
 

  20172017  أبزيمأبزيمأرشيف انقهز في أرشيف انقهز في 

  

  
  

فهًٍ يزيذ األرقاو سىف يجذ حصاد انشهز يجًعا .  بذوٌ جذاول20172017َُخزج أرشيف شهز أبزيم َُخزج أرشيف شهز أبزيم  فهًٍ يزيذ األرقاو سىف يجذ حصاد انشهز يجًعا .  بذوٌ جذاول

أيا األفزاد انًحزوييٍ يٍ انحياة وانحزيت وانزعايت انصحيت في اياكٍ . في أوائم األرشيف أيا األفزاد انًحزوييٍ يٍ انحياة وانحزيت وانزعايت انصحيت في اياكٍ . في أوائم األرشيف

االحخجاس، وكذنك انًخخفيٍ قسزيا نحيٍ اَخشاع االعخزافاث يُهى ححج وطأة انخعذيب، ويٍ ظهزوا االحخجاس، وكذنك انًخخفيٍ قسزيا نحيٍ اَخشاع االعخزافاث يُهى ححج وطأة انخعذيب، ويٍ ظهزوا 

بعذ االخخفاء في يؤسساث انذونت وانًخعزضيى نعُفها خارج جذراٌ انسجىٌ فقذ رأيُا أٌ أقم يا بعذ االخخفاء في يؤسساث انذونت وانًخعزضيى نعُفها خارج جذراٌ انسجىٌ فقذ رأيُا أٌ أقم يا 

. يًكٍ أٌ َفعهه حجاههى هى أٌ َُقم أخبارهى كًا وردث دوٌ اخخصارهى في جذاول. يًكٍ أٌ َفعهه حجاههى هى أٌ َُقم أخبارهى كًا وردث دوٌ اخخصارهى في جذاول

  

حجًيع وإعذاد يزكش انُذيى حجًيع وإعذاد يزكش انُذيى 



  انًحخىياثانًحخىياث

   20172017قال في أبزيم قال في أبزيم  

  انحصادانحصاد  

  انخفاصيمانخفاصيم  

  ٍرسائم انسجٍرسائم انسج  

  شهاداثشهاداث  

   20172017حقاريز أبزيم حقاريز أبزيم  

    



  !قال في أبزيم!قال في أبزيم
 

 

 

  : أبريل21

 

 الوهح التذريبي لأـعاء ىيئة الصرػة يفذ مه الجوابت الؤزتراتيحية لذل الوزارة لطقل  

قذراتهم نى مواجهة الحرينة زواء الحوائية أك الؤرىابية، مصيران إلى اىتناـ الوزارة برات 

القذر بإدماج قيم كمهاىيم خقوؽ الؤنساف نى موؿومتها التذريبية ككرا ما تقذمه مه 

  http://bit.do/do72B. ذذمات جناىيرية للنواػويه

 

 

:   أبريل22

.  ني إػار كامل مه اختراـ خقوؽ الؤنساف.. أشذرت أكامرم بتطهية كل البؤر الؤرىابية

http://bit.do/do76T 

 

    

http://bit.do/do72B
http://bit.do/do72B
http://bit.do/do76T


  

  20172017حصاد انقهز في أبزيم حصاد انقهز في أبزيم 

  

 90قتل قتل 

 12كناة ني ملاف الإختحاز كناة ني ملاف الإختحاز 

 11تفريب نردم تفريب نردم 

أك تفريب جناـي /تلذير ك  11أك تفريب جناـي /تلذير ك

 24إىناؿ ػبي ني ملاف الإختحاز إىناؿ ػبي ني ملاف الإختحاز 

 189إذهاء قسرم إذهاء قسرم 

 17ؾهور بفذ إذهاء قسرم ؾهور بفذ إذهاء قسرم 

 28ـوف دكلة ـوف دكلة 
 



  انخفاصيمانخفاصيم

  20172017أخبار عٍ انقخم في أبزيم أخبار عٍ انقخم في أبزيم 

 

 

 أبريل 1

1-14 
.  مه النصتبه بهم21 تلهيريا بصناؿ زيواء كؿبغ 14مقتل : النتخذث الفسلرم

http://bit.do/dku5K 

15-18 

ـلي »، أبواء «تامر كشذاـ كخسه»: "ذغ الطفيذ"الطور الأكلى لفنلية تطهية أبواء  

. «ـلإء سامي»، بالؤؿانة إلى «ذغ الطفيذ»، النفركؼ بػ«خسيه

http://bit.do/dku5Z 

 أبريل 2

19 

، كرتبته ـنيذ، مه قؼاع "ا-ـ"قالت مطادر أموية ني النويا، إف ؿابغ شرػة يذـى 

سناؿ النخانؿة، كاف يستقل زيارة شرػة ـائذان لنوزله بفذ انتهاء ـنله، كـوذ مركرق 

بنوؼقة السوؽ بنذيوة مؼام، ػلب مه أخذ الدهراء النرانقيه له الوزكؿ لصراء 

 جويهان، نوزؿ العابغ مه 15الؼناػم، نفاد إليه الدهير كأبلله أف زفر الليلو الواخذ بػ

السيارق كتوجه إلى البائق كيذـى نادم نذىي، مقيم بقرية نزلة ثابت بنركز مؼام، 

ليسحل اـتراؿه ـلى السفر، كخذثت بيوهنا مصادة كلإمية، خيث أبلم العابغ البائق 

أف زفر الليلو الهفلي أقل مه ذلك بلجير، كأنه ينارس ازتللإلإن ـلى النواػويه، كأنه 

زيخرر مخطران ؿذق كػلب موه إبراز بؼاقته الصدطية، كأثواء ذلك زقغ البائق ـلى 

الأرض ملصيان ـليه، كتم نقله للنستصهى الفاـ خيث تبيه 

 http://bit.do/dku8X.كناته

20-25 
ا بهم ني سناؿ زيواء 29 تلهيرييه كؿبغ 6القعاء ـلى : النتخذث الفسلرم  مصتبهن

http://bit.do/dku9h 

 
. قتل إرىابي، اليوـ الأخذ، برشاص قوات الأمه ني مذيوة الفريش

http://bit.do/dkvbb 

http://bit.do/dku5K
http://bit.do/dku5Z
http://bit.do/dku8X
http://bit.do/dku9h
http://bit.do/dkvbb


 أبريل 4

26 

نزؿ يلفب كورق   زوة، محوذ نالحيش قريبي ك جارم ني نهز الفنارق21اخنذ ىصاـ، 

اللورق دذلت مه ُزَور _ النفسلر اشلإ جوب البيت_مق أشخابه تخت زور مفسلر 

الرشاص اشاب اخنذ ني الطذر ك . النفسلر ك ني لخؿه كاف مطركب ـليهم نار

 http://bit.do/dkMXZ مات 

 أبريل 5

27-28 
 زوة، ني خنلة أموية بأزيوط 21" زفذ ع"كنحله " خسويه ع"مصرع 

http://bit.do/dkMYu 

29 
يًا ني خنلة ـسلرية ملبّرة برند كالفريش20مقتل كإشابة  .  تلهير

http://bit.do/dkM3c 

 أبريل 8

 http://bit.do/dng4z". دمحم ـادؿ بلبولة"مذيرية أمه دمياط تفله تطهية  30

 http://bit.do/dng5k. مصرع مسحل ذؼر ني تبادؿ إػلإؽ نار مق الصرػة بأكتوبر 31

 http://bit.do/dng5t". الصير زكيذ" إرىابييه بويراف الحيش ني 5مصرع  32-36

36 ،37 
البخيرة تفله مقتل سدطيه كاـتقاؿ آذريه ني تبادؿ لؤػلإؽ الوار داذل #مذيرية أمه 

ة بنوؼقة البستاف بالذلوحات  http://bit.do/dnhbw. مزـر

38 ،39 
كصهت مطادر أموية ـه تطهية اثويه مه النتهنيه ني تهحير ػوؼا اليوـ السبت، 

ة بنركز الذلوحات بنخانؿة البخيرة  http://bit.do/dnhbF. ذلإؿ مذاىنة مزـر

40 
أنباء ـه ازتصهاد الصاب مفاذ الصيوذي كأنباء كير مؤكذق ـه ازتصهاد كالذق أيعا 

 http://bit.do/dnhej. الصير زكريا الصيوذي ـقب اـتقالهم ـلى يذ شرػة السيسي

 أبريل 9

 http://bit.do/dnjxM. البخيرة- النخنودية - تطهية  أبوالهتوح البصبيصى  41

42 
. لسه ـريز. الؤزلوذرية- زيذم بصر - تطهية إزلإـ ـلي السيذ 

http://bit.do/dnjxM  

 أبريل 10

42-49 
 ـواصر إرىابية ني مركز أبووب بنخانؿة أزيوط 7كصف مطذر أموي مسئوؿ تطهية 

 http://bit.do/dnjX2. مور قليل

 أبريل 11

50 

ه ـلى يذ أميه شرػة بفذ الإستباق نيه بنوؼقة ـيه سنز . ـامل لقي مصـر

ككصهت تخقيقات دمحم جناؿ مذير الويابة، أف النتهم يفنل أميه شرػة بقسم شرػة 

ـيه سنز، كأثواء زيرق بالصارع استبه نى سدض كأػلق ـليه الوار، ما أدل لؤشابته 

. بؼلق نارل أكدل بخياته، خيث تم القبظ ـلى أميه الصرػة، كجارل التخقيق مفه

http://bit.do/dnkrZ 

 أبريل 13

51 

سلول ُتهيذ تفرض ػهل، لفنلية قتل ذارج إػار القانوف بنخانؿة زيواء، ـلى يذ 

قوات الحيش النصرية، خاؿ مركرق ـلى الؼريق الذائرم مه اتحاق خي السنراف ني 

مذيوة الفريش كخسب سهود ـياف اف الؼهل كاف يسير مق سقيقه كاػلق الحيش الوار 

باتحاىهنا ما أزهر ـه مقتل أخذىنا كنر الأذر لإىله مه أجل إبلإكهم، كقاموا بؼلب 

http://bit.do/dkMXZ
http://bit.do/dkMYu
http://bit.do/dkM3c
http://bit.do/dng4z
http://bit.do/dng4z
http://bit.do/dng5k
http://bit.do/dng5k
http://bit.do/dng5t
http://bit.do/dng5t
http://bit.do/dnhbw
http://bit.do/dnhbw
http://bit.do/dnhbF
http://bit.do/dnhbF
http://bit.do/dnhej
http://bit.do/dnhej
http://bit.do/dnjxM
http://bit.do/dnjxM
http://bit.do/dnjxM
http://bit.do/dnjX2
http://bit.do/dnjX2
http://bit.do/dnkrZ


الإزفاؼ كنصل ني الوشوؿ للنلاف بسبب إػلإؽ الوار، كبفذ دذوؿ الؿلإـ قاـ أخذ 

. أنراد أسرة الؼهل النتونى بالوشوؿ له كزخبه مه النلاف كىو ججة ىامذة

http://bit.ly/2oyGle0 

 أبريل 14

52 ،53 
. قتل نرديه تلهيرييه سذيذم الدؼورة ذلإؿ مذاىنات بسيواء: النتخذث الفسلرم

http://bit.ly/2plx33h 

54 

 أللاـ زووات كإشابة أذرل، اثر انهحار للم ارضي بخقل 8" ح.ص.داليا"مقتل الؼهله 

كؿفه الحيش خوؿ زلك سائك لتأميه مخيغ كنيه ـسلرم، بنوؼقة القسينة ني 

   http://bit.ly/2pt9RjG. كزغ زيواء

 ابريل 15

55 
مقتل الؼالب أخنذ دمحم ـبذ السلإـ ـلى يذ ؿابغ شرػة أثواء مركرق مه كنيه ني 

 http://bit.ly/2psX7ts. الفامرية

 أبريل 18

56 
.  كإشابة ؿابؼيه ني خنلة بيه الأمه كمؼلوبيه بذمياطمقتل السيذ كازم كخلة

http://bit.ly/2pPjit5 

57 

ـاـ، كقذ تم تخويل ججنانه مه 12" ـ.ؼ.ذالذ" مقتل الؼهل 24زيواء#ـاجل مطادر لػ 

 ..موؼقة دكار زليم كرب رند، لنستصهى الفريش الفاـ

http://ow.ly/DaMU30b3yIi 

58 

ؿيف هللا مفيوؼ "مقتل مواػه مه قبيلة الفزازمة كتهخم ججنانه كاشابة آذر يذـى 

زنانه #ـاـ، بفذ ازتهذاؼ زيارتهنا بطاركخ موجه أػلقته ػائرة بذكف ػيار 37" ـودة

 http://bit.do/doKya. كزغ زيواء- ـليهنا، ني موؼقة الحايهة التابفه لنركز الخسوة 

 أبريل 19

59 
تطهية النتهم ني الهحوـ النسلد ـلى اللنيه الأموي النوجود بالقرب مه دير زانت 

  http://bit.do/doKCo. كجار التفرؼ ـلى ىوية الأرىابي ذلإؿ زاـات. كاتريه

 أبريل 20

60-79 
. (نيذيو) زيارات بصناؿ زيواء 4كتذمير « سذيذم الدؼورة» إرىابينا 19مقتل 

http://bit.do/doKDV 

79 ،80 

مه قبيلة الترابيه، اليوـ ني قطف لؼائرة " س.س.، دمحم.ا.ـ.جهاد"مقتل الصابيه 

- زنانه، ازتهذؼ زيارتهنا بنوؼقة كادم الفنرك التابفه لنركز الخسوة #بذكف ػيار 

 http://bit.do/doKR5. كزغ زيواء

81 

ـاـ، مه قبيلة التياىا، اثر قطف جوم نهرته ػائرة بذكف 30"ص،ع.س"مقتل السيذة 

التابق لنركز " ابو ركثه"ػيار زنانه ـلى زيارة كانت متوقهه اماـ موزلها بتحنق زلوي 

 http://bit.do/doKVt. ندل ني كزغ زيواء

 أبريل 22

82 

 ـاـ، 29، "دمحم ـبذالخنيذ مفوض"زيواء ىو الصاب _تسريب#ني  (8-1)العخية 

 2016 نوننير 2الذقهلية، تارير التطهية - يفنل نحار بنذيوة رند، كىو مه دكرنز 

http://bit.do/do75F 

83 
 ـاـ، تاجر، 54" خسه موسى كانم"زيواء ىو النواػه _تسريب#ني  (8-2)العخية 

 http://bit.do/do75Wزيواء  #2016 نوننير 2مقيم جووب الفريش، تارير التطهيه 

http://bit.ly/2oyGle0
http://bit.ly/2plx33h
http://bit.ly/2pt9RjG
http://bit.ly/2pt9RjG
http://bit.ly/2psX7ts
http://bit.ly/2psX7ts
http://bit.ly/2pPjit5
http://ow.ly/DaMU30b3yIi
http://bit.do/doKya
http://bit.do/doKya
http://bit.do/doKCo
http://bit.do/doKCo
http://bit.do/doKDV
http://bit.do/doKR5
http://bit.do/doKR5
http://bit.do/doKVt
http://bit.do/doKVt
http://bit.do/do75F
http://bit.do/do75W
http://bit.do/do75W


84 
 ـاـ، 35، "نايف ـبذاللريم الفوابذة"زيواء ىو النواػه _تسريب#ني  (8-3)العخية 

 http://bit.do/do755 2016 نوننير 2مقيم رند، تارير التطهيه 

85 

 ـاـ، 32، "موطور زالم زليناف"زيواء ىو النواػه _تسريب#ني  (8-4)العخية 

ه جووب الفريش، تارير التطهيه   2016 نوننير 2مقيم بنوؼقة النزـر

http://bit.do/do76f   

 أبريل 24

86 ،87 

قاؿ الفقيذ أركاف خرب تامر الرناـي النتخذث الفسلرم، ني بياف رزني شادر اليوـ، 

إف قوات إنهاذ القانوف بالحيش الجالث النيذاني قعت ـلى تلهيرييه اثويه بوزغ 

   http://bit.do/dpv2c.  مه النصتبه بهم5زيواء، كؿبغ 

 أبريل 26

88 
 ني خنلة أموية  زوة25، ."ؼ. زنير ر" كإشابة  زوة37" س. ـ . ىصاـ "مصرع 

 http://bit.do/dp7zJ.  أسداص5بسوىاج لعبغ متهنيه بقتل 

 أبريل 29

89 

 ـاـ شباح اليوـ برشاص قوات الحيش، أماـ كنيه 11" ا.ف.ـنر"مقتل الؼهل 

يركر اف الؼهل كاف ذاىب مق كالذيه للبيق ني زوؽ السبت . النستصهى بالصير زكيذ

الإزبوـي بالصير زكيذ، ككانت قوات الحيش بلنيه النستصهى تؼلق الوار بصلل 

ـصوائي اثواء توقف السيارات ني انتؿار النركر، ما أزهر ـه اشابة الؼهل برشاشة 

 http://bit.do/dqcSD. أدت لنقتله

 أبريل 30

90 
قاؿ النتخذث الفسلرم، إف قوات إنهاذ القانوف بالحيش الجاني النيذاني تنلوت مه 

 http://bit.do/dqesE .القعاء ـلى نرديه تلهيرييه سذيذم الدؼورة بصناؿ زيواء

 

 

  

http://bit.do/do755
http://bit.do/do755
http://bit.do/do76f
http://bit.do/dpv2c
http://bit.do/dpv2c
http://bit.do/dp7zJ
http://bit.do/dp7zJ
http://bit.do/dqcSD
http://bit.do/dqcSD
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أخبار عٍ انىفاة في يكاٌ االحخجاس في أخبار عٍ انىفاة في يكاٌ االحخجاس في 

  20172017أبزيم أبزيم 
  

اية  اية الؼبية للنقيذة خريتهم أف يونر لهم ـر اية ـلى الؼبيب النللف بالـر اية الؼبية للنقيذة خريتهم أف يونر لهم ـر ـلى الؼبيب النللف بالـر

  . شخية مه نهز الووـية كالنستول النتاخيه للير النقيذة خريتهم. شخية مه نهز الووـية كالنستول النتاخيه للير النقيذة خريتهم

( ( ?????????? لسوة  لسوة ?????? مه لإئخة آداب النهوة، رقم  مه لإئخة آداب النهوة، رقم 3535النادة )النادة )

  

 أبريل 3

1 
 داذل خناـ خحز مصووقا مه مخانؿة النوطورة ع.الفزيز.ـبذالفجور ـلى ججة السحيه 

 http://bit.do/dkvd3. قسم الزقازيق

 ابريل 4

2 
أزمة : كمطذر.. قسم شرػة النفادل بخي النفادل داذل خحز مذير إدارة الؤزالإتكناة 

 http://bit.do/dkMV3.  السببقلبية

 أبريل 10

3 

زوة، موؾف بنحلز مذيوة جرجا بأزيوط، أنهازه الأذيرة ني 42" ياسر القاضي"لهؽ 

الفواية النركزة بالقصر الفيوي بأزيوط، نحر اليوـ، ذلك بفذ أف تركته إدارة السحه ني 

، خيث كاف يفاني مه زحه أزيوط الفنوميصراع مق الؤىناؿ الؼبي داذل مخبسه ب

 ـه إضراب لهترة ػويلة، ك رنعت إدارة السحه ـلإجه، نذذل ني  النستنرالؤزهاؿ

الؼفاـ ختى يسنخوا له بالفلإج، ك بفذ النوانقة ـلي ذركجه، دذل الفواية النركزة لنذة 

   http://bit.do/dnmbk. أزبوـيه ختي كناته بها

 أبريل 13

4 

بالنستصهى النيرم « كريم مذخت»كناة الؼالب السحيه : النخامي دمحم خانؽ

 مور ؾهور زحه برج الفرببالؤزلوذرية كذلك بفذ أف تفرض لواقفة إىناؿ ػبي ني 

ـلإمات الؤشابة كرد نفل إدارة السحه كمستصهى السحه ـليه كرنظ نقله لنستصهى 

، كنقله إلى النستصهى النيرم كشولإ كـر ني النرذارجي، كختى اكتصاؼ إشابته ب

لوناته إكليويليا كإصرار ؿابغ بالأمه الوػوي ـلى كؿق الللإبصات ني يذيه كموق 

. أسرته مه زيارته بفذ نصر شور له تلصف تذىور خالته الطخية

http://bit.ly/2pAPuR8 

 أبريل 16

5 
 نهسه، مساء أمز سوق، ـلى قسم أكؿ النخلةداذل زحه الأخذاث ب« ـ.ىػ»أقذـ  

 http://bit.ly/2oOVKHx. السبت

 أبريل 18

يوـ  بنذيوة النويا الحذيذة، زحه النويا سذيذ الخرازة زوة ب40، «.ع.رمعاف ص»تونى  6
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، قبل «لوكينيا الذـ» كونه مريعنا بػجلؼة بالأكردة الفنيقة بالساقيهالجلإثاء، إثر إشابته ب

ي تبيه أف الحلؼة انتصرت . أزبوع كاخذ مه إتناـ مذة ـقوبته كبانتذاب الؼب الصـر

بالذكرة الذموية، كتسببت ني انسذاد الصرياف التاجي الأمامي للقلب، كخذثت أزمة 

 http://bit.ly/2pPayTU. قلبية خادة تسببت ني كناته

 أبريل 19

7 

، أنه مور ـذة أياـ قسم شرػة الهـركصهت التخقيقات ني خادث كناة متهم داذل 

تفرؿت ربة موزؿ للقتل كسرقة مطوكاتها الرىبية داذل مسلوها بذائرة القسم، كألقى 

. رجاؿ النباخث القبظ ـلى خهيذ النحوي ـليها بفذ استباىهم به ني ارتلاب الحرينة

 كزقغ أرؿنا تصوحكتوشلت التخقيقات إلى أنه أثواء ازتحواب النتهم أشيب بخالة 

ا الوـى، كتم ازتذـاء زيارة إزفاؼ كتم نقله إلى النستصهى، إلإ أنه نارؽ الخياة،  ناقذن

 نأمرت الويابة بتصريد ججة اـتذاء كضرب،كبهخض ججة النتهم تم الفجور ـلى آثار 

؛ للتخقيق . النتهم؛ لبياف زبب الوناة، كازتذـت ـذدنا مه رجاؿ النباخث بقسم الهـر

http://bit.do/doKBt 

 أبريل 21

8 

كأكذ .  بالصرقية قسم شرػة مصتوؿ السوؽ، اليوـ الحنفة، داذل خحزسوقا زحيهانتخر 

جر ـلى ججة السحيه ُمفلقه ني خبل قاـ بربؼه بوانرة اللرنة  ـُ مطذر أموي، أنه 

 http://bit.do/do7Wj. النخحوز بها

9 

 الحذيذة، مساء زحه سذيذ الخرازة بنذيوة النويا زوة ني 59، «ـ. ع. دمحم»توني 

كبتوقيق اللصف الؼبي بنفرنة .  سذيذ كزذة رئويةالتهاب رئومالحنفة، إثر إشابته ب

مهتش كموثق شخة مركز كبوذر النويا، الذكتور ىاني إزخق، أناد بوناة زالف الركر، إثر 

ا إلى أنه لإ  نصل توهسي خاد، بفذ زذة رئوية مزموة تفرض لها، كالتهاب رئوم سذيذ، لإنتن

 http://bit.do/do75n. توجذ إشابات ؾاىرية، كلإ توجذ سبهة جوائية

 ابريل 22

10 
 ني نيابة ميوا البطل بنبوى ألقى بوهسه مه الؼابق الجامه بفذ أف زائقانتخر 

 http://bit.do/do75f. الؤزلوذرية أثواء التخقيق مفه

  أبريل24

11 
 جلؼة ني النر لؤشابته بزحه النويا سذيذ الخرازة ب زوة67، «ع.ع. الفزيز ـبذ»كناة 

http://bit.do/dp7vN   

  أبريل27

12 

ف مركز القريه بالصرقية ، كذلك بفذ ، ـ ـاـ55، الدالق زىراف كناة النفتقل السيذ ـبذ

 .زحه النويا الحذيذ كـذـ توانر إملانيات للفلإج بأزمة قلبيةإشابته ب

http://bit.do/dp7A9 
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  20172017أخبار انخعذيب انفزدي في أبزيم أخبار انخعذيب انفزدي في أبزيم 
  

  

 

 أبريل 1

1 

 ـلى بالإـتذاءدمحم شبرم / ـه قياـ العابغ  ازتقباؿ ػرقسلول مه النفتقليه بسحه

بالسب بالأـ كالأب ، كنا أمر العابغ أمواء الصرػة بتلتيف النفتقل كقاـ ” ـاشم“النفتقل 

 http://bit.do/dku4hبوؿق جزمته ـلى كجهه كاـتذل ـليه بالطرب 

 أبريل 2

2 

الؼالب بالهرقة الأكلى بللية الصريفة كالقانوف، " ـنر كريب"سلول ُتهيذ بتفرض 

، للإـتذاء بالطرب كالتحريذ مه كل زحه كادم الوؼركفكالنفتقل مور ثلإث زووات داذل 

 مارس، كنا قاـ ططمنتللاته بالسحه كمه ثم موق الزيارة ـوه، ك كؿفه بالتأديب مور يوـ 

ـنر بالؤضراب الللي ـه الؼفاـ مور ذلك اليوـ كلم تتنله ـائلته مه رؤيته أك الإػنئواف 

 http://bit.do/dku8D. ـليه

 أبريل 8

3 

الؼالب بالهرقة السادزة بللية الؼب " أخنذ ـلى الخحار" أياـ مه الؤذهاء القسرم ؿ 7

 إبريل 2جامفة ػوؼا خيث صرخت أسرة الؼالب أف قوات الأمه قذ اذتؼهت نحلهم نحر 

الحارم مه موزله كذلك بفذ اقتخاـ النوزؿ كتخؼيم مختوياته ككرلك موزؿ ـنه النحاكر لهم 

كتابفت أذت . ك تم إرزاؿ التللرانات إلى الوائب الفاـ ني تحاىل تاـ مه الحهات النفوية

