ـبد اللن       http://bit.do/dRWUF 

30-Oct ًسوكر     دمحم نؿؿ مشجلخ       http://bit.do/dRWUF 

30-Oct سوكر     ـادؿ سفباف ـبد التكاب       http://bit.do/dRWUF 

30-Oct سوكر     دمحم شهكت أخمد أخمد       http://bit.do/dRWUF 

30-Oct سوكر     دمحم ـبد الفزيز ـادؿ       http://bit.do/dRWUF 

30-Oct سوكر     رمؿاف سفباف ـبد الكريـ       http://bit.do/dRWUF 

30-Oct سوكر     شبجد دمحم مخمكد       http://bit.do/dRWUF 

30-Oct سوكر     ـّء الديف مشطهً ذؿر       http://bit.do/dRWUF 

30-Oct سوكر     أبك زيد أسرؼ رمؿاف       http://bit.do/dRWUF 

30-Oct سوكر     ـلً رمؿاف أبك إزماـجؿ       http://bit.do/dRWUF 

30-Oct  سوكر     إبراهجـ الزجد إبراهجـ       http://bit.do/dRWUF 

30-Oct سوكر     دمحم ناؿؿ أخمد دمحم ناؿؿ       http://bit.do/dRWUF 

30-Oct سوكر     إبراهجـ ـبدق إبراهجـ إبراهجـ       http://bit.do/dRWUF 

http://bit.do/dRGWN
http://bit.do/dRGWN
http://bit.do/dRGWN
http://bit.do/dRGWN
http://bit.do/dRGWN
http://bit.do/dRGWN
http://bit.do/dRGWN
http://bit.do/dRGWN
http://bit.do/dRGWN
http://bit.do/dRWMM
http://bit.do/dRWUF
http://bit.do/dRWUF
http://bit.do/dRWUF
http://bit.do/dRWUF
http://bit.do/dRWUF
http://bit.do/dRWUF
http://bit.do/dRWUF
http://bit.do/dRWUF
http://bit.do/dRWUF
http://bit.do/dRWUF
http://bit.do/dRWUF
http://bit.do/dRWUF
http://bit.do/dRWUF


30-Oct سوكر     دمحم إبراهجـ هساـ أخمد       http://bit.do/dRWUF 

30-Oct سوكر     أخمد ـبد الفلجـ ناركؽ       http://bit.do/dRWUF 

30-Oct ًسوكر     مشطهً ساهجف ـبد الفاط       http://bit.do/dRWUF 

30-Oct  سوكر     زكريا زلجماف دمحم       http://bit.do/dRWUF 

30-Oct  سوكر     منشكر ـمرك ـبد الفزيز       http://bit.do/dRWUF 

30-Oct  سوكر     خلمًشالد ـبد المخزف       http://bit.do/dRWUF 

30-Oct سوكر     مشطهً دمحم أخمد       http://bit.do/dRWUF 

30-Oct سوكر     ـمار ـبد الرخمف       http://bit.do/dRWUF 

30-Oct سوكر     إزّـ زفجد ناركؽ       http://bit.do/dRWUF 

30-Oct سوكر     ـبد اللهار دمحم إزماـجؿ       http://bit.do/dRWUF 

30-Oct  سوكر     دمحم خزجف ـبد الفاؿ       http://bit.do/dRWUF 

30-Oct سوكر     الزجد دمحم إبراهجـ ـبد المججد       http://bit.do/dRWUF 

30-Oct ًسوكر     أخمد مخمكد ـبد الفاط       http://bit.do/dRWUF 

30-Oct ًسوكر     إبراهجـ أخمد الزجد مشطه       http://bit.do/dRWUF 

30-Oct سوكر     بزاـ أخمد دمحم مخمكد       http://bit.do/dRWUF 

31-Oct القاهرة لٌ الفلجا نجابٌ امف الدك   سور     أخمد الزذاكم http://bit.do/dR3ky 
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  ـنؼ الدكلٌـنؼ الدكلٌ

  
تارير 
 النسر

 الرابط المخانظٌ المكاف الخدث

1-Oct  الزكيس زجف ـتاقى مفتقّن مف زجف ـتاقٌ بالزكيس لزجف الزقازيؽ الفمكمً 18ترخجؿ تفزهً لػ http://bit.do/dPcUA 

1-Oct  اختجاز كالد ذالد مخمكد كأذتى لمزاكمتى كإجبارق ـلٍ تزلجـ نهزى     http://bit.do/dPcVy 

2-Oct  ٍا 33ارتهاع ـدد المقبكض ـلجوـ نً الخملٌ األمنجٌ ـلٍ المثلججف إل  http://bit.do/dPc4V القاهرة بمدينٌ نشر نجابٌ أمف الدكلٌ الفلجا  سذشن

3-Oct 
يكـ كاألمف  15إستباكات مق األمف بفد شدكر قرار تجديد خبس مفتقلً الدنكؼ 

 يزتذدـ قنابؿ اللاز المزجلٌ للدمكع 
 http://bit.do/dPgMW أزكاف  

3-Oct 
كمتومٌ .. «جماـٌ المثلججف»اتوامات باِنؿماـ لػ: «ـلـ قكس قزح»نً كاقفٌ 

 تتفرض للؿرب
 http://bit.do/dPgQJ القاهرة  

4-Oct 
ِرتكابى جريمٌ الدناع !! نشؿ باخث الدكتكراة تقادـ الذطجبَ قبجؿ اكمالى الدكتكراة

 نجرـف مشريٌ تجراف كشنا
 http://bit.ly/2giuKv8 القاهرة  

5-Oct 
 صطنً قكات مف األمف المركزم دلكقتً مكجكدة ؼ زجف القناطر كدذلكا أذدكا 

 مفتقؿ مف الفنابر كلما السباب اـترؿكا ؿربكا قنابؿ كاز جكا الفنابر
 http://bit.ly/2giuKv8 القلجكبجٌ زجف القناطر

5-Oct 

قامت قكات الججش ذّؿ الجكمجف الماؿججف بإزالٌ ـسرات المنازؿ كتجريؼ ـسرات 
األندنٌ مف األراؿً المجاكرة كذلؾ دكف زابؽ إنذار خجث تـ هدـ كثجر مف المنازؿ 

المدينٌ للسور دكف الزماح لألهالً بنقؿ أكراؿوـَ باَؿانٌ للخشار المهركض ـلٍ 
 .  الثانً ـلٍ التكالً

 http://bit.ly/2i6mL4C سماؿ زجناء رند

5-Oct  ًالقاهرة   إخالٌ أكراؽ الطهؿ ـبدالرخمف الٍ المهت http://bit.ly/2iA5dSd 

6-Oct 

كلجٌ الخقكؽ جامفٌ المنشكرة تـ الخكـ ـلجى بفامٍجف كتـ إنواءطالب ب "زامً إبراهجـ"  
يكلجك الماؿً لكف لـ يتـ اَنراج ـنى كتـ إذهاُى قزرينا لما 14مدة خبزى يكـ  يقرب  

ا كازتمرت التجديدات 15مف سور ثـ ظور نً نجابٌ دكرنس كتـ تجديد خبزى  يكمن  
يتـ اَنراج ـنى ختً اآلف زبتمبر لكف لـ 17ثّث مراتَ كتـ إذّء زبجلى يكـ  . 

 http://bit.ly/2gMryLV الدقولجٌ دكرنس

7-Oct 
أكتكبر الفالـ يكرـ الخقكقً دمحم زارع كالخككمٌ المشريٌ تمنفى مف خؿكر  صضنً

 خهؿ التكريـ
 http://bit.ly/2zQJAkA القاهرة  

8-Oct 
أمف الدكلٌ »إخالٌ الدـاكل الجديدة بقؿايا التظاهر كاَرهاب كتفطجؿ الفمؿ إلٍ 

 «طكارئ
 http://bit.do/dPydw القاهرة  
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9-Oct 

جنايات سماؿ  ؼضصطلزنٌ  عػالجكـ أثناء تجديد خبس المجمكـى الثانجى نً القؿجٌ 
كريٌ كالمفركنٌ إـّمجا بقؿجٌ مخاكلٌ اكتجاؿ الناُب الفاـ المزاـد القاهرة الفس

مفتقؿ ككاف القهص  ظصضمفتقؿَ كانت المخكمٌ تنظر قؿجٌ أذرل بوا  عػكـددهـ 
مزدخـ قاـ خرس المخكمٌ بمنق المخامجات مف الدذكؿ كما منق ـدد كبجر مف األهالً 

ردكف ـلً القهص يمنق الدناع مف الدذكؿ تهتجش المخامجف يتـ بسكؿ موجف تـ نرض ؾ
مف التكاشؿ مق مككلجى المخكمٌ نظرت القؿجٌ األذرمَ كبالطبق كاف هناؾ شكت 

 عػقامت المخكمٌ يرنق الجلزٌَ كطلبت إذراج مفتقلً القؿجٌ  (مفتقؿ ؼػض)بالقهص 
جنايات سماؿ القاهرة الفزكريٌ ككؿفوـ نً زجارات الترخجّتَ كلما  ؼضصطلزنٌ 

اِنتظار بزجارات الترخجّت نً هذا الجك الخار ازتدـت المخكمٌ  رنض المفتقلكف
الدناع كأذبرتى أنى زتنظر التجديد بدكف متومجفَ بؿ كلف تزتمق للساهد نً القؿجٌ 

األذرمَ كأف المخكمٌ كاؿبىَ كطلب مف الدناع إثبات خؿكرقَ نرنض الدناع 
ِ المتومجف كِ الدناع كانزخب كجددت المخكمٌ خبس المتومجف دكف زماع النجابٌ ك

 جدير بالذكر أف ذات الوجٌُ زتنظر الدـكم بفد إخالتوا للمخاكمٌ

 http://bit.do/dQdTM القاهرة جنايات سماؿ القاهرة

10-Oct 
خاشرت قكات السرطٌَ كاألمف المركزمَ كالقكات الذاشٌَ كالسرطٌ النزاُجٌ ـددا 

اُتّؼ خملٌ الماجزتجرَ الذم قرركا اِـتشاـ كالجلكس ـلٍ األرض نً  مف أنراد
 سارع قشر الفجنًَ كذلؾ بفد نض تظاهرتوـ مف قبؿ أنراد السرطٌ

 http://bit.ly/2xwfsxE القاهرة كزط البلد

10-Oct  ٍالبخجرة دمنوكر دق المفتقؿ بهرؽ األمف بدمنوكر أثناء زيارتى لكاؿ" هجثـ زمجر"القبض التفزهً ـل http://bit.do/dQejX 

10-Oct ٌالهجكـ مزتهٍ الهجكـ الفاـ خبس نردم أمف بمزتسهٍ الهجكـ الفاـ بتومٌ مخاكلٌ اكتشاب مرانقٌ مريؿ http://bit.do/dQg36 

11-Oct 
دمحم الزجد زلجماف مدير مكتب المشرم الجكـ نً اللردقٌ مختجز لرنؿى اَنشاح  

 ـف مشدرق نً ذبر مرتبط بسخنٌ قمد نرنزً
    http://bit.do/dQg5u 

12-Oct 
لى المككف اَزماـجلجٌ كتودـ منز#الخكجـ نً _زلجماف#األمف تفتقؿ الكاتب الشخهً 

 طكابؽ 4مف 
 http://bit.do/dQQxy اِزماـجلجٌ نايد

14-Oct 
اِمف يمنق اقامى مؤتمر ِهالً المكظهجف المخبكزجف نً مقر النقابى المزتقلى للفاملجف 

 بمشلخى الؿراُب الفقاريى بالزجدق زينب
 http://bit.do/dQQHU القاهرة الزجدة زينب

15-Oct 
مف اَزكندريٌ َجبار زكجوا ـلٍ " نفمٌ جابر هساـ"القبض التفزهً ـلٍ الزجدة 

 تزلجـ نهزى 
 http://bit.do/dQXRw اِزكندريٌ الفامريٌ

18-Oct الججزة سارع الورـ ر خاكؿ اكتشاب ـركسإذّء زبجؿ ؿابط سرطٌ متوـ بقتؿ مزجؿ ذط http://bit.do/dRg88 

18-Oct  ًالمنجا مطام «اقتخاـ مدرزٌ المنجا»إذّء زبجؿ ؿابط السرطٌ ن http://bit.do/dRg8K 

22-Oct دمجاط البشارطٌ ـلٍ التكالٍ مف قبؿ قكات األمف 200ـ الػازتمرار خشار قريٌ البشارطٌ للجك http://bit.do/dRn8A 

22-Oct  ًالمنجا كيفتدم بالؿرب ـلٍ أخد #راُد سرطٌ يقتخـ المدرزٌ التجريبجٌ اِبتداُجٌ ن
 التّمجذ كبفض المدرزات بزبب مساجرة أطهاؿ

 http://bit.do/dRn8G المنجا  

22-Oct 160 اِزكندريٌ ازتاد برج الفرب 74نٍ قبؿٌ األمف بزبب إرتداء تٍ سجرت  " اكلتراس أهّكل" مف http://bit.do/dRobL 

http://bit.do/dQdTM
http://bit.ly/2xwfsxE
http://bit.do/dQejX
http://bit.do/dQg36
http://bit.do/dQg5u
http://bit.do/dQQxy
http://bit.do/dQQHU
http://bit.do/dQXRw
http://bit.do/dRg88
http://bit.do/dRg8K
http://bit.do/dRn8A
http://bit.do/dRn8G
http://bit.do/dRobL


23-Oct 
اقلتٌ زكهاج إكّؽ الكنجزٌ يخدث اِف ازتلاثٌ ـاجلٌ مف أهؿ قريٌ الخاجر مركز س

الكخجدة األمف يمنق المزجخججف مف دذكؿ الكنجزٌ كالخككمٌ ما قشرت ربنا يباركوـ 
 قطفت الماء كالكورباء ـف الكنجزٌِجبارهـ ـلً كلقوا

 http://bit.do/dRG5J زكهاج قريٌ الخاجر مركز زاقلتٌ

24-Oct القاهرة النجابٌ الفامٌ يكـ ركـ انتواء نترة خبزى اِختجاطً 45ساـ جفهر تجديد خبس ق http://bit.do/dRGVt 

24-Oct 

ذّؼ بجف مخكمٌ جنايات القاهرةَ المنفقدة بمفود أمناء السرطٌ بطرةَ برُازٌ 
َ "نض اـتشاـ رابفٌ الفدكيٌ"المزتسار خزف نريدَ نٍ القؿجٌ المفركنٌ إـّمجنا بػ

بفد أف طلب دناع ـشاـ زلطاف ناُب رُجس خزب الكزطَ إرجاء مناقسٌ اللكاء 
ـبدهللا مزاـد كزير الداذلجٌ لقطاع األمف المركزمَ ساهد اَثبات نً القؿجٌ إثر 

كأشر . تفرض زلطاف لُكماء داذؿ قهص اِتواـَ لخجف تكقجق الكسؼ الطبٍ ـلجى
ِ ماؿً إثبات ذلؾ نً مخؿر الجلزٌَ قبؿ أف يناقش الساهد مفلّ المخامً أبك الق

ذلؾ بأف مف خؽ الساهد زماع تلؾ المناقسٌ كمرؿى يخكؿ دكف ذلؾَ لجفقب المزتسار 
المخامً متومان إياق " كارنجى"َ كطلب زخب "هاتكا للمتوـ بزككتى: "خزف نريد قاُّ

 ".يسٌكش ـلٍ زجر الدـكل"بأنى 

 http://bit.do/dRGXo القاهرة ةمفود أمناء السرط

25-Oct 

مبانً كنجزٌ كانت تقاـ بوا الشلكات الدينجٌ ذّؿ أزبكع كاخدَ بخجٌ ؿركرة  4كلؽ 
. ازتكماؿ التراذجص الرزمجٌ التً تمتنق الجوات المزُكلجٌ كالفادة ـف منخوا لألقباط

كقد كانت الشلكات تقاـ بانتظاـ بمفرنٌ . دة بزكهاجكناُس بمخانظٌ المنجا ككاح 3
 . الجوات األمنجٌ كأهالً هذق القرل

  
المنجا 

 كزكهاج
http://bit.do/dRGXz  

25-Oct 
طلب أذذ ـربجٌ مكركباص .. سرطً يتزبب نً أزمٌ نً مكقؼ المريكطجى الورـ

نما كاف مف السرطً إنى أنواؿ ـلجى ؿرب كقبض  مأمكريٌ بالقكق نرنض الزاُؽَ
ٍى قزـ السرطٌ لرنؿى طلكع المأمكريٌ   ـلجى كأذذق ـل

 http://bit.do/dRGZW الججزة الورـ

25-Oct  ٌالزكرتجر الفاـ لنقابٌ الشخهججف يشادر خؽ الشخهججف نً السككل كيسترط المكانق
 ـؿاء قبؿ تقديمواـلٍ سكاكل اِ

 http://bit.do/dRG2a القاهرة نقابٌ الشخهججف

26-Oct  أمجف سرطٌ يقتخـ مدرزٌ بقريٌ طخا بكش ببنً زكيؼ كيخطـ أثاثوا بزبب إشرارق
 ـلٍ اشطخاب ابنتى قبؿ انتواء الجكـ الدرازً

 http://bit.do/dRG4F بنً زكيؼ قريٌ طخا بكش

29-Oct 
القبض ـلٍ ـسرة أنراد مف أزرة كاخدة كإذهاءهـ قزريا َجبار نرد مف األزرة 

 .هارب ـلٍ تزلجـ نهزى
 http://bit.do/dRWA8 القاهرة  

30-Oct 
رند #كزط مدينٌ " اَماـ ـلً"خً الججش يقكـ بتهججر ـدة منازؿ دنفٌ كاخدة نً 

 كزة#ؿمف المرخلٌ الثالثٌ مف المنطقٌ الفازلٌ مق 
 http://bit.do/dRWPY سماؿ زجناء رند

  

  

http://bit.do/dRG5J
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حفاصُم األخبار حفاصُم األخبار 

  انقخمانقخم

أكتكبر  2
 

 :األمف المشريٌَ كهـمف المكاطنجف المشريجف ذارج إطار القانكفَ ـلٍ يد قكات  3كرد للمنظمٌَ قتؿ 
اَ طالب بكلجٌ الوندزٌَ مف أبناء قريٌ اللكاج  22دمحم ـبد الكريـ مرـًَ  .1  .مخانظٌ الهجكـ -مركز إبسكام  -ـامن
اَ ترزمَ مف أبناء قريٌ المنسجٌ مركز ناشر 29مخمكد بركات دمحم دمحمَ  .2  .بنً زكيؼ/ ـامن
 .لـ تفلف الداذلجٌ المشريٌ ازمى بفد .3

تسريف األكؿَ كادـت الداذلجٌ نً /أكتكبر 02شادر مف كزارة الداذلجٌ المشريٌَ نقد أـلنت قتلوـ الجكـ  كبخزب بجاف رزمً
القاهرةَ كتـ التفامؿ / مايك 15كالكاُنٌ بمنطقٌ  (تخت اَنساء)بجانوا كركد مفلكمات لديوا ـف تردد مجمكـٌ ـلٍ منطقٌ المقابر 

دكلٌ كاِنتقاؿ للمكاف المسار إلجى كمخاشرتى إِ أنى خاؿ اقتراب القكات للمكاف مق تلؾ المفلكمات ـقب ازتُذاف نجابٌ أمف اؿ
نكجُت بإطّؽ أـجرة ناريٌ كثجهٌ تجاهوا مما دنفوا للتفامؿ مق مشدر النجراف كأزهر ذلؾ ـف مشرع ثّثٌ مف الفناشر أمكف 

بذشكص هذق الكاقفٌ كقاُق زابقٌ كجر شخجخٌَ خجث كتؤكد المنظمٌ أْف ادـاءات الداذلجٌ المشريٌ  .تخديد سذشجٌ اثنجف منوـ
 .كثقت المنظمٌ اـتقاؿ ـسرات مف المكاطنجفَ ثـ إذهاُوـ قزريناَ ثـ قتلوـ ذارج إطار القانكف

تمكز الماؿًَ لُطّع /يكلجك 24دمحم ـبد الكريـ مرـًَ كاذتهاُى قزرينا منذ / خجث كثقت المنظمٌَ اـتقاؿ المكاطف المشرم
 http://ow.ly/w7QU30fcANV http://bit.do/dPcYa :ـبر الرابط -لمنظمٌ ـلٍ تكثجؽ ا

 
 

أكتكبر  3
 

برشاص ـسكاًُ ـند كمجف المازكرة جنكب رند كما قتؿ ساب آذر " أخمد"كإشابٌ سقجقى  "دمحم زلجـ شبجد"مقتؿ الساب 
ـاـ طالب بمدرزٌ التجارة بنجفَ برشاص ـسكاًُ مف كمجف الريزٌ سرؽ الفريش  17" ـبد الرخمف دمحم أنكر زكزؾ"دـٍ م

http://bit.do/dPjMZ 
 
 

أكتكبر  6
 

اـ نً تبادؿ َطّؽ النجراف الذم أـلنت قكات األمف تشهجتى قبؿ أم مخمكد بركاتأهالً مركز ناشر ببنً زكيؼ يسجفكف جثماف 
 https://tinyurl.com/y82qssd6مايك  15بمدينٌ 

 
 

أكتكبر  10
 

بارزا كألقت  تاجرا زكدانجاقكة مف الججش المشرم طاردت : مرازؿ الجزيرة نقّ ـف ناُب داُرة خّيب بالبرلماف الزكدانً
 http://bit.do/dQeD5. القبض ـلجى قبؿ أف تقتلى بالرشاص بالقرب مف مدينٌ سّتجف

 
 
أكتكبر  14

 
مف مدينٌ السجر زكيد برشاص " زّمٌ أبك الفراج"ـاـ مف مدينٌ الفريش ك  40 "أيمف يكزؼ الزجّكم"مقتؿ المكاطف : ـاجؿ

لزمؾ بالفريش كمفاق زجارة نشؼ أيمف زاكف ـند زكؽ ا .ـسكاًُ أثناء قدكموـ مف ـملوـ مزاء الجكـ مف مدينٌ السجر زكيد
. نقؿ بجكزع سجبزً ككاراتجى َ الجكـ كهك راجق مف السجر زكيد طلقٌ طايسٌ قؿت ـلٍ خجاتىَ زتسجق الجنازة كدان بإذف هللا

http://bit.do/dQQMR 
 

أكتكبر  15
 

الجكـ بالتشدم لمخاكلٌ إرهابجٌ  1630نجخت قكات إنهاذ القانكف الزاـٌ نٍ إطار الفملجٌ خؽ السوجد ... بجاف القكات المزلخٌ
نرد إرهابٍ كإشابٌ نرد أذر كتدمجر ـربتاف دنق رباـٍ  24ناسلٌ ِزتوداؼ نقاط تأمجف بمنطقٌ القكاديس أزهرت ـف مقتؿ 

http://ow.ly/w7QU30fcANV
http://bit.do/dPcYa
http://bit.do/dPjMZ
http://bit.do/dQeD5
http://bit.do/dQQMR


هذا كتؤكد القكات المزلخٌ . قٌأنراد مف قكاتنا كجارل ازتمرار تمسجط المنط 6تزتذدموا الفناشر اَرهابجٌ كقد أزتسود 
 http://bit.do/dQXTb. إزتمرار جوكدها للقؿاء ـلٍ الفناشر اَرهابجٌ 

 
 

أكتكبر  23
 

نرد تكهجرل سديدل الذطكرة كتتخهظ ـلٍ كمجٌ  (6)قكات إنهاذ القانكف بالججش الثانٍ المجدانٍ تتمكف مف القؿاء ـلٍ ـدد 
  رة مف األزلخٌ كالذذاُركبً

 
ازتمرارا لجوكد القكات المزلخٌ نٍ مكانخٌ الفناشر اَرهابجٌ َ كبناءن ـلٍ مفلكمات إزتذباراتجٌ مؤكدة تهجد بتكاجد ـدد مف 

نكـجٌ  الفناشر التكهجريٌ بأخد البؤر اَرهابجٌ بسماؿ زجناء َ قامت قكات إنهاذ القانكف بالججش الثانٍ المجدانٍ بتنهجذ ـملجٌ
نرد تكهجرل سديدل الذطكرة كالتخهظ ـلٍ كمجٌ كبجرة مف األزلخٌ  (6)كمداهمٌ البؤرة اَرهابجٌ مما أزهر ـف مقتؿ ـدد 

. هذا كتكاشؿ قكات إنهاذ القانكف بالججش الثانٍ المجدانٍ جوكدها للقؿاء ـلٍ الفناشر التكهجريٌ بسماؿ زجناء . كالذذاُر
http://bit.do/dRrA5 

 
 

  أكتكبر  27
 

إرهابجا نً استباكات ـلٍ طريؽ الكاخات  12مقتؿ 
كجوت األجوزة األمنجٌ الجكـ الجمفٌ ؿربٌ قكيٌ للفناشر اَرهابجٌ ثأرا لدماء رجالوا الذيف ازتسودكا األزبكع الماؿً بطريؽ 

مف  12إف  -نً تشريد ذاص لككالٌ أنباء السرؽ األكزط  -كقاؿ مشدر أمنً رنجق المزتكل بكزارة الداذلجٌ  .الكاخات
بطريؽ الكاخات بنطاؽ  175الفناشر اَرهابجٌ سديدة الذطكرة قتلكا شباح الجكـ نً استباكات ـنجهٌ مق قكات األمف بالكجلك 

كأكؿد أف  .هابجٌمخانظٌ الكادم الجديدَ مسجرا إلٍ ازتمرار ـملجات التمسجط بمخجط المنطقٌ لؿبط كانٌ الفناشر اَر
مفلكمات كانت قد تكانرت لقطاع األمف الكطنً مهاداها تكاجد ـدد مف الفناشر اَرهابجٌ بأخد المدقات الجبلجٌ المتاذمٌ للكجلك 

بطريؽ الكاخات خجث تـ ـلٍ الهكر التفامؿ مق تلؾ المفلكمات كتكججى مأمكريٌ مف قطاـات األمف الكطنً كاألمف  175
كأسار المشدر إلٍ أنى لدل كشكؿ القكات إلٍ  .ـاـ إؿانٌ إلٍ الفملجات الذاشٌ للقبض ـلٍ تلؾ الفناشرالمركزم كاألمف اؿ

المنطقٌ المسار إلجوا ازتسفرت تلؾ الفناشر اَرهابجٌ كجكدها كبادرت بإطّؽ كابؿ مف األـجرة الناريٌ تجاهواَ مما اؿطر 
مف الفناشر اَرهابجٌ كؿبط كمجٌ  12خجث أزهرت اِستباكات ـف مقتؿ  القكات إلٍ اِستباؾ مفوـ كمبادلتوـ إطّؽ النجرافَ

 http://bit.do/dRG5h. كبجرة مف األزلخٌ الناريٌ كالذذجرة بخكزتوـ
 
 

  "أزجكط-الذارجٌ"طريؽ  175نً استباكات مق األمف بالكجلك  13ارتهاع ـدد قتلٍ اَرهابجف إلٍ .. ـاجؿ
بطريؽ  175قاؿ مشدر أمنًَ إف ـدد القتلٍ نً شهكؼ اَرهابججف ذّؿ اِستباكات الداُرة اآلفَ مق قكات األمف نً الكجلك 

كتجرم قكات األمفَ ـملجٌ تمسجط لطريؽ الكاخاتَ منذ نخك أزبكعَ ـقب تنهجذ مداهمٌ  .قتجّ 13أزجكطَ ارتهق إلٍ -الذارجٌ
. إرهابجنا 15مف قكات األمفَ كمقتؿ كإشابٌ  16اتَ أزهرت ـف ازتسواد ألككار إرهابججف نً شخراء الكاح

http://bit.do/dRG5x 
  

http://bit.do/dQXTb
http://bit.do/dRrA5
http://bit.do/dRG5h
http://bit.do/dRG5x


 
أكتكبر  28

 
 « الذارجٌ»إرهابجا بطريؽ  13ننسر الشكر األكلٍ لتشهجٌ الداذلجٌ لػ

 
بتشهجتوـ نجر الجكـ الجمفٌَ بفد استباكات مزلخٌَ بطريؽ « ةالداذلً»َ ـلٍ شكر اَرهابججف الذيف قامت "التخرير"خشلت 

كأسار بجاف الداذلجٌ إلٍ أف ـملجات المتابفٌ كمفلكمات قطاع األمف الكطنً . إرهابجا 13التً قتؿ نجوا  (الذارجٌ -أزجكط )
 (الذارجٌ -أزجكط)يؽ بطر 47كسهت ـف تمركز مجمكـٌ مف الفناشر اَرهابجٌ بإخدل مزارع اِزتشّح الكاُنٌ بالكجلك 

كاتذاذهـ مف أخد مف المنازؿ بوا مأكل مؤقتا لوـ بفجدا ـف الرشد األمنً ِزتقباؿ الفناشر المزتقطبٌ خديثا لتدريبوـ ـلٍ 
« مفركٌ الهجر»تكسؼ تهاشجؿ « الداذلجٌ»ساهد أيؿا. ازتذداـ األزلخٌَ كإـداد الفبكات المتهجرة قبؿ تنهجذ ـملجاتوـ الفداُجٌ

زاـٌ رزاُؿ لـ تشؿ إلٍ  24آِؼ قؿجٌ متفلقٌ باألمف اِقتشادم نً  9شر إرهابجٌ بطريؽ أزجكط الداذلجٌ تخرر مق ـنا
تخركت مأمكريٌ نجر الجكـَ كتـ ازتوداؼ »: تذاكر الطجراف لتركجا أرذص مف الداذلً كأؿاؼ.. رُجس الكزراء باألقشر

ركٌ كانٌ أجوزة الكزارة المفنجٌ كخاؿ اتذاذ إجراءات خشار المنطقٌ بمسا (ـقب ازتُذاف نجابٌ أمف الدكلٌ الفلجا)المزرـٌ 
كأزهرت ـملجات .  المخجطٌ بوا نكجُت القكات بإطّؽ أـجرة ناريٌ تجاهوا بكثانٌَ مما دنق القكات للتفامؿ مق مشدر النجراف

دل بفؿوـ مّبس ـزكريٌَ يرت (جار الفمؿ ـلٍ تخديدها)جثٌ  13التمسجط ـقب الزجطرة ـلٍ المكقؼ ـف الفثكر ـلٍ 
مـ  9َ كطبنجٌ خلكاف ـجار 39×7.62بنادؽ آلجٌ ـجار  7َ ك54×7.62خزاـ نازؼَ كزّح متفدد ـجار  2باَؿانٌ لؿبط 

.  (جار نخشوا)جنجواَ كبفض األكراؽ التنظجمجٌ كالكتب الدينجٌ  1750طكيؿَ ككمجٌ كبجرة مف الذذجرة مذتلهٌ األـجرة كمبلم 
أف التفامؿ أزهر ـف كقكع بفض التلهجات بإخدل مدرـات قطاع األمف المركزم المساركٌ نً المأمكريٌَ  كأكؿخت الداذلجٌ

.  كتـ إذطار نجابٌ أمف الدكلٌ الفلجا بالكاقفٌ ِتذاذ الّزـَ كالتً باسرت التخقجقات نجوا
http://bit.do/dRM2H 

 
 

أكتكبر  29
 

 
ـاـ تـ اـتقالى هك كنجلى نً  50" ـبد الهتاح خزف المنجفً"المكاطف : شكرةيمجف اؿ

نً قزـ الخزنٌ بكزط زجناءَ أثناء تكجووـ إلٍ ـملوـ نً أبك زنجمٌ  2014أكاذر ـاـ 
يكـ بجنما ظؿ الخاج ـبد الهتاح مذتهً ختٍ  20بجنكب زجناءَ تـ اَنراج ـف نجلى بفد 

شكرة نسرها المتخدث : يزار الشكرة. د باـتقالىمرنؽ منسكر يهً). األزبكع الماؿً
نً بجاف ـلٍ شهختى  (شكر آذريف 5مق )" ـبد الهتاح المنجفً"الفزكرم للخاج 

إرهابججف سديدم  6يهجد بمقتؿ  23/10/2017الرزمجٌ األزبكع الماؿً بتارير 
   http://bit.do/dRWUh. الذطكرة

 
 

كبر أكت 30
 
 

مف قبجلٌ الرمجّت مف مدينٌ رند متأثران بجراخى إثر إشابتى نً الرأس  "مفاذ نفجـ أبك خمديف"مقتؿ الساب 
منذ سور برشاص قكات األمف بمدينٌ رند كتـ اختجازق الهترة الماؿجٌ نً الفنايٌ المركزة بمزتسهٍ 

 http://bit.do/dRWTV. الفريش الفاـ كتكناق هللا منذ قلجؿ
 
 
 

 

http://bit.do/dRM2H
http://bit.do/dRWUh
http://bit.do/dRWUh
http://bit.do/dRWTV
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 آذريف إثر زقكط قذيهٌ ـلٍ منزؿ بالسجر زكيد 9مدنججف كإشابٌ  4مقتؿ 
لقً أربفٌ مدنججف مشرـوـ كأشجب تزفٌ آذريف الجكـَ الثّثاءَ إثر زقكط قذيهٌ مجوكلٌ المشدر ـلٍ منزؿ بمدينٌ السجر زكيد 

ِن مككف مف طابقجف مملكؾ لمكاطنجف نً قريٌ كأنادت مشادر مخلجٌ كش .سماؿ زجناء كرب مدينٌ « أبكطكيلٌ»هكد ـجاف أف منز
كذكر مشدر طبً أف مزتسهٍ الفريش الفاـَ  .السجر زكيدَ ديمر بالكامؿ جراء زقكط قذيهٌ مجوكلٌ المشدر ـلجى شباح الجكـ

 http://bit.ly/2z2SYBX .ازتقبلت أربفٌ قتلٍ كتزفٌ مشابجفَ نقلكا بكازطٌ زجارات اَزفاؼ
 
 

مقتؿ أربفٌ مكاطنجف بجنوـ طهلجف بالفريش بقذيهٌ شاركذجٌ أطلقوا الججش  .. باألزماء
كرد لمركز السواب مقتؿ ـدد مف المدنججف مف بجنوـ أطهاؿ كإشابٌ آذريف إثر زقكط قذيهٌ شاركذجٌ أطلقتوا قكات الججش 

 :سرؽ مدينٌ الفريشَ كالؿخايا هـ بمنطقٌ الزكازكٌ
ـاـ  39دمحم زلجماف زلمً زارع  (ض
ـاـ  13الطهؿ يكنس زلمً زلجماف زلمً  (ط
  ـاـ 12الطهؿ مخمكد دمحم زلجماف زلمً  (ظ
  ـاـ 20مكزٍ دمحم شكاف مؿجخً  (ع

كإشابٌ الطهؿ بكر مشطهٍ مكزٍ مؿجخً كآذريف إشابات خرجٌ 
http://bit.do/dR3uZ   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

http://bit.ly/2z2SYBX
http://bit.do/dR3uZ


وفاة فٍ مكان االحخجاس وفاة فٍ مكان االحخجاس الال

أكتكبر  2
 

  قبؿ ـرؿى ـلٍ النجابٌ بكهر السجر" ؿجاء كماؿ الزجد"كناة المفتقؿ 
أخد أبناء كهر السجرَ بفد اـتقالى نجر الجكـ ـلٍ يد قكات " ؿجاء كماؿ الزجد إبراهجـ"تكنٍ المفتقؿ 

ل النجابٌ الفامٌَ كذلؾ إثر إشابتى بأزمٌ قلبجٌَ تكجد جثتى اآلف داذؿ األمف كقبؿ ـرؿى أيؿا ـؿ
لـ يتـ ـرؿوـ ـلٍ النجابٌَ " ؿجاء"جدير بالذكر أف مف تـ اـتقالوـ مق  .مزتسهٍ كهر السجر الفاـ

 http://bit.do/dPcZK. كمازالكا قجد اَذهاء القزرم ختٍ اآلف
 

 
. بفد زاـات مف اختجازق لجلٌ أمس نً كهر السجر نتججٌ تفرؿى ألزمٌ قلبجٌ  ؿجاء كامؿ الزجد إبراهجـاد المفتقؿ ازتسى

http://bit.do/dPcZ5 
 
 

أكتكبر  3
 

 كناة مختجز بقزـ سرطٌ أكؿ المنتزق 
رطٌ أكؿ المنتزق بسرقً مخانظٌ اَزكندريٌَ بفد أف تكنً أخد تجمور ـسرات المكاطنجف شباح الجكـ الثّثاء أماـ قزـ ش

كأبللكا أزرتى كلكنى تكنً نً المزتسهٍ  -بخزب أخد األسذاص داذؿ القزـ  -المختجزيف ـلٍ ذمٌ إخدل القؿايا بخالٌ إكماء 
ـ لمفرنٌ الكؿق كاِطمُناف كـلٍ إثر ذلؾ تكاند أهالً مجمكـٌ كبجرة مف المختجزيف أماـ القس .خاؿ تلقجى جلزٌ تنهس شناـً

كخاكؿ أهالً المختجزيف داذؿ القزـ الدذكؿ إلجى كاِطمُناف ـلٍ ذكيوـ المكجكديف داذؿ القزـَ ما جفؿ قكات  .ـلٍ ذكيوـ
ـلٍ الهكر قامت قكات األمفَ بفمؿ كردكنا أمنجاَ خكؿ قزـ المنتزق أكؿَ مق  .السرطٌ تمنق تلؾ األـداد الكبجرة مف الدذكؿ للقزـ

كؿق تفزيزات مف قكات األمف المركزمَ تخزبا لتهاقـ الكؿقَ األمر الذم أدل لخالٌ هجاج بجف المكاطنجفَ ما جفؿ القكات 
 .تزجطر ـلٍ الكؿق

 :الركايٌ األكلٍ
ا نجما ذكرت الركايٌ األكلٍ أف ـددنا مف المتجموريف كردت لوـ مفلكمات لدل أزرة متوـ بأنى أشجب بإكماء داذؿ القزـَ نورـك
إلٍ القزـ لّطمُناف ـلجوـَ كـلٍ إثر ذلؾ تجمق ـدد كبجر مف أهالً المتومجف اآلذريفَ خكؿ قزـ المنتزق أكؿ بمنطقٌ نجكتكريا 

 .بسرقً المخانظٌ لّطمُناف ـلٍ ذكيوـ
 :ركايٌ أذرل

ساب داذؿ قزـ المنتزق أكؿ ـلٍ أما الركايٌ الثانجٌ خجث أكد ـدد مف سوكد الفجاف بمنطقٌ نجكتكريا أنوـ زمفكا أنباءن ـف مشرع 
يد أمجف سرطٌ قاـ بالتساجر مق ربٌ منزؿ كتطاكؿ ـلجوا كهً كالدة الساب المتكنٍَ األمر الذم أثار كؿب المجنً ـلجى كجفلى 

 .يتساجر مق األمجف الذم اشطخب الساب إلٍ قزـ السرطٌ داذؿ زجارة السرطٌ كأنى اـتدل ـلجى كمات داذؿ القزـ
 :ركايٌ السرطٌ

رُجس مباخث قزـ  –هً بّغ تلقاق المقدـ أخمد ملجس ” إزكندرانٍ“أما الركايٌ التً دكنت داذؿ مخؿر رزمً خزبما ـلمت بوا 
ـلٍ الهكر تـ نخص خالٌ المتكنٍ كتبجف  .سرطٌ المنتزق أكؿَ يهجد بكناة أخد المخبكزجف أثناء تلقجى جلزٌ تنهس بمزتسهٍ الثلر

س لمدة سورَ كاف يقؿجوا بالقزـَ بتومٌ خجازة زّح أبجضَ كأثناء تأديٌ الفقكبٌ بالقزـ ظور ـلجى أف المتكنٍ ـلجى ـقكبٌ بالخب
كـلٍ  .أـراض التفب السديدَ كتـ نقلى إلٍ مزتسهٍ الثلرَ لتلقجى جلزٌ تنهسَ كتكنً داذؿ المزتسهٍ بخزب إذطار المزتسهٍ

يف بازتّـ الجثٌَ كلكف القكة األمنجٌ بالقزـ رنؿت تزلجـ الجثمافَ ذلهجٌ ذلؾ تجمور ـدد مف أهالً المتكنٍ أماـ القزـَ مطالب
ا بالكاقفٌ  .قبؿ أف يتـ التسريدَ ختٍ ِ يتومكف قكات السرطٌ باِـتداء ـلجىَ كتخرر مخؿرن

 :النجابٌ الفامٌ
َ مق نخص التقرير الطبً أف النجابٌ الفامٌ أمرت بتسريد جثماف الساب المتكنٍ لمفرنٌ أزباب الكناة” إزكندرانً“كـلـ مكقق 

     http://bit.do/dRWPN.الشادر مف مزتسهٍ الثلرَ مق كركد تخريات المباخث خكؿ الكاقفٌ
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 تفرنكا ـلٍ جثتى نً ".. ذالد إماـ"بفد ثّثٌ أسور مف اِذتهاء القزرم لػ

 ديد المسرخٌ بشفكبٌ نتججٌ للتفذيب الش

http://bit.do/dPcZK
http://bit.do/dPcZ5
http://bit.do/dRWPN


. أياـ 3ذالد إماـَ للقتؿ ـلً يد قكات األمفَ كذلؾ بفدما ـرنت أزرتى بالشدنٌ كجكد جثمانى بالمسرخٌ منذ /تفرض الساب
كبخزب ما كردنا نإف أقاربى لـ يزتطجفكا التفرؼ ـلجى بزوكلٌ نتججٌ للتسكهات السديدة التً تفرض لوا نتججٌ للتفذيب الذم 

ق مف جزدقَ خجث كجدت أظانر يدق جمجفوا مذلكـٌَ باَؿانٌ لتكزجر يديى كرجلجىَ كازرقاؽ تفرض لىَ لكف زكجتى تفرنت ـلً
أسور كظؿ قجد اَذهاء القزرم طكاؿ  3ذالد إماـ تـ القبض التفزهً ـلجى قبؿ . جثمانى بالكامؿَ كتكرـ ـجناق كذركجوـ لألماـ

 http://bit.ly/2hXyHp8. مف بنقؿ جثمانى للمسرخٌتلؾ الهترةَ تفرض ذّلوا للتفذيب السديدَ قبؿ أف تقكـ قكات األ
 
 

أكتكبر  10
 

 كناة ساب داذؿ قزـ بالمنجا بزبب زكتٌ قلبجٌ: «أمف المنجا»
. لمنجا الجديدةتكنٍ سابَ الثّثاءَ إثر إشابتى بالزكتٌ القلبجٌ ـلٍ ذلهجٌ مساجرةَ بزبب تكقؼ زجارة أماـ مخؿ تجارم بمدينٌ ا

ا مف قزـ سرطٌ المنجا الجديدة بكناة  زنٌَ  صعَ «ح. دمحم ـ»تلقٍ اللكاء ممدكح ـبدالمنشؼ خبجبَ مدير أمف المنجاَ إذطارن
أثناء إذّء زبجلى مف القزـ بفد ـرؿى ـلٍ النجابٌ الفامٌ المزاُجٌ ـلٍ ذلهجٌ تخرير مخؿر مساجرة بجنى كبجف آذرَ بزبب 

كجاء بتقرير مهتش شخٌ المنجا أف الكناة طبجفجٌ بزبب زكتٌ قلبجٌ مهاجٌَُ . أماـ مخؿ الفشجرَ الذم يديرق إيقاؼ زجارة ذاشٌ
. تـ تخرير مخؿر بالكاقفٌَ كتكلت النجابٌ الفامٌ التخقجؽ. كِ تكجد إشابات ظاهريٌَ أك سبوٌ جناُجٌ طبجٌ نً الكناة

http://bit.do/dQgeW 
 
 

النجابٌ تشرح بدنف مختجز تكنٍ بقزـ الطالبجٌ لفدـ كجكد سبوٌ جناُجٌ 
شرخت نجابٌ الطالبجٌ كالفمرانجٌ برُازٌ المزتسار باهر خزفَ بدنف متوـ تكنٍ أثناء تكاجدق بخجز قزـ سرطٌ الطالبجٌَ بفد 

اـ الفراقٍ مدير أمف الججزة إذطارا بكناة متوـ داذؿ كتلقٍ اللكاء هش .تكقجق الكسؼ الطبٍ ـلجىَ كتبجف ـدـ كجكد سبوٌ جناُجٌ
تخرر  .خجز قزـ سرطٌ الطالبجٌَ كتبجف أنى مخبكس ـلٍ ذمٌ إخدل القؿاياَ كتفرض لخالٌ إـجاء نارؽ ـلٍ إثرها الخجاة

 http://bit.do/dRWNA  بالكاقفٌ المخؿر الّزـ كباسرت النجابٌ التخقجؽ
 

 أسور مف اَذتهاء القزرم 3تزتلـ جثمانى بفد " ذالد إماـ"أزرة 
طالبجف إياهـ بالخؿكر إلٍ  37َ البالم مف الفمر "ذالد ـمرة"أبللت قكات األمف أزرة المكاطف  اَ بذبر كناتى هاتهجنا مي ـامن
اَجراءات القانكنجٌ مف أجؿ التكشؿ إلٍ أسور مف اِذتهاء القزرم قامت نجوا األزرة بكؿ  3مسرخٌ زينوـ َزتّـ جثمانى بفد 

. مكاف اختجازق أك الجوٌ المزُكلٌ ـف اذتطانى كما قدمكا بّكات للناُب الفاـ لكف دكف ازتجابٌ
َ أب لطهلجف قبض ـلجى خاؿ كجكدق بالمقطـ بفد مراقبتى كبخزب ما كردنا نإف أقاربى لـ يزتطجفكا التفرؼ ـلجى بزوكلٌ "ذالد"

السديدة التً تفرض لوا نتججٌ للتفذيب الذم تفرض لىَ لكف زكجتى تفرنت ـلجى مف جزدقَ خجث كجدت أظانر نتججٌ للتسكهات 
 .يدق جمجفوا مذلكـٌَ باَؿانٌ لتكزجر يديى كرجلجىَ كازرقاؽ جثمانى بالكامؿَ كتكرـ ـجناق كذركجوـ لألماـ

http://bit.do/dQfEn 
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كناة مختجز أثناء ترخجلى للمخكمٌ كالنجابٌ تشرح بدننى 
ازتمفت النجابٌ الفامٌ بجنكب الججزةَ ألقكاؿ أزرة متوـ تكنٍ ذّؿ ترخجلى لمخكمٌ جند الورـَ خجث أنادكا بأف المتكنٍ متوـ 

ذّؿ الكسؼ الطبٍَ أف الكناة طبجفجٌَ كتبجف مف  .نٍ قؿجٌ مذدراتَ ككاف يفانٍ مف نسؿ كلكلَ كلـ يستبوكا نٍ الكناة جناُجنا
مخبكس ـلٍ ذمٌ قؿجٌ مذدرات بقزـ سرطٌ الورـَ كأثناء " ا.خزف"كِ تكجد سبوٌ جناُجٌَ ككسهت التخقجقات أف المتوـ 

ترخجلى سفر بخالٌ إـجاء نارؽ ـلٍ إثرها الخجاةَ كما شرخت النجابٌ بدنف جثٌ المتكنٍَ بفد أف كسهت التخقجقات أف الكناة 
   http://bit.do/dRWPd  .بجفجٌط
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مف الفريش بزبب اَهماؿ الطبً نً زجف طرق  " ـبد الكريـ أخمد ـبد الفاؿ"كناة المفتقؿ 
مف أبناء قبجلٌ الهكاذريٌ بمدينٌ الفريش بسماؿ -ـبد الكريـ أخمد ـبد الفاؿ شلكخٌ /كناة المفتقؿ 

المتكنٍ ـبد  .زنكات 4َ كذلؾ بزبب اَهماؿ الطبً بمقر اختجازق بزجف طرقَ المختجز بى منذ -ءزجنا
الكريـ مكظؼ نً األخكاؿ المدنجٌ بالفريش كمريض بالقلب كتـ خجزق ألكثر مف مرة نً مزتسهٍ 

لً تـ اـتقالى منذ أربق زنكاتَ كمنذ زنتجف خشؿ ع .الزجف لتدهكر خالتى الشخجٌ كاَهماؿ الطبً

http://bit.ly/2hXyHp8
http://bit.do/dQgeW
http://bit.do/dRWNA
http://bit.do/dQfEn
http://bit.do/dRWPd


. خكـ بالبراءة كبزبب التفنت كالظلـ لـ يذرجَ ثـ الخكـ ـلجى منذ نترة بالمؤبد بتوـ ملهقٌ لجس لى أم ـّقٌ بوا
http://bit.do/dRha6 
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  أزمٌ قلبجٌ تنوٍ خجاة متوـ بخجز قزـ سرطٌ الفجكزة نٍ مخانظٌ الججزة
تلقً . اة بخجز قزـ سرطٌ الفجكزة نتججٌ إشابتى بأزمٌ قلبجٌَ كخرر مخؿر بالكاقفٌ كأذطرت النجابٌ للتخقجؽنارؽ متوـ الخً

مدير أمف الججزة إذطارا يهجد كناة متوـ بخجز قزـ سرطٌ الفجكزةَ كتبجف أف المتوـ كاف يقؿً نترة الخبس اِختجاطً نً 
. اةَ نتخرر مخؿر بالكاقفٌَ كتكلت النجابٌ التخقجؽقؿجٌ زرقٌ كأشجب بأزمٌ قلبجٌ نارؽ ـلً إثرها الخً

http://bit.do/dRWNe 
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داذؿ مزتسهٍ جامفٌ المنشكرة ” الفربً أبك جّلٌ“اَهماؿ الطبً ينوً خجاة المفتقؿ 
ل جامفٌ المنشكرةَ كذلؾ نتججٌ اَهماؿ الطبً الجزجـ بمقر متأثران بمرؿى داذؿ مزتسؼ” الفربً أبك جّلٌ”تكنٍَ الجكـ المفتقؿ 

اختجازق بزجف جمشى بدمجاطَ ما أدل إلٍ تدهكر خالتى الشخجٌ بسكؿ كبجرَ إذ كاف يفانً مف مرض الزرطاف ككرـ نً الكبدَ 
 26قاس الفاـ نً كقد نيقؿ مف زجف جمشٌ إلٍ مزتسهٍ بؿ .كالهسؿ الكلكم كنجركس زً كازتزقاء باَؿانٌ للؿلط ك الزكر

زبتمبر الماؿًَ بفد تدهكر خالتى الشخجٌ نقامت قكات األمف بتكبجؿ يدق نً الزريرَ بمزتسهٍ بلقاس بركـ ما يفانجى مف آِـ 
كما أكدت أزرتى قبؿ أياـ أف قكات األمف بركـ ـلموا بأف خالتى سديدة الذطكرةَ إِ أنوا  .كمف تأذر سديد نً الخالٌ الشخجٌ

   http://bit.do/dRWRQ .نراج الشخً ـنىَ ختٍ لهظ أنهازى األذجرة الجكـتتفنت نً اَ
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تفرض مخامٍ ؿخايا اِذتهاء القزرل إبراهجـ خجازل للتفذيب ك اختجازق نٍ الخبس اِنهرادل 
م خجازم كاختجازق نً مقار األمف الكطنٍ بالفبازجٌ بمخانظٌ القاهرةَ خجث تفرض للتفذيب تـ اـتقاؿ إبراهجـ ـبد المنفـ متكؿ

ك تفاكنى مق مجمكـٌ الفمؿ ـلٍ خاِت , ك كاف قد تـ اـتقالى بزبب ـملى مق رابطٌ أزر ؿخايا المذتهجف قزريا. لمدة يكمجف
لجس مزمكخا لى . سديد الخرازٌ” اثنجف“رادل بزجف طرة رقـ خالجا هك مختجز نٍ الخبس اِنؼ. اِذتهاء القزرل  باألمـ المتخدة

 .ك ـاُلتى قلقى مف اختمالجٌ ازتمرار تفرؿى للتفذيب, التكاشؿ مق الفالـ الذارجٍ
بدأ ـملى بفد . ك هك مؤزس ك منزؽ رابطٌ أزر ؿخايا المذتهجف قزريا, ـاما ك يفمؿ مخامجا  53األزتاذ خجازل ـمرق 
ـمرك كاف نٍ الزنٌ األذجرة مف درازتى نٍ كلجٌ الوندزٌ ـندما اـتقؿ مف مظاهرة . تفرض لى ابنى ـمركاِذتهاء القزرل الذل 

ك لـ يتـ رؤيتى منذ  ذلؾ , 2013اِـتقاؿ تـ نٍ . بسارع الطجراف بالقرب مف دار الخرس الجموكرل بمدينٌ نشر ك اذتهٍ قزريا
 .الخجف

باـتقاؿ األزتاذ خجازل الزاـٌ الثامنٌ شباخا مف  (أمف الدكلٌ زابقا)الكطنٍ قامت قكات األمف , 2017نٍ الفاسر مف زبتمبر 
تـ اختجازق نٍ مكتب األمف . 771زكيزرا ـلٍ طاُرة مشر للطجراف رقـ , ك هك نٍ طريقى إلٍ جنجؼ, مطار القاهرة الدكلٍ

 .2017زبتمبر  12ك بقٍ هناؾ ختٍ , القاهرةالكطنٍ ختٍ الزاـٌ الثامنٌ مزاءا ك نقؿ بفدها إلٍ مقر األمف الكطنٍ بالفبازجٌ ب
تفرض للتفذيب بودؼ ازتذراج المفلكمات ـف ـملى مق أزر ؿخايا المذتهجف , ذّؿ نترة اختجازق بمقر األمف الكطنٍ بالفبازجٌ

ك اجبارق إلٍ جانب مفاقبتى ـلٍ ذلؾ , ك تكاشلى مق مجمكـات الفمؿ ـلٍ اِذتهاء القزرل نٍ األمـ المتخدة, قزريا نٍ مشر
. ك تفريؿى للشدمات الكوبراُجٌ نٍ جمجق أجزاء جزدق, ذلق مّبزى بالكامؿ, تـ توديدق. ـلٍ اِـتراؼ بالتوـ المنزكبٌ إلجى

ـلٍ لزاف مخامجى )طبقا لكّـ األزتاذ خجازل . ك تقججد يديى ذلؼ ظورق مق ؿربى بفنؼ سديد, تـ رسى بالماء, باِؿانٌ الٍ ذلؾ
أل تهاشجؿ . 2017زبتمبر  12كات األمف الكطنٍ بتفذيبى منذ كشكلى ك ختٍ نقلى إلٍ زجف طرة يكـ قامت ؽ,  (ك أزرتى

 .إؿانجٌ بذشكص طرؽ التفذيب كجر متاخٌ خجث لـ يتـ الزماح لألزرة أك المخامٍ بالتخدث إلٍ األزتاذ خجازل بفدها
ك التذابر , (سارة إلٍ رابطٌ أزر ؿخايا المذتهجف قزرياباَ)تـ تكجبى اتواـ لألزتاذ خجازل بتككيف منظمٌ ذارج إطار القانكف 

ك نسر أذبار كاذبٌ أف مشر بوا ؿخايا , (إسارة إلٍ مجمكـٌ الفمؿ ـلٍ اِذتهاء القزرل باألمـ المتخدة)مق جوات أجنبجٌ 
القزرل ك مجمكـٌ اـترؼ األزتاذ خجازل بفملى مق أزر ؿخايا اِذتهاء . إذتهاء قزرل ك سخف المنظمات األجنبجٌ ؿد مشر

ك ما قد اـترؼ بى ذّؿ زجر , مف المزتخجؿ مفرنٌ إذا كاف هناؾ توـ أذرل مكجوٌ إلجى, الفمؿ ـلٍ اِذتهاء القزرل؛ ك لكف
. المخامٍ ك األزتاذ خجازل كجر مزمكح لوما برؤيٌ أكراؽ القؿجٌ الرزمجٌ ك ِ يفلمكف خقجقٌ التوـ المكجوٌ إلجى. التخقجقات

تـ إجبار األزتاذ خجازل ـلٍ التكقجق ـلٍ مجمكـٌ مف األكراؽ بدكف الزماح لى بقراءتوا أك مفرنٌ , اـ النجابٌذّؿ ظوكرق أـ
 .المكتكب بوا

زجف )سديد الخرازٌ ” اثنجف“األزتاذ خجازل مفتقؿ نٍ زجف طرة رقـ , ك ختٍ الجكـ 2017منذ الثانٍ ـسر مف زبتمبر 
ك , بدكف أل مشدر إؿاءة, إلٍ طرة تـ ايداـى نٍ الخبس اِنرادل نٍ كرنٌ شلجرةـند كشكلى .نٍ الخبس اِنهرادل (الفقرب

يتـ تقديـ الطفاـ لى نٍ طبؽ . ك قد أذذت إدارة الزجف مّبزى السذشجٌ, ممتلٌُ بماء مجوكؿ المشدرك ِ يكجد زرير لجناـ ـلجى
 .جكدتى ك لذلؾ ِ يأكؿ منىِ يزتطجق أف يرل الطفاـ أك أف يقجـ , ك لكف بزبب الظّـ الدامس, كاخد

 .ك لـ يتلقٍ أل ـّج لّشابات التٍ خدثت نتججٌ تفذيبى, لـ يتـ الكسؼ ـلٍ األزتاذ خجازل مف قبؿ أل طبجب نٍ أل مرخلٌ
ؿ ك لـ يتـ الزماح لألزرة بالدذكؿ إلٍ النجابٌ لرؤيتى ذّ, لـ يتـ الزماح ألزرتى أك مخامجى بزيارتى أك التخدث مفى, منذ اـتقالى

نٍ . لـ يتكمف المخامٍ مف رؤيتى نٍ أل مكؿق آذرأك التخدث مفى البتٌ, بذّؼ رؤيتى نٍ نجابٌ أمف الدكلٌ الفلجا. تكاجدق هناؾ
انتظرت . سديد الخرازٌ دذكؿ  أزرتى للزيارة” اثنجف”رنؿت إدارة زجف طرة رقـ, 2017الذامس ك الفسريف مف زبتمبر 

 .رهـ ؿابط مف الزجف أنى لف يككف هناؾ زيارة لوـاألزرة لمدة زتٌ زاـات قبؿ أف يذب
كمف ثـ , أذطر األزتاذ خجازل ككجؿ النجابٌ, ذّؿ ظوكرق أماـ نجابٌ أمف الدكلٌ الفلجا, 2017نٍ الثانٍ ـسر مف زبتمبر 

, 2017زبتمبر نٍ الفسريف مف . ـف التفذيب الذل تفرض لى داذؿ مقر األمف الكطنٍ بالفبازجٌ, مخامجى الذل كاف مكجكدا مفى
ك لكف لـ يتـ ـمؿ أل تخقجؽ أك , تقدـ مخامجى أيؿا بسككل لنجابٌ أمف الدكلٌ الفلجا بذشكص التفذيب الذل تفرض لى مككلى

, إلٍ مشلخٌ الزجكف  –4062رقـ  –بفثت األزرة بتللراؼ , 2017نٍ الزادس كالفسريف مف زبتمبر . مزاُلٌ مف قبؿ النجابٌ
ك قد تقدمكا أيؿا بسككل . الكطنجٌ المشريٌ لخقكؽ اَنزاف لّـتراض ـلٍ منفوـ مف زيارة قريبوـكزير الداذلجٌ ك اللجنٌ 

 .ك لـ يشلوـ أل رد منذ ذلؾ الخجف, 2017/110211برقـ  –للناُب الفاـ 
ألمف الكطنٍ لجس لدل أزرتى أل كزجلٌ لمفرنٌ ما يتفرض لى نٍ الخبس اِنهرادل ك ـندهـ تذكؼ مف اختمالجٌ اـادتى إلٍ مقر ا

 http://bit.do/dPc2p .بالفبازجٌ ِزتكماؿ ـملجٌ اِزتجكاب كما زجتؿمنى ذلؾ مف تفذيب
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 ـف زارة خجازم
زاـات نً التخقجؽ كِ اِزُلى اللجر منطقجٌ أشفب  6أشفب خاجى نٍ تخقجؽ النواردق مش أننا نؿلنا انا كالزمّ اكتر مف 

أكؿ لـ ـرنت انوا لزى ـندها ازتكماؿ تخقجؽ كهترجق ـلٍ القزـ نؿلت تترـش كتخكٍ ـف التخرش . .مسود كاف لزارق
كاِـتداء الجنزً اللٍ بجخشلوا هناؾ نٍ القزـ كأنوـ مكشججف الزججنات ـلجوا بدق اذدتوا نٍ خؿنٍ كخاكلت اهديوا بس 

 http://bit.do/dPc4N. كدقيارب يككف مجتمق الهؿجلٌ مرتاح ..كؿفوا كاف شفب 
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  مف اَنتواكات التً يتفرض لوا بزجف الفقرب" مخمكد قدرم"ازتلاثٌ َنقاذ الطالب 
َ مف اَنتواكات -الطالب طالب بالهرقٌ الثانجٌ بوندزٌ اَزكندريٌ قزـ مجكانجكا" مخمكد قدرم أخمد"أزتلاثٌ 
كبخزب ما كردنا نإنى يمنق ـنى دذكؿ الطفاـ أك األدكيٌ أك . تفرض لوا بمقر اختجازق بزجف الفقربالتً م

تـ القبض التفزهً ـلٍ مخمكد . المّبسَ كما ِ تزتطق أزرتى زيارتى أك رؤيتى إِمرة كاخدة منذ ـدة أسور
نجابٌ أمف الدكلٌ ـلٍ ذمٌ َ كتـ إذهاءق قزريا لبؿفٌ أسور قبؿ أف يظور أماـ 2016ديزمبر  14بتارير 
 http://bit.do/dPxZ4. ـزكريٌَ كما تـ منفى مف أداء امتخانات الكلجٌ ختٍ اآلف 64القؿجٌ 

 
 
 

 
 «ؿربى بالنار ـساف بجخمً سرنى»السرطً : «خاتـ إمبابٌ»أـ تزلـ ابنوا للداذلجٌ ذكنا مف 

َ «المهترم»جملٌ جزد بوا الراخؿ ذالد شالد سذشجٌ أمجف السرطٌ .. «ـ مالكش ذجر نً مشراللً مالكش ذجر نً خات»
َ بمنطقٌ إمبابٌ الذم تخكؿ آللٌ لزخؿ كؿرب ججرانى بذات الفقارَ ككشؿ بى التجبر «ع.األمجف أ»كهً السذشجٌ التً يفجسوا 

 ..نً إـاقٌ بقدمىَ كإلٍ التهاشجؿَ تزبب «تفلجمى األدب»كالتكبر إلٍ إطّؽ الرشاص ـلٍ جارق مف قبجؿ 
ـاماَ مف مكالجد إمبابٌ سارع المطارَ يقكؿ إف مسكلتى الخقجقجٌ بدأت ـندما أشبد مزُكِ ـف  35الساب أخمد دمحم ـبد المنفـَ 

نجى كالدتى كالدتى كأذكاتى األربقَ بفدما قاـ كالدق بتطلجؽ كالدتى كذهب دكف ـكدةَ كازتكمؿ طريقى ككهاخى الذم داُما تزاندق 
اللالجٌ طكاؿ ـملى بالزجاخٌ كتشنجق التخؼ كبجفوا بالمزاراتَ دكف تهاشجؿ كثجرة ـف خجاتى كاجوتى مسكلٌ كبجرة لللايٌ 

َ إذ إف أسقاءق يهفلكف ما يساءكفَ مفتمديف ـلٍ كظجهٌ سقجقوـَ مف "ع.أ" مشدرها زكاف الدكر األرؿًَ جارق أمجف السرطٌ
زجاجٌ بجرة كزججارة »: يؿجؼ الساب .اللجؿ كسرب الذمكرَ دكف مراـاة اللجر مف الججراف تفاطً المكاد المذدرة طكاؿ

ملهكنٌ كألهاظ ذادسٌ للخجاءَ كنت داُما أبدم اـتراؿً ـلٍ ما يهفلكنى ككشؿ األمر إلً مؿايقٌ سقجقاتً كبناتوف نً الطالفٌ 
ف سركرهـَ كلكف يكما ما أذبرنً أخد أبناء سقجقاتً الكبرل كالنازلٌ يفاكزكهفَ كلكف كالدتً تذهً ـنً هذا األمر ذكنا ـلً ـ

بوذا األمرَ مما جفلنً أتكلـ مق جارم أمجف السرطٌ لجمنق دذكؿ هؤِء السباب للبجتَ كبالهفؿ أذبرنً أنى أمر لف يتكرر مرة 
 .«أذرل

سبكهٌَ ككشؿ األمر بوـ َخؿار لكنى كاف مجرد كّـ ـابرَ كتكالت الجلزات المؤذيٌ كتجمفاتوـ الـ»: يؿجؼ ـبد المنفـ
 :ككاجوتى باألمر نتفامؿ مفً بمنتوٍ الفنؼ كقاؿ لً بالخرؼ "لألمجف" زاقطات بلرنٌ أـلٍ الزطدَ كقتوا ذهبت مرة أذرل

؟َ قاللً "أع" لجى كدق يا" قلت لى .."إنت ماؿ أهلؾَ إخنا نججب اللً ـلٍ مزاجنا كاكـٍ تججب زجرة أذكيا ـلٍ لزانؾ مرة تانجٌ"
 .«متنادينجش بازمًَ أنا الباسا يّ كؿربنً

رنؿت أقكؿ لى إننً امرأة كما طلب منً أماـ الجمجقَ كقتوا قاـ »: تؤلمى قدمى لجشمت قلجّ كيفاكد الخديثَ قاُّ نً خزف
اع ـف بؿربً كقاؿ للناس ماخدش يدذؿ دا ـجؿ كذا ككذا كأنا باربجىَ قاـ بتكتجهً كؿربً كزط السارع كـندما خاكلت الدؼ

 3نهزً تجمق باقً أشدقاُى ككانت لجلٌ زخلً بالمنطقٌَ كبفد كشلٌ ؿرب منى أذرج الطبنجٌ المجرم الذاشٌ بى كأطلؽ 
رشاشات منوا طلقٌ ذرجت مف الناخجٌ األذرل بقدمًَ لـ أسفر بسًء زكل أمً كهً تبكً كتشرخ كتختؿننً ِ أنزٍ 

.  «شراذوا هذا الجكـ داُما أزمفى
جنجىَ كقتوا تـ خبزى كتلقجت ـّجً كلكنً  10000زنكات ككرامٌ  3قزـ كأشبخت قؿجٌَ كأذذ خكما بالزجف ذهبنا إلٍ اؿ»

ذّؿ خبزى لـ أزلـ مف إيذاء أسقاُى لًَ كبفد مركر ـاـ تـ قبكؿ الطفف الذم قدمى كذرج مف الزجف لجفاكد سركرق كإيذاًَُ 
نكجُت أنى قاـ »: هكذا ازتطرد أذك البنات نً خديثىَ مؿجها.. «تنازؿـاد لجنتقـ منًَ كلكف ما زالت القؿجٌ مقامٌ لرنؿً اؿ

أسورَ نكجُت بأنى خرر  3بفمؿ مخؿر ؿدم يزــ نجى أننً تفديت ـلجىَ كبزبب ـّقاتى كزلطتى خكـ ـلً بالخبس لمدة 
الدة أمجف السرطٌَ إلٍ مخؿرا ؿدم الزاـٌ الزادزٌ شباخاَ كلـ أـلـ ـف تهاشجلى سجُاَ نكلما يخؿر لً ازتدـاء تتزلمى ك

http://bit.do/dPc4N
http://bit.do/dPxZ4


أف نكجُت بمطاردتٍ كأذبرنً أخد أشدقاًُ بالمنطقٌ بأف هناؾ مؤامرة يهفلوا أمجف السرطٌ لجنتقـ منًَ كخذرنً مف دذكلً 
َ كلك ما اتنازلتش هجذلص "خاكؿ تورب األمجف مش هجزجبؾ نً خالؾ" :الخجز كما ينتظرنً مف مأزاة بداذلىَ كأذبرنً بالخرؼ

 «ِبٌ كبجذانكا منىـلجؾَ الناس غ
شخجهتً الجناُجٌ زلجمٌ كماسً بما يرؿً هللاَ لكف بزببى هادذؿ الزجف كهابقً خكادثَ دمرنً »: كاذتتـ الساب نً يأس

ـملجاتَ كؿاـت نلكزً كذزرت سللً بزبب  5كخكلنً لمريض نهزً بتفالح كؿ يكـ أربفاءَ كشاخب إـاقٌ بزببى ـملت 
 .«يسكننً يقكللً أذكيا طلق مف الزجف بس إنت هتفجش طكؿ ـمرؾ بالفكازأنً بارنض الللطَ كأذكق كؿ ما 

ابنً كاف زينٌ السبابَ كـمرم ما دلفتىَ طكؿ ـمرق بجخمجنً أنا »: ـاماَ قاُلٌ 60بنبرة خزف يشاخبوا كجق تبكً األـ ذات الػ
 ."كاذكاتى البنات كبججرم ـلٍ أكؿ ـجسىَ لكف خجاتى اتدمرت كبنفجش أشفب أيامنا

سوكرَ  3ابنً اتظلـ لما قرر يرنض الللطَ كاف هجمكت ـلساف بجخانظ ـلٍ ـرؿىَ مف كجر ذنبَ جالى خبس »: ؿانت األـكأ
أنا ـارنٌ إف أمجف السرطٌ مش هجزجبى نً خالىَ ـلساف كدق أنا زلمت ابنً بإيدم لقزـ السرطٌَ كباطلب الخمايٌ مف كزير 

 .«مظلكـَ ابنً اتخكؿ لمريض نهزً كشاخب إـاقٌ الداذلجٌَ كالرخمٌ مف كزير الفدؿَ ألف أخمد
http://bit.do/dPyah 
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 مشر#يظور بالمزتسهٍ مبتكر الزاؽ مف التفذيب " مخزف زفد"المكاطف .. بفد اذهاءق قزريا

زكج كلديى طهؿَ كذلؾ مف اَنتواكات التً يتفرض لوا مف الهجكـَ مت -ـاـ 26-مخزف زفد خانظ /ازتلاثٌ َنقاذ خجاة المكاطف
. َ دكف زند مف القانكفَ كاقتجادق لجوٌ مجوكل2017ٌزبتمبر  25منذ القبض التفزهً ـلجى يكـ 

ـلٍ تكنجؽ /كبخزب ما كردنا نإنى تـ القبض التفزهً ـلجىَ بكازطٌ قكة مف مباخث سرطٌ زنكرس بالهجكـ برُازٌ الراُد 
كمفى اخد الؿباط المفاكنجف بالقزـَ كتـ اقتجادق للقزـَ كتفذيبى هناؾ بمفركنٌ الؿباط المذككر  -المباخث رُجس-ـبدالكريـ 

َ بمزتسهٍ القشر الفجنًَ كقد تبجف ؿربى 2017أكتكبر  7ـقب كجكدق بالقزـ اذتهٍ لفدة أياـ ختٍ ظور بتارير . أزماءهـ
ناهجؾ ـف خالتى المتاذرة ككجكد اثار تفذيب نٍ جزدق كاشابات باللٌ كاشابتى برشاشتجف نٍ اخدل زاقجى مما ادل الٍ بترها 

مشدر طبٍ مطلق كتـ نرض خرازٌ مسددة ـلجى .بالراس كهك يرقد اِف بمزتسهٍ القشر الفجنٍ نٍ خالٌ ذطرة كذلؾ خزب 
ـذيب ممنوجٌ بخؽ يذكر اف قكات السرطٌ برُازٌ مدير اِمف ذالد سلبٍ كاِمف الكطنٍ يقكمكف بفملجات ت. بالمزتسهٍ

دمحم ـبدالكريـ مرـٍ /الفسرات مف ابناء الهجكـ كتشهجٌ بفؿوـ بفد نترات اذتهاء ِسور ـديدة كاف اذرهـ طالب كلجٌ الوندزٌ
 http://bit.do/dQevV. مف مركز ابسكال الهجكـ

 
 

ا 53تفرض إبراهجـ ـبدالمنفـ متكلً خجازمَ  َ مخامً كخقكقًَ ِنتواكات جزجمٌ داذؿ مقر اـتقالى نً الزجكف ـامن
. المشريٌ

آيلكؿ الماؿًَ كذلؾ أثناء زهرق ـلٍ /زبتمبر 10نقد تـ اـتقالى تفزهجناَ دكف زند مف القانكفَ مف مطار القاهرة الدكلًَ نً 
ة التٍ كجوت إلجى مف الهريؽ الفامؿ كالمتجوٌ إلٍ جنجؼ بزكيزراَ كذلؾ تلبجٌ للدـك" MS 771"رخلٌ مشر للطجراف رقـ 

قدت مف  113المفنً بخاِت اَذتهاء القزرم باألمـ المتخدةَ لخؿكر كقاُق دكرتى رقـ  ـي آيلكؿَ /زبتمبر 15كختٍ  11كالتً 
. بداذؿ مجلس خقكؽ اَنزاف باألمـ المتخدة بمدينٌ جنجؼ

َ خجث يفانً مف كؿفى نً الخبس اَنهرادل داذؿ طازٌ كيتفرض ِنتواكات جزمجٌ داذؿ مقر اختجازق بزجف طرق سديد الخر
َ كما تمنق ـنى إدارة الزجف (نأر كشراشجر)زاـٌ مما يؤدل لمكت الفشب البشرمَ كما أف بوا خسرات عطزنزانى مظلمى 

ءَ كمختجز َ الهرش كاللطا(شّة الجمفٌ َ القراءة نً المشخؼ)الزيارةَ أدكات النظانٌَ التريضَ ممارزٌ السفاُر الدينجٌ 
مخانظٌ كهرالسجرَ كيفمؿ مخامًَ كالمنزؽ  -يذكر أنى مف أبناء مركز الرياض . بمكاف ِ يجكز تنهجذ الخبس اِختجاطً نجى

اَ طالب بكلجٌ  22ـمرك إبراهجـ متكلًَ / َ ككاف نجلى المكاطف المشرم"رابطٌ أزر المذتهجف قزرينا"كالفؿك المؤزس بػ  ـامن
َ 2013تمكز /يكلجك 8قزريا ـقب ما ييفرؼ نً مشر بمجزرة الخرس الجموكرم كالتً كقفت أخداثوا الوندزٌَ كاف قد اذتهً 

كلـ تزتطق أزرتى الكشكؿ إلٍ أل مفلكمات ـنى منذ ذلؾ الخجفَ نٍ ظؿ رنض التفاكف مفوـ مف قبؿ الزلطات المشريٌَ كيفمؿ 
 .نىإبراهجـ ـلٍ إجّء مشجر ابنى متذذا نٍ زبجؿ ذلؾ كؿ الزبؿ الممؾ

http://bit.do/dQfni 
 

 
 داذؿ مخبزوـ بزجف دمنوكر الفمكمً ” دمحم الزبق “ ك ” جمجؿ خنجش“ ك ” دمحم الهجكمً“ انتواكات بخؽ 

جف دمنوكر مفتقلجفَ َنقاذهـ مف اِنتواكات التً تمارس بخقوـَ داذؿ مخبزوـ بس 3كرد إلٍ المؤززٌَ ازتلاثٌ مف ذككم 
:  الفمكمًَ خجث تقكـ إدارة الزجفَ بمنق كّ مف

دمحم ذالد الهجكمٍ / المكاطف -
جمجؿ خنجش / المكاطف -

http://bit.do/dPyah
http://bit.do/dQevV
http://bit.do/dQfni


دمحم يكزؼ الزبق / المكاطف -
لقؿاء الخاجٌ " جردؿ"مف التريض أك الذركج مف الزنزانٌ لقؿاء خاجاتوـَ كيتـ خبزوـ نً كرؼ ؿجقٌ كيكجد باللرنٌ 

ف يقكـ بتنظجهى َ مق انقطاع الكورباء بسكؿ داُـ كـدـ كجكد مجاقَ مما تزبب نً إشابتوـ بأمراض جلديٌ كيرنض داُما الزجاف أ
جنايات دمنوكرَ  2015لزنٌ  2001يذكر أنوـ مختجزيف ـلٍ ذمٌ القؿجٌ رقـ. كخزازجٌ كالتوابات نً الفجف كالججكب األنهجٌ

مفنجٌَ للتدذؿ ككقؼ هذق اِنتواكات التٍ تمارس بخقوـ مخملجف إدارة كيناسد ذكيوـ الجوات اؿ. كقد شدر بخقوـ خكما باَـداـ
 http://bit.do/dQfxo. الزجف كرُجس مشلخٌ الزجكف المزؤكلجٌ الكاملٌ ـف زّمتوـ
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 يتزلٍ بجاالمفتقلٌ ـبجر الشهتٍ بفد ذركجوا مف الزجف اتفلقت كككجؿ النجابٌ كاف ب
http://bit.do/dQQAZ 
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ـف الطفاـ اختجاجا ـلٍ انتواكات بخقى " دمحم قدرم"اؿراب المفتقؿ 
 كآذريف بزجف برج الفرب 

َ نً إؿراب ـف الطفاـَ بزبب -ـاما 32-دمحم قطب قدرم /دذكؿ المفتقؿ
كترجق  .مفتقّ آذرَ بزجف برج الفرب 26اَنتواكات التً يتفرض لوا ك 

 26األزباب ـقب ـكدتى مف التلريبى إلٍ زجف برج الفرب تـ ـزلى ك 
بزجف برج الفرب  2بلرنٌ ؿجقٌ بفنبر " اَيراد"أذريف مق الجناًُ نً 

كتـ تجريدق كاآلذريف مف كؿ متفلقاتوـ كـدـ الزماح لوـ إِ . ختٍ األف 
كبخزب ما كرد نإنوـ يفانكف . تدكق كنقطبالكخكؿ األبجض ككجار داذلً ار

 5مف بجنوـ  31مف تكدس كزخاـ بالزنزانٌ بفد كشكؿ ـدد األنراد إلٍ 
كقامت إدارة الزجف ب قطق مجاق السرب ـف كرنٌ الفزؿ لهترات . جناًُ 

إلٍ منق الزيارة تماما باَؿانٌ . كالذركج للمزتسهً كالتزكجف مق الزجازً  (التريض)آذريف مف التوكيٌ  26طكيلٌ منق هك ك 
كدمحم مفتقؿ منذ  . انتسار الخسرات كالركاُد الكريوٌ نً الزنزانٌ. منق السراء مف الكانتجريا بالزجف.كمنق دذكؿ أم أطفمٌ 

ـزكريٌ اِزكندريٌ  2014لزنٌ  233موندس الكتركنجات كمتزكج كلديٌ بنت ككلدَمتوـ ـلٍ ذمٌ القؿجٌ  2013أكزطس  14
َـاد الً زجف برج 2016نكنمبر  14اـادة مخاكمٌ َ تـ تلريبى مف زجف برج الفرب إلٍ زجف المنجا نً  (خريؽ المخانظٌ)

 http://bit.do/dQQzA .أذريف 26بفد قبكؿ نقض قؿجٌ الخانظٌ ك  2017زبتمبر  18الفرب يكـ 
 
 

 األبفاديٌ انتواكات مزتمرة بخؽ مفتقلً ـنبر اَـداـ بزجف
جنايات كلً كزط دمنوكر  2015لزنٌ  2001: كما كرد إلجنا سككلَ تيهجد بتفرض ثّثٌ مف مفتقلً القؿجٌ رقـ القؿجٌ 

َ ِنتواكات ـديدة كإهماؿ طبً متفمد داذؿ مخبزوـ بفنبر اَـداـ "إطّؽ النار ـلٍ قزـ سرطٌ أبك المطامجر"المفركنٌ إـّمجا 
 -:بزجف األبفاديٌَ كهـ

 .دمحم ذالد الهجكمًَ أـماؿ خرةَ كيقجـ بقريٌ تركجى بأبك المطامجر بالبخجرة -1
 .جمجؿ قازـ خنجشَ مكظؼ بالجمفجٌ السرـجٌ بأبك المطامجرَ يقجـ بقريٌ سرارة مركز أبك المطامجر -2

 .دمحم الزبقَ أـماؿ خرةَ يقجـ جناكلجس قريٌ التخرير بأبك المطامجر بالبخجرة - 3
كف مف أمراض المفدة كالبكازجر كالرمد كالجواز التنهزً كاألمراض الجلديٌَ كذلؾ نتججٌ تكدزوـ نً خجرة خجث أنوـ يفاف

َ كما أنى ِ يكجد بوا توكيٌ كِ إؿاٌَُ ك ِ تذلكا "جردؿ"َ لجس بوا مكاف لقؿاء الخاجٌ كيزتبدؿ بػ 2.50نً  1.50مزاختوا 
زاـٌ داذؿ  24باَؿانٌ الٍ خرمانوـ مف التريض كالخبس طكاؿ  .لألمراضالزنزانٌ مف الخسرات الزاخهٌ كالطاُرة الناقلى 

الزنزانى مما أشابوـ بأمراض جلديٌ لفدـ تفرؿوـ للسمسَ كما يتـ التفنت كالمفاملٌ الزجٌُ لألهؿ أثناء الزيارة التً ِ تزتلرؽ 
   http://bit.do/dQQEU. دقجقٌَ كمنق دذكؿ األدكيٌ 15أكثر مف 

