أرضُف انقهز فٍ دَسًبز2017

تجمجق كإـداد مركز النديـ لمناهؿٌ الفنؼ كالتفذيب

انًحخىَاث







انحصاد
انجذاول
حفاصُم األخبار
رسائم انسجٍ
ضهاداث
حقارَز دَسًبز

حصاد دَسًبز 2017
 34 خبزا عٍ قخم راح ضحُخها  75ضخصا
(ضًهج حاالث قخم فٍ حًالث أيُُت شرطُت و/أو عسكزَت ،حصفُت
وحصفُت بعذ اخخفاء ورصاظ طائص وحُفُذ أحكاو إعذاو قبم اسخُفاء
االجزاءاث انقاَىَُت)
 9 حاالث وفاة داخم أياكٍ االحخجاس
(ضًهج َ 7خُجت اإلهًال انطبٍ ،وحانت وفاة َخُجت انخعذَب إضافت إنً
حانت وفاة نى َحذد سببها).
 58 خبز عٍ حعذَب و/أو حكذَز ضًهج
 43 oحانت حعذَب فزدٌ
 15 oحاالث حكذَز و/أو حعذَب جًاعٍ
 20 ضكىي يٍ االهًال انطبٍ فٍ يكاٌ االحخجاس
 222 خبز عٍ اخخفاء قسزٌ
 233 خبز عٍ ظهىر بعذ اخخفاء (ظهزوا يا بٍُ انُُابت وانسجىٌ)
 35 خبز عٍ عُف انذونت ضذ يىاطٍُُ

انجذاول
انقخم
تارير
النسر

اِزـ

الفدد

1-Dec

3

سذص

2-Dec

1

خزاـ يكزؼ زّـ الذرانجف

4-Dec

5

سذص

10-Dec

1

مكاطنٌ

10-Dec

4

سذص

18-Dec

5

سذص

20-Dec

5

سذص

21-Dec

1

دمحم زالـ خمكدة

25-Dec

9

سذص

25-Dec

1

دمحم ـبد هللا

26-Dec

1

دمحم ب.ـ.

26-Dec

1

أخمد ـزمً خزف دمحم ـبدق.

26-Dec

1

ـبد الرخمف زّمٌ زالـ
زّمٌ أبك ـجطٌ.

اؿزف

المكاف

المونٌ

المخانظٌ
كزط زجناء

22

شاخب ـربجٌ كارك

مفلمٌ

30

زكاؽ نقؿ
33

منطقٌ يامجت كرب رند

سماؿ زجناء

ـلٍ طريؽ «بلبجس-
الفاسر مف رمؿاف»

السرقجٌ

السجر زكيد

سماؿ زجناء

الهاـؿ
قكات إنهاذ القانكف
بالججش الثالث المجدانً
برشاصق طاُسٌ مف
الججش
األمف الكطنً كاألمف
الفاـ
رشاص طاُش لقكات
األمف

منطقٌ أبك خلك بمدينٌ
رند
بمدينٌ الفبكر

سماؿ زجناء

قتؿ ذطأ

القلجكبجٌ

جنكب مدينٌ الفريش

سماؿ زجناء

تشهجٌ
قكات إنهاذ القانكف مف
الججش كالسرطٌ
رشاص طاُش لقكات
األمف
تشهجٌ
رشاص نً الرأس
بكازطٌ الؿابط الزجد
البلتاجً
مطاردة بكازطٌ السرطٌ
إـداـ بدكف ازتكماؿ
اِجراءات القانكنجٌ
إـداـ بدكف ازتكماؿ
اِجراءات القانكنجٌ

كمجف الريزٌ سرؽ
الفريش
بمنطقٌ الشالخجٌ الجديدة

السرقجٌ

السارع نً أجا

الدقولجٌ

القكشجٌ

أزجكط

سماؿ زجناء

الرابط
http://bit.do/dVBrf
http://bit.do/dVBrS
https://goo.gl/UeZTx8
http://bit.ly/2BYzLm0
http://bit.ly/2BYzLm0
http://bit.do/dX75L
http://bit.do/dYkk9
http://bit.do/dYkn9
http://bit.do/dYwxz
http://bit.ly/2l09Q6f
http://bit.ly/2pDgGn4
http://bit.ly/2BXB87W
http://bit.ly/2BXB87W

26-Dec

1

ـّء كامؿ زلجـ زّمٌ.

26-Dec

1

مزفد خمداف زالـ زّمٌ.

26-Dec

1

مكزٍ دمحم ـمر خراز.

26-Dec

1

خلجـ ـكاد زلجماف.

26-Dec

1

26-Dec

1

26-Dec

1

خزف زّمٌ جمفٌ مزلـَ.

26-Dec

1

دهب ـكاد زلجماف.

26-Dec

1

يكزؼ ـجاد زلجماف ـكاد.

26-Dec

1

دمحم ـايش كناـ.

26-Dec

1

زّمٌ شابر زلجـ زّمٌ.

26-Dec

1

نؤاد زّمٌ جمفٌ.

26-Dec

1

دمحم زّمٌ طّؿ زلجماف.

26-Dec

1

أخمد زّمٌ طّؿ زلجماف.

27-Dec
28-Dec
28-Dec

1
3
1

إبراهجـ أبك ـنجٌ
سذص
سذص

29-Dec

15

سذص

30-Dec

1

ـبدالزّـ دمحم ـبدالزّـ
ـلٍ شالد

إبراهجـ زالـ خماد دمحم
الزماـنٌ.
إزماـجؿ ـبد هللا خمداف
نجساكم.

الفريش
داُرة قزـ ثالث الفريش

سماؿ زجناء
سماؿ زجناء
سماؿ زجناء
سماؿ ككزط
زجناء
الججزة

إـداـ بدكف ازتكماؿ
اِجراءات القانكنجٌ
إـداـ بدكف ازتكماؿ
اِجراءات القانكنجٌ
إـداـ بدكف ازتكماؿ
اِجراءات القانكنجٌ
إـداـ بدكف ازتكماؿ
اِجراءات القانكنجٌ
إـداـ بدكف ازتكماؿ
اِجراءات القانكنجٌ
إـداـ بدكف ازتكماؿ
اِجراءات القانكنجٌ
إـداـ بدكف ازتكماؿ
اِجراءات القانكنجٌ
إـداـ بدكف ازتكماؿ
اِجراءات القانكنجٌ
إـداـ بدكف ازتكماؿ
اِجراءات القانكنجٌ
إـداـ بدكف ازتكماؿ
اِجراءات القانكنجٌ
إـداـ بدكف ازتكماؿ
اِجراءات القانكنجٌ
إـداـ بدكف ازتكماؿ
اِجراءات القانكنجٌ
إـداـ بدكف ازتكماؿ
اِجراءات القانكنجٌ
إـداـ بدكف ازتكماؿ
اِجراءات القانكنجٌ
تشهجٌ
تشهجٌ
مطاردة بكازطٌ السرطٌ

http://bit.ly/2BXB87W
http://bit.ly/2BXB87W
http://bit.ly/2BXB87W
http://bit.ly/2BXB87W
http://bit.ly/2BXB87W
http://bit.ly/2BXB87W
http://bit.ly/2BXB87W
http://bit.ly/2BXB87W
http://bit.ly/2BXB87W
http://bit.ly/2BXB87W
http://bit.ly/2BXB87W
http://bit.ly/2BXB87W
http://bit.ly/2BXB87W
http://bit.ly/2BXB87W
http://bit.do/dYSXP
http://bit.do/dYS27
http://bit.do/dZtJ8

القكات المزلخٌ

http://bit.do/dZtKe

تشهجٌ بفد اذتهاء

http://bit.do/dZx7n

30-Dec

1

30-Dec

1

أخمد دمحم كامؿ زفجد
ـزالديف أخمد مشطهٍ
ـبداللطجؼ

الججزة

تشهجٌ بفد اذتهاء

http://bit.do/dZx7n

الججزة

تشهجٌ بفد اذتهاء

http://bit.do/dZx7n

انىفاة فٍ يكاٌ االحخجاس
حارَخ
انُطز

االسى

8-Dec

إزّـ نؤاد الككجؿ

15-Dec

أخمد رمؿاف ـبدالفزيز

انسٍ انًهُت

انسبب

قزـ سرطٌ سبجف القناطر

القلجكبجٌ

تفذيب

http://bit.do/dVUNY

زجف المنجا سديد الخرازٌ

المنجا

إهماؿ طبً

تلجؼ كبدم سديد

http://bit.do/dXVZd

15-Dec

زججف

زجف المنجا سديد الخرازٌ

المنجا

إهماؿ طبً

تلجؼ كبدم سديد

http://bit.do/dYkj4

15-Dec

زججف

زجف المنجا سديد الخرازٌ

المنجا

إهماؿ طبً

إنزداد رُكم

http://bit.do/dYkj4

15-Dec

زججف

زجف المنجا سديد الخرازٌ

المنجا

إهماؿ طبً

هبكط خاد نً الدكرة الدمكيٌ

http://bit.do/dYkj4

15-Dec

زججف

زجف المنجا سديد الخرازٌ

المنجا

إهماؿ طبً

هبكط خاد نً الدكرة الدمكيٌ

http://bit.do/dYkj4

15-Dec

زججف

قزـ أكؿ أزكاف

أزكاف

إق ماؿ طبً

كـكٌ شخجٌ

http://bit.do/dYkj4

15-Dec

زججف

زجف النوؿٌ

القاهرة

كجر مفركؼ

زجف قنا الفمكمً

قنا

إهماؿ طبً

25-Dec

نرج

35

51

ـامؿ

انًكاٌ

انًحافظت

حفاصُم

انزابط

http://bit.do/dYkj4
هبكط خاد نٍ الدكرة الدمكيٌ
كالتنهزً
ة

http://bit.do/dYwwa

انخعذَب/انخكذَز انفزدٌ
اِزـ

تارير النسر

الزف

المونٌ
ـمجد سرطٌ زابؽ

المخانظٌ

الرابط

المكاف
قزـ بندر دمنوكر

البخجرة

https://goo.gl/ETfETM

القلجكبجٌ

http://bit.do/dVYfF
http://bit.do/dWg3e

4-Dec

مخمكد قطرم

9-Dec

إزّـ زكً زالـ الككجؿ

قزـ سرطٌ سبجف القناطر

10-Dec

الخاج هساـ القاؿً

زجف قنا الفمكمً

قنا

10-Dec

طّؿ دمحم زلجـ

زجف قنا الفمكمً

قنا

http://bit.do/dWg3e

10-Dec

ـلٍ خزجف اِمجر

زجف قنا الفمكمً

قنا

http://bit.do/dWg3e

10-Dec

دمحم جابر ككالدق جابر

زجف قنا الفمكمً

قنا

http://bit.do/dWg3e

10-Dec

ـلٍ ـمر ناشر

زجف قنا الفمكمً

قنا

http://bit.do/dWg3e

10-Dec

دمحم ـبد الخمجد كزاب

زجف قنا الفمكمً

قنا

http://bit.do/dWg3e

10-Dec

أسرؼ زفجد

زحف قنا الفمكمً

قنا

http://bit.do/dWg3e

10-Dec

هساـ الفرياف

زجف قنا الفمكمً

قنا

http://bit.do/dWg3e

10-Dec

خزانً مخمكد

زجف قنا الفمكمً

قنا

http://bit.do/dWg3e

10-Dec

أدهـ ـبدق

زجف قنا الفمكمً

قنا

http://bit.do/dWg3e

10-Dec

دمحم ـبدهللا الفبادم

زجف قنا الفمكمً

قنا

http://bit.do/dWg3e

10-Dec

إزّـ ـبد الخٍ مشطهٍ

زحف قنا الفمكمً

قنا

http://bit.do/dWg3e

10-Dec

مزفكد خامد

زجف قنا الفمكمً

قنا

http://bit.do/dWg3e

10-Dec

مشطهٍ ـبد النفجـ

زجف قنا الفمكمً

قنا

http://bit.do/dWg3e

10-Dec

زالـ كامؿ

زجف قنا الفمكمً

قنا

http://bit.do/dWg3e

10-Dec

دمحم ـبد اللطجؼ

زجف قنا الفمكمً

قنا

http://bit.do/dWg3e

10-Dec

دمحم اخمد ـبد الفاؿ

زجف ؽنا الفمكمً

قنا

http://bit.do/dWg3e

10-Dec

بدرل دمحم زجد

زجف قنا الفمكمً

قنا

http://bit.do/dWg3e

10-Dec

مجمً دمحم ـلٍ

زجف قنا الفمكمً

قنا

http://bit.do/dWg3e

10-Dec

خزف زقا

زجف قنا الفمكمً

قنا

http://bit.do/dWg3e

11-Dec

أخمد بديق

الدقولجٌ

http://bit.do/dWg5S

طالب

زجف جمشى

14-Dec

أخمد ماهر

أثناء اِذتهاء

http://bit.do/dXVVU

14-Dec

المفتز باهلل كانـ

أثناء اِذتهاء

http://bit.do/dXVVU

14-Dec

ـبدالخمجد ـبدالهتاح

أثناء اِذتهاء

http://bit.do/dXVVU

15-Dec

حزجف أيمف خزجف زالـ

أثناء اِـتقاؿ مف منزلى
بخلكاف

القاهرة

http://bit.do/dXVYi

19-Dec

أسرؼ خمداف قازـ

زجف طرق تخقجؽ

القاهرة

http://bit.do/dYkkg

24-Dec

زفجد شّح

مقر األمف الكطنً

اِزكندريٌ

18

طالب ثانكم

http://bit.ly/2BAvJPV

24-Dec

إبراهجـ سخاتى

مقر األمف الكطنً

اِزكندريٌ

http://bit.ly/2BAvJPV

24-Dec

خمدم راسد

مقر األمف الكطنً

اِزكندريٌ

http://bit.ly/2BAvJPV

24-Dec

إبراهجـ تكنجؽ

مقر األمف الكطنً

اِزكندريٌ

http://bit.ly/2BAvJPV

24-Dec

مشطهٍ ـثماف

مقر األمف الكطنً

اِزكندريٌ

http://bit.ly/2BAvJPV

24-Dec

منشكر ناركؽ

مقر األمف الكطنً

اِزكندريٌ

http://bit.ly/2BAvJPV

26-Dec

دمحم شبخً

قزـ سرط كهر الزيات

اللربجٌ

http://bit.do/dYSWW

28-Dec

مخمكد األخمدل ـبد الرخمف

مقر األمف الكطنً

القاهرة

http://bit.do/dYSZB

28-Dec

دمحم نكزم

زجف كادم النطركف

البخجرة

http://bit.do/dZtH5

28-Dec

ـبد البشجر ـبد الرؤكؼ

زجف كادم النطركف

البخجرة

http://bit.do/dZtH5

28-Dec

مخمكد السريؼ

زجف كادم النطركف

البخجرة

http://bit.do/dZtH5

28-Dec

مخمكد كهبى

زجف كادم النطركف

البخجرة

http://bit.do/dZtH5

28-Dec

ـبد الرخمف ـطجى

زجف كادم النطركف

البخجرة

http://bit.do/dZtH5

28-Dec

ابراهجـ ـزت

زجف كادم النطركف

البخجرة

http://bit.do/dZtH5

28-Dec

اخمد الكلجد الساؿ

زجف كادم النطركف

البخجرة

http://bit.do/dZtH5

طالب للات كترجمٌ

حكذَز و/أو حعذَب جًاعٍ
تارير
النسر

الخدث

المكاف

2-Dec

انتواكات ـلٍ يد إدارة الزجفَ بتفلجمات أمف مأمكر الزجف الفمجد /دمحم الزفجدَ كالذم يمنق دذكؿ
األكطجٌ (البطاطجف)َ كالمّبس الستكيٌَ مق دذكؿ نشؿ الستاء كالبردَ كما يمنق دذكؿ األطفمٌ
كاألدكيٌ ذّؿ الزيارات

زجف المنشكرة الفمكمً

3-Dec

المخانظٌ

الرابط

الدقولجٌ

http://bit.ly/2ko5NmV

تردم الكؿق الشخً للمفتقلجف داذؿ الزجف َ خجث انتسرت الفديد مف األمراض بجف المفتقلجف
ذاش نٌ األمراض الجلديٌ ك منق األدكيٌ ـنوـ َ باَؿانٌ َزدخاـ الفنابر ك ؿجؽ التنهس بوا َ ك
منفوـ مف دذكؿ الخمامات إِ زاـٌ كاخدة نً الجكـ َ ك ـدـ الزماح بدذكؿ األطفمٌ إِ بكمجات
قلجلٌ

زجف الزقازيؽ الفمكمً

السرقجٌ

https://goo.gl/9DWguL

3-Dec

دذؿ ـدد كبجر مف مفتقلً المفزكر نٍ إؿراب تاـ ـف الطفاـ بزبب اِـتداء ـلجوـ ك كقكع خاِت
إكماء ك إشابات َ باَؿانٌ لُجراءات التفزهجٌ كالتؿججقات التٍ تمارزوا إدارة الزجف ؿدهـ مف
تؿججؽ ـلٍ الزيارات كمنفوا ـف بفؿوـ ك زكء المفاملٌ كإهانٌ ذكيوـ أثناء الزيارات

مفزكر قكات األمف نٍ مدينٌ
الفاسر مف رمؿاف

الدقولجٌ

https://goo.gl/uJ99KJ

7-Dec

يتـ إقتخاـ الزنازيف ك تجريدهـ مف متفلقاتوـ السذشجٌ كخلؽ ركؤزوـ كما لـ يتـ الزماح لوـ
بالتريض ك اؿتؿجؽ ـلجوـ نً دذكؿ دكرات المجاق كإيداع ـدد منوـ نً زنازيف التأديب  .إلٍ جانب
ذلؾ سكٍ المفتقلكف مف زكء المفاملٌ بخؽ أهالً الزجناء أثناء الزيارةَ كالتفنت أثناء تهتجش الزيارة
كـدـ الزماح لوـ بدذكؿ بفض األطفمٌ كاألدكيٌ كالمتفلقات السذشجٌ نؿّن إهانٌ المفتقلجف ك
ذكيوـ أثناء الزيارة.

زجف طنطا الفمكمً

10-Dec

قامت إدارة زجف قنا الفمكمً بخملٌ تهتجش كازفٌ ـلٍ زنازيف المفتقلجف الزجازججف كالمزجكنجف
الجناُججف ازتذدمت نجوا الشكاـؽ الكورباُجٌ كقنابؿ الدذاف كاؿكّب البكلجزجٌ ازتكلت بفدها ـلٍ
جمجق المتفلقات الؿركريٌ مف مّبس كأدكيٌ كطفاـ .كما أشدرت قرار نا بتلريب نخك  25مفتقّن
كزججن نا إلٍ زجكف مخانظات ناُجٌ مثؿ الكادم الجديد كأزجكط

زجف قنا الفمكمً

اللربجٌ

قنا

http://bit.do/dVUKz

http://bit.do/dWg3e

11-Dec

إزتلاثٌ مف المفتقلجف الزجازجف المرخلجف إلٍ زجف المنجا سديد الخرازٌ خجث أنى ـند ازتقبالوـ
تفتدم إدارة الزجف ـلجوـ بالزب كالؿرب ذاشٌ المفتقلجف الكانديف مف
زجف #الهجكـ ك #الزقازيؽَ باَؿانٌ الٍ التفدم ـلجوـ ـف طريؽ رسوـ بمجاة ملكثٌ "المجارل"
كخجزهـ داذؿ كرنٌ تهتقر إلٍ أدنٍ مقكمات المفجسٌ كلجس بوا دكرة مجاق كهً "كرنٌ اَيراد".

زجف المنجا سديد الخرازٌ

12-Dec

تكرار سككل األهالٍ مف زرقٌ طفاـ كمّبس كأمكاؿ المفتقلجف بػ #زجف_الفقرب

زجف الفقرب

13-Dec

رزالٌ مزربٌ مف مفتقلً زجف الهجكـ تكثؽ كتؤكد ممارزٌ اِنتواكات اللجر آدمجٌ بخقوـ مف نقص
خاد نً التفججف مما يزبب لوـ مفاناة نً تكنجر الطفاـ بازتمرارَ كالتذلص مف الطفاـ بإلقاُى
كمذلهات مف إدارة الزجف كـدـ إـطاُى لوـَ كأيؿا ـدـ كجكد بطاطجف تكهً لوـَ خجث يتـ تكزيق
بطانجٌ كاخدة لكؿ ػض مفتقؿَ مق ـدـ الزماح لألهالً نً الزيارات بإدذاؿ أيٌ بطاطجف ككذلؾ ـدـ
تكنجر سهاطات التوكيٌ كمف يريد ـلجى أف يسترم مف مالى الذاص

زجف الهجكـ

22-Dec

سككل مف ـدد مف أهالً الطّب المفتقلجف ـف تفنت ادارة الزجف الفمكمً بالزقازيؽ نً الزماح
بدذكؿ الكتب الدرازجٌ كالمذكرات ألبناُوـ قبجؿ اِمتخاناتَ اذ رنض الؿباط دذكؿ الكتب للطّب
نً بدايٌ الهشؿ الدرازً لفاـ  2018/2017ـ .ـلً أف يتـ ادذالوا لوـ قبؿ اِمتخانات .كالجدير
بالذكر تأكجد الفديد مف األهالً بمخاكِتوـ المتكررة نً ادذاؿ الكتب كالتً باءت بالهسؿ مق رنض
الؿباط الزماح بواَ علً الركـ مف تكنر اثباتات القجد كاِكراؽ الرزمجٌ التً تهجد بقجد هؤِء
الطّب داذؿ الجامفات المشريٌ.

زجف الزقازيؽ الفمكمً

23-Dec

المنجا

http://bit.do/dWJuN

القاهرة

http://bit.do/dWJ69

الهجكـ

السرقجٌ

http://bit.do/dXVS5

http://bit.ly/2BvdefE

قزـ دار الزّـ الجكـ قرر منق زيارة أهالً السباب زجد منزً ك أحمد خمدم ك إزّـ ك خزاـ ك
أنكر اختجازهـ لديىَ قزـ دار الزّـ لجس ك خدق المسارؾ نً جريمٌ اختجازهـ دكف ك جى خؽ ك
لكف نجابٌ دار الزّـ أيؿا مساركٌ نً تلؾ الجريمٌَ رُجس النجابٌ شرح ألخد الزمّء انى لف يقكـ
بهتد تخقجؽ مداـ ذركج السباب مفلؽ ـلٍ قرار مف أمف الدكلٌ

قزـ دار الزّـ

القاهرة

http://bit.ly/2BK8tmQ

24-Dec

مازالت إدارة زجف سديد الخرازٌ  2تكاشؿ التؿججؽ كاِنتواكات بخؽ مفتقلً القؿجٌ  64لزنٌ
ؼضصط جنايات سماؿ القاهرة الفزكريٌ نبفد الخشكؿ ـلٍ تشريد مف المخكمٌ بإدذاؿ الكتب
اؿدرازجٌ للمفتقلجفَ امتنفت إدارة زجف طرق سديد الخرازى ط تنهجذ القرار

زجف طرق سديد الخرازٌ

القاهرة

http://bit.do/dYwvZ

27-Dec

قامت إدارة زجف تخقجؽ طرق بتزكجف أكثر مف  50مفتقؿ زجازً داذؿ ـنابر الجناُججف بدكف أم
زبب نً كرؼ ِ تشلد للزكنٍ كالفجش اآلدمًَ كتـ منفوـ مف الذركج للتريض كمف الكسؼ
بالفجادة الطبجٌ كالخشكؿ ـلٍ الفّج الطبً بالركـ مف أف البفض يفانً مف أمراض مزمنٌ منوـ
مرؿٍ قلب كِ يتـ شرؼ الفّج الذاص بوـ ككجكد طّب نً مرخلٌ اِمتخانات األمر الذم
يمنفوـ مف اَزتذكار نً هذق الظركؼ

زخف تخقجؽ طرق

27-Dec

مشلخٌ الزجكف تمد قرار منق الزيارة لمدة ثّثٌ أسور جدد نً القؿايا ارقاـ ضظؽ َ صعصض َ
ظغصض لزنٌ ػضصط ك ؾؼ َ ؽعض َ ػضظ لزنٌ

القاهرة

http://bit.do/dYSVx

http://bit.do/dYSYk

28-Dec

منفت إدارة زجف الخؿرة باَزكندريٌ الجكـ الزيارة ـف أهالً الطّب المفتقلجف دكف إبداء أم
أزبابَاألمر الذم أدل الً تجمور األهالً أماـ الزجف كتشاـد الوتانات إـتراؿاي ـلٍ منق الزيارة
ـف ذكيوـ

زجف الخؿرة

28-Dec

اـتدل ؿباط الزجف أمس األربفاءَ ـلٍ مفتقلجف أثناء أداء شّة الفشرَ بالؿرب المبرح؛
َـتراؿوـ ـلً إـداـ  4مف المرانقجف لوـ بزجف كادم النطركف ؿمف الػ 15متومنا الذيف نهذت
كزارة الداذلجٌ خكـ اَـداـ ـلجوـ قبؿ  4أياـ

زجف كادم النطركف

اِزكندريٌ

http://bit.do/dYSZr

البخجرة

http://bit.do/dZtH5

اإلهًال انطبٍ فٍ يكاٌ االحخجاس
اِزـ

تارير النسر

الزف

المكاف

المونٌ

المخانظٌ

4-Dec

مخمكد قطرم

5-Dec

كلجد دمحم مخارب زلجماف

32

5-Dec

دمحم طى خماد

43

مذتهً

7-Dec

مخمكد ـبد الخؽ زكريا

53

زجف "طنطا الفمكمً"

اللربجٌ

10-Dec

دمحم مرزً

رُجس الجموكريٌ
الزابؽ

زجف مزرـٌ طرق

القاهرة

12-Dec

خزاـ الزكيهً

شخهً

15-Dec

أخمد رمؿاف ـبدالفزيز

15-Dec

زججف

15-Dec

زججف

زجف طرق
زجف المنجا سديد
الخرازٌ
زجف المنجا سديد
الخرازٌ
المنجا سديد الخرازٌ

القاهرة

35

ـمجد سرطٌ زابؽ

قزـ بندر دمنوكر

البخجرة

مندكب لجنٌ اِكاثٌ
اِنزانجٌ بسماؿ زجناء

قزـ ثالث اِزماـجلجٌ

اِزماـجلجٌ

ـامؿ

الخالٌ
الزكر كالؿلط

الرابط
https://goo.gl/ETfETM

اذتناؽ رباـً باِـشاب نً الجديف
كالقدمجف كانزِؽ كؿركنً نً
الهقرات الجزـجٌ بالظور كالتواب
رذكل بالزاقجف كاستباق بجلطٌ نً
القدـ الجزرل كانزداد اكردة بالزاؽ
الجزرل
اشجب برشاشى نً الخرس
الجموكرم أدت الٍ بتر قدمى
كماسً ـلٍ ـكاز كمريض جدا
أجرل مؤذر نا ـدة ـملجات جراخجٌ
قبؿ اـتقالى بهترة قلجلٌَ إِ أف إدراة
الزجف قامت بفزلى دكف تلقً
الرـايٌ الشخجٌ الكاملٌَ كإيداـى
نً خجرة التأديب منذ يكـ الزبت
الماؿً  2ديزمبر
ؿلط كزكر كانزداد نً القناة
الدمفجٌ بالفجف الجزرل كآِـ نً
الركبتجف كالهقرات الفنقجٌ كالقطنجٌ
كمساكؿ باألزناف
جلطٌ نً القلب

http://bit.do/dWKv3

المنجا

تلجؼ كبدم سديد

http://bit.do/dXVZd

المنجا

تلجؼ كبدم سديد

http://bit.do/dYkj4

المنجا

إنزداد رُكم

http://bit.do/dYkj4

https://goo.gl/MdM99u

https://goo.gl/nfpnN4

http://bit.do/dVUKq

http://bit.do/dWg4i

15-Dec

زججف

15-Dec

زججف

15-Dec

زججف

19-Dec

ـبدالخهجظ كزاؿ

21-Dec

طاهر الديب

23-Dec

كالد نكر كازّـ ذلجؿ

23-Dec

مجدم دمحم مشطهٍ

46

24-Dec

منشكر ناركؽ دمحم

61

25-Dec

نرج

51

60

إماـ مزجد الهتد
برمزجس

زجف المنجا سديد
الخرازٌ
زجف المنجا سديد
الخرازٌ
قزـ أكؿ أزكاف

المنجا

هبكط خاد نً الدكرة الدمكيٌ

http://bit.do/dYkj4

المنجا

هبكط خاد نً الدكرة الدمكيٌ

http://bit.do/dYkj4

أزكاف

زجف طرق

القاهرة

كـكٌ شخجٌ
خاِت إكماء متكررةَ كما تزاقطت
أزناق كؿفؼ بشرقَ كأشبخت
خركتى بطجٌُ جدا نظرا لؿفؼ
جزدق بشكرة مؤلمٌ

http://bit.do/dYkj4

زجف قكات أمف
الزقازيؽ

السرقجٌ

تاجر

مدير تزكيؽ

زجف الفقرب 2

القاهرة

مقر األمف الكطنً

اِزكندريٌ

جلطٌ دماكجٌ
زرطاف نً الكلجٌ الجمنٍ
نزيؼ كقًء مزتمر كقرح مزمف
بالقكلكف
مريض الزرطاف كالقلب كخرماف
مف الفّج
هبكط نً الدكرة الدمكيٌ كالتنهزجٌ

زجف قنا الفمكمً

قنا

26-Dec

هانً ذمجس

زجف الفقرب 2

اؿقاهرة

أيشجب بكزر نً ًمهشؿ قدمى كِ
يقكل ـلٍ الخركٌ بمهردق

27-Dec

نادم نتخً جاهجف

زجف برج الفرب

اِزكندريٌ

خرماف مف ـّج الزرطاف

http://bit.do/dYkmV
http://bit.do/dYknE
http://bit.ly/2zp84A1
http://bit.ly/2BZ6J5Y
http://bit.ly/2BAvJPV
http://bit.do/dYwwa
http://bit.ly/2BWYTNs
http://bit.do/dYSYY

اإلخفاء انقسزٌ
تارير
النسر

اِزـ

الزف

1-Dec
1-Dec
1-Dec
1-Dec

اخمد ازماـجؿ النجار
ازّـ جماؿ اخمد الجندم
رؿا الذكاص
ـبد هللا خزف دمحم اخمد

20

1-Dec

كماؿ شبخً مخمكد جمفٌ

33

1-Dec

مشطهً مخزف دمحم

27

2-Dec

اخمد الزنتاكم

2-Dec

اخمد السرقاكل

2-Dec

اخمد زهراف

2-Dec

اخمد ـامر

2-Dec
2-Dec

ازامٌ شّح دمحميف
خزجف ابراهجـ

2-Dec

خزجف رجب سمٌ

20

2-Dec
2-Dec

زمجٌ ماهر خزيمٌ
ـبد هللا دمحم شادؽ

25

2-Dec

ـبدالرخمف اشّف

22

المونٌ
مدرس

تارير اِذتهاء
30

 2017 11المنزؿ نً قطكر
2017 7
 2017 11المنزؿ نً قطكر
2017 7

16

 2017 10مف مقر ـملى

السرقجٌ

12

 2017 11مدينٌ الذانكٌ

القلجكبجٌ

21

2017 11

19

 2017 11مف منزلى رهجفة ـف ابنى

22
مدرس

51

مدير الفّقات الفامٌ
باِزهر نرع الزقازيؽ
نً مجاؿ التزكيؽ
اَلكتركنً
طالب زراـٌ األزهر
شاخب مفمؿ لتراكجب
األزناف

30

30
21

طالب بمفود الذدمٌ
اَجتماـجٌ  -دمنوكر
طالب تجارة المنشكرة
طالب تجارة بنوا
امجف مذازف باخد سركات
الفطكر بدمنوكر
كجمجاُجٌ بمفمؿ تخالجؿ
طالب تجارة بنً زكيؼ
طالب بمفود الذدمٌ
اَجتماـجٌ  -دمنوكر

مكاف اِذتهاء

المخانظٌ

2017 11

الرابط

اللربجٌ

http://bit.do/dVBq8
http://bit.do/dVBre
http://bit.do/dVBq8
http://bit.do/dVBre
http://bit.do/dVBq7
http://bit.do/dVBrc

اللربجٌ

http://bit.ly/2BMxSIP

مف ـلٍ قوكة نً القاهرة
مف مقر ـملٌ بمخؿ مكاد
كذاُجٌ بمنوكر
أثناء ذركجى مف الجامفٌ
مف أماـ منزلى بمدمنٌ الذانكٌ

البخجرة

http://bit.ly/2AwBlgg

القاهرة

https://goo.gl/YABZkv

البخجرة

http://bit.ly/2AwBlgg

19

2017 11

الدقولجٌ
القلجكبجٌ

http://bit.ly/2Ay3ZO2
http://bit.ly/2BMdrM9

4
29

2011 5
2017 11

http://bit.ly/2AwBlgg

19

 2017 11مف مقر ـملى بدمنوكر

البخجرة

17

 2017 10مف منزؿ أبجوا

البخجرة
بنً زكيؼ

http://bit.ly/2AwBlgg
http://bit.ly/2kqe4Xw

19

 2017 11مف منزلى بدمنوكر

البخجرة

http://bit.ly/2AwBlgg

2-Dec

ـبدالرخمف دمحم رسجدل

21

طالب زراـٌ القاهرة

10

2-Dec

ـبدالرخمف كلجد ـبدالمنفـ

21

19

2-Dec

ـبدالمالؾ قازـ

38

2-Dec
2-Dec
2-Dec
2-Dec
2-Dec
2-Dec

ـمر ـشاـ رساد
ـمرك ذالد زكيداف
ـمرك نادم ـبدق
دمحم ازماـجؿ الخبركؾ
دمحم الزجد السكيخً
دمحم خجر

22
19
20
22
20

منزلى بقريٌ المخطٌ أبك
2017 11
المطامجر
 2017 11مف منزلى بابك الريش دمنوكر

طالب بكلجٌ الوندزٌ
اماـ كذطجب بكزارة
اِكقاؼ
تجارة األزهر
طالب تجارة دمنكر
طالب تربجٌ بنً زكيؼ
طالب بكلجٌ األداب
موندس
طالب طب بيطرم دمنوكر

12

4

17
19
21
19
11
19

2-Dec

دمحم ذالد مشطهً القمخاكم

30

موندس

20

 2017 10مف منزلى
 2017 11أخد شكارع مدينٌ دمنوكر
2017 11
 2017 11أخد سكارع مدينٌ دمنوكر
 2017 11مف منزلى
 2017 11أخد سكارع مدينٌ دمنوكر
مف مقر ـملى بمشنق مكٌ
2017 11
ـلً طريؽ سبراذجت

2-Dec

دمحم مخزف ابراهجـ زكيداف

71

مدرس زابؽ ك مدير
التنزجؽ بمديريٌ التربجٌ
كالتفلجـ بالبخجرة

8

2-Dec

مشطهٍ مخمكد ـبد الرؤكؼ
مقلد

28

مخامً

12

2-Dec

مشطهً شبرل ـجطٌ

19

طالب آداب دمنوكر

19

2-Dec

هجثـ زمجر نؤاد

27

3-Dec

اخمد دمحم مخمكد ـزكر

25

3-Dec

ازّـ ـبدالفزيز

3-Dec

زامد دمحم ابكزجد اخمد

3-Dec
4-Dec
4-Dec
4-Dec
4-Dec

ـمر الزجد طى
ابراهجـ ابك الفزـ داككد
اخمد جابر (ركنٍ)
اخمد ـجزٍ
الزجد كلكش

55
23
23

خريح كلجٌ الوندزٌ جامفٌ
األزهر
خاشؿ ـلٍ اللجزانس مف
كلجٌ الدـكة جامفٌ األزهر
شخهً
مفلـ بمدرزٌ النور الفظجـ
بقريٌ جماجمكف
شخهً
مدير مدرزٌ
رُجس اتخاد هندزٌ الفاسر
طالب طب المنشكرة
طالب طب المنشكرة

8

 2017مف منزلى بقريٌ ككـ الساقجٌ

 2017مف منزلٌ باألزكندريٌ

البخجرة

http://bit.ly/2AwBlgg

البخجرة

http://bit.ly/2AwBlgg

البخجرة

http://bit.ly/2AwBlgg

البخجرة
البخجرة
بنً زكيؼ
البخجرة
القاهرة
البخجرة
البخجرة

http://bit.ly/2AwBlgg
http://bit.ly/2AwBlgg
http://bit.ly/2AVAExL
http://bit.ly/2AwBlgg
http://bit.ly/2jXtqyM
http://bit.ly/2AwBlgg
http://bit.do/dVBrj

اِزكندريٌ

http://bit.ly/2AwBlgg

البخجرة

http://bit.ly/2AwBlgg

البخجرة

http://bit.ly/2AwBlgg

7

 2017 10مف داذؿ نرؽ اِمف بدمنوكر

البخجرة

http://bit.ly/2AwBlgg

27

 2017 11مف مدينٌ نشر

القاهرة

http://bit.do/dVBrT

2

 2017 12مطار القاهرة

القاهرة

http://bit.ly/2nuUsTf

12

9

 2017مف مقر ـملى

10
18
3
2
2

11
11
12
12
12

مف اخد سكارع مدينٌ كهر
2017 10
الدكار
مف مقر ـملٌ بمخؿ مّبس
2017 11
رياؿجٌ بدمنوكر

2017
2017
2017
2017
2017

مف منزؿ كالدق
مف مدينٌ القطكر
مف أماـ باب الكلجٌ
مف سارع الترـٌ بالمنشكرة
مف سارع الترـٌ بالمنشكرة

كهر السجر
القاهرة
اللربجٌ
القاهرة
الدقولجٌ
الدقولجٌ

https://goo.gl/DXzv75
http://bit.ly/2nuUsTf
https://goo.gl/6nrPRg
https://goo.gl/d2WFUh
https://goo.gl/qTezwV
https://goo.gl/qTezwV

شخهً بجريدة نجتك

4-Dec
4-Dec

رؿا دزكقً كانـ
دمحم ابك ركاش دمحم الدـكسً

30

4-Dec

دمحم جابر ابراهجـ ابك خح

20

4-Dec

دمحم ـبد الرخمف يكزؼ

28

4-Dec

مخمكد ابك الجزيد رؿكاف

22

4-Dec
5-Dec
5-Dec
5-Dec

مخمكد رساد
ايمف خانظ جبر
ـمر الدالً
دمحم ـبدالكاخد تفلب

51
40
15

5-Dec

نكرا شادؽ دمحم السرقاكم

32

7-Dec

اسرؼ الهراش

7-Dec

ـبد هللا شبخً ـلً ابراهجـ
يكنس

7-Dec

عمر ـاطؼ

4

7-Dec

دمحم اخمد

4

7-Dec

دمحم سخاتٌ

4

7-Dec
8-Dec
8-Dec

طالب بالمفود الفالً للفلكـ
التجاريٌ كالخازب اآللً
بالؿاخجٌ
موندس زراـً
ذريح كلجٌ أصكؿ الديف
جامفٌ األزهر
طبجب بجطرم
طالب بالمفود الهنً الشخً

16
19
2

7

29

 2017 11مف منزلى

الزكيس

22

 2017 11مف منزلى بقريٌ أبسكام

اللربجٌ

https://goo.gl/6nrPRg

30
2
26
1

10
12
11
12
9

2017
 2017مف منزلى نً قطكر
 2017مف منزلى
 2017مف منزلى
مف أماـ مدرزٌ الفجمً
2016
النمكذججٌ
مف أخد الكانجوات بككرنجش
2017
المخانظٌ

4

12

5

 2017 12مف منزلى بمدينٌ بلقاس

مخمكد ـبد هللا اِزكندرانً
ابراهبـ ـبدالفزيز الشفجدل
ابراهجـ خمكدة زلجـ

25

مدرس
ميفلـ رياؿجات
لجزانس خقكؽ

3
5
17

8-Dec

اخمد الزجد البزطكيزً ابراهجـ

23

طبجب بجطرم

28

8-Dec
8-Dec
8-Dec

اخمد زمجر جكدزيّ
اخمد لطهً زلجماف اخمد ابكخح
ازامٌ شّح دمحميف

32

يفمؿ ببريد الفريش

 2017مف مفزلى نً الفريش

سماؿ زجناء

https://goo.gl/wjfeqo
https://goo.gl/KE1z5P

ربٌ منزؿ

طالب جامفً

اللربجٌ
 2017 10مف طنطا
 2017 11مف مقر ـملى بالتجمق الذامس القاهرة

https://goo.gl/6nrPRg
https://goo.gl/X4qZ4G

20
13
29

مف أخد الكانجوات بككرنجش
2017 12
المخانظٌ
مف أخد الكانجوات بككرنجش
2017 12
المخانظٌ
مف أخد الكانجوات بككرنجش
2017 12
المخانظٌ
2017 12
2017 12
 2017 11مف منزلى بالذانكٌ
مدينٌ نشر سارع ـباس
2017 11
الفقاد
 2017 11مطار القاهرة
 2015 10مف مقر ـملى
 2017 11أثناء ـكدتى مف مقر ـملى

اللربجٌ
القاهرة
المنكنجٌ

https://goo.gl/6nrPRg
http://bit.do/dVUHV
https://goo.gl/wVtvhn
http://bit.do/dVUHP

اِزكندريٌ

http://bit.do/dVUH8

اِزكندريٌ

http://bit.do/dVYf8

الدقولجٌ

http://bit.do/dVUKN

اِزكندريٌ

http://bit.do/dVYf8

اِزكندريٌ

http://bit.do/dVYf8

اِزكندريٌ

http://bit.do/dVYf8

اِزكندريٌ

http://bit.do/dVUKc
http://bit.do/dVYax
http://bit.do/dVYax

القاهرة

http://bit.do/dVYaG

القاهرة
سماؿ زجناء
القاهرة

http://bit.do/dVYfn
http://bit.do/dVYf3
http://bit.do/dVYax

القلجكبجٌ

8-Dec

رؿا تفلب
رض نتخً ـبدالوادم ـبد
ا
الزّـ

8-Dec

زمجر دمحم ـبدالدايـ ـبدالمججد

46

8-Dec

ـبد الفزيز مدخت ابكذسبى

24

ذريح هندزٌ

8-Dec

ـبدالمخزف دمحم خمكدة

52

موندس زراـً

3

8-Dec
8-Dec
8-Dec

ـمر دمحم مشطهٍ الزجد
دمحم خهنٍ قطب
دمحم مجدم كامؿ النجار

23
37
24

ذريح تجارة
مخازب
بكالكريكس تجارة

23
5
30

8-Dec

يازر خمكدة زلجـ

29

ذريح زراـٌ

20

9-Dec

اخمد ـبد الفزيز

9

9-Dec

ازّـ ـسرم

9

9-Dec

خزاـ الزكيهً

9

9-Dec

ـمر ذالد طى اخمد

9-Dec

دمحم ذالد

9-Dec

مخمكد ايمف خمدم دمحم

9-Dec

هساـ اخمد

10-Dec

اخمد ـبد الخمجد الساذلً

11-Dec

دمحم بدر

11-Dec

دمحم زكيداف

12-Dec

دمحم النجار

8-Dec

مدرس

1

 2017 12منزلى نً مدينٌ تّ

المنكنجٌ

http://bit.do/dVYax

33

مدرس

27

 2017 11أثناء ذهابى إلٍ مقر ـملى

المنجا

http://bit.do/dVYaA

ميفلـ بإخدل مدارس أبك
خماد

3

الشرقجٌ

http://bit.do/dVYax

28

كهر السجر

http://bit.do/dVYgS

البخجرة

http://bit.do/dVYax

الدقولجٌ
القلجكبجٌ
القاهرة

http://bit.do/dVYax
http://bit.do/dVYax
http://bit.do/dVYax

الدقولجٌ

http://bit.do/dVYax

القاهرة

http://bit.do/dVYfw

القاهرة

http://bit.do/dVYfw

القاهرة

http://bit.do/dVYfw

أزكاف

http://bit.do/dVYbo

القاهرة

http://bit.do/dVYfw

الججزة

http://bit.do/dVYgx

القاهرة

http://bit.do/dVYfw

اللربجٌ

http://bit.do/dWg6E

اللربجٌ

http://bit.do/dWg69

اِزكندريٌ

http://bit.do/dWg6m

القاهرة

http://bit.do/dXVSE

23

طالب زراـٌ األزهر

30
9

19

طالب بكلجٌ الفّج الطبجفً
بجامفٌ  6أكتكبر

28
9

27

71

8

منزلى بقريٌ سنبارة التابفٌ
2017 12
لمدينٌ أبك خماد
مف منزلى بقريٌ أبكذسبٌ -
2017 11
دزكؽ
أثناء زيارة أخد أقاربى بمركز
2017 12
خكش ـجزٍ
2017 11
 2017 12مقر ـملى بالذانكى
 2017 11أثناء تكاجدق نً القاهرة
كمجف أمنً بطريؽ ـملى
2017 11
بمدينٌ الفاسر مف رمؿاف
بفد كقهٌ لدــ القدس اماـ
2017 12
نقابٌ الشخهججف
بفد كقهٌ لدــ القدس اماـ
2017 12
نقابٌ الشخهججف
بفد كقهٌ لدــ القدس اماـ
2017 12
نقابٌ الشخهججف
 2017 11أثناء رخلٌ بمخانظٌ أزكاف
بفد كقهٌ لدــ القدس اماـ
2017 12
نقابٌ الشخهججف
 2017 11مف مخطٌ قطار الججزة
بفد كقهٌ لدــ القدس اماـ
2017 12
نقابٌ الشخهججف
 2017 12مف منزلى نً قريٌ الفتكة
مف منزؿ سقجقتى بقريٌ مجت
2017 12
المذلص التابفٌ لمدينٌ زنتٍ

موندس

8

ـؿك النقابٌ الهرـجٌ
للمفلمجف

8

8

30

 2017 11أخد سكارع القاهرة

 2017مف منزلى

12-Dec
12-Dec

ابراهجـ طارؽ ـماد فشر الديف
ازامٌ شّح مشطهٍ

طالب هندزٌ
طالب تجارة المنشكرة

28

12-Dec

طارؽ الزبق

موندس

9

 2017 11أخد سكارع القاهرة
 2017 5مف أخد امتخاناتى
أثفاء زيارة منزؿ ذالى بمركز
2017 11
الزنبّكيف

12-Dec

ـبد هللا رساد

28

2017 11

12-Dec
12-Dec
12-Dec
12-Dec
13-Dec
13-Dec
14-Dec
14-Dec
14-Dec

ـبد هللا كماؿ
ـمر مشطهٍ
دمحم ـبد الذالؽ زفهاف
مفاذ الكزاف
دمحم نرج ـبد الدايـ
نجـ دمحم نجـ
زفجد مخمكد خزجنً
ـز الديف اخمد مشطهٍ
متكلً الزجد ازماـجؿ الباز
دمحم خزانجف ـبد المقطً ابك
جبؿ

9
30
7
9
17
26
11
18
12

11
11
12
11
11
11
12
10
12

2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017

13

2017 11

14-Dec

دمحم زامً دمحم الزجد

22

28

2017 11

15-Dec
15-Dec
15-Dec

ابك خزجبٌ دمحم نراج
اخمد شّح
اخـ د ـبد الكهاب ساهجف

60
48

28
13
13

2017 8
2017 12
2017 12

15-Dec

اخمد دمحم الزجد ابك مكزٍ

32

مخامً

28

2017 11

15-Dec

اخمد دمحم ـنتر

طالب أزق ر

13

2017 12

15-Dec

الزجد اخمد السربجنً مشطهٍ

46

شجدلً

13

2017 12

15-Dec
15-Dec
15-Dec
15-Dec

امجمٌ ايمف خزجف
ايٌ مزفد دمحم الدهساف
ايمف خزجف زالـ
خزاـ قنشؿ

40
26
38

ربٌ منزؿ

28
28
28
12

2017 8
2017 8
2017 8
2017 12

14-Dec

ذريح يكلجٌ النظـ
كالمفلكمات
طالب هندزٌ المنشكرة
طالب تجارة كهر السجر
موندس
42
52

مكظؼ الؿراُب الفقاريٌ
أـماؿ خرة

25
49

مفلـ

55

مفلـ
طالب خازبات كمفلكمات
بالقاهرة الجديدة
مكظؼ بالمفاش
طالب أزهر

مكظؼ بجامفٌ خلكاف
طبجب بجطرم

مف الكلجٌ
أخد سكارع القاهرة
مف منزلى بقريٌ الفبازجٌ
مقر ـملى
مف مقر ـملى
مف مقر ـملى بالؿراُب
بمجكركباص مف السارع
مف كمجف بالرمايٌ بالورـ
مف مقر ـملى بمدينٌ ناقكس
مف مقر ـملى بمفود القراءات
بالسجر زايد
مف مقر زكف الطلبٌ بالتجمق
الذامس
منزلى بخلكاف
مف منزلى بمدينٌ أبككبجر
مف منزلى
أثناء تكاجدق بمخانظٌ القاهرة
للفمؿ
مف منزلى بمدينٌ أبككبجر
مقر ـملى بإخدل الشجدلجات
بمدينٌ منجٌ النشر
خلكاف
خلكاف
خلكاف
مف منزلى سرقجٌ المفشرق

القاهرة
الدقولجٌ

http://bit.do/dXVSE
http://bit.do/dXVSE

الدقولجٌ

http://bit.do/dXVSE

الدقولجٌ

http://bit.do/dXVSE

الدقولجٌ
القاهرة
كهر السجر
القاهرة
القلجكبجٌ
السرقجٌ
السرقجٌ
الججزة
السرقجٌ

http://bit.do/dXVSE
http://bit.do/dXVSE
http://bit.do/dXVPP
http://bit.do/dXVSE
http://bit.do/dXVQe
http://bit.do/dXVPG
http://bit.do/dXVWJ
http://bit.do/dXVUd
http://bit.do/dXVY4

اِزماـجلجٌ

http://bit.do/dXVTP

القاهرة

http://bit.do/dXVWY

القاهرة
السرقجٌ
المنكنجٌ

http://bit.do/dXVYi
http://bit.do/dXVZA
http://bit.do/dXVZA

القاهرة

http://bit.do/dX7Qd

السرقجٌ

http://bit.do/dXVZA

الدقولجٌ

http://bit.do/dXVZA

القاهرة
القاهرة
القاهرة
الدقولجٌ

http://bit.do/dXVYi
http://bit.do/dXVYi
http://bit.do/dXVYi
http://bit.do/dXVZA

15-Dec
15-Dec
15-Dec

خزجف ايمف خزجف زالـ
ذالد زفجد ـبد المقشكد
رؿا يازجف

18
48

15-Dec

زياد نبجؿ

15

15-Dec

زفجد ابك لبف

15-Dec

زفجد الخزجنً

15-Dec
15-Dec
15-Dec
15-Dec
15-Dec
15-Dec
15-Dec

زفجد دمحم مشطهٍ الزجد
شبخً ازماـجؿ مخمكد دمحم
ـبد الرخمف كماؿ ـبد الفزيز
ـبد هللا مزفد دمحم الدهساف
ـهاؼ خزجف زالـ
ـلً زفد ـبد الرخمف زفادة
ـمرك ابك خسيبٌ دمحم نراج

36

طالب ثانكم
تاجر بكهر السجر

28
13
11

2017 8
2017 12
2017 12

طالب اـدادم

13

2017 12

2

2017 12

12

 2017 12مف المزرـٌ

طبجب بجطرم
شاخب مزرـٌ بقريٌ
المزلمجٌ
مفلـ أزهرم
أـماؿ خرة
طالب زراـٌ القاهرة
مخهظ قرآف
مكظهٌ بجامفٌ خلكاف
أـماؿ خرة
مكظؼ بجامفٌ خلكاف

15
15
9
28
28
15
28

11
11
12
8
8
11
8

15-Dec

دمحم اخمد دمحم اخمد

26

مكظؼ

5

2017 12

15-Dec

دمحم اخمد دمحم سخاتى

22

طالب

5

2017 12

15-Dec
15-Dec
15-Dec
15-Dec

دمحم جماؿ ـلً ابراهجـ
دمحم رمؿاف
دمحم ـادؿ كهداف
دمحم ـبد الفزيز الزجد ازماـجؿ

38

مكظؼ بجامفٌ خلكاف
طالب أزهر
مندكب بسركٌ باكر تؾ
موندس بالمقاكلكف الفرب

28
13
22
15

2017 8
2017 12
2017 11
2017 11

15-Dec

دمحم ـبد النبً ـلً ـبد النبً

طالب تجارة المنشكرة

13

2017 12

15-Dec
15-Dec

دمحم يازجف ـبد الكهاب
مخمكد زفجد الخزجنً

40

مكظؼ بجامفٌ خلكاف
طالب ثانكم تجارم

28
12

2017 8
2017 12

15-Dec

مخمكد ـلً

41

12

2017 12

16-Dec
16-Dec

ازامٌ ـبد الفظجـ مخمكد ـثماف
خزف دمحم خزف دالً

31

16
4

2017
2017

32
50

22

موندس زراـً
موندس كمبجكتر

6
9

2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017

منزلى نً خلكاف
مف منزلى
مقر ـملى
مف منزلى بمنطقٌ تكريؿ
بمدينٌ المنشكرة
مف أماـ منزلى بمدينٌ مطكبس

مف منزلى
مف منزلى
لجنٌ امتخاف السهوً بالجامفٌ
خلكاف
خلكاف
مف منزلى
خلكاف
مف إخدل المقاهً بمنطقٌ
لكراف
مف إخدل المقاهً بمنطقٌ
لكراف
خلكاف
مف منزلى بمدينٌ أبككبجر
مف مقر ـملى
مف منزلى
مف منزلى بقريٌ طناح التابقة
لمدينٌ المنشكرة
خلكاف
مف مزرـٌ كالدق
مف منزلى بقريٌ دمرك التابفٌ
لمدينٌ المخلٌ الكبرل
أثناء ذهابى لفملى
مقر ـملى

القاهرة
المنكنجٌ
كهر السجر

http://bit.do/dXVYi
http://bit.do/dXVZA
http://bit.do/dXVZA

الدقولجٌ

http://bit.do/dXVZA

كهر السجر

http://bit.do/dXVZA

كهر السجر

http://bit.do/dXVZA

الزكيس
الزكيس
الججزة
القاهرة
القاهرة
الزكيس
القاهرة

http://bit.do/dX7NR
http://bit.do/dX7NR
http://bit.do/dXVZA
http://bit.do/dXVYi
http://bit.do/dXVYi
http://bit.do/dX7NR
http://bit.do/dXVYi

اِزكندريٌ

http://bit.do/dXVZA

اِزكندريٌ

http://bit.do/dXVZA

القاهرة
السرقجٌ
اللربجٌ
الزكيس

http://bit.do/dXVYi
http://bit.do/dXVZA
http://bit.do/dXVYA
http://bit.do/dX7NR

الدقولجٌ

http://bit.do/dXVZA

القاهرة
كهر السجر

http://bit.do/dXVYi
http://bit.do/dXVZA

اللربجٌ

http://bit.do/dXVZA

الججزة
الججزة

http://bit.do/dX75v
http://bit.do/dX7VZ

16-Dec

دمحم ابراهجـ دمحم ـبد هللا شجاـ

48

بمرنؽ مجاق هجٌُ قناة
الزكيس

7

2017 11

17-Dec

انس شبخً زفد

26

طالب زراـٌ أزهر

3

2017 12

17-Dec

ـماد دمحم بجكمً

6

2017 12

17-Dec
18-Dec
18-Dec

دمحم ـمار ساكر
اخمد مخمكد ـرنات
ازامٌ ذطاب

26
28

أذشاًُ نهزً
طالب زراـٌ أزهر
موندس

4
29
28

2017 9
2017 11
2017 11

18-Dec

خذيهٌ ـلً ـبد التكاب

24

طبجب

18

2017 11

18-Dec

ـماد دمحم مجاهد

مكظؼ باألكقاؼ

6

2017 12

18-Dec

دمحم ـلً رساد ابك خزجف

ذريح زراـٌ األزهر

11

2017 12

19-Dec

اخمد ـرنات

طالب زراـٌ أزهر

29

2017 11

19-Dec

اسرؼ دمحم ـلً البجاع

3

6

2017

19-Dec

زّمٌ دمحم الوادم

إماـ باألكقاؼ

14

2017 12

19-Dec

ـبد الفلجـ دمحم الوادم

إماـ باألكقاؼ

14

2017 12

20-Dec

ابراهجـ دمحم ـبادق

طالب بمفود الذدمٌ
اِجتماـجٌ

17

 2017 12مف منزلى بمدينٌ القريف

20-Dec

ازامٌ ـطجكل ذلجهٌ سلبً

طالب تجارة القاهرة

16

2017 12

20-Dec
20-Dec

جماؿ نؤاد
ذالد الكخّف

تاجر
إماـ كذطجب

17
17

2017 12
2017 12

20-Dec

ذالد زكريا السكيذً

1

2017 12

20-Dec

ـبد الرخمف سفباف

طالب طب كهر السجر

17

2017 12

20-Dec

ـبدالرخمف الزقرد

19

طالب بكلجٌ للٌ ـربجٌ

17

2017 12

20-Dec

نادم ـبدق خزجف نرج

55

ككجؿ مدرزٌ زابقا

18

2017 12

24

23

مف زجارتى أثناء ملادرة مقر
ـملى
مف كمجف ـلٍ الطريؽ
الشخراكم
مف منزلى بكهر طخا مركز
سبجف القناطر
مف منزلى بقريٌ إهكة
مف زكف الطّب بالقاهرة
مف مدينٌ أبكخمص
بفد ذركجى مف مقر ـملى
بكخدة الخكامديٌ الشخجٌ
ـ ف منزلى بقريٌ كهر طخا
التابفٌ لمركز سبجف القناطر
أثناء ـكدتى لمنزلى نً قريٌ
اَماـ خزجف
مف زكنى الطّبً بمدينٌ نشر
مف قريٌ مخلٌ ديام مركز
دزكؽ
ازتدـاء مف اِمف الكطنً
بفد ازتدـاء مف اِمف
الكطنً
أثناء مركرق بكمجف أمنً نً
طريؽ أزكاف القاهرة
مف منزلى بمدينٌ القريف
مف منزلى بمدينٌ القريف
مف قكات األمف بفد اذّء
زبجلى
مف داذؿ لجنٌ اِمتخاف
مف منزلى بقريٌ مجت ذمجس
بالمنشكرة
مف أماـ بكابٌ اَزكندريٌ

الزكيس

http://bit.do/dX7Ku
http://bit.do/dX73v

القلجكبجٌ

http://bit.do/dX73J

الهجكـ
القاهرة
البخجرة

http://bit.do/dX74X
http://bit.do/dX76h
http://bit.do/dX75X

الهجكـ

http://bit.do/dX76P

القلجكبجٌ

http://bit.do/dYkh6

البخجرة

http://bit.do/dX757

القاهرة

http://bit.do/dYkjn

كهر السجر

http://bit.do/dYkmK

القلجكبجٌ

http://bit.do/dYkmx

القلجكبجٌ

http://bit.do/dYkmx

السرقجٌ

http://bit.do/dYkkU
http://bit.do/dYknq

السرقجٌ
السرقجٌ

http://bit.do/dYkkU
http://bit.do/dYkkU

دمجاط

http://bit.do/dYknU

كهر السجر

http://bit.do/dYkmo

الدقولجٌ

http://bit.do/dYknA
http://bit.do/dYknw

21-Dec

خذيهٌ الذشر ـاشً

21-Dec

شّح شبرم خانظ ـمراف

33

21-Dec

طارؽ دمحم ابراهجـ يكزؼ

45

21-Dec

ـبد الرخمف بخجرم

4

21-Dec

ـبد هللا مزفكد بدكم

4

2017 12

21-Dec

ـمار ابك جّلى

4

2017 12

21-Dec

دمحم رنفت بلبكلٌ

4

2017 12

22-Dec
22-Dec
22-Dec
22-Dec
22-Dec
22-Dec
23-Dec

ابراهجـ تكنجؽ نكر الديف
ابراهجـ سخاتى دمحم
خمدم راسد ـبدالمكلً
زفجد شّح الديف ـزب
مشطهً ابراهجـ ـثماف
منشكر ناركؽ دمحم
ابك الهتكح مشطهٍ مكزٍ

18
18
18
18
18
18
17

12
12
12
12
12
12
12

2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017

23-Dec

اخمد ابراهجـ زفادة

زاُؽ

19

2017 10

23-Dec
23-Dec
23-Dec
23-Dec

اخمد ابك زيد
اخمد اِماـ
اخمد التمجمً
اخمد بجكمً

شخهً
شاخب مطفـ
شخهً

22
21
21
22

12
12
12
12

2017
2017
2017
2017

23-Dec

اسرؼ نجشؿ اخمد القسًسً

ميفلـ للٌ ـربجٌ

20

2017 12

23-Dec
23-Dec
23-Dec

الزجد ـبد الفلجـ
اماف نشر الديف دمحم
خزف الزجد زلجماف ربجق

مدرس للٌ ـربجٌ
طالب آثار الهجكـ

21
7
17

2017 12
2015 8
2017 12

30

20
37

ننً بمزرـٌ زمكجٌ

4

2017 12

17

2017 12

1

2017 12
2017 12

قزـ سرطٌ دمجاط بفد
خشكلى ـلٍ البراءة
مف السراع نً قريٌ ككبرم
الزاكيٌ
مف منزلى بمزاكف السباب
بمدينٌ الفبكر
قزـ سرطٌ دمجاط بفد
خشكلى ـلٍ البراءة
قزـ سرطٌ دمجاط بفد
خشكلى ـلٍ البراءة
قزـ سرطٌ دمجاط بفد
خشكلى ـلٍ البراءة
قزـ سرطٌ دمجاط بفد
خشكلى ـلٍ البراءة
مف قريٌ هانً للمسكيات
مف قريٌ هانً للمسكيات
مف قريٌ هانً للمسكيات
مف قريٌ هانً للمسكيات
مف قريٌ هانً للمسكيات
مف قريٌ هانً للمسكيات
منزلى بقريٌ موديٌ
أثناء ذهابى إلٍ أطهالى نً
المدرزٌ
مف منزلى
منزلى بمدينٌ أكِد شقر
منزلى بمدينٌ أكِد شقر
مف منزلى
مف مقر ـملى بأخد المفاهد
األزهريٌ
منزلى بمدينٌ نبركق
أثناء ـكدتى مف الجامفٌ
مف كمجف أمنً

دمجاط

http://bit.do/dYknK

كهر السجر

http://bit.do/dYkm8

القلجكبجٌ

http://bit.do/dYknP

دمجاط

http://bit.do/dYknK

دمجاط

http://bit.do/dYknK

دمجاط

http://bit.do/dYknK

دمجاط

http://bit.do/dYknK

اِزكندريٌ
اِزكندريٌ
اِزكندريٌ
اِزكندريٌ
اِزكندريٌ
اِزكندريٌ
السرقجٌ

http://bit.ly/2BAvJPV
http://bit.ly/2BAvJPV
http://bit.ly/2BAvJPV
http://bit.ly/2BAvJPV
http://bit.ly/2BAvJPV
http://bit.ly/2BAvJPV
http://bit.ly/2BZ6J5Y

اِزماـجلجٌ

http://bit.ly/2BZ6J5Y

الججزة
السرقجٌ
السرقجٌ
الججزة

http://bit.ly/2BZ6J5Y
http://bit.ly/2BZ6J5Y
http://bit.ly/2BZ6J5Y
http://bit.ly/2BZ6J5Y

كهر السجر

http://bit.ly/2BZ6J5Y

السرقجٌ
الهجكـ
القلجكبجٌ

http://bit.ly/2BZ6J5Y
http://bit.ly/2BZ6J5Y
http://bit.ly/2BZ6J5Y

طالب أزهر طنطا

23-Dec

خمزة ـبد المنفـ سفباف القشبً

23-Dec

شابر الشجهً

23-Dec

شبخً دمحم شابر ـلجكق

23-Dec

شّح ابك الفمدة

23-Dec

ـادؿ خانظ ـتماف

55

23-Dec

ـبد الرخمف يكزؼ

18

23-Dec

ـبدالرخمف ـلٍ شقر

23-Dec

ـبدالفزيز زلجماف دمحم

ميفلـ رياؿجات

23-Dec
23-Dec
23-Dec

ـزت دمحم النبكم السجمً
ـلً ـمر بّؿ
ـمار مخمكد ابراهجـ النادم

27
19

ميفلـ رياؿجات
مكظؼ تأمجنات
طالب جامفٌ الزقازيؽ

20
17
16

23-Dec

مجدم خزف ـامر

46

مفلـ

12

2017 12

23-Dec
23-Dec
23-Dec

دمحم اخمد سخاتٌ قنب
دمحم خمدم ـلً
دمحم سلبً ذؿر

طالب أزهر
مكظؼ بالكخدة المخلجٌ

17
16
20

2017 12
2017 12
2017 12

23-Dec

دمحم ـبد المفطً

مفلـ

21

2017 12

23-Dec

دمحم مخمكد امجف

21

2017 12

23-Dec

دمحم مكً

13

2017 12

23-Dec
23-Dec

دمحم منشكر
مخمكد اخمد سمالٍ

21
17

2017 12
2017 12

23-Dec

مشطهٍ دمحم زكيلـ

23-Dec

منشكر كنا

29

18

2017 12

17

2017 12

مزارع

16

2017 12

شجدلً

21

2017 12

مفلـ

14

2017 12

طالب أزهر طنطا

17

2017 12

17

2017 12

17

2017 12
2017 12
2017 12
2017 12

طبجب

48

ككجؿ مفود أزهرم
بالسنبّكيف
مفلـ

مف منزلى بقريٌ سوا التابفٌ
لمدينٌ المنشكرة
منزلى بمركز هجوجا
منزلى قريٌ القشاشجف التابفٌ
لمدينٌ القريف
منزلى بمدينٌ أكِد شقر
أثناء تأديٌ ـملى بمدرزٌ
دمنكٌ بمدينٌ دزكؽ
منزلى بقريٌ مجت ذمجس
بالمنشكرة
منزلى بقريٌ موديٌ
مف مقر ـملى بمدرزٌ الجّء
التجريبجٌ
منزلى يمدينٌ أسمكف
مف مقر ـملى
بفد إذّء زبجلى مف نجابٌ
كردازٌ
منزلى بمركز هجوجا
منزلى
منزلى يمدينٌ أسمكف
مف خجرة للدركس التفلجمٌ
بمركز أكِد شقر
منزلى بمدينٌ أبك كبجر
بفد ـامجف مف الخبس
اِختجاطً كخشكلى ـلٍ
البراءة
منزؿق بمدينٌ أبك كبجر
منزلى بقريٌ موديٌ

الدقولجٌ

http://bit.ly/2zo7GSe

السرقجٌ

http://bit.ly/2BZ6J5Y

السرقجٌ

http://bit.ly/2BZ6J5Y

السرقجٌ

http://bit.ly/2BZ6J5Y

كهر السجر

http://bit.ly/2BZ6J5Y

الدقولجٌ

http://bit.ly/2BZ6J5Y

السرقجٌ

http://bit.ly/2BZ6J5Y

السرقجٌ

http://bit.ly/2BZ6J5Y

المنكنجٌ
كهر السجر
السرقجٌ

http://bit.ly/2BZ6J5Y
http://bit.ly/2BZ6J5Y
http://bit.ly/2BZ6J5Y

الججزة

http://bit.ly/2BZ6J5Y

السرقجٌ
الهجكـ
المنكنجٌ

http://bit.ly/2BZ6J5Y
http://bit.ly/2BZ6J5Y
http://bit.ly/2BZ6J5Y

السرقجٌ

http://bit.ly/2BZ6J5Y

السرقجٌ

http://bit.ly/2BZ6J5Y
http://bit.ly/2l4daMW

السرقجٌ
السرقجٌ

http://bit.ly/2BZ6J5Y
http://bit.ly/2BZ6J5Y

19

 2017 12مف مقر ـملى

السرقجٌ

http://bit.ly/2BZ6J5Y

17

 2017 12مف مقر ـملى بمدينٌ بلطجـ

كهر السجر

http://bit.ly/2BZ6J5Y

شخهً
طالب تجارة

23-Dec
24-Dec

كلجد بدكم
طارؽ رناـً شبجد

25-Dec

ـطجى ابراهجـ المودم

25-Dec

ـّء مخمكد

طالب

26-Dec
26-Dec
26-Dec

الزفجد ابك لبف
دمحم طى خماد
مؤـ ف دمحم زفهاف

طبجب
43
22

طالب تجارة كهر السجر

26-Dec

كاُؿ ـبد القادر ـبد اللنً الزجد

39

موندس مجكانجكا

27-Dec

ايمف ـطجى ابراهجـ المودم

34

27-Dec

زفد رمؿاف مناع

27-Dec

زمجر الزجد رساد السامً
ـبد الرخمف دمحم دمحم ـبد
اللطجؼ

34

22
20

2017 12
2017 12

9

2017 10

21

2017 12

5
5
8

2017 12
2017 12
2017 12

23

2017 12

9

2017 10

23

2017 12

29

2017 10

مف منزلى
مف منزلى بمركز منجا القمد
مف منزلى نً قريٌ سجبٌ -
مركز الزقازيؽ
مف منزلى نً قريٌ الشكة -
مركز أبكخماد
مف منزلى
مف مخؿ ـملى بمدينٌ بلطجـ
مف منزلى نً مركز الرياض
مف مقر ـملى بسركٌ الشجانٌ
البتركلجٌ بتركمنت
مف منزلى نً قريٌ سجبٌ -
مركز الزقازيؽ
مف منزلى بقريٌ الزكام بمدينٌ
الرياض
مف منزلى

الججزة
السرقجٌ

http://bit.ly/2BZ6J5Y
http://bit.ly/2l9hGKj

السرقجٌ

http://bit.ly/2pzt1J1

السرقجٌ

http://bit.do/dYwwF

كهر السجر
كهر السجر
كهر السجر

http://bit.ly/2zBOoJv
http://bit.ly/2BFlvhf
http://bit.ly/2lfL55n

اِزكندريٌ

http://bit.ly/2BJPZik

السرقجٌ

http://bit.do/dYSWg

كهر السجر

http://bit.do/dYSYL

الزكيس

http://bit.do/dYSWd

24

ذريح هندزٌ اِزكندريٌ

14

2017 12

أزكاف

http://bit.do/dYSWh

28-Dec

دمحم زجد دمحم زجد

30

نّح

16

أثناء ذهابى للخقؿ الذم يفمؿ
2017 12
نجى

قنا

http://bit.do/dZtJR

28-Dec

دمحم ماؿً

40

22

 2017 12ـقب أداءق لشّة الجمفٌ

كهر السجر

http://bit.do/dZtJF

29-Dec

ابك بكر ـلً الزنوكدم

19

16

 2017 12ذّؿ رخلٌ مق أشدقاُى

أزكاف

http://bit.do/dZtJX

29-Dec

اخمد البدرم زجد اخمد

50

22

 2017 11مف السارع

أزجكط

http://bit.do/dZtJs

29-Dec
29-Dec
29-Dec
29-Dec
29-Dec

اخمد ـبدالمطلب اخمد
اخمد يازر
خامد دمحم خزاف
دمحم جماؿ زفجد دمحمم
دمحم ـبد الهتاح

45

أزجكط
القاهرة
القاهرة
السرقجٌ
أزجكط

http://bit.do/dZtJs
http://bit.do/dZya7
http://bit.do/dZx7H
http://bit.do/dZx7H
http://bit.do/dZtJs

29-Dec

مخمكد ـبد هللا البرماكم

السرقجٌ

http://bit.do/dZx7H

27-Dec

29

إماـ كذطجب مزجد السوداء
بمدينٌ دزكؽ
طالب
مكظؼ بجامفٌ األزهر نرع
أزجكط
مدرس أكؿ رياؿجات
طالب

42

مخازب

2017
2017
2017
2017
2017

مف مقر ـملى
مف طريقى إلٍ الفمؿ
مف أخد سكارع القاهرة
مف أخد سكارع الزقازيؽ

3
20
19
22
17

12
12
11
10
11

22

أثناء أداُى شّة الجمفٌ نً
2017 10
قريٌ النكاريٌ بمدينٌ الزقازيؽ

29-Dec
30-Dec

مشطهٍ ـلً
ـمر شبرم طى

53

31-Dec

دمحم ـبد الرخمف ابراهجـ رزؽ

41

31-Dec

مفاكيٌ دمحم ـبد الفلجـ

مكظؼ بأكقاؼ أزجكط
طالب تجارة طنطا

3
24

2017 12
2017 12

26

2017 11

21

2017 12

مف مقر ـملى
ذّؿ رخلٌ مق أشدقاُى
مف خً ـباس الفقاد بمدينٌ
نشر
ـقب قرار إذّء زبجلى ـلٍ
ذمٌ القؿجٌ رقـ ضظؽ ؿ
ػضصطَ

أزجكط
أزكاف

http://bit.do/dZtJs
http://bit.do/dZx9v

القاهرة

http://bit.do/dZybA

القاهرة

http://bit.do/dZybm

ظهىر بعذ اخخفاء
تارير
النسر

اِزـ

2-Dec

ـبدالفاؿ الزجد الطكذٍ

4-Dec
4-Dec
4-Dec
4-Dec

ابراهجـ دمحم مذتار ـبد البازط
اخمد خزف ذلجؿ زّمٌ
ازّـ رنفت ـز الديف
الخزف دمحم خزف دمحم
الخزجف ـبد الخكجـ ـبد اللهار ـبد
الذالؽ
توامً شهكت زلجـ
خزف ـبد الناشر خزف يكزؼ
ذالد رؿا زجد
زلماف ـكدة خزجف
شّح ـبد المبدم ابك سكؾ
ـبد الخكجـ ـبد اللهار ـبد الذالؽ
ـبد الرخمف شابر ـكض
ـبد الرخمف ـلً نومً
ـبد الرخمف دمحم خزف دمحم
ـلً زجد زمزـ
ـلً دمحم ـلً ـلً
نكزم دمحم ـبد الخلجـ
مجدم دمحم مخمكد ـبد الفزيز
دمحم ابراهجـ شالد دمحم
دمحم ابك بكر دمحم ـطجى
دمحم اخمد اخمد شالد
دمحم بدر يفقكب زالـ

4-Dec
4-Dec
4-Dec
4-Dec
4-Dec
4-Dec
4-Dec
4-Dec
4-Dec
4-Dec
4-Dec
4-Dec
4-Dec
4-Dec
4-Dec
4-Dec
4-Dec
4-Dec

الزف

المونٌ

54

مكجى
باألزهر

تارير اِذتهاء
18

11

تارير الظوكر
2017

مكاف الظوكر

المخانظٌ

الرابط

نجابٌ بلطجـ

كهر السجر

http://bit.ly/2AT4RO9

2

12

2017

4
4
4
4

12
12
12
12

2017
2017
2017
2017

https://goo.gl/r6YKhB
https://goo.gl/r6YKhB
https://goo.gl/r6YKhB
https://goo.gl/r6YKhB

4

12

2017

https://goo.gl/r6YKhB

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017

https://goo.gl/r6YKhB
https://goo.gl/r6YKhB
https://goo.gl/r6YKhB
https://goo.gl/r6YKhB
https://goo.gl/r6YKhB
https://goo.gl/r6YKhB
https://goo.gl/r6YKhB
https://goo.gl/r6YKhB
https://goo.gl/r6YKhB
https://goo.gl/r6YKhB
https://goo.gl/r6YKhB
https://goo.gl/r6YKhB
https://goo.gl/r6YKhB
https://goo.gl/r6YKhB
https://goo.gl/r6YKhB
https://goo.gl/r6YKhB
https://goo.gl/r6YKhB

https://goo.gl/pY1bJi
https://goo.gl/r6YKhB

القاهرة

ٌأمف الدكل

2017
2017

12
12

4
4

https://goo.gl/ETfETM

البخجرة

نجابٌ دمنوكر

2017

12

4

2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
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زمكرم

2017

11

28

ًـم
د
ٌسرط
زابؽ

دمحم ـاطؼ ـباس
دمحم مخمكد ـبد الزجد خزف

4-Dec
4-Dec

مخمكد قطرم

4-Dec

ناشر رساد مشطهً دمحم
ناشر مرجاف ـبد الجلجؿ
نكر ـطكة زلمً ناشر
خزف يكزؼ خزانجف
خزجف دمحم الزفجد
رمؿاف ـبد الخمجد دمحم اخمد
زامد دمحم دمحم ابك زجد
شابر نتخً ـبد الجلجؿ
شّح الديف اخمد زلجـ
ـادؿ اماـ دمحم
ًـباس اخمد مشطه
ـبد الزّـ خامد خزجف
ـبد الفزيز زلجماف زلجـ
ـبد الفزيز سختى زلجماف
ـّء ـبد النبً زجد خزف
ـمرك ذطاب مخمكد
ـمرك دمحم ابك زريق
دمحم الزجد المندكق ـبد الفظجـ
دمحم شبخً ابراهجـ
دمحم ـاطؼ ـباس اخمد
دمحم ـلً زالـ
ًدمحم مخمكد زلجماف ـل
مخمكد ـبد الرازؽ رمؿاف
مخمكد نتخً ـبد الكريـ
ًمفاذ دمحم خنه
ًمفاذ منجر زجد ـل

4-Dec
4-Dec
4-Dec
5-Dec
5-Dec
5-Dec
5-Dec
5-Dec
5-Dec
5-Dec
5-Dec
5-Dec
5-Dec
5-Dec
5-Dec
5-Dec
5-Dec
5-Dec
5-Dec
5-Dec
5-Dec
5-Dec
5-Dec
5-Dec
5-Dec
5-Dec

5-Dec
5-Dec
5-Dec

ممدكح خزف المخّكم
كخجد زكريا سكقً
يازر دمحمم ـبد الباقً

7-Dec

اخمد دمحم جابر -ركنً

7-Dec

ـمر الدالً

15

7-Dec

دمحم المندكق

35

10-Dec
10-Dec
10-Dec
10-Dec
10-Dec
10-Dec
10-Dec
10-Dec
10-Dec
10-Dec
10-Dec
10-Dec
10-Dec
10-Dec
10-Dec
10-Dec
10-Dec
10-Dec
10-Dec

ابراهجـ رساد خزنجف
اخمد خنهً مخمكد دمحم
اخمد ـبد الفزيز
اخمد ـبد الفزيز دمحم ابراهجـ
اخمد ـلً ابك الكنا اخمد
ازماـجؿ دمحم ازماـجؿ
الزجد ـامر خزف
خزاـ الزكيهً
خزاـ ـبد المنجً جّؿ
خزجف نومً ربجق دمحم
رؿا ـلً اخمد ـهجهً
زفجد دمحم يكنس
سريؼ دمحم دمحم ـبد المطلب
شابر الزجد مخمكد ازماـجؿ
ـبد الرؤكؼ دمحم ـبد الرؤكؼ
ذلجهٌ
ـبد هللا ذالد
ـبد المقشكد دمحم مخمكد ازماـًؿ
ـرنٌ طى الزجد مخمكد
ـّء ابراهجـ الزجد ابراهجـ