 منا أدل إلى إشابات كجركح أثواء اـتقالهالؼالب أنه تم الإـتذاء ـليه بالطرب النبرح 

كتساقغ الذماء موه ـلى درجات السلم ، ككرلك تم الإـتذاء اللهؿي ـلى كالذته كأذته ، 

 .كنا تخنل أسرة الؼالب الذاذليه ـه زلإمة نحلهم ني قلق متزايذ ـليه

http://bit.do/dnhbU  

4 

، قذ تم القبظ "أنز"كاف . ، إضرابه الرابق ـه الؼفاـ"أنز خنذم ذليهة" بذأ الُنفتقل 

، خيث كاف "رمسيز"، خاؿ تواجذق بنخؼة قؼار 2015نيساف / أبريل4ـليه تفسهينا ني يوـ 

أمه الذكلة بنذيوة برنقة زكجته كابوه ـنر ليتم إذهاء قسرنا لنذة سهر ؾهر بفذىا ني نيابة 

 دكف مخامي كتم توجيه ـذة تهم له اـترؼ بها تخت التفريب ذلإؿ نترة إذهاءق القسرم نصر

، ليفله "الفقرب"، كتم تخويله للويابة الفسلرية ثم للنخلنة الفسلرية كتم إيذاـه بسحه 

كقتها دذوله ني إضرابه الأكؿ بسبب أكؿاع السحه الطفبة كإيذاـه ني الخبز الإنهرادم 

قامت .  سهور ني زنزانة زيئة التحهيز تم ػلإئها باللوف الأزود كيوفذـ بها الناء كالعوءؽ

إدارة السحه بنخاكلإت ـذة لؤجبارق ـلى نك اضرابه بالقوة، مه بيوها ربؼه ني سرير 

بالللإبصات مه يذيه كقذميه كتركيب النخاليل كطبنا له بفذ ضربه، كمق تلرار ذلك خذث له 

http://bit.do/dku4h
http://bit.do/dku4h
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http://bit.do/dnhbU


نزيف كتم تخويله إلى مصهى الليناف، كبفذ نترة مه ملوثه تم ترخيله مرة ثانية إلى 

الفقرب دكف أية مقذمات، كتم ايذاـه ني زنازيه التلهيرييه كفقاب له، كبفذ اـتذاءات 

متلررة ـليه بالطرب شرع ني اضرابه الجاني، كىو ما لم يختنل جسذق نأشيب بليبوبة 

ا كنقل مرة ثانية لنستصهى الليناف كىو بيه الخياة كالنوت . زلر ختي نقذ كـيه تنامن

http://bit.do/dng7i 

 أبريل 13

5 

اتللبصت ذلهي، ككانت ـيوي : " قسرياأخنذ ـبذ الستار ـناسه أثواء اذتهاءقتفريب الذكتور 

أكؿ يوـ تم تحريذم تناما مه ملإبسي كتم . متلنيه ػواؿ النذة ختى ؾهورم ني الويابة

 كني تاني يوـ تم 12 ختى يوـ 10تفليقي ذلهي كنينوني ـلي ؾهرم كتم كهربتي مه يوـ 

تهذيذم بالإكتطاب إف لم اـترؼ ـلي خاجات انا مفنلتهاش كلنا رنعت ازتدذموا ـطا 

كتم إيلإج جزء موها ني دبرم كتم تهذيذم أف يأتوا بزكجتي كبواتي كيتم اكتطابهم، كلله 

.. الخنذ هللا النفاملة تليرت بذاية مه اليوـ الجالث كتم إيقاؼ تفريبي كتخسوت النفاملة

لنا كقف . كانوا دينا بيوادكني برقم كاخذ. كلله ازتنر تفطيب ـيوي ككلبصتي ذلهيا

   http://bit.ly/2odwo3j." التفريب خسيت إف أكيذ نيه خنلة تعامه كإف الواس بتتللم ـوي

 أبريل 16

6 

 الؼالب بالهرقه الجالجه بللية الهوذزه بحامفة مودرف اكاديني ىيجم الذجوم اخنذيتفرض 

 ني زحه الفقربلفذة انتهاكات كالتفريب الحسذم كالوهسي كالسخل كالخبز الإنهرادم ب

كيركر اف الؼالب اخنذ الذجوم _. كرنه مؿلنه تناما كالنوق مه التريظ كالزياراق كالإدكيه 

 ني قعيه 2015 زبتنبر9 كتم اذهاءق قسريا لفذة اسهر خيث ؾهر ني 2015_7_15مفتقل مور 

بصهر زبتنبر بوهز الفاـ كازتنرار  ( h1) كايذاـه بسحه الفقرب570/2015تخنل رقم 

للإنتهاكات تم ازتذـاءق مرق اذرم مه زحه الفقرب الي مقار امه الذكله ثم كبفذ قرابة 

  http://bit.ly/2ppquQs. الصهريه تم ايذاـه بنقر الإمه الوػوي ني لإؾوكلي

7 
 ـلي يذ ؾابغ السحه زحه النويا تفرض للطرب ك التوليل للنرة الجانية برامي زيذالزميل 

 http://bit.do/doKyuأخنذ الذيب 

 أبريل 19

8 

، بلهالة مالية قذرىا 3إذلإء زبيل   آلإؼ جويه للل موهم؛ 10 ؿباط بقسم شرػة الهـر

، كاختحازق دكف قسم شرػة الهـر  أثواء ازتحوابه داذل بمتهملإتهامهم بالتورط ني تفريب 

كتوشلت . كجه خق، للتخقيق مفه ني كاقفة مقتل جذته داذل موزلها بذائرة القسم

ا الوـى، كتم  التخقيقات إلى أنه أثواء ازتحواب النتهم أشيب بخالة تصوح كزقغ أرؿنا ناقذن

ازتذـاء زيارة إزفاؼ كتم نقله إلى النستصهى، إلإ أنه نارؽ الخياة، كبهخض ججة النتهم 

تم الفجور ـلى آثار اـتذاء كضرب، نأمرت الويابة بتصريد ججة النتهم؛ لبياف زبب الوناة، 

؛ للتخقيق  http://bit.do/doKBt. كازتذـت ـذدنا مه رجاؿ النباخث بقسم الهـر

 ابريل 22

9 

ـاما ابوة مخانؿة النوونية كأـ لإربفة أػهاؿ ، خبيسة زنزانتها ″ 34” سيريه بديتما زالت 

كـرؿها مرة اذرل ـلي قسم سبيه اللوـ تم ترخيلها إلي  . 2016/10/19بفذ اـتقالها نحر يوـ 

الإمه الوػوى ، خيث تفرؿت ىواؾ لإنتهاكات سذيذق خيث كُؿفت ني زنزانه شليرة ـتنه 

كالقبر ، كزغ تهذيذات لها بإنتهاؾ ـرؿها كالتفرض لها اف لم تفترؼ بحرائم لإ تفلم ـوها 

لم توتهي الؤنتهاكات الى ىرا الخذ نقغ ، بل . شىء ،كتفرؿت لإـتذاء مه الحوائيات ـليها

ُموق ـوها الذكاء بفذ تفرؿها للفذيذ مه الإمراض داذل النفتقل بفذ تخويلها لسحه القواػر 

 .http://bit.do/do72S  

 ابريل 29

 خنلت النخامية .. ني الخحز كتهتصه كتجير الحوائييه ؿذقنائل خسهتهاجم النفتقل قوة  10
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 النصرم، رئيز الحنهورية ككزير الذاذلية مسئولية زلإمة، نائل خسه ـعو خزب ماىيوور

الذزتور النفتقل، كذلك بفذ مهاجنة قوة له بذـول تطويرق الخحز كإثارة النساجيه 

كقالت ـعوة ىيئة الذناع ـه نائل، إف نائل أكؿد ذلإؿ الزيارة الأذيرة له، . الحوائييه ؿذق 

يوـ الأربق لقيت قوة كبيرة ىحنت ـلى " أف القوة ىاجنته كقامت بتوهتيصه الأربق قائلإ 

الخحز كزألوا ـليا قاـذ نيه، كقالوا إف نيه تهتيش كذرجوا كل النساجيه برق، بخحة أني 

كل خاجتي ؿاـت أك بنفوى أشد اتسرقت مه . "كقاؿ نائل ني رزالته. "شورت الخحز

كل خاجه، كـرنت إف الذاذلية بتقوؿ انهم  (أكل- موؿهات - ىذكـ - زحاير )النساجيه 

ـنلوا كذق ـلصاف أنا شورت الخحز مق أنى مفيش تليهوف أزازا، كػبفا النساجيه اللي 

أشبخوا ذطوـ كخالهيه يفوركني، ىذدت بالؤضراب ـه الؼفاـ لو خاجتي .. كانوا بيخبوني

محاتش، النهم إنهم نقلوني خحز تاني ـلصاف الحوائييه ـاكزيه يفوركنى ـلصاف أنا السبب 

 http://bit.do/dqb5i". ني اللي خطلهم

11 

أـتقل مه زوه كنض ىو كاشخابه كىنا  زوة، 16، "ـهرتوا" أخنذ إبراىيم الصهير ب 

يوميه اتفرض ... كأذتهى ني أمه الذكلة لنذة يوميه كامليه ... راجفيه مه مطيف بلؼيم 

 زاـات لخذ ما اكني 5لأبصق أنواع التفريب كانوا خاػيوه ني الخناـ كقاـذيه يلهربوا نيا 

كاتفرض للطرب كذرج مه امه الذكله ـلي الويابه اتفرض مه كير خعور النخامي ... ـليه 

... ـرض كرا ـرض كرا ـرض كتحذيذ مق تحذيذ أخنذ اتخاؿ ىو كاشخابه لنخلنة الحوايات  ..

أخنذ ...  زوه بيتخاكم قذاـ مخلنة الخوايات بتهنة قلب نؿاـ الخلم 16تديل كلذ ـوذق 

أخنذ بفذىا . خطل له خالة تسنم كىو مسحوف ككاف ىينوت نيها الخنذ هلل ربوا زترىا

جاله مرض جلذم ىو كالي مفاق بسبب أف الصنز مبتذذلش للزنزانه بتاـتهم 

أخنذ كاف ني .  دقايق بز يصونو اىلهم ني الزيارق5كمبيؼلفوش كير كل ازبوـيه 

كللأزف ػلق ـوذق مصلله .. بيلصف ـصاف تفب نحأق ... النستصهي مه خوالي ازبوع 

 http://bit.do/dqb6K. ني القلب كإرتداء ني شناـ القلب

 

 

 

  

http://bit.do/dqb5i
http://bit.do/dqb5i
http://bit.do/dqb6K
http://bit.do/dqb6K


أو انخعذيب انجًاعي في /أخبار انخكذيز و أو انخعذيب انجًاعي في /أخبار انخكذيز و

  20172017أبزيم أبزيم 
  

 أبريل 2

1 

 سهور ختى الإف، ككل يوـ تأتى لوا أذبار 7منووـوف مه الزيارة مه خوالى : زحه الفقرب

مه الزيارات بخذكث خالإت تسنم للنفتقليه داذل النقبرة التى تذـى الفقرب، كتفرؿهم 

لؤزهاؿ كقيئ ـويف بسبب نساد الؼفاـ الرل يصتركنه بأموالهم كبأزفار زياخية مه 

اللانيتريا ككالبا تلوف ذالية مه أل أػفنة كير تلك الوجبة الهازذة ختى مياق الصرب كير 

 يزيذ ـلى ذلك !!ألإ يلهى أنهم مسحونوف نى مقبرة الفقرب! ماذا يفوى ذلك؟.. متونرة

 http://bit.do/dkva3 موق الأدكية ـوهم 

 ابريل 4

2 

ما خذث اليوـ ـوذ زيارة الأىالي لإبوائهم النفتقليه بسحه النستقبل ني : زحه النستقبل

كشلوا شباح اليوـ اماـ . الؤزناـيلية كىؤلإء الريه كانوا مدتهيه قسريا مه مذة ػويلة

السحه كػلب موهم تسحيل الإزناء كل سدطيه نقغ يذذلوا لزيارة زحيه كمفهم الزيارة 

 ؾهرا تخت إساـة الصنز ما تسبب ني 2كبفذ تسحيل الإزناء كالإنتؿار ختى الساـه الػ

اللي ):  ذرج لهم اميه شرػة كقاؿ:مرض ـذد مه الإػهاؿ كالوساء اللبار جاءىم الرد

بيذذلوا زيارة مه زوة اك زوتيه تفالوا ىوا كبتوع سناؿ زيواء يرجفوا ـصاف ليهم مفاملة 

 كبفذ انتؿار اذر ػويل جاءىم الرد بانهم منووـوف مه زيارة أقاربهم كلم يسند !!(ذاشه

كباقي الزيارة ـادت مفهم مرة اذرل،  (كيز كاخذ نقغ مه الزيارة كبؼانية)لهم الإ بذذوؿ 

 مفتقل يطربوف ـه 15 يركر اف !!!دكف اف يفرنوا ما الأزباب كراء موفهم كىل ابواءىم بدير

الؼفاـ لليوـ الرابق ـلى التوالي بسحه النستقبل ني الؤزناـيلية، لسوء مفاملتهم داذل 

 http://bit.do/dkMWo .السحه كمه بيوهم الؼهل السيواكم النفتقل أنز بذكم

 أبريل 5

3 
مق ازتنرار موق الناء   الوهارق42 مفتقل لليوـ 190 ازتنرار اضراب:(2)ػرق سذيذ الخرازة 

 http://bit.do/dkM2r. كالذكاء ـوهم

 ابريل  7

4 

سلا ـذد مه أسر النخبوزيه بسحه الفقرب، إلى الوائب الفاـ، تفرض : زحه الفقرب

كقالت الصلول النقذمة ؿذ كزير الذاذلية . السحواء للطرب كالتفريب كموق الزيارات ـوهم

كمسؤكلي السحوف إف مفؿم السحواء  يفانوف مه أمراض مزموة كبخاجة للهخض الؼبي 

كأسارت الصلول إلي رنظ السحه إـؼاء السحواء، الخق ني نؿانة الزنازيه ككجرة . الفاجل

الخصرات كالأمراض النفذية، نعلإ ـه موق دذوؿ اللتب الذرازية كتفرؿهم للطرب 

 http://bit.do/dng9W. كالتفريب كتحريذىم مه ملإبسهم

 ابريل  8

5 

 يفاني مفتقلي قسم اللوثر بسوىاج مه ؾركؼ شخية كمفيصية :قسم اللوثر بسوىاج

شفبة خيث يتم اختحازىم ني اماكه مللقة لإ تذذلها الصنز كدكف نترة تريظ ػواؿ 

نترة اختحازىم منا يفرؿهم لإمراض ذؼيرة كنا يفانوف كاىاليهم مه التعيق اثواء الزيارق 

  http://bit.do/dnha7.  دقائق يوـ الحنفة مه كل ازبوعصضالتى لإ تستلرؽ 
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6 

 أـلوت مطلخة السحوف ـه مود زيارتيه ازتجوائيتيه لحنيق السحواء ـلى :زحه الفقرب

بنوازبة يوـ سم الوسيم كـيذ تخرير زيواء بذاية - ماـذا زحه الفقرب -مستول الحنهورية 

 http://bit.do/dnhcK.  مايو النقبل15 إبريل كختى 18مه ك 

 ابريل 15

7 

سلول كازتلاثة ـاجلة ـلى لساف أىالي النفتقليه ني زحه ": بوها الفنومي"زحه 

أنطخت نيها ـه قياـ إدارة السحه ني الوقت الخالي بصه خنلة " بوها الفنومي"

بالتعييق كالتحريذ الُنستنر للُنستلزمات الصدطية للنفتقليه نتم موق إدذاؿ الأدكية 

 http://bit.ly/2ompBmZ. للنفتقليه النرضى أك ختى نقلهم الى النستصهى

 أبريل 16

8 

 يواشل مفتقلي زحه أزيوط الفنومي إضرابهم كإمتواـهم ـه :زحه أزيوط الفنومي

إقالة مذير _1:  كمؼالبهم كالتالي2017 أبريل 10ازتلإـ تفييه السحه مور يوـ الؤثويه 

مستصهى السحه ك الإػباء بسبب التقطير ك الؤىناؿ خيث سدطت خالة الأزتاذ ياسر 

مؼالبة الويابة _2. القاضي انها مصاكل بالنفذة ك اتعد نينا بفذ انه سرػاف بالبولرياس

اذراج _ 3. الفامة بهتد تخقيق ني كناة ا ياسر القاضى ذاشة مق تلرار خالإت الوناة بالسحه

النرضي للفلإج بنستصهيات ذارج السحه ذاشة مه يختاجوف لفنل اسفات ك تخاليل 

تقليل اللجانة بالزنازيه خيث تتلذس اـذاد _4. كـنليات لإ تطلد مفها مستصهي السحه

النفتقليه بنا يهوؽ ازتيفاب الزنزانة الواخذة مق زوء التهوية ذاشة مق دذوؿ نطل 

السناح بذذوؿ الإػفنة التي تتفوت ادارة السحه ني ادذالها مجل موتحات _5. الطيف

السناح بذذوؿ اللتب _7. السناح بذذوؿ الإدكية_6. الألباف ك الفسل ك البلد ك الندبوزات

 http://bit.ly/2p9BPEy. زيادة مذة التريظ_9. زيادة مذة الزيارة_ 8. كالأقلإـ

 أبريل 18

9 

أشذرت رابؼة أسر مفتقلي السويز بياف ىاـ بصأف موق : زحه ـتاقة بالسويز

تتابق رابؼة : النفتقليه السيازييه مه الزيارة بركيهم بسحه ـتاقة بالسويز كاف ىرا نطه

أسر مفتقليه السويز بقلق بالم الؤجراءات التي اتدرتها السلؼات الأموية كذلك بنوق 

ـائلإت النفتقليه السيازييه ني زحه ـتاقة بالسويز مه الزيارة داذل السحه الأمر 

الرم يفذ انتهاكا جذيذا يعاؼ إلى الإنتهاكات الأذرل التي تنارزها السلؼات الأموية ؿذ 

كـليه نإف رابؼة اسر مفتقليه السويز تؼالب السلؼات الأموية . النفتقليه السيازييه 

بالسويز بطركرة السناح لفائلإت النفتقليه بزيارتهم بركيهم ، كنا تؼالبها بطركرة الؤنراج 

الهورم ـه كانة النفتقليه السيازييه كالريه قعوا مذد أخلامهم كمه شذرت بخقهم 

أخلاـ بالبراءة كلم يتم الؤنراج ـوهم ختى الآف كضركرة اختراـ تفهذاتها ني محاؿ خقوؽ 

 2017 ابريل 16النوانػق .  ىحرم1438 رجب 19الإخذ . رابؼة اسر مفتقليه السويز. الؤنساف 

 http://bit.ly/2pyc8dK. ـ

 أبريل 19

10 

 مفتقل مه مخانؿة الؤزناـيلية لإنتهاكات ، بفذ 28تفرض : زحه النويا سذيذ الخرازة

كشولهم لسحه النويا سذيذ الخرازة قادميه مه زحه ازتقباؿ ػرق، خيث قاـ مهتش 

 17النباخث ك رئيز النباخث بسحه النويا بطرب كزخل النفتقليه النرخليه يوـ الإثويه 

 ، كنا قاموا أيعا بتحريذىم مه ملإبسهم كالؤزتيلإء ـلى جنيق أكراؿهم 2017أبريل 

كمطادرتها كتركهم للووـ ـلى الأرض بذكف ملإبز أك نرش أك كؼاء ، كنا تم اقتياد أخذ 

 http://bit.do/doKBV. النفتقليه الي جهة كير مفلومة ـوذما اـترض ـلى ما خذث مفهم

 أبريل 23

11 
الفقرب بفذ انهحارات _مقبرة#مطلخة السحوف موفوا الزيارات ـه مفتقلي : زحه الفقرب

اللويستيه، النفتقليه بذأكا الوهاردة اضراب ـه الؼفاـ، بسبب موق اللصف الؼبي، موق 

موفوىم مه التريظ، . الصراء مه اللانتيه، كـوذ انتؿاـ دذوؿ التفيه ليهم بفنذ تحويفهم
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كقهلوا الوعارات، دا كير الخبز الإنهرادم، كمنووع ـوهم الهذكـ كالإزتخناـ كالطابوف، 

انقركا خياة . كلنا كاخذ يؼلب خاجة بيطربوق، دا كير اؿاءة الزنزانة اللي بتعفف الوؿر

 http://bit.do/dpvTQمفتقلي زحه الفقرب البي بينارس ـليهم ـنليات قتل متفنذق، 
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 في  في هًال طبي في يكاٌ االحخجاسهًال طبي في يكاٌ االحخجاسأخبار اإلأخبار اإل

  20172017أبزيم أبزيم 
  

 

 ابريل 1

1 

 

 ـاماه مقيم بقرية بئر 33" ىاني أبو سوسة"كسهرته " ىاني السيذ ـبذالسلإـ أبو سوسة"

 كلم يدعق كـر سرػاني باللذد اللينهاكيةالفسل، متزكج كلذيه ثلإثة مه الأبواء يفاني مه 

 له بالدركج لتقلي الفلإج، بذا إضراب مهتوح زحه الأبفاديةلأم ـلإج مق تفوت كرنظ إدارة 

ـه الؼفاـ اـتراؿا ـلى موفة إلإ انه زاءت خالته الطخية كتفرض للؤكناء مطاب بخالة 

ة توقيق اللصف الؼبي ـليه  تصوحات مور الدنيز الناضي كختى الآف كتؼلب أسرته سـر

كإخالته إلى إخذل النستصهيات النتدططة أك مستصهي أكراـ دموهور لبخث إملانية 

ات الليناكية كإجراء النسد الررم كبتوهير النادة الداشة بالؤنراج  ـلإجه كتلقيه الحـر

.  أسهر ػبقا للقانوف6الطخي ـوه كمتابفته مه ذلإؿ مهتش الطخة ـقب الؤنراج ـوه كل 

 كشذر بخقه خلنا هبالسحه 2015ني السابق مه يونيو " أبوسوسة"كاف قذ ألقي القبظ ـلى 

 http://bit.do/dkuZy.  ألف جوية93النؤبذ ككرامة مالية قذرىا 

2 

زحه ، إماـ كذؼيب بأكقاؼ مذيوة الووبارية مختحز داذل ـبذ الرازؽ ـلي إزناـيل

ـ قبل اـتقاله بػسبق 2014 يونيو 14 قاـ بإجراء ـنلية جراخية لللذة الذرقية يوـ الأبفادية

انهطاؿ الفيويه سهور كقذ أشيب نتيحة مرضي باللذة بحخوظ ني ـيوي منا تسبب ني 

تم إذبار إدارة السحه النتنجلة ني ؿباط النباخث .  ني الرؤية نهائياـه بفعهنا البفظ

 كالي الآف لإ جذكل مه ىرق الصلول كإذا 2016 ديسنبر4ـه مرؿه كخالته الطخية مه يوـ 

اية . ؾل ىرا الحخوظ ني ـيوة زوؼ يؤدل إلى نقذاف للبصر مق ـذـ توانر الـر

 http://bit.do/dkuZY. بالنستصهى النوجود بالسحه لإ يوجذ به أػباء كلإ ذذمات

 أبريل 2

3 

الؼالب بالهرقة الجانية بللية الهوذزة جامفة ػوؼا، يستنر لليوـ ” أنز مطؼهى مرسي“

التازق كالجلإثيه ـلى التوالي ني إضرابه ـه الؼفاـ، بسبب الإنتهاكات النستنرة بخقه 

كأنادت أسرة الؼالب ني . كرناقه مه موق مه الزيارات كالتريظ كزوء ني النفاملة

تذىور ني خالته الطخية  يفاني مه (2)زحه سذيذ الخرازة سهادتها أف نحلها النختحز ني 

 http://bit.do/dku9mبسبب الإنتهاكات النستنرة بخقه، بفذ إضرابه ـه الؼفاـ 
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 أبريل 3

4 

 ـاـ، ػالب بالهرقة الأكلى بللية الآداب جامفة الؤزلوذرية، كذلك ني مقر 19، كريم مذخت

أـراض التفب ؾهرت . ، منا أدل لتذىور سذيذ ني خالته الطخية برج الفرباختحازق بسحه 

ـليه مور نترة كتنجلت ني إكناءات كزرقاف ني الحسم كدكذة مستنرة، لله مستصهى 

السحه كانت تقرر ني كل مرة أنها خالة كير ىامة، ختى تذىورت خالته بصذة نقامت 

كـر ني مستصهى السحه بتخويله ـلى الهور لنستصهى ذارجية كالتي اكتصهت كجود 

 http://bit.do/dkvcg. ، كالآف تم خحزق ني الفواية النركزة النر

5 

، خيث زحه بورزفيذ زوة، يفاني مه الؤىناؿ الؼبي النتفنذ داذل مخبسه ب17، ـلي راسذ

 كخالته الطخية تزداد ذؼورة يومان بفذ كـر سرػاني ـلى الرئة كالفنود الهقرميفاني مه 

يوـ، ذاشةن بفذ نصل الفنلية الحراخية التي أجراىا مور أربفة أسهر بالأذف الذاذلية نتيحة 

اية الطخية داذل السحوف كقذ شذر قرار مه مخلنة الحوايات . الؤىناؿ الؼبي كـذـ الـر

بفرؿه ـلى مستصهى أكراـ الؤزناـيلية لؤـذاد تقرير ـه خالته الطخية؛ كمق ذلك قامت 

إدارة زحه بورزفيذ بترخيله إلى زحه دموهور، نقذـ مخاميه إلى الويابة كالوائب الفاـ 

 يوـ؛ كلله تم إىناله 25بصلاكم ـذيذة، خيث كاف مه النهترض أف يتم ـرؿه مور أكجر مه 

 3 أبريل، كيوـ الإثويه 2تفنذا ختى زاءت خالته الطخية، كلم يتم ـرؿه إلإ يوـ الأخذ 

ف محرد ـنلية ألأبريل، رنظ أذطائي التخاليل بنستصهى الأكراـ زخب ـيوة لتخليلها 

 http://bit.do/dkve9. السخب نيها ذؼورة ـلى خياته

6 

كصهت الذكتورة موار، زكجة الطخهي النفتقل ىصاـ جفهر، أف زكجها ُنقل : ىصاـ جفهر

كـر ني البركزتاتا كنقذاف ) ختى لإ يستلنل ـلإجه زحه الفقرببأكامر مه الذكلة إلى 

 http://bit.do/dkvf6. كتم  موق الأكل كالنياق ـوه (تذريحي للوؿر

 أبريل 4

7 

نى خوالي الساـة الفاشرة مساء دذل ني خاله إكناء كإـياء سذيذة كقذ تم  : أنز أخنذم

اية الطخية كتركيب له زحه الفقربأذرق إلى ـيادة   الرم لإ يوجذ بها ال نوع مه أنواع الـر