 
 
 
 
 

  

http://bit.do/dQfxo
http://bit.do/dQQAZ
http://bit.do/dQQzA
http://bit.do/dQQEU
http://bit.do/dQQEU
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 تفرض خزف زقاكَ مخامًَ ِنتواكات داذؿ مقر اختجازق
كبخزب ما كرد نقد تـ إيداـى نً زنزانٌ انهراديٌ بزجف قناَ كتـ منق الزيارة ـنىَ كيقكـ ؿابط األمف الكطنً بازتجكابى بشهٌ  

يذكر أنى مف  .لؾ اِنتواكات نقد تدهكرت خالتى الشخجٌ كالنهزجٌدكريٌ تخت التفذيب الجزدل كالنهزٍ بخزب ذكيىَ كبزبب ت
 http://bit.do/dQXVE. مخانظٌ قناَ كيفمؿ مخامً -أبناء نرسكط 
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ج الشبد زم كؿ يكـ هجقؿً المراقبٌ كيذر. ذرج مف التكديرة كالمكؿكع اتخؿَ كرجق للرنٌ المراقبٌ أخمد ماهر: تخديث
أخمد اتخبس خاِ نً زنزانٌ قزـ القطامجٌ التجمق التالتَ ـساف رنض طلب الظابط انى "نقّ ـف مشطهٍ اذك اخمد ماهر 

للفلـ المراقبٌ بالطريقٌ دم لما بتتطبؽ ـالجناُججف اللّبٌَ الودؼ اِزازً منوا هك دق بالظبطَ انوـ يزتللكهـ نً . "يمزد القزـ
المراقبٌ بالطريقٌ دم ـلٍ أم مكاطف هً اذِؿ لى ككزر ام نرص نً انى يفجد تأزجس .رهـ كيكزركهـ كهـ بجفملكا دقتنهجذ اكاـ

. الظابط اللً طلب كدة مف أخمدَ ـايز يكزرق كيزتلؿ زلطتى نً انى يبودلى كيطلق ـلجى ـقدق  .خجاتى اللً راخت منى نً الزجف
 http://bit.do/dRg2c. أخمد تشدالى كِزـ ندــ أخمد

 
 

يكـ تفذيب كؿرب كتوديد باِكتشاب  15اللٍ الداذلجى ذطهتوـ مف كمجف كاذهتوـ قزريا لمدق  الدكتكرق زارق كرنا ـبد هللا
ل نجرها الدكتكرق كشفؽ بالكورباء كتلهجؽ توـ ظوركا ـلٍ ذمى قؿجى تهججر زهارق النججر اللٍ الداذلجى اـلنت انوا قتلت الؿ

زارق كالدكتكرق رنا اتخكلكا للمخاكمى الفزكريى كبجججدلوـ بس الداذلجى مكهواش اللٍ ـملتى مفاهـ ِء كماف اـتقلكا اذكهـ ـبد 
 يكـ كمخدش يفرؼ ال خاجى ـنى ختٍ اِف 45الرخمف كاذهكق قزريا مف 
http://bit.do/dRg2D 
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 (نقّ ـف شهخٌ ـشاـ زلطاف)... بجاف إلٍ الرأم الفاـ 
َ كما زبقوا كما تّها مف جلزاتَ أثبت سككام مما أتفرض لى مف تفذيب داذؿ زجف الفقرب  2017/ 5/ 20بمخؿر جلزٌ 

ا مف منفً مف الطفاـ ك السراب كالفّج كالنكـ أماـ مخكمٌ جنايات القاهرة التً تنظر ما يفرؼ بقؿجٌ نض اـتشاـ رابفٌ َ بدءن
مف  2017/ 5/ 2كالزيارة كالتريضَ كانتواءن بازتفماؿ الزّح كالكّب البكلجزجٌ كالمكاد الخارقٌ ـلٍ نخك ما خدث مزاء يكـ 

دمحم الذلجشً مزاـد كزير الداذلجٌ كـدد مف / خملٌ التجريد المكندة مف مشلخٌ الزجكفَ بقجادة كتكججى كإسراؼ اللكاء
ا أثبت بمخاؿر الجلزات ما يرتكبى رُجس المخكمٌ القاؿً خزف نريد مف ذطأ مونً جزجـ يرقٍ إلٍ درجٌ اللش كـ.. الؿباط

 143كالتكاطؤَ بإشدارق نوايٌ كؿ جلزٌ قرارق بازتمرار خبزً اختجاطجنا ـلٍ ذمٌ القؿجٌ المذككرة بالمذالهٌ لخكـ المادة 
امجف نقط بما يخجؿ كشهً مف مخبكس اختجاطجنا إلٍ مذطكؼَ مختجز إجراءات التً جفلت الخد األقشٍ للخبس اِختجاطً ع

نأشبد كؿفً ـلٍ كجى .. ـلٍ كجر إرادتً كبازتفماؿ القكةَ كهما ركنا جريمٌ الذطؼ المنشكص ـلجوا نً قانكف الفقكبات
رب لتمارس ـلجى أبسق التخديد كالدقٌَ رجؿ زجازً يذتلؼ مق النظاـ الخاكـَ يتـ ذطهى بكازطٌ قاؿًَ ثـ ييكدع بزجف الفؽ

 !..نهس ما كاف يخدث نً الفشكر الكزطٍ بالؿبطَ مف تخالؼ الثالكثَ الخاكـ كالقاؿً كالجّد.. شكر التفذيب
ا نامتنفت ـف ختٍ  ا ـف إجراء التخقجؽ نً كقاُق التفذيبَ كتبفتى النجابٌ الفامٌ أيؿن كخجث أف القاؿً المذككر ِ زاؿ ممتنفن

ا ـلٍ انتواؾ القانكف بقرارق بازتمرار خبزً اختجاطجنا مجرد البدء نً التخقجؽ َ كما أف القاؿً المذككر ِ زاؿ ختٍ الجكـ ميشرن
 ..أك مذطكننا

كأف التفذيب ِ زاؿ ييمارس بخقً يكمجناَ ككاف آذرق منق مجاق السرب ـنً كمنق البطاطجف كمنق التريض بؿ كمنفً مف مجرد 
ر أطباء زجف الفقرب التً اكتظت بوا الملهات تؤكد ـلٍ ازتخالٌ ازتمرار كؿفً رؤيٌ السمس كتنهس الوكاءَ كأف تقارم

ا بفد تركجب زتٌ مزامجر نً ـمكدم الهقرم كجراختجف نً الركبتجف  ..المفجسً الراهف ذشكشن
 :لذلؾ أـلف

ا مف الجكـ الثّثاء  كر لجنٌ تخقجؽ دكلجٌ كذلؾ لخجف خض 2017/ 10/ 17اَؿراب السامؿ ـف الطفاـ كالسراب كالكّـَ بدءن
ا مف  خقكقجٌ طبجٌ تابفٌ لألمـ المتخدة كلجنتوا المذتشٌ بمناهؿٌ التفذيبَ كالتً كقفت مشر ـلٍ اتهاقجتوا نأشبخت جزءن

ا كالقانكفَ لتقكـ بالمومٌ التً امتنفت الزلطات المشريٌ ـف القجاـ بواَ كهً التخقجؽ نً جراُـ  التسريق الداذلً المشرم ملزمن
بخقً نً زجف الفقرب بقشد خملً ـلٍ تلججر مكقهً الزجازً الرانض للنظاـ الخاكـ إلٍ مكقؼ مؤيد كمزاندَ ـلٍ التفذيب 

القاؿً خزف نريد بشهتى رُجس : كهذق الجراُـ تمت كِ زالت تتـ مفً بتكرط مزؤكلً جوات ثّثٌ هـ. الركـ مف إبّكً بذلؾ
 http://bit.do/dRg4j .ء مجدم ـبداللهٌار كزير الداذلجٌالمخكمٌ كالقاؿً نبجؿ شادؽ الناُب الفاـ كاللكا

http://bit.do/dQXVE
http://bit.do/dRg2c
http://bit.do/dRg2D
http://bit.do/dRg4j


 
 

 داذؿ مخبزى بزجف لجماف جمشٌ" مجزرة السانفً"تشاـد اِنتواكات بخؽ الطالب 

 
بق كخجدا كمفتقؿ أف نجلوا يلقٍ مفاناة سديدة بزجف لجماف جمشٌ بالدقولجٌَخجث يؽ" مجزرة السانفً"شرخت كالدة الطالب 

زججف جناًُ بزنزانٌ شلجرة المزاخٌ كالتً ِ تتزق أبدا لمثؿ هذا الفدد باَؿانٌ إلٍ التدذجف المزتمر مف  45زجازً كزط 
قبؿ المزجكنجفَ مق ـدـ تكنجر التوكيٌ الكانجٌ بالزنزانٌَ ما أدل الٍ إشابتى بطهد جلدم نتججٌ إنتسار الخسرات نً الزنزانٌ 

مف إدارة الزجف ـرؿى ـلٍ طبجب كنقلى إلٍ مزتسهٍ الزجف لتلقٍ الفّج كلكف تـ " السانفً"كقد طالب  .ير بواكالتكدس الكب
يذكر أنى تـ القبض ـلجى نً  .رنض الطلبَ كتخمؿ كالدتى إدارة زجف لجماف جمشٌ المزؤكلجٌ الكاملٌ ـف شخٌ كزّمٌ نجلوا

ـزكرم كالخكـ ـلجى بذمس زنكاتَ بفد ـدة  11اتوامى نً القؿجٌ رقـ  مف قبؿ قكات األمفَ ـلٍ ذلهجٌ 2014يناير  15يكـ 
. سوكر قدـ الطفف ـلٍ الخكـ نً مخكمٌ النقض ك التٍ مف جانبوا رنؿت النقض لجؤيد ـلجى خكـ الزجف ذمس زنكات

http://bit.do/dRg79   
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زلطاف مف ذّؿ المفتقلجف بإخدل الجلزات أف إدارة زجف الفقرب قامت باِـتداء _ـشاـ#ألزتاذ كرد إلٍ هجٌُ الدناع ـف ا
كالدناع يؤكد ـلٍ  !! ـلٍ األزتاذ ـشاـ زلطاف ـقب رجكـى مف جلزٌ المخكمٌ الماؿجٌ كقامت بنقلى إلٍ مكاف كجر مفلكـ

كما يناسد  ..أم تدهكر نً شخٌ األزتاذ ـشاـ زلطافتخمجؿ النظاـ الخالً كإدارة زجف الفقرب مزُكلجٌ ما خدث كمزُكلجٌ 
الدناع كانٌ الجوات المزُكلٌ كالمنظمات الخقكقجٌ كمنظمات المجتمق المدنً بالتخرؾ َنقاذ خجاة األزتاذ ـشاـ زلطاف الذم 

.. زجف الفقرب ـلٍ التكالً اختجاجا ـلٍ التفذيب الذم يّقجى ب طضيكاشؿ إؿرابى الكامؿ ـف الطفاـ كالسراب للجكـ اؿ 
http://bit.do/dRM3x 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

  

  

  

  

http://bit.do/dRg79
http://bit.do/dRM3x
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بخؽ مفتقلً زجف زقازيؽ الفمكمً  " أخمد ـاطؼ"السواب يطالب بكقؼ انتواكات الؿابط 
تواكات بخقوـَ كما يتفرؿكف لى مف تفذيبَ جاء نجوا أنوـ ازتلاثٌ مف مفتقلً زجف الزقازيؽ الفمكمً تسكك مف ازتمرار اِف

يتفرؿكف لكؿ أنكاع اِنتواكاتَ خجث تكجد مقبرة زنازيف نً بدركـ تخت األرض خجث ِ هكاء كِ نتخات توكيٌ كِ تتفرض 
متر  5متر مربق  20 نردان كِ تتجاكز مزاختوا 20إطّقا للسمس كِ يتـ نتد أبكاب الزنازيف نواُجان خجث يكؿق نً اللرنٌ 

كِ نزتطجق ختٍ لمس أكِدنا كأهلنا نقط نراهـ مف بفجد كِختً نزمق شكتوـ "كأؿانكا نً اِزتلاثٌ . متر ـرض 4طكؿ نً 
اخمد ـاطؼ /كأكد المفتقلجف أف اـتراؿوـ ـلٍ اِنتواكات جفؿ رُجس المباخث ."مفتقلجف كجر األهالً 10ألننا نقؼ ـلٍ الزلؾ 

ق بخقوـَ خجث قطق ـنوـ كؿ الخقكؽَ بؿ كشؿ األمر لخبس كبار الزف كالسباب كأزاتذة الجامفات بلرؼ يزيد مف جراُـ
كيزيد رُجس المباخث مف إجرامى نً الجكـ التالً خجث قاـ بتجريد جمجق المفتقلجف مف  .التأديبَ ـقب اـتراؿوـ ـلٍ هذا الظلـ

ر كأدكات المفجسٌ كالبطاطجف كالدكاء كترككا اللرنٌ شخراء ِتشلد المّبس الداذلجٌ كالذارججٌ كأذذ كؿ الطفاـ مف الفنب
أنراد بدكف مّبس كخهاة كِ نفرؼ أماكنوـ ختٍ اآلف كتـ زخؿ الفديد مف السباب إلً ـنبر التأديب ثـ  10للفجش كتـ تلريب 

التجاكب مق الخاِت المرؿجٌَ  كنً تخد جديد كمق ـدـ .قامكا بللؽ السراـات الوكاُجٌ بلطاء خديد ككلؽ األبكاب نواُجا
. كتكاشؿ اِنتواكات بخقوـَ كللجكـ الخادم ـسر قرر المفتقلكف اَؿراب ـف الطفاـ إلً أجؿ كجر مفلكـ ختٍ تنهجذ المطالب 

http://bit.do/dPcXH   
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ؽ المفتقلجف إدارة زجف الزقازيؽ الفمكمً تكاشؿ انتواكاتوا بد
تشاـدت كتجرة اِنتواكات الممارزٌ بخؽ مفتقلً زجف الزقازيؽ الفمكمً ـلٍ ذلهجٌ اختجازهـ نً قؿايا زجازجٌَ خجث تزايد 

انتواكات مزتمرة مف ـزلوـ نً زنازيف .الفنؼ المزتذدـ بخؽ المفتقلجف دكف مزاُلٌ ـادلٌ ألمو مف الؿالفجف نً تلؾ اِنتواكات
ع التؿججؽ ـلٍ األهالً نً الزياراتَ كـرقلٌ رـايتوـ الطبجٌَ إلً المفاملٌ الّإنزانجٌ ـلٍ يد رُجس المباخث ؿجقٌَ ـ” تأديبجٌ“

متريف كبوا خماـ أنرنجً شلجر × الزنزانٌ مزاختوا متريف  .كمفاكنجىَ كالتً تنتوؾ مفايجر دكلجٌ أزازجٌ لمفاملٌ المفتقلجف
زاتر كمشطبٌ أزمنتجٌ للنكـَ كالزنزانٌ بوا باب خديدمَ يتـ إدذاؿ الطفاـ  مللؼ بشبٌ أزمنتجٌ كخكض شلجر بجكارها دكف

 .للمفتقؿ مف ذّلوا كبوا نتخٌ توكيٌ ـلكيٌ ملطاة بقؿباف كسبؾ مفدنٍ كتطؿ ـلٍ ممر ذلهً يهشلوا ـف الهناء الذارجً
نً ظؿ ـدـ تكنرهما بالسكؿ المنازب نً  التؿججؽ ـلً األهالً يتـ ـبر ـدـ تزلجـ الطفاـ كالدكاء المطلكبجف بسدة للمفتقلجفَ

 http://bit.ly/2yGIsCN . التً أدت إلٍ إشابٌ النزِء بالمرض كالوّؾ”التجكيق“الزجفَ مما كشهى األهالً بزجازٌ 
 

طالب  12ـسريف ـلٍ التكالً مف بجنوـ تكاشؿ اَؿراب الكلً ـف الطفاـ للمفتقلجف الزجازججف بزجف طنطا الفمكمً للجكـ اؿ
كرد مف ذكم المفتقلجف بزجف طنطا الفمكمً أف نجلوـ يتفرؿكف ألبسق اِنتواكات داذؿ مخبزوـ بزجف طنطا الفمكمً مف 

خرمانوـ مف التريض ك إيداع ـدد كبجر نً زنازيف التأديب دكف أزباب مفلنى ك تلريب بفؿوـ إلٍ زجكف مذتلهٌ ـّكة ـلٍ 
لٌ اللجر آدمجى ك اِـتداءات المزتمرة بخقوـَ جاء ـلٍ آثرها دذكؿ المفتقلجف الزجازججف نً إؿراب كلً ـف الطفاـ منذ المفاـ

ك أؿاؼ ذكم المفتقلجف أف أبناُوـ قد تدهكرت خالتوـ الشخجٌ كتفرض بفؿوـ . يكما كمازاؿ اَؿراب مزتمر إلٍ اِف 20
كيذكر أنوـ قدمكا كثجرا مف التللرانات ك . نقؿ بفؿوـ للمزتسهٍ لتلقٍ الفّجلُكماء السديد داذؿ مخبزوـ مما أدل إلٍ 

الهاكزات إلٍ الجوات المفنجى لكقؼ تلؾ اِنتواكات الممنوجى بخؽ أبناُوـ بزجف طنطا الفمكمً دكف رد مف الجوات المفنجٌ نً 
   http://bit.do/dPjMF. إهماؿ ك تفنت شريد مف إدارة الزجف
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أخمد ـاطؼَ تزججلوـ للزيارة بخجٌ / الفسرات مف أهالً المفتقلجف مف أماـ زجف الزقازيؽ الفمكمً يزتلجثكف مف رنض الراُد

 http://bit.do/dPx93 .أف األـداد كبجرة
  

http://bit.do/dPcXH
http://bit.ly/2yGIsCN
http://bit.do/dPjMF
http://bit.do/dPx93
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 .مفتقؿ مف البخجرة بجنوـ مريض زرطاف كذكيوـ يزتلجثكف ذكنان ـلٍ خجاتوـ 26ـرب يفزؿ إدارة زجف برج اؿ… باألزماء

مفتقؿ مف البخجرة بجنوـ مريض زرطاف كيمنفوـ مف الزيارة كالفّج دكف إبداء أزبابَ  27قامت إدارة زجف برج الفرب بفزؿ 
. كأزرهـ يتذكنكف مف تفرؿوـ ِنتواكات كتفذيب

مف التلريب بزجف جمشٌ كالمنجا  المجمكـٌ األكلً ـاُدة 
. مخازب بزنتراؿ دمنوكر  -ـاُد مف زجف المنجا  -دمنوكر  -أخمد الخداد  -1
  -مدرس  -ـاُد مف زجف المنجا  -دمنوكر  -ـمرك مشكرة  -2
طالب بكلجٌ التربجٌ جامفٌ دمنوكر   -ـاُد مف زجف المنجا  -دمنوكر  -اخمد ـبداللطجؼ  -3
ـاُد مف زجف المنجا   -مادة ككـ ح -دمحم اكا  -4
طالب بكلجٌ السريفٌ كالقانكف  -ـاُد مف زجف المنجا  -دمنوكر  -دمحم ـهجهً  -5
  -ـاُد مف زجف المنجا  -دمنوكر  -دمحم قطب قدرل  -6
مخازب   -ـاُد مف زجف المنجا  –كهر الدكار  –ابراهجـ الفرياف  -7
زجف المنجا  ـاُد مف –ايتال الباركد  –اخمد ـبدالمكلٍ  -8
مكظؼ خازب آلً بمجلس مدينٌ الدلنجات  -ـاُد مف زجف جمشٌ  -الدلنجات  -ـمر اللناـ  -9

مشكر شخهً   -ـاُد مف زجف جمشٌ  -دمنوكر  -دمحم شّح زكيداف  -10
مدرس   -ـاُد مف زجف جمشٌ  -المخمكديٌ  -اخمد البازكزً  -11
موندس بسركى نايؿ درب   -جمشٌ  ـاُد مف زجف -مركز بدر  -مخمكد دمحم نلهؿ  -12
مدرس   -ـاُد مف زجف جمشٌ  -الدلنجات  -دمحم ـبد المججد اللرباكل  -13
مخازب   -ـاُد مف زجف جمشٌ  -مركز بدر  -دمحم السرقاكل  -14
مكجى مالٍ كادارل باِدارة التفلجمجٌ بككـ خمادة   -ـاُد مف زجف جمشٌ  -ككـ خمادة  -خامد بدكل  -15
مسرؼ تلذيى بمشنق تلذيى المدارس بدمنوكر  -ـاُد مف زجف جمشٌ  -مركز دمنوكر  -الملربً طٌ  -16
طبجب بجطرم   -ـاُد مف زجف جمشٌ  -مركز دمنوكر  -أخمد خمجدة . د -17
النكباريٌ  –رؿا خزف   -18

  :ـ جلزات أذرم اك لخؿكرق" نقؿ اـتماد" 2المجمكـٌ الثانجٌ مرخلٌ مف زجكف األبفاديٌ ككدام النطركف كطرق 
. مخازب ببنؾ نجشؿ -ـاُد مف زجف اِبفاديٌ  -دمنوكر  -دمحم ـكدة  -1
. مخامً كـؿك مجلس نقابٌ المخامجف بالبخجرة  -ـاُد مف زجف اِبفاديٌ  -ابكخمص  -مأمكف ابكسكسٌ  -2
. يٌ مكظؼ بشندكؽ الثركة الخجكاف -ـاُد مف زجف اِبفاديٌ  -النكباريٌ  -مكزً ـكض مكزً  -3
نقجب الزراـججف بالبخجرة زابقا كـؿك مجلس السكرم ـف البخجرة   -ـاُد مف زجف اِبفاديٌ  -كهر الدكار  -زكريا الجناينٍ  -4
مكظؼ بكورباء البخجرة كـؿك مجلس السكرم ـف البخجرة   -ـاُد مف زجف كادم النطركف  -دمنوكر  -ماهر خزيمٌ  -5
نقجب الزراـججف بأبك خمص   -مف زجف كادم النطركف ـاُد  -ابكخمص  -هانٍ اللرباكل  -6
أـماؿ خرة  -ـاُد مف زجف كادم النطركف  -دمنوكر  -ـبدالجكاد يكزؼ ـبدالجكاد  –7
. مخامً -سديد الخرازٌ  2ـاُد مف زجف طرة  -سبراذجت  -إزماـجؿ زّمٌ   -8

 :ـاُد مف مزتسهً زجف طرق 
مريض بزرطاف الدـ  -شاخب سركٌ زجاخٌ  -سهٍ زجف طرة ـاُد مف مزت -دمنوكر  -مخمكد ـبادة   -1

  :مّبزات المنق مف الزيارق كاِنتواكات الكاقفٌ ـلجوـ 
  2017أكزطس  27َ ك 2016نكنمبر  14تـ تلريب المجمكـٌ األكلً نً   -1
أذرم كذلؾ ـلٍ نترت  تـ ترخجؿ المجمكـٌ الثانجٌ ما بجف نقؿ اـتماد مف زجف ألذر كآذريف رخلكا لجلزات نً قؿايا  -2

.  2015متهرقٌ ذّؿ الفامجف الماؿججف منذ زبتمبر 
خرؽ " 2014لزلٌ  233بفد قبكؿ النقض نً القؿجٌ رقـ  2017زبتمبر  18تـ ـكدتوـ جمجفأن لزجف برج الفرب نً  3

" . 507ـزكريٌ "المفركنٌ إـّمجا بػ  " -مخانظٌ البخجرة
. الزماح لوـ إِ بالكخكؿ األبجض ككجار داذلً ارتدكق كنقط تـ تجريدهـ مف كؿ متفلقاتوـ كـدـ   -4
. بزجف برج الفرب  2تـ ـزلوـ تماما ـف الزجف نً كرنٌ ؿجقٌ بفنبر   -5
. جناًُ  5مف بجنوـ  31تكدس كزخاـ بالزنزانى بفد كشؿ ـدد األنراد إلٍ   -6
. قطق مجاق السرب ـنوـ لهترات طكيلى   -7
. ت نتججٌ التدذجف السرق مف قبؿ الجناُججف باللرنٌ اشابٌ بفؿوـ بإذتناقا  -8
. زاـٌ  24منق التريض كتللؽ ـلجوـ الزنزانى طكاؿ الػ   -9

. منق دذكؿ األدكيٌ كالفّجات الذاشٌ بوـ ركـ كبر زف ـدد كبجر نجوـ مما يودد خجاتوـ للذطر   -10
. مراض المزمنٌ منق ذركج أل منوـ للمزتسهً لتلقً الفّج الدكرم ألشخاب األ  -11
. منق الزيارة تماما ـنوـ كمنق دذكؿ أل أطفمٌ   -12



. منق السراء مف الكانجتجرا بالزجف   -13
. ـدـ تمكجنوـ مف ازتّـ اماناتوـ المكدـٌ لوـ مف ازرهـ طرؼ الزجف لسراء ال طفاـ   -14
. لٍ بنجانوـ الزماح لكؿ مفتقؿ بكمجٌ طفاـ قلجلٌ يكمجا مقدمٌ مف الزجف مما أثر ع  -15
. انتسار الخسرات كالركاُد الكريوٌ نً الزنزانى   -16
. إشابٌ ـدد مف المفتقلجف المفزكلجف بأمراض جلديٌ كطهد جلدم كالشدنجٌ كـدـ إزفانوـ ختٍ اآلف   -17
. رنض ـقد أل لقاءات مق مأمكر الزجف لتهوـ طبجفٌ كزبب هذا القرار   -18
. شاخب قرار المنق مف الزيارة ؿابط األمف الكطنً دكف أزباب  أذطر مأمكر الزجف األزر أف  -19
للذطر جراء نقلى مف مزتسهً زجف طرة كإللاء ـّجى بمفود األكراـ بالقاهرة " مخمكد ـبادة"تفرض خجاق المفتقؿ   -20

انت تزمد بالدذكؿ كتكقؼ جلزات الكجماكم الذاشٌ بى كترخجلى لمزتسهً زجف برج الفرب كمنق اِدكيٌ الذاشٌ ـنى التً ؾ
. نً زجف طرق كمنق زكجتى مف الزيارة اك اِطمُناف ـلجى 

 :كتطالب أزرهـ 
بهتد الزيارات كالزماح بدذكؿ األطفمٌ المزمكح بوا كالمّبس السذشجٌ    -1
زرـٌ إدذاؿ الفّجات الذاشٌ بالمفتقلجف    -2
خؿكر الجلزات بالقاـدة الفزكريٌ بالفامريٌ بمخانظٌ لمزتسهً زجف طرق كإـهاُى مف " مخمكد ـبادة"ـكدة المفتقؿ   -3

 http://bit.do/dQebQ. اَزكندريٌ لما نجى ذطر ـلٍ خجاتى كتدهكر سديد لشختى
 
 

ازتلاثٌ َنقاذ المفتقلجف المخككـ ـلجوـ باَـداـ بزجف األبفاديٌ بدمنوكر مف اِنتواكات بخقوـ  
: مف مفتقلً أبكالمطامجر كهـ 3ت إدارة زجف األبفاديٌ بدمنوكر مق تتفف

 دمحم ذالد الهجكمً .1
 جمجؿ خنجش .2
دمحم يكزؼ الزبق  .3

خجث يتـ منفوـ مف التريض أك الذركج . جنايات دمنوكر 2015لزنٌ  2001المخككـ ـلجوـ خؿكريا باَـداـ نً القؿجٌ رقـ
كيتـ خبزوـ نً كرؼ ؿجقٌ كيكجد باللرنٌ جردؿ لقؿاء الخاجٌ كيرنض داُما  ..مف الزنزانٌ لقؿاء خاجاتوـ بفكس الجناُججف 

كبزبب هذق اِنتواكات تفرض المفتقلكف لُشابٌ .. الزجاف أف يقكـ بتنظجهىَ مق انقطاع الكورباء بسكؿ داُـ كـدـ كجكد مجاق 
 http://bit.do/dQeq5. بأمراض جلديٌ كخزازجٌ كالتوابات نً الفجف كالججكب األنهجٌ

 
 

زناء ـبد الجكاد 
ـلمت مف ذّؿ الجلزٌ الماؿجٌ للدكتكر البلتاجً انى دذؿ نً إؿراب ـف الطفاـ كرنض تفججف الزجف كذلؾ منذ ـسرة اياـ هك 
ككثجر مفى نً مقبرة الفقرب  اختجاجا ـلً اِنتواكات التً تمارس ـلجوـ مف زكء المفاملٌ كمنق الزيارات ـنوـ ِكثر مف زنٌ 

ف رؤيٌ السمس مطلقاَ كالتريض ـندما يككف نوك زاـٌ كاخدة نً الجكـ نً داذؿ الفنبرَ كـدـ كجكد زراير اك كخرماف ـ
مراتب نوـ يهترسكف األرض الملجٌُ بالخسرات كهً أيؿا كطاءهـَ مما أشابوـ بكثجر مف األمراضَ نقرركا الدذكؿ نً 

 http://bit.do/dQeFLلزجكف إؿراب ختٍ يفاملكا كنؽ القانكف كالدزتكر كمفايجر مشلخٌ ا
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 ـف الطفاـ اختجاجا ـلٍ انتواكات بخقى كآذريف بزجف برج الفرب " دمحم قدرم"اؿراب المفتقؿ 
ـتقّ آذرَ ـ 26َ نً إؿراب ـف الطفاـَ بزبب اِنتواكات التً يتفرض لوا ك -ـاما 32-دمحم قطب قدرم /دذكؿ المفتقؿ

آذريف مق الجناًُ نً  26كترجق اِزباب إلٍ أف ـقب ـكدتى مف التلريبى إلٍ زجف برج الفرب تـ ـزلى ك  .بزجف برج الفرب
كتـ تجريدق كاآلذريف مف كؿ متفلقاتوـ كـدـ الزماح لوـ إِ . بزجف برج الفرب ختٍ اآلف 2بلرنٌ ؿجقٌ بفنبر " اَيراد"

كبخزب ما كردنا نإنوـ يفانكف مف تكدس كزخاـ بالزنزانٌ بفد كشكؿ ـدد األنراد . م ارتدكق كنقطبالكخكؿ األبجض ككجار داذؿ
آذريف مف  26كقامت إدارة الزجف ب قطق مجاق السرب ـف كرنٌ الفزؿ لهترات طكيلٌ منق هك ك . جناًُ 5مف بجنوـ  31إلٍ 

منق . انٌ إلٍ منق الزيارة تماما كمنق دذكؿ أم أطفمٌباَض. كالذركج للمزتسهً كالتزكجف مق الزجازً (التريض)التوكيٌ 
موندس  2013أكزطس  14كدمحم مفتقؿ منذ . انتسار الخسرات كالركاُد الكريوٌ نً الزنزانٌ. السراء مف الكانتجريا بالزجف

إـادة  (نظٌخريؽ المخا)ـزكريٌ اَزكندريٌ  2014لزنٌ  233الكتركنجات كمتزكج كلديٌ بنت ككلدَمتوـ ـلٍ ذمٌ القؿجٌ 
زبتمبر  18َـاد إلٍ زجف برج الفرب يكـ 2016نكنمبر  14مخاكمٌَ تـ تلريبى مف زجف برج الفرب إلٍ زجف المنجا نً 

 http://bit.do/dQQzA .آذريف 26بفد قبكؿ نقض قؿجٌ الخانظٌ ك  2017
 
 

http://bit.do/dQebQ
http://bit.do/dQeFL
http://bit.do/dQQzA
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ف بزجف سبجف الككـ الفمكمً كازتلاثات لكقهوا  ازتمرار اِنتواكات بخؽ المفتقلً
ازتمرار قكات األمف نً انتواكاتوا بخؽ المفتقلجف بزجف سبجف الككمً بالمنكنجٌَ خجث لـ يكتهً ؿابط المباخث دمحم الخكاـ 

مف إهانٌ كالتفدم بتكديس أـداد كبجرة مف المفتقلجف داذؿ الزنازيف للتؿججؽ ـلجوـَ كالمفاملٌ الّآدمجٌ التً يتفرؿكف لواَ 
ا  اللهظً كالجزدمَ بؿ تفدل األمر ذلؾ إلٍ خبس كؿ مف تيزٌكؿ لى نهزى اِـتراض ـلٍ هذق اِنتواكات نً زنازيف التأديب خبزن

كبخزب ما كرد ـف أهالً المفتقلجف أف إدارة زجف سبجف الككـ الفمكمً تمنق دذكؿ المأككِت كالمسركبات إِ بكمجات . انهراديا
ا بفد الفبث بوا أثناء التهتجش كإنزادهاَ كما تمنق دذكؿ المّبس الستكيٌَ أك البطاطجفَ نؿّن ـف األدكيٌ للمرؿً منوـَ قلجلٌ جدن 

هذا كتطالب رابطٌ أزر المفتقلجف بالمنكنجٌ الناُب  .كتتهنف نً إذِؿ األهالً أثناء الزيارات باَشرار ـلٍ التهتجش الذاتً الموجف
رم كالتخقجؽ نً اِنتواكات المتكاشلٌ بخؽ المفتقلجف نً زجف سبجف الككـ الفمكمًَ مؤكديف أف الؿابط دمحم الفاـ بالتدذؿ الهك

الخكاـ كمفاكنكق خكلكا الزجف لزلذانٌ لكؿ مفتقلً الرأم بالمخانظٌَ كهك بمثابٌ التشهجٌ كالقتؿ البطًء لوـ إما بالتفذيبَ أك 
 http://bit.do/dQXQN. باألمراضَ كسدة البرد مق دذكؿ الستاء

 
 

 .رزالٌ مف ذكم المكاطنجف المشريجف المفتقلجف بزجف سبجف الككـ الفمكمًَ تؤكد تفرؿوـ ِنتواكات جزجمٌ داذؿ الزجف
مٌ كالمسركبات إِ تسريف األكؿَ نإدارة زجف سبجف الككـ الفمكمً تمنق دذكؿ األطق/أكتكبر 15كبخزب ما كرد للمنظمٌ الجكـ 

بكمجات قلجلٌ جدنا بفد الفبث بوا أثناء التهتجش كإنزادهاَ كما تمنق دذكؿ المّبس الستكيٌَ كالبطاطجفَ كما تمنق األدكيٌ ـف 
كأؿاؼ  .للمرؿًَ كما تتهنف نً إذِؿ األهالً أثناء الزيارات بإِشرار ـلٍ التهتجش الذاتً الموجف ـلٍ خد كشؼ األهالً

دمحم الخكاـَ يتفمد تكديس أـداد كبجرة مف المفتقلجف داذؿ الزنازيف للتؿججؽ ـلجوـَ كمفاملٌ / ف ؿابط مباخث الزجفاألهالً أ
كجر آدمجى مف إهانٌ كتفدم لهظً كجزدمَ كإذا اـترض أخد المفتقلجف ـلٍ هذق اِنتواكات يتـ خبزوـ نً زنازيف التأديب خبزنا 

ناُب الفاـ بالتدذؿ الهكرم كالتخقجؽ نً اِنتواكات المتكاشلٌ بخؽ المفتقلجف بزجف سبجف كطالبت أزر المفتقلجف اؿ .انهرداينا
دمحم الخكاـَ كمفاكنكق خكلكا الزجف لزلذانٌ لكؿ مفتقلً الرأم بالمخانظٌَ كهك بمثابٌ / الككـ الفمكمًَ كاكدت أف الؿابط

   http://bit.do/dQXWi. برد مق دذكؿ الستاءالتشهجٌ كالقتؿ البطٍء لوـ إما بالتفذيبَ أك باألمراضَ كسدة اؿ
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فتقلً زجف  يسككف نرط اَنتواكات بخقوـ " سبجف الككـ"مي
سككل مف ذكم المكاطنجف المشريجف المفتقلجف بػ زجف سبجف الككـ الفمكمًَ تؤكد تفرؿوـ ِنتواكات جزجمٌ داذؿ الزجفَ 

تسريف األكؿَ خجث تقكـ إدارة زجف سبجف الككـ الفمكمً بمنق دذكؿ األطفمٌ كالمسركبات إِ بكمجات /أكتكبر 15 كذلؾ نً
قلجلٌ جدنا بفد الفبث بوا أثناء التهتجش كإنزادهاَ كما تمنق دذكؿ المّبس الستكيٌَ كالبطاطجفَ كما تمنق األدكيٌ ـف للمرؿًَ كما 

كأؿاؼ األهالً أف ؿابط  .زيارات باَشرار ـلٍ التهتجش الذاتً الموجف ـلٍ خد كشؼ األهالًتتهنف نً إذِؿ األهالً أثناء اؿ
دمحم الخكاـَ يتفمد تكديس أـداد كبجرة مف المفتقلجف داذؿ الزنازيف للتؿججؽ ـلجوـَ كمفاملٌ كجر آدمجى مف إهانٌ / مباخث الزجف

ا انهردايناَ كطالبت كتفدم لهظً كجزدمَ كإذا اـترض أخد المفتقلجف ـلٍ هذق اِ نتواكات يتـ خبزوـ نً زنازيف التأديب خبزن
أزر المفتقلجف الناُب الفاـ بالتدذؿ الهكرم كالتخقجؽ نً اِنتواكات المتكاشلٌ بخؽ المفتقلجف بزجف سبجف الككـ الفمكمًَ 

انظٌَ كهك بمثابٌ التشهجٌ كالقتؿ دمحم الخكاـَ كمفاكنكق خكلكا الزجف لزلذانٌ لكؿ مفتقلً الرأم بالمد/ ككادت أف الؿابط
 http://bit.do/dQXVe .البطٍء لوـ إما بالتفذيبَ أك باألمراضَ كسدة البرد مق دذكؿ الستاء

 
 

جف ازتلاثٌ مف ذكم المكاطنجف المشريجف المفتقلجف بزجف الزقازيؽ الفمكمًَ تؤكد تفرؿوـ ِنتواكات جزجمٌ داذؿ الس
 .لألزبكع الثالث ـلٍ التكالً

زبتمبر ِنتواكات ـلٍ يد إدارة الزجفَ كتفنت إدارة الزجف مفوـَ كإدذاؿ ـدد منوـ للرؼ التأديب  19يتفرض المفتقلجف منذ 
ا نً لُنتقاـ منوـَ بفد منق التريض كالتوكيٌ ـف الفنابر الزجازًَ بجانب الزماح لفدد مخدكد مف األهالً بالزيارةَ كالتفنت  أيؿن

َ كالمّبس مف الدذكؿ مق الزياراتَ نؿّ ـف قطق النكر "طهؿ"دذكؿ األدكيٌ كالطفاـ إِ بكمجات ؿُجلٌ جدنا تكاد ِ تكهً 
كأؿاؼ المفتقلكفَ أف اِنتواكات تتشاـد بخقوـَ مطالبجف بإنقاذهـ مما يتفرؿكف لى مف مكت بطًءَ ـلٍ يد  .ـلً الفنابر

كييطالب ذكم المفتقلجف إنواء خالٌ القتؿ البطًءَ بمنق الفّج كاألدكيٌ ـنوـَ كإزالٌ  .كمفاكنجى "أخمد ـاطؼ"رُجس المباخث 
 http://bit.do/dQXV3. الزلؾ نً الزيارةَ كإطالٌ مدتوا كإنواء زجازٌ التجكيق

 
 
 
 

http://bit.do/dQXQN
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  مفتقؿ بجامفٌ طنطا 12م مف بجنوـ انتواكات مزتمرة بخؽ مفتقلً زجف طنطا الفمكـ
كما كرد إلجنا سككل تيهجد بتفرض المفتقلجف الزجازججف ِنتواكات مزتمرة داذؿ مقر اختجازهـ بزجف طنطا الفمكمً باللربجٌَ 

مفتقؿ بجامفٌ طنطاَ خجث يتـ خرمانوـ مف التريضَ كالتؿججؽ ـلجوـ نً دذكؿ دكرات المجاةَ  12الذم يختجز بى أكثر مف 
ك أؿاؼ ذكيوـ تفرؿوـ لُهانٌ إثناء تهتجش الزيارة كـدـ الزماح  .ؿّن ـف اقتخاـ الزنازيف كتجريدهـ مف متفلقاتوـ السذشجٌؼ

 http://bit.do/dRg2W. لوـ بدذكؿ بفض األطفمٌ كاألدكيٌ
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طالب  12مكمً مف بجنوـ ازتمرار اِنتواكات بخؽ مفتقلً زجف طنطا الق
مفتقؿ  12تفرض المفتقلجف الزجازججف ِنتواكات جزجمى داذؿ مقر اختجازهـ بزجف طنطا الفمكمً خجث يختجز بى أكثر مف 

بجامفٌ طنطا مف اقتخاـ الزنازيف ك تجريدهـ مف متفلقاتوـ السذشجٌ كخلؽ رؤكزوـ كما لـ يتـ الزماح لوـ بالتريض كالتؿججؽ 
خجث أؿاؼ أزر المفتقلجف ـف التؿججؽ إثناء تهتجش الزيارة كـدـ الزماح لوـ بدذكؿ بفض . دكرات المجاقـلجوـ نً دذكؿ 

 . األطفمٌ كاألدكيٌ كمتفلقات سذشجى نؿّ ـف كقكع اَهانات للمفتقلجف ك ذكيوـ أثناء الزيارات
http://bit.do/dRg9K 
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اـتداء جديد ـلٍ مفتقلً زجف زقازيؽ الفمكمً كازتلاثات َنقاذ المفتقلجف  .. بؿ اللازبقنا
تفرض مفتقلً زجف الزقازيؽ الفمكمً ِـتداء جديدَ خجث قامت قكات األمف بإلقاء قنابؿ اللاز المزجؿ كالسطٌ ـلجوـ داذؿ 

لفشً مف قبؿ القكات الذاشٌَ ختٍ أشجب الفسرات َ أـقب ذلؾ اِـتداء ـلٍ المفتقلجف با"بَ ج"الزنازيفَ كذاشٌ ـنابر 
تـ نقؿ المشابجف إلٍ المزتسهً كرنض المشابكف ترؾ المزتسهً ختً  .بإشابات باللٌَ كجركح كاُرةَ مف بجنوـ كبار الزف

ف الذركج ككردة نفؿ لما يجرم أؿرب باقً المفتقلجف ع  .مفتقلجف لفنبر أ للتأديب 10كشكؿ النجابٌ للتخقجؽَ كما تـ إخالٌ 
كازتنكر أهالً المفتقلجف ما يخدث  .للزيارةَ بفد الؿرب كاِنتواكات التً تجرم بخقوـ مف قبؿ رُجس المباخث اخمد ـاطؼ

. لذكيوـ كإشابٌ بفؿوـ بخالٌ مف الولق ـلً بنجوـ أثناء رؤيتوـ للقكات الذاشٌ كهـ ذارجكف بفدما أنوكا مومتوـ
http://bit.do/dRrdd 

 
 

كذكيوـ يشهكنى بالقتؿ البطئ " الزقازيؽ الفمكمً"ازتمرار التنكجؿ المنوجً بالمفتقلجف بزجف 
اقتخمت قكات األمفَ شباح الجكـ األثنجف الزنازيف بزجف الزقازيؽ الفمكمً بالسرقجٌَ بفنبر ج كاـتدت بالؿرب ـلٍ المفتقلجفَ 

كقاؿ أهالً المفتقلجف أنى تـ نقؿ زتٌ مشابجف ختً اآلف الً  .م ـدة إشابات نً شهكنوـكاطلقت ـلجوـ كاز السطى ما تزبب ؼ
كازتنكر ذكيوـ ما تقترنى زلطات األمف مف إنتواكات مزتمرة بسكؿ . المزتسهً لـ يتثً لنا الكقكؼ ـلٍ أزماُوـ ختً اآلف

تـ التشفجد كاِـتداء ـلجوـ بسكؿ كجر مبرر بما ممنوح بخؽ المفتقلجف بزجف الزقايؽ الفمكمً كخاؿ السككم أك اِختجاج م
كطالب األهالً برنق الظلـ الكاقق ـلً ذكيوـ كنتد تخقجؽ ـاجؿ نجما يخدث مف انتواكات . يذالؼ أدنً مفايجر خقكؽ اَنزاف

الظلـ  بإسراؼ مأمكر الزجف كؿابط المباخثَ كما ناسدكا منظمات خقكؽ اِنزاف بزرـٌ التخرؾ ـلً جمجق األشفدة لرنق
 http://bit.do/dRrjs. الكاقق ـلً ذكيوـ الذيف يتفرؿكا لما يكشؼ بأنى ـملجات قتؿ ممنوح بالبطئ
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.  ترخجؿ ـدد مف مفتقلً زجف الزقازيؽ الفمكمً بفد اَـتداء ـلٍ المفتقلجف
الزقازيؽ الفمكمً إلً زجف المنجا كآذريف إلً الهجكـَكمف بجنوـ #يف مف زجف قامت قكات األمف بترخجؿ مجمكـٌ مف المفتقؿ

 :مرؿً ككبار زفَ كالمرخلجف هـ
زجد ـبد ّللٌا /ـ .1
شبرم ـبد المقشكد /ا .2
 (كالد المفتقلٌ أزماء ـز الرجاؿ)ذالد ـز الرجاؿ /ا .3
ذالد ـبد الخمجد /ا .4
  دمحم إزماـجؿ/ا .5

http://bit.do/dRg2W
http://bit.do/dRg9K
http://bit.do/dRrdd
http://bit.do/dRrjs


الزجد بدير /د .6
دمحم بدير /د .7
ـادؿ الجمؿ /ا .8
كلجد ـبد الخانظ  .9

مفاذ البرماكم  .10
  اخمد جماؿ .11
ازامٌ كريـ بدكم  .12
دمحم ـطجٌ  .13
إبراهجـ نسأت  .14
اخمد الخزجنً  .15
اخمد زفجد  .16
  اخمد إبراهجـ الباتق .17
  خزف اخمد ـبد ّللٌا زفد .18
 (مشاب بإنزِؽ كؿركنً)دمحم زفد الزمنكدم /ـ .19
  (مشاب ب نتد نً الرأس)دمحم شابر ـراقً  .20
 (الرأس نتد نً)دمحم الزجد ابك يكزؼ  .21
  (نزيؼ داذلً)إزّـ إبراهجـ ابك زيد  .22
  (ذلق ؿلق)دمحم شبرم خجر  .23
  (ممنكع مف الفّج)ـبد ّللٌا الزجد خرب  .24
 (مشاب بالمزتسهً كتـ ترخجلى)شّح خزجف ساهجف  .25
 http://bit.do/dRG28  (مشاب بالمزتسهً كتـ ترخجلى)أخمد لطهً  .26

 
 

يكـ أنوـ يؿربكا ـف  120جنايات ـزكريٌ منذ  185كالمخبكزجف إختجاطجان ـلٍ ذمٌ القؿجٌ  مسجق زملكاكل 236قرر اؿ 
السباب رنؿكا إزتّـ التفججف أك الزيارة مف األهالًَ نكاف رد نفؿ الداذلجٌ أنوـ تفدكا  ؛ 26/10/2017الطفاـ بدايٌ مف الجكـ 

  http://bit.do/dRG6H. سفرهـ كبجوددكهـ أنوـ هجكزـكهـ ـلٍ الجناُججف ـلجوـ بالؿرب كإخداث إشابات نجوـ كخلقكا لوـ
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إؿراب سامؿ ألكثر مف ألؼ مفتقؿ بزجف الفقرب ـف الطفاـ 
ُى الذيف يتجاكز ـددهـ بكامؿ نزِ ضـنبر ” زجف الفقرب“السوجر بػ  طؾؾأـلف المفتقلكف الزجازجكف بزجف طرق سديد الخرازٌ 

جدير بالذكر أف أكلب المفتقلجف بزجف طرة سديد  .ألؼ مفتقؿ ـف دذكلوـ نٍ إؿراب ـف الطفاـ مف الجكـ كختٍ تخقجؽ مطالبوـ
 .السوجر بالفقرب يقبفكف نً زنازيف إنهراديٌ منذ أربق زنكات طؾؾالخرازٌ 

 :كتتمثؿ أزباب اَؿراب نٍ
 .سوكر ك سور كنشؼ ػمفتقلجفَ بفؿوـ مف زنٌ كمف منق الزيارات ـف كالبجٌ اؿ -ض
 .منق الزيارات مما يؿطرهـ ألف يأكلكا مف أكؿ الزجف الذم أشابوـ بالتزمـ أكتر مف مرة قبؿ ذلؾ -ط
 .منق التريضَ إذ ِ يركف السمس كِ يتفرؿكف لوا -ظ
 .ض مزمنٌمنق أم رـايٌ شخجٌ للمفتقلجف بالركـ مف أف أكلبوـ كبار زف كأشخاب أمرا -ع

 :كأـلف ذكل المفتقلجف نقّ ـف أبناُوـ نٍ الزجف أف اَؿراب مزتمر ختٍ تخقجؽ مطالبوـ التً تتمثؿ نً
نتد الزيارة لجمجق المفتقلجف  -ض
نتد كانتجف الزجف  -ط
نتد التريض  -ظ
ـّج المرؿً كتخزجف األكؿاع الطبجٌ كاَنزانجٌ كالمفجسجٌ للمفتقلجف  -ع
 http://bit.do/dRMZDبطاطجف كالمّبس الستكيٌ  دذكؿ األدكيٌ كاؿ -5
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الشهخٌ الرزمجٌ  -رابطٌ أزر مفتقلً الفقرب 
هؿ يتذجٌؿ أخد أٌف زجنا بأكملى دذؿ نً إؿراب ـف الطفاـ مف الجكـَ بمف نجوـ أشخاب األمراض ككبار الزفَ كؿ هذا مف أجؿ 

خقوـ نً أنوـ "َ كتابفت "بزط خقكقوـَ خقوـ نً زيارة كمّبس تدنُوـ مف بركدة الجكَ كأكؿ نظجؼ بكمجات تكهجوـالمطالبٌ بأ

http://bit.do/dRG28
http://bit.do/dRG6H
http://bit.do/dRG6H
http://bit.do/dRMZD


يأكلكا أم أكؿ نهزوـ نجى مش يبقٍ نشؼ الخاجات ممنكـٌَ كخقوـ نً مرتبٌ ينامكا ـلجوا كبطاطجف يتلطكا بجواَ كخقوـ نً 
 http://bit.do/dRWS9. الزجكفزيارة أزبكـجٌ كالزيارات اِزتثناُجٌ زم باقً 

 
 

مفتقؿ مف جموكر نادم الزمالؾ بزجف الخؿرة باَزكندريٌ   236ازتمرار إؿراب 
مفتقّ مف جموكر نادم الزمالؾ المفتقلجف بزجف الخؿرة باَزكندريٌَ كالمختجزيف ـلٍ ذمٌ القؿجٌ رقـ  236ازتمرار 

خجث كجوت النجابٌ للطّبَ اتوامات باِنؿماـ لجماـٌ مؤززٌ ـلٍ  .المخالٌ مؤذرا للقؿاء الفزكرم 2017لزنٌ  9924
َ "سمارير"َ كمنق مؤززات الدكلٌ مف ممارزٌ ـملواَ كخجازة كإخراز مهرقفات "أكلتراس زملكاكم"ذّؼ أخكاـ القانكف 

ت ـنوا إشاباتَ إلٍ جانب التفدم ـلٍ رجاؿ السرطٌ كازتفمالوا مهرقفات نً توديد خجاة األسذاص كتفريؿوـ للذطرَ نتح
يذكر أنى قد تـ القبض ـلجوـ ـلٍ ذلهجٌ األخداث األذجرة  . بالؿرب كمقاكمتوـ أثناء كبزبب ـملوـَ كإتّؼ الممتلكات الفامٌ

 http://bit.do/dRWS3. التً كقفت بإزتاد برج الفرب ـقب مباراة نادم الزمالؾ
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مفتقلك مركز هوجا بالسرقجٌ يدذلكف نً إؿراب ـف الطفاـ اختجاجا ـلٍ اِنتواكات بخقوـ  
كاَؿراب جاء بفد  .إـّف مفتقلً مركز هوجا بالسرقجٌ ـف دذكلوـ نً إؿراب ـف الطفاـ اختجاجا ـلٍ اِنتواكات بخقوـ

كأكد األهالً أف مأمكر  .إلٍ مف ذلؼ األزّؾ كهك ما رنؿى المفتقلكف كذكيوـ قرار مف ناُب مأمكر المركز بمنق الزيارات
الزجف كناُبى كمزاـديى يتهننكف نً التؿججؽ ـلٍ المفتقلجف يكمجاَ باَؿانٌ لتأذجر الزيارات قبؿ أف يقرركا جفلوا مف ذلؼ 

 http://bit.do/dR3jo  .األزّؾ كتقلجؿ الكقت المزمكح بى نً الزيارة
 

 

 

  

  

http://bit.do/dRWS9
http://bit.do/dRWS3
http://bit.do/dR3jo


  طبٍ فٍ مكان االحخجاسطبٍ فٍ مكان االحخجاسالالهمال همال اإلاإل

أكتكبر  2
 

 . اَهماؿ الطبً يّخؽ طالب ثانكم داذؿ مخبزى بزجف القناطر كتجاهؿ إدارة الزجف لى
مف ؿفؼ  يسكك مف اَهماؿ الطبً المتفمد بخقٌَنوك يفانٍ" أزامٌ زجؼ زلجماف"مف داذؿ مخبزٌ بزجف القناطر يقبق الطالب

 .أسور 10سديد بالبشر باَؿانٌ الٍ زكء خالتٌ النهزجٌ نتججٌ ازتمرار نترة اـتقالٌ نوك رهف اِـتقاؿ منذ ـاـ ك
طالب بالمرخلٌ الثانكيٌَكانت قكات األمف بمخانظٌ الججزة قد القت القبض ـلجٌ مف داذؿ منزؿ أخد اشدقاءق " أزامٌ"

http://bit.do/dPcYQ 
 
 

 . بإجراء ـملجٌ جراخجٌ" دمحم زفجد"تفنت زجف الفقرب نٍ الزماح لػ 
مف اَهماؿ الطبً المتفمد بخقٌ نوك يفانٍ مف انخناء الفمكد " مخمكد زفجد"مف داذؿ زجف الفقرب يسكك 

لجكـ زاءت خالتٌ نا,الهقرل كالتكاء ككؿركنجف كقلٌ المادة الزِلجٌ مما كاف لٌ أثر الزئ ـلٍ األـشاب
الشخجٌ مفق شفكبٌ الخركٌ أثناء ذركجٌ للمخاكٌةَ ـلٍ الركـ مف خشكلٌ ـلٍ مف قبؿ األطباء بالمكانقٌ 

يفانٍ مف تتفنت ادارة " مخمكد"بات لوا أمر أذر نػ  992باجراءة ـملجٌ جراخجٌ اِ أف ادارة زجف الفقرب 
شاخب سركٌ بناء ججؿ للنسر كالتكزيق .. ف ـامااربفك"مخمكد زفجد. "الزجف نٍ اجراء ـملجٌ جراخجٌ لى

 288مفتقؿ منذ ـامجف كنشؼَمفتقؿ ـلٍ ذمٌ القؿجٌ .. متزكج كأب ذمزٌ اطهاؿ اكبرهـ رابفٌ ابتداٍُ..
    http://bit.do/dPgNM". مقتؿ كاُؿ طاخكف"كالمفركنٌ بأزـ  2015لزنٌ 
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مف اَهماؿ الطبً الذم يتفرض لى بزجف جمشٌ  " الزجد خزيف"َنقاذ إبشار الموندس  ازتلاثٌ
الزجد خزيف تسكك مف اَهماؿ الطبً الذم يتفرض لى بمقر اختجازقَ /رزالٌ ازتلاثٌ مف نجلٌ الموندس 

 :كالذم قد يؤدم الٍ نقدانى البشرَ كهذا نص الرزالٌ كما كردتنا
 ..بفدـ رؤيى نً ـجنى الجمنً كلـ يتخرؾ اخد لفّجى بزجف جمشىابً يفانً مف اـتقالى اِكؿ 

ذهب للفّج باخدم المزتسهجات كاتؿد   ...زنكات 3كـندما انرج ـنى بفد قؿاء مدق اِـتقاؿ التً بللت 
انى يفانً مف جلطى نً ـشب الفجف كتـ اذذ اَجراءات َتماـ ـملجات نً ـجنى كتـ اذذ خقنى كبفد ذالؾ تـ 

تـ طلب مف زجف جمشى لذهابى للفّج بزجف المنشكرق   ....مرق اذرم كهك ذاهب ِكماؿ ـّجى اـتقالى
كتـ تخديد  كتـ قبكؿ الطلب كذهب بالهفؿ للكسؼ ـلً ـجنى كشدر تقرير بانى يفانً مف جلطى نً ـجنى الجمنً كِبد مف خقنوا

كبفد مطالبى سديدق مف قبؿ ابً كاذكانى لزجف جمشى  مكـد للخقف كِكف تـ ترخلى الً جمشى قبؿ اتماـ الخقف بفدت اياـ
كتـ ترخجؿ ابً لزجف المنشكرق منذ   ...نقد تمت اِزتجابى بفدها بخكالً سور ..لرجكع ابً الً زجف المنشكرق َتماـ الفّج

كنخف نطلب كنناسد   كنىككؿ يكـ يتـ كـدق بالذهاب كِكف ِ يتـ ذركجى كِزباب كجر مفر ازبكـجف كلّف لـ يتـ ارزالى للفّج
ادارق زجف المنشكرق كالمخامً الفاـ للزماح ِبً بذركجى ِذذ الخقنى التً اذا لما ياذذها زجكؼ بشرق كِ يزتطجق ـّجوا 

 http://bit.do/dPgPz.  مرق اذرم
 
 

أكتكبر  5
 

ا " يازر مونً"أزرة   لتدهكر خالتى الشخجٌتيطالب باَنراج ـنى نظرن
اَ مف أبناء مركز زمزطا ببنً  طظَ "يازر مونً "سككل ـف تدهكرالخالٌ الشخجٌ للمفتقؿ  ـامن

 غظزكيؼَكالذم يفمؿ مكظؼ باَدارة التفلجمجى بزمزطاَ بفد مكاشلٌ إؿرابى ـف الطفاـ للجكـ 
ـ منذ لجلٌ ـجد كاف المفتقؿ دذؿ نً إؿراب ـف الطفا. ـلٍ التكالً داذؿ مركز سرطى زمزطا

اِؿخً بزبب مكاشلٌ اختجازق تفزهجنا بفد خشكلى ـلٍ البراءة مف القؿايا الملهقٌ لى كلـ يتـ 
اَنراج ـنى كاذهاءق قزريا ألياـ ثـ تلهجؽ لى قؿجٌ أذرلَ ككسهت أزرتى ـف تدهكر خالتى 

ذركجى  الشخجى مما أدل َشابتى باكماءات متتالجٌ كتسنجات ـشبجٌَ كرنض إدارة المركز
  http://bit.do/dPycg. للمزتسهٍ أك الكسؼ ـلجى داذؿ المركز

 
 

http://bit.do/dPcYQ
http://bit.do/dPgNM
http://bit.do/dPgPz
http://bit.do/dPycg
http://bit.do/dPycg
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 المكت يّخؽ مريض زرطاف الكبد نتججٌ اَهماؿ الطبً المتفمد داذؿ مخبزى
هماؿ الطبً زنٌَ أخد أبناء قريٌ شناديد التابفٌ لمدينٌ طنطاَ مف اَ 38" مخمكد خمكدة"يفانً 

المتفمد داذؿ مخبزىَ خجث أنى أشجب بنزيؼ كلـ يتـ ـرؿٌ ـلً الطجب ختٍ زاءت خالتى 
الشخجٌ نتججٌ اِهماؿ الطبًَ ختٍ تـ نقلٌ الً مستسهً المنساكل كالجامفٌَ كقد أجرم بفض 

كقد قامت قكات األمف بزجف طنطا . التخالجؿ التً أكدت اف لديى دكالً مرمء كزرطاف نً الكبد
بإذراجٌ مف الجامفٌ الً زجف طنطا ركـ زكء الخالٌ كتدهكرها كزط إهماؿ متفمد مف إدارة 
زجف طنطاَ كترككق ينزؼ كيفانٍ تقريبا ـلً ما يزيد ـف ذمزٌ أياـ كركـ تؾ المفاناة كسدة 
األلـ إِ أف إدارة الزجف تخرمى مف الزيارة أك مرانقتٌ داذؿ المزتسهًَ كلتدهكر خالتٌ بسكؿ 

يكـ ركـ أنى  15تـ نقلٌ الً مزتسهٍ الكبد بالمخلٌ الكبرم كقامت النجابٌ منذ أياـ بالذهاب الجى نٍ المزتسهٍ كجددكا لى  ملخكظ
كانٌ " مخمكد خمكدق"كتناسد أزرة . سبى مجت مق ازتزقاء كتؿذـ نً بطنٌ بسكؿ كبجر كازهرار نٍ الفجف كقًء مزتمر

ُلوا مف المكت نتججٌ اِهماؿ المتفمد داذؿ الزجف كتكنجر الفّج الّزـ لىَ كما تخمؿ المنظمات الخقكقجٌ للتدذؿ كانقاذ خجاة ـا
يذكر أنى تـ اـتقالى نً منتشؼ . المزؤلجٌ الكاملى ـف زّمتى كخجاتى الٍ كزير الداذلجٌ كمدير أمف اللربجٌ كمأمكر زجف طنطا

 http://bit.ly/2l5C2XO. إيداـٌ بزجف طنطا مف منزلىَ كتـ إذهاءق قزرؿ لمدة ثّثٌ أزابجق ثـ تـ 2017مايك 
 
 

منٍ اماـ
زنٌ كاملٌ كهك ممنكع !! الفقرب_مقبرة#الخداد المزجكف نٍ _ـشاـ#هك تارير آذر زيارة لزكجٍ الدكتكر  2016أكتكبر  1

مف الزيارة كمنذ ممنكـكف  ضضمفتقؿ زجازٍ منوـ  صطيكجد  ( عكينح  طاتش  )نٍ ـنبرق !! ـنى الزيارة بدكف إبداء أل أزباب
كلوا مف  1.7*  2.3= زنكات كاملٌ قؿاها زكجٍ نٍ زنزانٌ انهراديٌ تخت األرض مزاختوا بالمتر  ع! اكثر مف ـاـ؟؟

!! ممنكع المراتب كالمذدات كالمّيات!! ِ تدذلوا السمس كلذا كاف زقهوا كجدرانوا ملطٍ داُمان بالفهف اِذؿر! األزمنت
لـ ير .. ـامان  عػزكجٍ شاخب اؿ ! كـند خمّت التجريد يتـ زخب كؿ سٍء.. طانجٌ يؿفوا تختىزمد لى بب!! كطبفا الزرير

يككف نٍ ممر مللؽ بجف الزنازيف  (كهٍ الزاـٌ الكخجدة التٍ يذرج نجوا مف زنزانتى )سوكر آلف التريض  ؽالسمس منذ أكثر مف 
ِ أزتطجق اف ارزؿ لى اختجاجاتى السذشجٌ .. زنٌ كاملٌ ! زيفكنٍ نترات التسدد يمنق ذركجوـ تماما مف الزنا! لجس نجى نكانذ

أم سئ نرزلى بازمى مق زيارة أهؿ مزجكف آذر نٍ ـنبرق يرنض الؿابط القاُـ ـلٍ التهتجش .. البزجطٌ كهكطٌ كنرساة أزناف
كر ـشاـ الخداد لى قؿجٌ كاخدة الدكت!! ختٍ األدكيٌ كثجر منوا ِ يتـ تزلجموا لى كأـجد إرزالوا ـدة مرات لتشؿ إلجى.. إدذالى

..   كقد أللت مخكمٌ النقض الخكـ نجوا كهك خالجا مخبكس اختجاطجا ركـ أنى ازتنهذ كامؿ مدة الخبس اَختجاطٍ
يفانٍ مف نتؽ أربٍ أشجب بى نٍ الزجف كلـ يتـ ـّجى كِ ازتطجق ختٍ اف أرزؿ لى خزامان طبجان للكقايٌ  (زنٌ  عػ )الدكتكر 

كما يفانٍ أيؿا مف تؿذـ البركزتاتا .. الهتؽ لفدـ مفرنتٍ بالمقاس المطلكب ذشكشا بفد نقدانى الكثجر مف كزنىمف مؿاـهات 
كيختاج لفمؿ تخلجؿ ؿركرل للتأكد انوا لجزت زرطانجٌ كقد طالب ـدة مرات بفمؿ التخلجؿ المطلكب كالرنض هك الجكاب 

أذرجكق  ؼضصطسوران كاملٌ نٍ زبتمبر الماؿٍ ضضكبفد .. ة قلبجٌبأزـ 2016أكتكبر  15الدكتكر ـشاـ أشجب نٍ ! المفتاد
هذا إلٍ جانب الخرماف مف ال ماء نظجؼ أك طفاـ نظجؼ كشالد لُزتوّؾ اآلدمٍ !! أذجرا لفمؿ األسفٌ المطلكبٌ للتسذجص

أك أطمُف ـلجى؟  لماذا يجب أف لماذا ِ ازتطجق أف أرل زكجً ..  (يأتجوـ طفاـ ِ يفرنكف كنوى نٍ جرادؿ قذرة كبكمجات قلجلٌ )
يظؿ مخركما مف المّبس كالهرساة كأبزط الخاججات الخجاتجٌ الجكمجٌ؟ لماذا يجب اف تستد مفاناتى مف الهتؽ اَربٍ ثـ أقشٍ ما 

يهفلى أف يفجد مرة أذرل ما ذرج مف أخساُى كؿ يكـ بخرص سديد؟  ماذا لك خدث اذتناؽ نٍ هذا الهتؽ؟ ذاشٌ اذا خدث نٍ 
ذاشٌ نٍ ظؿ الخرماف ! ـ جمفٌ أك مزاءن بفد الدكاـ الجكمٍ لفجادة الزجف؟ لماذا يتـ خرمانوـ مف السمس ثمانجٌ أسور كاملٌيك

مف أل ناكوٌ أك ذؿار طازج أك طفاـ شخٍ ككلوـ يفانٍ مف األنجمجا كالؿفؼ السديد ذاشٌ السباب؟  لماذا يللؽ الكانتجف 
يللؽ سوكرا طكيلٌ كِ يهتد إِ إذا كاف هناؾ .. (نجى كالتٍ ِ تزمف كِ تلنٍ مف جكع ركـ قلٌ الفبكات البزجطٌ المكجكدة )

كذكنا مف إشابتوـ باَكماء مف زكء التلذيٌ كؿفؼ خالتوـ الشخجٌ نٍ قاـات .. جلزات مخاكـ زجذرج نجوا  المزجكنكف
.. كقد ازدادت أـداد المؿربجف!! الفقرب_إؿراب# لكؿ هذق األزباب الزابقٌ كاف!! المخكمٌ أماـ األهالٍ كالمخامجف كالشخهججف

كهناؾ ! مزجكف زجازٍ نٍ الفنبر صطالخداد مف أشؿ _ـشاـ#كهك ـنبر زكجٍ الدكتكر  عمفتقّ مؿربا نٍ كينح  عضهناؾ 
كهـ يتفرؿكف لؿلكط رهجبٌ داذؿ الزجف لكقؼ اَؿراب ! ككجرهـ نٍ زاُر الفنابر.. مزجكف مؿرب نٍ ـنبر آذر ضض

مف خؽ زكجٍ اف يتكاشؿ مق مخامجى كأف يخاكـ مخاكمٌ ـادلٌ كمف خقى !  ركج أل أذبار ـنى إلٍ األهالً أك اَـّـكـدـ خ
مف خؽ زكجٍ أف يرل أزرتى كأف !  زنكات نٍ زجف انهرادل بدكف توـ كقد ازتنهذ الخبس اِختجاطٍ عأف يطلؽ زراخى بفد 

نر لديى اختجاجاتى السذشجٌ مف مّبس ككتب ككرقٌ كقلـ كنرساة أزناف مف خقى أف تتك! نزكرق كنطمُف ـلجى بفد ـاـ كامؿ
مف خقى أف يتـ ـّجى مف اِمراض !  كأدكات نظانٌ  مف خقى الطفاـ النظجؼ كالماء النظجؼ كأف يزمد لنا بإدذاؿ الطفاـ لى

..  نزانٌ اَنهراديٌمف خقى أف يرل السمس كيذرج مف الز!  كاف الزجف بظركنى الزجٌُ زببا مباسرا نجوا.التٍ
 http://bit.ly/2yKbsJ1!  هذا بّغ لكؿ المنظمات الخقكقجٌ المفنجٌ بخقكؽ المزجكنجف نٍ كؿ مكاف

 
 



بزجف "مخمكد خمكدق"بفد اِـتقاؿ التفزهٍ كاَذهاء القزرم ألزابجق اَهماؿ الطبً يودد خجاة 
طنطا الفمكمٍ 

ـامانَ مف قريٌ 38مخمكد خمكدقَ / اطفِتزاؿ إدارة زجف طنطا الفمكمٍ تتفنت ؿد المك
الشناديدَ مركز طنطا بمخانظٌ اللربجٌَ متزكج كلديى أزرةَ ركـ إشابتى بزرطاف الكبد كدكالٍ 
المرئ داذؿ مخبزى نتججٌ اَهماؿ الطبً المتفمد مف إدارة الزجف كرنض ازتمرارق بالمزتسهٍ 

كمف جانبوا قامت أزرتى بتقديـ . 2017ارآم/مايك15كتلقجى الفّج كتجديد خبزى منذ اـتقالى يكـ 
ـدة بّكات كسكاكل كازتلاثات للناُب الفاـ ككزير الداذلجٌ َنقاذق مف المكتَ كلكف ِ مججبَ 

. كتخمؿ أزرتى إدارة الزجف ك مدير امف اللربجٌ ككزير الداذلجٌ المزؤلجٌ الكاملٌ ـف خجاتى
http://bit.ly/2hntHKM 

 
 

اَ بتفرؿى ِنتواكات جزجمٌ داذؿ مقر اـتقالى 38ازتلاثٌ مف ذكم المفتقؿ مخمكد خمكدةَ   .ـامن
دع زجف طنطا 3َ ثـ اذتهً قزرينا 2017آيار /مايك 15نقد تـ اـتقالى مف منزلى منذ  أيشجب داذؿ الزجف  .أزابجق ثـ ظور كأكي

تفمدَ كبفد التدهكر تـ نقلى بنزيؼ كلـ يتـ ـرؿى ـلٍ الطبجبَ ما أدل إلٍ  تدهكر خالتى الشخجٌ نتججٌ اَهماؿ الطبً المي
. لمزتسهٍ المنساكم الفاـ كمزتسهٍ طنطا الجامفً كأجرل تخالجؿ طبجٌ التً أكدت أنى يفانً مف دكالً المرئَ كزرطاف الكبد

مزتسهٍ طنطا الجامفً ركـ زكء  كركـ زكء خالتى الشخجٌ كإشابتى باألمراضَ جاءت قكة مف زجف طنطا كتـ إذراجى مف
تفمد كمذاكؼ ـلٍ خجاتى كأؿاؼ ذككق أنى بفد نقلى مف المزتسهٍ إلٍ . خالتى الشخجٌ كنقلى إلٍ الزجفَ نً إهماؿ طبً مي

أياـَ كبفد مخاكِت مف زمُّى المفتقلجف كازتلاثات تـ نقلى  5الزجفَ ايشجب بنزيؼ مرة أذرل كتركتى إدارة الزجف ينزؼ لمدة 
. تسريف األكؿَ كتبجف أنى مريض بزرطاف نٍ الكبد/أكتكبر 01تسهٍ الخمجاتَ كأيجرم لى أسفٌ مقطفجٌ ـلٍ نهقتىَ بتارير لمس

كركـ تلؾ المفاناة كسدة األلـ تمنق إدارة الزجف زكجتٌ مف رؤيتٌ أك مرانقتٌ داذؿ المزتسهًَ كلتدهكر خالتٌ بسكؿ ملخكظ تـ 
ا ركـ أنى سبى مجت  15كقامت النجابٌ بالذهاب إلجى نٍ المزتسهٍ كتـ تجديد خبزى . كبرمنقلى إلً مزتسهٍ الكبد بالمخلٌ اؿ يكمي

 -يذكر أنى مف أبناء قريٌ شناديد . مق ازتزقاء كتؿذـ نً بطنٌ بسكؿ كبجرَ كاشهرار نٍ الفجفَ كقًء مزتمرَ بخزب ذكيى
 http://bit.ly/2yfh9j5  .مخانظٌ اللربجٌ -مركز طنطا 

 
 

أكتكبر  7
 

 تدهكر الخالٌ الشخجٌ لطالب بزجف األبفاديٌ كزط تجاهؿ مف إدارة الزجف
المقجد بكلجٌ الدرازات ” ـبدالفزيز ممدكح ـبدالفزيز“تدهكر ملخكظ نً الخالٌ الشخجٌ للطالب 

َ كإدارة الزجف 2016اَزّمجٌ كالفربجٌ جامفٌ األزهر كالمفتقؿ بزجف األبفاديٌ منذ يناير 
ييذكر أف الطالب يفانً مف تلجؼ نً الرٌُ كقد . ترنض ـّجى كتكدـى نً الخبس اَنهرادم

زبؽ كأجرل ـملجٌ جراخجٌ قبجؿ اـتقالى الفاـ الماؿً كتـ بتر نشؼ الرٌُػ كاآلف ككزط ما 
ألم إنزاف يفجسى الطالب مف مفاناة داذؿ مخبزى اَنهرادم خجث ييجرد مف كؿ مقكمات الخجاة 

زلجـ نؿّن ـف ككنى مريض ػ نقد زادت خالتى زكءان كانتقؿ التلجؼ لنشؼ رُتى اآلذر 
بناءان ـلٍ ما تقدـ كألف  .كأشبخت خالتى متدهكرة لللايٌ كنً أمس الخاجٌ لرـايٌ طبجٌ كاملٌ

مرؿى َدارة الزجف مطالبجف بفرؿى طبقان لُّخٌ الزجكف ػ نقد تقدـ مخامكق بما يثبت -الفّج مف الخقكؽ األزازجٌ ألم زججف 
ـلٍ الطبجب ككؿفى نً ظركؼ منازبٌ لخالتى الشخجٌ إِ أف الزجف تجاهؿ األمر تماما بالركـ مف تكنر كؿ المزتندات التً 

 هذا كقد أـربت أزرة الطالب ـف بالم تذكنوا كقلقوا ـلٍ. تثبت تدهكر خالتىَ كجاء ردق بأف أكدع الطالب نً الخبس اَنهرادم
زّمٌ نجلوا كتطالب بتمكجنى مف خقى نً الفّج كتخٌمؿ إدارة الزجف المزؤلجٌ الكاملٌ ـف خالتى الشخجٌَ كتناسد المنظمات 

 http://bit.ly/2ztW7tx. الخقكقجٌ للتدذؿ َنقاذ نجلوا مف المكت
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كإدارة الزجف منفت دذكؿ المّبس .. قأشجب برسد نً ركبت: ”ساهجف“زكجٌ 
َ إنوا ـملت  2017أكتكبر  7َ ـبد الرخمف ساهجفَ الجكـ الزبت "الخريٌ كالفدالٌ"ك" الجزيرة"قالت زكجٌ المرازؿ بقناتً 

. بركبتى الجزرلَ ما جفلى كجر قادر ـلٍ الكقكؼ أك التخرؾ" رسد"ذّؿ الزيارة األذجرةَ بإشابتى بػ
ؼ الطبً ـلجى نً مزتسهٍ الزجفَ كأنوا تقكـ بتكنجر الفّج المطلكب لىَ مسجرة إلٍ أنى إدارة الزجفَ كأؿانت إنى تـ الكش

يذكر أف ـبدالرخمفَ تـ القبض ـلجى أثناء تكجوى لمكتب بريد الزكيس ". ساهجف"منفت دذكؿ المّبس إلٍ المزاججفَ كمف بجنوـ 
تذريبجٌ كخرؽ زجارات السرطٌ كتومٌ اَرهاب كبث أذبار كاذبٌَ قتؿ  كتـ اتوامى بالتخريض ـلً الفنؼ كاِستراؾ نً أـماؿ

http://bit.ly/2hntHKM
http://bit.ly/2yfh9j5
http://bit.ly/2ztW7tx


زنكات ككرامٌ مالجٌ نً القؿجٌ األكلٍَ  3كتـ الخكـ ـلجى خكـ نواًُ بالزجف . المتظاهريف أثناء نض اـتشاـ رابفٌ الفدكيٌ
 http://bit.do/dQgKs. زنكات أذرل نً القؿجٌ الثانجٌ 3كخكـ بالزجف 

 
 

ـّ القرؿاكم تتفرض لُكماء أماـ النجابٌ أثناء تجديد خبزوا  
تفرؿت الزجدة ـّ القرؿاكم لخالٌ إكماء سديدةَ أثناء تجديد خبزوا أماـ نجابٌ أمف الدكلٌ الفلجاَ أمس األخدَ كبركـ التدهكر 

جراء الهخكشات الطبجٌ كالخشكؿ ـلٍ الفّج الّزـَ قررت الخاد لخالتوا الشخجٌ كبدِ مف أف تذهب ـّ إلٍ المزتسهٍ َ
يكـ نً الخبس اِنهرادم بدكف  100نجابٌ أمف الدكلٌ الفلجا تجديد خبزوا للمرة الزابفٌ بسكؿ تفزهً لتشؿ نترة اـتقالوا إلٍ 

.  تومٌ كِ دلجؿَ نً انتواؾ كاؿد كشريد كمباسر لخقكؽ اَنزاف نً القانكنجف المشرم كالدكلً
كبذلؾ تـ . أكتكبر 11كنجما يذص زكجوا الموندس خزاـ ذلؼَ نقد تقرر تأججؿ نظر تجديد خبزى إلٍ يكـ األربفاء القادـ 

  http://bit.do/dQdX7 !يكما كِ يتجاكز دقجقتجف نً أنؿؿ األخكاؿ 15خرمانوما مف لقاء ِ يتكرر زكل كؿ 
 
 

 جف تمنق دذكؿ المّبس لشبرم أنكرإدارة الس
إف خالتى الشخجٌ كجر  2017أكتكبر  8َ شبرم أنكرَ الجكـ األخد "البديؿ"قالت زكجٌ الشخهً بػ

َ أف المخامًَ أخمد طىَ تقدـ "المرشد"كأؿانت لػ. مزتقرةَ خجث يفانً مف خشكات ـلٍ الكلٍ
َ دكف ازتجابٌَ مسجرة إلٍ أف إدارة بطلبات نً كقت زابؽَ إلٍ إدارة الزجفَ لنقلى إلٍ المزتسهٍ

". شبرم"زجف جمشٌَ المخبكس بىَ قررت منق دذكؿ المّبس إلٍ كانٌ المخبكزجفَ كمنوـ 
اَ 2016ككانت قكات األمفَ ألقت القبض ـلٍ شبرم أنكرَ نً نبراير  َ مف داذؿ منزلى نجرن

اذؿ مفزكر قكات األمف كاذتهٍ قزرينا ألكثر مف أزبكـجف دكف مفرنٌ مكاف اختجازقَ ثـ ظور د
  http://bit.do/dQfba.. المركزم نً دمجاط
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جراء نقلى مف مزتسهً زجف طرق كإللاء ـّجى بمفود األكراـ بالقاهرة كتكقؼ  للذطر" مخمكد ـبادة"تفرض خجاق المفتقؿ 
تسهً زجف برج الفرب كمنق اِدكيٌ الذاشٌ ـنى التً كانت تزمد بالدذكؿ نً زجف جلزات الكجماكم الذاشٌ بى كترخجلى لمس

 http://bit.do/dQebQ. طرق كمنق زكجتى مف الزيارة أك اِطمُناف ـلجى 
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 مزف يختؿر داذؿ زجف الفقرب كمناسدات َنقاذ خجاتى ” ـجد دخركج“

مف اَهماؿ الطبً الذم يودد خجاتى خجث  –ـاما  67 –ـجد دخركج /المفتقؿ بزجف الفقرب  يفانً
يفانً مف إشابتى بهسؿ كلكم أدم لتؿذـ بالبركزتاتاَ كذبابٌ الفجفَ كؿفؼ سديد بأـشاب 

األطراؼَ كبخاجٌ مازٌ لتدذؿ جراخً ـاجؿ ِزتُشاؿ الكلً الجزرم بفد أف كشلت كهاءتوا 
كترنض إدارة الزجف نقلى للمزتسهًَ نؿّ ـف أنى يقبق نً ظركؼ اختجاز . ُىبالما 8ألقؿ مف 

كجر آدمجٌ داذؿ زنزانٌ إنهرادمَ تنفدـ بوا أزازجات الخجاةَ كييمنق ـنى دذكؿ الدكاء 
كقالت نجلتىَ أف كالدها ظورت ـلجىَ خالٌ إـجاء سديدةَ كنقداف كبجر نً الكزفَ كِ يزتطجق خمؿ 

يقكم ـلً الكقكؼ ـلً قدمجىَ كخالتى الشخجٌ متدهكرة لللايٌ بشكرة تجفلى األسجاء بجدقَ كِ 
. أسبى بالمجتَ كمق ذلؾ ترنض إدارة زجف الفقرب نقلى للمزتسهً َنقاذ خجاتىَ ما يجفلى يكاجى القتؿ الفمد