طالب
المفود
التكنكلكجً

20

مدرس
مزاـد
بالمفود
الفالً
ببكرزفجد

5
5
5

12
12
12

2017
2017
2017

https://goo.gl/U3LLnn
https://goo.gl/U3LLnn
https://goo.gl/U3LLnn

5

12

2017

6

12

2017

نجابٌ أكؿ مدينٌ
الفاسر مف رمؿاف

الدقولجٌ

http://bit.do/dVULR

26

11

2017

7

12

2017

نجابٌ سبرا

القاهرة

http://bit.do/dVUJQ

24

10

2017

شخهً

8

12

2017

شخهً

8

12

2017

6

12

2017

مركز سرطٌ أجا

الدقولجٌ

http://bit.do/dVUKn

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017

نجابٌ أمف الدكلٌ الفلجا
نجابٌ أمف الدكلٌ الفلجا
نجابٌ أمف الدكلٌ الفلجا
نجابٌ أمف الدكلٌ الفلجا
نجابٌ أمف الدكلٌ الفلجا
نجابٌ أمف الدكلٌ الفلجا
نجابٌ أمف الدكلٌ الفلجا
نجابٌ أمف الدكلٌ الفلجا
نجابٌ أمف الدكلٌ الفلجا
نجابٌ أمف الدكلٌ الفلجا
نجابٌ أمف الدكلٌ الفلجا
نجابٌ أمف الدكلٌ الفلجا
نجابٌ أمف الدكلٌ الفلجا
نجابٌ أمف الدكلٌ الفلجا

القاهرة
القاهرة
القاهرة
القاهرة
القاهرة
القاهرة
القاهرة
القاهرة
القاهرة
القاهرة
القاهرة
القاهرة
القاهرة
القاهرة

http://bit.do/dWg5d
http://bit.do/dWg5d
http://bit.do/dWg2p
http://bit.do/dWg5d
http://bit.do/dWg5d
http://bit.do/dWg5d
http://bit.do/dWg5d
http://bit.do/dWg2p
http://bit.do/dWg5d
http://bit.do/dWg5d
http://bit.do/dWg5d
http://bit.do/dWg5d
http://bit.do/dWg5d
http://bit.do/dWg5d

10

12

2017

نجابٌ أمف الدكلٌ الفلجا

القاهرة

http://bit.do/dWg5d

10
10
10
10

12
12
12
12

2017
2017
2017
2017

نجابٌ أمف الدكلٌ الفلجا
نجابٌ أمف الدكلٌ الفلجا
نجابٌ أمف الدكلٌ الفلجا
نجابٌ أمف الدكلٌ الفلجا

القاهرة
القاهرة
القاهرة
القاهرة

http://bit.do/dWg2W
http://bit.do/dWg5d
http://bit.do/dWg5d
http://bit.do/dWg5d

10-Dec
10-Dec
10-Dec
10-Dec
10-Dec
10-Dec
10-Dec
10-Dec
10-Dec
11-Dec
11-Dec
11-Dec
11-Dec
11-Dec
11-Dec
11-Dec
11-Dec
11-Dec
11-Dec
11-Dec
11-Dec
11-Dec
12-Dec

ـلً ازماـجؿ ـبد التكاب ـلً
دمحم اخمد ـسرم جاد
دمحم سكجب اخمد
دمحم ـبد السانً ـبد المنفـ منشكر
دمحم نتخً ـبد الكريـ خامد
دمحم دمحم زلجماف ـبد الفزيز
منشكر دمحم ـبد الفزيز منشكر
نزريف ـنتر ـبد اللطجؼ
يخً دمحم شبخً يخً
ذالد ـبد الخمجد يكزؼ
شّح خزف حمكدة دمحم
ـاطؼ خزجف زلجماف
ـبد الجلجؿ خزف ـبد الجلجؿ
ـبد هللا ذالد دمحم خزف
ـبد المججد الزجد ازماـجؿ
ـبد الناشر خزاف مخمكد
ـلً شابر زجد
مجدم اخمد اماـ
دمحم اخمد ـبد الخلجـ مكزً
دمحم دمحم ذلجؿ اخمد
مخمكد اخمد دمحم ابراهجـ النجار
مشفب ـبد الزّـ كماؿ
ممدكح زفد

13-Dec

اخمد ـبد هللا رساد

17-Dec
17-Dec
17-Dec
17-Dec
17-Dec

ابراهجـ ـرنات مخمكد
اخمد خزف راؿً
اخمد مخمكد سفّف
جواد مبارؾ زالـ مبارؾ
زّمٌ زلجـ زّمٌ كامؿ

موندس
ذريح نظـ
كمفلكمات

نجابٌ أمف الدكلٌ الفلجا
نجابٌ أمف الدكلٌ الفلجا
نجابٌ أمف الدكلٌ الفلجا
نجابٌ أمف الدكلٌ الفلجا
نجابٌ أمف الدكلٌ الفلجا
نجابٌ أمف الدكلٌ الفلجا
نجابٌ أمف الدكلٌ الفلجا
نجابٌ أمف الدكلٌ الفلجا
نجابٌ أمف الدكلٌ الفلجا
نجابٌ أمف الدكلٌ الفلجا
نجابٌ أمف الدكلٌ الفلجا
نجابٌ أمف الدكلٌ الفلجا
نجابٌ أمف الدكلٌ الفلجا
نجابٌ أمف الدكلٌ الفلجا
نجابٌ أمف الدكلٌ الفلجا
نجابٌ أمف الدكلٌ الفلجا
نجابٌ أمف الدكلٌ الفلجا
نجابٌ أمف الدكلٌ الفلجا
نجابٌ أمف الدكلٌ الفلجا
نجابٌ أمف الدكلٌ الفلجا
نجابٌ أمف الدكلٌ الفلجا
نجابٌ أمف الدكلٌ الفلجا
مخكمٌ اِزماـجلجٌ

القاهرة
القاهرة
القاهرة
القاهرة
القاهرة
القاهرة
القاهرة
القاهرة
القاهرة
القاهرة
القاهرة
القاهرة
القاهرة
القاهرة
القاهرة
القاهرة
القاهرة
القاهرة
القاهرة
اؿقاهرة
القاهرة
القاهرة
اِزماـجلجٌ

http://bit.do/dWg5d
http://bit.do/dWg5d
http://bit.do/dWg5d
http://bit.do/dWg5d
http://bit.do/dWg5d
http://bit.do/dWg5d
http://bit.do/dWg5d
http://bit.do/dWg5d
http://bit.do/dWg5d
http://bit.do/dWLy4
http://bit.do/dWLy4
http://bit.do/dWLy4
http://bit.do/dWLy4
http://bit.do/dWLy4
http://bit.do/dWLy4
http://bit.do/dWLy4
http://bit.do/dWLy4
http://bit.do/dWLy4
http://bit.do/dWLy4
http://bit.do/dWLy4
http://bit.do/dWLy4
http://bit.do/dWLy4
http://bit.do/dXVRd

10

11

2017

10
10
10
10
10
10
10
10
10
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
12

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017

القاهرة

http://bit.do/dXVWe

29

11

2017

13

12

2017

النجابٌ

القاهرة
القاهرة
القاهرة
القاهرة
القاهرة

http://bit.do/dX73h
http://bit.do/dX73h
http://bit.do/dX73h
http://bit.do/dX73h
http://bit.do/dX73h

17
17
17
17
17

12
12
12
12
12

2017
2017
2017
2017
2017

نجابٌ أمف الدكلٌ الفلجا
نجابٌ أمف الدكلٌ الفلجا
نجابٌ أمف الدكلٌ الفلجا
نجابٌ أمف الدكلٌ الفلجا
نجابٌ أمف الدكلٌ الفلجا

17-Dec
17-Dec
17-Dec
17-Dec
17-Dec
17-Dec
17-Dec
17-Dec
17-Dec
17-Dec
17-Dec
17-Dec
17-Dec
17-Dec
17-Dec
17-Dec
17-Dec
19-Dec
20-Dec
20-Dec
20-Dec
20-Dec
20-Dec
20-Dec
20-Dec
20-Dec
20-Dec
20-Dec
20-Dec
20-Dec

ـبد الرؤكؼ ـبد اللهار
ـبد الرؤكؼ دمحم اخمد
ـبد هللا اخمد دمحم الزف
ـبد هللا نكر دمحم جكدة
ـبد المقشكد ازماـجؿ مخمكد
ـزت مشطهً دمحم التوامً
نؿؿ ـبد هللا دمحم دمحم
مجدم ـبد الفظجـ مخمكد
دمحم اخمد شبرة
دمحم اخمد مخمكد ابك لجلٌ
دمحم ـبد الخكجـ دمحم بدكم
دمحم دمحم ـبد الّق
دمحم مخمكد اخمد سخاتى
مشطهً اخمد مشطهً الشادؽ
مشطهً ـبد الفزيز مزفكد
كخجد دمحم ـبد الزمجق
يكزؼ دمحم خزف
اخمد زمجر جكدزيّ
اخمد زامً دمحم الشلجر
اخمد دمحم ـبد الفزيز خزجف
ازّـ ـبد الكريـ اخزاف
خزجف شالد دمحم ابك المجد
خزجف ـبد الرزكؿ خزجف
ذالد ابراهجـ ـجزً رمؿاف
ذالد ـامر دمحم ـبد القادر
رانت دمحم الشلجر
رؿا ابك المجد خزاف
شالد دمحم ـبد الرزكؿ
ـبد الشبكر دمحم ـبد الجلجؿ
ـطجى رمؿاف ـجزً

20

11

2017

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017

نجابٌ أمف الدكلٌ الفلجا
نجابٌ أمف الدكلٌ الفلجا
نجابٌ أمف الدكلٌ الفلجا
نجابٌ أمف الدكلٌ الفلجا
النجابٌ
نجابٌ أمف الدكلٌ الفلجا
نجابٌ أمف الدكلٌ الفلجا
نجابٌ أمف الدكؿة الفلجا
نجابٌ أمف الدكلٌ الفلجا
فيابٌ أمف الدكلٌ الفلجا
نجابٌ أمف الدكلٌ الفلجا
نجابٌ أمف الدكلٌ الفلجا
نجابٌ أمف الدكلٌ الفلجا
نجابٌ أمف الدكلٌ الفلجا
نجابٌ أمف الدكلٌ الفلجا
نجابٌ أمف الدكلٌ الفلجا
نجابٌ أمف الدكلٌ الفلجا
النجابٌ الفزكريٌ
نجابٌ أمف الدكلٌ الفلجا
نجابٌ أمف الدكلٌ الفلجا
نجابٌ أمف الدكلٌ الفلجا
نجابٌ أمف الدكلٌ الفلجا
نجابٌ أمف الدكلٌ الفلجا
نجابٌ أمف الدكلٌ الفلجا
نجابٌ أمف الدكلٌ الفلجا
نجابٌ أمف الدكلٌ الفلجا
نجابٌ أمف الدكلٌ الفلجا
نجابٌ أمف الدكلٌ الفلجا
نجابٌ أمف الدكلٌ الفلجا
نجابٌ أمف الدكلٌ الفلجا

القاهرة
القاهرة
القاهرة
القاهرة
القاهرة
القاهرة
القاهرة
القاهرة
القاهرة
القاهرة
القاهرة
القاهرة
القاهرة
القاهرة
القاهرة
القاهرة
القاهرة
القاهرة
القاهرة
القاهرة
القاهرة
القاهرة
القاهرة
القاهرة
القاهرة
القاهرة
القاهرة
القاهرة
القاهرة
القاهرة

http://bit.do/dX73h
http://bit.do/dX73h
http://bit.do/dX73h
http://bit.do/dX73h
http://bit.do/dX74G
http://bit.do/dX73h
http://bit.do/dX73h
http://bit.do/dX73h
http://bit.do/dX73h
http://bit.do/dX73h
http://bit.do/dX73h
http://bit.do/dX73h
http://bit.do/dX73h
http://bit.do/dX73h
http://bit.do/dX73h
http://bit.do/dX73h
http://bit.do/dX73h
http://bit.do/dYkhq
http://bit.do/dYkkN
http://bit.do/dYkkN
http://bit.do/dYkkN
http://bit.do/dYkkN
http://bit.do/dYkkN
http://bit.do/dYkkN
http://bit.do/dYkkN
http://bit.do/dYkkN
http://bit.do/dYkkN
http://bit.do/dYkkN
http://bit.do/dYkkN
http://bit.do/dYkkN

20-Dec
20-Dec
20-Dec
20-Dec
20-Dec
20-Dec
20-Dec
20-Dec
20-Dec
20-Dec
20-Dec
20-Dec
20-Dec
20-Dec
21-Dec
21-Dec
21-Dec
21-Dec
21-Dec
21-Dec
21-Dec

ـّء الديف مخمكد ـبد الفزيز
ـمرك دمحم اخمد ـبد الهتاح
دمحم اخمد برـً زفجد
دمحم خزف ازامٌ
دمحم ـبد الخلجـ دمحم خزف
دمحم ـبد الشبكر اخمد
دمحم ـبد هللا دمحم ـبد هللا
دمحم دمحم دمحم اماـ راسد
دمحم مخمكد زالـ ـبد المججد
مشطهً ـلً ـبد الخانظ ابراهجـ
مكزً زالـ مذتار زالـ
كاُؿ ـجزً رمؿاف
كلجد دمحم الزجد بخجرم
كلجد مخمكد الطنانً
ابراهجـ دمحم دمحم زالـ
اخمد ـثماف ـباس ـثماف
خزجف ـجد خزجف طى
ـبد اللطجؼ دمحم ـبد الفزيز
دمحم زفجد ـثماف خزجف
دمحم ـلً مشطهً ـبد الخانظ
كاُؿ ـبدق كامؿ ازماـجؿ

19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
20
20
20
20
20
20
20

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017

نجابٌ أمف الدكلٌ الفلجا
نجابٌ أمف الدكلٌ الفلجا
نجابٌ أمف الدكلٌ الفلجا
نجابٌ أمف الدكلٌ الفلجا
نجابٌ أمف الدكلٌ الفلجا
الفلً
ا
نجابٌ أمف الدكلٌ
نجابٌ أمف الدكلٌ الفلجا
نجابٌ أمف الدكلٌ الفلجا
نجابٌ أمف الدكلٌ الفلجا
نجابٌ أمف الدكلٌ الفلجا
نجابٌ أمف الدكلٌ الفلجا
نجابٌ أمف الدكلٌ الفلجا
نجابٌ أمف الدكلٌ الفلجا
نجابٌ أمف الدكلٌ الفلجا
نجابٌ أمف الدكلٌ الفلجا
نجابٌ أمف الدكلٌ الفلجا
نجابٌ أمف الدكلٌ الفلجا
نجابٌ أمف الدكلٌ الفلجا
نجابٌ أمف الدكلٌ اؿـلجا
نجابٌ أمف الدكلٌ الفلجا
نجابٌ أمف الدكلٌ الفلجا

القاهرة
القاهرة
القاهرة
القاهرة
القاهرة
القاهرة
القاهرة
القاهرة
القاهرة
القاهرة
القاهرة
القاهرة
القاهرة
القاهرة
القاهرة
القاهرة
القاهرة
القاهرة
القاهرة
القاهرة
القاهرة

http://bit.do/dYkkN
http://bit.do/dYkkN
http://bit.do/dYkkN
http://bit.do/dYkkN
http://bit.do/dYkkN
http://bit.do/dYkkN
http://bit.do/dYkkN
http://bit.do/dYkkN
http://bit.do/dYkkN
http://bit.do/dYkkN
http://bit.do/dYkkN
http://bit.do/dYkkN
http://bit.do/dYkkN
http://bit.do/dYkkN
http://bit.do/dYknh
http://bit.do/dYknh
http://bit.do/dYknh
http://bit.do/dYknh
http://bit.do/dYknh
http://bit.do/dYknh
http://bit.do/dYknh

23-Dec

اخمد زفد اخمد دمحم

23

12

2017

نجابٌ أمف الدكلٌ الفلجا

القاهرة

http://bit.ly/2zo4qGP

23-Dec

اخمد ـبد الزّـ ـار ؼ

23

12

2017

نجابٌ أمف الدكلٌ الفلجا

القاهرة

http://bit.ly/2zo4qGP

23-Dec

اخمد دمحم ـبد الخلجـ خزجف

23

12

2017

نجابٌ أمف الدكلٌ الفلجا

القاهرة

http://bit.ly/2zo4qGP

23-Dec

ازّـ خامد ـهجهً يكزؼ

23

12

2017

نجابٌ أمف الدكلٌ الفلجا

القاهرة

http://bit.ly/2zo4qGP

23-Dec

اكرـ دمحم سخاتى

23

12

2017

نجابٌ أمف الدكلٌ الفلجا

القاهرة

http://bit.ly/2zo4qGP

23-Dec

تامر دمحم ـبد الفظجـ مخمكد

23

12

2017

نجابٌ أمف الدكلٌ الفلجا

القاهرة

http://bit.ly/2zo4qGP

23-Dec

خزاـ البدرم دمحم سجذكف

23

12

2017

نجابٌ أمف الدكلٌ الفلجا

القاهرة

http://bit.ly/2zo4qGP

23-Dec

زيف الديف ـبد الرخمف خزجف

23

12

2017

نجابٌ أمف الدكلٌ الفلجا

القاهرة

http://bit.ly/2zo4qGP

23-Dec

شّح خزنً اخمد

23

12

2017

نجابٌ أمف الدكلٌ الفلجا

القاهرة

http://bit.ly/2zo4qGP

23-Dec

شّح دمحم ابراهجـ منشكر

23

12

2017

نجابٌ أمف الدكلٌ الفلجا

القاهرة

http://bit.ly/2zo4qGP

23-Dec

كماؿ شبخً مخمكد جمفٌ

23

12

2017

نجابٌ أمف الدكلٌ الفلجا

القاهرة

http://bit.ly/2zo4qGP

23-Dec

دمحم رمؿاف ـبد الزّـ

23

12

2017

نجابٌ أمف الدكلٌ الفلجا

القاهرة

http://bit.ly/2zo4qGP

23-Dec

دمحم مزفد السخات مخمكد

23

12

2017

نجابٌ أمف الدكلٌ الفلجا

القاهرة

http://bit.ly/2zo4qGP

23-Dec

مخمكد مشطهً اخمد السجمً

23

12

2017

نجابٌ أمف الدكلٌ الفلجا

القاهرة

http://bit.ly/2zo4qGP

24-Dec

اخمد بجكمً

شخهً

22

12

2017

24

12

2017

نجابٌ أمف الدكلٌ الفلجا

القاهرة

http://bit.ly/2pA8PXh

24-Dec

مخمكد داككد

شخهً

19

12

2017

24

12

2017

نجابٌ أمف الدكلٌ الفلجا

القاهرة

http://bit.ly/2pA8PXh

25-Dec

اخمد ابك زيد دمحم

24

12

2017

نجابٌ أمف الدكلٌ الفلجا

القاهرة

http://bit.ly/2CakBdx

25-Dec

اخمد ذالد دمحم الطكذً

24

12

2017

نجابٌ أمف الدكلٌ الفلجا

القاهرة

http://bit.ly/2CakBdx

25-Dec

اخمد ـبد المنفـ ابراهجـ

24

12

2017

نجابٌ أمف الدكلٌ الفلجا

القاهرة

http://bit.ly/2CakBdx

25-Dec

اخمد مجدم ـبد الخمجد

24

12

2017

نجابٌ أمف الدكلٌ الفلجا

القاهرة

http://bit.ly/2CakBdx

25-Dec

اخمد دمحم الزجد

24

12

2017

نجابٌ أمف الدكلٌ الفلجا

القاهرة

http://bit.ly/2CakBdx

25-Dec

اخمد دمحم مشطهً

24

12

2017

نجابٌ أمف الدكلٌ الفلجا

القاهرة

http://bit.ly/2CakBdx

25-Dec

ازامٌ كامؿ ـجد زلجماف

24

12

2017

نجابٌ أمف الدكلٌ الفلجا

القاهرة

http://bit.ly/2CakBdx

25-Dec

ايمف الزجد اخمد

24

12

2017

نًابٌ أمف الدكلٌ الفلجا

القاهرة

http://bit.ly/2CakBdx

25-Dec

ايواب نبجؿ مكً دمحم

24

12

2017

نجابٌ أمف الدكلٌ الفلجا

القاهرة

http://bit.ly/2CakBdx

25-Dec

خازـ خنهً اخمد

24

12

2017

نجابٌ أمف الدكلٌ الفلجا

القاهرة

http://bit.ly/2CakBdx

25-Dec

زمجى ماهر

25

12

2017

نجابٌ أمف الدكلٌ الفلجا

القاهرة

http://bit.do/dYwwM

25-Dec

ـبد الرخمف ابراهجـ ـكض

24

12

2017

نجابٌ أمف الدكلٌ الفلجا

القاهرة

http://bit.ly/2CakBdx

25-Dec

ـبد الفزيز دمحم ـبد الفزيز خزاف

24

12

2017

نجابٌ أمف الدكلٌ الفلجا

القاهرة

http://bit.ly/2CakBdx

25-Dec

ـبد اللنً دمحم ـطجى شقر

24

12

2017

نجابٌ أمف الدكلٌ الفلجا

القاهرة

http://bit.ly/2CakBdx

25-Dec

ـجد دمحم زلجـ زفد

24

12

2017

نجابٌ أمف الدكلٌ الفلجا

القاهرة

http://bit.ly/2CakBdx

25-Dec

دمحم جماؿ ـبد اللهكر جكيلً

24

12

2017

نجابٌ أمف الدكلٌ الفلجا

القاهرة

http://bit.ly/2CakBdx

25-Dec

دمحم ذالد ـبد الخكـ

24

12

2017

نجابٌ أمف الدكلٌ الفلجا

القاهرة

http://bit.ly/2CakBdx

25-Dec

دمحم شّح زجد

24

12

2017

نجابٌ أمف الدكلٌ الفلجا

القاهرة

http://bit.ly/2CakBdx

25-Dec

دمحم ـبد هللا دمحم مشطهً

24

12

2017

نجابٌ أمف الدكلٌ الفلجا

القاهرة

http://bit.ly/2CakBdx

كجمجاُجٌ

17

10

2017

25-Dec

دمحم ـجد زلجـ زفد

24

12

2017

نجابٌ أمف الدكلٌ الفلجا

القاهرة

http://bit.ly/2CakBdx

25-Dec

مخمكد ـبد القزيز اخمد

24

12

2017

نجابٌ أمف الدكلٌ الفلجا

القاهرة

http://bit.ly/2CakBdx

25-Dec

مخمكد مبركؾ ـبد الرازؽ

24

12

2017

نجابٌ أمف الدكلٌ الفلجا

القاهرة

http://bit.ly/2CakBdx

25-Dec

مخمكد يكزؼ اخمد

24

12

2017

نجابٌ أمف الدكلٌ الفلجا

القاهرة

http://bit.ly/2CakBdx

25-Dec

مشطهً خامد ـبد الزّـ

24

12

2017

نجابٌ أمف الدكلٌ الفلجا

القاهرة

http://bit.ly/2CakBdx

27-Dec

ابراهجـ ابراهجـ دمحم ـبد الفزيز

26

12

2017

نجابٌ أمف الدكلٌ الفلجا

القاهرة

http://bit.do/dYSVd

27-Dec

اخمد دمحم ـكدة

26

12

2017

نجابٌ أمف الدكلٌ الفلجا

القاهرة

http://bit.do/dYSVj

27-Dec

اخمد دمحم ـكض هللا

26

12

2017

نجابٌ أمف الدكلٌ الفلجا

القاهرة

http://bit.do/dYSVd

27-Dec

المقداد طى انكر اخمد

26

12

2017

نجابٌ أمف الدكلٌ الفلجا

القاهرة

http://bit.do/dYSVd

27-Dec

ايمف ـبد المنفـ الزجد

26

12

2017

نجابٌ أمف الدكلٌ الفلجا

القاهرة

http://bit.do/dYSVd

27-Dec

بازـ ابراهجـ نتخً

26

12

2017

نجابٌ أمف الدكلٌ الفلجا

القاهرة

http://bit.do/dYSVd

27-Dec

خزف ـبد الناشر خزف

26

12

2017

نجابٌ أمف الدكلٌ الفلجا

القاهرة

http://bit.do/dYSWZ

27-Dec

خزجف شّح الديف ـبد المقشكد

26

12

2017

نجابٌ أمف الدكلٌ الفلجا

القاهرة

http://bit.do/dYSVd

27-Dec

رامز ـبد الهتاح ابراهجـ دمحم

26

12

2017

نجابٌ أمف الدكلٌ الفلجا

القاهرة

http://bit.do/dYSVd

27-Dec

شابر عبد الفظجـ السخات

26

12

2017

نجابٌ أمف الدكلٌ الفلجا

القاهرة

http://bit.do/dYSVd

27-Dec

ـبد الخمجد الزجد ـبد الجكاد

26

12

2017

نجابٌ أمف الدكلٌ الفلجا

القاهرة

http://bit.do/dYSVd

27-Dec

ـبد الرخمف دمحم زيداف

26

12

2017

نجابٌ أمف الدكلٌ الفلجا

القاهرة

http://bit.do/dYSVd

27-Dec

ـبد الزمجق ـلً خزف

26

12

2017

نجابٌ أمف الدكلٌ الفلجا

القاهرة

http://bit.do/dYSVd

27-Dec

ـبد اللطجؼ مخزف ـبد اللطجؼ

26

12

2017

نجابٌ أمف الدكلٌ الفلجا

القاهرة

http://bit.do/dYSVd

27-Dec

ـبد هللا اخمد ـبد الهتاح مخركس

26

12

2017

نجابٌ أمف الدكلٌ الفلجا

القاهرة

http://bit.do/dYSVd

27-Dec

ـبد المنفـ اخمد ـبد المنفـ

26

12

2017

نجابٌ أمف الدكلٌ الفلجا

القاهرة

http://bit.do/dYSVd

27-Dec

ـّء الديف ابراهجـ دمحم

26

12

2017

نجابٌ أمف الدكلٌ الفلجا

القاهرة

http://bit.do/dYSVd

27-Dec

ـجد زلماف ابراهجـ

26

12

2017

نجابٌ أمف الدكلٌ الفلجا

القاهرة

http://bit.do/dYSVd

27-Dec

نايؽ ـلً ـلً هريدم

26

12

2017

نجابٌ أمف الدكلٌ الفلجا

القاهرة

http://bit.do/dYSVd

27-Dec

كامؿ دمحم ـبد المخزف

26

12

2017

نجابٌ أمف الدكلٌ الفلجا

القاهرة

http://bit.do/dYSVd

27-Dec

مجدم ـبد البازط مد مكد

26

12

2017

نجابٌ أمف الدكلٌ الفلجا

القاهرة

http://bit.do/dYSVd

27-Dec

دمحم ؿجاء الديف ـبد المطلب

26

12

2017

نجابٌ أمف الدكلٌ الفلجا

القاهرة

http://bit.do/dYSVd

27-Dec

دمحم مخمكد ابك الخزف

26

12

2017

نجابٌ أمف الدكلٌ الفلجا

القاهرة

http://bit.do/dYSVd

28-Dec

اخمد دمحم المشرم الزجد

27

12

2017

نجابٌ أمف الدكلٌ الفلجا

القاهرة

http://bit.do/dZtJk

28-Dec

اخمد دمحم ـلً ـكاسٌ

27

12

2017

نجابٌ أمف الدكلٌ الفلجا

القاهرة

http://bit.do/dZtJk

28-Dec

طلفت ازماـجؿ ازماـجؿ الكهراكم

27

12

2017

نجابٌ أمف الدكلٌ الفلجا

القاهرة

http://bit.do/dZtJk

28-Dec

ـاطؼ ـبد الزّـ مزفكد

27

12

2017

نجابٌ أمف الدكلٌ الفلجا

القاهرة

http://bit.do/dZtJk

28-Dec

ـبد البازط دمحم ـبد البازط

27

12

2017

نجابٌ أمف الدكلٌ الفلجا

القاهرة

http://bit.do/dZtJk

28-Dec

كريـ دمحم زلطاف دمحم

27

12

2017

نجابٌ أمف الدكلٌ الفلجا

القاهرة

http://bit.do/dZtJk

28-Dec

مجدم دمحم مخمكد ـبد الخلجـ

27

12

2017

نًابٌ أمف الدكلٌ الفلجا

القاهرة

http://bit.do/dZtJk

28-Dec

دمحم مخمكد طى

27

12

2017

30-Dec

ابراهجـ خمكدة زلجـ

30-Dec

خزجف ابراهجـ

نجابٌ أمف الدكلٌ الفلجا
الداذلجٌ تدـً القبض
ـلجوـ يكـ ظوكرهـ
الداذلجٌ تدـً القبض
ـلجوـ يكـ ظوكرهـ
الداذلجٌ تدـً القبض
ـلجوـ يكـ ظوكرهـ
الداذلجٌ تدـً القبض
ـلجوـ يكـ ظوكرهـ
الداذلجٌ تدـً القبض
ـلجوـ يكـ ظوكرهـ

القاهرة

http://bit.do/dZtJk

24

لجزانس
خقكؽ

17

11

2017

30

12

2017

29

11

2017

30

12

2017

30-Dec

ـبدالتكاب ربجق

35

14

11

2017

30

12

2017

30-Dec

دمحم نرج ـبدالدايـ

42

17

11

2017

30

12

2017

30-Dec

يازر خمكدة زلجـ

29

20

11

2017

30

12

2017

بكالكريكس
زراـٌ

http://bit.do/dZybQ
http://bit.do/dZybQ
http://bit.do/dZybQ
http://bit.do/dZybQ
http://bit.do/dZybQ

عُف انذونت
تارير النسر

الخدث

المكاف

1-Dec

بفد إنىاء ذدمٌ "خمزاكم" ..مشدر :نشؿ  5أزاتذة مف جامفٌ القاهرة

جامفٌ القاهرة

1-Dec

مف يكمجف اـتقلك زارق ـاطؼ جاب هللا كهً ذارجى مف زيارق زكجوا ( ا.دمحم خزف ) ازتدـاها المأمكر
كتـ زكالوا ـف مجمكرم دق كاف مفاكً َ قالتلى ِ َ قالكا لوا اخنا لقجناق كاكجد بتاـؾ َ امر بتخرير مخؿر
لوا كترخجلوا ـلٍ قزـ برج الفرب كتـ ـرؿوا ـلٍ النجابى كامرك بخبزوا  4اياـ ـلٍ ذمى التخقجؽ ثـ تـ
ـرؿوا الجكـ نجأة ـلٍ مخكمى الدذجلى كامرك بخبزوا  15يكـ ـلٍ ذمى التخقجقات َ كاتومكها باِنؿماـ
لجماـى مخظكرق كمذالهى لكاُد الزجف ! زارق ـندها  23زنى كهً متزكجى كلديوا ـمار نً اكلٍ ابتداًُ
كنداء نً  َ kg 2زارق زكجوا مفتقؿ كهً كماف كاكِدها بقك لكخدهـ كقد خرمت مف اطهالوا

برج الفرب

2-Dec

اذر خملٌ تهتجش راخت الزجف مف خكالً صض اياـ جردكا اخمد مف مفظـ خاجتى كنً خركٌ شبجانجٌ
ازتفراؿجٌ جدا نً ؿابط ذد جزء مف هدكـ اخمد كلما راجق رُجزى  -خزب ما نومنا -رُجزى قالى رجق
لدكمٌ كؿ خاجتى بّ ازتثناء نالبجى اتؿايؽ كمسً كبفدها اخمد لقٍ الىدكـ متقطفى كمرمجٌ نً الزبالٌ ..
اـتبرناها خركٌ ذايبٌ مف ؿابط نقخت ـلجى كرامتى (مفرنش لجى اشّ )كِننا مفنججف اكتر باجراءات
اِنراج ـنى كمش موتمجف كِ قادريف نركز نً ام تهاشجؿ تانً قررنا نفدم المكقؼ كانى مخشلش بس
كدق كاؿد انوا تفلجمات

زجف طرق

المخانظٌ
الججزة

اِزكندريٌ

القاهرة

الرابط
http://bit.ly/2jYvGpo

http://bit.ly/2isfAE7

http://bit.do/dVBri

5-Dec

5-Dec

أقاـ دمحم الدماطٍَ ككجّ ـف أبناء الرُجس المفزكؿ دمحم مرزٍَ كالذل يقؿٍ ـقكبٌ الزجف خالجا نٍ
ـدد مف القؿايا الجناُجٌَ دـكل قؿاُجٌ أماـ مخكمٌ القؿاء اَدارمَ للمطالبٌ بتمكجنوـ مف زيارة كالدهـ
نٍ زجف مزرعة طرق  .خملت الدـكل رقـ  11904لزنٌ  72قؿاُجٌَ كطالبت الخكـ بشهٌ مزتفجلٌ
بإللاء قرار كزير الداذلجٌ بمنفوـ مف زيارة كالدهـ نٍ الزجف .كذكرت الدـكل أف قرار "الداذلجٌ" يهتقد
المسركـجٌَ كيذالؼ المكاثجؽ الدكلجٌ المتفلقٌ بخقكؽ اَنزافَ كالدزتكر المشرل كقانكف الزجكف.
كأؿانت أف القانكف نص ـلٍ أف" :يككف لكؿ مخككـ ـلجى الخؽ نٍ التكاشؿ كاِتشاؿ التلجهكنٍ بمقابؿ
مادلَ كلذكيى أف يزكركق مرتجف تخت رقابٌ كإسراؼ إدارة الزجف" .كتابفت أف منق "أبناء مرزٍ" مف
زيارتى بدكف مبرر مسركعَ يمثؿ تفزها نٍ ازتذداـ القرار كإزاءة ِزتفماؿ السلطٌ المذكلٌ لكزارة
الداذلجٌ.
إبراهجـ زامً كاف مهركض يذرج مف  5سوكر لكف النظاـ كاف لجى رأم تانً  ..يزجنكق كبفد ماتذلص
المدق يذهكق  23يكـ كيظور بقؿجٌ جديدة كياذد اذّء زبًؿ تانً  ..كبفد تجديدات يثبتكا نً كرقوـ انى
ذرج لتانً مرق كبردكا مذرجش كيخجزكق ـندهـ  67يكـ آذريف نً مباخث دكرنس كنً النوايٌ يظور
لتالت مرة بقؿجٌ جديدة !! مش مكهجوـ زجف زنتجف ظلـ
د هانٍ إماـ يفمؿ نٍ اِدارة المركزيٌ لسُكف الشجدلٌ ( اخد مواموا التهتجش الشجدلٍ ) .د هانٍ أيؿا
ـؿك مجلس نقابٌ ـامٌ زابؽ  .د هانٍ ازتنجد بى مف أياـ زمجؿ شجدلٍ نٍ شجدلجتى جار لى ألف هناؾ
خملٌ مف السرطٌ .د هانٍ كنقا لركايات متكاترة نقّ ـف الفديد مف الزمّء الشجادلٌ تخرؾ مزرـا
للتكاجد مق زمجلى ك أكؿد للخملٌ أف القانكف يختـ كجكد مهتش شجدلجات هك الذل يقكـ بالتهتجش كاف دكر
قكات السرطٌ يككف قاشرا ـلٍ تأمجف أداء المهتش .الكّـ ما ـجبش السرطٌ قبؿكا ـلٍ د هانٍ مف أكؿ
امبارح المذهؿ أنى ركـ أف مّبزات ِكاقفٌ مونجٌ بختى إِ أف بفد يكمجف مف اِتشاِت ـف طريؽ نقجب
الشجادلٌ (اللٍ هك أيؿا ؿابط سرطى ) تـ مفرنٌ اف د هانٍ مختجز نٍ أخد مقرات األمف الكطنٍ .لآلف
مجلس نقابٌ الشجادلٌ لـ يتذذ ال مكقؼ بذشكص ـدـ مراـاة قانكف مونٌ الشجدلٌ بقجاـ السرطٌ بالتهتجش
ـلٍ مؤززٌ شجدلجٌ دكف كجكد مهتش مفوـ .

زجف مزرـٌ طرق

القاهرة

https://goo.gl/h99gUh

مباخث دكرنس

الدقولجٌ

https://goo.gl/Zxgjs9

أمف الدكلٌ

القاهرة

http://bit.do/dVUNP

8-Dec

تهتجش للتلجهكنات نً مخطٌ الزادات كجماؿ ـبدالناشر َ كقبض ـسكاًُ نً الطرؽ المؤديٌ للجامق
اِزهر ذشكش نا للً ِبس ساؿ اك ككنجٌ نلزطجف اك تسجرتات اِكلتراس.

كزط البلد

القاهرة

http://bit.do/dVUME

8-Dec

قامت قكات األمف بالقبض ـلً الزمجؿ ازّـ أخمد "ـسرم" ـؿك خزب الفجش ك الخريٌ "تخت
التأزجس" ك أخمد ـبدالفزيز ك خزاـ الزكيهً أـؿاء نقابٌ الشخهججف ك ثّثٌ آذركف مجوكلٌ بجاناتوـ مف
ؿمفهـ سابٌ يقاؿ إنوا تدـٍ مجزكف َ ـلً ذلهجٌ كقهى اختجاججٌ تندد بالقرار األمريكً األذجر نجما يذص
القدس ـلٍ زلـ نقابٌ الشخهججف َ خجث هاجمت قكات األمف المتظاهريف ـلٍ زلـ النقابٌ ك اذتطهت
السباب الزاـٌ الزادزٌ ك النشؼ مزاءا َ منذ القبض ـلجوـ لـ يتمكف المخامكف مف الفثكر ـلجوـ كأنكرت
األقزاـ المخجطٌ كجكدهـ َ تكجى المخامكف شباح الجكـ إلٍ النجابات للبخث ـف الزمّء لكف دكف جدكل
إلٍ اآلف َ ك مازاؿ المخامكف مكزـكف ـلٍ األقزاـ ك النجابات بدكريات منتظمٌ ـلٌوـ يجدكف ما يقكدنا
إلجوـ

نقابٌ الشخهججف

8-Dec

القاهرة

http://bit.do/dVUPG

9-Dec

سود مركز سبجف القناطرػ قلجكبجٌ أمس أخداث كؿب كتمجور أماـ مسرخٌ المزتسهٍ الفاـ بالمدينٌ بفد
رنض أهؿ المكاطف إزّـ الككجؿ ازتّـ جثتى كاتواموـ لؿباط مباخث قزـ سبجف القناطر دمحم ـبدق ك
يكزؼ السامً بقتلى تخت التفذيب أثناء التخقجؽ مفى نً قؿجٌ جناُجٌ

9-Dec

األمف يرنض التشريد لقكل زجازجٌ بالتظاهر أماـ جامفٌ الدكؿ الفربجٌ

10-Dec

قكات األمف تفتدم ـلٍ طّب جامفٌ األزهر ذّؿ مظاهرة تؿامنجٌ مق القدس

10-Dec

أـلف الدكتكر إزماـجؿ نشرالديفَ ـؿك مجلس النكابَ ـف إـداد تفديّت ـلٍ قانكنٍ «الفقكبات
كتنظجـ الزجكف» .كأكؿد أف التفديّت التٍ يقكـ بإـدادها زتسمؿ تسديدات كثجرة ـلٍ المزجكنجف نٍ
قؿايا اَرهابَ زكاء تـ الخكـ ـلجوـ أـ َِ كزتخرـ بفض مكاد القانكف اَرهابٍ المزجكف مف الزياراتَ
البرلماف
ما يزاـد نٍ قطق اِتشاؿ بجف ـناشر التنظجمات اَرهابجٌ نٍ الداذؿ كالذارجَ كمنوا ـلٍ زبجؿ المثاؿ
منق الزيارة ـف اَرهابٍ الذل يثبت تكرطى كيخشؿ ـلٍ خكـ نواٍُ باَدانٌ لمدة ـامجف مف تارير إشدار
الخكـ

مركز سبجف القناطر

جامفٌ األزهر

11-Dec

إللاء براءة  12مخامجنا بتومٌ التظاهر نً بنوا لرنض تزلجـ تجراف كصنانجر للزفكديٌ

مخكمٌ ازتُناؼ بنوا

12-Dec

تدهكر شخٌ المكاطف المشرم /ناجٍ رساد ـبدالزّـَ ـامؿ كمدانق ـف خقكؽ الفماؿَ بزبب دذكلى نً
إؿراب ـف الطفاـ للجكـ التازق ـلٍ التكالً اختجاجا ـلٍ أنى أنى يتفرض للتنكجؿ مف قبؿ إدارة الفمؿ
نتججٌ لمكاقهى النؿالجٌ كالدناع ـف خقكؽ الفماؿَ بزبب كلمٌ ألقاها نٍ الجمفجٌ الفمكمجٌ لسركٌ مطاخف
ككسؼ نجوا نزاد اَدارةَ خجث تـ نقلى مف ـملى بزبب مكاقهى لمزاندة الفماؿ كخقكؽ الفماؿَ لذا دذؿ نً
إؿراب ـف الطفاـ كختٍ المخالجؿ الطبجٌَ كيمر بخالٌ شخجٌ شفبٌ قد تهقدق خجاتى

مزتسهٍ إمبابى

القلجكبجٌ

http://bit.do/dVYfb

القاهرة

http://bit.do/dVYg5

القاهرة

http://bit.ly/2AbZ7LN

القاهرة

http://bit.do/dWg33

القلجكبجٌ

http://bit.do/dWg62

الججزة

http://bit.do/dXVQw

13-Dec

بجاف لجنٌ الخقكؽ كالخريات بالديمقراطً اِجتماـً ـف قؿجٌ ازّـ مرـً :نكجُنا بتفديؿ الخكـ لجشبد
الخبس  3زنكات .القاؿً لـ يذرج ـلً اؿمنشٌ للنطؽ بالخكـَ بؿ تـ نطقى مف داذؿ كرنٌ المداكلٌ كقاـ
خاجب المخكمٌ الكاقؼ بالباب الهاشؿ بجف كرنٌ المداكلٌ ك القاـٌ بترديد الخكـ بشكت ـاؿ ـقب النطؽ
بى للمخامجف داذؿ القاـٌَ أـلف القاؿً نً البدايٌ أخكاـ البراءات ثـ بدأ نً إـّف أخكاـ اَدانٌ ك نادم
نً خؿك رنا ازـ إزّـ نؤاد دمحم إبراهجـ الخكـ زنٌ مق السلؿَ ثـ تابق تّكة أخكاـ باقً المتومجف ك تركنا
القاـٌ بفد اِنتواء مف تّكة كؿ األخكاـ بزبب كلؽ القاـٌ ختٍ اِنتواء مف تّكة األخكاـ .بفد ذلؾ ببؿفٌ
زاـات نكجُنا بأف أخد الؿباط أذطر بفض زمُّنا بأف الخكـ زنٌ ـف التركيح للمنسكرات كزنتجف ـف
التمكيؿ! ك قد تأكدنا الجكـ مف أف الخكـ ـلٍ الزمجؿ إزّـ ثّث زنكات كما أذطرنا الؿابط كلجس زنٌ كما
أـلف نً الجلزٌ !!

14-Dec

قامت قكات األمف بالمخانظٌ بودـ  6منازؿَ نً الهترة الّخقٌ للفملجٌَ بمدينٌ الفريشَ بدـكل أف بفض
قاطنجوا ينتمكف أك يزاندكف أك يمكلكف الفناشر المزلخٌ.

14-Dec

القبض ـلٍ شخهً ذامس ذّؿ أقؿ مف سور ..ـبد هللا قدرم ينؿـ إلٍ الزكيهً كـبد الفزيز كإزّـ
كـمر ..القكس ِزاؿ مهتكخا# ..الشخانٌ_مش_جريمٌ

القاهرة

http://bit.do/dXVSX

سماؿ زجناء

http://bit.do/dXVXx

القاهرة

http://bit.do/dXVX5

16-Dec

اـتدل ـلجى ن
بدِ مف بخث مسكلتى ..رُجس خً منسأة ناشر يفتدم ـلٍ مكاطف انتقد تجاهلى

منسأة ناشر

القاهرة

http://bit.do/dX7Rj

16-Dec

نً ازتمرار للتؿججؽ ؿد المفارؿجف  ..رُجس جامفٌ القاهرة يؤكد ازتمرار البخث ـمف يثبت انتماؤهـ
لُذكاف لهشلوـ

جامفٌ القاهرة

الججزة

http://bit.do/dX7RP

16-Dec

منق المتومجف مف الزيارة» ..أخدث أنكار البرلماف لمخاربٌ اَرهاب

البرلماف

القاهرة

http://bit.do/dX7T3

17-Dec

الفريش

قاـ المفتقلكف بزجف برج الفرب بإـّف إؿرابوـ ـف الطفاـ تؿامن نا مق المفتقلٌ "زارة ـاطؼ" 33-ـاـ-
التً أـلنت هً ك زكجوا إؿرابوـ ـف الطفاـ اختجاج نا ـلٍ اـتقالوا مف الزيارة يكـ اؿ 27مف
نكنمبر/تسريف الثانً  2017بتومٌ خجازة " كارت ذاكرة " ك قامت النجابٌ بخبزوا  15يكماي ـلٍ ذمٌ
التخقجقات َ كهً مف قريٌ مخطٌ  2مركز أبك المطاطجر بمخانظٌ البخجرة َ ك هً أـ لطهلجف

زجف برج الفرب

اِزكندريٌ

http://bit.do/dX75f

17-Dec

قكات اِمف بمخجط المخكمى الفزكرم ق بالفامريٌ تطلؽ قنابؿ اللاز المزجؿ للدمكع ـلً اهالً المفتقلجف
بالقؿجى ؽصض ـزكريى كتفتقؿ ـدد منوـ مف اماـ المخكمى ـقب الخكـ باـداـ عض متوـ كالمؤبد ِذريف

الفامريٌ

اِزكندريٌ

http://bit.do/dX77a

21-Dec

قكات األمف تودـ منزؿ أخد المطلكبجف أمنجا كيدـٍ يكزؼ الخص كذلؾ بخً كرـ أبكنججلٌ نً مدينٌ
الفريش كبذلؾ يرتهق ـدد المنازؿ التً هدموا األمف نً مدينٌ الفريش للمطلكبجف أمنجا إلٍ  7منازؿ.

الفريش

سماؿ زجناء

http://bit.do/dYkod

21-Dec

تلريب سجكا ـمرؿف لزجف المنجا

زجف المنجا

22-Dec

سككل مف ـدد مف أهالً الطّب المفتقلجف ـف تفنت ادارة الزجف الفمكمً بالزقازيؽ نً الزماح بدذكؿ
الكتب الدرازجٌ كالمذكرات ألبناُوـ قبجؿ اِمتخاناتَ اذ رنض الؿباط دذكؿ الكتب للطّب نً بدايٌ
الهشؿ الدرازً لفاـ  2018/2017ـ .ـلً أف يتـ ادذالوا لوـ قبؿ اِمتخانات .كالجدير بالذكر تأكجد
الفديد مف األهالً بمخاكِتوـ المتكررة نً ادذاؿ الكتب كالتً باءت بالهسؿ مق رنض الؿباط الزماح بواَ
ـلً الركـ مف تكنر اثباتات القجد كاِكراؽ الرزمجٌ التً تهجد بقجد هؤِء الطّب داذؿ الجامفات
المشريٌ.

زجف الزقازيؽ
الفمكمً

23-Dec

المنجا

السرقجٌ

http://bit.ly/2l47cff

http://bit.ly/2BvdefE

قزـ دار الزّـ الجكـ قرر منق زيارة أهالً السباب زجد منزً ك أخمد خمدم ك إزّـ ك خزاـ ك أنكر
اختجازهـ ؿديىَ قزـ دار الزّـ لجس ك خدق المسارؾ نً جريمٌ اختجازهـ دكف ك جى خؽ ك لكف نجابٌ دار
الزّـ أيؿا مساركٌ نً تلؾ الجريمٌَ تقدمنا ببّغ يكـ الثّثاء الماؿً بتلؾ الكاقفٌ ك طالبنا نتد تخقجؽ ك
لكف رُجس النجابٌ شرح ألخد الزمّء انى لف يقكـ بهتد تخقجؽ مداـ ذركج الشباب مفلؽ ـلٍ قرار مف أمف
الدكلٌ .زنتقدـ كدا ببّغ إلٍ مخامً ـاـ نجابات جنكب القاهرة بالكاقفٌ ك سككل ؿد رُجس نجابٌ دار
الزّـ للمخامً الفاـ ك التهتجش القؿاًُ

قزـ سرطٌ دار الزّـ

القاهرة

http://bit.ly/2BK8tmQ

23-Dec

تكاشؿ اِنتواكات بخؽ مفتقلً القؿجٌ رقـ عػ لزنٌ ؼضصط جنايات سماؿ القاهرة الفزكريٌ نبفد تشريد
المخكمٌ بإدذاؿ الكتب للمفتقلجف َ إدارة زجف طرق سديد الخرازى ط ترنض تنهجذ قرار المخكمٌ كتمنق
دذكؿ الكتب

زجف طرق سديد
الخرازٌ

القاهرة

http://bit.ly/2DJEA3q

25-Dec

قررت نجابٌ الشؼَ تخت إسراؼ المخامً الفاـ لنجابات جنكب الججزةَ المزتسار خاتـ ناؿؿَ خبس «ـجد
ـطجٌ»َ  64ـامناَ مالؾ منزؿ «نتنٌ كهر الكاشلجف»  15يكمنا ـلٍ ذمٌ التخقجقاتَ نً اتوامى باتذاذ منزلى
أطهجد
مكانا لممارزٌ السفاُر الدينجٌ المزجخجٌ دكف ترذجصَ بفدما كسهت التخقجقات أف المنزؿ المقاـ شادر
ؿدق مخؿر إزالٌ ككجر مرذص َقامٌ سفاُر دينجٌ.

الججزة

http://bit.ly/2ztSkfb

26-Dec

سماؿ زجناء دكف اف
الزلطات قامت بتنهجذ خكـ اَـداـ سنقا بخؽ  11مدنجا نً قؿايا اَرهاب المرتبطٌ ب
يتـ اذطارهـ بتشديؽ كزير الدناع ختٍ يتثنً لوـ الطفف ـلٍ الخكـ

زجف برج الفرب

اِزكندريٌ

http://bit.ly/2BIzOS3

26-Dec

الزلطات قامت بتنهجذ خكـ اَـداـ سنقا بخؽ  4مدنجا نً قؿايا اَرهاب المرتبطٌ بسماؿ زجناء دكف اف يتـ
اذطارهـ بتشديؽ كزير الدناع ختٍ يتثنً لوـ الطفف ـلٍ الخكـ

زجف كادم النطركف

البخجرة

http://bit.ly/2BIzOS3

27-Dec

اِمتناع ـف اذّء زبجؿ أربق سباب ركـ شدكر قرار مف مخكمٌ جند أمف دكلٌ ـلجا طكارئ باِنراج
ـنوـ

ؽزـ سرطٌ دار الزّـ

القاهرة

http://bit.ly/2CaiEAq

28-Dec

28-Dec

29-Dec
30-Dec

الوجمٌ ـلٍ الشخانٌ مزتمرة :ارتهاع ـدد الشخهججف المقبكض ـلجوـ لػ 11شخهجا نً سوريف  5منوـ
ذّؿ  15يكما كِ 2زاِ مذتهججف( ..القكس ِزاؿ مهتكخا)
اـتقلت قكات األمف "ـلجاء لطهً بدير"  24زنٌَ مف منزلوا بمدينٌ الرياض بكهر السجرَ كذلؾ ـقب
مداهمٌ قكات األمف لمنزلوا الجكـ الذمجس  28ديزمبرَ كتوديدها باِـتقاؿ ختٍ يزلـ زكجوا نهزى إلٍ
األمفَ كاقتادتها لجوٌ كجر مفلكمٌ ختٍ اآلف .جدير بالذكر أنوا أـ لطهلجف لـ يتجاكز أخدهـ ثّثٌ أسور
قامت قكات األمف المشريٌ يكمً األربفاء ك الذمجس  27َ28ديزمبر  2017الماؿججف باـتقاؿ  3أيزر
مف مركز الرياض بمخانظٌ كهرالسجر ك إذهاءهـ قزري نا ـلجوـ للؿلط ـلٍ أبناءهـ لتزلجـ أنهزوـ نٍ
القؿجٌ المفركنٌ إـّمج نا ب "التّمذة".
قكات اِمف باِزكندريى تذتطؼ الشخهً خزاـ الككجؿ ك تكزر مختكيات منزلى بالكامؿ

http://bit.do/dYSYy

شخؼ مذتلهٌ

القاهرة

المنزؿ

كهر السجر

http://bit.do/dZtJi

مركز الرياض

كهر السجر

http://bit.do/dZx98

اِزكندريٌ

http://bit.do/dZx7a

حفاصُم األخبار
انقخم
 1ديزمبر
أزبكع الثأر لسوداء "الركؿٌ" ..الججش يدمر أككار اَرهاب نً زجناء
تمكنت قكات إنهاذ القانكف بالججش الثالث المجدانً مف ؿبط مذزف تابق للفناشر التكهجريٌ بكزط زجناء
بداذلى مقذكنات مؿادة للدبابات ككمجات كبجرة مف مادة  TNTسديدة اِنهجار كالمزتذدمٌ نً تشنجق
الفبكات النازهٌ كأخزمٌ نازهٌ كقذاُؼ هاكف "َ كتدمجر  3أككار كدراجتجف ناريٌ ذاشٌ الفناشر
التكهجريٌ .كما تمكنت القكات مف القؿاء ـلٍ  3ؼرد تكهجرم كالقبض ـلٍ  5آذريف كؿبط ـربٌ
ن
نؿّ ـف
ربق نقؿ بوا كمجٌ كبجرة مف المكاد المزتذدمٌ نً تشنجق الفبكات النازهٌ بكزط زجناءَ
تدمجر  8أككار كـربٌ دنق رباـً ك  3دراجات ناريٌ ذاشٌ الفناشر التكهجريٌَ كما تـ ؿبط ـربٌ
نقؿ مخملٌ بكمجٌ كبجرة مف المكاد المذدرةhttp://bit.do/dVBrf .
 2ديزمبر
ازتسواد الساب خزاـ يكزؼ زّـ الذرانجف 22ـاـ برشاشى طاُسٌ مف الججش أمس َ ككاف خزاـ
#زجناء.
ينقؿ المكاطنجف ـلٍ ـربٌ كارك مف منطقٌ يامجت كرب رند بفد اكّؽ الطريؽ الرُجزً
http://bit.do/dVBrS
 4ديزمبر
تشهجٌ  5إرهابججف نً مكاجوات أمنجٌ بالسرقجٌ
تمكنت األجوزة األمنجٌ بمديريٌ أمف السرقجٌَ باِسترا ؾ مق قطاـً األمف الكطنً كاألمف الفاـَ
اَثنجفَ مف تشهجٌ  5ـناشر إرهابجٌ نً تبادؿ َطّؽ النجراف ـلٍ طريؽ «بلبجس -الفاسر مف
رمؿاف»https://goo.gl/UeZTx8 .
 18ديزمبر
الداذلجٌ تفلف ـف مقتؿ  5مكاطنجف بمدينٌ الفبكر كتفتقؿ 11آذريف .
أـلنت كزارة الداذلجٌ نً بجاف لوا ـلٍ مكقق التكاشؿ اِجتماـً "الهجزبكؾ" ـف مقتؿ ذمزٌ مف
المكاطنجف ـلٍ إثر إستباؾ مزلد دكف تخديد أزماءهـ بمدينٌ الفبكر بالقلجكبجٌ بزع ـ التذطجط لتنهجذ
زلزلٌ مف الفملجات الفداُجٌ ؿد المنسآت الوامٌ كالخجكيٌ كدكر الفبادة المزجخجٌ للتأثجر زلبا ـلٍ
األكؿاع األمنجٌ كاِقتشاديٌ بالبّد كتفتقؿ 11آذريف كهـ :ذالد ـامر دمحم ـبدالقادر – مرزٍ زالـ
مذتار زالـ – دمحم ـبدالرخجـ دمحم خزف – أخمد ـثماف ـبا س ـثماف – كاُؿ ـبدق كامؿ إزماـجؿ –
دمحم ـلٍ مشطهٍ ـبدالخانظ – دمحم أخمد برـٍ زفجد – خزجف ـبدالرزكؿ خزجف شالد – ـمرك
.
أخمد زامٍ دمحم الشلجر
إزّـ ـبدالكريـ إخزاف ـبدالكريـ-
دمحم أخمد ـبدالهتاح –
http://bit.do/dX75L

ديزمب
ر
20
مشادر :مقتؿ  5إرهابججف نً استباكات مق األمف بمخجط مطار الفريش
أـلنت مشادر أمنجٌ بسماؿ زجناءَ األربفاءَ مقتؿ  5ـناشر إرهابجٌ ذّؿ استباؾ مزلد نً منطقٌ
جنكب الفريش  .كقالت المشادر إف قكات إنهاذ القانكف مف الججش كالسرطٌ قامت بخملٌ تمسجط
كمداهمات نً مخجط مطا ر الفريش الدكلً بمنطقٌ المزرـٌ جنكب الفريشَ خجث كقق استباؾ مزلد
 5إرهابججف كإشابٌ آذريف  .كأسارت
ذّؿ مداهمٌ بؤرة إرهابجٌ نً المنطقٌَ ما أزهر ـف مقتؿ
المشادر إلٍ أف الخملٌ األمنجٌ المكزفٌ متكاشلٌ لمّخقٌ المتكرطجف نً إطّؽ قذيهٌ ـلٍ مطار
الفريشhttp://bit.do/dYkk9 .
 21ديزمبر
ازتسواد الساب دمحم زالـ خمكدة  30ـاـ برشاص طاُش لقكات األمف أثناء انتظارق الفبكر مف
كمجف الريزٌ سرؽ الفريش خجث تـ نقلى نً خالٌ خرجٌ لمزتسهٍ الفريش الفاـ كازتسود قبؿ قلجؿ .
http://bit.do/dYkn9
 23ديزمبر
أزبكع دمكم نً سماؿ زجناء :طلقات طاُسٌ تزقط قتلٍ جدد ..كهدـ المنازؿ مزتمر
ىن ٌجر مزلخكف أمسَ الجمفٌَ منزؿ ؿابط متقاـد بالقكات الجكيٌ نً الفريشَ بفد يكـ مف ىه ىد ىـ خملٌ
مستركٌ مف قكات الججش كالسرطٌ لمنزؿ  .مما يرنق ـدد المفازؿ الميتو ًدٌمٌ بفاشمٌ مخانظٌ سماؿ
 .نجما
ز ٌكانوا مطلكبجف أمنجنا ذّؿ السور الجارم
زجناء بالفريش إلٍ زبفٌ بدـكل ككف أنراد مف ي
ن
نؿّ ـف الفريشَ مقتؿ زتٌ ك إشابٌ زتٌ آذريف نً خكادث متهرقٌ
سودت السجر زكيدَ كرندَ
ن
نؿّ ـف زقكط قذيهٌ مدنفجٌ ـلٍ ـمارة زكنجٌَ منذ األخد الماؿً.
َطّؽ النارَ
بجكت الفريش
كؿق مزلْخكف ـبكات نازهٌ نً مخجط منزؿ ؿابط متقاـد بالقكات الجكيٌَ بسارع الفسرينً
(الذزاف)َ المتهرع مف الطريؽ الدكلً الزاخلً بمدينٌ الفريشَ نً زاـٌ متأذرة مف مزاء أمسَ
الجمفٌ .كاف التهججر قكينا مما أدل إلٍ تشدٌع نً ج دراف المنازؿ المجاكرة كتخطـ نكانذها دكف إشابٌ
أم مف المدنججفَ بخزب سوكد ـجاف.
كقاؿ السوكد لػ «مدل مشر » إف زجارة ربق نقؿ جاءت إلٍ مكاف المنزؿَ كنزؿ منوا مزلخكف  .كبفد
أف كي ؿفت الفبكات النازهٌ نً مخجطىَ طالبكا األهالً بالذركج مف منازلوـ.
تهججرق.
ككاف أهؿ المنزؿ الميزتهدىؼ بالتهججر قد ترككقَ نً كقت زابؽ هذا الفاـَ مق تكرار مخاكِت ٌ
نقد تفرض لثّث مخاكِت زابقٌَ كاف آذرها األزبكع قبؿ الماؿًَ بجنما كانت المرتاف الزابقتجف
بالفاـ 2016؛ نً ينايرَ ثـ إبريؿ.
نجما ىه ىدمىت خملٌ مستركٌ مف الججش كالسرطٌَ الذمجس الماؿًَ منز نِ بخً كرـ أبك نججلٌ  .كذلؾ
بدـكل أنى مقر لزكف يكنس الخكصَ أخد المطلكبجف أمنجنا .ككاف المنزؿ األذجر زابق المنازؿ المتو ًدٌمٌ
ـلٍ يد قكات األمفَ ذّؿ األزابجق الثّث الماؿجٌ.
كمنذ مطلق ديزمبر الجارمَ ىهدمت قكات مستركٌ مف الججش كالسرطٌ زتٌ منازؿ نً مناطؽ متؼرقٌ
داذؿ مدينٌ الفريش؛ الشهاَ كـاطؼ الزاداتَ كسارع القاهرة  .كجرل ذلؾ بدـكل تفاكف أنراد مف
ن
نؿّ ـف ككنوـ مطلكبجف أمنجنا.
ز ٌكانوا مق تنظجـ «كِيٌ زجناء»َ
ي

كقاؿ سقجؽ أخد المطلكبجف لػ «مدل مشر»َ نً كقت زابؽَ إف السرطٌ ألقت القبض ـلٍ سقجقى منذ
منتشؼ ـاـ  َ2013كمف كقتوا ِ يفلمكف ـنى سجُنا  .كأؿاؼ أف الخملٌ األمنجٌ قامت بودـ ثّثٌ
منازؿ تملكوا ـاُلتى بكازطٌ «لكدر» بسكؿ جزًَُ بدـكل أف سقجقوـ «هارب كمطلكب أمنجنا».
رشاشات طاُسٌ ..نً الطريؽ للسجر زكيد
لمتردديف ـلٍ كمجف
كبهارؽ زمنً مدتى أربفٌ أياـ تزببت رشاشات طاُسٌ نً مقتؿ اثنجف مف ا
الريزٌ الفزكرمَ (سرؽ الفريش).
ز ٌكاف مدينٌ السجر زكيدَ أكؿ أمسَ بجنما كاف يتكجى لمدينتى  .نجما
أخد
نقد قيتؿ دمحم خمكدةَ  30ـامناَ
ي
قيتلت ميف ًلٌمٌَ األخد الماؿًَ ذّؿ ـكدتوا للفريش مف مقر ـملوا بالمدينٌ الكاقفٌ سرؽ ـاشمٌ
المخانظٌ.
ي
كقيتؿ خمكدة إثر إشابتى بطلؽ نارم .كأشجب بجنما كاف كاقهنا إلٍ جكار الزجارةَ التً كاف يزتقلوا أماـ
«الريزٌ الفزكرم» .كلى ىهظ ى أنهازى األذجرة بمزتسهٍ الفريش الفاـَ خزبما أكد أخد مرانقجى نً رخلتى
األذجرة .كقاؿ المشدرَ الذم طلب ـدـ ًذكر ازمىَ لػ «مدل مشر » إف القتجؿ كاف ؽ د تكجى إلٍ
الفريش لجسترل بفض مزتلزمات المنزؿ التً ِ تتكاجد بالسجر زكيدَ ألف قكات األمف ِ تزمد
بادذاؿ كؿ البؿاُق ألزكاقوا.
نجما تفرض أتكبجس يقؿ مفلمات كمفلمجف بمدارس مدينٌ السجر زكيدَ األخد الماؿًَ َطّؽ نار
ـسكاًَُ ـند كمجف «الريزٌ الفزكرم».
ككسهت ميف ً ٌؿمٌَ كانت تزتقؿ األتكبجس قبؿ زتٌ أياـَ لػ «مدل مشر » تهاشجؿ الخادث قاُل نٌ « :ـند
اقتراب األتكبجس مف الريزٌ كانت هناؾ خالٌ نكؿٍ كطابكر طكيؿ مف الزجارات كـى لمنا أف الكمجف
مللؽ نً انتظار خانّت الهلزطجنججف القادمٌ مف مفبر رند».
كأكؿخت أف أخد الفزاكر كاف ييطلؽ ا لرشاص بسكؿ كثجؼ أماـ طابكر الزجارات  .كذلؾ نً مخاكلٌ
 .كأؿانت الميف ًلٌمٌ :
مف جانبى َلزاـ الناس برككب الزجاراتَ كأف تككف األذجرة نً شؼ كاخد
«تهاجُنا برشاشٌ اذترقت كتؼ إخدل المفلمات كازتقرت نً شدر األذرل التً كانت تجلس
كراُواَ كت ٌـ نقلوما إلٍ مزتسهٍ الفريش اؿـاـ».
ٌ
كقاؿ مشدر طبً لػ «مدل مشر »َ األخد الماؿًَ إف مزتسهٍ الفريش الفاـَ ازتقبؿ الميف ًلمتجف
الفاملتجف بمدينٌ السجر زكيدَ كقد تكنت ميف ًلٌمٌَ بجنما ت ٌـ تقديـ اَزفانات األكلجٌ لألذرل.
رند :قذيهٌ زقطت نكؽ منزؿ
قيتؿ أربفٌ سبابَ األخد الماؿًَ ذّؿ خملٌ لقكات ا لججش ـلٍ منطقٌ أبك خلك بمدينٌ رندَ كذلؾ
أثناء جلكس القتلٍ نً «ذي ص»َ (كهً ـسٌ شلجرة يقجموا البدك ذارج منازلوـ ِزتقباؿ الؿجكؼ).
ز ٌكاف المنطقٌ لػ «مدل مشر » إف خملٌ كبجرة مف قكات الججش جاءت إلٍ المنطقٌَ األخد
كقاؿ أخد ي
الماؿً .كأكؿد المشدرَ الذم طلب ـدـ ًذكر ا زمىَ أف الخملٌ «أطلقت الرشاص بسكؿ ـنجؼ
داذؿ المنطقٌَ كبدأ األنراد بتهتجش بفض المناطؽَ ككجدكا «ذي ص» بى أربفٌ أنرادَ كت ٌـ اطّؽ
الرشاص ـلجوـ كقتلوـ نً الخاؿ »َ بخزب المشدر  .كأؿاؼ أف السباب األربفٌ كانكا ِ يخملكف
أزلخٌ.
ككؿق األهالً جثامجف القتلٍ األربفٌ بمسجد المنطقٌَ قبؿ أف يدننكا شباح اَثنجف الماؿً.
نجما خؿر مزؤكؿ ـزكرم إلٍ المنطقٌَ بفد دنف الجثامجف األربفٌَ لجقدـ اـتذارق ألهالً الؿخايا .
كذّؿ زيارتىَ اَثنجف الماؿًَ أذرج المزؤكؿ جواز ِزلكً ذاشن ا بىَ كقاؿ بشكت ـا وؿ « :مخدش
ز ٌكاف.
يؿرب رشاشٌ كاخدة ـلٍ منطقٌ أبك خلك نواًُ»َ بخزب أخد ال ي
كنً الجكـ نهزىَ أيشجبت ثّث زجدات كطهلٌ شلجرةَ إثر زقكط قذيهٌ مدنفجٌ ـلٍ ـمارة زكنجٌَ
بخً الشها نً مدينٌ رند.
بجنما أكد مشدرَ ييقجـ بالخًَ ـلٍ أف مشابتجف نقطَ مف األربق مشاباتَ كانتا داذؿ الفمارةَ مما
تزبب نً إشابتوما بسكؿ با لمَ كنيقّ إلٍ مزتسهٍ الفريش الفاـ  .أما الزجدة كالطهلٌ نكانتا تقهاف
ذارج الفمارة كقت زقكط قذيهٌ المدنفجٌَ مما أزهر ـف خدكث إشابات ذهجهٌ لوماَ بخزب المشدر.

نجما أكد مشدر طبًَ نً مزتسهٍ الفريش الفاـَ لػ «مدل مشر » ـلٍ ازتقباؿ زجدتىجٍفَ قدمتا مف
مدينٌ رندَ كتفرؿتا َشابات باللٌ بزبب تفرؿوما لسظايا.
كنً خً المازكرة بمدينٌ رندَ أيشجبت نتاةَ  25ـامناَ اَثنجف الماؿًَ بطلؽ نارم نً يدها كنقلت
إلٍ «الفريش الفاـ»َ بخزب مشدر طبً بالمزتسهٍhttp://bit.ly/2kOUyBq .
 23ديزمبر
اتواـ ؿابط سرطٌ بقتؿ زاُؽ نً أجا ..كمشدر أمنً :كاف يزرؽ مذزف أذساب
كاف اللكاء أيمف المّحَ مدير أمف الدقولجٌَ تلقٍ إذطارن ا مف الفمجد مودم دمحم مودمَ مأمكر مركز
سرطٌ أجاَ ببّغ مزتسهٍ أجا المركزمَ بكشكؿ «دمحم.ع .ا»  35زنٌ مقجـ بقريٌ مجت ذمجس
داُرة مركز المنشكرة إلٍ المزتسهٍ مشابا بطلؽ نارم نً الرأس كتكنً ـقب كشكلى للمزتسهٍ.
كانتقؿ مأمكر المركز كؿباط كخدة مباخث المركز إلٍ مكاف الخادث بزؤاؿ سوكد الفجاف أكدكا أف
المجنً ـلجى يفمؿ زاُؽ كأذذق أخد المكاطنجف مفى لسراء أذساب لى مف قريٌ «نكزا البخر» ككقفت
ذّنات مق أشخاب مذزف ا ألذساب كتفالت األشكات بجنوـ كظؿ الزاُؽ «المجنً ـلجى » كاقها نً
مكانى كنكجُكا بؿابط سرطٌ ينزؿ مف المنزؿ كيطلؽ أـجرة ناريٌ نأشاب الزاُؽ إشابٌ مباسرة نً
رأزى نقتلى.
بجنما أكد مشدر أمنً بمديريٌ أمف الدقولجٌ أف الزاُؽ كمف مفى كانكا يزرقكف مذزف األذساب
المكجكد بمفزؿ الؿابط كتشادؼ كجكد ابف سقجقى بالقرب مف المكاف كازتلاث بفمى نأطلقكا ـدة
طلقات ذرطكش تجاق الؿابط كابف سقجقى نأطلؽ الؿابط ـدة أـجرة ناريٌ نأشابت المجنً ـلجى
كتكنٍ.
كأمرت النجابٌ الفامٌ نقؿ الجثٌ إلٍ مسرخٌ مزتسهٍ المنشكرة الدكلً لتسريخوا كمفرنٌ زبب الكناة
كطلب تخريات المباخث خكؿ الكاقفٌ كمّبزاتواhttp://bit.ly/2l6Eb2b .
 25ديزمبر
الداذلجٌ تفلف تشهجٌ  9مكاطنجف بالسرقجٌ.
أـلنت كزارة الداذلجٌ المشريٌ نٍ بجاف لوا الجكـ األخد  24ديزمبر/كانكف األكؿ  َ 2017تشهجٌ 9
مكاطنجف " ؿـ تفلف أزماءهـ " بخجٌ تبادؿ إطّؽ النجراف مق قكاتوا أثناء مخاكلٌ اـتقالوـ َ كما أـلنت
اـتقاؿ  9مكاطنجف آذريف مف مزرـٌ بمنطقٌ الشالخجٌ الجديدة بمخانظٌ السرقجٌ بخجٌ ازتذداموا
أزماء المقبكض
مقر نا لتنهجذ ـملجاتوـ اَرهابجٌ بخزب ماجاء نٍ البجاف ك لـ تشرح كزارة الداذلجٌ إِ ب
ـلجوـhttp://bit.do/dYwxa .
بالشكر ..الداذلجٌ  :مقتؿ  9إرهابججف كؿبط آذريف ذّؿ مداهمات أمنجٌ
أـلنت كزارة الداذلجٌَ نً بجاف لواَ الجكـ األخدَ ؿبط ـدد مف الفناشر اَرهابجٌَ التً تتذذ مف
بفض مناطؽ مخانظٌ سماؿ زجناءَ مرتكزن ا لتنهجذ ـملجات ـداُجٌ بودؼ زـزـٌ األمف كاِزتقرار
بالبّد .كردت مفلكمات لقطاع األمف الكطنًَ باتذاذ ـدد مف تلؾ الفناشر لمزرـٌ كاُنٌ بمنطقٌ
الشالخجٌ الجديدة بمخانظٌ السرقجٌَ ككرن ا لّذتباء مف المّخقٌ األمنجٌ كالتدريب ـلٍ ازتذداـ
األزلخٌ كالمتؼجراتَ كاِنطّؽ منوا لتنهجذ ـملجاتوـ اَرهابجٌ بسماؿ زجناء .كأكدت المفلكمات تكرط
الفناشر المسار إلجوا نً زرع الفبكات النازهٌَ كازتوداؼ بفض التمركزات األمنجٌ كاآللجات
الفزكريٌ بمخانظٌ سماؿ زجناءَ كالتً أدت إلٍ ازتسواد ـدد مف رجاؿ القكات المزلخٌ كالسرطٌَ
كما قامكا بالتذطجط لتنهجذ زلزلٌ مف الفملجات الفداُجٌ تجاق المنسآت الوامٌ كالخجكيٌ بالمخانظٌ  .تـ

ازتوداؼ المزرـٌ المسار إلجوا نجر الجكـ  24ديزمبرَ ـقب تقنجف اَجراءات كخاؿ مداهمٌ القكات
للمزرـٌ نكجُت بإطّؽ األـجرة الناريٌ تجاهواَ خجث تـ التفامؿ مق مشدر النجرا ف مما أزهر ـف
مشرع (  ) 9ـناشر جارل تخديد هكياتوـَ كالفثكر بخكزتوـ ـلٍ ( ـدد  7بنادؽ آلجٌ – كمجٌ مف
الذذجرة مذتلهٌ األـجرة – كمجٌ مف كزاُؿ اَـاسٌ – بفض األكراؽ التنظجمجٌ.
http://bit.do/dYwxz
مساكؿ مكاتب النقؿ كاشخاب السيارت كالزاُقجف بسرؽ التهريفٌ
نٍ ظابط ازمى الزجد البلتاجٍ كاف امجف سرطى كبقا
ظابط دلكقتٍ قتؿ دمحم ـبد هللا زكاؽ نقؿ كاف مخمؿ
ذسب ككاف الظابط نالبجت ذارج الذدمى كؿربى
بالرشاص ندماكى كدلكقتٍ الظابط دا لجى ابنى ـمى ظابط
قؿج نى مق
ازمى دمحم البلتااجٍ كدا بجخاكؿ يطبر اؿ
الداذلجى كمامكر قزـ اجا طرد اهؿ زكاؽ النقؿ كقالوـ
الٍ اذتاسك ماتك ابنككا كاف بجزرؽ ذسب كدمحم ـمرق
ما زرؽ خد كبجاكؿ مف ـرؽ جبجنى كالتانٍ دا قتلى بخجى
انك بجزرؽ ذسب كالظابط دا مف بلد ازموا نكزا البخر
تابفى لمركز المنشكرق باهلل ـلجؾ نخاكؿ نججب خقى
نصنخات يسججر باهلل ـلجؾ ساركنا نججب خؽ دمحم ـندق
اربق ـجاؿ ك ؿخجى ظابط ملكش ِزمى سجرك يا رجالى
دق دمحم جكز اذتً يارت تسجرك ؼ جركبات ك ع
شهخاتكـ ـلساف تزاـدكا ؼ اف خؽ دمحم يجً اـتبركق خد قريبؾ ك نً نهس المكقؼ مش هتسجر
ـلساف تججبكا خقى مخدش يكزؿ زاـدكا ؼ اف دمحم خقك يجً دق ؿخجى امجف سرطى بقً ظابط ـم نؿ
نجى كدق ربنا ينتقـ منك سجرك باهلل ـلجكك ........هللا يرخمى يا اذكياhttp://bit.ly/2l09Q6f .
 26ديزمبر
مقتؿ مزجؿ ذطر نً تبادؿ َطّؽ النار مق األمف بأزجكط
نجخت قكات األمف نٍ اؿ قكشجٌ بمخانظٌ أزجكط نٍ قتؿ مزجؿ ذطر هارب مف أخكاـَ بفد تبادؿ
َطّؽ النار بجنى كالقكات  .ككانت مفلكمات كتخريات إدارة البخث الجناًُ بأزجكط أكدت تكاجد
السقٍ الذطر دمحم ب  .ـَ  33ـاماَ كمقجـ بداُرة مركز سرطٌ  .ـقب تقنجف اَجراءات قامت القكات
األمنجٌ بازتوداؼ الـ توـ المذككر بمكاف اذتباُى كلدل كشكؿ القكات بادر المذككر بإطّؽ األـجرة
الناريٌ تجاق القكاتَ ما دنفوا لتبادؿ إطّؽ األـجرة الناريٌ مفىَ كأزهر ذلؾ ـف مشرع المذككر
كـي ثر بخكزتى ـلٍ (بندقجٌ آلجٌ ك  6ذزف ك  120طلقٌ مف ذات الفجار  -طبنجٌ ك  9طلقات مف ذات
الفجار  2 -قنبلٌ هجكمجٌ) .تـ إتذاذ اَجراءات القانكنجٌ الّزمٌ خجاؿ تلؾ الكاقفٌ.
http://bit.ly/2pDgGn4
تنهجذ خكـ اَـداـ بخؽ  15مدنجا ..تنهجذ هذا الخكـ بالمذالهٌ للدزتكر كالقانكف لوك مذالهٌ قانكنجٌ
جزجمٌ ترقٍ إلٍ مرتبٌ القتؿ القمد
يديف اُِتّؼ المشرم لكقؼ تنهجذ ـقكبٌ اَـداـ تنهجذ أخكاـ اَـداـ ؿد  15مدنجا مف زجناء دكف
اتباع اَجراءات القانكنجٌ الشخجخٌ.