مياق زائذق ـلى انز يفانى مه كجود . مخاليل كإـادته الى الزنزانة كىو ني شخة متذىورة

 http://bit.do/dkM23 منا قذ تسبب ني نقذاف ني الراكرة كالوؿرالنر

 أبريل 6

8 

مه الإدارة ..بذكف اذف نيابه كبذكف زبب كاؿد   قبظ ـليه: ـبذهللا الذيساكم السيذ

 زوه كمالوش ال نصاط زياسى ككاف رايد 60ـنرق .  ؾهرا ؼضصط/ع/غالتفلينيه للنوونية يوـ 

اللبذ ـوذة أمراض ذؼيرة زل ..سهريه كيؼلق ـالنفاش .يسوم مفاسة ـصاف باقي له 

 كِني أدكية لو مدذىاش بيتفب كنؿاـ كالسلر كالعلغ كالخسازية النزموة كؿيق توهز

 http://bit.do/dkM4c كميوهفش يتفرض لأم اتربه  اكل مفيه لإـز ينصى ـليه

 أبريل 7

9 

ا يفاني مه إىناؿ ػبي جسيم مه قبل إدارة 26 - ـبذ هللا زنير دمحم ـؼية أبو ىادية  ـامن

اية الؼبية النوازبة لخالته أك نقله إلى بليناف ػرقمقر اختحازق  ، التي ترنظ تونير الـر

كىو " متلإزمة النارناف"يفاني ـبذ هللا مه مرض يذـى . مستصهى متدطض لفلإجه

مرض كراثي يطيب الأنسحة العامة النسؤكلة ـه قوة كتنازك الفؿاـ كالأكـية الذموية، 

 27مور اـتقاله بتارير . كبخاجة إلى الإنتؿاـ ني الفلإج كمتابفة الؼبيب بطورة دكرية
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، أشيب بفذة معاـهات للنرض، كاذتلإؿ النقذرة البصرية لذيه،آلإـ ني ؾهرق 2014ديسنبر

كرقبته، بالؤؿانة إلى إشابته بانزلإؽ ني الهقرة الجالجة كالرابفة ني الفنود الهقرم، بسبب 

كني ؾل .  ـذـ النقذرة ـلى الووـ أك الحلوس بطورة شخية نتيحة التلذس داذل الزنزانة

ازتنرار اختحازق ني أكؿاع زيئة ككير آدمية تأذرت خالته الطخية ني التردم منا أدل إلى 

نقله إلى مستصهى السحه أكجر مه مرة، كالتي أكصى الأػباء بها بطركرة نقله لنستصهى 

النويل الحامفي لؤجراء ـنلية جراخية بالقلب، كـنل بفظ الأسفة اللإزمة كإلإ تفرؿت 

 http://bit.do/dng3K. خياته للدؼر، إلإ أف كل تلك الؼلبات قوبلت بالرنظ

 أبريل 12

10 

 ابه مذيوة الفريش ينر بأزمة شخية ني مقر اختحازق أنز خساـ بذكمالؼهل النفتقل 

 ، خيث ترنظ إدارة السحه إخعار الؼبيب لللصف ـليه ، بالؤؿانة لنوق بسحه النستقبل

 مور مور اكؿ إضرابه ـه الؼفاـانز بذكل اـله / يركر اف الؼهل النفتقل. مه زيارة أىله 

. سهر ابريل بسحه النستقبل مه اجل الخطوؿ ـلى خقوقه كنفتقل كالنفامله اللرينه

http://bit.ly/2nMKLzf 

 أبريل 13

11 

 زوة، موؾف بنذرية التوؿيم كالؤدارة، يقيم بنخلة دموة بالذقهلية، 50، ـاػف أبو زيذ

العلغ ، خيث يفاني مه زحه النوطورة الفنومييتفرض للؤىناؿ الؼبي داذل مخبسه ب

، كتذىور خالته الطخية يوما كنقذاف اتزاف بسبب مصاكل ني الأذف الوزؼي كجيوب أنهية

مارس، كنور إناقته لم 15بفذ يوـ إلإ أف زقغ ملصيا ـليه كأشيب بخالة كجياف يوـ 

يستؼيق الرؤية بفيوه اليسرل نهائيان، كذىبوا به إلى النستصهى بواء ـلة ػلبه كتم أجراء 

أسفة له، إلإ أف كاف ىواؾ تباػؤ سذيذ ني الؤجراءات كازتلإـ الأسفة، ختى أنه أـادكق إلإ 

كـوذما ". مهنتوا نوقلك كبز" مخبسه دكف ازتلإـ الأسفة، كقالت له إدارة السحه نطان 

ازتلنت إدارة السحه الأسفة كانت الوتيحة بوجود كتلة كـر ـلى اللذة الودامية ؿاكؼة 

ـلي الفطب البصرم كالتقاػق البصرم مق اختناؿ كجود نزيف داذل الوـر أدم لتذىور ني 

أبريل تم نقله إلى النستصهى، كأراد الؼبيب خحزق إلإ أف إدارة السحه 2بتارير . درجة الوـي

ـنلية " أبو زيذ"كاف مه النهترض أف يحرم . قامت بإـادته إلى مخبسه دكف تلقيه الفلإج

كانت قوات . جراخية يوـ أمز إلإ أف مذرية الأمه رنعت نقله بسبب التذاـيات الأموية

، أثواء تواجذق ني ـيادة التأميه بالنحزر ني 2017 يواير 20الأمه قذ ألقت القبظ ـليه بتارير 

النوطورة، لللصف الؼبي ـليه، لأنه كاف يفاني مه نزيف كالتهابات بسبب ـنلية أجراىا 

 http://bit.ly/2phOOkm. قبل أزبوـيه

12 
 داذل مخبسه مرض الذرفزوة، يتفرض للؤىناؿ الؼبي بفذ إشابته ب28، ـلي مبركؾ الهقي

بلبسحه الفقرب   http://bit.ly/2ofdI2c. ، كقذ تم نقلة إلى مستصهى زحه أبو ـز

 أبريل 16

13 

 أياـ كارتهاع ني درجات الخرارة صض مور الخنى مه زحه بوها الفنومي النفتقل بػذالذ ناركؽ

. بازتنرار كدذل ني خالة إـياء سذيذة جذا كاكجر مه مرة يؿوه باقي مه مفه أنه مات

http://bit.ly/2ompBmZ 

14 
 البوازير كمطاب بوزيف خاد النفتقل بػسحه بوها الفنومي مريظ بـلي دمحم إزناـيل

 http://bit.ly/2ompBmZ. كمفرض للنوت ني أم كقت للجرة الوزيف

15 

، 2ذالذ ـبذ الفزيز أبوؿيف يتفرض للؤىناؿ الؼبي داذل مخبسه بسحه ػرق النصذد 

. خيث أنه مريظ بسرػاف ني الذـ كتتفوت إدارة السحه ني ـلإجه ختى الآف

http://bit.ly/2ohMpF9  

مه أبواء مركز أسنوف بنخانؿة النوونية، تراجفت بصلل كبير خالته الطخية بفذ -نرج أميه  16

 مور أزبوـيه ، كرنظ إدارة شرخ ني قذمه ؿزحه سبيه اللوـتفرؿه داذل مقر اختحازق ب

http://bit.do/dng3K
http://bit.do/dng3K
http://bit.ly/2nMKLzf
http://bit.ly/2phOOkm
http://bit.ly/2phOOkm
http://bit.ly/2ofdI2c
http://bit.ly/2ofdI2c
http://bit.ly/2ompBmZ
http://bit.ly/2ompBmZ
http://bit.ly/2ompBmZ
http://bit.ly/2ohMpF9


كتستليث أسرته للسناح له بالفلإج بفذ تفرؿه لووبات . السحه ذركجه للنستصهي للفلإج

الم سذيذة بسبب الصرخ للرم يفاني موه ، كزغ تدوؼ مه تذىور خالته الطخية أكجر أك 

 تفرض قذمه للبتر نتيحة الؤىناؿ الؼبي النتفنذ ، كـذـ موانقة إدارة السحه ـلي ـلإجه

.http://bit.ly/2pIrRWV 

 أبريل 17

17 

 زحه جنطه ـاما، يتفرضه للؤىناؿ الؼبي داذل مخبسه ب18، ـبذ الرخنه ـبذ الرازؽ دمحم

 كقامت إدارة السحه بترجيله لنستصهى برج الفرب ني الخحر الذرفإثر إشابته بنرض 

ـبذ "قامت إدارة زحه برج الفرب بتلريب . الطخي الداص بنرض الذرف لتلقي الفلإج

  http://bit.ly/2oJATDC. لسحه جنطه الفنومي بوهاية سهر نوننبر الناضي" الرخنه

 أبريل 18

18 

سذيذ الخرازة بنذيوة النويا الحذيذة، الجلإثاء، إثر زحه النويا  زوة تونى ب40 ، .ع.رمعاف ص

، قبل أزبوع كاخذ «لوكينيا الذـ» كونه مريعنا بػجلؼة بالأكردة الفنيقة بالساقيهإشابته ب

 http://bit.ly/2pPayTU. مه إتناـ مذة ـقوبته

 أبريل 20

19 

 بذموهور بالبخيرة، زحه الأبفاديةركم خطوله ـلى تصريد الويابة، تتفوت إدارة :  ـنرك دمحم

ني ـلإج النفتقل خيث أنه يختاج آسفة ـاجلة ـلى ركبته، كإدارة السحه ترنظ ذلك ما يورر 

 آلإـ خادة ني الركبة نتح ـوها شفوبة ني الخركةب" ـنرك"أشيب . بتذىور خالته الطخية

كآلإـ تنوفه مه الووـ ، كقذ خطل ـلى تصريد مه الويابة الفامة بإجراء أسفة رنيه 

 http://bit.do/doKJG. ملواػيسي ، لله إدارة السحه تنوفه مه القياـ بها 

20 

 ، اخذ سباب ابوالنؼامير بنخانؿة البخيرة ، ذريح كلية التحارة ككاف يفنل اخنذ نصر ـبيذ

 2015 لسوة 908 ـلي ذمة القعية رقم 6/5/2015مخازب بصركة ايركتك ، تم اـتقاله بتارير 

خصر امه الذكلة إدارم كادم الوؼركف ، ؾهر بفذ ـذة أياـ ني مستصهى كهر الذكار الفاـ 

بتر ني يذق كقذمه مق كجود كسور ني ك% 70به خركؽ ني الوجه كالحسذ تحاكزت نسبتها 

ؾل قرابة الفاميه ني إىناؿ ػبي كـذـ إجراء أم جراخات له ركم تذىور . باقي الحسذ

خالته، توقل ذلإؿ تلك الهترة بيه مستصهيات السحوف الندتلهة كالي القصر الفيوي 

قامت قوات . بالقاىرة لله كل مستصهي يردكا ـليه كـلي ذكيه لإ يتونر لذيوا إملانيات

تركيب “ ، لفنل ـنلية 21/3/2017الأمه بوقله لنستصهي الواريناف بالؤزلوذرية بتارير 

،ؾل داذل كرنة ” شرائد كمسامير برراـه الأينه كتركيب ػرؼ شواـي بالقذـ الينوي

كبفذ ذركجه أكذ الأػباء ـلي أىنية كجودق داذل ..  زاـات 6الفنليات لأكجر مه 

النستصهي لإزتلناؿ بفظ الحراخات الأذرل كمتابفة الفنلية كـنل ـلإج ػبيفي ، لله 

 بفذ يوميه 23/3/2017 بتارير زحه الأبفاديةقوات الأمه لم تستحب لرلك كقاموا بترخيله ؿ

اية ػبية مه زحه الأبفادية ” نصر“مور ذلك التارير لم يدرج . مه إجراء الفنلية كدكف أم ـر

بذموهور للتليير ـلي الحركح كلإ ـنل أم ـلإج ػبيفي، كيفاني مه آلإـ سذيذة ملاف 

بذأ إضراب ـه الؼفاـ أمز ني زحه الأبفادية بسبب تفوت . الحراخات التي أجراىا

 http://bit.do/doKYz. مطلخة السحوف ؿذق كالؤىناؿ الؼبي النتفنذ لخالته

 أبريل 28

21 

 زوة، مهوذس مذني، أخذ أبواء مذيوة 62" مطؼهى رزؽ إزناـيل الدولي"يفاني النفتقل 

دموهور بالبخيرة، للؤىناؿ الؼبي داذل مخبسه بسحه الأبفادية بذموهور، خيث أنه مريظ 

قلب كتطلب شراييه كتركيب دـامات القلب كيختاج الى إجراء ـنلية قلب مهتوح كنا أنه 

يطاب بووبات قلبية تؤدم لهقذانه الوـي أثواء زيرة ني الصارع كقبيل إـتقاله كخذثت له 

داذل مخبسه ـذة مرات دكف متابفة اك ـلإج، ك مريظ زلر كيطاب بليبوبة زلر، كيفاني 

كقذ  .ايعا مه إرتهاع ؿلغ الذـ كأشيب بتحلؼات أزهل ـيويه كلإ تتونر له أدكية السيولة

أكؿد الؼبيب النتابق لخالته الطخية أنه يختاج ـنلية جراخية ـاجلة لتركيب دـامات 

http://bit.ly/2pIrRWV
http://bit.ly/2oJATDC
http://bit.ly/2oJATDC
http://bit.ly/2pPayTU
http://bit.ly/2pPayTU
http://bit.do/doKJG
http://bit.do/doKJG
http://bit.do/doKYz


لتوزفة شراييه القلب الخالة متأذرة كتختاج تخرؾ سريق كالدؼورة إشابته بحلؼة لإ ينله 

ة إجراءق ـنلية جراخية ـاجلة ـلى نهقته كإجراء  .إنقاذق بفذىا  كتنؼالب أسرته بسـر

نخوشات ػبية لتركيب دـامت بالقلب، كنقله إلى مستصهي متدطض لبذء الفلإج ـلى 

جذير  .نهقته الداشة، كـرؿه ـلى لحوة متدططة للؤنراج ـوه شخيان، كالؤنراج ـوه شخيا

" الدولي" أف الويابة الفسلرية بالؤزلوذرية أمتوفت مه الؤػلإع ـلى ػلب بفرض بالإـتبار

ـلى النستصهي كرنظ مذير الويابة الوقاش خوؿ ذؼورة خالته كقاؿ مولم للسحه ، تم 

   http://bit.do/dqb58 . الطخي ـوه الؤنراج تؼالب ةقعائيرنق دـول 

22 

 اشابة الؼالب اخنذ دمحم سبل بحلؼة ني ذراـة الأيسر داذل زحه الخطرة بالأزلوذرية

جهاد ـصرم بتقذيم ػلب الي / كقامت مخاميه مركز ـذالة للخقوؽ كالخريات بالإزلوذرية أ

 متدططة كني انتؿار التقرير الؼبي مستصهيمأمور السحه باللصف ـليه كنقله الي 

 ظضؾضيركر أف اخنذ مخلوـ ـليه بدنز زووات زحه ني القعية رقم . مه ـيادة السحه

  http://bit.do/dqb6Q . الذذيلة  جواياتػضصطلسوة 

 أبريل 29

23 

مه كهر الصير، للفذيذ ” ـهركتو”الصهير بػ-  ـاـ16-أخنذ إبراىيم /يتفرض الؼهل النفتقل 

 مور القبظ التفسهي ـليه ىو كـذد مه زملإئه أثواء ـودتهم مه مطيف الإنتهاكاتمه 

 بإذهائهم قسريا ني أخذ مقرات الأمه الوػوي ، تفرض الإنتهاكاتبذأت . بنذيوة بلؼيم

ؾل ذلإؿ اليوميه مختحزا بخناـ ، كتفرض - نبخسب أسرته-ذلإلها ىو كزملإئه للتفريب ، 

  زاـات ختى أكنى ـليه ، كنا تفرض للطرب ذلإؿ تلك الهترة5للطفق اللهربائي لنذة 

تم ـرؿه ـلى الويابة دكف مخاميه ، كتم التحذيذ له مرات كجيرة ختى تم إخالة القعية .

 !!للنخلنة ، يخاكم أخنذ كزملإئه أماـ مخلنة الحوايات بتهم موها تهنة قلب نؿاـ الخلم

تفرض أخنذ ني مقر إختحازق لخالة تسنم ككادت أف تودم بخياته قبل أف يتم إزفانه ، كنا 

 5أشيب بنرض جلذم نتيحة ؾركؼ الؤختحاز السيئة كـذـ تفرؿهم للصنز ، كزيارتهم 

مور أزبوع مطى ، تم نقل أخنذ للنستصهى بفذ تذىور كبير ني . دقائق نقغ كل أزبوـيه

خالته الطخية ، كاكتصف الأػباء بوجود مصللة ني القلب كإشابته بإرتداء ني شناـ 

القلب، ختى الآف لإ يتلقى أخنذ أم ـلإج ، كاكتهت إدارة السحه اللصف ـليه كتخذيذ 

اية له ما يهذد خياته  http://bit.do/dqb6r. مصللته نقغ كترنظ تقذيم أم ـلإج أك ـر

24 

بذُلإ مستصهى " نونر له الفلإج: "زكجة شخهي رشذ.. بفذ إشابته بخطوة ـلى الللى

 29قالت زكجة، زامخي مطؼهى، الطخهي بصبلة رشذ الؤذبارية، اليوـ السبت  السحه

كتابفت أنه لإزاؿ مريعنا ختى  .، إنه مرض خطوات الللى، ذلإؿ الصهر الناضي2017إبريل 

الآف، دكف خطوله ـلى ـلإج مه مستصهى السحه، موؿخة أنها مه تونر له الفلإج، ذلإؿ 

  http://bit.do/dqesP .ػرقزيارتها له، بسحه ليناف 
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  20172017 في أبزيم  في أبزيم قسزيقسزيالالخفاء خفاء أخبار اإلأخبار اإل
  

  

 ابريل 1

1 
مور اـتقاله ” أزامة دمحم إبراىيم جويذم“النهوذس   تواشل الؤذهاء القسرم بخق:أزامة دمحم

 http://bit.do/dkuZR.  مه موزله بخذائق الأىراـ بالحيزة2017 مارس 27نحر يوـ الإثويه 

2 

ببلإغ بتللراؼ لوزير الذاذلية " بذر دمحم بذر" تقذمت شباح اليوـ ابوة الطخهي :بذر دمحم بذر

تؼالبه بإجلإء مطير كالذىا كالؤنطاح ـه ملاف اختحازق، بفذ أف ألقت قوات الأمه القبظ ـليه 

  http://bit.do/dku3J.  مارس كإذهاءق  قسريا ختى اليوـ29يوـ الأربفاء الناضي 

 أبريل 2

3 
 القبظ ـلى الذكتور دمحم الفوضي نائب الحراخة نحر اليوـ مه موزله كلإ تفلم :دمحم الفوضي

 http://bit.do/dku7G. الأسرة سيئا ـه مطيرق

 ابريل 3

4 

مخنود أخنذ ـبذ “ بخق الصاب 2017ازتنرار الؤذهاء القسرم مور أكؿ أبريل : مخنود أخنذ

أخذ أبواء قرية اللفابى الحذيذة التابفة لنركز زوورس مه الهيوـ، كيفنل كهربائي  ” الخنيذ

 http://bit.do/dkvbZ. لليوـ الجالث ـلى التوالي

5 

 تواشل قوات الأمه بنركز يوزف الطذيق بنخانؿة الهيوـ الؤذهاء القسرم بخق :ـنر مخنود

ـامل خر كاخذ أبواء القرية - ـاـ25-” ـنر الؼخاف ” ـنر مخنود ابراىيم زوهابي ، كالصهير ب 

الأكلى كرب قاركف ، كالرم تم القبظ التفسهي ـليه مه كنيه أموي بلوـ أكسيم ـلي ػريق 

 مارس الناضي كتم اقتيادق لنلاف محهوؿ كلم يتم ـرؿه ـلي الويابة ختى 8الهيوـ – القاىرة 

 http://bit.do/dkvcQ. الآف

6 

كأخذ أبواء قرية - ـاـ42-أخنذ السيذ دمحم /كنا تواشل إذهائها القسرم بخق : أخنذ السيذ دمحم

 29بؼه اىريت التابفة لنركز يوزف الطذيق كالرم تم القبظ التفسهي ـليه ـصر الأربفاء 

 مه مقر ـنله بالصهر الفقارم بالهيوـ كاقتيادق لنلاف كير مفلوـ كلم يتم مفرنة 2017مارس 

 http://bit.do/dkvcQ . ملاف اختحازق ختى الآف

http://bit.do/dkuZR
http://bit.do/dkuZR
http://bit.do/dku3J
http://bit.do/dku3J
http://bit.do/dku7G
http://bit.do/dku7G
http://elshehab.net/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%ae%d9%81%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b3%d8%b1%d9%8a-%d8%a8%d8%ad%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%a7%d8%a8-%d9%85%d8%ad%d9%85%d9%88/
http://elshehab.net/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%ae%d9%81%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b3%d8%b1%d9%8a-%d8%a8%d8%ad%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%a7%d8%a8-%d9%85%d8%ad%d9%85%d9%88/
http://elshehab.net/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%ae%d9%81%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b3%d8%b1%d9%8a-%d8%a8%d8%ad%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%a7%d8%a8-%d9%85%d8%ad%d9%85%d9%88/
http://elshehab.net/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%ae%d9%81%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b3%d8%b1%d9%8a-%d8%a8%d8%ad%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%a7%d8%a8-%d9%85%d8%ad%d9%85%d9%88/
http://elshehab.net/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%ae%d9%81%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b3%d8%b1%d9%8a-%d8%a8%d8%ad%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%a7%d8%a8-%d9%85%d8%ad%d9%85%d9%88/
http://bit.do/dkvbZ
http://bit.do/dkvbZ
http://bit.do/dkvcQ
http://bit.do/dkvcQ
http://bit.do/dkvcQ
http://bit.do/dkvcQ


7 

ػالب بللية خازبات –  ـاـ 20 -أخنذ ـبذالخهيؽ ـبذالخليميتفرض للؤذهاء القسرم الصاب 

لليوـ الجلإثوف ـلى التوالي بفذ القبظ التفسهي ـليه مه كنيه ”  أكتوبر6كمفلومات جامفة 

للصرػة بنوؼقة كوـ أكسيم أثواء ذىابه لحامفته ، كاقتيادق لحهة محهولة ، دكف الؤنطاح ـه 

  http://bit.do/dkvcQ . ملاف اختحازق أك ـرؿه ـلى الويابة ختى اليوـ

8 

 زوة، يقيم بنذيوة 47، "أشرؼ ـنر ذؼاب" لإ تزاؿ قوات الأمه ُتدهي :أشرؼ ـنر ذؼاب

، مه مقر 2017 مارس 26كردازة بالحيزة، لليوـ التازق ـلى التوالي، مور تارير اـتقاله ـصر يوـ 

 http://bit.do/dkveq. ـنله بصركة ـلإج بأكتوبر 

 ابريل 4

9 

تواشل قوات الأمه باللربية جرينة الؤذهاء القسرم للنواػه دمحم ـلإء دمحم : دمحم ـلإء دمحم

 20كذلك مور اـتقاله مه موزله بالنخلة اللبرل باللربية يوـ  (مخازب–  زوة 25)ـلي الذيه 

. مارس الناضي كتم اقتيادق لحهة كير مفلومة كلم يستذؿ ـليه ختى اللخؿة 

http://bit.do/dkvhG 

10 
النخلة -  مه مخانؿة اللربية 2017-3-13 زوة مدتهي مه يوـ 30 خاـز مخنود مطؼهي اخنذ

 http://bit.do/dkviA. اللبرل

11 
 زوة مه مذيوة الفريش تم اـتقاله مور ثلإث زووات كمه عط، أخنذ مخنود ـؼا هللا الطوني

 http://bit.do/dkMWJ.. زاـتها مخذش يفرؼ ـوه خاجة

 أبريل 5

. 2017 مارس 27 زوة، تم اـتقاله مه مقر ـنله بتارير 27، ذالذ ـبذ الوىاب ـلي الذيه 12

 2017 أبريل 1، تم اـتقاله مه مقر ـنله داذل النذرزة، يوـ أينه ـبذ الوىاب ـلي الذيه 13

 2017 أبريل 2، تم اـتقاله نحر يوـ الأخذ مطؼهى مخنود خنودة 14

 http://bit.do/dkMYZ. 2017 أبريل 2، تم اـتقاله نحر يوـ الأخذ دمحم خوالة 15

16 

 مارس 16اـتقاؿ الطخهي، مذير تخرير محلة الندتار الؤزلإمي يوـ : أخنذ ـبذ النوفم زىراف

 مه كورس شخانة ني مركز أدمير للتفليم كلإزاؿ ني الإذتهاء القسرم خيث تواردت الأنباء 2017

بتفرؿه لؤػلإؽ الرشاص ـليه كنقله الي النستصهي كلله لم يستؼق اخذ رؤيته ختي الآف 

 http://bit.do/dkM2d. كلإزاؿ قيذ الؤذهاء القسرم كخياته مفرؿه للدؼر

 أبريل 6

17 
الؤذهاء القسرم مه كردازة لليوـ الجالث ـلى التوالي كذلك بفذ القبظ التفسهي : أخنذ خلني

 http://bit.do/dkM3V. 2017 أبريل 3ـليه مه موزله بنوؼقة كردازة يوـ الإثويه 

 أبريل 8

18 

 أياـ مه الؤذهاء القسرم، الؼالب بالهرقة السادزة بللية الؼب جامفة 7: أخنذ ـلى الخحار

 إبريل الحارم مه 2ػوؼا خيث صرخت أسرة الؼالب أف قوات الأمه قذ اذتؼهت نحلهم نحر 

موزله كذلك بفذ اقتخاـ النوزؿ كتخؼيم مختوياته ككرلك موزؿ ـنه النحاكر لهم ك تم إرزاؿ 

  http://bit.do/dnhbU. التللرانات إلى الوائب الفاـ ني تحاىل تاـ مه الحهات النفوية 

19 

مطؼهى / تواشل قوات الأمه بنخانؿة الحيزة الؤذهاء القسرم بخق الصاب: مطؼهى الركبي

ػالب بللية الآداب جامفة خلواف مه كردازة ، كذلك بفذ القبظ -  ـاـ23-دمحم نتخي الركبي 