الداذلجٌ المزُكلجٌ الزلطات المشريٌ متمثلٌ نً مأمكر زجف الفقربَ كرُجس مشلخٌ الزجكفَ ككزير ” دخركج“كتخمؿ أزرة 
الكاملٌ ـف خجاتىَ كما تديف الشمت الدكلً ـلً جراُـ القتؿ الفمد التً يتفرض لوا ذكيوـ المفتقلجف ـلً ذلهجٌ اىراُوـ الزجازجٌَ 

يذكر . داذؿ زجكف النظاـ المشرمَ مطالبٌ بزرـٌ اَنراج الشخً ـف كالدهاَ كاَكّؽ الهكرم لزجف الفقرب مقبرة األخجاء
بس إنهرادياَ داذؿ زجف الفقربَ كخكـ ـلجى بالزجف المؤبد نً القؿجٌ 2014مايك  14مفتقؿ منذ ” يد دخركجع“أف  َ كخي

 http://bit.do/dQgof. المفركنٌ إـّمجا بالتذابر مق خماس
 
 
 
 

http://bit.do/dQgKs
http://bit.do/dQdX7
http://bit.do/dQfba
http://bit.do/dQfba
http://bit.do/dQebQ
http://bit.do/dQgof
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 بفاديٌانتواكات مزتمرة بخؽ مفتقلً ـنبر اَـداـ بزجف األ

 
جنايات كلً كزط دمنوكر  2015لزنٌ  2001: كما كرد إلجنا سككلَ تيهجد بتفرض ثّثٌ مف مفتقلً القؿجٌ رقـ القؿجٌ 

َ ِنتواكات ـديدة كإهماؿ طبً متفمد داذؿ مخبزوـ بفنبر اَـداـ "إطّؽ النار ـلٍ قزـ سرطٌ أبك المطامجر"المفركنٌ إـّمجا 
 -:بزجف األبفاديٌَ كهـ

 .دمحم ذالد الهجكمًَ أـماؿ خرةَ كيقجـ بقريٌ تركجى بأبك المطامجر بالبخجرة -1
 .جمجؿ قازـ خنجشَ مكظؼ بالجمفجٌ السرـجٌ بأبك المطامجرَ يقجـ بقريٌ سرارة مركز أبك المطامجر -2

 .دمحم الزبقَ أـماؿ خرةَ يقجـ جناكلجس قريٌ التخرير بأبك المطامجر بالبخجرة - 3
كف مف أمراض المفدة كالبكازجر كالرمد كالجواز التنهزً كاألمراض الجلديٌَ كذلؾ نتججٌ تكدزوـ نً خجرة خجث أنوـ يفاف

َ كما أنى ِ يكجد بوا توكيٌ كِ إؿاٌَُ ك ِ تذلكا "جردؿ"َ لجس بوا مكاف لقؿاء الخاجٌ كيزتبدؿ بػ 2.50نً  1.50مزاختوا 
 .لألمراضالزنزانٌ مف الخسرات الزاخهٌ كالطاُرة الناقلى 

زاـٌ داذؿ الزنزانى مما أشابوـ بأمراض جلديٌ لفدـ تفرؿوـ للسمسَ  24باَؿانٌ الٍ خرمانوـ مف التريض كالخبس طكاؿ 
 .دقجقٌَ كمنق دذكؿ األدكيٌ 15كما يتـ التفنت كالمفاملٌ الزجٌُ لألهؿ أثناء الزيارة التً ِ تزتلرؽ أكثر مف 

http://bit.do/dQQEU   
 

 
  بزجف طرة"بديق"الخبس اَنهرادم كاَهماؿ الطبً يّخؽ 

كتاُب "  كالمفتقؿ ـلٍ ذمٌ القؿجٌ المفركنٌ إـّمجا بأزـ" أخمد ـبد البديق"أرزت ازرة 
مف تفنت إدارة زجف تخقجؽ طرة ك إزتمرار خبزى بزنزانٌ إنهراديٌ للسور الثالث " خلكاف

أشجب بأمراض جلديٌ ككجرها جراء " بديق"منفى مف الزيارةَ نجما اكدت اف ـلٍ التكالً ككذا 
. ـدـ تفرؿى للسمسَ نجما ناسدت ازرتى بزرـٌ نقلى ِخد الفنابر المكجكدة بزجف طرة

http://bit.do/dQQDg 
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مفتقؿ بزجف كادم النطركف  اؿ" ـبداللطجؼ كلكش"اَهماؿ الطبً يودد خجاة 
مف مخانظٌ السرقجٌَ تسكك  -ـاـ 58-ـبداللطجؼ كلكش /ازتلاثٌ مف أزرة المكاطف

مف تدهكر خالتى الشخجٌَ نتججٌ لُهماؿ الطبً المتفمد بمقر اختجازق بزجف كادم 
خجث تطالب أزرتى بفمؿ ـملجٌ ـاجلى لى َختجاجى لقزطرة قلبَ إِ اف . النطركف

كتطالب األزرة باَنراج الشخً  .ِ تزتججب لطلباتوـَ ما يودد خجاتىإدارة الزجف 
 http://bit.do/dQQH7. ـنىَ ختٍ يتمكنكا مف تكنجر الرـايٌ الشخجٌ الّزمٌ لى
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 . داذؿ زجف جمشٌ" أبك جّلٌ"تدهكر الخالٌ الشخجٌ لػ 
أرزلت أزرة المفتقؿ الفربً أبك ! قاِه ذّص اِسفٌ ملواش ِزمى مش هتججب نتججى" ابك جّلٌ "ـتقؿ أبلم الطبجب أهؿ الـ

كتـ نقلى إلٍ مزتسهٍ المنشكرة الدكلً  مف تفرؿى ِنتواكات جزجمٌ داذؿ مقر اـتقالى نً زجف جمشٌ" الزجد"جّلٌ كسورتى 

http://bit.do/dQQEU
http://bit.do/dQQDg
http://bit.do/dQQH7


الشخجٌَ كأشبخت خجاتى نً ذطرَ خجث أنى يفانً مف ـدة أمراض منوا  نتججٌ دذكلى نً كجبكبٌ كبديٌ َ إثر تدهكر سديد بخالتى
الؿلطَ الزكرَ نجركس زًَ ازتزقاء نً البطفَ كرـ نً الكبدَ جلطٌ نً الكريد البابًَ كنسؿ كلكمَ كما أف قكات األمف 

إلٍ مزتسهٍ بلقاس الفاـ بفد  يذكر أنى مف أبناء مخانظٌ دمجاط َ كتـ نقلى مف زجف جمشٌ .ترنض تزلجـ أم تقارير طبجٌ ألهلى
. زبتمبر الماؿًَ كطلبت مزتسهٍ بلقاس إجراء أسفٌ مقطفجٌ ـلٍ الكبد بزبب تدهكر خالتى 26تدهكر خالتى الشخجٌ يكـ 

http://bit.do/dQXP3 
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أياـ َجراء ـملجٌ  3بفد انتقالى لمزتسهً المنشكرة الدكلً منذ  المفتقؿ بدمجاط خالٌ األزتاذ الفربً أبك جّلٌآذر تطكرات 
الخالٌ الشخجٌ ذطجرة جدا خجث أف المفتقؿ / القزطرة كتمت الفملجٌ أمس كمازاؿ نً اللجبكبٌ ختً لخظٌ كتابٌ البكزت 

تزقاء دمكم بالبطف المريض يفانً مف زرطاف بالهص األيمف للكبد أدم إلً ظوكر دكالً مرئ كقئ دمكم كاستباق كجكد اس
كركـ كؿ ذلؾ تطالب أزرة ألزتاذ الفربً ببفض التقارير الطبجٌ لخالتى نجتـ الرنض مف إدارة  (نتججٌ انتسار الكرـ ذارج الكبد)

نً / المزتسهٍ الدكلً بالمنشكرة ككذلؾ ترنض النجابٌ الفامٌ بفد تقديـ طلب لوا بطلب الخشكؿ ـلً بفض التقارير الطبجٌ 
 .ح ألبزط الخقكؽ اآلدمجٌ بؿ كتفمد قتلى باَهماؿ الطبً ختً تهاقمت الخالٌ إلً هذا الخد إنتواؾ كاض

http://bit.do/dRg2o 
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تـ  َ برلمانً مشرم زابؽَ بتفرؿى ِنتواكات جزجمٌ داذؿ مقر اـتقالى نقدزفد ذلجهٌ/ ازتلاثٌ مف ذكم المفتقؿ المشرم
كأكد ذككق أنى يتفرض ِنتواكات داذؿ مقر اختجازق نً زجف طرة  .2017يناير  17اـتقالى ـلٍ يد قكات األمف المشريٌ نً 

 .سديد الخرازٌَ بمنق الفّجَ مما يؤدم إلٍ تدهكر خالتى الشخجٌَ خجث أنى مشاب بالفديد مف األمراضَ مما يفرؿى للذطر
جف َرزاؿ الدكاء إلجىَ كبفد اِنتظار لفدة زاـات نكجُت برنض إدارة الزجف دذكؿ كأؿاؼ ذككق أف ابنتى ذهبت إلً الس

الدكاء للمرة الثانجٌَ كرنض دذكؿ الطفاـَ كالمّبسَ أك أم سئَ كالذم ِ يزاؿ بالخبس اِنهرادم ختً اآلف بزجف طرق سديد 
كيسَبرلمانً مشرم زابؽ َ مدير ـاـ سركٌ القناة يذكر أنى مف أبناء مخانظٌ الس  .الخرازٌَ ما أدل لتدهكر خالتى الشخجٌ

 http://bit.do/dRg3d. الزكيس زابقنا -للتككجّت المّخجٌ 
 
 

 .. زرنا إبراهجـ الجمانً يكـ اَثنجف الماؿً
 .. 7/10/2017أتٍ إبراهجـ الزيارة ـلٍ كرزً متخرؾ بزبب ـملجٌ الزاُدة اللً ـملوا يكـ الزبت 

 .. هقكؿ هنا سكيٌ تهاشجؿ ـف اللً خشؿ مق إبراهجـ قبؿ كأثناء كبفد الفملجٌ
بدايٌ إبراهجـ ظؿ نترة تججلى آِـ سديدة نً بطنى َكألنى زم ما أـرنى مف النكع اللً بجزتخمؿ األلـ كما بجخبش يستكً كِ يسلؿ 

ما جى يكـ الزبت اللً ـمؿ نجى الفملجٌ َمف سدة األلـ إبراهجـ اللً خكالجى كاف بجاذد مزكنات كذّص كيفدم المكؿكع َلخد 
بفد  2الشبد تقريبا كهك خرنجا بجتلكل مف األلـ َأذد مزكنات كخاكؿ يناـ ماـرنش لخد الزاـٌ  8شخً مف النكـ الزاـٌ 

الزايدة ممكف تنهجر َبفد الظور كهك تفباف جدا َنطلب مف اللً مفاق ينادكا ـلٍ الساكيش ـلساف يركح المزتسهٍ ألنى خس اف 
زاـٌ كنشؼ تقريبا مف التذبجط ـلٍ باب الزنزانٌ جى الساكيش كنزؿ إبراهجـ مزتسهٍ الزجف َبفد بفض التخالجؿ دكتكر 

الزجف أذجرا قاؿ دم زايدة مق اف إبراهجـ قالى كدا نً األكؿ لكنى انتكرق بجزتوبؿَ بفدها دكتكر الزجف قالى هنخجزؾ هنا نً 
د الشبد لكف بفد خكارات كرنض مف إبراهجـ كإشرارق انى يتخكؿ لمزتسهٍ ذارجً لفدـ كجكد إمكانجات نً المزتسهٍ لد

 .. زاـات تـ ترخجلى لمزتسهٍ كادم النطركف 5الزجف كبفد خكالً 
م ـلٍ زبجؿ المثاؿ لما طلب مف إبراهجـ يفمؿ ـجنٌ بكؿ أشرت الخرازٌ اف الساكيش الؿ -نً المزتسهٍ كبفد الهخكشات 

الجراح قاؿ ِزـ يدذؿ إبراهجـ الفملجات نكرا َكنفّ إبراهجـ كاف نً  ! -متكلبش مفاق يدذؿ مفاق الخماـ كهك بجفمؿ الفجنٌ 
كثلث مزاءا َقبؿ دذكؿ خجرة الفملجات أشرت الخرازٌ تدذؿ تأمف الخجرة كأشرت اف أنراد منوـ  11الفملجات تقريبا الزاـٌ 

مزاءا ذلشت  12سكنكا إبراهجـ كيراقبكق ختٍ أثناء الفملجٌ كدا اللً خشؿ نفّ َتقريبا الزاـٌ يقهكا ع باب الفملجات ـلساف م
كالجراح قاؿ َبراهجـ  ! -نزجت أقكؿ اف أثناء كؿ دا إبراهجـ متكلبش  -الفملجٌ كتـ نقؿ إبراهجـ للقزـ الداذلً كهك متكلبش 

 .. حهتهؿؿ هنا نً المزتسهٍ يكمجف تّتٌ لخد ما نطمف ع الجر
بفد الفملجٌ ابتدت آِـ بفد الفملجٌ تظور كإبراهجـ طلب كذا مرة يهككلى الكلبش لكنوـ رنؿكا مق اف أثر البنح لزى مارخشَ ع 

الشبد زار إبراهجـ الجراح كمدير المزتسهٍ كأكد َبراهجـ انى هجهؿؿ يكمجف تّتٌ َكألف إبراهجـ كؿ الهترة دم ماـرنش يناـ 
سكيٌ َبفد الظور ـلطكؿ خؿر ؿابط كشخٍ إبراهجـ مف النكـ كقالى يلّ هترجق الزجف دلكقتً َطبفا  نخاكؿ يناـ قبؿ الظور

دقايؽ كأرجق أِقجؾ كجرت هدكمؾ  5إبراهجـ رنض كقالى اف الجراح قالى أدامؾ يكمجف ع األقؿ هنا َالؿابط قاؿ َبراهجـ هذرج 
هدكمى نزـقلى كذّق يلجر أدامى كشبا كذدق برق المزتسهٍ  كجوزت أخزنلؾ َنفّ ذرج كرجق لقٍ إبراهجـ لزى ما كجرش

http://bit.do/dQXP3
http://bit.do/dRg2o
http://bit.do/dRg3d


كأثناء ذركجى الممرؿات كاألطباء ازتلربكا كلما زألكا اتقالوـ بالنص مخدش لجى دـكة َاتخط إبراهجـ نً بككس لألزؼ مق اف 
إبراهجـ .. يٌُ جداالجرح لزى نً مرخلٌ ذطرة كرجفكق الزجف كلما كانكا ـاكزيف يخجزكق نً مزتسهٍ الزجف رنض ألنوا س

خالجا لزى نً آِـ سديدة بزبب الجرح كاَهماؿ نً الزجف َيكهً اف ماما راجفى مف الزيارة خزينٌ جدا كلخد اآلف مش متذجلٌ 
 http://bit.do/dRg4w .! اللً خشؿ َبراهجـ

 
 

 ؿ مخبزى بزجف لجماف جمشٌداخ" مجزرة السانفً"تشاـد اِنتواكات بخؽ الطالب 

  
أف نجلوا يلقٍ مفاناة سديدة بزجف لجماف جمشٌ بالدقولجٌَخجث يقبق كخجدا كمفتقؿ " مجزرة السانفً"شرخت كالدة الطالب 

زججف جناًُ بزنزانٌ شلجرة المزاخٌ كالتً ِ تتزق أبدا لمثؿ هذا الفدد باَؿانٌ إلٍ التدذجف المزتمر مف  45زجازً كزط 
زجكنجفَ مق ـدـ تكنجر التوكيٌ الكانجٌ بالزنزانٌَ ما أدل الٍ إشابتى بطهد جلدم نتججٌ إنتسار الخسرات نً الزنزانٌ قبؿ الـ

مف إدارة الزجف ـرؿى ـلٍ طبجب كنقلى إلٍ مزتسهٍ الزجف لتلقٍ الفّج كلكف تـ " السانفً"كقد طالب  .كالتكدس الكبجر بوا
 .يماف جمشٌ المزؤكلجٌ الكاملٌ ـف شخٌ كزّمٌ نجلوارنض الطلبَ كتخمؿ كالدتى إدارة زجف ؿ

ـزكرم كالخكـ  11مف قبؿ قكات األمفَ ـلٍ ذلهجٌ اتوامى نً القؿجٌ رقـ  2014يناير  15يذكر أنى تـ القبض ـلجى نً يكـ 
د ـلجى خكـ ـلجى بذمس زنكاتَ بفد ـدة سوكر قدـ الطفف ـلٍ الخكـ نً مخكمٌ النقض ك التٍ مف جانبوا رنؿت النقض لجؤم

   http://bit.do/dRg79. الزجف ذمس زنكات
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انقذكا سككاف : (سككاف)اتشاؿ هاتهً مف كالد الزمجؿ الشخهً مخمكد أبك زيد  

ــ ابكزيد قاؿ .. يقهكا مفاق  انقذكا سككاف ابنً تفباف كمختاج زمّتى.. ــ ابكزيد كالد سككاف اتشؿ ـساف يقكؿ رزالٌ كاخدة 
  كمختاج رـايٌ.. إف سككاف بجفانٍ مف نترة مف نقر الدـ كاِنجمجا الخادة كإنى اتفلقلى مخالجؿ اِياـ اللً ناتت

زنجف كسوريف ككؿ جريمتى إنى كاف سايؿ كامجرا كرايد يلطً نض رابفٌ   4سككاف بجمر النواردة ـلٍ خبزى اختجاطجا أكتر مف 
http://bit.do/dRg99 
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 بمخبزى بكادم النطركف كتفرض خجاتى للذطر” أخمد ـطفكط“إهماؿ طبً متكاشؿ بخؽ 
زنٌَ أخد أبناء بكرزفجدَ بفد تفرؿى  60” أخمد زكريا دمحم أخمد ـطفكط “كما كرد إلجنا إزتلاثٌ المفتقؿ 

َ خجث أنى ميشاب بػ 440لجماف ـّجى مف ًقبؿ إدارة زجف كادم النطركف لُهماؿ الطبٍ المتفمد كرنض 
ارتهاع الزكر كالؿلطَ ك ؿفؼ خاد نٍ البشر كيختاج  –تؿذـ نٍ الطخاؿ   –Cنجرس  –تلجؼ كبدل 

يذكر أنى مفتقؿ منذ . لجراخٌ بالسبكجٌَ نؿّ ـف أنى يتفرض للجبكبات كبديٌ بمفدؿ مرتجف أك ثّثٌ أزبكـجان 
   http://bit.do/dRn6F. خٍ اآلف ظضصططس أكس ػض
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 . يطالب بفّجٌ ـلٍ نهقٌ الذاشٌ" شالد ابك ابك الريش"داذؿ زجف برج الفرب 
شرذات ازتلاثٌ بسأف التفنت نٍ تّقجٌ " شالد ـبد الوادم مكزٍ أبك الريش"أطلؽ المفتقؿ 

ـندما القً القبض  2013زبتمبر 20ة بزجف برج الفرب َبدأت المفاناة منذ الفّج داذؿ مخبس
لتزداد " خريؽ مركز خكش ـجزٍ"الفزكريٌ كالمفركنٌ بأزـ  507ـلجٌ متوما ـلٍ ذمٌ القبؿجٌ 

يسكك مف كؿركنجف نٍ الظور ناتح " أبك الريش"نػ . المفاناة بالخكـ ـلجٌ بالزجف ـسر زنكات
رل كـدـ القدرة ـلٍ الخركٌ كاآلـ نٍ الظور يمنفى مف النكـ اك الكقكؼ ـنوـ ألـ نٍ الزاؽ الجس

كسبى تكقؼ تاـ نٍ خركٌ نشهى األيزر كلجا َلجتجنب بتناكؿ المزكنات المتكاجدة بمزتسهٍ 

http://bit.do/dRg4w
http://bit.do/dRg79
http://bit.do/dRg79
http://bit.do/dRg99
http://bit.do/dRn6F


الزجف كاف كجدت كـلٍ الركـ مف قجامٌ بمخاكِت ـدة للذركج للكسؼ ذارج مزتسهٍ الزجف كبفد مفاناة تـ تخكيلى ـلٍ 
نٍ جامفٌ اِزكندريٌ كبفد إجراء أسفٌ رنجف كأسفٌ بالشبلى أكدت التقارير انى بخاجٌ مازٌ الٍ ـملجٌ جراخجٌ نٍ الظور مزتش

. تطالب أزرتى بالزماح لى بالذركج َجراء الفملجٌ نٍ مزتسهٍ ذارج الزجف ـلٍ نهقتوـ الذاشٌ.. قبؿ تدهكر خالتى
http://bit.do/dRoc6 
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كمختاج ).. زاـدكنا لنقؿ سككاف للمزتسهٍ.. مريض كيختاج لرـايٌ ذاشٌ :اتشاؿ جديد مف كالد سككاف بفد زيارتى الجكـ
مرة ثانجٌ الجكـ بفد ـكدتى مف زيارتى الجكـ مؤكدا أف  (سككاف)اتشؿ بً كالد الزمجؿ المشكر مخمكد أبك زيد  (زمّتى يقهكا مفاق

كأذبرنً كالد الزمجؿ سككاف إنى التقٍ مأمكر الزجف كاف .. مريض كيختاج لرـايٌ ذاشٌ كجر متكنرة بمزتسهٍ الزجف سككاف
المأمكر قاؿ لى انى يختاج َجراء تخالجؿ كأف ذلؾ زجتـ ـلٍ خزاب األزرة َ ــ أبك زيد قاؿ إف خالٌ سككاف متدهكرة طالبا 

ابنً تفباف )لفّجَ كأكد ــ أبكزيد أف سككاف يختاج لمزاندة زمُّى كدـموـَ التدذؿ لنقلى لمزتسهٍ ذارج الزجف لتلقً ا
ــ ابكزيد قاؿ نً اتشاؿ مف يكمجف قبلؿ يكمجف مف الزيارة إف سككاف بجفانٍ مف نترة مف نقر الدـ . (كمختاج زمّتى يقهكا مفاق

زنجف  4سككاف بجمر النواردة ـلٍ خبزى اختجاطجا أكتر مف . ةكمختاج رـام.. كاِنجمجا الخادة كإنى اتفلقلى مخالجؿ اِياـ اللً ناتت
 http://bit.do/dRrAX .يكـ ككؿ جريمتى إنى كاف سايؿ كامجرا كرايد يلطً نض رابفٌ  70ك
 
 

نتججٌ لُهماؿ الطبً بمقر اختجازها  " بزمٌ رنفت"تدهكر الخالٌ الشخجٌ للدكتكرة 
بزمٌ رنفتَ لمزتسهً القشر الفجنً لفمؿ /هر مف المفاناة نقؿ المفتقلٌ الدكتكرةبفد أش

أسفٌ رنجف ملناطجزًَ كذلؾ بفد تدهكر خالتوا الشخجٌ بسكؿ كبجر نتججٌ لُهماؿ 
الطبً الذم تفرؿت لى بمقر اختجازهاَ خجث أشجبت بارتذاء بأخد شمامات القلب 

بتوا بتكرـ نً الثدم األيزر نتح ـف كبارتهاع نً ؿلط الدـَ كما تـ تسذجص إشا
بزمى رنفت مفتقلى هً ك زكجوا .د .الهطاـ القورم لرؿجفوا نً األياـ األكلٍ ِـتقالوا

زنكات كاألذر زنتجف  6سورَ لديوا طهّف شلجراف يبلم ـمر اخدهـ  20منذ أكثر مف 
الدتوا ِ يكجد مف يرـاهـ اك ينهؽ ـلجوـ طكاؿ هذق المدة كيفجسكف مق كالدها كك

 http://bit.do/dRG6t. المزنجف كيختاجكف إلٍ رـايٌ خجث تجاكز ـمرهـ الزبفجف ـاما
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تفمد  .ازتلاثٌ مف ذكم المكاطنجف المشريجف المفتقلجف بزجف المنشكرة الفمكمًَ تؤكد تفرؿوـ للقتؿ البطئ بإهماؿ طبً مه
 -مخمكد الجمؿ / أكتكبر َ نوـ يتفرؿكا ِنتواكات ـلٍ يد إدارة الزجفَ كؿابط أمف الدكلٌ 28منظمٌَ الجكـ كبخزب ما كرد لؿ

 .رُجس مباخث مركز مجت كمر الزابؽَ كالذم كشهى األهالً بشاخب الزجؿ الخانؿ نً التفذيب
مخمكد الجمؿَ كهناؾ ـسرات الخاِت / كأكدكا أنوـ يتفرؿكف للقتؿ الممنوح البطٍء باَهماؿ الطبًَ بتفلجمات مف الؿابط

مدير مزتسهٍ  -دمحم سلبً / الذطجرة يرنض إذراجوا للفّج أك يتباطؤكا نجواَ باِستراؾ مق إدارة الترخجّت كالؿابط الطبجب
كلٌَ خالٌَ ما بجف أكراـ زرطانجٌ كنقداف للبشر كإشابات ـظاـ نتججٌ التفذيب نٍ أمف الد 46كأؿانكا أف الخاِت  .الزجف

كجراخات ذطجرةَ كمرؿٍ بالقلبَ كبفض الخاِت لديوـ إذف نجابٌ بذركج للمزتسهٍ كطبجب الزجف يرنض إذراجوـ بتفلجمات 
مكاطنجف زجازججف تكنكا داذؿ زجف المنشكرة منذ  6كأساركا أف هناؾ  .ؿابط األمف الكطنً -مخمكد الجمؿ / مف الؿابط

تفمدبزبب اَهماؿ الطبً  2013يكلجك  3أخداث   .المي
 :كننسر أزماء بفض المفتقلجفَ الذيف هـ بخاجى لتدذؿ زريق للفّجَ كهـ

 .نكزم أبك زيدَ كرـ زرطانً بالمر .1
 .أخمد المفداكمَ قرخٌ بالمفدة .2
 .دمحم ـشاـ سرخ بالركبٌ نتججٌ التفذيب .3
 .دمحم طلفت نتأ أربً .4
 .مـبدالهتاح زاهرَ ـدـ انتظاـ ؿربات القلب مق ؿجؽ نً السرياف التاج .5
 .ـبدهللا مؤنسَ ارتجاع نً الشماـ المجترالً .6
 .ـكض ـبدالزّـَ انزِؽ كؿركنً مق سرخ نً الركبٌ نتججٌ التفذيب .7
 .نتخً ـزمًَ سرخ نً ـظاـ الرزر .8
 .إزّـ مكاكم ؿجؽ نً السرياف التاجً .9

 .مشطهٍ سخاتٌَ مفرض لهقد البشر .10

http://bit.do/dRoc6
http://bit.do/dRrAX
http://bit.do/dRG6t


 .طارؽ ـجزٍَ نقد نً اَبشار .11
 .ـجفأخمد البجطارَ مجاة بجؿاء باؿ .12
 .دمحم أخمد بركاتَ نزيؼ مزتمر بكازجر .13
 .سريؼ المكجًَ تزمـ باللدة الدرقجٌ .14
 .مكزٍ أبكزيدَ نقص نً الشهاُد الدمكيٌ كاستباق زرطاف .15
 http://bit.do/dRM2T  .أمجر مذلكؼ سفّفَ ذلق بالكتؼ .16
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اَ تاجرَ بتفرؿى ِنتواكات جزجمٌ داذؿ مقر اـتقالى نً  41كم ـبد الرازؽ الزجدَ ازتلاثٌ مف ذكم المكاطف   يازر نب ـامن
 .الزجكف المشريٌ

مخاكلى اكتجاؿ "َ ـلٍ ذمٌ القؿجٌ المفركنٌ إـّمجنا 2016أكتكبر 08كبخزب ما كرد للمنظمٌ مف ذككقَ نوك مختجز منذ 
ث كاف مختجز بزجف الترخجّت ثـ تـ نقلى زجف سبجف الككـ الفمكمً َ كتمنق ـنى إدارة الزجف الدكاءَ خً"مزاـد الناُب الفاـ

َ كما رنؿت إدارة الزجف ذهابى للمزتسهٍ ركـ خاجتى السديدة َجراء (دكاء الزكر)" قلـ األنزكلجف"كهناؾ تـ منق دذكؿ 
ا إلٍ زجف طرة سديد الخرازٌ  .ـملجٌ جراخجٌ ـاجلٌ ف اَشابٌ بمرض الزكرَ كيفانً ـ .2كأؿاؼ ذككق أنى تـ نقلى مؤذرن

تلججر "الؿلطَ القكلكف الفشبًَ قرخى نً المفدةَ كجرح زكرم نٍ قدمى الجزرلَ كما أنى يختاج إجراء ـملجٌ جراخجٌ 
يذكر أنى مف أبناء مخانظٌ المنكنجٌَ كيفمؿ شاخب مكتب  ."تركجب سراُد كمزمار"َ كـملجٌ أذرل نً قدمى الجمنٍ "مهشؿ

 http://bit.do/dRWMz. زبب ظركؼ اـتقالىكتجارة الكرتكف كأكلؽ ب
 
 

اِ اف الكّبش ..ـلٍ الركـ الزرطاف كاَهماؿ الطبً كتدهكر خالتٌ الشخجٌ 
  الخديدم ِ يهارقى

مف " الزجد"كسورتى " الفربً زادات دمحم أبك جّلٌ"أرزلت أزرة المفتقؿ 
كتـ نقلى إلٍ . ؿ مقر اـتقالى نً زجف جمشىتفرؿى ِنتواكات جزجمٌ داخ

مزتسهٍ المنشكرة الدكلً نتججٌ دذكلى نً كجبكبٌ كبديٌ َ إثر تدهكر سديد 
بخالتى الشخجٌَ كإشابٌ بمرض الزرطاف كأشبخت خجاتى نً ذطرَ خجث أنى 
يفانً مف ـدة أمراض منوا الؿلطَ الزكرَ نجركس زًَ ازتزقاء نً البطفَ 

نً الكريد البابًَ كنسؿ كلكمَ كما أف قكات األمف  كرـ نً الكبدَ جلطٌ
يذكر أنى مف أبناء مخانظٌ دمجاط َ كتـ  .ترنض تزلجـ أم تقارير طبجٌ ألهلى

نقلى مف زجف جمشٌ إلٍ مزتسهٍ بلقاس الفاـ بفد تدهكر خالتى الشخجٌ يكـ 
زبتمبر الماؿًَ كطلبت مزتسهٍ بلقاس إجراء أسفٌ مقطفجٌ ـلٍ الكبد  26

   http://bit.do/dRWPx. دهكر خالتىبزبب ت
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 نتججٌ اَؿراب ـف الفاـ بزجف الفقرب " زالـ كنجـ"تدهكر نً شخٌ المفتقؿ 
مفتقؿ هـ نزِء زجف الفقرب دذكلوـ نً إؿراب ـف الطفاـ اختجاجا ـلٍ  1000إـّف 

خجث يزتمر منق الزيارات ـف المفتقلجفَ كما تنفدـ الرـايٌ  .اِنتواكات التً تمارس بخقوـ
كما يمنق المفتقلكف مف سراء طفاـ مف  .الشخجٌ كييمنق إجراء أم نخكص طبجٌ ألم مريض منوـ

مقشؼ الزجفَ كيقتشر كذاؤهـ ـلٍ كجبات الزجف التً تزداد زكاءَ نؿّ ـف خرماف 
فتقلجف األزتاذ  زالـ كنجـ دمحم كنجـ مف ب .المفتقلجف مف التريض كالذركج مف الزنازيف  ظغ-يف المي

ا  ػضصطلفاـ  ؾصؼؼَ مف أبناء قريٌ بطا بنوا قلجكبجٌَ كهك مفتقؿ ـلٍ ذمٌ القؿجٌ رقـ -ـامن
كجلك  غضكالمفركنٌ إـّمجنا بقؿجٌ المناخ التساؤمًَ كبزبب اَؿراب قؿ كزنى لما يزيد ـف 

اَ كيطالب المفتقلجف بتخزجف مزتكم الـ ـجسٌ نً الزجف خجث ِ يكجد مفاملٌ آدمجٌ كِ يكجد جرامن
راـاة لظركؼ الطقس كتلجرات الطقس  http://bit.do/dRWSS. مي
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كاخد كـسركف يكمان مف اَذهاء القزرم ألثنجف مف أبناء الدقولجٌ 
لدقولجٌ تيذهً قزريان للجكـ الكاخد كالفسركف ـلٍ التكالًَ مازالت قكات األمف با

كِ يفلـ ذكيوـ " كشّح ـبدالمكلً -كججى خلمً " أثنجف مف مركز طلذا كهما 
ـامان كيفمؿ نً  55" ـبدالمكلٍ"ككانت أزرة  .مقر إختجازهما ختٍ اآلف

نجر األخد  األـماؿ الخرةَ قد تقدمت بفدة بّكات رزمجٌ تيهجد باـتقالى مف منزلى
زبتمبر الماؿً ـلٍ يد قكات األمفَ كاذهاءق دكف مفرنٌ مكاف تكاجدق أك  10

 48" كججى خلمً"كما قدمت أزرة المفلـ  .الكشكؿ ألم أذبار ـنى ختٍ اآلف
فتقؿ منذ نجر يكـ  زبتمبر الماؿً أيؿانَ نداءات ازتلاثٌ للكسؼ  10ـامان كالمي

ـلجى كالزؤاؿ ـنى بجمجق مراكز السرطٌ ـف مكانىَ مؤكديف أنوـ خاكلكا الفثكر 
كتخمؿ آزر المكاطنجف َ قكات األمف كزارة الداذلجٌ كمزؤلٍ األمف الكطنٍ بالدقولجٌ  .بالدقولجى كالتً انكرت جمجفوا كجكدق

رل كرؤزاء مباخث مدينتً طلذا كالمنشكرة المزؤلجٌ الكاملٌ ـف خجاتوـَ كطالبكا بزرـٌ الكسؼ ـف مكانوـ كاِنراج الهك
   http://bit.do/dPcPU .ـنوـ

 
 

ازتمرار اَذهاء القزرم بخؽ اثنجف مف المفتقلجف بزجف ـتاقٌ  
ازتمرار قكات األمف بزجف ـتاقٌ بالزكيس نً اَذهاء القزرم بخؽ اثنجف  

 :مف المكاطنجفَ بدكف اتواـَ كهـ
 20تهٍ مف داذؿ زجف ـتاقٌ منذ َ اخ-ـاـ 59-أزامٌ مشطهٍ دمحم  -1

يكماَ كِ تفلـ أزرتى ـنى سًء مف كقتواَ كبخزب أزرتى نإنى يفانً مف 
 .تؿذـ نً ـؿلٌ القلب كؿجؽ نً السرياف التاجًَ ما يفرض خجاتى للذطر

كمختجز مف كقتواَ كما زبؽ اـتقالى  2017تـ القبض التفزهً ـلجى نً يكلجك 
 .2013زمبر دم 12لمدة ـامجف كنشؼ بدءا مف 

يكما مف زجف ـتاقٌَ كِ  20تـ إذهاءق منذ  -ـاـ 15-دمحم طارؽ بجكمً  -2
توـَ شدر لى قرار بإذّء زبجلى نً  5َ ككجوت لى 2015يكلجك  14تفلـ ازرتى مقر اختجازقَ تـ القبض التفزهً ـلجى يكـ 

 http://bit.do/dPcS9 .جمجفوا بكهالٌ لكف لـ تنهذ
 
 

مشر #مكاطنجف مف ـاُلٌ كاخدة  10اَذهاء القزرم بخؽ 
 28نزاءَ كذلؾ بفد القبض التفزهً ـلجوـ يكـ  3مكاطنجف مف ـاُلٌ كاخدةَ بجنوـ  10قكات األمف باَذهاء القزرم لػ  قامت

 :لجوٌ مجوكلٌَ كهـ ـَ كاقتجادق2017أكزطس 
  ابكخزجبٌ دمحم .1
  ـهاؼ خزجف زالـ .2
  خزجبٌ دمحمـمرك ابك .3
آيٌ مزفد دمحم الدهساف  .4
  ـبدهللا مزفد دمحم الدهساف .5
  أمجمٌ خزجف زالـ .6
  دمحم يازجف ـلجكة .7
  أيمف خزجف زالـ .8

http://bit.do/dPcPU
http://bit.do/dPcS9


  خزجف أيمف خزجف زالـ .9
  دمحم جماؿ .10

مكاطنا مف نهس الفاُلٌ كلكف تـ إطّؽ زراح بفؿوـ كمازاؿ الفسرة المذككريف يكاجوكف مشجرا  25يذكر أنى تـ اـتقاؿ 
 .كتوديد األمف لوـ بتشهجتى" مخمكد أبك خزجبٌ" َ كزط أنباء لتفرؿوـ ِنتواكات جزجمٌ للؿلط ـلجوـَ كتزلجـ نجلوـ مجوكِ

http://bit.do/dPcUK 
 

 
كخملٌ تدكيف للتؿامف مفى كدا .. اياـ  8القبض ـلٍ مشكر شخهً كاذتهاؤق قزريا منذ 

قكة أمنجٌ , بجستلؿ لفدد مف الشخؼ كالمكاقق (نرم ِنس)زنٌ مشكر شخهً  22خمد خمكدة الزذاكم الزمجؿ الشخهً أ
كمف يكموا لخد دلكقتً أخمد مذتهً قزريا كمخدش , كقبؿكا ـلجى  9 -25اقتخمت سقٌ أخمد نً كزط البلد يكـ الخد اللً نات 

أزرة أخمد .. كجكدق بفد كدق  كأنكرنً األكؿ لكنى رجق  مف أزرتى ـارؼ يكشؿ لى كبفد ما قزـ ـابديف اـترؼ بالقبض ـلجى
بفتت تللرانات للناُب الفاـ كلكزير الداذلجٌ للكسؼ ـف مكانى كمهجش خد رد كللايٌ دلكقتً أزرة اخمد ما تفرنش أم مفلكمٌ 

. كا ألم مفلكمٌزمّت أخمد اتخرككا مق ـدد مف المخامجف بس برؿك مقدركش يكشؿ. كامؿ أزبكعـنى ركـ القبض ـلجى مف 
بكرة خملٌ تدكيف ـف اذتهاء أخمد .. اخمد هك اِبف الكخجد ألمى كأبكق اللً ـدكا زف المفاشَ كهك زندهـ الكخجد نً الخجاة 

أياـ مذتهً كأهلى كذطجبتى  8أخمد مف  .. سارككا نً التدكيف ـف أخمد يمكف دا يزاـد نً الكسؼ ـف مكانى.. الزذاكم 
سارككا نً .. ألقزاـ كالنجابات ـلٍ أمؿ يفرنكا ام خاجٌ ـنى اك زبب القبض ـلجى كِ خجاة لمف تنادم كزمّتى بجلهكا ـلٍ ا

 http://bit.do/dPcWM  مزاءان  10بكرق الزاـٌ  ؟نجف الزذاكم البخث ـف أخمد الزذاكم كالتدكيف ـنى ـلٍ هاستاج اخمد

 
 

بالركـ مف قرار … للجكـ الثانً ـسر ـلٍ التكالً" خمكد السانفًـ"قكات األمف تذهً 
إذّء زبجلى 

للجكـ الثانً ـسر ـلٍ التكالً تكاشؿ قكات األمف بمركز سرطٌ الذانكٌ بالقلجكبجٌَ 
زنٌَ مفلـ أكؿ تارير كجلرانجاَ كيقجـ بػ قريٌ  45"مخمكد السانفً"باَذهاء القزرم بخؽ 

بفرض الخاُط قرار قاؿً المفارؿات إذّء زبجلى ـلً زندكة مركز الذانكٌَ ؿاربٌ 
 http://bit.do/dPcXe .زبتمبر الماؿً 20ذمٌ القؿجٌَ منذ 

 
 

مف القلجكبجٌ  " ـبدالخمجد مودم"ازتمرار اَذهاء القزرم بخؽ المكاطف 
ـبد الخمجد مودم /م بخؽ المكاطفازتمرار قكات األمف بمخانظٌ القلجكبجٌ باَذهاء القزر

مف أبناء سلقاف مركز القناطر الذجريٌ  -مدرس باألزهر السريؼ-دمحم ـبد الفاؿ ـبد الّق 
َ دكف زند مف القانكفَ 2017زبتمبر  17القلجكبجٌَ كذلؾ منذ القبض التفزهً ـلجى يكـ 

لقبض التفزهً كبخزب ما كرد نإف قكات أمف بزم مدنً قامت با .كاقتجادق لجوٌ مجوكلٌ
. ـلجى نً الكاخدة ظوراَ كِ يفرؼ مكاف اختجازق ختٍ اآلف

http://bit.do/dPcXn   
 
 

منذ القبض التفزهً ـلجى " دمحم أبكالمجد زفجد"ازتمرار اَذهاء القزرم بخؽ الموندس 
باَزكندريٌ  

دمحم أبكالمجد زفجد /ذهاء القزرم بخؽ الموندسقكات األمف بمخانظٌ اَزكندريٌ باَ قامت
 10مدير إدارة بسركٌ الشرؼ الشخًَ كذلؾ منذ القبض التفزهً ـلجى يكـ  -ـاما 54-

كبخزب  .َ أثناء ـكدتى مف ـملىَ دكف زند مف القانكفَ كاقتجادق لجوٌ مجوكل2017ٌزبتمبر 
ة الفجفَ كقطق بلؿركؼ اِزرة نإنى يفانً مف ارتهاع نً ؿلط الدـ كإلتوابات بسبكً

 http://bit.do/dPcXS .الركبٌَ كهك مفتزكج كلديى ثّث أبناء
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كختٍ هذق اللخظٌ مخدش يفرؼ ـنى  5/10/2015ـاـ مف مدينٌ الفريش تـ اـتقالى يكـ  62" مشطهٍ خزجف الفجؿ"الخاج 
 .ا ـلٍ مكاف اختجازق كلـ يزمفكا شكتى ككؿ أمنجتوـ أف يتفرنكا ـلٍ مكانى أك يطمُنكا ـلجىـامجف كأهلى لـ يتفرنك !خاجٌ

http://bit.do/dPjMP   
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مازالت قكات األمف بمخانظٌ يكاجٌ مشجراه مجوكؿ" دمحم أيمف"ك..يكماه مف اِذهاء القزرم  57
قزرا منذ أف القت القبض ـلجٌ نً التامف مف "  ايمف دمحم رسدمدمحم"األزكندريٌ تذهً الطالب 

دكف زند مف القانكفَ كاقتجادق  باَزكندريٌأكزطس الماؿً مف منزلٌ بالكاُف بمنطقٌ مخرـ بؾ 
طالب بكلجٌ الوندزٌ كيبلم مف الفمر ـسركف " دمحم أيمف"لجوٌ مجوكلٌ ختٍ اآلفَيذكر أف الطالب 

للفديد مف الجوات األمنجٌ كالخقكقجٌ منوا الناُب الفاـ ككزير  تللراناتبإرزاؿ ك قامت أزرتى  ..ـاماه 
الداذلجٌ كالمخامً الفاـ باَزكندريٌَ ككذلؾ الزؤاؿ ـنى نً الفديد مف أقزاـ السرطٌ كمقار أمف 

كتطالب أزرتى بزرـٌ الكسؼ ـف مقر اختجازقَ كإنقاذق ذكنا مف تفرض  .الدكلٌ كلكف بّ جدكل
لذطرَ ك تناسد جمجق المنظمات الخقكقجٌ ك الجوات المفنجٌ بزرـٌ التدذؿ َنقاذ خجاتى كيخمؿ خجاتى ؿ

 http://bit.do/dPgMY .ذكيى الزلطات المشريٌ زّمتى
 

 
  اـتقاؿ طالب بكلجٌ الوندزٌ مف أماـ كلجتى كاقتجادق لجوٌ كجر مفلكمٌ

الطالب بالهرقٌ الثانجٌ قكل كوربجٌ هندزٌ طنطاَ ـشر يكـ " دمحم خزجف رسدم" اـتقلت قكات األمف 
َ مف أماـ بكابٌ مجمق الكلجات بمنطقٌ بزبربامَ نكر ذركجى مف الكلجٌَ 2017أكتكبر  1األخد 

كتخمؿ أزرتى كزارة . كاشطخابى داذؿ زجارة مجوكلٌَ كاقتجادق الٍ جوٌ كجر مفلكمٌ ختٍ اآلف
يٌ الكاملٌ ـف خجاتىَ كتطالب باَنشاح ـف مكاف اختجاز ابنوا الداذلجٌ المزؤؿ

http://bit.do/dPgQb 
 
 

زبتمبر كاذدكق  30منتشر دمحم هاركفَ ابف ــ كالدتً اكقهكق نً مطار القاهرة يكـ الزبت الماؿً 
 http://bit.do/dPgRH .لمكاف مجوكؿ كاهلى لـ يزتدلكا ـلٍ مكانى الٍ اآلف

 
 
 
 
 

ـمر دذؿ نٍ سورق الفاسر مف اِذهاء القزرل كمازالت الدنجا كامؿى نجف مكانى؟ اـتقؿ لجى؟ خالتى 
لجى بجذتاركا الناس   ـاملى ايى؟ شختى؟ لخد امتٍ هنهؿؿ كدق مابجف اـتقاِت كاذتهاءات كتشهجات

تنوض بدينوا ككطنوا كؿ سئ نٍ مشر بجفانٍ مف كّء األزفار إِ اِنزاف المخترمى اللٍ ـاكزق 
كختٍ   ؼضصطيناير  ضضـمر طلفت مخمكد ـبدالكريـ مذتهٍ قزريا منذ يكـ أرذص خاجى نجكٍ يابلد

 http://bit.do/dPjNF اآلف لـ يظور
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  كاذهاءة قزراه للجكـ الرابق ـلٍ التكالً" مفلـ اِـتقاؿ التفزهً لػ
قزرا للجكـ " خزف ـبد الزمجق نلجهؿ"مازالت قكات األمف بمخانظٌ القلجكبجٌ تذهً المكاطف 

الرابق يفمؿ مفلماهَكذلؾ مف أف القت القبض ـلجٌ يكـ أكاذر السور الماؿً يكـ الزبت المكانؽ 
ك قامت أزرتى بإرزاؿ . طكخ بمخانظٌ القلجكبجٌزبتمبر َكمقجـ بقريٌ مجت كنانٌ بمركز  30

تلجلرانات للفديد مف الجوات األمنجٌ كالخقكقجٌ منوا الناُب الفاـ ككزير الداذلجٌ كالمخامً الفاـ 
باَزكندريٌَ ككذلؾ الزؤاؿ ـنى نً الفديد مف أقزاـ السرطٌ كمقار أمف الدكلٌ كلكف بّ 

اختجازقَ كإنقاذق ذكنا مف تفرض خجاتى كتطالب أزرتى بزرـٌ الكسؼ ـف مقر  .جدكل
للذطرَ ك تناسد جمجق المنظمات الخقكقجٌ ك الجوات المفنجٌ بزرـٌ التدذؿ َنقاذ خجاتى كيخمؿ 

 http://bit.do/dPjJ4 .ذكيى الزلطات المشريٌ زّمتى
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اءنا ييقتلكف باألمف الكطنً بالسرقجٌ أبف.شرذات ك أزتلاثٌ ذكم المذتهجف قزران بالسرقجٌ 
زجنجىَ كديربَ نجـَ كهوجاَ اَبراهجمجٌأ بالسرقجٌَ شرذات أزتلاثٌ " طلؽ ـدد مف أهالً المذتهجف قزرينا بمركزم ناقكسَ كالخي

نً لمف يومى األمر لزرـٌ إنقاذ ذكيوـ مف القتؿ المخقؽ جراء التفذيب الكخسً الذم يتفرؿكف لى داذؿ مقر األمف الكط
اَ بذّؼ أخمد  .بالسرقجٌ كقاؿ أهالً المذتهجف قزرينا أف ذكيوـ تفرؿكا لُذهاء القزرم بفد إـتقالوـ منذ مايزيد ـف ـسريف يكمن

ا أنوـ يقبفكف داذؿ مقر األمف الكطنً زئ الزمفى بالزقازيؽ َ  الزفجد كالذم تذطً ثّثٌ أـكاـ كنشؼ كقد نما إلً ـلموـ مؤذرن
مؤكديف أنوـ تقدمكا . التفذيب لُـتراؼ بتوـ لـ يرتكبكهاَ كذلؾ ع يد ؿباط األمف الكطنً بالزقازيؽ كيتؿرـكف أبسق شنكؼ

بالفديد مف البّكات لكزير الداذلجٌَ كالناُب الفاـ َ كالمخامً الفاـ لنجابات سماؿ السرقجى َ كمدير أمف السرقجٌ َ باَؿانى 
ككانت قكات األمف . مخملجف الجمجق المزُكلجٌ الكاملى ـف خجاتوـ كزّمتوـللمجلس القكمً لخقكؽ اَنزاف لكف دكف جدكم َ 

  : أـتقلت ما يزيد ـلٍ ثمانجٌ مف أبناء مراكز السرقجٌ كهمػ
  دمحم ـبدالرخمف رباح_ض
ا_ط   الزجد كندكر مف مايزيد ـف ـسريف يكمن
  رياض النجدم _ظ
  دمحم ـلً خزانجف_ع
  ـلً هديكق منذ زتٌ أياـ_غ
زجنجٌ بفد مداهمٌ منازلوـ كتخطجـ مختاكيتى َ مطلق السور الجارم َ كأذهتوـ قزريناالزً_ػ ـَ دكتكرَ مف مركز الخي ٌّ  . د ز

  كنً ديرب نجـ اـتقلت قكات األمف
 .ـ2017/  8/  6زنٌَ طالب بالهرقٌ الثانجٌ كلجٌ الزراـٌ جامفٌ األزهرَ تـ اـتقالى يكـ  19دمحم ـبد الراؿٍ النمرَ _ؼ

ريٌ الزكاكرة بمركز هوجا كللجكـ الزادس كالفسريفَ تذهً قكات األمف كمف ؽ
 .مشطهً البازَ كذلؾ بفد قرار النجابٌ بػ إذّء زبجلى _ؽ

  كألكثر مف ثّثٌ أـكاـ كنشؼ تشر الداذلجٌ ـلٍ إذهاء
. 10/1/2015أخمد دمحم الزجد أخمد زفجدَ مف اَبراهجمجٌَ ـقب اـتقالى مف مخطٌ مترك بالزجدة زينب يكـ _ؾ

http://bit.do/dPjK2   
 
 

أياـ  10ـقب اـتقالى منذ " دمحم خزانجف"اَذهاء القزرم مشجر 
زنٌَ أخد أبناء السرقجٌَ  57" دمحم ـلً خزانجف" ِ تزاؿ قكات األمف تكاشؿ اَذهاء القزرم بخؽ 

كاقتجادق لجوٌ كجر مفلكمٌ كِ يفلـ ذكيى كمخامجى مقر  10 ـقب اـتقالى للمرة التانجٌ مف منزلى منذ
تللراؼ لمزاـد كزير الداذلجٌ كللناُب الفاـ " خزانجف"كمف جانبوا أرزلت أزرة  .اختجازق ختٍ اآلف

مف الجدير بالذكر  .لمفرنٌ مقر اختجازقَ كتخمؿ أزرتى كزارة الداذلجٌ المزُكلجٌ الكاملٌ ـف خجاتى
 http://bit.do/dPjKn .منتظـ بككرس ـّجأنى كمريض بالكبد ك

 
 
 

اَ مكظؼَ يتفرض لّذتهاء القزرم للجكـ الػػ  54المكلً أبك الهتكحَ  مازاؿ شّح ـبد  .ـلٍ التكالً 25ـامن
آيلكؿ /زبتمبر 09شّة الفساءَ منذ  نقد تـ اـتقالى تفزهجناَ دكف زند مف القانكفَ نقد تـ اـتقالى مف مزجد بمدينٌ جمشٌ بفد

 .الماؿًَ ـلٍ يد قكات األمف المشريٌَ كاقتادتى إلٍ مكاف كجر مفلكـَ كلـ يفلـ ذكيى مكاف اـتقالى كِ زبب اـتقالى ختٍ اآلف
ةَ أك أم جوٌ كتقدـ ذكيى ببّكات للجوات المفنجٌ التابفٌ للزلطات المشريٌَ كلـ يتـ الرد ـلجوـَ كما لـ يتـ ـرؿى ـلٍ النجاب

. يذكر أنى مف أبناء مخانظٌ الدقولجٌَ مكظؼ بإدارة طلذا التفلجمجٌ .تخقجؽَ ختٍ اآلف مما يزيد تذكنوـ ـلجى
http://bit.do/dPjMt 

 
 

  الجكـ الذامس ـلٍ اذتهاُى قزرم
مفتقؿ مف يكـ   اـتقؿ للمرة الثالثٌ... رير ـبدهللا دمحم زفد طالب بالهرقٌ الثالثٌ كلجٌ اداب قزـ تا

 http://bit.do/dPjNj. كِ نفلـ مكاف اختجازق الٍ اِف ؼضصط/ؾ/صظ
 
 

 
 

كأزرتٌ تطالب باَنشاح ـنٌ " ـبدالرخمف أزامٌ"يكماه مف اَذهاء القزرم لػ  62
نً المكاطف ـبد الرخمف أزامٌ قزراي كلذلؾ مازالت قكات األمف بمخانظٌ األزكندريٌ تر

اياـ كالقت القبض ـلٍ األزرة بأكملوا نهٍ يكـ  10ـقب اقتخاـ سقتٌ الزكنجٌ بفد زنانٌ بػ 

http://bit.do/dPjK2
http://bit.do/dPjKn
http://bit.do/dPjMt
http://bit.do/dPjNj


مكجوى ـلكـ بالتربجٌ كالتفلجـ كمختجزة بقزـ تاف الرمؿ َكسقجقٌ " رقجٌ مشطهً"أكزطس القت قكات القبض ـلٍ كالدتٌ  4
يبلم مف الفمر " أزامٌ الطكيؿ"جدير بالذكر أف . كتـ ـرؿوـ مؤذرا كاختجازهـ بقزـ زجدم جابر "ـمر أزامٌ"دمحم أزامٌ ك"

 http://bit.do/dPjNU ـاماه طالب بالهرقى الثالثٌ كلجى الوندزٌ كورباء اتشاِت جامفى اِزكندريٌ 22
 

 
نقد  .ـلٍ التكالً 526تهاء القزرم للجكـ الػػ َ يتفرض لّخمازاؿ أخمد دمحم سختى ماؿً

َ 2016نجزاف /أبريؿ 25تـ اـتقالى تفزهجناَ دكف زند مف القانكفَ أثناء زهرق للقاهرةَ منذ 
ـلٍ يد قكات األمف المشريٌَ كاقتادتى إلٍ مكاف كجر مفلكـَ كلـ يفلـ ذكيى مكاف اـتقالى كِ 

هدـ منزلوـ ـلٍ يد الججش المشرمَ كتـ كأؿاؼ ذككق أنى تـ  .زبب اـتقالى ختٍ اآلف
توججرهـ مف مدينٌ رند مثؿ مُات مف أبناء زجناءَ كأثناء زهرق للقاهرة تـ تكقجهى نً أخد 

األكمنٌ بزبب أف بطاقٌ هكيتى أنى مف أبناء رندَ كمف ثـ تـ اـتقالى مف مفديٌ األنراد 
آلف مفتقؿَ كـندما تذهب بالقنطرة تخت بند تخرياتَ كتـ ترخجلى لزجف الفازكلً كختً ا

كتقدـ ذكيى ببّكات للجوات المفنجٌ  .أزرتى للزؤاؿ ـنى تينكر قكات األمف كجكدق لديوا
التابفٌ للزلطات المشريٌَ كلـ يتـ الرد ـلجوـَ كما لـ يتـ ـرؿى ـلٍ النجابٌَ أك أم جوٌ 

مخانظٌ سماؿ  -يذكر أنى مف أبناء مدينٌ رند  .تخقجؽَ ختٍ اآلف مما يزيد تذكنوـ ـلجى
 http://bit.ly/2zG9983  .زجناء

 
 

كاألمف يرنض اَنشاح ـف  "بّؿ ـطجكق" ـاماف كنشؼ مف اَذهاء القزرم بخؽ
 مقر اختجازق

زنٌَ يقجـ بػ زنكرس  32" بّؿ ـثماف ـبدالباقً ـطجكق"ِ تزاؿ قكات األمف تيذهً قزرا 
 (كتـ نشلى مؤذرا )يفمؿ بالسركٌ القابؿٌ لمجاق السرب كالشرؼ الشخٍ بالهجكـَ كاف 

َ مف مخؿ مّبس أثناء 2015أكزطس  18لمدة ـامجف متتالججفَ ـقب القبض ـلجى بتارير 
سراءق بفض المّبس لى كألبناُىَ بػ قريٌ زجّ التابفٌ لمركز الهجكـَ خجث قامت مجمكـٌ 

ختوـ إلجى كقامكا بإقانى هك كشاخب مخؿ المّبس مف رجاؿ األمف بزم مدنً بتشكيب أزؿ
كأخد الزباُف ثـ قبؿكا ـلجوـ جمجفا كاقتادكهـ إلٍ مقر األمف الكطنً بالهجكـَ ختٍ ظوكر 

شاخب المخؿ كالسذص الثالث ـلٍ ذمٌ قؿجٌ تظاهرَ كقاـ األمف الكطنً بإذهاء بّؿ 
 http://bit.ly/2gYMKek .ـثماف ـبدالباقً ـطجكق ختٍ الجكـ

 
 

 كأزرتٌ تتطالب بإجّء مشجرق.. يكماه مف اَذهاء القزرم لػ موندس بأزكاف  380
 21تتزاُؿ ـف مشجر رب األزرة كالفاُؿ الكخجد لواَ نٍ مزاء يكـ " أخمد جماؿ"منذ ـاـ كأزرة 

" خمد جماؿ الديف دمحم طاهرأ". مدينٌ أزكافبالقاهرة ألقت قكات األمف القبض ـلٍ أخد أبناء  2016زتمبر
ـاماه كذلؾ مف أخد األكمنٌ األمنجٌ بمخانظٌ القاهرة  33البالم مف الفمر 

http://bit.ly/2gBF98t 



قجد اَذهاء القزرم  "راللندك"ك "رباح"   للجكـ الثامف كالفسريف

 ـف مشجرهما تتزاءؿكأزرتوما 
ألثنجف مف أبناء ناقكس مخانظٌ تكاشؿ قكات األمف اَذهاء القزرم 

السرقجٌ للجكـ الثامف كالفسريف ـلً التكالً كزط مذاكؼ ـلً 
طالبت أزرتوما الزلطات األمنجٌَ بالكسؼ ـف مكاف . خجاتوما

إختجازهماَ مخملٌ كزير الداذلجٌ كرُجس قطاع األمف الكطنً 
مف  بااسرقجٌَ المزُكلجٌ الكاملٌ ـف زّمتوما كخجاتوماَ مخذرة إياهـ

أف القلؽ ـلً كالدها يتشاـد زاـٌ بفد زاـٌَ نً ظؿ تكاشؿ إذهاُى قزرينا " رباح"كقالت نجلٌ  .تفذيبوما أك تلهجؽ إتوامات لوما
للجكـ الثامف كالفسريف ـلً التكالًَ مايفنً تفرؿٌ للتفذيب لّـتراؼَ باتوامات لـ يرتكبواَ األمر الذم دنفوـ لتقديـ بّكات 

ات الخقكقجٌَ كالناُب الفاـ ككزير الداذلجٌ َ َنقاذ خجاتىَ مناسدة منظمات المجتمق المدنً كخقكؽ اَنزاف للفديد مف المنظـ
" ككانت قكات األمف قد اـتقلت كؿن .المخلجٌ كالدكلجٌ القجاـ بدكرها كالتدذؿ الفاجؿ للكسؼ ـف مكاف إختجازقَ كاَنراج ـنى

َ مف منزلوما نً زاـات " 56" ًُ تنزجؽ باِزهر السريؼ َ الزجد كندكر ـاـ َ يفمؿ أذشا 52" دمحم ـبدالرخمف رباح 
 http://bit.ly/2xXHq0y .َ كأذهت مكاف إختجازهما َ كتيفد هذق المرق الثانجى َـتقالوما  9/9/2017الظوجرق يكـ الزبت 

 

http://bit.do/dPjNU
http://bit.ly/2zG9983
http://bit.ly/2gYMKek
http://bit.ly/2xXHq0y


 
 ـلٍ التكالً 25يا للجكـ الػ زجف ـتاقٌ بالزكيس يذهً مكاطنجف اثنجف قزر

: مازالت إدارة زجف ـتاقٌ بالزكيسَ ترنض اَنشاح ـف مقر اختجاز كّ مف
َ مشاب 2017ـاماَ موندسَ المفتقؿ منذ سور يكلجك  59أزامٌ مشطهٍ دمحم َ  -

بتؿذـ نً ـؿلٌ القلب كؿجؽ نً السرياف التاجً 
َ قررت 2015كلجك م 14دمحم طارؽ بجكمًَ طالبَ مفتقؿ منذ / المكاطف -

المخكمٌ بإذّء زبجلى نً جمجق القؿايا التً اتوـ نجواَ كلكنى مذتهً قزريا منذ 
كقد تقدمت ازرتجوما ببّكات  .يكما أثناء اختجازق بزجف ـتاقٌ بالزكيس 200

ملجف الزلطات األمنجٌ للجوات المفنجٌَ كلـ يتـ الرد ـلجوـَ كما لـ يتـ ـرؿوـ ـلٍ النجابٌَ أك أم جوٌ تخقجؽَ ختٍ اآلفَ مد
كإدارة زجف ـتاقٌ كقطاع مشلخٌ الزجكفَ المزؤكلجٌ الكاملٌ ـف زّمتوماَ كمطالبجف بؿركرة اَنراج الهكرم ـنوماَ 

 https://tinyurl.com/yb3gcjwz .كالكسؼ ـف مكاف اختجازهما
 
 

  مف الزكيس" ممدكح دمحم"ازتمرار اَذهاء القزرم بخؽ  ركـ خشكلى ـلٍ البراءة
َ تهجد -مفلـ أكؿ للٌ ـربجٌ-ممدكح دمحم أخمد ابراهجـ /ازتلاثٌ مف أزرة المكاطف 

َ كأنباء ـف 2017أكزطس  23بإذتهاءق قزريا منذ خشكلى ـلٍ خكـ بالبراءة يكـ 
كجكدق منذ ذلؾ الجكـ بمقر األمف الكطنًَ كذلؾ بفد ثّث أـكاـ مف اَـتقاِت كالخبس 

قؿجٌ ختٍ اآلفَ  14ـدد التوـ التً كجوت لى بللت كبخزب األزرة نإف  .دكف دلجؿ
َ ثـ 2015أبريؿ  29َ كذرج بفدها نً 2014مارس  16بدأت منذ أكؿ اـتقاؿ لى يكـ 

َ ختٍ قرار المخكمٌ بتبرأتى مف التوـ المنزكبٌ الجىَ 2015مايك  21اَـتقاؿ الثانً نً 
 https://tinyurl.com/y8wokhcu .لكف لـ يتـ اَنراج ـنى ختٍ اآلف

 
 

ا كلجلٌ كختٍ اللخظٌ لـ ييزمق ـنى ذبر  40  يكمن
َ طالب بكلجٌ الخقكؽ بجامفٌ المنشكرةَ قجد اَذهاء القزرم بفد " ـمر زكريا"ِ يزاؿ 

أكزطس الماؿً كاقتادق لمكاف مجوكؿَ كِ يفلـ ذكيى  27أف اـتقلتى قكات األمف نجر 
 https://tinyurl.com/ya27xa7b. قر اختجازق ختٍ اآلفـ
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أياـ بالسرقجٌ  4ـقب اـتقالى منذ ” مخمكد جكدة“اَذهاء القزرم مشجر 
مندكب أدكيٌَ كمقجـ بقريٌ ” مخمكد جكدة ـبدالقادر“تكاشؿ قكات األمف بمخانظٌ السرقجٌ اَذهاء القزرم بخؽ المكاطف 

ز الزقازيؽ منذ اـتقالى منذ أربفٌ أياـ مف أماـ منزلى خجاؿ ـكدتى مف ـملى بزجارة مجكركباصَ ـلٍ يد قكات النذاس التابفٌ لمرؾ
ك قامت أزرتى بإرزاؿ تلجلرانات للفديد مف الجوات األمنجٌ  .األمف كِ تفلـ أزرتى ختٍ اآلف مكاف اختجازق أك مكقهى القانكنً

لجٌ كالمخامً الفاـ بالسرقجٌَ ككذلؾ الزؤاؿ ـنى نً أقزاـ السرطٌ كمقار أمف الدكلٌ كالخقكقجٌ منوا الناُب الفاـ ككزير الداخ
كتطالب أزرتى بزرـٌ الكسؼ ـف مقر اختجازقَ كإنقاذق ذكنا مف تفرض خجاتى للذطرَ كتناسد جمجق  .كلكف بّ جدكل

. طات المشريٌ زّمتىالمنظمات الخقكقجٌ كالجوات المفنجٌ بزرـٌ التدذؿ َنقاذ خجاتى كيخمؿ ذكيى الزؿ
http://bit.do/dPx6C  

 
 

 كزط مذاكؼ ـلٍ خجاتى.. أمف اللربجٌ يذهً قزريا إماـ كذطجب للجكـ الػزادس
دس الذم يفمؿ إماـ كذطجب بكزارة األكقاؼَ للجكـ الزا" أسرؼ بزجكنً الزمر"تكاشؿ قكات األمف باللربجٌَ اَذهاء القزرم 

ـلٍ التكالًَ منذ اـتقالى يكـ الثّثجف مف زبتمبر الماؿًَ مف منزلى بقريٌ الفتكة مركز قطكرَ بفد منتشؼ اللجؿَ كهك متزكج 
مف قبؿ قكات األمف  كاِـتداءكقاؿ سوكد ـجاف أنى تفرض للؿرب  . اآلف ختٍالقزرم  اَذهاءأبناءَ كهك رهف  4كأب لػ 

كمف جانبوـ قاـ ذكيى بإرزاؿ  .كظور ذلؾ ـلً مّبزٌ أثناء اقتجادق لزجارة السرطٌ رأزىم كساهدكا نزيؼ سديد نتججٌ جرح ؼ
كما تناسد  .لكؿ مف مدير أمف اللربجٌ كاألمف الكطنً زّمتىـف  ةالمزؤكلًللمخامً الفاـ لنجابٌ طنطاَ كتخمؿ أزرتى  تتللرانا

. تجازقللتدذؿ كالكسؼ ـف مكاف اح اَنزافاألزرة كانٌ منظمات خقكؽ 
https://tinyurl.com/y9vnrs4l 

https://tinyurl.com/y8wokhcu
http://bit.do/dPx6C


 
 

مف المكاطنجف المشريجف مف أبناء السرقجٌَ يتفرؿكف لّذتهاء  2مازاؿ 
 :القزرم للجكـ الذامس ـلٍ التكالًَ كهـ

اَ بكالريكس ـلكـَ تـ اـتقالى مف مكتبتى بقريٌ  30كجدم الوكارمَ . 1 ـامن
. هريٌ

. بلبجستامر زفجدَ تـ اـتقالى مف كمجف بطريؽ . 2
أكتكبرَ 1كبخزب ما كرد للمنظمٌَ نقد اـتقلتوـ قكات األمف المشريٌَ منذ 

ذّؿ خملٌ دهـ ألماكف الفمؿ كمف كمجف بمخانظٌ السرقجٌَ كاقتادتوـ إلٍ مكاف 
كتقدـ  .كجر مفلكـَ كلـ يفلـ ذكيوـ مكاف اـتقالوـَ كِ زبب اـتقالوـ ختٍ اآلف

ة للزلطات المشريٌَ كلـ يتـ الرد ـلجوـ ذككهـ ببّكات للجوات المفنجٌ التابق
 https://tinyurl.com/y8ercepb .ختٍ اآلف مما يزيد تذكنوـ ـلجوـ

 
 

اَ إماـ كذطجبَ يتفرض لّذتهاء  57مازاؿ رجب ـبدالهتاح أخمدَ  ـامن
 .ـلٍ التكالً 27القزرم للجكـ الػػ 

 10تفزهجنا مف مزجد بمدينٌ جمشٌ بفد شّة الفساءَ منذ  نقد تـ اـتقالى
زبتمبر الماؿًَ ـلٍ يد قكات األمف المشريٌَ كاقتادتى إلٍ مكاف كجر 

كتقدـ ذكيى  .مفلكـَ كلـ يفلـ ذكيى مكاف اـتقالى كِ زبب اـتقالى ختٍ اآلف
كما ببّكات للجوات المفنجٌ التابفٌ للزلطات المشريٌَ كلـ يتـ الرد ـلجوـَ 

لـ يتـ ـرؿى ـلٍ النجابٌَ أك أم جوٌ تخقجؽَ ختٍ اآلف مما يزيد تذكنوـ 
مخانظٌ المنجاَ إماـ  -مركز زمالكط  -يذكر أنى مف أبناء منقطجف  .ـلجى

 https://tinyurl.com/y9c2kjvz .كذطجب بكزارة األكقاؼ
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 " دمحم ـلً نادم"ذهاء القزرم بخؽ الطالب ازتمرار اَ
اَ مف أبناء قريٌ  21َ البالم مف الفمر "دمحم ـلً نادم "ِ تزاؿ قكات األمفَ تيذهً الطالب  ـامن

خاؿ ـكدتى مف القاهرة إلٍ مخؿ  قالقرامنٌ التابفٌ لمركز ببا جنكب بنٍ زكيؼَ قزران منذ اـتقاؿ
كأكد أخد  .ناء مركرق بكمجف ـند مدذؿ بنً زكيؼَ أث 2017زبتمبر  8إقامتى يكـ الذمجس 

قزرينا كتـ التأكد ـف  كإذهاءقَ بأف نجلوـ تـ اـتقالى مف قبؿ قكات األمف "دمحم نادم"أقارب 
طريؽ أهالً القريٌ الذيف ازتقلكا نهس الزجارق مفىَ كطالبت أزرتى باَنشاح ـف مكاف نجلوـ 

زكيؼ زّمٌ نجلوـ خجث أنى يفانً مف كورباء  المذتطؼ كتخمؿ المزُكلجٌ الكاملٌ ألمف بنً
ا  نًتزبب لى خاِت تسنح كإكماء "زيادة ـلٍ المر  ا كبجرن خالٌ ـدـ تناكلى الدكاء مما يزجً ذطرن

 https://tinyurl.com/ybj38dst .ـلً خجاتى
 

 
 

 اَذهاء القزرم بخؽ زتٌ مف أبناء السرقجٌ للجكـ الذامس ـلٍ التكالً
 :-مف تيذهً زتٌ مف أبناء مخانظٌ السرقجٌَ للجكـ الذامس ـلٍ التكالً منذ اـتقالوـَ كهـِ تزاؿ قكات األ

 (قريٌ النذاس )مخمكد جكدة -1
 (قريٌ النكاريٌ)الزمجق  هللا الزجد ـبد ـبد-2
 (قريٌ النكاريٌ)ـّء الزجد مرـً -3
 (قريٌ النكاريٌ)سكقً  مخمكد-4
 (قريٌ سجبٌ)الزجد القزاز -5
 (قريٌ سجبٌ ) دمحم ظريؼ-6

http://bit.do/dPx2i 
 
 
 

https://tinyurl.com/y8ercepb
https://tinyurl.com/y9c2kjvz
http://bit.do/dPx2i


 ازتمرار اَذهاء القزرم بخؽ ـدد مف المكاطنجف مف بكرزفجد منذ القبض التفزهً ـلجوـ 
ف زند تكاشؿ قكات األمف بمخانظٌ بكرزفجد نً اَذهاء القزرم بخؽ ـدد مف المكاطنجفَ كذلؾ منذ القبض التفزهً ـلجوـَ دك

  مف القانكفَ كهـ
كاف يفمؿ بسركٌ مشر للبتركؿ ببكرزفجدَ كذلؾ ـقب القبض التفزهً ـلجى يكـ  -ـاـ 65-الزجد رجب مشطهٍ ـزاـ  .1

 .َ دكف زند مف القانكفَ كاقتجادق لجوٌ مجوكل2017ٌزبتمبر  26
الثالثٌ خجث برئ مف قؿجٌ  مشطهٍ الخكت كيفمؿ مدرزا مف منطقٌ القابكطً ايؿا كهك يفتقؿ اِف للمرة/ اِزتاذ .2

 كذرج ـلٍ ذمٌ اذرل
َ دكف زند مف 2017زبتمبر  9يفمؿ خرَ كذلؾ منذ القبض التفزهً ـلجى يكـ  -ـاـ 43-مذتار إبراهجـ ـبدالنفجـ  .3

 القانكف كاقتجادق لجوٌ مجوكلٌَ كهً ثالث مرة ِـتقالى خجث ذرج مف قؿجٌ بلرامٌ ذمزٌ اِؼ جنجى كبرئ مف اذرل
أسور  ػم ـبدالكريـَ أـماؿ خرةَ مف خً الفرب كهذق المرة الثانجٌ ِـتقالى خجث قؿٍ خكما بالزجف أخمد الناد .4

 .كأنرج ـنى
 .غضصططى الفربً ساكرَ أـماؿ خرةَ مف خً الزهكر كهذق المرة الثانجٌ ِـتقالى خجث اـتقؿ نً مارس  .5

http://bit.do/dPx85  
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 كازتلاثٌ ذكيى َنقاذ خجاتى… "دمحم زكيداف"اَذهاء القزرم بخؽ  ازتمرار
زنٌَ ألكثر مف سوريف ـلٍ التكالًَ بالركـ مف ما يفانجى  71" دمحم إبراهجـ زكيداف"تكاشؿ قكات األمف ـلٍ اَذهاء القزرم 

 باَزكندريٌأكزطس مف منزلى  8بتارير " زكيداف" اـتقؿ. مف أمراض مزمنٌَ كِ يفلـ ذكيى أك مخامجى مقر اختجازق ختٍ اآلف
 http://bit.do/dQepf .كمذاكؼ مف تفرؿى للتنكجؿ كالتفذيب بفد إذهاء مقر اختجازق ختٍ اآلف

 

 
مف الفريش لقرابٌ " شالد خمادة الطنججر"ازتمرار اَذهاء القزرم بخؽ الطالب 

 كالً الفاـ ـلٍ الت
-شالد خمادة نكزم الطنججر /ازتمرار قكات األمف باَذهاء القزرم بخؽ الساب

َ كذلؾ منذ القبض -مقجد بالهرقٌ الرابفٌ بالمفود الفالً للوندزٌ كالتكنكلكججا بالفريش
 .َ دكف زند مف القانكفَ كاقتجادق لجوٌ مجوكل2016ٌأكتكبر  21التفزهً ـلجى يكـ 

ات المفنجٌ التابفٌ للزلطات المشريٌَ كلـ يتـ الرد ـلجوـَ كتقدـ ذكيى ببّكات للجى
 .كما لـ يتـ ـرؿى ـلٍ النجابٌَ أك أم جوٌ تخقجؽَ ختٍ اآلف مما يزيد تذكنوـ ـلجى

http://bit.do/dQetD 
 

 
 كالًإزتمرار اَذهاء القزرم لطالب بكلجٌ التجارة للجكـ التازق ـلٍ الت

الطالب بكلجٌ التجارةَ للجكـ التازق ـلٍ التكالًَ منذ " أخمد ناشر " ِ تزاؿ قكات األمف تيذهً 
أكتكبر الجارمَ نً خملٌ اـتقاِت تفزهجٌ سنتوا قكات األمف ـلٍ ـدد مف منازؿ  1اـتقالى نجر 

يذكر أف كالدق قجد  .ذريفاألهالً بالنكاريٌ التابفٌ لمدينٌ الزقازيؽ بالسرقجٌَ ما أزهر ـف اـتقالى كآ
 http://bit.do/dQeyx .اَـتقاؿ

 
 

 
 

 :مف المكاطنجف المشريجف مف أبناء كهرالسجرَ يتفرؿكف لّذتهاء القزرم للجكـ الثامف ـلٍ التكالًَ كهـ 2مازاؿ 
. ـلً الشهتًَ مف أبناء ـزبٌ الشفايدق. 1
. َ مف أبناء ـزبٌ الشفايدق(نجؿ األكؿ)م مشطهٍ ـلً الشهت. 2

تسريف األكؿَ كاقتادتوـ إلٍ مكاف كجر مفلكـَ كلـ يفلـ ذكيوـ مكاف اـتقالوـَ /أكتكبر 02نقد اـتقلتوـ قكات األمف المشريٌَ منذ 
رد ـلجوـ ختٍ اآلف مما كتقدـ ذككهـ ببّكات للجوات المفنجٌ التابفٌ للزلطات المشريٌَ كلـ يتـ اؿ .كِ زبب اـتقالوـ ختٍ اآلف

 http://bit.do/dQfiS .يزيد تذكنوـ ـلجوـ
 
 
 

http://bit.do/dPx85
http://bit.do/dQepf
http://bit.do/dQetD
http://bit.do/dQeyx
http://bit.do/dQfiS


 
 ـاـ مف مدينٌ الفريش  17" مخمكد ـبد الهتاح ـطجٌ"الطالب 

بالفريشَ يكموا تـ اـتقاؿ مجمكـٌ مف السباب كبفد نترة  4/4/2016تـ اـتقالى مف منزلى يكـ 
 مخمكدَ مف زاـتوا ختٍ اآلف مخدش يفرؼ ـنى خاجٌَ أهلى زألكا ـنى نً كؿ كلوـ ذرجكا إِ

. مكاف لكف دكف جدكلَ ككؿ اللً ـايزينى يطمنكا ـلجى كيفرنكا مكاف اختجازق
مخمكد كاف طالب نً الشؼ الثالث بمدرزٌ الشنايق المتقدمٌ كاآلف زمّؤق بجدرزكا نػ الشؼ 

 http://bit.do/dQfpj ! الذامس كمخدش ـارؼ ـنى خاجٌ
 
 

 
 
 

 ـاـ مف قبجلٌ الرمجّت مف مدينٌ رند 25" خذيهٌ نتخً إبراهجـ"الساب 
" سرؽ الفريش"كجر منتمً ألم خزب دينً أك زجازًَ تـ اـتقالى مف كمجف الريزٌ 

منجتوـ خد يطمنوـ كختٍ هذق اللخظٌ ِ يفلـ ـنى سًء َ كأهلى كؿ أ 22/8/2016بتارير 
 http://bit.do/dQfsd .ـلجى

 
 

 
 

 ـلٍ التكالً 6للجكـ الػ " رزؽ خكاس"ازتمرار اَذهاء القزرم بخؽ المكاطف
َ كيفمؿ 2010ـاـَ مف البدرسجف مخانظٌ الججزةَ مرسد زابؽ لمجلس السفب 54رزؽ ـبدالتكاب خكاسَ/ مازاؿ المكاطف

هندس مدنٍ كذبجر كمتذشص بالذرزانٌ المزلخٌَ رهف اَذهاء القزرمَ منذ اـتقالى ـلٍ يد أنراد مف ـناشر األمف الكطنٍَ ـ
َ مف مخؿ إقامتى بمنطقٌ هؿبٌ األهراـ َ نٍ تماـ الزاـٌ الثانجٌ ـسر بفد منتشؼ 2017تسريف األكؿ /أكتكبر4يكـ األربفاء 

 http://bit.do/dQfzn .رقٌ مختكياتىَ كاقتادكق لمكاف كجر مفلكـاللجؿ َ كما قامكا بتخطجـ المنزؿ كس
 
 

 أكتكبر 11
 
مجوكِي  " دمحم هجؿب"يكما ه مف اِذهاء القزرم كمازاؿ مشجر  68 

قزراه ـقب " دمحم مشطهً أبك هجؿب"مازالت قكات األمف بمدينٌ بنً زكيؼ تذهً الموندس
المدة كانقطاع  هذقمجوكِ طجلٌ  مشجرقمف منزلٌ نً الثانً مف أكزطس الماؿً لجظؿ  نىاذتطا
مف منزلٌ بقريٌ ناشر نجراهَ   اذتطانىـف ـاُلٌ التً تقدمت بسكاكل تهجد  أذبارق

http://bit.do/dQgiL 
 
 

 
 

  مف مطار القاهرة اذتطانىـقب " ممخمكد الجند"يكما مف اِذهاء القزرم لػ  15
بمطار القاهرة  دقتكاج أثناءالقبض ـلجٌ  ألقتقزراه منذ أف " مخمكد ـلً إبراهجـ الجندم"تذهً الموندس  األمفت امازالت قك

 زاـٌ خجث كاف 24بالمطار الجكازاتبخجز  اختجازقزبتمبر الماؿً نقد تـ  26الدكلٌ خاؿ تكجوى ذارج البّد كذلؾ منذ يكـ 
ص كبفدها تـ ترخجلى مف المطار بكازطٌ قكة  02:55 الزاـٌالقادمٌ مف السارقٌ  MS967قادـ ـلٍ متف رخلٌ مشر للطجراف 