يديف اُِتّؼ المشرم لكقؼ تنهجذ ـقكبٌ اَـداـ أخكاـ اَـداـ الشادرة مف القؿاء الفزكرم بخؽ
المدنججف بشهٌ ـامٌ كاؿ  15متوما بشهٌ ذاشٌَ خجث أنوـ قد تـ القبض ـلجوـ نً كؿكف أكزطس
 2013كذلؾ قبؿ شدكر القانكف رقـ  136لزنٌ  2014الذم قرر مخاكمٌ المدنججف أما القؿاء
الفزكرم َ كلذا نإف تنهجذ هذا الخكـ بالمذالهٌ للدزتكر كالقانكف لوك مذالهٌ قانكنجٌ جزجمٌ ترقٍ إلٍ
مرتبٌ القتؿ الفمد  .باَؿانٌ الٍ ـدـ اتباع اَجراءات القانكنجٌ الشخجخٌ كالتً تنص ـلٍ أنى طبقا
15
لقانكف القؿاء الفزكرم نإنى ِ يتـ تنهجذ األخكاـ الشادرة مف المخاكـ الفزكريٌ إِ بفد مركر
يكما مف التشديؽ ـلجى مف الخاكـ الفزكرم (كزير الدناع ) بخجث يتثنٍ للمخككـ ـلجى الطفف ـلٍ
الخكـ بالتماس إع ادة النظر كطريؽ ازتثناًُ للطفف ـلٍ األخكاـ كهك ما لـ يخدث نً هذق الخالٌ إذ أف
الزلطات قامت بتنهجذ خكـ اَـداـ سنقا بخؽ  15مدنجا نً قؿايا اَرهاب المرتبطٌ بسماؿ زجناء دكف
نجر
اف يتـ إذطارهـ بتشديؽ كزير الدناع ختٍ يتثنً لوـ الطفف ـلٍ الخكـ نقد ني ًهذ خكـ اَـداـ
ً برج الفرب ككادم النطركف سماؿ كرب البّدَ خجث تـ إـداـ  11مدنجنا داذؿ
الثّثاء الجكـ نً زجن ٌ
زجف برج الفربَ ك  4آذريف بزجف كادم النطركفَ ـلٍ ذلهجٌ كجكدهـ ـلٍ ذمٌ قؿايا متفلقٌ
باَرهاب_خزب ما ذكرتى مشادر أمنجٌ كقؿاُجٌ  .كـلجوا يديف اُِتّؼ المشرم لكقؼ تفنجذ ـقكبٌ
اَـداـ تنهجذ الخكـ دكف اِـتداد باَجراءات القانكنجٌ كتطالب بكقؼ مخاكمٌ المدنججف أماـ القؿاء
الفزكرمَ ككقؼ تنهجذ أخكاـ اَـداـ الشادرة َ كبالذشكص نً ظؿ األكؿاع التً تمر بوا مشرَ
مف ـدـ اِزتقرار  .اُِتّؼ المشرم لكقؼ تنهجذ ـقكبٌ اَـداـ  .القاهرة  26ديزمبر .2017
http://bit.ly/2BIzOS3
 27ديزمبر
مشادر أمنجٌ تكسؼ ـف تشهجٌ"أبك ـنجٌ" ..أذطر إرهابً نً الفريش
كسهت مشادر أمنجٌ كبجرة بمدينٌ الفريشَ أف اَرهابً الذم نجخت قكات السرطٌ مف تشهجتى مزاء
الجكـ األربفاء ذّؿ خشار منزؿ اذتبأ بداذلى ذلؼ منطقٌ الزاخٌ السفبجٌ بمدينٌ الفريش هك
اَرهابً إبراهجـ أبك ـنجٌَ سقجؽ اَرهابً الوارب مخمكد أبك ـنجٌ قاُد ذلجٌ اكتجاِت األقباط
كأنراد السرطٌ بمدينٌ الفريش .كأؿانت المشادرَ أف المفلكمات الكاردة للقكات أكدت اذتباء
اَرهابً المذككر داذؿ منزؿ بمنطقٌ الهكاذريٌ بداُرة قزـ ثالث الفريشَ كـلٍ الهكر تـ الدنق
بتسكجّت أمنجٌ كبجرةَ مدـكمٌ لقكات مكانخٌ اَرهابَ كنكر مفرنٌ اَرهابً بخشار القكات لى
بادر بإطّؽ النار ـلٍ القكات مف طبنجٌ  9مللً ختٍ نجخت القكات مف تشهجتىَ كؿبط قناع أزكد
بخكزتى كطبنجى  9مللً زبؽ اِزتجّء ـلجوا مف أنراد السرطٌ .تأتً هذق النجاخات التً تخققوا
ن
كازتكماِ للؿربات األمنجٌ المكجفٌ للفناشر
قكات السرطٌ ـقب خادث مزجد الركؿٌ اَرهابًَ
اَرهابجٌَ التً أزهرت ـف زقكط  30إرهابجنا ذّؿ ـملجات نكـجٌhttp://bit.do/dYSXP .
الشهخٌ الرزمجٌ للمتخدث الفزكرم للقكات المزلخٌ
إزتمرار نا لجوكد القكات المزلخٌ نٍ مكانخٌ الفناشر اَرهابجٌ
بسماؿ زجناء َ تمكنت قكات إنهاذ القانكف بالججش الثانٍ المجدانٍ
مف القؿاء ـلٍ ـدد ( )3نرد تكهجرل كبخكزتوـ كمجٌ مف األزلخٌ
كالذخاُر كـدد مف الفبكات النازهٌhttp://bit.do/dYS27 .

 28ديزمبر
مشادر :مقتؿ «تكهجرم» خاكؿ الزطك ـلٍ تاكزً بالفريش
قالت مشادر أمنجٌ نً سماؿ زجناءَ إنى جرل مقتؿ «تكهجرم» نً إخباط مخاكلٌ الزطك ـلٍ زجارة
تاكزً بالفريشَ كالتخهظ علٍ جثتى .كأكؿخت المشادر لػ«المشرم الجكـ»َ أف «تكهجرم خاكؿ
بالزطك ـلٍ زجارة تاكزً ذاشٌ بأخد المكاطنجفَ بداُرة قزـ سرطٌ ثالث الفريشَ بفد إنزاؿ الزاُؽ
منواَ كطاردتى قكات السرطٌ بإطّؽ النار ـلجىَ ختٍ زقط قتجّن ».كأؿانت المشادرَ أف السرطٌ
تمكنت مف إـادة الزجارة لشاخبواَ نجما تـ التخهظ ـلٍ جثٌ «التكهجرم»َ كإرزاؿ ـجنٌ مف جثتى إلٍ
القاهرة لتخلجؿ الخامض النككم الذاص بىَ للتفرؼ ـلٍ هكيتىhttp://bit.do/dZtJ8 .
 29ديزمبر
الججش يدمر مذازف للزّح كيشهً 15إرهابجنا نً زجناء
نً إطار ازتكماؿ ـملجاتوا نً زجناء ِجتثاث جذكر اَرهاب تمكنت القكات المزلخٌ مف القؿاء ـلٍ
ـدد مف البؤر اَرهابجٌ كتشهجٌ ـدد مف اَرهابججف كالقبض ـلٍ آذريف .تمكنت القكات ذّؿ األياـ
القلجلٌ الماؿجٌ مف مداهمٌ أخد األككار اَرهابجٌ كتشهجٌ  4إرهابججف كؿبط كمجٌ مف األزؿخٌ
كالمكاد التً تزتذدـ نً تشنجق الفبكات النازهٌَ كما تمكنت مف اكتساؼ كتدمجر مذزف بى كمجٌ مف
المقذكنات كالذذاُر .كازتمرارن ا لجوكد القكات المزلخٌ نً مكانخٌ الفناشر اَرهابجٌ بسماؿ زجناءَ
تمكنت قكات إنهاذ القانكف مف تشهجٌ ثّثٌ إرهابججف كبخكزتوـ كمجٌ مف األزؿخٌ كالذذاُر كـدد مف
الفبكات النازهٌَ كتدمجر  4زجارات ذاشٌ بالفناشر التكهجريٌ كمقتؿ مف بداذلوـ  .كما انهجرت ـبكة
نازهٌ نً إخدل المركبات الذاشٌ بالقكات المزلخٌ أثناء مداهمٌ إخدل البؤر اَرهابجٌ نتح ـنوا
ازتسواد ؿابط ك 5آذريف  .كما تمكنت القكات مف القؿاء ـلٍ  8إرهابججف سديد الذطكرة كالقبض
ن
نؿّ ـف اكتساؼ كتدمجر  8مذابئَ كدراجٌ ناريٌَ كما تـ ؿبط مذزف
ـلٍ آذر بكزط زجناء
يختكل ـلٍ كمجات كبجرة مف نبات البانجك المذدر كؿبط  5زجارات تختكل ـلٍ كمجات كبجرة مف
المكاد المذدرةَ ـّكة ـلٍ ؿبط  400لهانٌ مف نبات البانجك المردرَ كتكاشؿ قكات الججش جوكدها
للقؿاء ـلٍ الفناشر التكهجريٌ كاَجرامجٌ بزجناءhttp://bit.do/dZtKe .

 30ديزمبر
"الداذلجٌ" :تشهجٌ كؿبط  13مف ككادر "خزـ" قبؿ تنهجذ زلزلٌ هجمات إرهابجٌ
كأزهرت الذطٌ األمنجٌ المكؿكـٌ َجواض هذا المذطط ـف تخديد مزرـٌ كاُنٌ بطريؽ (الكريمات/
أطهجد ) بمخانظٌ الججزة تتذذها تلؾ الفناشر ككرن ا لّذتباء كتشنجق المتهجرات كمنطلقنا لتنهجذ
ـملجاتوا اَرهابجٌَ خجث تـ مداهمٌ المزرـٌ ـقب تبادؿ َطّؽ النجراف بجف القكات كالفناشر المسار
إلجوا ما أزهر ـف مشرع (  ) 3مف أبرز الككادر القجاديٌ التٍ تتكلٍ اَسراؼ ـلٍ ـملجات تشنجق
المتهجرات كتنهجذ الفملجات اَرهابجٌ كهـ ( ـبدالزّـ دمحم ـبدالزّـ ـلٍ شالد – أخمد دمحم كامؿ
زفجد – ـزالديف أخمد مشطهٍ ـبداللطجؼ ) http://bit.do/dZx7n

الداذلً تقتؿ  3سباب كثؽ مركز السواب القبض التفزهً ـلٍ أخدهـ كإذهاُى قزريا قبؿ سوريف
ة
أـلنت الشهخٌ الرزمجٌ لكزارة الداذلجٌ قجاـ قكاتوا بقتؿ  3مف
السبابَ أثناء ما كشهتى بمداهمٌ "ككر إرهابً" بمنطقٌ (
الكريمات  /أطهجد ) بمخانظٌ الججزةَ كقالت أف المقتكلجفَ
تبادلكا إطِؽ النار مفوا ختٍ تـ قتلوـَ كهـ:
 -1ـزالديف أخمد مشطهٍ ـبداللطجؼ
 -2ـبدالزّـ دمحم ـبدالزّـ ـلٍ شالد
 -3أخمد دمحم كامؿ زفجد
كالمركز قاـ بتكثجؽ القبض التفزهً كاَذهاء القزرم بخؽ
الساب /ـزالديف أخمد مشطهٍ ـبداللطجؼَ كذلؾ بتارير  18أكتكبر  َ2017مف كمجف بمًداف الرمايٌ
بالورـَ كتـ اقتجادق كقتوا لجوٌ مجوكلٌ.
لُطّع ـلٍ الذبرhttps://buff.ly/2yrKT7L :
كبخزب أزرة الساب/ـبدالزّـ دمحم ـبدالزّـَ نإنى تـ القبض التفزهً ـلجى يكـ  19نكنمبر
 َ 2017أثناء ـكدتى مف ـملى للمنزؿ بمخانظٌ السرقجٌَ كتـ اقتجادق لجوٌ مجوكلٌ.
http://bit.do/dZx9b

الوفاة فٍ يكاٌ االحخجاس
 8ديزمبر
تجمور أهالً مدينٌ #سبجف_القناطر بفد مقتؿ مختجز
ـلٍ يد #الداذلجٌ ..كمديريٌ أمف القلجكبجٌ ينهً
تجمور الفسرات مف أق الً مركز كمدينٌ سبجف القناطر
أماـ مسرخٌ سبجفَ مزاء أمس الجمفٌَ كذلؾ بفد كناة
المكاطف إزّـ نؤاد الككجؿ أثناء اختجازق ـلً ذمٌ
قؿجٌَ كاتوـ أهؿ الساب القتجؿَ رُجس مباخث قزـ
سرطٌ سبجف القناطر الراُد دمحم ـبد هللا كالؿابط
يكزؼ السامًَ بتفذيبى مما أدم لكناتى  .كؽاؿ أخمد
ـمر مخامً القتجؿَ إف هناؾ سبوٌ جناُجٌ نً مقتؿ الساب ذاشٌ كأنى تـ القبض ـلجى كهك نً كامؿ
شختى كأثناء القبض ـلجى قاـ رُجس المباخث الراُد دمحم ـبد هللا بالتفدم ـلجى كتوديدق أماـ أهلى .
كتكاشلت "مدد" مق مديريٌ أمف القلجكبجٌ الذم نهٍ الكاقفٌhttp://bit.do/dVUNY .
 9ديزمبر
مقتؿ زججف بقزـ سرطٌ سبجف القناطر بالقلجكبجٌ بفد تفرؿى للتفذيب
كناة المفتقؿ  /إزّـ زكً زالـ الككجؿَ كالمخبكس ـلً ذمٌ قؿجٌ زرقٌ َ كذلؾ د اذؿ قزـ قزـ
سرطٌ سبجف القناطر بفد أياـ مف القبض ـلجىَ السرطٌ قالت أنى تفرض ألزمٌ قلبجٌ أدت لكناتىَ لكف
تسريد النجابٌ أكد كجكد سبوٌ جناُجٌ  .أزرة المفتقؿ اتومت السرطٌ بتفذيب نجلوـ كالتزبب نً كناتىَ
كطالبت بمخازبٌ المتكرطجف نً الكاقفٌhttp://bit.do/dVYfF .
أهالً مدينٌ سبجف القناطر بجتومكا رُجس المباخث دمحم ـبد هللا كمفاكف المباخث يكزؼ السامً
بتفذيب الساب إزّـ نؤاد الككجؿ كقتلى نً مركز السرطٌ  ..أهؿ الساب رنؿكا ازتّـ الجثماف ..
الناس متجمفجف ككؿبانجف جدا كمخاشريف المزتسهً  ..كاتوامات لطبجب المزتسهٍ بتزكير التقرير
الطبً ـف خالٌ كناة الساب http://bit.do/dVYgm ..
 15ديزمبر
كناة نزيؿ داذؿ زجف المنجا سديد الخرازٌ
«المزتسهٍ
لهظ مزجكف داذؿ زجف المنجا سديد الخرازٌ أنهازى األذجرةَ الجكـَ الجمفٌَ داذؿ
الجامفً»َ إثر إشابتى بوبكط خاد نً الدكرة الدمكيٌَ كتخرر مخؿر بالكاقفٌ  .تلقٍ مدير أمف المنجاَ
اللكاء ممدكح ـبدالمنشؼَ إسارة مف المزتسهٍ الجامفًَ بكناة «أخمد رمؿاف ـبدالفزيز »َ 35
ـامناَ ـامؿَ مقجـ ركض الهرج نً القاهرة  .كأناد تقرير مهتش الشخٌ الذم كقٌق الكسؼ ا لطبً ـلٍ
«المزجكف» أف الكناة نتججٌ تلجؼ كبدم سديدَ أدل إلٍ هبكط خاد نً الدكرة الدمكيٌَ كِ تكجد
إشابات ظاهريٌَ كِ تكجد سبوٌ جناُجٌَ كتخرر مخؿر بالكاقفٌَ كأيذطرت النجابٌ الفامٌ لمباسرة
التخقجقاتhttp://bit.do/dXVZd .

 19ديزمبر
سود األزبكـجف األكلججف نً سور  #ديزمبر انتواكات بمقار اِختجاز  ..كانت مف بجف خاِت الكناة
نتججٌ اَهماؿ الطبً:
-5خاِت الكناة نً زجف #المنجا سديد الخرازٌ منوـ  2تلجؼ كبدم ك خالٌ انزداد رُكم ك  2هبكط
خاد نً الدكرة الدمكيٌ
خالٌ بقزـ أكؿ أزكاف بفد تفرؿى لكـكٌ شخجٌ شلجرة
خالٌ قزـ سرطى سبجف القناطر بزبب تفذيب أدل إلٍ الكناة
خالٌ بزجف النوؿٌ دكف الكقكؼ ـلٍ زبب الكناة http://bit.do/dYkj4
 20ديزمبر
إخالٌ  8ؿباط بقزـ الورـ إلٍ «الجنايات» بتومٌ تفذيب ساب ختٍ المكت
أخالت نجا بٌ خكادث جنكب الججزة الكلجٌ بإسراؼ المزتسار خاتـ ناؿؿ المخامٍ الفاـ األكؿ لنجابات
جنكب الججزةَ  8ؿباط سرطٌ بمباخث قزـ سرطٌ الورـ (مهرج ـنوـ ) إلٍ مخكمٌ الجنايات نٍ
اتواموـ بقتؿ «ساب مجند » بفد تفذيبى ختٍ المكت أثناء ازتجكابى داذؿ قزـ السرطٌ لمدة  21يكماَ
كاحتجازق بدكف كجى خؽ  .كجاء ـلٍ رأس المتومجف بالقؿجٌ الفقجد (ب.س) بإدارة تنهجذ األخكاـ
بمديريٌ أمف الججزة ػػ كالذل كاف يسلؿ مهتش مباخث قزـ الورـ قبؿ ترقجتى نٍ إبريؿ الماؿٍَ
كالمقدـ (ع.ح) بمديريٌ أمف الججزة كالذل كاف يرأس مباخث قزـ الورـ كقت الخادث قبؿ نقلى للق مؿ
بمديريٌ األمف نٍ يكنجك الماؿٍ بفد هركب متوـَ كالراُد (ـ.ع) مفاكف مباخث القزـ  .كنزبت النجابٌ
للمتومجف نٍ القؿجٌ التٍ قجدت برقـ  65450لزنٌ  2017جنايات الورـ « :القتؿَ كارتكاب جراُـ
الؿرب المهؿٍ إلٍ المكتَ كاختجاز مكاطف دكف زند قانكنٍَ كـدـ إذطار الجوات الؽ ؿاُجٌ».
ككسهت التخقجقات اختجاز المتومجف للساب «مخمكد زفجد » ألكثر مف  20يكما دكف إبّغ زلطات
التخقجؽَ كتبجف بفد مناظرة جثمانى كجكد كدمات متهرقٌ تسجر إلٍ تفذيبى  .كتفرنت منٍ مخمكدَ كالدة
المجنٍ ـلجىَ كسقجقى دمحمَ ـلٍ  3ؿباط متومجف نٍ القؿجٌ بأنوـ اختجزكا الـ جنٍ ـلجى كـذبكق نٍ
مارس الماؿٍ  .ككسهت التخقجقات أف ربٌ منزؿ (جدة الساب المتكنٍ ) كجدت مقتكلٌ كزرقت
مشككاتوا الذهبجٌ داذؿ مزكنوا بداُرة القزـَ كألقٍ رجاؿ المباخث القبض ـلٍ خهجد المجنٍ ـلجوا
(الساب المتكنٍ ) بفدما استبى بى رجاؿ المباخث نٍ ارتكاب الجريمٌ  .كقاؿ الؿباط أماـ النجابٌ إف
الساب نارؽ الخجاة أثناء مناقستى أماـ رجاؿ المباخث خكؿ قؿجٌ مقتؿ جدتى الفجكز داذؿ سقتوا
بالورـَ كأكؿخكا أف الساب أشجب بخالٌ تسنجات كإـجاء كتـ طلب اَزفاؼ لنقلى إلٍ المزتسهٍ إِ
أنى نارؽ الخجاةhttp://bit.do/dYkmj .
 25ديزمبر
كناة مزجكف بزجف #قنا نتججٌ اَهماؿ الطبً.
لقً المكاطف "نرج"  51زنٌ المكدع بزجف قنا الفمكمً مشرـى شباح أمس نتججٌ هبكط خاد نٍ
الدكرة الدمكيٌ كالتنهزجٌَ مق رنض إدارة الزجف تقديـ الرـايٌ الشخجٌ لٌَ كـدـ الزماح لٌ بنقلٌ إلٍ
المزتسهً لتلقً الفّجَالً أف لهظ أنهازٌ األذجرة داذؿ مخبزىhttp://bit.do/dYwwa .

 27ديزمبر
كناة المفتقؿ الزابؽ "نادم نتخً جاهجف" بفد سور كنشؼ مف إذّء زبجلى
كناة المكاطف/نادم نتخً جاهجفَ بفد شراع مق مرض
الزرطاف الذم أشجب بى نً المفتقؿَ الذم تفرض نجى لُهماؿ
الطبً لمدة  4زنكات كاملٌ .نادم خشؿ ـلٍ إذّء زبجؿ مف
المخكمٌ الفزكريٌ قبؿ سور كنشؼ نقطَ بفد  4زنكات مف
المفاناة داذؿ المفتقؿ .كالمتكنٍ مف إيتام الباركد بمخانظٌ
البخجرةَ مفتقؿ مف  14أكزطس  َ2013شدر ؿدق خكـ
ـزكرم بالزجف  15ـاـ نً القؿجٌ رقـ  233لزنٌ  2014جنايات ـزكريٌ اَزكندريٌ المفركنٌ
إـّمجا بػ ـزكريٌ  َ507قبؿ أف تقرر المخكمٌ الفزكريٌ إذّء زبجلى مؤذرا .ازتفرض مركز
السواب كمراكز خقكقجٌ أذرل خالتى الشخجٌ كناسد المركز الزلطات باَنراج الشخً ـنى:
بتارير  25أكتكبر  :2016أنقذكا "نادم نتخً جاهجف" ختً ِ تتكرر مأزاة الطهؿ موند
http://bit.ly/2l7xQ7K
بتارير  26ديزمبر  :2016تدهكر خالٌ المفتقؿ بزجف برج الفرب "نادم نتخً" نتججٌ لُهماؿ الطبً
المتفمد
http://bit.ly/2Ce4nAh
بتارير  16نبراير  :2017تدهكر جديد نً شخٌ المفتقؿ "نادم نتخً" المشاب بالزرطاف ك تفنت
مف إدارة الزجف مفى http://bit.ly/2BHWEJH
كما تخدثنا ـف خالتى نً تقريرنا ـف اَهماؿ الطبً نً الزجكف المشريٌ :
http://buff.ly/2rt01lL
http://bit.do/dYSYY

الحعذَب/انخكذَز الفزدٌ
 9ديزمبر
مقتؿ زججف بقزـ سرطٌ سبجف القناطر بالقلجكبجٌ بفد تفرؿى للتفذيب
كرد لمركز السواب كناة المفتقؿ  /إزّـ زكً زالـ الككجؿَ كالـ خبكس ـلً ذمٌ قؿجٌ زرقٌ َ كذلؾ
داذؿ قزـ قزـ سرطٌ سبجف القناطر بفد أياـ مف القبض ـلجىَ السرطٌ قالت أنى تفرض ألزمٌ قلبجٌ
أدت لكناتىَ لكف تسريد النجابٌ أكد كجكد سبوٌ جناُجٌ  .أزرة المفتقؿ اتومت السرطٌ بتفذيب نجلوـ
كالتزبب نً كناتىَ كطالبت بمخازبٌ المتكرطجف نً الكاقفٌhttp://bit.do/dVYfF .
 10ديزمبر
بالشكاـؽ الكورباُجٌ  ..اِـتداء ـلٍ مفتقلً زجف قنا الفمكمً كتلريب بفؿوـ
قامت إدارة زجف قنا الفمكمً بخملٌ تهتجش كازفٌ ـلٍ زنازيف المفتقلجف الزجازججف كالمزجكنجف
الجناُججف ازتذدمت نجى ا الشكاـؽ الكورباُجٌ كقنابؿ الدذاف كالكّب البكلجزجٌ ازتكلت بفدها ـلٍ
جمجق المتفلقات الؿركريٌ مف مّبس كأدكيٌ كطفاـ  .كما أشدرت قرار نا بتلريب نخك  25مفتقّن
كزججن نا إلٍ زجكف مخانظات ناُجٌ مثؿ الكادم الجديد كأزجكط كهـ:
الخاج هساـ القاؿً
طّؿ دمحم زلجـ
ـلٍ خزجف اِمجر
دمحم جابر ككالدق جابر
ـلٍ ـمر ناشر
دمحم ـبد الخمجد كزاب
أسرؼ زفجد
هساـ الفرياف
خزانً مخمكد
أدهـ ـبدق
دمحم ـبدهللا الفبادم
إزّـ ـبد الخٍ مشطهٍ
مزفكد خامد
مشطهٍ ـبد النفجـ
زالـ كامؿ
دمحم ـبد اللطجؼ
دمحم اخمد ـبد الفاؿ
بدرل دمحم زجد
ـ يمً دمحم ـلٍ .
كما قامت بإيداع المفتقؿ خزف زقا نً زجف التأديب اِنهرادمَ كمف الجدير بالذكر أف زجف قنا
الفمكمً سود اختجاج نا مف قبؿ الزجناء كالمفتقلجف ـلٍ تفنت إدارة الزجف نً دذكؿ الزيارات.
http://bit.do/dWg3e

 11ديزمبر
إزتلاثٌ مف أزرة الطالب "أخمد بديق" داذؿ مخبزى بزجف جمشى
سديد الخرازٌ بمخانظٌ الدقولجٌَ خجث أنى المفتقؿ الزجازً الكخجد
كزط ـدد كبجر مف الزجناء الجناُججف كزط تدذجنوـ بداذؿ الزنزانٌ
شلجرة المزاخٌ ك شفكبٌ التنهس بوا نتججٌ التكدس َ كما استكت
أزرتى مف زكء المفاـ لٌ ك قلٌ الطفاـ الذم تقدمى إدارة الزجف
للمفتقلجف مما أدم لهقدانى ألكثر مف نشؼ كزنى َ منذ اـتقالى مف قبؿ
قكات األمف نً سور أبريؿ /نجزاف ػضصط َ ك الخكـ ـلجى بالزجف
ثّث زنكات َ جدير بالذكر أنى طالب بالهرقٌ الثانجٌ "أشكؿ الديف " ك هك مف أبناء مركز أبك خماد
.
بالشرقجٌ َ ك خملت أزرتى كزير الداذلجٌ ك مدير زجف جمشى المزُكلجٌ الكاملٌ ـف خجاتى
http://bit.do/dWg5S
 14ديزمبر
اـترانات تخت التفذيب نً قؿجٌ ملجٌُ بالثلرات أدت ب أخمد
ماهرَ المفتز باهلل كانـَ ـبدالخمجد ـبدالهتاح إلٍ خكـ مف خكمٌ
الجنايات بإـداموـ  ..كالجكـ رنؿت مخكمٌ النقض النقض المقدـ
منوـ لجشبد خكـ اَـداـ نواُجنا http://bit.do/dXVVU

 19ديزمبر
ازتلاثٌ مف ذكم أسرؼ خمداف قازـَ بتفرؿى ِنتواكات جزجمٌ داذؿ مقر اـتقالى نً الزجكف
المشريٌ.
نوك مفتقؿ بزجف "طرق تخقجؽ "َ كهك مسجق برابطٌ "أكلتراس كايت نايتس " ( رابطٌ مسجفً نادم
الزمالؾ)َ كأكد مشدر أنى يتفرض للتفذيب ـلٍ يد رُجس المباخث الؿابط  /دمحم ـبدالفظجـَ لرنؿى
أف يفمؿ مفى "مرسد" ـلٍ المفتقلجف داذؿ الزجفَ كأنى تـ كؿق "الكّبش" بسكؿ ذلهً بكؿق يد ق
كراء ظورق ككلبستىَ كخّقٌ سفرق تمامناَ كما بتفرض لُهانٌ كالزب بأبسق األلهاظَ كتوديدق بأهلىَ
ككشؿ األمر إلٍ توديدق باِكتشابhttp://bit.do/dYkkg .
 24ديزمبر
قكات األمف تذهً مريض بالزرطاف كالقلب قزراه كغ آذريف باَزكفدريٌ
تكاشؿ قكات األمف بػ #اَزكندريٌ إذهاُوا القزرل بخؽ  6مكاطنجف كهـ
"زفجد شّح  -إبراهجـ سخاتى  -خمدم راسد  -إبراهجـ تكنجؽ  -مشطهٍ
ـثماف  -منشكر ناركؽ " للجكـ الزابق ـلً التكالً مف بجنوـ مريض
بالزرطاف كالقلب كهك "منشكر ناركؽ" منذ إلقاء القبض ـلجوـ يكـ اِ ثنجف
ؽض ديزمبر الجارل أثناء تناكلوـ الفساء بأخد مطاــ اَزكندريٌ.

"منشكر ناركؽ "
نجما تكاردت األنباء ألزرهـ ـف تفرؿوـ التفذيب بمقر األمف الكطنً كإشابٌ
مريض الزرطاف كالقلب بنكبات نتججٌ التفذيب كمنق الفّج الكجماكم كـّج القلب ـنى نجما تنكر
قكات األمف كجكدهـhttp://bit.ly/2BAvJPV .

الؿابط كالمفاؽ ..شبخً« :أذكيا اتخبس
كانؿرب ـساف رنض يككف مرسد للباسا»
نً الزجف ..أزكار ـالجٌَ كأركاح كُجبٌَ
كخريٌ مكبلٌَ كركـ الثمف الهادح الذم يدنفى
الزججف جراء جرمىَ نإف أزرتى كأقاربى
يدؼـكف ذات الثمف مف القلؽ كاَنهاؽ ـلجى نً
مخبزى نؿّ ـف تدمجر الزمفٌَ نتججٌ ـار الزجف .دمحم شبخًَ ساب نً الفقد الثالثَ تفكرت
خجاتى منذ دذكؿ سقجقى الزجفَ كانسلؿ كثجرا بمتابفتى نً الجلزات كتجوجز الطفاـ كاِختجاجات لى
مف بجف قؿباف الزنازيف« .أذكيا يازجف ساب مزالـ كِ يقكل ـلٍ إيذاء نملٌَ ـمرق ِ يزيد ـلٍ 20
ـاماَ كاف بتاع مساكؿ كذلقى ؿجؽ كـشبًَ بس كلباف كطجب كـمرق ما دذؿ قزـ سرطٌ أك كاف
ـلجى أخكاـ» هكذا ازتوؿ الخديث نً كؿب .كتابق دمحم« :تفرض أذً منذ ـاـ لخادث سنجق كتـ بتر
قدمى الجزرل نً خادث قطار كاد ينوً خجاتى لكف زابى برجؿ كاخدةَ مف كقتوا كأذكيا اتفقد بفدما
اتشلد خالىَ كانتبى لسللى» .كأؿاؼ السقجؽ أنى ركـ ما يفانجى نإف هناؾ ؿابطا بداُرة القزـ نً كهر
الزيات «خاطط أذكيا نً دماكىَ كؿ ما يسكنى بجبقٍ ـايز يقبض ـلجى بزبب شكتى الفالًَ مق الفلـ
إف الناس متفاطهٌ مفاق كماخدش استكٍ منى أبداَ كبجقكلكا للؿابط خراـ هك ـاجز كرجلى مقطكـٌ
مانجوكش كجر لزاف» .كازتكمؿ الساب خديثى ـف سقجقى« :نً يكـ دذؿ سارـنا بككس السرطٌ
كقرركا ياذدكا أذكيا مف بجت ـمًَ لما زألناهـ ـايزينى لجىَ قالكا الباسا ـايزق سكيٌ كهجرجفلكـ
تانً ..بزبب مزدس شكت كاف بجؿرب بجى نً نرح بنت ـمى كِزـ يزلمى»« .ذرج مفاهـ كمف
زاـتوا أذكيا مخبكسَ بزبب الؿابط اللً كاف ـايز يسللى مرسد ـندقَ كلما أذكيا ذاؼ كرنضَ
الؿابط قرر يلهؽ لى تومٌ مذدرات كخكـ ـلجى بزنٌ كنشؼ مق دنق كرامٌ  10آِؼ جنجى» .كتابق
الساب« :الؿابط لـ يراع ـجز كقلٌ خجلٌ سقجقًَ أثناء زكاج أذتً الشلرل قاـ أخد زمُّى نً
الخجز بتمرير هاتؼ مخمكؿ إلجى كاتشؿ بوا أثناء اِختهاؿ بزنانوا ـف طريؽ المجكركنكفَ لكف ـلـ
الؿابط بوذا األمر نقاـ بؿربى بطريقٌ كخسجٌَ مما تزبب لى نً كدمات متهرقٌ نً الفجف كالرأس
ككزر نً الهكجف كالذراع كانواؿ ـلٍ قدمى المبتكرة بالؿرب» .كازتهاض شبخً« :المسكلٌ الكبجرة
التً تكاجى أذكيا اآلف أنى هجترخؿ لزجف طنطا بفدما تفرؼ ـلٍ نزِء يزاـدكنى نً دذكؿ الخماـ
كتلججر مّبزى كتلبجٌ اختجاجاتى» .كاذتتـ خديثى« :أنا ذايؼ ـلٍ أذكيا مف األذيٌ داذؿ الزجفَ
كرنفنا سككل للناُب الفاـ كسككل أذرل إلٍ كزارة الداذلجٌ َنقاذ سقجقً مف الظلـ».
http://bit.do/dYSWW

 27ديزمبر
زمجر الزجد رساد دمحم السامً 29زنٌ الزكيس
قامت قكات مف السرطٌ بشخبٌ كّب بكلجزجٌ باقتخاـ منزلى يكـ ؾط
أكتكبر ؼضصط ك تكزجر مختكياتىَ ك خزب سوكد الفجاف مف الججراف نقد تـ
اشطخاب زمجر بمّبزى الداذلجٌ خانً القدمجف ك التفدم ـلجى بالؿرب ك
الزخؿ
ك تـ اشطخابى إلً جوٌ كجر مفلكمٌ كلـ يزتدؿ ـلً مكانى ختٍ اآلف..
كقامت األزرة بفمؿ تللرانات إلٍ  :الناُب الفاـ  -كزير الداذلجٌ -المخاـ الفاـ لنجابات الزكيس -رُجس
الجموكريٌ http://bit.do/dYSWd
 28ديزمبر
كشؿ لً خاألن مف كالد أخد المفتقلجف المخككـ ـلجوـ باَـداـ نً القؿجٌ الذاشٌ بً كهً 174
ـزكريٌ بأف السباب المخككـ ـلوـ باَـداـ خؿكرم مفنا نً القؿجٌ كالمتكاجديف نً كادم النطركف
كهـ كّن مف ( دمحم نكزم  /ـبد البشجرـبد الرؤكؼ  /مخمكد السريؼ ) كمفوـ سباب قؿجٌ إـدامات
المنشكرة ( مخمكد كهبٌ  /ـبد الرخمف ـطجٌ  /إبراهجـ ـزت  /أخمد الكلجد الساؿ ) يقكمكف األف
م كادم النطركنمف أشؿ 15
بإؿراب ـف الطفاـ كذلؾ بزبب إـداـ  4سباب كانكا متكاجديف مفوـ ؼ
تـ إـداموـ منذ يكمجف مف سباب زجناء
كالكاقفٌ هً كالتالً.
منذ  3أياـ جاء ظباط كأذدكا األربق سباب كقت شّة الفشر كهـ زاجديف كلـ يتنظركا ختً انتواء
الشّة كؿركبوـ ؿرب مبرح ك أذذكهـ لمشجرهـ خجث كاف اَـداـ مق اؿ  11اآلذريف كخزبنا
هللا كنفـ الككجؿ
السباب المخككـ ـلجوـ باَـداـ نً القؿايا األذرم ؾ  174ـزكريٌ كالمنشكرة ـاملجف إؿراب
كمتؿامنججف مق السباب الذم تـ تنهجذ خكـ اَـداـ نجوـ كالطريقٌ الكخسجٌ التً زبقت تنهجذ الخكـ نجوـ
يفنً تذجؿ خاؿ سباب اَـدامات المفتقلجف نً قؿجتً المنشكرة ك 174عزكريٌ ممكف ـامؿ إزام
بفد إـداـ  4سباب مف زجناء كانكا مفوـ نً نهس الفنابر كهـ نهزوـ كاذديف إـداـ كممكف يبقكا مكانوـ
نً أم لخظٌ  ..ككماف مؿربجف ـف الطفاـ  ...كأبزط خؽ لجوـ ـلجنا إننا نسر قؿجتوـ كإؿرابوـ ـف
الطفاـ  ..خزبنا هللا كنفـ الككجؿ
ياريت الزادة المفدمف كالمذيفجف كالشخهججف كالخقكقججف يوتمكا باألمر كأنا مفً تكاشؿ بإثنجف مف
أهالً المفتقلجف المؿربجف ـف الطفاـ كمزتفديف للخديث لُـّـ.
كياريت اللً يفرؼ خد مف المذيفجف كِ الشخهججف كاِ الخقكقججف يفملكا منسف نً البكزت.
http://bit.do/dYSZm

مخمكد اِخمدل طالب كلجٌ الللات كالترجمى اِكؿ ـلٍ دنفتى تـ الخكـ ـلجٌ باِـداـ
مخمكد األخمدل ـبد الرخمف المتوـ بتنهجذ اكتجاؿ الناُب الفاـ ساب جامفٍ
بكلجٌ الللات كالترجمٌ سذشجٌ مرخٌ مخب للخجاة مقبآل ـلجوا كؿ مف يفرنٌ
يخبٌ كذشكشآ األطهاؿ أتـ ـامٌ الثالث كالفسركف ذلؼ القؿباف
مخمكد مفتقؿ يكـ(ػضصط/ط/طط)مف داذؿ المخكمٌ(دار القؿاء الفالٍ)أثناء
تقدمٌ ببّغ باذتهاء أذجٌ األكبر د/دمحم اِخمدل المتوـ نٍ نهس القؿجٌ
اذتهٍ لمدة ازبكـجف تفرض نجوما لتفذيب بسق داذؿ مقر أمف الدكلٌ
كأجبركة خجنوا ـلٍ اِتشاؿ بأهلٌ كاذبارهـ انٌ ـند أخد أشدقاٌُ!
ظور ـلٍ التلهاز يكـ (ظ/ػ)نٍ ڤجديك للداذلجٌ كهك يدلٍ باـترانات تـ امُّوا ـلجٌ كتخهجظوا لى
مفشكب الفجنجف كإجبارة ـلٍ تزمجفوا اماـ ظباط امف الدكلٌ كاذا أذطأ يفذب كيفجد التزمجق مف األكؿ
كآثار التفذيب كانت نٍ كؿ جزمٌ نقامكا باذهاُوا بكؿق المكجاج َزالٌ آثار التفذيب ذاشٌ التٍ كانت
نٍ أنهٌ كبجف ـجنجٌ كطلق كزير الداذلجٌ(مجدل ـبد اللهار)كقاؿ انٌ قبض ـلجٌ يكـ(ظ/غ)ركـ انوـ
مفتقلجنٌ مف أزبكـجف
كبفدها اذتهٍ تانٍ كرجفكا ـذبكة نٍ مقر أمف الدكلٌ بّظككلٍ كبفديف مفزكر قكات األمف نٍ
الحبؿ األخمر ككؿفكة نٍ خبس انهرادل نٍ زنزانٌ مظلمٌ كممنكع مف الماء كالطفاـ إِ القلجؿ كتـ
ـرؿٌ ـلٍ النجابٌ بدكف مخامٍ .ثـ تـ ترخجلٌ لزجف الفقرب كظؿ نٍ الخبس اِنهرادل(صصض)يكـ
كأثناء ـرؿٌ ـلٍ القاؿٍ نٍ جلزات المخاكمٌ نهٍ كؿ اِـترانات كاسار انوا كانت تخت التوديد
السديد بتشهجتٌ كتوديدة بأذكة اللٍ كاف مذتهٍ ـندهـ مف ع سوكر
كقاؿ للقاؿٍ:ادينٍ شاـؽ كانا أذلٍ ال خد يفترؼ ختٍ بقتؿ الزادات
كقاؿ أيؿآ:اخنا اتكوربنا كوربا تكهٍ مشر ـسريجف زنٌ
يخمً اذا
ة
كأسار نٍ اخد الجلزات الٍ اخد اِسذاص الذيف قامكا بتفذيبوـ كطلب مف القاؿٍ أف
اـترؼ ـلجٌ كلكف خراس القاـٌ قامكا بتوريبٌ
مخمكد اتهشؿ مف الكلجٌ مباسرة بفد ظوكرة نٍ القجديك كقبؿ ختٍ اف يفرض ـلٍ النجابٌ كتـ كؿفٌ
ـلٍ قكاُـ اَرهاب
مخمكد كاف دراـى مكزكر نٍ الهترة الٍ تـ نجوا اكتجاؿ الناُب الفاـ
كلـ يوتـ القاؿٍ بكّمٌ كِ بنهجٌ لُعترانات كِ بأدلٌ براُتٌ كتـ إخالٌ أكراقٌ للمهتٍ
http://bit.do/dYSZB

الحكذَز و/أو الحعذَب الجًاعٍ
 2ديزمبر
ازتلاثٌ مف ذكم المكاطنجف المشريجف المفتقلجف بزجف المنشكرة الفمكمًَ تؤكد تفرؿوـ لّنتواكات
جزجمٌ ـلٍ يد إدارة الزجف .كبخزب ما كرد للمنظمٌَ الجكـ  02ديزمبر/كانكف األكؿَ نوـ يتفرؿكا
ِنتواكات ـلٍ يد إدارة الزجفَ بتفلجمات أمف مأمكر الزجف الفمجد  /دمحم الزفجدَ كالذم يمنق دذكؿ
دذكؿ األطفمٌ
األكطجٌ (البطاطجف)َ كالمّبس الستكيٌَ مق دذكؿ نشؿ الستاء كالبردَ كما يمنق
كاألدكيٌ ذّؿ الزياراتhttp://bit.ly/2ko5NmV .
 3ديزمبر
استكً ـدد كبجر مف مفتقلً زجف الزقازيؽ الفمكمً مف تردم الكؿق الشخً للمفتقلجف داذؿ
الزجفَ خجث انتسرت الفديد مف األمراض بجف المفتقلجف ذاش نٌ األمراض الجلديٌ ك منق األدكيٌ
ـنىـَ باَؿانٌ َزدخاـ الفنابر ك ؿجؽ التنهس بواَ كمنفوـ مف دذكؿ الخمامات إِ زاـٌ كاخدة نً
الجكـَ كـدـ الزماح بدذكؿ األطفمٌ إِ بكمجات قلجلٌhttps://goo.gl/9DWguL .
رمؿاف
.
إؿراب مفتقلً مفزكر قكات األمف نً الفاسر مف
دذؿ ـدد كبجر مف مفتقلً مفزكر قكات األمف نٍ مدينٌ الفاسر مف رمؿافَ نٍ إؿراب تاـ ـف
الطفاـ بزبب اِـتداء ـلجوـ ك كقكع خاِت إكماء ك إشاباتَ باَؿانٌ لُجراءات التفزهجٌ
كالتؿججقات التً تمارزوا إدارة الزجف ؿدهـ مف تؿججؽ ـلٍ الزيارات كمنفوا ـف بفؿوـ ك زكء
المفاملٌ كإق انٌ ذكيوـ أثناء الزياراتhttps://goo.gl/uJ99KJ .
 7ديزمبر
اَهانٌ كالخبس اَنهرادم كزجلٌ التفامؿ مق مفتقلً زجف"طنطا الفمكمً"
تتكاشؿ مفاناة مفتقلً زجف "طنطا الفمكمً " بػ #اللربجٌَ بزبب تفنت إدارة الزجف بخؽ المفتقلجف
الزجازجف كخرمانوـ مف أبزط الخقكؽ اَنزانجٌَ خجث يتـ إقتخاـ الزنازيف ك تجريدهـ مف متفلقاتوـ
السذشجٌ كخلؽ ركؤزوـ كما لـ يتـ الزماح لوـ بالتريض كالتؿججؽ ـلجوـ نً دذكؿ دكرا ت المجاق
كإيداع ـدد منوـ نً زنازيف التأديب  .إلٍ جانب ذلؾ سكا المفتقلكف مف زكء المفاملٌ بخؽ أهالً
الزجناء أثناء الزيارةَ كالتفنت أثناء تهتجش الزيارة كـدـ الزماح لوـ بدذكؿ بفض األطفمٌ كاألدكيٌ
كالمتفلقات السذشجٌ نؿّن إهانٌ المفتقلجف ك ذكيوـ أثناء الزيارةhttp://bit.do/dVUKz .
 10ديزمبر
بالشكاـؽ الكورباُجٌ ..اِـتداء ـلٍ مفتقلً زجف قنا الفمكمً كتلريب بفؿوـ
قامت إدارة زجف قنا الفمكمً بخملٌ تهتجش كازفٌ ـلٍ زنا زيف المفتقلجف الزجازججف كالمزجكنجف
الجناُججف ازتذدمت نجوا الشكاـؽ الكورباُجٌ كقنابؿ الدذاف كالكّب البكلجزجٌ ازتكلت بفدها ـلٍ

جمجق المتفلقات الؿركريٌ مف مّبس كأدكيٌ كطفاـ  .كما أشدرت قرار نا بتلريب نخك  25مفتقّن
كزججن نا إلٍ زجكف مخانظات ناُجٌ مثؿ الكادم اؿجديد كأزجكط كهـ:
الخاج هساـ القاؿً
طّؿ دمحم زلجـ
ـلٍ خزجف اِمجر
دمحم جابر ككالدق جابر
ـلٍ ـمر ناشر
دمحم ـبد الخمجد كزاب
أسرؼ زفجد
هساـ الفرياف
خزانً مخمكد
أدهـ ـبدق
دمحم ـبدهللا الفبادم
إزّـ ـبد الخٍ مشطهٍ
مزفكد خامد
مشطهٍ ـبد النفجـ
زالـ كامؿ
دمحم ـبد اللطجؼ
دمحم اخمد ـبد الفاؿ
بدرل دمحم زجد
مجمً دمحم ـلٍ.
كما قامت بإيداع المفتقؿ خزف زقا نً زجف التأديب اِنهرادمَ كمف الجدير بالذكر أف زجف قنا
الفمكمً سود اختجاج نا مف قبؿ الزجناء كالمفتقلجف ـلٍ تفنت إدارة الزجف نً دذكؿ الزيارات.
http://bit.do/dWg3e
 11زبتمبر
إدارة زجف #المنجا تفتدم ـلٍ المفتقلجف الكانديف الجدد بػ#التسريهٌ
إزتلاثٌ مف المفتقلجف الزجازجف المرخلجف إلٍ زجف المنجا سديد الخرازٌ خجث أنى ـند ازتقبالوـ تفتدم
#الهجكـ ك #الزقازيؽَ
إدارة الزجف ـلجوـ بالزب كالؿرب ذاشٌ المفتقلجف الكانديف مف زجف
باَؿانٌ الٍ التفدم ـلجوـ ـف طريؽ رسوـ بمجاة ملكثٌ "المجارل" كخجزهـ داذؿ كرنٌ تهتقر إلٍ
أدنٍ مقكمات المفجسٌ كلًس بوا دكرة مجاق كهً "كرنٌ اَيراد".
http://bit.do/dWJuN
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تكرار سككل األهالٍ مف زرقٌ طفاـ كمّبس كأمكاؿ المفتقلجف بػ#زجف_الفقرب
نقّ ـف سقجقٌ أخد مفتقلً الفقرب:
"نٍ الزيارق ....يادمحم اذبارؾ ايججى؟ كـامؿ ايججى؟ بتاكؿ ككيس؟ اخنا جايبنلؾ اكؿ كذا ككذا  ...كاكؿ
المرق اللٍ ناتت كهاككا ؟الخمد هلل بس اِكؿ كمجتى قلججلى !!! لجججى؟اخنا جايبجف اكؿ كتجر كناكوى كتجر
الهاكوى اللٍ دذلتلٍ  5تهاخات بس  .طب كالمكز كالبرتقاؿ كالجكانى اللٍ اخنا جبناها كاِكؿ الباقٍ
اللٍ جبناها كرجفكلنا السنطى ناؿجى ـلٍ ازاس اف اِكؿ كلى دذؿ كاخنا ذارججف مبزكطجف كنقكؿ

الخمد هلل اف اِكؿ دذؿ كمش مسكلى كقت الزيارق قلجؿ الخمد هلل انى بذجر
كؿ مرق نذرج ـ ف الزيارق مبزكطجف كالناس مبزكطى اف السنطى ناؿجى كاِكؿ دذؿ كنٍ اِذر
يطلفكا بجزرقكا اِكؿ  ..خزبنا هللا كنفـ الككجؿ طب جبنالؾ لبس ـساف الستا كجبنالؾ مشخؼ
دذلكلؾ ؟ أل مادذلجش خاجى طب اللبس راح نجف ككديتكق نجف ياكّااااب ياخرامجى  ...الظابط يقكؿ
ماـرنسٍ ماكنتشل كرديتٍ كيمكف تاق هللا ينتقـ منككا يتكق ازال كاخنا خطجنى نٍ سنطى كمكتكب
ازمى كرقـ الفنبر ـلجججى اهك كدق كذّاااص كنزأؿ دمحم خطنالؾ امانات كشلتؾ ؟؟ أل ماكشلنجش
نديلوـ الكشؿ ـساف يزخب بجى
خاجى دا اخنا خطنالؾ السور دق كاللٍ قبلى كازال ماتكشلسٍ
اِمانات مامرؿكش ياذدكق كيقكلكا ممنكع يدذلى كرؽ ايى اللباء دق هك جكاب دق كشؿ ـساف
يفرؼ يزخب اِمانات ِنى كؿ لما يزاؿ يقكلكلى مالوكش طب بجشرؼ ازال كبجسترل مف الكانتجف
ايججى ككؿ خاجى نجى  10اؿفاؼ الخاجى اللٍ برق  ..يزرقكا اِكؿ كاللبس كالفّج كالهلكس
مابتكشلوكش كاكتر مف اربق سوكر زيارق مف كجر زّـ كِ ختٍ نزمق شكتى مف كجر زماـٌ
كنسكنى ـادل مف كجججر ازازhttp://bit.do/dWJ69 "....
 13ديزمبر
مفتقلك زجف #الهجكـ يسككف مف اَنتواكات كمنق الطفاـ كاألكطجٌ ـنوـ
نً رزالٌ مزربٌ مف مفتقلً زجف الهجكـ تكثؽ كتؤكد ممارزٌ اِنتواكات اللجر آدمجٌ بخقوـ مف نقص
خاد نً التفججف مما يزبب لوـ مفاناة نً تكنجر الطفاـ بازتمرارَ كالتذلص مف الطفاـ بإلقاُى كمذلهات
مف إدارة الزح ف كـدـ إـطاُى لوـَ كأيؿا ـدـ كجكد بطاطجف تكهً لوـَ خجث يتـ تكزيق بطانجٌ كاخدة
لكؿ ػض مفتقؿَ مق ـدـ الزماح لألهالً نً الزيارات بإدذاؿ أيٌ بطاطجف ككذلؾ ـدـ تكنجر سهاطات
التوكيٌ كمف يريد ـلجى أف يسترم مف مالى الذاص  .إدارة الزجف كما ذكر المفتقلكف نً رزالتوـ
تستذدـ كزاُؿ كطرؽ ؿدهـ ختٍ تسللوـ ـف المطالبٌ بخقكقوـ اآلدمجٌَ توديدهـ بالخبس اِنهرادم
كالنقؿ للرؼ التأديب كالترخجؿ مف ـنبر لفنبرَ كالتوديد بالتلريب لزجف آذرَ كاِنتواكات التً تتـ
بخؽ ذكيوـ أثناء الزياراتَ كؿ هذا نؿّ ـف اقتخاـ الزنازيف كالفبث بمختكيتوا سبى يكمجا بطريقٌ
موجنٌ لوـ  .كيناسد أهالً مفتقلً بنً زكيؼ نً زجف الهجكـ منظمات خقكؽ اَنزاف بزرـٌ التخرؾ
ـلً جمجق األشفدة كتكثجؽ هذق الجراُـ لرنق الظلـ الكاقق ـلً ذكيوـ داذؿ زجف الهجكـ ـلٍ خد
قكلوـhttp://bit.do/dXVS5 .
 24دمزمبر
زجف #سديد_الخرازٌ 2يرنض دذكؿ الكتب الدرازجٌ للمفتقلجف
مازالت إدارة زجف سديد الخرازٌ  2تكاشؿ التؿججؽ كاِنتواكات بخؽ مفتقلً القؿجٌ  64لزنٌ
ؼضصط جنايات سماؿ القاهرة الفزكريٌ نبفد الخشكؿ ـلٍ تشريد مف المخكمٌ بإدذاؿ الكتب
الدرازجٌ للمفتقلجفَ امتنفت إدارة زجف طرق سديد الخرازٌ ط تنهجذ القرار.
http://bit.do/dYwvZ

 28ديزمبر
مخككمكف باَـداـ يؿربكف ـف الطفاـ بزجف#كادم_النطركف
كسؼ كالد أخد المخككـ ـلجوـ باَـداـ نً القؿجٌ « 174ـزكريٌ» ـف أف السباب المخككـ ـلجوـ
باَـداـ ؼم القؿجٌ المتكاجديف نً زجف كادم النطركف دذلكا نً إؿراب ـف الطفاـَ برنقٌ
المخككـ ـلجوـ باَـداـ نً قؿجٌ «مقتؿ خارس المنشكرة»؛ ردا ـلٍ اِـتداء ـلجوـ مف ًقبؿ ؿباط
بالزجف .كقاؿ بخزب ما نقلتى مشادر ـنى  " :اـتدل ؿباط الزجف أمس األربفاءَ ـلٍ مفتقلجف أثناء
أداء شّة الفشرَ بالؿرب المبرح؛ َـتراؿوـ ـلً إـداـ  4مف المرانقجف لوـ بزجف كادم
النطركف ؿمف الػ 15متومنا الذيف نهذت كزارة الداذلجٌ خكـ اَـداـ ـلجوـ قبؿ  4أياـ .كالمؿربكف
ـف الطفاـ هـ «:دمحم نكزمَ كـبد البشجرـبد الرؤكؼَ كمخمكد السريؼَ كمخمكد كهبٌَ كـبد
الرخمف عطجٌَ كإبراهجـ ـزتَ كأخمد الكلجد الساؿ"http://bit.do/dZtH5 .

اإلهًال الطبٍ فٍ يكاٌ االحخجاس
 4ديزمبر
خالتى مريض بالزكر كالؿلط ك مختجز بزنزانٌ قذرة
:
بجاف مف أزرة الفمجد مخمكد قطرل ـف
اـتقلت قكات أمف الدكلٌ الفمجد ـ خمكد الزجد قطرم يكـ الثّثاء المكانؽ 2017/11/28الزاـٌ
الكاخدة شباخا مف منزلى نً دمنوكر ك تـ التخهظ ـلٍ الزّح الذاص بى كأيؿ نا الواتؼ المخمكؿ
كالكمبجكتر ..ك لـ يفرؼ ال مفلكمات ـف مكانى اك ـف زبب اـتقالى اك خالتى الشخجٌ إلٍ اف ـرننا
النجاب خكالٍ الزاـٌ الثالثٌ ـشرا .
ة
انى تمت إخالتى إلٍ
ك كجوت لى توـ مف بجنوا نسر كإذاـٌ أذبار كاذبٌ تودد الزلـ الفاـ كساُفات تؿر باألمف القكمًَ مف
ذّؿ إجراء مداذّت تلجهزيكنجٌ مق قنكات نؿاُجٌ كالتً يتـ بثوا مف ذارج مشرَ ما مف سأنى
إؿفاؼ الثقٌ نً مؤززات الدكلٌ.
مق الفلـ بأف الفمجد مخمكد قطرم كاف يزفٍ إلٍ تطبجؽ كـرض بفض الرؤل لتطكير األداء األمنً
داذؿ كزارة الداذلجٌ بفد ثكرة  25يناير  .2011نكاف نقدق بناءا للجرتى ـلٍ مشر ك جواز السرطٌ
الذل ـمؿ بى زنكات ـديدة.
ك قاؿ المخامكف أنى تـ تهريم تزججّت لتلؾ المداذّتَ ذشكشا التً اتوـ نجوا اؿـمجد مخمكد قطرل
السرطٌ المشريٌ بالتقشجر األمنً نً خادث مزجد الركؿٌ اَرهابً الذم كقق يكـ الجمفٌ الزابؽ
ِـتقالى.
ك قررت النجابٌ خبزى اختجاطجا لمدة أربفٌ أياـ ـلٍ ذمٌ التخقجؽ نٍ قزـ بندر دمنوكر مما يتفارض مق
القانكف بفدـ الخبس اِختجاطً نٍ قؿايا النسر  .ـلٍ اف يفرض الفمجد مخمكد قطرم أماـ المخكمٌ
يكـ الذمجس المكانؽ .2017/1/11/30
خؿرنا نخف ـاُلتى يكـ الذمجس المكانؽ  2017/11/30أماـ مخكمٌ دمنوكر نهكجُنا بأف ـلجى آثار
تفذيب .رأينا آثار دـ ـؿ رأزى ك جبوتى ك اف يدق الجمنٍ مكزكرة ك تـ كؿفوا ك الجبس ك مّبزى
يى يدق كانجكِ .خاكلنا اِقتراب منى لّطمُناف ـلجى نمنفنا أنراد الخرس أماـ المخكمٌ.
ممزقٌ ك ؼ
تـ ـرض الفمجد مخمكد قطرم ـلٍ مخكمٌ دمنوكر بخؿكر مخامجى األزتاذ  /ـطجٌ سفّف نقجب
المخامجف الزابؽ بالبخجرة ك األزتاذ  /جماؿ ذطاب نقجب المخامجف الزابؽ بالمخمكديٌ ك األزتاذ  /أخـ د
ـبادة ك طلب المخامكف إثبات إشاباتى نٍ مخؿر الجلزٌ لججدد خبزى ذمزٌ ـسر يكما أذرل.
الفمجد مخمكد قطرم نٍ الثانجٌ ك الزتجف مف ـمرق ك هك مريض بالزكرل ك الؿلط المرتهق ك هك
اآلف مختجز نٍ قكات األمف بدمنوكر نٍ زنزانٌ قذرة ك نٍ ظركؼ كجر انزانجٌ .الخماـ لجس لى باب ك
المكاف قذر ك ملًء بالخسرات ك ِ ينازب الخجاة اآلدمجٌ ك ـلجى آثار تفذيب جديدة.
قدـ المخامكف طلب إزتُناؼ أمر الخبس اِختجاطً للنجابٌ يكـ اِثنجف المكانؽ  1986/12/3بناء ـلٍ
:
األزباب اآلتجٌ
-1الفمجد مخمكد قطرم زكج ك أب ك مريض بالؿلط ك الزكرم ك ازتمرار خبزى ِ يمكف تدارؾ
نتاُجى مما زججفلنا أماـ ـقكبٌ أذرل كجر النشكص ـلجوا قانكنا تكقق ـؿ الفمجد مخمكد قطرل نهزى
ك أنراد أزرتى ـلٍ كجر زند مف القانكف كذلؾ نٍ خالٌ براءتى مف التوـ المنزكبٌ الجى كذبا ك ذلؾ
بالمذالهٌ لمبدأ سرـجٌ ك سذشجٌ الفقكبٌ.
-2الفمجد مخمكد قطرم قؿ مخؿ اقامٌ مفلكـ ك ثابت ك ِ يذسٍ ـلجى مف الورب.
 ِ-3يكجد دلجؿ يذسٍ نزادق أك ؿجاـى أك الفبث بى نٍ خالٌ إذّء زبجلى ك لـ نخشؿ ـلٍ رد مف
النجابٌ ختٍ اآلف لتخديد مكـد الجلزٌhttps://goo.gl/ETfETM .

 5ديزمبر
"كلجد مخارب " مف سماؿ

اَهماؿ الط بً كالتفذيب يودداف خجاة المفتقؿ
زجناء #مشر
كلجد دمحم مخارب زلجماف  32ـاـ متزكج كيفمؿ مندكب لجنٌ اِكاثٌ اِنزانجٌ
بسماؿ زجناءَ تـ القبض التفزهً ـلجى يكـ  23ابريؿ  2015ك تـ اذهاؤق قزريا لمدق
 7سوكر بزجف الفازكلً كمخبكس ـلً ذمٌ القؿجٌ رقـ  569لزنٌ 2015خشر
امف دكلٌ ـلجا سماؿ زجناء  .ككلجد مختجز اِف بمزتسهً اِمجرم باِزماـجلجٌ الفاـ منذ ذركجى مف
زجف الفازكلً بتارير 6ديزمبر 2015كيفانً مف اذتناؽ رباـً باِـشاب نً الجديف كالقدـ يف
كانزِؽ كؿركنً نً الهقرات الجزـجٌ بالظور كالتواب رذكل بالزاقجف كاستباق بجلطٌ نً القدـ
29
الجزرل كانزداد اكردة بالزاؽ الجزرل  .كركـ خالتى الشخجٌ الزجٌُ إِ أنى نً جلزٌ
نكنمبر 2016قاـ القاؿً بالتجديد لى  45يكـ ـلً ذمٌ القؿجٌ كتـ كترخجلى مف المزتسهً األمجرم
باَزماـجلجٌ الً قزـ ثالث اِزماـجلجٌَ كيتـ التجديد لى بازتمرار دكف النظر لخالتى الشخجٌ كما قد
يزببى لى الخبس مف مذاطر ـلً شختى كمازاؿ كلجد خبجس قؿباف قازجٌ ِ تفرؼ الرخمٌ بزجف
المزتقبؿ باِزماـجلجٌhttps://goo.gl/MdM99u .

دمحم طى خمادَ مكالجد  َ1974كهر السجر بلطجـَمتزكج
كلى ثّث اكِد .دمحم خماد اشجب برشاشى نً الخرس
الجموكرم أدت الٍ بتر قدمى كماسً ـلٍ ـكاز
كمريض جداَ امس الداذلجى اقتخمت مكاف ـملى كاـتقلكق
!
كاذدكا زجارتى كمخدش ـارؼ مكانى نجف لّف ؟
#دمحم_طى_خماد_نجف https://goo.gl/nfpnN4

#اهماؿ_طبً بخؽ الدكتكر  #دمحم_مرزً يفرض خجاتى للذطر بمخبزى
سككل بتفرض الرُجس األزبؽ "دمحم مرزً " لُهماؿ الطبً بخقى كـدـ تقديـ الرـايٌ الطبجٌ لى
داذؿ مخبزىَ خجث تفرض مؤذرا لمخاكلٌ إكتجاؿ بتقديـ طفاـ نازد لى .كهك يفانً مف مرض "الزكر
كالؿلط" كمما أدل إلٍ ؿفؼ سديد نٍ الرؤيٌ بالفجف الجزرل يكاد ِ يرل بوا  .جدير بالذكر أف
.
أزرتى لـ تتمكف مف اَطمُف اف ـلجى بزيارتى ذّؿ األربق زنكات األذجرة زكل مرتجف نقط
http://bit.do/dVUHG
 7ديزمبر
اَهماؿ الطبً يودد خجاة "مخمكد ـبدالخؽ" داذؿ مخبزى كقكات األمف تختجزق باَنهرادم
سككل تيهجد بتفرض "مخمكد ـبد الخؽ زكريا"  53زنٌَ يقجـ بمدينٌ برج الفرب باَزكندريٌَ لُهماؿ
الطبً المتفمد داذؿ مخبزى بزجف "طنطا الفمكمً" كقد أجرل مؤذر نا ـدة ـملجات جراخجٌ قبؿ
اـتقالى بهترة قلجلٌَ إِ أف إدارة الزجف قامت بفزلى دكف تلقً الرـايٌ الشخجٌ الكاملٌَ كإيداـى نً
خجرة التأديب منذ يكـ الزبت الماؿً  2ديسمبرَ كقد زبؽ كؿفى نً اِنهرادم مف قبؿ ـدة مرات.

كانت قكات األمف قد ألقت القبض ـلجى مف منزلى باَزكندريٌَ بتارير  24مارس .2016
http://bit.do/dVUKq
 10ديزمبر
المخكمٌ يفانً مف  7أمراض كيرنض زخب ـجنٌ دـ
:
تقرير الخالٌ الشخجٌ لمرزً أماـ
ازتأنهت مخكمٌ جنايات القاهرةَ المنفقدة نً مفود أمناء السرطٌ بطرةَ برُازٌ المزتسار دمحم
سجريف نومًَ األخدَ جلزات إـادة مخاكمٌ الرُجس المفزكؿ دمحم مرزًَ كآذريفَ نً إـادة
مخاكمتوـ نً القؿجٌ المفركنٌ إـّمجنا بػ «اقتخاـ الزجكف » .كقدـ ممثؿ النجابٌ ما يهجد بتكقجق الكسؼ
الطبً ـلٍ مرزًَ تنهج نذا لقرار المخكمٌَ كأكؿد التقرير الطبً أف مرزً يسكك مف القناة الدمفجٌ
بالفجف الجزرل كمف الركبتجف كالهقرات الفنقجٌ كالقطنجٌ كمساكؿ باألزنافَ كما أنى مريض بالؿلط
كالزكر منذ زمف بفجدَ كتـ إجراء أسفٌ ـلٍ الركبتجف كمكجات ؼ كؽ شكتجٌ ـلٍ القلب كـمؿ رزـ
قلب كنخص قاع ـجف كقجاس ؿلط الفجف كقجاس النظر  .كأناد التقرير بأف مرزً رنض زخب ـجنٌ
دـ لبجاف تأثجر الزكر ـلٍ الكلجتجفَ خجث كجدت نزبٌ الزكر نً الدـ  .153كأكشت اللجنٌ بازتكماؿ
إـداد تقريرها بإجراء أسفٌ رنجف ملناطجزً ـلٍ المر كالهقرا ت كالركبتجف كأسفٌ بانكراما ـلٍ
األزنافَ كذلؾ بأخد المزتسهجات الذاشٌ  .كما قدمت النجابٌ المخؿر رقـ  9أخكاؿ زجف ملخؽ
المزرـٌَ أثبت بى تنهجذ قرار المخكمٌ الشادر نً  13نكنمبر بتكقجق الكسؼ الطبً ـلٍ مرزًَ
باِتخاد مق أخد األطباء السرـججف لبجاف خالتى الشخجٌ كتقرم ر الفّج الطبً الّزـ لى  .كأكؿد
المخؿر أنى تـ تكقجق الكسؼ الطبً ـلجىَ كتخديد ما ارتأتى اللجنٌ كما يسكك منى المريضَ كمرنؽ
تقارير تهشجلجٌ مف أطباء الفظاـ كالرمد كاألزنافَ كتقرير نخص إكلجنجكً كتقرير مكجات شكتجٌ
كتقرير طبً آذر أسار نجى إلٍ أف النبض  84منتظـ كالزكر ـسكاًُ .153
http://bit.do/dWg4i
 12زبتمبر
إخالٌ الزمجؿ خزاـ الزكيهً إلٍ مزتسهٍ زجف طرة بفد إشابتى بجلطٌ نً القلب
الداذلجٌ مزُكلجٌ زّمٌ خزاـ كـبد الفزيزhttp://bit.do/dWKv3 .

 .نخمؿ كزير

 15ديزمبر
كناة نزيؿ داذؿ زجف المنجا سديد الخرازٌ
«المزتسهٍ
لهظ مزجكف داذؿ زجف المنجا سديد الخرازٌ أنهازى األذجرةَ الجكـَ الجمفٌَ داذؿ
الجامفً»َ إثر إشابتى بوبكط خاد نً الدكرة الدمكيٌَ كتخرر مخؿر بالكاقفٌ  .تلقٍ مدير أمف المنجاَ
اللكاء ممدكح ـبداؿمنشؼَ إسارة مف المزتسهٍ الجامفًَ بكناة «أخمد رمؿاف ـبدالفزيز »َ 35
ـامناَ ـامؿَ مقجـ ركض الهرج نً القاهرةَ كالذم يقؿً ـقكبٌ الزجف  4زنكات داذؿ «الزجف
سديد الخرازٌ»َ ـلٍ ذمٌ قؿجٌ «اِتجار نً المكاد المذدرة » .كأناد تقرير مهتش الشخٌ الذم كقٌق
الكسؼ الطبً ـلٍ «المزجكف» أف الكناة نتججٌ تلجؼ كبدم سديدَ أدل إلٍ هبكط خاد نً الدكرة
الدمكيٌَ كِ تكجد إشابات ظاهريٌَ كِ تكجد سبوٌ جناُجٌَ كتخرر مخؿر بالكاقفٌَ كأيذطرت النجابٌ
الفامٌ لمباسرة التخقجقاتhttp://bit.do/dXVZd .

 19ديزمبر
تدهكر نً الخالٌ الشخجٌ للمفتقؿ "ـبدالخهجظ كزاؿ" نتججٌ لُهماؿ الطبً المتفمد
بمقر اختجازق
ازتلاثٌ َنقاذ المفتقؿ السجر /ـبدالخهجظ كزاؿ  -إماـ مزجد الهتد برمزجس60 -
ـاماَ مف اَهماؿ الطبً المتفمد الذم يفانً منى بمقر اختجازق  .خجث يفانً السجر
مف خاِت إكماء متكرر ةَ كما تزاقطت أزناق كؿفؼ بشرقَ كأشبخت خركتى
بطجٌُ جدا نظرا لؿفؼ جزدق بشكرة مؤلمٌ  .ترنض إدارة الزجف ـّج السجر
تماـَ كما ترنض دذكؿ األدكيٌ لىَ ما يودد خجاتىَ كيزيد مف مفاناتىَ بجانب ظركؼ
اَختجاز الزجٌُ  .قبض تفزهجا ـلٍ السجر ـبدالخهجظ يكـ  16أكزطس  َ2013كخؾـ ـلجى بالمؤبد
.
بفد سوادتى التً قاؿ نجوا أف الججش كالسرطٌ هما مف قاما بإقتخاـ مزجد الهتد كقتؿ المتظاهريف
http://bit.do/dYkmV
 21ديزمبر
إشابٌ المفتقؿ "طاهر الديب" بجلطٌ دماكجٌ نتججٌ لُهماؿ الطبً بزجف قكات أمف
الزقازمؽ
إشابٌ المفتقؿ /طاهر الديبَ بجلطى دماكجى مزاء أمس  20ديزمبر  َ2017نقؿ
ـلً إثرها الً مزتسهٍ األخرار بالزقازيؽ  .ككاف طاهر الديب المفتقؿ بزجف
قكات أمف الزقازيؽ قد ـانً منذ ـدة أزابجق مف ألـ خاد بالرأسَ كمق تفنت قكات
اِمف كرنؿوـ اذؿاـى للفّج زاءت خالتى الص خجى ما ادم إلٍ اشابتى بالجلطى الدماكجى  .كجاء
.
قرار نقلى إلٍ المزتسهٍ بفد اؿراب المفتقلجف كهتاناتوـ المطالبى بزرـٌ إنقاذ خجاتى
http://bit.do/dYknE
 23ديزمبر
نكر ذلجؿ
نً الزيارة النواردة لبابا ـرنت إنى تفب جدا ذّؿ اؿ  15يكـ اللً ناتكا كاتنقؿ المزتسهً الجامفً 4
مرات كاَمكانجات اللً نً مزتسهً الجامفٌ مكنتش كانجٌ ننقلكق المزتسهً الهرنزاكم بفد ما قالوـ
إنى هجدنق التكالجؼ َ بفد الهخكشات التقرير طلق بكجكد كرـ زرطانً نً الكلجٌ الجمنً كتكقؼ الكلجٌ
ـف الفمؿ تماما  ...ذّؿ كؿ الشق ب اللً مر نً الزنجف اللً نات كنت لزى قادر أتكلـ َ دلكقتً أنا
مش ِقً كّـ كِ مفانً ألم خاجٌ
http://bit.ly/2zp84A1
اَهماؿ الطبً يودد خجاة مفتقؿ داذؿ زجف الفقرب كاَدارة تتفنت نً ـّجى
يتفرض "مجدم دمحم مشطهٍ "  46زنٌَ ا لمفتقؿ بزجف الفقرب  َ2لُهماؿ الطبً المتفمد بخقى
داذؿ مقر اختجازقَ خجث يفانً مف نزيؼ كقًء مزتمر كقرح مزمف بالقكلكفَ كتتفنت إدارة الزجف
نً تلقجى الفّج كخرمانى مف الطفاـ كالسراب مما أدل إلٍ تردم خالتى الشخجٌ كتفرؿى للذطر  .كما

أسارت أزرتى إلٍ أنى قد تـ ترخجؿق إلٍ زجف سبجف الككـ منذ ذمزٌ أسور للفّجَ كلكف تـ اختجازق
نً كرنٌ مظلمٌ كخرمانى مف الطفاـ كالتريض لمدة  12زاـٌَ كأثناء الزيارة رنؿت إدارة الزجف
دذكؿ الطفاـَ كتـ ترخجلى مرة أذرل منذ أربفٌ أسور إلٍ زجف الفقرب  2بالقاهرةَ بدـكل اَنراج
ـنى نً الفهك الرُازً كؿكف دكف جدكل  .كمف جانبوا أرزلت أزرتى تللرانات إلٍ مشلخٌ الزجكف
كطالبت بتكقجق الكسؼ الطبً ـلجى كلكف دكف ازتجابٌَ كما أنوا تطالب بزرـٌ اَنراج الشخً ـنى .
كانت قكات أمف المنكنجٌ قد ألقت القبض ـلجى بتارير  19يكلجك  َ2016كاختجزتى بمركز سرطٌ
مدينٌ الزادات لمدة سىر دكف رـايٌ طبجٌ.
اَهماؿ الطبً كمنق الطفاـ يودد خجاة المفتقؿ"مجدم دمحم مشطهٍ" بزجف الفقرب
ازتلاثٌ َنقاذ خجاة المفتقؿ /مجدم دمحم مشطهٍ  46 -ـاماَ-
كذلؾ مف اَهماؿ الطبً كاِنتواكات التً يتفرض لوا طكاؿ
نترة اختجازق بالزجكف المشريٌَ خجث يفانً المفتقؿ ـ ف قرح
مزمنٌ بالقكلكفَ كنزيؼ كقًء مزتمر ألم سًء يتناكلىَ
كازواؿ سديد.
قامت األزرة بفمؿ التللرانات لمشلد الزجكف كالجوات
المفنجٌَ كطلب بتكقجق الكسؼ الطبً ـلجىَ كلكف ختٍ اآلف بّ
اهتماـَ أك رد نفؿ.
اختجز نٍ مركز سرطٌ مدينٌ الزادات ـقب القبض التفزهً ـلجى يكـ  19يكنجك  َ2016كمكث نجى
 30يكـ بدكف ذركج للسمس كايؿا بدكف طبجب اكـّجَ ثـ تـ ترخجلى الٍ زجف كادل النطركف
كمكث  15يكـ نجى .بفدها تـ ترخجلى الٍ زجف طرة للفّج كما قالكا كلكف لـ يجد هناؾ ال ـنايٌَ كمنى
تـ ترخجلى الٍ كادل النطركف كمكث هناؾ اكثر مف ـسر سوكر بدكف ال ـنايٌ ايؿاَ كتـ ترخجلى
بفدها الٍ زجف سبجف الككـ منذ ذمزٌ اسور للفّج ايؿا كما قالكا كلكف اثناء ترخجلى كهك يفانٍ مف
نزيؼ سديد ذهبت بى ـربٌ الترخجّت الٍ المنشكرة كمنوا الٍ سبجف الككـ كمكث نٍ الفربٌ مايقرب
مف اثنٍ ـسر زاـٌ بدكف طفاـ اك سراب اك ختٍ دكاء كتـ ايداـٌ ؼ كرنٌ مظلمٌ بدكف اكؿ اسرب
كِ ختٍ مكاف للتريض كالجكـ التالٍ ذهبنا للزيارة نقاؿ لناة (انا جاُق اريد الطفاـ ) منفت ادارة الزجف
دذكؿ ال طفاـ لى نٍ الزيارة كتـ ترخجلٌ الٍ المزتسهٍ الجامفٌ بسبجف الككـ كاخؿرنا لى الطفاـ كلف
كاف يخاكطٌ الكثجر مف الفزاكر ك رنؿكا اـطاؤق الطفاـ ايؿا (لماذايقكلكف انى تـ تريخلٌ للفّج
كمنفكق مف السئ الذل يختاجى ال انزاف زلجـ كهك الطفاـ ) تـ ترخجلى منذ اربفٌ اسور الٍ الفقرب 2
.
بالقاهرة للفهك الرُازٍ كما يدـكف كاستد ـلجٌ المرض هناؾ كِال اهتماـ مف الزجف
http://bit.ly/2BY7Cf3
األجوزة األمنجٌ ترنض إجّء مشجر مريض بالزرطاف كذكيى يزتلجثكف َنقاذ خجاتى
يفانً "منشكر ناركؽ دمحم "  61زنٌَ مدير تزكيؽَ المذتهً قزر نا منذ ذمزٌ أياـَ مف الزكر
ككؿركؼ الركبٌ كألـ بالهقراتَ هذا نؿّ ـف مرؿى بالزرطاف منذ أربفٌ س نكاتَ كلى شخجهٌ
طبجٌ مكثقٌ مف مزتسهجات خككمجٌ تثبت مدل ذطكرة خالتى الشخجٌ  .كانت قكات األمف قد ألقت
القبض ـلجى يكـ اَثنجف الماؿً  18ديزمبرَ مف قريٌ هانً للمسكيات بػ #اَزكندريٌ كاقتادتى لجوٌ
ة اَنراج ـنى .
كجر مفلكمٌ ختٍ اآلف  .كما تطالب أزرتى باَنشاح ـف مقر اختجازق كزرع
http://bit.ly/2C2nkrY

 25ديزمبر
كناة مزجكف بزجف #قنا نتججٌ اَهماؿ الطبً.
لقً المكاطف "نرج"  51زنٌ المكدع بزجف قنا الفمكمً مشرـى شباح أمس نتججٌ هبكط خاد نٍ
الدكرة الدمكيٌ كالتنهزجٌَ مق رنض إدارة اؿزجف تقديـ الرـايٌ الشخجٌ لٌَ كـدـ الزماح لٌ بنقلٌ إلٍ
المزتسهً لتلقً الفّجَالً أف لهظ أنهازٌ األذجرة داذؿ مخبزىhttp://bit.do/dYwwa .
 26ديزمبر
تدهكر الخالٌ الشخجٌ لػ "هانً ذمجس" داذؿ زجف #الفقرب كإدارة الزجف ترنض ـّجى
يفانً المفتقؿ "هانً ذمجس" مف اَهماؿ الطبً المتفمد بخقى داذؿ مخبزى بزجف طرة سديد الخرازٌ
طؾؾ (ـقرب ض)َ خجث أيشجب بكزر نً ًمهشؿ قدمى كِ يقكل ـلٍ الخركٌ بمهردقَ كتتفنت إدارة
زجف الفقرب نً ـّجى كنقلى إلٍ المزتسهٍَ ما أدل إلٍ تدهكر خالتى الشخجٌ دكف أم اس تجابٌ
لفّجى .يذكر أنى مفتقؿ ـلً ذمٌ قؿجٌ مجكركباص خلكافَ ـلٍ ذلهجٌ اتوامى باِنؿماـ لجماـٌ
أززت ـلٍ ذّؼ القانكفhttp://bit.ly/2BWYTNs .
 27ديزمبر
كناة المفتقؿ الزابؽ "نادم نتخً جاهجف" بفد سور كنشؼ مف
إذّء زبجلى
كناة المكاطف/نادم نتخً جاهجفَ بفد شراع مق مرض
الزرطاف الذم أشجب بى نً المفتقؿَ الذم تفرض نجى لُهماؿ
الطبً لمدة  4زنكات كاملٌ .نادم خشؿ ـلٍ إذّء زبجؿ مف
المخكمٌ الفزكريٌ قبؿ سور كنشؼ نقطَ بفد  4زنكات مف
المفاناة داذؿ المفتقؿ .كالمتكنٍ مف إيتام الباركد بمخانظٌ البخجرةَ مفتقؿ مف  14أكزطس َ2013
شدر ؿدق خكـ ـزكرم بالزجف  15ـاـ نً القؿجٌ رقـ  233لزنٌ  2014جنايات ـزكريٌ
اَزكندريٌ المفركنٌ إـّمجا بػ ـزكريٌ  َ507قبؿ أف تقرر المخكمٌ الفزكريٌ إذّء زبجلى مؤذرا.
ازتفرض مركز السواب كمراكز خقكقجٌ أذرل خالتى الشخجٌ كناسد المركز الزلطات باَنراج
الشخً ـنى:
بتارير  25أكتكبر  :2016أنقذكا "نادم نتخً جاهجف" ختً ِ تتكرر مأزاة الطهؿ موند
http://bit.ly/2l7xQ7K
بتارير  26ديزمبر  :2016تدهكر خالٌ المفتقؿ بزجف برج الفرب "نادم نتخً" نتججٌ لُهماؿ الطبً
المتفمد
http://bit.ly/2Ce4nAh
بتارير  16نبراير  :2017تدهكر جديد نً شخٌ المفتقؿ "نادم نتخً" المشاب بالزرطاف ك تفنت
مف إدارة الزجف مفى http://bit.ly/2BHWEJH

كما تخدثنا ـف خالتى نً تقريرنا ـف اَهماؿ الطبً نً الزجكف المشريٌ :
http://buff.ly/2rt01lL
http://bit.do/dYSYY
 20ديزمبر
كنت نً زيارة الجكـ لسقجقً #الشخهً_خزاـ_الزكيهً الذم كؿ ذنبى انى قاؿ #القدس_ـربجٌ ..
كلّزؼ السديد نً خالٌ مرؿجٌ زجٌُ لللايٌ نظر نا لتفرؿى لجلطٌ نً القلب زابقٌ كالسرياف التاجً
دق كجر مساكؿ بالمفدة ايؿ نا كلألزؼ ِيكجد ام اهتماـ اك رـايٌ شخجٌ ككؿ اللً بجفملكق نً الفجادة
((ذد ازبكزجد))  ..كلذلؾ نطالب نخف ازرة خزاـ الزكيهً نقابٌ الشخهججف بالكامؿ إبتداء نا مف نقجب
الشخهججف مركر نا بزكرتجر النقجب كاـؿاء مجلس النقابٌ كاـؿاء الجمفجٌ الفمكمجٌ بالتدذؿ الهكرم
كالزريق ِنقاذ زمجلكـ الذم كلما مر الكقت زاد مرؿى  ..كبشهتً سقجؽ خزاـ أي ىخ ًٌمؿ النقابٌ بالكامؿ
المزُكلجٌ كاملٌ اذا ِ قدر هللا خدث ام مكركقhttp://bit.do/dZx7h .