كاقتيادق لحهة - بوي محذكؿ- مه أخذ سوارع قريته 2017 مارس 30التفسهي ـليه يوـ الإثويه 

 http://bit.do/dnhb3. محهولة

20 
للصهر السادس ـلى التوالي النطير النحهوؿ للنهوذس أخنذ جناؿ  مهوذس : اخنذ جناؿ

 زبتنبر مه كنيه عطزوة تم اذتؼانه يوـ غظكينيائي مه مخانؿة أزواف متزكج كلذيه ػهلتاف 

. مركرم بالقاىرة مخلوـ ـليه كيابيا بالسحه النؤبذ كإلى اليوـ ما زاؿ مدتهي اذتهاء قسريا

http://bit.do/dkvcQ
http://bit.do/dkvcQ
http://bit.do/dkveq
http://bit.do/dkveq
http://bit.do/dkvhG
http://bit.do/dkviA
http://bit.do/dkviA
http://bit.do/dkMWJ
http://bit.do/dkMWJ
http://bit.do/dkMYZ
http://bit.do/dkMYZ
http://bit.do/dkM2d
http://bit.do/dkM2d
http://bit.do/dkM3V
http://bit.do/dkM3V
http://bit.do/dnhbU
http://bit.do/dnhbU
http://bit.do/dnhb3
http://bit.do/dnhb3


http://bit.do/dnhcx  

 http://bit.do/dnheC الإذتهاء القسرم للتالية أزناءىم مه أبواء قرية البطارػة 21

ينا مور 60، السيذ مسفذ بذكل 22 ا، مدتهي قسر .  مارس الناضي28 ـامن

ينا مور 43، ـلإـ ـلإـ السبق 23 ا، مدتهي قسر .  مارس الناضي29 ـامن

ينا مور 46، ىاني ـلإـ السبق 24 ا، مدتهي قسر .  مارس الناضي29 ـامن

ينا مور 40، إبراىيم ـلإـ السبق 25 ا، مدتهي قسر .  مارس الناضي29 ـامن

ينا مور 31، خنذ زويلم البسيونى 26 ا، مدتهي قسر .  مارس الناضي29ـامن

ا45، أزامة الصربيوي زاىر 27 .  ـامن

28 
ينا مور 25، ـبذ الرخنه نتخى ـوض ا، ذريح كلية درازات ازلإمية، مدتهي قسر  مارس 30 ـامن

. الناضي

ا38 نفيم سلبي مخهوظ 29 .  ـامن

ينا مور 18، دمحم أينه أبوـلي 30 ا، مدتهي قسر .  أبريل الحارم1 ـامن

ينا مور زامى ـاصى 31 .  أبريل الحارم2، مدتهي قسر

32 
ينا 47، جناؿ نرخات ا، مذرس بالنذرزة الزذرنية، كتم اـتقاله مه مخل ـنله، ، مدتهي قسر  ـامن

.  أبريل الحارم2مور 

ينا مور 18، دمحم شادؽ ـاصى 33 ا، ، مدتهي قسر .  أبريل الحارم2 ـامن

ينا مور 21، نحم الذيه ـاػف ـياد 34 ا، ، مدتهي قسر .  أبريل الحارم2 ـامن

35 
ا، مذرس 40 مذخت نايذ للة انحليزية، مه ـزب الوهعة، تم اـتقاله مه مقر ـنله  (ُمفلم) ـامن

ينا مور  .  مارس الناضي30بالنذرزة التفلينية بالركؿه، مدتهي قسر

ينا مور 45، كائل ـبذ الفؿيم ـبذ الفؿيم الهار 36 ا، نحار، مدتهي قسر .  أبريل الحارم2 ـامن

ينا مور 17، أخنذ زكريا الصيوذى 37 ا، مدتهي قسر .  أبريل الحارم3 ـامن

ينا مور زامى ذلف ـنر 38 .  أبريل الحارم3، مدتهي قسر

ينا مور ىادل الزيات 39 .  مارس الناضي28، مدتهي قسر

ينا مور سادل الزيات، 40 .  مارس الناضي28 مدتهي قسر

ينا مور رنفت رنفت أبوكزالة 41 .  أبريل الحارم2، مدتهي قسر

ينا مور دمحم زيذ ـاصي 42 .  أبريل الحارم6، اـتقل مه كرسة بالدياػة، ، مدتهي قسر

 أبريل 9

43 

كربيه النصرية للأدكية مدتهي ال زوة يفنل بالصركة ا28دمحم ـبذ الفاػى الخنادل ـلى سنز 

.  ابريل الحارم مه موزله ني الؤزلوذرية5قسريا بفذ إلقاء القبظ ـليه مور يوـ 

http://bit.do/dnjxo  

44 
ا، مركز بسيوف، متزكج كلذيه 35، أينه مهرح السيذ  نبراير 17 مه الأبواء، مدتهي مور 2 ـامن

2017http://bit.do/dnjxW 

45 
ا، قرية أبو خنر 44 زنير أخنذ مراد،  2بسيوف، رئيز ملتب بنساخة ػوؼا، متزكج كلذيه -  ـامن

 2017http://bit.do/dnjxW نبراير 22مه الأبواء، مدتهي مور 

ا، قرية نحريح 28، شريف مخنود الفراقي 46  نبراير 17بسيوف، متزكج، مدتهي مور -  ـامن

http://bit.do/dnhcx
http://bit.do/dnheC
http://bit.do/dnheC
http://bit.do/dnjxo
http://bit.do/dnjxW
http://bit.do/dnjxW
http://bit.do/dnjxW
http://bit.do/dnjxW
http://bit.do/dnjxW
http://bit.do/dnjxW


2017http://bit.do/dnjxW 

47 
ا، متزكج كلذيه 35، دمحم ـيذ قؼب خسيه  مه الأبواء، مخازب بوقابة النخاميه بؼوؼا، 3 ـامن

 2017http://bit.do/dnjxW نبراير 20مدتهي مور 

48 
ا، قرية قرانصوا 21، خنذ شلإح ـلي سوسة  نبراير 9بسيوف، مدتهي مور -  ـامن

2017http://bit.do/dnjxW 

49 
ا، مركز بسيوف، ليسانز شريفة إزلإمية، مدتهي مور 27، دمحم دمحم قصير  2017 نبراير 14 ـامن

http://bit.do/dnjxW 

50 
ا، ػبيب بنستصهي أـ النصرييه بالحيزة، مدتهي مور 28، يوزف شابر رميد  2017 مارس5 ـامن

http://bit.do/dnjxW 

 http://bit.do/dnjxW 2017 مارس 5، مدتهي مور زفيذ ذؼاب 51

52 
ا، مركز بسيوف، متزكج كلذيه 35 أينه مهرح السيذ،  2017 نبراير 17 مه الأبواء، مدتهي مور 2 ـامن

http://bit.do/dnjxW 

53 
ا، متزكج كلذيه 35، دمحم ـيذ قؼب خسيه  مه الأبواء، مخازب بوقابة النخاميه بؼوؼا، 3 ـامن

 http://bit.do/dnjxW 2017 نبراير 20مدتهي مور 

54 
ا، كاتب خسابات بصركة الذلتا بؼوؼا، متزكج كلذيه 43، يوزف أخنذ الذقاؽ  مه الأبواء، 3 ـامن

 http://bit.do/dnjxW 2017 نبراير 17مخازب بوقابة النخاميه بؼوؼا، مدتهي مور 

 http://bit.do/dnjxW مارس 19 الهرقة الجالجة بللية تحارة ػوؼا، مدتهي مه ـنر اليناني، 55

 http://bit.do/dnjxW 2017 مارس 5 مدتهي مور زفيذ ذؼاب، 56

57 
 ابريل متزكج كلذيه ػهلتاف  2 مدتؼف مه يوـ مطؼهى مخنود دمحم خنودة

http://bit.do/dnjxW 

58 
 ابريل مه موزله 2 ػالب ني الطف الجالث الجانوم مدتؼف مه يوـ خنزق يخيى نور

http://bit.do/dnjxW 

59 
 ابريل مه موزله 2 ػالب ني الطف الأكؿ الجانوم مدتؼف مه يوـ شهيب يخيى نور

http://bit.do/dnjxW 

60 
 ابريل 2 ػالب بالهرقة السادزة بؼب ػوؼا مدتؼف مه موزله مه يوـ أخنذ ـلى الخحار

http://bit.do/dnjxW 

61 
ينا مه مقر ـنله مور يوـ 45، أخنذ الإذنيني ا، كمدتهي قسر  مارس الناضي، كلم يفرؼ 27 ـامن

 http://bit.do/dnjxW. ذكيه ملانه ختى الآف، كلم يتم ـرؿه ـلى الويابة

62 
ينا مه كنيه مور يوـ محذم ـوتر  مارس الناضي، كلم يفرؼ ذكيه ملانه ختى 27، كمدتهي قسر

 http://bit.do/dnjxW. الآف، كلم يتم ـرؿه ـلى الويابة

63 
ينا مه مقر ـنله مور يوـ 27، ذالذ ـبذ الوىاب ـلي الذيه ا، كمدتهي قسر  مارس 27 ـامن

 http://bit.do/dnjxW. الناضي، كلم يفرؼ ذكيه ملانه ختى الآف، كلم يتم ـرؿه ـلى الويابة

64 
ينا مه مقر ـنله مور يوـ أينه ـبذ الوىاب ـلي الذيه  أبريل الحارم، 01، مذرس، كمدتهي قسر

 http://bit.do/dnjxW. كلم يفرؼ ذكيه ملانه ختى الآف، كلم يتم ـرؿه ـلى الويابة

 http://bit.do/dnjxW كلم يستذؿ ـلى ملانه ختى الآف 28/3 اـتقل مه اللنيه يوـ دمحم أزفذ 65

 http://bit.do/dnjxW إبريل 8 مدتهي مه يوـ ػلفت دمحم الزيذم، 66

ينا مه موزله مور يوـ 25، دمحم ـلإء دمحم ـلي الذيه 67 ا، كمدتهي قسر  مارس الناضي، كلم 19 ـامن
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 http://bit.do/dnjxW. يفرؼ ذكيه ملانه ختى الآف، كلم يتم ـرؿه ـلى الويابة

 http://bit.do/dnjxW ، إذهاء قسرم بفذ إذلإء زبيل كدنق اللهالة ـبذ الواصر خسب هللا 68

 http://bit.do/dnjxW ، إذهاء قسرم بفذ إذلإء زبيل كدنق اللهالة ـلواف خنذ 69

 http://bit.do/dnjye.  ،إذهاء قسرم بفذ إذلإء زبيل كدنق اللهالةكليذ أبو الخسه 70

71 

تواشل قوات الأمه بنخانؿة اللربية الؤذهاء القسرم بخق النواػه : رؿا السيذ ـيذ الصاذلي

مهوذس كهرباء مه مركز قؼور ، كذلك مور القبظ -  ـاما54- رؿا السيذ ـيذ الصاذلي

  http://bit.do/dnjyx .  أثواء ذىاب لفنله2017 مارس 13التفسهي ـليه يوـ 

72 

نحاح / تواشل قوات الأمه بنخانؿة الحيزة الؤذهاء القسرم بخق النواػه :نحاح ـلي ـحني

مذير ـاـ بوزارة التأميوات الإجتناـية مه كردازة ، كذلك بفذ القبظ - ـاـ53– ـلي ـحني 

 http://bit.do/dnjyL.  كاقتيادق لحهة محهولة 2017 مارس 28التفسهي ـليه يوـ 

73 

رجب جودق "قامت قوات الأمه بنخانؿة الحيزة بالقبظ ـلى الأزتاذ : رجب جودق السيذ

- مركز امبابة -  ـاماه يفنل مخازب بالبوك الأىلي يقيم بقرية برقاش 35يبلم مه الفنر " السيذ

.  كمازاؿ رىه الؤذهاء القسرم ختى الآف 2017 إبريل5مخانؿة الحيزة كذلك مور يوـ 

http://bit.do/dnjyD 

74 

  مذرس مه ػوؼا يقيم ني الفريش  خاشل ـلي ليسانز آداب كتربيه اخنذ نبيل دمحم قاـود

ة جيش ني الصارع بتارير  الفريش  تم القبظ ـليه ـصوائيا مه ػرؼ مذـر

23/5/2015.http://bit.do/dnjzc 

75 
زوة، يفنل ني إخذل النطانق، يقيم بنذيوة كردازة، مازاؿ مدتهي مور 21، مخنود دمحم أخنذ

 http://bit.do/dnma9 ختى الآف 2017 أبريل 6اـتقاله نحر يوـ 

76 
 ختى 2017 أبريل 3زوة، ػالب بالنرخلة الجانوية، مازاؿ مدتهي مور اـتقاله 18، ـنر سخات خيذر

 http://bit.do/dnma9الآف 

77 
 3زوة، ينلك خعانة مخل ملإبز، مازاؿ مدتهي مور اـتقاله بتارير 39، مطؼهي السيذ بركات

 http://bit.do/dnma9ختى الآف 2017أبريل 

78 
 3، يفنل ني مخل ملإبز كينلك خعانة، مازاؿ مدتهي مور اـتقاله بتارير مخنود السيذ بركات

 http://bit.do/dnma9 ختى الآف 2017أبريل 

79 
زوة، ـامل ني إخذل الصركات، يقيم بنوؼقة الخطواية بنذيوة كردازة بالحيزة، 21، أخنذ خلني

 http://bit.do/dnma9 ختى الآف 2017 أبريل 3مازاؿ مدتهي مور اـتقاله بتارير 

80 

دمحم مطؼهي "لإ تزاؿ قوات الأمه تستنر ني الؤذهاء القسرم بخق : دمحم مطؼهي ـلي زفذ

 زوة، يفنل موذكب مبيفات، لليوـ الجامه ـصر ـلى التوالي مور اـتقاله بتارير 25" ـلي زفذ

 مه موزله بػ قرية بهبيت الخحارة بسنوود باللربية، كلم يستذؿ ـلى ملانه ختى 2017 مارس 22

  http://bit.do/dnma9. الآف

81 

كىو "أشرؼ ـنر ذؼاب"مور أف القت قوات الأمه بالحيزة القبظ ـلى : أشرؼ ـنر ذؼاب

،يفنل مذير لأخذ 47يواجة مطير محهولإ مق انقؼاع اذبارة ـه أسرته نهو البالم مه الفنر   ـاماه

 2016 أكتوبر 31نقذ تفرض ني الناضي للإـتقاؿ ‘ الصركات الؼبية بنذيوة السادس مه أكتوبر 

 إلى أف أنرج ـوه كالقي القبظ ـلية للنرة الجانية يوـ 2016ديسنبر 15كأنرج ـوة لإخقا بتارير 

 ليؿل رىه الؤذهاء القسرم لليوـ التازق ـصر مدتهي قسريا ختى الآف ـوة 2017مارس26

  http://bit.do/dnkyk. كتؼالب أسرته باللصف ـه مقر اختحازق

82 
مطؼهي خسه ـباس ـبذالسنيق "لإ تزاؿ قوات الأمه ُتدهي الذكتور : مطؼهى شريف

زوة، كيقيم بنذيوة الصير زايذ بأكتوبر، لليوـ الجامه 43" مطؼهي شريف"كسهرته " الطوناني

كانت قوات . 2017 مارس 24ـصر ـلى التوالي مور اـتقاله خياؿ ذىابه إلى شلإة الحنفة يوـ 
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الأمه داىنت سقته ـقب شلإة الحنفة، كركـت أبوائه، كلم يتم ـرؿه ـلى الويابة ختى الآف، 

 http://bit.do/dnkYs. كىو يفاني مه مرض العلغ الفالي كالسلر

83 

مه موزله بالحيزة، يوـ " دمحم شهوت"اـتقلت قوات الأمه بالبذرسيه بالحيزة " دمحمشهوت"

 كـذـ ـرؿه ـلي الويابة ختى الآف، كزغ مداكؼ ـلى خياته 2017 أبريل 7الحنفة الناؿية 

 http://bit.do/dnk8M. كازتلاثة ذكيه للؤنراج ـوه

84 

 18-خسه خسه ذالذ الزيات /تواشل قوات الأمه الؤذهاء القسرم بخق الصاب : خسه الزيات

ػالب ثانوم شواـي مه قرية البطارػة بذمياط، كذلك مور القبظ التفسهي ـليه مه - ـاـ

 http://bit.do/dnmbH .  كاقتيادق لحهة محهولة2017 أبريل 4القاىرة يوـ 

85 
مه أسنوف ، تم القبظ التفسهي ـليه مه مخله -  ـاـ47 -ـادؿ مطؼهي ابراىيم الحزيرم

 http://bit.do/dnmbH .2017 أبريل 9ـنله بنذرزة ابي رقبة يوـ 

86 

مه قرية سفصاع بفذ خطوله ـلي البراءة ني قعية ـسلرية مور -  ـاـ36-مؼر زفذ مؼر

 ، بفذ الخلم ببراءته تم ترخيله مه زحه ػرة إلى ترخيلإت سبيه اللوـ 2017 أبريل 4يوـ الجلإثاء 

 http://bit.do/dnmbH . ليدتهي بفذ كجودق بيوميه مه الترخيلإت

87 

 ؾذريح مبارؾ كوؿ الجانويه الهويه ، تم القبظ التفسهي ـليه يوـ الإخذ -  ـاـ21 -أخنذ شلإح

 http://bit.do/dnmbH .  مه مذيوة السادات2017ابريل 

 10تم القبظ التفسهي ـليه يوـ الؤثويه - مذرس بنذرزة تحارة سرس اللياف-بهاء ابو النحذ 

 http://bit.do/dnmbH .  مه مقر ـنلة كلم يفرض ختى الآف2017أبريل 

88 

الأزلوذرية قامت قوات بزم مذني كرزني ،  زوة، الفحني 18، ـنار ياسر مطؼهي أخنذ ىلإؿ

ك بسؤاؿ ـائلته العابغ النسئوؿ أكذ أف ،  ك إلقاء القبظ ـليه 2017 - 4 - 8باقتخاـ موزله نحر 

. الأمر محرد بعفة أزئلة كزيفيذكنه مرة أذرم  إلإ انه لم يستذؿ ـلي ملانه ختى الآف

http://bit.do/dnmcv 

89 
 ني القاىرة 13/3/2017 مه بلؼيم مخانؿة كهر الصير كتم اـتقاله يوـ رجب دمحم الحذاكم

 http://bit.do/dnmcB. كختى الآف لإ توجذ أم مفلومات ـه ملاف كؾركؼ اختحازق

90 
 زوه يفنل كنوجهه ثانوم بقرية سبرنا بدوـ مركز قويسوا ؾغ  السه ـبذهللا الذيساكم السيذ

مخانؿة النوونية 

91 
 ـه ػريق ؼضصط/ع/غتم ذؼهة مه مقر ـنله بالؤدارة التفلينيه للنوونية ؾهيرق يوـ الأربفاء 

 http://bit.do/dnmcKاسداص بزم مذني  

92 

، قامت 05/05/1996 الؼالب بللية الزراـة جامفة الزقازيق مواليذ مفاذ باهلل ذالذ نياض دمحم

قوات الأمه بنخانؿة الصرقية باذتؼانه مه النوزؿ الساـة الجانية كالوطف شباح الحنفة 

 كاقتيادق إلى جهة كير مفلومة مق ثلإثة مه سباب قرية شانور ديرب نحم شرقية 2017/أبريل/07

 تم ـرض الصباب الجلإثة ـلى نيابة ديرب نحم بذكف مفاذ 8/4/2017كني شباح السبت . 

http://bit.do/dnmd8 

 أبريل 12

93 

، مه موؼقة القابوػي تم القبظ (زناؾ)تاجر أزناؾ متحوؿ -  ـاـ37 -إبراىيم كويم

 ، مه موزله بفذ موتطف الليل، 2017 أبريل 10التفسهي ـليه دكف زوذ مه القانوف يوـ الؤثويه 

 جويه رزوـ 5000)كنا قامت قوات الأمه بتلسير مختويات موزله، كازتولت ـلى مبلم مالي 

 .مه النوزؿ أثواء التهتيش ، كمازاؿ مدتهي قسريا ختى الآف (ترذيض النوزؿ

http://bit.ly/2oyqQmc 

94 
مذرب تونية بصرية ، تم القبظ التفسهي ـليه، مه موؼقة القابوػي -  ـاـ27 -دمحم كخيش

 http://bit.ly/2oyqQmc . ، كمازاؿ مدتهي قسريا ختى الآف2017 أبريل 10يوـ الإثويه 
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 أبريل 13

95 

 ـاما لليوـ الجانى بفذ اذتؼانه مه يوميه 15 البالم مه الفنر اخنذ لؼهى زكلوؿاذتهاء الؼالب 

اخنذ ػهل . اخنذ كاف مفتقل زابق كمطاب بؼلق نارل باللبذ. كىو رايد للسوبر ماركت العهر

تم تبرئته مه كانه التهم النوسوبه اليه مامور قسم دمياط الحذيذق منتوق الى الآف ـه ـنل 

ب مه تفرؿه للتفريب كذاشه اف خالته الطخيه متذىورق  مخطر باذتهائه كاسرته ني خاله ـر

http://bit.ly/2nMRBoB 

96 

دمحم ـلى /تواشل قوات الأمه بنخانؿة دمياط الؤذهاء القسرم بخق النواػه : دمحم بخيرم

مه قرية البطارػة ، كذلك مور القبظ التفسهي ـليه مه موزله بذمياط -  ـاـ34-خسه بخيرل 

   http://bit.ly/2ougxhw.  كاقتيادق لحهة محهولة 2017 أبريل 11الحذيذة يوـ 

97 
 أخذ أبواء مذيوة زوورس بالهيوـ، مازاؿ مدتهي للفاـ الجاني ـلى بلإؿ ـجناف ـبذالباقي ـؼيوق

 http://bit.ly/2p4LJHg  2015 أكسؼز 18التوالي، مور اـتقاله بتارير 

98 
 أسهر مه إذهاءق قسران مور 8 أخذ أبواء قرية مؼرػارس التابفة لنركز زوورس، السنيق ـذ أخنذ

 http://bit.ly/2p4LJHg  2016اـتقاله ني أكسؼز 

99 

، بفذ 2016 نوننبر 25 يفنل مخازبا، ما زاؿ مدتهي مور اـتقاله بتارير مهلهل دمحم يوزف أخنذ

أف ألقت قوات الأمه القبظ ـليه أثواء ـودته مه ـنله ، كقامت باذتهائه القسرم ختى ذلك 

 http://bit.ly/2p4LJHg. الخيه ، كلإ تنلك أسرته أم مفلومة ـوه ختى الآف

100 
، كلم يتم ـرؿه 2016 أخذ أبواء قرية ديسا، ما زاؿ مدتهي مور اـتقاله ني نوننبر ـلي رمعاف

 http://bit.ly/2p4LJHg. ـلى الويابة ختى الآف

101 
، كلم يتم ـرؿه ـلى 2016 ديسنبر 20، مازاؿ مدتهي مور اـتقاله بتارير ـناد ـبذالتواب جنفة

 http://bit.ly/2p4LJHg. الويابة ختى الآف

102 
، كلم يتم ـرؿه ـلى الويابة 2016 ديسنبر 24، ما زاؿ مدتهي مور اـتقاله ـبذهللا ـبذالنوفم أخنذ

 http://bit.ly/2p4LJHg. ختى الآف

103 
. 2017 نبراير 29، أخذ ابواء قرية اللفابى الحذيذة، مل زاؿ مدتهي مور اـتقاله بتارير ـيذ سفباف

http://bit.ly/2p4LJHg 

104 
 زوة، أخذ أبواء قرية نصأة ػوؼاكم التابفة لنركز 35، ـبذالخنيذ ـبذالقادر مهذم ـبذالقادر

 http://bit.ly/2p4LJHg. 2017زوورس، ما زاؿ مدتهي مور اـتقاله ني نبراير 

105 

 أكتوبر، مازاؿ مدتهي مور 6 ػالب بللية خازبات كمفلومات جامفة أخنذ ـبذالخهيؽ ـبذالخليم

أف قامت قوات الأمه بالقبظ التفسهي ـليه مه كنيه للصرػة بنوؼقة كوـ أكسيم أثواء 

 مارس الناضي، كاقتيادق لحهة محهولة ، دكف الأنطاح ـه ملاف اختحازق 4ذىابه لحامفته بتارير 

 http://bit.ly/2p4LJHg. أك ـرؿه ـلى الويابة ختى اليوـ

106 

 ، يفنل بالصهر الفقارم ، مازاؿ مدتهي مور اـتقاله مه مقر ـنله بالصهر أخنذ السيذ دمحم

.  مارس الناضي كلم يتم ـرؿه ـلى الويابة ختى الآف 26الفقارم بالهيوـ، بتارير 

http://bit.ly/2p4LJHg 

107 

 يفنل كهربائيان، مازاؿ مدتهي مور اـتقاله أثواء تواجذق بأخذ النقاىي مخنود أخنذ ـبذالخنيذ

بقرية اللفابي الحذيذة التابفة لنركز زوورس ني الأكؿ مه أبريل الحارم ،كلم يتم الؤنطاح ـه 

 http://bit.ly/2p4LJHg. مقر اختحازق ختى الآف

108 
 ، الؼالب بالهرقة الرابفة بللية الزراـة جامفة الهيوـ، ما زاؿ مدتهي مور أخنذ ـبذ التواب

 http://bit.ly/2p4LJHg. اـتقاله ني الأكؿ مه الصهر الحارم، كلم ـرؿه ـلى الويابة ختى الآف

109 
 أبريل الحارم ، كتم اقتيادق إلى جهة كير 5، مازاؿ مدتهي مور اـتقاله بتارير خنادة دمحم جاد هللا

 http://bit.ly/2p4LJHg. مفلومة
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 أبريل 14

110 

ألقت قوات الأمه القبظ نحر الجلإثاء الناضي ـلى : مطؼهى دمحم مطؼهى ـبذ الوىاب

الؼالب بالهرقة الجالجة كلية الللات ك الترجنة بحامفة " مطؼهى دمحم مطؼهى ـبذ الوىاب"

كقاؿ سهود ـياف أف قوات الأمه داىنت . الأزىر، أخذ أبواء قرية الفريه بنركز ناقوس بالصرقية

مقر السله الداص به ىو كزملإئه ني مذيوة نصر كتم اـتقالهم جنيفان دكف زوذ مه القانوف 

http://bit.ly/2oJKrjU 

111 

 بفذ ذىابها 2017-4-1الحيزة انقؼق الإتطاؿ بها مه يوـ ،  زوة نيطل 22رؿول اخنذ دمحم ـلى، 