. مشر إلٍبمجرد كشكلى  األذبارجواز امف الدكلٌ بمدينٌ نشر كقد انقطفت كؿ  مقرإلٍ أمنجٌ برل مدنً 
http://bit.do/dQgmo 

 
 
The Egyptian citizen: Shaaban Mohammed Sayed, official, is still subjected to enforced 
disappearance for the 30th day. 
According to what was reported; he was arbitrarily arrested without legal basis from his 
workplace at September 11th by Egyptian Security Forces, took him to unknown location 

http://bit.do/dQfpj
http://bit.do/dQfsd
http://bit.do/dQfzn
http://bit.do/dQgiL
http://bit.do/dQgmo


and his family couldn't know why or where he was arrested. He is from Matay center - Minya 
governorate, works at Matay educational management . http://bit.do/dQgvR 

 
 

 .بالمنشكرة " ـمر رؿكاف"القزرم لطالب كلجٌ الخقكؽ  اَذهاءيكماه مف  46
قزراه منذ أف " ـمر زكريا ـبد الخمجد رؿكاف"مازالت قكات األمف بمخانظٌ المنشكرة تذهً الطالب

يذكر . أكزطس الماؿً  26قكات األمف مف أخد األكمنٌ بطريؽ الزمبّكيف كذلؾ منذ يكـ  اذتطهتى
 تالتللرانا بإرزاؿ أزرتىب بكلجٌ الخقكؽ بجامفٌ المنشكرة َكـلٍ الركـ مف تقدـ طاؿ" ـمر"أف 

. اآلفختٍ  اختجازقلـ تهشد قكات األمف ـف مكطف  اآلفقزرا كختٍ  اذتهاءقالتً تهجد 
http://bit.do/dQgMz 

 
 

 
 . مدينٌ نشرالجكـ الخادم ـسر ِذهاء مكاطف مف مقر ـملٌ ب

زبتمبر  30كذلؾ يكـ " مخمكد دمحم ماهر دمحم"مف داذؿ مخؿ ـملٌ بالخً الفاسر بمدينٌ نشر ألقت قكات األمف القبض ـلٍ 
الماؿً لجظؿ رهف اِذتهاء القزرم للجكـ الخادم ـسر ـلٍ التكالً َنقد اقتخمت قكاة أمنجٌ برم مدنٍ مخؿ أدكات كورباُجٌ 

كمف مخانظٌ السرقجٌ ؼضصطـاماه كخاشؿ ـلً لجزانس اداب قزـ للٌ ـربجٌ  23يبلم مف الفمر " مكدمد"بمدينٌ نشر َيذكر أف 
http://bit.do/dQQw6  

 
 

 مف البخجرة " هجثـ زمجر"ازتمرار اَذهاء القزرم بخؽ الساب 
هجثـ زمجر نؤاد زلجـَ /سابقكات األمف بمخانظٌ البخجرة باَذهاء القزرم بخؽ اؿ قامت

َ أثناء زيارة كالدق 2017أكتكبر  7كذلؾ منذ القبض التفزهً ـلجى ظور يكـ الزبت 
كأكدت مشادر مف داذؿ أزرة  .المفتقؿ بزجف نرؽ اِمف بدمنوكر بمخانظٌ البخجرة

 .مف القؿايا أمزلجـ أف الساب المفتقؿ لـ يكف مطلكبنا ـلٍ ذمٌ 
http://bit.do/dQQAL   

 
 

 
 

 أكتكبر 12
 

 مف السرقجٌ بفد القبض التفزهً ـلجى " خزجف كنجـ"اَذهاء القزرم للمخازب 
-خزجف كنجـ /قكات األمف بمخانظٌ السرقجٌ بالقبض التفزهً ـلٍ المكاطف  قامت

َ 2017ر أكتكب 11َ كذلؾ مف منزلى بمدينٌ الفاسر مف رمؿاف أمس األربفاء -مخازب
كبخزب سوكد ـجاف نإف قكات األمف قامت  .دكف زند مف القانكف كاقتجادق لجوٌ مجوكلٌ

بمراقبٌ منزلى كمتابفتى للقبض ـلجى ك بمجرد دذكلى منزلى قامكا بمداهمٌ المنزؿ ك 
 .إطّؽ الرشاص الخً ك قامكا باـتقالى نً مدرـٌ ك إقتجادق إلً جوٌ كجر مفلكمٌ 

http://bit.do/dQQCu   
 

 
 

 
 رهف اَذهاء القزرم" المفطً رجب ـبد"ـسرة أياـ كمازاؿ 

أخد أبناء مدينٌ مجنا القمد بمخانظٌ السرقجٌَ " ـبد المفطً أخمد رجب"ِ تزاؿ قكات األمف تيذهً قزران 
قكات األمف بمخانظٌ السرقجٌ نٍ  أكتكبر الجارم أثناء خملٌ اـتقاِت تفزهجٌ سنتوا 3منذ اـتقالى يكـ 

   http://bit.do/dQQFk .َ كلـ يتـ ـرؿى ـلٍ النجابٌ ختٍ اآلفاألذجرة اآلكنٌ
 
 

 

http://bit.do/dQgvR
http://bit.do/dQgMz
http://bit.do/dQQw6
http://bit.do/dQQAL
http://bit.do/dQQCu
http://bit.do/dQQFk
http://bit.do/dQQFk


ا بفد اذتطانى بالسرقجٌ " ـلً الزنوكتً"األمف يذتطؼ  كيذهجى قزرن
يفمؿ تاجرَ دكف زند مف القانكفَ  َ الذم"ـلً الزنوكتً"اذتطهت قكات األمف المكاطف المشرم 

أكتكبرَ كاقتادتى إلٍ مكاف  7نقد تـ اـتقالى تفزهجناَ دكف زند مف القانكفَ مف منزلى أمس الزبت 
َ مف أبناء قريٌ "الزنوكتً" .كجر مفلكـَ كلـ يفلـ ذكيى مكاف اـتقالى كِ زبب اـتقالى ختٍ اآلف

فتقؿ مخانظٌ السرقجٌَ كب -مركز الزقازيؽ  -بنايكس  يكزؼ "ـمؿ تاجرَ كهك كالد المكاطف المي
ِن ختٍ اآلفَ كقد بات "الزنوكتً َ مفتقؿ لدل الزلطات المشريٌَ كِ يزاؿ مشجر األب مجوك

كؿق األزرة اِجتماـً كالنهزً نً كايٌ الزكء ذاشٌ بفد اذتطانى خجث أنى ـاُؿ أزرتى 
 http://bit.do/dQQFK .الكخجد
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فلـ بأزجكط بفد اـتقالى للمرة الزادزٌ  إزتمرار اَذهاء القزرم بخؽ مي
" نكرم الجمؿ"كسورتى " المالؾ خزانجف نكرم ـبد"تكاشؿ قكات األمف بأزجكط اَذهاء القزرم بخؽ 

ـ التازق كالفسريف زنٌَ مفلـ الللٌ اَنجلجزيٌَ كـؿك زابؽ بنقابٌ المفلمجف بالقكشجٌ بأزجكطَ للجك 54
زبتمبر الماؿًَ كذلؾ مف مخؿ ـملى بإخدل مدارس 9ـلٍ التكالً ـقب اـتقالى شباح يكـ الزبت 

الفديد مف " الجمؿ"قدمت أزرة  .ختٍ اآلف اختجازقمدينٌ القكشجٌ بأزجكطَ كِ يفلـ ذكيى كمخامجى مقر 
المرة  هذقيذكر أف  .ف دكف جدكلللناُب الفاـَ بسأف مفرنٌ مقر اختجازق كلؾ كالتللراناتالسكاكل 
 http://bit.do/dQQDN. كلـ يمؿً ـلٍ اَنراج ـنى زكل أسورو قلجلى" الجمؿ" ِـتقاؿالزادزٌ 

 
 

 
 أكتكبر 14

 
منذ القبض التفزهً " أخمد خلمً الركبً"ازتمرار اَذهاء القزرم بخؽ الساب 

ـلجى بالججزة  
أخمد خلمً /ات اِمف بمخانظٌ الججزة بالقبض التفزهً ـلٍ المكاطف قك قامت

زبتمبر  28 األربفاءمقجـ بقريٌ الزيديٌ مركز أكزجـَ كذلؾ يكـ  -مخازب-الركبً 
 .َ مف كمجف بمدينٌ أكتكبرَ دكف زند مف القانكفَ كاقتادكق لجوٌ مجوكل2017ٌ

الكطنً بالسجر زايدَ كقد  مفاألكرد ألزرتى أنباء ـف تفرؿى للتفذيب السديد بمقر 
قامت األزرة بفمؿ التللرانات كالبّكات للناُب الفاـ كالمخامً الفاـ كلكف دكف 

 http://bit.do/dQQH7 .جدكل
 

 
 

اَ يتفرض لّذتهاء القزرم  26ـبد هللا القاؿًَ / مازاؿ المكاطف المشرم ـامن
 .تكالًللجكـ الرابق ـلٍ اؿ

َ 2017تسريف األكؿ /أكتكبر 11نقد تـ اـتقالى تفزهجناَ مف منزلىَ منذ األربفاء 
خجث اقتخمت قكات األمف المشريٌ منزلىَ كاـتقلتى دكف توـَ كاقتادتى إلٍ مكاف 

كجر مفلكـَ كلـ يفلـ ذكيى مكاف اـتقالى كِ زبب اـتقالى ختٍ اآلفَ كمازاؿ مذتهً 
يى ببّكات للجوات المفنجٌ التابفٌ للزلطات المشريٌَ كتقدـ ذك .قزريا ختٍ اآلف

يذكر أنى مف أبناء مركز  .كلـ يتـ الرد ـلجوـ ختٍ اآلف مما يزيد تذكنوـ ـلجوـ
 http://bit.do/dQQM7 .مخانظٌ المنكنجٌ -السوداء 
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مف دمجاط  " ة دمحم الدنجاكمأزاـ"ازتمرار اَذهاء القزرم بخؽ الساب 
أزامٌ دمحم /قكات األمف بمخانظٌ دمجاط باَذهاء القزرم بخؽ الساب قامت

َ دكف 2017زبتمبر  7الدنجاكمَ كذلؾ منذ القبض التفزهً ـلجى كـلٍ كالدق يكـ 
 http://bit.do/dQXSk .زند مف القانكفَ كاقتجادهـ لجوٌ مجوكلٌ

 
 

 
 

منذ القبض التفزهً " كريـ ـكض الخداد"الساب  ازتمرار اَذهاء القزرم بخؽ
ـلجى  
 -ـامان  26-كريـ ـكض الخداد / قكات األمف بالقبض التفزهً ـلٍ الساب قامت

بكالريكس ذدمٌ اجتماـجٌ جامفٌ اَزكندريٌ مف أبناء كهر الدكار بالبخجرةَ كذلؾ 
كارَ دكف زند مف منذ القبض التفزهً ـلجى مف منزلى بالمنسجٌ الجديدة بمدينٌ كهر الد

كقد قامت أزرتى بإرزاؿ ناكزات كتللرانات للناُب  .القانكفَ كاقتجادق لجوٌ مجوكلٌ
   http://bit.do/dQXSu .الفاـ كالمخامً الفاـَ كلكف دكف جدكل

 
 

 
  أكتكبر  15

 
فلـ أكؿ بالتربجٌ كالتفلجـ للجكـ ـلٍ التكالً  37الػ  اَذهاء القزرم مشجر مي

مدرس أكؿ للٌ ـربجٌ بمدرزٌ ـبد الخمجد ـلٍ الثانكيٌ بنجف " خامد زيداف"ِ تزاؿ قكات األمف تيذهً قزران 
 8بمخلٌ زياد مركز زمنكد مخانظٌ اللربجٌَ للجكـ الزادس كالثّثجف ـلٍ التكالً منذ اـتقالى يكـ الجمفٌ 

 .يادق لجوٌ كجر مفلكمٌَ كِ يفلـ ذكيى مقر اختجازق ختٍ اآلفزبتمبر الماؿًَ دكف زند مف القانكفَ كاقت
الناُب الفاـَ لمفرنٌ مقر اختجازقَ كلكف دكف جدكلَ كتخمؿ أزرتى كزير  إلٍقدـ ذكيى الفديد مف البّكات 
 http://bit.do/dQXPG .نجلوا خجاتىالكاملٌ ـف  المزؤكلجٌالداذلجٌ ك مدير أمف اللربجٌ 

 
 

 
 

 . قمشجر بإجّء تطالب كأزرتى..القزرم لػ مخاـ للجكـ الثالث ـلٍ التكالً  اَذهاء
 أزرتىنً الزاـٌ الثانجٌ ـسر ظورا نً نهس الجكـ خاكلت   -2017أكتكبر  12ـملى كمخامً شباح يكـ  إلٍتكجوى  أثناء

تبخث ـنى نً كؿ مراكز  أزرتىمازالت  28" د الرؤكؼ مقلدمشطهٍ مخمكد ـب"اِتشاؿ ـلجى كجدت هاتهى مللؽ المخامً 
سً مف جوتوا ناسدت أزرتى منظمات خقكؽ اَنزاف للتدذؿ للكسؼ ـف مكاف  قـف أزرتىلـ تفلـ  اآلفَ كلكف ختٍ اِختجاز
 http://bit.do/dQXQe .ك اَنراج ـنىَخجث أنى مختجز دكف زند مف القانكف اختجازق

 
 

ذتهً منذ ثّث زنكات كنشؼ اَبراهجمجٌ كديرب تبخث ـف أبناُوا  أخدهما مي
المذتطهجف 

كالمقجـ بمركز " أخمد دمحم الزجد" أكثر مف ثّث زنكات كنشؼ تيذهً قكات األمف 
اَبراهجمجٌ كمنفى مف الفرض ـلٍ جوات التخقجؽ منذ اذتطانى مف مخطٌ مترك 

 اَذهاءنجما تكاشؿ قكات األمف نً . ـد نً تفداد المذتهجف قزريناَ ما مي زينبالزجدة 
طالب بالهرقٌ الثانجٌ كلجٌ الزراـٌ  ـاما 19" دمحم ـبد الراؿً النمر"القزرم لػػ 

جامفٌ األزهرَ مف مركز ديرب نجـ بالسرقجٌ َ للجكـ الثامف كالزتكف ـلً التكالً َ 
مف جوتوا ناسدت أزرتجوا منظمات خقكؽ  .الكطنً بالمنشكرة األمفبمقر  باختجازقنباء َ كزط أ ِـتقالى الثالثٌ المرةكتيفد هذق 

  .اَنراج ـنوما َخجث أنوما مختجزاف دكف زند مف القانكف ك اختجازهمااَنزاف للتدذؿ للكسؼ ـف مكاف 
http://bit.do/dQXQE 

 

http://bit.do/dQXSu
http://bit.do/dQXPG
http://bit.do/dQXQe
http://bit.do/dQXQE


 
 

مشر #مف كهرالسجر " زامد دمحم"ؽ المدرس ازتمرار اَذهاء القزرم بد
زامد دمحم /قكات األمف بمخانظٌ كهرالسجر باَذهاء القزرم بخؽ المكاطف قامت

َ مف مقر ـملى بمدرزٌ 2017زبتمبر  12َ كذلؾ يكـ الثّثاء -مدرس-أبكزجد أخمد 
 .النور الفظجـ بجماجمكف مركز دزكؽَ دكف زند مف القانكفَ كاقتادكق لجوٌ مجوكلٌ

http://bit.do/dQXQV  
 
 

 
 

زارع  ـاـ 24" ـايش زلجماف خزف نريح"الساب  مف قبجلٌ التجاها مف مدينٌ نذؿ بكزط زجناءَ يفمؿ مي
ـ نػ األمف لىا قزـ نذؿ طلبى كبالهفؿ راح القزـ بنهزىَ كمف زاـتوا ِ يفلـ ـنى سًءَ أهلى زألكا القزـ كقالك 27/6/2015يكـ 

 http://bit.do/dQXSV .ـلجى اِطمُنافالكطنً لكنوـ ختٍ اآلف مجفرنكش ـنى خاجٌ ككؿ اللً طالبجنى 
 
 

 أكتكبر 16
 

رـ مف درازتى كخريتى تفزهجنا بفد القبض ـلجى بالسرقجٌ" جابرزّـ"  طالب ثانكم خي
َ طالبَ دكف زند مف القانكفَ نقد "جابر خزاـ اَزّـ زّـ"شرم سككل تيهجد اـتقاؿ المكاطف الـ

تسريف /أكتكبر 12تـ اـتقالى تفزهجناَ دكف زند مف القانكفَ خاؿ تكاجدق بالمطارَ األربفاء المكانؽ 
األكؿَ ـلٍ يد قكات األمف المشريٌَ كاقتادتى إلٍ مكاف كجر مفلكـَ كلـ يفلـ ذكيى مكاف اـتقالى كِ 

مخانظٌ السرقجٌَ كهك طالب بالشؼ الثالث الثانكمَ  -مف أبناء الزقازيؽ " جابر زّـ" .لىزبب اـتقا
َ المفتقؿ الذم قؿٍ ـامجف كاملجف بالزجكف المشريٌَ كقد "خزاـ اَزّـ زّـ"ككالدق الدكتكر 

 تقدمت أزرتى بالفديد مف البّكات كالسكاكل للجوات المفنجٌ لُنشاح ـف مكف اختجازق لكف دكف
فاناة التً تفجسوا األزرة كدكف إزتجاب ختٍ اآلف  http://bit.do/dQXUJ .إكتراث بالمي

 
 

 .ـلٍ التكالً 41ما زاؿ مشطهً البازَ موندسَ يتفرض لّذتهاء القزرم للجكـ الػ 
مف مركز سرطٌ هوجا بفد إذّء زبتمبرَ ـلٍ يد قكات األمف المشريٌَ  6نقد تـ اذتهاُى قزريناَ منذ 

كتقدـ ذكيى ببّكات  .اختجازقزبجلى للمرة الثانجٌ ـلٍ التكالًَ دكف مفرنٌ أم مفلكمٌ ـف مكاف 
للجوات المفنجٌ التابفٌ للزلطات المشريٌَ كلـ يتـ الرد ـلجوـَ كما لـ يتـ ـرؿى ـلٍ النجابٌَ أك أم 

 .كر أنى مف أبناء مخانظٌ السرقجٌَ كيفمؿ موندسيذ .جوٌ تخقجؽَ ختٍ اآلف مما يزيد تذكنوـ ـلجى
http://bit.do/dQXVP 

 
 

 
اَ يتفرض لّذتهاء القزرم للجكـ الػ  16ماجد طى خزجف أخمدَ / مازاؿ المكاطف المشرم  175ـامن

 .ـلٍ التكالً
َ كاقتادتى إلٍ مكاف كجر 2017آيار /اـَ منذ مايكنقد تـ اـتقالى تفزهجناَ أثناء تأديتى امتخانات آذر الق

مفلكـَ كلـ يفلـ ذكيى مكاف اـتقالى كِ زبب اـتقالى ختٍ اآلفَ كمازاؿ مذتهً قزريا ختٍ اآلفَ ـلٍ 
كتقدـ ذكيى ببّكات للجوات المفنجٌ التابفٌ للزلطات  .الركـ مف ـدـ تكججى أم اتواـ أك قؿايا ؿدق

 -يذكر أنى مف أبناء مركز بنً زكيؼ  .هـ ختٍ اآلف مما يزيد تذكنوـ ـلجوـالمشريٌَ كلـ يتـ الرد ـلً
مخانظٌ بنً زكيؼَ كهك طالب بالشؼ الثانً الثانكمَ كتـ اذتطانى بفد نوايٌ أكؿ مادة نً امتخانات 

 http://bit.do/dQXWc .آذر الفاـ
 
 
 
 
 
 

http://bit.do/dQXQV
http://bit.do/dQXSV
http://bit.do/dQXUJ
http://bit.do/dQXVP
http://bit.do/dQXWc


أكتكبر  17
 

اَ يتفرض لّذتهاء القزرم للجكـ الػ  46ـ بكرم مخركس خزفَ ما زاؿ إبراهً  .ـلٍ التكالً 21ـامن
زبتمبر ـلٍ يد قكات األمف  27نقد تـ اـتقالى تفزهجناَ دكف زند مف القانكفَ مف منزلىَ منذ 

 .المشريٌَ كاقتادتى إلٍ مكاف كجر مفلكـَ كلـ يفلـ ذكيى مكاف اـتقالى كِ زبب اـتقالى ختٍ اآلف
كتقدـ ذككق  .انً مف إشابتى بكرـ نً الكلٍ أدل إلٍ ازتُشاؿ إخدل كلجتجى كيفجش بكلجٌ كاخدقكيق

ببّكات للجوات المفنجٌ التابفٌ للزلطات المشريٌَ كلـ يتـ الرد ـلجوـَ كما لـ يتـ ـرؿى ـلٍ 
 -الكبرل يذكر انى مف أبناء المخلٌ  .النجابٌَ أك أم جوٌ تخقجؽَ ختٍ اآلف مما يزيد تذكنوـ ـلجى

أبناء مف البناتَ كهك  4مخانظٌ اللربجٌَ ككاف يفمؿ مدرس كمبجكترَ متزكج كيفكؿ كالدتى كلديى 
ا    http://bit.do/dRg3L .الفاُؿ الكخجد لوـ جمجفن

 
 

 
اَ يتفرض لّذتهاء القزرم للجكـ الػ  25ما زاؿ أخمد دمحم إماـَ   .لتكالًـلٍ ا 13ـامن

ـلٍ يد قكات األمف المشريٌَ  أكتكبر 06نقد تـ اـتقالى تفزهجناَ دكف زند مف القانكفَ مف ـملىَ منذ 
كتقدـ ذككق  .كاقتادتى إلٍ مكاف كجر مفلكـَ كلـ يفلـ ذكيى مكاف اـتقالى كِ زبب اـتقالى ختٍ اآلف

ـلجوـَ كما لـ يتـ ـرؿى ـلٍ النجابٌَ ببّكات للجوات المفنجٌ التابفٌ للزلطات المشريٌَ كلـ يتـ الرد 
مخانظٌ الججزةَ  -يذكر انى مف أبناء أرض اللكاء  .أك أم جوٌ تخقجؽَ ختٍ اآلف مما يزيد تذكنوـ ـلجى

ديزمبر  01كخاشؿ ـلٍ بكالكريكس تجارة جامفٌ القاهرةَ كيفمؿ باللردقٌَ أنوٍ ذدمتى الفزكريٌ نً 
2016. http://bit.do/dRg3r 

 
 

 
 

  أكتكبر  19
 

كمذتهً   كتـ اختجازق دكف زند قانكنً  اكتكبر غضكشؿ لمطار القاهرة قادما مف ركزجا مزاء  مخمجدكؼ لبزاف مخمجدكنجش
 http://bit.do/dRg7R .زنىؼضطهؿ ـندق  ختً اِف

 
 

اَ كجمجاُجٌَ تتفرض لّذتهاء القزرم للجكـ  25ما زالت زمجٌ ماهر خزيمٌَ  ـامن
 .الثالث ـلٍ التكالً

قانكفَ مف منزلواَ منذ كبخزب ما كرد للمنظمٌ نقد تـ اـتقالوا تفزهجناَ دكف زند مف اؿ
ـلٍ يد قكات األمف المشريٌَ كاقتادتوا إلٍ مكاف كجر مفلكـَ كلـ يفلـ  أكتكبر 17

كأؿاؼ ذككها أف قكات األمف  .الوا ختٍ اآلفذكيوا مكاف اـتقالى كِ زبب اـتؽ
اـتقلت كالدتوا مفواَ ثـ أنرجت ـنوا بفد ـدة زاـاتَ كأذبركا كالدتوا أنوا زتفرض 
ـلٍ نجابٌ أمف الدكلٌ الفلجا نً نهس الجكـَ كلكف الزلطات المشريٌ لـ تمكف مخامجوا 

زالت قجد اِذتهاء مف خؿكر التخقجؽ مفواَ كلـ يتـ مفرنٌ هؿ تـ التخقجؽ مفواَ كما
كتقدـ ذككها ببّكات للجوات المفنجٌ التابفٌ للزلطات المشريٌَ  .القزرم ختٍ اآلف

كلـ يتـ الرد ـلجوـَ كما لـ يتـ ـرؿوا ـلٍ النجابٌَ أك أم جوٌ تخقجؽَ ختٍ اآلف مما 
شلٌ ـلٍ بكالكريكس ـلكـ كتفمؿ مخانظٌ البخجرةَ خا -مدينٌ دمنوكر  -يذكر أنوا مف أبناء خً سبرا  .يزيد تذكنوـ ـلجوا

كجمجاُجٌ بمفمؿ تخالجؿَ ككانت قكات األمف اقتخمت منزلوا بطريقٌ همججٌ كازتكلت ـلٍ ـددنا مف الوكاتؼ المخمكلٌ كأجوزة 
 http://bit.do/dRg8x .الخازب اآللً

 
 
مف ًقبؿ األمف كاذتهاؤق قزرينا  اذتطانىتـ  .جامفٌ األزهر" تارير كخؿارة" األكلٍطالب بالهرقٌ " ـبد الرخمف أسرؼ إبراهجـ"

 http://bit.do/dRg9h .!مف زبتمبر الماؿًَ كلـ يزتدؿ ـلٍ مكانى إلٍ اآلف 12منذ 
 

 
كلّبس جّبجٌ قشجرة اتكجوتلى تومٌ  كهك نً مكقؼ مطركح كلمجرد انى مربٍ دقنى 2013اتمزؾ نً  أذكيا أخمد دمحم ـّـ

اـتناؽ انكار اللً هك أنا مش ناهمٌ يفنً ايى يبقٍ خد قؿجتى اـتناؽ انكار مق الفلـ أف اخمد مفندكش أم مجكؿ زجازً كـمرق ما 

http://bit.do/dRg3L
http://bit.do/dRg3L
http://bit.do/dRg3r
http://bit.do/dRg7R
http://bit.do/dRg8x
http://bit.do/dRg9h


تانً مف  ذرج نً مظاهرة مش ديٌ المسكلى اتخكـ ـلٍ أخمد بالزجف زنتجف كاتخبس كقبؿ انتواء مدة الخكـ كانت اتفملتلى قؿجٌ
الداذؿ كاتكجوتلى تومٌ الكتابٌ ع خجطاف الزجف بركـ برؿك اف دق مخشلش كذد زنتجف تانً خكـ ـزكرم كجر الزنتجف 

أربق زنجف نً قؿجتجف ِ هك كِ اخنا ناهمجف لجى كـساف ايى كمش ديٌ برؿٌ المسكلٌ بابا مات مف كجر . اِكِنجف كبقً بجقؿً
أكِد طكؿ األربق زنجف كانكا بازتمرار بجزركق كناهمجف هك نجف كمزتنجف  3يكدـى أخمد ـندق ما يسكؼ أخمد كِ أخمد يسكنى ك

اترخؿ أخمد مف برج الفرب لمديريٌ أمف إزكندريٌ كمنوا لقزـ  2017زبتمبر  25لخظٌ ذركجٌ اللً هً كانت المهركض يكـ 
أكتكبر أخمد راح  5القؿجتجف كإذّء زبجؿ كيكـ مطركح َنواء إجراءات ذركجٌ كقفد ازبكع نً القزـ كذد شخٌ انراج مف 

األمف الكطنً للفرض ـلٍ األمف الكطنً مف كقتوا اخنا منفرنش أم خاجٌ ـنى بركـ اف قزـ مطركح كاتب نً دناترق انى مش 
الكطنً ـندهـ كذرج بفد اذّء زبجلى أخمد كاف طكؿ ماهك نً القزـ كاف ـلٍ اتشاؿ بجنا ككنا بنزكرق كمف يكـ ـرض اِمف 

أخمد اذتهٍ كاذتهت كؿ أذبارق أذكيا الكبجر راح األمف الكطنً كزأؿ ـلجى أنكرق كجكدق بركـ اف خد مف اللً كانكا مكجكديف 
مق أخمد داذؿ األمف الكطنً كذرج كاف متكاجد بالشدنٌ نً نهس التكقجت اللً أذكيا بجزاؿ نجى ـلٍ أخمد أكد أف اخمد داذؿ 

الدكلٌ ذرج بفد ماذد شخٌ إنراج كاذّء زبجؿ بركـ انى مذرجش األمف الكطنً بجنكر كجكد أخمد أذكيا قداـ  .األمف الكطف
لك بتفملكا تخريات شد هتفرنكا اف اخمد كزيى كتجر مش ذطر ع الدكلٌ كِ بجهكركا نً الدكلٌ أشّ كؿ تهكجرهـ . كهك ـندهـ

  ازام يربكا ـجالوـ كبس مش ديٌ برؿك المسكلٌ
 http://bit.do/dRg9Z. ؿ ِكِدق ايى اللً كانكا بجفدكا اِياـ كالزاـات لذركجىالمسكلٌ هنا أقك

 
 

 أكتكبر 20
 

اَ موندسَ لّذتهاء القزرم للجكـ الثالث   25الديف أخمدَ  تفرض ـز ـامن
مف كمجف أمنً بمجداف الرمايٌَ كبخزب ما كرد للمنظمٌ نقد تـ اـتقالى تفزهجناَ دكف زند مف القانكفَ 

أكتكبرَ ـلٍ يد قكات األمف المشريٌَ كاقتادتى إلٍ مكاف كجر مفلكـَ كلـ يفلـ ذكيى مكاف  18منذ 
كتقدـ ذككق ببّكات للجوات المفنجٌ التابفٌ للزلطات المشريٌَ  .اـتقالى كِ زبب اـتقالى ختٍ اآلف

ابٌَ أك أم جوٌ تخقجؽَ ختٍ اآلف مما يزيد تذكنوـ كلـ يتـ الرد ـلجوـَ كما لـ يتـ ـرؿى ـلٍ النً
يذكر انى مف أبناء مخانظٌ الججزةَ كقد تـ اـتقاؿ كالدق منذ قرابٌ السور كتـ توديدق لّـتراؼ  .ـلجى

ا دكف  15كالذم تزكج منذ سوريفَ كتـ خبس كالدق ـلٍ ذمٌ قؿجٌ " الفريس"بمكاف تكاجد نجلى  يكمن
 http://bit.do/dRhaA .ذكيوـ مراـاة لزنى كمرؿى بخزب كشؼ

 
 
 

 أكتكبر 21
 

يكما  50نزاء بفد اـتقالوـ بخلكاف منذ  3أنراد مف ـاُلٌ كاخدة بجنوـ  10اَذهاء القزرم مشجر 
ة كقامت باـتقاؿ َ أم ما يجاكز سور مؿٍ داهمت قكات األمف بخلكاف منزؿ أخد الفاُّت المشرم2017أكزطس  28منذ يكـ 

أنرادها دكف زند قانكنً أك اذف نجابًَ كـددهـ ـسرة بجنوـ ثّث نزاء ككجر مفلكـ مكاف اختجازهـ ختٍ اآلف أك الجوٌ 
ختجزيف بواَ كإلٍ اآلف لـ يزتطق المخامكف التكشؿ إلٍ أيٌ مفلكمات بذشكشوـَ كقد تقدمت أزرهـ بالفديد مف البّكات  المي

 : جابٌ ختٍ اآلفَ كهـكالسكاكل لكف دكف إزت
اَ مكظؼ ـلٍ المفاش متزكجَ كمريض بالركماتجزـ كالؿلط 60َ يبلم مف الفمر ”أبكخزجبٌ دمحم نراج“ػ 1  .ـامن
اَ تفمؿ مكظهٌ بجامفٌ خلكاف 50َ تبلم مف الفمر ”ـهاؼ خزجف زالـ“ػ 2  .ـامن
اَ مكظؼ بجامفٌ  36َ يبلم مف الفمر ”ـمرك أبك خزجبٌ دمحم نراج“ػ 3 خلكافَ كهك متزكج كلديى أربفٌ أطهاؿ ـامن
اَ مكظؼ بجامفٌ خلكافَ كهك متزكج كلديى ذمزٌ أطهاؿ  38َ يبلم مف الفمر ”أيمف خزجف زالـ“ػ 4 ـامن
ا طالب بالثانكيٌَ كقد قامت قكات األمف باألـتداء ـلجى داذؿ منزلى  18َ يبلم مف الفمر ”خزجف أيمف خزجف زالـ“ػ 5 ـامن

ة بأنخاء جزدق كإشابتى بكزكر متهرؽ
اَ مكظؼ بجامفٌ خلكافَ متزكج كلديى ذمزٌ أكِدَ كهك مريض ؿلط  40َ يبلم مف الفمر ”دمحم يازجف ـبد الكهاب“ػ 6 ـامن
اَ متزكجٌ كلديوا ذمزٌ أطهاؿَ كتفمؿ ربٌ منزؿ  40َ تبلم مف الفمر ”أمجمٌ أيمف خزجف“ػ 7 ـامن
اَ مكظؼ بجامفٌ خلكافَ كهك متزكج كلديى طهلجف ـا 38َ يبلم مف الفمر ”دمحم جماؿ ـلً إبراهجـ“ػ 8 من
خهظ قرآفَ كهك متزكج كلديى طهلجف 32َ يبلم مف الفمر ”ـبد هللا مزفد دمحم الدهساف“ػ 9 اَ يفمؿ مي ـامن

اَ مخهظٌ قرآف كهً متزكجٌ 26َ تبلم مف الفمر ”آيٌ مزفد دمحم الدهساف“ػ 10 ـامن
أمكاؿ  كازتجّءكات األمف تقتخـ جمجق منازؿ الفاُلٌ كتفتدم ـلٍ مف نجوا بالؿرب كجدنا ؽ"كـلٍ لزاف أخد أنراد الفاُلٌ تقكؿ 

ا  كذهب كأجوزة مخمكلٌ كمكبايّت كتقكـ باـتقاؿ كؿ مف نجوا مف أنراد ـاُلتً مف الدرجٌ األكلٍ كالثانجٌ بؿ كالثالثٌ أيؿن
ـلٍ ذلهجٌ هركب أخد أقاربً مف زجارة الترخجّت كهك  ـلجوـ داذؿ القزـ كالتخقجؽ مفوـ اِـتداءكتقتادهـ إلٍ قزـ خلكاف كتـ 

كممنكع " كتاُب خلكاف"مخمكد أبكخزجبٌ المفتقؿ منذ أكثر مف أربق زنكات نً زجف الفقرب زًء الزمفٌ ـلٍ ذلهجٌ القؿجٌ

http://bit.do/dRg9Z
http://bit.do/dRhaA


تـ إطّؽ زراح أنراد  بفد التخقجؽ الذم ازتمر أكثر مف أزبكع. ـنى الزيارة كيخبس إنهرادينا كيمنق ـنى الطفاـ كالدكاء كالتريض
ـف ـاُلتً كاف األمف  لّزتفّـالفاُلٌ مف الدرجٌ الثالثٌ كأشدقاء الفاُلٌ كبفض مف الججرافَ كـندما نرزؿ بفض المخامجف 

ا كتـ ترخجلوـ إلٍ مكاف كجر مفلكـَ كاآلف يمر أكثر مف ذمزجف يكما كيكجد  اـتقالوـينهً ذبر  أنراد مف ـاُلتً  10أزازن
األمف ـلجوا كاـتقاؿ كؿ مف يقترب منواَ كقمنا بفمؿ بّكات كسكاكل  ِزتجّءرينا كالباقً مطارد كمنازلنا موجكرة مذتهججف قس

   http://bit.do/dRnYS ".كتللرانات للناُب الفاـ ككزارة الداذلجٌ كخقكؽ اَنزاف كلكف كؿ هذا بّ جدكل
 

 
زنكات  4مشجر مجوكؿ ك إذهاء قزرم ألكثر مف .. طالب األزهر " الزّــبدالخمجد ـبد"

الطالب بكلجٌ " ـبد الخمجد دمحم ـبدالزّـ"ِ تزاؿ قكات األمف تكاشؿ اَذهاء القزرم بخؽ الطالب 
السريفٌ كالقانكف بجامفٌ األزهر بطنطا باللربجٌ كالمقجـ بمركز الخامكؿ التابق لمخانظٌ كهر السجرَ 

يكـ أخداث نض اـتشاـ مجداف رابفٌ الفدكيٌَ ككانت آذر مرة  14/8/2013تقالى بتارير منذ اع
تخرت ـاُلتى ـنى نً الفديد مف األماكف كما  .سكهد نجوا ـبد الخمجد بسارع الطجراف نً المجداف

 أرزلت تلجلرانات إلٍ مشلخٌ الزجكف ككزارة الدناع كالناُب الفاـ الزابؽ ك الخالًَ باَؿانٌ إلٍ
رنق قؿجٌ نً مجلس الدكلٌ كمخؿر نً المجلس القكمً لخقكؽ اَنزاف كالبخث ـنى نً 

ركـ  .ـلٍ الجثث المجوكلٌ لمفرنٌ ما إذا كاف قد تكنً نً الهض DNA المزتسهجات كـمؿ تخالجؿ
 .كؿ تلؾ المخاكِت لـ تتمكف ـاُلٌ ـبد الخمجد مف الكشكؿ إلجى أك مفرنٌ مكانى ختٍ اآلف

http://bit.do/dRnZ2   
 

 
مف الدقولجٌ  " ـبدالرخمف يكزؼ منشكر"ازتمرار اَذهاء القزرم بخؽ المكاطف 

-الرخمف يكزؼ منشكر  ـبد/قكات األمف بمخانظٌ الدقولجٌ بالقبض التفزهً ـلٍ المكاطف قامت
دكف زند مف القانكفَ كاقتادكق َ 2017أكتكبر  16مدرس كجمجاءَ كذلؾ مف منزلى يكـ  -ـاـ 60

كبخزب سوكد ـجاف نإف قكات أمف بزم مدنً قامت بالقبض التفزهً ـلجىَ كما قامكا  .لجوٌ مجوكلٌ
األزرة قامت بفمؿ تللرانات كمخاؿر  .بمشادرق هاتهى كخازب آلً مخمكؿَ بفد اقتخاـ سقتى

. الب بمفرنٌ مقر اختجازقَ كلكف لـ يشلوـ رد ختٍ اآلفَ كتذسٍ األزرة ـلجىَ كتطذتهاُىبا
http://bit.do/dRn2o   

 
 
 
 
 

اكِد تـ اقتخاـ منزلٌ مف قبؿ األمف الكطنً يكـ  غمتزكج كـندق  .ـاـ 48دمحم جمفٌ يكزؼ ـهجهً 
بمنطقٌ ـجف سمس السرقجٌ بمخانظٌ القاهرةَ بخثان ـف شديؽ لى كلـ يزتدؿ ـلٍ  27-8-2015

   http://bit.do/dRn2G. مفلكمات ـنى ختً اِف
 
 
 
 

 
القزرم بالسرقجٌ  اِذتهاءؿخجٌ جديدة مف ؿخايا " الديب طاهر"

َ "طاهر دمحم ـبد الخمجد الديب"قامت قكات األمف بمخانظٌ السرقجٌ باـتقاؿ المكاطف المشرم 
أكتكبر َ ـلٍ يد  18تـ اـتقالى تفزهجناَ دكف زند مف القانكفَ أمس  طالبَ دكف زند مف القانكفَ نقد

 .قكات األمف المشريٌَ كاقتادتى إلٍ مكاف كجر مفلكـَ كلـ يفلـ ذكيى مكاف اـتقالى كِ زبب اـتقالى
يذكر أنى مف أبناء مخانظٌ السرقجٌَ كطالب بالهرقٌ الثانجٌ بكلجٌ شجدلٌ جامفٌ الزقازيؽَ كقد تقدمت 

فاناة  اكتراثأك  ازتجابٌبالفديد مف البّكات كالسكاكل للجوات المفنجٌ لكف دكف أدنٍ أزرق  بالمي
   http://bit.do/dRn2N .التً تفجسوا األزرة ختٍ اآلف
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مف المكاطنجف المشريجفَ يتفرؿكف لّذتهاء القزرم للجكـ  3مازاؿ 
 :التكالًَ كهــلٍ  82ك الػ 80الػ 

اَ  19 خزف أخمد المفاشرمَ ـبدهللا  -طالب بكلجٌ هندزٌ ـامن
 .جامفٌ بنً زكيؼ

اَ طالب بكلجٌ تجارة  22إزّـ جماؿ اللكؿَ  جامفٌ بنً  -ـامن
 .زكيؼ

مخانظٌ  -كبخزب ما كرد للمنظمٌ نقد تـ اـتقالوـ تفزهجناَ دكف زند مف القانكفَ مف منازلوـ ذّؿ خملٌ اـتقاِت بمركز ناشر 
َ ـلٍ يد قكات األمف المشريٌَ كاقتادتوـ إلٍ مكاف كجر مفلكـَ كلـ يفلـ ذكيوـ مكاف اـتقالى 2017يكلجك  31بنً زكيؼَ منذ 

" شفؽ بالكورباء "كأؿاؼ ذككهـ كركد مفلكمات مؤكدة لوـ أف أبناُوـ يتفرؿكف التفذيب السديدَ  .كِ زبب اـتقالى ختٍ اآلف
" ؿرب بالفشاَ خهّت تفلجؽَ ؿرب سديد ـلٍ الظورَ نؿّ ـف الزب كالقذؼ كالتوديد باألهؿ  نً كانٌ أنخاء الجزدَ

 .َجبارهـ ـلً اـترانات بخزب كشؼ ذكيوـ
كبخزب ما   .مف األبناء 2جامفٌ األزهرَ متزكج كلديى  -دمحم مشطهً مخمكد أبك هجؿبَ خاشؿ ـلٍ بكالكريكس زراـٌ 

َ ـلٍ يد قكات األمف المشريٌَ كاقتادتى 2017أكزطس  02ف زند مف القانكفَ مف منزلىَ منذ كرد نقد تـ اـتقالى تفزهجناَ دك
كتقدـ ذككهـ ببّكات للجوات المفنجٌ التابفٌ  .إلٍ مكاف كجر مفلكـَ كلـ يفلـ ذكيى مكاف اـتقالى كِ زبب اـتقالى ختٍ اآلف

   http://bit.do/dRn8o .نوـ ـلجوـللزلطات المشريٌَ كلـ يتـ الرد ـلجوـ ختٍ اآلف مما يزيد تذك
 
 

 أكتكبر 22
 

  ـلٍ التكالً 43للجكـ الػ " ازتمرار اِذهاء القزرم لػ ككجؿ مدرزٌ 
يفمؿ ككجؿ مدرزٌ القنطرة كرب  43للجكـ الػ" أخمد الزجد برايا"تذهً المكاطف  اَزماـجلجٌمازالت قكات األمف بمخانظٌ 

 http://bit.do/dRoc6 .  زبتمبر 9القبض ـلجٌ مف داذؿ منزلٌ بمنطقٌ القنطرة يكـ  ألقتلثانكيٌ منذ أف ا
 
 

 أكتكبر 23
 

مف بنوا  " المخزف الرؤكؼ ـبد ـبد"ازتمرار اَذهاء القزرم بخؽ المكاطف 
يفمؿ بالزكٌ -ـبدالرؤكؼ ـبدالمخزف دمحم /قكات األمف باَذهاء القزرم بخؽ المكاطف  قامت

َ مف مقر ـملىَ دكف زند مف القانكفَ كاقتادكق 2017أكتكبر  15الخديد بمدينٌ بنواَ كذلؾ يكـ 
 http://bit.do/dRrdn .لجوٌ مجوكلٌ

 
 
 
 
 

مف الججزة  " ـرنات ـبدالكاخد مفتمد"ازتمرار اَذهاء القزرم بخؽ المكاطف 
َ تـ القبض التفزهً -ـرنات ـبدالكاخد مفتمد /قكات األمف باَذهاء القزرم بخؽ المكاطف قامت

سباب نً  10َ مف منطقٌ أرض اللكاء بالججزةَ خجث تـ تشهجٌ 2017زبتمبر  10ـلجى يكـ 
أزرتى بفمؿ كقد قامت  .الفمارة التً يزكف نجوا كتـ القبض ـلجى مف كقتوا كِ يفرؼ مكاف اختجازق

 .الفديد مف التللرانات كالبّكات للناُب الفاـَ كلكف دكف جدكلَ كتذسٍ األزرة ـلٍ خجاتى
http://bit.do/dRrey 

 
  

 
َ مف أبناء مخانظٌ القلجكبجٌَ (أسقاء)مف المكاطنجف المشريجف  2مازاؿ 

 :َ كهـ70يتفرؿكف لّذتهاء القزرم للجكـ الػ 
اَ مخامً 25إزّـ دمحم أبك اللجؼَ  .1  .ـامن
اَ طالب بكلجٌ التجارة 21خزجف دمحم أبك اللجؼ  .2  .ـامن

كبخزب ما كرد للمنظمٌ نقد تـ اـتقالوـ تفزهجناَ دكف زند مف القانكفَ 
َ ـلٍ يد قكات 2017آب /أكزطس 13مف منازلوـ بالذانكٌ نجر 

ـلكـَ كلـ يفلـ ذكيوـ مكاف األمف المشريٌَ كاقتادتوـ إلٍ مكاف كجر ـ

http://bit.do/dRn8o
http://bit.do/dRn8o
http://bit.do/dRoc6
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http://bit.do/dRrey


كتقدـ ذكيوـ ببّكات للجوات المفنجٌ التابفٌ للزلطات المشريٌَ كلـ يتـ الرد ـلجوـ ختٍ  .اـتقالوـ كِ زبب اـتقالوـ ختٍ اآلف
 http://bit.do/dRrAq .اآلف مما يزيد تذكنوـ ـلجوـ

 
 

 ـاُلٌ زجناكيٌ منذ القبض التفزهً ـلجوـ منذ ـاـ ازتمرار اَذهاء القزرم بخؽ 
ازتمرار قكات األمف باَذهاء القزرم بخؽ ـاُلٌ مف زجناءَ كذلؾ منذ القبض التفزهً بكازطٌ قكات مف كتجبٌ النقب بكزط 

تجادهـ لجوٌ مجوكلٌَ َ كاؽ2016نكنمبر  7زجناءَ دكف زند مف القانكفَ مف منازلوـ مف قريٌ أقطجٌ التابفٌ لمركز بُر الفبدَ يكـ 
 :كالمذتهجف هـ

  زجد أخمد زالـ كهك سجر مزف كيفانً مف ـدة أمراض/ الكالد الخاج .1
  :كأبناُى الثّثى كهـ

أخمد زجد اخمد زالـ مكظؼ بسركٌ المجاق بمدينٌ نذؿ بكزط زجناء  .2
  بدر زجد اخمد زالـ .3
  دمحم زجد اخمد زالـ .4

ـف مكاف  أكأم مفلكمٌ ـنوـ إلٍ األقزاـ كالمفتقّت كلكف لـ يتكشلكا  بالبخث كالزؤاؿ ـنوـ نً كؿ األزرةكقد قامت 
أسذاص مف أزرة كاخدة ذلؼ القؿباف كِ  4 أنوـكتفانً أزرتوـ اسد المفاناة النهزجٌ بزبب تلجبوـ خجث  اآلف لاختجازهـ خت

   http://bit.do/dRGWi. ـلً خجاتوـ اِطمُنافيفلمكف ـنوـ سًء كِ يزتطجفكا 
 

 
 
 

قزرينا بفد اـتقالوا مف منزلوا بالبخجرة نجر الثّثاء  "زمجٌ ماهر خزيمٌ"ازتمرار إذهاء 
 الماؿً كمنق مخامجوا كـاُلتوا مف مفرنٌ مكاف أك أزباب اختجازها

http://bit.do/dRGVJ 
 
 
 
 

 أكتكبر 24
 

  القزرم َماـ كذطجب بكزارة األكقاؼ اَذهاءاـ مف زبفٌ أم
مف داذؿ مخؿ إقامتٌ بمدينٌ الزادس مف " ناشر ـكض"اـتقلت قكات األمف بمخانظٌ الججزة السجر

 َقـ تزتدؿ أزرتٌـلٍ مكطف اختجازأكتكبرَنوك يفمؿ إماـ كذطجب بكزارة األكقاؼَكمنذ ذلؾ الخجف ؿ
  . قمشجر كإجّء قالداذلجٌ لُنشاح ـف مكاف اختجازالفاـ ككزير  كقامت بتخرير بّكات لكؿ مف الناُب

http://bit.do/dRGVV 
 

 
 

 
اَ مخازبَ يتفرض لّذتهاء القزرم للجكـ الػ  45مازاؿ ـلً ـبد الجكاد دمحمَ   .ـلٍ التكالً 46ـامن

زبتمبر الماؿًَ ـلٍ يد قكات األمف المشريٌَ  09منذ  نقد تـ اـتقالى تفزهجناَ دكف زند مف القانكفَ
كأؿاؼ ذككق أنى  .كاقتادتى إلٍ مكاف كجر مفلكـَ كلـ يفلـ ذكيى مكاف اـتقالى كِ زبب اـتقالى ختٍ اآلف

تـ ازتدـاؤق مف قبؿ األمف الكطنً ـف طريؽ الواتؼ للخديث مفى بقزـ سرطٌ القنطرة كرب نً يكـ 
َ كنً الجكـ التالً "إف الباسا كجر مكجكد كهك نً انتظارق"ف ثـ اتشؿ يذكيى كقاؿ اذتهاءقَ كذهب إلجوـ كـ

" ـلً"َ كأذبرهـ أف نجلوـ (التلجهكف كالنقكد)خؿر إلٍ ذكيى أخد األسذاص مف قكة القزـ كمفى متفلقاتى 
جوات كتقدـ ذككق ببّكات لؿ .هناؾ" الباسا"زكؼ يذهب إلٍ األمف الكطنً باَزماـجلجٌ لجفرض ـلٍ 

المفنجٌ التابفٌ للزلطات المشريٌَ كلـ يتـ الرد ـلجوـَ كما لـ يتـ ـرؿى ـلٍ النجابٌَ أك أم جوٌ تخقجؽَ 
مخانظٌ اَزماـجلجٌَ كيفمؿ مخازبَ  -يذكر أنى مف أبناء القنطرة كرب  .ختٍ اآلف مما يزيد تذكنوـ ـلجى

 http://bit.do/dRGWu .2015كقد زبؽ اـتقالى نً يكنجك 
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 أكتكبر 25
 

مف مدينٌ الفريشَ يفمؿ مدرس للٌ ـربجٌ ـاـ  48" دمحم إبراهجـ مشطهٍ السبت"األزتاذ 
تـ ترخجلى مف  3/7/2014يكـ  .كتـ ترخجلى إلٍ زجف الفازكلً 14/4/2013تـ اـتقالى مف منزلى يكـ 

تذجؿ أكتر مف ! ـتوا ختٍ اآلف مخدش يفرؼ ـنوـ خاجٌالفازكلً هك كآذريف إلٍ مكاف كجر مفلكـ كمف زا
أكتر مف أربق زنجف كأهلى مداقكش  !أربق زنجف مهجش تومٌ مكجوٌ كِ قؿجٌ كِ ختٍ ـارنجف مكاف اختجازق

   http://bit.do/dRG3W .طفـ الراخٌ بزبب قلقوـ كذكنوـ ـلجى
 
 

 
 

ا بجاف مف أزرة المذؼ  "زمجٌ ماهر خزيمٌ"اق قزرن
نتقدـ بوذا البجاف لكؿ الموتمجف كاألناؿؿ الذيف تهاـلكا مفنا زكاء بالدـاء أك مخاكِت النسر كنسكر منظمات خقكؽ اَنزاف ـلٍ 

  تهاـلوـ كتخركوـ
 :كنكؿح األتً

بخجرةَ كاـتقاؿ ابنتنا زمجٌ ككالدتواَ ثـ اطّؽ أننا منذ ـسرة أياـ كبفد اقتخاـ الجوات األمنجٌ لمنزلنا بمدينٌ دمنوكر بمخانظٌ اؿ -
زراح كالدتوا نً التجمق الذامس دكف أف تفلـ مكاف تكاجدها أك يتـ التخقجؽ مفوا أك مق زمجٌ كمف خجنى اذتهت زمجٌ كلـ نشؿ 

 .ختً هذق اللخظى ألم مفلكمٌ ـنوا أك ـف مكاف اختجازها كلـ يرها أم أخد نواُجا
 :ات كالجوكد القانكنجٌ للكشكؿ الً مكانوا اك زبب القبض ـلجوا كهًثـ قمنا بكانٌ اَجراء

ا " 12057"أكتكبر ببّغ الً الزجد الناُب الفاـ برقـ  18تقدمنا يكـ األربفاء  - ـراُض الناُب الفاـ باذهاُوا قزرن
ا  19تقدمنا يكـ الذمجس  - أكتكبر ببرقجٌ إلً مدير أمف البخجرة بالتخقجؽ نً اذهاُوا قزرن
 ."4541"أكتكبر بسككل إلٍ المجلس القكمً لخقكؽ اَنزاف الذم لـ يتخرؾ نواُجا برقـ  19تقدمنا يكـ الذمجس  -
ا  21تقدمنا يكـ الزبت  - أكتكبر ببرقجات لكؿ مف كزير الداذلجٌ كالناُب الفاـ للتخقجؽ نً اذهاءها قزرن
التً أنادت بفدـ كجكد ازموا نً ام قاـدة بجانات ِم مف أكتكبر إلٍ مشلخٌ الزجكف للزؤاؿ ـنوا  22تكجونا يكـ األخد  -

الزجكف نً مشر 
أكتكبر ببرقجٌ لكزير الداذلجٌ بما شرخت بى مشلخٌ الزجكف مخملجنى مزؤكلجٌ زّمتوا كنطالبى  22تقدمنا يكـ األخد  -

باِنشاح ـف مكانوا 
ـراُض كاذتشمنا نجى الزجد كزير الداذلجٌ " 12177"ا برقـ أكتكبر ببّغ الً الناُب الفاـ ـف إذتهاُى 22تقدمنا يكـ األخد  -

ا   كاللكاء مدير أمف البخجرة كرُجس مباخث دمنوكر كمأمكر قزـ سرطٌ دمنوكر متومجف اياهـ باذهاُوا قزرن
كـ اذهاُوا كختً أمس كما اننا قمنا بالزؤاؿ ـنوا نً نجابٌ أمف الدكلٌ الفلجا بالتجمق الذامس منذ الجكـ األكؿ َذتهاُوا كنً ذات م -

كقد تـ نهً كجكدها أك ـرؿوا ـلً النجابٌ ككانت أذر مخاكلى باألمس خجث قاـ أخد المخامجف بزؤاؿ المخامً الفاـ كأخد رؤزاء 
 .النجابٌ بذشكشوا نأنادكا أنوا لـ تفرض كـلجكـ تقديـ بّغ اذهاء قزرم للناُب الفاـ

ا ـلً كؿ ما زبؽ نرجكا مف الزادة اَ ـّمججف كالمخامججف الموتمجف بالسأف الخقكقً كالقانكنً ـدـ إشدار أم تشريخات كبناءن
ا مف الجمجق ـدـ اِـتداد بأم مفلكمٌ بذشكشوا مف أم جوى كجر أزرتوا أك مخامجوا نقط  تثجر البلبٌ بّ ـلـ كِ مفرنٌ كرجاءن

 .ات ِ أزاس لوا مف الشخٌتجنبا للتزبب نً ؿلط نهزً ـلً األزرة أك الؿرر لزمجٌ نهزوا كنسر ساُق
كأف أم مفلكمات ذكرت أك نسرت بذشكص ظوكر زمجٌ أك ـرؿوا أك تكججى اتوامات لوا هً مجرد تكونات ككّـ مرزؿ لجس 

 .هناؾ أم أدلٌ أك مساهدة أك أكراؽ تثبتى كلـ يرها أم نرد أك مخامً نً أم مكاف
ختٍ نطمُف ـلً ظوكرها كزّمتواَ أملنا نً هللا نرجك مف الجمجق الدـاء لزمجٌ كالمزاـدة نً نسر قؿجتوا 

أزرة زمجٌ ماهر 
 http://bit.do/dRG2X.  26/10/2017البخجرة نً 

 
 

 .مازاؿ دمحم جماؿ زفجد دمحممَ طالبَ يتفرض لّذتهاء القزرم للجكـ الذامس ـلٍ التكالً
أكتكبر الجارمَ ـلٍ يد قكات األمف المشريٌَ  22ف القانكفَ منذ نقد تـ اـتقالى تفزهجناَ دكف زند ـ

كتقدـ ذككق  .كاقتادتى إلٍ مكاف كجر مفلكـَ كلـ يفلـ ذكيى مكاف اـتقالى كِ زبب اـتقالى ختٍ اآلف
ببّكات للجوات المفنجٌ التابفٌ للزلطات المشريٌَ كلـ يتـ الرد ـلجوـَ كما لـ يتـ ـرؿى ـلٍ النجابٌَ أك 

مخانظٌ  -الزقازيؽ  -يذكر أنى مف أبناء قريٌ برديف  .جوٌ تخقجؽَ ختٍ اآلف مما يزيد تذكنوـ ـلجىأم 
  http://bit.do/dRG3c .السرقجٌَ طالب بكلجٌ الوندزٌ جامفٌ األزهر

 
 
 

http://bit.do/dRG3W
http://bit.do/dRG2X
http://bit.do/dRG3c


اَ يتفرض لّذتهاء القزرم للجكـ الػ 25ما زاؿ أخمد دمحم إماـَ   .ـلٍ التكالً 21 ـامن
تسريف األكؿ الجارمَ ـلٍ يد /أكتكبر 06نقد تـ اـتقالى تفزهجناَ دكف زند مف القانكفَ مف ـملىَ منذ 

قكات األمف المشريٌَ كاقتادتى إلٍ مكاف كجر مفلكـَ كلـ يفلـ ذكيى مكاف اـتقالى كِ زبب اـتقالى ختٍ 
لزلطات المشريٌَ كلـ يتـ الرد ـلجوـَ كما لـ يتـ كتقدـ ذككق ببّكات للجوات المفنجٌ التابفٌ ؿ .اآلف

 -يذكر انى مف أبناء أرض اللكاء  .ـرؿى ـلٍ النجابٌَ أك أم جوٌ تخقجؽَ ختٍ اآلف مما يزيد تذكنوـ ـلجى
مخانظٌ الججزةَ كخاشؿ ـلٍ بكالكريكس تجارة جامفٌ القاهرةَ كيفمؿ باللردقٌَ أنوٍ ذدمتى الفزكريٌ 

 http://bit.do/dRG3m .2016ألكؿ كانكف ا/ديزمبر 01نً 
 
 

 
مف مدينٌ الفريش " مشطهٍ ـايش"كسقجقى " دمحم ـايش مشطهٍ سفباف"السجر 

َ تـ إذهاؤق نترة ثـ ظور  16/1/2017مف منزلى بتارير  اـتقالىالسجر دمحم ـايش مفركؼ لكؿ أهالً الفريش بدماثٌ الذلؽَ تـ 
مشطهٍ أذكق تـ اـتقالى  .آذريف لججد نهزى نً قؿجٌ ِ ناقٌ لى نجوا كِ جمؿ 30لمزتقبؿ باَزماـجلجٌ هك كأكتر مف نً زجف ا

كهما اَتنجف بقالوـ أربق سوكر مخدش يفرؼ ـنوـ " مشفب"َ كقبلوا بجكمجف تـ اـتقاؿ ابف أذكق  2/7/2017مف بجتى يكـ 
 http://bit.do/dRG3K .ـلجوـخاجٌَ كأهلوـ كؿ اللً طالبجنى انوـ يطمنكا 

 
 

يكـ كنجى ناس سانكق بجتاذد مف شّة الجمفٌ  27مذتهً قزريان مف  .. زنٌ 19 ـمر دمحم ـبد القادر ذلجؿ
مف أرجككـ الزادة المخامجف اللً يقدر يزاـد بالتفرؼ ـلٍ مكانى يدلنا ألنى .. جامق الرخمٌ بالفشانرة قبلً

أزرة بزجطٌ كمش ـارنجف يتشرنكا كـايزيف ع األقؿ ندذلى اـاسٌ ألنى أكجد متبودؿ جدان  
http://bit.do/dRG4w 

 
 
 

 
 
  أكتكبر  27

 
اَ تاجرَ يتفرض لّذتهاء القزرم للجكـ  32الملجثَ  الكهاب ـبد الكهاب دمحم ـبد مازاؿ ـبد ـامن
 .التكالً الثالث ـلٍ

تسريف األكؿ الجارمَ ـلٍ /أكتكبر 25نقد تـ اـتقالى تفزهجناَ دكف زند مف القانكفَ مف مقر ـملىَ منذ 
يد قكات األمف المشريٌَ كاقتادتى إلٍ مكاف كجر مفلكـَ كلـ يفلـ ذكيى مكاف اـتقالى كِ زبب اـتقالى 

طات المشريٌَ كلـ يتـ الرد ـلجوـَ كما لـ كتقدـ ذككق ببّكات للجوات المفنجٌ التابفٌ للزؿ .ختٍ اآلف
يذكر أنى مف أبناء قريٌ  .يتـ ـرؿى ـلٍ النجابٌَ أك أم جوٌ تخقجؽَ ختٍ اآلف مما يزيد تذكنوـ ـلجى

 .مخانظٌ المنكنجٌَ كمقجـ نٍ مخانظٌ أزجكطَ كيمتلؾ سركٌ نّتر -مركز الزادات  -كهرداكد 
http://bit.do/dRM3o   

 
 

 
مف البخجرة  " ـمر ـشاـ"ازتمرار اَذهاء القزرم بخؽ الطالب 

طالب بكلجٌ  -ـاما 22-ـمر ـشاـ رساد السريؼ /تكاشؿ قكات األمف اَذهاء القزرم بخؽ الساب 
َ دكف زند 2017أكتكبر  17التجارة جامفٌ األزهرَ كذلؾ بفد القبض التفزهً مف منزلى يكـ الثّثاء 

   http://bit.do/dRM3X .القانكفَ كاقتادكق لجوٌ مجوكلٌ مف
 
 
 
 

مف البخجرة  " مشطهٍ مقلد"ازتمرار اَذهاء القزرم بخؽ المخامً 
-مشطهٍ مخمكد ـبدالرؤكؼ مقلد /قكات األمف بمخانظٌ البخجرة باَذهاء القزرم بخؽ المكاطف تزتمر

 2017أكتكبر  12سوكرَ كذلؾ منذ القبض التفزهً ـلجى يكـ  3متزكج كأب لطهؿ مخامً  -ـاـ 28
قامت أزرتى بالبخث ـنى نً أقزاـ السرطٌ  .أثناء ـملىَ دكف زند مف القانكفَ كاقتادكق لجوٌ مجوكلٌ

http://bit.do/dRG3m
http://bit.do/dRG3K
http://bit.do/dRG4w
http://bit.do/dRM3o
http://bit.do/dRM3X


ـلٍ براءة نجوا كقؿً كلكف لـ يجدكقَ كِ يفرنكف مكاف اختجازق ختٍ اآلفَ يذكر أنى زبؽ اـتقالى ككجى لى توـ زجازجٌ كخشؿ 
  http://bit.do/dRM36 .نترة خبزى اختجاطجا بزجف األبفاديٌ

 
 

منذ القبض التفزهً ـلجى  " كريـ ـكض الخداد"ازتمرار اَذهاء القزرم بخؽ الساب 
بكالريكس ذدمٌ  -ـامان  26-كريـ ـكض الخداد / قكات األمف بالقبض التفزهً ـلٍ الساب قامت

اجتماـجٌ جامفٌ اَزكندريٌ مف أبناء كهر الدكار بالبخجرةَ كذلؾ منذ القبض التفزهً ـلجى مف منزلى 
كقد قامت أزرتى  .بالمنسجٌ الجديدة بمدينٌ كهر الدكارَ دكف زند مف القانكفَ كاقتجادق لجوٌ مجوكلٌ

  http://bit.do/dRM4d .كف دكف جدكلبإرزاؿ ناكزات كتللرانات للناُب الفاـ كالمخامً الفاـَ كؿ
 
 
 
 

مف البخجرة  " هجثـ زمجر"ازتمرار اَذهاء القزرم بخؽ الساب 
هجثـ زمجر نؤاد زلجـَ كذلؾ منذ /قكات األمف بمخانظٌ البخجرة باَذهاء القزرم بخؽ الساب قامت

َ أثناء زيارة كالدق المفتقؿ بزجف نرؽ اِمف 2017كبر أكت 7القبض التفزهً ـلجى ظور يكـ الزبت 
كأكدت مشادر مف داذؿ أزرة زلجـ أف الساب المفتقؿ لـ يكف مطلكبنا ـلٍ  .بدمنوكر بمخانظٌ البخجرة

   http://bit.do/dRM4h .ذمٌ أل مف القؿايا
 
 
 

 
مف البخجرة  " المالؾ قازـ ـبد"ازتمرار اَذهاء القزرم بخؽ السجر 

َ إماـ ـاـ 38-المالؾ قازـ  ـبد/ؽ السجر تكاشؿ قكات األمف بمخانظٌ البخجرة اَذهاء القزرم بد
أبريؿ  12كذطجب مف قريٌ ككـ الزاقجٌ مركز أبك المطامجرَ كذلؾ منذ القبض التفزهً ـلجى يكـ 

  http://bit.do/dRM4q .لٌمف منزلىَ دكف زند مف القانكف كاقتجادق لجوٌ مجوك 2017
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 .ما زاؿ  إبراهجـ الديبَ طالبَ يتفرض لّذتهاء القزرم للجكـ الذامس ـلٍ التكالً
ارمَ ـلٍ يد قكات تسريف األكؿ الح/أكتكبر 24نقد تـ اـتقالى تفزهجناَ دكف زند مف القانكفَ مف أماـ المفود الذم يدرس نجىَ منذ 

كتقدـ ذككق ببّكات  .األمف المشريٌَ كاقتادتى إلٍ مكاف كجر مفلكـَ كلـ يفلـ ذكيى مكاف اـتقالى كِ زبب اـتقالى ختٍ اآلف
للجوات المفنجٌ التابفٌ للزلطات المشريٌَ كلـ يتـ الرد ـلجوـَ كما لـ يتـ ـرؿى ـلٍ النجابٌَ أك أم جوٌ تخقجؽَ ختٍ اآلف مما 

. يذكر أنى مف أبناء مخانظٌ السرقجٌَ كطالب بالمفود التكنكلكجً بالفاسر مف رمؿاف .تذكنوـ ـلجى يزيد
http://bit.do/dRM2Y 

 
 

مف سبرا الذجمٌ  " ـمرك أخمد الرناـً"ازتمرار اَذهاء القزرم بخؽ المكاطف 
مف أبناء مدينٌ سبرا -ـمرك أخمد الرناـً /ؽ المكاطفازتمرار قكات األمف باَذهاء القزرم بد

كبخزب األزرة  .2017يناير  11كيفمؿ بالزجاخٌ كلجس لى انتماءات زجازجٌَ كذلؾ منذ يكـ  -الذجمٌ
بكجكدق بأخد مقرات  لألزرةنإف آذر اتشاؿ بى كاف نً مخطٌ مترك أنهاؽ المرجَ كقد كردت أنباء 

تقديـ الفديد مف التللرانات للجوات المفنجٌَ كلكف دكف جدكلَ كِ كقد قامت األزرة ب .األمف الكطنً
 http://bit.do/dRM3M  .يفرؼ مكاف اختجازق ختٍ اآلف

 
 

 

http://bit.do/dRM36
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منذ القبض التفزهً ـلجى مف داذؿ جامفٌ " أماف نشرالديف"ازتمرار اَذهاء القزرم بخؽ الطالب 
الهجكـ  

 19-أماف نشر الديف دمحم دمحم / األمف بمخانظٌ الهجكـ باَذهاء القزرم بخؽ الساب ازتمرار قكات
 7جامفٌ الهجكـَ كذلؾ منذ القبض التفزهً ـلجى يكـ األخد  اآلثارطالب بالهرقٌ األكلٍ كلجٌ  -ـاـ

َ مف داذؿ الخرـ الجامفً ـف طريؽ أنراد آمفَ دكف زند مف القانكفَ كاقتجادق لجوٌ 2016أكزطس 
كالطالب أمف مف أبناء مخانظى المنجا مركز ابك قرقاصَ كاف لديى امتخانا بكلجٌ اآلثار جامفٌ  .مجوكلٌ

كبفد نسؿ التكشؿ  .الهجكـ خجث يدرس لكنى لـ يرجق مف يكموا للمنزؿَ كِ تفرؼ أزرتى مكاف اختجازق
 10/8/2016َاريربت 5669َ قامت أزرتى بفمؿ مخؿر تلجب ؼ قزـ اكؿ الهجكـ برقـ اختجازقلمكاف 

كالناُب  الجموكريٌَ كأرزلكا بريد زريق لرُجس 10/8/2016تللراؼ بفلـ كشكؿ للناُب الفاـ كالمخامٍ الفاـ بتارير  كأرزلكا
بتارير  األسذاصَ كتللراؼ بفلـ كشكؿ لنهس 23/8/2016الفاـ كالمخامٍ الفاـ بالقاهرة كالمخامٍ الفاـ بالهجكـ بتارير 

َ ك لـ 849612َ كسككل لمجلس الكزراء برقـ 10/11/2016بتارير  14498لجد للناُب الفاـ برقـ َ كسككل با24/8/2016
 http://bit.do/dRM3T .ردَ كلـ يزتدؿ ـلٍ مكانى ختٍ اآلف أمتتلقً األزرة 

 
 

الشبد  9 الزاـٌداـ زنتر بهجشؿ مف ؽ 25/5/2016اذتهً قزريآ يكـ  الفامٌ الثانكيٌالخزجنً جّؿ طالب 
الشؼ الثانً الثانكم كظؿ سوريف نً  أجازةنً  األكلٍ المرةاـتقؿ الخزجنً  ..لـ يفرؼ مكانى اآلفكلخد 

كتركيق المكاطنجف كاِنؿماـ لجماـى  السرطٌببنوا ككانت التومى خرؽ قزـ  األمفمفزكر قكات 
 ..ق مف منزلى نً نشؼ اللجؿ كتـ تلهجؽ تومى التظاهرتـ اـتقاؿ 12كنً سور  9/2015كذرج نً سور .مخظكرة

 http://bit.do/dRM4t. اآلف ختٍكبفد اذتهاُى لـ يزتدؿ ـلً مكانى 
 

 
اَ طالبَ يتفرض لّذتهاء القزرم للجكـ الػ 22ما زاؿ ـمر ـشاـ رساد السريؼَ  ـلٍ  12ـامن

 .التكالً
تسريف األكؿ /أكتكبر 17نظمٌَ نقد اـتقلتى قكات األمف المشريٌَ مف منزلىَ منذ كبخزب ما كرد للـ

يذكر  .الجارمَ كاقتادتى إلٍ مكاف كجر مفلكـَ كلـ يفلـ ذكيى مكاف اـتقالىَ كِ زبب اـتقالى ختٍ اآلف
 .مخانظٌ البخجرةَ كطالب بكلجٌ التجارة جامفٌ دمنوكر -مدينٌ دمنوكر  -أنى مف أبناء خً سبرا 

http://bit.do/dRWME  
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َ قزـ إنجلجزم زنٌ طالب بكلجٌ التربجٌ 22بّؿ هانً كماؿ ك زنٌ طالب بكلجٌ الوندزٌ 24ذالد يزرم ذكً 
 ءهـإذهاكلـ يذرجكا كتـ  18/8/2016كتـ إذّء زبجلوـ يكـ  النزهٌبقزـ  9/1/2015تـ اـتقالوـ بتارير 

نً هذا التارير ظوركا بقزـ المرج كتـ تلهجؽ لوـ قؿجٌ كاذلً زبجلوـ كلـ يذرجكا كتـ  18/9/2016ختٍ
كتـ  4/2/2017كتـ تلهجؽ قؿجٌ جديدة كتـ تبرُتوـ بتارير  6/10/2016نقلوـ إلٍ قزـ البزاتجف بتارير 

كتـ تلهجؽ قؿجٌ   4/3/2017 يرالدكلٌ بقزـ المرج ثـ ظوركا بقزـ القطامجٌ بتار بأمفلمدة سور  إذهاءهـ
كتـ  8سور  أكؿثـ تـ نقلوـ إلٍ قزـ دار الزّـ نً   مف الفاـ نهزى 6سور  آذرجديدة ثـ اذلً زبجلوـ نً 

كلطكؿ مرارة اِنتظار اؿطر  جنجى ألؼ 40بكهالٌ قدرها  أزبكـجفتلهجؽ قؿجٌ جديدة كاذلً زبجلوـ منذ 
 http://bit.do/dRM4F. مذتهكف اآلفإلٍ دنفوا كلكف هـ  أهلوـ

 
 

 . ـلٍ التكالً 13مازالت الفركزٌ تخت قجد اَذهاء القزرم للجكـ 
 17مف منزلوا بمخانظٌ البخجرة نجر الثّثاء " زمجٌ ماهر خزيمٌ"قكات األمف منزؿ  اقتخمت

ها دكف مفرنٌ زبب اِـتقاؿ اِتشاِت الذاشٌ نقد تـ اـتقاؿ أجوزةأكتكبر كمشادرة جمجق 
كدكف إذف نجابً كتقكـ بإذهاُوا قزرينا دكف الكسؼ ـف مكانوا كمنق مخامجوا أك أهلوا مف مفرنٌ 

 إنواالنجابٌ  إنكاريزاؿ مشجر زمجٌ ماهر كجر مفلكـ مق ازتمرار  كِ.مكاف أك أزباب اختجازها
 –يٌ ماهر خزيمٌ مقجمٌ بدمنوكر زـ. مشلخٌ الزجكف تنكر اختجازها كأيؿاقد تـ التخقجؽ مفوا 

نجلٌ  –كجمجاُجٌ بمفمؿ تخالجؿ  –بكالكريكس ـلكـ جامفٌ األزهر  –زنٌ  25 –مخانظٌ البخجرة 
تديف المنظمات  .الموندس ماهر خزيمٌ ـؿك مجلس السكرل الزابؽ ـف مخانظٌ البخجرة

التفزهً كمف ثـ الخقكقجٌ كالسذشجات الفامٌ المكقفٌ هنا قجاـ الزلطات المشريٌ بالقبض 
كتابٌ تلؾ  كختٍكختً اآلف  2017أكتكبر  17القزرم لذريجٌ ـلكـ األزهر الكجمجاُجٌ زمجٌ ماهر خزيمٌ؛ كذلؾ منذ  اَذهاء

http://bit.do/dRM3T
http://bit.do/dRM4t
http://bit.do/dRWME
http://bit.do/dRM4F


الزطكرَ خجث ترنض قكات األمف اَنشاح ـف مكاف اختجازها كذلؾ بالمذالهٌ للدزتكر كالقانكفَ كالمكاثجؽ الفامٌ للخقكؽ 
 http://bit.do/dRWjR .كالخريات

 


مشر #قكات األمف تكاشؿ اَذهاء القزرم لمكاطف مف سماؿ زجناء لفامجف ـلً التكالً 
مف بُر الفبد  –ـاـ  46 –أخمد مخمكد متكلً / تكاشؿ قكات األمف بسماؿ زجناء اَذهاء القزرم للمكاطف 

نإف قكات  كاألزرةكخزب ركايٌ السوكد . 2015مف أكتكبر  29منذ أف تـ القبض التفزهً ـلجى يكـ الػ 
بالمنزؿ  سًءكتـ تهتجش المنزؿ بالكامؿ كقلبكا كؿ  إذفمزاءا بدكف  9 الزاـٌالمنزؿ  باقتخاـاألمف قامت 

كبفدها تـ  أياـ 10الفبد كظؿ بالقزـ  قزـ سرطٌ بُرإلٍ كقامكا بأذذ جواز الكمبجكتر الذاص بى كتـ اقتجادق 
متزكج ك لى ثّثٌ أبناء َ يفمؿ ننً كورباء " أخمد متكلً"ك . ِ يفلـ مكاف اختجازق اآلف كختٍ قإذهاء

بسركٌ القناة لتكزيق الكورباء َ كيفانً مف كؿق شخً شفب خجث تـ ازتُشاؿ كؿركؼ مف الهقرات 
بالزقازيؽ َ كما يفانً مف كورباء  بمزتسهً الفبكر 24/8/2015بتارير  كالزابفٌ كالزادزٌ كالزادزٌ الذامزٌما بجف  الفنقجٌ
كقد قامت األزرة . كيفانً مف نجرس زً (كتجراتاـ _ ايبانكتجف _ ديباكجف  )كهك  الخجاة لبالمر كيزتمر ـلً الفّج مد زيادة

 http://bit.do/dRWtE .بفمؿ ـدة تللرانات للناُب الفاـ لمفرنٌ مكاف اختجازهـ نجلوـ لكف لـ يشلكا ألم مفلكمٌ 
 


 :ـلٍ التكالًَ كهـ 61مف المكاطنجف المشريجف مف أبناء القاهرةَ يتفرؿكف لّذتهاء القزرم للجكـ الػ 10مازاؿ 
 (األب)أبكخزجبٌ دمحمَ  .1
 (األـ)ـهاؼ خزجف زالـَ  .2
 .(األخ)ـمرك أبكخزجبٌ دمحمَ  .3
 .(الزكجٌ)آيٌ مزفد دمحم الدهسافَ  .4
 .(سقجؽ الزكجٌ) الدهسافَ ـبدهللا مزفد دمحم .5
 .(الذالٌ)أمجمٌ خزجف زالـَ  .6
 .(زكج الذالٌ)دمحم يازجف ـلجكة  .7
 .(الذاؿ)أيمف خزجف زالـَ  .8
 .(ابف الذاؿ)خزجف أيمف خزجف زالـ  .9

 .(زكج األذت)دمحم جماؿ  .10
يبٌ دمحمَ كآذرَ مخمكد أبكخس/ َ ـقب هركب نجلوـ المكاطف2017آب /أكزطس 28نقد اـتقلتوـ قكات األمف المشريٌَ منذ 
َ مف زجارة الترخجّت أثناء ـكدتوـ مف المخاكمٌَ كمنذ هركبوـ اـتقلت "كتاُب خلكاف"المتومجف نً القؿجٌ المفركنٌ إـّمجنا 

مكاطننا بجنوـ أطهاؿ كنزاءَ كما ازتكلٍ أنراد األمف ـلٍ األجوزة اَلكتركنجٌ كالوكاتؼ المخمكلٌَ ثـ  24قكات األمف المشريٌ 
كتقدـ ذككهـ ببّكات  .القزرم منذ اـتقالوـ اِذتهاءَ قجد (الزالؼ ذكرهـ)آذريف  10مكاطننا كظؿ  14قكات األمف ـف أنرجت 

 http://bit.do/dRWA8 .للجوات المفنجٌ التابفٌ للزلطات المشريٌَ كلـ يتـ الرد ـلجوـ ختٍ اآلف مما يزيد تذكنوـ ـلجوـ
 
 

اَ يتفرض لّذتهاء القزرم للجكـ الػ 28مازاؿ جبر الزجد دمحم الزجدَ    .ـلٍ التكالً 181ـامن
َ 2017مايك  1نقد تـ اـتقالى تفزهجناَ دكف زند مف القانكفَ مف زجارتى أثناء ذهابى للفمؿَ منذ اِثنجف 

كاف اـتقالى كِ زبب ـلٍ يد قكات األمف المشريٌَ كاقتادتى إلٍ مكاف كجر مفلكـَ كلـ يفلـ ذكيى ـ
كتقدـ ذككق ببّكات للجوات المفنجٌ التابفٌ للزلطات المشريٌَ كلـ يتـ الرد ـلجوـَ  .اـتقالى ختٍ اآلف

يذكر أنى مف أبناء  .كما لـ يتـ ـرؿى ـلٍ النجابٌَ أك أم جوٌ تخقجؽَ ختٍ اآلف مما يزيد تذكنوـ ـلجى
لسجرَ متزكجَ تذرج مف كلجٌ أشكؿ ديف جامفٌ ا مخانظٌ كهر َمركز زجدم زالـ َقريٌ رزؽ جاكيش

 http://bit.do/dRWJG .األزهرَ كيفمؿ مندكب مبجفات
 
 

 . أزرتى ِزتلاثٌكتجاهؿ الجوات األمنجٌ ..مجوكِ " زجد ذكً"يكماي كمازاؿ  80
ـلٍ التكالً  80أكزطس الماؿً للجكـ الػػ  8ؾ منذ يكـ كذؿ" زجد ذكً ـلً"الموندس  أزجكطاـتقلت قكات األمف بمخانظٌ 

لـ يتـ الرد ـلجوا َكتخمؿ  أنوا إِ اذتهاءقتهجد بّكات  أزرتىـلٍ الركـ مف تقديـ  اآلفكمازاؿ رهف اِذتهاء القزرم ختٍ .
   http://bit.do/dRWSm . السذشجٌ خجاتى مزؤكلجٌ أزرتى

 
 
 
 

http://bit.do/dRWjR
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http://bit.do/dRWJG
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 ـقب اـتقالى مف منزلى” ـمر السريؼ”يكمان مف اَذهاء القزرم بخؽ 14
زنٌَ الطالب بكلجٌ  22َ البالم مف الفمر ”ـمر ـشاـ رساد السريؼ“تزتمر قكات األمف نً إذهاء 