أخبار اإلخفاء القسزٌ

 1ديزمبر
تكاشؿ قكات أمف القلجكبجٌ إذهاء المكاطف "خزجف إبراهجـ " المقجـ بمدينٌ الذانكٌ
كالبالم مف الفمر  23ـاـ طالب بكلجٌ التجارة جامفٌ بنوا خجث تـ اـتقالى يكـ
األربفاء  _29نكنمبر _ 2017خجث قامت قكات األمف بإذتطانى مف اماـ منزلى كتـ
اقتجادق منى إلٍ جوٌ كجر مفلكمٌhttps://goo.gl/zHkoow .

ازتمرار اَذهاء القزرم بخؽ "كماؿ شبخً مخمكد" مف السرقجٌ
قامت قكات األمف بمخانظٌ السرقجٌ باَذهاء القزرم بخؽ المكاطف  /كماؿ شبخً
مخمكد جمفٌ  33 -ـاما -مدير الفّقات الفامٌ باِزهر نرع الزقازيؽ َ -كذلؾ بفد
القبض التفزهً ـلجى شباح يكـ  16أكتكبر  َ2017مف مقر ـملىَ دكف زند مف
القانكفَ كاقتجادق لجوٌ مجوكلٌ  .األزرة لـ تزتدؿ ـلً مكانى ختً اآلف ركـ البخث
ـنى نً جمجق نقاط اِختجاز نً مدينٌ السرقجٌَ كقامكا بإرزاؿ تلجلرانات لجمجق
الجوات المفنجٌ نً الدكلٌ كلـ يرد ـلجوـ أخد  .بخزب األزرة نإنى كاف ذاهبا إلً ـملى نً هذا الجكـ
َخؿار جكاب مف مقر ـملى للتكجى إلً مزتسهً مشطهً مخمكد بالقاهرة َجراء الهخكشات
الّزمٌ خزب طلب ا لطبجب كماؿ شبخً مريض زرطاف نً القكلكفَ كهك متزكج كـندق  3أطهاؿ
كلجس لى أم تكجى زجازً ككالدق مريضhttp://bit.do/dVBq7 .
اَذهاء القزرم للمدرزجف "رؿا الذكاص" ك"أخمد إزماـجؿ النجار" مف اللربجٌ
قامت قكات األمف بمخانظٌ اللربجٌ باَذهاء القزرم بخؽ اثنجف مف المدرزجفَ كذلؾ
 30نكنمبر  َ2017ذّؿ خملٌ أمنجٌ
بفد القبض التفزهً ـلجوما نجر األمس
:
داهمت ـددا مف منازؿ أهالً قرل كمركز مدينٌ قطكرَ كالمقبكض ـلجوـ هـ
 * .ا/اخمد
*ا/رؿا اؿذكاصَ مدرس انجلجزمَ متزكج كلديى ابنٌ ثّث زنكات
ازماـجؿ النجار َمدرس ابتداًَُ متزكجhttp://bit.do/dVBq8 .

كهـ
مازاؿ  3مف مف أبناء مخانظٌ القلجكبجٌَ يتفرؿكف لّذتهاء القزرم للمدد متهاكتىَ :
 .1يازر خمكدة زلجـَ  29عامناَ بكالكريكس زراـٌ جامفٌ األزهرَ مف أبناء مدينٌ الذانكٌ -
القلجكبجٌَ متزكجَ مذتهً قزرينا منذ اـتقالى نً  20نكنمبر/تسريف الثانً الماؿًَ مف كمجف
بطريؽ الفمؿ بمدينٌ الفاسر مف رمؿاف.
 .2إبراهجـ خمكدق زلجـَ  24ـامناَ لجزانس خقكؽَ مف أبناء مدينٌ الذانكٌ  -القلجكبجٌَ مذتهً
قزرينا منذ اـتقالى مف منزلى نً  17نكنمبر/تسريف الثانً الماؿً.
 .3خزجف إبراهجـَ مف أبناء مدينٌ الذانكٌ  -القلجكبجٌَ مذتهً قزرينا منذ اـتقالى مف أماـ منزلى نً
 29نكنمبر/تسريف الثانً الماؿً  .كتقدـ ذككهـ ببّكات للجوات المفنجٌ التابفٌ للزلطات
المشريٌَ كلـ يتـ الرد ـلجوـ ختٍ اآلف مما يزيد تذكنوـ ـلجوـhttp://bit.do/dVBrb .
"أخمد أبك مكزٍ" ميخاـ يتفرض لُذتهاء القزرم بدمجاط
يتفرض "أخمد دمحم أبك مكزٍ "َ البالم مف الفمر  32ـامناَ كالذم يفمؿ مخامًَ لّذتهاء القزرم
للجكـ الرا بق ـلٍ التكالًَ كتقدـ ذككق ببّكات للجوات المفنجٌ التابفٌ للزلطات المشريٌَ كلـ يتـ الرد
 " .أبك
ـلجوـَ كما لـ يتـ ـرؿى ـلٍ النجابٌَ أك أم جوٌ تخقجؽَ ختٍ اآلف مما يزيد تذكنوـ ـلجى
مكزٍ"َ مف أبناء قريٌ الذجاطٌ مخانظٌ دمجاطَ كيفمؿ مخامًَ متزكج كلديى  3مف األبنا ء كقد تـ
اـتقالى تفزهجناَ دكف زند مف القانكفَ أثناء تكاجدق بمخانظٌ القاهرة للفمؿَ منذ  28نكنمبر /تسريف
الثانًَ ـلٍ يد قكات األمف المشريٌَ كاقتادتى إلٍ مكاف كجر مفلكـَ كلـ يفلـ ذكيى مكاف اـتقالى كِ
زبب اـتقالىhttp://bit.do/dVBq9 .
ما زاؿ مشطهً مخزف دمحمَ  27ـامناَ يتفرض لّذتهاء القزرم للجكـ الػ 20
ـلٍ التكالً.
نقد تـ اـتقالى تفزهجناَ دكف زند مف القانكفَ منذ  12نكنمبر الماؿًَ ـلٍ يد قكات
األمف المشريٌَ كاقتادتى إلٍ مكاف كجر مفلكـَ كلـ يفلـ ذكيى مكاف اـتقالى كِ
زبب اـتقاؿق  .كتقدـ ذككق ببّكات للجوات المفنجٌ التابفٌ للزلطات المشريٌَ كلـ
يتـ الرد ـلجوـَ كما لـ يتـ ـرؿى ـلٍ النجابٌَ أك أم جوٌ تخقجؽَ ختٍ اآلف مما
يزيد تذكنوـ ـلجى  .يذكر أنى مف أبناء مدينٌ الذانكٌ  -مخانظٌ القلجكبجٌَ خاشؿ ـلٍ لجزانس اآلدابَ
كيفمؿ نً مجاؿ التزكيؽ اَلكتركنًhttp://bit.do/dVBrc .
 2ديزمبر
مطالبات بإجّء مشجر "دمحم ذالد القمخاكم" كاألمف يتجاهؿ سكاكل أزرتى
ِ تزاؿ قكات األمف تيذهً قزر نا "دمحم ذالد مشطهً القمخاكم " 30زنٌَ موندسَ
للجكـ الثانً ـسر ـلٍ التكالًَ منذ اـت قالى يكـ اَثنجف  20نكنمبرَ مف مقر ـملى
بمشنق مكٌ ـلً طريؽ سبراذجت بالبخجرةَ ـلٍ يد قكات األمف كاقتادتى لجوٌ كجر
مفلكمٌ ختٍ اآلف .تقدمت أزرتى بالفديد مف التللرانات للناُب الفاـ َ ك خررت بّك نا
رقـ  8955لزنٌ ؼضصط إدارم قزـ دمنوكر أنادت نجى بالكاقفٌhttp://bit.do/dVBrj .
ازتمرار اَذهاء القزرم بخؽ الموندس"ـبدالفزيز أبكذسبٌ" مف كهرالسجر
/ـبد
ازتمرار قكات األمف بمخانظٌ كهرالسجر باَذهاء القزرم بخؽ المكاطف
القزيز أبكذسبٌَ كذلؾ بفد القبض التفزهً ـلجى يكـ األربفاء  29نكنمبر َ2017

مف منزلى بقريٌ أبكذسبٌ التابفٌ لمركز دزكؽَ دكف زند مف القانكف كاقتجادق لجوٌ مجوكلٌ
http://bit.do/dVBrj

.

 12يكـ مف اِذتهاء القزرم لطالب بجامفٌ األزقر
قامت قكات اِمف باـتقاؿ الطالب أخمد الزنتاكم  -طالب بكلجٌ الزراـى بجامفٌ
األزهر كذلؾ يكـ الثّثاء المكانؽ  21نكنمبر  2017كاقتادتى الً جوٌ كجر مفلكمى
ختٍ اآلف  - .كيذكر أنى تـ اـتقالى قبؿ ذلؾ أكثر مف مرة كِ يزتطجق إكماؿ درازتى
لكثرة اـتقالى - .كانادت ازرة الطالب أنوا قامت بالبخث ـف نجلوا نً جمجق مراكز
كاقزاـ السرطى كما قامت بإرزاؿ التلجلرانات كالهاكزات للناُب الفاـ ؛ كما تخمؿ
ازرة الطالب كزارة الداذلجى المزؤلجى الكاملى ـف زّمتى.
http://bit.ly/2BMxSIP
ناء القزرم لطالب بجامفٌ بنً زكيؼ
 23يكـ مف اِذت
قامت قكات اِمف باـتقاؿ الطالب ـمرك نادم ـبدق  20-ـاـ -طالب بكلجٌ التربجى بجامفٌ بنً زكيؼكذلؾ اثناء ذهابى ِخد تدريبات الكلجى  21نكنمبر  2017كاقتادتى الً جوٌ كجر مفلكمى ختٍ اآلف .
كأكدت ازرة الطالب اف مف قاـ باـتقاؿ نجؿ ها هـ ؿباط بزم رزمً  .كما أنادت ازرة الطالب أنوا
قامت بالبخث ـف نجلوا نً جمجق مراكز كاقزاـ السرطى كما قامت بإرزاؿ التلجلرانات كالهاكزات
للناُب الفاـ ؛ كما تطالب أزرة الطالب جمجق المنظمات الخقكقجٌ كالدكلجٌ بالتخرؾ الزريق لمفرنٌ
.
لب كزارة الداذلجى المزؤلجى الكاملى ـف زّمتى
مكاف نجلوا كما تخمؿ ازرة الطا
http://bit.ly/2AVAExL


باألزماء ..ازتمرار اَذهاء القزرم بخؽ  17مكاطنا بالبخجرة بجنوـ الهتاة
"زمجٌ ماهر"
تكاشؿ قكات األمف باَذهاء القزرم بخؽ  17مكاطنا مف أبناء مخانظٌ
البخجرة كهـ:
 -1السجر  /ـبدالمالؾ قازـ  38 -ـاما -اماـ كذطجب بكزارة اِكقاؼَ
مركز ابكالمطامجرَ متزكج كلديٌ  3مف اِبناءَ هك الفاُؿ الكخجد لوـَ تـ
القبض التفزهً ـلجى مف منزلى بقريٌ " ككـ الزاقجٌ " يكـ  12ابريؿ

2017.
 -2دمحم مخزف إبراهجـ زكيداف  71 -ـاما -مدرس زابؽ ك مدير التنزجؽ بمديريٌ التربجٌ كالتفلجـ
8
بالبخجرة زابق ناَ متزكج كلديى  5مف اِبناءَتـ القبض التفزهً ـلجى مف منزلٌ باألزكندريٌ يكـ
أكزطس 2017.
 -3هجثـ زمجر نؤاد  27 -ـاما -ذريح كلجٌ الوندزٌ جامفٌ األزهرَ تـ اختجازة مف داذؿ نرؽ اِمف
بدمنوكر اثناء زيارة كالدة السجر نؤاد زمجر يكـ  7اكتكبر 2017.
 -4مشطهٍ مخمكد ـبد الرؤكؼ مقلد  28 -ـاما -مخاـَ متزكج كأب لظهؿ  3سوكرَ تـ اذتطانٌ مف
اخد سكارع مدينٌ كهر الدكار يكـ  12أكتكبر 2017.
 -5ـمر ـشاـ رساد  22 -ـاما  -كلجٌ تجارة جامفٌ األزهرَ تـ اذتطانٌ مف منزلٌ نجر يكـ 17
أكتكبر 2017.
 -6زمجٌ ماهر خزيمٌ  25 -زنٌ  -كجمجاُجٌ بمفمؿ تخالجؿَ بكالكريكس ـلكـ جامفٌ األزهرَ تـ
اذتطانوا مف منزؿ ابجوا نجر يكـ  17اكتكبر 2017.

 -7ـبدالرخمف دمحم رسجدل  21 -زنٌ  -طالب بالهرقٌ الثالثٌ بكلجٌ الزراـٌ جامفٌ اِزهر بالقاهرةَ
مقجـ بقريٌ المخطٌ  - 2ابكالمطامجرَ داهمت قكات األمف منزلٌ ؼ الثالثٌ نجر الجمفٌ  10نكنمبر
 2017كتـ القبض علجٌ كاقتجادة الً مكاف كجر مفلكـ.
 -8اخمد السرقاكل  51-زنٌ -شاخب مفمؿ لتراكجب األزنافَ تـ اـتقالى مف منزلٌ يكـ األخد المكانؽ
 19نكنمبر  2017بفد اف داهمت قكات اِمف منزلٌ للبخث ـف ابنٌ نلـ يجدكة نقامكا بقتجاد الكالد الً
مكاف كجر مفلكـ ختٍ اِف.
 -9دمحم ذالد القمخاكل  29 -زنٌ -موندسَ سبرا  -دمنوكرَ تـ اـتقالى مف مقر يكـ اِثنجف المكانؽ
 20نكنمبر  2017بفد اف داهمت قكات اِمف مقر ـملٌ كقامكا بأذتطانٌ الً مكاف كجر مفلكـ ختٍ
اِف.
 -10دمحم خجر  20 -زنٌ -طالب بكلجٌ الطب البجطرل جامفٌ دمنوكرَ سبرا  -دمنوكرَ تـ اـتقالى
اثناء زجرة بأخد سكارع مدينٌ دمنوكر يكـ األخد المكانؽ  19نكنـ بر  2017كقامكا بأذتطانٌ الً
مكاف كجر مفلكـ ختٍ اِف.
 -11ـبدالرخمف اشّف  22 -زنٌ -طالب بمفود الذدمٌ اَجتماـجٌ  -دمنوكرَ قامت قكات األمف
اـتقالى مف منزلٌ يكـ األخد المكانؽ  19نكنمبر  2017كقامكا بأذتطانٌ الً مكاف كجر مفلكـ ختٍ
اِف.
 -12ـبدالرخمف كلجد ـبداؿمنفـ  21 -زنٌ -طالب بكلجٌ الوندزٌَ أبك الريش  -دمنوكرَ قامت قكات
األمف اـتقالى مف منزلٌ يكـ األخد المكانؽ  19نكنمبر  2017كقامكا بأذتطانٌ الً مكاف كجر مفلكـ
ختٍ اِف.
 -13مشطهً شبرل ـجطٌ  19 -زنٌ -طالب بكلجٌ اِداب  -جامفٌ دمنوكرَ سبرا  -دمنوكرَ قامت
قكات األ مف اـتقالى مف مقر ـملٌ بمخؿ مّبس رياؿجٌ يكـ األخد المكانؽ  19نكنمبر  2017كقامكا
بأذتطانٌ الً مكاف كجر مفلكـ ختٍ اِف.
 -14اخمد ـامر  21 -زنٌ -طالب بمفود الذدمٌ اِجتماـجٌ  -دمنوكرَ سبرا  -دمنوكرَ قامت قكات
األمف اـتقالى مف مقر ـملٌ بمخؿ مكاد كذاُجٌ يكـ األ خد المكانؽ  19نكنمبر  2017كقامكا بأذتطانٌ
الً مكاف كجر مفلكـ ختٍ اِف.
 -15ـمرك ذالد زكيداف  19 -زنٌ -طالب بكلجٌ التجارة  -جامفٌ دمنوكرَ ابكالريش  -دمنوكرَ تـ
اـتقالى اثناء زجرة بأخد سكارع مدينٌ دمنوكر يكـ األخد المكانؽ  19نكنمبر  2017كقامكا بأذتطانٌ
الً مؾاف كجر مفلكـ ختٍ اِف.
 -16خزجف رجب سمٌ  20 -زنٌ -خاشؿ ع دبلكـ شنايقَ يفمؿ امجف مذازف باخد سركات الفطكرَ
ابكالريش  -دمنوكرَ قامت قكات األمف اـتقالى مف مقر ـملٌ يكـ األخد المكانؽ  19نكنمبر 2017
كقامكا بأذتطانٌ الً مكاف كجر مفلكـ ختٍ اِف.
 -17دمحم إزماـجؿ اؿخبركؾ  22 -زنٌ -طالب بكلجٌ األداب  -جامفٌ دمنوكرَ سبرا  -دمنوكرَ تـ
اـتقالى أثناء زجرة بأخد سكارع مدينٌ دمنوكر يكـ األخد المكانؽ  19نكنمبر  2017كقامكا باذتطانى
إلٍ مكاف كجر مفلكـ ختٍ اِف.
http://bit.ly/2AwBlgg
ازتمرار اِذتهاء القزرم بخؽ الساب "خزجف إبراهجـ" مف القلجكبجٌ
قجاـ قكات األمف بمخانظٌ القلجكبجٌ باَذهاء القزرم بخؽ الساب /خزجف إبراهجـ َ كذلؾ منذ القبض
التفزهً ـلجى يكـ  29نكنمبر  َ2017مف أماـ منزلى بمدينٌ الذانكٌَ دكف زند مف القانكفَ كاقتادكق
لجوٌ مجوكلٌhttp://bit.ly/2BMdrM9 .

ازتمرار اَذتهاء القزرم بخؽ الساب"إبراهجـ خمكدة زلجـ" مف القلجكبجٌ
قجاـ قكات األمف بمخانظٌ القلجكبجٌ باَذهاء القزرم بخؽ الساب /إبراهجـ خمكدة
زلجـ  24 -ـاما -لجزانس خقكؽَ كذلؾ منذ القبض التفزهً ـلجى يكـ  17نكنمبر
 َ2017مف منزلى بمدينٌ الذانكٌَ دكف زند مف القانكفَ كاقتادكق لجوٌ مجوكلٌ .
http://bit.ly/2B2DhhH

ما زاؿ دمحم الزجد السكيخًَ موندسَ يتفر ض لّذتهاء القزرم للجكـ الػ 22ـلٍ
التكالً.
نقد تـ اـتقالى تفزهجناَ دكف زند مف القانكفَ منذ  11نكنمبر/تسريف الثانً الماؿًَ
ـلٍ يد قكات األمف المشريٌَ كاقتادتى إلٍ مكاف كجر مفلكـَ كلـ يفلـ ذكيى مكاف
اـتقالى كِ زبب اـتقالى  .كأؿاؼ ذككق أنى يفمؿ بإخدل السركات نً القاهرةَ كتـ
اـتقالى مف زكنى بالقاهرةَ كهك كزمّء مف الفمؿ آذريف  .كتقدـ ذككق ببّكات
للجوات المفنجٌ التابفٌ للزلطات المشريٌَ كلـ يتـ الرد ـلجوـَ كما لـ يتـ ـرؿى
ـلٍ النجابٌَ أك أم جوٌ تخقجؽَ ختٍ اآلف مما يزيد تذكنوـ ـلجى  .يذكر أنى مف أبناء المنشكرة -
مدانظٌ الدقولجٌhttp://bit.ly/2jXtqyM .
مطالبات بإجّء مشجر "أزامٌ دمحميف" بفد إذهاءق قزر نا ألكثر مف زبفٌ أسور
"أزامٌ شّح دمحميف " الطالب بالهرقٌ األكلٍ بكلجٌ التجارة
ِ تزاؿ قكات األمف تيذهً قزر نا
بػ #المنشكرةَ ألكثر مف زبفٌ أسور ـلٍ التكالًَ منذ اـتقالى بتارير  4مايك الماؿً أثناء ذركجى
مف الجامفٌَ كِ يفلـ ذكيى مقر اختجازق ختٍ اآلفhttp://bit.ly/2Ay3ZO2 .
إذتهاء قزرم بخؽ مكاطف مف أبناء المنشكرة منذ 3أياـ
ِ تزاؿ قكات األمف تيذهً قزر نا "دمحم مجدم كامؿ النجار "  24زنٌَ خاشؿ ـلٍ
بكالكريكس تجارةَ كأخد أبناء مدينٌ المنشكرة بالدقولجٌَ منذ اـتقالى يكـ الذمجس
 30نكنمبر أثناء تكاجدق بالقاهرةhttp://bit.ly/2jjWH7o .

#اخمد_زهراف  27زنى مف قريٌ برطس مخانظٌ الججزق مدير تللجؼ نٍ الباتجى متزكج كـندق كلد
كبنت كنٍ انتظا ر مكلكد الجكـ  .اتاذد كهك راجق مف سللى مف ـلٍ ككنٍ سكب الزاـى 1شباخا يكـ
الذمجس اخمد لجس لى ال انتماء ِل جماـى كجر انى خر سريؼ للايٌ اِف لـ يفرؼ اهلى ـنى ال سئ
.
ٍ اهلى زالما مفانا كخزبنا هللا كنفـ الككجؿ
اخمد مذتهٍ قزريا انسركا ـنى اللوـ ردق ال ن
https://goo.gl/YABZkv
للجكـ الرابق ـلٍ التكالً تزتمر قكات األمف نً إذهاء الطالب "إبراهجـ طارؽ -
الهرقٌ الثالثٌ كلجٌ الوندزٌ " قزريا كإنكار كجكدق نً جمجق األقزاـ كالزجكفَ كذلؾ
هرة..
 28نكنمبر الماؿً مف أخد سكارع القا
بفد اذتطانى مزاء
https://goo.gl/d2NGXr

 3ديزمبر
إزّـ ـبدالفزيز شخهً زمجؿ كـؿك نقابٌ الشخهججف َ كاف نً طريقى للككيت أمس ظورا كقبؿ
ازتقّلى الطاُرة نً مطار القاهرة أبلم أزرتى ـبر الواتؼ أف هناؾ رجؿ أمف طلب منى الذهاب مفى
إلٍ جوٌ كجر مفلكمٌ َكمنذ ذلؾ الكقت كهك مذتهً كهاتهى مللؽَ ـلٍ مدار الجكـ خاكلنا التكشؿ أليٌ
مفلكمٌ ـف مكانى دكف جدكلَتكاشلت مق األزتاذ ـبدالمخزف زّمٌ نقجب الشخهججف الذم خاكؿ
بدكرق كلكف دكف جدكل  .لجزت هذق الكاقفٌ الكخجدة  ....نمنذ ظط يكما اقتخمت قكات أمف نجّ الزـ يؿ
الزجد طى إبراهجـ مدير تخرير الترجمٌ بككالٌ أنباء السرؽ األكزط كقبؿت ـلٍ نجلى كهك زمجؿ
 3تللرانات
شخهً يفمؿ بفقد نً ككالٌ أنباء السرؽ األكزط كازمى ـمر الزجد طى َكالدق أرزؿ
للرُازٌ كالناُب الفاـ ككزير الداذلجٌ ـف اذتهاء نجلىَ كـندما لـ يشلى رد قدـ بّكا ؿ لناُب الفاـَ لـ
أـرؼ بالكاقفٌ زكل أمس كـلٍ مدار عط زاـٌ خاكلنا التكشؿ إلٍ مكاف اختجازق دكف جدكلَ
كتكرر نهس األمر نً الكاقفٌ الزابقٌ خجث تكاشلت مق الزجد نقجب الشخهججف الذم خاكؿ بدكرق
التكشؿ لمفلكمٌ لكف دكف جدكل  .كأماـ هذا األمر أك هذق الجريمٌ َنخمؿ كزير الد اذلجٌ مزؤكلجٌ
زّمٌ الزمجلجف إزّـ ـبدالفزيزَ كـمر الزجدَ كنؤكد أننا زنتقدـ ببّغ للناُب الفاـ بازـ نقابٌ
الشخهججف يتؿمف هذق الكقاُق التً تنتوؾ القانكف كالدزتكر كـلٍ رأزوا اختجاز كإذهاء الزمجلجف دكف
كجى خؽ أك أم زند قانكنًhttp://bit.ly/2nuUsTf .
سوريف
.
 ازتمرار اَذهاء القزرم بخؽ زامد دمحم ابكزجد اخمد ألكثر مف
مازالت قكات األمف ترنض اَنشاح ـف مقر اختجاز المكاطف " زامد دمحم ابكزجد اخمد " َ مفلـ
بمدرزٌ النور الفظجـ بقريٌ جماجمكف بمخانظٌ كهر السجر َ منذ اف تـ اـتقالى ـلٍ مد قكات األمف مف
مقر ـملى َ يكـ الثّثاء  12زبتمبر/آيلكؿ  َ2017كاقتجادق إلٍ جوٌ كجر مفلكمٌ ختٍ اآلف َ خجث
قدمت أزرتى الفديد مف البّكات للزلطات المشريٌ للمطالبٌ بالكسؼ ـف مكاف اختجازق ك هك ما لـ
يتـ ختً األف https://goo.gl/DXzv75 .
التكالً
.
ما زاؿ أخمد دمحم مخمكد ـزكرَ 25ـامناَ يتفرض لّذتهاء القزرم للجكـ الزابق ـلٍ
نقد تـ اـتقالى تفزهجناَ دكف زند مف القانكفَ مف مدينٌ نشر بالقاهرةَ منذ  27نكنمبر/تسريف الثانً
الماؿًَ ـلٍ يد قكات األمف المشريٌَ كاقتادتى إلٍ مكاف كجر مفلكـ َ كلـ يفلـ ذكيى مكاف اـتقالى كِ
زبب اـتقالى .كتقدـ ذككق ببّكات للجوات المفنجٌ التابفٌ للزلطات المشريٌَ كلـ يتـ الرد ـلجوـَ كما
لـ يتـ ـرؿى ـلٍ النجابٌَ أك أم جوٌ تخقجؽَ ختٍ اآلف مما يزيد تذكنوـ ـلجى  .يذكر أنى مف أبناء
مدينٌ مركز ديرب نجـ  -مخانظٌ السرقجٌَ كخاشؿ ـلٍ اللجزانس مف كلجٌ الدـكة جامفٌ األزهر لفاـ
http://bit.do/dVBrT .2014
اَذهاء القزرم مشجر "ـبد الفزيز أبك ذسبى" بفد القبض ـلجى دكف زند قانكنً
للجكـ الرابق ـلٍ التكالً تزتمر قكات األمف نً إذهاء المكاطف المشرم "عبد الفزيز أبكذسبى"َ الذم
يفمؿ موندسَ نقد تـ اـتقالى تفزهجناَ دكف زند مف القانكفَ مف منزلىَ منذ  29نكنمبر/تسريف الثانً
الماؿًَ ـلٍ يد قكات األمف المشريٌَ كاقتادتى إلٍ مكاف كجر مفلكـَ كلـ يفلـ ذكيى مكاف اـتقالى كِ
زبب اـتقالى  .يذكر أنى مف أبناء قريٌ أبكذسبى  -مركز دزكؽ  -مخانظٌ كهرالسجرَ كتقدـ ذككق
ببّكات للجوات المفنجٌ التابفٌ للزلطات المشريٌَ كلـ يتـ الرد ـلجوـَ كما لـ يتـ ـرؿى ـلٍ النجابٌَ
أك أم جوٌ تخقجؽَ ختٍ اآلف مما يزيد تذكنوـ ـلجىhttps://goo.gl/UNanjE .

ديزمب
ر
4
القبض التفزهً ـلٍ طالبجف بكلجٌ الطب كاقتادتوما لجوٌ كجر مفلكمٌ
اـتقلت قكات األمف ـشر يكـ الزبت  2ديزمبرَ اثنجف مف طّب كلجٌ الطب بجامفٌ المنشكرةَ كذلؾ
مف سارع الترـٌ بالمنشكرةَ كاقتادتوا لجوٌ كجر مفلكمٌ ختٍ اآلفَ كهـ-:
_الزجد كلكشَ  23زنٌَ الطالب بالهرؽة الرابفٌ بكلجٌ طب األزناف بجامفٌ المنشكرةَ يقجـ بػمركز
أجا.
_أخمد ـجزًَ  23زنٌَ الطالب بالهرقٌ الرابفٌ بكلجٌ طب األزناف بجامفٌ المنشكرةَ كهك أخد أبناء
مخانظٌ دمجاطhttps://goo.gl/qTezwV .
ازتمرار اَذهاء القزرم بخؽع ـ كاطنجف مف اللربجٌ .
ِ تزاؿ الزلطات المشريٌ ترنض اَنشاح ـف مقر اختجاز ع مف المكاطنجف َ تـ اـتقالوـ مف نترات
متهاكتٌ ك هـ :
ض -الدكتكر/مخمكد رساد  -ضغـاـ -تـ اـتقالى بتارير صظ أكتكبر ؼضصط بدكف زند مف القانكف َ ك هك
يفانً مف مرؿً الزكر ك القلب َ باَؿانٌ لحلطٌ نً قدمى.
ط-رؿا دزكقً كانـ -صظـاـ -مف قريٌ شاف الخجر بمركز بزجكف َ شخهً بجريدة نجتك َ متزكج ك
لديى طهؿ َ مذتهً قزري نا منذ اـتقالى مف طنطا يكـ اؿ ػض مف أكتكبر ؼضصط .
ظ-إبراهجـ أبك الفزـ داككد  -غغـاـ -مف قريٌ الفتكة َ مدير مدرزٌ َ متزكج ك لديى ع مف األبناء َ تـ
إذهاءق قزري نا منذ اـتقالى يكـ اؿ ؽض مف نكنمبر ؼضصط مف مدينٌ القطكر َ ك يفانً مف ـدة أمراض
منوا الزكر ك جلطٌ بقدمى الجزرل .
ع-مخمكد أبك الجزيد رؿكاف -ططـاـ -قريٌ إبسكام َ ذريح كلجٌ أشكؿ الديف جامفٌ األزهر َ مذتهً
قزري نا منذ اـتقالى مف منزلى نً اؿطط مف نكنمبر ؼضصط https://goo.gl/6nrPRg .
مازاؿ دمحم ـبد الرخمف يكزؼَ  28ـامناَ موندسَ بتفرض لّذتهاء القزرم للجكـ الزادس ـلٍ
التكالً.
نقد تـ اـتقالى تفزهجناَ دكف زند مف القانكفَ مف منزلىَ منذ  29نكنمبر الماؿًَ ـلٍ يد قكات األمف
المشريٌَ كاقتادتى إلٍ مكاف كجر مفلكـَ كلـ يفلـ ذكيى مكاف اـتقالى كِ زبب اـتقالى  .كتقدـ ذككق
ببّكات للجوات المفنجٌ التابفٌ للزلطات المشريٌَ كلـ يتـ الرد ـلجوـَ كما لـ يتـ ـرؿى ـلٍ النجابٌَ
أك أم جوٌ تخقجؽَ ختٍ اآلف مما يزيد تذكنوـ ـلجى  .يذكر أنى مف أبناء مخانظٌ الزكيسَ كيفمؿ
موندس زراـًَ متزكج كلديى طهؿhttps://goo.gl/KE1z5P .
ازتمرار اَذهاء القزرم بخؽ الساب"دمحم جابر" مف الفريش
قجاـ قكات األمف بسماؿ زجناء باَذهاء القزرم بخؽ الساب /دمحم جابر إبراهجـ أبك
خح  20-ـاـ -طالب بالمفود الفالً للفلكـ التجاريٌ كالخازب اآللً بالؿاخجٌَ كذلؾ
منذ القبض التفزهً ـلجى ثانً أياـ رمؿاف الماؿًَ دكف زند مف القانكف كاقتجادق
لجوٌ مجوكلٌ  .كمركز السواب لخقكؽ اَنزاف يديف القبض التفزهً كاَذهاء
القزرم بخؽ الطالبَ كيخمؿ كزارة الداذلجٌ مزؤكلجٌ زّمتىَ كيطالب بالكسؼ
ـف مقر اختجازق كاَنراج ـنىhttps://goo.gl/wjfeqo .

ازتمرار اَذهاء القزرم بخؽ مكاطف مف المنكنجٌ للجكـ اؿ 16ـلً التكالً .
/دمحم أبك ركاش دمحم
ِ تزاؿ الزلطات المشريٌ ترنض اَنشاح ـف مقر اـتقاؿ المكاطف
الدـكسًَ مف منسأة زلطاف بمنكؼ نً مخانظٌ المنكنجٌَ خجث تـ اـتقالى األخد ؾض نكنمبر/تسريف
الثانً َ مف مقر ـملى بالتجمق الذامسَ خجث لـ يمضم ـلً ـرزى زكم صض أياـ منذ تارير اـتقالى
https://goo.gl/X4qZ4G .

الفشابٌ اللٍ بتدير سبى الدكلٌ اللٍ ـايسجف نجوا النواردة ذطهكا اخمد جابر
(ركنٍ) مف قداـ باب الكلجٌ كهك مركح َ ركنٍ كاف رُجس اتخاد هندزٌ الفاسر
لمدة زنتجف كنٍ الزنتجف دكؿ خشؿ كذا خراؾ طّبٍ كاِتخاد كاف اكؿ الشؼ َ
منوـ اؿراب ازتمر خكالٍ ازبكع لفزؿ الفمجد َ ركنٍ اتقبض ـلجى قبؿ كدق
ـساف نساطى الزجازٍ نٍ الكلجٌ خاكلنا نكشؿ ِل خد ممكف يفرنلنا مكاف َ
اتقالنا " انى نٍ مقر امف الدكلٌ كمش هجذرج قبؿ انتذابات اِتخاد ما تذلص" نٍ الجكمجف اللٍ ناتكا تـ
نتد باب الترسد ِنتذابات اِتخاد َ ركنٍ تجاكز الذمس زنجف نٍ الكلجٌ نبالتالٍ ملكش الخؽ نٍ
الترسد مف أزازى َ لكف ـساف كاف مكجكد مق الطلبٌ اللٍ بتقدـ كرؽ الترسد كاللٍ خشؿ كـ كبجر
مف التجاكزات مفاهـ لدرجٌ اف نجى ناس قدمت الكرؽ كازموا منزلش .ركنٍ المهركض ـؿك لجنٌ
اِسراؼ ـلٍ اِنتذابات هك ككاخد تبق رـايٌ الطّب ك كاف بجتذانؽ مق المكظهجف ـساف خؽ الطلبٌ
نٍ انوـ يقدمكا كرؽ ترسجخوـ كاف بجخاكؿ يمنق بال سكؿ التجاكزات اللٍ كانت بتخشؿ ككنى ذاض
اِجراُات دل كنجد نجوا  3زنجف كرا بفض نفارؼ ايى اللٍ مهركض يتفمؿ .اخنا رزمجا منفرنش
ركنٍ نجف كجر بمكالمٌ تلجهكف مف كاخد شاخبنا ـف طريؽ ظابط نٍ امف الدكلى مفرنتى َ ركنٍ
رزمجا مذتهٍ قشريا كاخنا منفرنش هك نجفhttps://goo.gl/d2WFUh .
 5ديزمبر
الكلد دق إزمى ـمر ا لدالً ـندق غض زنٌ إتاذد مف ؾ أياـ مف بجتى كمف زاـتوا
مذتهً كمخدش يفرؼ ـنى خاجٌ  .كبفدها بجكمجف راخكا اذدكا أبكق كبفدها
بجكمجف ابكق ذرج كلما نً البجت قالكلى ـمر نجف قالوـ أدـكا لى ـمر نً سدق
كبجرق .نً األشؿ ـمر الكلد الشلجر دق بجفمؿ مراقبٌ بسكؿ مزتمر نً الؽ زـ
يفنً بجركح ـندهـ ؼ مفرنش لجى يركخكا لوـ بجت كلجى يذدكا ابكق ك يفملكا نجى
كداhttps://goo.gl/wVtvhn .
ازتمرار اَذهاء القزرم بخؽ الزجدة "نكرا شادؽ دمحم السرقاكم "-طظـاـ-للسور الثالث ـلً
التكالً َ خجث تـ اـتقالوا مف أما ـ مدرزٌ الفجمً النمكذججٌ بدكف زند مف القانكف َ ك ظور إزموا
الجكـ ؿمف المفركؿجف بنجابٌ أمف الدكلٌ الفلجا َ بدكف مخامً أك مفرنٌ مكاف اختجازها َ كما يذكر
أنوا أـ لزبفٌ أطهاؿ منوـ طهلٌ مفاقٌhttp://bit.do/dVUH8 .

 6ديزمبر
ـ ازاؿ دمحم ـبد الكاخد تفلبَ طالبَ يتفرض لّذتهاء القزرم للجكـ الزادس ـلٍ
التكالً.
نقد تـ اـتقالى تفزهجناَ دكف زند مف القانكفَ مف منزلىَ منذ  01ديزمبر/كانكف األكؿ
الجارمَ ـلٍ يد قكات األمف المشريٌَ كاقتادتى إلٍ مكاف كجر مفلكـَ كلـ يفلـ ذكيى
مكاف اـتقالى كِ زبب اـتقالى .كتقدـ ذككق ببّكات للجوات المفنجٌ التابفٌ للزلطات
المشريٌَ كلـ يتـ الرد ـلجوـَ كما لـ يتـ ـرؿى ـلٍ النجابٌَ أك أم جوٌ تخقجؽَ
ختٍ اآلف مما يزيد تذكنوـ ـلجى  .يذكر أنى مف أبناء قريٌ كمسجش  -مركز تّ -
مخانظٌ المنكنجٌَ كطالب بالمفود الهنً الشخًhttp://bit.do/dVUHP .

سككل مقدمٌ مف أزرة الدكتكر أيمف خانظ جبر طبجب بجطرم الزف  40زنى قطكر
كربجى خجث تـ القبض ـلجى منذ ثّثى اياـ مف قبؿ قكات سرطجٌ كلـ يفرض ـلٍ
النجابٌ الفامٌ إلٍ اآلف كتخمؿ ازرق الدكتكر ايمف جبر الزلطا ت المزؤلجى ـف
زّمتى http://bit.do/dVUHV .

 7ديزمبر
ازتمرار اَذهاء القزرم بخؽ  4مكاطنجف مف اَزكندريٌ
بفد القبض التفزهً ـلجوـ
ازتمرار قكات األمف بـ خانظٌ اِزكندريٌ نً اَذهاء
القزرم بخؽ  4مكاطنجفَ كذلؾ بفد القبض التفزهً ـلجوـ
يكـ اَثنجف  4ديزمبر  َ2017مف أخد الكانجوات بككرنجش
المخانظٌَ دكف زند مف القانكفَ كاقتجادهـ لجوٌ مجوكلٌَ كهـ:
ض-دمحم اخمد
ط-أسرؼ الهراش
ظ-ـمر ـاطؼ
ع-دمحم سخاتٌ http://bit.do/dVYf8
إزتمرار اَذهاء القزرم لػ ميفلـ بػاألزكندريٌ للجكـ الذامس ـلٍ التكالً
"مخمكد ـبد هللا اِزكندرانً " ميفلـَ أخد أبناء مدينٌ نكة
ِ تزاؿ قكات األمف تيذهً قزر نا
بػ #كهر_السجرَ للجكـ الذامس ـلٍ التكالً منذ اـتقالى مف اَزكندريٌَ يكـ األخد الماؿً  3ديزمبرَ
كاقتجادق لجوٌ غير مفلكمٌَ كِ يفلـ ذكيى مقر اختجازق ختٍ اآلفhttp://bit.do/dVUKc .
بفد القبض التفزهً ـلجى للمرة الثالثٌ ..اَذهاء القزرم للساب "ـبدهللا شبخً ـلً" مف الدقولجٌ
قجاـ قكات األمف بمخانظٌ الدقولجٌ باَذهاء القزرم بخؽ الساب /ـبد هللا شبخً ـلً إبراهجـ يكنس -
طالب جامفً َ-كذلؾ منذ القبض التفزهً ـلجى يكـ  5ديزمبر  َ2017مف منزلى بمدينٌ بلقاس ذامس
بمركز بلقاسَ دكف زند مف القانكفَ كاقتجادق لجوٌ مجوكلٌ  .يذكر أف ـبدهللا زبؽ القبض التفزهً

ـلجى مرتجف قبؿ هذا خكـ ـلجى نً المرة اآلكلٍ بالزجف لمدة ـاـ كقؿاها كذرجَ ثـ قبض ـلجى مرة
أذرل كقؿٍ سورا كنشؼ ثـ ذرجhttp://bit.do/dVUKN .
 8ديزمبر
إزتمرار اَذهاء القزرم لػ ميفلـ بػ#المنجا للجكـ الػ  12ـلٍ التكالً
ِ تزاؿ قكات األمف تيذهً قزر نا "رؿا نتخً ـبدالوادم ـبد الزّـ "  33زنٌَ
ميفلـَ للجكـ الثانً ـسر ـلٍ التكالً منذ اـتقالى يكـ اِثنجف  27نكنمبر الماؿً
أثناء ذهابى إلٍ مقر ـملىَ كاقتجادق لجوٌ كجر مفلكمٌَ كِ يفلـ ذكيى مقر اختجازق
ختٍ اآلفhttp://bit.do/dVYaA .
القبض التفزهً ـلٍ ميفلـ بالسرقجٌ
اـتقلت قكات األمف “زمجر دمحم ـبدالدايـ ـبدالمججد ”  46زنٌَ ميفلـ بإخدل مدارس أبك خمادَ ك يقجـ
 3ديزمبرَ دكف زند مف
بقريٌ سنبارة التابفٌ لمدينٌ أبك خماد بالسرقجٌَ كذلؾ يكـ األخد الماؿً
القانكف كاقتجادق إلٍ جوٌ كجر مفلكمٌhttp://bit.do/dVYax .
اـتقاؿ مخازب مف أماـ منزلى بالدقولجٌ
ألقت قكات األمف القبض ـلٍ “دمحم خهنٍ قطب ”  37زنٌَ مخازبَ كيقجـ بمدينٌ الذانكٌ بمخانظٌ
القلجكبجٌَ كذلؾ ظور يكـ الثّثاء  5ديزمبر مف أماـ منزلى ـقب ـكدتى مف الفمؿ كاقتجادق إلٍ جوٌ
كجر مفلكمٌhttp://bit.do/dVYax .
اـتقاؿ مكاطف أثناء زيارة أخد أقاربى بخكش ـجزٍ بالبخجرة
ألقت قكات األمف القبض ـلٍ “ـبدالمخزف دمحم خمكدة ”  52زنٌَ كذلؾ أثناء زيارة أخد أقاربى
بمركز خكش ـجزٍ التابق لمخانظٌ البخجرةَ يكـ األخد الماؿً  3دمزمبر كاقتجادق لجوٌ كجر مفلكمٌ.
يذكر أنى مف أبناء دمنوكر – مخانظٌ البخجرةَ كيفمؿ موندس زراـًhttp://bit.do/dVYax .
القبض التفزهً ـلٍ مفاؽ مف مقر ـملى بكهر السجر
اـتقلت قكات ا ألمف يكـ اَثنجف  4ديزمبر “دمحم طى خماد ”  43زنٌَ يقجـ بمدينٌ بلطجـ بكهر السجرَ
مف مخؿ ـملى بمدينٌ بلطجـَ بفد مشادرة زجارتى الذاشٌَ كاقتادتى إلٍ جوٌ كجر مفلكمٌَ كِ يفلـ
ذكيى مقر اختجازق .يذكر أنى أخد مشابً أخداث “الخرس الجموكرم” نٍ يكلجك  َ2013خجث أشجب
برصاشٌ تزببت نً بتر زاقىَ كيزتفجف بفكاز http://bit.do/dVYax
إزتمرار اَذهاء القزرم لمكاطف بالدقولجٌ منذ 12يكما
تيذهً قكات األمف قزر نا “ـمر دمحم مشطهٍ الزجد ”  23زنٌَ بكالكرمكس تجارةَ كهك أخد أبناء
مدينٌ المنشكرة بالدقولجٌَ منذ اـتقالى يكـ الذمجس  23نكنمبر الماؿًَ كِ يفلـ ذكيى مقر اختجازق
http://bit.do/dVYax

مخاـ بالقاهرة كإذهاُى قزرا منذ أزبكع
القبض التفزهً ـلٍ
و
كما كرد إلجناَ اـتقلت قكات األمف “أخمد دمحم أبكمكزٍ ”  32زنٌَ كهك أخد أبناء مخانظٌ دمجاطَ
كذلؾ يكـ األربفاء  29نكنمبر  َ2017أثناء ـكدتى مف مقر ـملى بالقاهرةَ كاقتادتى لجوٌ كجر مفلكمٌَ
كِ يفلـ ذكيى مقر اختجازقhttp://bit.do/dVYax .
مطالبات بإجّء مشجر “أزامٌ دمحميف” بفد إذهاءق قزر نا منذ  7أسور
تيذهً قكات األمف قزر نا “أزامٌ شّح دمحميف ” الطالب بالهرقٌ األكلٍ بكلجٌ التجارة بالمنشكرة َ منذ
.
اـتقالى بتارير  4ـ ايك الماؿً أثناء ذركجى مف الجامفٌَ كِ يفلـ ذكيى مقر اختجازق ختٍ اآلف
http://bit.do/dVYax
إذتهاء قزرم بخؽ مكاطف مف أبناء المنشكرة منذ 3أياـ
ِ تزاؿ قكات األمف تيذهً قزر نا “دمحم مجدم كامؿ النجار ”  24زنٌَ خاشؿ ـلٍ بكالكريكس تجارةَ
 30نكنمبر أثناء تكاجدق بالقاهرة .
كأخد أبناء مدينٌ المنشكرة بالدقولجٌَ منذ اـتقالى يكـ الذمجس
http://bit.do/dVYax
إذهاء قزرم بخؽ سقجقجف بالقلجكبجٌ منذ 10أياـ
ِ تزاؿ قكات األمف تكاشؿ اَذهاء القزرم بخؽ سقجقجف مف أبناء مخانظٌ القلجكبجٌَ ألكثر مف 10
أياـ منذ اـتقالوماَ كاقتجادهما لجوٌ كجر مفلكمٌَ كهـ:
“إبراهجـ خمكدة زلجـ”  25زنٌَ الخاشؿ ـلٍ لجزانس خقكؽَ تـ اـتقالى نجر الجمفٌ  17نكنمبرَ مف
منزلى بمدينٌ الذانكٌ مخانظٌ القلجكبجٌَ كاقتادتى لجوٌ كجر مفلكمٌ.
“يازر خمكدة زلجـ ”  29زنٌَ كالخاشؿ ـلٍ بكالكريكس زراـٌ كييقجـ بمدينٌ الذانكٌَ تـ اـتقالى يكـ
.
اَثنجف  20نكنمبرَ كذلؾ مف كمجف أمنً بطريؽ ـملى بمدينٌ الفاسر مف رمؿاف
http://bit.do/dVYax
القبض التفزهً ـلٍ ميفلـ بكهر السجر كإذهاءق قزر نا
اـتقلت قكات األمف يكـ الثّثاء  5ديزمبر “إبراهبـ ـبدالفزيز الشفجدل” ميفلـ رياؿجاتَ كيقجـ بمدينٌ
 5ديزمبرَ كاقتادتى لجوٌ كجر مفلكمٌ .
بجّ بمخانظٌ كهر السجرَ كذلؾ يكـ الثّثاء الماؿً
http://bit.do/dVYax
القبض التفزهً ـلٍ ميفلـ بالمنكنجٌ
اـتقلت قكات األمف “رؿا تفلب ” 55زنٌَ ميفلـ مف منزلىَ يكـ الجمفٌ  1ديزمبر ذّؿ خملٌ
مداهمات لفدد مف منازؿ األهالً بمدينٌ تّ التابفٌ لمخانظٌ المنكنجٌَ كاقتادتى إلٍ مكاف كجر مفلكـَ
كِ يفلـ ذكيى مقر اختجازقhttp://bit.do/dVYax .
اَذهاء القزرم مشجر طبجب بجطرم للجكـ الفاسر ـلٍ التكالً
ِ تزاؿ قكات األمف تيذهً قزر نا ”أخمد الزجد البزطكيزً إبراهجـ ”  23زنٌَ طبجب بجطرمَ يفمؿ نً
سركٌ ركؾ سجلد انترناسجكناؿ بالمفادلَ للجكـ الفاسر ـلٍ التكالًَ ـقب اـتقالى مف مدينٌ نشر

سارع ـباس الق قادَ مزاء يكـ الثّثاء  28نكنمبر الماؿًَ كاقتجادق لجوٌ كجر مفلكمٌ ختٍ اآلف .
يذكر أنى أخد أبناء مدينٌ أجا بالدقولجٌhttp://bit.do/dVYax .
أخمد زمجر جكدزيّ ـؿك المجمكـٌ تـ اؿ قبض ـلجى نً مطار القاهرة منذ ؽض يكم نا أثناء زهرق
لّلتخاؽ بفملى نً باِمارات َ كلـ يتمكف ذكيى مف مفرنى مكانى ختً اِف كِ ختً التوـ المكجى لى .
اِف يتـ ذطؼ ساب زملكاكم أماـ أزرتى نً المطار دكف تكججى لى أم إتواـ كِ نفرؼ ختً مكاف
خقكؽ كهً تككجؿ مخاـ !
ق
مخبزى َ كمخركـ مف أدنً
http://bit.do/dVYfn
ازتمرار اَذهاء القزرم بخؽ "أخمد لطهً زلجماف" مف الفريش ألكثر مف ـامجف
ازتمرار قكات األمف بمخانظٌ سماؿ زجناء نً اَذهاء القزرم بخؽ المكاطف  /أخمد لطهً زلجماف
أخمد أبكخح  -يفمؿ ببريد الفريش َ -كذلؾ منذ القبض التفزهً ـلجى مف مقر ـملى يكـ  13أكتكبر
 َ2015دكف زند مف القانكفَ كاقتجادق لح هٌ مجوكلٌ  .كالمذتهً متزكج كلديى أزرة مككنٌ مف 7
.
أنرادَ تـ كقؼ راتبى منذ القبض التفزهً ـلجىَ ألنى ِ يكجد ما يثبت أنى تـ اـتقالى ختٍ اآلف
http://bit.do/dVYf3
 4ـلٍ اؿتكالً
ازتمرار اَذهاء القزرم بخؽ مكاطف مف كهر السجر للجكـ اؿ
ِ تزاؿ قكات األمف المشريٌ ترنض اَنشاح ـف مكاف تكاجد المكاطف  /دمحم طى خماد َ متزكج ك
ـندق  3أبناء َ خجث تـ اـتقالى يكـ الثّثاء  5ديزمبر/كانكف األكؿَ مف مخؿ ـملى ك مف ثـ اَزتجّء
ـلٍ زجارتى الذاشٌ َ كلـ يزتدؿ ـلٍ مكانى ختٍ اآلفhttp://bit.do/dVYgB .

 10ـلً التكالً .
ازتمرار اَذهاء القزرم بخؽ مكاطف مف كهر السجر للجكـ اؿ
ِ تزاؿ الزلطات المشريٌ ترنض اَنشاح ـف مقر اـتقالى المكاطف /ـبد الفزيز مدخت ابكذسبى-
24ـاـ -خاشؿ ـلٍ بكالكريكس هندزٌ َ مف دزكؽ بمخانظٌ كهر السجر َ خجث تـ اـتقالى مف منزلى
مف قبؿ قكات األمف المشريٌ يكـ الثّء  28نكنمبر/تسريف الثانً ؼضصط http://bit.do/dVYgS .
 9ديزمبر
"ـمر طى" ؿخجٌ جديدة مف ؿخايا اَذتهاء القزرم بالججزة
ِزاؿ "ـمر ذالد طى أخمد "َ البالم مف الفمر  23ـامناَ طالبَ يتفرض لّذتهاء
القزرم للجكـ التازق ـلٍ التكالًَ نقد تـ اـتقالى تفزهجناَ دكف زند مف القانكفَ
أثناء رخلٌ بمخانظٌ أزكافَ منذ  30نكنمبر/تسريف الثانً  َ2017ـلٍ يد قكات
األمف المشريٌَ كاقتادتى إلٍ مكاف كجر مفلكـَ كلـ يفلـ ذكيى مكاف اـتقالى كِ
زبب اـتقالى .يذكر أنى مف أبناء قريٌ الخً  -مركز الشؼ  -مخانظٌ الججزةَ كطالب بكلجٌ الزراـٌ
جامفٌ األزهرَ كتقدـ ذككق ببّكات للجوات المفنجٌ التابفٌ للزلطات المشريٌَ كلـ يتـ الرد ـلجوـَ
.
كما لـ يتـ ـرؿى ـلٍ النجابٌَ أك أم جوٌ تخقجؽَ ختٍ اآلف مما يزيد تذكنوـ ـلجى
http://bit.do/dVYbo

اِذهاء القزرم لذمس شخهججف منذ مزاء الذمجس بفد كقهٌ لدــ القدس اماـ نقابٌ الشخهججف
المشريٌ كهـ
أخمد ـبد الفزيز
خزاـ الزكيهً
هساـ أخمد
دمحم ذالد
ازّـ ـسرم
#الخريٌ_لمفتقلً_القدسhttp://bit.do/dVYfw .
ازتمرار اَذهاء القزرم بخؽ الطالب "إبراهجـ طارؽ" مف القاهرة
/إبراهجـ
ازتمرار قكات األمف بمخانظٌ القاهرة نً اَذهاء القزرم بخؽ الساب
طارؽ ـماد نشر الديف  22 -ـامنا -طالب بكلجٌ الوندزٌ مف أبناء مخانظٌ الدقولجٌ َ
كذلؾ منذ القبض التفزهً ـلجى يكـ  28نكنمبر  َ2017مف أخد سكارع مدينٌ
.
نشرَ دكف زند مف القانكفَ كاقتجادق لجوٌ مجوكلٌ
قامت أزرتى بإرزاؿ تللرانات للجوات المفنجٌ نً مخاكلٌ لمفرنٌ مكاف اختجازقَ
كلكف ختٍ اآلف دكف جدكلhttp://bit.do/dVYfR .
ما زاؿ مخمكد أيمف خمدم دمحمَ  19ـامناَ يتفرض لّذتهاء القزرم للجكـ الػ12
ـلٍ التكالً.
28
نقد تـ اـتقالى تفزهجناَ دكف زند مف القانكفَ مف مخطٌ قطار الججزةَ منذ
نكنمبر/تسريف الثانً الماؿًَ ـلٍ يد قكات األمف المشريٌَ كاقتادتى إلٍ مكاف
كجر مفلكـ َ كلـ يفلـ ذكيى مكاف اـتقالى كِ زبب اـتقالى  .كتقدـ ذككق ببّكات
للجوات المفنجٌ التابفٌ للزلطات المشريٌَ كلـ يتـ الرد ـلجوـَ كما لـ يتـ ـرؿى
ـلٍ النجابٌَ أك أم جوٌ تخقجؽَ ختٍ اآلف مما يزيد تذكنوـ ـلجى  .يذكر أنى مف أبناء
مدينٌ مركز ملاكى  -مخانظٌ المنجاَ كطالب بكلجٌ الفّج الطبجفً بجامفٌ  6أكتكبر.
http://bit.do/dVYgx
 10ديزمبر
مازاؿ المكاطف أخمد ـبدالخمجد الساذلًَ  27ـامناَ يتفرض لّذتهاء القزرم للجكـ الثالث ـلٍ
التكالً.
نقد تـ اـتقالى تفزهجناَ دكف زند مف القانكفَ مف منزؿقَ منذ الجمفٌ  08ديزمبر َ ـلٍ يد قكات األمف
المشريٌَ كاقتادتى إلٍ مكاف كجر مفلكـَ كلـ يفلـ ذكيى مكاف اـتقالى كِ زبب اـتقالى  .كتقدـ ذككق
ببّكات للجوات المفنجٌ التابفٌ للزلطات المشريٌَ كلـ يتـ الرد ـلجوـَ كما لـ يتـ ـرؿى ـلٍ النجابٌَ
أك أم جوٌ تخقجؽَ ختٍ ا آلف مما يزيد تذكنوـ ـلجى  .يذكر أنى مف أبناء قريٌ الفتكة  -مركز قطكر -
مخانظٌ اللربجٌَ كمتزكج منذ سوريف نقطhttp://bit.do/dWg6E .

 11ديزمبر
125ـلٍ

مازاؿ دمحم زكيدافَ  71ـامناَ يتفرض لّذتهاء القزرم للجكـ الػ
التكالً.
نقد تـ اـتقالى تفزهجناَ دكف زند مف القانكفَ مف منزلى بمدينٌ اَزكندريٌ شباح
الثّثاء  08أكزطس  َ2017ـلٍ يد قكات األمف المشريٌَ كاقتادتى إلٍ مكاف كجر
مفلكـَ كلـ يفلـ ذكيى مكاف اـتقالى كِ زبب اـتقالى ختٍ اآلف  .كأؿانت أزرتى أنى
يفانً مف خزازجٌ مزمنٌ نً الشدرَ كم كاظب ـلٍ دكاء مخدد أثناء األزمٌ
الشدريٌَ كيفانً مف مرض الؿلط المزمف كالزكرَ كما أجرم ـملجٌ جراخجٌ نً
كتهى جراء كزر مؿاـؼ منذ اياـ ك يذسً تلكث جرخى القاُـ ختٍ اـتقالىَ كيختاج أيؿيا إلٍ ـملجى
تركجب سراُد كمزامجر نً الكتؼ كـملجى اذرم "تزلجؾ كتر " .كتقدـ ذكيى ببّكات للجوات المفنجٌ
التابفٌ للزلطات المشريٌَ كلـ يتـ الرد ـلجوـَ كما لـ يتـ ـرؿى ـلٍ النجابٌَ أك أم جوٌ تخقجؽَ ختٍ
اآلف مما يزيد تذكنوـ ـلجى .كتطالب أزرتى بزرـٌ الكسؼ ـف مقر اختجازقَ كإنقاذق ذكنا مف تفرض
خجاتى للذطرَ نظرا لكبر زنى كتدهكر خالتى الشخجٌ  .يذكر أنى مف أبناء مخانظٌ البخجرة كقجادم
بجماـٌ اَذكاف المزلمجفَ كيفانً مف تدهكر خالتى الشخجٌَ خجث أجرل ـملجٌ جراخجٌ منذ ـدة أياـَ
كيفانً مف ـدة أمراض تودد خجاتى بالذطرَ كقامت قكات اِمف بزرقٌ مختكيات السقٌ مف "مالجات
كجواز كمبجكتر كهاتهى السذشً "َ كخاُز ـلٍ جاُزة المفلـ المثالً ـلً مزتكم الجموكريٌ زنٌ
 َ 1991ـؿك النقابٌ الهرـجٌ للمفلمجفَ خظً بسرؼ الخشكؿ ـلٍ منشب اشلر ناظر بالتربجٌ
كالتفلجـ ككاف ـمرق  28ـاماَ خشؿ ـلً جاُزة المفلـ المثالً ـلٍ اَدارة التفلجمجٌ بفد الفمؿ بفامجف
نقط تتكيجا لجوكدق كنساطى الملخكظ http://bit.do/dWg6m .

القبض التفزهً ـلٍ موندس بػ#اللربجٌ كاقتجادق لجوٌ كجر مفلكمٌ
ِ تزاؿ قكات األمف تيذهً قزر نا "دمحم بدر " موندسَ للجكـ الرابق ـلٍ التكالًَ منذ
اـتقالى يكـ الجمفٌ  8ديزمبر مف منزؿ سقجقتى بقريٌ مجت المذلص التابفٌ لمدينٌ
زنتٍ بمخانظٌ اللربجٌَ كاقتجادق لجوٌ كجر مفلكمٌ ختٍ اآلف.
http://bit.do/dWg69
 12ديزمبر
"مؤمف زفهاف" ؿخجٌ جديدة لُذهاء القزرم بػ#كهر_السجر
ِ تزاؿ قكات األمف تيذهً قزر نا "مؤمف دمحم ـبدالذالؽ زفهاف " الطالب بكلجٌ
التجارة بجامفٌ كهرالسجرَ للجكـ الزادس ـلٍ التكا لً منذ اـتقالى يكـ الذمجس
 7ديزمبرَ مف منزلى بقريٌ الفبازجٌ التابفٌ لمدينٌ الرياض بكهر السجر كاقتجادق
لجوٌ كجر مفلكمٌَ كِ يفلـ مخامجى مقر اختجازق ختٍ اآلف.
http://bit.do/dXVPP
اَذهاء القزرم ييلجب  11ساب مف سباب الدقوؿيٌ
مينذ الثالث مف يكلجك  2013كِزالت الزلطات األمنجٌ ميزتمرة نً اذتطاؼ السباب مف السكارع
كالمنازؿ كإذهاُوـ قزرينا كإنكار كجكدهـ كرنض الكسؼ ـف مكانوـَ كنً تلؾ الهترة يتكرر تفرٌ ض
الميذتهكف قزرينا إلٍ التفذيب السديد لُجبار ـلٍ اِـتراؼ بتيوـ كجراُـ ميلهقٌَ ك هك األمر الذم يجفؿ
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خجاتوـ كزّمتوـ السذشجٌ نً ذطرَ ككاف نشجب جامفٌ المنشكرة مف اَذهاء القزرم
كتشدرت مخانظٌ الدقولجٌ نً ـدد خاِت اَذهاء ـلٍ مدار األربق أـكاـ َ كِزاؿ  11سابنا منوا قجد
اَذهاء ختٍ اآلف كهـ :
 أزامٌ شّح مشطهٍَ الطالب بالهرقٌ األك لٍ كلجٌ التجارة كالذم اـتقؿ نً مايك الماؿً أثناءذركخى مف أخد امتخاناتى لتنقطق أذبارق ـف ذكيى ختٍ اآلف.
 دمحم الزجد السكيخً كمفاذ الكزافَ ذريجً يكلجٌ الوندزٌ الذيف اذي تطها مف مقر ـمؿ ميفاذ بالقاهرة 9نكنمبر الماؿًَ كركـ مركر  25يكمنا ـلٍ اذتطانوما ِزالت قكات األمف تينكر كجكدهما باألقزاـ
كلـ ييفرؿا ـلٍ النجابٌ ختٍ الجكـ.
 إبراهجـ طارؽَ الطالب بالهرقٌ الثالثٌ كلجٌ الوندزٌ الذم اـتقؿ مف أخد سكارع القاهرة مزاء 28نكنمبر الماؿً.
 ـمر دمحم مشطهٍ كدمحم النجارَ الذيف اذي تطها مف أخد سكارع القاهرة نً  30نكنمبر اؿماؿًلجتـ اقتجادهـ بفدها إلٍ مكاف كجر مفلكـ.
 أخمد البزطكيزًَ طالب ب يكلجٌ الطب البجطرم ..اـتقؿ مزاء  28نكنمبر الماؿً مف سارع ـباسالفقاد بالقاهرةَ كلـ ييزمق ـنى ذبر ختٍ اآلف.
 طارؽ الزبقَ ذريح يكلجٌ الوندزٌ كالذم اذتطؼ  9نكنمبر أثناء زيارة منزؿ ذالى بمركز الزنبّكيف.
التابق لمخانظٌ الدقولجٌ
 ـبد هللا كماؿَ طالب بالهرقٌ الثالثٌ كلجٌ الوندزٌَ اذتطؼ  9نكنمبر مف داذؿ الكلجٌ كِزاؿ مكانىمجوكِي.
 ـبد هللا رسادَ ذريح يكلجٌ النظـ كالمفلكمات اـتقؿ  28نكنمبر كِزالت الزلطات األمنجٌ تينكركجكدق كترنض ـرؿىhttp://bit.do/dXVSE .
 13ديزمبر
اـتقاؿ مكظؼ أثناء تأديٌ ـملى كإذهاءق قزر نا للجكـ الثامف ـسر
ِ تزاؿ قكات األمف تيذهً قزر نا "نجـ دمحم نجـ "  52زنٌَ مكظؼ الؿراُب
الفقاريٌَ للجكـ الثامف ـسر ـلٍ التكالً منذ اـتقالى يكـ األخد  26نكنمبر الماؿً
كذلؾ مف مقر ـملى بالؿراُبَ كاقتجادق لجوٌ كجر مفلكمٌَ كِ يفلـ مخامجى مقر
اختجازق ختٍ اآلف  .ييسار إلٍ أنى أخد أبناء قريٌ شاف البخريٌ التابفٌ لمدينٌ
الخزجنجٌ بمخانظٌ السرقجٌhttp://bit.do/dXVPG .
ما دمحم نرج ـبد الدايـَ  42ـامناَ يتفرض لّذتهاء القزرم للجكـ الػ 27ـلٍ التكالً.
نقد تـ اـتقالى تفزهجناَ دكف زند مف القانكفَ مف مقر ـملىَ منذ  17نكنمبر الماؿًَ ـلٍ يد قكات
األمف المشريٌَ كاقتادتى إلٍ مكاف كجر مفلكـَ كلـ يفلـ ذكيى مكاف اـتقالى كِ زبب اـتقالى  .كتقدـ
ذككق ببّكات للجوات المفنجٌ التابفٌ للزلطات المشريٌَ كلـ يتـ الرد ـلجوـَ كما لـ يتـ ـرؿى ـلٍ
النجابٌَ أك أم جوٌ تخقجؽَ ختٍ اآلف مما يزيد تذكنوـ ـلجى .يذكر أنى مف أبناء مدينٌ الذانكٌ  -مخانظٌ
القلجكبجٌَ كسورتى "مجدك نرج"http://bit.do/dXVQe .

 14ديزمبر
 31يكم نا مف اَذهاء القزرم بخؽ ميفلـ باَزماـجلجٌ
تكاشؿ قكات األمف اَذهاء القزرم لػ "دمحم خزانجف ـبد المفطً أبك جبؿ " 55
زنٌَ ميفلـَ للجكـ الكاخد كالثّثجف ـلٍ التكالًَ منذ اـتقالى مف مقر ـملى بمفود
القراءات بالسجر زايد باَزـ اـجلجٌَ يكـ اِثنجف  13نكنمبر الماؿًَ كاقتجادق لجوٌ
كجر مفلكمٌَ كِ يفلـ مخامجى مقر اختجازق ختٍ اآلفhttp://bit.do/dXVTP .

ازتمرار اَذهاء القزرم بخؽ الساب"ـزالديف أخمد مشطهٍ" مف الججزة
/ـزالديف
تكاشؿ قكات األمف بمخانظٌ الججزة نً اَذهاء القزرم بخؽ الساب
أخمد مشطهٍ  25 -ـاما َ-كذلؾ منذ القبض التفزهً ـلجى يكـ  18أكتكبر َ2017
مف كمجف بمجداف الرمايٌ بالورـَ دكف زند مف القانكفَ كاقتجادق لجوٌ مجوكلٌ  .كقد
قامت أزرة الساب بفمؿ التللرانات للمخامً الفاـ كالناُب الفاـ ككزير الداذلجٌ
كلكف دكف جدكلَ كِ يفرؼ مكاف اختجازق ختٍ اآلفhttp://bit.do/dXVUd .
مازاؿ  3مف المكاطنجف المشريجفَ مف أبناء مخانظٌ السرقجٌَ يتفرؿكف لّذتهاء القزرم لؿ يكـ
الرابق ـلٍ التكالًَ كهـ:
 .1زفجد مخمكد خزجنًَ أـماؿ خرةَ تـ اـتقالى بمجكركباص مف السارعَ كهذق المرة الثانجٌ
ِـتقالى.
 .2مخمكد زفجد خزجنًَ "نجؿ األكؿ"َ  17ـامناَ تـ اـتقالى لجّ أثناء مداهمٌ منزلوـ.
نقد تـ اـتقالوـ تفزهجناَ دكف زند مف القانكفَ منذ اِثنجف  11ديزمبر/كانكف األكؿ الجارمَ ـلٍ يد
قكات األمف المشريٌَ كاقتادتوـ إلٍ مكاف كجر مفلكـَ كلـ يفلـ ذكيوـ مكاف اـتقالوـ كِ زبب
اـتقالوـ .كتقدـ ذككهـ ببّكات للجوات المفنجٌ التابفٌ للزلطات المشريٌَ كلـ يتـ الرد ـلجوـ ختٍ
اآلف مما يزيد تذكنوـ ـلجوـ .يذكر أنوـ مف أبناء مركز هوجا  -مخانظٌ السرقجٌ.
http://bit.do/dXVWJ
ما زاؿ دمحم زامً دمحم الزجدَ  22ـامناَ يتفرض لّذتهاء القزرم للجكـ الػ 17
ـلٍ التكالً.
نقد تـ اـتقالى تفزهجناَ دكف زند مف القانكفَ مف مقر زكف الطلبٌ بالتجمق الذامسَ
منذ الثّثاء  28نكنمبر/تسريف الثانً الماؿًَ ـلٍ يد قكات األمف المشريٌَ
كاقتادتى إلٍ مكاف كجر مفلكـَ كلـ يفلـ ذكيى مكاف اـتقالى كِ زبب اـتقالى  .كتقدـ
ذككق ببّكات للجوات المفنجٌ التابفٌ للزلطات المشريٌَ كلـ يتـ الرد ـلجوـَ كما لـ
يتـ ـرؿى ـلٍ النجابٌَ أك أ م جوٌ تخقجؽَ ختٍ اآلف مما يزيد تذكنوـ ـلجى  .يذكر أنى مف أبناء كهر
سكر  -مخانظٌ القلجكبجٌَ طالب بالهرقٌ الرابفٌ بكلجٌ الخازبات كالمفلكمات بالقاهرة الجديدةَ كاـتقؿ
كمفى اثنجف مف اشدقاُىhttp://bit.do/dXVWY .

ازتمرار اَذهاء القزرم بخؽ "متكلً الزجد إزماـجؿ" مف السرقجٌ
ازتمرار قكات األمف بمخانظٌ السرقجٌ نً اَذهاء القزرم بخؽ /متكلً الزجد إزماـجؿ الباز 49 -
ـاما -مدرسَ كذلؾ بفد القبض التفزهً ـلجى يكـ  12ديزمبر  َ2017مف مقر ـملى بمدينٌ ناقكسَ
دكف زند مف القانكفَ كاقتجادق لجوٌ مجوكلٌhttp://bit.do/dXVY4 .
 15ديزمبر
 23يكم نا مف اَذهاء القزرم بخؽ مكاطف باللربجٌ
ِ تزاؿ قكات األمف تيذهً قزر نا "دمحم ـادؿ كهداف"  22زنٌَ يفمؿ مندكب بسركٌ
باكر تؾَ للجكـ الثالث كالفسريف ـلٍ التكالًَ كذلؾ منذ اـتقالى مف أماـ مقر ـملى
يكـ األربفاء  22نكنمبر الماؿًَ كاقتجادق لجوٌ كجر مفلكمٌَ كِ يفلـ مخامجى مقر
اختجازق ختٍ اآلف  .يذكر أنى أخد أبناء قريٌ مسلٌ التابفٌ لمدينٌ كهر الزيات
بمخانظٌ اللربجٌhttp://bit.do/dXVYA .
ثّثٌ أسور كنشؼ مف اَذهاء القزرم لػ 10أنراد مف ـاُلٌ كاخدة بجنوـ 3نزاء
ِ تزاؿ قكات األمف تيذهً قزر نا  10أنراد مف ـاُلٌ كاخدةَ للجكـ الػ  107منذ اـتقالوـ يكـ 28
أكزطس الماؿًَ كذلؾ ـقب مداهمٌ منزلوـ بمدينٌ خلكافَ كاقتجادهـ لجوٌ كجر مفلكمٌَ كِ يفلـ
مخامجوـ مقر اختجازهـ ختٍ اآلفَ كهـ-:
1ػ “أبكخزجبٌ دمحم نراج”  60زنٌَ مكظؼ ـلٍ المفاشَ كمريض بالركماتجزـ كالؿلط.
2ػ “ـهاؼ خزجف زالـ”  50زنٌَ مكظهٌ بجامفٌ خلكاف.
3ػ “ـمرك أبك خزجبٌ دمحم نراج”  36زنٌَ مكظؼ بجامفٌ خلكاف.
4ػ “أيمف خزجف زالـ”  38زنٌَ مكظؼ بجامفٌ خلكاف.
5ػ “خزجف أيمف خزجف زالـ ”  18زنٌَ طالب بالثانكيٌَ كقد قامت قكات األمف باألـتداء ـلجى داذؿ
منزلى كإشابتى بكزكر متهرقٌ بأنخاء جزدق
6ػ “دمحم يازجف ـبد الكهاب”  40زنٌَ مكظؼ بجامفٌ خلكافَ كمريض ؿلط.
7ػ “أمجمٌ أيمف خزجف”  40زنٌَ متزكجٌ كلديوا ذمزٌ أطهاؿ.
8ػ “دمحم جماؿ ـلً إبراهجـ”  38زنٌَ مكظؼ بجامفٌ خلكاف.
9ػ “ـبد هللا مزفد دمحم الدهساف”  32زنٌَ يفمؿ ميخهظ قرآف.
10ػ “آيٌ مزفد دمحم الدهساف”  26زنٌhttp://bit.do/dXVYi .
الؽبض التفزهً ـلٍ طالب مف لجنٌ اِمتخاف بجامفٌ األزهر
اـتقلت قكات األمف "ـبدالرخمف كماؿ ـبدالفزيز" الطالب بكلجٌ الزراـٌ جامفٌ األزهر بالقاهرةَ يكـ
األخد  9ديزمبرَ مف داذؿ لجنٌ امتخاف السهكم الذاص بمادة إدارة األـماؿَ كاقتادتى إلٍ جوٌ كجر
مفلكمٌ .يذكر أنى أخد أبناء قريٌ "كهر نجـ " التابفٌ لمركز اَبراهجمجٌ بمخانظٌ السرقجٌ .
http://bit.do/dXVZA
القبض التفزهً ـلٍ تاجر مف مخؿ ـملى بكهر السجر
ألقت قكات األمف القبض ـلٍ "رؿا يازجف " تاجرَ أخد أبناء قريٌ أبك دراز بمدينٌ نكة بكهر السجر َ
الجكـ اِثنجف  11ديزمبرَ مف مخؿ ـملى بقريٌ زنديكفَ كاقتجادق إلٍ جوٌ كجر مفلكمٌ دكف زند مف
القانكفhttp://bit.do/dXVZA .