الي الفنل ني خذيقة الأكرماف ك قذ ـلنت أسرتها مه مطادر كير رزنية ـه كجودىا لذل 

 http://bit.ly/2oxoqCI. قوات الأمه  ك لم يستذؿ ـلي ملانها ختى الآف

112 

قامت قوات الأمه بنخانؿة البخيرة بالقبظ التفسهي ـلى اثويه مه النواػويه مه مذيوة كهر 

 ، كىم 2017 أبريل 13الذكار كاقتادتهم لحهة محهولة كذلك مور السادزة مه مساء يوـ 

http://bit.ly/2p4RaGl 

مذرس بنذرزة الزذرنية كهرالذكار -  ـاـ47 -شريف دمحم رؿواف ـلى الحنل 113

نقاش -  ـاـ25 -ازلإـ ـلى خسه 114

 أبريل 15

115 

أخنذ /تواشل قوات الأمه بنخانؿة الهيوـ الؤذهاء القسرم بخق الصاب : أخنذ ـبذ التواب

، كذلك مور القبظ التفسهي - ػالب بالهرقة الرابفة بللية الزراـة جامفة الهيوـ-ـبذالتواب 

 كبخسب أسرته نإف أنراد أمه تابفيه لنذيرية أمه الهيوـ قاموا .2017 أبريل 5ـليه يوـ 

باذتؼانه دكف أم زوذ مه القانوف كاقتادكق إلى جهة كير مفلومة ، كلم يتم ـرؿه ـلى الويابة 

  http://bit.ly/2ohdK9C  .ختى الآف

116 

/ تواشل قوات الأمه بنخانؿة اللربية الؤذهاء القسرم بخق النواػه : مطؼهى مخنود

 مه 2017 أبريل 2مطؼهي مخنود دمحم خنودق ، كذلك بفذ القبظ التفسهي ـليه يوـ الأخذ 

 http://bit.ly/2pCj8p8 . موزله بنركز النخلة اللبرل

117 
 ختى 2017 أبريل 3زوة، ػالب بالنرخلة الجانوية، مازاؿ مدتهي مور اـتقاله 18، ـنر سخات خيذر

 http://bit.ly/2oFtKpw. الآف

118 
زوة، ـامل ني اخذل الصركات، يقيم بنوؼقة الخطواية بنذيوة كردازة بالحيزة، 21، أخنذ خلني

 http://bit.ly/2oFtKpw.  ختى الآف2017 أبريل 3مازاؿ مدتهي مور اـتقاله بتارير 

119 

لليوـ الرابق ـلى ” مؤمه ـادؿ“الؤذهاء القسرم للؼالب ..ركم خطوله ـلى البراءة: مؤمه ـادؿ

 11 أبريل كختى يوـ 9كذلك مه داذل قسم دموهور بفذما كاف مختحزا ىواؾ مه يوـ  التوالي

 http://bit.ly/2oODiim.  ، ركم خطوله ـلى خلم بالبراءة 2017أبريل 

 أبريل 16

120 

، تبلم مه "زبيذة"، الصهيرة بػ"زبيذة إبراىيم أخنذ يونز"اـتقاؿ: زبيذة إبراىيم أخنذ يونز

ا، تفسهينا، دكف زوذ مه القانوف، مه أماـ موزلها بقرية البراجيل، خيث قامت قوات 23الفنر   ـامن

 أبريل الحارم، 8، ـصر السبت (ميلركباص)الأمه النصرية باـتقالها ككؿفها داذل زيارة 

 http://bit.ly/2ptbbDq. كإذهاؤىا قسريا ختى اليوـ

 أبريل 17

121 

 مه أبوائه، كذلك مور 2إماـ كذؼيب بالأكقاؼ متزكج كيفوؿ – ـاـ 38 – ـبذ النالك قازم

 مه موزله بقرية كوـ الساقية مركز أبو النؼامير ، كلم 2017 أبريل 12القبظ التفسهي ـليه يوـ 

 http://bit.ly/2pe2rnyيتم ـرؿه ـلى الويابة ختى الآف أك مفرنة مقر اختحازق 

 مه 2017 أبريل 14أـناؿ خرة ، كذلك مور القبظ التفسهي ـليه يوـ -  ـاـ25 -إزلإـ ـلي خسه 122
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 http://bit.ly/2pe2rnyموزله بلهر الذكار كاقتيادق لحهة محهولة 

123 
مذرس بنذرزة الزذرنية كهرالذكار، مور السادزة مه -  ـاـ47 -شريف دمحم رؿواف ـلى الحنل

 http://bit.ly/2pPhDUz 2017 أبريل 13مساء يوـ 

124 
 2017 أبريل 13نقاش، مور السادزة مه مساء يوـ -  ـاـ25 -إزلإـ ـلى خسه

http://bit.ly/2pPhDUz 

125 

 تم اذتؼاؼ ـبذ النوفم مطؼهى ابراىيم الصخبور نوي أكؿ سئوف :ـبذالنوفم مطؼهى

ىوذزيه بنحلز مذيوه الفريش بوازؼة كنيه النيوا أماـ مخانؿة سناؿ زيواء بنذيوة 

 أثواء ـودته مه الفنل بنحلز مذيوة الفريش بنخانؿة سناؿ زيواء 7/9/2015الفريش يوـ 

  http://bit.ly/2py7wEm (محلز مذيوة الفريش)الى ازتراخة النحلز مه أتوبيز الفنل 

 . 2013 ، القليوبية ، مدتهية مه اكتوبر زنر ـبذالفؿيم 126

 . 2014 ، ػوؼا ، مدتهية مه يواير رانيا ـلي ـنر رؿواف 127

 . 2014 ، أزيوط ، مدتهية مه ابريل أزناء ذلف سوذيه 128

 . 2014 ، الصرقية ، مدتهية مه يوليو ـلإ ـبذ الخليم دمحم السفيذ 129

 . 2014، القاىرة، مدتهية مه زبتنبر رخاب مخنود ـبذ الستار 130

 . 2014 ، الذقهلية ، مدتهية مه ديسنبر ىوذ راسذ نوزم 131

 . 2015 ، زيواء ، مدتهية مه أكسؼز زناىر أبو الريش 132

 . 2015 ، القاىرة ، مدتهية مه أكسؼز كرينة رمعاف 133

 . 2015 ، الفريش ، مدتهية مه زبتنبر نتخية مزيذ شوذكؽ 134

 . 2016 ، القاىرة ، مدتهية مه يواير إيناف خنذم ـبذالخنيذ 135

136 
 أبريل 30الفريش كذلك مور القبظ التفسهي ـليها يوـ -  ـاـ35 -نسريه ـبذهللا زليناف رباع

2016 http://bit.ly/2pPanIu  

137 

يوـ مه مذيوة دمياط الحذيذة كالذق راح قسم دمياط ظض زوه مدتهي مه غض ـوذق اخنذ لؼهي

الحذيذة ليقذـ بلإغ انه مدتهي النامور اكؿ ما ساؼ بؼاقة كالذق البطارػة رنظ يفنل له 

اخنذ كاف مطاب برشاشه ني بؼوه ككاف مفتقل قبل كذق اخنذ مايتخنلش . مخطر كػردق

تفريب نهائي ، اخنذ راح يصترم خاجة لنامته مرجفش مه زاـتها ، اخنذ مامته بتنوت كل يوـ 

 http://aww.su/3YxMmبز لتسنق ذبر ـه ملانه 

 أبريل 18

138 

زوة، مذير بالنصرية ؽظ” ـطاـ كناؿ ـبذ الحليل“سلول ُتهيذ بإذهاء النهوذس : ـطاـ كناؿ

للإتطالإت، كىو أخذ أبواء مخانؿة أزيوط، متزكج كلذيه ثلإثة أبواء كيفذ كخيذ كالذيه كمسئوؿ 

ايتهم، لينر زتة أسهر مه الؤذهاء القسرم، مور اـتقاله مه مقر ـنله بنذيوة   أكتوبر، ػـه ـر

، كاقتيادق لحهة كير مفلومة، كلإ يفلم ذكيه كمخاميه مقر اختحازق ختى ػضصط أكسؼز عطبتارير 

  http://bit.ly/2pyjM7D. الآف

139 

ا مه أىالي قرية ـرب الخارث التابفة لنركز القواػر الديرية، كيفنل 36: خساـ دركيش  ـامن

ا بأخذ شركات الأدكية أخذ أىالي القواػر الديرية مدتهي قسريا مه قبل الأمه الوػوي  موؾهن

بالقليوبية بفذ اـتقاله مه قبل ـواصر الأمه قبل خطوله ـلى قرار مه الويابة بإذلإء زبيله، ني 

 مه مارس الناضي إلإ أنه لم يوهر ختى يوموا كيواشل الأمه اختحازق بصلل قسرم كيدهي 12

 http://bit.do/doKB4. ملاف اختحاز ـه ذكيه ختى اليوـ

 مه 2017-4-13، ػبيب بصرم، متزكج كلذيه ػهلإف، مدتهي مه يوـ الدنيز اخنذ ـلى كامل 140
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 http://bit.do/doKCcمركز مووؼ مخانؿة النوونية 

 أبريل 19

141 

. دزوؽ مخانؿة كهرالصير_ ، مذرس تربية رياؿية لإشهير البلذدمحم ـبذالنقطود الدياط

 قبل الهحر كلإ يزاؿ ط الساـة 9/4/2017قبظ مه موزله بتارير .  أػهاؿ3متزكج كله مه الأبواء 

 http://bit.do/doKCvمدتهي قسريا ختى الآف 

 أبريل 20

142 

 نبراير لتوقؼق أذبارق ـه أسرته ػيلة ىرق الهترة 23ؾل رىه الإذتهاء القسرم مور : دمحم خبيصي

دمحم "ختى تم التفرؼ ـليه كىو ُيوادل ـليه بذاذل ـربة الترخيلإت ـلى أذيه أماـ زحه الفقرب 

الندتهي قسريا مور أكتر مه سهريه نهر يفانى مه أمراض مزموة نهو مريظ زلر " خبيصي

 http://bit.do/doKEhكؿلغ لم يذذل له الذكاء ختى الآف 

143 

ية بسوىاج صغ”خنذم خسه“ كسهرته خنذم أخنذ دمحم خسه  ـاـ، ـعو نقابة النخاميه الهـر

يفاني مه العلغ كالفنود الهقرم ، كىو مه مذيوة ػهؼا، مدتهي مور سهر 

http://bit.do/doK8g 

144 
ية للنفلنيه بسوىاج، مدتهي مور سهر ػع، جابر شذقي  زوة، مذرس، ـعو الوقابة الهـر

http://bit.do/doK8g 

 أبريل 21

145 

-ـنر الفزازم /تواشل قوات الأمه بنخانؿة الصرقية الؤذهاء القسرم بخق الصاب : ـنر الفزازم

مه مذيوة أبو خناد كيفنل بصركة أدكية ػبية ، كذلك مور - ػالب بللي الصريفة كالقانوف

 ني الجانية ـصر ليلإ مه ميذاف القومية بالزقازيق ـقب 2017 أبريل 18القبظ التفسهي ـليه يوـ 

 http://bit.do/do7Xi .ـودته مه ـنله دكف زوذ مه القانوف ، كلم يفرؼ ختى الآف مقر اختحازق

146 

أخنذ /تواشل قوات الأمه بنخانؿة القليوبية الؤذهاء القسرم بخق النواػه : أخنذ الوساخي

 18 ـاـ، شيذلي ، كذلك مور القبظ التفسهي ـليه يوـ الجلإثاء 47السيذ ـبذالحواد الوساخي، 

 مه شيذليته الداشة بقرية أبو زوة التابفة لنركز قليوب ، كاقتيادق لحهة محهولة،قذ 2017أبريل 

 http://bit.do/do7Xu. قامت قوات الأمه بنطادرة شرائغ الهيذيو الداشة بلاميرات الطيذلية 

 ابريل 22

147 

 زوه ػالب إـلإـ أزىر تم اذتهاؤق قسريا بفذ كشوله قسم دموهور بفذ خطوله 21 مؤمه ـادؿ

ابريل 11 كاذتهي ني 2017ابريل 9خطل ـلي البراءة ني 2014 لسوه 211ـلي البراءة ني القعية 

 http://bit.do/do7Z6! كالقسم أنلر كجودق كالعابغ تهلم ـلي أىله إخوا ني قانوف ػوارئ

 ابريل 23

148 

 زوة، يقيم 27" أخنذ مخسه الطاخي"ما زالت قوات الأمه، ُتدهي قسريا : أخنذ الطاخي

 أبريل 19بنذيوة الصهذاء بنخانؿة النوونية، لليوـ الرابق ـلى التوالي، مور اـتقاله بتارير 

 http://bit.do/dpvWd. الحارم مه مقر ـنله بالصركة النصرية

149 

ا، يتفرض للإذتهاء القسرم لليوـ الجامه ـلى التوالي21، خريهة الدطر ـاصي نقذ تم .  ـامن

، كؾل ـاـ كنطف قيذ الخبز الإختياػي بذكف أم أخلاـ، 2014 ديسنبر 23اـتقاله تفسهينا، ني 

 ألف جوية، كرنظ القاضي 200 أسهر، ككرامة 6ثم خلنت ـليه إخذل النخاكم النصرية بالخبز 

 6اختساب مذة خبسه الإختياػي السابقة مه الخلم الطادر بخقه، كانتهت مذة خبسه الحذيذة 

ينا مور 5أسهر مور   أبريل الحارم، مه مركز ـزبة اللخم، كلم يستذؿ 16 أزابيق، كلله اذتهى قسر

   http://bit.do/dpvZ4. ذكيه ـلى ملانه
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 أبريل 24

150 

للؤذهاء - مه أىالي قرية البطارػة بذمياط-السيذ بذكم /تفرض النواػه : السيذ بذكم

، كالرم كاف مختحزا به  (النفركؼ بنركز ـزبة اللخم)القسرم مه داذل قسم شرػة مركز دمياط 

كبخسب . مور القبظ التفسهي ـليه ـقب الخنلة التي سوتها أجهزة الأمه ـلى قرية البطارػة 

أسرة النواػه نإنه تم إبلإكهم بفذـ كجودق ني القسم كأف القسم لإ يفرؼ سيئا ـوه ، ـلى 

الركم مه أف الأسرة كانت تقوـ بتوشيل له الأكل ني خحز القسم الهترة الناؿية قبل أف يدتهي 

 http://bit.do/dpvWo. تناما كلإ يفرؼ ملاف اختحازق الآف

151 

مركز –  الرم يفنل إماـ كذؼيب مسحذ، كىو مه أبواء قرية كوـ الساقية ـبذ النالك قازم،

 ـلى التوالي، بفذ أف تم 11مخانؿة البخيرة، لإ يزاؿ قيذ الإذتهاء القسرم لليوـ الػ - أبوالنؼامير 

، خيث اقتخنت قوات الأمه النصرية 2017نيساف / أبريل12اـتقاله تفسهينا، مه موزله، ني يوـ 

كللآف لم يفرؼ ذكيه زبب اـتقاله، أك ملاف اختحازق ختى الآف، كقذ . موزله، كاـتقلته دكف تهم

، يتفرض للتفريب ـلى "ـبذ النالك"أناد مفتقليه آذريه تم ـرؿهم ـلى الويابة، أنهم ساىذكا 

يذ قوات الأمه التابفة للسلؼات النصرية، بنركز أبو النؼامير للإـتراؼ بتهم لم يرتلبها بخسب 

 http://bit.do/dpvW2. ذكيه

152 

الؼالب ، ـبذ الخنيذ دمحم دمحم ـبذ السلإـ تواشل قوات الأمه الؤذهاء القسرم بخق الصاب

مه مذيوة الخاموؿ بنخانؿة كهر الصير ، - بالهرقة الجانية كلية شريفة كقانوف جامفة الأزىر

كلإ  (ـقب مربخة نظ اـتطاـ رابفة) 2013 أكسؼز 14كذلك مور القبظ التفسهي ـليه يوـ 

  http://bit.do/dp7vr . يفرؼ مطيرق مه كقتها ختى الآف

 أبريل 25

153 

 -زامي زفذ اللرنيبتواشل قوات الأمه بنخانؿة النوونية الؤذهاء القسرم بخق النهوذس 

 كلإ 2017 أبريل 16، كذلك مور القبظ التفسهي ـليه يوـ – يفنل بالؤدارة الزراـية بالسادات 

 http://bit.do/dp7vf .يفرؼ ملانه ختى الآف

154 

، تم القبظ - مه قرية ػنلإل مركز مووؼ-زامد شذيق ازتنرار الؤذهاء القسرم بخق 

 .ؼضصط-ع-غضالتفسهي ـليه مه ـنله بالصركة النصرية الألنانية بالسادات يوـ 

http://bit.do/dp7wv 

155 
ػالب بالطف الجالث الجانول، مور القبظ  -زيف رجب اللزالىازتنرار الؤذهاء القسرم بخق 

 http://bit.do/dp7wv ؼضصط-ع-ظطالتفسهي ـليه مه موزلة نحر يوـ 

156 

ػالب بالطف الجالث الجانوم، مور القبظ  -دمحم ابراىيم الوكيل ازتنرار الؤذهاء القسرم بخق

 لأكجر مه ـاـ ككاف كقتها ني النرخلة عضصط كقذ زبق اـتقاله ني ع-ظطالتفسهي ـليه نحر يوـ 

 http://bit.do/dp7wv  .الؤـذادية

157 
يوـ كلإ يفرؼ ـوه أىله أم شيء 105يوـ ـلي الإذتهاء القسرم  غصض  أكجر مه ـنر ػلفتالؼبيب 

http://bit.do/dp7xH 

158 

زوة، مذير بالنصرية للإتطالإت، كىو ؽظ” ـطاـ كناؿ ـبذ الحليل“سلول ُتهيذ بإذهاء النهوذس 

ايتهم، لينر  أخذ أبواء مخانؿة أزيوط، متزكج كلذيه ثلإثة أبواء كيفذ كخيذ كالذيه كمسؤؿ ـه ـر

 أكسؼز عط أكتوبر، بتارير ػزتة أسهر مه الؤذهاء القسرم، مور اـتقاله مه مقر ـنله بنذيوة 

. ، كاقتيادق لحهة كير مفلومة، كلإ يفلم ذكيه كمخاميه مقر اختحازق ختى الآفػضصط

http://bit.do/dp7x2 

 أبريل 26
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 ، كالرم كاف قذ أنهى الخلم ـنر السيذ ـبذالدالققامت قوات الأمه بالؤذهاء القسرم للصاب 

 ، قبل 2017 أبريل 23 زووات ، كاف مه النهترض أف يدرج يوـ الأخذ 3الرم شذر ـليه بالسحه 

 http://bit.do/dp7zr .أف يدتهي كلإ يفرؼ ملاف اختحازق
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 36-خساـ أخنذ دركيش /تواشل قوات الأمه بنخانؿة القليوبية الؤذهاء القسرم بخق النواػه 

كتفرض خساـ مه أىالي قرية . مه أىالي القواػر الديرية، كذلك مور القبظ التفسهي- ـاـ

ا بأخذ شركات الأدكية للإـتقاؿ، تاركنا  ـرب الخارث التابفة لنركز القواػر الديرية، كيفنل موؾهن

 مه مارس، 12زكجته كػهليه بلإ راع لهم، إلى أف خطل ـلى إذلإء زبيل مه الويابة الفامة ني الػ 

إلإ أف ـواصر الأمه الوػوي قامت باختحازق قسريا ختى يوموا دكف الؤـلإف ـه ملاف اختحازق 

 http://bit.do/dp7zE  .كأزباب ىرا الإختحاز

161 

 45 -خسيه ذكي زىرةتواشل قوات الأمه بنخانؿة النوونية الؤذهاء القسرم بخق النواػه 

 أبريل الحارم كىو ينارس أـناؿ خرة بقرية أجهور 23مه قرية ـربة الرمل، كذلك يوـ - ـاـ

 http://bit.do/dp7zY. الرمل

162 

أزامة دمحم راتب /تواشل قوات الأمه بنخانؿة سناؿ زيواء الؤذهاء القسرم بخق الصاب 

، كذلك مور مذاىنة موزله قرب جامق الوصر بنذيوة - بالطف الجالث الجانوم -الصوربحي

 ، خيث لم يله موجودا كقتها بالنوزؿ كـوذما ـاد للبيت 2017 أبريل 20الفريش يوـ الدنيز 

لم يؿهر . كـلم بالدبر قاـ بالرىاب لنقر الأمه الوػوي بالفريش لنفرنة زبب زؤالهم ـليه

أزامة مه كقتها ، كقاـ أىله بالسؤاؿ ـوه ني مقر الأمه الوػوي ككل الأقساـ لله الحنيق أنلر 

  http://bit.do/dp7Ae. كجودق ، كتدصى الأسرة ـلى خياته 

163 

 زوه، ذرج مسانرا مه مؼار القاىرة نتم موفه مه السهر كتم زخب جواز زهرة ، 31، دمحم سادم

 لأذر ؼضصط ابريل ظطازتذـى بفذىا إلى مقر الأمه الوػوي بالنوونية للتخقيق الأخذ الناضى

 ابريل مه غط تم التخقيق مفه كذرج إلى النوزؿ ليتم اـتقاله نحر الجلإثاء .جواز السهر الداص به

 http://bit.do/dp7Bf . موزلة بفرب الرمل مركز قويسوا، كلإزاؿ مدتهي قسريا ختى الآف

164 

ـنار مخنود دمحم أخنذ تواشل قوات الأمه بنخانؿة الصرقية الؤذهاء القسرم بخق الؼالب 

 كختى الآف ، كذلك ـقب انتهاء إجراءات إذلإء زبيله مه 2017 أبريل 23 ، مور يوـ الأخذ ـطهور

 ك بفذ خطوؿ ـنار ـطهور ـلى براءة مه 2015 جذير بالركر أنه ني نوننبر .مركز شرػة أبو كبير

مخلنة جود قسم ثاف الزقازيق ني قعية ملهقة كأثواء إنهاء إجراءات إذلإء زبيله كاف رد الأمه 

جود أبو كبير كـقب إذلإء زبيله مه ىرا غضصطلسوة طصغغضالوػوي أنه متهم ني مخطر برقم

 http://bit.do/dp7Bu .النخطر تم إذهاؤق مه قبل الأمه الوػوي مور اليوـ النركور

165 

بلإؿ لؼهي ـبذ الرخنه /تواشل قوات الأمه بنخانؿة النوونية الؤذهاء القسرم بخق النهوذس 

 ـاـ،  ذريح نووف تؼبيقية كيفنل ني مطوق الحوىرة كمقيم بالسادات ، كذلك مور 25، رمعاف

 . ، كلإ يفرؼ مقر اختحازق ختى الآف2017 أبريل 25القبظ التفسهي ـليه يوـ الجلإثاء 

http://bit.do/dp7B7 

166 

النقيذ بالهرقة ” مخنود جناؿ“تستنر قوات الأمه النصرية ني إذهاء ملاف اختحاز الؼالب 

الرابفة بللية ـلإج ػبيفي جامفة مصر للفلوـ كالتلوولوجيا كذلك مور اـتقاله ـقب ذركجه مه 

 http://bit.do/dqb2C. الؤمتخاف ني الجالث مه أبريل الحارم

167 

، "ذالذ زفذ زفذ ـبذ هللا"قامت قوات الأمه بنخانؿة دمياط باقتخاـ موزؿ النواػه النصرم 

ا، نحر الأخذ 21البالم مه الفنر   أبريل الحارم، نقذ تم اـتقاله تفسهينا، مه موزله بنذيوة 23 ـامن

دمياط الحذيذة، ـلي يذ قوات الأمه النصرية، كقامت بتلسير مختويات النوزؿ كمطادرة 

مصركناته الذرازية كمتفلقاته الصدطية، كاقتادكق إلى ملاف محهوؿ، كلم يفلم ذكيه ملاف 

، يفاني مه مصاكل شخية بقلبه كلإ يتخنل "ذالذ"الحذير بالركر أف الؼالب . اـتقاله ختى الآف

ؾركؼ الإختحاز، خيث أنه مطاب بارتحاع ني شناـ بالقلب، كارتداء ني شناـ أذر، كيختاج إلى 

  http://bit.do/dqb2D. ـنلية قلب مهتوح، كنا يفاني مه الركماتيـز

168 

، كىو للإتطالإتزوة، مذير بالنصرية ؽظ” ـطاـ كناؿ ـبذ الحليل“سلول ُتهيذ بإذهاء النهوذس 

أخذ أبواء مخانؿة أزيوط، متزكج كلذيه ثلإثة أبواء لينر زتة أسهر مه الؤذهاء القسرم، مور 

 كير مفلومة، كلإ لحهة، كاقتيادق ػضصط أكسؼز عط أكتوبر، بتارير ػاـتقاله مه مقر ـنله بنذيوة 

 http://bit.do/dqb2H. يفلم ذكيه كمخاميه مقر اختحازق ختى الآف
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 أبريل 28
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  بلإؿ لؼهي ـبذ الرخنه رمعافقوات امه الإنقلإب بنذيوة السادات تدهي قسريا النهوذس 

بذكف ال زوذ قانوني أك ـرؿه ـلي الويابة بالندالهة للقانوف ، كزغ مواسذات مه أىله 

..  تلهيق التهم له أكبالؤنطاح ـه ملاف اختحازق ، كتدونهم مه تفرؿه للتفريب 

http://bit.do/dqb4w 

 أبريل 29

170 

مساء ”  أخنذ ـبذ اللؼيف“قامت قوات الأمه بنؼار برج الفرب بالأزلوذرية باـتقاؿ النواػه 

 أبريل خاؿ زهرق مه مؼار برج الفرب ركم ذتم جواز زهرق كدذوله 26الأربفاء الناضي النوانق 

 .كختي الآف ما زاؿ مطيرق محهولإ كلم يتم الؤنطاح ـه موػه اختحازق. شالة النلادرة

http://bit.do/dqb52 

171 

 ـلى التوالي، 11، لليوـ الػ "ـنر الفزازم"تستنر قوات الأمه بنخانؿة الصرقية ني اذهاء الؼالب 

بفذ أف تم اـتقاله تفسهينا، دكف زوذ مه القانوف، أثواء ـودته مه ـنله، مه ميذاف القومية 