ـلٍ يد التجارة جامفٌ دمنوكرَ يقجـ بمدينٌ دمنوكر بالبخجرةَ للجكـ الرابق ـسر ـلٍ التكالً منذ اـتقالى 
أكتكبر الجارمَ كاقتجادق إلٍ مكاف كجر مفلكـَ كلـ يفلـ ذكيى مقر كِ  17قكات األمفَ مف منزلىَ منذ 

َ ”زمجٌ ماهر خزيمٌ“جدير بالذكر أنى تمت مداهمٌ منزلى نكر اـتقاؿ  .زبب اـتقالى ختٍ اآلف
كقد تقدمت أزرتى ببّغ للناُب ككالدتواَسقجقٌ كالدتىَ بفد اقتخاـ منزلوـ كتهتجسى دكف زند مف القانكفَ 

تزاؿ  نجما بفد كِ” زمجٌ“أنرج ـف كالدة  .الفاـ كالجوات المفنجٌ لُنشاح ـف مكانوـ لكف دكف جدكل
يكما كترنض الزلطات األمنجٌ إجّء مشجرها ـلٍ الركـ مف المناسدات  14القزرم لما يزيد ـف  اِذتهاءاألذجرة رهف 

   http://bit.do/dRWR5 .نوااألزريٌ كالخقكقجٌ باَنراج ع
 

 
 مف مخانظٌ الزكيس " زمجر الزجد رساد"اَذهاء القزرم بخؽ الساب 

مدرس  -ـامان  29-زمجر الزجد رساد /قجاـ قكات األمف مخانظٌ الزكيس باَذهاء القزرم بخؽ الساب 
َ مف منزلى بمزاكف 2017أكتكبر  29لتفزهً ـلجى يكـ نلزهٌ متزكج ككالد لطهلجفَ كذلؾ منذ القبض ا

كبخزب أزرتى نإف قكات األمف داهمت منزلى نً  .المزتقبؿَ دكف زند مف القانكفَ كاقتجادق لجوٌ مجوكلٌ
ـلجى بالؿرب كاشطخابى خانً  كاِـتداءالرابفٌ شباخانَ كقامت بتكزجر الباب كمختكيات المنزؿ 

 .زالت أزرتى ِ تفرؼ مكاف اختجازق ختٍ اآلفالقدمجف الٍ جوٌ مجوكلٌَ كما
http://bit.do/dRWSX 

 
 

اَ طالبَ يتفرض لّذتهاء القزرم للجكـ الػ 21مازاؿ دمحم أخمد ناجًَ   .ـلٍ التكالً 15ـامن
تسريف /أكتكبر 16ـ قكمًَ منذ نقد تـ اـتقالى تفزهجناَ دكف زند مف القانكفَ أثناء ذهابى ِزتّـ بطاقٌ رؽ

األكؿ الجارمَ ـلٍ يد قكات األمف المشريٌَ كاقتادتى إلٍ مكاف كجر مفلكـَ كلـ يفلـ ذكيى مكاف اـتقالى 
كتقدـ ذككق ببّكات للجوات المفنجٌ التابفٌ للزلطات المشريٌَ كلـ يتـ الرد  .كِ زبب اـتقالى ختٍ اآلف

يذكر أنى مف  .ةَ أك أم جوٌ تخقجؽَ ختٍ اآلف مما يزيد تذكنوـ ـلجىـلجوـَ كما لـ يتـ ـرؿى ـلٍ النجاب
 http://bit.do/dRWTk .مخانظٌ الهجكـَ طالب بمدينٌ الثقانٌ كالفلكـ بأكتكبر -أبناء مركز إبسكام 

 
 

 
 .ـلٍ التكالًدمحم جماؿ زفجد دمحممَ طالبَ يتفرض لّذتهاء القزرم للجكـ التازق 

أكتكبر الجارمَ ـلٍ يد قكات األمف المشريٌَ  22نقد تـ اـتقالى تفزهجناَ دكف زند مف القانكفَ منذ 
كتقدـ ذككق  .كاقتادتى إلٍ مكاف كجر مفلكـَ كلـ يفلـ ذكيى مكاف اـتقالى كِ زبب اـتقالى ختٍ اآلف

لرد ـلجوـَ كما لـ يتـ ـرؿى ـلٍ النجابٌَ ببّكات للجوات المفنجٌ التابفٌ للزلطات المشريٌَ كلـ يتـ ا
 -الزقازيؽ  -يذكر أنى مف أبناء قريٌ برديف  .أك أم جوٌ تخقجؽَ ختٍ اآلف مما يزيد تذكنوـ ـلجى

 http://bit.do/dRWTu .مخانظٌ السرقجٌَ طالب بكلجٌ الوندزٌ جامفٌ األزهر
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خخفاء خخفاء ااظهىر بعذ ظهىر بعذ 

أكتكبر  1
 

 :ظور بفد اذتهاء قزرم كؿ مف 
الزجد دمحم ـلً اللندكر  
مخمكد رزؽ ـبد الباقً 

خاتـ دمحم خزانجف 
ـلً مخمكد ـبد الفاؿ 

يازر دمحم يكزؼ دمحم 
شبخً نتخً مرزً باز 
سفجد القشبً السربجنً 

خزنجف مشطهً أخمد مخمكد 
ـبد الذالؽ ـلً الزفجد 

أخمد ـبد هللا زجد 
د نرج أخمد خزجف زفً

إبراهجـ دمحم إبراهجـ نانق 
ـّء خمديف خزاف دمحم 
هاسـ جماؿ الديف إبراهجـ 

أخمد جماؿ ـلً خزف 
ـبد الزّـ دمحم الزجد مخمكد 

مفاذ أخمد دمحم ـبد هللا 
ـبد الرخمف أخمد ـبد الرخمف 
جماؿ ـبد الرخجـ ـبد المطلب 

ـبد الزّـ خزجف مخمكد 
ذكً رمؿاف أخمد دمحم 

مف مشطهً  دمحم ـبد الرح
دمحم أخمد ـبد هللا سلقامً  

http://bit.do/dPcZ5   
 
 

 أكتكبر 2
 

  "ذجكة"نجابٌ أمف الدكلٌ تبدأ التخقجؽ مق .. يكما مف اِذهاء القزرم  22ـقب 
 12انت قكات اِمف نً يكماه َؾ 20ـقب اذهاءة قزريا مدة "مفاذ ذجكة"ظور امس بنجابٌ امف الدكلٌ الفلجا 

كظؿ رهف اِذتهاء القزرمَ " الدقً"مف زبتمبر الماؿٍ القت القبض ـلجٌ ـقب ذركجٌ مف مخطٌ مترك 
لجتـ ـرؿٌ أمس بنجابٌ أمف الدكلٌ الفلجا كقررت النجابٌ خبزٌ ـلٍ ذمٌ التخقجؽ كنظر ـرؿٌ مرة أذرل 

 http://bit.do/dPcYX. أكتكبر الجارم  10يكـ 
 

 
 

أكتكبر  3
 
 

بفد إذهاءق قزران لفدة أياـ " شبخً نتخً"النجابٌ تباسر التخقجؽ مق 
زنٌَ  51" شبخً نتخً مرزً باز"بفد إذهاءق قزران لمدة تجاكزت الذمزٌ كـسريف يكمانَ ظور الجكـ 

يذكر أنى تـ اـتقالى بتارير  .ياخشر أمف دكلٌ ـؿ 900/2017مكظؼَ كيقجـ باَزكندريٌَ ـلً ذمٌ القؿجٌ 
 http://bit.do/dPgNu. 2017زبتمبر  9
 
 

http://bit.do/dPcZ5
http://bit.do/dPcYX
http://bit.do/dPgNu


 
أكتكبر  6

 
 

أسور يذكر أف ـمر  ؾتـ اَنراج ـنى بفد اذتهاء داـ   -زنٌ طظ-ـمر طلفت .نقّن ـف أزرة د
َ ـلٍ يد  2017يناير  11زهجناَ منذ أطهاؿ َ تـ اـتقالى تق ظطلفت ـبد الكريـ طبجب َ متزكج كلديى

كتقدـ ذكيى ببّكات . قكات األمف َ كاقتادتى لمكاف كجر مفلكـَ كلـ يفرؼ ذكيى زبب اـتقالى 
كما لـ يتـ ـرؿى ـلٍ النجابٌَ أك أم جوٌ تخقجؽ ختٍ للجوات المفنجٌ التابفٌ للزلطات المشريٌَ  

 https://goo.gl/Lz7fQq. اَنراج ـنى منذ قلجؿ
 
 
 

 
أكتكبر  7
 

: ظور بفد إذتهاء قزرم كؿ مف 
مشطهً دمحم ـبد الوادم 
أيمف دمحم ـبد المنفـ دمحم 

ـبد هللا إبراهجـ دمحم 
أزامٌ شّح ـطجى 

ـبد الرخمف شّح ـطجى 
مشطهً ـلً ـلً زجد 

ـمر هساـ خزجف إبراهجـ 
زجؼ الديف كماؿ 

طهً مجدم ـبد الخلجـ مص
ـلً زايد أخمد زايد 

مزلـ شبجد زالـ خزجف 
أخمد ـجد دمحم دمحم 

المفتشـ جماؿ ـبد الظاهر 
مخمكد خزجف جابر ـلٍ 

أسرؼ دمحم خزف  
خازـ الزفجد ـلٍ 

بكر دمحم ـبد الزمجق ـباس 
يازر رجب إبراهجـ ـجد 

مخمكد أبك المجد زفجد مخمكد 
الزجد ـبد الوادم ـّـ 

خزف ـبد الفاطً خزجف 
خزانجف دمحم أبك الخزف  دمحم

دمحم ـبد الرخمف دمحم 
إبراهجـ دمحم دمحم ـبد هللا 

دمحم شالد ـبد الزجد ـبد هللا 
مشطهً دمحم مشطهً إبراهجـ 

دمحم بدكم ـبد الكريـ 
يخً مخمكد خامد 

أخمد ـّء خزجف خزجف  
زارة ـبد المخزف دمحم أخمد 

ـبد الفزيز مخمكد الزجد 
مشطهً كامؿ ـبد الفزيز  

مً دمحم زالـ ـبد الخلجـ خؿ
 ـبد الناشر خزف مشطهً
http://bit.do/dPyaa 

https://goo.gl/Lz7fQq
http://bit.do/dPyaa
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 بفد إذهاء قزرم للجكـ الذامس ” ازامى شّح الهقً“ظوكر الطالب 
المقجد بكلجٌ الطب الهرقٌ الذامزٌ جامفٌ كهر ” أزامى شّح ـطجى الهقً“ظوكر الطالب 

أكتكبر الجارم خجث أمرت النجابٌ بخبزى  7نً نجابٌ أمف الدكلٌ الفلجا أمس الزبت السجر 
يذكر أنى قد تـ اـتقاؿ .  2017لزنٌ  900ذمزٌ ـسر يكما ـلٍ ذمٌ المخؿر رقـ 

أكتكبر الجارم كاقتجادهـ إلٍ  3الطالب ك سقجقى مف مخؿ إقامتوـ بكهر السجر نجر يكـ 
خجث ِ يفلـ ذكيوـ مكاف تكاجدهـ أك زبب اـتقالوـ ك جوٌ مجوكلٌ دكف زند مف القانكف 

أياـ ختٍ تـ ـرؿوـ بنجابٌ أمف الدكلٌ  5إذهاُوـ قزريا داذؿ مقرات األمف الكطنً لمدة 
” شّح ألهقً“الفلجا بالقاهرة ـلٍ ذمٌ القؿجٌ المذككرة َ كما يذكر أف كالدهـ الدكتكر 

 http://bit.ly/2kJSGMr. ” تهججر إزتاد كهر السجر”نٌ إـّمجا بمفتقؿ بالزجكف المشريٌ كالمتوـ بالقؿجٌ المفرك
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 :ظور بفد إذتهاء قزرم كؿ مف 
نتخً مشطهً دمحم أخمد أخمد  

ـّء خامد دمحم زلجماف 
منشكر ـمر منشكر  

الزجد أخمد الزجد إبراهجـ  
كججى خلمً ـلً الساذلً 

نسأت جماؿ دمحم مجزرة 
نجشؿ نايد دمحم ـكاد 

طى مفكض ـكض 
دمحم ذالد إبراهجـ  

بّؿ ممدكح سكقً ـزب 
ـمر ـبد الفزيز دمحم نايد  

دمحم سكقً الزجد مراد  
أخمد ـمر مكرـ ـلً زجد 

إبراهجـ زامً ـبد الخمجد ـبد الفاؿ 
مجدم دمحم ـبد الجكاد ـبد الفزيز  

زجؼ الديف بنً كماؿ بك ـلمنً 
أبك طالب إبراهجـ مجاهد أسرؼ 

ـبد الفزيز ـبد الرخمف زجد ـمر 
نجشؿ الزجد جاد هللا دمحم 

خزف أخمد ـبد الذالؽ 
دمحم زلجماف زجؼ نشر الديف 

إبراهجـ خزجف مخمكد 
أخمد الزجد إبراهجـ ـبد الفاطً  

نفلً مف يفرنوـ أك يفرؼ أيان مف ذكيوـ أف يطمُنوـ ـلجوـ 
http://bit.do/dQfvn 

 
 

 يظور بالمزتسهٍ مبتكر الزاؽ مف التفذيب " مخزف زفد"المكاطف .. بفد اذهاءق قزريا
مف الهجكـَ متزكج كلديى طهؿَ  -ـاـ 26-ازتلاثٌ َنقاذ خجاة المكاطف مخزف زفد خانظ 

َ 2017بر زبتـ 25كذلؾ مف اِنتواكات التً يتفرض لوا منذ القبض التفزهً ـلجى يكـ 
كبخزب ما كردنا نإنى تـ القبض التفزهً ـلجىَ . دكف زند مف القانكفَ كاقتجادق لجوٌ مجوكلٌ

رُجس -ـلٍ تكنجؽ ـبد الكريـ / بكازطٌ قكة مف مباخث سرطٌ زنكرس بالهجكـ برُازٌ الراُد
ة كمفى اخد الؿباط المفاكنجف بالقزـَ كتـ اقتجادق للقزـَ كتفذيبى هناؾ بمفركؼ -المباخث

أكتكبر  7ـقب كجكدق بالقزـ اذتهٍ لفدة أياـ ختٍ ظور بتارير . الؿباط المذككر أزماءهـ

http://bit.ly/2kJSGMr
http://bit.do/dQfvn


َ بمزتسهٍ القشر الفجنًَ كقد تبجف ؿربى كاشابتى برشاشتجف نٍ اخدل زاقجى مما ادل الٍ بترها ناهجؾ ـف خالتى 2017
ف بمزتسهٍ القشر الفجنٍ نٍ خالٌ ذطرة كذلؾ المتاذرة ككجكد اثار تفذيب نٍ جزدق كاشابات باللٌ بالراس كهك يرقد اِ

يذكر اف قكات السرطٌ برُازٌ مدير اِمف ذالد سلبٍ . مشدر طبٍ مطلق كتـ نرض خرازٌ مسددة ـلجى بالمزتسهٍ.خزب 
كاِمف الكطنٍ يقكمكف بفملجات تفذيب ممنوجٌ بخؽ الفسرات مف ابناء الهجكـ كتشهجٌ بفؿوـ بفد نترات اذتهاء ِسور ـديدة 

 http://bit.do/dQevV. دمحم ـبدالكريـ مرـٍ مف مركز ابسكال الهجكـ/كاف اذرهـ طالب كلجٌ الوندزٌ
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  يكما مف اَذهاء القزرم 95بنجابٌ أمف الدكلى الفلجا بفد ” أخمد ـمر مكرـ“ظوكر 
لهرقى الرابفى بالمفود الفالً للوندزٌ كالتكنكلكججا المقجد با” أخمد ـمر مكرـ“ظوكر الطالب 

مف السور  8بكهرالسجر نً نجابٌ أمف الدكلى الفلجا بالقاهرق كخبزى ذمزٌ ـسر يكمان كذلؾ يكـ األخد 
يكما داذؿ مقرات األمف الكطنً يتفرض ألبسق أنكاع  95الجارم بفد إذهاء قزرم ألكثر مف 
يذكر مف ذكيى أنى تـ إـتقالى ـلٍ يد قكات األمف المشريى يكـ . هاالتفذيب لُـتراؼ بجراُـ لـ يرتكب

يكما داذؿ مقر  36أثناء زياراتى ألخد أشداقى ك إذهاُى قزريا لمدة تشؿ إلٍ  2016نكنمبر  6
التٍ امرت بخبزى  2017يناير  11األمف الكطنٍ بكهرالسجر َ ختٍ ظور نً نجابٌ كلرالسجر يكـ 

ت كالدة الطالب أف مخكمٌ كهرالسجر قد أمرت بإذّء زبجؿ الطالب مف التوـ المنزكبٌ إلجى كذلؾ نً كاؿاؼ. ـلٍ ذمٌ التخقجقات
يكلجك الماؿً ختٍ نؤجئ ذكيى بإذهاُى قزريا للمرة الثانجى ِ يفلـ مكاف تكاجدق أك زبب إذهاُى خجث تقدـ ذكيى ببّكات  5يكـ 

الرد ـلجوـَ كما لـ يتـ ـرؿى ـلٍ النجابٌَ أك أم جوٌ تخقجؽ َ ختٍ ظور للجوات المفنجٌ التابفٌ للزلطات المشريٌَ كلـ يتـ 
   http://bit.do/dQQGJ .يكما  95بنجابٌ أمف الدكلى الفلجا بالقاهرق أمس بفد إذهاء قزرم يشؿ إلٍ 

 
 

 : ظور بفد إذتهاء قزرم كؿ مف
 تامر أخمد ـبد الخهجظ

 كض هللاؿاخً نجشؿ ع
 أخمد ذلجهٌ الزجد دزكقً
 دمحم خزف مخمكد الزفجد

 ـبد الكاخد دمحم أبك سخاتى
 زجد نكر خزجف خزف
 دمحم سبؿ ـبد اللنً

  مخمكد أخمد دمحم ـبد الرخمف
 ـّء خزف المخّكم

  ـبد النبً زجد إزماـجؿ
  أنكر مشطهً دمحم

 إيواب خزجف ـبد الفزيز 
  رنجؽ خزف دمحم
  دمحم أخمد خلمً

 زّـ إبراهجـ خلمً إبراهجـإ
 يازجف ناركؽ إبراهجـ

  شالد ـلً مودم دمحم
 ـلً رجب أخمد دمحم
 دمحم نرج دمحم أخمد

 دمحم نتخً دمحم
 الزجد نومً ـبد الخمجد
 ـباس دمحم ـبد الفلجـ

 نؤاد دمحم ـبد الفزيز إبراهجـ
 مشطهً مشطهً ـبد الخلجـ دمحم

  مخمكد جاد الرب رؿكاف دمحم
 مخمكد مسخكت

. ـبدهللا هاسـ
http://bit.do/dQXTY   

http://bit.do/dQevV
http://bit.do/dQQGJ
http://bit.do/dQXTY
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 : ظور بفد اذتهاء قزرم كؿ مف

دمحم ـبد الخهجظ ـلً ـبد الخهجظ 
خذيهٌ السخات دمحم مشطهً 
مشفب جمماؿ مخمكد السامً 

أخمد رنفت أخمد شديؽ 
مخمكد بدكم مخمكد ذلجؿ 

إبراهجـ ـبد الشمد ـلً 
  رـ نتخً زجد ـجدمد

أخمد رمؿاف ـبد الفزيز 
يازر رجب دمحم ـلً 

إزماـجؿ مشطهً ـلً 
إزّـ مكزً ـبد الكهاب 
ـبد الرخمف قرنً مفكض 

خمادة زجد ـبد الكاخد رزؽ 
ـّء ـلً مشطهً نكر الديف 

ـلً ـمر دمحم أبك زيد 
سفباف دمحم زجد دمحم 

رجب ـبد الهتاح أخمد زلجماف 
اب إبراهجـ خزف ـبد الكق
دمحم أخمد ـبد الفظجـ 

مخمكد خزجف أخمد 
ـبد المنفـ مخمكد الزجد 

  كجدم ـلً كامؿ
مخمكد خنهً مخمكد القبانً 
ـبد الفاطً خزاف مذلكؼ 
جواد البزطكيزً ذؿرم 

بزطاكم ذؿرم شجاـ 
http://bit.do/dRhbo  
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جريمٌ _مش_الشخانٌ#يكـ بالنجابٌ أكقهكا اِذتهاء القزرم 27ـد اذتهاء ظوكر الشخهً أخمد الزذاكم ب
http://bit.do/dRrAJ 
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 : ظور بفد إذتهاء قزرم داـ سوكر كؿ مف
  إبراهجـ بكرم مخركس

  دمحم دمحم خمزة كريب
أخمد خمكدة دمحم الزذاكم 

مجد نؿؿ هللا يازر الزجد ـبد الد
بّؿ كماؿ ـبد الفاؿ خجاجً 

نرج ـبد الفزيز أبك الخديد 
دمحم الزجد ـبد الفزيز 

ـبد الخمجد مخمكد مخمكد 
أنس السخات دمحم مشطهً 

http://bit.do/dRhbo
http://bit.do/dRrAJ


ذبجب السخات دمحم مشطهً 
دمحم ـبد الراؿً مندم دمحم 
ذالد أخمد مخمكد ـبد البازط 

مخمكد خنهً دمحم 
شبخً مرجاف ـبد الفزيز 

مخمكد ـبد الزجد أخمد دمحم 
خامد ـبد الرخمف ـبد الكهاب زيداف 

ـبد المنفـ إماـ ـلً كججى 
إبراهجـ دمحم إبراهجـ خمكدة 

مخمكد دمحم مشطهً السنتكرم 
ـبد الرخمف دمحم مشطهً ـبد الفزيز 

دمحم ـبد الباقً مخمكد 
ـلً دمحم أخمد ـبد الناشر 

جمفٌ الزجد ـبد الهتاح 
ـماد الديف دمحم سهجؽ 

بد الزمجق ـلً دمحم ع
 ـبد الجكاد مخمكد ـبد الجكاد
http://bit.do/dRGWN   
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ا ـدة أياـ  اذّء زبجؿ  ـبد الكهاب ـبد الملجث بفد إذهاُى قزرن

ذتهاء بفد نترة ا" ـبدالكهاب ـبدالملجث"تسريف أكؿ زبجؿ المكاطف المشرم /أكتكبر ؾطأهذلً الجكـ 
َ قامت قكات األمف باـتقاؿ 2017تسريف أكؿ /أكتكبر 25نهً األربفاء   .قزرم دامت أربفٌ أياـ

اَ مف كهر داككد مركز  32َ البالم مف الفمر "ـبد الكهاب دمحم ـبد الكهاب ـبد الملجث"المكاطف  ـامن
ا ـقب القبض ـلجى تفزهجنا نكر اقتد ـبد "اـ مقر ـملى بأزجكط الزادات بمخانظٌ المنكنجٌَ كإذهاؤق قزرن

 http://bit.do/dRWMMَ شاخب سركٌ نّتر بأزجكط "الكهاب
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 : ظور بفد إذتهاء قزرم داـ سوكر كؿ مف

أبك زيد كامؿ دمحم ـبد اللنً 
دمحم نؿؿ مشجلخً 

ـادؿ سفباف ـبد التكاب 
دمحم شهكت أخمد أخمد 

الفزيز ـادؿ دمحم ـبد 
رمؿاف سفباف ـبد الكريـ 

شبجد دمحم مخمكد 
ـّء الديف مشطهً ذؿر 

أسرؼ رمؿاف أبك زيد 
ـلً رمؿاف أبك إزماـجؿ 

  إبراهجـ الزجد إبراهجـ
دمحم ناؿؿ أخمد دمحم ناؿؿ 
إبراهجـ ـبدق إبراهجـ إبراهجـ 

هساـ أخمد دمحم إبراهجـ 
أخمد ـبد الفلجـ ناركؽ 

م مشطهً ساهجف ـبد الفاط
  زكريا زلجماف دمحم

http://bit.do/dRGWN
http://bit.do/dRWMM


  منشكر ـمرك ـبد الفزيز
شالد ـبد المخزف خلمً 

مشطهً دمحم أخمد 
ـمار ـبد الرخمف 
إزّـ زفجد ناركؽ 

ـبد اللهار دمحم إزماـجؿ 
  دمحم خزجف ـبد الفاؿ

الزجد دمحم إبراهجـ ـبد المججد 
أخمد مخمكد ـبد الفاطً 

إبراهجـ أخمد الزجد مشطهً 
 بزاـ أخمد دمحم مخمكد

http://bit.do/dRWUF 
 

 
أكتكبر  31

 
 

  ..آذر تطكرات الشخهً أخمد الزذاكم
اخمد ظور نً نجابٌ امف الدكلٌ الفلجا بفد اذتهاء قزرم كقورم ما يقرب مف سور كتـ التخقجؽ مفى 

لزنٌ  977القؿجٌ رقـ  كزط خرازٌ مسددة ـلً ذمٌ 1اخمد مخبكس بمقبرة الفقرب . بدكف مخامجف
 http://bit.do/dR3ky. خشر امف دكلٌ ـلجا 2017

 
 

    

http://bit.do/dRWUF
http://bit.do/dR3ky


دونت دونت الالعىف عىف 
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مفتقّن مف زجف ـتاقٌ بالزكيس لزجف الزقازيؽ الفمكمً   18ترخجؿ تفزهً لػ 
  :ل زجف الزقازيؽ الفمكمًَ كهـقامت قكات األمف بزجف ـتاقٌ بالزكيس بترخجؿ ـدد مف المفتقلجف اؿ

  مخمكد خزف الزماف -1
  كامؿ خزجف ـبدالفاؿ - 2
  نشر ـاشـ -3
  زلجماف كريب -4

  دمحم ـبدالبارل - 5
مخمكد رؿا دمحم  - 6
  دمحم رؿا دمحم -7
  ـبدالرخمف ابراهجـ اخمد- 8

اخمد ـلٍ زلجـ  - 9
  دمحم ـادؿ ابكالفّ -10
  ـادؿ خزجف -11
نٍ مخمكد خزف خزً -12
زجد كامؿ  -13
سفباف كامؿ السكربجٍ  -14
  اخمد دمحم رؿكاف -15
  طارؽ دمحم منجٍ -16
  دمحم مشطهٍ ـبدالخمجد -17
دمحم الزجد دمحم مخمكد  -18

http://bit.do/dPcUA 
 
 

د مخمكد كأذتى لمزاكمتى كإجبارق ـلٍ تزلجـ نهزى جريمٌ الجكـ مف اختجاز كالد ذاؿ" قكات األمف " الجريمٌ التً قامت بوا 
كِ يجب أف يككف إطّؽ زراخوـ الذم تـ بفد اختجازهـ . اختجاز مكاطنجف أبرياء دكف كجى خؽ كانتواؾ للقانكف كالدزتكر

ق لجس نً كزفنا أـلـ أف. . . زاـتجف مف الزمف زببا نً اف ننزٍ اك نتنازً كنشمت ـلً ما خدث كيمر األمر مركر الكراـ 
   http://bit.do/dPcVy. نوك زّخنا الكخجد . سئ زكل التدكيف كنؿد هذق اِنتواكات كالممارزات القذرة 
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ا  33ارتهاع ـدد المقبكض ـلجوـ نً الخملٌ األمنجٌ ـلٍ المثلججف إلٍ  سذشن
ا ـلٍ األقؿَ كنؽ  33ملٌ األمنجٌ التً تزتودؼ مكاطنجف بدـكل مثلجٌتوـ الجنزجٌ نخك بلم ـدد المقبكض ـلجوـ ؿمف الد سذشن

كبدأت نجابٌ أمف الدكلٌ الفلجا بمدينٌ نشر الجكـَ اَثنجفَ التخقجؽ مق زارة خجازم كأخمد  .مشدر خقكقً تخهظ ـلٍ ذكر ازمى
فبر ـف التنكع نً المجكؿ الجنزجٌَ ذّؿ خهؿ « س قزحقك»ـّء بفد إلقاء القبض ـلجوما مزاء أمس ـلٍ ذلهجٌ رنق ـلـ  المي

كقالت مخامجٌ خقكقجٌَ تخهظٌت ـلٍ ذكر ازمواَ إف زارة أيلقً القبض ـلجوا مف  .زبتمبر الماؿً 22يكـ « مسركع لجلٍ»
جند األزبكجٌ أمس نجما خجزت مخكمٌ  .القاهرة بجنما أيلقً القبض ـلٍ ـّء مف دمجاطَ قبؿ إخالتوما إلٍ نجابٌ أمف الدكلٌ

ا بػ 16قؿجتجف متوـ نجوما  كقاؿ مشدر خقكقًَ تخهظ . أكتكبر الجارم 29َ للنطؽ بالخكـ نً جلزٌ «ممارزٌ الهجكر»سذشن
كأكد المشدر أف . ـلٍ ذكر ازمىَ إف زتٌ مف المتومجف قد أيلقً القبض ـلجوـ بسكؿ ـسكاًُ مف أخدل المقاهً بمجداف رمزجس

بجنما لـ يتمكف بفد مف مفرنٌ مّبزات . المكاف كاـتدت بالؿرب ـلٍ شاخب المقوٍ كالفاملجف بى قكات السرطٌ قد اقتخمت
كأؿاؼ المشدر نهزى أف نجابٌ الفجكزة أخالت زتٌ آذريف إلٍ مخكمٌ جند الفجكزةَ  .القبض ـلٍ الفسرة متومجف اآلذريف

كما  .شدر مفرنٌ قرار النجابٌ بذشكص اثنجف متومجف آذريفبجنما أخالت نجابٌ الدقً اثنجف إلٍ مخكمٌ الجندَ نجما يخاكؿ الـ
ا ـلٍ ذمٌ التخقجؽ بتومٌ  15نسرت شخجهٌ الكطف أف نجابٌ الورـ قررت أمس خبس أربفٌ متومجف  َ بفد «ممارزٌ الهجكر»يكمن

لخمجدَ مزؤكلٌ برنامح ككانت دالجا ـبد ا. إلقاء القبض ـلجوـ مف إخدل السقؽ بمنطقٌ خداُؽ األهراـ بالججزةَ بخزب الشخجهٌ
إف السرطٌ قد ألقت القبض ـلٍ المتومجف األربفٌ « مدل مشر»نً المبادرة المشريٌ للخقكؽ السذشجٌَ قد أٌكدت لػ« النكع»

كانت مخكمٌ جند الدقً قؿت نً مخاكمٌ ـاجلٌَ الثّثاء الماؿًَ بخبس مكاطف لمدة زت زنكات  .يكـ الجمفٌ الماؿجٌ
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كأؿاؼ . َ بخزب مشدر خقكقًَ طلب ـدـ ذكر ازمى«ممارزٌ الهجكر بمقابؿ مادم»إدانتى بتومٌ جنجى بفد  300كتلريمى 
ثر ـلٍ شكر لى أثناء «مسركع لجلٍ»المشدر أف المتوـ ألقً القبض ـلجى نً الجكـ التالً لخهؿ  ـي َ كبتهتجش هاتهى السذشً 

مسركع »ذّؿ خهؿ « قكس قزح»ب كاقفٌ رنق ـلـ مف خملٌ أمنجٌ ذّؿ األزبكع الماؿًَ ـؽألكسنت قكات ا .خؿكرق الخهؿ
كازتودنت مكاطنجف بناءن ـلٍ سككؾ تجاق هكيتوـ الجنزجٌَ لجبلم ـدد المقبكض ـلجوـ ختٍ اآلف . زبتمبر الماؿً 22يكـ « لجلٍ
ا ـلٍ األقؿَ بخزب مشادر خقكقجٌ كإـّمجٌَ نً خجف لـ تتكانر أم بجانات رزمجٌ خككمجٌ خكؿ خجـ  33نخك  الخملٌ سذشن

زتودىنجف منواألمنجٌَ كتؿاربت األا كأشدرت منظمٌ الفهك الدكلجٌ بجاننا  .رقاـ المنسكرةَ نً تقارير إـّمجٌ مذتلهٌَ خكؿ ـدد المي
كجاء نً البجاف أف الهخكص التً يينتظر أف ييجريوا الطب السرـً ـلٍ المتومجف للتأكد . يكـ الزبت الماؿً يديف الخملٌ األمنجٌ

كاـتبرت ناججٌ بكنجـَ مدير الخمّت . «تنتوؾ ما ينص ـلجى القانكف الدكلً نجما يذص مكانخٌ التفذيب»الجنزجٌ  مف ممارزتوـ
كلكيٌ ِزتوداؼ مكاطنجف بناءن ـلٍ تكجواتوـ الجنزجٌ المهترؿٌ ألبسماؿ أنريقجا بالمنظمٌَ أف قرار الناُب الفاـ المشرم بمند ا

ا بمنق أم خهّت لهرقٌ كمف جانبواَ اتذذت  .«باُس بسدة»أمر  اللبنانجٌ « مسركع لجلٍ»هجٌُ مكتب نقابٌ الموف المكزجقجٌ قرارن
نتظر أف يفرض القرار للتشديؽ ـلجى نً اجتماع مجلس إدارة . نً مشرَ كـدـ التشريد لوا إِ بمكانقٌ األمف الفاـ كمف المي

األـلٍ لتنظجـ »كما خظر المجلس . م األزبكع الماؿًؼ« مدل مشر»النقابٌ المقبؿَ خزبما أكؿد رؿا رجبَ ككجؿ النقابٌ لػ
َ خزب تشريخات رُجزى «التكبٌ»بكانٌ كزاُؿ اَـّـَ دكف أف يككف ظوكرهـ مرتبط بإـّف « المثلججف»ظوكر « اَـّـ

 http://bit.do/dPc4V. مكرـ دمحم أخمدَ يكـ الزبت الماؿً
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. يكـ كاألمف يزتذدـ قنابؿ اللاز المزجلٌ للدمكع  15باء ـف إستباكات مق األمف بفد شدكر قرار تجديد خبس مفتقلً الدنكؼ أف
http://bit.do/dPgMW 

 
 

 22يكـ « كع لجلٍمسر»ذّؿ خهؿ « قكس قزح»مف خملٌ أمنجٌ ذّؿ األزبكع الماؿًَ ـقب كاقفٌ رنق ـلـ ألسنت قكات ا
اَ  57كازتودنت مكاطنجف بناءن ـلٍ سككؾ تجاق هكيتوـ الجنزجٌَ لجبلم ـدد المقبكض ـلجوـ ختٍ الجكـ . زبتمبر الماؿً سذشن

منجٌَ ألبخزب مشادر المبادرة المشريٌ للخقكؽ السذشجٌَ نً خجف لـ تتكانر أم بجانات رزمجٌ خككمجٌ خكؿ خجـ الخملٌ ا
زتودىنجف منوارقاـ المنسكألكتؿاربت ا خاشلجف  9كتكزع ـدد المقبكض ـلجوـ بجف  .رةَ نً تقارير إـّمجٌ مذتلهٌَ خكؿ ـدد المي

ا أماـ المخاكـَ كمتومجف اثنجف أماـ النجابٌَ ك 35زنكاتَ ك 6ـلٍ أخكاـ بالزجف تتراكح بجف ـاـ ك ا كجر مفلكـ  11متومن سذشن
   http://bit.do/dPjNf. مكقهوـ القانكنً

 
 

كمتومٌ تتفرض للؿرب .. «جماـٌ المثلججف»اتوامات باِنؿماـ لػ: «ـلـ قكس قزح»نً كاقفٌ 
ا ـلٍ ذمٌ التخقجقات نً كاقفٌ رنق ـلـ  15قررت نجابٌ أمف الدكلٌ الفلجا أمسَ اَثنجفَ خبس زارة خجازم كأخمد ـّء  يكمن

فبر ـف التنكع نً اؿ« قكس قزح» ازتمر التخقجؽ مق  .زبتمبر الماؿً 22يكـ « مسركع لجلٍ»مجكؿ الجنزجٌَ ذّؿ خهؿ المي
زارة خجازم نخك زت زاـاتَ بخزب المخامجٌ دـاء مشطهٍَ التً أؿانت أف زارة أشابوا الذـر ـندما ـلمت قرار النجابٌ 

كقالت المخامجٌ إف زارة . لزججناتبفكدتوا إلٍ مخبزوا بقزـ سرطٌ الزجدة زينب بزبب تفرؿوا للؿرب ـلٍ يد ـدد مف ا
أظورت آثار الؿرب الذم تفرؿت لىَ بفدما قاـ ـدد مف أنراد قزـ السرطٌ بإذبار الزججنات أنوا مختجزة ـلٍ ذمٌ إخدل 

ككجوت النجابٌ إلٍ زارة كـّء اتوامات باِنؿماـ إلٍ جماـٌ أيززت ـلٍ ذّؼ أخكاـ القانكف كالدزتكر هدنوا  .قؿايا المثلججف
اَؿرار بالزلـ اِجتماـًَ كالتركيح ألنكار هذق الجماـٌ مف ذّؿ طرؽ الفّنجٌَ كالتخريض ـلٍ الهزؽ كالهجكر نً 

خقؽ زأؿ خجازم إف كانت  .المجتمق َ كهك ما ردت ـلجى بالنهً مؤكدة أنوا تدــ خقكؽ المثلججف «مثلجٌ»كقالت المخامجٌ إف المي
نأنكرت مفرنتوا بوـ ذارج مكاقق التكاشؿ « نجزبكؾ»هـ بشهختوا ـلٍ مكقق كما زألوا ـف أسذاص بفجنوـ كجد. نخزب

كأنكرت زارة ـّقتوا بالشكر المنزكبٌ إلجوا كالتً تيظور . اِجتماـًَ كما نهت مفرنتوا أم سًء بذشكص هكيتوـ الجنزجٌ
خقؽ آذر التخقجؽ كبالتكازم مق التخقجؽ مق  .«مسركع لجلٍ»نً خهؿ « قكس قزح»نتاة مف ظورها رانفٌ ـلـ  زارةَ باسر مي

كازتمر التخقجؽ مفى نخك أربق زاـاتَ بخزب . خشر نجابٌ أمف الدكلٌ الفلجا/ 916مق أخمد ـّء المتوـ بنهس المخؿر رقـ 
جتمق »: كقاؿ المخامً إف النجابٌ زألت مككلى ـف مجكلى الجنزجٌ ننهٍ أف يككف مثلجناَ مؿجهنا .مخامجى رمؿاف دمحم لزت مف مي

َ «كِ أـرؼ أم مف مجتمق المثلججف بسكؿ سذشً. مثلججفَ لكف قناـتً السذشجٌ أف كؿ سذص خر طالما ِ يؤذم كجرقاؿ
كأؿاؼ دمحم أف النجابٌ زألت مككلى ـف كاقفٌ رنق الفلـ نً الخهؿَ نأجاب أف ما خدث كاف بمخض الشدنٌَ  .بخزب المخامً

زبؽ  .ايٌَ بؿ أذدق مف سذص آذر بجانبى كرنفى بسكؿ ـهكمَ بخزب المخامًكأف الفلـ لـ يكف مفى نً البد. دكف ترتجب مي
ا بجف  ِن لفّء ـما رآق تفارؿن خقؽ زؤا تديف »كخهظى للقرآف الذم كردت بى آيات « قبكلى كجكد المثلججف»كـندما كجى المي

تى أف كؿ سذص خر طالما ِ الدكلٌ تزمد ببجق الذمكر ركـ تخريمواَ كأف قناع»َ بخزب المخقؽَ أجاب ـّء بأف «المثلجٌ
جمؿ نهٍ ـف  .َ بخزب ما نقلى المخامً«يؤذم كجرقَ كأف خزاب األسذاص نً النوايٌ ـند ربوـ كـلٌؽ دمحم أف مككلى نً المي

القانكف ِ »نهزى اِنتماء ألم تنظجـ أك للمجتمق المثلًَ كما نهٍ ـف نهزى تومٌ التخريض أك التركيح ألم سًءَ مؿجهنا أف 
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ّن ـف أنى ِ يفاقب ـلٍ الممارزات الجنزجٌ السذشجٌيفاقب ع كأكد أف اِتوامات جاءت بوذا  .«لٍ القناـات السذشجٌَ نؿ
تفلقٌ بالوكيٌ الجنزجٌ بأنوـ  بفد « كبش نداء»السكؿ لكً يشبد ممكننا مقاؿاة مككلىَ كاشهنا مف تـ تقديموـ للمخاكمٌ بتوـ مي

َ كخٌمؿ ذلؾ الوجكـ المزؤكلجٌ ـف خملٌ اِـتقاِت «لذم جاء ـقب كاقفٌ رنق الفلـالوجكـ مف اَـّـ كالسذشجات الفامٌ ا»
تخريات األمف تكشلت إلٍ بفض المتومجف نً القؿجٌ تلقكا »ـف مشادر قانكنجٌ أف « الجكـ الزابق»كنقلت شخجهٌ  .األذجرة

جتمق كنسر أنكار منانجٌ لآلداب الفامٌ تمكيّت مف بفض الجوات الذارججٌَ لتنهجذ مذطط لنسر أنكار تدـك إلٍ هدـ الـ
كأف رنق هذق األـّـ نً الخهؿ كاف لتكججى رزالٌ . كاألذّؽَ مف ذّؿ ما ييزمً بمنظمات خقكقجٌ كخركات تدـك إلٍ الخريات

نواء النجابٌ ازتفجلت الجوات األمنجٌ َ»كأؿانت الشخجهٌ نقّ ـف مشادرها أف  .«لوذق المنظمات بأف تنهجذ المذطط مزتمر
التً تـ  (السذكذ الجنزً)تخرياتوا النواُجٌ خكؿ المتومجفَ كؿبط المتومجف الواربجفَ ككذلؾ إمداد جوات التخقجؽ بسبكات 

ا للتأكد مف كجكد ـّقٌ اتشاؿ بجف المتومجف المتكرطجف نً هذق القؿاياَ كمفرنٌ كجكد مشادر للتمكيؿ التً  ؿبطوا مؤذرن
« قكس قزح»مف خملٌ أمنجٌ ذّؿ األزبكع الماؿًَ ـقب كاقفٌ رنق ـلـ ألكسنت قكات ا .«كسهت ـنوا التخريات األكلجٌ

كازتودنت مكاطنجف بناءن ـلٍ سككؾ تجاق هكيتوـ الجنزجٌَ لجبلم ـدد . زبتمبر الماؿً 22يكـ « مسركع لجلٍ»ذّؿ خهؿ 
اَ بخزب مشادر المبادرة المشريٌ للخقكؽ السر 57المقبكض ـلجوـ ختٍ الجكـ  شجٌَ نً خجف لـ تتكانر أم بجانات سذشن

زتودىنجف منواألمنجٌَ كتؿاربت األرزمجٌ خككمجٌ خكؿ خجـ الخملٌ ا   .رقاـ المنسكرةَ نً تقارير إـّمجٌ مذتلهٌَ خكؿ ـدد المي
ا أماـ المخاكـَ كمتومً 35زنكاتَ ك 6خاشلجف ـلٍ أخكاـ بالزجف تتراكح بجف ـاـ  9كتكزع ـدد المقبكض ـلجوـ بجف  ف متومن

ا كجر مفلكـ مكقهوـ القانكنً 11اثنجف أماـ النجابٌَ ك  .سذشن
ِ يمكننا »كجاء نً البجاف . ـلٍ نجزبكؾ بجاننا أدانت نجى الخملٌ األمنجٌ األذجرة« مسركع لجلٍ»كنسرت الشهخٌ الرزمجٌ لهرقٌ 

. أقرب البلداف كالجماهجر إلٍ قلكبناأف نشؼ كـ الخزف كاَخباط الذم نسفر بى إزاء هجمنٌ الطلجاف الرجفً مٌرة جديدة ـلٍ 
يزتخجؿ نشؿ خالٌ القمق القاُمٌ خالجنا ـف خالٌ الذكؼ كالترهجب كاِنتواؾ التً يتفرض لوا المشريجف كالمشريٌات بسكؿ يكمً 

ـى ب. ػوف الجنزجٌٌ/ف كهكيٌاتوـ/بلض النظر ـف مجكلوـ  .«ينومانديف تجريـ أم أنفاؿ تخشؿ بالتراؿً بجف باللجف متكانقجف نج
األكاذيب »َ كدـاها إلٍ التراجق ـف «المأزاة التً كلٌدتوا»كخٌمؿ البجاف المؤززات الشخهجٌ كاَـّمجٌ المزؤكلجٌ ـف 

بسدٌة ذطاب الكراهجٌ كاألكاذيب الشادرة ـف الخككمٌ »كأداف . «التخريؿجٌ التً نسرتوا ـلٍ مدل األياـ الفسرة األذجرة
اتَ ذارج كداذؿ مشرَ إلٍ التفبجر /كؿ منتجً الثقانٌَ كالنسطاءَ كالمكزجقججف»ب البجاف كطاؿ .«كاَـّـ ـلٍ خدٌ زكاء

نخف بخاجٌ . المزألٌ أسد ذطكرة مف أف نتجاهلوا. كالتشريد ـف تؿامنوـ مق المجتمق المشرم نً ظؿ هذق المرخلٌ الشفبٌ
مطاراداتى كمّخقاتىَ كمطالبتى باَنراج الهكرم إلٍ إنتاج خركٌ تؿامف دكلجٌ ـازمٌ ـلٍ الؿلط ـلٍ النظاـ المشرم لكقؼ 

نذٌكر الدكلٌ المشريٌ كجواز األمف المشرم بأنوـ طرؼ نً المفاهدة الدكلجٌٌ »كأؿاؼ البجاف  .«ـف كؿ المكقكنجف كالمكقكنات
 .«مف أنكاع التفذيب للخقكؽ الزجازجٌ كالمدنجٌَ كبأف اللجنٌ الدكلجٌ لمناهؿٌ التفذيب تشنؼ الهخكشات السرججٌ القزريٌ كنكع

كانت منظمٌ الفهك الدكلجٌ قد أشدرت بجاننا يكـ الزبت الماؿًَ كشهت نجى الهخكص التً ينتظر أف ييجريوا الطب السرـً ـلٍ 
كاـتبرت . «تنتوؾ ما ينص ـلجى القانكف الدكلً نجما يذص مكانخٌ التفذيب»المتومجف للتأكد مف ممارزتوـ لجنس مثلً بأنوا 

كلكيٌ ِزتوداؼ مكاطنجف بناءن ـلٍ ألَ مدير الخمّت بسماؿ أنريقجا بالمنظمٌَ قرار الناُب الفاـ المشرم بمند اناججٌ بكنجـ
 http://bit.do/dPgQJ .«باُس بسدة»تكجواتوـ الجنزجٌ المهترؿٌ أمر 
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. ِرتكابى جريمٌ الدناع ـف مشريٌ تجراف كشنانجر !!قبجؿ اكمالى الدكتكراةتـ بالهفؿ نشؿ باخث الدكتكراة تقادـ الذطجبَ 
http://bit.do/dPjKf 

 
 

أكتكبر  5
 

مفتقؿ مف الفنابر كلما السباب اـترؿكا  صطنً قكات مف األمف المركزم دلكقتً مكجكدة ؼ زجف القناطر كدذلكا أذدكا 
 http://bit.ly/2giuKv8. ز جكا الفنابرؿربكا قنابؿ كا

 
 

 هكذا يختهؿ أهالً زجناء بذكرل أكتكبر
مُات األزر مف أهالً رند ينقلكف أكراؿوـ تاركجف منازلوـ كأراؿجوـ بفد البدء الهفلً نً تنهجذ المرخلٌ الثالثٌ مف إنساء 

خجث قامت قكات الججش ذّؿ الجكمجف الماؿججف بإزالٌ ـسرات المنازؿ . متر 1500بد المنطقٌ الفازلٌ مق قطاع كزة لتص
كتجريؼ ـسرات األندنٌ مف األراؿً المجاكرة كذلؾ دكف زابؽ إنذار خجث تـ هدـ كثجر مف المنازؿ دكف الزماح لألهالً بنقؿ 

أقزـ باهلل نً أهالً ِ يكجد مفوـ : ملخكظٌ.  مأكراؿوـَ باَؿانٌ للخشار المهركض ـلٍ المدينٌ للسور الثانً ـلٍ التكاؿ
 http://bit.ly/2i6mL4C. إيجار الزجارة اللً هتنقؿ الفهشَ بؿ هناؾ أهالً ِ يكجد مفى زكل قكت يكمى

 

http://bit.do/dPgQJ
http://bit.do/dPjKf
http://bit.ly/2giuKv8
http://bit.ly/2i6mL4C


 

 
هـ مف منازلوـ ركمان ـنوـَ كذلؾ َزتكماؿ شكر لمدينٌ رند الجكـ أثناء تسريد مُات األزر مف األهالً التً تـ توججرهـ كطرد

منزؿ كمنسأة خككمجٌ بذّؼ لتجريؼ مُات  1100خجث زجتـ نً هذق المرخلٌ تدمجر أكثر مف . المنطقٌ الفازلٌ مق قطاع كزة
ؿوـ مف األهالً اآلف ينقلكف أمتفتوـ كأكرا: ملخكظٌ. لتتخكؿ رند مف جنٌ هللا نً أرؿى إلٍ شخراء جرداء. األندنٌ الزراـجٌ

مكاف لمكاف داذؿ رند كينتظركف نتد الطريؽ ختٍ يذهبكا للفريش أك أم مكاف يأكيوـَ كذلؾ بزبب الخشار المهركض ع 
 http://bit.ly/2z34waa.  المدينٌ

 
 

 
 شكرة مف داذؿ قهص المخكمى للطهؿ ـبدالرخمف التً أيخجلت أكراقى الٍ المهتً 

أنا متوـ "طالب ثانكيٌ ـامىَ مف نجشؿ بالججزةَ يركم قشتى قاُّ ن" ـبد الرخمف السرقاكم"
بخجازق مكاد متهجرق كأنا ما قدرش أسجؿ نرذى ـلساف أسجؿ مكاد متهجرقَ ككاف بجقكؿ كدق كهك 

مجت ـلٍ نهزى مف الؿخؾ كأنا مالجش أذكات ككخجد كالدق ككالدتىَ أياـ امتخانات الثانكمَ 
المهركض أدذؿ اِمتخانات دم نٍ مدرزتٍ مش هنا كياترل هذرج مف هنا تانٍ كِ أل ككنت 

 http://bit.ly/2iA5dSd! ؟
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 اـتقاِت جماـجٌ كزط تفتجـ إـّمً ـلٍ مكؿكع المثلججف: مشر
َ "مسركع لجلٍ"كس قزح نً خهؿ مكزجقً نً القاهرة للهرقٌ اللبنانجٌ َ ـندما لٌكح بفض السباب بأـّـ ؽ2017زبتمبر  22منذ 

 –ازتمرت قكات األمف نً مزفاها بّ هكادة مف أجؿ تفقب األسذاص المستبى نً أنوـ مثلجك الجنس أك يدـمكف خقكؽ المثلججف 
سذشا ـلٍ  43نقد تـ اـتقاؿ  كنقا َخدل منظمات خقكؽ المثلججف نً القاهرةَ. مفظموـ لـ يسارككا نً رنق ـلـ قكس قزح

قالت مجمكـٌ أذرل تراقب اِـتقاِتَ ". التخريض ـلٍ الهزؽ"َ ك"الهجكر"األقؿَ بمكجب قكانجف مشر المزجٌُ التً تخظر 
قالت زارة لجا كيتزفَ مديرة قزـ السرؽ األكزط . 54َ إف هذا الفدد يشؿ إلٍ "المبادرة المشريٌ للخقكؽ السذشجٌ"كهً 

ـلٍ مشر أف تكقؼ نكرا هذق الخملٌ الكخسجٌ ـلٍ مجمكـٌ مزتؿفهٌ لمجرد التلكيد : "ا نً هجكمف رايتس ككتشكسماؿ أنريقً
أسذاص ـلٍ األقؿ  6أكتكبرَ خكمت مخاكـ ـلٍ  4ختٍ ". بؿ زجديـ الذكؼ كزكء المفاملٌ –القمق لف يللً مثلجً الجنس . بفلـ

 29ك 12كمف المقرر أف يخاكـ آذركف نً ". التخريض ـلٍ الهزؽ"ك" رالهجك"زنكات بزبب  6بالزجف لمدد تتراكح بجف زنٌ ك
 26زنكات نً  6أكتكبر نً قؿجٌ أكؿ رجؿ اـتقؿ كخكـ ـلجى بالزجف  11كزتيفقد جلزٌ ازتُناؼ نً . تسريف األكؿ/أكتكبر
 .زبتمبر

يكما ـلٍ  15ازم كأخمد ـّءَ لمدة نً مشر باـتقاؿ ناسطجفَ كهما زارة خح" نجابٌ أمف الدكلٌ الفلجا"أكتكبر َ أمرت  1نً 
قالت خجازم لمخامجوا إف ؿباط . ذمٌ التخقجؽَ بزــ أنوما ينتمجاف إلٍ مجمكـٌ مخظكرة تودؼ إلٍ تفطجؿ أخكاـ الدزتكر

بالقاهرةَ زمخكا لمفتقّت أذريات بؿربواَ كالتخرش بوا جنزجاَ بفد إبّكوف بزبب " قزـ سرطٌ الزجدة زينب"السرطٌ نً 
 .هااـتقاؿ

قاؿ ـّءَ الذم أكد أنى رنق ـلـ قكس قزح دـما لملنً نرقٌ مسركع لجلٍ الرُجزًَ الذم ِ يذهً مثلجتى الجنزجٌَ نً نجديك ـلٍ 
َ التً تدـك جمجق "اللجنٌ األنريقجٌ لخقكؽ اَنزاف كالسفكب"مشر ـؿك نً . قبؿ اـتقالىَ إنى تلقٍ توديدات بالقتؿ" بزنجد"

 .يٌ الناس مف الفنؼ ـلٍ أزاس مجكلوـ الجنزً الخقجقً أك المتشكرَ أك الوكيٌ الجندريٌالدكؿ األـؿاء إلٍ خما
أسذاص ـلٍ األقؿ لهخكشات سرججٌ قزريٌَ كالتً كالبا  6قالت جماـات خقكؽ اَنزاف نً مشر إف قكات األمف أذؿفت 

لجزت لوذق الهخكشات . ق الجنزً المزـكـما تنطكم ـلٍ إدذاؿ طبجب إشبفى أك أدكات أذرلَ نً سرج المتوـَ مزتنتجا زلكؾ
أم أزاس ـلمًَ كتمت إدانتوا مف قبؿ هجُات خقكؽ اَنزاف األنريقجٌ كالدكلجٌ بكشهوا مفاملٌ قازجٌَ ِإنزانجٌَ موجنٌَ كيمكف 

http://bit.ly/2z34waa
http://bit.ly/2iA5dSd


خظرت كؿ مف لبناف كتكنس نخكشات السرجَ بفد ؿلط مف جماـات خقكؽ اَنزاف . أف تسكؿ سكّ مف أسكاؿ التفذيب
 . جمفجات الطبجٌَ كلكف مشر ِ تزاؿ تدانق ـنوا ـّنجٌكاؿ

كييفجف رُجزوا مف  2017كهك هجٌُ خككمجٌ أنسُت ـاـ  " -المجلس األـلٍ لتنظجـ اَـّـ"نً ذؿـ هذق الخملٌ األذجرةَ أشدر 
نً أم مف أجوزة  ظوكر المثلججف"كأؿانت أنى يخظر ". ظوكر المثلججف أك سفاراتوـ "أمرا بخظر  -قبؿ رُجس الجموكريٌ 

يسجر المجلسَ الذم لديى زلطٌ إشدار ". اَـّـ المقركءة كالمزمكـٌ كالمرُجٌ إِ أف يككف اـترانان بذطأ الزلكؾ كتكبٌ ـنى
يزلط "َ كدـا اَـّـ إلٍ أف "سر ذالص داُـ ـظجـ ينبلً الذّص منى"كرامٌ أك تكقجؼ كزاُؿ اَـّـَ إلٍ المثلجٌ بأنوا 

قالت ". ذق المذاطر كيناقسوا نً إطار ـلمً مكؿكـً يزتودؼ التفبجر ـف ذطكرة المسكلٌ ِ اِختهاء بوااألؿكاء ـلٍ ق
بالنظر إلٍ اِـتقاِت . لجس هناؾ أم زبب مكؿكـً أك ـلمً لرمً أسذاص نً الزجف لمجرد مجكلوـ الجنزجٌ: "كيتزف

القؿجٌ كإـطاء المثلججف جنزجا شكتاَ هك أمر أكثر أهمجٌ مف أم الجماـجٌ كمناخ الذكؼَ نإف التلطجٌ المكؿكـجٌ الخقجقجٌ لوذق 
 http://bit.ly/2hnyQ5R". كقت مؿٍ

 
 

 
طالب بكلجٌ الخقكؽ جامفٌ المنشكرة " إبراهجـ زامً"

اج ـنى كتـ إذهاُى يكلجك الماؿً لكف لـ يتـ اَنر 14تـ الخكـ ـلجى بفامٍجف كتـ إنواء مدة خبزى يكـ 
ا كازتمرت التجديدات ثّث  15قزرينا لما يقرب مف سور ثـ ظور نً نجابٌ دكرنس كتـ تجديد خبزى  يكمن

.  .زبتمبر لكف لـ يتـ اَنراج ـنى ختً اآلف 17مراتَ كتـ إذّء زبجلى يكـ 
 http://bit.ly/2gMryLV 
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 رع كالخككمٌ المشريٌ تمنفى مف خؿكر خهؿ التكريـأكتكبر الفالـ يكرـ الخقكقً دمحم زا صضنً
تسود الفاشمٌ الزكيزريٌ جنجؼ الخهؿ الزنكم لجاُزة مارتجف إينالز للمدانفجف كالمدانفات ـف خقكؽ  -أكتكبر الجارم 10نً 

ير مكتب مشر َ الخقكقً المشرم دمحم زارعَ مد2017اَنزافَ كتكريـ المرسخجف الثّثٌ كاـّف الخاُز ـلٍ الجاُزة لفاـ 
لف يتمكف مف الخؿكر كالمساركٌ نً الخهؿ لمركز القاهرة لدرازات خقكؽ اَنزاف مف بجف المرسخجف النواُججف الثّثٌَ كالذم  

المفركنٌ أمنجا )َ نً اطار قؿجٌ اِنتقاـ مف المنظمات الخقكقجٌ المشريٌ 2015بزبب قرار منق الزهر المهركض ـلجى مف مايك 
بفثت بذطاب إلً الرُجس ـبد الهتاح جدير بالذكر أف مؤززٌ مارتف إينالز  (.2011لزنٌ   173ألجنبً  بقؿجٌ التمكيؿ ا

زهر لخؿكر خهؿ تكريمى كإـّف الهاُزَ لكف المؤززٌ لـ تتلؽ ردا ختٍ تارير شدكر مف اؿتخثى ـلً تمكجف زارع   الزجزً
يفرب مركز القاهرة لدرازات خقكؽ اَنزاف ـف ذالص تقديرق كامتنانى لوذا التكريـ كالتقدير الدكلً ألخد أهـ قجاداتىَ . البجاف

تفد جاُزة مارتجف إينالز للمدانفجف ـف . نً هذا التكريـكيزجؿ ازتنكارق السديد لّشرار ـلً خرماف زارع مف المساركٌ بنهزى 
خقكؽ اَنزاف كاخدة مف أبرز الجكاُز الخقكقجٌ نً الفالـَ كالمذششٌ ألبرز المدانفجف ـف خقكؽ اَنزاف المفرؿجف للذطر 

مارتجف اينالز قد  ككانت مؤززٌ. كالتنكجؿ ـلٍ المزتكل السذشً نً بّدهـ نتججٌ تهانجوـ نً الدناع ـف خقكؽ مكاطنجوـ 
كمف المقرر نً اختهالجٌ . أـلنت نً ابريؿ الماؿً اذتجار زارع ؿمف القاُمٌ النواُجٌ للمرسخجفَ كالتً تؿـ ثّث مدانفجف نقط

 http://bit.ly/2zQJAkA. الفاسر مف أكتكبر أف يتـ اَـّف ـف الخاُز ـلٍ الجاُزة األكلٍ كتكريـ المرسخجف اآلذريف
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« أمف الدكلٌ طكارئ»إخالٌ الدـاكل الجديدة بقؿايا التظاهر كاَرهاب كتفطجؿ الفمؿ إلٍ 
أشدر رُجس الكزراء سريؼ إزماـجؿ قرارا بإخالٌ القؿايا الجديدة نً بفض الجراُـ المنشكص ـلجوا نً القكانجف المذتلهٌ؛ 

. أبريؿ الماؿً 10ذلؾ طكاؿ نترة تطبجؽ خالٌ الطكارئ المفلنٌ نً جمجق أنخاء الجموكريٌ منذ إلٍ مخاكـ أمف الدكلٌ طكارئَ ك
الجراُـ المنشكص ـلجوا نً قانكف : كخدد القرار مجمكـٌ كبجرة مف الجراُـ التً زتخاؿ إلٍ مخاكـ أمف الدكلٌ؛ ـلٍ رأزوا

َ كقانكف تجريـ 2015لزنٌ  94مكانخٌ اَرهاب َ كقانكف 1914لزنٌ  10َ كقانكف التجمور 2013لزنٌ  107التظاهر 
َ 1954لزنٌ  394َ كقانكف األزلخٌ كالذذاُر 2011لزنٌ  34 (اَؿراب)اِـتداء ـلٍ خريٌ الفمؿ كتذريب المنسآت 

ككذلؾ الجراُـ المتفلقٌ باَرهاب كالمزاس بأمف الدكلٌ كالتركيق كالبلطجٌ كتفطجؿ . 2008لزنٌ  113كقانكف خريٌ الفبادة 
كيزرم القرار ـلٍ . كزاُؿ المكاشّت كالمنشكص ـلجوا نً قانكف الفقكباتَ ككذلؾ جراُـ التمكيف كمذالهٌ التزفجر الجبرم

كتتسكؿ مخاكـ أمف الدكلٌ طكارئ مف دكاُر ذاشٌ نٍ المخاكـ اِبتداُجٌ . الدـاكل الجديدة نقط التً لـ تخؿ لمخاكـ أذرل
للهشؿ نٍ الجراُـ المترتبٌ ـلٍ مذالهٌ األكامر الفزكريٌ الذاشٌ بخظر التجكؿ كأل  (ـلجا)كنٍ مخاكـ اِزتُناؼ  (جزُجٌ)

هك مف يفجف أـؿاء  (أك مف يهكؿى)جراُـ أذرل نٍ القانكف الفاـ يخجلوا لوا رُجس الجموكريٌ أك مف يهكؿىَ كما أف الرُجس 

http://bit.ly/2hnyQ5R
http://www.martinennalsaward.org/martin-ennals-foundation-calls-egyptian-authorities-lift-mohamed-zarees-travel-ban/
http://www.martinennalsaward.org/martin-ennals-foundation-calls-egyptian-authorities-lift-mohamed-zarees-travel-ban/
http://www.martinennalsaward.org/martin-ennals-foundation-calls-egyptian-authorities-lift-mohamed-zarees-travel-ban/
http://www.martinennalsaward.org/martin-ennals-foundation-calls-egyptian-authorities-lift-mohamed-zarees-travel-ban/
http://bit.ly/2zQJAkA


نظر تلؾ الجراُـ ختٍ إذا انتوت خالٌ الطكارئَ كتبقٍ هذق المخاكـ مذتشٌ ب. مخاكـ أمف الدكلٌ بفد أذذ رأل كزير الفدؿ
. كيذتص رُجس الجموكريٌ بالتشديؽ ـلٍ األخكاـ الشادرة منوا أك تذهجهوا أك إللاُواَ كِ يجكز الطفف ـلجوا بأل شكرة

http://bit.do/dPydw 
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جنايات سماؿ القاهرة الفزكريٌ كالمفركنٌ إـّمجا بقؿجٌ  ؼضصطلزنٌ  عػق نً القؿجٌ الجكـ أثناء تجديد خبس المجمكـى الثانً

مفتقؿ ككاف القهص مزدخـ  ظصضمفتقؿَ كانت المخكمٌ تنظر قؿجٌ أذرل بوا  عػمخاكلٌ اكتجاؿ الناُب الفاـ المزاـد كـددهـ 

م مف الدذكؿ تهتجش المخامجف يتـ بسكؿ موجف تـ قاـ خرس المخكمٌ بمنق المخامجات مف الدذكؿ كما منق ـدد كبجر مف األهاؿ

نرض كردكف ـلً القهص يمنق الدناع مف التكاشؿ مق مككلجى المخكمٌ نظرت القؿجٌ األذرلَ كبالطبق كاف هناؾ شكت 

جنايات سماؿ القاهرة  ؼضصطلزنٌ  عػقامت المخكمٌ يرنق الجلزٌَ كطلبت إذراج مفتقلً القؿجٌ  (مفتقؿ ؼػض)بالقهص 

يٌ ككؿفوـ نً زجارات الترخجّتَ كلما رنض المفتقلكف اِنتظار بزجارات الترخجّت نً هذا الجك الخار ازتدـت الفزكر

المخكمٌ الدناع كأذبرتى أنى زتنظر التجديد بدكف متومجفَ بؿ كلف تزتمق للساهد نً القؿجٌ األذرمَ كأف المخكمٌ كاؿبىَ 

زخب كجددت المخكمٌ خبس المتومجف دكف زماع النجابٌ كِ المتومجف كِ كطلب مف الدناع إثبات خؿكرقَ نرنض الدناع كاف

 http://bit.do/dQdTM .الدناع جدير بالذكر أف ذات الوجٌُ زتنظر الدـكم بفد إخالتوا للمخاكمٌ
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س الكزراء كر كنر كاستباكات بجف األمف كخملٌ الماججزتجر أماـ مجؿ

 (شكر)
نؿت قكات السرطٌَ شباح الثّثاءَ تظاهرة اُتّؼ خملٌ الماجزتجر 

َ مف أماـ مجلس الكزراء 2016ك 2015ك 2014كالدكتكراق دنفات 
كأكؿد خملٌ الماجزتجر كالدكتكراق أف رُجس . بسارع قشر الفجنً

َ نً 2015كختٍ  2012الكزراء أشدر قرارا زابقا بتفججف دنفات 
لخككمجٌَ مسجريف إلٍ أف جواز التنظجـ كاَدارة أرزؿ ذطابا الجوات ا

لمجلس الكزراء يهجد كجكد درجات كظجهجٌ ساكرة بالجوات الخككمجٌَ 
كأف التفججف يتطلب قرارا بمكانقٌ المجلسَ الذم لـ يشدر قرارا 

كردد المتظاهركفَ الذيف بدأكا كقهتوـ اِختجاججٌ . بالتفججف ختٍ اآلف
التفججف التفججف مش ماسجف »: باخاَ هتانات أبرزهاص 11الزاـٌ الػ

خملٌ الماجزتجر يطالبكف بالفدالٌ كالمزاكاة كنقا للدزتكرَ كيطالبكف بخقوـ نً »: َ كرنفكا ِنتات كتب ـلجوا«مش ماسجف
ؼ خملٌ كخاشرت قكات السرطٌَ كاألمف المركزمَ كالقكات الذاشٌَ كالسرطٌ النزاُجٌ ـددا مف أنراد اُتّ. «التفججف

الماجزتجرَ الذم قرركا اِـتشاـ كالجلكس ـلٍ األرض نً سارع قشر الفجنًَ كذلؾ بفد نض تظاهرتوـ مف قبؿ أنراد 
كطالب أنراد السرطٌ النزاُجٌ المختججف بفدـ النزكؿ ـف . «مفتشمجف مفتشمجف إخنا هنا مش ماسججف»: السرطٌَ مردديف هتاؼ

كقاؿ أخد ـنشار السرطٌ المتكاجدة نً . طجؿ خركٌ مركر الزجارات كالمكاطنجفالرشجؼ نً مخجط مجلس الكزراء لفدـ تق
المظاهرةَ إف المتظاهريف لـ يخشلكا ـلٍ إذف بالتظاهرَ كالمسكلٌ أف هذق المرة كاف ـددهـ كبجراَ كأكقهكا خركٌ المركر ـلٍ 

إخنا تفبنا مف كتر ما بننزؿَ إذف إيى »: كفَ قاُلجفكجر المفتاد منوـ نً كقهاتوـ اِختجاججٌ الزابقٌَ كهك ما رد ـلجى المتظاهر
أسور مق  8كقاؿ أخد منزقً خملٌ تفججف الماجزتجر كالدكتكراق إنوـ دذلكا نً مهاكؿات منذ . «اللً هناذدقَ كإخنا نجف خقنا؟

ا أف مطلبوـ الرُجزً هك التفججف ؼ أنوـ خشلكا ـلٍ كأؿا. مجلس الكزارء ككزارة التذطجط كجواز التنظجـ كاَدارةَ مكؿخن
مكانقات لتفججنوـ مف الجواز المركزل للتنظجـ كاَدارةَ كرُجس مجلس النكاب الدكتكر ـلٍ ـبدالفاؿَ كلـ يتبؽ زكل مكانقٌ 

َ ِنتا 2014كتابق أف دنفتوـ لوا المركز القانكنً نهزى بآذر دنفٌ تـ تفججنوا بالهفؿ كهً دنفٌ . مجلس الكزراءَ بخزب قكلوـ
كأـرب المفتشمكف ـف إشرارهـ ـلٍ ـدـ الملادرة . ر قطاع األـماؿ كـدهـ بتكنجر كظاُؼ كذلؾ لـ يتـ ختٍ اآلفإلٍ أف كزم

َ لمطالبٌ رُجس «انزؿ انزؿ»إِ بفد لقاء الموندس سريؼ إزماـجؿَ رُجس الكزراءَ لفرض مطالبوـ ـلجىَ مردديف هتاؼ 
رزالٌ للرُجس ـبدالهتاح الزجزً يطالبى نجوا بمزاـدتوـ للخشكؿ ـلٍ  ككجى أخد المفتشمجف. الكزراء بالنزكؿ لوـ لخؿ أزمتوـ

مطلبوـَ مؤكدا أنوـ لجس لوـ أيٌ ذطكات تشفجديٌَ كأنوـ لجس لوـ أم مطلب زجازًَ كأف مظاهرتوـ زلمجٌ لجس لوا أم هدؼ 
  http://bit.ly/2xwfsxE. زجازً
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http://bit.do/dQdTM
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 أثناء زيارتى لكالدق المفتقؿ بهرؽ األمف بدمنوكر " هجثـ زمجر"ـلٍ القبض التفزهً 

أثناء زيارة كالدق المفتقؿ بزجف نرؽ األمف بدمنوكر " هجثـ زمجر نؤاد زلجـ"اـتقلت قكات األمف 

. َ دكف زند مف القانكف2017أكتكبر  7بمخانظٌ البخجرةَ كذلؾ ظور يكـ الزبت 

 .قؿ لـ يكف مطلكبنا ـلٍ ذمٌ أل مف القؿاياأف الساب المفت" زلجـ*كأكدت أزرة 

http://bit.do/dQejX 

 

 

 

 

خبس نردم أمف بمزتسهٍ الهجكـ الفاـ .. بتومٌ مخاكلٌ اكتشاب مرانقٌ مريؿٌ

تخقجؽ بتومٌ التفدل كمخاكلٌ أياـَ ـلٍ ذمٌ اؿ 4قررت النجابٌ الفامٌ بالهجكـ خبس نردل أمف ذاص بمزتسهٍ الهجكـ الفاـَ 

كاف اللكاء ذالد سلبًَ مدير أمف الهجكـَ تلقٍ إذطارا مف اللكاء خزاـ نكزلَ . اكتشاب ربٌ منزؿ لجّن كانت مرانقٌ لمريؿٌ

أخمد »َ ك«ذ.مشطهٍ »مدير المباخثَ يهجد بكركد بّغ مف نقطٌ مزتسهٍ الهجكـ الفاـَ بقجاـ ربٌ منزؿ بتخرير مخؿر ؿد 

دل أمف بالمزتسهٍَ تابفجف لسركٌ أمف ذاشٌَ لقجاموما بالتفدل ـلجوا كتمزيؽ مّبزوا لمخاكلٌ اكتشابوا بالقكة أثناء َ نر«ص.