ازتمرار اَذهاء القزرم لطبجب بجطرم بكهر السجر
قامت قكات األمف باَذهاء القزرم بخؽ "زفجد أبكلبف " طبًب بجطرمَ منذ اـتقالى يكـ الزبت
ديزمبرَ مف أماـ منزلى بمدينٌ مطكبس التابفٌ لمخانظٌ كهر السجر كاقتجادق لجوٌ كجر مفلكمٌ
http://bit.do/dXVZA
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قكات أمف السرقجٌ تلقً القبض ـلٍ مكاطف كنجلى مف مزرـتوما الذاشٌ بالسرقجٌ
ألقت قكا ت األمف بمخانظٌ السرقجٌ القبض ـلٍ "زفجد الخزجنً " كنجلى "مخمكد زفجد الخزجنً "
الطالب بالشؼ الثانً الثانكم التجارمَ كذلؾ مزاء يكـ الثّثاء  12ديزمبرَ مف المزرـٌ ذاشتوـَ
مفلكمٌ.
بقريٌ المزلمجٌ التابفٌ لمدينٌ الزقازيؽ بمخانظٌ السرقجٌَ كاقتجادهـ لجوٌ كجر
http://bit.do/dXVZA

القبض التفزهً ـلٍ مكاطف مف منزلى باللربجٌ
اـتقلت قكات األمف "مخمكد ـلً "  41زنٌَ مف منزلى بقريٌ دمرك التابفٌ لمدينٌ المخلٌ الكبرل
بمخانظٌ اللربجٌَ كذلؾ يكـ الثّثاء  12ديزمبرَ كاقتجادق لجوٌ كجر مفلكمٌ.
http://bit.do/dXVZA
اـتقاؿ ثّثٌ طّب كميفلـ أثناء خملٌ اـتقاِت مكزفٌ بالسرقجٌ
سنت قكات األمف خملٌ مداهمات ـلٍ ـدد مف منازؿ األهالً بمدينٌ أبككبجر بالسرقجٌَ نجر يكـ
األربفاء  13ديزمبرَ ما أزهر ـف اـتقاؿ ثّثٌ طّب كميفلـ ـف مقر ـملى بإخدل مدارس الخزجنجٌَ
دكف زند مف القانكفَ كاقتادتوـ إلٍ جوٌ كجر مفلكمٌَ كهـ:
 _1أخمد دمحم ـنترَ طالب باألزهرَ كيقجـ بمدينٌ أبككبجر
 _2أخمد شّحَ يقجـ بقريٌ هربجط التابفٌ لمدينٌ أبككبجر
 _3دمحم رمؿاف.
" _4متكلً الباز" ميفلـَ تـ اـتقالى مف مقر ــلى بإخدل مدارس الخزجنجٌ كاقتادتى لجوٌ كجر مفلكمٌ.
http://bit.do/dXVZA
القبض التفزهً ـلٍ مكاطنجف بالمنكنجٌ كاقتجادهما لجوٌ كجر مفلكمٌ
اـتقلت قكات األمف "أخمد ـبدالكهاب ساهجف "  48زنٌَ ك "ذالد زفجد ـبدالمقشكد "  48زنٌَ
.
المقجـ اف بالمنكنجٌَ يكـ األربفاء  13ديزمبرَ دكف زند قانكنً كاقتادتوما لجوٌ كجر مفلكمٌ
http://bit.do/dXVZA
اَذهاء القزرم مشجر  4سباب ـقب اـتقالوـ مف إخدل المقاهً باألزكندريٌ
قكات األمف تيذهً قزر نا أربفٌ مف سباب األزكندريٌَ ـ نذ اـتقالوـ يكـ الثّثاء  5ديزمبرَ مف إخدل
المقاهً بمنطقٌ لكراف بػ األزكندريٌَ كاقتجادهـ لجوٌ كجر مفلكمٌَ كهـ:

 _1أسرؼ دمحم دمحم الهراشَ  31زنٌَ مخازب.
 _2دمحم أخمد دمحم أخمدَ  26زنٌَ مكظؼ.
 _3ـمر ـاطؼ أبك الفجدَ  20زنٌَ طالب جامفً.
 _4دمحم أخمد دمحم سخاتةَ  22زنٌَ طالب جامفًhttp://bit.do/dXVZA .
اـتقاؿ مكاطف مف مقر ـملى بإخدل الشجدلجات بالدقولجٌ
اـتقلت قكات األمف "الزجد أخمد السربجنً مشطهٍ"َ  46زنٌَ ظور يكـ األربفاء  13ديزمبرَ كذلؾ
مف مقر ـملى بإخدل الشجدلجات بمدينٌ مفيٌ النشر بالدقولجٌَ كاقتادتى لجوٌ كجر مفلكمٌ .يذكر أنى أخد
أبناء قريٌ مجت الزكداف التابفٌ لمدينٌ دكرنس بمخانظٌ الدقولجٌhttp://bit.do/dXVZA .

اـتقاؿ طبجب بجطرم مف منزلى بالدقولجٌ
اـتقلت قكات األمف "خزاـ قنشؿ " طبجب بجطرمَ يكـ الثّثاء  12ديزمبرَ مف منزلى بقريٌ سرقجٌ
المفشرق التابفٌ لمدينٌ بلقاس بالدقولجٌَ كاقتادتى إلٍ جوٌ كجر مفلكمٌhttp://bit.do/dXVZA .
القبض التفزهً ـلٍ طالب بالمرخلٌ اَـداديٌ مف منزلى بالدقولجٌ
ألقت قكات األمف القبض علٍ "زياد نبجؿ"  15زنٌَ طالب بالشؼ الثالث اَـدادمَ مف منزلى بمنطقٌ
 13ديزمبرَ كاقتادتى إلٍ جوٌ كجر
تكريؿ بمدينٌ المنشكرة بالدقولجٌَ كذلؾ مزاء يكـ األربفاء
مفلكمٌhttp://bit.do/dXVZA .
الدقولجٌ
اـتقاؿ طالب بكلجٌ التجارة مف منزلى ب
ألقت قكات األمف القبض ـلٍ "دمحم ـبدالنبً ـلً ـبدالنبً " الطالب بالهرقٌ الثانجٌ بكلجٌ التجارة
جامفٌ المنشكرةَ كذلؾ نجر يكـ األربفاء  13ديزمبر مف منزلى بقريٌ طناح التابفٌ لمدينٌ المنشكرة
بالدقولجٌَ كاقتادتى لجوٌ كجر مفلكمٌ  .ييسار إلٍ أنى قد تـ اـتقاؿ ق قبؿ ذلؾ كقؿٍ نً الزجف ثّث
زنكاتhttp://bit.do/dXVZA .
 30يكم نا مف اَذهاء القزرم بخؽ أربفٌ أسذاص باَزماـجلجٌ
تكاشؿ قكات األمف اَذهاء القزرم بخؽ أربفٌ مف أبناء مخانظٌ اَزماـجلجٌَ للجكـ الثّثكف ـلٍ
التكالًَ منذ اـتقالوـ يكـ األربفاء  15نكنمبر الماؿًَ كاقتجادهـ لجوٌ كجر مفلكمٌَ كِ يفلـ مخامجوـ
مقر اختجازهـ ختٍ اآلفَ كهـ-:
"_1ـلً زفد ـبد الرخمف زفادة" اـماؿ خرة.
" _2دمحم ـبد الفزيز الزجد إزماـجؿ" موندس بالمقاكلكف الفرب.
" _3زفجد دمحم مشطهٍ الزجد" ميفلـ أزهرم.
" _4شبخً إزماـجؿ مخمكد دمحم" اـماؿ خرةhttp://bit.do/dX7NR .

أزرة "أخمد أبك مكزٍ " تتقدـ بسككل لألـ المتخدة خكؿ اذتهاءق
كتيطالب بإجّء مشجرق
سككل تيهجد تفرض المكاطف "أخمد دمحم الزجد أبك مكزٍ "َ البالم مف
الفمر 32ـامناَ كيفمؿ مخامًَ لّذتهاء القزرم للجكـ الزابق ـلٍ
التكالًَ نقد قامت قكات األمف بالقبض ـلجى دكف زند قانكنًَ أثناء
تكاجدق بمخانظٌ القاهرة للفمؿَ منذ  28نكنمبر /تسريف الثانًَ ـلٍ يد
قكات األمف المشريٌَ كالتً اقتادتى إلٍ مكاف كجر مفلكـَ كلـ يفلـ
ذكيى مكاف اـتقالى كِ زبب اـتؽالى .يذكر أنى مف أبناء قريٌ الذجاطٌ مخانظٌ دمجاطَ كيفمؿ مخامًَ
متزكج كلديى  3مف األبناءَ كقد تقدمت أزرتى كذككق ببّكات للجوات المفنجٌ التابفٌ للزلطات
المشريٌَ كلـ يتـ الرد ـلجوـَ كما لـ يتـ ـرؿى ـلٍ النجابٌَ أك أم جوٌ تخقجؽَ ختٍ اآلف مما يزيد
تذكنوـ ـلجىَ باَؿانٌ إلٍ سككل إلٍ المقرر الذاص باألمـ المتخدة المفنً باِذتهاء القزرم مف
أجؿ اَنشاح ـف مكاف اختجازقhttp://bit.do/dX7Qd .
 16ديزمبر
اَذهاء القزرم مشجر مكاطف ـقب اـتقالى باَزماـجلجٌ
تكاشؿ قكات األمف اَذهاء القزر م بخؽ "دمحم إبراهجـ دمحم ـبدهللا
شجاـ"  48زنٌَ كيفمؿ بمرنؽ مجاق هجٌُ قناة الزكيسَ للجكـ الثامف
كالثّثجف ـلٍ التكالً منذ اـتقالى يكـ الثّثاء  7نكنمبر الماؿًَ كذلؾ مف
 139280مّكً
زجارتى _سجهكرلجى اكبترا زكداء اللكف رقـ
اِزماـجلجٌ_ أثناء ملادرة مقر ـملىَ كاقتجادق لجوٌ كجر مفلكمٌ ختٍ اآلف.
http://bit.do/dX7Ku
مازاؿ خزف دمحم خزف دالًَ  31ـامناَ موندسَ يتفرض لّذتهاء القزرم للجكـ الػ  136ـلٍ
التكالً.
نقد تـ اـتقالى تفزهجناَ دكف زند مف القانكفَ منذ  04زبتمبر  َ2017ـلٍ يد قك ات األمف المشريٌَ
كاقتادتى إلٍ مكاف كجر مفلكـَ كلـ يفلـ ذكيى مكاف اـتقالى كِ زبب اـتقالى ختٍ اآلف  .كأؿاؼ ذككق
أنى ذهب إلٍ الفمؿ شبجخٌ يكـ اـتقالى كلـ يفد مف الفمؿَ كظؿ األهؿ يبخثكف ـنى لمدة سورَ ختٍ
جاء لوـ اتشاؿ مف مجوكؿ يؤكد اختجازق بمقر جواز األمف الكط نً بالسجر زايد بالججزةَ كلكف لـ
يزتطق األهؿ الكشكؿ إلجى ختٍ اآلف  .كتقدـ ذككق ببّكات للجوات المفنجٌ التابفٌ للزلطات المشريٌَ
كلـ يتـ الرد ـلجوـَ كما لـ يتـ ـرؿى ـلٍ النجابٌَ أك أم جوٌ تخقجؽَ ختٍ اآلف مما يزيد تذكنوـ
ـلجى .يذكر انى مف أبناء مخانظٌ الججزةَ ـ تزكج كلديى  2مف األبناءَ كيفمؿ موندس كمبجكتر .
http://bit.do/dX7VZ
 ازتمرار اَذهاء القزرم بخؽ مكاطف مف الججزة للسور اؿ 6ـلً التكالً .
إزتلاثٌ مف أزرة المكاطف /أزامى ـبد الفظجـ مخمكد ـثماف 31 -ـاـ -متزكج َ موندس زراـً َخجث
قامت قكات مف السرطٌ المشريٌ باـتقالى أثناء ذهابى لفملى يكـ الجمفٌ  16بكنجك َ 2017ك لـ يزتدؿ
ـلٍ مكانى ختٍ اآلف َ كهك مف الخً الزابق بمدينٌ اؿ  6مف أكتكبر بمخانظٌ الججزة َ كناسدت أزرتى
الزلطات المشريٌ باَنشاح ـف مقر اـتقاؿ نجلوا http://bit.do/dX75v .

 17ديزمبر
ازتمرار اَذهاء القزرم بخؽ الساب"أنس شبخً زفد" مف المنكنجٌ
ازتمرار قكات األمف نً اَذهاء القزرم بخؽ الساب /أنس شبخً زفد ازماـجؿ
رجب  26 -ـاما -الهرقٌ الرابفٌ أزهر كلجٌ الزراـىَ متزكج كلى كلد كاخد خمزقَ
كذلؾ منذ القبض التفزهً ـلجى يكـ  3ديزمبر  َ2017دكف زند مف القانكفَ
كاقتجادق لجوٌ مجوكلٌ  .كبخزب األزرة نإنى تـ القبض التفزهً ـلجى مف كمجف ـلٍ
الطريؽ الشخراكمَ أثناء تكجوى إلٍ الزاخؿ السمالًَ كِ يفرؼ مؾ اف اختجازق
ختٍ اآلفhttp://bit.do/dX73v .
ازتمرار اَذهاء القزرم بخؽ المكاطف"ـماد دمحم بجكمً" مف القلجكبجٌ
القزرم للمكاطف /ـماد دمحم
ازتمرار قكات األمف بمخانظٌ القلجكبجٌ باَذهاء
بجكمًَ كذلؾ منذ القبض التفزهً ـلجى مف منزلى بكهر طخا مركز سبجف القناطرَ
يكـ  6ديزمبر  َ2017دكف زند مف القانكفَ كاقتجادق لجوٌ مجوكلٌ  .كبخزب
األزرة نإف ـماد مريض بهجركس  Cانتكازى كانى مف المهترض تفاطً الجرـى
الثالثى للهجركس بفد يكمًفَ كقد قامت األزرة بفمؿ تللرانات للجوات المفنجٌ نً يكـ
اذتهاءقَ كلكف دكف جدكل ختٍ اآلفhttp://bit.do/dX73J .
مازاؿ دمحم ـمار ساكرَ  26ـامناَ أذشاًُ نهزًَ يتفرض لّذتهاء القزرم للجكـ الػ  28ـلٍ
التكالً.
ًاَ دكف زند مف القانكفَ مف منزلىَ منذ  04زبتمبر/أيلكؿ  َ2017ـلٍ يد قكات
نقد تـ اـتقالى تفزه ن
األمف المشريٌَ كاقتادتى إلٍ مكاف كجر مفلكـَ كلـ يفلـ ذكيى مكاف اـتقالى كِ زبب اـتقالى ختٍ
اآلف .كتقدـ ذككق ببّكات للجوات المفنجٌ التابفٌ للزلطات المشريٌَ كلـ يتـ الرد ـلجوـَ كما لـ م تـ
ـرؿى ـلٍ النجابٌَ أك أم جوٌ تخقجؽَ ختٍ اآلف مما يزيد تذكنوـ ـلجى  .يذكر انى مف أبناء قريٌ إهكة
 مخانظٌ بنً زكيؼَ كيفمؿ أذشاًُ نهزًhttp://bit.do/dX74X . 18ديزمبر
ما زاؿ أخمد مخمكد ـرناتَ طالبَ يتفرض لّذتهاء القزرم للجكـ الػ  20ـلٍ
التكالً.
29
نقد تـ اـتقالى تفزهجناَ دكف زند مف القانكفَ مف زكف الطّب بالقاهرةَ منذ
نكنمبر/تسريف الثانً  َ2017ـلٍ يد قكات األمف المشريٌَ كاقتادتى إلٍ مكاف كجر
مفلكـَ كلـ يفلـ ذكيى مكاف اـتقالى كِ زبب اـتقالى  .كتقدـ ذككق ببّكات للجوات
الـ ـنجٌ التابفٌ للزلطات المشريٌَ كلـ يتـ الرد ـلجوـَ كما لـ يتـ ـرؿى ـلٍ
النجابٌَ أك أم جوٌ تخقجؽَ ختٍ اآلف مما يزيد تذكنوـ ـلجى  .يذكر أنى مف أبناء الوجشمجٌ  -مركز
ناقكس  -مخانظٌ السرقجٌَ كطالب بالهرقٌ الثالثٌ بكلجٌ الزراـٌ جامفٌ األزهر.
http://bit.do/dX76h

ما زاؿ أزامٌ ذطابَ  28ـامناَ موندسَ يتفرض لّذتهاء القزرم للجكـ الػ 20
ـلٍ التكالً.
28
نقد تـ اـتقالى تفزهجناَ دكف زند مف القانكفَ مف مدينٌ أبكخمصَ منذ
نكنمبر/تسريف الثانً  َ2017ـلٍ يد قكات األمف المشريٌَ كاقتادتى إلٍ مؾاف كجر
مفلكـَ كلـ يفلـ ذكيى مكاف اـتقالى كِ زبب اـتقالى  .كتقدـ ذككق ببّكات للجوات
المفنجٌ التابفٌ للزلطات المشريٌَ كلـ يتـ الرد ـلجوـَ كما لـ يتـ ـرؿى ـلٍ
النجابٌَ أك أم جوٌ تخقجؽَ ختٍ اآلف مما يزيد تذكنوـ ـلجى  .يذكر أنى مف أبناء قريٌ ككـ القناطر -
مركز أبكخمص  -مخانظٌ البخجرةَ كيفمؿ موندسَ متزكجhttp://bit.do/dX75X .
التكالً
.
ما زاؿ دمحم ـلً رساد أبك خزجفَ 24ـامناَ يتفرض لّذتهاء القزرم للجكـ الثامف ـلٍ
نقد تـ اـتقالى تفزهجناَ دكف زند مف القانكفَ أثناء ـكدتى لمنزلىَ منذ مزاء  11ديزمبر َ ـلٍ يد قكات
األمف المشريٌَ كاقتادتى إلٍ مكاف كجر مفلكـَ كلـ يفلـ ذكيى مكاف اـتقالى كِ زبب اـتقالى  .كتقدـ
ذككق ببّكات للجوات المفنجٌ التابفٌ للزلطات المشريٌَ كلـ يتـ الرد ـلجوـَ كما لـ يتـ ـرؿى ـلٍ
أم جوٌ تخقجؽَ ختٍ اآلف مما يزيد تر كنوـ ـلجى  .يذكر أنى مف أبناء قريٌ اَماـ الخزجف  -مركز
الدلنجات  -مخانظٌ البخجرةَ كـلٍ بكالكريكس لزراـٌ جامفٌ األزهرhttp://bit.do/dX757 .
خذيهٌ ـلٍ ـبد التكاب  24زنٌ الهجكـ قامت قكات مف السرطٌ ك أنراد بزم مدنً
يكـ ؽض فكنمبر ؼضصط بإلقاء القبض ـلجى بفد ذركجى مف مقر ـملى بكخدة
الخكامديٌ الشخجٌ خكالٍ الزاـٌ  12ظورا .خجث تـ تكقجهى مف قبؿ زجارتً
.
سرطٌ كأذدكق لمكاف كجر مفلكـ ك لـ يزتدؿ ـلً مكانى ختٍ اآلف
http://bit.do/dX76P

 13يكم نا مف اَذهاء القزرم بخؽ  2مف أبناء القلجكبجٌ
تكاشؿ قكات األمف اَذهاء القزرم بخؽ "ـماد دمحم مجاهد " يفمؿ نً
األكقاؼَ كذلؾ للجكـ الثالث ـسر ـلٍ التكالًَ منذ اـتقالى يكـ األربفاء 6
ديزمبرَ مف منزلى بقريٌ كهر طخا التابفٌ لمركز سبجف القناطر بػ
#القلجكبجٌَ كاقتجادق ؿجوٌ كجر مفلكمٌَ كِ يفلـ مخامجى مقر اختجازق ختٍ
اآلفhttp://bit.do/dYkh6 .

 19ديزمبر
ازتمرار اَذهاء القزرم بخؽ الساب"أخمد ـرنات" نً القاهرة
ازتمرار قكات األمف بمخانظٌ القاهرة باَذهاء القزرم بخؽ  /أخمد ـرنات  -طالب
بالهرقٌ الثالثٌ بكلجٌ الزراـٌ جامفٌ األزهر -كهك مف أبناء قريٌ الوجشمجٌ بمركز
ناقكس بالسرقجٌَ كذلؾ بفد القبض التفزهً ـلجى يكـ  29نكنمبر  َ2017مف زكنى
الطّبً بمدينٌ نشرَ دكف زند مف القانكفَ كاقتجادق لجوٌ مجوكلٌ  .كأكد أشخاب

المذتطؼ أف اخمد تـ اـتقالى مف قبؿ ض باط بزم رزمً كمنوـ بزم مدنًَ كأكدت أزرتى أنوـ ِ
يفرنكف مكاف اختجازق ختٍ اآلفhttp://bit.do/dYkjn .
اَذهاء القزرم للسجذجف األزهريجف "ـبدالفلجـ دمحم " ك"زّمٌ
دمحم" مف القلجكبجٌ
ازتمرار قكات اِمف بمخانظٌ القلجكبجٌ نً اَ ذهاء القزرم بخؽ
السقجقجف السجر ـبدالفلجـ دمحم الوادمَ كالسجر زّمٌ دمحم الوادم
 يفمّف كأُمٌ كذطباء بكزارة األكقاؼَ كمف أبناء قريٌ نكل مركز سبجف القناطر  .خجث قامت قكاتاألمف بازتدـاُوما يكـ الذمجس  14ديزمبر  َ2017كلـ يفكدا منذ هذا التكقجت كِ يفرؼ مكاف
 23نكنمبر  َ2017قبؿ إذّء
اختجازهماَ يذكر أنوما تـ القبض التفزهً ـلجوما مف المنزؿ يكـ
زبجلوما يكـ  30مف السور نهزىhttp://bit.do/dYkmx .
ازتمرار اَذهاء القزرم بخؽ المكاطف"أسرؼ البجاع" مف كهرالسجر
ازتمرار قكات األمف بمخانظٌ كهرالسجر باَذهاء القزرم بخؽ المكاطف  /أسرؼ دمحم ـلً البجاعَ
كذلؾ بفد القبض التفزهً ـلجى يكـ  3يكنجك  َ2017مف قريٌ مخلٌ ديام مركز دزكؽَ دكف زند مف
القانكفَ كاقتجادق لجوٌ مجوكلٌhttp://bit.do/dYkmK .
 20ديزمبر
ازتـ رار اَذهاء القزرم بخؽ  3مكاطنجف بالسرقجٌ ـقب اـتقالوـ منذ 4أياـ
تكاشؿ قكات األمف اَذهاء القزرم بخؽ ثّثٌ مكاطنجفَ للجكـ الرابق ـلٍ التكالًَ منذ اـتقالوـ يكـ
األخد  17ديزمبرَ مف منازلوـ بمدينٌ القريف بمخانظٌ #السرقجٌَ كاقتجادهـ لجوٌ كجر مفلكمٌَ كِ
يفلـ مخامجوـ مقر اختجازهـ ختٍ اآلفَ كهـ:-
_ذالد الكخّف" إماـ كذطجب.
_"إبراهجـ دمحم ـبادة" طالب بمفود الذدمٌ اِجتماـجٌ.
_"جماؿ نؤاد" تاجرhttp://bit.do/dYkkU .

سفباف مف كهرالسًخ
"
ازتمرار اَذهاء القزرم بخؽ الطالب ـبدالرخمف
ازتمرار قكات األمف بمخانظٌ كهر السجر باَذهاء القزرم بخؽ الساب ـبد
الرخمف سفباف  -طالب بالهرقٌ الرابفٌ بكلجٌ الطب جامفٌ كهر السجر َ -كذلؾ منذ
القبض التفزهً ـلجى يكـ  17ديزمبر  َ2017مف داذؿ لجنٌ اِمتخافَ دكف زند
مف القانكفَ كاقتجادق لجوٌ مجوكلٌhttp://bit.do/dYkmo .

اَذهاء القزرم مشجر طالب جامفً ـقب اـتقالى مف كمجف أمنً بالقاهرة
تكاشؿ قكات األمف اَذهاء القزرم بخؽ "أزامٌ ـطجكل ذلجهٌ سلبً "  23زنٌَ
يكـ
طالب بكلجٌ التجارة بجامفٌ القاهرةَ للجكـ الذامس ـلٍ التكالً منذ اـتقالى
اَثنجف  16ديزمبرَ أثناء مركرق بكمجف أمنً نً طريؽ أزكاف القاهرةَ كاقتادتى

لجوٌ كجر مفلكمٌَ كِ يفلـ مخامجى مقر اختجازق ختٍ اآلف
بمخانظٌ #بنً_زكيؼhttp://bit.do/dYknq .

 .يذكر أنى أخد أبناء مدينٌ الكازطٍ

 32يكم نا مف اَذهاء القزرم بخؽ مكاطف بػ#بنً_زكيؼ
ِ تزاؿ قكات األمف تيذهً قزر نا "نادم ـبدق خزجف نرج "  55زنٌَ ككجؿ مدرزٌ
الدـكة اَزّمجٌ زابقا ببنً زكيؼَ للجكـ الثانً كالثّثكف ـلٍ التكالً منذ اـتقالى
يكـ الزبت  18نكنمبر الماؿًَ مف أماـ بكابٌ اَزكندريٌ أثناء ذهابى إلٍ ـملىَ
كاقتجادق لجوٌ كجر مفلكمٌَ كِ يفلـ مخامجى مقر اختجازق ختٍ اآلف  .يذكر أنى أخد
أبناء مدينٌ ناشر بمخانظٌ بنً زكيؼhttp://bit.do/dYknw .

اـتقاؿ طالب جامفً بالدقولجٌ كإذهاءق قزر نا للجكـ الرابق ـلٍ التكالً
ِ تزاؿ قك ات األمف تيذهً قزر نا "ـبدالرخمف الزقرد "  19زنٌَ طالب بكلجٌ للٌ ـربجٌَ منذ اـتقالى
مف منزلى يكـ األخد المكانؽ  17ديزمبر كاقتجادق لجوٌ كجر مفلكمٌَ كِ يفلـ ذكيى مقر اختجازق ختٍ
اآلف .يذكر أنى مف أبناء قريٌ مجت ذمجس التابفٌ لمدينٌ المنشكرة بمخانظٌ #الدقولجٌ.
http://bit.do/dYknA
ازتمرار اَذهاء القزرم بخؽ الساب"ذالد زكريا السجكذً" مف دمجاط
ازتمرار قكات األمف بمخانظٌ دمجاط باَذهاء القزرم بخؽ الساب /ذالد زكريا نومً السجكذًَ كذلؾ
منذ انتواء اجراءات إذّء زبجلى أكؿ ديزمبر  َ2017بكهالٌ  10أِؼ جنجى بفد إـتقاؿ داـ  4زنكاتَ
كِ يفرؼ مقر اختجازق ختٍ اآلفhttp://bit.do/dYknU .
 21ديزمبر
قكات األمف ترنض إجّء مشجر "شّح ـمراف" ـقب اـتقالى منذ  5أياـ
ِ تزاؿ قكات األمف تيذهً قزر نا "شّح شبرم خانظ عمراف"  33زنٌَ يفمؿ ننً
بمزرـٌ زمكجٌَ للجكـ الذامس ـلٍ التكالًَ منذ اـتقالى مف السارع ظور يكـ األخد
 17ديزمبرَ كاقتادتى لجوٌ كجر مفلكمٌ  .يذكر أنى أخد أبناء قريٌ ككبرم الزاكيٌ
التابفٌ لمركز الرياض بمخانظٌ كهر السجر  .كمف جانبوا أرزلت أزرتى بّكات
للناُب الفاـ كلـ يتـ اِزتجابٌ لوـ أك ـرؿى ـلٍ أم جوٌ تخقجؽ ختٍ اآلف مما
يزيدهـ تذكن نا ـلٍ خجاتىhttp://bit.do/dYkm8 .
ازتمرار اَذهاء القزرم بخؽ 6مف سباب قريٌ البشارطٌ بدمجاط ركـ خشكلوـ ـلٍ البراءة
ازتمرار قكات األمف بمخانظٌ دمجا ط باَذهاء القزرم بخؽ  6مف سباب قريٌ البشارطٌَ كذلؾ ركـ
خشكلوـ ـلٍ البراءةَ منذ يكـ  4ديزمبر  َ2017خجث تـ ترخجلوـ مف زجف جمشى لقزـ سرطٌ
مركز دمجاط كاذتهكا بفدهاَ كهـ:
1خذيهٌ الذشر ـاشً2-ـمار ابك جّلٌ

3ـبد هللا مزفكد بدكم4ذالد زكريا السجكذًـب الرخمف بخجرم
 5د6دمحم رنفت بلبكلٌ http://bit.do/dYknKازتمرار اَذهاء القزرم بخؽ "طارؽ دمحم إبراهجـ" مف القلجكبجٌ
قجاـ قكات األمف بمخانظٌ القلجكبجٌ باَذهاء القزرم بخؽ طارؽ دمحم إبراهجـ
يكزؼ  45-ـاما -مقجـ بمزاكف السباب بمدينٌ الفبكرَ كذلؾ بفد مداهمٌ منزلى نجر
يكـ الجمفٌ  1ديزمبر  َ2017دكف زند مف القانكفَ كاقتجادق لجوٌ مجوكلٌ  .قامت
األزرة بتقديـ ـدد مف التللرانات إلٍ الجوات المفنجٌَ كلكف ختٍ اآلف دكف أم
جدكلhttp://bit.do/dYknP .
 22ديزمبر
ازتمرار اَذهاء القزرم بخؽ 6مكاطنجف مف األزكندريٌ بفد القبض التفزهً ـلجوـ#مشر
ازتمرار قكات اِمف بمخانظٌ األزكندريٌ نً اَذهاء القزرم بخؽ  6مكاطنجفَ كذلؾ يكـ اِثنجف ؽض
ديزمبر الجارل أثناء تناكلوـ الفساء نً قريٌ هانً للمسكيات باَزكندريٌ اختهاِ بذركج ثّثى منوـ
مف المفتقؿ منذ اياـ كهـ:
مشطهً ابراهجـ ـثماف
زفجد شّح الديف ـزب
ابراهجـ سخاتى دمحم
خمدم راسد ـبدالمكلً
ابراهجـ تكنجؽ نكر الديف
منشكر ناركؽ دمحم
http://bit.ly/2BI9CLJ
 23ديزمبر
 6أياـ مف اَذهاء القزرم بخؽ طالب بػ#جامفٌ_األزهر بالدقولجٌ
تكاشؿ قكات األمف اَذهاء القزرم لػ "خمزة ـبد المنفـ ـثماف سفباف القشبً " الطالب بالهرقٌ
األكلٍ بكلجٌ السريفٌ كالقانكف بأزهر طنطاَ للجكـ الزادس ـلٍ التكالًَ منذ اـتقالى مف منزلى بقريٌ
سوا التابفٌ لمدينٌ المنشكرة بػ #الدقولجٌَ نجر اَثنجف  18ديزمبرَ كاقتادتى لجوٌ كجر مفلكمٌ ختٍ
األف .كقد أرزلت أزرتى الفديد مف التلجلرانات ك الهاكزات إلٍ الناُب الفاـ كلكف دكف جدكل مما يزيد
تذكنوـ خجاتىhttp://bit.ly/2zo7GSe .
اَذهاء القزرم لمكاطف بالدقولجٌ
قكات األمف تيذهً قزر نا "دمحم ـبدالرخمف إبراهجـ رزؽ " منذ اـتقالى يكـ األخد  26نكنمبر الماؿًَ
مف سارع ـباس الفقاد مف القاهرةَ كاقتجادق لجوٌ كجر مفلكمٌ  .يذكر أنى أخد أبناء قريٌ كهر بدكام
القديـ التابفٌ لمدينٌ المنشكرة بمخانظٌ الدقولجٌhttp://bit.ly/2BZ6J5Y .

اَذهاء القزرم بخؽ طالب جامفً بالسرقجٌ
قكات األمف تيذهً قزر نا "ـمار مخمكد إبراهجـ النادم"  19زنٌَ طالب بكلجٌ اآلداب بجامفٌ الزقازيؽَ
منذ اـتقالى يكـ اَثنجف  16ديزمبر كاقتجادق لجوٌ كجر مفلكمٌ  .يذكر أنى أخد أبناء مدينٌ الزقازيؽ
بمخانظٌ السرقجٌhttp://bit.ly/2BZ6J5Y .
اـتقاؿ  3شخهججف بالججزة كاقتجادهـ لجوٌ كجر مفلكمٌ
اـتقلت قكات األمف "أخمد بجكمً " شخهًَ ك "أحمد أبك زيد " شخهًَ ك "كلجد بدكم " شخهًَمف
منازلوـ بالججزةَ نجر يكـ الجمفٌ  22ديزمبرَ كاقتادتوـ لجوٌ كجر مفلكمٌ.
http://bit.ly/2BZ6J5Y
اختجاز تفزهً بخؽ مفلـ بالججزة ركـ قرار إذّء زبجلى منذ 12يكم نا
تختجز قكات األمف "مجدم خزف ـامر "  46زنٌَ مدير مدرزٌ زهراء األندلس الذاشٌَ ألكثر مف
 11يكم نا ـلٍ الركـ مف قرار النجابٌ بإذّء زبجلى يكـ اَثنجف  11ديزمبر بتدابجر إخترازيٌ نً القؿجٌ
رقـ 976لزنٌ 2017كردازٌ بتومٌ اِنؿماـ لجماـٌ أززت ـلٍ ذّؼ القانكف كالدزتكر كالتً
ؿي مت للقؿجٌ رقـ 454لزنٌ  2017منسأة القناطرَ كِ يفلـ مخامجى مقر اختجازق .يذكر أنى أخد أبناء
مدينٌ كردازٌ بمخانظٌ الججزة .كانت قكات األمف قد ألقت القبض ـلجى بتارير  6نبراير  2016كظؿ
مخبكزا بزجف قكات األمف بالكجلك  10كنشؼ بالججزةَ ختٍ أمرت النجابٌ بإذّء زبجلىَ إِ أنى قد تـ
إذهاءق قزر نا منذ نجر الثّثاء  12ديزمبر ختٍ اآلفhttp://bit.ly/2BZ6J5Y .
اَذهاء القزرم بخؽ طالب جامفً بالمنجا ألكثر مف ـاـ ك 4سوكر
قكات األمف تيذهً قزر نا ن "أماف نشر الديف دمحم دمحم"  20زنٌَ طالب بكلجٌ األثار بجامفٌ الهجكـَ منذ
اـتقالى أثناء ـكدتى مف الجامفٌ بتارير  7أكزطس  2016كاقتجادق لجوٌ كجر مفلكمٌَ كِ يفلـ
.
مخامجى مقر اختجازق  .يذكر أنى أخد أبناء قريٌ شنجـ التابفٌ لمدينٌ أبكقرقاص بمخانظٌ المنجا
http://bit.ly/2BZ6J5Y
اـتقاؿ  6مكاطنجف بالسرقجٌ كاقتجادهـ لجوٌ كجر مفلكمٌ
سنت قكات األمف خملٌ مداهمات ـلٍ ـدد مف منازؿ األهالً بمخانظٌ السرقجٌ كالمراكز التابفٌ لواَ
نجر يكـ الذمجس  21ديزمبرَ ما أزهر ـف اـتقاؿ زتٌ مكاطنجف مف منازلوـ بمدينتً أبك كبجر كأكِد
شقرَ كاقتجادهـ لجوٌ كجر مفلكمٌَ كهـ :-
"دمحم ـبدالمفطً" ميفلـَ تـ اـتقالى مف خجرة للدركس التفلجمٌ بمركز أكِد شقر.
"دمحم منشكر" يقجـ بمدينٌ أبك كبجر.
"دمحم مخمكد أمجف" يقجـ بمدينٌ أبك كبجر.
"شّح أبك الفمدة" طبجب شجدلًَ يقجـ بمدينٌ أكِد شقر.
"أخمد التمجمً" شاخب مطفـَ يقجـ بمدينٌ أكِد شقر.
"أخمد اَماـ" يقجـ بمدينٌ أكِد شقرhttp://bit.ly/2BZ6J5Y .

اـتقاؿ ميفلـ مف منزلى بالدقولجٌ كاقتجادق لجوٌ كجر مفلكمٌ
اـتقلت قكات األمف "الزجد ـبد الفلجـ " ميفلـ للٌ ـربجٌَ مف منزلى نجر يكـ الذمجس  21ديزمبرَ
كاقتادتى لجوٌ كجر مفلكمٌَ كِ يفلـ مخامجى مقر اختجازق .يذكر أنى أخد أبناء قريٌ بوكت التابفٌ لمدينٌ
نبركق بمخانظٌ الدقولجٌhttp://bit.ly/2BZ6J5Y .
القبض التفزهً ـلٍ ككجؿ مفود أزهرم بالسرقجٌ
اـتقلت قكات األمف "مشطهٍ دمحم زكيلـ" ككجؿ مفود أزهرم بالزنبّكيف بالسرقجٌَ يكـ الثّثاء 19
.
ديزمبر مف مقر ـملىَ كاقتادتى لجوٌ كجر مفلكمٌَ كِ يفلـ مخامجى مقر اختجازق
http://bit.ly/2BZ6J5Y
اَذهاء القزرم لزاُؽ باَزماـجلٌ ألكثر مف سوريف
منذ أكثر مف سوريف ك ِ يزاؿ مشجر "أخمد إبراهجـ زفادة "َ 30زنٌَ زاُؽَ مجوكِن منذ اـتقالى نً
 19أكتكبر الماؿًَ أثناء ذهابى إلٍ أطهالى نً المدرزٌَ كاقتجادق إلٍ جوٌ كجر مفلكمٌَ كِ يفلـ
مخامجى مقر اختجازق  .يذكر أنى أخد أبناء قريٌ ـجف كشجف بمخانظٌ اَزماـجلجٌ  .كقد أرزؿ ذكيى
ببّكات إلٍ الناُب الفاـَ كلـ يتـ ـرؿى ـلٍ النجابٌَ أك أم جوٌ تخقجؽ ختٍ اآلف مما يزيد تذكنوـ
ـلجىhttp://bit.ly/2BZ6J5Y .
اـتقاؿ ميفلـ مف مقر ـملى بأخد المفاهد األزهريٌ بكهر السجر
اـتقلت قكات األمف «أسرؼ نجشؿ أخمد القسجسً » يـ ـلـ للٌ ـربجٌَ يكـ األربفاء  20ديزمبرَ مف
مقر ـملى بأخد المفاهد األزهريٌ بكهر السجرَ كاقتادتى لجوٌ كجر مفلكمٌ  .يذكر أنى أخد أبناء قريٌ
الزاكم التابفٌ لمدينٌ الرياض بمخانظٌ كهر السجرhttp://bit.ly/2BZ6J5Y .
القبض التفزهً ـلٍ ميفلـ كمكظؼ مف منزلجوما بالمنكنجٌ
ألقت قكات األمف القبض ـلٍ «ـزت دمحم نبكم السجمً » ميفلـ رياؿجاتَ ك «دمحم سلبً ذؿر »
مكظؼ بالكخدة المخلجٌَ يكـ األربفاء  20ديزمبرَ مف منزلجوما بالمنكنجٌَ كاقتادتوما لجوٌ كجر
.
لمدينٌ أسمكف بمخانظٌ المنكنجٌ
مفلكمٌ .يذكر أنوما مف أبناء قريٌ سكسام التابفٌ
http://bit.ly/2BZ6J5Y
القبض التفزهً ـلٍ ميفلـ كاقتجادق لجوٌ كجر مفلكمٌ
اـتقلت قكات األمف "منشكر كنا " 48زنٌَ ميفلـَ يكـ أمس األخد  17ديزمبرَ مف مقر ـملى بإخدل
المدارس بمدينٌ بلطجـ بكهر الشيرَ كاقتادتى لجوٌ كجر مفلكمٌhttp://bit.ly/2BZ6J5Y .
اـتقاؿ ميفلما مف كزط طّبى بالسرقجٌ كاقتجادق لجوٌ كجر مفلكمٌ
اـتقلت قكات األمف "ـبدالفزيز زلجماف دمحم " ميفلـ رياؿجاتَ مف مقر ـملى بمدرزٌ الجّء
التجريبجٌَ كذلؾ ظيور مكـ األخد  17ديزمبرَ كاقتادتى لجوٌ كجر مفلكمٌ  .يذكر أنى أخد أبناء مدينٌ
القريف بمخانظٌ السرقجٌhttp://bit.ly/2BZ6J5Y .

القبض التفزهً ـلٍ مكاطف مف مقر ـملى بكهر السجر كاقتجادق لجوٌ كجر مفلكمٌ
اـتقلت قكات األمف "ـلً ـمر بّؿ"  27زنٌَ يكـ األخد  17ديزمبرَ كذلؾ مف مقر ـملى بالتأمجناتَ
.
 .يذكر أنى مف أبناء مركز الخامكؿ بمخانظٌ كهر السجر
كاقتادتى لجوٌ كجر مفلكمٌ
http://bit.ly/2BZ6J5Y

اـتقاؿ طالب جامفً مف منزلى بالدقولجٌ كاقتجادق لجوٌ كجر ــلكمٌ
داهمت قكات األمفَ منزؿ "ـبدالرخمف يكزؼ "  18زنٌَ الطالب بالهرقٌ األكلٍ بكلجٌ السريفٌ
كالقانكف جامفٌ األزهر بطنطاَ كذلؾ نجر األخد  17ديزمبرَ ما أزهر ـف اـتقالى كاقتجادق لجوٌ كجر
لدقولجٌ.
مفلكمٌ .يذكر أنى أخد أبناء قريٌ مجت ذمجس التابفٌ لمدينٌ المنشكرة بمخانظٌ ا
http://bit.ly/2BZ6J5Y
اـتقاؿ مكاطف مف كمجف أمنً بالقلجكبجٌ كاقتجادق لجوٌ كجر مفلكمٌ
اـتقلت قكات األمف "خزف الزجد زجد زلجماف ربجق " كسورتى "خزف ربجق "  37زنٌَ يكـ األخد 17
ـملى بأخد المشانق بالقلجكبجٌَ كاقتجادق لجوٌ كجر
ديزمبرَ مف كمجف أمنً كذلؾ أثناء ذهابى إلٍ
مفلكمٌ  .يذكر أنى أخد أبناء مدينٌ الذانكٌ بمخانظٌ القلجكبجٌ. http://bit.ly/2BZ6J5Y
اَـتقاؿ التفزهً لػ  5مكاطنجف بالسرقجٌ مف منازلوـ
سنت قكات األمف بمخانظٌ السرقجٌ يكـ األ خد  17ديزمبر خملٌ أمنجٌ ـلٍ منازؿ المكاطنجف بقرم
كمراكز المخانظٌَ أزهرت ـف القاء القبض ـلٍ ذمزٌ مكاطنجف دكف زند قانكنً كهـ:
شابر الشجهً -مقجـ بمركز هجوجاابك الهتكح مشطهً مخمكد مكزٍ -مقجـ بقريٌ موديٌدمحم أخمد سخاتٌ قنب-مقجـ بمركز هجوجاـبدالرخمف ـؿل شقر -مقجـ بقريٌ موديٌمخمكد أخمد سمالٍ -مقجـ بقريٌ موديٌhttp://bit.ly/2BZ6J5Yالقبض التفزهً ـلٍ طالب بجامفٌ األزهر كاقتجادق لجوٌ كجر مفلكمٌ
اـتقلت قكات األمف "دمحم خمدم ـلً " الطالب بكلجٌ الدرازات األزّمجٌ بجامفٌ األزهرَ يكـ الزبت
.
 16ديزمبرَ كاقتادتى لجوٌ كجر مفلكمٌ  .يذكر أنى أخد أبناء مدينٌ الطامجٌ بمخانظٌ الهجكـ
http://bit.ly/2BZ6J5Y
القبض التفزهً ـلٍ ميزارع مف منزلى بالسرقجٌ
ألقت قكات األمف القبض ـلٍ "شبخً دمحم شابر ـلجكة "  29زنٌَ يفمؿ ميزارعَ كذلؾ نجر يكـ
الزبت  16ديزمبر مف منزلىَ كاقتادتى لجوٌ كجر مفلكمٌ  .يذكر أنى أخد أبناء قريٌ القشاشجف التابفٌ
لمدينٌ القريف بمخانظٌ السرقجٌhttp://bit.ly/2BZ6J5Y .

اـتقاؿ ميفلـ أثناء ممارزٌ ـملى بإخدلمدارس كهر السجر
اـتقلت قكات األمف "ـادؿ خانظ ـتماف "  55زنٌَ ميفلـَ كذلؾ ظور يكـ الذمجس  14ديزمبرَ أثناء
تأديٌ ـملى بمدرزٌ دمنكٌ بمدينٌ دزكؽ بكهر السجر كاقتادتى لجوٌ كجر مفلكمٌ.
http://bit.ly/2BZ6J5Y
ـمر المذتار
الدكتكر دمحم مكً مفتقؿ مف زنتجف كنشؼ ككاف ـندق جلزى مف 15يكـ كذد براءق لكف الدكلى
الظالمى مش هايف ـلجوـ يهرخكنا بذركجى كتـ اذهاُى قزرم مف  15كمهجش خد يفرؼ مكانى  .اتكلمكا
.
ـنى كهايى زنتجف كنشؼ بفجد ـف اهلى الدكتكر مكً مف أبزط خقكقى يككف كزط كِدق
http://bit.ly/2l4daMW
 24ديزمبر
ازتمرار اَذهاء القزرم لػ طارؽ شبجد" للجكـ الرابق ـلٍ التكالً
أزهرت خملٌ أمنجٌ قامت بوا قكات األمف بمخانظٌ السرقجٌ ـف القاء القبض
ـلٍ "طارؽ رناـً شبجد "طالب بكلجٌ التجارةَ ككالدق "رناـً شبجد " يكـ
األربفاء  20ديزمبر مف منزلوـ بمركز منجا القمد  .كتـ ـرض كالدق "رناـً
شبجد" ـلٍ النجابٌ التً قررت خبزٌ ـلٍ ذمٌ التخقجؽ كمازاؿ "طارؽ" نجلى
رهف اَذهاء القزرم ختٍ اآلف http://bit.ly/2l9hGKj .
 25ديزمبر
التكالً
.
ما زاؿ ـّء مخمكدَ طالبَ يتفرض لّذتهاء القزرم للجكـ الرابق ـلٍ
نقد تـ اـتقالى تفزهجناَ دكف زند مف القانكفَ منذ  21ديزمبرَ ـلٍ يد قكات األمف المشريٌَ كاقتادتى
إلٍ مكاف كجر مفلكـَ كلـ يفلـ ذكيى مكاف اـتقالى كِ زبب اـتقالى  .كتقدـ ذككق ببّكات للجوات
المفنجٌ التابفٌ للس لطات المشريٌَ كلـ يتـ الرد ـلجوـَ كما لـ يتـ ـرؿى ـلٍ النجابٌَ أك أم جوٌ
تخقجؽَ ختٍ اآلف مما يزيد تذكنوـ ـلجى  .يذكر أنى مف أبناء قريٌ الشكة  -مركز أبكخماد  -مخانظٌ
السرقجٌَ طالبَ كهذق المرة الثانجٌ ِـتقالىَ خجث زبؽ اـتقالى لمدة ـاـ كتـ تبرُتى مف التوـ الـ كجوى
إلجىhttp://bit.do/dYwwF .
ما زاؿ أيمف ـطجٌ إبراهجـ المودمَ 34ـامناَ يتفرض لّذتهاء القزرم للجكـ الػ 77ـلٍ التكالً.
نقد تـ اـتقالى تفزهجناَ دكف زند مف القانكفَ منذ  09أكتكبر  َ2017ـلٍ يد قكات األمف المشريٌَ
كاقتادتى إلٍ مكاف كجر مفلكـَ كلـ يفلـ ذكيى مكاف اـتقالى كِ زبب اـتقالى  .كتقدـ ذككق ببّكات
للجوات المفنجٌ التابفٌ للزلطات المشريٌَ كلـ يتـ الرد ـلجوـَ كما لـ يتـ ـرؿى ـلٍ النجابٌَ أك أم
جوٌ تخقجؽَ ختٍ اآلف مما يزيد تذكنوـ ـلجى  .يذكر أنى مف أبناء قريٌ سجبٌ  -مركز الزقازيؽ -
مخانظٌ السرقجٌhttp://bit.ly/2pzt1J1 .

اَذهاء القزرم مشجر مريض يفجش بكلجٌ كاخدة منذ اـتقالى باَزكندريٌ
ِتزاؿ قكات األمف تيذهً قزر نا "كاُؿ ـبد القادر ـبد اللنٍ الزجد "  39زنٌَ موندس
مجكانجاَ منذ اـتقالى يكـ الزبت  23ديزمبرَ مف مقر ـملى بسركٌ الشجانٌ البتركلجٌ
بتركمنت باَزكندريٌَ كاقتجادق لجوٌ كجر مفلكمٌ كِ يفلـ ذكيى مقر اختجازق ختٍ
اآلف .جدير بالذكر أنى يفجش ب ًكلجٌ كاخدة مما يترتب ـلجى تككيف خشكات كيتناكؿ
ـّج لتهتجتوا بشهٌ دكريٌَ كيختاج للرـايٌ الطبجٌhttp://bit.ly/2BJPZik .
 26ديزمبر
ما زاؿ مؤمف دمحم زفهافَ  22ـامناَ طالبَ يتفرض لّذتهاء القزرم للجكـ الػ 16ـلٍ التكالً.
نقد تـ اـتقالى تفزهجناَ دكف زند مف القانكفَ مف منزلىَ منذ  08ديزمبر الجارمَ ـلٍ يد قكات األمف
المصريٌَ كاقتادتى إلٍ مكاف كجر مفلكـَ كلـ يفلـ ذكيى مكاف اـتقالى كِ زبب اـتقالى  .كتقدـ ذككق
ببّكات للجوات المفنجٌ التابفٌ للزلطات المشريٌَ كلـ يتـ الرد ـلجوـَ كما لـ يتـ ـرؿى ـلٍ النجابٌَ
أك أم جوٌ تخقجؽَ ختٍ اآلف مما يزيد تذكنوـ ـلجى  .يذكر أنى مف أبناء مركز الرياض  -مخانظٌ
كهرالسجرَ كطالب بكلجى التجارة جامفٌ كهرالسجرhttp://bit.ly/2lfL55n .
 21ـلٍ التكالً.
ازتمرار اَذهاء القزرم بخؽ مكاطف مف كهر السجر للجكـ اؿ
ِ تزاؿ قكات األمف المشريٌ ترنض اَنشاح ـف مكاف تكاجد المكاطف  /دمحم طى خماد َ متزكج ك
ـندق  3أبناء َ خجث تـ اـتقالى يكـ الثّثاء  5ديزمبر َ مف مخؿ ـملى ك مف ثـ اَزتجّء ـلٍ زجارتى
الذاشٌ َ كلـ يزتدؿ ـلٍ مكانى ختً األفhttp://bit.ly/2BFlvhf .
كؼالسجر للجكـ اؿ 21ـلٍ التكالً
ازتمرار اَذهاء القزرم بخؽ طبجب مف ر
ِ تزاؿ كزارة الداذلجٌ المشريٌ ترنض اَنشاح ـف مقر اـتقاؿ الطبجب /الزفجد أبك لبف َ خجث تـ
اـتقالى مف منزلى بمخانظٌ كهر السجر يكـ الثّثاء  5ديزمبر  .2017ك تيديف مؤززٌ ـدالٌ لخقكؽ
اَنزاف اِـتقاؿ التفزهً بخؽ الطبجب ك تطالب بسرـٌ اَنراج ـنى http://bit.ly/2zBOoJv .
 27ديزمبر
ازتمرار اَذهاء القزرم بخؽ طالبجف بػ#جامفٌ_األزهر منذ اـتقالوما مف  10أياـ بطنطا
ِ تزاؿ قكات األمف تيذهً قزر نا الطالبجف "ـبدالرخمف بكزؼ" يقجـ بقريٌ مجت ذمجس بالمفشكرة بػ
#الدقولجٌَ منذ اـتقالى نجر يكـ األخد  17ديزمبرَ ك "خمزة ـبدالمنفـ ـثماف القشبً" يقجـ بقريٌ سوا
بالمنشكرةَ منذ اـتقالى مف منزلى نجر يكـ اَثنجف  18ديزمبرَ كاقتجادهما لجوٌ كجر مفلكمٌَ كِ يفلـ
ذكيوما مقر اختجازهما ختٍ اآلف.
يذكر أف الطالبجف مقجداف بالهرقٌ األكلٍ بكلجٌ السريفٌ كالقانكف بجامفٌ األزهر بػ طنطا كأسار ذكيوما
بأنوـ أرزلكا تلجلرانات ك ناكزات إلٍ الناُب الفاـ دكف جدكل ختٍ اآلفَ مما يزيد تذكنوـ ـلٍ خجاة
أبناُوـhttp://bit.do/dYSVt .

زمجر الزجد رساد دمحم الساـم  29زنٌ الزكيس
قامت قكات مف السرطٌ بشخبٌ كّب بكلجزجٌ باقتخاـ منزلى يكـ ؾط
أكتكبر ؼضصط ك تكزجر مختكياتىَ ك خزب سوكد الفجاف مف الججراف نقد تـ
اشطخاب زمجر بمّبزى الداذلجٌ خانً القدمجف ك التفدم ـلجى بالؿرب ك
الزخؿ .ك تـ اشطخابى إلً جوٌ كجر مفلكمٌ كلـ يزتدؿ ـلً مكانى ختٍ
اآلف ..كقامت األزرة بفمؿ تللرانات إلٍ  :الناُب الفاـ  -كزير الداذلجٌ-
المخاـ الفاـ لنجابات الزكيس -رُجس الجموكريٌ
http://bit.do/dYSWd

"أيمف المودم" ؿخجٌ جديدة مف ؿخايا اِذتهاء القزرم بالسرقجٌ
تزتمر قكات األمف نً اذهاء المكاطف المشرم "أيمف ـطجٌ إبراهجـ المودم"َ البالم ف الفمر 34
ـامناَ للجكـ الػ 77ـلٍ التكالًَ نقد تـ اـتقالى تفزهجناَ دكف زند مف القانكفَ منذ  09أكتكبر/تسريف
األكؿ  َ2017ـلٍ يد قكات األمف المشريٌَ كاقتادتى إلٍ مكاف كجر مفلكـَ كلـ يفلـ ذكيى مؾاف
اـتقالى كِ زبب اـتقالى .يذكر أنى مف أبناء قريٌ سجبٌ  -مركز الزقازيؽ  -مخانظٌ السرقجٌَ كتقدـ
ذككق ببّكات للجوات المفنجٌ التابفٌ للزلطات المشريٌَ كلـ يتـ الرد ـلجوـَ كما لـ يتـ ـرؿى ـلٍ
النجابٌَ أك أم جوٌ تخقجؽَ ختٍ اآلف مما يزيد تذكنوـ ـلجىَ كلـ يزتطق مخامكق التكشؿ إلٍ مكاف
اختجازق ختٍ اآلفhttp://bit.do/dYSWg .

ازتمرار اَذهاء القزرم بخؽ الساب"ـبدالرخمف دمحم" مف البخجرة #مشر
قجاـ قكات األمف بمخانظٌ البخجرة باَذهاء القزرم بخؽ الساب/ـبدالرخمف دمحم دمحم ـبداللطجؼ -
 24عاما -بكالريكس هندزٌ مفماريٌ دنفٌ  2017جامفٌ اِزكندريٌَ كذلؾ منذ القبض التفزهً ـلجى
يكـ  14ديزمبر  َ2017مف مدينٌ أزكافَ دكف زند مف القانكفَ كاقتجادق لجوٌ مجوكلٌ.
http://bit.do/dYSWh
بفاـ
30يكمنا مف اَذهاء القزرم لـ تودأ ذّلى تزاؤِت أمى ـف مكانى كـف أزباب اذتطانىَ سوره و
مر طكيّن ـلجوا نً انتظار رؤيتى ..إبراهجـ طارؽ ـمادَ الطالب بالهرقٌ الثالثٌ يكلجٌ الوندزٌ الذم
اذتطهتى قكات األمف مزاء  28نكنمبر الماؿً مف سارع ـباس الفقاد بالقاهرة كختٍ اآلف لـ يتـ
اَنشاح ـف مكاف اختحازق.
http://bit.do/dYSXS

" اخنا اهالً المذتهجف قزريا بنمكت نً الدقجقى مجٌ مرةَ اللخظى بتفدم زنجف بتخزوا بتاكؿ مف ـمرؾ
كمف شختؾ ؿخكتؾ اك ختً ابتزامتؾ كابت اشؿ اللً كاف زببوا هك بردكا كايب كمذتهً ".بوذق
الكلمات ـبرت زكجٌ طارؽ الزبق  -ذريح كلجٌ الوندزٌَ ـف إذتهاُى القزرم لمدة  49يكمنا كذلؾ بفد
اـتقالى  9نكنمبر الماؿً أثناء زيارتى لمنزلى ذالى بالزنبّكيف التابفٌ لميخانظٌ الدقولجٌ..
http://bit.do/dYSX4

للجكـ الثّثجف ـلٍ التكالًَ تزتمر قكات األمف نً ممارزٌ جريمٌ اَذهاء القزرم بػ خؽ أخمد
البزطكيزً  -ذريح يكلجٌ الطب البجطرمَ كذلؾ بفد اـتقالى تفزهجا مزاء  28نكنمبر الماؿً مف
سارع ـباس الفقاد بالقاهرةَ خجث لـ ييفرض ـلٍ زلطات التخقجؽ المذتشٌ كلـ يتزفى ألهلى -ختٍ
اللخظٌ -مفرنٌ مكاف اختجازق.
http://bit.do/dYSYc
ازتمرار اَذهاء القزرم بخؽ مكاطف بكهر السجر
تكاشؿ قكات األمف اَذهاء القزرم بخؽ "زفد رمؿاف مناع" المقجـ بقريٌ الزكام بمدينٌ الرياض بػ
#كهر_السجرَ للجكـ الذامس ـلٍ التكالًَ منذ اـتقالى يكـ الزبت  23ديزمبرَ كاقتجادق لجوٌ كجر
مفلكمٌَ كِ يفلـ ذكيى مقر اختجازق ختٍ اآلفhttp://bit.do/dYSYL .
 28ديزمبر
12يكمنا كلجلٌ ـلٍ اَذهاء القزرم لػ "ـبد الرخمف الزقرد" الطالب بكلجٌ الللٌ الفربجٌ جامفٌ
األزهرَ بفد اـتقالى تفزهجنا نً الػ  17مف ديزمبر مف منزلى بمجت ذمجسَ لجظؿ الزؤاؿ الخاُر يتردد
ـلٍ ألزنٌ أهلى كشخبى :ـبد الرخمف الزقرد نجف ؟ http://bit.do/dYS2g

"أذٍ اـذرنٍ نلجس لٍ خجلٌ لهؾ قجكدؾ اك تمرير بفض الطفاـ الجؾ اك ختٍ البازؾ بفض الثكب
الثقجؿ نٍ هذا البردَ أذٍ لجتنٍ مفؾ نأكازجؾ كنتبادؿ النكـ ـلٍ اكتاؼ بفؿنا البفض كما كافَ
اخؿنؾ يا خبجبٍ ننبرد زكيا كنتزمر مف طكؿ الكقت زكيا ..".ىكلماته تخمؿ نً طجاتوا الكثجر مف
السكؽ لسقجؽ " ـبد هللا شبخً يكنس  -الطالب ب يكلجٌ الللٌ الفربجٌ " كالميذتهً قزرينا منذي  25يكمنا
بفد اقتخاـ قكات األمف منزلى نً جمجانا مركز بلقاس نً  4ديزمبر الجارم.
http://bit.do/dYS2q
ازتمرارن ا لمزلزؿ اَذهاء القزرم الذم تنتوجى قكات األمف مازاؿ " ـمر دمحم مشطهٍ" ذريح يكلجٌ
التجارة مذتهجنا للجكـ الذامس كالثّثجف كذلؾ بفد اذتطانى مف سقٌ زكنجٌ نً  23نكنمبر الماؿً ..
http://bit.do/dYS2z
دمحم مجدم النجارَ ذريح يكلجٌ التجارة الذم نؤجً يكـ  23نكنمبر الماؿً بميداهمٌ قكات األمف
سقتى الزكنجٌ بالقاهرة كاقتجادق بفدها إلٍ جوٌ كجر مفلكمٌ ختٍ اآلف كهك ما ييفد إذهاء قزرم ميذالؼ
للدزتكرhttp://bit.do/dYS2N ..

ازتمرار اَذهاء القزرم بخؽ السجر"دمحم ماؿً" مف مدينٌ دزكؽ بكهرالسجر#مشر
ازتمرار قكات األمف بمخانظٌ كهرالسجر باَذهاء القزرم بخؽ السجر/دمحم ماؿً  40-ـاما -إماـ
كذطجب مزجد السوداء بمدينٌ دزكؽَ كذلؾ منذ القبض التفزهً ـلجى يكـ  22ديزمبر  َ2017ـقب
أداءق لشّة الجمفٌhttp://bit.do/dZtJF .

ازتمرار اَذهاء القزرم بخؽ المكاطف"دمحم زجد دمحم" مف قنا ألكثر مف ـاـ ـلٍ التكالً#مشر
ازتمرار قكات األمف بمخانظٌ قنا باَذهاء القزرم بخؽ المكاطف/دمحم زجد دمحم زجد  30-ـاما-
نّحَ كذلؾ منذ القبض التفزهً ـلجى يكـ  16ديزمبر  َ2016أثناء ذهابى للخقؿ الذم يفمؿ نجىَ
كاقتجادق لجوٌ مجوكلٌ .قامت أزرتى بتقديـ بّغ لمركز سرطٌ قكص مزاء يكـ اِذتهاء كبدكف جدكل
اآلفَ مق تكارد أنباء ـف كجكدق بمبنٍ األمف الكطنً.
http://bit.do/dZtJR

ازتمرار اَذهاء القزرم بخؽ 4مكاطنجف مف أزجكط
ازتمرار قكات األمف بمخانظٌ أزجكط باَذهاء القزرم بخؽ  4مكاطنجفَ كذلؾ بفد القبض التفزهً
ـلجوـَ كاقتجادهـ لجوٌ مجوكلٌَ كهـ:
أمف اِنقّب يكاشؿ إذهاء  4مكاطنجف قزري نا بمناطؽ مذتلهٌ بأزجكطَ كذلؾ نً ظؿ القبؿٌ األمنجٌ
المسددة ـلٍ المخانظٌ.
1دمحم ـبدالهتاح  42" -ـاـَ مخازب"  -منذ يكـ الجمفٌ  17نكنمبر.20172أخمد البدرم الزجد أخمد  50" -ـاـَ مكظؼ بجامفٌ األزهر نرع أزجكط"  -منذ يكـ األربفاء 22نكنمبر  َ2017خجث اذتطهى أنراد أمف بزم مدنً مف أخد سكارع أزجكط.
3مشطهً ـلً  57" -ـاـَ مكظؼ بأكقاؼ أزجكط"  -منذ يكـ األخد  3ديزمبر َ2017خجث تـاذتطانى مف مكاف ـملى كلـ يزتدؿ ـلٍ مكانى ختٍ اآلف.
4أخمد ـبدالمطلب أخمد  45" -زنٌَ مدرس أكؿ رياؿجات" منذ يكـ األخد  3ديزمبر  َ2017خجثتـ اذتطانى مف مكاف ـملى كلـ يزتدؿ ـلٍ مكانى ختٍ اآلفhttp://bit.do/dZtJs .

قزرم
ما زاؿ أبكبكر ـلً ـبد المطلب ـبد المقشكد الزنوكدمَ 19ـامناَ طالبَ يتفرض لّذتهاء اؿ
للجكـ الػ 14ـلٍ التكالً.
نقد تـ اـتقالى تفزهجناَ دكف زند مف القانكفَ ذّؿ رخلٌ مق أشدقاُى ألزكافَ منذ  16ديزمبر/كانكف
األكؿ  َ2017ـلٍ يد قكات األمف المشريٌَ كاقتادتى إلٍ مكاف كجر مفلكـَ كلـ يفلـ ذكيى مكاف
اـتقالى كِ زبب اـتقالى ختٍ اآلف .كتقدـ ذككق ببّكات للجوات المفنجٌ التابفٌ للزلطات المشريٌَ
كلـ يتـ الرد ـلجوـَ كما لـ يتـ ـرؿى ـلٍ النجابٌَ أك أم جوٌ تخقجؽَ ختٍ اآلف مما يزيد تذكنوـ
ـلجى .يذكر أنى مف أبناء قريٌ بنايكص  -مدينٌ الزقازيؽ  -مخانظٌ السرقجٌَ كطالب بكلجٌ التربجٌ
جامفٌ األزهرَ كما أف كالدق كسقجقى مفتقلجف لدل الزلطات المشريٌhttp://bit.do/dZtJX .

مازاؿ  5مف المكاطنجف المشريجفَ مف أبناء مخانظٌ كهرالسجرَ يتفرؿكف لّذتهاء القزرم لمدد
متهاكتىَ كهـ:
-1دمحم طى خمادَ  43ـامناَ تـ اـتقالى تفزهجناَ مف مقر ـملى كاِزتًِء ـلٍ زجارتى الذاشٌَ منذ
اِثنجف  04ديزمبر/كانكف األكؿ  َ2017مف أبناء بلطجـ  -مخانظٌ گهرالسجرَ متزكج كلى  3مف
األبناءَ كهك مشاب كِ يزتطجق المسً إِ ـلٍ ـشاق مزاـدة (ـكاز).
-2الزفجد أبكلبفَ طبجب بجطرمَ تـ اـتقالى مف منزلىَ منذ  04ديزمبر/كانكف األكؿ  َ2017مف أبناء
مركز مطكبس  -مخانظٌ كهرالسجر.
-3ـبدالفزيز مدخت أبكذسبىَ  24ـامناَ موندسَ تـ اـتقالى تفزهجناَ مف منزلىَ منذ 28
نكنمبر/تسريف الثانً َ2017مف أبناء قريٌ أبكذسبى  -مركز دزكؽ  -مخانظٌ كهرالسجر.
 -4مؤمف دمحم زفهافَ  22ـامناَ تـ اـتقالى تفزهجناَ مف منزلىَ منذ  08ديزمبر/كانكف األكؿ َ2017
مف أبناء مركز الرياض  -مخانظٌ كهرالسجرَ كطالب بكلجٌ التجارة جامفٌ كهرالسجر.
-5شّح شبرل ـمرافَ  33ـامناَ تـ اـتقالى تفزهجناَ منذ  17ديزمبر/كانكف األكؿ  َ2017مف أبناء
قريٌ ككبرم الزاكيٌ  -مركز الرياض  -مخانظٌ كهرالسجرَ متزكج كلديى  3مف األبناءَ كيفمؿ ننً
تهريم أزماؾَ كهذق المرة الثانجٌ ِـتقالى.
كتقدـ ذككهـ ببّكات للجوات المفنجٌ التابفٌ للزلطات المشريٌَ كلـ يتـ الرد ـلجوـ ختٍ اآلف مما
يزيد تذكنوـ ـلجوـ.
يذكر أنوـ مف أبناء مخانظٌ كهرالسجرhttp://bit.do/dZtJ6 .

 29ديزمبر
 24ـلٍ التكالً.
ازتمرار اَذهاء القزرم بخؽ مكاطف مف القلجكبجٌ للجكـ اؿ
ِ تزاؿ الزلطات المشريٌ ترنض اَنشاح ـف مقر اـتقاؿ المكاطف/دمحم خهنً قطب 36-ـاـ-
مخازب مف مدينٌ الذانكٌ بمخانظٌ القلجكبجٌ َ خجث تـ اـتقالى مف السارع ظور أمس  5ديزمبر/كانكف
األكؿ  2017أثناء ـكدتى مف الفمؿ مف أماـ منزلى َ ك تـ إذهاءق قزري نا ك لـ يزتدؿ ـلٍ مكانى ختً
األفhttp://bit.do/dZyam .
إزتمرار اَذهاء القزرم بخؽ 10مكاطف بالسرقجٌ بجنوـ  6طّب
ِتزاؿ قكات األمف تيذهً ؽزر نا 10مف أبناء السرقجٌ بجنوـ  6طّبَ لهترات متهاكتٌ منذ اـتقالوـَ كِ
يفلـ ذكيوـ مقر اختجازهـ ختٍ اآلفَ كهـ :-
-1طارؽ رناـٍ شبجدَ تـ اـتقالى يكـ األربفاء  20ديزمبر  2017مف منزلى بمنجا القمد ككالدق
"رناـٍ شبجد" الذل ظور نجما بفد دكف الكسؼ ـف مكاف اختجاز فجلىَ كلـ يزتدؿ ـلٍ مكاف
اختجازق ختٍ اآلف.
-2ـمار مخمكد النادلَ طالب بكلجٌ اآلداب جامفٌ الزقازيؽ تـ اـتقالى يكـ الزبت  16ديزمبر 2017
مف مجكركباص نً كمجف أمنًَ كاقتجادق لجوٌ كجر مفلكمٌ ختٍ اآلف.
-3أبكبكر ـلً ـبد المطلب ـبد المقشكد الزنوكتًَ طالب بكلجٌ التربجٌ جامفٌ األزهرَ تـ اـتقالى يكـ
الزبت  16ديزمبر  2017مف مجكركباص نً كمجف أمنًَ كاقتجادق لجوٌ كجر مفلكمٌ ختٍ اآلف.

-4أخمد مخمكد ـرناتَ طالبَ طالب بالهرقٌ الثالثٌ بكلجٌ الزراـٌ بجامفٌ األزهرَ كأخد أبناء قريٌ
الوجشمجٌ التابفٌ لمركز ناقكس بالسرقجٌَ كتـ اـتقالى يكـ األربفاء  29نكنمبر الماؿٍ مف الزكف
الجامفٍ بالقاهرةَ كلـ يزتدؿ ـلٍ مكانى ختٍ اآلف.
 -5ـبدالرخمف كماؿ ـبدالفزيزَ طالب بالهرقٌ الرابفٌ بكلجٌ الزراـٌ بجامفٌ األزهر بالقاهرةَ تـ
اـتقالى يكـ اَثنجف  20نكنمبر الماؿًَ أثناء خؿكرق ألداء أخد اِمتخانات بكلًتىَ كاقتجادق لجوٌ كجر
مفلكمٌ ختٍ اآلف.
-6دمحم جماؿ زفجد دمحمم السوجر بػ"مجكا"َ تـ اـتقالى مف أخد سكارع الزقازيؽ يكـ األخد 22
أكتكبر الماؿًَ كاقتجادق لجوٌ كجر مفلكمٌ ختٍ اآلف.
-7مخمكد ـبدهللا البرماكمَ أخد أبناء قريٌ النكاريٌ بمدينٌ الزقازيؽَ كتـ اـتقالى أثناء أداُى شّة
الجمفٌَ يكـ الجمفٌ  20أكتكبر الماؿًَ كِ يفلـ ذكيى مقر اختجازق ختٍ اآلف.
-8أيمف ـطجٌ إبراهجـ المودمَ  34زنٌَ أخد أبناء قريٌ سجبٌ مركز الزقازيؽَ تـ اـتقالى منذ  9أكتكبر
 َ2017كاقتجادق لجوٌ كجر مفلكمٌ ختٍ اآلف.
-9ـّء مخمكدَ طالب بكلجٌ الزراـٌ جامفٌ األزهرَ أخد أبناء قريٌ الشكة بمركز أبكخمادَ تـ اـتقالى
للمرة الثانجٌ يكـ الذمجس  21ديزمبر  َ2017كاقتجادق لجوٌ كجر مفلكمٌ ختٍ اآلف.
 -10خامد دمحم خزافَ طالبَ أخد أبناء قريٌ هربجط بمدينٌ أبك كبجرَ تـ اـتقالى مف أخد سكارع
القاهرةَ يكـ األخد  19نكنـ بر الماؿًَ كاقتجادق لجوٌ كجر مفلكمٌ ختٍ اآلف.
http://bit.do/dZx7H
#أخمد_يازر_نجف
مف يكـ  2017/12/20ختٍ اآلف ك أخمد منفرنش مكانى نجف !!!! َ هك كاف رايد سللى مق شخبى
بالفربجٌ ك هما األتنجف ك الفربجٌ ملومش اثر َ زألنا نٍ ؾؿ األقزاـ قالكا مش مكجكديف ك اتفمؿ
سكاكم كتللرانات ـلٍ اذتهاُوـ ك مخدش راؿً يقكؿ ـلٍ مكانوـ!!!! اخنا مختاججف نفرؼ مكانى
نجف ك نطمف ـلجى http://bit.do/dZya7 .
 30ديزمبر
لجكـ الزابق ـلٍ التكالً.
ما زاؿ ـمر شبرم طىَ طالبَ يتفرض لّذتهاء القزرم ؿ
كبخزب ما كرد للمنظمٌ نقد تـ اـتقالى تفزهجناَ دكف زند مف القانكفَ أثناء رخلٌ تنزق مق أشدقاُى نً
أزكافَ منذ  24ديزمبر/كانكف األكؿَ ـلٍ يد قكات األمف المشريٌَ كاقتادتى إلٍ مكاف كجر مفلكـَ
كلـ يفلـ ذكيى مكاف اـتقالى كِ زبب اـتقالى .كتقدـ ذككق ببّكات للجوات المفنجٌ التابفٌ للزلطات
المشريٌَ كلـ يتـ الرد ـلجوـَ كما لـ يتـ ـرؿى ـلٍ النجابٌَ أك أم جوٌ تخقجؽَ ختٍ اآلف مما يزيد
تذكنوـ ـلجى.
يذكر أنى مف أبناء مخانظٌ اللربجٌَ كبالهرقٌ الثالثٌ بكلجٌ التجارة جامفٌ طنطاَ كما أف سقجقجى الطالباف
خـ زة كـبدالرخمف مفتقّف نً الزجكف المشريٌhttp://bit.do/dZx9v .
 31ديزمبر
 11أياـ مف اَذهاء القزرم بخؽ مكاطف منذ اـتقالى بالقاهرة
ِ تزاؿ قكات األمف تيذهً قزر نا "مفاكيٌ دمحم ـبدالفلجـ" أخد أبناء القاهرةَ منذ
القبض التفزؼم ـلجى يكـ الثّثاء  21ديزمبرَ ـقب قرار إذّء زبجلى ـلٍ ذمٌ

القؿجٌ رقـ ضظؽ ؿ ػضصطَ كاقتجادق لجوٌ كجر مفلكمٌَ كِ يفلـ ذكيى مقر اختجازق ختٍ اآلف.
http://bit.do/dZybm
 36يكم نا مف اَذهاء القزرم لمكاطف ـقب اـتقالى بالقاهرة
ِ تزاؿ قكات األمف تيذهً قزر نا "دمحم ـبدالرخمف إبراهجـ رزؽ"  41زنٌَ للجكـ
الزادس كالثّثجف ـلٍ التكالً منذ اـتقالى يكـ األخد  26نكنمبر الماؿًَ مف
خً ـباس الفقاد بمدينٌ نشر بالقاهرةَ كاقتجادق لجوٌ كجر مفلكمٌَ كِ يفلـ ذكيى
مقر اختجازق ختٍ اآلف  .يذكر أنى أخد أبناء كهر بدكام القديـ بمدينٌ #المنشكرة
بمخانظٌ الدقولجٌ .كأسارت أزرتى إلٍ تقديموا الفديد مف البّكات للناُب الفاـ بسأف اَنشاح ـف مقر
اختجازق كلكف دكف جدكل ختٍ اآلفhttp://bit.do/dZybA .
تزفٌ أياـ مف اَذهاء القزرم لطالب بجامفٌ طنطا
قامت قكات األمف بإذتطاؼ الطالب “ـمر شبرم طى” المقجد بالهرقٌ الثالثى بكلجٌ التجارق جامفٌ طنطا
يكـ  24ديزمبر الجارم ك إذهاءق قزريا نً مكاف مجوكؿ للجكـ التازق ـلٍ التكالً خجث ِ يفلـ ذكيى
مكاف إختجازق اك زبب إذتطانى إلٍ األف .كأؿاؼ ذكيى أنوـ قدمكا كثجرا مف التجللرانات ك الهاكزات
إلٍ الجوات المفنجى دكف كجكد رد منوـ مما يزيد تذكؼ ذكيى مف تفرؿى للتفذيب الممنوح ـلٍ يد
رجاؿ السرطى داذؿ مقرات األمف الكطنً بطنطا .يذكر أنى أذك الطالباف المفتقّف خمزق شبرم ك
ـبدالرخمف شبرم المقجداف بجامفٌ طنطا ك اللذاف شدر ؿدهما أخكاـ ـزكريى ك يخاكماف ـلٍ آثر
قؿايا ـزكريى أذرل.http://bit.do/dZyce
 18يكـ ـلً إذهاء الطالب زياد نبجؿ
اتكلمكا ـنى بدؿ مايشهكق هك كماف ك نً اِذر يقكلؾ قتلناق نً تبادؿ اطّؽ نار...
18يكـ ـلً إذهاء الطالب زياد نبجؿ قزري نا ك أزرتى ماتفرنش ـنى أم خاجٌ لخد
دلكقتً كجر أنى نً مبنً أمف الدكلٌ مق إنكارهـ كجكدق كهك خدث ـندق  16زياد
مف المنشكرة اللً مذتهً نجوا أكثر مف  6سباب بجف السور كالسور كنشؼ
كمخدش يفرؼ مكانوـ لخد دلكقتً
http://bit.do/dZycB

ظهىر بعذ اخخفاء
 2ديزمبر
بفد إذهاُى قزرينا ألزبكـجف ..خبس مكجى باألزهر غض يكما ب #بلطجـ
 2ديزمبرَ بخبس ـبدالفاؿ الس يد
أمرت نجابٌ بلطجـ بكهر السجر الجكـ الزبت
الطكذٍَ المكجى نً سؤكف القرآف الكريـَ  15يكمنا ـلٍ ذمٌ التخقجقات  .كإـتقلت
قكات األمف ـبد الفاؿ الطكذً البالم مف الفمر  54ـامناَ مف مقر ـملى بقطاع
 18نكنمبر الماؿًَ كأذهتى قزريا لمدة
المفاهد اِزهريٌ بمدينٌ دزكؽ نً
أزبكـجف قبؿ ـرؿى ـلٍ النجابٌhttp://bit.ly/2AT4RO9 .
 4ديزمبر
ظور بفد إذتهاء قزرم داـ سوكر كؿ مف:
أخمد خزف ذلجؿ زّمٌ
مجدم دمحم مخمكد ـبد الفزيز
شّح ـبد المبدم أبك سكؾ
دمحم أبك بكر دمحم ـطجى
نكزم دمحم ـبد الخلجـ
ناشر مرجاف ـبد الجلجؿ
دمحم أخمد أخمد شالد
خالد رؿا زجد
ـلً زجد زمزـ
إزّـ رنفت ـز الديف
دمحم بدر يفقكب زالـ
ناشر رساد مشطهً دمحم
نكر ـطكة زلمً ناشر
ـلً دمحم ـلً ـلً
دمحم مخمكد ـبد الزجد خزف
ـبد الرخمف شابر ـكض
إبراهجـ دمحم مذتار ـبد البازط
ـبد الرخمف ـلً نومً
دمحم إبراهجـ شالد دمحم
زلماف ـكدة خزجف
توامً شهكت زلجـ
خزف ـبد الناشر خزف يكزؼ
الخزف دمحم خزف دمحم
ـبد الرخمف دمحم خزف دمحم
ـبد الخكجـ ـبد اللهار ـبد الذالؽ
الخزف ـبد الخكجـ ـبد اللهار ـبد الذالؽ
الخزجف ـبد الخكجـ ـبد اللهار ـبد الذالؽ https://goo.gl/r6YKhB

 /دمحم ـاطؼ ـباس اخمد زمكرم
ظور الجكـ نً نجابٌ أمف الدكلٌ ساب مف نجشؿ الججزة ازمى
ن
زجارات يزكف نً  /سارع ازماـجؿ خزف  -التفاكف  -نجشؿ  -مف يفرنى أك يفرؼ أخدا مف أهلى
يطمُنوـ ـلجى هك بذجر تـ التخقجؽ مفى كترخجلى لزجف طرةhttps://goo.gl/pY1bJi .
خالتى مريض بالزكر كالؿلط ك مختجز بزنزانٌ قذرة
:
بجاف مف أزرة الفمجد مخمكد قطرل ـف
2017/11/28الزاـٌ
اـتقلت قكات أمف الدكلٌ الفمجد مخمكد الزجد قطرم يكـ الثّثاء المكانؽ
كأيؿ نا الواتؼ المخمكؿ
الكاخدة شباخا مف منزلى نً دمنوكر ك تـ التخهظ ـلٍ الزّح الذاص بى
كالكمبجكتر ..ك لـ يفرؼ ال مفلكمات ـف مكانى اك ـف زبب اـتقالى اك خالتى الشخجٌ إلٍ اف ـرننا
انى تمت إخالتى إلٍ النجابٌ خكالٍ الزاـٌ الثالثٌ ـشرا  .ككجوت لى توـ مف بجنوا نسر كإذاـٌ أذبار
كاذبٌ تودد الزلـ الفاـ كساُفات تؿر باألمف القكمًَ مف ذّؿ إجراء مداذّت تلجهزيكنجٌ مق قنكات
نؿاُجٌ كالتً يتـ بثوا مف ذارج مشرَ ما مف سأنى إؿفاؼ الثقٌ نً مؤززات الدكلٌ  .مق الفلـ بأف
الفمجد مخمكد قطرم كاف يزفٍ إلٍ تطبجؽ كـرض بفض الرؤل لتطكير األداء األمنً داذؿ كزارة
الداذلجٌ بفد ثكرة  25يناير  .2011نكاف نقد ق بناءا للجرتى ـلٍ مشر ك جواز السرطٌ الذل ـمؿ بى
زنكات ـديدة .ك قاؿ المخامكف أنى تـ تهريم تزججّت لتلؾ المداذّتَ ذشكشا التً اتوـ نجوا الفمجد
مخمكد قطرل السرطٌ المشريٌ بالتقشجر األمنً نً خادث مزجد الركؿٌ اَرهابً الذم كقق يكـ
الجمفٌ الزابؽ ِـتقالى .ك قررت النجابٌ خبزى اختجاطجا لمدة أربفٌ أياـ ـلٍ ذمٌ التخقجؽ نٍ قزـ بندر
دمنوكر مما يتفارض مق القانكف بفدـ الخبس اِختجاطً نٍ قؿايا النسر  .ـلٍ اف يفرض الفمجد
مخمكد قطرم أماـ المخكمٌ يكـ الذمجس المكانؽ .2017/1/11/30
خؿرنا نخف ـاُلتى يكـ الذمجس المكانؽ  2017/11/30أماـ مخكمٌ دمنوكر نهكجُنا بأف ـلجى آثار
تفذيب .رأينا آثار دـ ـؿ رأزى ك جبوتى ك اف يدق الجمنٍ مكزكرة ك تـ كؿفوا ك الجبس ك مّبزى
ممزقٌ ك نجى يدق كانجكِ .خاكلنا اِقتراب منى لّطمُناف ـلجى نمنفنا أنراد الخرس أماـ المخكمٌ.
تـ ـرض الفمجد مخمكد قطرم ـلٍ مخكمٌ دمنوكر بخؿكر مخامجى األزتاذ  /ـطجٌ سفّف نقجب
المخامجف الزابؽ بالبخجرة ك األزتاذ  /جماؿ ذطاب نقجب المخامجف الزابؽ بالمخمكديٌ ك األزتاذ  /أخمد
ـبادة ك طلب المخامكف إثبات إشاباتى نٍ مخؿر الجلزٌ لججدد خبزى ذمزٌ ـسر يكما أذرل.
الفمجد مخمكد قطرم نٍ الثانجٌ ك الزتيف مف ـمرق ك هك مريض بالزكرل ك الؿلط المرتهق ك هك
اآلف مختجز نٍ قكات األمف بدمنوكر نٍ زنزانٌ قذرة ك نٍ ظركؼ كجر انزانجٌ .الخماـ لجس لى باب ك
المكاف قذر ك ملًء بالخسرات ك ِ ينازب الخجاة اآلدمجٌ ك ـلجى آثار تفذيب جديدة.
قدـ المخامكف طلب إزتُناؼ أمر الخبس اِ ختجاطً للنجابٌ يكـ اِثنجف المكانؽ  1986/12/3بناء ـلٍ
:
األزباب اآلتجٌ
-1الفمجد مخمكد قطرم زكج ك أب ك مريض بالؿلط ك الزكرم ك ازتمرار خبزى ِ يمكف تدارؾ
نتاُجى مما زججفلنا أماـ ـقكبٌ أذرل كجر النشكص ـلجوا قانكنا تكقق ـؿ الفمجد مخمكد قطرل نهزى
ك أنراد أزرتى ـلٍ كجر زند مف القانكف كذلؾ نٍ خالٌ براءتى مف التوـ المنزكبٌ الجى كذبا ك ذلؾ
بالمذالهٌ لمبدأ سرـجٌ ك سذشجٌ الفقكبٌ.
-2الفمجد مخمكد قطرم لى مخؿ اقامٌ مفلكـ ك ثابت ك ِ يذسٍ ـلجى مف الورب.
 ِ-3يكجد دلجؿ يذسٍ نزادق أك ؿجاـى أك الفبث بى نٍ خالٌ إذّء زبجلى
ك لـ نخشؿ ـلٍ رد مف النجابٌ ختٍ اآلف لتخديد مكـد الجلزٌhttps://goo.gl/ETfETM .