 أبريل الحارم، ـلى يذ قوات الأمه النصرية، كاقتادته 18 ليلنإ، يوـ الجلإثاء 12بالزقازيق الساـة الػ 

  http://bit.do/dqb6w .إلى جهة كير مفلومة

172 

، كذلك  أخنذ دمحم سخاتةتواشل قوات الأمه بنخانؿة الؤزلوذرية الؤذهاء القسرم بخق ػبيب

مور القبظ التفسهي ـليه مه مقر ـنله بنستصهى نوزم مفاذ بصرؽ الؤزلوذرية ، مور مساء 

 http://bit.do/dqb6D.   لحهة محهولةكاقتيادق ، دكف زوذ مه القانوف 2017 أبريل 28أمز 

 مه أبواء ُمخانؿة النوونية قيذ الإذتهاء القسرم بفذ أف قامت قوات الأمه باذتؼانهم ـلى ـذدلإزاؿ 

 http://bit.do/dqb6J :مذار ـصرة أياـ متواشلة كالآتي

173 
مركز مووؼ، اـتقل مه مقر ـنله بالصركة النصرية - ، مه أبواء قرية ػنلإم "زامد شذيق"

.  أبريل الحارم15الألنانية بنذيوة السادات مور 

174 
 أبريل 23الأخذ  ، ػالب بالطف الجالث الجانوم، اـتقل مه موزلة نحر"زيف رجب اللزالي"

الحارم 

ا، مهوذس 25، "أخنذ رجب اللزالي" 175  ـامن

176 
 أبريل الحارم، كزبق اـتقاله 23، ػالب بالطف الجالث الجانول،نحرالأخذ "دمحم إبراىيم الوكيل"

 لأكجر مه ـاـ ككاف كقتها نى النرخلة الؤـذادية 2014نى ـاـ 

177 
ا، يفنل ني مطوق الحوىرة، مقيم بنذيوة 25، مهوذس، "بلإؿ لؼهي ـبذالرخنه رمعاف  ـامن

 أبريل الحارم 25السادات، مفتقل مور 

تواشل قوات الأمه بنخانؿة الحيزة الؤذهاء القسرم بخق ـذد مه أبواء مذيوة كردازة كذلك بفذ القبظ 

 http://bit.do/dqcSJ :التفسهي ـليهم ، كالنقبوض ـليهم ىم 

178 

،تم القبظ التفسهي - كردازة - ػالب، بوي محذكؿ -  ـاـ23 -مطؼهى دمحم نتخي الركبي

 ، مه أخذ سوارع قريته، كمازاؿ مدتهي 2017 مارس 30ـليه دكف زوذ مه القانوف، يوـ الؤثويه 

. قسريا ختى الآف

179 

،تم القبظ التفسهي -كردازة - ػالب بالنرخلة الجانوية، بوي محذكؿ -  ـاـ18-ـنر سخات خيذر

 ، كمازاؿ مدتهي قسريا ختى 2017 أبريل طـليه ، دكف زوذ مه القانوف، مه موزله، يوـ الأخذ 

. الآف

180 
تم القبظ التفسهي ـليه ، دكف زوذ - كردازة - يقيم بنوؼقة الخطواية -  ـاـ21 -أخنذ خلني

 ، كمازاؿ مدتهي قسريا ختى الآف 2017 ابريل ظمه القانوف، مه موزله،يوـ الؤثويه 

181 
تم القبظ التفسهي ـليه دكف زوذ مه القانوف، مه - كردازة -  ـاـ21 -مخنود دمحم أخنذ

 كمازاؿ مدتهي قسريا ختى الآف 2017 ابريل ػموزله، يوـ الدنيز 
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182 
مه زلاف مذيوة كردازة ، ينلك خعانة كمخل ملإبز، كذلك -  ـاـ39 -مطؼهي السيذ بركات

 ختى الآف 2017 أبريل 3مور القبظ التفسهي ـليه يوـ 

  أبريل30

183 

 زوه اذتهت قسريا يوـ 22، ػالبه شريفه كقانوف مخانؿه الصرقيه، ـلإ ـبذالخليم السفيذ

كلم يستذؿ ـلى ملانها ، مه أماـ جامفه الأزىر نرع الزقازيق مه قبل قوات الأمه، 3/7/2014

 http://bit.do/dqcRk. ختى الإف

 ـلى 33لليوـ الػ  كتدهيهم قسريا 2017 مارس 20قوات الأمه تلقي القبظ ـلى ثلإث أسقاء يوـ الأربفاء 

 http://bit.do/dqcRJ مخانؿة دمياط-  مه أبواء قرية البطارػة ىميركر أف. التوالي

ـلإـ ـلإـ السبق  184

ا46، ىاني ـلإـ السبق 185   ـامن

أ 40 إبراىيم ـلإـ السبق، 186  ـامن

187 

 غع ـاـ ذريح كلية أشوؿ ديه، يفنل نى شركة أدكية كمتزكج مه 27 أخنذ دمحم اخنذ ملاكل

بنذيوة الزقازيق يوـ  2017 أبريل 21، اقتخنوا موزله بتارير (أمه الذكلة)يوـ، ـنلإء الأمه الوػوي 

 مساء ، كقفذكا زاـة تهتيش كضرب ليه، ثم تم اـتقاله ضض، الساـة 2017 أبريل 21 النوانق الحنفة

 http://bit.do/dqcRS . ختى الآفكإذهائه

188 

، مريظ قلب، زىرالػالب بللية تحارق جامفة ا،  زوه21السه ، ذالذ زفذ زفذ ـلى ـبذهللا

تم القبظ ـليه مه مخل ، كنصاط ركماتيزمى، يفانى مه ارتحاع كارتداء نى شناميه بالقلب

بالسؤاؿ ـوه نى لم مفلومة،  كير لحهة كاقتادق 23/4/2017زلوه بذمياط الحذيذق يوـ الإخذ

 http://bit.do/dqcR6. يستذؿ ـلى ملانه كانلركا كجودق الى الإف

189 

.  بالقاىرةالأزىر الذيه جامفة أشوؿ كلية الأكلىػالب بالهرقة ،  زوةؼض، ـبذهللا ـامر ـبذق دمحم 

 كنض ع الساـة ملجنيه النوزؿ أنراد صضاقتخنت قوة مسلخة مه ، خيث  ؼضصط/ع/ػ/ تارير الإذتهاء

 يتخذث مق ـبذهللا بلرنته ما يزيذ ـه نطف زاـة، ثم العباطالهحر ك نتصت النوزؿ ك ؾل اخذ 

 http://bit.do/dqess  ملاف كير مفلوـإلى أذركق
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 في أبزيم  في أبزيم خخفاءخخفاءاالاالظهىر بعذ ظهىر بعذ أخبار الأخبار ال

20172017  
 ابريل 1

1 

 خنذ سوني ـبذ الستارأ الذكتور:   مارس الناضى كل مه9ـرض بفذ اذهاء قسرم مور 

 نيابة أمه الذكلة الفليا بالتحنق الدامزب (نقيب بيؼريه دمياط السابق)ػبيب بيؼرل 

 كؾل رىه الؤذهاء القسرم 2017مارس 9يركر انه قذ تم اذهاءق مساء يوـ 

 مطؼهي أخنذ 2

 حسن خيري 3

 عزت السيد عبد الفتاح 4

 فرج عبد الحكيم حجازي 5

 أحمد عبد العظيم سالم 6

 دمحم زكريا 7

 http://bit.do/dku7q دمحم عبد المطلب 8

 أبريل 8

9 

ـامُا مفلم ذبير 47" كناؿ ـبذالفزيز مخنود دمحم"أذلت الحهات الأموية زبيل الأزتاذ

بلهالة مالية قذرىا الف  (مذرزه الزىراء زابقا )اـذادل بنذرزه الصهيذ مخنود قتخى 

 2017 إبريل 5كاف رىه الإذتهاء القسرم مور أف القت قوات الأمه القبظ ـلية يوـ  (جوية

 http://bit.do/dnhbe أنرج ـوهتم اقتيادق إلى جهة كير مفلومة الإ أف 

 أبريل 12

10 

شاخب ركؿة " مخنود السيذ بركات" إبريل ـرض ـلى الويابة 3بفذ إذهاءق قسريا مور 

 كـرض ـلى الويابة التى بذكرىا قررت خبسة قسم القرية الركيةأػهاؿ ؾهر امز ني 

ذنسة ـصر يوما ـلى ذمة التخقيق ككجهت لة تهم تتفلق بالإنعناـ الى جناـة أزست 

 http://bit.ly/2obHgi8ـلى ذلإؼ القانوف كالذزتور كالتؿاىر دكف تصريد 

11 

بفذ إذهاءق قسران لفذة أياـ، مور " خساـ مطؼهى ػه الصير ـيسى"إذلإء زبيل الؼالب 

.  أبريل الحارم، مه موزله بنذيوة بوي محذكؿ بالحيزة11اـتقاله نحر يوـ الأثويه 

http://bit.ly/2oJTy4p 

 أبريل 17

12 

مفاذ ذالذ "  تهم لػ الويابة إبريل كجهت 7بفذ إذهاءق قسريا تسفة اياـ مور اـتقاله بتارير 

 إبريل الحارم كقذ إثبت بالنخطر 15بالتؿاىر بنيذاف القومية بالزقازيق بتارير " نياض

كجودأخراز ـبارة ـه الفاب نارية كدراجة بدارية كأمرت بخبسة ذنسة ـصر يوما ـلى ذمة 

  http://bit.ly/2opATa9. التخقيق

 أبريل 18
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يركر أف الذكتور مطؼهي . كزيفاكد ـرؿه يوـ كذان الأربفاء لإزتلناؿ التخقيقات مفه

 ـاـ كىو مه مواليذ قرية جزيرة دمحم، الوراؽ، الحيزة كيقيم زلوا ظعيبلم مه الفنر 

 كتم عط/ظ/ؼضصطبنذيوة الصير زايذ بأكتوبر كقذ تم اـتقاله أثواء ذىابه لطلإة الحنفة يوـ 

مذاىنة سقته ـقب شلإة الحنفة كتركيق أبوائه كبفجرة مختويات سقته بطورة كير 

  http://bit.ly/2pPn8mc. إنسانية كيفاني مطؼهي مه مرض العلغ الفالي كالسلر

 أبريل 20

14 

 إبريل 19الؼالب بللية التحارة جامفة ػوؼا الهرقة الجالجة أمز " ـنر اليناني"ؾهر 

 يوما ـلى 15 يومان كأمرت الويابة خبسه 32بفذ إذهاء قسرم داـ نيابة النخلة الحارم ني 

يركر أنه قذ تم . - ذمة التخقيقات بتهنة الإنتناء إلى جناـة أزست ـلى ذلإؼ القانوف 

مارس الناضي 19اذتؼاؼ الؼالب مه موزله بلهر خحازم ني النخلة اللبرل يوـ الأخذ 

  http://bit.do/doKEZ. كاقتيادق لحهة كير مفلومة ليفرض ـلى القعية النركورة

 أبريل 25

15 

دمحم "كسهرته  "دمحم مخنود اخنذ اخنذ"الؼالب  نيابة أمه الذكلة الفليا ؾهر أمز ني

- مركز البليوه قريه الساخل البخرم -  ـووانه زوىاج 148ـلى ذمة القعية "اللخلإكم

 نبراير مه داذل زلوه بالقاىرة ىو 6رابفة خقوؽ جامفة القاىرة، نبظ ـلية يوـ 

كأشذقاءق بالصقة كلإ يفلم اخذ مه اسرته ـوه ام شىء مور اذتهاءق مه اكجر مه ثلإثة 

 http://bit.do/dp7uQ. سهور كموجود ني زحه ازتقباؿ ػرق

 

 أبريل 26

16 

دمحم مطؼهى ـبذالخنيذخسه "بنخانؿة الحيزة  نيابة كردازة ـرض اليوـ ـلي

 إبريل كؾل رىه الإذتهاء القسرم ليتم 23كاف قذ ألقي القبظ ـلية مور يوـ " الزنذخي

ـرؿة اليوـ ـلى الويابة التي تقرر خبسة ذنسة ـصر يوما ـلى ذمة التخقيق ككجهت لة 

تهم تتفلق بالإنعناـ الي جناـة أزست ـلى ذلإؼ القانوف كالذزتور كتم ترخيلة لقسم 

 44البالم مه الفنر " دمحم الزنذخي"جذير بالركر أف . القرية الركية ليقطى بها نترة خبسة

 http://bit.do/dp7AV.  أكلإد يفنل مفلناه 7ـاماه متزكج كلذية 

 

 أبريل 30

17 

مفهذ نوي مه الحامفة "  زوة، نقاش، كخاشل ـلي 25" إزلإـ ـلي خسه " ؾهر اليوـ 

 بفذ إذهاء نيابة أبو خنضبلهر الذكار بالخيرة، ب" الفلريصة " كيسله بنوؼقة " الفنالية 

 أبريل 13ـصر يوـ " إزلإـ"كانت قوات الأمه ألقت القبظ ـلى .  يومان 18قسرم إزتنر 

 http://bit.do/dqesi.  ؾهورق اليوـختىدكف مفرنه ملانه  ، 2017
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 في أبزيم  في أبزيم دونتدونتالالعُف عُف أخبار يُشىرة عٍ أخبار يُشىرة عٍ 

20172017  

  
 ابريل 1

1 
يتهنوف قوات الأمه بنخاصرة القرية كاقتخاـ موازلهم كتلسير « البطارػة»أىالي 

 http://bit.do/dku6r .(نيذيو كشور) سابا 14مختوياتها كالقبظ ـلى 

 أبريل 2

2 
 (ػوؼا كقؼور كزنتي كبسيوف) مواػوا مه مخانؿة اللربية 15القبظ التفسهي ـلى 

 http://bit.do/dku9Q. بفذ اقتخاـ كتخؼيم موازؿ اللجيريه

3 
القبظ التفسهي ـلى ـذد مه رجاؿ كأػهاؿ قرية البطارػة بذمياط كالأمه ..بالأزناء

 http://bit.do/dkvar. يهذد باـتقاؿ السيذات

 أبريل 3

4 
الذكلة رمتوا ني الصارع كجاية ».. الصرػة داىنت ـصصوا كىذمتها: أىالي الذكيقة

« تفنل ليوا مخاضر

 أبريل 5

5 
بلإغ للوائب الفاـ ؿذ ـذد مه العباط لؤختحازىم مواػويه تم تبرئتهم بسحه زنسؼا 

 http://bit.do/dkMZy. بوي زويف

 أبريل 6
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6 

للنرة الجالجة : انتهاكات متواشلة بقرية البطارػة بذمياط آذرىا قؼق الؤنترنت ـه القرية

تقوـ قوات الأمه بإنتهاؾ كل الأزز القانونية كخقوؽ الؤنسانية، كتذاىم قرية 

البطارػة بنخانؿة دمياط، ما أزهر ـه اـتقاؿ بفظ مه رجاؿ كأػهاؿ القرية دكف 

 كلليوـ الجامه ـلى التوالي يبفث أىالي القرية .زوذ قانوني، كتهذيذ بإـتقاؿ الوساء

بازتلاثات ُمتتابفة للدركج مه الوؿق الخالي بفذ قياـ قوات الأمه بإىذار كانة القواـذ 

 قرية سهذت الفياف سهود نبخسب ،القانونية كالؤنسانية بحانب التوليل بالأىالي

 كالإـتذاء كالوساء الأػهاؿ تركيق ك الأىالي سقق مه سقة 30 مه أكجر اقتخاـ البطارػة

 ىواتههم ـلى بالؤزتيلإء كقاموا البوليسية، الللإب إزتدذاـ ك كالطرب، بالسب ـليهم

 إذتؼاؼ كتم باللامل، خطارىا لهم يتجوى ختى بأكنلها القرية ـه الوت كقؼق النخنوله

 الأىالي تهذيذ تم كنا الصباب مه محنوـة لتسليم كرىائه القرية أىالي مه محنوـة

 تتحاكز لم أػهاؿ ؾ بيوهم مه البطارػة بقرية سدض ؽغ اـتقاؿ بحانب أبوائهم، بتطهية

ا 15 الػ أـنارىم  كالنصاركيه الُنفتقليه أىالي مه أسرة ؼض تهحير تم كنا كآبائهم، ـامن

 بالؤؿانة ـسلرية، لجلوات كتخويلها موازلهم كاختلإؿ الصارع نى كػردىم بالبطارػة

 http://bit.do/dkMY4 .البيوت أزؼد أـلي القواشة نصر إلى

 أبريل 12

7 

ما زالت :  يوما30التفوت نى الؤنراج ـه مواػه بالقليوبية ركم قرار إذلإء زبيله مور 

النقيم " خساـ أخنذ دركيش متولي"قوات الأمه بالقليوبية تواشل الؤذهاء القسرم بخق 

 عضصط لسوة عػغبقرية سلقاف بالقواػر الديرية، مور تارير إذلإء زبيله نى النخطر رقم 

 http://bit.ly/2oc7EIv.  كختى الآف لم يتم الؤنراج ـوه ؼضصط/ ظ/ طضبتارير 

8 

أشيب ػهل بؼلق نارم مه محهوليه ني الفريش، الدنيز، كتم نقله للنستصهى 

كانت الأجهزة الأموية ني سناؿ زيواء تلقت إذؼارنا بإشابة مطؼهى كجيه . للفلإج

، بؼلق نارم ني الؿهر مه محهوليه ني خي النساـيذ، بذائرة « زووات8»ـبذهللا 

كتم نقل الؼهل النطاب إلى مستصهى الفريش الفاـ . قسم شرػة ثالث الفريش

، كأذؼرت الحهات النفوية للتخقيق   http://bit.ly/2odm9Mo. لتلقي الفلإج اللإـز

 أبريل 13

9 

أكلإدنا أبرياء كلم يلادركا القرية مور زووات : أسر النتهنيه بتهحير اللوائز

كهللا »أخذ النصتبه بهم ذرج إلى الصارع بفذ أف ساىذ شورته نى التليهزيوف كىو يردد 

.. مستفذكف لتسلينه بصرط كجود ؿنانات بنخاكنة ـادلة: كسقيقه.. «مفنلتش خاجة

« كاف بيحهز لزنانه»: ككالذة آذر

زيؼرت خالة مه الهزع ـلى ـذد مه الأسر نى مخانؿة قوا، بفذ إـلإف كزارة الذاذلية 

أف أبواءىم كراء التهحيرات الأذيرة لللوائز، بذءا مه البؼرزية كشولإ إلى كويستى 

. ػوؼا كالؤزلوذرية

نى قرية الصويدات التابفة لنركز قوا، أكذ دمحم مطؼهى سقيق النتهم ـنرك مطؼهى 

 أسهر كلم 6يوزف، النؼلوب ؿبؼه كإخعارق، أف سقيقه متواجذ بالقرية مور أكجر مه 

يدرج موها، كأنه يفنل بائق للطابوف، كخيه ـلم بدبر اتهامه نى التهحيرات كانعنامه 

للدلية الؤرىابية ـبر ساسة التليهزيوف، أشيب بخالة مه الطذمة كالصراخ ذرج ـلى 

. «كأنا مستفذ أزلم نهسى دلوقتى.. كهللا مفنلتش خاجة»إثرىا للصارع كىو يردد 

إف كالذته أشيبت بخالة إـياء نور زناـها الدبر كتم « الصركؽ»كقاؿ سقيق النتهم لػ

كيف يلوف سقيقى إرىابيا كلم تخاكؿ الصرػة القبظ »: نقلها إلى النستصهى، معيها

ـليه قبل الؤـلإف ـه كجودق نى التصليل الرل نحر اللويسة، كنخه مستفذكف لتسلينه 

. «إلى الصرػة بصرط كجود ؿنانات بنخاكنة ـادلة له

كأكذت زكجة النتهم أف زكجها لم يلادر القرية مور ـذة أسهر، كأف جنيق الأىالى 

كيف يلوف إرىابيا كذؼغ لتهحير اللوائز كىو »: كالحيراف يصهذكف ـلى ذلك، متساءلة

. «يفيش مفوا؟

كقاؿ مخنود سخات، سقيق النتهم ـلى سخات خسيه، أف سقيقه لذيه مخل بقالة كلم 
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كهللا »: يدرج مه القرية مور زووات، كالنخل ـلى بفذ أمتار قليلة مه النوزؿ، قائلإ

.  «الفؿيم أذويا برلء كلو ىو مرنب أك ارتلب الفنل دق إخوا اللى ىوسلنه، للوه برلء

 بوات، كلم يتم القبظ ـليه إػلإقا، كالصرػة ألقت 4سقيقى متزكج كلذيه »: كأؿاؼ

القبظ ـليه قبل إذاـة بيانها بساـات قليلة، نليف لصدض أف يدؼغ أك يرتلب مجل 

. «ىرق الأـناؿ الؤرىابية أف يتواجذ نى موزله ػوؿ الوقت

كػالب سقيق النتهم بسؤاؿ النئات مه الأىالى ـلى تواجذ أذيه كـذـ ملادرته للقرية 

كل ما نتنواق أف تلوف ىواؾ مخاكنة ـادلة له، كنخه كاثقوف مه »: مور زووات، كتابق

. «براءة سقيقى

كقالت كالذة ـبذالرخنه كناؿ الذيه مه قرية النفوا، إف نحلها يفنل مبيظ مخارة 

: كجنيق جيرانه يفرنونه جيذا كأنه لإ ينله أف يرتلب مجل ىرق الأنفاؿ الؤرىابية، معيهة

. «دق كاف بيحهز لزنانه، كالأمه أذذ شورته موى»

لإ ينله أف يرتلب ابوى مجل ىرق الأـناؿ الؤرىابية، كلو كاف ـايز يوهر خاجة »: كتابفت

زل كذق كاف ـنلها نى قوا، كسقيقه الآذر يقطى ذذمته الفسلرية نى القوات النسلخة 

. «خاليا

مه جانبها، كجهت الأجهزة الأموية بقوا تواجذىا داذل النذيوة كذارجها كنصرت محنوـات 

قتالية كدكريات متخركة بوزغ النذيوة، كتصذيذ الخرازات خوؿ اللوائز كالأديرة تخسبا 

لوقوع أل أخذاث إرىابية، كقاؿ مطذر أموى إف ىواؾ محنوـات تستهذؼ القبظ ـلى 

ة ؿبؼهم . النتهنيه نى الدلية الؤرىابية كتم توزيق شورىم ـلى جنيق الأكنوة لسـر

http://bit.ly/2pi3Fhd   

 أبريل 14

10 

كاخوا ني مخلنة الهايلستب امبارح نادك ـليوا أف رئيز النخلنة كانق إف الإىالي تزكر 

ـلي .. سهور صضرخت استريت دكؿ لفلي ـلصاف بيخبهم كىتبقى اكؿ مرة اسونة بفذ ..