تكاجدها لجّن لمرانقٌ مريؿٌ بقزـ النزاء كالتكلجدَ كؿبط المتوماف كاـترنا بارتكابوما الكاقفٌ كتـ تخرير مخؿر كأخجؿ للنجابٌ 

 http://bit.do/dQg36. زابؽالفامٌ التً أشدرت قرارها اؿ
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الشخهً دمحم الزجد زلجماف مدير مكتب المشرم الجكـ نً اللردقٌ مختجز لرنؿى اَنشاح ـف مشدرق نً ذبر مرتبط بسخنٌ 

تقريبا ـمرم ما سكنتلى بكزت زجازًَ  دمحم الزجد زلجماف كاخد مف أنسط مرازلً المخانظات كأكثرهـ مونجٌَ. قمد نرنزً

اختجاز دمحم زلجماف اـتداء ". ناسط زجازً"يفنً مشفب المكؿكع ـلٍ اَذكة اللً دايما بفتبركا الشخهً المقبكض ـلجى 

 http://bit.do/dQg5u .كاؿد ـلٍ خريٌ الشخانٌ
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طكابؽ كأكِدق يزتنكركف  4اَزماـجلجٌ كتودـ منزلى المككف مف #الخكجـ نً _زلجماف#الكاتب الشخهً قكات األمف تفتقؿ 

 http://bit.do/dQQxyالشخهججف  _نقابٌ#كجاب 
 
 

 «أمف الدكلٌ طكارئ»رُجس الكزراء يجدد إخالٌ قؿايا التظاهر كاَرهاب إلٍ 
ء سريؼ إزماـجؿ قرارا جديدا بإخالٌ القؿايا الجديدة نً بفض الجراُـ المنشكص ـلجوا نً القكانجف أشدر رُجس الكزرا

المذتلهٌ؛ إلٍ مخاكـ أمف الدكلٌ طكارئَ كذلؾ طكاؿ نترة تطبجؽ خالٌ الطكارئ الجديدة التً أشدر الرُجس ـبد الهتاح الزجزً 
كزبؽ أف أشدر إزماـجؿ يكـ األخد الماؿً قرارا  .سوكر 3كلمدة  أكتكبر 13قرارا الجكـ بتطبجقوا مف شباح اللد الجمفٌ 

كخدد القرار مجمكـٌ  .أكتكبر التً أـلنت نجوا الطكارئ ـلٍ مزتكل الجموكريٌ 10أبريؿ إلٍ  10مماثّ يذص الهترة مف 
لزنٌ  107كف التظاهر الجراُـ المنشكص ـلجوا نً قاف: كبجرة مف الجراُـ التً زتخاؿ إلٍ مخاكـ أمف الدكلٌ؛ ـلٍ رأزوا

http://bit.do/dQejX
http://bit.do/dQg36
http://bit.do/dQg5u
http://bit.do/dQQxy


َ كقانكف تجريـ اِـتداء ـلٍ خريٌ الفمؿ 2015لزنٌ  94َ كقانكف مكانخٌ اَرهاب 1914لزنٌ  10َ كقانكف التجمور 2013
لزنٌ  113َ كقانكف خريٌ الفبادة 1954لزنٌ  394َ كقانكف األزلخٌ كالذذاُر 2011لزنٌ  34 (اَؿراب)كتذريب المنسآت 

لمتفلقٌ باَرهاب كالمزاس بأمف الدكلٌ كالتركيق كالبلطجٌ كتفطجؿ كزاُؿ المكاشّت كالمنشكص ككذلؾ الجراُـ ا .2008
كيزرم القرار ـلٍ الدـاكل الجديدة نقط التً لـ تخؿ  .ـلجوا نً قانكف الفقكباتَ ككذلؾ جراُـ التمكيف كمذالهٌ التزفجر الجبرم

 (ـلجا)كنٍ مخاكـ اِزتُناؼ  (جزُجٌ)ذاشٌ نٍ المخاكماِبتداُجٌ  كتتسكؿ مخاكـ أمف الدكلٌ طكارئ مف دكاُر .لمخاكـ أذرل
للهشؿ نٍ الجراُـ المترتبٌ ـلٍ مذالهٌ األكامر الفزكريٌ الذاشٌ بخظر التجكؿ كأل جراُـ أذرل نٍ القانكف الفاـ يخجلوا لوا 

أمف الدكلٌ بفد أذذ رأل كزير  هك مف يفجف أـؿاء مخاكـ (أك مف يهكؿى)رُجس الجموكريٌ أك مف يهكؿىَ كما أف الرُجس 
كتبقٍ هذق المخاكـ مذتشٌ بنظر تلؾ الجراُـ ختٍ إذا انتوت خالٌ الطكارئَ كيذتص رُجس الجموكريٌ بالتشديؽ ـلٍ  .الفدؿ

   http://bit.do/dQQHv. األخكاـ الشادرة منوا أك تذهجهوا أك إللاُواَ كِ يجكز الطفف ـلجوا بأل شكرة
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ركـ شدكر القرار " إبراهجـ زامً"قكات األمف تتفنت نً إذّء زبجؿ 
َ بفد شدكر قرار إذّء زبجلى كرنض "إبراهجـ زامً"ترنض قكات األمف المشريٌ اَنرا ج ـف الطالب 

 3كتجديد خبزى قكات األمف إذّء زبجلى ركـ شدكرق مرتجفَ كركـ ظوكرة نً النجابٌ الفامٌ لدكرنس 
زبتمبرَ رنؿت قكات األمف إذّء زبجلىَ كِ  17يكـ بالمرةَ ثـ شدر قرار باَنراج ـنى نً  15مرات 

َ مف "إبراهجـ زامً"َ الطالب بكلجٌ الخقكؽ جامفٌ المنشكرة "إبراهجـ" .زاؿ قجد اِـتقاؿ التفزهً لآلف
َ كتفرض لّذتهاء القزرم لما يقرب 2017يكلجك  14أبناء مخانظٌ الدقولجٌ أنوٍ مدة خبزى ـامجف نً 

ا مف اِـتقاؿ التفزهً  مف سورَ كتستكً أزرتى مف تفرؿى ِنتواكات ـدة ـلٍ يد قكات األمف بدءن
 http://bit.do/dQQFA. كاَذهاء القزرم 
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. بكزجف نً مقر النقابٌ المزتقلٌ للفاملجف بمشلخى الؿراُب الفقاريٌ بالزجدة زينباألمف يمنق اقامى مؤتمر ألهالً المكظهجف المد
http://bit.do/dQQHU 
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مشر #مف اَزكندريٌ َجبار زكجوا ـلٍ تزلجـ نهزى " نفمٌ جابر هساـ"القبض التفزهً ـلٍ الزجدة 
أـ لذمزٌ  -ـاـ 35-نفمٌ جابر هساـ / كات األمف بمخانظٌ اَزكندريٌ بالقبض التفزهً ـلٍ الزجدةكرد لمركز السواب قجاـ ؽ

َ بمنطقٌ الفامريٌ مف أجؿ القبض التفزهً 2017أكتكبر  14مخمكد بدكمَ كذلؾ بفد اقتخاـ منزلوا أمس /أبناء كزكجٌ المكاطف
ت الزجدة لجوٌ مجوكلٌَ لخجف تزلجـ زكجوا لنهزىَ نً تشرؼ قكات األمف اشطخب .ـلٍ زكجواَ الذم لـ يكف مكجكدا بالمنزؿ

 http://bit.do/dQXRw. يسبى تشرنات الفشابات الذارجٌ ـف القانكف
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إذّء زبجؿ ؿابط سرطٌ متوـ بقتؿ مزجؿ ذطر خاكؿ اكتشاب ـركس 
المزتسار خاتـ ناؿؿ المخامً الفاـ األكؿ لنجابات جنكب الججزةَ زبجؿ ؿابط سرطٌ أذلت نجابٌ خكادث جنكب الججزةَ بإسراؼ 

ا بقتؿ مزجؿ ذطر خاكؿ اكتشاب ـركس بسارع الورـ كتبجف  .مزؤكؿ ـف تأمجف منطقٌ أثريٌ بالججزة مف زرايا النجابٌَ متومن
سرطٌ كزمفا شكت ازتلاثٌ نتاة تخاكؿ الهرار مف مف التخقجقات التً أجرتوا النجابٌ الفامٌَ أف الؿابط كاف يزجر بشخبٌ أمجف 

كأكؿخت التخقجقات أف الؿابط نزؿ  .سابجف كانا يسوراف نً كجووا األزلخٌ البجؿاء؛ َجبارها ـلٍ الزجر مفوما ِكتشابوا
قاذ الهتاةَ مف الزجارة كنكجئ بالسابجف يخاكِف اِـتداء ـلجى بزّح أبجض؛ ناؿطر ِزتذداـ زّخى المجرم ـندما خؿر َف

نأطلؽ أـجرة ناريٌ نً الوكاء كاألرض نازتقرت بفؿوا نً سرايجف قدـ أخدهما؛ نتكنً ـقب كشكلى إلٍ مزتسهٍ الورـَ بجنما 
ككسهت التخريات التً أسراؼ ـلجوا اللكاء إبراهجـ الديب مدير اَدارة الفامٌ لمباخث الججزةَ ـف  .أشجب اآلذر بإشابات باللٌ

أياـَ كأف السابجف  10نقذها ـمجد السرطٌ مف اِذتطاؼ كاِكتشابَ مف المقرر أف يككف خهؿ زنانوا بفد أف الهتاة التً أ

http://bit.do/dQQHv
http://bit.do/dQQFA
http://bit.do/dQQHU
http://bit.do/dQXRw


تخرر المخؿر كأمر اللكاء هساـ الفراقً مدير أمف الججزةَ إخالتى للنجابٌ الفامٌ التً  .مزجلجف ذطر نً الفقد الثانً مف الفمر
   http://bit.do/dRg88 .تكلت التخقجؽ

 
 

 «اقتخاـ مدرزٌ المنجا»إذّء زبجؿ ؿابط السرطٌ نً 
اقتخاـ نشؿ درازًَ كاِـتداء ـلٍ جمجق »نً كاقفٌ « راُد»أذلت النجابٌ الفامٌ بالمنجاَ الذمجسَ زبجؿ ؿابط السرطٌ 

ة لجلتوـ ختٍ شباح الذمجس ـلٍ كرازً كقؿً ـدد مف تّمجذ المدرس .«التّمجذ بالمدرزٌ الرزمجٌ لللات بمدينٌ مطام
اِنتظار بمقر مخكمٌ مطامَ نً انتظار أذذ أقكالوـ مف قبؿ النجابٌ الفامٌَ نً كاقفٌ اتواـ الفسرات مف أكلجاء أمكرهـ كإدارة 

خالٌ مف المدرزٌ لؿابط سرطٌ برتبٌ راُد باقتخاـ نشؿ درازً كاِـتداء ـلٍ جمجق التّمجذَ ذّؿ الجكـ الدرازًَ كزادت 
مف جانبىَ أكد رمؿاف ـبدالخمجدَ ككجؿ كزارة التفلجـ بالمنجاَ  .اللؿب بجف أكلجاء األمكرَ الذيف خرركا بّكات نً النجابٌ الفامٌ

كاف اللكاء ممدكح ـبد المنشؼَ مدير أمف المنجاَ  .أنى نكر خدكث الكاقفٌَ أبللت إدارة المدرزٌ األجوزة األمنجٌ ِتذاذ الّزـ
ا بكقكع مسادة كّمجٌ بجف ؿابط سرطٌَ كتلقٍ إخ مف تّمجذ المدرزٌ الرزمجٌ لللاتَ تطكرت إلٍ مساجرةَ تـ ـلٍ  3طارن

ككسهت تخريات الفمجد منتشر ـكيؿٌَ مدير مباخث المديريٌَ أف سذشا  .إثرها إبّغ النجابٌ الفامٌ التً تخقؽ نً الكاقفٌ
الزكيسَ خؿر إلٍ مقر المدرزٌَ َنواء ذّنات نسبت بجف نجلى كثّثٌ  َ برتبٌ راُدَ مف قكة أمف مخكر قناة«ع.ـ»يدـً 

كتخٌرر  .طّب آذريفَ زبقكا القجاـ باِـتداء ـلٍ نجلى دكف اتذاذ إدارة المدرزٌ إجراء بمفاقبتوـَ ما دنفى للتساجر مق الطّب
 http://bit.do/dRg8K .مخؿر بالكاقفٌَ كتبادؿ الجانباف اِتواماتَ كتكلت النجابٌ الفامٌ التخقجؽ
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 http://bit.do/dRn8A. ـلٍ التكالً مف قبؿ مجلجسجات اِنقّب 200ازتمرار خشار قريٌ البشارطٌ للجكـ الػ*
 
 
المنجا كيفتدم بالؿرب ـلٍ أخد #رزٌ التجريبجٌ اِبتداُجٌ نً راُد سرطٌ يقتخـ المد: "ؿربنً بالقلـ كداس ـلجا بالجزمٌ"

 http://bit.do/dRn8G. التّمجذ كبفض المدرزات بزبب مساجرة أطهاؿ
 
 

 " 74"نٍ قبض األمف بزبب إرتداء تٍ سجرت " اكلتراس أهّكل" مف  160
مسجفاى قبجؿ بدء مباراة األهلٍ  160أف ـدد المقبكض ـلجوـ ختٍ تلؾ اللخظٌ  -رنؿت ذكر ازموا  -كسهت مشادر قؿاُجٌ 

َ كتكججى "سوجد 74"مدكف ـلجوا ـبارة " تً سجرتات"المشرل كالنجـ الزاخلٍ التكنزٍَ بإزتاد برج الفرب ِتواموـ بارتداء 
أف أـؿاء الرابطٌ " شكت األمٌ"لػ نٍ تشريد" المشادر"كأؿانت   .تزًء للداذلجٌ" تً سجرتات"لوـ تومٌ بأف هذق الػ

قزـ سرطٌ اللبافَ كالفامريٌ أكؿَ كالفامريٌ ثافَ "المقبكض ـلجوـ تـ نقلوـ إلٍ ـدد مف األقزاـ نؿّى ـف مديريٌ األمف منوا 
 ـف كأسارت إلٍ أف المجمكـٌ المقبكض ـلجواَ زجتـ ـرؿوا ـلٍ النجابٌ المزاُجٌ الجكـَ نؿّى . ككجرها" كالفطاريفَ ككرمكز

يسار إلٍ أنى تقاـ الجكـ ـلٍ إزتاد برج الفرب باَزكندريٌَ . التٍ القٍ القبض ـلجوا قبؿ زاـٌ ـلٍ األقؿ 47مجمكـٌ الػ
المباراة الوامٌ نً الدكر نشؼ النواًُ ببطكلٌ دكرم أبطاؿ أنريقجا بجف النادم األهلً كالنجـ الزاخلً التكنزًَ كذلؾ نً تماـ 

 http://bit.do/dRobL  .الزاـٌ الثامنٌ مزاءا
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ـاجؿ جدا يخدث اِف ازتلاثٌ ـاجلٌ مف أهؿ قريٌ الخاجر مركز زاقلتٌ زكهاج إكّؽ الكنجزٌ الكخجدة األمف يمنق المزجخججف 

نجزٌِجبارهـ ـلً كلقوا مف دذكؿ الكنجزٌ كالخككمٌ ما قشرت ربنا يباركوـ قطفت الماء كالكورباء ـف الؾ
http://bit.do/dRG5J   
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هساـ جفهر كِ يزاؿ مخبكزا ذارج  - Hesham Gaafar منذ اربفٌ أياـ كاملٌ انتوت نترة الخبس اِختجاطً القانكنجٌ للزمجؿ
ـاماف كامّف قؿاهما  .ذ أربفٌ أياـ كاملٌ ختٍ بقكانجنوـ الظالمٌمف خؽ هساـ جفهر الخريٌ مف.. إطار القانكف كدكف مخاكمٌ

  ..هساـ جفهر داذؿ الخبس اِختجاطً دكف اتوامات كاؿخٌ تفرض ذّلوما ِبسق اِنتواكات

http://bit.do/dRg88
http://bit.do/dRg88
http://bit.do/dRg8K
http://bit.do/dRn8A
http://bit.do/dRn8G
http://bit.do/dRobL
http://bit.do/dRG5J


 ـاماف تـ اختجازق ذّلوـ نً ظركؼ ِ إنزانجٌَ كقؿٍ نترة طكيلٌ نجوما رهف الخبس اِنهرادمَ لـ يسهق لى تدهكر شختى كِ
تقارير طبجٌ تؤكد أنى مودد بهقداف بشرق كِ انى يختاج لجراخٌ ـاجلٌ بزبب إشابتى بكرـ نً المثانٌَ كِ ذركجى نً إخدل 

  ..جلزات تجديد الخبس كهك يخمؿ ازطرة
ـلجى  ـاماف دنق هساـ جفهر الثمف ذّلوما مف شختى كـمرقَ جانب كبجر منوا داذؿ مقبرة الفقربَ كزاد ـلٍ كؿ ذلؾ اِـتداء

ذّؿ التجديد األذجر لىَ بذّؼ المزاكمٌ الرذجشٌ التً اتفرؿت لى ازرتى لدنق أمكاؿ ِذراجىَ كالتً كثقتوا السبكٌ الفربجٌ 
 .لخقكؽ اِنزاف نً بّغ رزمً

مف هساـ جفهر نمكذج لزججف الرأم المخبكس لزبب كخجدَ هك ـملى .. كؿ جريمٌ هساـ جفهر انى يخلـ بمناخ أكثر ـدؿ كخريٌ
  .أجؿ خقكؽ اَنزاف كألجؿ مجتمق يزتكـب الجمجق كيخكمى القانكف

أياـ بفد أف أكمؿ الخد األقشٍ للخبس اِختجاطً نً ذرؽ ناؿد للقانكف المشرم  4اآلف هساـ جفهر مفتقؿ رزمً منذ 
  .كالقانكف الدكلً

جى بإخدل المزتسهجات بفد أف قؿٍ الخد منذ أربفٌ أياـ كاملٌ كاف يجب أف يككف هساـ جفهر مق أزرتى أك ـلٍ زرير ـّ
األقشٍ المنشكص ـلجى نً قانكف الخبس اِختجاطً الجاُر كالذم تخكؿ ِداة لّـتقاؿ تمكف المزُكلجف نً الدكلٌ أف يقكلكا ِ 

 http://bit.do/dRGVt. يكجد مفتقلجفَ هساـ اآلف مفتقؿ ختٍ بقكانجنوـ الجاُرة
 
 

هاتكا للمتوـ بزككتٌ : كاألذجر.. «نض اـتشاـ رابفٌ»كقاؿً « ـشاـ زلطاف»مسادة بجف دناع 
نسب ذّؼ بجف مخكمٌ جنايات القاهرةَ المنفقدة بمفود أمناء السرطٌ بطرةَ برُازٌ المزتسار خزف نريدَ نٍ القؿجٌ المفركنٌ 

ـشاـ زلطاف ناُب رُجس خزب الكزطَ إرجاء مناقسٌ اللكاء ـبدهللا َ بفد أف طلب دناع "نض اـتشاـ رابفٌ الفدكيٌ"إـّمجنا بػ
مزاـد كزير الداذلجٌ لقطاع األمف المركزمَ ساهد اَثبات نً القؿجٌ إثر تفرض زلطاف لُكماء داذؿ قهص اِتواـَ لخجف 

ناقش الساهد مفلّ ذلؾ بأف كأشر المخامً أبك الفّ ماؿً إثبات ذلؾ نً مخؿر الجلزٌَ قبؿ أف م .تكقجق الكسؼ الطبٍ ـلجى
َ كطلب "هاتكا للمتوـ بزككتى: "مف خؽ الساهد زماع تلؾ المناقسٌ كمرؿى يخكؿ دكف ذلؾَ لجفقب المزتسار خزف نريد قاُّ

 ."يسٌكش ـلٍ زجر الدـكل"المخامً متومان إياق بأنى " كارنجى"زخب 
 (مجداف هساـ بركات خالجا)تجمور مزلد بمجداف رابفٌ الفدكيٌ كانت النجابٌ أزندت للمتومجف اتوامات ـديدةَ مف بجنوا تدبجر 

كاِستراؾ نجىَ كقطق الطرؽَ كتقججد خريٌ الناس نً التنقؿَ كالقتؿ الفمد مق زبؽ اَشرار للمكاطنجف كقكات السرطٌ المكلهٌ 
دمحم بديق المرسد : نً القؿجٌكمف أبرز المتومجف  .بهض التجمورَ كالسركع نً القتؿ الفمدَ كتفمد تفطجؿ زجر كزاُؿ النقؿ

الفاـ للجماـٌَ ـشاـ الفريافَ ـشاـ ماجدَ ـبدالرخمف البرَ شهكت خجازمَ دمحم البلتاجًَ أزامٌ يازجفَ ـشاـ زلطافَ 
 .نجؿ الرُجس المفزكؿ دمحم مرزًَ باَؿانٌ للمشكر الشخهً دمحم سككاف« أزامٌ»بازـ ـكدةَ كجدم كنجـَ ك
http://bit.do/dRGXo 
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زنجف انهرادمَ اتخكـ ـلجى اخكاـ ذزـبالجٌ جابتلنا المرض كهدت اـشابناَ شختى تفبت  عكاخد اتخبس.. انا مش ـارنى خقجقً 
ف كماف كاـ مف اِخكاـ اللً ـلجىَ يمؾ_ بسكؿ مؤقت_نً الزجف كتقريبا ؿجؼ داُـ نً مزتسهاقَ طلفت ركخنا لخد ما ذلشنا 

زاـى  طض.. سور يتخكـ ـلجى بالزجف تانً بفد اـادة اِجراءاتَ كجر دق كلى بقٍ ذارج ـلٍ مشجبٌ زكدا ازموا المراقبى 
ِخمد اختجاز بدكف كجى  ظضالجكـ اؿ " !برؿى شفباف ـلجكـ تزجبكق.. هجقؿجوـ نً القزـَ نص يكمى هجبقٍ مفانا كنشى ـندكـ 

   http://bit.do/dRM3s". خؽ
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مبانً كنجزٌ كانت تقاـ بوا الشلكات الدينجٌ ذّؿ أزبكع كاخدَ بخجٌ ؿركرة ازتكماؿ التراذجص الرزمجٌ التً تمتنق  4كلؽ 
كات تقاـ بانتظاـ بمفرنٌ كقد كانت الشؿ. كناُس بمخانظٌ المنجا ككاخدة بزكهاج 3. الجوات المزُكلجٌ كالفادة ـف منخوا لألقباط

السكر مكشكؿ لقدازٌ البابا كاألنبا بكِ كأـؿاء مجلس النكاب الخالججف ـلٍ قانكف بناء   .الجوات األمنجٌ كأهالً هذق القرل
 http://bit.do/dRGXz!!! الكناُس

 
ذذ ـربجٌ مكركباص مأمكريٌ بالقكق نرنض الزاُؽَ نما كاف مف طلب أ ..سرطً يتزبب نً أزمٌ نً مكقؼ المريكطجى الورـ

ًى أشّن كجر قانكنجٌ كِ  ٍى قزـ السرطٌ لرنؿى طلكع المأمكريٌ اللًٌ ه السرطً إنى أنواؿ ـلجى ؿرب كقبض ـلجى كأذذق ـل
طالبجف برجكع نكاف رد نفؿ جمجق الزاُقجف نً المكقؼ رنض تخمجؿ الركاب لجمجق اِتجاهات كخالى إؿراب  ..سرـجٌ كاملى مي

ككلى بزبب تشرؼ كجر مزُكؿ كظالـ مف سرطً هللا أـلـ  ..الزاُؽ أكِن مما تزبب نً تكدس نً الركاب كإزدخاـ مركرم
 http://bit.do/dRGZW.. رتبتى كتزبب نً تأذجر الطلبى ـف جامفاتوـ كالمكظهجف ـف ـملوـ

http://bit.do/dRGVt
http://bit.do/dRGXo
http://bit.do/dRM3s
http://bit.do/dRGXz
http://bit.do/dRGZW


 
 

الزكرتجر الفاـ للنقابٌ يشادر خؽ الشخهججف نً السككل .. قبؿ أف تتخكؿ الشخهججف لقزـ سرطٌ أك نادم إجتماـً: ذالد البلسً
كيسترط المكانقٌ ـلٍ سكاكل اِـؿاء قبؿ تقديموا 

تجف تكجوت الجكـ كالزمّء ذالد هجبٌ كخازـ خزنً كزاهر جاد كالدكتكرة منار الطنطاكم زكجٌ الزمجؿ هساـ جفهر لتقديـ مذكر
دكف مخاكمٌَ ذاشٌ نً ظؿ تدهكر  (ـامجف كاملجف)للنقابٌ للتدذؿ لُنراج ـف هساـ جفهر بفد انقؿاء نترة خبزى اِختجاطً 

الخالٌ الشخجٌ لىَ كخؿكر ممثؿ للنقابٌ ِثبات كؿفى القانكنً كالشخًَ كمذكرة ثانجٌ تطالب النقابٌ بالتدذؿ لنقؿ سككاف 
َ كـندما طلبنا الخشكؿ ـلٍ رقـ شادر كانت المهاجأة أف المكظهٌ كبفد قراءة مختكل السككل للفّج بفد تدهكر خالتى الشخجٌ

ترد باخراج أنوا ِبد أف تفرض السككل ـلٍ خاتـ زكريا أكِ للمكانقٌ ـلجواَ كهك ما يفنً إف السكاكل التً تقدـ ِبد أف تمر 
ـدـ ـلـ الزمجؿ بؿركرة الخشكؿ ـلٍ رقـ الشادر إمكانجٌ ؿجاع أكِ مف باب الزكرتجر الفاـ لقبكلوا نؿّ ـف أنى نً خالٌ 

كـندما ثرناك اـلنا أف ذلؾ كجر قانكنً كأنى لجس مف خؽ النقابٌ أك  .السككل أك تجاهلوا كإهدار خقكؽ قانكنجٌ قد تترتب ـلٍ ذلؾ
تخكؿ لزجزتـ ـاـ كهك ما اؿطرنا  أم مف لفاملجف نجوا نرض رقابٌ ـلٍ السكاكل أك كؿق سركط لقبكلوا مزبقا نكجُنا أف ذلؾ

كأماـ إشرارانا كبفد تدذؿ الزمّء جماؿ ـبد .. لتشفجد األمر كاللجكء ِـؿاء بالمجلس كالتوديد باِـتشاـ لقبكؿ السككل 
الرخجـ كمخمكد كامؿ اؿطر المكظهكف للتلاؿً ـف انتظار مكانقٌ خاتـ زكريا ـلٍ السككل بفد أف خشلكا كإجراء اخترازم 

بالطبق لـ نتخرؾ قبؿ إثبات السككل ركـ إدراكنا بفد ما جرل أف   .هـ ـلٍ تكقجق رُجس السؤكف القانكنجٌ كهك أمر كريبيخمً
 .األمر لف يتجاكز خدكد إثباتوا لكف ما جرل يسكؿ زابقٌ ذطجرة تقتؿً التخرؾ للتشدم لوا

كف النقابٌ كخقكؽ األـؿاء نإنى يخكؿ النقابٌ لقزـ إف ما جرل نؿّ ـف ككنى مخاكلٌ َكّؽ ختٍ باب السككل كمذالهتى لقاف
سرطٌ كرقجب كيؿق قجكدا ـلٍ سكاكل بفجنوا نً مخاكلٌ مف النقابٌ للتنشؿ مف قؿايا بفجنوا كنً الشدارة منوا قؿايا 
أف دذكؿ  الخرياتَ كربما يتزبب نً ؿجاع خقكؽ زمّء نً القؿايا األذرل إذا لـ يلتهتكا لؿركرة الخشكؿ ـلٍ الرقـَ ذاشٌ

النقابٌ كطرؼ نً بفض القؿايا هك جزء مف دكرها قبؿ التقاؿً كـدـ إثبات اللجكء إلجوا ربما يتزبب نً تهكيت المكاـجد 
التشدم لتخكيؿ النقابٌ لقزـ سرطٌ كتذلجوا ـف دكرها شار ؿركرة قبؿ اف نشخك نّ نجد نقابٌ أك يتـ . القانكنجٌ للتقاؿً

 http://bit.do/dRG2a .تخكيلوا لنادم اجتماـً كنقط
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أمجف سرطٌ يقتخـ مدرزٌ بقريٌ طخا بكش ببنً زكيؼ كيخطـ أثاثوا بزبب إشرارق ـلٍ اشطخاب ابنتى قبؿ انتواء الجكـ 
 http://bit.do/dRG4F. الدرازً

 
 

أكتكبر  29
 

 :ـلٍ التكالًَ كهـ 61مف المكاطنجف المشريجف مف أبناء القاهرةَ يتفرؿكف لّذتهاء القزرم للجكـ الػ 10مازاؿ 
 (األب)أبكخزجبٌ دمحمَ  .1
 (األـ)ـهاؼ خزجف زالـَ  .2
 .(األخ)ـمرك أبكخزجبٌ دمحمَ  .3
 .(الزكجٌ)آيٌ مزفد دمحم الدهسافَ  .4
 .(سقجؽ الزكجٌ)ـبدهللا مزفد دمحم الدهسافَ  .5
 .(الذالٌ)أمجمٌ خزجف زالـَ  .6
 .(زكج الذالٌ)دمحم يازجف ـلجكة  .7
 .(الذاؿ)أيمف خزجف زالـَ  .8
 .(ابف الذاؿ)خزجف أيمف خزجف زالـ  .9

 .(زكج األذت)دمحم جماؿ  .10
مخمكد / فَ ـقب هركب نجلوـ المكاط2017آب /أكزطس 28كبخزب ما كرد للمنظمٌَ نقد اـتقلتوـ قكات األمف المشريٌَ منذ 

َ مف زجارة الترخجّت أثناء ـكدتوـ مف المخاكمٌَ "كتاُب خلكاف"أبكخزجبٌ دمحمَ كآذرَ المتومجف نً القؿجٌ المفركنٌ إـّمجنا 
مكاطننا بجنوـ أطهاؿ كنزاءَ كما ازتكلٍ أنراد األمف ـلٍ األجوزة اَلكتركنجٌ  24كمنذ هركبوـ اـتقلت قكات األمف المشريٌ 

َ قجد اِذتهاء القزرم منذ (الزالؼ ذكرهـ)آذريف  10مكاطننا كظؿ  14كلٌَ ثـ أنرجت قكات األمف ـف كالوكاتؼ المخـ
. كتقدـ ذككهـ ببّكات للجوات المفنجٌ التابفٌ للزلطات المشريٌَ كلـ يتـ الرد ـلجوـ ختٍ اآلف مما يزيد تذكنوـ ـلجوـ .اـتقالوـ

http://bit.do/dRWA8 
 
 

http://bit.do/dRG2a
http://bit.do/dRG4F
http://bit.do/dRWA8
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رند ؿمف المرخلٌ الثالثٌ مف المنطقٌ الفازلٌ مق #كزط مدينٌ " اَماـ ـلً"الججش يقكـ بتهججر ـدة منازؿ دنفٌ كاخدة نً خً 
 http://bit.do/dRWPYكزة  #
 
 

 

 

    

http://bit.do/dRWPY


      أكخىبزأكخىبزرسائم انسجه فٍ رسائم انسجه فٍ 

 
 
 

أكتكبر  3
 

الزجد خزيف تسكك مف اَهماؿ الطبً الذم يتفرض لى بمقر /اثٌ مف نجلٌ الموندس رزالٌ ازتم
 :اختجازقَ كالذم قد يؤدم الٍ نقدانى البشر

 ..ابً يفانً مف اـتقالى اِكؿ بفدـ رؤيى نً ـجنى الجمنً كلـ يتخرؾ اخد لفّجى بزجف جمشى
ذهب للفّج باخدم المزتسهجات   ...زنكات 3كـندما انرج ـنى بفد قؿاء مدق اِـتقاؿ التً بللت 

كاتؿد انى يفانً مف جلطى نً ـشب الفجف كتـ اذذ اِجراُات ِتماـ ـملجات نً ـجنى كتـ اذذ 
تـ طلب مف زجف جمشى   ....خقنى كبفد ذالؾ تـ اـتقالى مرق اذرم كهك ذاهب ِكماؿ ـّجى

  ؼ ـلً ـجنىلذاهبى للفّج بزجف المنشكرق كتـ قبكؿ الطلب كذهب بالهفؿ للكش
كتـ تخديد مكـد للخقف كِكف تـ  كشدر تقرير بانى يفانً مف جلطى نً ـجنى الجمنً كِبد مف خقنوا

كبفد مطالبى سديدق مف قبؿ ابً كاذكانى لزجف جمشى  ترخلى الً جمشى قبؿ اتماـ الخقف بفدت اياـ
كتـ ترخجؿ   ...بخكالً سورنقد تمت اِزتجابى بفدها  ..لرجكع ابً الً زجف المنشكق ِتماـ الفّج

ككؿ يكـ يتـ كـدق بالذهاب كِكف ِ يتـ ذركجى كِزباب كجر  ابً لزجف المنشكرق منذ ازبكـجف كلّف لـ يتـ ارزالى للفّج
كنخف نطلب كنناسد ادارق زجف المنشكرق كالمخامً الفاـ للزماح ِبً بذركجى ِذذ الخقنى التً اذا لما ياذذها زجكؼ   مفركنى

 http://bit.do/dPgPz. ق كِ يزتطجق ـّجوا مرق اذرمبشر
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منسي _سيد# مه ةرسال

كد نً الزجف لجى ؟ هؿ ـلساف كاف نهزً نً تفلجـ ككيس اتفلمى ؟ كِ ـلساف كاف نهزً نً انا مكج
ـدالى اجتماـجى بخكـ اننا نقراء كنهزنا نفجش زم باقً الناس ؟ كِ ـلساف كنت بزاـد اشخابً 

كالناس اللً نً الزجف ـلساف هما مظالجـ ككاف ِزـ نبقً زندهـ ؟ يمكف ـلساف ساركت نً ثكرة 
ير كامنت بجوا ؟ كِ ـلساف أنا ابكيا مش كزير كِ ظابط كابكيا كاف راجؿ نقجر ؟ انا بشراخى مش ينا

يكـ مخبكس ـلً ذمٌ قؿجٌ مخشلتش كانؿمامً لجماـٌ  250ـارؼ خاجى كجر اف انا بقالً اكتر مف 
ق لخد زف 20لخد امتً ههؿؿ نً الزجف كانا ـمرم لزى . اِذكاف اللً انا كنت ؿدها مف اكؿ يكـ 

  امتً ركخنا هتهؿؿ متسكها لخد امتً هتهؿلكا تؿجفكا نً مزتقبلً كدمركنً
. http://bit.ly/2iL5WjC 

 
 

http://bit.do/dPgPz
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D9%85%D9%86%D8%B3%D9%8A?source=feed_text&story_id=144909369452219
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D9%85%D9%86%D8%B3%D9%8A?source=feed_text&story_id=144909369452219
http://bit.ly/2iL5WjC
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ددنً انا ناكر كؿ قؿجٌ انا اتمزكت نجوا ناكر تخقجؽ ظابط امف الدكلى اللً ديما بجى. نً خاجى نً خجاتنا ـمرنا ما هننزاها 
انا لزى ناكر تخقجؽ النجابى كانا بقكلى انت . بالتفذيب اك التخرش بجزمً اك الكوربا نً مناطؽ خزازى اك توديد بتدمجر خجاتً 

مشدؽ اف انا ـملت كؿ التوـ دم قالً ِ قكلتلى طب ذرجنً قالً القرار مش نً ايدم يكموا نزلت دمكع ـجنً كخزجت بالظلـ 
ككيس ككجؿ النجابى كانا بقكلى خؿرتؾ انا اؿربت كاتفذبت كسكؼ جزمً كقالً انا مالجش دـكق هنبدا انا ناكر . اللً انا نجى 

انا ناكر المزتسار خزف نريد كانا بقكلى انا كهللا مش اذكاف ككنت ؿدهـ مف اكؿ يكـ خؿرتؾ انا مظلكـ كقالً اذر . التخقجؽ 
ق كهك بجقكلً انت خجاتؾ ادمرت ذّص كمش هتفرؼ تفجش كِ لزى ناكر كّـ ظابط امف الدكؿ. يكـ  45الجلزى ككلفادق 

انا دلكقتً ـايز اقكلكـ اف نفّ اشبد كّمى شد مهجش . هتفرؼ تذرج مف الزجف كِ هتتجكر كِ ختً هتزانر انت سبى مجت 
سكرا يا مشر . بى مجت خد منشؼ نً البلد دم كِ ككجؿ نجابى كِ قاؿً كلى نً ايد امف الدكلى اللً قالكلً انت ذّص بقجت ش

سكرا للثكرق ـلً الكـً كاأللـ سكرا لظابط امف الدكلى اللً مزاؿ بجنهذ كـدق نً تدمجر خجاتً سكرا لخجطاف الزجف ـلً 
 http://bit.ly/2lsuBdH. اختكاًُ
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 مدم الزـجـ مف داذؿ مخبزىرزالٌ جديدة للمشكر الشخهً ح".. مقبرة األخجاء"
نّ جديد يذكرَ اللوـ إِ أياـ تنهذ .. خجث ِ يكجد أم متق للخجاةَ كيزكل اللجؿ كالنوار"

مف الفمر كتذهب دكف ـكدةَ نً مقبرة األخجاءَ خجاتؾ هٍ مجرةد بمنق البطانجات أك 
اج مٌر نوذق هً خجاتؾ الجكمجٌَ رتابٌ كؿجؽ نً انتظارَ إنر (الهرسٌ)ما يطلؽ ـلجى 

 .ياـألنشخك ثـ نناـ كتمر ا يأتًنوار .. ـاـ ـلجىَ كلكف ماذا بنا أف نهفؿ زكل اِنتظار
أتٍ رمؿاف كمف بفدق ـجد ثـ ـجدَ كنخف بفجديف ـف .. نخرـ مف أناس هـ أكلٍ ما لنا

نبخث ـف جرـ ارتكبناقَ ـزٍ أف نفملى كلكف دكف جدكلَ  كِزلناخبٌ منذ ـاـَ ألا
أك إف سُت قؿ القتؿ اِختجاطًَ كلكف بركـ هذا الظلـ الكاقق  كهنا الخبس كِزلنا

ـلجناَ كِزاؿ األمؿ مكجكد نً طً شهخٌ الماؿًَ كبدء شهخٌ جديدة قكاموا 
 .الخريٌ

يفلمكا زبب اـتقالوـَ إنى كإذ تؤزهنً التقارير  الخريٌ لكانٌ مفتقلً الرأم كالذيف ِ
هذق التقارير يجب اِلتهات لوا كالفمؿ  الخقكقجٌ ـف الكؿق القاُـ اآلفَ إِ أف مثؿ

 . ـلٍ تّنً ما كرد بوا
 .يمر ـاـ ـلً كأنا ِزالت ـلٍ يقجف بأف الفمؿ الشخهً لجس جريمٌ

ا  يمر ـاـ كأنا أساهد كأرل كأزمق تكهجرنا كزط انتسار هذا الهكرَ كقد أبللت المخقؽ بالنجابٌ الواككَ ـف الكؿق الكارثً مخذرن
 .بفض الكتب للرد ـلٍ اِدـاءات كلكف دكف جدكل إدذاؿبؿ كخاكلت مف زيادة الظلـَ 

 .يمر ـاـ كأنا منتظر زبب لمككثً
 ".مف مقبرة األخجاء

http://bit.do/dPxXd 
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  !ما الكطف أشّ: أخمد دكمٌ يكتب مف زنزانتى 

نلف تككف .. كبدؾَ أك تككف مزذا كجرؾ" كركًاؿ"أف تككنؾ نتبقٍ نً الزّزؿ ينوش  

لجس المزتقبؿ كخدق ـلٍ المخؾَ إنما اَيمافَ كاِنتماءَ ! كلك ظللت نً قلب النكر لألبد

كالكجنكنٌَ كلوا ـلٍ الخانٌَ رهف قرار تتذذق لخظٌ ؿفؼ أك هزيمٌ نتنجك مسكهنا كجر 

نت تفرؼ أنؾ ِ تزتطجق كجؼ تنظر نً ـجنً امرأة أ.. قادر ـلٍ مطالفٌ ذريطٌ الكطف

نما بالؾ كأنت تزلموا للفتمٌ الداُمٌ؟  ِ أظف المشجبٌ أنؾ مجرد جندمَ أك ! خمايتوا؟

هؿ هناؾ ؿهٌ )قاُد منوزـَ كِ أف المنتشر ـلٍ الؿهٌ األذرل يهرض ـلجؾ سركطى 

َ المشجبٌ أف تشدمؾ خقجقٌ أف كؿ سًء قابؿ للمزاكمٌَ أنت كما تخمؿ (أذرل أشّ؟

كختٍ ـّقتؾ كمكاطف بالكطفَ مجرد رقـ نً قاُمٌ سركطَ .. قناـات.. ـرمف مسا

ا: كذجاراتؾ منخشرة نً انتقاء مجتٌ تلجؽ بؾ ا متمردناَ أك قتجّن مزتزلمن ججؿ !  منتخرن

http://bit.ly/2lsuBdH
http://bit.do/dPxXd


ريخٌ تخمجؾ تتكالٍ الشدماتَ أهكنوا ربما الزجف كالقتؿَ نوايتوما ـ.  كامؿ رهف كجكدق بخلـ لهرط مثالجتى باكتوـ دنكق لوذا الخد

.. لكنوا تقتلنا إذا رنفنا شكتنا جوارا.. ِ تقتؿ األـداء)مف ـقدة الذنبَ أما الذيف راهنكا ـلٍ زجكؼ األهؿ كالرناؽ لتنشرهـ 

!   كنً هؤِء تجلت المأزاة.. لجس هذا نخزبَ بؿ اكتسهكا أشّ أنوـ نً ـجكف الكؿ هـ الفدك.  (تقتلنا كتقتؿ الشلارا

أف يلتهت لّختجاطً األجنبً كمفدؿ البطالٌ؟ كجؼ لمف ماتت أمى نً المزاء أف يبخث ـف خاؿ الطقس نً  هؿ يمكف لججؿ كوذا

الشخؼ خجف يزتجقظ؟ الجنكد الفاُدكف مف المجداف موزكمجفَ كلك مؤقتاَ ِ كقت أماموـ للنقاش خكؿ ما خدثَ لقد كجدكا أنهزوـ 

َ (كانكا هنا)يخاربكف اآلف لجثبتكا أنوـ . الخادثٌ منتقلجف لمجداف أقزٍ كهـ نً الطريؽ لمنازلوـ يلملمكف الجراح كيزتكـبكف

نالجراح كالدماء . يشارـكف ـلٍ الذاكرةَ يقاكمكف النزجافَ يبخثكف ـبثا ـف زّح يثبت هكيتوـَ ككطنجتوـَ كختٍ كجكدهـ

ـ مّمكف ـلٍ سفكرهـ بالوزيمٌَ كالذجبٌَ ق.. كنكؽ هذا كلى!  لـ تكف كلوا دلجّ كانجا ـلٍ ما بدا.. كالفمر كاللجاب كالزجف

نأيف نخف؟ كما هذا الذم .. أم ـبث هذا؟  إذا كاف الكطف أِ يخدث ذلؾ كلى. كمتومكف بتشدير الزكاد كتكدير الشهك.. كالذذِف

!  نفسقى كيذبخنا بوذا التكخش؟ كما الكطف أشّ؟

http://bit.do/dQeHV 
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 «سككاف»مخمكد أبك زيد  كجؼ يمكف لمشر قجادة الجكنزكك؟

أقبق نً هذق الزنزانٌ منذ نترة طكيلٌ دكف أم زببَ دكف ارتكاب أم 

زاـٌ كؿ يكـَ تخجطنً الجدرافَ أـانً مف  22مخبكس لمدة . جريمٌ

ا. زكء المفاملٌ ننً نفلت ما ألأمر بكؿ هذا نقط . تدهكرت شختً زريفن

. (الخؽ نً المفرنٌ)لً نفلى كشخهًَ أنقؿ الكاقق إلٍ الناس كجب ع

ا  739طكاؿ أربق زنكاتَ كذّؿ جلزات مخاكمٌ ِ تنتوً مق  متومن

! مخاكاة زاذرة للفدالٌ. آذريفَ أكاجى اتوامات ـبثجٌ

ـّـ المزتقؿَ كخريٌ الشخانٌَ كالخهاظ ـلٍ َتدــ منظمٌ الجكنزكك ا

لكف . أذرل تتفلؽ بالتفلجـ كالمفرنٌنزافَ إلٍ جانب أهداؼ َخقكؽ ا

ا خجف زمفت للمرة ا. مشر لديوا زجؿ زجئ نً هذق المزاُؿ كلٍ أف الزهجرة مسجرة ذطاب تـ ترسجخوا أللوذاَ تفجبت كثجرن

. كجؼ يمكف لبلدم أف تتذذ هذق الذطكة بجنما ينتوؾ النظاـ المشرم ثقانٌ خريٌ التفبجر كالشخانٌ. لمنشب رُازٌ المنظمٌ

ا؟ ماذا ـف النسطاء الزجازججف كالخقكقججف؟ ماذا ـف كلؽ المكتبات؟ ماذا ـف ماذا  ـف زجف الشخهججف؟ ماذا ـف المدكنجف أيؿن

رهاب َكلوذا يكاجى النظاـ ا. رهابَيذكض النظاـ المشرم خربنا ؿد الجمجق بدـكل الخرب ؿد ا. خجب المكاقق؟ كهلـ جر

يخاكؿ النظاـ تلكيف المسود الزجازً بلكف . كؿ هذا بجنما يتهرج الفالـ بأزرقكيخدث . رهابججف ـبر إرهاب كؿ المفارؿجفَكا

الخقكؽ . نتزاءؿ ـف تجاهؿ الفالـ للخقكؽ الزجازجٌَ بجنما نؤمف أف هذق الخقكؽ يجب مفاملتوا كلجرها مف الخقكؽ. كاخد نقط

. ذرلألالزجازجٌ تمود الطريؽ للمزاُؿ ا

يذبرنا هذا أف أنكارها كمفتقداتوا تتماسٍ مق مفركٌ . ذطاب خكؿ مبادئ الجكنزكك ختٍ هذق اللخظٌَ ِ نفرؼ ختٍ تفلجقات

. لوذا التزمت مسجرة ذطاب الشمت. رهابَالنظاـ ؿد خريٌ الشخانٌ تخت دـاكل دــ الخرب ؿد ا

سجرة ذطاب أينا مف مق هذاَ ِ يمتلؾ النظاـ المشرم أك ـ. ييقاؿ أنى يجب تتخلٍ بثقانٌ الخقكؽ كالخريات كً تتمكف مف منخوا

! ثقانٌ خريٌ الشخانٌ كخريٌ التفبجر كً يمنخاها للفالـ ـبر الجكنزكك

.  لوذاَ يختاج المجتمق الدكلً إلٍ سذص يؤمف بخريٌ الشخانٌ كخريٌ التفبجر كيفرؼ خقنا قجمواَ لقجادة المنظمٌ

. شر كمرسختوا أبفد ما يككنا ـف هذالكف ـ. باذتشارَ ِبد أف تككف أنكار هذا السذص متماسجٌ مق مبادئ الجكنزكك

سككاف 

 طرقزجف 

 2017 أكتكبر  3

http://bit.do/dQfHR 

  

http://bit.do/dQeHV
http://bit.do/dQfHR
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 قهذا المزجكف لـ يجد مف يخنك ـلً ..خزاـ الفربً
  

  اهراتكمخاكلٌ قلب نظاـ الخكـ كقجادة المظ لُذكافازمً خزاـ الفربً كتومتً اِنتماء 
 دلجؿ أميكـ خبس اختجاطً دكف  270

الذيف  أشدقاًُإلٍ يذرج زيارة لكً يكشؿ رزالتً  أشدقاًُسذص مف  أماـجش نترة مف الخزف داذؿ الزنزانٌ كانتظر 
كالشفاب كمثلً مثؿ  المفاناة كأتخمؿ ستكً كِ ابكً مف زجنً ألننً رجؿِ ا كأنا.. يكتبكف لكـ ـلً اِككنت الذاص بً

  مف المزجكنجفكجرم 
  مزجكف كلماذا تـ تفذيبً أناكلكنً خزيف ألنً ِ اـرؼ لماذا 

  أذرلالسمس مرة  أرللً بأننً ِ  األمفنً كّـ  كأنكر
 ... أنادا .  قد اَذكافسلؿ  أناـارؼ  اللّبٌخزاـ بتاع البطاطجف يلً اللً ـاملً ركبف هكد  أنتـندما قاؿ لً اخدهـ  كأنكر

  (كلمى ابجخٌ)
  ؟اَذكافمالً كماؿ  أنا ؟مجف إذكاف:نا ا
  إيىهتفمؿ  اَنزافكابقً كرينً كّبكـ بتكع خقكؽ َ ـلً الفمكـ قؿجتؾ جاهزق انت كثّث كّب برق -

  بس إيىانا ـملتلؾ : انا 
 ؟انت بتشلً. ياض انت خسرة انفشؾ برجلً -

  هك الشّة ممنكـٌ: انا
 أمؾرد ـلً اد الزؤؿ يا ركح  -

 ش دـكة بامًملؾ: انا
  كتخرش بقً كوربا كذّنىَ كهاتؾ يا ؿرب بقً

 كمجرـ مواف ذّنآ لمزتقبلً الؿاُق كأتفامؿكمازلت مزجكف امزد كاكزؿ كاطبر 
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رسانة مه انمعتقهة اسماء خاند انى واندها انمعتقم فى سجون انعسكر 

 
http://bit.do/dQQNq   
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 أـلف إؿرابً ـف الطفاـ كالسراب لخجف ـرؿً ـلٍ لجنٌ مف األمـ المتخدة: ـشاـ زلطاف
 

َ كالمخبكس خالجنا ـلٍ ذمٌ ـدة قؿاياَ إؿرابى ـف الطفاـ كالسراب كالكّـَ "الكزط"أـلف ـشاـ زلطافَ ناُب رُجس خزب 
 .َ ـلٍ خد تفبجرق"الفقرب"نجما يتفرض لى مف تفذيب داذؿ زجف  ختٍ تأتً لجنٌ مف األمـ المتخدة كييفرض ـلجوا؛ للتخقجؽ

َ أماـ مخكمٌ جنايات القاهرةَ المنفقدة بمفود أمناء السرطٌ بطرةَ برُازٌ المزتسار خزف نريدَ الجكـ الثّثاءَ "زلطاف"كأؿاؼ 
َ كنقنا "مذطكؼ"ؼ القانكنً لى هك أنى َ أف الكص"نض اـتشاـ رابفٌ الفدكيٌ"نً جلزٌ مخاكمتى نً القؿجٌ المفركنٌ إـّمجنا بػ

ا لتجاكزق مدة الخبس اِختجاطًَ كمف ثـ دنق ببطّف جمجق الجلزات  .للقانكفَ نظرن

http://bit.do/dQQNq


ككانت النجابٌ أزندت للمتومجف اتوامات ـديدةَ مف بجنوا تدبجر تجمور مزلد بمجداف رابفٌ الفدكيٌَ مجداف هساـ بركات خالجناَ 
كتقججد خريٌ الناس نً التنقؿَ كالقتؿ الفمد مق زبؽ اَشرار للمكاطنجف كقكات السرطٌ المكلهٌ كاِستراؾ نجىَ كقطق الطرؽَ 

 .بهض التجمورَ كالسركع نً القتؿ الفمدَ كتفمد تفطجؿ زجر كزاُؿ النقؿ
لبرَ كشهكت دمحم بديقَ المرسد الفاـ للجماـٌَ كـشاـ الفريافَ كـشاـ ماجدَ كـبد الرخمف ا: كمف أبرز المتومجف نً القؿجٌ

َ نجؿ الرُجس المفزكؿ دمحم "أزامٌ"خجازمَ كدمحم البلتاجًَ كأزامٌ يازجفَ كـشاـ زلطافَ كبازـ ـكدةَ ككجدم كنجـَ ك
 .مرزًَ باَؿانٌ للمشكر الشخهً دمحم سككاف

http://bit.do/dRg2x 
 
 
أكتوبر  18

 
 (ـف شهخٌ ـشاـ زلطاف نقّ)... بجاف إلٍ الرأم الفاـ 

 
َ كما زبقوا كما تّها مف جلزاتَ أثبت سككام مما أتفرض لى مف تفذيب داذؿ زجف الفقرب  2017/ 5/ 20بمخؿر جلزٌ 

ا مف منفً مف الطفاـ كالسراب كالفّج كالنكـ  أماـ مخكمٌ جنايات القاهرة التً تنظر ما يفرؼ بقؿجٌ نض اـتشاـ رابفٌ َ بدءن
مف  2017/ 5/ 2َ كانتواءن بازتفماؿ الزّح كالكّب البكلجزجٌ كالمكاد الخارقٌ ـلٍ نخك ما خدث مزاء يكـ كالزيارة كالتريض

دمحم الذلجشً مزاـد كزير الداذلجٌ كـدد مف / خملٌ التجريد المكندة مف مشلخٌ الزجكفَ بقجادة كتكججى كإسراؼ اللكاء
لمخكمٌ القاؿً خزف نريد مف ذطأ مونً جزجـ يرقٍ إلٍ درجٌ اللش كما أثبت بمخاؿر الجلزات ما يرتكبى رُجس ا.. الؿباط

 143كالتكاطؤَ بإشدارق نوايٌ كؿ جلزٌ قرارق بازتمرار خبزً اختجاطجنا ـلٍ ذمٌ القؿجٌ المذككرة بالمذالهٌ لخكـ المادة 
ينا إلٍ مذطكؼَ مختجز إجراءات التً جفلت الخد األقشٍ للخبس اِختجاطً ـامجف نقط بما يخجؿ كشهً مف مخبكس اختجاط

نأشبد كؿفً ـلٍ كجى .. ـلٍ كجر إرادتً كبازتفماؿ القكةَ كهما ركنا جريمٌ الذطؼ المنشكص ـلجوا نً قانكف الفقكبات
التخديد كالدقٌَ رجؿ زجازً يذتلؼ مق النظاـ الخاكـَ يتـ ذطهى بكازطٌ قاؿًَ ثـ ييكدع بزجف الفقرب لتمارس ـلجى أبسق 

 !..ما كاف يخدث نً الفشكر الكزطٍ بالؿبطَ مف تخالؼ الثالكثَ الخاكـ كالقاؿً كالجّدنهس .. شكر التفذيب
ا نامتنفت ـف ختٍ  ا ـف إجراء التخقجؽ نً كقاُق التفذيبَ كتبفتى النجابٌ الفامٌ أيؿن كخجث أف القاؿً المذككر ِ زاؿ ممتنفن

ا ـلٍ انتواؾ القانكف بقرارق بازتمرار خبزً اختجاطجنا مجرد البدء نً التخقجؽَ كما أف القاؿً المذككر ِ زاؿ ختٍ الً كـ ميشرن
 ..أك مذطكننا

كأف التفذيب ِ زاؿ ييمارس بخقً يكمجناَ ككاف آذرق منق مجاق السرب ـنً كمنق البطاطجف كمنق التريض بؿ كمنفً مف مجرد 
نات تؤكد ـلٍ ازتخالٌ ازتمرار كؿفً رؤيٌ السمس كتنهس الوكاءَ كأف تقارير أطباء زجف الفقرب التً اكتظت بوا المؿ

ا بفد تركجب زتٌ مزامجر نً ـمكدم الهقرم كجراختجف نً الركبتجف  ..المفجسً الراهف ذشكشن
 :لذلؾ أـلف

ا مف الجكـ الثّثاء  كذلؾ لخجف خؿكر لجنٌ تخقجؽ دكلجٌ  2017/ 10/ 17اَؿراب السامؿ ـف الطفاـ كالسراب كالكّـَ بدءن
ا مف خقكقجٌ طبجٌ تابفٌ  لألمـ المتخدة كلجنتوا المذتشٌ بمناهؿٌ التفذيبَ كالتً كقفت مشر ـلٍ اتهاقجتوا نأشبخت جزءن

ا كالقانكفَ لتقكـ بالمومٌ التً امتنفت الزلطات المشريٌ ـف القجاـ بواَ كهً التخقجؽ نً جراُـ  التسريق الداذلً المشرم ملزمن
مكقهً الزجازً الرانض للنظاـ الخاكـ إلٍ مكقؼ مؤيد كمزاندَ ـلٍ  التفذيب بخقً نً زجف الفقرب بقشد خملً ـلٍ تلججر

القاؿً خزف نريد بشهتى رُجس : كهذق الجراُـ تمت كِ زالت تتـ مفً بتكرط مزؤكلً جوات ثّثٌ هـ. الركـ مف إبّكً بذلؾ
 .المخكمٌ كالقاؿً نبجؿ شادؽ الناُب الفاـ كاللكاء مجدم ـبداللهٌار كزير الداذلجٌ

http://bit.do/dRg4j 
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سايؿ اِبتزامٌ 

 : رزالٌ الناسط دمحم ـزمٍ المخامٍ المفتقؿ للرال الفاـ كالنكبججف
 

 ! انتـ تزتخقكؽ السهقٌ كلزنا نخف...لـ نفتقؿ مف اجؿ التظاهر كلكف مف اجؿ تكمجـ اِنكاق
رزالٌ مف مفتقؿ السّؿ 

مفنكيان _كبٌالف_إـتقاؿ#
يكمان إختجاطجان نػ ظؿ إجراءات إزتثناُجٌ لـ يزبؽ كأف خدثت قبؿ الفديد مف المفتقلجف الزجازجف أك الجناُججف داذؿ مخانظٌ  غع

.. مبارؾ )أزكاف إف لـ تكف ـلً مزتكم مشر كلواَ بؿ سبى األمر إلجنا نً بفض األخجاف إف هذق اَجراءات تكازم مخكمات 
امٌ اَجراءات األمنجٌ كاَجراءات اَزتثناُجٌ الشادرة مف النجابٌ الفامٌ كالمخكمٌ ـلً الزكاء إلً مف خجث ؿر (كمرزً

 .. جانب باقً أجوزة الدكلٌ الزجاديٌ
 "شباخان بدكف خؿكر مخامججف ػتخقجقات النجابٌ داذؿ المفزكر بدكف خالٌ ؿركرة نً يكـ ـطلٌ رزمجٌ الزاـى الػ "

http://bit.do/dRg2x
http://bit.do/dRg4j


 !!!!! نفـ
مجـ أنكاق مف نً ذارج الزجف كاَـتقاؿ أخّـ أهالً النكبٌ مفنكيان كالتً شبركا ـلجوا أكثر مف قرف مجّدم نخف نخاكـ لتؾ

  إكراق.. َقرارها مف قبؿ الدكلٌ نً كثجقٌ دزتكريٌ تؤكد خقوـ كتفكيؿان جابران للتؿخجات التً قدمكها 
األكثر كطنجٌ لتلقً بوا ذلؼ أزكار الزجكف بتوـ منزكجٌ نً ِ يؿاهجى إكراق أف تتكالب األجوزة األمنجٌ ـلً طاُهٌ تفتبر 

 !اِ تفلمكف ؟.. أكهاـ ذجالوـ كتزاكيوـ بالمجرمجف كالقتلٌ كأـداء الدكلٌ 
أف الدكلٌ تقكـ كتنوض بالمكاطنٌ كالفدالٌ كالمزاكاة كمناهؿٌ التمججز الفرقً كإختكاء كؿ مف هك أقلجٌ كإـطاُوـ تدابجر إؿانجٌ 

 . َندماج مق مجتمق األكثريٌ الفدديٌ كبسكؿ يخقؽ مفى األمف كالزّـ اَجتماـًللتمكف مف ا
 .. كلجفلـ الكانٌ

لجزت جريمتنا هً التظاهر دكف إذطار أك قطق الطرؽ أك التفدم ـلً السرطٌ كالتً تكالبت مؤززات الدكلٌ جمجفوا بإلشاقوا 
ص الدزتكر أقر خقان ألهالً النكبٌ كتفكيؿان ـادِن ـف توججراتوـ طكاؿ كلكف جريمتنا أننا طكاؿ الكقت نطالب بتطبجؽ ف... إلجنا 

إنما .. إِ أف هذا التص الدزتكرم يجدق البفض مف رجاؿ المؤززات ـبء كبجر ـلً الدكلٌ لجس ـبء أقتشاديان .. قرف كامؿ 
نكبٌ بأيمانوـ الكامؿ بمشريتوـ كبكـ التً لطالما دخؿوا أهالً اؿ" .. اَنهشاؿ"ـبء تملئ بى األكهاـ ـقكؿ هؤِء بهزاـٌ 

 .التؿخجات التً ؿخكها مف أجؿ رنفى هذا الكطف كأمنى كرذاُى
 ... إـلمكا يازادة

أف النكبٌ كالنكبججف نً خاجٌ إلً خؿف الكطف ََ كلجس زجف الكطف 
نوا طكاؿ الكقت داذؿ الشخؼ أنتـ تذلقكف الكراهجٌ داذؿ شدكر أججاؿ قادمٌ بزبب أكهامكـ القابفٌ داذؿ ـقكلكـ كالتً ترددك

كاَـّـ كتشدقكنوا بإلقاء كؿ مف هك يطالب بخقكؽ النكبٌ داذؿ الزجكف 
 .. رزالٌ أذجرة إلً أهلً

يسهؽ ـلً رؤيتكـ كنً أـجنكـ نظرة اَخباط مف رد نفؿ المجتمق النكبً الذم شمت كأذـف كرؿر كلـ يخرؾ زاكنانَ كلكف نً 
 ... لزنا نخفالخقجقٌ هـ مف يزتخقكف السهقٌ ك

 "إـتقاؿ النكبٌ مفنكيان .. "نػ اَـتقاؿ طاؿ النكبٌ كلواَ كزجكف الذكؼ هً أـظـ كأكبر مف زجكف الكاقق 
 ...... تخجا مشر كيزقط كؿ مف ذاف

دمحم ـزمً 
مفتقؿ الدنكؼ 

مفزكر نرؽ األمف بػ السّؿ 
http://bit.do/dRhbL   
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هساـ جفهر .. ِ تفجدكا األشناـ لكفبتنا: يناير 25رزالٌ مهتكخٌ ألججاؿ 
 

أكتكبرَ يمر ـلٍ اـتقالً ـامافَ كهً منازبٌ لتقديـ  21نً مثؿ هذا الجكـ تخديدناَ نً 
ينايرَ كقد يتزاءؿ البفض ـف دانفناَ نخف األججاؿ  25كسؼ خزاب ألججاؿ ثكرة 

اأبلم مف الفمر ثّثٌ )المرتخلٌ  لتقديـ كسؼ خزاب ألججاؿ ثكرة الذامس  (كذمزجف ـامن
  .كالفسريف

يناير بالنزبٌ لً هً تفبجر ـف نمكذج  25هناؾ أزباب متفددة لذلؾَ أكلوا أف ثكرة 
َ الذم يقكـ ـلٍ انفداـ المطلؽ البسرم «المجديا الجديدة»مفرنً جديدَ هك نمكذج 

اَ كهك يفتمد ـلٍ النهفجٌ كالزجازً كالهكرم كاذتهاء المرجفجٌ نً هذق المح اِت جمجفن
الثكرة »انظر مقالً نً السركؽ )كالفملجٌ كالممارزٌ أكثر مف اـتمادق ـلٍ التنظجر 

  .كتنطلؽ منى التفدديٌ («قراءة نً النماذج المفرنجٌ.. المشريٌ كاَـّـ الجديد
مشر »أك « دةالجموكريٌ الجدم»يناير تدسجننا لما يمكننا أف نطلؽ ـلجى  25تمثٌؿ ثكرة 

يناير كأججالوا نً أزمٌ كبجرة اآلفَ كلكنوا أزمٌ مؤقتٌَ نما  25َ كأنا أدرؾ أف «الجديدة
 .أخدثتى هذق الثكرة مف تداـجات أـمؽ مما يتذجؿ مف يريدكف إـادة مشر لقديموا

إـّننا ـف انتواء النمكذج المملككً نً  1798ألـ تكف الخملٌ الهرنزجٌ ـلٍ مشر ـاـ 
  كالخكـ؟ ألـ تبت مشرَ بؿ كالمنطقٌَ بفدها كجر ما كانتى قبلوا؟المفرنٌ 

انتوت المطلقات التً زجطرت ـلٍ الفقكؿَ كباألذص الدكلٌ الكطنجٌَ الججش الكطنًَ المؤززٌ الدينجٌَ التنظجمات الدينجٌ 
نكر كالتديف السكلًَ ككجرها نً كالزجازجٌَ النذبٌ الزجازجٌَ األنكار الزاُدةَ القؿاء السامرَ كتكزرت أشناـ الزجازٌ كاؿ

  .المجتمق يكـ الهتد
ا يفكد مرة أذرلَ إِ بالقمق  ا متكزرن أدرؾ أف هذق األشناـ تخاكؿ إـادة القدازٌ لنهزوا مرة أذرلَ كلكف متٍ سودنا شنمن

 .تناكاَكراق كالقبؿٌ األمنجٌ؟ قؿ جاء الخؽ كزهؽ الباطؿ المفرنً كالزجازً كالهكرم كالذم قامت ـلجى خجا

http://bit.do/dRhbL


ينايرَ نوك أف اَيماف بازتمرار هذق الثكرةَ كبقدرة أججالوا ـلٍ تلججر  25أما ثانً األزباب كراء تقديـ كسؼ خزاب ألججاؿ 
ًٌ آِـ التفذيب كزجازات الفزؿ كالخبس اِنهرادم التً تفرؿت لوا نً زجف الفقرب نأنا نً خبس . كجى مشرَ هك ما ذهؼ ـل

ا مف ا لتريٌض لمدد طكيلٌ أك ختٍ لمدة زاـٌ كاخدة نقطَ كتيمنق ـنً الزيارة لمدة تشؿ ألربفٌ أسورَ انهرادم كممنكع تمامن
َ كاألذرل ِ تفمؿ إِ بكهاءة )كيجرم التّـب بالفّج ختٍ يكاد يكؼ بشرم  ًٌ َ يينتوؾ الجزد (نقط% 10ِ أرل بإخدل ـجن

 .(«زتخّؿ كممارزات اِزتباخٌبجف نقى اِ»انظر مقالً )كأيهدٌد الؿرب أنا ككؿ مف خكلًَ إلر 
َ نالثكرة انتوت كـادت مشر إلٍ أزكأ مما كانت ـلجىَ كلكنً أقكؿ إنى ركـ مركر هذق الزنكات «الخالـ»قد يشهنً البفض بػ

هً خالٌ نهزجٌ كسفكريٌ . إِ أف الثكرة باديٌ نً خالٌ اِختجاج كالرنض لما يجرمَ كمراجفٌ ما كاف كالتهكؽ كالتطلق للجديد
 !مشر القديمٌ يجب أف ترخؿ: كنكريٌ كمفرنجٌ تنتظر اللخظٌ المنازبٌ لتفبر ـف نهزوا كسفلتوا مدكيٌ

أما ثالث األزباب نوك سذشً شرؼَ نأكِدم الثّثٌ هـ مف أججاؿ هذق الثكرةَ المفبريف ـف تطلفاتوا كآمالوا كنمكذجوا 
  .رأتوـ الهكريٌ كالزلككجٌَ كقدرتوـ ـلٍ النقد كالمراجفٌالمفرنًَ أتفلـ منوـ خجف أخاكرهـَ كأرجك أف أككف نً مثؿ ج

ِن زتأتً بفدهـ لتزتكمؿ  25كـندما أسجر إلٍ أججاؿ  ِن قد زبقت بالجواد كالنؿاؿَ كأججا يناير بالجمقَ ِ بالمهردَ نأنا أـنً أججا
 .مزجرتوـ

الديمقراطجٌ اِجتماـجٌ أكلٍ اللبنات 
مق مجمكـٌ مف األشدقاءَ كـبر كرش خكار ممتدةَ كثجقٌ تمكجف األزرة المشريٌَ َ أشدرت 2011كأكاُؿ  2010نً أكاذر 

كهً كثجقٌ تزتند نً جكهرها لمهوكـ الديمقراطجٌ اِجتماـجٌ الذم يفً ؿركرة إساـٌ كنسر قجـ الديمقراطجٌ األزازجٌ نً 
َ نتككف هذق القجـ الديمقراطجٌ ثقانٌ المجتمق كمؤززاتى المذتلهٌَ ذاشٌ مؤززات التنسٌُ مف أزرة كمدرزٌ كمزجد ككنجزٌ

ـامٌ ألنراد المجتمق داذؿ مؤززاتىَ كيجب أف تككف هذق الديمقراطجٌ اِجتماـجٌ بمتانٌ جذكر الديمقراطجٌ الزجازجٌَ نتكتزب 
  .قكتوا كشّبتوا

هر الثكرة يلذص سفاراتوا؛ المّخظٌ األكلٍ هً أف جك: كهناَ كأنا أقدـ لكـ رزالتً هذقَ تخجف اَسارة لفدد مف المّخظات
لذا يجب أف تزترد الثكرة هذا الجكهر الذم جرل اِنخراؼ بى كـنىَ منذ . ـجشَ خريٌَ ـدالٌ اجتماـجٌَ كرامٌ إنزانجٌ

َ بما أدل لّنقزاـ المبكر بجف قكل الثكرةَ كبما دنق بفض هذق القكل 2011اِزتهتاء ـلٍ التفديّت الدزتكريٌ نً مارس 
 .ـارات الوكيٌَ كدنق البفض اآلذر لرنض بناء المؤززات الزجازجٌ باِنتذاببدكرق لرنق ش

المّخظٌ الثانجٌ هً كجكب الكـً بأف المؤززات التً تهتقد الفقجدة الديمقراطجٌ داذلوا ِ يمكنوا إنتاج الديمقراطجٌَ ختٍ كإف 
ناتوا ككثاُقوا مزاندتوا للديمقراطجٌَ نهاقد الثقانٌ تزينت ببفض اَجراءات الديمقراطجٌَ مثؿ اِنتذاباتَ كختٍ إف أـلنت بجا

 .الديمقراطجٌ لف يفطجوا
المّخظٌ الثالثٌ هً أنى مف خزف الطالق أف مؤززات التنسٌُ اِجتماـجٌ نً مشر تآكؿ دكرهاَ كلـ يفد لوا الدكر اِكبر نً 

ة األبكيٌَ كِ تيسجق كجرهما نً المجتمقَ كربما إرزاء قجـ المشريجف كثقانتوـَ نوً نً جكهرها تقكـ ـلٍ اِزتبداد كالزلط
 .يناير قد تخررت منوا كاـتمدت ـلٍ مشادر كمنابق أذرل للتنسٌُ 25كانت أخد خزنات أزمتوا أف أججاؿ ثكرة 

التكانؽ مهتاح التخكؿ الديمقراطً نً الهترات اِنتقالجٌ 
ل الزجازجٌَ بإجراء خكار خكؿ خككمٌ المؤززات الزجازجٌ َ بدأت جوكدم نً مخاكِت بناء التكانؽ بجف القك2011نً أكاذر 

ا بالخكار بجف بفض األطراؼ  نً الهترات اِنتقالجٌَ بودؼ بناء قكاـد تخكـ إدارتوا ككجهجٌ تكلً المناشب األزازجٌ نجواَ مركرن
مقراطً بجف القكل الزجازجٌ المشريٌ نً جبوٌ اَنقاذ كجماـٌ اَذكاف قبؿ الثّثجف مف يكنجكَ كانتواء بكثجقٌ تقكيٌ المزار الدم

َ باَؿانٌ لمخاكلٌ إجراء ـملجٌ النقد الذاتً بجف قكل كأنراد التلججرَ بلرض ازتذّص 2015قبؿ انتذابات مجلس النكاب لفاـ 
بجنوا الدركس لدــ التخكؿ الديمقراطً نً الهترات اِنتقالجٌ التً تطكرت بناء ـلٍ ركبٌ هذق القكل نً تشمجـ ـملجٌ خكار 

  .بودؼ ازتفادة المزار الديمقراطً
 :تفلمت مف ـملجات الخكار ـددنا مف الدركس الوامٌَ كاف منوا

إف التكانؽ خكؿ خد أدنٍ مف القكاـد التً تخكـ الفملجٌ األزازجٌ هك الؿماف ِزتمرار التخكؿ الديمقراطً نً الهترات  -1
 .اِنتقالجٌ

 .لمدذؿ األزازً لتمكجف الثكرة المؿادة كالقكل المفاديٌ للديمقراطجٌإف اِزتقطاب بجف قكل التلججر هك ا -2
لألزؼَ نإف المككف الديمقراطً ؿفجؼ لدل أكلب النذب الزجازجٌ مف الشؼ األكؿَ ناهجؾ ـف ؿفهوا كـدـ ثقتوا نً  -3

ريقَ أما السباب النانذ نً القكل ذاتواَ أك ركبتوا نً امتّؾ ثقٌ اآلذريفَ كانزجاقوا كراء الزلطٌ كهركلتوا كراء الملنـ الس
كالخركات الزجازجٌ نوك أقدر ـلٍ بناء التكانؽ كتجاكز اِزتقطابَ ربما ألنى ِ يشدر ـف نهس النمكذج المفرنًَ كهذق كهذا ِ 

 .ينهً بالطبق كجكد قطاـات سابٌ تهكر بنهس طريقٌ قجاداتوا
يف القكل الزجازجٌَ نإف الخكار داذؿ الكجانات منفدـَ كيهزر هذا ما إذا كاف الخكار كالقدرة ـلٍ بناء التكانقات ؿفجهٌ ب -4

 .سودناق مف تسققات كانقزامات داذؿ هذق الكجانات بفد الثكرة
اَ نإف اِزتقطاب يجب أف يككف خكؿ مزألٌ الديمقراطجٌَ أم بجف قكل ديمقراطجٌ كقكم كجر ديمقراطجٌَ كلجس ـلٍ  -5 أذجرن

 .كؿو مرجفجتى التً ينطلؽ منواَ كيظؿ األهـ هك تهزجرق لوذق المرجفجٌأزاس المرجفجٌ الهكريٌَ نؿ
تمكجف السباب 

َ تفلمت أف الفمؿ مق السباب متفٌَ ذاشٌ إذا جرل 2010ك 1999َ بجف «إزّـ اكف ِيف»منذ تجربٌ رُازتً لتخرير مكقق 
 .انتقاؤهـ بفنايٌ



اَ كِ يكبرنً زكل األزتا 35بدأت التجربٌ ككاف ـمرم  ذ تكنجؽ كانـ الذم كاف أكثر منً إيماننا بالسباب كبقدرتوـ ـلٍ ـامن
. اَبداع كالفطاء كالتمجزَ كمنذ ذلؾ الخجف كأنا أـمؿ مق السبابَ أتفلـ منوـ اَبداع كالمبادرة كزرـٌ اَنجاز كالتطكر الداُـ

  :ة أفكرزذت قناـاتً ـندما بدأنا بفض المساريق التجريبجٌ لتمكجف السبابَ نكانت الذّص
  .مف لـ يترؾ مكانى للسباب طكاـجٌ ِ يمٌكنوـ بؿ يقكؿ ما ِ يهفؿ -1
السباب نً مشر طاقٌ تلججر كبجرة لكاقق مجتمفاتوـ المخلجٌَ كهـ ِ يهتقدكف إِ للقدرة ـلٍ الفمؿ زكينا َخداث هذا التلججرَ  -2

 .أما الذبرات كالموارات كاألنكار نجزوؿ اكتزابوا
سبابجٌ تتجاكز طريقٌ ـمؿ التنظجمات التقلجديٌَ نوً مبادرات تسبجكجٌ بجف جوكد األنراد داذلواَ كبجف المبادرات المبادرات اؿ -3

المتفددةَ كنجوا تداكؿ للمزؤكلجٌ القجاديٌَ دكف تراتبجٌ تقجٌد الزلطات ـلٍ المزتكل المخلًَ كِ تهوـ الللٌ التً يتخدث بوا هؤِء 
 .السباب

زبق زنكات قبؿ أف يتلقٍ تكلجهنا بأف يككف مخانظناَ أذكرق كهك يتخاكر مق « اللكاء»ذم قؿٍ نً رتبٌ أذكر مخانظ أزكاف اؿ
 .السباب كأنى ما يزاؿ نً مفزكر التجنجد كهؤِء هـ المجندكف الجدد

كنٌَ أما الخزبجٌ اِذتراقات األمنجٌ كالتنظجمجٌ الخزبجٌ للسباب مف أهـ مفكقات الفمؿ المسترؾَ كاِذتراقات األمنجٌ مفر -4
ـندما تريد أف نفمؿ زكينا نفلجؾ . نالمقشكد بوا ركبٌ األخزابَ التً ينتمً لوا هؤِء السبابَ نً تكظجؼ مبادراتوـ لشالخوا

  .ذلق ـباءة اِنتماء الخزبً كالتنظجمً
اَ ِ خديث ـف تمكجف السباب دكف خريٌ كاملٌ داذؿ أخزابوـ كتنظجماتوـ كنً المجاؿ الق اـَ نبدكف خريٌ يككف الخديث كأذجرن

 .رطانٌ ناركٌ المؿمكف كالمزتكلَ نالسباب ركخى نً الخريٌ يتنهزواَ نوً كالماء كالوكاء« تمكجف السباب»ـف 
المخانظٌ ـلٍ كجاف الدكلٌ 

قت نّ يمكف ازتقر كـجً ـلٍ ؿركرة التمججز بجف النظاـَ أم نظاـَ كبجف كجاف الدكلٌ الذم يجب الخهاظ ـلجىَ كلكف نً نهس الك
ا دكف  الخهاظ ـلجى دكف تجديد كإشّح مؤززاتىَ ـبر بناء نظاـ ديمقراطً قادر ـلٍ تلبجٌ اِختجاجات الفامٌ للمشريجف جمجفن

 .تمججز
َ باَؿانٌ لبناء ازتراتجججٌ للتفامؿ مق القؿجٌ «2030مشر »دنفتنً هذق القناـٌ للمزاهمٌ مق ـدد مف األشدقاء نً مسركع 

ع المجلس القكمً للزكافَ كازتراتجججٌ انتقالجٌ لتمكجف األزرة المشريٌ مق الجكنجزجؼَ نماذا تفلمت مف ذلؾ كلى؟ الزكانجٌَ ـ
مبادرة أهلجٌ جرل الزطك ـلجوا مف قبؿ زلطٌ الثالث مف يكلجكَ نقط بودؼ التزيف بواَ كجرل تلججر « 2030مشر »كانت  -1

إف قكة المبادرة األهلجٌ تكمف نً ازتقّلواَ كهذا ِ يفنً ذلؽ مجاؿ مسترؾ . مؿمكنوا الديمقراطًَ ذاشٌ نً المخكر الزجازً
  .مق الزلطٌَ كلكف الزلطٌ نً مشر تبخث ـف الزجطرة كالوجمنٌ ـلٍ الجود األهلً مق تهريلى مف مؿمكنى

تفددةَ كلكف تنقشوا الكهاءة البجركقراطجٌ المشريٌ اآلف نً أدنٍ مزتكياتواَ كهً ِ تنقشوا اِزتراتجججاتَ نوً كثجرة كـ -2
 .لتنهجذهاَ نً كجاب التنزجؽ بجنوا ككثرة الشراـات بجف أنرادها كاِنتقار للمخازبٌ

ختٍ اآلفَ كتظؿ هناؾ دركس أذرل نً مجاِت الفّقٌ  2011هذق بفض الدركس التً تفلمتوا مف مزجرة ـملً نً الهترة مف 
َ (مشر يجب أف تتشالد مق سفبوا: انظر مقالً)المرأة بجف اَنشاؼ كالتمكجف بجف المزلمجف كالمزجخججف نً مشر كالمنطقٌَ ك

. باَؿانٌ لملؼ الخركات اَزّمجٌ الذم أنٌؿؿ أف تيهرد لى زلزلٌ مزتقلٌ مف المقاِت
http://bit.do/dRnUK 
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  ـقب تجديد خبزٌ الجكـ" ـ جفهرهسا"إؿراب الشخهً  #
ب اِنتواكات التٍ يتفرض لوا كمذالهٌ القكانجف الدذكؿ نٍ اؿراب مهتكح ـف الطفاـ بزب" هساـ جفهر"أـلف الشخهٍ كالباخث 

المفركنٌ بأزـ  992يكـ ـلٍ الركـ مف خبزٌ مدة ـامجف نً الخبس اِختجاطٍ داذؿ زجف  45اللٍ بتتـ نٍ قؿجتى بالتجديد لى 
 http://bit.do/dRG24  "الفقرب"
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زجد المنزً 
تقريبآ كدق انا نزجت خجاتً اللً كنت ـايسوا نزجت اف نً سارع كقوكق كمترك نزجت كؿ خاجى خلكق كداب اللً . شباح الذجر 

سوكر  10سكرا كماف ِشخابً اللً لزى جنبً طكؿ اؿ . خلكق مبتتنزجش ِ الزجف كهجؿ يمكت كؿ خاجى نجؾ يقكلؾ الخاجى اؿ
كملفكف الزجف ألذر . زجف كسكرا للناس اللً مكنتش متذجؿ انوا ممكف تزبنً نً خاجى بس تزلـ السدق ـساف بتبجف الرجاؿ 

 http://bit.do/dRM4L  زججف نجى
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  :المفتقؿ الزابؽ ـبد هللا يخجٍ يكتب
 

  (ض)رخلتً مف الجامفٌ إلٍ المفتقؿ 
ازتجقظت ـلٍ ؿربات مف ساب نٍ الفسريف مف ـمرق نً مخاكلٌ منى َيهاقًَ كجدت نهزً 

  !داذؿ ـربٌ زرقاء كخكلً بقق مف الدماء؛ ناتجٌ ـف نزيؼ مف رأزً
داذؿ هذق الفربٌَ تبادلت مفى خديثا ـف لماذا أنت هنا؟ لـ يجد إجابٌَ كنت أنا كذلؾ الساب نقط 

  .مثلما لـ أجد إجابٌ لنهزٍ أيؿا ـلٍ هذا الزؤاؿ
خؿ الشمت كبدأ التهكجر ـف المشجر المجوكؿ لجقطفى شكت نتد باب الفربٌ لجدذؿ ـلجنا اثناف 

تً لفلً أرتاحَ نزُلت أخدهـ آذرافَ كاف نؿكلً يقتلنً ألزتجكبوـ طمفا نً إيجاد إجابٌ ألزُؿ
نهس الزؤاؿ نقاؿ إف لخجتً طكيلٌ نزبجا نكاف هذا زبب لكجكدم هناَ ربما كانت إجابٌ كجر منطقجٌ 

لًَ لكف نً النوايٌ ازتطاع أف يزتذرج لنهزى إجابٌ يبرر بوا كجكدق هناَ لكف أنا لجزت لخجتً طكيلٌ كزنً شلجرَ كنت أبلم 
هـ يفتقدكف ذلؾ كِ يخؽ لً أف أـترض : مَ قلت لى هؿ المظور زببا نٍ كجكدؾ هنا؟َ قاؿخجنوا ثمانجٌ ـسر ـاـ مف ـمر

 .ألننً زأقابؿ بمزيد مف اَهانٌَ ربما أكتهجت بأزُلتً ألننٍ لف أشؿ َجابٌ ترؿجنً
  لماذا أنا هنا؟ كلماذا كؿ هذا الؿججح؟

نت أنا اشلرهـَ ظننت أف الفربٌ ِ تتزق ألكثر مف ذلؾ لـ تكتؼ الفربٌ بأربفٌ أسذاص نقط بؿ اتزفت لذمزٌ ـسر أذريفَ ؾ
نالمقاـد ممتلٌُ لللايٌَ لكف نكجُنا بأربفٌ ـسر سذشا أذريف يشفدكف إلٍ الفربٌَ مكثنا أكثر مف زاـتجف كالكؿق كما هك ـلجى 

فَ كلكف لـ يجدكا نريزٌ أذرل لـ يشفد أخد أذر كلـ يرخؿ أخد مناَ ربما كانكا ينتظركف نريزٌ أذرل لجكملكا بوا الفدد للثّثً
نارتؿكا كاكتهكا بوذا الفدد كتخركت الفربٌ كزط مككب أسبى بمككب رُجس الجموكريٌ مدرـتجف نً اَماـ كيتقدموـ بفض 

الدراجات الناريٌ لتذلً الطريؽ لجمر هذا المككبَ كؿ هذا كاف يزبب الكثجر مف التكتر كالتهكجرَ نظللت كاقها أماـ سباؾ شلجر 
  .لفربٌنٍ ا

لقد كنت زفجدا نً الشباحَ بؿ كالدتً أيؿا كانت زفجدة كمف نرط زفادتوا أـطتنً ماٌُ جنجى كمشركؼ أكؿ يكـ درازً لً 
  ..نً الجامفٌَ كنت زفجدا؛ ألننً زبب نً زفادة أزرتً

نٍ ـربٌ زرقاء ِ أـلـ إلٍ أيف  يالجتنً أزتطجق أف أخدث أمً هاتهجا ألبللوا أننً قد دذلت الجامفٌ ـلٍ قدمً كها أنا أذرج منوا
  َ أـلـ أنوا تنتظرنً بكؿ سلؼ لكً تزمق منً الخكايات ـف الجامفٌَ ككجؼ كاف أكؿ يكـ لً هناؾ؟!مشجرم؟

  ..!أريد أف أـرؼ مشجرمَ كمتٍ أزتجقظ مف هذا الكابكس؟
   يتبق  ...دمحم الشفجدل أـتقدت أننً زأزتجقظ مف هذا الكابكس نً أخؿاف أمًَ كلكنً ازتجقظت بجف يدم المقدـ

http://bit.do/dRWP6   
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 زارق خجازم

ِ التخقجؽ كاف اكتر مف ـسر . .طجب هما الخقجقٌ مكانكش زت زاـات ك نص تخقجؽ
  ..لكف نً رزمً ك نً ِء مبجتكتبش نً الكرؽ. .زاـات

بس التخقجؽ نً الوكيٌ ك نخص كؿ . .التخرش ك اِنتواؾ الجزدم سًء مرـبالخقجقٌ أف 
نخص ـاداتؾ ك التخقجؽ نً . .نكرة ك الزؤاؿ ـف كؿ مفارنؾ باـتبار أنوـ متومجف مختملجف

 .سًء مرـب يمكف قشادق يككف اِنتواؾ الجزدم اقؿ رـب.. اللً ـملتى ك اللً مفملتكش
انوا اتخقؽ مفاها نً كؿ سًء  (امجنوا قبؿ التخقجؽ الرزمًمد)اكؿ خاجٌ قالتوا لما قابلتنا 

زألكا ـف الخجاب ك خزب الفجش ك "قالت . .انتماُوا الزجازًَ مجكلوا َدينوا (برا الكرؽ)
 ."الخريٌ ك كؿ خاجٌ

النجابٌ اذدت بازكرد خزاب الهجس بكؾ بتاـوا ك كؿ ككجؿ نجابٌ اذدق يتهرج ـلً الرزاُؿ 
 ..ك يسكؼ بقً كانت بتقكؿ ايى ك بتفمؿ ايى ك ردها ازام ـلً الناس الذاشٌ بتاـتوا لكخدق

ك لجى اموا مختهظٌ بس بشكرها . .زألوا لجى مكبايلوا مهجوكش شكرة لجوا منلجر خجاب. .ككجؿ النجابٌ نتد مكبايّتوا هً ك اموا
 .بالخجاب

 ."يى مبتدـمجومش؟ـندؾ اَذكاف مثّ ؿ. .لجى انت بتدـمً خقكؽ المثلجف ك مبتدـمجش كجرهـ"
ينهق يخط ايدق ـلً . .ايى الشكر بتاـتوـ مفاؾ دم. .ـرنجتوـ ازام.. مجف بجقفد مفاؾ ـلً القوكة. .بتذرجً نجف.. بتقفدم نجف"

 "هما مجكلوـ الجنزجٌ ايى.. انتك أشخاب قكم كدة..كتهؾ كدة
 "طجب انت لجى بتردم ـلجوـ كدة؟.. ككيس هً لجى نً ناس بفتالؾ رزاُؿ ـلً الهجس بكؾ مفجبجف بجؾ ك مفتبرينؾ مثاؿ"
قكلجلً سكؿ قمق كاخد بجتفرض لجى ", "اخنا مفندناش مسكلٌ مق المجؿ الجنزً كؿ كاخد خر ؛ اخنا ـندنا مسكلٌ مق التجمفات"

 .أزُلٌ بتتكجى لكاخدة بجتخقؽ مفاها ـساف مستبوجف نً نكع مجكلوا الجنزجٌ" المثلجف نً مشر
 ..مناقسات تانجٌ بقً

لجى بتدانفً ـف خقكؽ المثلججف ك مبتدانفجش ـف الناس اللً بتمارس الجنس مق الخجكانات؟ : ُجس النجابٌر
 .ـساف الخجكاف كاُف ؿفجؼ مجقدرش يقكؿ ِء _

  ازد مثّ. .نرؿنا كاف خجكاف يقدر يرنض: رُجس النجابٌ
 .اِزد هجاكلى. .مش منطقً اف خد يفمؿ خاجٌ مق ازد _

ك الخقجقٌ اف . .دــ خقكؽ المثلججف اللً النجابٌ بتخقؽ نجوـ ك بتفتبرهـ جريمٌ هً خهلٌ ك شكرة ك نجس بكؾالخقجقٌ أف كزاُؿ 
  الدكلٌ بتفاقب ـلً دق بالزجف

.. ـساف هك دق نكع التخقجؽ اللً بجتـ هناؾ. .الخقجٌ منطقً اف الدكلٌ تكدم القؿجٌ نجابٌ أمف الدكلٌ
http://bit.do/dPgPF 
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ـف زكجوا ـشاـ الخداد منٍ اماـالسيدة 
الخداد المزجكف نٍ _ـشاـ#هك تارير آذر زيارة لزكجٍ الدكتكر  2016أكتكبر  1
! !الفقرب_مقبرة#