 5ديزمبر
ظور بفد إذتهاء قزرم داـ سوكر كؿ مف:
مفاذ منجر زجد ـلً
شّح الديف أخمد زلجـ
ـّء ـبد النبً زجد خزف
دمحم الزجد المندكق ـبد الفظجـ
دمحم نتخً ـبد الكريـ خامد
دمحم ـلً زالـ
ـبد الفزيز زلجماف زلجـ
مخمكد ـبد الرازؽ رمؿاف
دمحم مخمكد زلجماف ـلً
رمؿاف ـبد الخمجد دمحم أخمد
زامد دمحم دمحم أبك زجد
مفاذ دمحم خنهً
شابر نتخً ـبد الجلجؿ
ـباس أخمد مشطهً
دمحم شبخً إبراهجـ
دمحم ـاطؼ ـباس أخمد
كخجد زكريا سكقً
ـمرك دمحم أبك زريق
ـبد الزّـ خامد خزجف
يازر دمحمم ـبد الباقً
ـادؿ إماـ دمحم
خزجف دمحم الزفجد
خزف يكزؼ خزانجف
ـمرك ذطاب مخمكد
ممدكح خزف المخّكم
ـبد الفزيز سختى زلجماف
مخمكد نتخً ـبد الكريـ https://goo.gl/U3LLnn
 7ديزمبر
ظوكر الطهؿ ـمر الدالً نً نجابٌ سبرا بفد إذهاء قزرمhttp://bit.do/dVUJQ .
بفد إذهاُى للمرة الثالثٌ ..أزتاذ جامفً يظور ـلٍ ذمٌ قؿجٌ أمف دكلٌ
ظور الدكتكر دمحم المندكق المذتهً قزريا منذ  42يكما نً مركز سرطٌ أجا بمخانظٌ الدقولجٌ بفد
ـرؿى ـلٍ نجابٌ أمف الدكلٌ أمس األربفاء  6ديزمبرَ كالتً أمرت بخزبى ـلٍ ذمٌ قؿجٌ جديدة .
كاـتقؿ المندكق البالم مف الفمر  35ـام ناَ كيفمؿ مدرس مزاـد بالمفود الفالً  -جامفٌ بكرزفجد مف
أماـ كارنكر المفادل نٍ سور رمؿاف يكـ  2يكلجك  2015كاذتهٍ قزري نا ألكؿ مرة  21يكم ناَ ختٍ
ظور يكـ  23يكلجك  2015ـلٍ ذمٌ قؿجتجفَ تـ الخكـ ببراءتى نً األكلٍ بجنما يخكـ ـلجى نً الثانجٌ
بالزجف ـامجف لجنيقؿ بفدها إلٍ زجف المنشكرة الفمكمً لقؿاء المدة .كبفد انتواء مدة الخبس المقررة

قامت قكة مف األمف بنقلى مف زجف المنشكرة الٍ قزـ أكؿ المنشكرة لتنهجذ اجراءات إذّء الزبجؿَ
خجث تـ ـرؿى ـلٍ النجابٌ يكـ  24يكلجك  .2017بقد ـرؿى ـلٍ النجابٌ ـي رض ـلٍ األمف الكطنً
كالذل أذهاق قزري نا للمرة الثانجٌ ألزبكـجفَ ختٍ ظور المندكق للمرة الثالثٌ بمركز منجٌ النشر يكـ 5
أكزطس َ2017كطيلب منى ذلق مّبس الزجف لتنهجذ إجراءات إذّء زبجلىَ ثـ قامكا بتشكيرق لجتـ
ـرؿى ـلٍ النجابى يكـ  5أكزطس  2017كالتٍ قرت يكـ  24أكتكبر  2017إذّء زبجلى .كنً نهس
الجكـ كقبؿ الذركج مف مقر النجابٌ إلٍ السارعَ اذتطهى األمف مرة آذرل لجذتهٍ قزري نا بفدها للمرة
الثالثٌ  42يكم ناَ كلـ يظور إِ أمس  5ديزمبر  2017نٍ مركز سرطٌ اجا بالدقولجٌ ـلٍ ذمٌ قؿجٌ
أمف دكلى ـلجاhttp://bit.do/dVUKn .
قبؿ أياـ مف اِنتذابات الطّبجٌ  ..خبس الرُجس الزابؽ ِتخاد «المفود
التكنكلكجً» بتومٌ اِنؿماـ لُذكاف
قررت نجابٌ أكؿ مدينٌ الفاسر مف رمؿافَ نً زاـٌ متأذرة مف مزاء
أمسَ األربفاءَ خبس الرُجس الزابؽ ِتخاد طّ ب المفود التكنكلكجً
 15يكمنا ـلٍ ذمٌ
الفالً بالمدينٌَ أخمد دمحم جابرَ السوجر بركنًَ
التخقجقات .ككجوت النجابٌ لى اتوامنا باِنؿماـ لجماـٌ اَذكاف المزلمجف
كخجازة مطبكـات تركج ألنكار الجماـٌَ بخزب المخامجٌَ أمانً ـادؿ .
ظور أمسَ بفدما أيلقً
كظور جابر نً نجابٌ أكؿ الفاسر مف رمؿاف
القبض ـلجى يكـ الثّثاء الماؿً مف أماـ بكابٌ المفود  .كقالت أمانً لػ «مدل مشر » إنى أثناء ذركج
جابر مف المفود يكـ الثّثاء الماؿً بشخبٌ ثّثٌ مف زمُّى نكجُكا بكجكد زجارة مّكً زكداء
يذرج منوا ثّثٌ أسذاص بمّبس مدنجٌ كأجبركق ـلٍ رككب الس يارة مفوـ  .كـندما زألتوـ إخدل
زمجّت جابر ـف هكيتوـَ أجابكها «إخنا خككمٌ»َ قبؿ أف يشطخبكق نً الزجارة كينطلقكا بواَ دكف
اَنشاح ـف كجوتوـ  .كأؿانت أمانً أف مخؿر الؿبط بى ـدة ملالطات منوا أنى يدـً القبض ـلٍ
جابر مف منزلىَ كهك األمر الذم يذالؼ سوادة زمُّى ككذ لؾ كامجرات المراقبٌ ـلٍ بكابٌ المفودَ
ن
نؿّ ـف أف الفنكاف المذككر نً مخؿر الؿبط ميذالؼ للفنكاف المقجـ بى
التً طالبت النجابٌ بتهريلوا.
جابر نً مدينٌ الفاسر مف رمؿاف  .كأسارت أمانً إلٍ أنوا نكجُت بػ «دس» نزر مف منسكرات
زجازجٌ إلٍ خقجبٌ جابرَ كأف كمجٌ األكراؽ أكبر مف خجـ الخقجبٌ نهزوا.
كقاؿ خازـ إبراهجـَ الطالب بجامفٌ ـجف سمس كشديؽ جابرَ إف جابر كاف يدكٌ ف مؤذرن ا ـبر سبكات
التكاشؿ اِجتماـً مسجفنا الطّب نً المفود ـلٍ المساركٌ نً انتذابات اتخاد الطّب ختٍ ِ يتـ
تفججف اتخاد طّب ميقرٌ ب مف اَدارة  .كأؿاؼ إبراهجـ أ ف جابر كاف ينتقد ـلٍ شهختى ـلٍ نجزبكؾ
تدذّت إدارة المفود نً النساط الطّبً كالفملجٌ اِنتذابجٌ.
كأشدر اتخاد طّب المفود بجاننا ـقب القبض ـلٍ جابرَ خمٌؿ نجى «كانٌ الجوات » مزؤكلجٌ زّمٌ
جابرَ كطالبكا بزرـٌ اَنراج ـنى .كجاء نً البجاف« :ازتمرارن ا لزجازات الدكلٌ نً مشادرة الخقكؽ
كالخرياتَ كزفجوا َكّؽ المجاؿ الفاـ نٍ مشرَ كمخاشرة كؿ المزاخات الممكنٌ للفمؿ كالتفبجر
كتمثجؿ ستٍ الهُات المجتمفجٌَ لـ نزلـ نخف الطّب مف مخاكِت انتزاع خقنا نً ممارزٌ الفملجٌ
اِنتذابجٌ» .كتابق البجاف « :نً البدايٌ تـ ازتبفاد أزماء ـدد مف الطّب المرسخجف ِنتذابات اِتخاد
نً ـدة جامفات مف بجنوـ مفودناَ كذلؾ دكف كجكد أم أزباب منطقجٌ  .لـ يقتشر األمر ـلٍ دــ
البفض كمنق البفض مف الترسدَ كلكف بدأت أجوزة األمف ا لجكـ نً مّخقٌ الطّب البارزيف نً
مفارؿٌ سطب المرسخجف » .كأؿاؼ« :قامت زجارة مّكً زكداء تخمؿ أرقاـ (ر أ ؼ )2984
باذتطاؼ الطالب أخمد دمحم جابر مركاف (ركنٍ) الرُجس الزابؽ ِتخاد طّب المفود التكنكلكجٍ
الفالٍ مف أماـ بكابٌ المفود نكر ذركجى مف خهؿ المكاهب الطّ بجٌ بالمفود كاقتجادق إلٍ مكاف كجر
مفلكـ .كذلؾ ـلٍ ذلهجٌ دكرق نً نؿد انتواكات الفملجٌ اِنتذابجٌ » .ككاف ـمجد المفود قد أخاؿ جابر
إلٍ التخقجؽ نً أكتكبر  َ2016كما تقدٌـ ؿدق ببّغ نً قزـ سرطٌ الفاسر مف رمؿافَ بفدما دـا
اختجاجا
اتخاد الطّبَ الذم كاف يرأزى جابر كقتواَ إلٍ إؿراب الطّب ـف خؿكر المخاؿرات
ن

ن
نؿّ ـف منفى األنسطٌ الطّبجٌ .كتزتفد الجامفات
ـلٍ إدارة الفمجد للسؤكف المالجٌ كاَداريٌ للمفود
المشريٌ للتشكيت نً انتذاب أـؿاء اِتخادا ت الطّبجٌ يكـ األخد المقبؿ  .كتأتً اِنتذابات متأذرة
بنخك ذمزٌ أزابجق ـف مكـدها الرزمً كنؽ الُّخٌ الطّبجٌَ التً تـ تفديلوا كإقرارها نً سور
نكنمبر الماؿً  .كسودت الكسكؼ المبدُجٌ كالنواُجٌ للمرسخجف ازتبفادنا لفدد كبجر مف المرسخجفَ
كزط ـزكؼ مف الطّب ـف الترسدhttp://bit.do/dVULR .
 10ديزمبر
الشخهججف أخمد ـبد الفزيز كخزاـ الزكيهً ـي رؿا مزاء أمس ـلً نجابٌ أمف الدكلٌ الفلجا دكف
خؿكر مخامجف ـلً ذمٌ القؿجٌ رقـ ؼؼؾ لزنٌ ؼضصط خشر تخقجؽ نجابٌ أمف الدكلٌ الفلجاَ كقررت
النجابٌ خبزوما ذمزٌ ـسر يكم نا كإيداـوما زجف طرق تخقجؽ  .كتخدد الجكـ ِزتكماؿ التخقجؽ مق
اِزتاذ أخمد ـبد الفزيزَ كبفد انتظار ذمس زاـات قررت النجابى تفكيدق لباكرَ كمازاؿ اِزتاذ اخمد
ـبد الفزيز بمقر األمف بالفبازجٌhttp://bit.do/dWg2p .
ـبد هللا ذالد مف مدينٌ الزقازيؽَ يرتدل
ظور الجكـ بنجابٌ أمف الدكلٌ الفلجا ساب ـسرينً يدـٍ
قمجص كبرمكدقَ دِلى ـلً انى مقبكض ـلجى منذ اكثر مف سوريفhttp://bit.do/dWg2W .
باألزماء ..ظوكر  25مذتهجنا قزرينا بنجابٌ أمف الدكلٌبجنوـ زجدة
كسؼ مشدر خقكقًَ الجكـ األخد  10ديزمبرَ ـف ظوكر  25مذتهجا قزريا بجنوـ زجدةَ ذّؿ
التخقجؽ مفوـ بنجابٌ أمف الدكلٌ الفلجا بالتجمق الذامس بالقاهرة بفد نترات إذتهاء قزرم متباينٌ كهـ-:
خزجف نومً ربجق دمحم
إزماـجؿ دمحم إزماـجؿ
ـبد المقشكد دمحم مخمكد إسماـجؿ
دمحم نتخً ـبد الكريـ خامد
ـلً إزماـجؿ ـبد التكاب ـلً
دمحم دمحم زلجماف ـبد الفزيز
رؿا ـلً أخمد ـهجهً
شابر الزجد مخمكد إزماـجؿ
زفجد دمحم يكنس
منشكر دمحم ـبد الفزيز منشكر
الزجد ـامر خزف
ـرنٌ طى الزجد مخمكد
ـبد الرؤكؼ دمحم ـبد الرؤكؼ ذلجهٌ
إبراهجـ رساد حزنجف
دمحم ـبد السانً ـبد المنفـ منشكر
أخمد ـبد الفزيز دمحم إبراهجـ
خزاـ ـبد المنجً جّؿ
دمحم أخمد ـسرم جاد
نزريف ـنتر ـبد اللطجؼ
سريؼ دمحم دمحم ـبد المطلب
أخمد ـلً أبك الكنا أخمد

يخً دمحم شبخً يخً
ـّء إبراهجـ الزجد إبراهجـ
أخمد خنهً مخمكد دمحم
دمحم سكجب أخمد http://bit.do/dWg5d
 12زبتمبر
ظور بفد اذتهاء قزرم كؿ مف :
مخمكد أخمد دمحم إبراهجـ النجار
ـلً شابر زجد
ذالد ـبد الخمجد يكزؼ
مجدم أخمد إماـ
ـاطؼ خزجف زلجماف
دمحم دمحم ذلجؿ أخمد
ـبد الناشر خزاف مخمكد
ـبد المججد الزجد إزماـجؿ
دمحم أخمد ـبد الخلجـ مكزً
ـبد الجلجؿ خزف ـبد الجلجؿ
شّح خزف خمكدة دمحم
ـبد هللا ذالد دمحم خزف
مشفب ـبد الزّـ كماؿ http://bit.do/dWLy4
بفد أف قامت قكات األمف المشريٌ باـتقاؿ الموندس  /ممدكح زفدَ ك إذهاءق قسري نا
ألكثر مف عض يكم ناَ تـ الجكـ ـقد جلزٌ لى باَزماـجلجٌ ك اتوامى بتوـ ملهقٌ بدكف أدلٌ
أك سوكدَ خجث اـتقؿ نً اؿ صض مف نكنمبر /تسريف الثانً ؼضصط مف مخؿ إقامتى
بمدينٌ بُر الفبد  .ك تطالب مؤززٌ ـدالٌ لخقكؽ اَنزاف باَنراج الهكرم ـنى ك
.
إللاء تلؾ اِتوامات الملؼ قٌ ك التخقجؽ نً مّبزات اذتطانى طكاؿ تلؾ الهترة
http://bit.do/dXVRd
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بفد إذهاء قزرم داـ قرابٌ األزبكـجفَ ـرض " أخمد ـبد هللا رساد " ذريح كلجٌ النظـ كالمفلكمات
ـلٍ النجابٌ منذ قلجؿَ كتأججؿ الفرض لللد  14ديزمبرhttp://bit.do/dXVWe .
 17ديزمبر
باألزماء ..ظوكر  21مذتهجا قزريا بنجابٌ أمف الدكلٌ الفلجا بالقاهرة
كسؼ مشدر خقكقًَ الجكـ األخد 17ديزمبرَ ـف ظوكر  21مذتهجا قزرياَ ذّؿ التخقجؽ مفوـ بنجابٌ
أمف الدكلٌ الفلجا بالتجمق الذامس باؿقاهرة بفد نترات إذتهاء قزرم متباينٌ كهـ:

زّمٌ زلجـ زّمٌ كامؿ
أخمد مخمكد سفّف
دمحم أخمد مخمكد أبك لجلٌ
نؿؿ ـبد هللا دمحم دمحم
جواد مبارؾ زالـ مبارؾ
مشطهً أخمد مشطهً الشادؽ
إبراهجـ ـرنات مخمكد
كخجد دمحم ـبد الزمجق
دمحم مخمكد أخمد سخاتى
مجدم ـبد الفظجـ مخمكد
دمحم دمحم ـبد الّق
مشطهً ـبد الفزيز مزفكد
ـبد هللا نكر دمحم جكدة
ـبد الرؤكؼ دمحم أخمد
يكزؼ دمحم خزف
أخمد خزف راؿً
دمحم ـبد الخكجـ دمحم بدكم
دمحم أخمد شبرة
ـبد الرؤكؼ ـبد اللهار
ـزت مشطهً دمحم التوامً
ـبد هللا أخمد دمحم الزف http://bit.do/dX73h
ظور نً النجابٌ سذص ازمى  /ـبد المقشكد ازماـجؿ مخمكد مف مخانظٌ أزكاف مركز نشر النكبٌ -
قريٌ الزجالٌ مف يفرنى أك يفرؼ ام اخد مف أهلى أك يزتطجق الكشكؿ لوذا الفنكاف أف يطمُنوـ ـلجى
هك بذجر تـ التخقجؽ مفى نً النجاب نٌ كتـ ترخجلى لسجف ازتقباؿ طرةhttp://bit.do/dX74G .
 19ديزمبر
ظوكر أخمد زمجر شدٌيؽ (جكدزيّ) نً النجابٌ الفزكريٌ ـلٍ ذمٌ قؿجٌ اقتخاـ األمف الكطنً رقـ
ؽط لزنٌ ؼضصط جنايات ـزكريٌَ لفلى ذجرhttp://bit.do/dYkhq .
 20ديزمبر
باألزماء ..ظوكر  26مذتهجا قزريا بنجابٌ أمف الدكلٌ الفلجا بالقاهرة
كسؼ مشدر خقكقًَ أمس الثّثاء 19ديزمبرَ ـف ظوكر  26مذتهجا قزرياَ ذّؿ التخقجؽ مفوـ
بنجابٌ أمف الدكلٌ الفلجا بالتجمق الذامس بالقاهرة بفد نترات إذتهاء قزرم متباينٌ كهـ:
دمحم ـبد الشبكر أخمد
أخمد زامً دمحم الشلجر
دمحم ـبد الخلجـ دمحم خزف
خزجف ـبد الرزكؿ خزجف
شالد دمحم ـبد الرزكؿ

رأنت دمحم الشلجر
ذالد ـامر دمحم ـبد القادر
دمحم خزف أزامٌ
ـبد الشبكر دمحم ـبد الجلجؿ
كاُؿ ـجزً رمؿاف
دمحم دمحم دمحم إماـ راسد
مكزً زالـ مذتار زالـ
كلجد دمحم الزجد بخجرم
ـمرك دمحم أخمد ـبد الهتاح
خزجف شالد دمحم أبك المجد
دمحم ـبد هللا دمحم ـبد هللا
أخمد دمحم ـبد الفزيز خزجف
إزّـ ـبد الكريـ إخزاف
مشطهً ـلً ـبد الخانظ إبراهجـ
دمحم مخمكد زالـ ـبد المججد
ـطجى رمؿاف ـجزً
ذالد إبراهجـ ـجزً رمؿاف
رؿا أبك المجد خزاف
ـّء الديف مخمكد ـبد الفزيز
كلجد مخمكد الطنانً
دمحم أخمد برـً زفجد http://bit.do/dYkkN
 21ديزمبر
باألزماء ..ظوكر  7مف المذتهجف قزريا بنجابٌ أمف الدكلٌ الفلجا بالقاهرة
كسؼ مشدر خقكقًَ أمس األربفاء 20ديزمبرَ ـف ظوكر  7مف المذتهجف قزرياَ ذّؿ التخقجؽ
مفوـ بنجابٌ أمف الدكلٌ الفلجا بالتجمق الذامس بالقاهرة بفد نترات اذتهاء قزرم متباينٌ كهـ:-
إبراهجـ دمحم دمحم زالـ
خزجف ـجد خزجف طى
دمحم زفجد ـثماف خزجف
ـبد اللطجؼ دمحم ـبد الفزيز
كاُؿ ـبدق كامؿ إزماـجؿ
أخمد ـثماف ـباس ـثماف
دمحم ـلً مشطهً ـبد الخانظ http://bit.do/dYknh
 23ديزمبر
باألزماء ..ظوكر  14مذتهً قزريا بنجابٌ أمف الدكلٌ الفلجا بالقاهرة
كسؼ مشدر خقكقًَ الجكـ الزبت  23ديزمبرَ ـف ظوكر  14مذتهً قزرياَ ذّؿ التخقجؽ مفوـ
بنجابٌ أمف الدكلٌ الفلجا بالتجمق الذامس بالقاهرة بفد نترات إذتهاء قزرم متباينٌ كهـ:
شّح دمحم إبراهجـ منشكر
أخمد زفد أخمد دمحم

دمحم مزفد السخات مخمكد
خزاـ البدرم دمحم سجذكف
إزّـ خامد ـهجهً يكزؼ
أخمد دمحم ـبد الخلجـ خزجف
تامر دمحم ـبد الفظجـ مخمكد
سخات
ق
أكرـ دمحم
مخمكد مشطهً أخمد السجمً
أخمد ـبد الزّـ ـارؼ
كماؿ شبخً مخمكد جمفٌ
دمحم رمؿاف ـبد الزّـ
زيف الديف ـبد الرخمف خزجف
شّح خزنً أخمد
http://bit.ly/2zo4qGP
 24ديزمبر
بفد اذتهاء قزرم ..ظوكر ثّثٌ شخهججف ـلٍ ذمٌ قؿجٌ«مكملجف »2
ظور الشخهججف الثّثٌ المذتهجف قزرياَ الجكـ األخد  24ديزمبرَ بنجابٌ أمف
الدكلٌ الفلجا ـلٍ ذمٌ القؿجٌ  997خشر أمف دكلٌَ المفركنٌ إـّمجا
بازـ «مكملجف  َ»2بفد نترات اذتهاء متباينٌ.
كمنفت النجابٌ المخامججف مف خؿكر التخقجقات مق الشخهججف «أخمد أبك
زيد كأخمد بجكمً كمخمكد داكد».
كاـتقلت قكات األمف مخمكد داككد المشكر الشخهً بجريدة المشريكف
نً  19ديزمبر الجارم ذّؿ تشكير تقرير بمنطقٌ منجا البشؿ
باَزكندريٌَ نجما اـتقلت كؿ مف أخمد بجكمًَ رُجس قزـ الهف بجريدة الديار ذّؿ تشكير تقرير
.
بسارع المكزجقار ـلٍ إزماـجؿ بالد قًَ كالشخهً أخمد أبك زيد مف منزلى قبؿ يكمجف
http://bit.ly/2pA8PXh
 25ديزمبر
الخريٌ لزمجٌ ماهر خزيمٌ
تـ ـرض "#زمجٌ_ماهر" الجكـ ـلً نجابٌ أمف الدكلٌ الفلجا بالقاهرة مق الزماح ألكؿ مرة بخؿكر
مخامجف مفوا للتخقجؽَ كازتـرار ـدـ مفرنٌ مكاف اختجازهاhttp://bit.do/dYwwM .
باألزماء ..ظوكر  23مذتهً قزريا بنجابٌ أمف الدكلٌ الفلجا بالقاهرة
كسؼ مشدر خقكقًَ أمس األخد  24ديزمبرَ ـف ظوكر  23مذتهً قزرياَ ذّؿ التخقجؽ مفوـ
بنجابٌ أمف الدكلٌ الفلجا بالتجمق الذامس بالقاهرة بفد نترات إذتهاء قزرم متباينٌ كهـ:
دمحم جماؿ ـبد اللهكر جكيلً
ـبد الفزيز دمحم ـبد الفزيز خزاف
ـبد اللنً دمحم ـطجى شقر
أزامٌ كامؿ ـجد زلجماف

ـبد الرخمف إبراهجـ ـكض
إيواب نبجؿ مكً دمحم
مخمكد يكزؼ أخمد
مشطهً خامد ـبد الزّـ
زلً زفد
ـجد دمحم ـ
أخمد دمحم الزجد
دمحم ـجد زلجـ زفد
أخمد مجدم ـبد الخمجد
أخمد ذالد دمحم الطكذً
مخمكد مبركؾ ـبد الرازؽ
دمحم ـبد هللا دمحم مشطهً
أخمد أبك زيد دمحم
أخمد دمحم مشطهً
أيمف الزجد أخمد
دمحم شّح زجد
خازـ خنهً أخمد
أخمد ـبد المنفـ إبراهجـ
دمحم ذالد ـبد الخكـ
مخمكد ـبد الفزيز أخمد
http://bit.ly/2CakBdx

 27ديزمبر
باألزماء ..ظوكر  21مذتهً قزريا بنجابٌ أمف الدكلٌ الفلجا بالقاهرة
كسؼ مشدر خقكقًَ أمس الثّثاء 26ديزمبرَ ـف ظوكر  21مذتهً قزرياَ ذّؿ التخقجؽ مفوـ
بنجابٌ أمف الدكلٌ الفلجا بالتجمق الذامس بالقاهرة بفد نترات إذتهاء قزرم متباينٌ كهـ:
1ـّء الديف إبراهجـ دمحم2بازـ إبراهجـ نتخً3كامؿ دمحم ـبد المخزف4ـبد الرخمف دمحم زيداف5رامز ـبد الهتاح إبراهجـ دمحم6دمحم ؿجاء الديف ـبد المطلب7دمحم مخمكد أبك الخزف8ـ جدم ـبد البازط مخمكد9شابر ـبد الفظجـ السخات10أيمف ـبد المنفـ الزجد11خزجف شّح الديف ـبد المقشكد12نايؽ ـلً ـلً هريدم13ـبد الزمجق ـلً خزف14-ـبد اللطجؼ مخزف ـبد اللطجؼ

15أخمد دمحم ـكض هللا16ـجد زلماف إبراهجـ17المقداد طى أنكر أخمد18ـبد المنفـ أخمد ـبد المنفـ19ـبد الخمجد الزجد ـبد الجكاد20ـبد هللا أخمد ـبد الهتاح مخركس -21إبراهجـ إبراهجـ دمحم ـبد الفزيز
http://bit.do/dYSVd

ظور بنجابٌ أمف الدكلٌ الفلجا أمس أخمد دمحم ـكدة مف خً السكربجً  -المزاـجد -الفريش سماؿ
زجناء بفد اختجاز  71يكـ باألمف الكطنً يبدك أنى كجر متزف َ برجاء إبّغ أهلى .كما ظور نً النجابٌ
أمس ساب مف الفريش ازمى  -خزف ـبد الناشر خزف  -مقجـ نً الفريش  -سارع البخر  -بجكار
سرطٌ الزجاخٌ كمف يفرنى أك يفرؼ أخد نا مف أهلى أك يزتطجق الكشكؿ لوذا الفنكاف يطمُنوـ كيبللوا
انى تـ ترخجلى لزجف طرةhttp://bit.do/dYSWZ .
ظوكر  8مذتهجف قزريا بنجابٌ أمف الدكلٌ الفلجا بالقاهرة
كسؼ مشدر خقكقًَ أمس األربفاء  27ديزمبرَ ـف ظوكر  8مذتهجف قزرياَ ذّؿ التخقجؽ مفوـ
بنجابٌ أمف الدكلٌ الفلجا بالتجمق الذامس بالقاهرة بفد نترات إذتهاء قزرم متباينٌ كهـ:-
أخمد دمحم المشرم الزجد
كريـ دمحم زلطاف دمحم
أخمد دمحم ـلً ـكاسٌ
دمحم مخمكد طى
ـاطؼ ـبد الزّـ مزفكد
طلفت إزماـجؿ إزماـجؿ الكهراكم
ـبد البازط دمحم ـبد البازط
مجدم دمحم مخمكد ـبد الخلجـ
http://bit.do/dZtJk
 30ديزمبر
الداذلجٌ تفلف ؿبط ـدد مف المكاطنجف مركز السواب كثؽ إذهاُوـ قزريا قبؿ سور#مشر
أـلنت كزارة الداذلجٌ ـبر شهختوا الرزمجٌ الجكـ الزبت  30ديزمبر  َ2017ؿبط ـددا مف
المكاطنجفَ بفد مداهمٌ ما أزمتى "أككار إرهابجٌ" بمخانظتٍ (القلجكبجٌ – الهجكـ)َ كأكردت أزماء هؤِء
المكاطنجف كهـ:
1يازر خمكدة إبراهجـ2إبراهجـ خمكدة إبراهجـ3دمحم نرج ـبدالدايـ4-خزجف إبراهجـ دمحم

5ـمر أبكبكر ـبدالكاخد6ـبدالتكاب ربجق ـكض7دمحم ـبدالتكاب دمحم8دمحم مشطهٍ قرنٍ9زامد دمحم جمفٌ10أخمد جماؿ ـلٍمركز السواب قاـ بتكثجؽ القبض التفزهً كاَذهاء القزرم لفدد مف هؤِء المكاطنجفَ ذّؿ سور
نكنمبر  َ2017أم قبؿ سور مف الجكـَ ما يثبت تفرؿوـ لُذهاء القزرم ـلٍ يد كزارة الداذلجٌ.
لُطّع ـلٍ تلؾ التكثجقات :
ازتمرار اَذتهاء القزرم بخؽ الساب "إبراهجـ خمكدة زلجـ" مف القلجكبجٌ
https://buff.ly/2iF6oA6
ازتمرار اَذتهاء القزرم بخؽ الساب "خزجف ابراهجـ" مف القلجكبجٌhttps://buff.ly/2iC8d0E
ازتمرار اَذهاء القزرم بخؽ الساب "يازر خمكدة زلجـ" مف القلجكبجٌ
https://buff.ly/2kKhYHa
ازتمرار اَذهاء القزرم للمكاطف "دمحم نرج ـبدالدايـ" مف القلجكبجٌ
https://buff.ly/2ABBdO0
بـد سور مف اَذهاء القزرم ..الداذلجٌ تفلف القبض ـلٍ "ـبدالتكاب ربجق" مف الهجكـ
https://buff.ly/2lwEeoq
http://bit.do/dZybQ
كاب ربجق" مف الهجكـ
بفد سور مف اَذهاء القزرم ..الداذلجٌ تفلف القبض ـلٍ "ـبدالت
أـلنت كزارة الداذلجٌ ـبر شهختوا الرزمجٌ الجكـ الزبت  30ديزمبر  َ2017القبض ـلٍ ـدد مف
المكاطنجفَ مف بجنوـ المكاطف/ـبدالتكاب ربجق ـكض ـمار  35-ـاما -مف ـزبٌ طاخكف بمنسأة
طنطاكم زنكرس مخانظٌ الهجكـ .كلكف بخزب أزرتى نإف ـبدالتكاب تـ القبض التفزهً ـلجى يكـ 14
نكنمبر  َ 2017مف منزلى أماـ كالديى كأسقاُى كأبناُىَ مف قبؿ قكات األمفَ كتـ اقتجادق لجوٌ مجوكلٌَ
كظؿ قجد اَذهاء القزرمَ ختٍ ظور الجكـ نً بجاف الكزارةَ ما يثبت كذب هذا البجافَ مق كجكد كثاُؽ
رزمجٌ تثبت كجابى منذ التكقجت المسار إلجى .كـبداؿتكاب متزكج كيفكؿ  4أبناءَ كيفمؿ بمشنق تلذيٌ
المدارس بككـ أكسجـhttp://bit.do/dZyco .

عُف الدونت
 1ديزمبر
بفد إنواء ذدمٌ "خمزاكم" ..مشدر :نشؿ  5أزاتذة مف جامفٌ القاهرة
كسؼ مشدر مطلق بجامفٌ القاهرةَ أف مجلس الجامفٌَ شادؽ ـلٍ إنواء ذدمٌ أكثر مف  5أزاتذة
بالجامفٌَ لفدة أزباب منوا اِنقطاع ـف الفمؿَ دكف إذفَ كاِنتماء لكجانات إرهابجٌَ يخظرها القانكف .
كأؿاؼ المشدرَ نً تشريخات ذاشٌ لػ "بكابٌ األهراـ"َ أف القرار بإنواء الذدمٌ يأتً تنهجذا لقانكف
الجامفاتَ مسجرا إلٍ أنى مف المختمؿ أف تككف مف ؿمف األزماء التً زتفلف ـنوا الجامفٌ نً بجاف
رزمً شباح الجكـ الجمفٌَ الدكتكرة باكجناـ السرقاكمَ أزتاذة ـلكـ الزجازٌ بجامفٌ القاهرة
كمزتسار الرُجس المفزكؿ دمحم مرزً  .كانت جامفٌ القاهرةَ قد شادقت ـلٍ قرار إنواء الذدمٌ
للدكتكر ـمرك خمزاكمَ أزتاذ اؿـلكـ الزجازجٌ بكلجٌ اِقتشاد كالفلكـ الزجازجٌ بالجامفٌَ ِنقطاـى
ـف الفمؿ بدكف إذفَ كهك ما يذالؼ قانكف تنظجـ الجامفاتَ كتكججى لى  3إنذرات ألكثر مف  3مرات
كلـ يزتجبhttp://bit.ly/2jYvGpo .
مف يكمجف اـتقلك زارق ـاطؼ جاب هللا كهً ذارجى مف زيارق زكجوا ( ا.دمحم
خزف ) ازتدـاها المأمكر كتـ زكالوا ـف مجمكرم دق كاف مفاكًَ قالتلى َِ قالكا لوا
اخنا لقجناق كاكجد بتاـؾَ امر بتخرير مخؿر لوا كترخجلوا ـلٍ قزـ برج الفرب كتـ
ـرؿوا ـلٍ النجابى كامرك بخبزوا  4اياـ ـلٍ ذمى التخقجؽ ثـ تـ ـر ؿوا الجكـ نجأة
ـلٍ مخكمى الدذجلى كامرك بخبزوا  15يكـ ـلٍ ذمى التخقجقاتَ كاتومكها باِنؿماـ
لجماـى مخظكرق كمذالهى لكاُد الزجف ! زارق ـندها  23زنى كهً متزكجى كلديوا
ـمار نً اكلٍ ابتداًُ كنداء نً  َkg 2زارق زكجوا مفتقؿ كهً كماف كاكِدها بقك
لكخدهـ كقد خرمت مف اطهالواhttp://bit.ly/2isfAE7 .
 2ديزمبر
نكرهاف خهظً
نزجت اقكلكـ اف اذر خملٌ تهتجش راخت الزجف مف خكالً صض اياـ جردكا اخمد مف مفظـ خاجتى كنً
خزب ما
خركٌ شبجانجٌ ازتفراؿجٌ جدا نً ؿابط ذد جزء مف هدكـ اخمد كلما راجق رُجزى -
نومنا -رُجزى قالى رجق لدكمٌ كؿ خاجتى بّ ازتثناء نالبجى اتؿايؽ كمسً كبفدها اخمد لقٍ الودكـ
متقطفى كمرمجٌ نً الزبالٌ  ..اـتبرناها خركٌ ذايبٌ مف ؿابط نقخت ـلجى كرامتى (مفرنش لجى اشّ
)كِننا مفنججف اكتر باجراءات اِنراج ـنى كمش موتمجف كِ قادريف نركز نً ام تهاشجؿ تانً قررنا
نفدم المكقؼ كانى مخشلش بس كدق كاؿد انوا تفلجماتhttp://bit.do/dVBri .
 5ديزمبر
أبناء «مرزً» يقجمكف دـكل قؿاُجٌ لتمكجنوـ مف زيارتى نٍ الزجف
أقاـ دمحم الدماطٍَ ككجّ ـف أبناء الرُجس المفزكؿ دمحم مرزٍَ كالذل يقؿٍ ـقكبٌ الزجف خالجا
نٍ ـدد مف القؿايا الجناُجٌَ دـكل قؿاُجٌ أماـ مخكمٌ القؿاء اَدارمَ للمطالبٌ بتمكجنوـ مف زيارة

كالدهـ نٍ زجف مزرـٌ طرق  .خملت الدـكل رقـ  11904لزنٌ  72قؿاُجٌَ كطالبت الخكـ بشهٌ
مزتفجلٌ بإللاء قرار كزير الداذلجٌ بمنفوـ مف زيارة كالدهـ نٍ الزجف  .كذكرت الدـكل أف قرار
"الداذلجٌ" يهتقد المسركـجٌَ كيذالؼ المكاثجؽ الدكلجٌ المتفلقٌ بخقكؽ اَنزافَ كالدزتكر اؿ مشرل
كقانكف الزجكف  .كأؿانت أف القانكف نص ـلٍ أف  " :يككف لكؿ مخككـ ـلجى الخؽ نٍ التكاشؿ
".
كاِتشاؿ التلجهكنٍ بمقابؿ مادلَ كلذكيى أف يزكركق مرتجف تخت رقابٌ كإسراؼ إدارة الزجف
كتابفت أف منق "أبناء مرزٍ" مف زيارتى بدكف مبرر مسركعَ يمثؿ تفزها نٍ ازتذداـ القرار ك إزاءة
ِزتفماؿ الزلطٌ المذكلٌ لكزارة الداذلجٌhttps://goo.gl/h99gUh .

إبراهجـ زامً كاف مهركض يذرج مف  5سوكر لكف النظاـ كاف لجى رأم
تانً ..يزجنكق كبفد ماتذلص المدق يذهكق  23يكـ كيظور بقؿجٌ جديدة
كياذد اذّء زبجؿ تانً  ..كبفد تجديدات يثبتكا نً كرقوـ انى ذرج لتانً
مرق كبردكا مذرجش كيخجزكق ـندهـ  67يكـ آذريف نً مباخث دكرنس
كنً النوايٌ يظور لتالت مرة بقؿجٌ جديدة !! مش مكهجوـ زجف زنتجف ظلـ
! https://goo.gl/Zxgjs9
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دل شكرة ز مجؿ شجدلٍ ازمى هانٍ أماـ .د هانٍ إماـ يفمؿ نٍ اِدارة المركزيٌ
لسُكف الشجدلٌ ( اخد مواموا التهتجش الشجدلٍ ) .د هانٍ أيؿا ـؿك مجلس نقابٌ
ـامٌ زابؽ .د هانٍ ازتنجد بى مف أياـ زمجؿ شجدلٍ نٍ شجدلجتى جار لى ألف هناؾ
خملٌ مف السرطٌ  .د هانٍ كنقا لركايات متكاترة نؽ ِ ـف الفديد مف الزمّء
الشجادلٌ تخرؾ مزرـا للتكاجد مق زمجلى ك أكؿد للخملٌ أف القانكف يختـ كجكد
مهتش شجدلجات هك الذل يقكـ بالتهتجش كاف دكر قكات السرطٌ يككف قاشرا ـلٍ تأمجف أداء
المهتش .الكّـ ما ـجبش السرطٌ قبؿكا ـلٍ د هانٍ مف أكؿ امبارح المذهؿ أنى ركـ أف مّبزات
ِكاقفٌ مونجٌ بختى إِ أف بفد يكمجف مف اِتشاِت ـف طريؽ نقجب الشجادلٌ (اللٍ هك أيؿا ؿابط
سرطى ) تـ مفرنٌ اف د هانٍ مختجز نٍ أخد مقرات األمف الكطنٍ  .لآلف مجلس نقابٌ الشجادلٌ لـ
ـلٍ مؤززٌ
يتذذ ال مكقؼ بذشكص ـدـ مراـاة قانكف مونٌ الشجدلٌ بقجاـ السرطٌ بالتهتجش
شجدلجٌ دكف كجكد مهتش مفوـhttp://bit.do/dVUNP .
تهتجش للتلجهكنات نً مخطٌ الزادات كجماؿ ـبدالناشر َ كقبض ـسكاًُ نً الطرؽ المؤديٌ للجامق
اِزهر ذشكش نا للً ِبس ساؿ اك ككنجٌ نلزطجف اك تسجرتات اِكلتراس.
http://bit.do/dVUME
نً إجراء لـ يفد كريبا ـلً أجوزة األمف المشريٌ التً ِ تتكقؼ ـف انتواؾ الدزتكر كالقانكف
كخقكؽ المكاطنجفَ باألمس قامت قكات األمف بالقبض ـلً الزمجؿ ازّـ أخمد "ـسرم" ـؿك خزب
الفجش ك الخريٌ "تخت التأزجس" ك أخمد ـبدالفزيز ك خزاـ الزكيهً أـؿاء نقابٌ الشخهججف ك ثّثٌ
آذركف مجوكلٌ بجاناتوـ مف ؿمنوـ سابٌ يقاؿ إنوا تدـٍ مجزكف َ ـلً ذلهجٌ كقهى اختجاججٌ تندد
بالقرار األمريكً األذجر نجما يذص القدس ـلٍ زلـ نقابٌ الشخهججفَ خجث هاجمت قكات األمف
المتظاهريف ـلٍ زلـ النقابٌ ك اذتطهت السباب الزاـٌ الزادزٌ ك النشؼ مزاءاَ منذ القبض ـلجوـ

لـ يتمكف المخامكف مف الفثكر ـلجوـ كأنكرت األقزاـ المخجطٌ كجكدهـَ تكجى المخامكف شباح الجكـ
إلٍ النجابات للبخث ـف الزمّء لكف دكف جدكل إلٍ اآلفَ ك مازاؿ المخامكف مكزـكف ـلٍ األقزاـ ك
النجابات بدكريات منتظ مٌ ـلٌوـ يجدكف ما يقكدنا إلجوـَ جريمٌ اذتهاء قزرم جديدة ـلً ذلهجٌ قؿجٌ
كطنجٌ ك إنزانجٌ دنفت هؤِء السباب للتخرؾ تفبجرا ـف كؿبوـ كـقابا لوـ ـلٍ دـموـ للسفب
 24زاـٌ كتـ خرمانوـ مف
الهلزطجنً السقجؽ كقؿجتى الفادلٌ تـ إذتطاؼ هؤِء السباب ألكثر
مذز للزطلٌ المشريٌ ك النظاـ الخاكـ الذم ِ يكترث لنا ك ِ لدكرنا
خقكقوـ القانكنجٌ نً مكقؼ آذر
و
الكطنً اَنزانً تجاق القؿجٌ الهلزطجنجٌَ بؿ كؿ ما يسللى هك تثبجت جذكرق الهازدة بالقمق تارة ك
بالخديث ـف الزّـ الدانئ تارة أذرلَ تظاهرت كؿ سفكب الفالـ الفربً ك اللربً ؿد هذا القرا ر
الجاُر ك لـ يتـ التفدم ـلٍ أيا مف هذق التظاهرات إِ بمشر كنلزطجف المختلٌَ ييخمؿ خزب الفجش ك
الخريٌ "تخت التأزجس" األجوزة األمنجٌ المزؤلجٌ الكاملٌ ـف السباب ك زّمتوـ كنطالب بالكسؼ ـف
أماكف اختجازهـَ ألننا ِ نفرؼ مشجرهـ كما يمكف أف يككنكا قد تفرؿكا لى مف أذم بدنً ك نهزًَ
جراُـ ِ تتكقؼ نً خؽ السباب المناؿؿ التً تبقً جريمتى الخقجقجٌ تخجزق للفدالٌ كتمزكى بخقى
اِشجؿ نً التفبجر ـف نهزى كرنؿٌ الذؿكع للخشار األمنً ك اَمبريالً البلجد ككؿ أسكاؿ
التفبجر بفمؿ تللرانات
الكشايٌ كالقمقَ نطالب المؤمنجف بالقؿايا الكطنجٌ كقؿايا خريٌ الرأم ك
.
للناُب الفاـ لُبّغ ـف اذتهاء السباب قزريا ـلٌنا نجد مف هذا النظاـ بقايا ماء كجى يخهظكق
http://bit.do/dVUPG
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مدير أمف القلجكبجٌ لػ «مدد» تفلجق نا ـلٍ كناة ساب داذؿ قزـ سبجف القناطر « :كِدنا ما بجفذبكش
خد»
سود مركز سبجف القناطرػ قلجكبجٌ أمس أخداث كؿب كتمجور أماـ مسرخٌ المزتسهٍ الفاـ بالمدينٌ
بفد رنض أهؿ المكاطف إزّـ الككجؿ ازتّـ جثتى كاتواموـ لؿباط مباخث قزـ سبجف القناطر دمحم
ـبدق ك يكزؼ السامً بقتلى تخت التفذيب أثناء التخقجؽ مفى نً قضيٌ جناُجٌ .كقاؿ أخمد ـمر مخامً
أزرة القتجؿ أف هناؾ سبوٌ جناُجٌ نً مقتؿ الساب ذاشٌ كأنى تـ القبض ـلجى كهك نً كامؿ شختى
كأثناء القبض ـلجى قاـ رُجس المباخث الراُد دمحم ـبد هللا بالتفدم ـلجى كهددق أماـ أهلى  .كنً إتشاؿ
هاتهً أجريناق مق مدير أمف القلجكبجٌ اللكاء دمحم تكنجؽ الخمزاكم َطّـى ـلٍ تطكرات المكقؼ
كمطالبتى بالتفلجؽ ـلجى قاؿ  ” :إخنا كِدنا ما بجفذبكش خد كلك ثبت هذا اِتواـ زأخازب هذا الؿابط
بنهزً كلكنى لف يثبت “ .هذا كقد أذذت أـداد أهالً الساب ذك الذامٌ كالثّثجف ـاـ نً التزايد اآلف
أماـ مسرخٌ سبجف القنا طر طكاؿ اللجؿ ذاشٌ نً ظؿ رنض النجابٌ الفامٌ إطّع أهلى ـلً التقرير
المبدأم للكناق أك رؤيٌ أجثٌ القتجؿ نً المسرخٌ كبناء ـلجى كرنض األزرة إزتّـ الجثٌ لخجف إنتداب
الطب السرـً بجنما قاـ مخام األزرة بتخرير بّغ رزمً ؿد ؿباط السرطٌ كطالب بهتد تخقجؽ
نكرم مفوـhttp://bit.do/dVYfb .
األمف يرنض التشريد لقكل زجازجٌ بالتظاهر أماـ جامفٌ الدكؿ الفربجٌ
قاؿ رُجس خزب التخالؼ السفبٍ مدخت الزاهد إف األمف رنض الطلب المقدـ مف أخزاب كسذشجات
ـامٌ للتظاهر أماـ جامفٌ الدكؿ الفربجٌَ الجكـ األخدَ ؿ لتنديد باِـتراؼ األمريكً بالقدس المختلٌ
ـاشمٌ َزراُجؿَ ازتنادا إلٍ قرار بمنق المظاهرات نٍ مخجط  800متر مف الزهاراتَ كالمنسآت
الفامٌ.
كأكد الزاهدَ نٍ تشريخات لػ «السركؽ» أنى زجتـ ـقد اجتماع طارئ للتجار الديمقراطٍ لمفرنٌ
الذطكات القادمٌَ كزنطفف ـلٍ القرار ك اتذاذ المزار القانكنٍ  .كقاؿ مدخت الزاهدَ إف القرار
األمريكٍ ينتوؾ قكاـد القانكف الدكلٍ كقرارات األمـ المتخدة  .كأسار إلٍ اِتهاؽ ـلٍ دــ كؿ

خركات اِختجاج السفبٍَ كنتد مقرات التخالؼ كالتجار السفبٍ كلوا للنساطات المفارؿٌ للزجازات
اِمريكجٌ كاَزراُجلجٌ.
كمف جوتىَ قاؿ ذالد داككدَ رُجس خزب الدزتكرَ إنى زجسارؾ نٍ إـداد مؤتمرات نٍ مخانظات
الجموكريٌ للتأكجد ـلٍ مكقهنا مف ـركبٌ القدسَ كؿركرة التأكجد ـلٍ مقاطفٌ البؿاُق األمريكجٌ
 .كأؿاؼ داككد
كلواَ ككقؼ تدنؽ اِزتثمارات الفربجٌ نٍ الكِيات المتخدة كشهقات الزّح
لػ«اؿسركؽ»« :نخجٍ مكقؼ سجر األزهر الرانض لزيارة ناُب الرُجس األمجركٍ مايؾ بجنسَ مؿجها :
«نتمنٍ أف يككف مكقؼ كؿ الفرب مسابى لذلؾَ كنأمؿ أف يككف هناؾ رد نفؿ ـلٍ نهس المزتكلَ
كـدـ مقابلٌ كؿ المزُكلجف الفرب لىhttp://bit.do/dVYg5 .
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القدس
.
قكات األمف تفتدم ـلٍ طّب جامفٌ األزهر ذّؿ مظاهرة تؿامنجٌ مق
http://bit.ly/2AbZ7LN
مسركع قانكف لمنق الزيارة ـف المتومجف بقؿايا إرهاب لمدة ـامجف
أـلف الدكتكر إزماـجؿ نشرالديفَ ـؿك مجلس النكابَ ـف إـد اد تفديّت ـلٍ قانكنٍ «الفقكبات
كتنظجـ الزجكف» .كقاؿ نشرالديفَ نٍ بجافَ أمسَ إف الزجكف المشريٌ ملجٌُ بمُات اَرهابججفَ بجف
مخككـ ـلجى كمتوـَ كجمجفوـ يزمد لوـ بالزيارةَ كيفاملكف مفاملٌ المزجكف الفادلَ كهك أمر ذطجر
كلى دكر نٍ الفملجات اَرهابجٌ النكـجٌ التٍ تخدث كنذزر بزببوا مُات األركاح مف أبناء الكطف
المذلشجف مف الججش كالسرطٌ كالمكاطنجف الفاديجف  .كلهت إلٍ أف الزماح لُرهابٍ المكجكد داذؿ
الزجف بالزياراتَ يمكف أف يتزبب نٍ نقؿ مفلكمات هامٌ كذطجرةَ ـف طريؽ المزجكف لفناشر
التنظجـ نٍ الذارجَ باَؿانٌ إلٍ اِتهاؽ ـلٍ طرؽ تنهجذ ـملجات نكـجٌَ أك كسؼ اَرهابٍ المزجكف
لمف يزكرق ـف ـناشر التنظجـ نجتـ اِتشاؿ بوا كتجمجفواَ كهٍ مف األمكر التٍ تودد األمف القكمٍَ
لذا يجب ـلجنا كنكاب للسفب مكاجوتوا  .كأكؿد أف التفديّت التٍ يقكـ بإـدادها زتسمؿ تسديدات
كثجرة ـلٍ المزجكنجف نٍ ؽؿايا اَرهابَ زكاء تـ الخكـ ـلجوـ أـ َِ كزتخرـ بفض مكاد القانكف
اَرهابٍ المزجكف مف الزياراتَ ما يزاـد نٍ قطق اِتشاؿ بجف ـناشر التنظجمات اَرهابجٌ نٍ
الداذؿ كالذارجَ كمنوا ـلٍ زبجؿ المثاؿ منق الزيارة ـف اَرهابٍ الذل يثبت تكرطى كيخشؿ ـلٍ
خكـ نواٍُ باَدانٌ لمدة ـامجف مف تارير إشدار الخكـhttp://bit.do/dWg33 .
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باألزماء ..إللاء براءة  12مخامجنا بتومٌ التظاهر نً بنوا لرنض تزلجـ تجراف كشنانجر للزفكديٌ..
قؿت مخكمٌ ازتُناؼ بنواَ الجكـَ بإ للاء براءة  12مخامجا أخالتوـ النجابٌ للمخاكمٌ ـلٍ ذلهجٌ
مساركتوـ نً كقهٌ اختجاججٌ أماـ المخكمٌَ لرنض اتهاقجٌ ترزجـ الخدكد البخريٌ مق المملكٌ الفربجٌ
الزفكديٌَ كخكمت المخكمٌ بخبزوـ  3زنكات .كانت النجابٌ الفامٌ أذلت زبجؿ المخامجف بكهالٌ مالجٌَ
أبريؿ الماؿًَ مف توـ تركيح ساُفات كاذبٌ بأف جزيرتً تجراف كشنانجر مشريتجفَ كتفطجؿ الفمؿ
الفاـ كالتجمور كالتظاهرَ لكف المخامً الفاـ األكؿ أـاد القؿجٌَ كخددت جلزٌ للنطؽ بالخكـ
كأشدرت المخكمٌ قرارها بالبراءة .خجزت هجٌُ المخكمٌ القؿجٌ للنطؽ بالخكـَ كازتمفت نً جلزتوا
 404لزنٌ  2017جند سبجف
األذجرة لهريؽ مف المخامجف ترانق ـف المتومجف نً الجنخٌ رقـ
القناطرَ كهـ سادم مخمكدَ كنبجؿ أبك سجذٌَ كالزجد كامؿ نومً كهساـ النجارَ كزجد ناركؽَ كبواء
سفراكمَ كدمحم مطرَ كدمحم شّح الفربًَ كدمحم ـّء خمدمَ كأسرؼ الككجؿَ كمخمكد دركيشَ

ذلجؼ .خجث دنق نريؽ الدناع بأف هذق القؿجٌ قؿجٌ تظاهر ككؿ ما تـ نفلى هك اختجاجات لـ
ة
كدمحم
تفطؿ زجر الفمؿ أك تلخؽ الؿرر بأخد  .كازتند نريؽ الدناع إلٍ خكـ القؿاء اَدارم كالذاص
برنض اتهاقجٌ ترزجـ الخدكد المكقفٌ بجف المملكٌ كالخككمٌ المشريٌَ مسجرا إلٍ أف الػ  12مخامجنا
اؿمتومجف كانكا التقطكا شكرة داذؿ مخكمٌ سبجفَ ككتبتكا ـلجوا تجراف كشنانجر مشريٌ نقط لجتـ
تكججى توـ نسر ساُفات كاذبٌ كالتخريض ـلٍ التظاهرَ كمخاكلٌ قلب نظاـ الخكـَ كتخريؾ القؿجٌ
ؿدهـ .كقاؿ نبجؿ أبك سجذٌ المخامً كأخد المتومجف نً القؿجٌ نً تشريخات ذاشٌ ؿ "مدد" أف
التومٌ سرؼ ألم مكاطف مشرم كأف "تجراف كشنانجر " زتظؿ مشريٌَ كأكد أف النقابٌ زتفقد
اجتماـا طارُا الجكـ اَثنجفَ لبخث الذطكات التً زتتذذها مف أجؿ الدناع ـف اؿ 12مخامً المتومجف
نً القؿجٌَ كأف النقجب الفاـ زامد ـاسكر كاف ـلٍ تكاشؿ داُـ منذ ازتدـاء المخامجف للتخؽ يؽ
مفوـَ أبريؿ الماؿًَ ختٍ كقتناَ بما يؤكد خرشى ـلٍ مشلختوـَ إؿانٌ إلٍ أنى خؽ المخامجف ـلٍ
النقابٌ زكاء الفامٌ أك الهرـجٌ  .يذكر أف أجوزة األمف ألقت القبض ـلٍ المخامجف المتومجف نً القؿجٌ
ـقب تظاهرهـ نً أـقاب شدكر قرار ؿـ تجراف كشنانجر للزفكديٌَ خجث نظمكا مظ اهرة للتنديد
بالقرار كألقً القبض ـلجوـَ كأخجلكا إلٍ النجابٌَ نقررت اَنراج ـنوـ بكهالٌ ألهً جنجى لكؿ كاخد منوـ
ـلٍ ذمٌ القؿجٌ بفد أف كجوت لوـ النجابٌ التظاهر دكف تشريدhttp://bit.do/dWg62 .
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تدهكر شخٌ ناجٍ رساد ـبدالزّـَ ـامؿَ بزبب دذكلى نً إؿراب ـف الطفاـ للجكـ التازق ـلٍ
التكالً.
نقد دذؿ نً إؿراب كلً ـف الطفاـ منذ  04ديزمبر/كانكف األكؿ الجارمَ دذؿ ـلٍ للفنايٌ المركز
بمزتسهٍ إمبابٌ المركزل  .كأؿاؼ المشدر أنى يتفرض للتنكجؿ مف قبؿ إدارة الفمؿ نتججٌ لمكاقهى
النؿالً كالدناع ـف خقكؽ الفماؿَ بزبب كلمٌ ألقاها نٍ الجمفجٌ الفمكمجٌ لسركٌ مطاخف ككسؼ
ة
نجوا نزاد اَدارةَ خجث تـ نقلى مف ـملى بزبب مكاقهى لمزاندة الفماؿ كخقكؽ الفماؿَ لذا دذؿ نً
إؿراب ـف الطفاـ كختٍ المخالجؿ الطبجٌَ كيمر بخالٌ شخجٌ شفبٌ قد تهقدق خجاتى  .يذكر أنى ـ ناؿؿ
كمدانق ـف خقكؽ الفماؿَ كهك أكؿ مف خشؿ ـلٍ خكـ قؿاٍُ بأف يككف الخد األدنٍ لألجكر للفامؿ
 1200جنجٌ قبؿ ما ييفرؼ بثكرة يناير http://bit.do/dXVQw .2011
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بجاف لجنٌ الخقكؽ كالخريات بالديمقراطً اِجتماـً ـف قؿجٌازّـ مرـً:
نكجُنا بتفديؿ الخكـ لجشبد الخبس 3زنكات
نً تطكر كجر مزبكؽ نكجُنا بفد زماع الخكـ بخبس زمجلنا إزّـ مرـً يكـ الجلزٌ نً تماـ الزاـٌ
الذامزٌ كـسر دقاُؽ مزاءَ كبخؿكر ـدد مف المخامجف  :أ .أخمد نكزمَ أ  .زياد الفلجمًَ أ  .إزّـ
الؿبق باآلتً :
أف القاؿً لـ يذرج ـلً المنشٌ للنطؽ بالخكـَ بؿ تـ نطقى مف داذؿ كرنٌ المداكلٌ كقاـ خاجب
المخكمٌ الكاقؼ بالباب الهاشؿ بجف كرنٌ المداكلٌ ك القاـٌ بترديد الخكـ بشكت ـاؿ ـقب النطؽ بى
للمخامجف داذؿ القاـٌَ أـلف القاؿً نً البدايٌ أخكاـ البراءات ثـ بدأ نً إـّف أخكاـ اَدانٌ ك نادم
نً خؿكرنا ازـ إزّـ نؤاد دمحم إبراهجـ الخكـ زنٌ مق السلؿَ ثـ تابق تّكة أخكاـ باقً المتومجف ك
تركنا القاـٌ بفد اِنتواء مف تّكة كؿ األخكاـ بزبب كلؽ القاـٌ ختٍ اِنتواء مف تّكة األخكاـ  .بفد
ف الخكـ زنٌ ـف التركيح
ذلؾ ببؿفٌ زاـات نكجُنا بأف أخد الؿباط أذطر بفض زمُّنا بأ
للمنسكرات كزنتجف ـف التمكيؿ ! ك قد تأكدنا الجكـ مف أف الخكـ ـلٍ الزمجؿ إزّـ ثّث زنكات كما

أذطرنا الؿابط كلجس زنٌ كما أـلف نً الجلزٌ !! هذا كمق اختهاظنا بخؽ الطفف ـلً هذا الخكـ
كإجراءات النطؽ بى بالبطّف أماـ مخكمٌ النقض .إِ إنى هناؾ بطّف نً:
 - 1ـدـ ذركج المخكمٌ بوجُتوا للنطؽ بالخكـ ـلً المنشٌ.
 - 2الذطأ نً النطؽ بالخكـ نً كجر خؿكر مخامجف المتوـ.
ك لنا هنا ـدة مّخظات ـلٍ دكلٌ القانكفَ كـلٍ الخكـ ـلٍ الزمجؿ إزّـ مرـً:
بالتخريض ـلٍ
 الزمجؿ إزّـ مرـً أمجف تنظجـ الخزب المشرم الديمقراطً اِجتماـًَ أتوـاَرهاب كتمكيلى ك ذلؾ ـلٍ ذلهجٌ نساطاتى نً إزقاط دكلٌ اَذكاف ك الدناع ـف مشريٌ تجراف
كشنانجر.
 ؿابط األمف الكطف هك الساهد الكخجد ك أقر نً التخقجقات أف إزّـ ِ ينتمً لجماـٌ إرهابجٌ ك أفتخرياتى ـنى ازتمرت ؿ  24زاـٌ !!
 منق األمف دذكؿ كجر اؿ مخامجف لقاـٌ المخكمٌَ كركـ ذلؾ نكجئ الجمجق بكجكد ؿابط األمفالكطنً الذم قدـ اِتوامات ؿد إزّـ بقاـٌ المخكمٌَ بالمذالهٌ للتفلجمات المفلنٌ.
 أـلنت المخكمٌ خكموا ؿد إزّـ بالخبس زنٌَ كاف إزّـ قد قؿٍ منوا زتٌ أسور مخبكزنااختجاطجها.
 بفد إـّف كؿ األخكاـ انشرؼ المخامكف كبىقٍ خرس المخكمٌ كؿابط األمف الكطنً. نكجُنا الجكـ بتفديؿ الخكـ لجشبد الخكـ بالخبس ثّثٌ زنكات َزّـ مرـًَ كتـ تبرير ذلؾ بأفالخكـ خبس زنٌ ـف تومٌ كزنتجف ـف تومٌ أذرلَ كهك ما لـ يخدث أك يتـ إـّنى نً الجلزٌ.
كمنذ مفرنٌ التطكرات األذجرة ك ؼ ريؽ الدناع نً تكاشؿ مزتمر مق قجادات الخزب لبخث زبؿ
التفامؿ مق المكقؼ ككؿ الذجارات متاخٌ لفرؿوا نً اجتماع هجٌُ ـلجا طارئ ِتذاذ قرار نواًُ .
http://bit.do/dXVSX
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هدـ منازؿ المكاطنجف بزجناء ..بدء تنهجذ القكة اللاشمٌ
أربق زنكات مف الخرب ـلٍ اَرهاب نٍ مخانظٌ سماؿ زجناء  .لـ تقتشر مفاناة أبناء المخانظٌ
ذّلوا ـلٍ التفايش مق األمر الكاقق المهركض ـلجوـَ كهك الخرب التً ـشهت بمدنوـ كخجاتوـَ إذ
أشبخت خجاتوـ ملجٌُ بذكؼ كرـب يتجدداف مق كشكؿ كؿ خملٌ أمنجٌ إلٍ خجث يقطنكفَ نوذا يفنً
داُمنا أف بفؿوـ زجتفرض لّختجاز أيامنا أك أسورَ دكف أف تكجى إلجى اتوامات.
ما ازتجد مؤذرن اَ نً أـقاب الفملجٌ اَرهابجٌ التً ازتودنت مزجد قريٌ الركؿٌَ التابفٌ لمدينٌ بُر
الفبدَ مذلهٌ  312ن
قتجّ ك  128مشابناَ أف أهالً سماؿ زجناءَ كبشهٌ ذاشٌ زكاف مدينٌ اؿ ـريشَ
أشبخكا يترقبكف أف تزهر الخمّت ا ألمنجٌ ـف هدـ منازلوـ  .نقد قامت قكات األمف بالمخانظٌ بودـ 6
منازؿَ نً الهترة الّخقٌ للفملجٌَ بمدينٌ الفريشَ بدـكل أف بفض قاطنجوا ينتمكف أك يزاندكف أك
يمكلكف الفناشر المزلخٌ.
ككاف الرُجس المشرمَ ـبدالهتاح الزجزًَ قد أكد نً ذطابىَ نً  24نكنمبر /تسريف الثانً َ2017
أف هذا الخادث اَرهابً يودؼ لتخطجـ المفنكيات كالتسكجؾ نً قدرات الدكلٌ المشريٌ .كتابق الزجزً
مذاطبنا األمٌ" :زنرد ـلٍ هذا الفمؿ بقكة (كاسمٌ)َ كزنرد ـلٍ هؤِء السرذمٌ التكهجريجف".
 23مف
يقكؿ نبجؿ الظطفَ أخد سباب مدينٌ الق ريشَ كيقطف نً منطقٌ خً الشهاَ أنى نً
أكزطس/آب مف الفاـ " َ2013مرت إخدل التسكجّت األمنجٌ بجكار منزلناَ نكاف أذٍ يجلس نكؽ
المنزؿَ كـندما رآهـ زارع بالذركج مف المنزؿَ لتلخؽ بى القكاتَ كتقكـ بإطّؽ النار ـلجىَ كتشجبى
بطلؽ نارم نً الشدرَ كآذر نً القدـ  .عندها شرخ أخد الجنكد لقاُد القكة األمنجٌ بأنى (تـ تشهجتى
ياباسا!) ثـ ترككق كار نقا نً دماُى" .إِ أف ججراف السابَ قامكا بأذذق إلٍ مزتسهٍ زجناء التذششًَ
القريب مف منزلىَ لجتـ ـّجى نً أزرع كقتَ بفد أف تأكدكا أنى ـلٍ قجد الخجاة.

يتابق نبجؿ  " :كماهً إِ لخظاتَ ك نكجُنا بنهس القكة تقتخـ المزتسهٍ لتأذذ أذً أخمدَ نً إخدل
المدرـات األمنجٌ ...كتذهب بى إلٍ مكاف لـ نفلمى ختٍ اآلف".
كيؿجؼ إنى "بالركـ مف ـدـ مفرنتنا لمكاف اختجاز أك تكاجد أذً ختٍ اآلفَ لـ تقتشر قكات األمف
ـلٍ ذلؾ كأذذت منزلنا مخطٌ  .كلما تكاجدت خملٌ أمنجٌ كبيرة لتهتجش المنطقٌ كالبخث ـف مطلكبجف
يككف لمنزلنا النشجب األكبر مف التهتجشَ ختٍ يزألكننا ـف أذً اخمد نجككف ردنا لوـ 'أخمد ـندككا'".
كأذجرن ا يقكؿ نبجؿ أنى نٍ  10مف ديزمبر /كانكف األكؿ الجارم "قامت قكة أمنجٌ بمداهمٌ المنزؿَ نً
كقت متأذر مف اللجؿَ كأمرتنا بالر ركج الهكرم منىَ كقامت بودـ بفض أجزاء المنزؿَ ـف طريؽ
لكدر كاف بخكزتوـَ بفد زؤالنا [كالمفتاد] ـف مكاف تكاجد أخمد".
تتبق قكات األمف بسماؿ زجناء نً الكقت الخالً إجراءات أمنجٌ مسددة نً مذلتؼ المناطؽَ لمّخقٌ
الفناشر المطلكبٌ أمنجناَ التً تقكؿ إف لوـ شلٌ بالتنظ يمات اَرهابجٌ  .خجث تقكـ بمداهمٌ منازؿ
المطلكبجف لديواَ كتقكـ بودـ المنزؿ دكف إذراج أثاثىَ كدكف الزماح ألشخاب المنزؿ بإنقاذ ما يمكف
إنقاذق مف متفلقاتوـ.
ـبدق جبارةَ أخد سباب مدينٌ الفريشَ المفركؼ ـنى أنى شاخب مطفـ مأككِت لبجق زندكتسات
البرجرَ بكزط مدينٌ ا لفريش .نكجٍء أهالً مدينٌ الفريش منذ نترةَ بنسر شكرتى ـلٍ جدراف
المدينٌَ كقد كتب أزهلوا "إرهابً هارب " .ثـ نكجُكا نً  11مف ديزمبر الجارم بودـ منزلى الكاُف
بمنطقٌ سارع القاهرةَ بكزط مدينٌ الفريشَ بفد ـدـ تمكف قكات األمف مف الفثكر ـلجى.
أخد ججراف ـبدقَ أكد أف ؽكات األمف قد اختجزتى ـدة مراتَ قبؿ أف تهرج ـنى دكف أف تكجى أم اتواـ
لى " .إِ أننا نكجُنا باذتهاُىَ بفد آذر مرة تـ اختجازق نجواَ كمنذ ذلؾ الكقتَ كقكات األمف تقكـ
بمداهمٌ كتهتجش المنزؿ نً أكقات مذتلهٌ".
هدمت قكات األمف  3منازؿ أذرل تفكد ألخد المكاطنجف (رنض ذ كر ازمى ) بمنطقٌ الذزاف بمدينٌ
الفريشَ بدـكل انتماء أبناُى الثّثٌ إلٍ التنظجمات اَرهابجٌَ بفد أف قامت قكة أمنجٌ بمخاشرة
المنطقٌَ كأمرت قاطنً المنازؿ الثّثٌ بإذُّوا نكرن اَ تموجدنا لودموا  .قبؿ ذلؾ داهمت القكة المنازؿ
الثّثٌَ كقامت بتخطجـ أثاثوا كتذريب األ جوزة الكورباُجٌَ كتـ هدـ المنازؿ الثّثٌ قبؿ أف يتـ إذّؤها
مما تبقٍ مف أثاثواَ لتبجت األزر الثّثٌ نٍ الفراء دكف مأكل لوـ.
يخجٍ خزجف أيكبَ أخد المخامجف الموتمجف بالدناع ـف أبناء زجناءَ كالموتـ بالبخث ـف المذتهجف
ن
تخكِ نً سكؿ اَجراءات التً تتبفوا بخؽ
قزريناَ أكد لػ "المنشٌ" اف ما تقكـ بى قكات األمف يمثؿ
المطلكبجف ـلٍ ذمٌ قؿايا جناُجٌ  .كأكد أف هدـ منازؿ المطلكبجف أمنجنا جريمٌ يفاقب ـلجوا القانكفَ
كمذالؼ لمكاد الدزتكر  .كأكؿد أنى تـ التكاشؿ مق ـدد مف نكاب مخانظٌ سماؿ زجناءَ لفمؿ
التككجّت الّزمٌ مف أشخاب اؿمنازؿ المودمٌ لرنق قؿجٌ لتفكيض األهالً المتؿرريف.
http://bit.do/dXVXx
القبض ـلٍ شخهً ذامس ذّؿ أقؿ مف سور  ..ـبد هللا قدرم ينؿـ إلٍ الزكيهً كـبد الفزيز
كإزّـ كـمر ..القكس ِزاؿ مهتكخا# ..الشخانٌ_مش_جريمٌ
ـبد هللا قدرم تـ القبض ـلجى منذ يكمجف مف منزلىَ كخاكؿ أهلى الكشكؿ إلجى منذ القبض ـلجى دكف
..
جدكل ..ـبد هللا ـمؿ نً الفديد مف الشخؼ كالمكاقق اِلكتركنجٌ منوا مشراكم كدكت مشر
كهكذا ينؿـ ـبد هللا إلٍ أكثر مف  4شخهججف تـ اـتقالوـ ذّؿ سور كيبدك أف القكس ِزاؿ مهتكخا .
كهكذا نخف أماـ خملٌ ازتودنت  5شخهججف نً سور كاخد مق كجكد مؤسرات كتلمجخات ـف أف هناؾ
قؿً كبرل يجرم إـدادها كمذاكؼ مف أف تمتد الخملٌ لتطاؿ آذريف  ..نوؿ مف دكر للنقابٌ كهؿ
ة
تتخرؾ النقابٌ ذّؿ اجتماـوا الطارئ الجكـ لتكقؼ هذق الموزلٌ
للتذكرة هذق قشص القبض ـلٍ الزمّء األربفٌ :
األكؿ الزمجؿ ـمر الزجد طى إبراهجـ شخهً (متفاقد) بككالٌ أنباء السرؽ األ كزط كهك نجؿ زمجلنا
الزجد طى مدير تخرير الترجمٌ بالككالٌ كمذتهً قزريا منذ سور  ..كِ مججب  ..ـمر تـ القبض ـلجى
نجر يكـ الذمجس  9نكنمبر مف منزلى بػ  15مايك كمف يكموا مذتهً كِ أخد يفرؼ مشجرق ركـ

إرزاؿ كالدق تللرانات للرُازٌ كالناُب الفاـ كالداذلجٌ كتقديمى بّغ ات للنجابٌ منوا بّغ أمس لنجابٌ
خلكاف كتقديمى سككتجف لنقابٌ الشخهججف.
الثانً هك  :الزمجؿ الشخهً إزّـ ـبد الفزيز نرخات (ـؿك نقابٌ الشخهججف)كاف مزانر الككيت يكـ
 1ديزمبرَ كتـ القبض ـلجى خزب ازرتى أثناء شفكدق الطجارة كبفد إنواء إجراءاتى.
أما الشخهججف الثالث ك الرابق نوما الزمجلجف  :أخمد ـبد الفزيز كخزاـ الزكيهً كتـ القبض ـلجوما
ـقب انتواء كقهٌ الشخهججف الذاشٌ بالقدس يكـ الذمجس الماؿًَ ككانت المهاجأة هً ؿموما للقؿجٌ
ؼؼؾ لزنٌ ؼضصط أمف دكلٌ كالمفركنٌ إـّمج نا بازـ (مكملجف ط) بزــ إنوـ ـلٍ تكاشؿ مق قناة
مكملجفَ كرغـ القبض ـلجوما مف أماـ النقابٌَ يكـ  7ديزمبر نلـ يتـ ـرؿوما ـلٍ نجابٌ أمف الدكلٌ إِ
مزاء الزبت  9ديزمبر كقررت النجابٌ خبزوـ  15يكما ـلً ذمٌ التخقجقات ـلٍ ذمٌ القؿجٌ.
كركـ اذتّؼ األماكف كاِزباب كركـ اذتّؼ المسارب كاِنتماءات للشخهججف إِ اف الجريمٌ
المشهرة نً كجى الجمجق خزب ما تـ تكججوٌ رزمجا لبفؿوـ أك خزب الفادة هً اِنتماء لجمماـٌ
مخظكرةhttp://bit.do/dXVX5 .
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اـتدل ـلجى ن
بدِ مف بخث مسكلتى
http://bit.do/dX7Rj

 ..رُجس خً منسأة ناشر يفتدم ـلٍ مكاطف انتقد تجاهلى

.

نً ازتمرار للتؿججؽ ؿد المفارؿجف  ..رُجس جامفٌ القاهرة يؤكد ازتمرار البخث ـمف يثبت
انتماؤهـ لُذكاف لهشلوـ
http://bit.do/dX7RP
« منق المتومجف مف الزيارة» ..أخدث أنكار البرلماف لمخاربٌ اَرهاب
ـقب أياـ مف الفملجٌ المزلخٌ التً ازتودنت مزجد بّؿ نً قريٌ الركؿٌَ بمخانظٌ سماؿ زجناءَ
بدأت أركقٌ البرلماف تسود الكثجر مف األخاديث بجف األـؿاء مف أجؿ تفديّت لبفض القكانجف.
ن
البفض ذهب للتهكجر نً اقتراح تسريق قانكنً يزمد بتشهجٌ المتومجف بقؿايا اَ رهابَ كذلؾ بدِ مف
القبض ـلجوـ كتخمٌؿ نهقات مفجستوـ نً الزجكف .كجر أف أخاديث أيذرل اكتزبت زمٌ الجديٌ؛ نذهبت
إلٍ اقتراح بتفدْيؿ قانكنىً «الفقكبات» ك«تنظجـ الزجكف» لجخظر خؽ الزيارات ـف المتومجف نً هذق
القؿايا لمدة ـامجف متتالججف.
ـاـ مف الكّـ ـف التفديّت
نً مثؿ هذا الكقت مف الفاـ الماؿًَ كـلٍ إثر تهججر «الكنجزٌ البطرزجٌ»َ قاؿ رُجس مجلس النكاب
ـلً ـبد الفاؿ « :لك تطلب األمر تفديؿ الدزتكر لمكاجوٌ اَرهاب بما يزمد للقؿاء الفزكرم نظر
جراُـ اَرهاب بشهٌ أشلجٌ نإننا مزتفدكف للمكاجوٌ الزجازجٌ».
الناُب إزماـجؿ نشر الديفَ ـؿك لجنٌ اَزكافَ ككاف قد زبؽ أف اقترح تفدٌيؿ الدزتكر لزيادة يمدىد
انتذاب رُجس الجموكريٌ َ قاؿ إنى انتوٍ مف الشجاكٌ النواُجٌ لمسركع قانكف يتؿمف إدذاؿ تفديّت
ـلٍ قانكنىً «الفقكبات» ك«تنظجـ الزجكف » لمنق الزيارة ـف المتومجف كالمخككـ ـلجوـ نً قؿايا
إرهاب لمدة زنتجف كاملتجفَ كبفد ذلؾ ييزمد لوـ بالزيارة ـلٍ أف تيزجؿ بالهجديكَ زكاء كانت زيارات
لألهؿ أك المخامجف أك كجرهـَ كأؿاؼ« :مشلخٌ الزجكف تزجؿ الزيارات بالشكت كالشكرة».
كبرر نشر الديف مقترخى لػ «مدل مشر » بقكلى إف «اَرهابً ـندما يفرؼ أنى زجيخرـ مف رؤيٌ
ـاُلتى زجيهكر ألؼ مرة قبؿ المساركٌ نً أم ـمؿ إرهابً».