ازتخالة كاف يذذل بيتوا مه كيرمايحبلي سيلولإتة اك بسلوت ختي بفذ ماتحوزنا كذلهت 

نحأة ـرنت بنرض ـلي كلإقيوا ـربيات . كاف بيذيوى الخاجة زم ماكوا مدؼوبيه

الترخيلإت ذارجة كىو كاف ذارج لوخذة ني ـربية لإدا كماذذتش بالى موة الإ بفذ 

قهر ياربي انا مش ـارنة اسونة كلإ اقف . مامصي ما زنخوش لخذ يصوؼ أىله

يارب ـانية . يارب ـنرة ماتدلي ـوي كلإ زابوي يوـ لوخذم يارب ذرجة لإبوة يارب..جنبة

 http://bit.ly/2oBg9iW. يارب كردلة شخته يارب

11 
 ـاما برشاص ػائش اػلق مه كنيه لقوات الأمه كزغ 16" ح.ز.ذذيحة"اشيبت الهتاة 

    http://bit.ly/2oFDwIe. زيواء#مذيوة الفريش كازهر ـه اشابتها ني القذـ اليسرل 

 أبريل 15

12 

للتوازؿ ـه النخاضر التى " ـنر كريب"إدارة زحه كادل الوؼركف تعلغ ـلى الؼالب 

الؼالب بالهرقة الجانيه بللية الصريفة " ـنر كريب "يتفرض: تجبت الؤنتهاكات بخقه

كالقانوف بأزىر ػوؼا باللربية، للعلوط الوهسية كالبذنية مه إدارة زحه كادل الوؼركف 

للتوازؿ ـه النخاضر التى قذمها لتجبت الؤنتهاكات التي تفرض لها داذل السحه ني 

خيث تفرض الؼالب . الهترق الناؿية كالتى تذيه نيها إدارة السحه بتلك الؤنتهاكات 

للطرب كالتفريب كالتحريذ مه منتللاته ك موق الزيارة كإيذاـه بالخبز الؤنهرادل منا 

ـنر "جذير بالركر أف .  مارس الناضي 22أدل إلى إضرابه ـه الؼفاـ بذأ مه يوـ 

مفتقل مور ثلإث زووات كيخاكم ني ثلإث قعايا مدتلهة نقذ شذر ؿذق خلم " كريب

 لسوة 463 بجلإث زووات، كالخلم الليابي ني القعيه رقم 2015 لسوة 11ني القعية رقم 

 بجلإث زووات، ليبلم محنل 2014 لسوة 251 بدنز زووات ، كالخلم ني القعية رقم 2014

 http://bit.ly/2oxi4U7.  زوة11الأخلاـ ـلى الؼالب ب 
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 ابريل 16

13 

قوات الأمه : اقتخاـ جذيذ لقرية البطارػة بذمياط كأنباء ـه اـتقاؿ ـذد مه النواػويه

 بذمياط بطخبة الللإب البوليسية كأنباء ـه تقتخم موؼقة البخيرة بقرية البطارػة

 http://bit.ly/2ppCSzT. اـتقاؿ ـذد مه النواػويه

 ابريل 18

14 

قاؿ اللواء أخنذ ػايل، مذير أمه جووب زيواء، إف إػلإؽ الوار الرم زنق دكيه بنخيغ 

كأؿاؼ، ني تصريد . دير زانت كاتريه كاف ـه ػريق الدؼأ مه أخذ أنراد الصرػة

 أنراد شرػة، كتم نقلهم 4، الجلإثاء، أنه نتح ـه الخادث إشابة «النصرم اليوـ»لػ

. لنستصهى شـر الصير الذكلي للفلإج، كنهى مذير الأمه أف يلوف الخادث إرىابينا

http://bit.do/doKCh  

 ابريل 19

15 

قالت زيذة : أميه الصرػة ستنوي بأمي لنا ركخت أبلم: ؿخية اكتطاب بالذقهلية

 أسداص  لنذة زاـة كاملة بقريتها عتذـى ناػنة إنها تفرؿت للإكتطاب ـلى يذ 

كأؿانت ناػنة ذلإؿ لقائها ببرنامح الفاشرة مساء، أف . بنركز بلقاس بنخانؿة الذقهلية

زكجها رنظ ذىابها إلى القسم لفنل بلإغ ذونا مه الهعيخة إلإ أف أىلها قرركا ـنل بلإغ 

لنا ركخت أـنل بلإغ نى القسم، أميه الصرػة ستنوى "كأكؿخت . للخطوؿ ـلى خقها

كلهتت إلى أف . ، مؤكذة أف ذلك لم يحفلها تتراجق"بأمى، كقالى إنتى مصيك بؼاؿ

ملتطبيها تم القبظ ـليهم بفذ الؤدلإء بأكشاؼ ـوهم، مصيرة إلى أف خالتها الوهسية تم 

. تذميرىا باللامل كنى اختياج لفلإج نهسى كلإ تختاج إلإ لخقها نقغ

http://bit.do/doKA2 
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 نائب ـاـ ، ؿذ مذير ؼضصط لسوة ػؼؼعإزلإـ مخيي ، البلإغ رقم /قذـ مخامي الصاب 

مباخث الأمه الوػوي ك مأمور قسم مذيوة نصر أكؿ ، لفذـ توهير قرار مخلنة الحوايات 

 ) غضصط لسوة ؼطظ إبريل ني القعية رقم صضبإذلإء زبيل إزلإـ مخيي الطادر بتارير 

ك أـله النفتقل ـه دذوله ني إضراب . ، ك إختحازق قسريان ختى تاريده  (توؿيم الوايت 

ـه الؼفاـ ، بسبب التفوت مفه ك ؾركؼ الؤختحاز كير الآدمية التي يختحز بها ، خيث لإ 

يوجذ خناـ ني الزنزانة النختحز بها ، بالؤؿانة لنفاناته مه ـذة مصاكل شخية ، تزداد 

 http://bit.do/doLab. زوءا بسبب النفاملة السيئة

17 

الؼالب بالطف الجالث الجانوم كالنفتقل بسحه " دمحم ياسر شلإح الذيه"دذل الؼالب 

بوادل الوؼركف نى اضراب ـه الؼفاـ بسبب تفوت إدارة السحه رنعت إدذاؿ كتب له 

كلم يتم إرجاـها لوالذته،ـلنا " دمحم"كلم يستلنها الؼالب ،نى الزيارق لنتابفة درازة 

. بأنةقذ شذر خلنا بالسحه مذة ذنز زووات مه مخلنة الؼهل بههيا بالصرقية 

http://bit.do/doKLn 
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: النخلنة ترنظ السناع لذناع مفتقلي مربخة ـلي به ػالب كتستفذ للوؼق بالخلم

مخلنة جوايات الؤزلوذرية ترنظ زناع دناع مفتقلي قعية مربخة مسحذ ـلي به 

  http://bit.do/dpvWx. ػالب كرنفت الحلسة للوؼق بالخلم

19 

الؤنقلإب لوالذة النفتقل دمحم الطلير الصهير بنخنذ الؼيب #أنباء ـه إختحاز قوات أمه 

الأقصر ،كذلك ـقب زيارتهم لنخنذ ؾهر #كابه ذاله كالنقينيه بقرية الزيوية سناؿ 

الفنومي ، كلم يفرؼ ملاف اختحازىم ختى الأف _قوا#اليوـ بسحه 

http://bit.do/dqb4h 

http://bit.ly/2ppCSzT
http://bit.ly/2ppCSzT
http://bit.do/doKCh
http://bit.do/doKA2
http://bit.do/doLab
http://bit.do/doLab
http://bit.do/doKLn
http://bit.do/dpvWx
http://bit.do/dpvWx
http://bit.do/dqb4h
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يبذأ مخاكنة النستصاريه ـبذ الحبار كرؤكؼ لنصاركتهنا ني « تأديب القعاة»: اليوـ

 http://bit.do/dpvYY. إـذاد قانوف لنوق التفريب ني مصر

21 
كأخنذ ..  زاـة24كيختحزق « الهحر»الأمه الوػوي يلقي القبظ ـلى شخهي بػ

 http://bit.do/dpv2n« ربوا ما يلتبها ـلى خذ»:يخيى

22 

 أياـ 4قررت نيابة كزغ القاىرة خبز ـناؿ الصركة النصرية للإتطالإت التسفة اليوـ 

بتهنة التؿاىر بذكف تصريد،متحاىلة مؼالبهم النالية ني ـذالة توزيق النرتبات كصرؼ 

كاف الفناؿ قذ نؿنوا أمز كقهة موسقة ني ـذة مخانؿات كالقاىرة . النلانآت 

كالهيوـ كأزيوط كالأقصر كالؤزلوذرية كالؤزناـيلية، ني تخذ لقوانيه القهر كالؼوارئ 

  http://bit.do/dp7AH". النرتب ما بيلهيش... ـايزيه نفيش"رانفيه سفار 
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مه قسم الزاكية الخنراء، كالنتهم " إياد النصرم"ذرج مور قليل زيذ نتد هللا الصهير بػ

ا لقرار النخلنة الطادر ني غطني قعية   أبريل الناضي، صض يواير الوىنية، توهيرن

كقاؿ إياد النصرم نور ذركجه ني . بازتبذاؿ الخبز الإختياػي بالتذابير الإخترازية

 يوـ بالقسم لم يريذكا أف يدرجوني إلإ غضكانوا بيفانذكا مفايا »": البذاية"تصريخات لػ

بفذ تهذيذم بالؤضراب ـه الؼفاـ كتخنيلي مسؤكلية زلإمة خياتي لنأمور القسم 

  http://bit.do/dp7x9. «كلرئيز النباخث
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داىنت قوات الأمه بالصرقية نحر اليوـ الأربفاء موازؿ بفظ النواػويه بقرية القريه 

التابفة لنركز أبو خناد بالصرقية ك قاموا بتركيق الأىالى ك تخؼيم مختويات النوازؿ ـلى 

خذ قوؿ سهود ـياف ك قامت باـتقاؿ زوة مواػويه اـتقالإ تفسهيا كاقتادتهم إلى جهة 

مقيم بنوؼقة -يفنل بالأكقاؼ -دمحم ـلي ـوض / ض :كير مفلومة ختى الآف  كىم 

مقيم -النذرس بالؤـذادية الحذيذة -دمحم أبو الفؼا نصر النفؿني / ط، النفؿنية

مقيم -مذرس الهيزياء بالنذرزة الجانوية -ـناد دمحم ـلي الزؾ / ظ، بنوؼقة النفؿنية

مقيم -النذرس بنذرزة أـ القريه الؤبتذائية -ىصاـ يوزف زايذ / ع، بنوؼقة النفؿنية

، مقيم بصارع جرف أبو ـوف-يفنل بالأكقاؼ -ـناد يوزف زايذ / غ، بصارع جرف أبو ـوف

 http://bit.do/dp7zT، ؿياء الهار/ ػ
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ينر اليوـ سهر ـلى خطار قوات الأمه لقرية البطارػة كاقتخاـ البيوت كتخؼيم 

ب بيه أىلها كشل الأمر  .مختوياتها كتطهية أنعل سبابها كنصر الرـر كالدوؼ كالـر

الرم قامت الذاذلية )دمحم ـادؿ بلبولة /ني اليوميه الناؿييه إلى ػرد زكجة الصاب 

مه بيت ذاؿ زكجها الرم لحأت إليه بفذ ػردىا مه موزلها كتخويله لجلوة  (بتطهيته

ـسلرية كالإزتيلإء ـلى مختوياته كبالأدؽ ما تبقى مه مختوياته بفذ خرقه أكجر مه مرة 

اقتخنت قوات الأمه بيوت  .كالؤزتيلإء ـلى ملإبز زكجها الصهيذ مه قبل الفساكر

 أسرة مه موازلهم 17 سقة كىحرت 50الفذيذ مه الأىالي كخؼنت مختويات أكجر مه 

كنا  .كركـت الوساء كالأػهاؿ ،كاـتلى القواشة أزؼد النوازؿ ككأنهم ني زاخة خرب 

قاموا بتخؼيم مختويات الفذيذ مه الورش كتؼور الأمر بفذ ذلك لخرؽ مختويات الورش 

كقامت قوات الأمه بالقبظ التفسهي ـلى الفذيذ مه سباب  .بل كذلق أبوابها كخرقها 

القرية الريه ذرجوا للبخث ـه ـنل بفذ كقف الخاؿ نتيحة خطار القرية كاذهتهم قسريا 

كني انتهاؾ ذؼير آذر قامت قوات  .ثم اتهنتهم بفذ ذلك بحرائم خذثت بفذ اذتؼانهم 

الأمه بإلقاء القبظ ـلى الفذيذ مه أقارب مفارؿيه للوؿاـ كاتدرتهم كرىائه لؤجبارىم 

كسهذت القرية أيعا خالإت قبظ تفسهي بخق أػهاؿ ني زه  .ـلى تسليم أنهسهم 

كقذ ازتدذمت قوات  .النراىقة كإذهاء بفعهم قسريا بل كتهذيذ الوساء بالإـتقاؿ أيعا 

http://bit.do/dpvYY
http://bit.do/dpvYY
http://bit.do/dpv2n
http://bit.do/dpv2n
http://bit.do/dp7AH
http://bit.do/dp7AH
http://bit.do/dp7x9
http://bit.do/dp7x9
http://bit.do/dp7zT
http://bit.do/dp7zT


كنا أخطرت ـبوات البوزيه ،الأمه الللإب البوليسية ني اقتخاـ البيوت كتركيق زلانها 

ككاف أبرز الؤنتهاكات ىو خادث التطهية  .كىذدت أشخاب النوازؿ بإخراقها كىم نيها 

دمحم ـادؿ بلبولة بفذ / الرم قامت به قوات الأمه بخق ابه القرية الصاب الفالم الأزىرم

ب داذل القرية كالقرل النحاكرة لها  كمؤذرا موفت قوات  .القبظ ـليه خيا لوصر الـر

الأمه الزيارات ـه محنوـة مه مفتقلي البطارػة لذيها كموق الأكل كالأدكية كالنلإبز 

 http://bit.do/dp7BV . يوما 15مق التصريد بأف ىرا الأمر زيستنر 

26 

 السحه ؾهر الأربفاء بفذ تأذير الزيارة ما ادم الي أبوابكناة كالذة اخذ النفتقليه ـلي 

 .ىياج كازق للنفتقليه بفذ ـلنهم بقرار إدارة السحه خرمانهم مه الزيارة

http://bit.do/dqb2W  
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ػارؽ مرزكؽ ": ركم اـتقالة مور ـاميه...ـاميه مه القعايا كالأخلاـ لنفلم للة نرنسية 

 الللة الهرنسية ـلي إثر مهاجنة قوات الأمه موزله نى خنله امويه كبيرق ـلى مفلم" 

 بالقاء القبظ ـلية كتلسير اثاث غضصط نبراير ظطقريه السبايفه قامت قوات الأمه يوـ 

تم اذهاؤق قسريا لنذق . موزله كالإزتيلإء ـلى ـربيه كلودر لم يتم ازتردادىم الى الآف

خلم . ـصرق اياـ كبفذىا تم ـرؿه ـلى الويابه كتم التخقيق مفه ني الفذيذ مه القعايا

ـلية بببراءق بفذ ـرض القعية بالنخلنه بفذ ـاـ مه الحلسات كالتأجيل كلله نى ذلإؿ 

جوايات كشذر بخقة خلم كيابيا بالسحه ضطع تم نسر مخطر برقم البراءةازبوع مه خلم 

 ني ذلك الوقت الرم ذكرته الويابه كاف يراقب ني اخذ كونهثلإثة زووات ـلى الركم مه 

اللحاف ككاف ىواؾ سهود ـلى ذلك لم ياذر بصهادتهم القعاق كـوذ ـنل اـادق اجراءت 

بها " ػارؽ" تم توجيه الإتهامات ؿظغغقعيه ـسلريه اذرم برقم . تم الخلم نيها بسوتيه

 http://bit.do/dqb54. كشذر بخقة خلم بالسحه زبق زووات
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كتفتذم ـلى سقيقاته البوات كتخاكؿ ” بلإؿ الزيات“قوات الأمه تقتخم موزؿ النفتقل 

بلإؿ الزيات /قامت قوات الأمه بنخانؿة دمياط بإقتخاـ موزؿ النفتقل : القبظ ـليهه

، كالرم تفرض للقبظ التفسهي كلإ يزاؿ رىه الؤذهاء القسرم ختى الآف ، كلإ يفرؼ 

 ، كقامت بالؤـتذاء بالطرب 2017 أبريل 29ملاف اختحازق ختى الآف ، كذلك أمز السبت 

خيث قاـ أخذ العباط بطرب سقيقتيه ـلى كجهيهنا ، ك قاـ جوود مه  .ـلى سقيقاته

النرانقيه له باقتخاـ اللرنة التي نركا إليها كاـتذكا ـليهه بالللنات كالطرب النبرح مق 

 تهذيذىه ني خاؿ الصراخ ،كنا خاكلوا القبظ ـليهه لولإ صراخ الوساء بالنوزؿ

.http://bit.do/dqcRF 

 

http://bit.do/dp7BV
http://bit.do/dp7BV
http://bit.do/dqb2W
http://bit.do/dqb54
http://bit.do/dqb54
http://elshehab.net/%d9%82%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%86-%d8%aa%d9%82%d8%aa%d8%ad%d9%85-%d9%85%d9%86%d8%b2%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%aa%d9%82%d9%84-%d8%a8%d9%84%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b2/
http://elshehab.net/%d9%82%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%86-%d8%aa%d9%82%d8%aa%d8%ad%d9%85-%d9%85%d9%86%d8%b2%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%aa%d9%82%d9%84-%d8%a8%d9%84%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b2/
http://bit.do/dqcRF
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  ابريل1

 

 "ـقرب الطفيذ"رزالة أخذ النفتقليه الواجيه مه زحه الوادم الحذيذ أك كنا يسنى 

يقق ىرا السحه ني شخراء الوادم، ـذد النفتقليه 

أزواف، البخر الأخنر، قوا، : سدض؛ مه 800  السيازييه نيه

زوىاج، أزيوط، الوادم الحذيذ، الهيوـ، الؤزلوذرية،  

 كأماكه أذرل، يتلقى النسحوف أسذ أنواع التوليل كالؤىانة

نور دذوله بوابة السحه مه الندبريه كالعباط،  

 (ارجق ارمي كرامتك برا باب السحه)كيستقبلونه بفبارة 

بالؤؿانة إلى كشلة مه السب كالألهاظ البريئة، كبفذ ذلك 

يقف ني مواجهة خائغ مبوى الؤدارة ككجهه نطب الخائغ 

ككلنا مر ساكيش أك مدبر أك ؿابغ يتلقى النسحوف 

ضربات موجفة زواء بالأقذاـ أك الأيذم أك بنوازير 

 .بلإزتيلية قوية، كقذتستنر ىرق النفاناة لنذة ذنسة زاـات

كىي خهلة ازتقباؿ النفتقليه ني أكؿ يوـ مه أياـ السحه؛ خيث يقوـ الندبركف كالأمواء بإشراؼ  (التصريهة) 

العباط بطرب النفتقليه، بالنوازير، كالأخزمة، كالدراػيم، بفذ إجبارىم ـلى ذلق ملإبسهم، ككرلك زبه بأقرع 

الألهاظ كالفبارات، دكف تهرقة بيه ساب أك ػاـه ني السه، كبيه أزتاذ ني الحامفة أك ػبيب، أك كيرىم ثم ُيحبر 

النفتقلوف، ـلى قعاء الخاجة أماـ بفعهم البفظ بذكف أم زواتر، كمه يرنظ يتم تفريبه بأبصق ػرؽ التفريب 

ليست لنرة كاخذة كللوها تتلرر مق كل مرة يدرج نيها النفتقلوف زواء لفرض  (التصريهة)البذني كاللهؿي، كىرق 

 ـلى الويابة أك لحلسات النخلنة ـوذ ـودتهم ني كل مرة، كبوهز الؼريقة كبفذ الإنتهاء مه التصريهة يتم اقتياد

إلى ملاف به خوض تم خهرق ني الطخراء مليء بالؼيه،  (بالصورت نقغ)النفتقليه خهاة بالسركاؿ الذاذلي  

انزؿ ـوـ ثم بفذ ذلك ُيقتاد (كُيحبر النفتقل ـلى الوزكؿ ني خوض الؼيه؛ خيث يقوؿ له الندبر بازتهزاء 

رنق رأزه  النفتقل كُيحبر ـلى الوزكؿ ني النحارم ليلؼز بلامل جسذق ني القاذكرات كالهعلإت، كمه يخاكؿ 

 أياـ كاملة بذكف ازتخناـ أك نؿانة،كبفذ ذلك 10يطرب بالدراػيم ليلؼز برأزه كجسذق ثم يدرج كُيترؾ لنذة 

، يدلق نيه النفتقلوف ملإبسهم (بؼخاء ملة)كله يتم اقتياد النفتقليه إلى شخراء السحه ني ملاف ُيؼلق ـليه 

كيواموف ـلى الرماؿ ني لهيب الطخراء، ثم يقوـ الندبركف كالعباط ) الصورت(كاملة بازتجواء السركاؿ الذاذلي 

بوؿق الخحارة الجقيلة ـلى شذكر النفتقليه كؾهورىم كيذكزوف ـليهم بأقذامهم كيقولوف لهم اصرذوا كقولوا 

 .كنا كاف يهفل أبو جهل ككهار قريش ني النسلنيه ني بؼخاء ملة (أخذ أخذ)

إف زكجها ُيفرب بلإ رخنة كلإ أدنى :  ـاما نتقوؿ733كتخلي زكجة أخذ النفتقليه، كىو رجل كبير ني السه يبلم 

اـتبار لسوه أك مرؿه نهو يفاني مه القلب كالعلغ كالسلر، كأجرل قبل ذلك ـنلية قلب مهتوح، كُتنوق ـوه 

 .الأدكية،كينوق ـوه الفلإج ركم شفوبة خالته الطخية

إنه منووع ـوهم الدركج مه الزنزانة للتريظ، كلإ يدرجوف مه (: كتتخذث زكجة أخذ النفتقليه الآذريه أيعا نتقوؿ 

يه؛ خيث النسانة بيه مخانؿتي التي أزله  الزنزانة إلإ لخهلإت التفريب نقغ، كقبل الزيارة التي نفاني نيها الأمرَّ

قبل الزيارة يقوـ الندبركف بخلق سفر النفتقليه تناما ): ، كتلنل كلإمها قائلة) زاـات10بها كالسحه خوالي 

كيدرج لنلإقاة أىله كبقايا قض سفرق ـلى كتهيه؛ كذلك إمفانا ني الؤذلإؿ كالقهر، كلإتتحاكز مذة الزيارة  (الزيرك

أكجر مه ـصر دقائق، كإذا تأذر النفتقل ني السلإـ ـلى أىله بفذ شهارة نهاية الزيارة يتم الإـتذاء ـليه بالطرب 

كزبه بأقرع الألهاظ أماـ أىله، كإذا تذذل أخذ مه أىله يتم الإـتذاء ـليه بالطرب كالسب أيعا ختى لو كانت 

 .)..إمرأة

ني إضراب مهتوح ـه الؼفاـ؛ اختحاجا ـلى أكؿاـهم « زحه الوادم الحذيذ »أك « ـقرب الطفيذ »دذل مفتقلو 

 الذذوؿ ني إضراب 2016 نوننبر 19داذل السحه؛ خيث أـله مفتقلو زحه الوادم الحذيذ سذيذ الخرازة بتارير 

ا ـلى زوء النفاملة كأكؿاـهم داذل السحه كيصلو النفتقلوف ىواؾ مه ...مهتوح ـه الؼفاـ كذلك اختحاجن



 :الفذيذ مه الإنتهاكات، مه بيوها

الإـتذاء ـلى النفتقليه  ، التهتيش النتلرر للزنازيه، ..كؿق بفظ النفتقليه السيازييه مق زحواء جوائييه

 .بالطرب كالسب مه قبل إدارة السحه، كمطادرة أكراؿهم الصدطية ذطوشا الأكؼية مق بذاية دذوؿ الصتاء

قلة كنيات الؼفاـ النقذـ إلى النفتقليه مه إدارة السحه كنسادق كموق دذوؿ اللجير مه أنوع الؼفاـ نى  

انتصار الأمراض بيه النفتقليه، كزوء أكؿاع مستصهى السحه؛ ني الوقت نهسه الرم ترنظ إدارة   .الزيارات

 انقؼاع النياق .السحه نقل أم مفتقل لؤجراء أم نخوص ذارج السحه، كنا تنوق إدارة السحه دذوؿ الأكراؽ كالأقلإـ

كنا يصلو أىالي النفتقليه مه إجبارىم ـلى الإنتؿار للساـات ػويلة قبل السناح لهم .  زاـة نى اليوـ19لنذة 

 .بزيارة أبوائهم، كزوء التهيش،كرنظ دذوؿ جزء كبير مه الزيارات
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 رزالة مه أخذ مفتقلي زحه الأبفادية ـه الأميركي النخبوس مفهم بالدؼأ

 

 الخنذ هلل رب الفالنيه كالطلإة كالسلإـ ـلي ذير الدلق اجنفيه كبفذ

 خطلت ني زحه الإبفادية بذموهور. اكتب إليلم قطة ني موتهي النأزاة 

توم ـه مأزاة مصر كالنصرييه كذاشة .. قطة خقيقية كليست مه تأليهي 

مفتقل مه رسيذ ني زحه الإبفادية ، النصللة إف : ” إبراىيم ” . النخبوزيه 

 زوة ، كاذر الحوسية الإمريلية ، تم اـتقاله 12ابراىيم ـاش ني امريلا اكتر مه 

” بؼريق الدؼأ كتم الخلم ـليه كناف النهم أىله قذموا للسهارة ما يجبت انه 

مفتقل ، كبالهفل بفتوا موؾف مه السهارة الإمريلية ، ” مواػه امريلي 

كموؾف مصرم كموؾف امريلي ـصاف يتهقذكا أخواؿ إبراىيم ، النهم دذلوا 

السحه لنلتب رئيز النباخث كؾابغ الإمه الوػوي ، كبفتوا جابوا ابراىيم مه 

زنزانته ، جه ابراىيم كدذل النلتب كرئيز النباخث كاقف ـلي رجله كموؾهيه 

السهارة قاـذيه ، كلنوا الؿابغ بدصونة كأف ازام يسحووا مواػه امنريلي كل 

ب زيؼر ـلي رئيز النباخث كؿابغ الإمه الوػوي  الهترة دم ، كالدوؼ كالـر

 .. ني الوقت دق

ابراىيم قفذ ـلي انعف كرسي كخغ رجل ” بلؼرزة ” اقفذ ـلي أم كرسي يفحبك ” موؾف السهارة لؤبراىيم  

قالوله انت مواػه ” اللي لسه كاقهيه ” ـلي رجل كناف كدق ني خعور رئيز النباخث كؾابغ الإمه الوػوي 

لك ىوا ؟ ني خذ معايقك ؟ خذ بيللنك بؼريقة مش كويسة ؟. امريلي مش مصرم   ! ني خذ مـز

لو ” النهم الؿابغ قاله ” ابراىيم قاؿ ـلي كل اللي بيخطل ػبفان ، كرئيز النباخث ركبه بتدؼب ـلي الحيراف  

ـايز أكل مدطوص يحييلك ، لو ـاكز تليهوف تفالي ىوا النلتب كاتللم ػوؿ الوهار ، كأمر له بلبز كبؼاػيه ، 

كمفاملة ذاشة جذان ، دق كله بفذ ما موؾف السهارة الإمريلية سذ ـليهم لأف ابراىيم مش مصرم بز ، دق مصرم 

 زوة مواػه امريلي كزلنلي ـلي مصر كمتوساش إف قائذ 40لأف ابراىيم ابه رسيذ شاخب اؿ ” أمريلي ” 

اـنل ازتصلاؿ ” ؾابغ الإمه الوػوي قاله : الإزؼوؿ السادس الإمريلي مخبوس لخذ انهاردق ، نسيت أقوللم 

 !! كىتؼلق ـلي ػوؿ انت ىوا مش مصرم أنت امريلي
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 ...رزالة مه أخنذ الدؼيب قبل ما يتوقل لخنيات الفبازية 

  

لسدرية ." انتقاموا الوخيذ أف نركم ما خذث: "قرأت ذات مرة ـبارة تقوؿ 

القذر كانت الفبارة لنفتقل مجلي، مفرب بسحوه كما يخذث نيه، لرلك 

ا إلإ كنفلته،  زأذوض خربي الأذيرة كي أـله أماـ الخياة أنوي لم أترؾ سيئن

 .ختى كأنا ـلى كسك النوت، كوت أقاتل

ا مه الخياة   أـرنلم بوهسي، ازني أخنذ الدؼيب، نقغ اثويه كـصريه ـامن

رأيت نيهم ما يهوؽ ىوؿ أـناركم، له أشف نهسي بالخسه، له أػيل الأمر 

أكجر ني الخذيث ـه أخلإمي أك مستقبل انتؿرته، زأكهيلم كأكهي نهسي 

 .الفذيذ مه الديبات كالألم

ا لسبب لإ أـلنه، تم إلقائي ني خحرة متسدة ني زحه   زحوت ؾلنن

ا للووـ كلإـذاد  يقهرني، خحرة لإ تتحاكز الفصرة أمتار، أشبخت نحأة ملانن

ا، كجزءنا آذر لقعاء الخاجة، ـلى مرمى أنؿار  النهترض أف يلوف ػفامن

لإ ملاف لك أف تسأؿ لناذا؟ كلإ ختى أف . الحنيق، لإ ملاف ىوا للتأنف، لإ ملاف للصلول كلإ قوؿ تبنا ما ىرق القرارة

 .تؼلب بنلاف يتسق قليلنإ ـه تلك الخحرة، له أقوؿ لتدرج مه السحه

جذراف الزنزانة الأربفة، ني البذاية تطبد ـذكؾ الأكؿ كبفذ ذلك الطذيق، خسبت ـليها أياـ ـنرم، كالركرل،  