!! هك ممنكع ـنى الزيارة بدكف إبداء أل أزبابكزنٌ كاملٌ 
منذ اكثر كممنكـكف مف الزيارة  ضضمنوـ  مفتقؿ زجازٍ صطيكجد  ( عكينح  طاتش  )نٍ ـنبرق 

! مف ـاـ ؟؟
 1.7*  2.3= زنكات كاملٌ قؿاها زكجٍ نٍ زنزانٌ انهراديٌ تخت األرض مزاختوا بالمتر  ع

! كلوا مف األزمنت
! !جدرانوا ملطٍ داُمان بالفهف اِذؿركلذا كاف زقهوا كِ تدذلوا السمس 

! !الزريرطبفا ك! !المّياتكالمذدات كممنكع المراتب 
! ـند خمّت التجريد يتـ زخب كؿ سٍءك. .زمد لى ببطانجٌ يؿفوا تختى

هٍ الزاـٌ الكخجدة التٍ يذرج نجوا مف ك )سوكر آلف التريض  ؽلـ ير السمس منذ أكثر مف . .ـامان  عػزكجٍ شاخب اؿ 
  !كجوـ تماما مف الزنازيفنٍ نترات التسدد يمنق ذرك! يككف نٍ ممر مللؽ بجف الزنازيف لجس نجى نكانذ (زنزانتى 

http://bit.do/dPgPF


أم سئ نرزلى بازمى مق زيارة أهؿ . .نرساة أزنافكِ أزتطجق اف ارزؿ لى اختجاجاتى السذشجٌ البزجطٌ كهكطٌ .. زنٌ كاملٌ
أـجد إرزالوا ـدة كختٍ األدكيٌ كثجر منوا ِ يتـ تزلجموا لى . .مزجكف آذر نٍ ـنبرق يرنض الؿابط القاُـ ـلٍ التهتجش إدذالى

! !ت لتشؿ إلجىمرا
هك خالجا مخبكس اختجاطجا ركـ أنى ازتنهذ كامؿ مدة كالدكتكر ـشاـ الخداد لى قؿجٌ كاخدة كقد أللت مخكمٌ النقض الخكـ نجوا 

.  .الخبس اَختجاطٍ
لكقايٌ ِ ازتطجق ختٍ اف أرزؿ لى خزامان طبجان ؿكلـ يتـ ـّجى كيفانٍ مف نتؽ أربٍ أشجب بى نٍ الزجف  (زنٌ  عػ )الدكتكر 

كما يفانٍ أيؿا مف تؿذـ البركزتاتا . .مف مؿاـهات الهتؽ لفدـ مفرنتٍ بالمقاس المطلكب ذشكشا بفد نقدانى الكثجر مف كزنى
الرنض هك الجكاب كقد طالب ـدة مرات بفمؿ التخلجؿ المطلكب كيختاج لفمؿ تخلجؿ ؿركرل للتأكد انوا لجزت زرطانجٌ ك

! المفتاد
أذرجكق أذجرا لفمؿ  ؼضصطسوران كاملٌ نٍ زبتمبر الماؿٍ ضضبفد ك. .بأزمٌ قلبجٌ 2016أكتكبر  15الدكتكر ـشاـ أشجب نٍ 

! !األسفٌ المطلكبٌ للتسذجص
يأتجوـ طفاـ ِ يفرنكف كنوى نٍ جرادؿ )شالد لُزتوّؾ اآلدمٍ كهذا إلٍ جانب الخرماف مف ال ماء نظجؼ أك طفاـ نظجؼ 

.  .(بكمجات قلجلٌ كقذرة 
زتطجق أف أرل زكجً أك أطمُف ـلجى ؟  لماذا ِ ا

أبزط الخاججات الخجاتجٌ الجكمجٌ ؟  كالهرساة كلماذا يجب أف يظؿ مخركما مف المّبس 
لماذا يجب اف تستد مفاناتى مف الهتؽ اَربٍ ثـ أقشٍ ما يهفلى أف يفجد مرة أذرل ما ذرج مف أخساُى كؿ يكـ بخرص سديد؟  

ؽ ؟ ذاشٌ اذا خدث نٍ يكـ جمفٌ أك مزاءن بفد الدكاـ الجكمٍ لفجادة الزجف ؟  خدث اذتناؽ نٍ هذا الهت كماذا ؿ
كلوـ كذاشٌ نٍ ظؿ الخرماف مف أل ناكوٌ أك ذؿار طازج أك طفاـ شخٍ  !لماذا يتـ خرمانوـ مف السمس ثمانجٌ أسور كاملٌ

الؿفؼ السديد ذاشٌ السباب ؟  كيفانٍ مف األنجمجا 
ِ يهتد إِ كيللؽ سوكرا طكيلٌ . .(ِ تلنٍ مف جكعكالتٍ ِ تزمف كالفبكات البزجطٌ المكجكدة نجى ركـ قلٌ )لماذا يللؽ الكانتجف 

ؿفؼ خالتوـ الشخجٌ نٍ كذكنا مف إشابتوـ باَكماء مف زكء التلذيٌ ك. .إذا كاف هناؾ جلزات مخاكـ زجذرج نجوا المزجكنكف
!! الشخهججفكالمخامجف كقاـات المخكمٌ أماـ األهالٍ 

! !الفقرب_إؿراب#هذق األزباب الزابقٌ كاف لكؿ 
 صطالخداد مف أشؿ _ـشاـ#كهك ـنبر زكجٍ الدكتكر  عمفتقّ مؿربا نٍ كينح  عضهناؾ .. قد ازدادت أـداد المؿربجفك

! مزجكف زجازٍ نٍ الفنبر
! كجرهـ نٍ زاُر الفنابرك. .مزجكف مؿرب نٍ ـنبر آذر ضضهناؾ ك
  !ـدـ ذركج أل أذبار ـنى إلٍ األهالً أك اَـّـكزجف لكقؼ اَؿراب هـ يتفرؿكف لؿلكط رهجبٌ داذؿ اؿك

زنكات نٍ زجف انهرادل  عمف خؽ زكجٍ اف يتكاشؿ مق مخامجى كأف يخاكـ مخاكمٌ ـادلٌ كمف خقى أف يطلؽ زراخى بفد 
  !قد ازتنهذ الخبس اِختجاطٍكبدكف توـ 

! ـاـ كامؿمف خؽ زكجٍ أف يرل أزرتى كأف نزكرق كنطمُف ـلجى بفد 
نرساة أزناف كأدكات نظانٌ  كقلـ ككرقٌ ككتب كمف خقى أف تتكنر لديى اختجاجاتى السذشجٌ مف مّبس 

  !أف يزمد لنا بإدذاؿ الطفاـ لىكمف خقى الطفاـ النظجؼ كالماء النظجؼ 
  !كاف الزجف بظركنى الزجٌُ زببا مباسرا نجوا.مف خقى أف يتـ ـّجى مف اِمراض التٍ

..  يذرج مف الزنزانٌ اَنهراديٌكيرل السمس  مف خقى أف
  !هذا بّغ لكؿ المنظمات الخقكقجٌ المفنجٌ بخقكؽ المزجكنجف نٍ كؿ مكاف

https://tinyurl.com/yakngxfr 
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 :زكجٌ اِزتاذ ـشاـ زلطاف الدكتكرة نوً ـبدهللا
الجكـ كانت جلزٌ قؿجٌ نض رابفٌ بمفود امناء السرطٌ 

بمفنً الكلمٌ "تخرش"التهتجش الذاتً كاف .. بالمخكمٌ الجكـ انتواكات سديدة هالً الذيف كانكا يركبكف خؿكر الجلزٌكخدثت لّ
كاجبرت كؿ كاخدة ـلً  األمجنٌ التً تقكـ بالتهتجش اكتر مف مرة تؿق يدها نً اماكف خزازٌ بفنؼ كباشرار كتكرار كـنؼ

هجف جدا سًء ـ.. الجلكس ـلً كؿق القرنشاء تّت مرات
كاركمكها  هددها رجاؿ اِمف بفمؿ مخؿر كمنفوا مف خؿكر الجلزٌ كـندما اـترؿت بنت مف البنات ـلً هذق اِنتواكات

" الخزنٌ بتذص كالزجٌُ بتفـ"كقالكلنا اف هناؾ مف يخاكلف ادذاؿ مكبايؿ داذؿ المّبس الً القاـٌ كاف  ـلً اِـتذار
كاجوزة يدكيٌ ايؿا للتهتجش الذاتً  دا لكسؼ توريب ام اجوزة اك قنابؿ اك مكبايّتمق اف هناؾ بكابات الكتركنجٌ خديثٌ ج

السديد الخرازٌ كيتـ تهتجش الداذلجف بجوا دكما بجوا ـند الدذكؿ لزجف الفقرب متكنرة بكزارة الداذلجٌ 
كركبا كامريكا  كاتفرؿنا ختً للتهتجش الفسكاًُ نً ترانزيت مطارات ا نخف نمر نً المطارات الفالمجٌ كلوا

مق اف المذاطر ـند الطجراف اف يشفد اخد الركاب بقنبلٌ مثّ الً طاُرة اكبر بكتجر مف مجرد  ابدا ما تفرؿنا ِنتواكات مثؿ هذق



" الزجٌُ بتفـ"كما زمفنا ابدا بالفالـ كلى ـف مبدأ  مكبايؿ
كاللريب انى تـ تكرار هذة اَجراءات كنهس ترتجب  التهتجش بوذق الطريقٌ يفتبر انتواؾ لخقكؽ اِنزاف كيفتبر ـقاب جماـً

كمرة نً داذؿ قاـٌ المخكمٌ نهزوا َ مرة ـند بكابٌ المفود.. التهتجش مرتجف
   http://bit.do/dQQzd   للزيارة.. قبؿ الدذكؿ للقهص الخديدم
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 ـف ابنوا جواد الخداد منٍ اماـالزجدة 
نات قكيٌ ألنى ِ يزتطجق الجكـ طالبا مزؾالفقرب _مقبرة#المفنقؿ نٍ الخداد _جواد#أرزؿ ابنٍ 

! !أف يناـ مف سدة األلـ نٍ ركبتى
سوكر كاملٌ منذ اف أشجب بتكرـ ك ارتساح نٍ ركبتى ك يزداد ألمى كؿ يكـ ختٍ اشبد ِ  صض

! يتخرؾ إِ بشفكبٌ ك ألـ سديد
ك نٍ أكؿ جلزات إـادة مخاكمٌ قؿجٌ . .سوكر ك هـ يرنؿكف ـمؿ أسفٌ لتسذجص خالتى صض

. المخامكف طلبان بازمى إلٍ القاؿٍ لفمؿ األسفٌ الؿركريٌ لتسذجص خالتىالتذابر قدـ 
! ؟الفقرب _زجف#كنماذا نفؿ هؤِء المجرمكف ـديمك اَنزانجٌ مزُكلك 

زاقكق نٍ الهرف المتخرؾ المزمٍ بفربٌ الترخجّت أربق مرات ختٍ اآلف للذركج لفمؿ األسفٌ 
! !ك أـادكق بدكف ـمؿ سٍء

! المرة اِكلٍ أذذكق لمزتسهٍ اللجماف خجث ِ يكجد جواز اسفٌ أشّن 
! ءأكزطس أذذكق لخجز مكـد لألسفٌ ك لـ يفمؿ سٍ صضك نٍ المرة الثانجٌ 

! !زبتمبر أذذكق نٍ الثالثٌ ـشرا بفد مكاـجد الفمؿ نٍ القشر الفجنٍ ػضك نٍ الثالثٌ يكـ 
الذل يسارؾ نجى جواد اـتراؿان ـلٍ اَنتواكات التٍ الفقرب _إؿراب#بفد بدء  )زبتمبر  ؽطك نٍ المرة الرابفٌ يكـ 

اذذكق إلٍ المزتسهٍ نٍ مكـد الخجز ك لكف لـ يزمخكا لى بالنزكؿ مف زجارة الترخجّت  (الفقرب _زجف#يتفرؿكف لوا نٍ 
! !ان نٍ زجارة الترخجّت لزاـات ثـ أـادكق للزجفك ظؿ مخبكس. .ـندان ك انتقامان منى لمساركتى نٍ اَؿراب

. .هـ يفلمكف شفكبٌ خركتى ك يركف ما يفانجى مف آِـ نٍ المسٍ ك الشفكد ك النزكؿ مف زجارة الترخجّت ك لكف هؤِء ِ قلب
ك خزبٍ هللا ك . .زتزّـهموـ األكخد هك التنكجؿ بالنذبٌ التٍ جمفكها نٍ الفقرب ك تفذيبوـ بكؿ كزجلٌ ممكنٌ َركاموـ ـلٍ اَ

! !نفـ الككجؿ
! كما خرمكهـ مف كؿ مقكمات الخجاة. .أدـك هللا الفلٍ الفظجـ أف يخرموـ رخمتى نٍ الدنجا ك اآلذرة

ك أنا أخمؿ إدارة زجف الفقرب تخديدان ك مشلخٌ الزجكف ك كزارة الداذلجٌ المزُكلجٌ الكاملٌ ـف زّمٌ ابنٍ الموندس 
كما أننٍ أدـك كؿ المنظمات الدكلجٌ ك المخلجٌ المفنجٌ بخقكؽ المزجكنجف .الخداد_ـشاـ#كالدق الدكتكر  الخداد ك زّمٌ_جواد#

 !لمفارؿججف الزجازججف ذاشٌ بمكاشلٌ جوكدهـ َنقاذ هؤِء المفذبجف نٍ كانٌ الزجكف ذاشٌ الفقربـامٌ ك ا
http://bit.do/dQQyF  
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  كرخلٌ البخث ـف جثٌ أبنوا المذتهً قزران منذ أربفٌ زنكات" ـمر خماد"كالدة 
ـلساف ؼ  ط/ؾ/ظضصطكقلبٍ يا ؿنايا انا دذلت المسرخٌ بتارير خبجبً ـمكر نكر ـجف ماما "

متبرـٌ بدنف الجثث المجوكلٌ كانت اذدت شكرتؾ كبفدها بكاـ يكـ قالتلٍ تلجهكنجا ركخٍ سكنٍ 
 ضضطبفا جريت كاف باللجؿ انا كجارتٍ اـ خبجبٌ بفربجٌ زكجوا كدذلت المسرخٌ  ظطظالجثٌ رقـ 

كلقجتوا جثٌ بنت انت مش  ظطظلبٍ الٍ اف كشلت للجثٌ باللجؿ ابخث كزط الجثث ـنؾ يا ؽ
تتذجؿ كاف سكلٍ ايى كانا بابخث ـنؾ ؼ الجثث كاذكاتؾ بجتشلك بجا مريـ تقكلٍ نتسٍ يا ماما ؼ 

يناير ارد كاقكؿ لوا ـمر بس مش ـمر ككنت منوارة سباب  غطرجلجى ؼ مكاف طلقٌ مف اياـ 
متهخـ كاللٍ منهكخ كاللٍ مفالمٌ مطمكزٌ ِ الى  كرد ياربٍ نجف ابنٍ سباب كلوا زل ـمر اللٍ

اِ هللا ابنٍ نجف انا مش ـارناق اذكؾ يقكلٍ اهدل يا ماما بالراخٌ كلقجت الجثٌ المقشكدة جثٌ 
بنت كجارتٍ هٍ اللٍ سانتوا انا كنت ـامجٌ مش سجهاؾ ِنٍ لك لقجتؾ ما كنش خد هايفرؼ كِ يقدر ياذدؾ مف خؿنٍ يااااااا 

كبفد تزق سوكر مف المتاابفٌ طلفت النتججٌ زلبجٌ الخمد هلل جزاتؾ يا خبجب  Dnaا مسجت كتانٍ يكـ ـملنا تخلجؿ كلدل كطبق
ماما انؾ لقجت مشابجف كجثث كقكلت انؾ تزفؼ اذكاتؾ كتنججوـ ـساف كدة انت اذدت رشاشٌ ؼ كتهؾ كمدرـٌ قبؿت ـلجؾ 

 " مف يكـ نض رابفٌعض/ؽ/ظضصطخستنٍ اككككككل يا بنٍ مف كمف يكموا كانا بابخث ـنؾ ربنا يرجفؾ لٍ بالزّمٌ ك
http://bit.do/dQeBE 

 

http://bit.do/dQQzd
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https://www.facebook.com/mona.emam.961?hc_ref=ARSrTPIiobwbyJas6vVCLj4zD5pFxN2ZRXOGkboc9rxxODm8pdJjR6dDG1nPezun8OM&fref=nf
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AF?source=feed_text&story_id=1007799416026791
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%85%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%B1%D8%A8?source=feed_text&story_id=1007799416026791
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B3%D8%AC%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%B1%D8%A8?source=feed_text&story_id=1007799416026791
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A5%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%B1%D8%A8?source=feed_text&story_id=1007799416026791
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AF?source=feed_text&story_id=1007799416026791
http://bit.do/dQQyF
http://bit.do/dQeBE
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 كجؼ اـتدنا شراخ الذاهبات للمسنقٌ؟: «ـنبر المذشكص»تدكينٌ ـف يارا زّـ 

بخاكؿ أتذكر مساهد اَـداـ اللً نً األنّـ اللً ممكف أككف 
.  لكف مش قادرة سهتواَ

يمكف البدلٌ الخمرا . أكجد مخدش شٌكر مسود ما قبؿ اَـداـ
اتشكرتَ بس الجّبجٌ الخمراء كهً ماسجٌ كزط الجّبجات 

إخنا ما سهناش . البجؿا لجوا كقق مذتلؼ ـلٍ القلبَ بتقبؿى
.  الزتات بتتفدـ بس زمفناهـ كهما بجتاذدكا
.  كبٌ اَـداـقبؿ كداَ ما كنتش بانكر نً مكقهً مف ـؽ

 The Life of David» أظف إنً لما اتهرجت ـلٍ نجلـ
Gale»  بدأت أزأؿ نهزً إزام ممكف نستلؿ ـلٍ خاجٌ شفبٌ كدا؟ مش متذكرة لك كنت اتهرجت ـلٍ الهجلـ قبؿ ما أدذؿ

ل شكيت الزتات نً ـنبر نجى خاجات تكقجتوا دذؿ نً بفؿىَ زم ما أنا مش ناكرة إمتٍ بالظبط بدأنا نتفكد ـؿ. الزجف كِ بفدق
.  (ـنبر اَـداـ)« المذشكص»

كؿ مرة كانكا بجاذدكا كاخدة يفدمكهاَ كنا . أكؿٌ التأديب« المذشكص»اللً كنا نجىَ كانت بجنى كبجف ـنبر « الفزكرم»ـنبر 
.  بنزمفوـ كهما بجنادكا ـلٍ ازموا كبجشكتكا

الدنجا دم بتفدمَ ختٍ لما زمجلتؾَ اللً بتاكلً مفاها كؿ يكـَ  الزتات اللً نً المذشكص هما اللً ـلمكنً إف كؿ خاجٌ نً
.  تتاذد ـلساف تتفدـ

تانً يكـ القرآف يستلؿَ كبفد سكيٌَ لما باقً المزجكنات يفزكا زمجّت الزت اللً اتاذدتَ الخاؿ بجرجق زم ما هك؛ هزار 
بدأتَ مهجش خد بجتاذد منى ـلساف يتفدـَ بس يكـ كاف ملجافَ كإف مف أكؿ ما الثكرة « المذشكص»قالكلنا إف . كؿخؾ ككّـ

.  َ كاف نجى كاخدة اتاذدت مف يكـ أك اتنجف(قبؿ ما ندذؿ القناطر) 2014يكنجك  23
سورَ كؿ الزتات كانت اتاذدت كاتفدمتَ أك ـلٍ األقؿ ـسر زتاتَ كبفدها الفنبر رجق يتملً  15أظف ـلٍ باؿ ما طلفناَ بفد 

. يخب الخجاةالرُجس الخالً ِ . تانً
قهلنا . المكت كاف كريب كمرنكض. 2014يكنجك  25ناكرة أكؿ مرة نزمق نجوا شكيت الزتات ـلٍ كاخدة بتتاذدَ كاف يكـ 

ـلٍ آذر الخبزٌ نؿؿ المكؿكع مؤلـ بس كنا اتفكدنا ـلجى؛ اتفكدنا ـلٍ الجّبجٌ الخمرا لما بنسكنوا . الراديك كزكتنا كـجطنا
. ف شرير الزتات ـلٍ شاخباتوـ بقٍ جزء مف الخبزٌَ كاتفكدنا ـلٍ المكتبالشدنٌَ اتفكدنا ـلٍ إ

. أنا ختٍ بطلت أكتب إمتٍ بجاذدكا كاـ كاخدة زم ما كنت باـمؿ نً أكؿ الخبزٌ
. ناكرة مرة كنا بنخكً نجوا مق كاخدة مف الزٌجاناتَ كقالت لنا إف مش كؿ الظباط قلبوـ جامدَ مش كلوـ بجقدركا يخؿركا اَـداـ

ا كاف القتؿ بجينهذ . ما نومتش كقتوا التؿاد ما بجف اقتناـوـ بسرـجٌ ـملوـ كـدـ قدرتوـ ـلٍ رؤيٌ نتججتى هؿ يفنً ذلؾ أف مومن
َ نهً نوايٌ األمر هك أمر شفب تقبلى ـند رؤيتى يخدث بسكؿ نفلً؟ «ـقكبٌ ـلٍ جريمٌ»بازـ القانكفَ كتخت مزمٍ 

بفتكا زٌجانٌ تججب اتنجف مف المزجكنات نجى بخجٌ انوـ ـاكزيف . ا منى خاجاتكأذدك« المذشكص»دذلكا نتسكا : تمثجلجٌ
طلق إنوـ أذدكا اتنجف المرة دم يفدمكهـَ بس . الكؿ بدأ يقلؽ. ـدت سكيٌ كقت. يرٌجفكلوـ خاجاتوـ اللً اتشادرت كقت التهتجش

. مسكلٌ يمكف ذانكا زمايلوـ يفملكا. ما قدركش ياذدكهـ مق بفض مف الفنبر زم كؿ مرة
.  بخاكؿ ازتدـً التهاشجؿَ بس ذاكرتً مش مزاـدانًَ أك يمكف مش ـايزة انتكر

ـنبر مقهكؿ نجى ـسر زنازيفَ كؿ زنزانٌ المهركض تكهًٌ سذص كاخدَ بس ـلساف الفدد كبجر بجخطكا نجوا « المذشكص»
.  لزجكف بتقكؿ مجف اللً هتتفدـَ كإمتٍبتججً إسارة للزجف مف مشلخٌ ا. كؿ ـنبر قدامى ازـ المزجكنتجف اللً نجى. اتنجف

. بجاذدكا المزجكنٌ اللً هتتفدـ كيذرجكا. الزجف بجقهؿ بدرمَ ظباط كزجانات بجدذلكا الفنبرَ ـارنجف هجهتخكا أنوً زنزانٌ
. الزتات تبتدم تشٌكت كإخنا نبتدم نخاكؿ نزمق اِزـ اللً بجنادكق ـلساف نفرؼ مجف اللً هتمكت

األذتجف قتلكا كذا كاخد . مش ناكرة كجر األذتجف اللً قتلكا زكاقجف تكاتؾ ـلساف ياذدكا التككتكؾ يبجفكق .تاهت منً خكاياتوـ
ّن ـملكا كدا ككانت بتدـً ربنا يتقبؿ تكبتوا كيلهر لواَ كالتانجٌ كانت بتقكؿ إنوا ما  كاتمزككاَ كاخدة منوـ كانت بتقكؿ إنوـ نف

.  ـملتش خاجٌ كإنوا مظلكمٌ
ّن ـمؿ الجريمٌ اللً متوـ بجواَ كمجف مظلكـجكا الزجف ٪ إف صصضإزام قاؿً يقدر يتأكد . َ الكاخد ما يقدرش يفرؼ مجف نف

؟  ّن السذص اللً هجقتلى يزتخؽ المكت نف
مش ـايزة خد »: زمفت الدكتكرة بتقكؿ للزٌجانٌ. ؿرزً اتكزر كأنا نً الزجفَ كرخت ـجادة األزناف نً المزتسهٍ هناؾ

أنا هاجًَ كلك لقجت إف كاخدة مختاجٌ ـّج هذلجوا تججً الفجادةَ لكف كؿ سكيٌ خد يججلً كهً . مف المذشكصتانً يججلً 
« !مهجواش خاجٌَ دا ما ينهفش

المخككـ ـلجوـ . نكرت إف المزجكنات كالبنا بجفملكا كدا ـلساف يذرجكا مف الفنبرَ كيتمٌسكا نً السمس كيسكنكا الزما كالناس
ـٌ  كالكقت الكخجد اللً الزتات . بجبقٍ مزمكح لوـ بالتريض برا الزنازيفَ لكف جكا الفنبر. سكا زم باقً المزاججفباَـداـ مش بجت

زيارتوـ مرة كاخدة نً السور بسَ مش زم الباقججف؛ )دم بتذرج نجى برا الفنبر هك لما بجركخكا المزتسهٍ أك بجذرجكا زيارة 
.  (يكـ غضمرة كؿ 



َ أك الجكـ الفالمً للدناع ـف الخجاةَ كدلكقتً نجى أهالً كتجر نً أم لخظٌ ممكف «اهؿٌ ـقكبٌ اَـداـالجكـ الفالمً لمف»بكرة 
.  «اتفدمكا»يججلوـ ذبر إف ـجالوـ اتقتلكاَ أك 

. أكقهكا الجريمٌَ ِ الخجاة
 (أثناء خبزوا« المذشكص»الشكرة مف كرازٌ يارا التً كانت تدٌكف نجوا يكمجات )

http://bit.do/dQfL8 
 

 
 المخبكس ك المذنكقٌ

تجربٌ الزجف مريرة جدا ـلٍ الزججف نهٍ هذق الهترة يفجد التهكجر نٍ خجاتى مف بدايتوا إلٍ نوايتوا ك نٍ كؿ مف خكلى ك لكف 
كجتوا بالركـ مف أننٍ ك الخمد هلل هناؾ تجربٌ أذرل تفجسوا زكجٌ الزججف ك هٍ أف تككف مفرؿٌ للطمق نجوا أك السؾ نٍ زلك

ِ أـانٍ مف هذق المسكلٌ ك لكف أزمق قشص لـ تككف متكقفٌ نقد خكت لٍ زكجٌ أخد المزجكنجف بأنوا تفبت ك ذهبت لدكتكرة 
 ك أذرل تخرش بجوا أذك (انتٍ جكزؾ مخبكس نبتفملٍ إيى ـند دكتكرة النزا  )النزا نكجدت جارتوا هناؾ نجاءت إلجى ك زألتوا 

زكجوا مف باب أنا اكلٍ مف اللريب دق كجر أف الزجانجف نٍ الزيارة ممكف يتخرش قكلجا بالزكجات ك ركـ ما تفانجى زكجٌ 
الزججف إِ أنوا زجدة نفّ قكيٌ تتزاكل نٍ ذلؾ زكجٌ المخبكس الزجازٍ مق زكجٌ المخبكس الجناٍُ ك بالركـ مف أف اِكلٍ 

ِ اقكؿ ذلؾ ِنٍ زكجٌ زججف ك لكف نفّ كؿ المجد لتلؾ َانجٌ تجد نهكر مف المجتمق لواتّقٍ تفاطؼ ك اختراـ اِذريف ك الث
 الزكجٌ لتخملوا نراؽ زكجوا ك مزؤلجات الخجاة ك أيؿا تخملوا تلؾ المجتمق الذككرل الرجفٍ المريض

http://bit.do/dQf7s 
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الزهراأبيهافاطمةعنء"دحروجعيد": 

زنى لـ يقدـ  68دلكقتً ككؿ كاخد قاـد نً بجتى كمرتاح كبجقرأ البكزت دق نً رجؿ مزف يبلم
 كيقبق نً. لبلدق إِ كؿ ذجر يهترش األرض

زنزانى انهرادم ما يقرب مف األربق زنكات كأهلى لـ يركق منذ زبفى أسور كِ يزتطق أف  
يارات اِذرم إلٍ أف مف هللا ـلجنا بكرمى كنؿلى بزيارق بابا يتكاشؿ مفوـ إِ ـبر رزاُؿ الز

الفقرب _مقبرة#امس نً
نكجدناق تفباف كلكف كجى ساخب كاشهرجزمى يهتقد التلذيى كللزكاُؿ كلدرجى سهايهى مقسكرق 

بدكف مراتب أك  كمجركخى نتججى الجهاؼ المكجكد بجزدق ككماف بدأ يفانً مف األِـ نً نقرات ظورق نتججى النكـ ـلٍ األرض
مذدات أك أم سئ منذ زتى أسور كيخرـ مف الدكاء نً أخجاف كثجرق كمف الفّج كالذهاب للمزتسهٍ نبكدق بنؿجؼ مرض جديد 
ـلٍ األمراض التً أشجب بوا ابً ؼ المفتقؿ مف ؿلط كزكر نسؿ كلكم ذبابٌ ـجف مزمنى ؿفؼ سديد نً األـشاب كما أنى 

ة كالدم نً تدهكر كِ خجاة لمف تنادم لخد أمتا هنهؿؿ زجبنوـ بجمكتكق بالبطً هك كاذكانى ِ يرل السمس منذ زتى اسور شد
لخد امتا هنهؿؿ متهرقجنا كالظالـ بجزتمد قكتى مف ؿفهنا كنرقتنا كتستنا كقلٌ خجلتنا يااارب مالنا كجرؾ قادر تأتجنا بنشر تفجب 

منى الذُّؽ  
 نزألكـ الدـاء

http://bit.do/dQgTU 
 
 

المفتقلٌ ـبجر الشهتٍ بفد ذركجوا مف الزجف 
 http://bit.do/dQQAZ: نجديك. اتفلقت كككجؿ النجابٌ كاف بجتزلٍ بجا
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 أخمد أبك زيد
قرب كمنق الزيارة ـنى كخرمانى مف خقى قرابٌ سوريف كنشؼ مف اـتقاؿ ابً كاذهاُى ثـ ظوكرق نٍ الق

 .نٍ اِمانات ختً المّبس الداذلجى ممنكـى كمنذ القبض ـلجى ِ اظف انى ازتبدلوا
  كؿ ما نفلمى نى رزاُؿ ينقلوا مخامكق مؤذرا مف ذّؿ ـركض تجديد خبزى نً نجابٌ امف الدكلى الفلجا

قؿايا تؿـ  7كّؽ الزيارة نٍ اكثر مف الفسرات مف نزِء الفقرب يفجسكف نهس المأزاة نٍ ظؿ ا
 .مكاطف بّ زيارة منذ اكثر مف ـاـ 1000قرابٌ 

http://bit.do/dQQBW 

http://bit.do/dQfL8
http://bit.do/dQf7s
http://bit.do/dQgTU
http://bit.do/dQQAZ
http://bit.do/dQQBW
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 ـبد المنفـ إبراهجـ متكلً ـف كالدق المخامً الخقكقً ابراهجـ متكلً

  المدانق الخقكقً ابراهجـ متكلً ـف كمجٌ الكجق كالمأزاق التً يتفرض لى كالدق
ممنكع مف الزيارق الً األف اكؿ كسرب كلبس زم   كالدم مكجكد نً زنزانى انهرادم كظلماء

لـ نراق منذ اـتقالى كلـ نفرؼ كجؼ خالى . .مخطكط نً زجف سديد الخرازى زئ الزمفى  الزنت
هك كأذً كجمجق المفتقلجف  ازُؿ هللا اف يخهظى بخهظى كيرـاق بفجنى التً ِ تناـ  الً األف

كالمذتهججف 
http://bit.do/dQQNA 

 
 
 
 
 

 
 

 الزجدة أمانً خمدم ـف زكجوا الشخهً خمدم مذتار
مش ـارنٌ اقكؿ ام خاجى مف بفد ماججت مف الزيارة امبارح خمدل ساؼ مجرنا ألكؿ مرة مف 

ش ـارؼ اخهظ سكلى كمالؾ لفب مفاق كساؼ نارس سوكر كساؼ مالؾ بجقكلٍ ـ 9اكتر مف 
كساؼ ملؾ كهللا خاجٌ شفب اكل كانت زاـات اِنتظار كزاـٌ الهراؽ ك الكِد مذبجف 

هناؾ اتفملنا مفاملٌ زبالٌ بفض األكؿ مش بجدذؿ كاللبس كالهرش ممنكع .. دمكـوـ ـلساف ابكهـ
قلتلى كهللا طجب متفالجكهـ اخزف يدذؿ لجى الزبب اشؿ اخنا ذايهجف ـلجوـ رديت لما اتلشت 

الفشر ـلساف نص زاـٌ كخكلجؾ اكتر  ظالهجر ؿ  عاذرج مف .. مردش كاتكتـ كهللا انا تفبت
مف ـسريف امجف سرطٌ ماسجف ياذدكا نلكس مف الناس بس خزبٍ هللا كنفـ الككجؿ نجوـ يارب 

ف نؾ الكرب كهللا ـندل ثقٌ كامؿ هللا اف انؾ هتذرج انت ككؿ المظلكمً
http://bit.do/dQQNP 
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 «كالذيف مفى». .هساـ جفهرأيمف الشجاد .ا

ِ أـرؼ إف كاف هساـ جفهر؛ الباخث الجاد الذلكؽَ كشاخب التارير الطكيؿ نً مكاجوٌ 
قد قؿٍ نجى ـامجف  بقكة القانكف بفد أف يككف (اِختجاطً)التطرؼ الدينً نكريا زجلادر مخبزى 

إـّف خالٌ الطكارئ؛  (إـادة)كاملجف يتموما الزبت القادـَ أـ أف سجُا مما جربناق قبؿ أياـ نً 
ٌو لخرنجٌ النصَ ِ مقشدق أك ركخى)بفد زاـات مف انقؿاُوا  قد يككف نً  (مق مراـاةو سكلج

  األنؽ؟
َ الكاتب «هساـ جفهر»لزمجؿ بفد أزبكعَ كتخديدا نً الخادم كالفسريف مف هذا السور يككف ا

الشخهًَ كالباخث الجادَ كشاخب التارير الطكيؿ نً المكاجوٌ الهكريٌ للتطرؼ الدينً قد 
ـلٍ ذمٌ التخقجؽ ـامجف كاملجفَ ككما نومت مف مخامجىَ  (اِختجاطً)أمؿٍ نً مخبزى 

ـامجف كجر مرات تفد ـلٍ أشابق الجد الكاخدةَ َ طكاؿ اؿ(الذم هك مخبكس ـلٍ ذمتى)لـ يزتدع للتخقجؽ  (ككثجريف كجرق)نالرجؿ 
كانت منذ ما قد يزيد ـف الفاـ  (كالفودة ـلٍ الراكم)كآذرهاَ خزب ما ذكر المخامً ككرد نً المكقق المذشص ألذبارق 

يككف قد قؿٍ كأيا ما كانت دقٌ تلؾ األرقاـَ التً تبقٍ نً النوايٌ نٍ ذانٌ التهاشجؿَ نكاقق الخاؿ أف الرجؿ س (!)كنشؼ الفاـ 
 .ـامجف كاملجف بّ مخاكمٌَ بؿ كختٍ بّ قرار اتواـَ يخجلى إلٍ المخاكمٌ (بفد أزبكع)نً مخبزى 

 (!) «تجديد الذطاب الدينً»المهارقٌ أنؾ ِ يمكف أف تؿق ـنكانا لمسركع هساـ جفهر؛ المخبكس منذ ـامجف بّ مخاكمٌ كجر 
ـ الذم كانت دكاُر قريبٌ مف اَذكاف المزلمجف قد نزهت مسركـى الهكرم ربما ِ يكجد لدم ما أؿجهى ـف الشخهً المذؿر

 Islam online قبؿ زنكاتَ كالذم كاف قد زبقنً نٍ الكتابٌ ـنى كـف مسركـى الطمكح« لتجديد الذطاب الدينً»المتمجز 
َ كمشطهٍ النجارَ ككارـ منوـ مشطهٍ كامؿ الزجدَ كـمرك السكبكٍَ كـمرك خمزاكلَ كأخمد ـبدربىَ كخنا جريس)أزاتذة 

كلكنً هنا أكتهًَ كما نفلت نً هذا المكاف مف قبؿ بأف أنسر بفؿا مف أنكارق التً ِ أـرؼ كجؼ  (ككجرهـ.. يخجٍ نً األهراـ
  .كجد طريقى نً نوايٌ المطاؼ إلٍ زجف بّ مخاكمٌ (كتلؾ أنكارق)
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الجاد ـف األزس الّزمٌ لبناء مجتمق مشرم يتشالد مق  يتخدث الباخث (نسرت قبؿ سوريف)نً رزالٌ مطكلٌ كتبوا مف زجنى 
َ كتجنب الطاُهجٌَ كإنشاؼ المرأةَ لكنى يبدأ «كالخهاظ ـلٍ الدكلٌ المشريٌ»القرف الخادم كالفسريفَ نجسدد ـلٍ المكاطنٌَ 

لرزمجٌ ككجر الرزمجٌَ مفددا بالتأكجد ـلٍ اِـتراؼ بالتفدديٌ كالتنكع نً المجتمق المشرمَ بتقالجدق كتراثى الممتدَ كنذبتى ا
إلرَ . .مهاهجـ تجانس النزجح المشرم بخكـ تقالجد ثقانٌ النورَ مؿجها إلجوا ثقانٌ المتكزطَ كثقانٌ الوجرة إلٍ النهط كثقانٌ الفكلمٌ

يٌ خريٌ كـدالٌ ككرامٌ إنزاف)كسؼ ـف هذا التفدد كالتنكع مق كخدة األهداؼ كالسفارات  ضضصطككجؼ أف مجداف التخرير 
 (تنمجٌ/ كـجش

ككاف الباخث الجاد قد سارؾ منذ نخك ـسر زنكات بدرازات متفمقٌ ؿموا كتاباف خررهما الدكتكر ـمرك السكبكًَ كشدرا ـف 
أخد الكتابجف تناكؿ . مركز األهراـ للدرازات الزجازجٌ كاِزتراتجججٌ كقت كاف الدكتكر ـبدالمنفـ زفجد يترأس مجلس إدارتى

َ كتناكؿ نجى هساـ تجربٌ اَذكاف نٍ «أزمٌ اَذكاف المزلمجف»َ أما الثانً نكاف ـف «ار إزّمً ديمقراطًإسكالجات بناء تً»
نً »الفمؿ النقابً؛ زجطرة كتزججزا كازتذداما « تأمجـ»الفمؿ النقابً مفتبرا أنوـ نخكا منخٍ النظاـ الخاكـ ذاتى نً مخاكلٌ 

كمنتقدا . كخؿ لمسكلٌ الخظر الرزمً لنساط الجماـٌ المزتمر منذ ـقكد« لفلنجٌمخاكلٌ َيجاد منبر زجازً يتزـ بالمؤززجٌ كا
يّخظ هساـ نً درازتى كجؼ . كلبٌ الممارزٌ الزجازجٌ الزاـقٌ كالدـاُجٌَ كالخرص ـلٍ إسراؾ الرمكز كالقجادات اَذكانجٌ

 .ذرل نٍ ظؿ انفداـ الثقٌ المتزايد بجف الطرنجفبجف اَذكاف كالقكل النقابجٌ كالزجازجٌ األ« الفمؿ المسترؾ»كابت القدرة ـلٍ 
المدانفٌ ـف خقكؽ المرأة « كثجقٌ األزهر للخريات»كراء إشدار  طضصطكباَؿانٌ إلٍ ككنى كاخدا ممف كقهكا بجوكدهـ ـاـ 

إلٍ مساركتى نً  كخريٌ الفقجدةَ كالنابذة ألنكار متطرنٌ كانت قد تزربت لمجتمفنا منذ زبفجنجات القرف الماؿًَ كما باَؿانٌ
التً أينسُت بقرار مف ـشاـ سرؼَ رُجس الكزراءَ لكأد رياح نتنٌ طاُهجٌ بدت نذرها نً األنؽ بفد « لجنٌ الفدالٌ الكطنجٌ»

كاف هساـ جفهر منسلّ ـلٍ الدكاـ . أزكاف كما تّها مف دماء أيريقت ازتفراؿا للقكة أماـ مازبجرك/ أخداث قريٌ الماريناب
: «السركؽ»)قرأنا لى نً هذق الجريدة  ضضصطنً يناير . بقؿايا الخريات الدينجٌ كقبكؿ اآلذر (بى ذلؼ القؿبافختٍ جرل تلجً)
َ كالتً تزببت خزب ما كرد نً مقالى نً مجمكـٌ مف الظكاهر الثقانجٌَ «ناُض التديف»ـف ما أزماق ظاهرة  (ضضصطيناير  ؽ

 :كشهوا بالذطجرةَ كـددها نجما يلً
 .لّذتّؼ الدينً كالثقانً بمفنٍ ـدـ اِـتراؼ باِذتّؼ أك القبكؿ بىَ ناهجؾ ـف اخترامىػػ الخزازجٌ 

 .ػػ التمركز خكؿ الذات الثقانجٌ ػػ الدينجٌ بمفنٍ الخكـ ـلٍ اآلذريف كنؽ مفايجر الثقانجٌ التً تخكلت إلٍ مفايجر ؿجقٌ
 .التهرقٌ نً المفاملٌ: ػػ التمججز

 .ك مكقؼ سفكرل دكف زبب أك تهكجر مزبؽ أك مفرنٌ كانجٌتسكجؿ لرأم أ: ػػ التخامؿ
الدينٍ أل النظر إلٍ المزلمجف كالمزجخججف باـتبارهـ كتّ مشمتٌ ِ تخكل داذلوا أل اذتّؼ أك / ػػ النمطجٌ كالتفمجـ الثقانٍ 

 .تنكع
لجناقش نً  (المخبكس بتومٌ التطرؼ) كبفد أف يؤكد ـلٍ قجمٌ التنكعَ كختمجٌ قبكؿ اآلذر نً مقالى هذاَ يفكد الكاتب الشخهً

اَذكافَ منبوا إلٍ « جماـٌ»مزألٌ الذلط بجف الدـكم كالزجازً ـند الجماـات الزلهجٌ كما ـند  (طضصطيناير )مقاؿ آذر 
ـمؿ ذطكرة الذلط بجف المطلؽ كالنزبًَ كالذم تجلٍ ػػ خزب ما يقكؿ نً مقالى ػػ ـند كثجر مف الخركات اَزّمجٌ التً دذلت اؿ

 .«كانلٌ أك متلانلٌ أف لكؿ طرح مقتؿجاتى كسركطى»الزجازً 
الدـاًُ الراُحَ نالذّشٌ أنؾ ِ يمكف أف تؿق ـنكانا « المشطلد»الثابت إذفَ كبلض النظر ـف تخهظً المبدًُ ـلٍ 

الذم ألزباب مهوكمٌ  المشطلد/ ؛ الفنكاف «تجديد الذطاب الدينً»كجر  (المخبكس منذ ـامجف بّ مخاكمٌ)لمسركع هساـ جفهر 
كهؿ هناؾ إجابٌ أكؿد مف ذلؾ ـف أزُلٌ الفدؿ كالظلـ نً مشر . نوؿ هناؾ مهارقٌ أكثر مف ذلؾ.. بات يمأل نؿاءنا الهكرم

  اآلف؟
 «مجلس الكناُس الفالمً»سوادة اللجبرالً القبطً ـف هساـ جفهر لـ تذتلؼ نً مؿمكنوا ـف ما كرد نً رزالٌ للرُجس مف 

َ زجظؿ مخجرا لمراقب مثلًَ (رخـ هللا المتنبً)ختٍ لـ يفد هناؾ ما تزتلربى نً مشر : اُب خكلنا تراكمتَ أكررركـ أف اللر
ختٍ كإف لـ أكف قد ـرنت هساـ جفهر أك اطلفت ـلٍ نتاجى الهكرمَ أف أجد اتواما للرجؿ بالتطرؼ الدينًَ ثـ أقرأ ما كتبى ـنى 

لك كانت هناؾ سوادة تفطٍ للمكاطف الشالد نً مشر لكاف األجدر بوا هساـ »ق دكتكر خنا جريس؛ البرلمانً القبطً مف أف
ـؿكا نً المجلس اِزتسارم الذم كاف المجلس األـلٍ  (شاخب السوادة)كلمف ِ يفلـَ نقد كاف الدكتكر جريس . «جفهر

ر لـ تذتلؼ نً مؿمكنوا ـف ما سوادة اللجبرالً القبطً ـف هساـ جفؼ. ضضصطللقكات المزلخٌ قد اذتار أـؿاءق نً ديزمبر 
تزتلرب أف يكشؼ  ػضصطأبريؿ  ؽطمكجوٌ إلٍ الرُجس ـبدالهتاح الزجزً نً « مجلس الكناُس الفالمً»كرد نً رزالٌ مف 

التزامى بالفمؿ اَنزانً كمساركتى »ركـ ما نفرنى مف . الباخث القابق نً الزجف بّ مخاكمٌ بأنى مف مؤيدم األنكار المتطرنٌ
 .«يٌ نً الخكار كالتهاهـ بجف األديافَ كانسلالى بخؿ النزاـاتاَيجاب

كلكننا نفرؼ أف الزجف ذهب أك يكاد بما تبقٍ مف بشرق نتججٌ لمرض مزمف . ِ نفرؼ ماذا زجخدث مق هساـ جفهر بفد أزبكع
 .(نؿّ ـف قاُمٌ طكيلٌ مف أمراض مزمنٌ كخادة ِ مجاؿ هنا لتفدادها). نٍ الفشب البشرم

بذكر هذا »لكننا قرأنا ما كتبى مف مخبزى إلٍ إبنىَ مخدثا إياق ـف أخهادق؛ . ؼ ماذا زجخدث مق هساـ جفهر بفد أزبكعِ نفر
أنا لـ كلف أكهر بوذا الكطف »: َ منبوا إياق«خب الكطف كاِنتماء إلجى»مسددا ـلجى أف يزرع نجوـ . كما يشهوـ نً رزالتى« الكطف

  «أك كهركا نخجنوا زأتجقف أف ؿريبٌ زجنً قد ذهبت زدل إف كهرت. .نّ تدـوـ يكهركا بى
كأف قكاُـ . ِ نفرؼ ماذا زجخدث مق هساـ جفهر بفد أزبكعَ كلكننا نفرؼَ كما كتبنا هنا مف قبؿ أنى كاخد مف كثجريف

ربما « ف مشريجفمكاطنً»كنجوا آِؼ مف أزماء . نجوا أزماء زمفنا ـنوا. تلؾ طكيلٌ جدا« اختجاطجا»المخبكزجف « المنزججف»
  .(كلكف دـكاتوـ ـند هللا مزمكـٌ)لـ نزمق ـنوـ أبدا 



كنً كجاب بجانات . (الشخهً)كالخاشؿ أف نً دكلٌ ِ تفرؼ السهانجٌَ لف نفرؼ أبدا ـدد هؤِء الذيف هـ نً مثؿ خالٌ زمجلنا 
َ موما تخركا مف دقٌ كجر اِـتماد ـلٍ ـف ـدد المخبكزجف اختجاطجاَ ِ يملؾ أشخاب الرأم مثلنا« رزمجٌ»كأرقاـ « خككمجٌ»

لخقكؽ اَنزافَ أك كجرهما مف هجُات « الرزمً»ما هك متكانر مف بجانات شادرة ـف نقابٌ الشخهججفَ أك المجلس القكمً 
المجتمق المدنً ـف أـداد المخبكزجف اختجاطجاَ كـف ظركؼ اختجازهـَ كـف مدل مطابقٌ ما يجرل مفوـ مف إجراءات لشخجد 

  .(أهموا التجديد الذم يبدك مهتكخا لقرارات الخبس)انكفَ أك باألخرل لركخى الؽ
ـف أف أـداد « كخدة الفدالٌ الجناُجٌ بالمبادرة المشريٌ للخقكؽ السذشجٌ»شادر قبؿ أكثر مف ـاـ ـف « مكثؽ»يتخدث تقرير 

كهـَ خاؿ خبزوـ الطكيؿ ذلؾ . (مكاطنا عػعض)المخبكزجف اختجاطجا ألكثر مف ـامجفَ كنً أربق مخانظات نقط قد يشؿ إلٍ 
بمزمٍ آذرَ بفد أف نزـت « اِـتقاؿ»نوؿ هك . َ كما يقكؿ الدزتكرَ كالقكاـد القانكنجٌ المزتقرة«أبرياء ختٍ تثبت إدانتوـ»

يٌَ كالتً نً القبض كاِـتقاؿ دكف التقجد بقانكف اَجراءات الجنائ« المطلقٌ»المخكمٌ الدزتكريٌ مف رُجس الجموكريٌ زلطتى 
 ؼضالقؿجٌ رقـ )بفدـ دزتكريتوا  ظضصطكاف يتمتق بوا بمكجب المادة الثالثٌ مف قانكف الطكارئَ كالتٍ قؿت المخكمٌ نً يكنجك 

  ؟(ؽ دزتكريٌغضلزنٌ 
 نً« ـقكبٌ»كاقفجا إلٍ « اِختجاطً»الزؤاؿ يظؿ لألزؼ مطركخا بالنظر إلٍ ـديد الخاِت التً نذسٍ أف يتخكؿ نجوا الخبس 

 .َ أك ـلٍ ذمٌ مخاكمٌ تطكؿ لزنكات«ييهتد كِ ييللؽ»ذاتىَ زكاء كاف ـلٍ ذمٌ تخقجؽ 
نً كتاب موـ للناُب الزابؽَ كرُجس  (كأسرنا هنا مف قبؿ)ِ نفرؼ ماذا زجخدث مق هساـ جفهر بفد أزبكعَ كلكننا كنا قد قرأنا 

الخبس اِختجاطً ينبلً أِ يتخكؿ »أف : (ؼصصط ػػ« دار السركؽ»أشدرتى )زرم شجاـ « القاؿً»مخكمٌ النقض األزبؽ 
بخاؿ إلٍ ـقكبٌَ أك تدبجر اخترازم هك نً مشاؼ الفقكباتَ كذلؾ التزاما بقكاـد السرـجٌ الدزتكريٌ التً ِ تججز تكقجق ـقكبٌ 

طبجفتى اِزتثناُجٌَ أك إِ بخكـ قؿاًُ كبفد مخاكمٌ ـادلٌ تتكانر نجوا للمتوـ ؿمانات الدناع ـف نهزىَ كما يجب أِ يذرج ـف 
  .«ـف أهدانى التً خشرها الدزتكر نً ؿركرة كشكف أمف المجتمق

كما كنا قد قرأنا للدكتكر أخمد نتخً زركر نً تقديمى للكتاب ذاتى ما نفرنى مما ازتقرت ـلجى مخكمٌ النقض مف قكاـد للفدالٌ 
« رها اِنتُات ـلٍ خريات الناس كخبزوـ دكف كجى خؽِ يؿجر الفدالٌ إنّت مجرـ مف الفقاب بقدر ما يؿً»تقؿً بأنى 

 .(ؽ ؼؼلزنٌ  ؽصعغظالطفف رقـ )
الطفف رقـ )« ِ يؿجر الفدالٌ إنّت مجرـ مف الفقاب بقدر ما يؿجرها اِنتُات ـلٍ خريات الناس كخبزوـ دكف كجى خؽ»

 (ؽ ؼؼلزنٌ  ؽصعغظ
الخريٌ السذشجٌ خؽ طبجفٍَ كهً مشكنٌ ِ »دزتكر يقرر أف  ـلٍ (٪ؽؾككانقنا بأكلبجٌ )كقبؿ ذلؾ كبفدقَ كنا قد قرأنا 

ختٍ تثبت إدانتى نً مخاكمٌ قانكنجٌ « برمء»المتوـ : َ قبؿ أف يؤكد هذا نً مادتى الزادزٌ كالتزفجف بأف(عغالمادة )« تيمس
َ كالذم تكاترت ـلجى «الفدالٌلمفنٍ »كهك النص الذم يمثؿ الجكهر الذم نفرنى .. ـادلٌَ تكهؿ لى نجوا ؿمانات الدناع ـف نهزى

 .(مثاِ ضؼؾضمف دزتكر  ؼػالمادة )الدزاتجر المشريٌَ منذ أف ـرنت الدكلٌ المشريٌ الدزتكر 
َ يبقٍ مف الكاجب كالؿركرم أف أؤكد أف هذا المقاؿ لجس ـف «ـمجاء»َ كالفدالٌ كما ـرنناها «مجردا»ألف الفدؿ كما ـرنناق 

نالرجؿَ ككؿ مف كردت أزماؤهـ نً هذا المقاؿَ لجس أكثر مف مثاؿ أردت أف أؿربى . ذلؾ هساـ جفهر تخديداَ كإف بدا كجر
اء كسايٌَ أك تقرير « الوجزتريا نً مشر»كالذيف كاف أف قادتوـ . للكثجريف الذيف نفرنوـَ أك ِ نفرنوـ رى إلٍ كجاهب الزجكفَ جى

  .َ كأخجانا ختٍ بّ قرار اتواـ«ِ مخاكمٌب»كأكلبجتوـ الزاخقٌ . ِ تتلجر نجى كجر األزماء« نمطً»أمنً 
ثـ أـكد ألذكر كؿ مف يسكك ؿاُقٌ الفجشَ كما أكلُؾ الباخثجف ـف الرذاء كاِزتقرار كالرزؽَ بما ـرنناق نٍ مأثكراتنا ـف 

نذر بذراب الظلـ ـ»كبما قرأناق نً كتبنا ـف ابف ذلدكف مف أف . «ما يذهب الرزؽ»َ كبما تفلمناق مف أمواتنا ـف «البركٌ»
 .«الفمراف

 ..كبفد
َ بؿ لفلً أككف متكاؿفاَ أك كاقفجا نأكتهً بالتذكجر بما تفلمناق «الرخمٌ نكؽ الفدؿ»نلفلً ِ أذهب إلٍ القكؿَ ركـ كجاهتى بأف 

نً ازتذداـ « تفزها»نكؽ النشكص كاألخكاـ كاَجراءاتَ « الخقجقً»مف كتب القانكف كسجكخ القؿاة األجّء مف أف الفدؿ 
َ األمر الذم ينسر نً المجتمق ثقانٌ التسهً كاِنتقاـَ كاللدد نً (بركح هذا القانكف أك ذاؾ« ـشها»)هذا النص أك ذاؾ 

؛ التً «خكمٌ القانكف»؛ الذم هك إخزاس ِ مجرد نشكصَ  كهؿ تكانرت «الفدؿ»كإِ نباهلل ـلجكـ هؿ تكانر . الذشكمٌ
ـف مودل )مٌَ نً ترؾ سجر ـلٍ أبكاب التزفجف يمكت نً مخبزى مريؿا؟ تتلذص نً الردع كالخجلكلٌ دكف كقكع الجرم

بتومٌ إهانٌ المؤززٌ التً قؿٍ نجوا  (اِختجاطً)َ أك الفكدة بأخد سجكخ القؿاةَ بزجارة إزفاؼ إلٍ مخبزى (ـاكؼ أتخدث
  .(ـف المزتسار الذؿجرل أتخدث)ـمرق؟ 

رانًَ أك مخمكد خزجفَ أك كجرهما ممف ِ نفرؼ نً مخبزوما نً ترؾ إزماـجؿ اِزكند (الخقجقً)هؿ تكانر الفدؿ 
زنكاتَ أك ختٍ سوكرا بّ تخقجؽَ أك ختٍ باتواـ مفلؽ بّ قرار إخالٌ إلٍ مخاكمٌ تقؿً بإدانٌ أك براءة؟  (اِختجاطً)

اطًَ الذم امتد لزنتجف نً ترؾ هساـ جفهر يهقد بشرق نً مخبزى اِختً« اَنزانجٌ»َ كِ أقكؿ (الخقجقً)بؿ هؿ تكانر الفدؿ 
 .ـلٍ ذمٌ تخقجؽ ِ ينتوً

  ..أزتهتً ؿماُركـ
: (ملسو هيلع هللا ىلص)كما أرجك هللاَ الذم لـ يبؽ لنا كجرق أف يتدبر كؿ شاخب زلطٌَ ككؿ جالس ـلٍ منشٌ ـدؿ قكلى .. أزتهتً ؿماُركـ

بىجفى »  .«هللًا خجاباتقكا دـكة المظلكـ كلك كاف كانرا نإنىوىا لىٍجسى بىٍجنىوىا كى
http://bit.do/dQXSL 
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 (ـف شهخٌ ـشاـ زلطاف نقّ).. .بجاف إلٍ الرأم الفاـ
كما زبقوا كما تّها مف جلزاتَ أثبت سككام مما  2017َ/ 5/ 20بمخؿر جلزٌ 

أتفرض لى مف تفذيب داذؿ زجف الفقرب أماـ مخكمٌ جنايات القاهرة التً تنظر ما 
ا مف منفً مف الطفاـ كالسراب كالفّج كالنكـ  َيفرؼ بقؿجٌ نض اـتشاـ رابفٌ بدءن

كانتواءن بازتفماؿ الزّح كالكّب البكلجزجٌ كالمكاد الخارقٌ ـلٍ كالزيارة كالتريضَ 
مف خملٌ التجريد المكندة مف مشلخٌ الزجكفَ  2017/ 5/ 2نخك ما خدث مزاء يكـ 

 ..دمحم الذلجشً مزاـد كزير الداذلجٌ كـدد مف الؿباط/ بقجادة كتكججى كإسراؼ اللكاء
خكمٌ القاؿً خزف نريد مف ذطأ كما أثبت بمخاؿر الجلزات ما يرتكبى رُجس الـ

مونً جزجـ يرقٍ إلٍ درجٌ اللش كالتكاطؤَ بإشدارق نوايٌ كؿ جلزٌ قرارق بازتمرار خبزً اختجاطجنا ـلٍ ذمٌ القؿجٌ 
إجراءات التً جفلت الخد األقشٍ للخبس اِختجاطً ـامجف نقط بما يخجؿ كشهً مف  143المذككرة بالمذالهٌ لخكـ المادة 

ًن  ا إلٍ مذطكؼَ مختجز ـلٍ كجر إرادتً كبازتفماؿ القكةَ كهما ركنا جريمٌ الذطؼ المنشكص ـلجوا نً قانكف مخبكس اختجاط
نأشبد كؿفً ـلٍ كجى التخديد كالدقٌَ رجؿ زجازً يذتلؼ مق النظاـ الخاكـَ يتـ ذطهى بكازطٌ قاؿًَ ثـ ييكدع .. الفقكبات

كاف يخدث نً الفشكر الكزطٍ بالؿبطَ مف تخالؼ الثالكثَ الخاكـ  نهس ما.. بزجف الفقرب لتمارس ـلجى أبسق شكر التفذيب
 !..كالقاؿً كالجّد

ا نامتنفت ـف ختٍ  ا ـف إجراء التخقجؽ نً كقاُق التفذيبَ كتبفتى النجابٌ الفامٌ أيؿن كخجث أف القاؿً المذككر ِ زاؿ ممتنفن
ا ـلٍ انتواؾ القانكف بقرارق بازتمرار خبزً اختجاطجنا  مجرد البدء نً التخقجؽَ كما أف القاؿً المذككر ِ زاؿ ختٍ الجكـ ميشرن

 ..أك مذطكننا
كأف التفذيب ِ زاؿ ييمارس بخقً يكمجناَ ككاف آذرق منق مجاق السرب ـنً كمنق البطاطجف كمنق التريض بؿ كمنفً مف مجرد 

ت تؤكد ـلٍ ازتخالٌ ازتمرار كؿفً رؤيٌ السمس كتنهس الوكاءَ كأف تقارير أطباء زجف الفقرب التً اكتظت بوا الملها
ا بفد تركجب زتٌ مزامجر نً ـمكدم الهقرم كجراختجف نً الركبتجف  ..المفجسً الراهف ذشكشن

 :لذلؾ أـلف
ا مف الجكـ الثّثاء  كذلؾ لخجف خؿكر لجنٌ تخقجؽ دكلجٌ  2017/ 10/ 17اَؿراب السامؿ ـف الطفاـ كالسراب كالكّـَ بدءن

ا مف خقكقجٌ طبجٌ تابفٌ لأل مـ المتخدة كلجنتوا المذتشٌ بمناهؿٌ التفذيبَ كالتً كقفت مشر ـلٍ اتهاقجتوا نأشبخت جزءن
ا كالقانكفَ لتقكـ بالمومٌ التً امتنفت الزلطات المشريٌ ـف القجاـ بواَ كهً التخقجؽ نً جراُـ  التسريق الداذلً المشرم ملزمن

كقهً الزجازً الرانض للنظاـ الخاكـ إلٍ مكقؼ مؤيد كمزاندَ ـلٍ التفذيب بخقً نً زجف الفقرب بقشد خملً ـلٍ تلججر ـ
القاؿً خزف نريد بشهتى رُجس : كهذق الجراُـ تمت كِ زالت تتـ مفً بتكرط مزؤكلً جوات ثّثٌ هـ. الركـ مف إبّكً بذلؾ

 .المخكمٌ كالقاؿً نبجؿ شادؽ الناُب الفاـ كاللكاء مجدم ـبداللهٌار كزير الداذلجٌ
http://bit.do/dRg4j 

 
 

 ـف الطبجب إبراهجـ الجمانً
 ..زرنا إبراهجـ يكـ اَثنجف الماؿً

أتٍ إبراهجـ الزيارة ـلٍ كرزً متخرؾ بزبب ـملجٌ الزاُدة اللً ـملوا يكـ الزبت 
7/10/2017.. 

 ..الفملجٌ هقكؿ هنا سكيٌ تهاشجؿ ـف اللً خشؿ مق إبراهجـ قبؿ كأثناء كبفد
كألنى زم ما أـرنى مف النكع اللً بجزتخمؿ َبدايٌ إبراهجـ ظؿ نترة تججلى آِـ سديدة نً بطنى

لخد َاأللـ كما بجخبش يستكً كِ يسلؿ اللً خكالجى كاف بجاذد مزكنات كذّص كيفدم المكؿكع
الشبد  8اـٌ مف سدة األلـ إبراهجـ شخً مف النكـ السَما جى يكـ الزبت اللً ـمؿ نجى الفملجٌ

بفد الظور  2أذد مزكنات كخاكؿ يناـ ماـرنش لخد الزاـٌ َتقريبا كهك خرنجا بجتلكل مف األلـ
بفد زاـٌ َنطلب مف اللً مفاق ينادكا ـلٍ الساكيش ـلساف يركح المزتسهٍ ألنى خس اف الزايدة ممكف تنهجرَكهك تفباف جدا

بفد بفض التخالجؿ دكتكر الزجف أذجرا َش كنزؿ إبراهجـ مزتسهٍ الزجفكنشؼ تقريبا مف التذبجط ـلٍ باب الزنزانٌ جى الساكم
قاؿ دم زايدة مق اف إبراهجـ قالى كدا نً األكؿ لكنى انتكرق بجزتوبؿَ بفدها دكتكر الزجف قالى هنخجزؾ هنا نً المزتسهٍ لخد 

http://bit.do/dRg23
http://bit.do/dRg23
http://bit.do/dRg4j


د إمكانجات نً الزجف كبفد خكالً الشبد لكف بفد خكارات كرنض مف إبراهجـ كإشرارق انى يتخكؿ لمزتسهٍ ذارجً لفدـ كجك
 ..زاـات تـ ترخجلى لمزتسهٍ كادم النطركف 5

ـلٍ زبجؿ المثاؿ لما طلب مف إبراهجـ يفمؿ ـجنٌ بكؿ أشرت الخرازٌ اف الساكيش اللً  -نً المزتسهٍ كبفد الهخكشات 
كنفّ إبراهجـ كاف نً الفملجات َالفملجات نكراالجراح قاؿ ِزـ يدذؿ إبراهجـ   -!متكلبش مفاق يدذؿ مفاق الخماـ كهك بجفمؿ الفجنٌ

قبؿ دذكؿ خجرة الفملجات أشرت الخرازٌ تدذؿ تأمف الخجرة كأشرت اف أنراد منوـ يقهكا ع َكثلث مزاءا 11تقريبا الزاـٌ 
لشت الفملجٌ مزاءا خ 12تقريبا الزاـٌ َباب الفملجات ـلساف يسكنكا إبراهجـ كيراقبكق ختٍ أثناء الفملجٌ كدا اللً خشؿ نفّ

كالجراح قاؿ َبراهجـ هتهؿؿ هنا نً   -!نزجت أقكؿ اف أثناء كؿ دا إبراهجـ متكلبش -كتـ نقؿ إبراهجـ للقزـ الداذلً كهك متكلبش 
 ..المزتسهٍ يكمجف تّتٌ لخد ما نطمف ع الجرح

ع َرنؿكا مق اف أثر البنح لزى مارخشبفد الفملجٌ ابتدت آِـ بفد الفملجٌ تظور كإبراهجـ طلب كذا مرة يهككلى الكلبش لكنوـ 
كألف إبراهجـ كؿ الهترة دم ماـرنش يناـ َالشبد زار إبراهجـ الجراح كمدير المزتسهٍ كأكد َبراهجـ انى هجهؿؿ يكمجف تّتٌ

طبفا َبفد الظور ـلطكؿ خؿر ؿابط كشخٍ إبراهجـ مف النكـ كقالى يلّ هترجق الزجف دلكقتًَنخاكؿ يناـ قبؿ الظور سكيٌ
دقايؽ كأرجق أِقجؾ كجرت هدكمؾ  5الؿابط قاؿ َبراهجـ هذرج َإبراهجـ رنض كقالى اف الجراح قالى أدامؾ يكمجف ع األقؿ هنا

نفّ ذرج كرجق لقٍ إبراهجـ لزى ما كجرش هدكمى نزـقلى كذّق يلجر أدامى كشبا كذدق برق المزتسهٍ َكجوزت أخزنلؾ
اتخط إبراهجـ نً بككس لألزؼ مق اف َا كلما زألكا اتقالوـ بالنص مخدش لجى دـكةكأثناء ذركجى الممرؿات كاألطباء ازتلربك

 ..الجرح لزى نً مرخلٌ ذطرة كرجفكق الزجف كلما كانكا ـاكزيف يخجزكق نً مزتسهٍ الزجف رنض ألنوا زجٌُ جدا
الزيارة خزينٌ جدا كلخد اآلف مش يكهً اف ماما راجفى مف َإبراهجـ خالجا لزى نً آِـ سديدة بزبب الجرح كاَهماؿ نً الزجف

 .!متذجلٌ اللً خشؿ َبراهجـ
كالشكرة التانجٌ نجوا الفّج ـلساف ذركجى  7/10/2017الشكرتجف المرنقتجف كاخدة نجوا إزكرة المزتسهٍ كالتارير نجوا 

 .!8/10/2017كالتارير نجوا 
 ..دـكاتكـ َبراهجـ كتجر

http://bit.do/dRg4w 
 
 

مزاء الذجرَ 
 ..يكـ 14المذتهً مف " بنت دمحم ـبدالقكم"أنا منٌ ـبدالقكم 

. *دمحم ـبدالقكم زالـ يكزؼ: ازمى الرباـً *
زألتكا نً المزتسهجات / بللتكا البكلجس / ـساف أزُلٌ زجبكككا مف الهجس بكؾ كاتخٌرككا "سكيٌ مفلكمات ـف الدنجا مسجت ازام 

 "لٍ بلد تانجٌيمكف طلق ع/ 
. أكتكبر الشبد ككاف ـندق مساكير تذص سللى 4بابا كشؿ تركجا يكـ  -1
 .أياـ كؿ سور أك سوريف بالكتجر 5" إزطنبكؿ باألذص"زنٌ بجزانر تركجا  15تاجر مّبس أطهاؿ مف أكتر مف : سللى -2
انى "ؽ يكـ الزبت الملرب كزألت ـلجى قالكلً بس لما قلقت اتشلت بالهند.. الطبجفً انى بجنسلؿ هناؾ كمش بجكلمنا كؿ يكـ -3

. check out كمفملش. .كاف سنطى كخاجتى مكجكدة مأذدهاش َ"بالجؿ كمرجفش لخد دلكقتً 4ذرج مف يكـ 
الشبد كاتأكدت مف سركٌ الزجاخٌ انى نفّن مطلفش  6أكتكبر الزاـٌ  8ازتنجت مفاد الطجارة اللً هك كاف يكـ األخد  -4

 .الطجارة
 .نً نهس الكقت اللً بللنا نجى الزهارة المشريٌ هناؾ. .ندؽ ـمؿ إذطار لسرطٌ الزجاخٌ اف نجى سذص متلجٌبالؼ -5
 9أكتكبر الزاـٌ  4يكـ األربفاء . .ظوكر لى بالهندؽ كشلنا بفدها بكاـ زاـٌ مف الزهارة الهجديك المنتسر دلكقتً اللً هك آذر -6

. "يكـ كشكلى"اِ تلت باللجؿ 
كـملكا بّغ نً المزتسهجات كمكشلش خاجٌ ـنى . .طٌ الزجاخٌ نً المطارات كاتأكدكا انى مذرجش برة تركجازألت سر -7
 ..لزٌ
كأم . .هك السذص اللً بجنكب ـننا هناؾ كاللً متابق مق الزهارة كالبكلجس" اللً رقمى مكجكد نً البكزتات"أخمد جاد /أ -8

 .أذبار بتكشلنا بتككف ـف طريقى
 .للهجديك كاؿد أكتر مف كدة source مفنديش أم -9

 .مالكش ِزمٌ اِتشاؿ بجى دلكقتً ِف خاجتى بقت مق البكلجس ذّص.. الهندؽ نً أكزرام -10
 .مالكش أم ـّقٌ باِنتماءات الزجازجٌ ـساف دق أكتر زؤاؿ اتكٌجى -11
 .مش ـايزة أكشؿ لقنكات مشريٌ هنا نً مشر أك هناؾ نً تركجا -12

 مفايا شكرة ـلبٌ المكبايؿ ـساف اؿ َالسريخٌ اللً نً المكبايؿ ـساف اـرؼ اتقهؿ نجف Location أكشلى دلكقتًاللً بخاكؿ 
IMEI بس مفرنش اقكلى لمجف أك أـمؿ بجى ايى.. 