كت ىنصْ المادة  60مف الُّخٌ التنهجذيٌ لقانكف تنظجـ الزجكف ـلٍ أنى «للمخككـ ـلجى باؿخبس البزجط
كالمخبكزجف اختجاطجنا الخؽ نً الترازؿ نً أم كقت كلذكيوـ أف يزكركهـ مرة كاخدة كؿ أزبكع نً
أم يكـ مف أياـ األزبكع ـدا أياـ الجمق كالفطّت الرزمجٌ ما لـ تمنق النجابٌ الفامٌ أك قاؿً التخقجؽ
ذلؾ بالنزبٌ إلٍ المخبكزجف اختجاطجنا»
كركـ أف المادة  42مف قا نكف تنظجـ الزجكف الخالًَ تيفطً لمشلخٌ الزجكف الخؽ نً منق الزيارة
ـف أم زججف ألزباب شخجٌ أك أذرل متفلقٌ باألمف إِ أف الناُب يؤكد ـلٍ أنى ازتمد مقترخى مف
خديثى مق رؤزاء مشلخٌ الزجكف الخالججف كالزابقجفَ كأكؿد« :اللكاء (مشطهٍ) الباز كاللكاء دمحم
نججب تكلمكا ـ ـً ـف زيارات أهالً اَذكاف كاللً بجخشؿ نجوا كالتكلجهات اللً بتت ٌـ مف داذؿ
الزجف».
كلهت الناُب إلٍ أف الدزتكر لـ يمنق اتذاذ تدابجر اخترازيٌ للكقايٌ مف اَرهابَ كأؿاؼ نشر الديف :
«ِ يمكف الخديث ـف خقكؽ اَنزاف مق اَرهابججف كإِ ما كانت نرنزا كبلججكا ـى دْلت قكانجنوا لجفطجا
لفمدة المدينٌ أك المخانظٌ خؽ طرد أيزر اَرهابججف منوا».
لكف قكانجف مكانخٌ اَرهاب نً نرنزا ككجرها مف الدكؿ األكركبجٌ لـ تمند هذق الخقكؽَ كذلؾ ـلٍ
الركـ مف الجدؿ الذم دار خكلوا  .قانكف مكانخٌ اَرهاب نً نرنزاَ الذم زيفْ نً أكتكبر الماؿًَ
ن
نؿّ ـف
كانت أقزٍ اَجراءات التً ؿموا هك تقنجف زيارة السرطٌ لمنازؿ المتطرنجف لمناقستوـَ
تكزجق نطاؽ التدقجؽ نً الوكيات لجسمؿ المزاخات المخجطٌ بمخطات القطاراتَ كنً داُرة أقشاها
 20كلـ خكؿ المرانئ كالمطارات كذلؾ.
كتلزـ المادة  55مف الدزتكر بخهظ كرامٌ كؿ مىف ي
مقبض ـلجى أك ييخبس أك تيقجد خريتىَ كتخظر تفذيبىَ
كترهجبىَ كإكراهى أك إيذاؤق بدنجنا أك مفنكينا .كما تلزـ بأِ يككف خجزق أك خبزى إِ نً أماكف مذششٌ
لذلؾَ كتتزـ بككنوا ُِقٌ إنزانجنا كشخجناَ كتفتبر مذالهٌ ذلؾ جريمٌ يفاقب مرتكبوا كنقنا للقانكف  .أما
المادة  56ى
نتنصٌ ـلٍ أف «تذؿق الزجكف كأماكف اِختجاز لُسراؼ القؿاٍُ  .كيخظر نجوا كؿ ما
ينانً كرامٌ اَنزافَ أك يفرض شختى للؿررَ كينظـ القانكف أخكاـ إشّح كتأهجؿ المخككـ ـلجوـَ
كتجزجر زبؿ الخجاة الكريمٌ لوـ بفد اَنراج ـنوـ».
كـف مّمد القانكفَ قاؿ ـؿك لجنٌ اَزكاف إف لديى نريؽ يؿـ  4مزتساريف قانكنججف يفدكف لى
مسركـات القكانجف بفد درازٌ كانجٌ للدزتكر كالقكانجف ذات الشلٌَ كأنوـ أثناء الشجاكٌ النواُجٌ لمكاد
المسركع نكركا نً إؿانٌ التفديّت ـلٍ قانكف مكانخٌ اَرهاب ن
«الفقكبات»
بدِ مف قانكنىً
ك«تنظجـ الزجكف » للتأكجد ـلٍ أف ـقكبٌ الخرماف مف الزيارة قاشرة نقط ـلٍ مرتكبً الجريمٌ
اَرهابجٌَ إِ أنوـ لـ يخزمكا هذا األمر كترككق للبرلماف.
ككاف رُجس اللجنٌ التسريفجٌ بالبرلماف بواء أبك سقٌ قد ـلؽ ـلٍ مقترح نشر الديف بأنى يتطلب
ازتكنٍ الناُب سركط التقدـ
تفديّت ـلٍ قانكنً الفقكبات كتنظجـ الزجكفَ كأؿاؼ أنى إذا
بالمسركعَ كنفٌؿ مقترخى بتقديمى بالهفؿ لرُجس البرلماف زتناقش اللجنٌ المقترح نً ؿكء مكاد
الدزتكر.
نجما قاؿ نشر الديف لػ «مدل مشر » بإنى انتوٍ مف مراجفٌ الشجاكٌ النواُجٌ للقانكفَ كزجبدأ يكـ
األخدَ كدناَ جمق تكقجفات النكاب ـلجى تموج ند ا لتقديمى إلٍ رُجس البرلماف ذّؿ جلزات األزبكع
المقبؿ.
الفدالٌ متومٌ
مف جانبىَ اـتبر المزتسار أخمد ـبد الرخمفَ الناُب األكؿ لرُجس مخكمٌ النقض األزبؽَ أف ـقكبٌ
«المنق مف الزيارة» التً يريد الناُب إزماـجؿ نشر الديف إؿانتوا لقانكف الفقكبات هً امتداد لزلزلٌ
مف التفديّت المتفارؿٌ مق خقكؽ اَنزاف التً دذلت ـلٍ القانكف نً الهترة األذجرة  .كأؿاؼ لػ
«مدل مشر » أنى ِ يتكقق أف يزتججب البرلماف لوذا التفديؿ ألنى ـرؼ أف الخككمٌ كالبرلماف بشدد
مف إـدادق
إـداد قانكف جديد للفقكبات ـلٍ كرار قانكف اَجراءات الجناُجٌ التً انتوت الخككمٌ
مؤذرن اَ كزجبدأ البرلماف مناقستى بدايٌ مف األزبكع المقبؿ.

كقاؿ ـبد الرخمف إف القانكف ِ بد أف يتهاـؿ مق متطلبات المجتمق كيفبر ـف اختجاجاتى بسرط أِ
يتفارض مق المكاثجؽ الدكلجٌ كالخقكؽ كالخريات اللشجقٌ بالمكاطنجفَ كمنوـ المتومجف كالمدانجف
بالهفؿ.
ي
مذكر أف الرُجس ـبد الهتاح الزجزً هك أكؿ مف اتوـ القكانجف بتفطجؿ مكانخٌ اَرهابَ نفقب اكتجاؿ
الناُب الفاـ الزابؽ هساـ بركات نً يكنجك  َ2015قاؿ الرُجس إف «يد الفدالٌ مللكلٌ بالقكانجف »َ
كذص بالذكر قانكف اَجراءات الجناُجٌ لككنى يتؿمف مكاد كشهوا الرُجس كالخككمٌ كالقؿاة كقتوا
بالمفطلٌ َشدار أخكاـ نواُجٌ ؿد المتومجف نً قؿايا إرهاب.
ككاف مجدم الفجاتًَ كزير السؤكف القانكنجٌ كمجلس النكاب الزابؽَ قد أـلفَ كقتواَ ـف «مسركع
قانكف جديد لُجراءات الجناُجٌ»َ ألف نشكص القانكف الخالً أشبخت ِ تلبً اختجاجات المجتمق كِ
تشب نً تخقجؽ الفدالٌ الناجزة .كنً المقابؿ أموؿ رُجس البرلماف الخككمٌ لّنتواء مف القانكف الجديد
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ذّؿ سور كإِ يتكلٍ البرلماف األمر َ كهك مانفلتى الخككمٌَ لكف بفد أف مىرٌ
البرلماف المسركع نً  2ديزمبر الجارم.
كركـ ذلؾ تذلؿ نترة إـداد القانكف الجديد إدذاؿ تفديّت ـلٍ القانكف الخالً َ ح يث أشدر الزجزً
نً  27أبريؿ الماؿً تفديّت ـلٍ ـدد مف القكانجف مف بجنوـ اَجراءات الجناُجٌ بمكجبوا يمكف
للمخكمٌ أف تزتلنٍ ـف زماع سوادة أخد السوكدَ كتلزـ مخكمٌ النقض بالنظر نً مكؿكع القؿايا
المطفكف ـلٍ أخكاموا ن
بدِ مف إـادتوا لداُرة لمخكمٌ الجناياتَ كهك ـ ا يطبؽ ـلٍ كؿ المتومجفَ
كلجس المتومجف نً قؿايا إرهاب نقط.
تفديؿ «اَرهاب» ن
بدِ مف القانكنجف
يقكؿ المزتسار ـادؿ السكربجً الناُب األكؿ الزابؽ لرُجس مخكمٌ النقض إف «قانكف الفقكبات لجس
تفديؿ قانكف اَرهاب
لى ـّقٌ باَرهابججف إذا أراد البرلماف خرماف اَرهابججف مف الزيارة نفلجوـ
نقط».
كأكؿد أنى بمكجب القانكف الخالً لتنظجـ الزجكف مف خؽ كانٌ المتومجف كالمخككـ ـلجوـ بما نجوـ
المخككـ ـلجوـ باَـداـ زيارة ذكيوـ لوـ نً مكاـجد منتظمٌ  .قد يككف المزجكف قاتؿ أك إرهابًَ
م قررها القانكف»َ بخزب السكربجً.
ك«لكف نً النوايٌ هك نً الزجف مف أجؿ قؿاء الفقكبٌ الت
كنً يكنجك مف الفاـ  َ2014أشدر الرُجس المؤقت ـدلً منشكر قانكننا برقـ  49لزنٌ 2014
ن
تفديّ مستر نكا ـلٍ قانكنً الفقكبات ك «الزجكف»َ كبمكجبى يككف للمخككـ ـلجى بالخب س
يتؿمف
ن
البزجط لمدة ِ تتجاكز زتٌ أسور أف يطلب بدِ مف تنهجذ ـقكبٌ الخبس ـلجى تسلجلى ذارج الزجف إِ
إذا نىصٌ الخكـ ـلٍ خرمانى مف هذا الذجارhttp://bit.do/dX7T3 .
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إؿراب مفتقلً زجف برج الفرب باَزكندريٌ تؿامن نا مق الــتقلٌ "زارة ـاطؼ".
قاـ المفتقلكف بزجف برج الفرب بإـّف إؿرابوـ ـف الطفاـ تؿامن نا مق المفتقلٌ "زارة ـاطؼ " -
33ـاـ -التً أـلنت هً ك زكجوا إؿرابوـ ـف الطفاـ اختجاج نا ـلٍ اـتقالوا مف الزيارة يكـ اؿ 27
مف نكنمبر /تسريف الثانً  2017بتومٌ خجازة " كارت ذاكرة " ك قامت النجابٌ بخبزوا  15يكماي ـلٍ
ذمٌ التخقجقاتَ كهً مف قريٌ مخطٌ  2مركز أبك المطاطجر بمخانظٌ البخجرةَ ك هً أـ لطهلجف .
http://bit.do/dX75f
لمفتقلجف
قكات اِمف بمخجط المخكمى الفزكريى بالفامريٌ تطلؽ قنابؿ اللاز المزجؿ للدمكع ـلً اهالً ا
عض متوـ كالمؤبد
بالقؿجى ؽصض ـزكريى كتفتقؿ ـدد منوـ مف اماـ المخكمى ـقب الخكـ باـداـ
آلذريفhttp://bit.do/dX77a .
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قكات األمف تودـ منزؿ أخد المطلكبجف أمنجا كيدـٍ يكزؼ الخص كذلؾ بد م
كرـ أبكنججلٌ نً مدينٌ الفريش كبذلؾ يرتهق ـدد المنازؿ التً هدموا األمف نً
مدينٌ الفريش للمطلكبجف أمنجا إلٍ  7منازؿhttp://bit.do/dYkod .

الخريى لسجكا ـمراف
تـ تلريب سجكا ـمرلف لزجف المنجا هللا كالب
#الخريى_لسجكا_ـمراف http://bit.ly/2l47cff
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إدارة زجف الزقازيؽ تتفنت نً إدذاؿ الكتب الدرازجٌ للطّب المفتقلجف
سككل مف ـدد مف أهالً الطّب المفتقلجف ـف تفنت ادارة الزجف الفمكمً بالزقازيؽ نً الزماح
بدذكؿ الكتب الدرازجٌ كالمذكرات ألبناُوـ قبجؿ اِمتخاناتَ اذ رنض الؿباط دذكؿ الكتب للطّب
نً بدايٌ الهشؿ الدرازً لفاـ  2018/2017ـ .ـلً أف يتـ ادذالوا لوـ قبؿ اِمتخانات  .كالجدير
بالذكر تأكجد الفديد مف األهالً بمخاكِتوـ المتكررة نً ادذا ؿ الكتب كالتً باءت بالهسؿ مق رنض
الؿباط الزماح بواَ ـلً الركـ مف تكنر اثباتات القجد كاِكراؽ الرزمجٌ التً تهجد بقجد هؤِء الطّب
داذؿ الجامفات المشريٌhttp://bit.ly/2BvdefE .
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قزـ دار الزّـ الجكـ قرر منق زيار ة أهالً السباب زجد منزً ك أخمد خمدم ك إزّـ ك خزاـ ك أنكر
اختجازهـ لديىَ قزـ دار الزّـ لجس ك خدق المسارؾ نً جريمٌ اختجازهـ دكف ك جى خؽ ك لكف نجابٌ
دار الزّـ أيؿا مساركٌ نً تلؾ الجريمٌَ تقدمنا ببّغ يكـ الثّثاء الماؿً بتلؾ الكاقفٌ ك طالبنا نتد
تخقجؽ ك لؾف رُجس النجابٌ شرح ألخد الزمّء انى لف يقكـ بهتد تخقجؽ مداـ ذركج السباب مفلؽ ـلٍ
قرار مف أمف الدكلٌ  .زنتقدـ كدا ببّغ إلٍ مخامً ـاـ نجابات جنكب القاهرة بالكاقفٌ ك سككل ؿد
رُجس نجابٌ دار الزّـ للمخامً الفاـ ك التهتجش القؿاًُ.
http://bit.ly/2BK8tmQ
تكاشؿ اِنتواكات بخؽ مفتقلً القؿجٌ رقـ عػ لزنٌ ؼضصط جنايات سماؿ القاهرة الفزكريٌ نبفد
تشريد المخكمٌ بإدذاؿ الكتب للمفتقلجف َ إدارة زجف طرق سديد الخرازٌ ط ترنض تنهجذ قرار
المخكمٌ كتمنق دذكؿ الكتب http://bit.ly/2DJEA3q
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خبس مالؾ «منزؿ الهتنٌ» نً أطهجد  15يكما بتومى إنساء كنجزٌ دكف ترذجص
قررت نجابٌ الشؼَ تخت إسراؼ المخامً الفاـ لنجابات جنكب الججزةَ المزتسار خاتـ ناؿؿَ خبس
«ـجد ـطجٌ»َ  64ـامناَ مالؾ منزؿ «نتنٌ كهر الكاشلجف »  15يكمنا ع لٍ ذمٌ التخقجقاتَ نً اتوامى
باتذاذ منزلى مكانا لممارزٌ السفاُر الدينجٌ المزجخجٌ دكف ترذجصَ بفدما كسهت التخقجقات أف المنزؿ
المقاـ شادر ؿدق مخؿر إزالٌ ككجر مرذص َقامٌ سفاُر دينجٌ.
كخددت النجابٌ جلزٌَ الجكـ الثّثاءَ لنظر تجديد خبس  15متومنا بػ «التجمور كالبؿطجٌ كازتفراض
القكة»َ كازتبفدت تومٌ اِـتداء ـلٍ منسأة دينجٌ «كنجزٌ».
كذكرت التخقجقات أف المنزؿ مككف مف  3طكابؽ يتؿمف األكؿ خؿانٌ لألطهاؿَ كالثانً كالثالثَ
تخت اَنساءَ كؿق بوما مالؾ الفقار بفض المقاـد ازتفدادنا َقامٌ السفاُر الذاشٌ بالمزجخججف بىَ
إِ أف س كاف القريٌ اـترؿكا ـلٍ ذلؾَ اـتقادنا منوـ أف الفقار زجخكؿ إلٍ كنجزٌَ نتجمفكا أماـ
المنزؿ بفد شّة الجمفٌَ كخدثت اِستباكات بجف الجانبجف.
كأجمق المتومكف الػ  َ15ـلٍ أف «قكات السرطٌ ألقت بالقبض ـلجوـ ـسكاُجنا مف منازلوـ كمخاؿ
ـملوـَ كما أنوـ تنامٍ إلٍ مزامفوـ أف منزؿ «ـجد» يؤدل داذلى المزجخجكف الشلكات بشكرة داُمٌَ
ذشكشن ا ذّؿ الهترة الماؿجٌَ كما أف األجراس كانت تدؽ بداذلىَ كأنوـ تجمفكا مق الناس أماـ
المنزؿ ـقب شّة الجمفٌ».
نجما قاؿ «ـجد»َ إف المنزؿ تقاـ نجى الشلكات منذ  15ـامنا؛ نظرن ا لفدـ كجكد كنجزٌ قريبٌ مف القريٌَ
كقد تقدـ بطلب لتقنجف كؿفى كتخكيلى لكنجزٌ.
نجما أكد رُجس مجلس مدينٌ أطهجدَ أماـ النجابٌ إف المنزؿ الذم سود اِستباكات كجر مرذصَ كمبنٍ
منذ  5أسور نقطَ كتـ تخرير مخؿر لشاخبى؛ َنساُى ـقار دكف ترذجصَ كذلؾ بتارير  21ديزمبر
الجارم.
مف جانبوا طلبت النجابة تخريات تكمجلجٌ مف المباخث خكؿ األخداث؛ ِزتكماؿ باقً تخقجقاتوا نً
القؿجٌ.
كانت النجابٌ قررت خبس  15مف المتومجف بأخداث كنجزٌ أطهجد  4أياـ ـلٍ ذمٌ التخقجقات.
كقد ألقت األجوزة األمنجٌ القبض ـلٍ ـدد مف المتومجف المتكرطجف نً اِـتداء ـلٍ منزؿ القبطًَ
بأطهجدَ الجمفٌ الماؿجٌhttp://bit.ly/2ztSkfb .
الكؿ يذدع نهزى..الخككمٌ كالرُجس كالبابا كاَـّـ...ككمجديا زكداء..
ـف الشديقٌ أمؿ شلجب
تـ تجديد خبس ــ ـجد ـطجٌ المشاب ..الؿخجٌ..المجنٍ ـلجى ..ذمزٌ ـسر يكما كركـ اف مطرانجٌ
أطهجد قد مت اكراقا تثبت ملكجتوا للمبنٍ المقامٌ بى الكنجزٌ َ.اللٍ هٍ كنجزٌ مف ذمزٌ ـسر ـاما
(األثنجف غض) كأكراقوا مقدمٌ لتقنجف كؿفوا قانكنجا لكف الخككمٌ لـ ترد ختٍ اآلف ..مجف بقٍ يدنق ثمف
تقاـس الخككمٌ ..ــ ـجد ـطجٌ اللٍ هك مش مالؾ المبنٍ .هايقؿٍ الفجد نٍ الخبس ....ابقكا ركخكا
شلكا نٍ كاتدراُجٌ الفاشمٌ اَداريٌ يا بوكات كنجمكا ؿمجركـ َ.انتكا مالككش ـّقٌ بالراجؿ الللباف
دق...المكؿكع مايذشككش ..كازـلكا منٍ قكل يا بفض مف كؿب مف اقتراخٍ ..كشلكا مف اجلٍ
ـلساف ربنا يودينٍ زل ما كتب لٍ اخد المتابفجفhttp://bit.ly/2DWP3bC .

 26ديزمبر
اُِتّؼ المشرم لكقؼ تنهجذ ـقكبٌ اَـداـ يديف تنهجذ خكـ اَـداـ بخؽ 15مدنجا
يديف اُِتّؼ المشرم لكقؼ تنهجذ ـقكبٌ اَـداـ تنهجذ أخكاـ اَـداـ ؿد  15مدنجا مف زجناء دكف
اتباع اَجراءات القانكنجٌ الشخجخٌ.
يديف اُِتّؼ المشرم لكقؼ تنهجذ ـقكبٌ اَـداـ أخكاـ اَـداـ الشادرة مف القؿاء الفزكرم بخؽ
المدنججف بشهٌ ـامٌ كاؿ  15متوما بشهٌ ذاشٌَ خجث أنوـ قد تـ القبض ـلجوـ نً كؿكف أكزطس
 2013كذلؾ قبؿ شدكر القانكف رقـ  136لزنٌ  2014الذم قرر مخاكمٌ المدنججف أما القؿاء
الفزكر م َ كلذا نإف تنهجذ هذا الخكـ بالمذالهٌ للدزتكر كالقانكف لوك مذالهٌ قانكنجٌ جزجمٌ ترقٍ إلٍ
مرتبٌ القتؿ الفمد.
باِؿانٌ الً ـدـ اتباع اَجراءات القانكنجٌ الشخجخٌ كالتً تنص ـلٍ أنى طبقا لقانكف القؿاء
الفزكرم نإنى ِ يتـ تنهجذ األخكاـ الشادرة مف المخاكـ الفزكر يٌ إِ بفد مركر  15يكما مف التشديؽ
ـلجى مف الخاكـ الفزكرم ( كزير الدناع) بخجث يتثنٍ للمخككـ ـلجى الطفف ـلٍ الخكـ بإلتماس إـادة
النظر كطريؽ ازتثناًُ للطفف ـلٍ األخكاـ كهك ما لـ يخدث نً هذق الخالٌ
إذ أف الزلطات قامت بتنهجذ خكـ اَـداـ سنقا بخؽ  15مدنجا نً قضايا اَرهاب المرتبطٌ بسماؿ
زجناء دكف اف يتـ اذطارهـ بتشديؽ كزير الدناع ختٍ يتثنً لوـ الطفف ـلٍ الخكـ
ً برج الفرب ككادم النطركف سماؿ كرب البّدَ
نقد ني ًهذ خكـ اَـداـ نجر الثّثاء الجكـ نً زجن ٌ
خجث تـ إـداـ  11مدنجنا داذؿ زجف برج الفربَ ك  4آذريف بزجف كادم اؿ نطركفَ ـلٍ ذلهجٌ
كجكدهـ ـلٍ ذمٌ قؿايا متفلقٌ باَرهاب_خزب ماذكرتى مشادر أمنجٌ كقؿاُجٌ.
كـلجوا يديف اُِتّؼ المشرم لكقؼ تنهجذ ـقكبٌ اَـداـ تنهجذ الخكـ دكف اِـتداد باِجراءات
القانكنجٌ كتطالب بكقؼ مخاكمٌ المدنججف أماـ القؿاء الفزكرمَ ككقؼ تنهجذ أخكاـ اَع داـ الشادرة َ
كبالذشكص نً ظؿ األكؿاع التً تمر بوا مشرَ مف ـدـ اَزتقرار.
اُِتّؼ المشرم لكقؼ تنهجذ ـقكبٌ اَـداـ
القاهرة  26ديزمبر 2017
http://bit.ly/2BIzOS3
باألزماء ..تهاشجؿ إـداـ  15إرهابجنا نً "ذلجٌ رشد الؿباط"
فنذت مشلخٌ الزجكفَ الجكـ الثّثاءَ أخكاما باَـداـ سنقنا بخؽ  15ـنشرن ا إرهابجناَ شدرت ؿدهـ
أخكاـ قؿاُجٌ نواُجٌ باتٌ.
ككسهت مشادر أمنجٌ أف المتومجف الذيف تـ إـداموـ تـ إدانتوـ نً كقاُق قتؿ ؿباط كجنكد القكات
المزلخٌ نً سماؿ زجناءَ نً القؿجٌ المفركنٌ إـّمجا ػب"ذلجٌ رشد الؿباط".
كانت مخكمٌ النقض الفزكريٌ الفلجا برنض الطفف المقدـ مف  15إرهابجاَ كتأيجد خكـ اَـداـ "نواُجا"
الشادر مف مخكمٌ أكؿ درجٌَ ـلٍ ذلهجٌ اتواموـ بقتؿ ؿباط كجنكد القكات المزلخٌ نً سماؿ
زجناءَ نً القؿجٌ المفركنٌ إـّمجا بػ"ذلجٌ رشد الؿباط".
كالـ تومكف نً القؿجٌ رقـ  411لزنٌ  2013ج كلً ـزكرم اَزماـجلجٌ هـ كؿ مف  " :أخمد ـزمً
خزف دمحم ـبدقَ كـبدالرخمف زّمٌ زالـ زّمى أبك ـجطاَ كـّء كامؿ زلجـ زّـَ كمزفد خمداف
زالـ زّمٌَ كمكزٍ دمحم ـمر خرازَ كخلجـ ـكاد زلجمافَ كإبراهجـ زالـ خماد دمحم الزماـنٌَ
كإزـ اـجؿ ـبدهللا خمداف نجساكَ كخزف زّمٌ جمفٌ مزلـَ كدهب ـكاد زلجمافَ كيكزؼ ـجاد
زلجماف ـكادَ كدمحم ـايش كناـَ كزّمٌ شابر زلجـ زّمٌَ كنؤاد زّمٌ جمفٌَ كدمحم زّمٌ
طّؿ زلجمافَ أخمد زّمٌ طّؿ زلجماف ".
كأزندت النجابٌ للمتومجف ارتكاب جراُـ  " :قتؿ كؿ مف المّزـ أكؿ مخمكد أخمدَ كالرقجب أخمد ـلً
الزهرمَ كالجنكد دمحم شابر كأخمد طلجافَ كأسرؼ سكقًَ كـرنات زالـَ كمخمكد مخمكد

ـبداللنًَ كـلً ـبداللهارَ كدمحم ـامر نكدة "َ كذلؾ مف ذّؿ ـقد الفزـ ـلٍ قتؿ أم سذص ينتمً
للقكات المزلخٌَ خجث سرـكا أيؿا نً قتؿ أنراد إخدل دكريات ـداهمٌ أبك ـجطٌ بمدينٌ الفريش.
كخاز المتومكف كأخرزكا مهرقفات ـبارة ـف قنبلتجف يدكيتجفَ كالسركع نً قتؿ إخدل دكريات
مداهمٌ منطقٌ دركاـ بمدينٌ الفريشَ كسرـكا نً قتؿ إخدل دكريات مداهمٌ الطريؽ الداُرم بمدينٌ
الفريشhttp://bit.ly/2BXB87W .
 27ديزمبر
رزالى مف مظالجـ دار الزّـ
يقاؿ نً بّد الفالـ أف القانكف نكؽ الجمجق ك يقاؿ نً بّدنا أف الفدؿ ازاس الملؾ نأيف نخف مف الفدؿ
منذ إلقاء القبض ـلجنا اربق سباب نً ـمر الفسريف ك تـ تلهجؽ قؿجٌ لنا بالدـكة لتظاهرات لـ تخدث
مف األزاس كقد تـ إذّء زبجلنا نجوا مرتجف ك يتـ ازتُناؼ النجابٌ ـلً القرار بالركـ مف اف قرارات
كرنى المسكرة لـ يتـ اِزتُناؼ ـلجوا كمق ذلؾ تـ اِزتُناؼ ثـ اخالى القؿجٌ الً مخكمٌ جند أمف
دكلٌ ـلجا طكارئ بفد أكثر مف اخدم ـسر سور رهف الخبس اِختجاطً ك تـ إذّء زبجلنا نً أكؿ
جلزى مخاكمى يكـ الذمجس المكانؽ عض ديزمبر ؼضصط .ك منذ أكثر مف ـسرة أياـ لـ يتـ إذّء زبجلنا
ك ِ نفلـ لماذا
هكذا الفدؿ الذم تتخدثكف ـنى بتدمجر مزتقبؿ اربق سباب
لماذا لـ يتـ تنهجذ قرار المخكمٌ ختً اآلف ك بدكف كجى خؽ ك البفض منا لـ يزتطجق أداء اَمتخانات
امف هكا الفدؿ الذم تتخدثكف ـنى
(زجد المنزً  /اخمد خمدم  /إزّـ مخمكد  /خزاـ إزماـجؿ )
#نهذكا_قرار_المخكمٌ
#اطلقكا_زراخنا
#مظالجـ_دار_الزّـ
http://bit.ly/2CaiEAq
مشلخٌ الزجكف تمد قرار منق الزيارة لمدة ثّثٌ أسور جدد نً القؿايا ارقاـ ضظؽ َ صعصض َ ظغصض
لزنٌ ػضصط ك ؾؼ َ ؽعض َ ػضظ لزنٌ ؼضصط
http://bit.do/dYSYk
إدارة زجف  #الخؿرة تمنق الزيارة ـف الطّب المفتقلجف
منفت إدارة زجف الخؿرة باَزكندريٌ الجكـ الزيارة ـف أهالً الطّب المفتقلجف دكف إبداء أم
أزبابَاألمر الذم أدل الً تجمور األهالً أماـ الزجف كتشاـد الوتانات إـتراؿاي ـلٍ منق الزيارة
ـف ذكيوـ http://bit.do/dYSZr .

 28ديزمبر
اـتقاؿ زجدة للؿلط ـلٍ زكجوا لتزلجـ نهزى للسرطٌ بكهر السجر
اـتقلت قكات األمف "ـؿياء لطهً بدير"  24زنٌَ مف منزلوا بمدينٌ الرياض بكهر السجرَ كذلؾ ـقب
مداهمٌ قكات األمف لمنزلوا الجكـ الذمجس  28ديزمبرَ كتوديدها باِـتقاؿ ختٍ يزلـ زكجوا نهزى إلٍ

األمفَ كاقتادتوا لجوٌ كجر مفلكمٌ ختٍ اآلف .جدير بالذكر أنوا أـ لطهلجف لـ يتجاكز أخدهـ ثّثٌ أسىر.
http://bit.do/dZtJi
 29ديزمبر
أنهزوـ
.
اذتطاؼ  3أزر مف كهرالسجر للؿلط ـلٍ أبناءها لتزلجـ
قامت قكات األمف المشريٌ يكمً األربفاء ك الذمجس  27َ28ديزمبر/كانكف األكؿ  2017الماؿججف
باـتقاؿ  3أيزر مف مركز الرياض بمخانظٌ كهرالسجر ك إذهاءهـ قزري نا ك هـ:
*األزرة األكلً
 -1ناديى الزجد أخمد (األـ)
 -2طى مخمكد أخمد طى ( اِبف ) َ أكلٍ ثانكل
 -3دمحم أخمد طى ( الفـ)
*األزرة الثانجٌ
 -1هاديٌ ـبدالفزيز ـبدالوادم (األـ)
 -2دمحم زالـ ـبدالجلجؿ زالـ (األب)
 -3دمحم دمحم ـبدالجلجؿ زالـ (اِبف)
*األزرة التالتٌ
 -1أمؿ كاشؼ ابراهجـ الفربٍ (األـ) 42-ـاـ -أـ ؿ  4أكِد َ مكظهى بالتربجى كالتفلجـ
 -2اِبنى
خجث قامت قكات األمف بإلقاء القبض ـلجوـ للؿلط ـلٍ أبناءهـ لتزلجـ أنهزوـ نٍ القؿجٌ المفركنٌ
إـّمج نا ب "التّمذة "
http://bit.do/dZx98

 30ديزمبر

قكات اِمف باِزكندريى تذتطؼ الشخهً خزاـ الككجؿ ك تكزر مختكيات منزلى بالكامؿ
http://bit.do/dZx7a
دذٌ لكا كلب ـلٍ أذكيا كقطفكلى كؼ إيدق" ..مكاطف يسكك مف اِـتداء الكخسً لؿباط الجًش بتزلجط
كلب "بّؾ جاؾ" ـلٍ أذجى
http://bit.do/dZx8G

رسائم انسجٍ فٍ دَسًبز

ـبد الرخمف الجندم:
"أخملؽ نً انفكاس كجوً المنبفح ـلٍ زجاجٌ
المجاق القادمٌ مف البجت .كنت نً الزنكات األكلٍ
مف الزجف أنتظرها نً كؿ زيارةَ ك ما إف أرجق
إلٍ الزنزانٌ ختٍ أذرجوا كأتجرـواَ نجيفجدنٍ طفـ
المجاق المهلترة الممجز لذكريات ـديدةَ نكأنً إف
أكمؿت ـجنً أـجسوا مرة أذرل بتهاشجلوا .ك مق

كؿ سربٌ ذكرل جديدة.
أمزكت بالزجاجٌ ك أزندت ظورم إلٍ الخاُط ك أنا ما زلت أراقبوا .نتختوا ببطءَ ك أخذت منوا
جرـٌ.
لـ أسفر بسئ.
لـ أـد مف األزاس أتذكر طفـ مجاق البجت ختٍ أـكد إلجوا.
أكلقت الزجاجٌ ك ـدت أنظر لكجوٍ نجوا .أترل يككف اِنفكاس المسكْ ق هك انفكاس ركخٍ المسكْ هٌ!
باؽ ـلٍ ـجد مجّدل الثانٍ ك الفسريف أقؿ مف سور .مللت الخديث نً
أنسأت أـد األياـ نً ـقلٍ .و
ن
األمر .أشبد الكّـ ـبارة ـف "كلجسجى" زذجؼ ك ممؿ" .الجكـ أتممت ثمانجٌ ـسر ـاما نً الزجف"
"الجكـ أتممت تزفٌ ـسر ـام نا نً الزجف" "الجكـ أتممت ـسريف ـام نا نً الزجف" "الجكـ أتممت
كاخد نا ك ـسريف ـام نا نً الزجف" "الجكـ أتممت اثنجف ك ـسريف ـام نا نً الزجف".
ِ أدرل أيوما أكثر بؤز نا :أنٍ بللت مف الفمر اثنجف ك ـسريف ـام ناَ أـ أنٍ مكثت نً الزجف ما يكهٍ
مف الزنجف لجككف الكّـ نً المكؿكع ممّن.
نً الثانٍ ـسر مف ديزمبرَ يكـ ـجد مجّدلَ يككف مؿٍ أكثر مف سوريف مف زنتٍ الذامزٌ نً
الزجف .أشبد التأثر شفب نا .بت أخزف أكثر ـلٍ ـدـ قدرتٍ ـلٍ السفكر .هؿ تفكد يكم نا ما كؿ

المساـر المقتكلٌ؟ هؿ ترجق يكم نا ما كؿ الذكريات المهقكدة؟
آف آلذرَ
ازتلقجت ملطج نا كجوٍ بمنسهتٍ الزرقاءَ ك جفلت أزترجق التهاشجؿ الشلجرة كما أنفؿ مف و
ذكن نا مف أف تتهلتَ نأنقدها لألبد.
أتذكر تهاشجؿ كرنتٍ .أثاثوا األزكد ك جدارها األزكد الذل يراق الجمجق كُجب نا ك لكنٍ أـسقى.
مكتبٍ الذل تتبفثر ـلجى األكراؽ .تفلكق مكتبتٍ الخبجبٌ المكتظٌ بكؿ أنكاع الكتب ك الركايات.
"الككمكدينك" الشلجر الذل تجاكر نجى مخهظتٍ هاتهٍ المخمكؿَ تطؿ ـلجوما بؿكُوا الدانئَ
ٍ طكيلٌ زورت أقرأ نجوا للهجر .خلقٌ كرة الزلٌ المثبتٌ ـلٍ
"األباجكرة" الخمراء التٍ أنارت لٍ لجال ى
الخاُط المقابؿ للزريرَ ك التٍ يتفجب منوا كؿ مف يراهاَ كجر مدركجف إخزاس أف ترل خبؾ األكؿ
كؿ يكـ نً الشباح ـندما تهتد ـجنجؾ.
المطبر الذل أزكرق كؿ ربق زاـٌ ألنتد الثّجٌ ك كأف سجُ نا جديد نا زجظور نجوا بسكؿ زخرل.
ـلبٌ السكككِتٌ المفدنجٌ التٍ تختكل ـلٍ أدكات الذجاطٌ .الكنبٌ الكثجرة التٍ كنت أجلس ـلجوا مق
أمٍ نساهد مباريات كرة الزلٌ ختٍ شارت أكثر ذبرة نجوا منٍ.
أراجق ك أراجق .أخاكؿ تذكر ما نزجتَ ك الخهاظ ـلٍ ما زاؿ باقج نا ك بدأ نً الذهكت.
هؿ أرجق يكم نا يا ترل؟
هؿ مف أمؿ أف أـكد؟"
 ـبدالرخمف الجندلhttp://bit.do/dVBq3
رزاُؿ هساـ جفهر
()1
لف أسارؾ نً اهدار الماؿ الفاـ.
 16مرة تذهب بٍ ـربٌ الترخجّت إلٍ المزتسهٍ ك اظؿ نً الفربٌ ك ِ أكادرها ك هـ ينوكف
المأمكريٌ ك نفكد إلٍ الفقرب بدكف كسؼ .ـربٌ الترخجّت بوا 2ؿباط ك مذبريف ك جنكد ك زاُؽ
كـ تتؾلؼ الرخلٌ ذهابا ك إيابا بدكف تخقجؽ اللرض منوا ك هك إتماـ ـّجنا .لمشلخٌ مف إهدار هذا
الماؿ الفاـ ؟ ك لمشلخٌ مف مسكار ينقؿً نً مأمكريٌ أك اتنجف ك ِ ينقؿً نً  16مرة
()2
النظاـ اللً ذايؼ مف مجرد مرسد للرُازٌ هك زقط ك نقد سفبجتى اللتٍ كانكا يدـكف انوا اكتر ـف
%80مف السفب
)(3
أـلف مقاطفتً للقانلٌ الطبجٌ التً زكؼ تزكر الفقرب .لـ نرل السمس نىاُجا منذ سور مايك الماؿً ك
تطلؽ مجاق المجارل نً الزنازيف ك نمنق مف الطفاـ ك التريض ثـ تريدكف تخزجف ملهكـ الخقكقً بقانلٌ
طبجٌ.
)(4
إذا كاف اَذّص للكطف ك مخاكلٌ إنقاذق تومٌ نانا أتسرؼ بوا ك ما زجنً إِ تمف قلجؿ .لف يمخك
الزجف ك الظلـ الذم أتفرض لى مبادئ ك لكف يجفلنً أزيد إشرارا ـلجوا نّ تقلقكا لزجنً ك إف طاؿ
نانا بذجر طالما لـ أتنازؿ ك أبجق ك أسارؾ نً هدـ الكطف .موما خدث مف انتواكات نانا بذجر ك رؿا.
)(5
*اـلمكا اف مخاربٌ الكلمٌ بالكلمٌ ك لجس بخجب المكاقق.

*اـلمكا اف مخاربٌ الهكر اَرهابً بالهكر المفتدؿ ك لجس بالتشهجٌ.
*اـلمكا اف اِذتّؼ يفالح بالخكار مف اجؿ الكشكؿ لتكانؽ.
ك اف ما تـ مف خجب ك تشهجٌ ك زجف ك قمق الخكار هك دلجؿ زقكط ك نسؿ ك لجس بناء ك تنمجٌ
)(6
زفجد بتجربٌ زجنً نلكِها ما تكسهت لً األسذاص ك مكاقهوـ الهكريٌ ك اـلمكا أف كؿ سًء بأقدار
هللا ك لجس مف ترتجب البسر
رزالٌ مف مظالجـ دار الزّـ
يقاؿ نً بّد الفالـ أف القانكف نكؽ الجمجق ك يقاؿ نً بّدنا أف الفدؿ أزاس الملؾ نأيف نخف مف الفدؿ
منذ إلقاء القبض ـلجنا أربق سباب نً ـمر الفسريف ك تـ تلهجؽ قؿجٌ لنا بالدـكة لتظاهرات لـ تخدث
مف األزاس ك قد تـ إذّء زبجلنا نجوا مرتجف ك يتـ ازتُناؼ النجابٌ ـلً القرار بالركـ مف أف قرارات
كرنى المسكرة لـ يتـ اِزتُناؼ ـلجوا كمق ذلؾ تـ اِزتُناؼ ثـ إخالٌ القؿجٌ إلٍ مخكمٌ جند أمف
دكلٌ ـلجا طكارئ بفد أكثر مف اخدم ـسر سور رهف الخبس اِختجاطً ك تـ إذّء زبجلنا نً أكؿ
جلزى مخاكمى يكـ الذمجس المكانؽ عض ديزمبر ؼضصط
ك منذ أكثر مف ـسرة أياـ لـ يتـ إذّء زبجلنا ك ِ نفلـ لماذا
هكذا الفدؿ الذم تتخدثكف ـنى بتدمجر مزتقبؿ أربق سباب
لماذا لـ متـ تنهجذ قرار المخكمٌ ختٍ اآلف ك بدكف كجى خؽ ك البفض منا لـ يزتطجق أداء اِمتخانات
ايف هكا الفدؿ الذم تتخدثكف ـنى
(زجد المنزً  /اخمد خمدم  /إزّـ مخمكد  /خزاـ إزماـجؿ)
#نهذكا_قرار_المخكمٌ
#اطلقكا_زراخنا
#مظالجـ_دار_الزّـ
http://bit.ly/2CaiEAq
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I Am Shawkan

Almost three years ago today Mahmoud Abu Zeid, more commonly known as
„Shawkan‟,aphotojournalist, wrote after having been detained for 500 days.
“…endless nightmare inside this black hole that I am stuck in. The sunset has become

atinystripthroughtheironmesh…Icannotseetheskyclearlywithoutanironnet
and bars. I can only just see the sky from a small hole in the ceiling. Iron is taking
over the place here. Heavy iron doors and a dark room like a dungeon…Ispend22
hours each day locked in this small, dark cell with 12 others. For two hours I am
movedintoasmallcageunderasunthatIcanbarelyfeel.Thisismyexistence…I‟m
Mahmoud Abou Zeid, Shawkan.”

Thisweek,Shawkan‟strialhasbeenpostponed by the authorities in Egypt for almost
the 40th time. He has now been held in unlawful detention for over four years since
his brutal arrest on 14 August 2013.
HisdayofarrestwastobecomeknownastheRaba‟amassacre,thethen26-yearold Shawkan was working on an assignment for a UK based photo agency Demotix,
documentingapeacefuldemonstrationonCairo‟sRaba‟aal-Adawiya square. The
protest was held against the backdrop of a military coup in July of that year. It is
important to stress that Shawkan was not part of the protests. He, along with other
journalists were taking photos of the protesters when the security forces opened fire
into unarmed crowds, killing what is believed to be more than 800 civilian protestors.
Shawkan was arrested, along with French photographer Louis Jammes and U.S.
journalist Mike Giglio, subsequently detained and beaten. The foreign journalists
were however released shortly afterwards and only Shawkan was taken into
detention,wherehe‟sbeenheldeversinceawaitinghistrial.
There have been campaigns for foreign journalists. The media attention related to
the Al-Jazeera group resulted in their release. Recently, a dual Irish-Egyptian
national was released following a campaign from human rights groups. Regrettably,
Shawkan remains in prison in the direst of circumstances. He has been denied
medical care which under international human rights law constitutes torture. He
remains in a state of uncertainty as to whether he will ever be put on trial.
In August 2016, his prolonged pre-trial detention was investigated by the United
Nations Working Group on Arbitrary Detention. The working group, in its Opinion No.
41/2016 concerning Mahmoud Abdel Shakour Abou Zeit Attitallah (Egypt), (the
Opinion is available here), found the following information as prima facie credible,
coherent, fully supported and provided by a reliable source.
On 16 August 2013, Shawkan was questioned by a prosecutor without the presence
of his lawyer. On 17 August 2013, Shawkan and other detainees who were arrested
in relation to the protest on Rabaa Square were transferred to Abu Zaabal Prison.
During the transfer, the police officers punched, kicked and beat Shawkan with
batons. Together with dozens of detainees, Shawkan was handcuffed and
abandoned in a van for seven hours without water, food or fresh air when the outdoor
temperature was above 30°C. Reportedly, there were around 15 trucks full of
detainees being left under the same conditions. 37 persons allegedly died due to the
heat and poor ventilation in the trucks.

The above is the account of only the first three days of the horrors Shawkan was
being subjected to. As of this day, he has spent 1,558 days in detention, some of
them in a solitary confinement, and the rest in a two by four metre cell together with
12 other prisoners sleeping on a bare tiled floor. Despite being diagnosed (prior to
his arrest) with Hepatitis C and anaemia, and suffering from the many wounds
inflicted by torture, he has been deprived of any kind of medical treatment.
Unsurprisingly, the UN Working Group found his detention a violation of his human
rights and his allegations credible. The allegations of torture were also found credible
by the UN Working Group, based on the specific circumstances of this case, but also
because of a pattern known in this country.
Egypt under President el-Sisi violates not only international law (as, according to
President el-Sisi“Western”conceptsofhumanrightsdonotapplytohiscountry),but
even its own legislation- Shawkan has been held in violation of Article 143 of Egypt‟s
Code of Criminal Procedure, which limits pre-trial detention to a maximum of two
years. He was formally charged in March 2016 with murder, attempted murder,
possession of weapons and illegal assembly (offences punishable by death). He has
been interrogated on a number of occasions without the presence of his lawyers, his
defence team has not been afforded any opportunity to challenge his detention, and
denied access to key documents - allinbreachofEgypt‟sowncriminalprocedures.
The fact that he is being subjected to a mass trial with 738 defendants further
deprives the proceedings of any appearance of a fair trial.
Nothing has changed. Egypt is criminalising all forms of civic society and holds and
tortures tens of thousands in illegal detention. President el-Sisi is welcomed in
European capitals. Amnesty International and journalist organizations protest, the
UN requests, people of good will send letters, tweets and prayers and in a tiny cell in
Egypt‟sToraprisonShawkan,whorecentlyspenthis30thbirthday behind bars,
withers by degrees.
Shawkan is but one individual, but he is one that has become almost talismanic,
such is his situation, and a situation that is perhaps indicative of all that is wrong in
today‟sEgypt.Forthosethatseektoquestionwhether the methods adopted by Sisi
and the Egyptian Security Services are appropriate, simply consider and then answer
this question, could I write and publish this article in Egypt, free from arrest and
persecution for doing so.
http://bit.do/dVULq
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 رخلٌ ما بجف «داـش» ك«الزجكف المشريٌ» لـ تنتى بفد..الساب راسد
دقت اللخظٌ الخازمٌ التً طاؿ انتظارهاَ نقد انتوت جلزٌ التفذيب الذاشٌ بذلؾ الطهؿ الذم لـ يتـ
 مف ـمرقَ نرنفت أزّؾ الكورباء ـف جزدق النخجؿ ككؼ المذبر عف ازتذداـ تلؾ اآللٌ الخادة18اؿ
التً تركت أثار ـلٍ جزدق مف قكتواَ كازتطاع أف يجلس ـلٍ األرض بفد أف ظؿ مفلقنا لمدة أياـ لـ
.يتذكر كـ يكمنا بالؿبط ألنى بالهفؿ نقد اَخزاس بالكقت كالتفذيب مفنا مف كثرة ما تفرض لى
لكف التفذيب الخقجقً لـ ينتى بفدَ نبالركـ مف اتذاذ ذلؾ الؿابط المزُكؿ ـف تفذيبى قرار بذركجى
مف تلؾ اللرنٌ المظلمٌ المذششٌ لذلؾَ إِ إف تفذيبى الخقجقً ظؿ مّزمى ألياـ كزاـات دارت نجوا
.أنكار داذلى ختٍ قرر أف يبدأ
بدايٌ بخجاة جديدة لـ يكف يتذجؿ أبدا أف يككف جز نء منواَ بفد أف أزتطاع أخد األسذاص بإقناـى بأف
هذا الزبجؿ للتذلص مف الطلاة نً كؿ بقاع الفالـَ نزّح نً الجد ذجر مف ألؼ هتاؼ نً كجى زلطاف
.!جاُر

«راسد زكً» هك بطؿ هذق الرخلٌ التً نركم ـنواَ رخلٌ ـاسوا كِ زاؿ يفجش تهاشجلوا ساب
شلجر مف أألزرة مشريٌ بزجطٌ نقدت سفكر اِطمُناف ـلٍ إبنوا منذ ثّثٌ زنكات كِ تقرؼ متٍ
ينتوً هذا الكابكس.
ن
اِزـ مزتفارَ المكاف خً المطريٌ بالقاهرةَ الزف  18ـاماَ ساب شلجر مف مكالجد ـاـ َ1998
تكاشلت مفى “مدد” قبؿ سور كنشؼ مف اآلف بفد أف زمفت مف أشدقاء لى ـف التجربٌ الشفبٌ التً
مر بوا كمخاكلتى لُناقٌ منوا كـكدتى لخجاتى الطبجفجٌ مف جدم
كـلً لزانى زمفنا تهاشجؿ قشٌ شفبٌ كلكنوا لـ تكتمؿ بفد كالزبب هك ـكدة الساب الشلجر ػ الذم
اذترنا لى أزـ مزتفار ػ لّذتهاء.
مف أيف بدأ كإلٍ أيف انتوٍ كما مشجرق اآلف َ هذا ما نفرؿى ـلجكـ بالزطكر التالجٌ.
ذكريات كرنٌ التفذيب
التقط أنهازى كظؿ يزتجمق ذكرياتى المؤلمٌ مق الخبسَ ثـ قاؿ” بدأ رخلٌ تفذيبً بمقرات أمف الدكلٌ
كأنا ـندم  15ـامنا بفد مساركتً نً تظاهرة للتأكجد ـلٍ أهداؼ الثكرة بفد أف نسلت نً تخقجؽ
أهدانوا (إخدل المظاهرات التً نظمتوا جماـٌ اِذكاف المزلمجف بفد ـزؿ دمحم مرزً رُجس
الجموكريٌ الزابؽ ـقب مظاهرات  30يكنجك).
أكمؿ :لـ أكف أـلـ أف األمر زجنتوً باـتقالًَ نقد تـ إلقاء القبض ـلً مف منزلً بخً المطريٌ بفد
تلؾ المساركٌ مباسرة كمف هنا بدأ رخلٌ التفذيب النهزً كالبدنً الذم كنت أزمق ـنى بخكً بفض
الناس لكنً لـ أتكقق يكمنأ أف أتفرض لى”.
مرت أياـ ـلٍ المرة األكؿ ِـتقالً كمف ثـ تـ اَنراج ـنً دكف أف أـلـ الزبب القبض ـلً أك
اَنراج ـنً”.
لكف زرـاف ما تـ اـتقالً مرة أذرل كمررت بنهس خهلٌ التفذيب التً تفرؿت لوا بالمرة األكلٍَ
لكف نً هذق المرة ذرجت مف المفتقؿ إنزاف بهكر كخجاة جديدة”.
إمارة “داـش” نً زجف أبك زـبؿ
نً اؿمرة الثانجٌ ِـتقالً أذهجت قزرينأ لما يقرب مف  35يكمنا قبؿ ـرؿً ـلٍ النجابٌ دكف مفرنٌ
أهالً مكانً أك اتشالً بالمخامجف َقؿجت تلؾ المدة بأخد مقار أمف الدكلٌ الذم نجى مررت بخهلٌ مف
التفذيب لـ أنزاها يكمنا.
ازتطرد “راسد”ِ :خقت خهلٌ تفذيبً ترخجلً إلٍ زجف أبك زـبؿ الذم بدأ مفى قشتً الخقجقٌ َ ذلؾ
الزجف كانت مخطتً األكلٍ نً التفرؼ ـلٍ ـدد مف أـؿاء تنظجـ الدكلٌ «داـش»” الذيف
ازتطاـكا بالهفؿ بفد جلزات متفددة نً إقناـً بأف أنؿـ لوـ بالزجف كابدأ مفوـ طريؽ جديد ذارجى.
أياـ مرت ـلً بزنزانٌ كاف بوا ـدد مف أـؿاء داـش خاكؿكا التقرب منً ـلٍ ـدة مراخؿ
كذشكشا بفد أف ـلمكا أننً زججف زجازًَ لكنً ازتطفت أف أهرب مف الجلكس مفوـ كالتقرب
ن
طكيَّ كذشكشا أف أـؿاء تنظجـ الدكلٌ مكجكديف بكؿ مكاف
منوـ لفدد مف المرات لكف األمر لـ يدـ
بالزجف كيذتلطكف بأـداد كبجرة مف الزجناء كقشص التفذيب كالؽهر الذم يتفرض لى المزجكف
يشبد أرض ذشبى لتجنجدق لجذرج مف الزجف ـؿكن ا بذلؾ التنظجـ.
الجنٌ كرنق الظلـ هً كايتنا
«انت مش ناسط زجازً انت مزلـ ؿفجؼ كالزجازٌ مش هتهجدؾ كِ هتهجد دينؾ انت كدق مذتدش
خقؾ كانتقمت مف اللً ـذبكؾ كاألخزاب اللً أنت بتركخوا دم ملواش ِزـق الخؿ نً الجواد »َ هذق
الجملٌ ِزمتنً لفدة أياـ مف أخد سجكخ الدـكة المكجكديف بالزجف ختٍ قررت الجلكس مفى لهوـ
الكثجر ـما يدكر برأزى ـف ذلؾ التنظجـ الذم ِ أـلـ ـنى سًء زكل أذبار التلهاز.
أكمؿ “راسد” :بالهفؿ ازتطاع ذلؾ السجر ”الذم رنض ـمر ذكر ازمى” أف يقنفنً بأزلكبى الموذب
كطريقتى الناـمٌ بأف الجواد هك أنؿؿ طريؽ ن
بدأل مف المواترات تخت مزمٍ الثكرةَ كأف الجنٌ هً
الودؼ الذم مف أجلى ِبد أف ابدأ نً هذا الطريؽ مف أجلىَ كأف الزجؼ كزجلٌ لنشرة الديف كالخؽ
كالتذلص مف الظلـ كالطلاة لجزت نً مشر كإنما نً بقاع الفالـ كأف الخؿ نً إقامٌ ذّنٌ إزّمجٌ
تخكـ بكتاب هللا كزنٌ رزكلىَ كبالهفؿ كقفت نً نر اِنؿماـ لذلؾ التنظجـ كاتهقت مق هذا السجر أف
أبدأ مفوـ ـقب ذركجً مف الزجف مباسرة”.

“لقبت بأبك زهجاف ـقب اـتناقً ذلؾ الهكر بالزجف بفد أف نجد الدكاـسٌ الكبار الذم نجخكا نً
تجنجدم َ ك ـقب ذركجً تكاشلت مق أخد الموربجفَ ـرننً بى السجر داذؿ الزجف كأـطانً طريقٌ
التكاشؿ مفى كبالهفؿ تـ هذا التكاشؿ كاتهقت مفى ـلٍ الزهر إلٍ لجبجا ألبدأ طريقً الجديد
الذم اذترتى داذؿ الزجف.
ـقب ذركجً مف الزجف تكاشلت مق المورب ـبر برنامح التلججراـ الذم ـرننً بى اؿجوادم داذؿ
الزجفَ ذلؾ المورب ـرننً بفد ذلؾ بمزُكؿ هجرة داذؿ التنظجـ طلب منً مبلم  3000جنجى
مشاريؼ ذركجً مف مشر للجبجا.
جمفت ذلؾ المبلم بالهفؿ نً زبجؿ دذكلً الجنٌَ كبالهفؿ زانرت اَزكندريٌ كمنوا لمرزٍ مطركح
كمف ثـ الزلكـ كهناؾ كجدت كاخد مف الفرب نً انتظارم تخت هؿبٌ نً شخراء الزلكـ تـ اِتهاؽ
ـلجوا.
لكف زرـاف ما تـ إلقاء القبض ـلً مف خدكد لجبجا ـف طريؽ الججش اللجبً الذم قاـ بتزلجمً للججش
المشرم ” كتجبٌ خرس الخدكد”َ ظللت أزبكـجف بتلؾ الكتجبٌ كبفدها تـ ترخجلً الٍ المذابرات
الخربجٌ كمنوا ألمف الدكلٌ بسبر الذجمٌ بفدما أرزلكا إلٍ المذابرات طلب بتزلمً ألف ملهً منذ أكؿ
اـتقاؿ كاف مفوـ.
نوايٌ مللكمٌ
انتوٍ”راسد” مف قشتى مق تنظجـ الدكلٌ َ لكنى بدأ خكايٌ جديدة مق تلؾ الخجاة التً قرر أف يفكد ‘لجوا
مف جديد بفدما تـ اَنراج ـنى مؤذرن ا ـقب اـتقالى بشخراء الزلكـَ نقد قرر ــر أف يفكد لخجاتى
الطبجفجٌ لدرازتٌ كـملى بالنجارةَ كبدأ ـملى الجديد أكؿ أكتكبر الماؿً.
“أنا نفّ خزجت بالظلـ لكف لما رجفت تانٍ القاهرة كزط أهلً خزجت أف كّـ السجكخ دكؿ برؿى
ؿخؾ ع الدقكف”
هكذا قاؿ لنا “راسد” نً تكاشلى األذجر مفنا ـبر الواتؼَ اتهقنا ـلٍ مكـد لمقابلٌ شخهجٌ مباسرة
للكقكؼ ـند تهاشجؿ أذرل لكف لـ نتلؽ رد ـلٍ الواتؼ لمدة أزبكـجفَ تكاشلنا مق الشديؽ الذم
أكشلنا مف البدايٌَ نأذبرنا ـف ـكدة “راسد” لّذتهاءَ مر ما يزيد ـف سورَ انتظرنا بوا ظوكرق مرة
ِغ أماـ للناُب الفاـ دكف أف يتومكا
أذرل اك مفرنٌ جوٌ اذتهاءق كلكف لـ نشؿ َجابٌَ خرر أهلى ب
ن
جوٌ مخددةَ نوـ ِ يفلمكف إف كاف إبنى قد تـ القبض ـلجى كمذهً قزريا أـ إنى سؽ طريقى مرة أذرل
نً اتجاق لجبجا كاِنؿماـ للتنظجـ اَرهابًhttps://goo.gl/aG6M3M .
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إبراهجـ خّكة
"كانكا بجزجبكا المزاججف ـلٍ األرض الزذنٌ كيرمكا ـلجوـ قمامٌ الزجف كلوا"
الناسط الخقكقً إبراهجـ خّكة يركم ـددنا مف اِنتواكات التً تفرض لوا أثناء نترة اـتقالى نً قؿجٌ
"أخداث مزجد الهتد"http://bit.do/dVYaJ .
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د .أخمد رامً
دل شكرة زمجؿ شجدلٍ ازمى هانٍ أماـ .
د هانٍ يفمؿ نٍ اَدارة المركزيٌ لسُكف الشجدلٌ ( اخد مواموا التهتجش
الشجدلً ).
د هانٍ أيؿا ـؿك مجلس نقابٌ ـامٌ زابؽ .
د هانٍ ازتنجد بى مف أياـ زمجؿ شجدلً نً شجدلجتى جار لى ألف هناؾ

خملٌ مف السرطٌ.
د هانٍ كنقا لركايات متكاترة نقّ ـف الفديد مف الزمّء الشجادلٌ تخرؾ مزرـا للتكاجد مق زمجلى ك
أكؿد للخملٌ أف القانكف مختـ كجكد مهتش شجدلجات هك الذم يقكـ بالتهتجش كاف دكر قكات السرطٌ
يككف قاشرا ـلٍ تأمجف أداء المهتش.
الكّـ ما ـجبش السرطٌ قبؿكا ـلٍ د هانٍ مف أكؿ امبارح المذهؿ أنى ركـ أف مّبزات الكاقفٌ
مونجٌ بختى إِ أف بفد يكمجف مف اِتشاِت ـف طريؽ نقجب الشجادلٌ (اللٍ ق ك أيؿا ؿابط سرطى )
تـ مفرنٌ اف د هانٍ مختجز نً أخد مقرات األمف الكطنً .لآلف مجلس نقابٌ الشجادلٌ لـ يتذذ ال
مكقؼ بذشكص ـدـ مراـاة قانكف مونٌ الشجدلٌ بقجاـ السرطٌ بالتهتجش ـلٍ مؤززٌ شجدلجٌ دكف
كجكد مهتش مفوـ .
http://bit.do/dVUNP

مذبر خط الزّح نً جنبً كقاؿ لً طلق تلجهكنؾ كاركب ..مفجش
تلجهكف
ـربجٌ تكيكتا كاف نجوا  3مذبريف ككاف نجوا  5سباب كجرم ..هساـ
أخمد كمشطهٍ إماـ
المذبريف :دق انتك هتتسهذكا كهجطلق ديف أبككك
 طب ما تزبش الديف د هانت النواردق بتاـً بس دم مختاج راجؿ -ببجزـقكانا أنا أزـؽ كالسباب بتزذف كـاكزيف نهلؽ مف

الفربجٌ
 مّظـ سبونا يدذؿ يهتد يا ابنً الباب دق انزؿ يابنً انت كهك ـلً نجف يا باسا نركح كِ نجرم ِ ركخكا ..انت متأكد يا باسا ىى ركخكازز بس نلزطجف ـربجٌ المّزـ :كاللً يقكؿ كجر كدق يبقٍ ـرص ركح يا ابنً ..يا ربت اقلق المجرم كامسً مفاككhttp://bit.do/dVUMU
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كجؼ قتؿ "مشطهٍ" زمجلى "أخمد" داذؿ خجز قزـ الججزة؟
األمكر تزجر كالمفتاد داذؿ أركقٌ قزـ الججزةَ خركٌ الدذكؿ كالذركج تبدأ نً اِزدخاـ ركيدا ركيداَ
بجنما يزتفد رجاؿ النكبتججٌ الشباخجٌ لتهقد كرؼ الخجزَ قطفت أشكات شراخ خالٌ مف الودكء
الخذر مفلنٌ كقكع جريمٌ قتؿ.
التازفٌ شباح أكؿ أمس الذمجسَ كقفت مسادة كّمجٌ بجف "مشطهٍ ـ َ".المختجز ـلٍ ذمٌ قؿجٌ
خجازة زّح نارمَ كزمجلى بػ "الزنزانٌ" يدـٍ "أخمد ـبد المنفـ"َ المتوـ بقؿجتً إتجار
نً المذدرات كخجازة زّح نارم؛ بزبب ذّؼ ـلٍ أكلكيٌ خجز مكاف للنكـ.
خزب مشدر أمنً بالقزـَ لـ تزتمر المسادة زكل دقاُؽ مفدكدةَ انتوت بإسوار األكؿ "نشؿ زكجف"
-شلجر الخجـ -مف طجات مّبزىَ تفدل بى ـلٍ زمجلى لجزقط كارقا نً دماُىَ مق نسؿ باقً

المختجزيف نً الهشؿ بجنوما.
أشكات الشراخ لهتت انتباق رجاؿ األمف الذيف هرـكا ِكتساؼ ما يدكرَ نكانت الهاجفٌ "جثٌ قتجؿ
كدماء تزجؿ داذؿ إخدل كرؼ الخجز"َ كزط خالٌ مف الورج كالمرج مف قبؿ بفض الزجناء.
لـ يتردد أنراد النكبتججٌ نً طلب المزاـدة مف الفمجد إبراهجـ الملججًَ مأمكر القزـَ كالمقدـ مشطهٍ
كماؿَ رُجس المباخثَ الذم كجى مفاكنى الراُد مفتشـ رزؽ باَبقاء ـلٍ األمكر ـلٍ شكرتوا كمنق
أم سذص مف اِقتراب مف "مزرح الجريمٌ" لخجف كشكؿ النجابٌ الفامٌ.
ذّؿ دقاُؽَ كشؿ نريؽ مف النجابٌ برُازٌ أخمد ـطجٌ رُجس نجابٌ قزـ الججزةَ رنقٌ رجاؿ المفمؿ
الجناًَُ كؿباط قزـ مكانخٌ جراُـ النهس بقجادة الفقجد ؿجاء رنفت؛ َجراء المفاينٌ التشكيريٌ.
اكتظ القزـ بقجادات قطاع كرب الججزة بقجادة اللكاء إزماـجؿ رجبَ مزاـد مدير األمف للقطاعَ
كالفمجد طارؽ خمزةَ مهتش المباخثَ كالمقدـ هساـ بوجتَ ككجؿ الهرقٌَ
داذؿ مكتبى بمديريٌ أمف الججزةَ يتابق اللكاء إبراهجـ الديبَ مدير المباخثَ تطكرات الكاقفٌَ مكجوا
بازتجكاب جمجق المختجزيفَ كزماع أقكاؿ طاقـ النكبتججٌ للكقكؼ ـلٍ مّبزات الكاقفٌَ ككجهجٌ
خشكؿ المتوـ ـلٍ زّح الجريمٌَ ذاشٌ مق كجكد تكججوات بتسديد إرجاءات التهتجش للزياراتَ
كمنق توريب أيٌ ممنكـات.
نً تماـ الخاديٌ ـسرة كالنشؼ شباخاَ خؿرت زجارة إزفاؼَ نقلت جثٌ المجنً ـلجى إلٍ مزتسهٍ
أـ المشريجفَ التً كشلت المزتسهٍ نً تماـ الثانجٌ ـسرة ظورا.
نكر كشكؿ الجثٌ إلٍ المسرخٌَ كجى الدكتكر ـبد الرخمف نومًَ مدير مزتسهٍ أـ المشريجفَ
بتكقجق الكسؼَ ككتابٌ تقرير ـف زبب الكناة خسب الشهٌ التسريخجٌَ كالذم أظور تلقً الؿخجٌ
طفنتجف نانذتجف األكلٍ بجكار القلبَ كالثانجٌ بالبطف.
مف جانبىَ أمر اللكاء ـشاـ زفدَ مزاـد كزير الداذلجٌ ألمف الججزةَ بهتد تخقجؽ ـاجؿ نً الكاقفٌَ
كاؼ ـف كانٌ مّبزاتوا.
كطالب بإـداد تقرير
و
لـ تكف خالٌ الكناة هً الكخًدة ذّؿ الػ  72زاـٌ الماؿجٌَ إذ لهظ أخد الزجناء أنهازى األذجرة داذؿ
الخجز منذ يكمجف؛ إثر هبكط خاد نً الدكرة الدمكيٌ.
مشدر طبً بالمزتسهٍَ أرجق زبب تفدد خاِت الكناة داذؿ أقزاـ السرطٌ؛ بزبب ؿجؽ المزاخٌ
مقارنٌ بأـداد المختجزيف.
كنً تماـ الخاديٌ ـسرة كالنشؼ مساء األربفاءَ زيمق شكت ازتلاثٌ مف داذؿ إخدل كرؼ الخجز
بديكاف القزـَ سرع أخد المختجزيف نً التذلص مف خجاتى بالتفدم ـلٍ نهزى بآلٌ خادة بفدة أماكف
أبرزها الرقبٌَ نتـ نقلى إلٍ مزتسهٍ أـ المشريجف للفّج.
كأكد مشدر طبً مزؤكؿ بالمزتسهٍ أف المشاب يدـٍ دمحم جماؿ ـبد الفظجـ  37زنٌَ بوا آثار
جركح زطخجٌ بالرقبٌ كالرأس كالجد الجزرل.
كلهت المشدر نً تشريخات لمشراكمَ أنى تـ ـمؿ اَزفانات الّزمٌ للمشاب بكازطٌ نريؽ طبً
تخت إسراؼ الدكتكر ـبد الرخمف المودمَ مدير مزتسهٍ أـ المشريجف.
كاذتتـ المشدر تشريخاتى بالتأكجد ـلٍ أنى ـقب "ذجاطٌ" الجركحَ تـ إبّغ القزـ بازتقرار خالٌ
المشابَ كتـ إـادتى إلٍ مخبزىhttp://bit.do/dVYbh .
مخمكد الزقا
اتشلت بمدير أمف القلجكبجٌ اللكاء دمحم تكنجؽ الخمزاكم بشهتً شخهً أذد تفلجقى ـلً اتواـ أهؿ
سوجد التفذيب بسبجف القناطر لرُجس مباخث سبجف بتفذيب الساب كقتلى ككاف ردق كاآلتً " إخنا كِدنا
ما بجفذبكش خد كلك ثبت هذا اِتواـ زأخازب هذا الؿابط بنهزً كلكنى لف يثبت " نسرت كأبللت
األهالً بما قالى َ كأـداد أهالً سوجد التفذيب إزّـ نؤاد ذكً الككجؿ نً تزايد اآلف أماـ مسرخٌ
سبجف القناطر  ..كالنجابٌ رانؿٌ تطلق األهالً ـلً التقرير المبدًُ للكناة كرانؿٌ رؤيٌ أهؿ القتجؿ لى
ؼم المسرخٌ  ..كأهؿ القتجؿ إتومكا الراُد دمحم ـبدهللا رُجس مباخث قزـ سرطٌ سبجف القناطر

كمفاكنى الؿابط يكزؼ السامً بتفذيبى كقتلى كرنؿكا ازتّـ الجثٌ لخجف انتداب الطب السرـً ..
http://bit.do/dVYgf
نكرهاف خهظً
النواردق كانت زيارة تود الخجؿ كتاكد اِداء اللً بقالى كاـ زيارة بتاع هنطوقكـ كنقرنكـ كاللً مش
ـارنالى زبب  ..بتدنفكنا ِيى؟
ادذلكا ـساف هنقهؿ البابَ ذلشكا ـساف التهتجش َ بفديف لطفى زاـى ـساف بجراجفكا ادارة اِمف
الكطنً كياذدكا مكانقتوـ ـلٍ دذكؿ اِزماء اللً هتزكر بفديف طب ادذلً انتً كــ اخمد بس لكف
راچجٌ ـمراف كنرج ( ابف ــ اخمد) يزتنكا لما نذلص مراجفىَ لجى  ..طب راجق كاخنا مزتنججف
ندذؿ زكا اك نزتنٍ زكا ِ ..اشؿ مجنهفش تقهكا ـالباب كنً اذكاف مفرنش مالوـ هجفدكا ( مفرنش
يفنً ايى ـّقتنا لك ـدكا كدذلكا قدامنا ما خشلت الؼ مرة بس ما ـلجنا الزجف بقالى نترة بجدقؽ ـلٍ
تهاشجؿ تانوى جدا)
تماـ طب نفمؿ ايى؟ لك مشريف اذرجكا ازتنكا برا الزجف صض دقايؽ ـلٍ ما نراجق كنسكؼ القرار
 ..طب ايى المسكلٌ نً اِزامً دم اشّ ؟
مش درجٌ اكلٍ  ..طب ماهك مف خؽ اخمد يكتب طلب انى ـاكز يسكنوـ.
كاخنا مف حقنا نقبؿ اك نرنضلك ججت للخؽ هك المهركض يبقٍ مفانا مف سوريفَ بقالى سوريف قاـد ـندكـ كدق هللطب هنراجق كنسكؼ  ..كؿ دق كاخنا بنؿخؾ كالدنجا لطجهٌكهك ابف ــ اخمد ِبس كدق لجى ؟ انا ابتزمت كاخمد زالنً هك ِبس ايى نقلتلى مربً دقنى كِبس
جّبجى كـلجوا زديرم ناخمد قاؿ للؿابط كايى اللريب انا ـندم نرع نً الفاُلٌ كلوـ بجلبزكا كدق
كبفديف دق بقالى ع زنجف مساننجش كجام مف البخجرة ( مفرنش قلقانجف مف ايى مق انوـ هجكسهكا ـلٍ
ازمى كيتطمنكا انى مفلوكش ام خاجٌ كِ كاف ـلجى خاجٌ بس ما ـلجنا برؿى)
 طب هنراجق كنقكلكـذرجنا نزتنا برا الزجف ذالص بفد ما كنا اتهتسنا كذّص دذلنا لما يراجفكا كياذدكا القرار  ..اشؿ
انا مش هدذؿ الزيارة ـلٍ ما يراجفكا كنً اِذر يقكلكلً مدذلكش ـساف الزيارة ذلشت بس اخنا
مكنش ـندنا مانق يدذلكا
انتظرنا برا زاـى كماف مش صض دقايؽ كناِذر قالكلكلنا انتً كــ اخمد بس اللً هتزكركا كذدكا
قرار بزرـى ـاكزيف تدذلكا كِ أل  ..اتناقسنا كقررنا ندذؿ كالزجف قرر اننا هنتهتش مف جديد مرتجف
كماف ركـ اف اللً بجهتسكا مسجكا اشّ كقد كاف كزكرنا اذجرا
انتكا ـاكزيف ايى مننا بقٍ
#ذرجكا_دكمٌ
http://bit.do/dVYhq
قطق طريؽ «سبجف  -طكخ» نً القلجكبجٌ اختجاجا ـلٍ كناة مكاطف بقزـ سرطٌ
قطق أهالٍ منطقٌ ـزبٌ الككّء بسبجف الككـ طريؽ "سبجف – طكخ" نً القلجكبجٌ كنظمكا كقهٌ
اختجاججٌ للمطالبٌ بالتخقجؽ مق مزؤكلً مركز السرطٌ ـلٍ ذلهجٌ كناة مكاطف بالقريٌ داذؿ المركز.
كتزببت الكقهٌ اِختجاججٌ نً ارتباؾ مركرل نٍ المنطقٌَ كانتقلت األجوزة األمنجٌ لمخاكلٌ إثناء
األهالٍ ـف قطق اؿطريؽ إِ أنوـ لـ يزتججبكا ختٍ اآلف .كنً زجاؽ متشؿَ شرخت نجابٌ سبجف
القناطر بدنف جثٌ "إزّـ ذكٍ" الككجؿ ـقب تسريخوا مف قبؿ الطب السرـٍَ خجث تـ دنف الجثٌ
بمقابر األزرة بسبجف القناطر .كاتومت أزرة إزّـ زكً الككجؿَ قجادات قزـ سرطٌ سبجف القناطر
بالتزبب نٍ مشرع ابنوـ متأثرا بإشابات متهرقٌ نٍ جزدقَ جراء تفرؿى للتفذيب داذؿ القزـَ
كطالبكا بهتد تخقجؽ ـاجؿ نٍ الكاقفٌ .كأنادت أزرة "إزّـ" أنى كاف مقبكؿا ـلجى كمكدـن ا بخجز