 .google مف location بتاـى ـساف اـرؼ انتد اؿ gmail password مش مفايا
 .بتكـى credit cards قديـ كشكرة بطاقتى كاؿمفايا أرقاـ مكبايلى كشكرة بازبكرق الجديد كاؿ

 .مفوكش سريخٌ تركً
http://bit.do/dRg7D 
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 يازمجف ـّـ ـف سقجقوا المذتهً قزريا

 
  إلٍ مف يومى األمر

  دق لك كاف نً خد يومى نفّ خجاة إنزاف كـجلٌ
كهك نً مكقؼ مطركح كلمجرد انى مربٍ دقنى كلّبس جّبجٌ قشجرة اتكجوتلى تومٌ  2013أذكيا أخمد دمحم ـّـ اتمزؾ نً 

اـتناؽ انكار اللً هك أنا مش ناهمٌ يفنً ايى يبقٍ خد قؿجتى اـتناؽ انكار مق الفلـ أف اخمد مفندكش أم مجكؿ زجازً كـمرق ما 
كقبؿ انتواء مدة الخكـ كانت اتفملتلى قؿجٌ تانً مف  ذرج نً مظاهرة مش ديٌ المسكلى اتخكـ ـلٍ أخمد بالزجف زنتجف كاتخبس

الداذؿ كاتكجوتلى تومٌ الكتابٌ ع خجطاف الزجف بركـ برؿك اف دق مخشلش كذد زنتجف تانً خكـ ـزكرم كجر الزنتجف 
مات مف كجر  أربق زنجف نً قؿجتجف ِ هك كِ اخنا ناهمجف لجى كـساف ايى كمش ديٌ برؿٌ المسكلٌ بابا. اِكِنجف كبقً بجقؿً

أكِد طكؿ األربق زنجف كانكا بازتمرار بجزركق كناهمجف هك نجف كمزتنجف  3ما يسكؼ أخمد كِ أخمد يسكنى كيكدـى أخمد ـندق 
اترخؿ أخمد مف برج الفرب لمديريٌ أمف إزكندريٌ كمنوا لقزـ  2017زبتمبر  25لخظٌ ذركجٌ اللً هً كانت المهركض يكـ 

أكتكبر أخمد راح  5كجٌ كقفد ازبكع نً القزـ كذد شخٌ انراج مف القؿجتجف كإذّء زبجؿ كيكـ مطركح َنواء إجراءات ذر
األمف الكطنً للفرض ـلٍ األمف الكطنً مف كقتوا اخنا منفرنش أم خاجٌ ـنى بركـ اف قزـ مطركح كاتب نً دناترق انى مش 

اتشاؿ بجنا ككنا بنزكرق كمف يكـ ـرض اِمف الكطنً ـندهـ كذرج بفد اذّء زبجلى أخمد كاف طكؿ ماهك نً القزـ كاف ـلٍ 
أخمد اذتهٍ كاذتهت كؿ أذبارق أذكيا الكبجر راح األمف الكطنً كزأؿ ـلجى أنكرق كجكدق بركـ اف خد مف اللً كانكا مكجكديف 

أكد أف اخمد داذؿ مق أخمد داذؿ األمف الكطنً كذرج كاف متكاجد بالشدنٌ نً نهس التكقجت اللً أذكيا بجزاؿ نجى ـلٍ أخمد 
 .األمف الكطف

لك . أذكيا قداـ الدكلٌ ذرج بفد ماذد شخٌ إنراج كاذّء زبجؿ بركـ انى مذرجش األمف الكطنً بجنكر كجكد أخمد كهك ـندهـ
بتفملكا تخريات شد هتفرنكا اف اخمد كزيى كتجر مش ذطر ع الدكلٌ كِ بجهكركا نً الدكلٌ أشّ كؿ تهكجرهـ ازام يربكا 

  كبس مش ديٌ برؿك المسكلٌ ـجالوـ
المسكلٌ هنا أقكؿ ِكِدق ايى اللً كانكا بجفدكا اِياـ كالزاـات لذركجى 

سجر ارجككـ #
يمكف شكت كِدق يكشؿ 
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 2012كسَ ديزمبر البدايٌَ ناؽ (1)الخجاة الفاديٌ للمزجكف الفادم  –يكمجات الزجف 
ا قامت قكات أمف السرقجٌَ قكات مركز ناقكسَ بؿبطٍ كإخؿارمَ ـلٍ ذلهجٌ قؿجٌ ليهقت ؿدم بإخراز  نً الثالثٌ شباخن

ًٌ بالزجف لثّث زنكات. زّح بدكف ترذجص أثناء تكاجدم نً القاهرة كـ ـل  .كبناء ـلجوا خي
ناقتيدت لمركز سرطٌ ناقكس كأكدـت بخجز المركزَ ككاف ـبارة ـف أيذطر مركز ناقكس بوذا لترخجلً لقزـ ـابديف بالقاهرةَ 

ا أخززت ـندما دذلتوا بؿجؽ نً النهس كبالفجزَ نقد أشبخت خركتٍ مخدكدة نٍ . كرنٌ شلجرة جدناَ كبوا خماـ شلجر أيؿن
 !يالوذا اِخزاس المرير؛ أِ تجد مف يتخدث مفؾ. تلؾ الخجرة اللفجنٌ التٍ أزكنوا كخدل

 ًٌ . كنت ذاُهناَ نأنا أـرؼ أف مف خبزكنً مفدكمك الرخمٌ كالؿمجر. كقتوا إخزاس بأنً لف أرل السارع مرة أذرل زجطر ـل
كنت أـرؼ أف بإمكانوـ إذهاء أسذاص كتفذيبوـَ نقد اذتيطهت مف قبؿ كرأيت تفذيبوـ للكثجريف مف قبلًَ كأنا لزت إِ نً مرخلٌ 

 .زتككف النوايٌ البدايٌَ كِ أـرؼ أيفَ كِ كجؼ كِ متٍَ
ا مهزـٌ. ذسجت أف يرٌخلكنً نّ يفرؼ أخد كجوتً  .كدارت مفركٌ سرزٌ مق ـقلً الباطف الذم بدأ يشٌكر لً أمكرن

كنت أنظر للخاُط كأخاكؿ قراءة ما ـلجى مف كتابات كنقكشَ كأـد ـلب الزجاُر الهاركٌ 
ؿ قراءة ما ـلجى مف كتابات كنقكشَ كأـد ـلب الزجاُر نً مخاكلٌ للوركب مف هذا الكاقق المريرَ كنت أنظر للخاُط كأخاك

الهاركٌَ كأذرج الكرؽ األبجض السهاؼ الذم يبطٌنوا مف الداذؿ أك أسٌكؿ هذق األكراؽ ـلٍ هجٌُ طجارات كمراكب شلجرةَ كِ 
ا أك جنكننا بقدر ما كاف هركبنا مف الكاقق. أذهً أنً كنت ألفب بوا . كراؽ كِ أقّـَ ألنوا ممنكـٌلـ تكف مفً أ. لـ يكف هذا نراكن

ا ما أنادم باُق السام ألزتمتق بالكّـ مفى كلك لدقاُؽ مفدكدة  .ـددت كؿ الثقكب نً اللرنٌَ ككنت كثجرن
كنت أسرب ثـ ألؼ . كاف ييطلب منً جمق زجاجات المجاق الهاركٌ لكً أؿق نجوا السامَ ككاف البراد بذمزٌ جنجوات كقتوا

 .ـلٍ درجٌ خرارتواالزجاجٌ ججدنا للخهاظ 
كاف هناؾ سباؾ شلجر نً أـلٍ اللرنٌ يطؿ ـلٍ مزاخٌ ذالجٌ ذلهوا تتبق المركزَ ككاف المذبركف كاللهر يركنكف 

ككانت أؿكاء المكتكزجكّت ـند ركنوا أك تدكيرها يتزرب لداذؿ اللرنٌ . مكتكزجكّتوـ نجوا
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َ ّن ا  لـ يكف أخد بجكارمَ نزجف المركز كاف بفجدنا ـنً قلج كلكنً كنت أزتمق إلٍ شجاح المزاججف داذلىَ خجث كانكا يقهكف داُمن
َ يناجكف ربوـ طالبجف منى الذّصَ نوك كخدق المنجًَ ككاف «انرجوا ـلجنا يا رب»: ـلٍ نؿارة البابَ كينادكف بشكت ـاؿ

 .الجمجق يرددكف الوتاؼ بفدهـ
 .أذاف الملربَ كتظؿ منقطفٌ ختٍ الظوجرة كنت أزتأنس بوـ نقد كانت الكورباء تنقطق ـنا يكمجنا بفد

 .كنت أتفجؿ الترخجؿ إلٍ القاهرةَ كلكف طلبً لـ يكف يّقً القبكؿ
كاف هناؾ سباؾ شلجر نً أـلٍ اللرنٌ يطؿ ـلٍ مزاخٌ ذالجٌ ذلهوا تتبق المركزَ ككاف المذبركف كاللهر يركنكف 

أك تدكيرهاَ كلما اقترب مكـد بدء أك انتواء الكرديٌَ يتزرب لداذؿ ككانت أؿكاء المكتكزجكّت ـند ركنوا . مكتكزجكّتوـ نجوا
 .اللرنٌ؛ نكر بزجط كلكنى مهرح جدنا بالنزبٌ لًَ نزأزتمتق نً هذا الظّـ الدامس بدقاُؽَ كلك مفدكدةَ مف النكر

 .قهٌمر أزبكـاف كلـ أيرٌخؿَ كـندما تخدثت نً األمر كاف الرد بأف هناؾ خالٌ طكارئ كالترخجّت متك
ًٌ أخد المزاججف  تمنجت أف يساركنً أخد هذق اللرنٌَ ختٍ أزتطجق قؿاء هذا الكقت الفشجبَ كبفد مركر نخك أربفٌ أياـ جاء إل

كاف الجك باردنا جدناَ نكجدنً مثؿ القنهذ نً نكمًَ ـندما يلمزى أخدهـ . مف زجف الزقازيؽ المركزمَ بفد أف قؿٍ ـقكبتى
ًٌ ينكمشَ كأطرانً تكاد تدذؿ  ا . نً نمًَ نإذ بى يلقً مزيدنا مف البطاطجف ـل أخززت كقتوا كأنا ناُـ بدؼء جمجؿَ كنمت نكمن

 ًٌ  .ـمجقنا دكف لقاء هذا الؿجؼ الجديد ـل
ـندما ازتجقظت كجدتى يقطٌق السراُط التً تلطً داير البطاطجف كيلهوا كالكرةَ أك كإطار الزجارة كلكف بقاـدة مزتكيٌ نكقوا 

َ ثـ أسفؿ النجراف نً هذا السمق أـلٍ السريطَ نإذ بى يكقىد كيدنُنا. ب السمق كأخرقى كزجٌخى ـلجواثـ جؿ. كتختوا ّن  .كاف الكقت لج
كما طلب منً زجاجٌ بّزتجكجٌ ناركٌ نجلبت لى كاخدةَ نأذرج السام كالزكر ككؿفوما نً الزجاجٌ مق بفض الماءَ كزٌذنوا 

ؿ لكتلٌ مف البّزتجؾ الذاُب لدل كؿفوا ـلٍ النارَ كلكف لـ يخدث هذاَ كظؿ يخرؾ ظننت أف الزجاجٌ زتتخك. ـلٍ تلؾ النار
 .الزجاجٌ ـلٍ النار ختٍ زمفت شكت كلجاف الماء

أذذنا نتفرؼ ـلٍ بفض . باَؿانٌ للدؼء المنبفثَ لـ أشدؽ أننً زأسرب ككبنا مف السام نً هذا الكقت المتأذر مف اللجؿ
كاف شاخب مخؿ للمذلّت كتراكمت ـلجى الديكف نرنق التجار كشكِت األمانٌ ـلجى . قكتخدث كؿ منا ـف قؿجتى ككجوت

 .كقؿٍ ثّث زنكات نً زجف الزقازيؽَ كأنوٍ مدتى كهك اآلف راجق لبجتى كأهلى
ا إلٍ أهلً كأشدقاًُ ا أف ينتوً هذا الكابكس كأـكد أنا أيؿن  .تمنجت كقتوا أنا أيؿن

 .نجت أِ يأتً الشباح ختٍ يظؿ يؤنزنً نً كخدتًـرنت أنى زجيرٌخؿ نً الشباح كتـ
ّن ألزتجقظ كهك يلادر تاركنا لً برطماف السام كالزكرَ كمذبُنا قطفٌ القماش ختٍ ِ يراها  تخدثنا ختٍ طلق الشباحَ ثـ نمت قلج

 .ازتفملوا آذر اللجؿ: أخدَ قبؿ أف يقكؿ لً
مق لخديثى بجديٌ كانتباقَ نربما أختاج نشاُخى نً المزتقبؿَ ركـ أنً كنا تخدثنا ـف الزجكف ككجؼ يفجش الناس نجواَ ككنت أزت

 .كنت أتمنٍ أِ يخدث هذا كأف أـكد إلٍ أهلً كبجتًَ كلكف األمر لـ يكف بجدم
ا . رخؿ كـدت مرة أذرل إلٍ كخدتًَ كلكنً ِخظت كركاننا يأتً يكمجنا نً كقت متأذر كيخكـ خكؿ المكاف كاف شكتى راُفن

ا كنت أسكك إلٍ هللا ما بً .كيلمس قلبً  .مف شلرم كاف يقاؿ لً إف الكركاف يسكك إلٍ هللاَ كأنا أيؿن
 .شجخاتى كانت توز قلبً ككأنى كاف يتخدث بلزانً

 .لـ يومنً إف كانت سككاق إلٍ هللا خقجقٌ أـ أزطكرةَ كلكنى لمزنً كلمس قلبً نلـ أباؿ بأم سًء آذر
كركاننا يأتً يكمجنا نً كقت متأذر كيخكـ خكؿ المكاف  ـدت مرة أذرل إلٍ كخدتًَ كلكنً ِخظت

لجلٌ الترخجؿ  
ا ما كنت أطلب ترخجلًَ  لـ أكف نً الخقجقٌ أركب نً الرخجؿ بفجدنا ـف أهلًَ كلكنً كنت أريد مفرنٌ ماذا زجخؿ بًَ كلذا داُمن

ا ما كاف الرد. كأؿلط مف أجؿ هذا يش تفلجمات كالمكؿكع هجاذد سكيٌ ماؼ»: نقد مؿٍ ـلٍ بقاًُ هنا كقت طكيؿَ كداُمن
 .«كقت

ا ما أيزأؿ ـف قؿجتً  كاف جمجق مف نً المركز يتفجبكف مف أمرم؛ لـ كؿ هذق المماطلٌ نً إجراءات الترخجؿ؟ ككنت داُمن
 .كزبب بقاًُ هناَ بجنما كؿ هذق المدة كجر مخزكبٌ

ا أك أـد السام بالطريقتجف اللتجف ت ـلمتوما مف زمجلً الزابؽَ نباَؿانٌ للطريقٌ التً زبؽ كنت أقؿً لجلً الطكيؿ إما ناُمن
ِن مف السمقَ كتيزمٍ بللٌ الزجفَ نً كلمٌ ِ أـرؼ مفناهاَ  سرخوا هناَ ـلٌمنً إـداد السام ـف طريؽ ازتفماؿ زيت التكنٌ بد

 .«التىكتىك»
ًٌ اللرنٌ نً خالٌ ييرثٍ لواَ ثجابى  ا بفد مركر أياـ ـلٍ رخجلىَ دذؿ زاُر جديد ـل مقطٌفٌ ككجوى ملطٍ بالدماءَ ككأف قطارن

َ كبفد . دهزى ّن تكجى لً كطلب ماء نأزرـت كأخؿرتى لى كزاـدتى ـلٍ النكـ نً مكانً كً يزتريدَ كراح نً النكـ نف
بأنهزنا  َ نأخؿرت لى السام كالطفاـ الذم لـ نكف نشنفى«آق يا أنا يا أٌماَ يا أنا يا أٌما»زاـات ازتجقظ مف نرط األلـ متأكهنا 

بفد األكؿ زألتى ـما خدث لى نأذبرنً أف مجمكـٌ مف الناس اتومكق بؿربوـَ . كإنما نجلبى مف المخاؿ المتكاجدة بجكار القزـ
ِن تمالؾ نهزً؛ لـ يكف مظورق يدؿ ـلٍ أنى قادر ـلٍ ؿرب أخد  .نؿخكت بزذريٌ مخاك

ّن درا ككبرم »جٌ بذاريٌَ كـندما كشلت المظاهرة إلٍ منطقٌ ـرنت منى أنى كاف يزجر نً مظاهرة مؤيدة لُذكاف مزتق
َ كهً منطقٌ مكاقؼ زجارات لكؿ المخانظات نً ناقكسَ ذرجت مجمكـات مف المدنججف كدارت بجنوـ كبجف المتظاهريف «الكخدة

ألهالً ـلٍ مسادات كّمجٌ تخكلت إلٍ مفارؾ باأليدمَ ككاف الرجؿ شاخب النشجب األكبر مف الؿرب المبرحَ خجث ازتكلٍ ا
 .دراجتى البذاريٌَ كأمزككق كجلبكق إلٍ المركز متومجف إياق بخرؽ مجكركباصَ هكذا قاؿ لً



َ ككنا نتكلـ أنا «السجر ـبد هللا»كاف يينادىل بػ. ثـ ـاد كلكف إلٍ اللرنٌ المجاكرة. نً الشباح أيذذ الرجؿ إلٍ النجابٌ للتخقجؽ مفى
ّن مف ذّؿ النؿارة  .كهك لج

ا ييدـٍ رؿاَ كبدا لً مف مّمخى أنى بجانب ـّ قتً مق السجر ـبد هللاَ نسأت ـّقٌ أذرل مق أخد الزجانجفَ ككاف ساكيسن
نّحَ كأف مثلى مثؿ الكثجريف ممف يبخثكف ـف مشدر رزؽ داُـ كخزبَ ِ يفمؿ نً هذق المونٌ إِ للراتب الثابت الذم تكنرق لىَ 

كدم نً هذا المكاف كيتفامؿ مفً بطجبٌ؛ كاف يتخجح بأننً ِبد أف أكقٌق ـلٍ أخد كاف يزتلرب كج. أما ركخى نلـ تتلكث بوا
ّن مف الزنزانٌ ألسـ بفض الوكاءَ كما ِخظ مرة أف الطفاـ نهد مف ـندم نفاتبنً ألنً لـ أذبرقَ  األكراؽ ختٍ يذرجنً قلج

ّن   .«ة أبقٍاللً ـند الرجاؿ»: كـرض أف يجلب لً بفض الطفاـ كالماؿ إذا اختجت قاُ
ا يكـ األربفاء القادـَ أم بفد  نً أخد اللجالًَ ككً يتزنٍ لً أف أذبر أهلً بما أختاجىَ أذبرنً أخد الؿباط أنً زأيرٌخؿ أذجرن

 .ثّثٌ أياـ
ق نسأت ـّقٌ أذرل مق أخد الزجانجفَ كبدا لً مف مّمخى أنى نّحَ كأنى  ِ يفمؿ نً هذق المونٌ إِ للراتب الثابت الذم تكنر

لىَ أما ركخى نلـ تتلكث بوا 
بفدها ـرنت أف ثمٌ زجارة ترخجّت انهجرتَ كبالتالً أيللجت جمجق . جاء يكـ األربفاءَ كلـ يطلب منً أخد أف أجوز أكراؿً

ـرض المأمكر ـلٍ أهلً أف أيرٌخؿ بزجارة ذاشٌ ـلٍ خزابوـَ ككانقت أمً كأذً بفدما اتهقكا ـلٍ . الترخجّت نً هذا الجكـ
 .كلهٌَ كلكف المكـد لـ يتخدد بفدالت

كاف تاجر مذدرات كما ـرنت منى نجما بفدَ ككاف يفمؿ مق مكتب المكانخٌ كيبجق . نً الشباح جاء زاُر جديد إلٍ اللرنٌ
المذدرات المؿبكطٌ مقابؿ ذدمات يقدموا للمكتبَ مثؿ قؿايا كأمكاؿ للخمّت كاألخراز كقتما يساؤكفَ كلكنى قرر اِزتقرار 

ـرنتى منذ أف نطؽ ازمىَ نوك مسوكر جدنا نً قطرنا . ؾ هذا الفمؿَ نقيبض ـلجى بخجٌ مذالهتى بالبناء نً أرض زراـجٌكتر
ا  .بإتجارق نً المذدرات قديمن

نق ـنا الطفاـ يكموا بخجٌ خالٌ الطكارئَ كبفد مسادات كمساخنات طكيلٌ قرر  نً هذا الجكـ كاف اِزتهتاء ـلٍ الدزتكرَ كقد مي
 .كر إدذاؿ الطفاـ إلجناالمأـ

 .مكث تاجر المذدرات الزابؽ مفً نً اللرنٌ لثّثٌ أياـ ثـ ذرج
 .يناير تقترب كبدأت ـملجٌ إذّء القزـ كترخجؿ المزاججف 25زأـكد كخجدنا مرة أذرلَ كذكرل 

ًٌ بفد أف زمفت ـف تهججرات لألقزاـ. كنت أظف أنً زأرخؿ مفوـَ كلكف هذا لـ يخدث كِ أنكر أنً كنت أناـ . زجطر الذكؼ ـل
 .مترقبنا ذسجٌ أف يقق هجكـ ـلٍ هذا القزـ

ًٌ مف نؿارة اللرنٌ اَ زمفت أخدهـ يومس بشكت منذهض منادينا ـل . نً أخد األياـ التالجٌَ ككانت الزاـٌ خكالً الثالثٌ نجرن
اَ ألننً زأيرخؿ نً اللد قمت مف النكـ كتكجوت إلجى مباسرةَ ككاف ؿابط الترخجّت يطلب منً رقـ أذً لجأتً شب اخن

كانكا يختهلكف بالثكرة . كانت مكبرات الشكت تذيق األكانً منذ الشباح كختٍ المزاء. كلكف الذكرل مرت بزّـ كلـ يخدث سًء
 .كما يقكلكف كهـ أسد أـداُوا

يوـ ماذا زجخدثَ يكهً أنً بفد أياـ قلجلٌ ـرنت أنوـ زجرخلكننً نً بدايٌ سور نبرايرَ كزفدت ألننً زأذهب لمكاف آذر؛ ِ 
 .زأككف مق آذريف كأتخدث مفوـَ كموما كاف نوذا لف يككف أزكأ مف جلكزً كخجدنا نً هذا المكاف المقجت

ًٌ مف نؿارة اللرنٌ اَ زمفت أخدهـ يومس بشكت منذهض منادينا ـل . نً أخد األياـ التالجٌَ ككانت الزاـٌ خكالً الثالثٌ نجرن
اَ ألننً زأيرخؿ نً اللدقمت مف النكـ كتكجوت إلً أـطجتى . ق مباسرةَ ككاف ؿابط الترخجّت يطلب منً رقـ أذً لجأتً شباخن

ا كً أناـَ نوذق زتككف آذر لجلٌ لً هناَ كزأككف قريبنا مف أشدقاًُ خجث زجتمكنكف ـلٍ األقؿ مف  الرقـ كرخؿَ كرجفت نرخن
ا رؤيتوـ  .رؤيتً كزيارتً كما زتتزنٍ لً أيؿن

ًٌ كطيلب منً جلب أكراؿًَ كجاءت كالدتً لتكدـنً قبؿ ترخجلً إلٍ القاهرةكنً الشباحَ  كانت . ككاف يكـ أربفاءَ نكدم ـل
كجدت زجارة ربق نقؿ ذاشٌ كجاهزة كً ترٌخلنًَ كجرل . الدمكع تمأل كجووا ككاف أذكام قد جاءا للذهاب مفً إلٍ القاهرة

 .تشهجدم بكّبسات مق أخد الخراس
http://bit.do/dRhaq 

 
 

أكتكبر  20
 

الشهخٌ الرزمجٌ  -رابطٌ أزر مفتقلً الفقرب 
زنكات أف يشؿ إلٍ هذا الخلـَ كإف سُت نقؿ إلٍ هذا الزراب؛ نالزمف كجر كثجران  4ككذلؾ يخاكؿ نظاـ اِنقّب نً مشر منذ 

تخجلٌَ كلكف اِنقّب يخلـ أخّـ الجقظٌ اآلفَ كيرل نً تأزجزى يناير بفجدة المناؿَ بؿ مس 25مف األمكرَ ختٍ أشبخت بفد 
 !كجؼ؟!!.. نمكذجان مشلران مف مشر المزتقبؿ" الفقرب"ألزطكرة 

إف تجهجؼ المكارد كالتخكـ نً اَمدادات التً تشؿ إلٍ السفب هً دأب كؿ مزتبد ختٍ يخكـ الزجطرة ـلٍ السفبَ كهذق 
َ كيكهجؾ أف ترل ما يفانجى الناس اآلف مف سد القكت كدكامٌ البخث ـف لقمٌ الفجش مق الؿنؾ الزجازٌ هً لُنواؾ كاَلواء مفان 

؛ خجث التخكـ نً خجـ "الفقرب"السديدَ نإف خٌشؿ طفامى كسرابى كجدق نازدانَ نّ ـجب إذف أف تككف الشكرة المثلٍ لذلؾ نً 
قاء ـلٍ قجد الخجاةَ كـندما يتـ نً بفض الهترات ذلط خبات القمد كنكـجٌ اللقمٌ التً زتشؿ إلٍ جكؼ المفتقؿَ كبالكاد تكهجى للب

 !َ نلجس ذلؾ إِ اذتباران لنا نً مخبٌ تراب هذا الكطف(يزمٍ الجرايٌ)نً ـججف الذبز ! مق خبات الرمؿ

http://bit.do/dRhaq


كلٌَ نؿّن ـف إف المراقبٌ كالتتبق األمنً ككأد الخرياتَ ناهجؾ ـف التفذيب نً أقزاـ السرطٌ كأماكف اِختجاز نً أمف الد
َ كلذلؾ "ـدٌ كإخشاء األنهاس نً الشدكر"اِـتقاِت الجماـجٌ كاِذتهاء القزرم لوً الذطكات األكلٍ التً تزبؽ مرخلٌ 

زاـٌ كؿ زكنٌ كخركٌ لرجاؿ الفقربَ إلٍ الخد  24كؿفت أخدث كامجرات المراقبٌ لتزجؿ بالشكت كالشكرة ـلٍ مدار 
نهس ـلٍ النظارةَ هاـرؼ نً الخاؿ إنؾ  30إنت لك اتنهزت : "يؿ لً نً زنزانٌ مجاكرةالذم جفؿ أخد اللكاءات يقكؿ لزـ

 .زاـٌ يكمجان  23َ كالنظارة هً الهتخٌ الكخجدة نً الزنزانٌ كتقق نً الباب الهكِذم المللؽ ـلٍ مدار "!نهس 30اتنهزت 
املٌ مفوا الهُراف كهكاـ األرض كأزرابان متتابفٌ ح! متر 1.5ـندما تترؾ مجاق المجارم أزهؿ الزنازيف ختٍ تشؿ إلٍ ارتهاع 

 8ك 7مف اآلؼ األـداد مف النامكسَ ِ يجد اَنزاف مهران مف تلطجٌ كجوى كجزدق بالبطانجٌَ الشكؼ المجرم ختٍ نً سورم 
ب تتابق نً ختٍ يذكؽ النكـ كلك لنشؼ زاـٌَ كلكف السفب المشرم لـ يخرـ مف هذا البّء أيؿانَ نوا هً المشاُب كالنكائ

 3البخر كالنور كالجكَ كتشلنا أذبارها نً كجكق الزجانجف قبؿ ألزنتوـَ كهذا جزء مف الخناف كالرنؽ الذم كـد بى السفب يكـ 
 .تمكز/يكلجك

َ كلكنى يزتجقظ اآلف ـلٍ مساهد كابكس "ـقربٌ مشر"إف النظاـ نً مخاكِتى لتخقجؽ خلمى نً الفقربَ يزفٍ جاهدان إلٍ 
ِ زجما " ناسؿ".. "ناسؿ".. "قاتؿ".. "ذاُف: "بكس يزمق نجى كلمات رجاؿ الفقرب لجؿ نوارَ يشرذكف نً كجوىكا.. خقجقً

 .كهك يرل كجكق أطهاؿ المفتقلجف تؿخؾ زاذرة مف نسلى كـجزق ـف تركجق آباُوـ أك ختٍ تركيؿوـ زجازجان 
يركا اآلباء الذيف يفلمكنوـ مفانً اَباءَ نجزدادكف تفلقان بوـ هؤِء األطهاؿ الذيف طاؿ انتظارهـ بالزنكات ـلٍ بكابٌ الفقرب ختٍ 

كيوجركف خجاة الدـٌ كالراخٌ إلٍ خجاة المجاديف لشناـٌ رجاؿ المزتقبؿَ مخطمجف ذطط اِنقّب نً تقطجق األرخاـ كإخداث 
ختٍ تقؼ ـازِن منجفان يخكؿ دكف  السقاؽ بجف األب كابنى؛ كجؼ َِ كقد كؿفت الخكاُط الزجاججٌ الزمجكٌ ـلٍ كابجنات الزيارة

 ًٌ كلدٌم كذلؾ نً  (زنكات 7(" زاجد"ك (زنٌ 8.5(" أزلـ"التقاء األكؼ أك تفانؽ األبدافَ كلكنً ما زلت أذكر ابتزامٌ ـلٍ كجو
 !دقاُؽ نقط 10كلمدة  2016أكتكبر  5آذر زيارة لً زمد لوما بالدذكؿ نجوا منذ ـاـ تقريبان نً 

الكثجر مف كقتى نً متابفٌ نمكذج الفقرب ختٍ يخقؽ النتاُح المرجكة كيقكـ بتفمجمى ـلٍ مشر كلوا نجمدٌ إف النظاـ الذم أنهؽ 
الكشّت كالكابّت مف قلب الفقرب إلٍ أطراؼ مشر كأرجاُوا كتتـ التلذيٌ بنهس برنامح التفذيب كالتنكجؿَ كينتظر الجكـ الذم 

ما أريكـ إِ ما أرل كما }: دة ييزجٌر نجوا األمكر كما يريدَ مرددان قكؿ زلهىكالذم بؿلطٌ كاح" الزرار الفججب"يملؾ نجى ذلؾ 
. الهسؿ الذريق نً الفقرب كنً كؿ مكاف كجواز كمؤززٌ نً مشر.. َ إذا بى يؤزس أزطكرة للهسؿ{أهديكـ إِ زبجؿ الرساد
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 .خجاتٍ كلوا اتلجرت ك اتبدلت ختٍ اهتماماتٍ ك طريقٌ مفجستٍ. زل النواردة مف زنتجف كاف يكـ نارؽ نٍ خجاتٍ كلوا

زل النواردة ك زل دلكقتٍ كنا منفرنش خاجٌ ـف هساـ ذالص ك اخنا مختجزيف ك ممنكـجف مف اِتشاؿ بالفالـ الذارجٍ ك تـ 
  .يتخبس زيناتوديد ال خد خاكؿ يدذلنا بانى ق

  .زل النواردة قكات كتجر ملثمٌ ك مدرـات ك امف كطنٍ ك امف مركزل ك مباخث كانكا ـندنا
 .جفهر_هساـ#زل النواردة كاف سارـنا مقهكؿ بقكات مكانخٌ اِرهاب ـلساف يفتقلكا رجؿ الزّـ ك داــ الخكارات 

 .مش ـارنٌ لجى زل النواردة كنت اكؿ مرة نٍ خجاتٍ خد يرنق نٍ كسً مزدس ك اما
  .زل النواردة تـ انتواؾ خرمٌ بجتٍ ك رجاؿ كتجر كؿ مجمكـٌ نٍ كرنٌ

 .زل النواردة اتاذدت نلكزنا ك اجوزتنا ك اكراقنا ختٍ اللٍ تذص مرض هساـ نٍ ـجنى
 .زل النواردة ـرنت يفنٍ ايى ظلـ ك ـرنت انٍ لما كنت اقكؿ ـلٍ خاجات تانجٌ ظلـ كاف تهاهٌ

  .ت يفنٍ ايى بلد بتخاكؿ بكؿ قكتوا ـلساف تذلؾ ك تكزرؾ بزبب انت مش ـارنىزل النواردة ـرؼ
  .زل النواردة منمتش ذالص ك ِ ـرؼ النكـ طريقى لفجنٍ زل زماف اِ بفد زنٌ

  .زل النواردة نقدت زكجٍ باـتقالى
اِلـ كاف بدايٌ مفاناتٍ الخقجقجٌ مق سفكر الكخدة ك  2015اكتكبر  21زل النواردة مف زنتجف 

 .زل النواردة مف زنتجف كانت نجى كاخدة خالمٌ تبخث ـف المدينٌ الهاؿلٌ ك تؤمف بالكشكؿ الجوا ازموا منار
. زل دلكقتٍ مف زنتجف شبد ـلجا نوار تانٍ بقجت نجى منار تانجٌ ذالص

http://bit.do/dRn4j   
 

 
Manar Eltantawie 

Ahmed Abo Elela Mady 
ـى إثر ذهابً جلزٌ نض رابفٌ بزقكط األزتاذ ـشاـ زلطاف ناقدان الكـً داذؿ قهص المخكمٌ نطلبت ـلٍ الهكر ! !نكجُت اٍلجىٍك

مف المخكمٌ إخؿار طبجبان للكسؼ ـلجى كإرجاء مناقسٌ السوكد كلك لنشؼ زاـٌ ختٍ يتـ اِطمُناف ـلٍ األزتاذ ـشاـ 
 ..يث ِ يجكز انفقاد الجلزٌ نً كجبتىكيزتطجق متابفٌ الجلزٌ بنهزى ح

http://bit.do/dRhaL
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كبالهفؿ قررت المخكمٌ إخؿار طبجب دكف أف ترجئ مناقسٌ السوكد كدذلت أنا مق الؿابط الطبجب داذؿ قهص اِتواـ كقرر 
األزتاذ ـشاـ بأف هذا الؿابط الطبجب إزماـجؿ هك المسرؼ ـلٍ تفذيبى داذؿ زجف الفقرب كأنى يرنض إبّكى بخالتى الطبجٌ 

ياس نتججٌ الزكر كخجث قاـ الدكتكر شهكت خجازم بقجاس نزبٌ الزكر لألزتاذ ـشاـ زلطاف بجواز قجاس الزكر الذاص بى كؽ
 !!!!غظكاتؿد أف نزبٌ الزكر هً 

كطلب منً األزتاذ ـشاـ إثبات ذلؾ بمخؿر جلزٌ المخكمٌ كما طلب ؿبط كإخؿار ذلؾ الطبجب المسرؼ ـلٍ تفذيبى بزجف 
 !!الفقرب
طلبت ذلؾ مف المخكمٌ رنؿت نً البدايٌ اِزتجابٌ َثبات تلؾ الطلبات ثـ ـادت بفد مسادة مفً كأثبتت تلؾ الطلبات كـندما 

  !!بمخؿر الجلزٌ دكف اِزتجابٌ لوا
ثـ قررت ندب طبجب آذر للكسؼ ـلٍ األزتاذ ـشاـ زلطاف خجث قرر هذا الطبجب بتدهكر خالٌ األزتاذ ـشاـ الشخجٌ نتججٌ 

 ..الطفاـ كطلبكا منى أف يتناكؿ الطفاـ إؿرابى ـف
 !!أكقهكا التفذيب أزوؿ: لكف األزتاذ ـشاـ زلطاف قاؿ لوـ 

 ..كالدناع يديف مكقؼ إدارة الزجف كيخملوا هً كالنظاـ الخالً نتججٌ أم تدهكر نً خالٌ األزتاذ ـشاـ زلطاف
http://bit.do/dRGVx 
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نكرهاف خهظً زكجٌ المفتقؿ أخمد دكمى 
 

زنجف انهرادمَ اتخكـ ـلجى اخكاـ ذزـبالجٌ جابتلنا المرض كهدت اـشابناَ شختى تفبت  عكاخد اتخبس. .انا مش ـارنى خقجقً
مف اِخكاـ اللً ـلجىَ يمكف كماف كاـ _ بسكؿ مؤقت_نً الزجف كتقريبا ؿجؼ داُـ نً مزتسهاقَ طلفت ركخنا لخد ما ذلشنا 

زاـى  طض. .لزجف تانً بفد اـادة اِجراءاتَ كجر دق كلى بقٍ ذارج ـلٍ مشجبٌ زكدا ازموا المراقبىسور يتخكـ ـلجى با
 !برؿى شفباف ـلجكـ تزجبكق. .هجقؿجوـ نً القزـَ نص يكمى هجبقٍ مفانا كنشى ـندكـ

" ِخمد اختجاز بدكف كجى خؽ ظضالجكـ اؿ "
http://bit.do/dRM3s   

 
 
  أكتكبر  25

 
ـ بقانكف .. مأزاة أندرك ملواة زجازجٌ  "اَرهاب"أكؿ مزجخً ييخاكى

 
رابطٌ بفد أف ازتمفت لمرانفٌ دناع طمأنتوا لبراءة أكجدة زتشدر بخؽ ابنوا  أماـ بكابٌ مخكمٌ جنايات الزقازيؽَ كانت األـ مي

 .م التً يينقؿ نجوا مف المخكمٌ لزجارة الترخجّتأندرك ناشؼَ الذم كانت تأمؿ نً رؤيتى بّ خكاجز ذّؿ الثكاف
مف داذؿ القاـٌ إلٍ البكابٌَ قطفت الناسطٌ الخقكقجٌ هند الديب المزانٌ نً شدمٌ كذهكؿَ نأزكأ زجناريك كانت تتكقفى هً 

ألـ المرابطٌ لدل كاآلذركف أف يشدر تأججؿ للقؿجٌَ قبؿ أف يقق ما هك أكثر زكداكيٌ كتجد الناسطٌ نهزوا مطالبٌ بأف تذبر ا
 .سوكر ـلٍ أقشٍ تقدير كما اـتاد المخامكف طمأنتوـ 6أـكاـَ كلجس  5باب المخكمٌ أف ابنوا أندرك لف يفكد للبجت قبؿ 

َ كاف أربفٌ مخامجف ما 2017تسريف األكؿ / بجنما انوارت األـ كاألذت كالشديقٌ بالذارجَ نً ذلؾ الجكـ الذم انتشؼ بى أكتكبر
كما يقكؿ كاخد منوـ هك ـبد الفزيز يكزؼ " تذطت زاـٌ كنشؼ الزاـٌ"قاـٌَ يجمفكف أكراقوـ بفد مرانفٌ يزالكف داذؿ اؿ

قد يمتد أجلى لفامجف كربما ثّثٌَ بزبب طبجفٌ "المخامً بخريٌ الهكر كالتفبجرَ مخاكلجف طرد الشدمٌ كالتركجز ـلٍ نقض 
 ."التقاؿً نً المخانظات

تقكؿ هند ـف ". بس لما يبقٍ خد قيريٌب منؾ؛ الكؿق بجبقٍ مذتلؼ كأشفب. ة مٌرت ـلجا كتجرجك المخاكـ كالقؿايا الزجازً"
سفكرها ـندما نطؽ القاؿً بخكمى ـلٍ شديقوا أندرك ناشؼ نيشخً شلجبَ الذم شار أكؿ مزجخً ييخاكـ بمكجب قانكف 

 .اَرهابَ بؿ كيشدر ؿدق خكـ باَدانٌ
" كفب داير"

ا يزتفد ِمتخانات ذتاـ ـامى الثالث نً كلجٌ التجارة بجامفٌ قبؿ ذمس سوكر مف الخكـَ ؾ اف أندرك ذك الثّثٌ كـسريف ـامن
بق زاـٌ دذلكا ـلجنا ناس "الزقازيؽَ  كقالكلى ـايزينؾَ أنت أندرك؟  (البجت)كاف بجذاكر بٌرق مق زمايلىَ كبفد ما جى بمهجش ري

َ تخكً كالدة أندركَ آماؿ زفدَ ـف مداهمٌ كقفت نجر يكـ "جنجى 600ـملكا خشار ـلجى كذدكا منى مكبايؿ كبطاقتى كنجزا ك
 ."نجأةَ بدكف إذف نجابٌ أك ذكر أزماء"َ 2017أيار / مايك 17

المقبكض ـلجى باتوامات  -قبؿ القبض ـلجى بأياـ قلجلٌَ كاف أندرك ؿمف مجمكـٌ سباب يزكركف شديقوـ جماؿ ـبد الخكجـ
 .كهناؾ تفٌرض أندرك لمكقؼ زرع القلؽ نً شدكر أشدقاُى ختٍ لخؽ بجماؿ داذؿ الخبسنً مركز سرطٌ الزقازيؽَ  -زجازجٌ
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لهت النظر نً  -يفنً سفر طكيؿ كرابطى بأزتؾ -بخكـ سكؿ أندرك كجر المألكؼ لبلد زم الزقازيؽ: "تتذكر هند ذلؾ الجكـ كتقكؿ
أبريؿ؟ إنت  6قاؿ لى تفالٍ هنا إنت بتتخنجؿ لجى؟ إنت  إنى لما زار جماؿ مأمكر المركز (بفض أشدقاُى)أندرك قالكا لنا . القزـ

 .َ كاف ذلؾ كنقنا للشديقٌ قبؿ القبض ـلٍ أندرك بأياـ قلجلٌ"جام لمجف؟ لشاخبكـ اللً جكق؟
َ اقتجد أندرك إلٍ مقر األمف الكطنً خجث بقً ختٍ ظور الجكـ كمنى إلٍ مركز سرطٌ الزقازيؽ "المنشٌ"كنقنا لخديث أزرتى مق 

 .نجابٌ الفامٌثـ اؿ
أكتكبر  17لكف تلؾ التخركات لـ يفلموا نً ذلؾ الجكـ ابف ـمتى زامد ماهرَ الذم ازتجقظ نً الزاـات األكلٍ لشباح األربفاء 

َ يقكؿ "لهٌجناَ ما اخنا مش ـارنجف هك راح نجف"بجف ـدة جوات " اللؼ كفب داير"ـلٍ ازتلاثات زكجٌ ذالى كابنتوا؛ لتبدأ رخلٌ 
 .زامد
زألنا نً قزـ أكؿ الزقازيؽ كقزـ تانً الزقازيؽ كمركز الزقازيؽَ : "ـ ابف الفمٌ ذط زجر تهشجلً بخثنا ـف أندرككيرس

 ."كزألنا نً أمف الدكلٌ قالكلنا مهجش خد باِزـ دق. مالقجناهكش
ا إلٍ هناؾ كاف أندرك خجف تكجوك -كالخديث ِبف ـمتى زامد -ـلمت األزرة نجما بفد بكجكد ابنوا نً مركز الزقازيؽَ لكنوـ

 .أخجؿ لنجابٌ الزقازيؽ الفامٌَ التً تكجوكا لوا كرأكق لثكافو أثناء ذركجى مف مكتب ككجؿ النجابٌ
اِختجاطً " تكدير"ك
تقكؿ هند ـف أندرك الذم لـ ترق نً ". زنجف مف ـمرق 5سذص ذدكـ كبسكشَ كلد شلجر كمزتقبلى لزى بجبتدمَ كنجأة بجؿجق "

نتشؼ مايك كيكـ الخكـ إِ لدقاُؽ الزيارة المفدكدة نً مركز الزقازيؽَ قبؿ أف ينقؿ منى إلٍ زجف الزقازيؽ الهترة ما بجف ـ
 .الفمكمً كتيقشر زيارتى ـلٍ أقارب الدرجٌ األكلٍ نقط

ـٌ ـنوا خالى  ساف ـؿ (سككل)نً الزيارة مارؿجش يقكؿ لً ـلٍ خاجٌ "كبجف المخبزجف لـ ينطؽ الساب بالسككل شراخٌ كإف ن
 .َ تقكؿ الكالدة"ذايؼ إنً أزـؿَ كاف بجقكؿ لً يا ماما ـادم مهجش خاجٌَ دم سكيٌ أزُلٌ كذّص

يقكلً طجب بجفملكا نجا كدق لجى؟ . كاف بجزأؿ كيقكؿ هٌما ذدكا مف ـندم خاجٌ؟ أقكلى أل: "لكنوا تفكد لتذكر ما زاد قلقوا ـلٍ ابنوا
 ."بس أكجد مش هجقكؿ كدق مف نراغ. ايز يقكؿأقكؿ لى يا ابنً بجفملكا نجؾ إيى؟ لكف مش ع

 (أنخؼ)بجقكؿ لً المفاملٌ ـاديٌ كالطبجفً بتاع المزاججفَ لكف كاف سكلى مذتلؼ ذازس  (أندرك)كاف "ـ أليؤكد زامد كّـ ا
 ."كهمداف كأنا ـارؼ إف أندرك مالكش نً المساكؿ

قاؿ لً بجفاملكنً مفاملٌ : "لتً كاف يتفٌرض لواَ يقكؿ ابف الفٌمٌا" التكديرات"كٌجى أندرك لزامد األزُلٌ نهزواَ كأزٌر لى ببفض 
ف اِكؿٌ نجوا ـدد كبجرَ كممكف يهتسكا الخجز أكتر مف مرة نً الجكـ بطريقٌ كريبٌ ألزاـات بنناـ كاقهجف . كريبٌ كمكدٌرينً

 ."كبجهتسكا ذاتً
اطبٌ جوات رزمجٌ كالناُب الفاـ كالمجلس القكمً لخقكؽ دنفت كؿ تلؾ المساهد سقجقٌ أندرك الكيبرل كالكخجدةَ زكزنٌٌَ إلٍ مر

 .اَنزافَ َطّؽ زراح سقجقوا أك ـلٍ األقؿ تخزجف ظركؼ اختجازقَ كلكف بّ ردٌ منوما
َ يقكؿ المخامً ـبد "خشؿ تفنت كتجر جدنا ؿدق بزبب ككنى مزجخًَ مقشكد بقٍ أك كجر مقشكدَ لكنى خشؿ بطبجفٌ األمر"

كلجس زجازججفَ كهك ما كانت تيبررق " زيجناء جناُججف"ا أف مككلى قؿٍ كالبجٌ نترة الخبس اِختجاطً مق الفزيز يكزؼَ مكؿدن 
 ."ذكننا ـلجى مف مؿايقات قد يقترنوا الزيجناء اَزّمجكف بخقىَ بزبب الديانٌ"إدارة الزجف بأنى 

أخد "الذم يقكؿ إف " يكزؼ"الزجازججفَ كنقنا لػهً التً قؿاها مق " األنؿؿ كاألكثر راخٌ ألندرك"للمهارقٌَ كانت الهترة 
َ كذلؾ قبؿ أف يكدع أندرك نً الخبس اِنهرادم "الجناُججف رنق ـلجى زّحَ ككاف متفاطً مذدراتَ كقاؿ لى أسور إزّمؾ

 .بزجف الزقازيؽ الفمكمً
 "ناؿجٌ"قؿجٌ 

ا ـلٍ الفنؼ التركيح بالقكؿ كالكتابٌ كإـداد منسكرات كالتركيح مف خ"بناء ـلٍ تومٌ  ِؿ نجزبكؾ ألنكار تخكم تخريؿن
كـ ؿد أندرك" كاَرهاب كارتكاب جراُـ إرهابجٌ كتلججر الدزتكر بالقكة زنكات  5بػ -الذم لـ ييزبؽ كأف ألقً القبض ـلجى -خي

 .زجف
كـ ركـ تطمجنات الدلجؿ ؿد : "يكزؼمف المخامجف للبراءةَ ازتندكا نجوا إلٍ أكراؽ القؿجٌ التً يقكؿ ـنوا  -ذابت -شدر الخي

أندرك مجمكـٌ كرؽ قالكا إنوا منسكرات كاف بجركجوا أك بجفدها للتركيح كلقكها نً بجتىَ كمجمكـات بكزتات مطبكـٌ مف ـلٍ 
 "نجزبكؾ

ّن  ماتاذدش خاجٌ مف البجت إطّقناَ كنً خالٌ اتاذد مف ـندق خاجٌ نوً كانت كلمات زم : "كيهنٌد المخامً تلؾ األدلٌ قاُ
َ كالتقزجـ المكجكد نً قانكف الفقكبات نجما يذص المنسكرات كالخجازة كالتركيح أك التقزجـ المكجكد نً (إبريلً)أك  (اجكـتكف)

 ."لجى (الجوات األمنجٌ)قانكف اَرهاب مش متكنر ختٍ نً الكرؽ اللً خطٌكق 
ا زتكر بجكهؿ خريٌ التفبجرَ كختٍ لك ثبت أما الكّـ ـلٍ نجزبكؾَ نالد: "كيتطرؽ يكزؼ للمنسكرات المطبكـٌ مف نجزبكؾ أيؿن

َ لكنى يلهت إلٍ أف جوات التخقجؽ لـ تتذذ المزار المتبق بتكلجؼ إدارة التكثجؽ "نزب الخزاب ألندرك؛ نالكّـ لجس نجى جريمٌ
نً ييثبت هذا ذالجٌ مف أم تقرير ؼ"كالمفلكمات بكزارة الداذلجٌ لتتبق الخزاب كالتفرؼ ـلٍ مف ييديرقَ ما جفؿ أكراؽ القؿجٌ 

 ."األمر
ا"ييتبق المخامً قكلى بتأكجد مأزاة أندرك   ."خقجقً القؿجٌ مهجش نجوا خاجٌَ كخرنجنا قؿجٌ ناؿجٌ تمامن

يكنجك لـ تدب قدماق نً السارع بنجٌٌ ممارزٌ الفمؿ الزجازًَ كأنى منذ  30تقكؿ هند كيؤكد زامد كـبد الفزيز أف أندرك منذ 
 .التً تجٌمد نساطوا مف األزاس نً مخانظٌ السرقجٌ" أبريؿ 6ركٌ أـكاـ كثجرة قطق ـّقتى بد



خامجى الذم يذكر تزامف القبض ـلجى  -األزرة كاألشدقاء -كيبقٍ الجمجق ـلٍ خجرتوـ نً زبب إيداع الساب الزجفَ بازتثناء مي
َ "اتهاقجٌ تجراف كشنانجر"ؿًمق خملٌ أمنجٌ نً الكقت نهزى تقريبنا بمذتلؼ المخانظاتَ ؿد سباب التجار المدنً مف مفار

 .كالقبض ـلٍ أسذاص آذريف مف مخانظتى مثؿ جماؿ ـبد الخكجـ كدمحم السرقاكم كإزّـ مرـً
َ كلكف "تومٌ اِنتماء لُذكاف"نً الزجف خجث امتخف أندرك مكاد الهرقٌ الثالثٌَ لـ ييشبى بشكرة رزمجٌ ـجار طاُش ازمى 

نً كؿ زيارةَ الفزاكر كانكا بجزألكنا إزام أندرك زجازً "ةَ نابى مف ؿججح اِتواـ نشجب لتكتمؿ بمأزاة أندرك الملواة الزجازً
يكنجك ؿد اَذكافَ كِ ييسبووـ إِ بلخجٌ كاف خجف ييطلقوا؛ تثجر سوجٌ  30يقكؿ ابف الفمٌ كاألـ ـمف تظاهر نً " كإذكانً؟

 .تنتظر كالفاُلٌ ـكدة أندرك كما تتذكر هندَ مف" اَذكانً المزجخً"األشدقاء لممازختى بكشؼ 
http://bit.do/dRG42   

 
 
 440مف سوادات مفتقلٍ زجف كادل النطركف ” كادل الجخجـ“
 

 

 
هك كاخد مف الثّثٌ زجكف المكجكدة بمنطقٌ زجكف كادل النطركف الكاقفٌ قرب مدينٌ الزادات  440زجف كادل النطركف 

زنازيف تزتذدـ  12زنزانٌَ كما للجناح رقـ  18جناح ككؿ جناح بدكرق يتككف مف  12مف  440يتككف زجف . ظٌ البخجرةبمخاؼ
 .ألكراض ذاشٌ

َ ك [1]خكارات  أجريت مق ثماف أزر لمفتقلجف زجازججف . 1المفلكمات الكاردة نٍ هذا البجاف مبنجٌ ـلٍ مشدريف أزازججفَ
ثّثٌ ذطابات كتبكا بكازطٌ . 2. 2017تـ تزججؿ تلؾ اللقاءات ذّؿ أكزطس كزبتمبر . خكار مق مفتقؿ زابؽ بنهس الزجف

 .ثّثٌ مف المفتقلجف الزجازججف بالزجف كتـ تزريبوـ إلٍ الشخانٌ ككزاُؿ التكاشؿ اَجتماـٍ
 :تـ تخلجؿ كؿ المفلكمات كتقزجموا إلٍ أربفٌ مخاكر رُجزجٌ

ممارزٌ الفنؼ تجاق المفتقلجف 
لخشكؿ ـلٍ مفاملٌ آدمجٌ كبفض الفنايٌ الشخجٌ كتكنجر األدكيٌ الّزمٌ لوـَ قاـ المفتقلجف باَؿراب ـف الطفاـ نٍ زبجؿ ا

 .مرات ـديدةَ إِ أف تلؾ المخاكِت لـ تؤتٍ ثمارها
كهـ زفجد  2تؿامننا مق ثّثٌ مف األطباء مف مفتقلٍ جناح رقـ  2017كاف إؿراب الطفاـ األذجر نٍ يكلجك كأكزطس 

خجث شفدت إخدل الذّنات بجف الثّثٌ المذككريف كبفض مف المفتقلجف الجناُججف . ـبدالخلجـَ ـبدالرخمف كريبَ ك خمجد كماؿ
انتوٍ األمر بمفاقبٌ كؿ مفتقلٍ . إلٍ سجار تـ نجى التفدل بالؿرب ـلٍ األطباء مف قبؿ الجناُججف بمفاكنٌ مزُكلٍ إدارة الزجف

تـ نشؿ األطباء الثّثٌ ـف باقٍ الجناح كؿربوـ كخجزهـ . متفلقاتوـ بدكف أل تخقجؽ نٍ الكاقفٌ ـف طريؽ خجازة 2الجناح رقـ 
مف المفتقلجف باَؿراب ـف الطفاـ نٍ الذامس مف يكلجك  80نتججٌ لوذا التشرؼ قاـ . يكـ 25نٍ زنزانٌ انهراديٌ ألكثر مف 

2017. 
ّن ـف أخد المشادر نإف نشؿ المفتقلجف الزجازججف  ـف بفؿوـ كتكزيفوـ نٍ أجنخٌ أذرل مق المفتقلججف الجناُججف زجازٌ نق

يطلب المفتقلجف الزجازججف األمكاؿ مف ذكيوـ أثناء الزيارات ختٍ . متبفٌ كمفركنٌ مف قبؿ إدارة الزجف بودؼ مفاقبٌ الزجازججف
ا أف  .يدنفكنوا للمفتقلجف الجناُججف كجبايٌ ختٍ ِ يتفرض إلجوـ اآلذريف بالؿرب كاألذل كما ـلمت ككمجتٍ نكر جزتجس أيؿن

يقكـ بمراقبٌ كؿ أنفاؿ كأقكاؿ المفتقلجف الزجازججف كإبّغ إدارة الزجف ”  [2]الفنبككٌ“أخد الجناُججف يفمؿ كمذبر داذؿ زنازيف 
 .بوا كؿ شباح

لذلؼ نٍ إخدل الفمداف مف سركؽ نكع آذر متبق مف أنكاع التفنجؼ كالتفذيب نٍ تلؾ الزنازيف هك أف يتـ ربط أيدل المفتقؿ إلٍ ا
تفرض أخمد سفبافَ . السمس ختٍ اللركبَ نٍ اللالب يتفرض المفتقؿ إلٍ الؿرب مف كؿ الخراس أثناء مركرهـ طكاؿ النوار

 .ـامف طالب إلٍ ذلؾ النكع مف التفذيب مرات ـديدة 23ـاـَ طالب كأخمد مندكرَ  20
 

http://bit.do/dRG42


خالٌ المفتقؿ 
المفلكمات التٍ كردت إلٍ ككمجتٍ نكر جزتس أف . ”كادل الجخجـ“ـلٍ زجف كادل النطركف َ أطلؽ المفتقؿ 2نٍ الجكاب رقـ 

ِ تختكل الزنزانٌ . مفتقؿ نٍ الزنزانٌ الكاخدة 27إلٍ  22مزدخمجف بالمفتقلجف طكاؿ الكقتَ مف  9ك  8ك  2األجنخٌ أرقاـ 
باَؿانٌ إلٍ قذارة الزنازيف ككجكد الخسرات  .إطّقاـلٍ مزاخٌ كانجٌ للمفتقؿ أف يناـ إِ ـلٍ جانب كاخد نقط كِ يتخرؾ 

نٍ . يفانٍ الكثجر مف المفتقلجف مف الخزازجٌ كالطهد الجلدل بزبب انفداـ نظانٌ الزنازيف كـدـ توكيتوا.  كالشراشجر بوا
داـ دكرة المجاق إِ زاـٌ كنشؼ نٍ الزنزانٌ الذالجٌ مف دكرة مجاقَ كِ يزمد لى بالذركج َزتر 23كاف المفتقؿ يقؿٍ  2016

ّن مف إدارة الزجف  .ذّؿ نشؼ زاـٌ مخددة قب
اَهماؿ الطبٍ 

لطالما كانت الرـايٌ الطبجٌ المُّمٌ كتكنجر األدكيٌ للمفتقلجف المرؿٍ مطلب رُجزٍ ـند إؿراب المفتقلجف نٍ زجف كادل 
 .النطركف ـف الطفاـ

ا بأف ختٍ تلؾ المزتسهٍ ِ يكجد بوا أطباء زكل بفض الطلبٌ يّقٍ المرؿٍ هناؾ تفنت نٍ تخكيلوـ إلٍ مزتسهٍ الزجف َ ـلمن
تؿطر أزر . مف كلجات الطب الذيف تنقشوـ الذبرة الكانجٌ للتفامؿ مق تلؾ األمراض التٍ يفانٍ منوا المرؿٍ نٍ الزجكف

الٌ كيشؼ لوا األدكيٌ دكف المفتقلجف إلٍ الذهاب إلٍ طبجب ذاص بمهردهـ كيقكمكا بسرح خالٌ ذكيوـ للطبجب الذل يسذص الد
ِن . أف يراها كلك مرة ـلٍ الركـ مف أف التسذجص ـف بفد ككشؼ الدكاء بوذق الطريقٌ مف الممكف أف يؤدل إلٍ زكء الخالٌ بد

مف تخزنواَ إلٍ أف ختٍ هذق الطريقٌ لـ تهلد َف األدكيٌ المكشكنٌ مف ذارج مزتسهٍ الزجف نٍ اللالب ِ تخشؿ ـلٍ 
 .لوا مق أزرة المفتقؿ أثناء الزيارةمكانقات بدذك

ـمر مشطهٍ الذل يفانٍ مف . ناهجؾ اف األدكيٌ المكشكنٌ لألمراض كاَؿطرابات النهزجٌ ِ يزمد لوا إطّقنا بالدذكؿ
 .إؿطراب ثناٍُ القطب كاكتُاب مف قبؿ أف يتـ اـتقالى ممنكع نواُجنا مف الخشكؿ ـلٍ األدكيٌ المكشكنٌ لخالتى

ض الرساكل الزيارات كنر
يتـ زخب المفتقؿ مف مّبزى . ـادة يتـ التفامؿ مق المفتقلجف بفنؼ سديد ـلٍ مرأل كمزمق مف ذكيوـ ـند إنتواء الزيارات

سكهدت زكجٌ أخد المفتقلجف كهٍ تشرخ نٍ خارس الزجف طالبٌ منى ـدـ زخب . بطريقٌ مجونٌ مما يزبب أذل مفنكل ألزرتى
لـ يتمالؾ زكجوا أـشابى كقاـ بدنق . مما أكؿب الخارس كدنفى للطـ الزجدة ـلٍ كجووا زكجوا مف مّبزى بوذق الطريقٌَ

رأل خراس كظباط الزجف مفاقبٌ الجمجقَ نقامكا بجمق كؿ المفتقلجف ذارج مكاف الزيارة كانوالكا . الخارس لجقق ـلٍ األرض
 .ـاـ قبؿ الزيارة خٍ يزمد لوـ بتمريرقيتـ إجبار األهالٍ ـلٍ دنق الرساكل لمف يقكـ بتهتجش الط. ـلجوـ ؿربنا
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 بجاف للرام الفاـ بساف قجاـ الزلطات المشريى باذتطاؼ الشخهٍ المشرم هساـ جفهر
 

مف  143ل مدة للخبس اِختجاطٍ كنؽ المادق اكمؿ هساـ جفهر مدة الفامجف ك هٍ اقص 2017اكتكبر  20يكـ الجمفى المكانؽ 
سوكر الٍ ـامجف كاملجف ما جفلوا  6اقشٍ مدق للخبس اِختجاطً مف  3/7قانكف اِجراءات الجناُجٌ تلؾ المدة التً مد نجوا نظاـ 

مشريى اطّؽ ـقكبى تزتذدـ ؿد المطالبجف بالديمقراطجٌ ك خريٌ الرأل امثاؿ هساـ جفهر ك ـلجى نكاف يجب ـلٍ الزلطات اؿ
. لكنوا تختجزق ـلٍ كجر ارادتى كبالقكق كهما ركنا جريمٌ الذطؼ 2017اكتكبر  21زراخى مف باب الزجف شبجخى يكـ الزبت 

لذا نانى ازرق هساـ جفهر تخمؿ مزُكلجى هذق الجريمى للناُب الفاـ المشرم ك المخامٍ الفاـ لنجابات امف الدكلى ـلٍ ـدـ 
كما نخمؿ المزُكلجى ايؿا لكزير الداذلجى ك مزاـدق لسؤف مشلخى الزجكف باـتبارهما . يلى ختٍ اِفاشدارهما قرار باذّء زب

 .المذاطبجف بالقانكف الكاجب تنهجذق
كنؤكد للرام الفاـ ـف ـدـ اِلتزاـ بالقانكف ِ يفطً مبررا ِنتسار اِرهاب نقط بؿ اف مف ينتوؾ القانكف هك اِرهاب زكاءَ 

 .يف اِرهاب كالمسركـجى هك التزاـ القانكفنالخد الهاشؿ ب
نطالب اللجنى الدكلجى لخمايى الشخهججف باِمـ المتخدق ك المنظمات الخقكقجى بالتقدـ بسككل الٍ المجلس الدكلً لخقكؽ اِنزاف 

الب اللجنى الدكلجى بجنجؼ ك الٍ اِمجف الفاـ لّمـ المتخدق بساف قجاـ الزلطات المشريى اختجازق ذارج اطار القانكف كما نط
لمناهؿى التفذيب التابفى لّمـ المتخدق بالتخقجؽ نً اِنتواكات ك كزاُؿ التفذيب المنوح التً يتفرض لوا المزجكنجف نً زجف 

الفقرب ك هساـ جفهر كاخدا منوـ نقد اطلقت مجاق الشرؼ الشخً المجارم ـلٍ الزنازيف كخرمكهـ مف النكـ بزبب الباـكض 
مكف ـلٍ اِرض نً ـز البرد كِ يركف السمس منذ اسور ناهجؾ ـف ـدـ مشانخى اِهؿ نً الزيارات مف كقجاـ كختٍ اِف ينا

 .الزيارات مف ذلؼ الزجاج
ندـكا القؿاء الٍ . كما يتـ نرض ازتكماؿ كذاُوـ بسراء مف الكانتجريا الزجف بفد خرمانوـ مف ازتجّب ام طفاـ مف الذارج

نً جريمى اِذتطاؼ بالتمديد للخبس ـلٍ ذّؼ القانكف كنً ذتاـ هذا البجاف نفلف انى كشلنا اف هساـ ـدـ التزتر اك اِستراؾ 
جفهر داذؿ نً اؿراب مهتكح ـلٍ الطفاـ ختٍ ـف الطفاـ ختٍ يتـ اطّؽ زراخى كنخمؿ الزلطات تدهكر شختى التً هً 

  ب بخؽ هساـ جفهرمفتلٌ باِزاس بزبب اِنتواكات المزتمرق ك التجاكزات التً ترتؾ
ازرق هساـ جفهر المذتطؼ نً زجف الفقرب 
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ا نً أخداث  236خكؿ التجديد الثالث لخبس " كايت نايتس"نص بجاف    الفرب_برج#مسجفن
 

يكـ ـلٍ ذلهجٌ مباراة الزمالؾ ك أهلً طرابلس  صظمسجق زملكاكمَ  ػظطباألمس جددت المخكمٌ الفزكريٌ بالفامريٌ خبس 
! مسجق ذلؼ قؿباف زجف الخؿرة باَزكندريٌ ػظطبدكرم أبطاؿ إنريقجا آم منذ أكثر مف ماٌُ يكـ ك يفجش 

أـلف المفتقلجف ـف دذكلوـ نٍ إؿراب مهتكح ـف  َباألمس أيؿا ك نً نوايٌ الجلزٌ ك بفد مفرنٌ قرار المخكمٌ الفزكريٌ
ـ ـلٍ ازتّـ الطفاـ ك كالمفتاد ك كنكع مف  بدأ الجكـ ك رنؿكا ازتّـ األكؿ مف الزجف ك تـ اِـتداء ـلجوـ َجبارقالطفاـ ك 

ك اآلف يتفرؿكف للتوديد بنقلوـ ك تكزيفوـ ـلٍ كرؼ الجناُججف مف القتلٌ ك  َأنكاع التنكجؿ تـ خّقٌ سفرهـ زيرك كفقاب
 !!الخرامجٌ ك تجار المذدرات

أِ يكجد مف القؿاة مف يفاملوـ كاألردنججف ؟ . .ك نتزاُؿ َمالؾ يدــ إؿراب أذكاتى نً زجف الخؿرةجموكر الز
أِ يكجد مف المزُكلجف مف يأمر بإنواء الفبث بخجاة جماهجر الككرة التً لـ تذطئ إِ نً تكزجر بفض مقاـد اَزتاد كالتً 

ـرض الكثجر تخمؿ تكالجهوا 
بفض الخقكؽ اللجر مزتخقٌ لجماهجر الزمالؾ ـلٍ األراؿً المشريٌ ؟ هؿ للجموكر األردنً السقجؽ 

هؿ للزهجر األردنً بفض التقدير الذم ِ يخظٍ بى كزير السباب كالرياؿٌ المشرم ؟ 
. ادـمكا إؿراب جموكر الزمالؾ بزجف الخؿرة
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 )2خلقٌ )الخجاة الفاديٌ للمزجكف الفادم  –ات الزجف يكمً
خهلٌ اِزتقباؿ 

دمحم نومً 
ا مكدزجف نً تلؾ الزجارة الملفكنٌ المزماة بػ َ التً ِ «ـربٌ الترخجّت»نً الطريؽ لزجف طرةَ خجث جرل ترخجلًَ كنا جمجفن

اَ نً نظر أكلب مف بداذلواَ ـف القبرَ خجث الخرارة مرتهفٌ   .كأككاـ مف لخكـ البسر مكدْزٌ نكؽ بفؿوا البفضتذتلؼ كثجرن
كانت مّمد الذكؼ ترتزـ ـلٍ كجكق كؿ مف خكلًَ ككأنوـ يفرنكف ما نخف مقبلكف ـلجىَ ختٍ كشلنا إلٍ ذلؾ المكافَ 

ر أما آِمً أنا نكانت مف نكع آذرَ خجث كنت أسق. المفركؼ بقزكة ؿباطى كمذبريىَ بأزكارق المرتهفٌ كأزّكى الساُكٌ
  .بالكخدة كالذكؼ كلما انتقلت مف مكاف آلذر

كما أف كشلت الفربٌ إلٍ ذلؾ المكاف الملفكف ختٍ ازتقبلنا أخد المذبريفَ مكٌجونا إيانا لبكابٌ شلجرة ـف طريؽ الشراخ بسكؿ 
  .زريق نً كجكهناَ كتيٌمـ ـلجنا هناؾ بناء ـلٍ أكراقنا التً بخكزتنا

ؿجؽ الذم كنا نجوؿ ما يدكر كراءقَ ختٍ زمفنا شرذات مدكيٌ ممف زبقنا مف المزاججف ممف كما أف اقتربنا مف ذلؾ الباب اؿ
ـندما اقتربنا أكثر مف البكابٌ كجدنا مجمكـٌ . كانكا يمركف ذلؼ البابَ أكسؾ جزدم كقدمام لوكلوا ـلٍ التكقؼ ـف الفمؿ

ت كورباُجٌ مجدكلٌ لؿرب كؿ مف يدذؿَ بفد أف يطلبكا منى َ ممزكجف بكابّ«القكة الؿاربٌ»مقنْفٌ مف الجنكد ييطلؽ ـلجوا ازـ 
  .ذلق مّبزى كالركض بزرـٌ

ا  ّن شلجرن كانكا يقهكف ـلٍ شهجف بالداذؿ؛ بفؿوـ يؿرب بتلؾ الكابّت كبفؿوـ بوراكات السرطٌ كبفؿوـ كاف يخمؿ نذ
ؿانٌ لبفض الساكيسجٌ كالزجانجف ممف كانكا كساُكناَ كبفؿوـ باألخزمٌ الجلديٌَ كهـ مف السرطٌ الزريٌ أك المذبريفَ باَ

ا بزبب تكاجد األهالً القادمجف للزيارة. يؿربكف باأليدم كاألقداـ ـن  .كؿ هذا مف ذلؼ البابَ أما ذارج الباب نكاف الؿرب ممنك
ب. ذرجنا مف تخت أيديوـ لججرم تكقجهنا بفد ذلق مّبزنا ّن منا إف كاف خي س مف قبؿَ كيتمٌفنكف نً كبدأكا ينظركف إلجنا كيزألكف ك

َ خجث يفنً هذا أف المكسكـ  ـه أك دؽه كبدأكا نً ازتجكابنا ـف قؿاياناَ كجمجق مف . «زكابؽ»أجزادنا لجركا إف كاف نجوا كس
  .مفً يتألمكف كتزجؿ دماؤهـ

جلبكا . اؿ بقدكمناثـ أتٍ الؿباط ككجوكا إلجنا نهس األزُلٌ كالنظرات ألجزادناَ لتبدأ مفركٌ أذرل مف التفذيب كاِختؼ
َ كهً ـبارة ـف ـشً كلجظٌ تيربط باألقداـ كتيلٓؼ ججدناَ كيمزكوا مذبراف اثناف كانا مفركنجف نً المكاف ببراـتوما نً «الهلكٌ»

كيقكـ رُجس المباخث أك الؿابط نً اختهالجٌ الدذكؿَ . «رجاؿ التفذيب»التفذيب كمزؤكلجتوما ـنىَ ختٍ أيطلؽ ـلجوما ازـ 
َ كً يتكقؼ ـنى ؿربى« مرة»ؿ مزجكف ختٍ يشرخ أنى كيؿرب ؾ ّن  .كلجس رج

كنا نيؿرب ـلٍ باطف أقدامنا كأطرانوا ـف طريؽ كابؿ الكورباء المجدكؿَ كييطلب منا الجرم خاملجف مفنا بطانجتجف كاللبس 
كؿ»المجرمَ أك  ِ التفذيبَ كنً يد كؿ منوما مازكرة كما ييزٌمٍ نً الزجفَ ثـ نتكجى إلٍ الفنبر خجث يقابلنا مجددنا مزؤك« الكىخي

ا  ذؿراء مف البركبلفَ كتيزتذدـ نً أـماؿ الزباكٌَ كهً مقهكلٌ مف الطرنجف كمخسكة بالرماؿ ختٍ تشبد أثقؿ كأكثر تأثجرن
ا مف اِختهالجٌ الزابقٌَ كانت الكابّت تترؾ ـّمات ـلٍ ظوكرنا كتقطٌق الؿ خـ أثناء الؿرب بواَ كنخف ِ نزاؿ ننزؼ دمن

ا   .تقطجفن
مف هؤِء؟ هؿ هـ بسر أـ كّب متكخسٌ تواجـ بسرازٌ كؿ مف أماموا؟ أيف المكت نً هذق اللخظاتَ كلماذا لـ يدركنً؟ 
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دذلنا ـلٍ هؤِء المجرمجف لجذلفكا لنا مّبزنا كيكسهكا ـلٍ مؤذرات الجمجق طالبجف منا سرب ذمس زجاجاتَ كؿ زجاجٌ 
ا مف المجاق المذلكطٌ  َ كتزاـد ـلٍ ازترجاع كؿ ما «تركجبٌ»بمزخكؽ اللزجؿ كالشابكف المبسكر كالبجريؿَ كتيزٌمٍ تخكم لترن

كأثناء السرب يزدٌدكف الؿربات بتلؾ المازكرة ـلٍ الظورَ كمف ِ يقبؿ سرب التركجبٌ ييكتٌؼ كييكلبش ذلهجناَ أم تيمد . نً المفدة
مف ناخجٌ كنً القدـَ بفد رنفواَ مف ناخجٌ أذرلَ بجنما المزجكف ناُـ الجداف ـلٍ الظور كيكؿق كلبش مف الخديد نً مفشـ الجد 

لقٍ ـلٍ األرض بّ مّبسَ كييزكب الماء تختى كـلٍ جزدق كييؿرب باأليدم  ـلٍ ظورقَ كيترؾ لزاـات نً هذا الكؿقَ مي
 .ـلٍ الكجى كالظور

َ كهك أكؿ مكاف يدذلى «اَيراد»كْجى إلٍ اللرؼَ أك بفد انتواء اختهالجٌ الؿرب كالزب كاَهانٌ مف جانب هؤِء المّـجفَ في 
 .الزجناء قبؿ أف ييكْزـكا ـلٍ اللرؼ بخزب تومتوـ

ِ أقكل ـلٍ الخركٌَ ككؿ ما أركب نجى بفد هذا الجكـ الفاشؼ أف . أتخرؾ ببطء مف األلـَ كتزجؿ الدماء مف كؿ أنخاء جزمً
 .أكمض ـجنً نقط كأف أؿمد جراخً

قطرات مف الماء ـلٍ الباب الخديدمَ هكاء زاذف يذرج مف . شلجرة مظلمٌَ متجوجف للرنٌ مكدزٌ بالبسردذلنا إلٍ طرقٌ 
مقابر »النؿارة كراُخٌ ـرؽ توب ـلجنا مف الداذؿَ أككاـ مف البسر ملقاة ـلٍ األرض نً تلؾ اللرؼ التً يزمجوا الزجناء 

  .«األخجاء
األياـ األكلٍ نً طرة : اَيراد

ا نً قزـ ـابديفكشلت لزجف طر  .ة بفد ثّثٌ أسور مف الخبسَ قؿجت منوا سوريف نً خبس انهرادم نً قزـ ناقكس كسورن
كانت الكورباء تيقطق ـنا كؿ لجلٌ بفد أذاف الملربَ ككاف نً اللرنٌ المجاكرة لً أخد سباب اَذكافَ ككنت نتبادؿ الكّـ زكينا 

  .ديدم لللرنٌمف ذّؿ النؿارةَ كهً نتخٌ شلجرة نً الباب الد
شخجد أف الهترة كانت ـشجبٌ كلكنً خاكلت نجوا التللب ـلٍ كخدتً ـف طريؽ التركجز ـلٍ ازترجاع الذكريات التً مررت 

ًٌ إخزاس الكخدة كِ أقق نريزٌ لى كنت أخاكؿ الذركج مف اللرؼ . بواَ ختٍ أذرج بوا ذارج هذق الجدرافَ كختٍ ِ يزجطر ـل
 .ةالمللقٌ كاألبكاب المكشد

  .ماذا نفلت كً يخدث لً كؿ هذا؟ ِ أـرؼ. كلما ابتفدت ـف بلدتً كلما زاد ـندم السفكر بالكخدة كاللربٌ
ا مما ظننت أك زمفت ا ـف كؿ ما مررت بى؛ الكؿق أزكأ كثجرن . أنظر إلٍ هذا المكاف المرـب نً زجف طرة نأجدق مذتلهنا تمامن

ّن    .َ كهً كلمٌ تيطلؽ ـلٍ األياـ األكلٍ نً الزجف«اَيراد»دذلنا . «مقبرة األخجاء»ِ كشؼ يفبٌر ـف هذا المكاف زكل أنى نف
ا لـ . كؿ مف كانكا بالداذؿ كانكا ينظركف إلجنا كيفرنكف ما قد تفرؿنا لى مف تفذيب كإهانٌَ نخالنا لـ يكف مذتلهنا ـف خالوـ كثجرن

  .اء كانكا إذكاننا أك جناُججفَ الجمجق هنا كانكا يتألمكفأزمق زكل أنجف كآهات مف زبقكنا مف زكاف اَيراد الممتلئَ زك
كبخثت ـف مكاف أرتمً نجىَ ِ ألناـ كإنما ألكجب ـف . كؿفت مف ـلٍ كتهً أكراؿً التً أخملوا كتقازمت مفوا السقاء

. ا لً مكاننا بجكارقرآنً أخد األسذاص نً خالٌ ييرثٍ لوا نقاـ كخمؿ ـنً أكراؿً ككؿفوا بجكارق مهزدن . الكـً كأنزٍ األلـ
ذلفت مّبزً كً أكزلوا مف الدماءَ التً ِ تزاؿ تنزؼ مف جركح ظورمَ كِ أقكل ـلٍ مجرد لمزوا؛ ألـ سديد كنار تذرج 

  .مف شدرم
زألنً ـف . قص السذص مّبزً كبدأ نً زكب الماء الدانئ ـلٍ ظورم كأنا ممدد ـلٍ األرضَ كبدأ نً تؿمجد جراخً

كاف مف . تَ كلكنً لـ أقدر ـلٍ الكّـ مف نرط األلـَ كإذ بى يكشجنً بفدـ الكّـ مق أم أخد نً أمر يذشنًجريمتً كماذا نفؿ
اَ ككأنى كاف يكشجنً ألنى يفرؼ أننا لف نلتقً ثانجٌَ نبفد يكمجف زيٌكف نً ـنبر آذر  .السرقجٌ أيؿن

ينقلكف كؿ خركٌ كهمزٌ تدكر هنا إلٍ « ـشانجر»لزجف ـرنت نجما بفد أف هناؾ نً اَيراد مرسديف أك ناقلً كّـَ أك بللٌ ا
 .المذبريف كؿباط المباخث

َ كلكنً التزمت بالنشجخٌ كبالشمت طكؿ نترة اَيراد ّن كبدأت أتزاءؿ كجؼ زأـجش نً هذا المكاف . بدأت أتفانٍ كأتخرؾ قلج
  .الملفكف

خجث ِ ييزمد لنا بالزيارة إِ لدل ذركجنا . ـلٍ المزتسهٍ ـندما أسرنت مدة مككثنا نً اَيراد ـلٍ اِنتواءَ بدأكا نً ـرؿنا
 .مف اَيرادَ أما أثناء بقاُنا هناؾ نّ ييزمد لألهؿ برؤيٌ ذكيوـ زكل بإذف مف النجابٌ

ا البقاءَ دكف أف يتملكنً اَخزاس باَخباط كختٍ أظؿ كاقهنا  بدأت أخاكؿ مفرنٌ كجؼ يفجش المزاججف هناَ ختٍ أزتطجق أنا أيؿن
؛ هنا رأيت مف أنوكى المرضَ كما رأيت مف تللٌب ـلجى الجأس نخاكؿ التذلص مف خجاتى لألبد ًٌ كتذكرت كلمات كنت . ـلٍ قدم

  .أزمفوا كظلت تتٌردد نً أذنً أثناء خهلٌ التفذيب
ّن  : لمخازبٌَ قاُلجفَ ككانكا يردكف ـلجىَ نً ثقٌ سديدة بفدـ إمكانجٌ تفرؿوـ ؿ«ارخمكنًَ هامكت»: كاف هناؾ مف يشرخ متكز

  .«كؿ اللً هنفملى إننا هنلهٌؾ نً بطانجٌ مجرم كنرمجؾ ألهلؾ بفد ما يدنفكا لنا ـسريف جنجى تمنوا. لك مت مش مسكلٌ»
بفد مركر ذمزٌ أياـ نً اَيراد كشؿ زكار جددَ كلكنوـ تفرؿكا لتفذيب أسد مما تفرؿت لى؛ كانت أجزادهـ ممزقٌَ كلكنوا 

ا مف هكؿ ما رأيناق ـلجوـ. بمقدكرهـ النكـ كِ الخركٌ مف سدة مشابوـأزرؽ داكفَ كلـ يكف  ـلٌقنا . كلهتكا انتباهنا جمجفن
ّن منوـ ـلٍ زرير طاُرَ «داير البطاطجف»نً الزقؼ مف « سدٌادات» َ كنككنا ذمس مّءات كربطناها نً السدادات ككؿفنا ك

كف بمقدكر الكانديف الجدد النكـ ـلٍ النمر الؿجقٌَ ذسجٌ التفرض ـف طريؽ المّءات المربكطٌ نً دكاير البطاطجفَ نلف يؾ
  .ألم لمزٌَ نجراخوـ سديدة كمنتسرة نً مذتلؼ أنخاء أجزادهـ

نجما بفدَ ـرنت أنوـ كانكا مذتهجف قزرينا لمدة سوريف نً مكقق أمف الدكلٌ نً مدينٌ نشرَ ككانكا يتفرؿكف للتفذيب َجبارهـ 
َ بجنما ما هـ نً الخقجقٌ زكل طّب نً جامفٌ الزقازيؽَ قيبض ـلجوـ «قناة الزكيس»مف كٌكنكا ذلجٌ ـلٍ اِـتراؼ بأنوـ هـ 

 .أماـ الجامفٌ دكف أف يفرؼ أخد مف ذكيوـ بمكانوـَ كِ بتومتوـ ختٍ



نً هذق مرت األياـ كجاء كقت تزكجنناَ كإذ بً أزٌكف نً كرنٌ ِ تنازب تومتً؛ خجازة زّح دكف ترذجصَ كإذ بمف مفً 
 .اللرنٌ يطلبكف منً أف أكلـ أخد المذبريف كأذبرق بذلؾ ختٍ أيزٌكف نً كرنٌ جراُـ النهسَ ِ نً كرنٌ المذدرات

ـرؿتي األمر ـلٍ المذبريف كلكنوـ رنؿكاَ ثـ جاء الزؤاؿ الثانًَ لماذا أنا نً كرنٌ للجناُججف؟ نلـ يجبنً أخدَ كقجؿ لً 
ـدت إلٍ اللرنٌ كجر راكب نً الكّـ مق أخدَ نقد تزلؿ . «كلٌمش خد ـساف ما تتأذيشكأخزف لؾ تزكتَ كمات. تزكجنؾ هنا»

ًٌ أف أؤقلـ نهزً ـلٍ هذا الكؿقَ ختٍ ِ أشاب باِذتناؽ ّن كأف ـل كقررت التهريؽ بجف . داذلً إخزاسه بأنً زأمكث هنا طكي
ٍلؿ كقت نراكً  خجاتً نً الداذؿ كخجاتً نً الداذؿ كاِندماج مق مف هـ مفً نً اللرنٌ كالزماع لقششوـ كتدكينواَ كسى

 .كتهكجرم بالكتابٌ كالقراءة كازترجاع الذكريات
 .كنت أقرأ الرزاُؿ التً تشلنً مف األهؿ أك األشدقاء ـدة مرات نً الجكـ الكاخدَ نلـ تكف أمامً ذجارات كثجرة لتمؿجٌ الكقت

 .نوً لوجب سديد الخرارة نً مفظـ الزنٌ كانت اللرنٌ مزدخمٌ جدناَ كِ نرؽ نجوا بجف شجؼ كستاءَ
ا لًَ نكؿ مف يتخرؾ يدكس ـلٍ الناُـ ذلؼ الباب دْ تكديرن ـي ا ختٍ . نً البدايٌ نمت نً الطيرقٌ ذلؼ البابَ كهك ما  ـانجت كثجرى

ٌخؿ ـدد مف المخككمجف إلٍ زجكف أذرلَ كبدأت مرخلٌ الخشكؿ ـلٍ نمرة نً الطرقٌَ كالنمرة هً كخدة قجاس ب سبر »خجـ ري
  .بمقجاس الزجفَ كتيطكل البطاطجف خزب مقاس النمرةَ كتيلطٍ بالمّءات« كقبؿٌ

ّن كِ  نترة النكـ نً الطرقٌ كانت مف أزكأ نترات الزجفَ خجث انتسرت الخبكب نً جزمًَ كلـ أزتطق النكـ بزببواَ ِ لج
اَ كِ رـايٌ طبجٌ هناؾَ كما ِ ييزمد لنا بالنزكؿ إلٍ الفجا . نكنت أزأؿ مف هـ أقدـ منً ـف الفّج الّزـ لوذا األمر. داتنوارن

اَ بؿ ازتهخؿ األمر ككنت أهرش نً جزمً لخد تقطجفىَ كقجؿ لً تارة إف هذا بزبب ـكامؿ  كبدأت أؿق الفّج كلكنى لـ يجًد نهفن
  .نهزجٌَ كتارة ألنً أيخبس ألكؿ مرة

. تطجق تمؿجٌ كؿ هذا الكقت الذم يطكؿ نجى اللجؿ نجشبد كأنى دهر كامؿبدأت التركجز ـلٍ تككيف شداقات نً اللرنٌَ ختٍ أس
بىؾ  كنت أنتظر الشباح بهارغ الشبر ختٍ ييهتد هذا الباب اللفجف كأزتمتق ببفض الوكاء النقًَ كأزلًٌ نهزً بالكقكؼ كراء السى

ا للفمارات المنتسرة خكؿ الزجفَ كلقاطنجواَ متمنجنا أف أشبد ـشؼ ا بجناخجف ختٍ أطجر كأـلك نكؽ هذق الخديدم متطلفن كرن
 .األزكار دكف أف تكقهنً األزكار أك األبكاب المشهخٌ

http://bit.do/dRG5V 
 

 

  

  

    

http://bit.do/dRG5V


أكتكبر أكتكبر منسكرة نً منسكرة نً   تقاريرتقارير

 
أكتكبر  1
 

الّقانكنجٌ كالدكلٌ البكلجزجٌ تخكـ قبؿتوا ـلٍ المجتمق المدنً اِنتواكات تنامً مفدِت .. .خشاد زبتمبر
http://bit.do/dPcRN 

 
ـف المنظمٌ الزكيزريٌ لخمايٌ خقكؽ الفدد الثانً مف النسرة الخقكقجٌ السوريٌَ التً تشدر .. المؤسر الخقكقً

اَنزاف 
http://bit.do/dPcVZ 

 
 2017أكتكبر  -المؤسر الخقكقً الفدد الثانً مف النسرة الخقكقجٌ .. نجديكجراؼ

http://bit.do/dPcWF 
 

أكتكبر  3
 

كمتومٌ تتفرض للؿرب .. «جماـٌ المثلججف»اتوامات باِنؿماـ لػ: «ـلـ قكس قزح»نً كاقفٌ 
http://bit.do/dPgQJ 

 
أكتكبر  4
 

يازر سكر ك يازر "أدلٌ البراءة نً قؿجى أخداث نض رابفى باِزكندريٌ كالمخككـ باِـداـ نواُجا نجوا ـلٍ كؿ مف 
  اِباشجرل

http://bit.do/dPjLD 
 

يكـ كادـاءات بمكاجوات  30تشهجٌ مباسرة لمفارؿجف زجازجف نٍ  45اِكتجاؿ الزجازٍ للٌ النظاـ المشرل 
 !!!نالٍ أيف يجر النظاـ مشر!! !مزلخٌ كاذبى

http://bit.do/dPjMd 
 

اَنراج الهكرم ـف المقبكض ـلجوـ كتخذر مف تفرؿوـ ألم انتواكات داذؿ أماكف المبادرة المشريٌ تطالب ب
اِختجاز 

http://bit.do/dPjPc 
 

أكتكبر  5
 

 إسكالجات قانكنجٌ نٍ المّخقٌ األمنجٌ كالقؿاُجٌ للمثلججف جنزجا
https://tinyurl.com/yc7f5nnq 

 
أكتكبر  6
 

 قاِت جماـجٌ كزط تفتجـ إـّمً ـلٍ مكؿكع المثلججفاـت: مشر
https://tinyurl.com/ybzkx8vn 

 
 أكتكبر 7
 

 أكتكبر الفالـ يكرـ الخقكقً دمحم زارع كالخككمٌ المشريٌ تمنفى مف خؿكر خهؿ التكريـ صضنً
https://tinyurl.com/yca7fcym 

 
 

http://bit.do/dPcRN
http://bit.do/dPcVZ
http://bit.do/dPcWF
http://bit.do/dPgQJ
http://bit.do/dPjLD
http://bit.do/dPjMd
http://bit.do/dPjPc
https://tinyurl.com/ybzkx8vn
https://tinyurl.com/yca7fcym


 440كؿق المفتقلجف الزجازججف بزجف كادل النطركف . .نخف نمكت كؿ يكـ:تقرير
http://bit.do/dQgAi 

 
أكتكبر  9
 

 2017انتواكنا ؿد الخريات اَـّمجٌ ذّؿ الربق الثالث لفاـ  56.. تقرير ربق زنكم
http://bit.do/dQe36 

 
أكتكبر  11

 
  2017ـقكبٌ اَـداـ نً الزبفٌ أسور األكلً مف ـاـ 

http://bit.do/dQQxd 
 

أكتكبر  16
 

أطهاؿ مشر تخت زجؼ األخكاـ الجناُجٌ كالفزكريٌ   ..«براءة ذلؼ القؿباف»
http://bit.do/dQXUj 

 
أكتكبر  18

 
... الهخكص السرججٌ بخؽ المتومیف بالزلكؾ المثلً لجس لوا أزاس ـلمًَ كهً انتواؾ ألذّقجات مونٌ الطب

 http://bit.do/dRg37 
 

ترشد انتواكات جزجمٌ داذؿ مقار اِختجاز   -اِختجازمشرَ مراقبٌ مراكز #مسركع  -CFJ#ككمجتً نكر جزتس 
http://bit.do/dRhbs   

 
أكتكبر  20

 
مخككـ ـلجوف بالزجف  9مفتقلٌ مف بجنوف  46أخدث إخشاُجٌ للنزاء المفتقّت تؿـ 

http://bit.do/dRhaY 
 

أكتكبر  24
 

ـف دـكة إكّؽ الفقرب 
http://bit.do/dRGVh 

 
  أكتكبر  25

 
كؿق الخريات نً مشر لجس ؿجقا نخزب بؿ ذطجر لللايٌ : المقرر األممً المفنً بالخؽ نً خريٌ الرأم كالتفبجر

http://bit.do/dRMZk 
 

أكتكبر  26
 

تأثجر تطبجؽ قانكف مكانخٌ اَرهاب ـلٍ ـمؿ الشخهججف نً مشر 
http://wp.me/p7MkNd-1iv 

 
أكتكبر  28

 
 هؿ تشنق الداذلجٌ أـداءها؟.. تارير أزكد مف ـملجات التفذيب كاَذهاء القزرم يطارد قتلٍ السرطٌ نً الكاخات

http://bit.do/dRMZ5 
 

http://bit.do/dQgAi
http://bit.do/dQe36
http://bit.do/dQQxd
http://bit.do/dQXUj
http://bit.do/dRg37
http://bit.do/dRhbs
http://bit.do/dRhaY
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 3سذشا ـلٍ األقؿ مهقكدكف بسكؿ كامؿ منذ أكثر مف  37مف بجف جملٌ مف تفرؿكا لجريمٌ اِذتهاء القزرم نإف 
 زنكات

http://bit.do/dRM2e 
 

أكتكبر  29
 

ؿ مهاهجـ المخازبٌ لدل مكظهً إنهاذ  مبادئ" تفذيب باُق األقشر"مخكمٌ النقض ترزً بخكموا نً  زجادة القانكف كتيهٌفً
القانكف 

http://bit.do/dRWTK  
 

 

أكتكبر  30

 
ا للممارزات الّ آدمجٌ بخقوـ  مفتقلً الفقرب يكاشلكف إؿرابوـ رنؿن

http://bit.do/dR3ki 

http://bit.do/dRM2e
http://bit.do/dRWTK
http://bit.do/dR3ki