القزـ منذ أزبكعَ كتـ إذطارهـ بكناتىَ لكنوـ ارتابكا نٍ كجكد سبوٌ جناُجٌ بالكاقفٌ لكجكد آثار
اـتداء كإشابات ظاهرة بمذتلؼ أنخاء جزدق .كألقت قكات األمف القبض ـلٍ إزّـ ِتوامى بالؿلكع
نً كاقفٌ زرقٌ مزكف ربٌ منزؿ بسبجف القناطر .
كقالت زكجٌ المتكنٍ لػ"التخرير" إنوا تكجوت قبؿ يكمجف لزيارة زكجوا نٍ خجز المركزَ لكنوا
ِخظت آثار تفذيب ـلٍ كجوى كنٍ جزدقَ كتبجف لىا أنى نٍ خالٌ إـجاءَ بما دنفوا للفكدة إلٍ المنزؿ
للتخدث إلٍ أسقاُى كمطالبتوـ بالتكجى لّطمُناف ـلجى كاتذاذ إجراء خجالىَ بطلب ـرؿى ـلٍ طبجب
ألنى مريضَ لكنوا نكجُت بمزؤكلً مزتسهٍ سبجف يذبركنوـ بكشكؿ زكجوا متكنٍ دكف نرشٌ
َزفانىَ كقالت" :ـندق بنتجف ككلد شلار تركوـ دكف ـاُؿ" .كأكد زكٍ زكٍ الككجؿَ سقجؽ المتكنٍَ
تفرض "إزّـ" للؿرب كما كشهى بالتنكجؿ بى داذؿ خجز سبجف القناطرَ كقاؿ" :قبؿكا ـلجى بتومٌ
الزرقٌَ كانوالكا ـلجى بالؿرب كالتفذيب لكٍ يخشلكا منى ـلٍ اـتراؼ بالجريمٌَ نمات جراء ذلؾ"َ
كطالب بهتد تخقجؽ نٍ الكاقفٌ للتأكد مف خقجقٌ األمر .نً المقابؿَ نهٍ مشدر أمنً مزُكؿ تفرض
المتكنٍ للتفذيبَ مؤكدنا أنى تفرض ألزمٌ شخجٌ مهاجٌُ تـ نقلى ـلٍ أثرها إلٍ المزتسهٍ خجث تكنًَ
كجار كسؼ مّبزات الكاقفٌ بفد أف تكلت النجابٌ التخقجؽhttp://bit.do/dVYhn .
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نكر ذلجؿ :بكزت سذشً طكيؿ سكيٌ  ..لك خابب تزاـدنً ممكف تقرأق كتسجرق ـندؾ
نً  25يناير  2014اتقبض ـلجى بفد مظاهرة بتطالب بتنهجذ مطالب الثكرة َ اتفرؿت للتفذيب السديد
بجف الؿرب كالشفؽ بالكوربا لمدة يكـ كامؿ بفدها اتفرؿت ـلً النجابٌ كنؿلت نً دكامٌ التجديدات
الخبس اِختجاطً  3سوكر كبفدها تـ اذّء زبجلً كذدت براءة نً القؿجٌ َ بفدها تـ اقتخاـ بجتً نً
اللربجٌ كاللً بجقجـ نجى أهلً اكتر مف مرة بدكف ام اجراءات قانكنجٌ اك اذف مف النجابٌ لكف انا مكنتش
مكجكد نكانكا كؿ مرة يهتسكا البجت كيكزركا نجى خاجات كماذدكا كؿ اِجوزة اِلكتركنجٌ اللً
مكجكدة َ نً  24مايك  2015جواز األمف الكطنً بشخبٌ إدارة األمف المركزم كالفملجات الذاشٌ
اقتخمكا البجت للقبض ـلجى بدكف تشريد مف النجابٌ أك أم إجراءات رزمجٌ َ دم مكنتش المرة األكلً
اللً األمف يقتخـ نجوا البجت ذّؿ السوكر األكؿم مف  2015بس دم كانت المرة األكلً اللً أككف
مكجكد نجوا نً البجت َ كالدم كأذكيا رنؿكا القبض ـلجى بدكف إجراءات نتـ القبض ـلجوـ هـ كماف َ
مف أكؿ زاـات القبض ـلجنا كالدتً قدمت تلجلرانات كبّكات لكؿ الجوات المزُكلٌ بدكف َ بفد 4
كمجٌ كايديا متكلبسٌ كرا ؿورم نً زنزانٌ متر كنص نً متر كبجتـ
أياـ بلجالجوـ مف كجر نكـ كـنجا مت
التخقجؽ مفايا بسكؿ مزتمر مف أسذاص مذتلهجف تخت التفذيب كالتوديد بالقتؿ كايذاء اِزرة قرركا
اف يتـ اِنراج ـنً بدكف ـمؿ قؿجٌ َ اِتهاؽ كانا ذارج مف اِمف الكطنً كاف انً مذلجش
المخامججف يفملكا بّكات تانً كمتكاشلش مق شخهججف كِ مق ام خد كبفدها هجذرجكا ابكيا كاذكيا َ
بفد  15يكـ تـ اِنراج بدكف قؿجٌ ـف كالدم كبفدها نؿلنا  122يكـ منفرنش ام خاجٌ ـف ازّـ
اللً نً الكقت دق اتفرض لجمجق انكاع التفذيب كؼ الكقت دق اخنا كنا بنقدـ بّكات للنجابٌ الفامٌ
مدـمٌ باألدلٌ كالسوادات َ كاف مف ؿمف البّكات بّغ قدمى كالدم للمخامً الفاـ نً اللربجٌ بفد
مقابلٌ مفاق كاف ذّلوا المخامً الفاـ بجخاكؿ يكقهى ـف انى يفمؿ قؿجٌ لكف كالدم رنض كاتوـ نجوا
كزير الداذلجٌ كمدير قطاع اِمف الكطنً باللربجٌ ك مدير إدارة األمف المركزم بإذهاء اسِـ
بالمذالهٌ للقانكف كالدزتكر َ بفدها ازّـ دق ـلً ذمٌ قؿجٌ نؿؿ مزجكف ـلجوا لمدة زنٌ بفدها ذد
اذّء زبجؿ بكهالٌ  50الؼ كدنفنا الكهالٌ كقبؿ اذّء زبجلى تـ اِـتداء ـلجى بالؿرب مف ظباط قزـ
تانً الرمؿ كاتفملى قؿجٌ تانجٌ ذرج منوا بفد اياـ بكهالٌ َ قبؿ ذركجى اِمف الكطنً اذهاق تانً لمدة
ازبكع للتخقجؽ مفاق كتوديدق انى مجخكجش ام خاجٌ مف اللً خشلت مفاق ِف ازّـ كاف الكخجد اللً
نسر جزء مف سوادتى ـف اِذتهاء كهك لزى مزجكف كقؿجتى كانت ـملت ؿجٌ نً مشر كـالمجا ...
يف بفدها نً المرتجف اذتهً يكـ اك
بفد ذركج ازّـ كاف ـمؿ كاـ لقاء شخهً تـ القبض ـلجى مرت
اتنجف اتخقؽ مفاق نً اِمف الكطنً كاتودد بانى لك اتكلـ تانً هجتفملى قؿجٌ مجذرجش مف الزجف منوا

...
كالدم ظابط ججش متقاـد كسلاؿ تاجر خبكب زراـجٌ مف بفد ذركجى مف الزجف كمفركؼ نً
كبابكاف بجتاجر نً اِرز كلى تفامّت كتجر مق
الدايرة بتاـتنا َ كاف ـندنا مذازف كمؿرب ارز ا
كزارة التمكيف لتكريد اِرز لسكف الكزارة بكمجات كبجرة َ لخد هنا مهجش مسكلٌ َ نً اذر 2016
اِمف الكطنً نً اللربجٌ اتشلكا ـلجى كقالكلى اف اخد ظاط الجواز ـايز يقفد مفاق َ كالدم ذد بفؿى
كراح كهناؾ كانت المقابلٌ ـبارة ـف ازُلٌ كازتهزارات ـنً كـف سللً كخجاتً كدرازتً كبفمؿ
ايى َ كجزء تانً كاف ـف القؿايا اللً كالدم رانفوا ؿد كزارة الداذلجٌ كالظابط قاؿ لكالدم نً
الكقت دق بالنص ( يا خح انت راجؿ مخترـ ككبجر َ كاللً خشؿ دق كانت كلطٌ كالخمد هلل ازّـ طلق
نلك زمخت تركح تذلص المخاضر كالقؿايا القديمٌ اللً كنتكا ـاملجنوا كتفجسكا نخالكـ ِنكـ مش
مزتخملجف ام اذم تانً َكدق هجككف اخزف لكـ َ انت راجؿ ـندؾ تجارة كازرة كِزـ تذاؼ ـلجوـ )
كالدم نً المقابلٌ دم قالى انا هسكؼ مق اكِدم كاتناقش مق المخامججف كاسكؼ هنفمؿ ايى  ...نً
اكتكبر  2016قكات األمف بمركز سرطٌ الزنطٌ مشخكبٌ بقكة مف المباخث اقتخمكا مذازف اِرز
بتاـتنا بس كانت ناؿجٌ ِف كالدم كاف بجشهً تجارتى كقتوا ناقتخمكا البجت كلقكا نجى  2طف ارز
كهً كمجٌ شلجرة جدا نً اِرياؼ بتككف ِزتذداـ ازرة ريهجٌ للمكزـ َ ككماف كالدم مفاق زجؿ
تجارم كبطاقٌ ؿريبجٌ انى تاجر َ ككماف مكنكش مزتذبججف يفنً دكؿ كانكا مخطكطجف نً مدذؿ
البجت َ ذدكا اِرز اللً كاف مكجكد كـملكا مخؿر ب  1800كجلك كاف كالدم مختكر زكؽ اِرز
بالكمجٌ دم َ كالدم اللً كاف بجكرد لكزارة التمكيف نً الجكـ  50طف بقً مختكر ـساف ـندق 1800
كجلك!!!  ..اؿموـ قكلنا اف نً الخاِت اللً زم دم المهركض لما بنزلـ اِكراؽ بتاـتنا كالهكاتجر للقزـ
بجتـ اِنراج ـف البؿاـٌ لكف هـ رنؿكا َ نً نهس الجكـ اقتخمكا مذزف اخد اشدقاء كالدم
كشادركا منى  60طف مق انى كاف متداكؿ كنجى ـربجات كتجار بجخملكا منى كقت ـملجٌ المشادرة
كاتقملى بجوـ قؿجٌ بردك َ قكلنا النجاة هتزتكـب الذطأ دق كذاشٌ بفد سوادة مهتش التمكيف اف الزلفٌ
المخرزة لجزت زلفٌ تمكينجٌ كهً زلفٌ خرة نكجُنا باشدار امر ؿبط كاخؿار مف النجابٌ لكالدم
كاف البؿاـٌ بتاـتنا اتباـت نً مزاد ـلنً ِخدم السركات التابفٌ للقكات المزلخٌ بنص زفرق مف
كجر ختً ابّكنا َ بفدها القؿجٌ تمت اخالتوا لمخكمٌ الجند بتومٌ اِختكار كشدر الخكـ كجابً
بالزجف زنٌ ككرامٌ  500جنجى ككهالٌ الؼ جنجى كمشادرة البؿاـٌ َ بفدها نً المفارؿٌ ـلً
الخكـ كالدم كاف مخجكز نً مزتسهً ككبرم القبٌ الفزكرم ِجراء ـملجٌ جراخجٌ ـلً الكلجٌ
لّستباق بكجكد كرـ نً اكلجٌ الجمجف كتفطؿ كظاُهوا ـف الفمؿ كخشكات نً الكلجٌ الجزرم ككاف
مودد بهسؿ كلكم َ قامت المخكمٌ شدقت ـلً الخكـ َ نً اِزتُناؼ كالدم كاف نً المزتسهً بردك
القاؿً شدؽ نً الجلزٌ ـلً الخكـ .
نً نبراير  2017تـ القبض ـلجى مف قوكة نً كزط البلد انا كمجمكـٌ مف اشخابً كتـ تلمجٌ ـجنجنا
كاقتجادنا لمقر اختجاز زرم تابق لّمف الكطنً َ تـ التخقجؽ مفايا هناؾ ـف كّمً ـف اِذتهاء
القزرم كالمقاِت اللً بكتبوا ـف خقكؽ اِنزاف كسكيٌ توديدات للً ممكف يخشلً اك يخشؿ
ِزرتً لك مكقهتش اللً انا بقكلى  .بفد اذتهاء لجكـ تـ اِنراج ـننا .
ككالدم نً المزستهً ظابط اِمف الكطنً اتشؿ ـلجى كقالى انى ـجز يتكلـ مفاق سكيٌ نبابا قالى اف هك
نً المزتسهً كمش هجقدر يركح َ نالظابط قالى لما تذرج كلمنً كنخدد مفاد كنتقابؿ ـساف نسكؼ
المكؿكع دق َ كمتنزاش انؾ ـندؾ جلزٌ لقؿجٌ قريب .
نً المفارؿٌ اِزتُنانجٌ كاللً كانت يكـ  29اكتكبر اللً نات بركـ تفب كالدم اِ انى راح الجلزٌ
امّ نً اف يككف نجى بشجص ـدالٌ َ القاؿً بدكف النظر نً ملؼ القؿجٌ ايد الخكـ بالزجف ـلً
كالدم كالتخهظ ـلجى مف قاـٌ المخكمٌ كمف كقتوا ككالدم بركـ خالتى المرؿجٌ مزحكف .
اجراءات القؿجٌ كلوا كانت ـبثجٌ ككجر منطقجٌ كملجانٌ اذطاء قانكنجٌ كبجرة تبطؿ القؿجٌ َ ختً
الخكـ اللً شدر نً كؿ الدرجات كاف ذالً مف بجاف الجريمٌ كذالً مف ازباب الخكـ كدق لكخدق
يبطؿ الخكـ
قدمنا نقض ـلً الخكـ َ كبكرة هجككف نً جلزٌ لنظر اِزتسكاؿ المقدـ مننا لكقؼ تنهجذ الخكـ
كذركج كالدم مف الزجف لخجف النظر نً النقض ِنى بجاذد كقت طكيؿ نظرا لخالتى الشخجٌ كالذكؼ

مف اِشابٌ بالهسؿ الكلكم كدق كارد جدا انى يخشؿ نً ام كقت ِف المهركض كالدم كاف يفمؿ
ـملجٌ تانجٌ اِياـ دم .
مش ـارؼ هنهؿؿ لخد امتً نً دكامٌ الزجكف كالمخاكـ كزرقٌ ممتلكاتنا لخد امتً ككاننا ـايسجف
نً كابٌ خرنجا َ مش ِقً ام زبب للً بجخشؿ مفانا كجر اف دق انتقاـ كتاديب ِم خد بجهكر ياذد
خقى اك يدانق ـف خقى اك يتكلـ كيقكؿ ِ كـساف نبقً ـبرة ِم خد بجهكر يتكلـ  ...اللً ممكف
تزاـدكنً بجى انكـ تتكلمكا ـف اؿقؿجٌ لخد ما كالدم يذرج كنسكؼ ممكف يخشؿ ايى بفد كدق
http://bit.do/dWg7y
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رابطٌ أزر مفتقلً الفقرب -الشهخٌ الرزمجٌ
رزاُؿ أذرل أكثر جماِ كألماَ تلؾ المتبادلٌ بجف األنراد المفتقلجف مف أزرة كاخدة كالمختجزيف نً
أكثر مف مكاف مثؿ الدكتكر دمحم البلتاجً المزجكف نً زجف الفقرب كنجلى الساب الفسرينً أنس
المزجكف نً زجف اللجماف لقؿاء ـقكبٌ الزجف لمدة ذمس زنكات نً قؿجٌ تخريض ـلٍ الفنؼَ
كاِنؿماـ إلٍ جماـٌ إرهابجٌَ كطبقا للرزاُؿ المتبادلٌ بجنوما نإف البلتاجً لـ يرى نجلى منذ نض
اـتشاـ رابفٌ نً  14أكزطس/آب  2013إذ اـتقؿ البلتاجً نً زبتمبر/أيلكؿ مف الفاـ نهزىَ كبدأ
التنكجؿ بأزرتى التً زجنت كلوا بمف نجوـ زكجتى التً شدر ؿدها خكـ بالخبس مق إيقاؼ التنهجذَ
كيقكؿ طارؽ إنى قرأ ـددا مف الرزاُؿ المذتشرة بجنوماَ منوا رزالٌ مف أنس إلٍ كالدقَ قاؿ نجوا "أنا
ككيس كمكجكد اآلف نً ـنبر التجربٌ بلجماف طرةَ كمنفكنً مف دذكؿ اِمتخانات" ككقق تختوا بتارير
لـ يتذكرق طارؽ ججداَ نً خجف ردٌ البلتاجً ـلٍ هذق الرزالٌ بفد ـدة أزابجق نً نهس المكافَ قاُّ
"كأنا ككيس كأنوجت اَؿرابَ كخاكؿ مرة أذرل نً مكؿكع اِمتخانات".
كيؿجؼ طارؽ أف أكثر الرزاُؿ تككف مكجوٌ للمزجكنجف نً زجف الفقربَ خجث تفد الخبزذانٌ
نانذتوـ الكخجدة لمفرنٌ األخكاؿ التً تخجط بوـَ نظرا لخرص نظاـ الزجزً ـلٍ ـزلوـ بسكؿ كامؿ.
كمف الرزاُؿ التً يتذكرها طارؽ أيؿا رزالٌ مف أخد أشدقاء مفاذ نجؿ الناُب الزابؽ ـمرك زكً
المزجكف نً زجف الفقربَ بجنما كاف نجلى األكزط نً زجف اِزتقباؿ إذ كتب الشديؽ قاُّ "ـمك
ـمرك مفاذ أذد إذّء زبجؿ كهك ركح للبجت" كقد زجلت هذق الرزالٌ ـسرات التفلجقات التً باركت
لألب ـلٍ ذركج اِبفhttp://bit.do/dWKKG .
مأزاة أـ ثّث مفتقلجف
بنتجف كساب
أنا كنت ناكرة زجف القناطر ـذاب طلق هنا ـذابجف َ أنا بناتٍ اِتنجف نٍ زجف القناطر كابنٍ بقالى كاـ
سور هنا نً زجف طرق بفد اذتهاء سوكر كاتومكق نً قؿجى انتماء ( ـساف خؿر جنازق كاخد
الداذلجى قتلتى ) !
اما بناتٍ اِثنجف نوـ دكاترة كهللا كاتومكهـ نٍ التذطجط لخرؽ زهارة النججر َ دكتكرة زارة كرنا اللٍ
كهللا ما نفرؼ الزهارة دل نجف !
دق اللً قالتى اـ الثّث مفتقلجف رنا كزارق كـبد الرخمف ـبد هللا كهً مفندهاش كجرهـ َ الكّـ دق
تزتلجث هكنوا يارب !
كهً كاقهى سايلى السنط التقجلى جدا لكخدها َكب
متذجؿ اـ بتركح زيارتجف نً زجنجف مذتلهجف القناطر كطرق كؼ نهس اِزبكع كتزور ـلٍ تجوجز
الزيارات لكخدها كسراء كؿ خاجى لكخدها َ البجت بقٍ ناؿً ـلجوا َ زارق كرنا ـندهـ جلزى النطؽ
بالخكـ يكـ الزبت ادـكلوـ يذرجك براءق ـساف ذاطر كالدتوـ َ ختٍ يشيلك ـنوا زيارق ـبد الرخمف
http://bit.do/dWK6q

ذكاطر أـ مكلكمٌ بفد زيارتوا ِبنوا أمس نً#زجف_الفقرب
"مف كقت اف دذلت ـ ف البكابٌ الجديدة سفرت انوـ بجخكمكا الذناؽ ـلٍ المفتقلجف ككأنوـ يؿفكهـ نٍ
زجف داذؿ زجف كـندما دذلت ألبنٍ ككجدتى مثؿ الزهرة التٍ تزبؿ يكـ بفد يكـ كمّبس ذهجهى نٍ
ـز البرد كلقاء مف كراء زجاج يكاد ابنٍ اف يلتشؽ بالزجاج لكٍ ينظر الٍ اكِدق كيزرؽ نظرات
زريفٌ لىـ كانا انظر الجى لكٍ ازرؽ نظرات اطمُف بوا ـلٍ شختى دقاُؽ كنذرج ـلٍ شكت مهزع
يّ ذّص الزيارة مش ـاكزة اقكلكـ سفكر اـ كبجرة نٍ الزف تسفر هؿ ازتطجق اف ازكر ابنٍ تانٍ
لقد بلم الخزف ـلٍ كلدل اقشٍ مدل ككهف الفظـ كاستفؿ الرأس سجبا يارب اجفؿ لوـ جمجفا مذرجا
كنرح اِؼ اِزر نٍ بلد كاب ـنوا الهرح" http://bit.do/dWLop
نقّ ـف آيٌ أسرؼ سقجقٌ أخد مفتقلً الفقرب:
"نٍ الزيارق....
يادمحم اذبارؾ ايججى؟ كـامؿ ايججى؟ بتاكؿ ككيس؟
اخنا جايبنلؾ اكؿ كذا ككذا ...
كاكؿ المرق اللٍ ناتت كهاككا ؟الخمد هلل بس اِكؿ كمجتى قلججلى!!!
لجججى؟اخنا جايبجف اكؿ كتجر كناكوى كتجر
الهاكوى اللٍ دذلتلٍ  5تهاخات بس
طب كالمكز كالبرتقاؿ كالجكانى اللٍ اخنا جبناها كاِكؿ الباقٍ اللٍ جبناها كرجفكلنا السنطى ناؿجى
ـلٍ ازاس اف اِكؿ كلى دذؿ
كاخنا ذارججف مبزكطجف كنقكؿ الخمد هلل اف اِكؿ دذؿ كمش مسكلى كقت الزيارق قلجؿ الخمد هلل انى
بذجر
كؿ مرق نذرج مف الزيارق مبزكطجف كالناس مبزكطى اف السنطى ناؿجى كاِكؿ دذؿ كنٍ اِذر
يطؿـكا بجزرقكا اِكؿ  ..خزبنا هللا كنفـ الككجؿ
طب جبنالؾ لبس ـساف الستا كجبنالؾ مشخؼ دذلكلؾ ؟ أل مادذلجش خاجى
طب اللبس راح نجف ككديتكق نجف ياكّااااب ياخرامجى ...
الظابط يقكؿ ماـرنسٍ ماكنتسٍ كرديتٍ كيمكف تاق
هللا ينتقـ منككا يتكق ازال كاخنا خطجنى نٍ سنطى كمكتكب ازمى كرقـ الفنبر ـلجججى
اهك كدق كذّاااص
كنزأؿ دمحم خطنالؾ امانات كشلتؾ ؟؟ أل ماكشلنجش خاجى دا اخنا خطنالؾ السور دق كاللٍ قبلى
كازال ماتكشلسٍ
نديلوـ الكشؿ ـساف يزخب بجى اِمانات مايرؿكش ياذدكق كيقكلكا ممنكع يدذلى كرؽ
ايى اللباء دق هك جكاب دق كشؿ ـساف يفرؼ يزخب اِمانات ِنى كؿ لما يزاؿ يقكلكلى مالوكش
طب بجشرؼ ازال كبجسترل مف الكانتجف ايججى ككؿ خاجى نجى  10اؿفاؼ الخاجى اللٍ برق..
يزرقكا اِكؿ كاللبس كالفّج كالهلكس مابتكشلوكش
كاكتر مف اربق سوكر زيارق مف كجر زّـ كِ ختٍ نزمق شكتى مف كجر زماـٌ كفسكنى ـادل مف
كجججر ازاز http://bit.do/dWJ69 "....
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نقّ ـف كالدة ـز الديف المذتهً قزريا
ـارنٌ اف النسر شفب كمش بزوكلٌ كؿ كاـ يكـ اكتب ـف اذتهاء ـزالديف أك تهلت منً دـكات
ابتلً بوا دـكة شالخٌ مف األخباب لفلوا تزتجاب ـاجّ كجر آجؿ

شفكبٌ النسر َنً بتكجق أكتر كؿ ما أقرأ بكزت ألم خد ناسر ـنى بجفبر نجى ـف
سكقى لفز أك مكاقؼ كانت مفاق  ..نبذاؼ انا كماف أكجق خبايبى لك نسرت
بس كماف بذاؼ يتنزً  ...ـايزة أنسر ـنى نً كؿ مكاف كأكشؿ شكتً ألم
مذلكؽ أك منظمٌ خقكؽ إنزاف أك أك ..
بذاؼ يفدم الكقت كختٍ الدـكة الً بتذرج مف القلكب تودل كتقؿ ...
يارب كِ كاُبنا إِ رددتى ..
يارب المزتؿفهجف مف مفتقلجف كمطارديف كمذتهجف كمقوكريف نً أرؿؾ ِ يفلـ
بوـ زكاؾ ..
يارب نرج كربوـ كاربط ـلٍ قلكبوـ كانتقـ ممف ظلموـ كظلـ أهلجوـ كمنفوـ اللقاء كاِطمُناف كاألماف
http://bit.do/dXVSn
د .منار الطنطاكم
ك ها انا اـكد للكتابٌ لجس طلبا لدــ اك مزاندة ك لكف ِنقؿ كاقق مرير اـجسى منذ ما يزيد ـف ـامجف
ظلما .
نٍ الفاـ الثالث مف اـتقاؿ زكجٍ اجدنٍ اخجانا اذتلً بنهزً ك بانؾارم ك اتزاُؿ:
لماذا كؿ هذا؟ لماذا اتخدث الٍ اِـّـ؟ كاـرض قؿجى زكجً .لماذا ازفٍ نً جمجق اِتجاهات
كمقابلى اِسذاص ممف لوـ طريؽ ك خديث مق الزلطى.
لماذا اذهب الٍ نقابى الشخهججف؟ ك اخرص ـلٍ اف تأذذ سككال رقـ شادر ك انا اـلـ ججدا اننٍ لف
اـثر ـلجوا بفد ذلؾ َ كلف اجد ام رد ـلجوا.
لماذا اذهب الٍ مشلخى الزجكف ؟ نً مسكار بات اقرب الٍ الكاجب السورم ك انا اـلـ ججدا اف كؿ
ما تقدمت بى مف سكاكل زكؼ تككف اجابتى بالرنض .
لماذا اكتب ـلٍ شهخات التكاشؿ اِجتماـً ؟ كانا اـلـ ججدا اف كؿ ما اكتبى هك مجرد تنهجس ـما
بداذلً كلجس لى شدل نً تخزجف ام كؿق لى بالداذؿِ( ..خظكا لـ اطالب بانراج)
لماذا اكتب ك اكتب ك ارزؿ الٍ منظمات دكلجى مفنجى بخقكؽ اِنزاف؟ كازتنجد بوا بفد اف اـجتنٍ
الخجؿ نً داذؿ بلدم كلـ اجد ام ازتجابى مف منظمٌ خقكؽ اِنزاف ببلدل زكل تكثجؽ سككال نقط.
لماذا اكلؽ ـلٍ بابم ؟ك ابكٍ كانا اـلـ اف بكاًُ لـ يفد يجدم .
لماذا اخلـ بالجكـ الذم يذرج نجى؟ نوؿ ازتطجق تخمؿ رؤيتى كهك يتخزس طريقى اك هؿ ازتفددت
نهزجا للخظٌ التٍ مف الممكف اف ِ يرانً نجوا كِ يفرننٍ اِ مف شكتً .لماذا اخلـ بالجكـ الذم يذرج
نجى؟ ك انا اـلـ ججدا اف طريؽ الـ زتسهٍ زكؼ يككف اكؿ ذطكاتٍ كزتبدا رخلى ـّج ِ اـلـ كـ
تزتمر؟
تخدثنً نهزً كثجرا هؿ زجقبؿ بفد ذركجى بكؿ التلجرات الجزجمٌ الذم خدثت نً نكرم كسذشجتٍ
كتفامّتٍ  .اـ زكؼ يطالبنٍ باف اـكد الٍ ما كنت ـلجى قبؿ اـتقالى .ككجدتنٍ اخدث نهزً ردا ـلٍ
نهزً :بس يذرج اكِ كبفدها يهفؿ هللا مايساء .
أنكر كثجرا نً ـدد اِسذاص الذيف زكؼ يجتوجكف لذركجى كزكؼ يكتبكف كيبسركف كهـ الذيف لـ
يكتبكا خرنا كاخدا ـنى منذ اـتقالى.
أنكر كثجرا نً ـدد زكار بجتٍ
بفد ذركجى ك كـ المونُججف الذيف زكؼ يتكاندكف ـلً منزلً بفد اف شار ذكاء ك نزد جرزى مف ـدـ
الرف ـلجى منذ اـتقالى.
انكر كانكر ك اخدث نهزً كثجرا ِنتوٍ الً ِ سًء زكل زيادق آِمًَ انظر خكلً لفلٍ أجد انقاذا
زريفا لنهزً قبؿ اف تولؾ نأجد المجتمق كلى نً سقاؽ ك شراع ـلٍ اتهى اِمكر.
اخاكؿ أف اقرا لسذشجات بارزق لوا كزنوا نً المجتمق لفلً اجد نً كتاباتوـ ما يسهجنً نأجد مف تكانى
الكّـ الكثجر ك الزب كالستـ كالتذكيف ك البكاء ـلٍ الماؿً كِ اجد خؿ ياذذ بجدل كِ يد كجرم مما
نفانجى.

هؿ نؿب المجتمق مف سذشجات ـاقلٌ تقرا المسود كتخاكؿ اف تفالح ـلٍ قدر ما تزتطجق ختٍ نٍ
امكر شلجرة.
كرزً كمنفى مف الكقكؼ بكؿكح ك بدكف مكاربٌ بجانب مف ؿخكا
ق
هؿ ذسً كؿ ـلٍ منشبى ك ـلٍ
بزنكات مف ـمرهـ مف اجؿ مزتقبؿ انؿؿ البّد.
زكؼ تزكؿ اِنظمٌ الظالمٌ يكما كلكف لف تمخٍ مف ذاكرتٍ مف كانكا يزتطجفكف الكقكؼ اماـ الظلـ
البجف بقكؿ الخؽ َك زجظؿ مف كانكا يمزككف الفشا مف المنتشؼ اخقر مف اتفرنت ـلجوـ ذّؿ
مخنتٍ.
ازتطجق اف اقكؿ ـف كؿ ما كتبت ك ازتفجر لهظ شديؽ ـزيز انوا سذبطى.
منار الطنطاكم
زكجٌ الشخهٍ المذتطؼ نٍ زجف الفقرب هساـ جفهر
ديزمبر 2017
http://bit.do/dXVTu
زياد الفلجمً المخامً
مّخظات ـلٍ دكلٌ القانكفَ كـف الخكـ ـلٍ الزمجؿ إزّـ مرـً..
 الزمجؿ إزّـ مرـً أمجف تنظجـ الخزب المشرم الديمقراطً اِجتماـًَ تـ اتوامى باِنؿماـلجماـٌ إرهابجٌ كتمكيؿ اَرهاب ـلٍ ذلهجٌ نساطاتى نً الدناع ـف مشريٌ تجراف كشنانجر.
 ؿابط األمف الكطنً ـندما زؤؿ ؼ النجابٌ ـف التنظجـ اَرهابً الذم ينتمً إلجى إزّـَ أجاب بأنىـؿك نً جماـات إثاريٌ كلجس تنظجمنا إرهابجنا كما كرد نً تخرياتى هك نهزى زابقها.
 ـ نق األمف دذكؿ كجر المخامجف لقاـٌ المخكمٌَ كركـ ذلؾ نكجئ الجمجق بكجكد ؿابط األمفالكطنً الذم لهؽ اِتوامات َزّـ بقاـٌ المخكمٌَ بالمذالهٌ للتفلجمات المفلنٌ.
 أـلنت المخكمٌ خكموا ؿد إزّـ بالخبس زنٌَ كاف إزّـ قد قؿٍ منوا زتٌ أسور مخبكزناإختجاطجنا.
 بفد إـّف كؿ األخكاـ إنشرؼ المخامكف كبىقٍ خرس المخكمٌ كؿابط األمف الكطنً. نكجُنا الجكـ بتفديؿ الخكـ لجشبد الخبس ثّث زنكات َزّـ مرـًَ كتـ تبرير ذلؾ بأف الخكـخبس زنٌ ـف تومٌ كزنتجف ـف تومٌ أذرلَ كهك ما لـ يخدث أك يتـ إـّنى نً الجلزٌ بخؿكر ـدد
كبجر مف المدامجف.
 قانكننا تنهطق كِيٌ المخكمٌ ـلٍ الدـكل بفد الخكـ نجواَ كالخكـ شدر إمبارح بالخبس زنٌ.نجى زؤالجف:
مجف اللً زمد لؿابط األمف الكطنً بدذكؿ قاـٌ المخاكمٌ التً قررت المخكمٌ قشر الخؿكر نجوا
ـلٍ المخامجف؟
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نجاد البرـً المخامً
كلمى ـف مفلكماتً ـما خدث نً خكـ قؿجى ازّـ مرـً  .كادرت انا كاِزتاذ نريد زهراف نً
الرابفى تقريبا مخكمى الزقازيؽ ـاُديف الً القاهرق بفد اف انتظرنا الخكـ الذم تأذر اشدارق ِرتباطنا
باـماؿ نً القاهرق تأذرنا ـلجوا  .ـندما كشلنا الً بلبجس اتشؿ بً الزمجؿ اِزتاذ Ahmed
Fawzyكابللنً انى كاِزتاذ Zyad Elelaimyكاِزتاذ ازّـ الؿبق قد ازتمفكا الً الخكـ الذم
كاف خبس المتوـ زنى مق السلؿ كالنهاذ  .بفد كشكلً الً القاهرق اتشلت بً زكجى اِزتاذ ازّـ
مرـً تسكرنً  -ركـ انً كنت خزيف لللايى نإف لـ تكف تلؾ قؿجى براءق نما هك تفريؼ قؿايا البراءق

اذف -كتبللنً الخكـ كتزُلنً هؿ زنى الزجف طض سور اـ تزفى اسور كسرخت لوا المكؿكع
كاـتذرت لوا ـف نسلً نً الخشكؿ ـلً خكـ لشالد زكجوا كدـكت لوا بالشبر .نً الشباح ابللنً
الزمجؿ اخمد نكزم باف الزجد ؿابط اِمف الكطنً شاخب القؿجى كاف كزمجؿ لى بالقاـى اثناء النطؽ
يذب ـاُلى ازّـ باف الخكـ ظ زنكات زنى ـقاب ـلً
بالخكـ كانوـ نكجُكا نً الشباح باخد الؿباط ر
تومى خجازق منسكرات تخض ـلً الفنؼ كزنتاف لتومى تمكيؿ اِرهاب !!  .طبفا الفبرق بما هك مكتكب
نً مخؿر الجلزى ؛ كلكف القانكف اكجب ـلً القاؿً النطؽ بالخكـ كامّ نً جلزى ـلنجى ختً ِ
يقكؿ الجموكر انى خدث تّـب نجى كلجطمُف الناس باِزتماع الً الخكـ مف القاؿً مباسرق اف هذا
هك الخكـ الذم اكقفى  .ـف نهزً اذذت قرارم ركـ اف الكثجريف ـاتبكنً ـلجى كمنوـ ابنً  .اـتذر
لكؿ مف تكزـ اف بقدرتً اف انفؿ سجُا لـ ازتطجق اف انفلى  .كلكنً اقكؿ انى ِزاؿ نً نهزً بقجى مف
ثقى نً اف "الذجر مكجكد نالً يكـ القجامى " كاف "الفدالى زتزكد نً الدنجا " كأف " دكلى الخؽ الً قجاـ
يؿجقي ىأ ٍجرى ا ٍلم ٍيخ ًزنًجفى " .شباح الذجر .
الزاـى " ؛ كانى " مىفٍ يىت ًْؽ كى يىشٍ ًبرٍ ىن ًإفْ ْ ى ِ ي ً
http://bit.do/dXVVL
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مجراؿ المشرم
النواردة زيارتنا الرابفٌ لماهً ك اللً مابتدتش بزبب انوـ قالكلنا ـلٍ باب زجف النزا انوا نً جلزٌ
كلما خاكلنا نزتنزر ـف مكؿكع الجلزٌ دة ماجلناش كجر رد مف خارس الزجف اللً شفبنا ـلجى
ك قالنا انوا جاتلوا مأمكريٌ ذاشٌ ترخجّت بخجرة بفد الزاـٌ تزفٌ الشبد بسكيٌ ك قالكا انوـ مرخلنوا
دمنوكر ـلساف الجلزٌ بتاـتوا يكـ  ..30لّزؼ اخنا مفرنناش نتأكد مف ظابط ك ِ مأمكرَ بس دة كؿ
الكّـ اللً ـرنناق ـنوا ...ك لّزؼ اخنا ختٍ مش خنفرؼ نتأكد مف انوا نً دمنوكر ك ِ أل ـلساف
ذّص مكاـجد الزيارات ذلشت ...نبكدة مقدمناش كجر اننا نشدؽ كّـ الخارس لخد مايججً بكرة ك
نركح دمنوكر ك نتأكد بنهزنا  ...نخاكؿ بقٍ نودم دماكنا النواردة ك نتمنٍ اف ربنا ينججوا مف ـذاب
اكؿٌ إيراد دمنوكرhttp://bit.do/dX7S6 .
أبك أنس إبراهجـ
نجى أزرة مشريٌ دلكقتً بتمر بالظركؼ اللً هتقرؤكها دم..
أب مش مكجكدَ كبنتجف مخبكزتجف بقالوـ زنتجف نً القناطرَ كأخ مخبكس نً طرةَ كأـ بتلؼ ـلجوـ
نً الزجكف كالزياراتكالمخاكـ ..بقالوـ زنتجف ع الخاؿ دا نً شمت كمخدش خازس بجوـ..
النواردة المخكمٌ الفزكريٌ خكمت باَـداـ ـلٍ كاخدة مف البنتجفَ الدكتكرة زارة ـبد هللا (26
زنٌ) ..كنقلكها مف جنب أذتوا الدكتكرة رنا ( 24زنٌ) ككدكها ـنبر اَـداـ..
أذكهـ ـبد الرخمف مخبكس نً طرة بفد توديد الظباط لجى نً الزيارات بإنى مجكتبش خاجٌ ـف إذكاتى
ـلٍ الهجس ..كلما الكلد طنشَ اتقجض ـلجى كاتفملتلى قؿجٌ تخريض كزب كانؿماـ كالقايمٌ
المخهكظٌ بتاـت قؿايانا كلوا..
مش هنخكً ع اِنتواكات اللً البنات سانكها طكؿ الزنتجفَ كِ توديدهـ باِكتشاب ـساف يفترنكا
بالتومٌ اللً البنات أثبتكق نً مخؿر الجلزٌ كالقاؿً طنسىَ لكف كهايٌ تفرنكا إف الجلزٌ كانت يكـ
 20مش النواردةَ كإف مخدش ناهـ ختٍ المخامجف إيى الجلزٌ بتاـت النواردة دم؟ كمخدش ناهـ لجى
اتخكـ ـلٍ زارة بس كرنا مجتش الجلزٌ ركـ إنى مخؿر كاخد..
ككهايٌ تفرنكا إف زارة اتنقلت ـنبر اَـداـ مف أزبكع قبؿ نطؽ الخكـَ كظباط الزجف قالكلوا إنتً
هتتفدمً كجالنا إذطار بكدق ..كؿ دا قبؿ الجلزٌ أشّ..
مش ـارؼ إيى ممكف يتكتب يفبر ـف مساـر أـ البنات دم دلكقتً كهجا رايخٌ تهشؿ البدلٌ الخمرا
لبنتوا بدؿ بدلٌ الزجف الذجش القازجٌ ..كِ مساـر رنا اللً أذدكا أذتوا الكبجرة مف جنبوا كمش

ـارنٌ هتسكقوا تانً كِ أل ..كِ مساـر زارة اللً قاـدة مف أزبكع نً ـنبر اَـداـ مف قبؿ ما
تنزؿ الجلزٌ ..كِ مساـر ـبد الرخمف اللً زمانى مش مزتكـب كؿ دا بجخشؿ لجىَ هكا نجى إيى!؟
قؿجٌ زهارة النججر دم اتفمؿ ـلجوا  3قؿايا ..األمف أـلف تشهجٌ اتنجف كقاؿ إنوـ اـتدكا ـلٍ زهارة
النججرَ كبفدها بسوريف زجؿ اـترانات تخت التفذيب نً مخؿر جديد لفسر سباب كقاؿ إنوا زهارة
النججر ..كبفدها بذمس سوكر اـتقؿ زارة كرنا كنتد مخؿر جديد كقاؿ إنوا زهارة النججر ..كنً
المخاؿر التّتٌ مش مكتكب إيى النججر دم أشّ كِ إيى ممكف يككف دانق المتومجف ـساف يركخكا
يواجمكا زهارة دكلٌ زم دم! http://bit.do/dX7Zs
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مجراؿ المشرم
سهنا ماهً نً دمنوكرَ بس لّزؼ قرؼ اِيراد كاف مف نشجبوا ...ماهً كشلت دمنوكر امبارح
الزاـٌ ع الفشر ك مف زاـتوا ك هً مخجكزة نً اِيرادَ مف كجر اكؿ ك ِ سرب ك ِ خماـَ ك مف
زرـٌ تنهجذ قرار الترخجؿَ ذّها مالخقتش تاذد اختجاجتوا مف هناؾ ..نلّزؼ تانً مرة خنبقٍ
قاـديف متكككسجف انوا ختبقٍ مكملٌ نً اِيراد اللً مانجوكش ك ِ خماـ كالزتات نجى بجبقكا نكؽ
بفؿوـ لخد مايقفدكها بقٍ نً ـنبر يفنً سبى ادمًhttp://bit.do/dX7Zm ...
مذتار منجر المخامً
كؿ جلزٌ تجديد يتجدد أمؿ األهالً ك المخبكس نً الخشكؿ ـلٍ خريتىَ كلكف يبقٍ هناؾ خلقٌ مهقكدة
تزمٍ الفدالٌ.
الجكـ جلزٌ تجديد المشكر الشخهً دمحم الخزجنً أماـ نجابٌ أمف الدكلٌ الفلجا بتومٌ اِستراؾ نً
جماـٌ إرهابجٌ ك نسر أذبار كاذبٌَ دمحم مر ـلً خبزى  115يكـ خبس اختجاطً داذؿ زنزانٌ
انهرادم مخركـ مف كانٌ خقكقىَ لـ يرل أهلى منذ القبض ـلجى ك ختٍ اآلفhttp://bit.do/dX7ZC .
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أزامٌ بجكمً
نً نجابٌ أمف الدكلٌ الفلجا مسوديف باألمس
المسود األكؿ  :أخد المفتقلجف ساب شلجر الزف طالب َ ككالدق مخامً َ كاف مذتهً قزريأ منذ صظ
يكلجك ؼضصط َ كخؿر كالدق باألمس لجراق
كما أف شفد اَبف للفرض َ ختٍ زارع إلجى كالدق لجدتؿنى َ كجر أف الخرس قاـ بمنفى (تفلجمات)
كما أف دذؿ أماـ ككجؿ النجابٌ َ نزألى طلباتؾ ايى َ نقاؿ ـاكز ازلـ ـلً كالدل نأذف لى كبجنما ينكب
كت كؿ مف باللرنٌ أثناء
األب ـلً رأس كلدق يقبلوا َ ينكب الكلد ـلً قدـ كالدق يقبلوا نً شكرة أب
الفرض
أما المسود الثانًَ نلقد التقً الفمّقجف بأذّقوما األزديف بنؿالوما األزتاذيف إبراهجـ متكلً المخامً
كأخمد ـبد الفزيز الشخهً نً ـناؽ خار كزفادة باللٌ بفد ما خرموما اِـتقاؿ مف اللقاء
مسوداف كهجّف بإـادة ترتجب أكراؽ الفقؿ كإـادة تثبجت القجـ كالمبادئ
نؾ هللا أزر األشدقاء كاألبناء كاآلباء كالبنات كجمجق المفتقلجفhttp://bit.do/dYkkv .
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د .منار الطنطاكم
نجى مسوديف سهتوـ النواردة ِزـ يتزجلكا المسود اِكؿ لزجدة كبجرة نٍ الزف ك اخؿرها جندل
ككانت تفبانٌ ك قالنا لك زمختـ قفدكها جنبكـ ِنوا دايذٌ .شفبت ـلجنا ك شديقٌ مفانا زندتوا ك قفدت
ك نجأة لقبتوا قامت زل اِزد ك نزلت ذبط ـلٍ الباب  .نتد المجند قالوا بتذبطٍ لجى قالتلى بزـجؽ
دذلنٍ قالوا مجنهفش قالت بقكلؾ ايى هزقؾ ك ادذؿ الفزكرل اشر كقالوا نّف بجى مش هجرؿٍ ككك
قالتى نّف دق لك ـرؼ اللٍ انت بتقكلوكلٍ هججازيؾ ك قامت دذلت كزط ذهكلنا كلنا كبفد سكيٌ جى
الفزكرل كهك مكزكؼ ك اذد السنط بتاـتوا بتاـٌ الزيارة ك سنطٌ ايدها كماف ك دذلوملوا ـند الباسا.
الزت دل نزلت المزرـٌ ك مف طريقٌ كّموا انوا زكجٌ رجؿ مف الهلكؿ التقاؿ.
المسود التانٍ ك اخنا ذارججف مف الزيارة ذرجنا كلنا ما ـدا مريـ ذجرت الساطر ك كاف نجى ـربجٌ
ترخجّت كاؿد اف نجوا خد مف قجادات اِذكاف  .ـربجٌ اك اتنجف خرازٌ مق الترخجلٌ ك بفد ما كاف
اللٍ نجوا هجنزؿ ـادل نجأة دذلكا الفرلجٌ جكق ذالص كلقجنا مريـ ذارجٌ بتبكٍ جامد ك ـرننا اف
الترخجلٌ نجى ـ ذجرت الساطر ك مريـ كانت ـايزة تسكنى بس مف بفجد كهك مفدل كرنؿكا.
ترنؿكا انوا تسكؼ ابكها اللٍ لـ تراق منذ اـتقالى ك تبفتكا تسجلكا سنطٌ يد خرـ مفرنش مجف.
تذتلؼ نٍ رايؾ ـلٍ ذجرت الساطر بس خقى نٍ الزيارة ك اف كِدق يشكنكق دق خاجٌ تانجٌ ذالص.
http://bit.do/dYkoE
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زيارة إلٍ طرق
ِخظت بزوكلٌ إزالٌ يانطٌ قديمٌَ كانت منشكبٌ أماـ كرنٌ اِنتظارَ كانت ذلهجتوا باللكف األذؿرَ
كقد كتب ـلجوا باللكف األبجض" :أذً المكاطف :إف الزجف إشّح كتوذيبَ نخف قطاع إنتاج كتأهجؿ
زراـً كخجكانً كداجنً "..كبقجٌ الفبارة ِ أذكرهاَ كلـ يفد هناؾ نرشٌ لمفرنتواَ نقد أزيلت هذق
الجانطٌ التً كانت تمثٌؿ التكجى القديـ للزجف الذم كاف يدٌـً أفٌ الزجف مؤززٌ لُشّح .أتشكر أفٌ
الزجف لـ يفد مكاننا لُشّح! انتوٍ هذا الفود! أشبد هذا الزجف اآلف للتنكجؿ كنقط .كإزالٌ هذق
الجانطٌ كإف كانت ـمّن غير مقشكدَ نقد أسار بخؽٌ إلٍ تخكٌ ؿ هذا المكاف مف زجكف "اَشّح
كالتوذيب" إلٍ زجكف "التنكجؿ".
ٌ
ى
أيبلًضي الزجفَ أبلؿى جدًّا! هؿ ييفقؿ أف تيبنٍ هذق المبانً كلوا ِزتّب خجكات النٌاس؟ كإف كانكا قد
ارتكبكا األذطاء؟ مف منٌا بّ ذطجٌُ؟ تبدك لً هذق الفقكبٌ كجر مزتقجمٌ مق طبجفٌ الخجاةَ أك مق
خقجقٌ الخجاة! الزجكف نً الخقجقٌ تأزجس كمدٌ ألذرع الدكلٌ لزلب خجاة النٌاس دكف قتلوـ! إنوـ يلجٌبكف
منزؿ بجف المنزلتجفَ ِ هك بالخجاةَ كِ هك
ة
الخجاةَ كِ ينوكنوا نً الكقت ذاتى! إفٌ الزجف للزججف
بالممات .كالزجف لزكجٌ الزججف منزلٌ بجف المنزلتجف كذلؾ! نزكجؾ اآلف لجس بالمكجكد الذم
تزتطجفجف الفجش مفى كاِـتماد ـلجىَ كلجس بالمتكٌ نٍ نتزتذرججف لى سوادة كناةَ كتزتزلمً لقؿاء
كلزت أرملٌ كلزت متزكجٌَ إنٌؾ بجف بجفَ أك لنقؿ لجس لؾ
هللا نً أـمار ـبادق .إنٌؾ لزت مطلٌقٌَ
ً
از هـ يشؼ خالتؾ بفدhttp://bit.ly/2BoO6az .
أـ المخككـ ـلجى باَـداـ زمجر بديكم نً القؿجٌ 108تكتب:
يكـ اـتقالؾ يابنً كنت نازؿ الشبد بفد ماشختنً كقكلتلً ادـجلً يا امً اف ا نازؿ اقدـ كرقً نً
الدبلكمى ـساف ابقً ككجؿ نجابى قد الدنجا كتهرخً بجا كاخققلؾ خلمؾ يازت الكؿ......
نؿلت قاـدق مزتنجاؾ يابنً كتجر اكم انؾ ترجق للايى ما شخابؾ اتشلكا بجا
كقالكلً انؾ اتاذدت مف قداـ كلجتؾ خزجت ركخً بتركح منً نزلت ادكر

ـلجؾ نً كؿ مكاف لهجت زحكف مشر كلوا كالمخاكـ َ الدنجا كانت بتستً ـلجا كنت انؿؿ كاقهى اسكؼ
ـربجات الترخجّت كازأؿ المزجكنجف اللً نجوا كاتمنً اِقجؾ....
كنت بجرم كرا الفربجات كازأؿ المزاججف زمجر دمحم مفاككا ككنت انؿؿ ـلً الخاؿ دق لمدق
3سوكر مف الشبد للايى بلجؿ لدرجى اف الفزاكر قاؿ كلً انتً مبتزهقجش مجفرنكش انً ملجش كجرؾ
نً الدنجا نؿلت ع الخاؿ دا لخد ما ـرنت انؾ نً طرق نرخت انً ـرنت مكانؾ َ كركختلؾ اكؿ
زيارق كسكنتؾ يابنً كسكنت التفذيب اللً اتفرؿلى....
رت
اتفرؿت يانكر ـجنً ِبسق انكاع التفذيب اللً مخدش يقدر يزتخملى اكؿ ما سكنتؾ كدق انوا
مقدرتش ازتخمؿ اسكنؾ كدق كانت يابنً مزكتنً كقكلتلً (دا ابتّء مف ربنا ياامً كانتً ـلمتجنً انً
اشبر ع اِبتّء كانرح اف ربنا ابتّنً ِنى كدق ناكرنً كبجخبنً)
كبفد دق كلى خكمك ـلجؾ يا ب باِـداـ!!
طب لجججججى؟! http://bit.ly/2DJEjgU
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خلجـ خنجش المخامً
كاخنا نً جلزٌ اِزتسكاؿ كبنسرح للقاؿً اف نً ذطكرة ـلً خجاة ــ زجد نً ظؿ كجكدة بالزجف
نظرا للظركؼ الشخجٌ كما يفانجٌ مف أمراض كإف ازتمرار خبزى نً ذطر خقجقً كقدمنا خانظٌ
مزتندات تهجد بخالٌ الشخجٌ كانى اجرم ـملجٌ نً سور ؼ اللً نات .ككاف رد القاؿً كؿ الناس اللً
ؼ الزجف تفبانى كطلفلً ملهات خد ـندق زرطاف كآذر ـندق امراض نً الكبدَ كأؿاؼ مزتنكرا
أذرج كؿ دكؿ يفنً!! http://bit.do/dYSXG

نكر ذلجؿ
نً الزيارة النواردة لبابا ـرنت إنى تفب جدا ذّؿ اؿ 15يكـ اللً ناتكا كاتنقؿ المزتسهً الجامفً 4
مرات كاَمكانجات اللً نً مزتسهً الجامفٌ مكنتش كانجٌ ننقلكق المزتسهً الهرنزاكم بفد ما قالوـ
إنى هجدنق التكالجؼ َ بفد الهخكشات التقرير طلق بكجكد كرـ زرطانً نً الكلجٌ الجمنً كتكقؼ الكلجٌ
ـف الفمؿ تماما  ...ذّؿ كؿ الشفب اللً مر نً الزنجف اللً نات كنت لزى قادر أتكلـ َ دلكقتً أنا
مش ِقً كّـ كِ مفانً ألم خاجٌhttp://bit.do/dYSXG .
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سركؽ زّـ
ٍ
مخاكلٌ شجاكتى نً
تقؼ كلماتٍ ـاجزة كيتلفثـ لزانٍ خجف يبدأ ـقلٍ نً إزتفادة تهاشجؿ الجىكٍ ىـ ك
ـبارات
ؾ بجديوا التٍ كانت ترتفش بجف يدل كأشبخت قدمجوا كجر قادرة ـلٍ
كإمزا
زمجٌ
كالدة
مقابلٌ
مف
بداي نٌ
ً
خملوا خجف مر أماموا المجكركباص الذل بى نلذة كبدها كأذذت نً النداء ـلجوا ختٍ نقدت أـشابوا كلىـ
تنطؽ زكل بكلمٌ كاخدة "ـاكزق اسكؼ بنتٍ"
إلٍ لقاء زمجٌ الذل زتظؿ تهاشجلى مخهكرة نً ـقلٍ كذاكرتٍ ما خججت
ز ًلـ ـلجوا ككأنٍ طلبت رد ركخوا تفلقت زمجٌ
كطلبٍ مف ككجؿ الناُب الفاـ الذل يباسر التجديد اف أي ٍ
بكتهٍ كأكلقت يداها خكؿ ظورل بقكة ختٍ ِ ازتطق ازاخاتوـ كانوارت باكجٌ بخرقٌ لف ازتطق

كشهوا كانوارته أنا اماـ بكاُوا كأذذتوا بجف زراـٍ كخاكلت تودُتوا ككهللا كنت اخاكؿ تودٌُ نهزٍ
مفوا ككلما خاكلت إبفادها ختٍ يزتطجق ككجؿ النجابٌ مف مباسرة التجديد تفلقت أكثر بٍ كؿمٌت يداها
خكلٍ بقكة
ككلماتوا المشخكبٌ ببكاُوا انوا لـ تكؼ ـف الدـاء لكٍ يخؿر مفوا اخد ثـ زجكدها نً غرنٌ التخقجؽ
سكر نا هلل أف رأت أخدا تفرنى تطمُف بى كيطمُف اهلوا زجدت اماـ الجمجق سكرن ا هلل ختٍ أنى مف سدة
المكقؼ زمد لٍ ككجؿ النجابٌ بالكقكؼ الٍ جانبوا كأذذ رأزوا نً خؿنٍ اكلب مدة التجديد
زبفكف يكم نا ِ تفلـ زمجٌ ـف أهلوا سئ كِ يفلـ ىاهلوا ـنوا سئ
زبفكف يكـ نا تيخبس نجوـ نتاة داذؿ مكاف ِ تفرنى مق أيناس ِ تفرنوـ ََ أل انتقاـ نهزٍ كمفنكل هذا
الذل يمارس ؿدها كؿدنا كمخامجف نٍ تفرؿنا لوذق المكاقؼ ََ كهللا اف األذل كالتفذيب ِ يككف
بدنجا كنقط كإف ارهاب النهس كتجريدها مف األماف كالطمأنجنٌ ألسد مف التفذيب البدنً اؿؼ مرة كـلٍ
كجى الذشكص ـندما يككف ـلٍ نتاة ِ خكؿ لوا كِ قكة
ذرجت مف كرنٌ التخقجؽ كانا اكازٍ نهزٍ انوا بذجر كاف اذجر نا زأزتطق أنا أذبر كالدتوا أنٍ
ؿممتوا الٍ خؿنٍ كأنوا بذجر
للمرة الثانجٌ التٍ ِ ازتطق أنا أخبس دمكـً نٍ كرنٌ التخقجؽ ََ نً الفاـ الماؿٍ نً مثؿ هذق األياـ
كانت ـّ كهذا الفاـ زمجٌ كلكف مق اذتّؼ المكقؼ
يارب قد ذارت قكتً كؿفيهت همٌتٍ نذلشنا مف كؿ هذا ياهللhttp://bit.ly/2DZZZp9 .
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باسا»
الؿابط كالمفاؽ ..شبخً« :أذكيا اتخبس كانؿرب ـساف رنض يككف مرسد لؿ
نً الزجف ..أزكار ـالجٌَ كأركاح كُجبٌَ
كخريٌ مكبلٌَ كركـ الثمف الهادح الذم يدنفى
الزججف جراء جرمىَ نإف أزرتى كأقاربى
يدنفكف ذات الثمف مف القلؽ كاَنهاؽ ـلجى نً
مخبزى نؿّ ـف تدمجر الزمفٌَ نتججٌ ـار
الزجف .دمحم شبخًَ ساب نً الفقد الثالثَ
تفكرت خجاتى منذ دذكؿ سقجقى الزجفَ كانسلؿ كثجرا بمتابفتى نً الجلزات كتجوجز الطفاـ
كاِختجاجات لى مف بجف قؿباف الزنازيف« .أذكيا يازجف ساب مزالـ كِ يقكل ـلٍ إيذاء نملٌَ ـمرق
ِ يزيد ـلٍ  20ـاماَ كاف بتاع مساكؿ كذلقى ؿجؽ كـشبًَ بس كلباف كطجب كـمرق ما دذؿ قزـ
سرطٌ أك كاف ـلجى أخكاـ» هكذا ازتوؿ الخديث نً كؿب .كتابق دمحم« :تفرض أذً منذ ـاـ
لخادث سنجق كتـ بتر قدمى الجزرل نً خادث قطار كاد ينوً خجاتى لكف زابى برجؿ كاخدةَ مف كقتوا
كأذكيا اتفقد بفدما اتشلد خالىَ كانتبى لسللى» .كأؿاؼ السقجؽ أنى ركـ ما يفانجى نإف هناؾ ؿابطا
بداُرة القزـ نً كهر الزيات «خاطط أذكيا نً دماكىَ كؿ ما يسكنى بجبقٍ ـايز يقبض ـلجى بزبب
شكتى الفالًَ مق الفلـ إف الناس متفاطهٌ مفاق كماخدش استكٍ منى أبداَ كبجقكلكا للؿابط خراـ هك
ـاجز كرجلى مقطكـٌ مانجوكش كجر لزاف» .كازتكمؿ الساب خديثى ـف سقجقى« :نً يكـ دذؿ
سارـف بككس السرطٌ كقرركا ياذدكا أذكيا مف بجت ـمًَ لما زألناهـ ـايزينى لجىَ قالكا الباسا
ا
ـايزق سكيٌ كهجرجفلكـ تانً ..بزبب مزدس شكت كاف بجؿرب بجى نً نرح بنت ـمى كِزـ
يزلمى»« .ذرج مفاهـ كمف زاـتوا أذكيا مخبكسَ بزبب الؿابط اللً كاف ـايز يسللى مرسد ـندقَ
أذكم ذاؼ كرنضَ الؿابط قرر يلهؽ لى تومٌ مذدرات كخكـ ـلجى بزنٌ كنشؼ مق دنق كرامٌ
ا
كلما

 10آِؼ جنجى» .كتابق الساب« :الؿابط لـ يراع ـجز كقلٌ خجلٌ سقجقًَ أثناء زكاج أذتً الشلرل
قاـ أخد زمُّى نً الخجز بتمرير هاتؼ مخمكؿ إلجى كاتشؿ بوا أثناء اِختهاؿ بزنانوا ـف طريؽ
المًكركنكفَ لكف ـلـ الؿابط بوذا األمر نقاـ بؿربى بطريقٌ كخسجٌَ مما تزبب لى نً كدمات متهرقٌ
نً الفجف كالرأس ككزر نً الهكجف كالذراع كانواؿ ـلٍ قدمى المبتكرة بالؿرب» .كازتهاض شبخً:
زاـدكنى
«المسكلٌ الكبجرة التً تكاجى أذكيا اآلف أنى هجترخؿ لزجف طنطا بفدما تفرؼ ـلٍ نزِء م
نً دذكؿ الخماـ كتلججر مّبزى كتلبجٌ اختجاجاتى» .كاذتتـ خديثى« :أنا ذايؼ ـلٍ أذكيا مف األذيٌ
داذؿ الزجفَ كرنفنا سككل للناُب الفاـ كسككل أذرل إلٍ كزارة الداذلجٌ َنقاذ سقجقً مف الظلـ».
http://bit.do/dYSWW
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سركؽ الفقاد
بفد ما الزيارة ذلشت طلفنا برة ككاف نٍ سباب بجترخلكا زجف تانٍ ككانكا بجرمكا لّهالٍ كرؽ مف
سباؾ الترخجلى نجى رقـ تلهكف ِهلوـ ـساف يفرنكا هـ رايخجف نجف كيطمنكا ـلجوـ ..بس كدة مجرد
يطمنكا اهلوـ كهللا
الظابط سانوـ راح قفد ياذد الكرؽ مف الناس م بص نجى كيقطفكا كيرمجى كهك بجؿخؾ كانى لقٍ لقجى
..الظابط دة اذد كمجى دـكات ـلجى مف اِهالٍ ِتخشٍ ربنا يجفلوا مف نشجبى نٍ الدنجا كاآلذرة
بجد اخزاس أنى طيمس ـلٍ قلبى مهجش نجى ذرة رخمى أف ختٍ يزجب اِهالٍ يطمنكا ـلٍ كِدهـ كهللا
مجرد يا ماما أنا ماسٍ مف هنا ..يا اذتٍ هاتجلٍ دكا لما تججلٍ هناؾ..
كهللا كدة بس نفّ انتكا متذجلجف...
الرزاُؿ لمناها كركبناها كانوا بازؿ كدة كهللا كنٍ رزاُؿ اتهومت أنوـ مترخلجف زجف اِزتُناؼ
..كلّزؼ نٍ رزاُؿ تانجى مقدرناش نهوموا مف كتر ما هٍ متقطفى
لكؿ اِهالٍ اللٍ اكِدها اترخلكا ا لنواردة أنا ازهى نفّ خاكلت الـ مف األرض ـلٍ قد ما اقدر ارجكا
أف الناس اللٍ مفاها الرزاُؿ تككف كلمتكـ كطمنت قلكبكـ ـلٍ كِدكـ ..كهـ نٍ مفجى هللا اكجد كربنا
مش هجزجب ظالـ تجبر ـلٍ ذلقى ابدا
خزبنا هللا كنفـ الككجؿhttp://bit.ly/2lf60pi .
امبارح
:
طاهر مذتار :دق بكزت نسرتى قبؿ كدة كبفجد نسرق بفد مذبخٌ اَـدامات بتاـت
أم كاخد اتزجف أك استلؿ مق مفتقلجف زابقجف ذاشٌ لك إزّمججف ـارؼ إف التفذيب الكخسً هك
القاـدة كلجس اِزتثناء نً نترة اِذتهاء القزرم للايٌ ما أمف الدكلٌ تهشؿ مخضر تخرياتوا كترزـ
ذطكط المزرخجٌ بالتهاشجؿ ..كالتفذيب بجككف بكزاُؿ كخسجٌ ممكف تكشؿ لقتؿ الؿخجٌ لك مفترنشَ
كملكش مدة مخدكدةَ كالظباط ـارنجف ككيس إف مهجش خد هجخازبوـ ختٍ لك المتوـ مات زم ما خشؿ
نً أكتر مف كاقفٌ زم قتؿ إزّـ ـطجتك أك قتؿ المخامً كريـ خمدم ..نً النوايٌ مخدش بجشمد
كالمتوـ بجفترؼ باللً ظابط أمف الدكلٌ ـايزقَ كربما زيادة كماف مف باب التجكيد كخمايٌ خجاتى ختٍ
لك مؤقتاَ ختٍ لك اِـترانات تخت التفذيب هتؤدم لُـداـَ نالؿخجٌ بجككف التفذيب المزتمر أنوكى
كبجسكؼ إنى يفترؼ كيذكض مزار قؿجٌ ممكف يتخكـ ـلجى باَـداـ نجوا أنؿؿ ما يتقتؿ نكرا مف
التفذيب ..تانً :تفذيب كخسً كمتشاـد كملكش نوايٌ كجر باِـتراؼ أك المكت..
مف السوادات المؤلمٌ اللً زمفتوا كقت الزجفَ ركـ إف اللً خككها كاف بجؿخككا مف سدة كرابتواَ
هً إف نجى متوـ كاف رانض يفترؼ نً البدايٌ بخاجات مفملواشَ ناتفذب بسكؿ كخسً جداَ ناـترؼ

بكؿ اللً الظباط طلبكق منى ككاف ملجاف بّكم زم تهججرات كـملجات مزلخٌَ كزكد مف ـندق كماف مف
باب التجكيد إنى نجر قزـ سرطٌ نً مكاف مفجفَ نالظباط ؿربكق تانً ـلساف يزخب اِـتراؼ دق
ألف مهجش قزـ سرطٌ نً المكاف دق ككدة هجبكظلوـ القؿجٌ!
اللً بجزأؿ ـف دكر النجابٌ الفامٌ المتومجف ؿخايا التفذيب لما بجتفرؿكا ـلجوـ بفد اـتراناتوـ مق
المخاؿر الملهقٌ:
نً الخقجقٌ دكر النجابٌ الفامٌ الفامٌ كاف بجنقزـ لشنهجف:
األكؿ :بجريد المتوـ كبجقكلوـ طبفا هتتفرض ـلٍ الطب السرـً كهنثبت اَشابات الظاهرة بفد
التخقجؽَ كنً اآلذر المتومجف مش ببتفرؿكا ـلٍ الطب السرـً َثبات آثار إشابات التفذيبَ كدق
بجخشؿ كتجر كمف السوادات اللً زمفتوا بذشكص دق كاف مف متومً قؿجٌ مجزرة زتاد الدناق
الجكم..
نهزى كربما
التانً :كهك إف ككجؿ النجابٌ أك رُجس النجابٌ الفامٌ (كالبا) بجودد المتوـ بازتكماؿ تفذيبى ب
توديدق بالقتؿ بمزدزى السذشً أك إرجاـى مق ظابط األمف الكطنً اللً جابى كخاؿر التخقجؽ مفاق
لك مأدِش بنهس اِـترانات اللً الظابط أجبرق يفترؼ بجوا قبؿ ما يججبىَ كدق زمفتى مف متومجف مف
اللً تـ إجبارهـ ـلٍ تشكير نجديك اتفرض نً التلجهزيكف باـتراناتوـَ خجث قالكا إف رُجس النجابٌ
كظابط األمف الكطنً كانكا بجقكمكا بدكر سبى دكر المذرج نً األنّـ..
الكّـ دق بمنازبٌ أخكاـ اَـداـ النواُجٌ المبنجٌ نقط ـلٍ مخؿر تخريات األمف الكطنً كاـترانات
متاذدة تخت التفذيب كأشخابوا مودديف بهقد خجاتوـ نً أم لخظٌ زم المتومجف نً قؿجٌ قتؿ خارس
قاؿً المنشكرة كالمتومجف نً قؿجٌ زتاد كهرالسجرhttp://bit.do/dYSVS .
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نص التخقجقات ..كجؼ ـذْب ؿباط الورـ مجندنا كشلبكق ختٍ المكت؟
خشؿ "مشراكم" ـلٍ نص تخقجقات القؿجٌ رقـ  65450لزنٌ  َ2017المتوـ نًها  6ؿباطَ
كأمجنا سرطٌ بقزـ سرطٌ الورـ (مهرى ج ـنوـ)َ بقتؿ مجند بفد تفذيبى ختٍ المكتَ أثناء ازتجكابى
داذؿ قزـ السرطٌ لمدة  21يكمناَ كاختجازق بدكف كجى خؽَ كالتً مف المقرر نظرها أماـ الداُرة 21
جنايات الججزة يكـ  9يناير المقبؿ.
كؿمت قاُمٌ المتومجف ن
كّ مف :اؿـقجد "بواء أ ".مهتش مباخث نرقٌ قزـ األهراـ (المتوـ األكؿ)َ
كالمقدـ "ـشاـ ف ".ككجؿ مباخث األهراـ (المتوـ الثانً)َ كالراُد "ـمرك أ ".رُجس مباخث األهراـ
(المتوـ الثالث)َ كالنقجب "طارؽ ـ ".مفاكف قزـ األهراـ (المتوـ الرابق)َ كالنقجب "هانً ـ ".مفاكف
مباخث األهراـ (المتوـ الذامس)َ كالنقجب "دمحم أ ".مفاكف مباخث األهراـ (المتوـ الزادس)َ كأمجنا
السرطٌ "رجب ف( ".المتوـ الزابق)َ ك"أمجر إ( ".المتوـ الثامف)َ خزب نص أمر اَخالٌ . Untitled-
ككجوت النجابٌ لوـ تومٌ تفذيب المجنً ـلجى مخمكد زجد دمحم خزجف  -المتوـ نً جنايٌ قتؿ جدتى
كزرقٌ مشككتوا الذهبجٌَ داذؿ قزـ سرطٌ الورـَ ذّؿ الهترة مف  13نبراير ختٍ  6مارسَ لخملى
ـلٍ اِـتراؼ بارتكاب الجريمٌ كاَرساد ـف أداتوا كمتخشّتواَ كقالت إف المتومجف قجدكا المجنً
ـلجى كـلقكق بنانذة إخدل كرؼ كخدة البخث الجناًَُ كتناكبكا تكرار التفدم ـلجى أثناء نترة
اختجازهـ لى ن
ركّ كلكمنا كشهفنا باأليدم بازتذداـ ـشً كشكاـؽ كورباُجٌ بمكاؿق ستٍ نً ـمكـ
جزدقَ نجما شلبى المتوـ الثانً (ككجؿ مباخث القزـ آنذاؾ) كقجد جزدق نً قطفى ذسبجٌَ كجردق مف

مّبزى بمزاـدة المتوـ الثالث (رُجس مباخث القزـ آنذاؾ) كأخدثا بى اَشابات التً أكدت بخجاتىَ
كنؽ نص اِتوامات بأمر اَخالٌ.
كأزندت النجابٌ للمتومجف توـ اختجاز المجنً ـلجى بدكف أمر أخد الخكاـ المذتشجف بذلؾَ كنً كجر
األخكاؿ التً تشرح نجوا القكانجف كاللكاُد بالقبض ـلٍ ذكم السبوٌَ كاقتادكق إلٍ قزـ سرطٌ
األهراـَ كخجزكق مقجدنا لـدة جاكزت  20يكمناَ نجما نزبت للمتومجف الثانً (ككجؿ مباخث القزـ)َ
كالثالث (رُجس المباخث) تومٌ هتؾ ـرض المجنً ـلجى بالقكة بفدما جرداق مف مّبزى ككسها ـكرتى
كابقجاق ـارينا ـلٍ مرأل منوما كمف المتكاجديف بكخدة البخث الجناًُ بقزـ السرطٌ.
كاتومت النجابٌ المتومجف مف األكؿ ختٍ الزادسَ باختجاز منٍ مخمكد زجدَ كدمحم زجد دمحمَ كإبراهجـ
دمحم خزجفَ أقارب المجنً ـلجىَ بدكف أمر مف أخد الخكاـ المذتشجف بذلؾَ كنً كجر األخكاؿ التً
تشرح نجوا القكانجف كاللكاُد بالقبض ـلٍ ذكم السبوٌَ خجث اختجزكا األكلٍ (كالدة المجنً ـلجى)
لمدة  10أياـَ كالثانً كالثالث ـلٍ نترات متهاكتٌَ داذؿ كخدة البخث الجناًُ دكف زندَ إؿانٌ إلٍ
خجازة مجوكلجف أدكات تزتذدـ نً اِـتداء ـلٍ األسذاص "ـشًَ كشكاـؽ كورباُجٌَ كذراطجـ
بّزتجكجٌ" دكف مزكغ قانكنً أك مبرر مف ؿركرة مونجٌ أك خرنجٌ . Untitled-1كاتومت النجابٌ
مهتش مباخث نرقٌ األهراـ بمهردق (المتوـ األكؿ)َ بتزكير مكؿكع المخؿر المؤرخ بتارير  6مارس
الماؿًَ كأنى ـمد إثبات تكرار ازتدـاء المجنً ـلجى إلٍ ديكاف القزـ لمناقستى نً كقاُق القؿجٌَ
ارير
ـلٍ ذّؼ الخقجقٌَ ثـ شرنى كـند ازتدـاُى كمناقستى بمفرنٌ رُجس مباخث القزـ نً ذات ت
تخرير المخؿر انتابتى خالٌ مف الوجاج كزقط أرؿن ا ملسجنا ـلجى كتكقؼ نبؿى كنارؽ الخجاةَ ركـ
ككنى مختجزن ا منذ تارير  13نبراير الماؿً كختٍ كناتى إثر تفذيبى لخملى ـلٍ اِـتراؼَ إؿانٌ إلٍ
ازتفماؿ المتوـ المخؿر المزكر مكؿكع اِتواـَ لتقديمى إلٍ نجابٌ جنكب الجًزة الكلجٌ لّختجاج بما
دكف بى مف بجانات مّبزات كأزباب تكاجدق ككناة المجنً ـلجى مخمكد زجد دمحمَ كالتً ـرنت قؿجتى
نجما بفد بػ"مجند الورـ".
كبناء ـلٍ اِتوامات الزالؼ ذكرهاَ أمرت نجابٌ جنكب الججزة الكلجٌ برُازٌ المزتسار خاتـ ناؿؿَ
نً  12نكنمبر الماؿًَ بإخالٌ المتومجف إلٍ مخكمٌ الجناياتَ كإـّف المتومجف بأمر اَخالٌَ كإرناؽ
شخجهٌ الخالٌ الجناُجٌ للمتومجفَ كندب مخامجف للدناع ـنوـَ مزتندة إلٍ نشكص مكاد قانكف
الفقكبات.
كاف ؿباط مباخث الورـ (المتومكف) ألقكا القبض ـلٍ المجنً ـلجى مخمكد زجد دمحم خزجفَ لّستباق
نً اتهامى بقتؿ جدتى كزرقٌ مشككاتوا الذهبجٌَ كظ ْؿ أكثر مف  20يكمنا قجد اِختجاز بقزـ السرطٌ
ختٍ كناتىhttp://bit.do/dYSZe .
كشؿ لً خاألن مف كالد أخد المفتقلجف المخككـ ـلجوـ باَـداـ نً القؿجٌ الذاشٌ بً كهً 174
ـزكريٌ بأف الشباب المخككـ ـلوـ باَـداـ خؿكرم مفنا نً القؿجٌ كالمتكاجديف نً كادم النطركف
كهـ كّن مف ( دمحم نكزم  /ـبد البشجرـبد الرؤكؼ  /مخمكد السريؼ ) كمفوـ سباب قؿجٌ إـدامات
المنشكرة ( مخمكد كهبٌ  /ـبد الرخمف ـطجٌ  /إبراهجـ ـزت  /أخمد الكلجد الساؿ ) يقكمكف األف
بإؿراب ـف الطفاـ كذلؾ بزبب إـداـ  4سباب كانكا متكاجديف مفوـ نً كادم النطركنمف أشؿ 15
تـ إـداموـ منذ يكمجف مف سباب زجناء
كالكاقفٌ هً كالتالً.

منذ  3أياـ جاء ظباط كأذدكا األربق سباب كقت شّة الفشر كهـ زاجديف كلـ يتنظركا ختً انتواء
الشّة كؿركبوـ ؿرب مبرح ك أذذكهـ لمشجرهـ خجث كاف اَـداـ مق اؿ  11اآلذريف كخزبنا
هللا كنفـ الككجؿ
السباب المخككـ ـلجوـ باَـداـ نً القؿايا األذرم ؾ  174ـزكريٌ كالمنشكرة ـاملجف إؿراب
كمتؿامنججف مق السباب الذم تـ تنهجذ خكـ اَـداـ نجوـ كالطريقٌ الكخسجٌ التً زبقت تنهجذ الخكـ نجوـ
يفنً تريؿ خاؿ سباب اَـدامات المفتقلجف نً قؿجتً المنشكرة ك 174ـزكريٌ ممكف ـامؿ إزام
بفد إـداـ  4سباب مف زجناء كانكا مفوـ نً نهس الفنابر كهـ نهزوـ كاذديف إـداـ كممكف يبقكا مكانوـ
نً أم لخظٌ  ..ككماف مؿربجف ـف الطفاـ  ...كأبزط خؽ لجوـ ـلجنا إننا نسر قؿجتوـ كإؿرابوـ ـف
الطفاـ  ..خزبنا هللا كنفـ الككجؿ
ياريت الزادة المفديف كالمذيفجف كالشخهججف كالخقكقججف يوتمكا باألمر كأنا مفً تكاشؿ بإثنجف مف
أهالً المفتقلجف المؿربجف ـف الطفاـ كمزتفديف للخديث لُـّـ.
كياريت اللً يفرؼ خد مف المذيفجف كِ الشخهججف كاِ الخقكقججف يفملكا منسف نً البكزت.
http://bit.do/dYSZm

 30ديزمبر
ناطمى ـبدهللا تنسر بكزت يازمجف ـلً ـف زكجوا المذتهً قزريا قبؿ
زاـات مف اـّف الداذلجٌ قتلى نً"مكاجوات"
Jasmine Ali
باهلل ـلجكـ باهلل ـلجكـ ادـكلوا كتجر ـز الديف اذتهً بفد الزكاج
بسوريف مف كمجف نً الرمايى كهك مركح لخببتك انوردق الدذلجى اـلنت
تشهجتك بفد  73يكـ اذتهاء اثناء اذتهاؤ زكجتك اجوؿت طهلوا مف
قورها ـلجى ادـكلوا باهلل ـلجكـ انا مش ـارنى اشدؽ ازام اتجمفك بفد متاـب كتجر كاذجرا بقك زكا
ِكف اـ البلد دم اقزمت انوا مش ق تهرح خد قلبً مخركؽ ـلجكً ياخببتً ربنا يقورهـ كيقتؿ نرختوـ
ديما كابدا زم مفملك نجكً ادـكلوا كتجر اكم هللا يكرمكـ ربنا يشب ـلجكً الشبر كالرؿا كالثبات
شباhttp://bit.do/dZx8N .

حقارَز يُطىرة فٍ دَسًبز
 2ديزمبر
باألسماء 43 ..زجدة كنتاة مشريٌ مفتقّت ـلٍ ذمٌ قؿايا زجازجٌ نً#مشر
http://bit.ly/2B52rwb
الخريات نً أزبكع
http://bit.ly/2kpCUa4
 3ديزمبر
النجابٌ تنتدب «الطب السرـً» للكسؼ ـف أزباب كناة متوـ داذؿ مخبزى باألقشر
http://bit.ly/2nwTCWb
 4ديزمبر
المؤسر الخقكقً ..الفدد الرابق مف النسرة الخقكقجٌ السوريٌَ التً تشدر ـف المنظمٌ
الزكيزريٌ لخمايٌ خقكؽ اَنزاف
https://goo.gl/jgjBCZ
 5ديزمبر
تقرير سورم 31 ..انتوا نكا ؿد الخريات اَـّمجٌ ذّؿ سور نكنمبر2017
http://bit.do/dVYfr
 8ديزمبر
تقرير “الخريات نً أزبكع”
http://bit.do/dVYax
 14ديزمبر
لجنٌ خمايٌ الشخهججف الدكلجٌ :ـدد قجازً مف الشخهججف ذلؼ القؿباف كمشرنً المرتبٌ
الثالثٌ
http://bit.do/dXVXV
 16ديزمبر
المبادرة المشريٌ للخقكؽ السذشجٌ تطالب النجابٌ الفامٌ بالطفف ـلٍ خكـ براءة المتومجف نً
اـتداءات ككـ اللكنً الطاُهجٌ.
http://bit.do/dX7Zd

 17ديزمبر
مؤسر التقرير الخقكقٍ نٍ ازبكع مف هجكمف رايتس ايججبت
http://bit.do/dX72M
نجلـ تزججلً مق أزر مفتقلً القؿجٌ 108ـزؾريٌ باِزكندريٌ المخالجف للمهتً كينتظركف
الخكـ الجكـ #مشر
http://bit.do/dX74e
 23ديزمبر
أزبكع دمكم نً سماؿ زجناء :طلقات طاُسٌ تزقط قتلٍ جدد ..كهدـ المنازؿ مزتمر
http://bit.ly/2BYzLm0
 24ديزمبر
خشاد  | 2017المخاكـ المشريٌ تشدر أخكامنا باَـداـ ـلٍ 195مكاطننا ذّؿ الفاـ
http://bit.do/dYwwr
 26ديزمبر
إخشاُجٌ بأخكاـ اَـداـ نً مشر
http://bit.ly/2Dhv2M0
 28ديزمبر
الوجمٌ ـلٍ الشخانٌ مزتمرة :ارتهاع ـدد الشخهججف المقبكض ـلجوـ لػ11شخهجا نً
سوريف  5منوـ ذّؿ  15يكما كِ 2زاِ مذتهججف..
http://bit.do/dYSYy
إؿراب السباب المخككـ ـلجوـ باِـداـ نً زجف كادم النطركف
http://bit.do/dYSZm
إنهكجراؼ ييكؿد ـدد الطهّب المفتقلجف المخركمجف مف أداء اِمتخانات للفاـ الدرازً
لوـ
ؼ التفلجـ كإدذاؿ ال يكتب الدرازجٌ .
 َ2018/2017كييفد ذلؾ انتوا نكا لخقوـ م
http://bit.do/dZyaK
 30ديزمبر
خشاد  | 2017دماء تزجؿ كأركاح تزهؽ لجزجؿ الفاـ مقتؿ 500سذص نً ـملجات
إرهابجٌَ كأكثر مف  157مكاطننا تمت تشهجتوـ .نمتٍ يتكقؼ نزيؼ الدماء بمشر؟
http://bit.do/dZx8E