ا، كوت  ا كاخذن خهرت نيها ازم مه أخبهم كخهرت كجوىهم ني قلبي قبلها ختى لإ أنسى، زحلت ـذد الأياـ كاخذن

 .أـلم أنوي يحب أف أذرج، كوت لإ أسك ني ذلك، نأنا لم أنفل أم شيء

أتساءؿ .. قذ نسيتها! خريتي. تنطي الأياـ، كسللت الأرقاـ كل الحذراف كنهرت النساخة كلم توتِه أياـ زحوي بفذ 

 كيف كانت؟

أقسم للم أنوي خاربت ختى لإ . مرة أذرل ألفه الحذراف الأربفة، تواشل التعييق ـلّي بازتنرار كزخق ركخي 

، ني كل ليلة كوت أجنق خؼاـ ركخي كجسذم مه إثر القهر كالؿلم، كأؿنذ جراخي لأـله للطباح القادـ  أنهـز

 .لأنوي يحب أف أذرج. أنوي زأزتنر

 آق، مرضي .لم أذرج، أذصى كل شيء يدبرني أنوي له أذرج أيعنا، الزنزانة، كجوق أشذقائي النؿلنة نيها، مرضي

 .سأف آذر

تديل نهسك للخؿة كاخذة ني ملاف قرر لإ يطلد للخياة، تطبر نهسك كل يوـ بأنك قذ تدرج، كإذا بك تعفف،  

تصفر بالوىه كالهتور، لإ يستحيب أخذ لؼلبك بأف يزكرؾ ػبيب، كخيونا يخذث يدبركنك أنك قذ أشبت بالنرض 

 خسبت أف الأمور زتوتهي ـوذ ىرا .اللفيه، سرػاف يأكل جسذؾ جزءنا جزءنا، ككأنه لم يلف أف يسلب السحه ركخي

  .الخذ

كأف الأمر ليز زول . زيهتك بي ذلك الذاء اللفيه كأموت، لله أشؼذـ بأنوي أشبت بنرض أسذ زوءنا كقسوة 

 .موانسة خوؿ أم الأسياء تقتلك بألم أكجر، بحهذ أقل

لم يله بوزفي تخؼيم جذراف زحوي كالهرار، كالآف . مه يأس ليأس، مه ؾلم لؿلنة، كلإ أدرم كيف أذرج مه ىوا 

 .لم يفذ بوزفي أف أخؼم الألم كالخزف مه خوؿ نهسي

ا موسينا، لرا قررت أف   ربنا تلوف تلك كلناتي الأذيرة، يدبرني كل شيء خولي أنوي زأموت ني كل لخؿة، كخيذن

 .أخارب جولة أذرل كأكتب

أذبركا أمي ـلى كجه الدطوص أف السحه كإف أبلى جسذم نإف كجهها النخهور ني قلبي كذاكرتي له يبلى كلإ  

 .يهوى

 .أكشلوا السلإـ إلى مه أخب، نقذ زلبوا ـيوي رناىية رؤيتهم

 .لإ أخذ يسلم ىوا ختى كإف جلز ني بيته لإ يهفل أم شيء. ادـوا لأجلي، كادـوا للم
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 أبريل 2

 

 أينه موسى ني رزالة لوالذته

 

ـلى ذلهية اتهامه  زحه كادم الوؼركفنصرت كالذة أينه موسى الؼالب النخبوس ب

،يركم نيها ما خذث مق ػالب أذر مخبوس 20133بالنصاركة ني أخذاث الأزبلية ـاـ 

ني خي النرج ،سنالي شرؽ القاىرة، بفذما أتم  الفقابية تم ترخيله مه النؤزسة

.  ليستلنل باقي ـقوبته بالسحه الفنومي الجاموة ـصر 

أيه الؤنساف، نقذته مور دذولي ىوا، ازتنق لنا خولي باخجا ـوه، نأنقذق أكجر كأكجر، "

أنقذق ني قطة تخلى إلّي مه ساب بلم الجاموة ـصر ـاما مور بعق سهور، نتم 

، بخسب "إلي السحه الفنومي كي يستلنل ـقوبته الفقابيةترخيله مه مؤزسة

 .نض رزالة موسى لوالذته

كاف ػهلإن ـوذما تم القبظ ـليه،  كاف ػهلإ قبل أف يقتل نيه شيء، قبل أف يقتل " 

، ثم " ىوا زيب كرامتك"كانت  الفقابية الؤنساف بذاذله، أكؿ كلنة قرأتها ـلى باب

للأزف خطل . ياريت كاف خذث الرم توقفته! ـارؼ؟. زاـتها توقفت أزوأ الإختنالإت اللي منله تخطل"أكنل 

 ".أزوأ بلجير قوم، كادت ركخي أف تصرخ ني كجهه

ازتنفت إليه ختى ازتوهرت ػاقتي، تركته كذىبت إلى ملاف نومي ني ركه الزنزانة . ازتنفت إليه كأنا أتألم "

أكؿ لنا دذلت :ؾل شوته ني ـقلي ككأني مسست بحه، أزنق شوته يقوؿ ! تركته كللوه لم يتركوي. ـلى الأرض

لقيتهم نزلوا . بفذ كذق كقهوني ك قالوا لي اذلق، نقلفت ك كقهت بالبوكسر.أنت ـارؼ ػبفان الذذلة،ضرب كإىانة

زم يوـ ما اتولذت . ك قلفت كل خاجة:ـليا ضرب ك ىنا بيقولوا لي ذلق كل خاجة، نقلفت، ثم نؿر بفيذان ك أكنل 

 "ككقهت قذاـ الندبريه ك مساجيه مه كير خاجة ذالض، ك انت ـارؼ إيه اللي بيؼلب بفذ كذق

كوت أـلم ماذا يؼلب ني ىرق الخالة ُيؼلب مه النسحوف أف يتبرز أماـ الندبريه كي يؼنئووا أف بؼوه ذالية "

مه الننووـات كنا يذـوف، أـلم أف ىواؾ مساجيه منه يأتوف ني قعايا جوائية، يذذلوف الندذرات ني ىرق 

ألإ ينله ! النوؼقة داذل نتخة الصرج، لله ألإ ينله خهؽ كرامة الؤنساف؟ ألإ ينله ازتدذاـ إساـة لوهز اللرض؟

ألإ ينله موخهم الؤنسانية بذؿ مه زلبها موهم؟ زيب كرامتك ! تربية مه يهفلوف ىرق الهفلة بؼريقة إنسانية؟

 "تتردد ني أذني" ىوا

أكؿ ما دذلت الفوبر، "أزنفه يستلنل، ! أـتصر ـيوّي بقوة كي تتوقف ىرق الأشوات، للوها تفلوا أكجر ك أكجر"

بز بقالهم كتير ني النؤزسة " مساجيه زيهم زيك"لقيت خهلة ازتقباؿ تانية النرة دم مه قيادات الفوبر 

 ."نأذذكا ك ؿفهم، نزلوا ـليا ضرب ك إىانة تاني بز النرة دم مهيش قلق

آراق ني مديلتي ك ىو يعخك ؿخلة زدرية، اتقلب ـلى الهرسة ك أنا أخاكؿ ػردق مه ـقلي، لإ أزتؼيق، يلنل "

ىواؾ لك قفذة مفيوة لإـز تقفذىا ػوؿ الوقت لإـز تقفذ كذق، ثم أراني ىرق الحلسة الفحيبة، جلز : شوته 

متربفان ك كؿق زبابتيه ـلى ركبتيه ك نؿر إلى السقف أك إلى الخائغ كرائه، كاف ؾهرق متقوس بنباللة قلت 

" ىنا بيفلنوىم الفته؟ كلإ بيفلنوىم الإنعباط؟"لوهسي ك ىو يريوي ىرا الوؿق 

لإـز  رأزك تلنز ؾهرؾ، ك لو لند نرؽ بيوهم يطربك بركبته ني ؾهرؾ :" كأكنل زميل أينه النخبوس سارخا

ـصاف يلنسوا بفظ النصللة أنه بيطرب بلل، ك بتخسه مستنتق ك ىو بيفنل كذق، كأنه بيقبظ مرتب مق إنه 

لو ماـنلتش 'كني  يوـ مه الأياـ كاف ملانك بز بيقوؿ لوهسه أؾلم ـصاف ماتتؿلنش أك ! مسحوف زيه زيك

 "كذق ىايتفنل نيك كذق ك مبررات ملهاش لزمة

ـارؼ بيطخيك إزام؟ بيحي يصذ مه ـليك اللؼا إللي إنت متلؼي بيه، ىواؾ شيف ستا لإـز تتلؼا، نانت تقوـ "

يفوي مجلإن الخناـ ىواؾ مه كير "مهزكع يركح رامي اللؼا ني كسك، ؾلت مقاػق مه ما قاؿ لي تتردد ني أذنّي 

 !القيادة بز ىنا اللي مسنوح لهم يقهلوا الستارة ـلى نهسهم لله الباقي منووع" زتارة

السحه إشلإح "أزئلة كجيرة تذكر ني ذىوي لإ إجابة لها، ! إلى ماذا يتخولوف؟! إلى ما يطوفوف ىؤلإء الأػهاؿ؟"

ىرا ما تفلنواق لله الواقق يقوؿ ـلز ذلك، أف مه يذذل السحه محرما يزدادا إجراما، كمه يذذل ذغء " كتهريب

يتخوؿ كخصان، أخاكؿ الووـ كي يتوقف ـقلي ـه التهلير كالفادة لإ أزتؼيق، أخاكؿ ػرد ىرق الأسباح للوها لإ 

". تتركوي أخاكؿ الفيش مفها للوي لإ أزتؼيق

 مه ميذاف رمسيز، كبقي ـاما قيذ الخبز الإختياػي بتهم 2013 أكتوبر 6ككاف أينه موسي ألقي القبظ ـليه ني 

 66التؿاىر كالإنتناء لحناـة مخؿورة كالتخريظ ـلى الفوف كالتفذم ـلى قوات الأمه، كشذر ؿذق خلم مق 

  http://bit.do/dkMXt . زووات مراقبة5 ألف جويه ك20 ـاما ككرامة 15آذريه بالسحه 

http://www.masralarabia.com/hashtag/%D8%B3%D8%AC%D9%86%20%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B7%D8%B1%D9%88%D9%86
http://www.masralarabia.com/hashtag/%D8%B3%D8%AC%D9%86%20%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B7%D8%B1%D9%88%D9%86
http://www.masralarabia.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://www.masralarabia.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://www.masralarabia.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://www.masralarabia.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://www.masralarabia.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://www.masralarabia.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://bit.do/dkMXt
http://bit.do/dkMXt


 ابريل  9

 

رزالة إياد النصرم 

 تم اـتقالي مه موزلي ك مه ـلي نراشي لإتهامي ني القعية ملهقة تسنى 27/12/2015انا اياد النصرم ني 

تم الإـتذاء ـلي بالطرب اكجر مه مرة داذل زحه .  يواير لنخاكلة قلب نؿاـ الخلم ك لإ اـلم ـوها شيء 25توؿيم 

الرم يصبه النقبرة ك بذكف ام كؼاء يخنيوي مه قسوة " التأديب"ػرق تخقيق ك كؿفي ني الخبز الإنهرادم 

 اسهر ة لإ اـلم لناذا ؟؟ 8البرد القارص لنذة 

 كايعا دكف الفلم 22/10/2016 ثم تم اـتقالي ني نهز القعية مرة اذرم ني 2016 / 11/8ثم تم الإنراج ـوي ني 

لناذا تم اـتقالي؟ 

ما اشفب اف يلوف الإنساف خرا ني ؾل نؿاـ يخلم بقوة السلإح ك يفتقل ني سباب زلإخهم الوخيذ ىو شوتهم ك 

دناـهم ـه خريتهم ك ما اقسي اف يفيش الإنساف ذونا مه قذكـ زكار الهحركل ليلة ليلقى نهسه نحأة بذكف ام 

ماىو ىرا النستقبل النؿلم الرم نفيش نيه الإف ني ؾل نؿاـ يوتقم مه كل ساب ثار . جـر ارتلبه ني النفتقل

ني الدامز ك الفصريه مه يواير مه اجل اف يفيش خياة كرينة ك يفيش ني ؾل خرية التي يراىا ني دكؿ الفالم 

ػردنا . اف ىرا الوؿاـ يوتقم مه الصباب كمفارؿيه لإنهم ثاركا ـلي الواقق الرم نرض ـليهم مور زووات. خولوا

الإخباط ك اليأس بلإ رجفة مه داذلوا ك ثرنا ـلي الهقر ك الؿلم ك الإىانة ك الإخساس باللربة كىتهوا بطوت ـالي 

انا ساب مه سباب ىرا الوػه ادنق ـذـ زلوتي ـلي الؿلم ". ـيش خرية كرامة انسانية" زنفه الفالم اجنق 

 اسهر ني نترة اـتقالي الجانية لإ اـلم ما ىي 7الرم نفيش نيه الإف ك الإف امطي خياتي داذل السحه مور 

تهنتي؟ ىل تهنتي انوي اردت الفيش ني خرية ك مه ثار ؟؟ اـ ادنق ثنه ذركجي ـه شنتي لنواجهة قنق 

اخيانا كوت اتخذث مق النوت اثواء نترة اضرابي ـه الؼفاـ ك .  يواير25الوؿاـ الرم لإ يرل زول الإنتقاـ مه سباب 

كاف يتركووي ىرا الإخساس بنحرد اف اقوؿ له اف ىرق الؼريقة لإنهاء الخياة لإ توازبوي لإنوي خرا كلإ اريذ النوت 

كـرنت كقتها اف النوت ينله اف يلوف سهنا ك نارزا ك نبيلإ ـلز الوؿاـ . كانا مقيذ ك زحاني يوتؿر ىزينتي 

. اياد النصرم. ركم قيودىم ك ازلختهم ك للوهم جبواء ـوذما نواجههم ني كجوىهم. الرم اكاجهه الإف

http://bit.do/dnjx3 
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 أخنذ نؤاد

 

... قهلو الزيارق ؼ الفقرب 

مش ....  ثنرات ناكهه كيرجفولوا باقي الأكل 3مش ملهيهم أنهم بيذذلو قؼفه لخنه ك 

ملهيهم أنوا بوزكر مرق كل سهر كنض كبوقفذ ـصر دقائق مه كراء خائل زجاجي كبوسلم 

مش ملهيهم نزكلوا مه الهحر كقهرتوا كالرؿ . ـليهم دقيقتيه بز كأنوا ىواذذ موهم خته

.... كالنفامله اللي بوصونها ىواؾ

كهللا ببقي داذله لأذي ملسونه مه كنيه الأكل اللي بتذذله بفذ ما كوامه زوتيه 

 سوغ اللبار جذااا مليانيه اكل ك كاف بياكل ىو كاللي مفاق بذؿ اكل التفييه 5بوذذل ب 

النوته اللي بيحبلهم تسنم كبيلهي مفاىم يوميه كناف كبردك كوت زيارق مه كراء خائل 

ككاف مهيش زلإـ ذالض كلإبوخعوه بز كوا بوبقي نرخانيه انوا بوذذله أكل مش ىوسي 

كلنه أمي بفذ كل زيارق مه دكؿ تقولي ىركح أكل بقي مذاـ أػنوت أني دذلت لأبوي 

بقي كل أمويتي أنه يتوقل زحه تاني كنزكر زم الواس الؼبيفيه كنتفامل زم بقيه السحوف تقوـ ....الأكل بوهسي 

  http://bit.do/dnkwc. تتقهل ذالض

 

 

 

 

 

 

http://bit.do/dnjx3
http://bit.do/dnkwc
http://bit.do/dnkwc


 أبريل 19

 

ـبذهللا القادكـ 

أخذ أشذقائي ني السحه باـتلي رزالة بيقولي اتللنوا ـووا ياـبذهللا اخوا بونوت ىوا انا بقالي زوتيه كنض 

مخبوس مصهتش الوور الصنز كخصتوي ،، خقيقي الووـية دم مه الرزايل بتتفبوي نهسيا اكتر مه ام ذبر مخزف 

منله ازنفه ني خياتي  

شخابوا كبالإذض اللي كانوا بيصتللوا ؼ الطخانة بينوتوا جوا السحوف ، شخابوا الصباب اللي لسه موشلوش 

 زوة ػضالفصريه بينوتوا ني السحوف ـلى ايذ نؿاـ ابه كزده مبيرخنش خذ ، شخابوا اللي اتنسلوا تخت 

دلوقتي ـذكا السه كاترخلوا زحوف ، شخابوا كتير اكم جوا كاـنارىم بتعيق بيه كاخذ ابه كزده بيخقق خلنه 

الوزر كخلم اللي خواليه كبيه ناس تانية ناينة ؼ مية اللهت ؿخوا بصباب زم الورد بذكف ام مقابل ، الصباب 

بتنوت جوق كاللبار بينوتوا جوق كالُقصر كالصيوخ بينوتوا ني زحوف السيسي ، كلإموا منله ميهيذىنش كتير 

كؼ اللالب مش ىيلير خاجة بز ع الإقل ىوبقي نهرنا ػلباتهم انوا نتللم كىوبقي ػلفتا اللي جوانا ني الليبورد 

. ، اتللنوا ـه النفتقليه ني كل خيه كلخؿة ع الإقل ينله يوشلهم كلإموا نيفرنوا انوا لسه ناكريوهم

http://bit.do/doKA4 
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 رزالة ـلي الهقي

 

ككوت ـلى ،كاف بيحيلى إكناءات كقي للل خاجة تذذل مفذتى..أنا كوت بنوت ياأميرة 

... جهاز توهز شواـي ملوتش قادر اتوهز للاية لنا كصهت كرخلونى ىوا 

!! ػلب تقرير بخالة زكجي قالي إخنذم ربوا دا كاف جال ميت 

ربى لإ تريوى نيه بازأ يبليوى كلإ تركقوى نحيفة نقذانة كمرارق نراقه 

http://bit.do/doKCP  
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 نقلإ ـه خساـ الفربي ني رزاله ملتوبة مه ـربة الترخيلإت

 

ذر ـصاف تفرؼ اخوا نيه كمش نازيولم اخوا لسه ملنليه ذليلم شوت النفتقليه نقلإ ـه الاقرئي الرزاله إلى ا

خساـ الفربي مه داذل السحه 

انوي اـيش ني جسر مه الخزف كآلإـ كلإ يهنوي نسيانلم لي كلله اريذ مولم الذـاء لي  

لإنوي ؾلنت  

اف ـيوام لإ تفرؼ مفوي الووـ كجسذم لإ يفرؼ الراخة كبؼوي لإ تصفر بالحوع كزغ الألف النخبوزيه ؾلنا  

انوي انلر كجيرا لناذا ؾلنت كلناذا كوت مه ؿنه مه يفصقوف الوػه كيخبوف مساـذة الهقراء نلجير مه الواس 

يفيصوف ذارج السحه مه نوـية ياللي نهسي  

لم يفلنو انوا مقهوركف مولوزوف موسيوف  

نللنا اركب ـربه الترخيلإت اخز بؼفم الوجق كاتلرذ به خيونا انؿر مه الوانرة الي الواس ني الصارع كلم يفلنوا 

كيف الخزف كل الخزف كخيونا انزؿ الي الصارع كالللإبش ني يذم يدوق كريذم كـه نؿرة الواس لي 

ككأنوي سرقت اك قتلت اك اكتطبت اك كير ذلك  

كرقات ملتوب ـليها يواير يحنفوا  7ككل خرزم نى القعية 

كتلهوف نيه شور لفائلتي كتوؿيم ازنه ـلي الهادم 

تابق للإذواف كقؼفت الؼريق انا كاربفه مه الأشذقاء كخاكلت قلب نؿاـ الخلم كقيادة مؿاىرة بالإلف  

http://bit.do/doKA4
http://bit.do/doKCP


مه انا اشلإ ختي اقود اك اكوف ـعوا ني توؿيم اك كيرة  

انا بتاع الللإبه بز  

 يوـ مه الخزف 100

http://bit.do/dp7vY  

 

 

 

 ابريل 29

 

 نائل خسه

 

 كل كاخذ يوقل الرزالة كيوصرىا ـوذق مش لإـز سير

النهم شوت نائل يوشل للل الواس  

.. مه نعللم كشلوا شوته .. الرزالة إتخرنت مه ـوذل 

.... كلإكيت تانى مرق 

... رزالة نائل للل الواس اللى متعاموه مفاق 

يوـ الأربق لقيت قوة كبيرة ىحنت ـلى الخحز كزألوا ـليا قاـذ .. 

.. نيه 

نصدوا ... كقالوا إف نيه تناـ كتهتيش كذرجوا كل النساجيه برق 

الخحز ككل خاجاتى ؿاـت أك بنفوى أشد إتسرقت  

بتقوؿ انهم ـنلوا كذق  (الذاذلية  )كل خاجه ، كـرنت إنهم  (أكل - موؿهات - ىذكـ - زحاير  )مه النساجيه 

.. ـلصاف أنا شورت الخحز مق أنى مفييش تليهوف أزازآ 

أشبخوا ذطوـ كخالهيه .. ػبفآ تليهونات كتير إتاذذت كػبفآ النساجيه اللى كانوا بيخبونى كيقولولى أزتاذ نائل 

. يفوركنى 

. ـنلت مصلله ـلصاف خاجاتى كىذدت بالؤضراب ـه الؼفاـ لو خاجاتى محاتش 

. النهم إنهم نقلونى خحز تانى ـلصاف الحوائييه ـاكزيه يفوركنى ـلصاف أنا السبب نى اللى خطلهم 

أنا مش ذايف يخطلى خاجة كلإ نارؽ مفايا  .. أذيرآ 

.. لله أنا بخنل رئيز الحنهورية ككزير الذاذلية كمذير أمه إزلوذرية مسؤلية أل خاجه تخطلى 

.. لو خطلى خاجة إـرنوا إنها الذاذلية كالذكلة ىى اللى أكـرت كذؼؼت لؤيرائى 

.  لو مخطليش خاجه 3/5أنا كويز كجلستى 

http://bit.do/dqb4X 

 

 

  
  

http://bit.do/dp7vY
http://bit.do/dqb4X
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 سهادة زيذة مه أىالي البطارػة

 

ب ىل تتديل انك مق أكلإدؾ الطلار تخاكؿ   لإ نستؼيق الووـ مه سذة الـر

با الفسلر يفتلوف الأزؼد كالذبابات  اف تؼنئوهم كانت مه داذلك تنوت ـر

تخاصر النلاف كله كـربة مخنلة بالللإب البوليسية كبابا يهتد ـليلم ـووق 

لإ ثامه ـلى نهسك مفهم نهم لإ يدانوف هللا كلإ يراـوف خرمة البيوت كلإ 

نساء كلإ سيوخ كلإ أػهاؿ ماذا اقترنوا لرلك؟ كللووا زوطبر كنطبر كنطبر 

  ****.إننا الوصر شبر زاـه. لوا هللا. لإف هللا كـذنا باف بفذ الفسر يسريه

http://bit.do/dkuZf 

 

 

 

  زوذس أبوسريق | النستخيلة_الزيارة_يوميات#

 

استليوا لنطلخة السحوف كلخقوؽ الإنساف كلويابة النفادل كللوائب 

  ! الفاـ كلإ خياة لنه توادل

 15  كقانوف زحه الفقرب.. قانونهم بيقوؿ ازبوع .. موفونا مه الزيارة 

.  يوـ تبقوا مستخقيه16 يوـ كقالولوا لإ لسه بفذ كناف 25يوـ كاخوا بقالوا 

يفوى ايه اخحز مه اكتر مه سهر كآجى ؼ مفادل يقولى لأ أشل الإزم  

يفوى انا كاخذق ناؿية كـوذىا نراغ مجلإ ىقفذ اخطر ؼ  ! مش موجود

بلاـ يوـ كاكلف نهسى كانزؿ مه بيتوا الهحر كآجى اقف   قبلها الزيارق مه

ليه ما نذذلش زل باقى السحوف اللى ؼ الذنيا ليه خحز مه قبلها كمواـيذ    !!الوقهة دل كانا دا مش مفادل ؟

  !!كتفب اـطاب كتهوه ؼ ايرائوا كبهذلتوا بلل الإسلاؿ؟ ليه ؟

  !  بز18 ازم ػالق ب 30اللصف ؼ الإشل ملتوب نيه 

كالواس كبار ؼ السه كأػهاؿ كجاييه مه  (:" زيارات قاـذيه مستوييه ينله يؼلق يوادل ـليوا 100اكتر مه 

  !مخانؿات

ق كمش راضى   نعلوا نخلف للؿابغ انوا خاجزيه كمتاكذيه مليوف ؼ النية اف دا مفاد زيارتوا ككل ما نركخله يـز

يرد ـليوا كؼ اذر مرق قاؿ دل النرة الدامسه اللى اقوللم ازنلم مش ملتوب ؼ اللصف كمللنش زيارة كيلإ 

  ! .. اتهعلوا ركخوا دلوقتى

بفذ ما .. ماما اقتوفت كسالت الصوغ كمصيت كانا خلهت ما ىتخرؾ كقفذت لوخذل مفايا بز النوبايل كالبؼاقة  

بفذ ما ماما مصيت كمفاىا الإكل   (:  كربق11الساـه !!! ماما مصيت راح موادل ع الإزم كقاؿ تفالوا ليلم زيارة 

ِشِفب ـليا يبقى مفوذىنش لقنة ياكلوىا .. ككانو ـاكزيه يذذلونى ازكر !!  الطبد 66ككانت مستوية يوادل مه 

كرجفت بقهرتى كخسرتى ـيوى ىتوهحر مه الفياط   كبياكلوا اكل بايؽ كاؿيق ـليهم زيارة ادذلها مه كير اكل

  (": كقلبى كاجفوى

نخحز ليه ـصاف نزكر ؟؟ ىوا اخوا ؼ ػابور ـيش ؟ ىوا لنا يذذلوا زيارة كاخذق ىيبقى ذؼر ـلى الأمه القومي  

 http://bit.do/dku42  !بتاع البلذ اكل كذق ؟؟

 

 

http://bit.do/dkuZf
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%8A%D9%84%D8%A9
https://www.facebook.com/rode.abdo.3
https://www.facebook.com/rode.abdo.3
https://www.facebook.com/rode.abdo.3
http://bit.do/dku42
http://bit.do/dku42


 

 :ايناف اللويني | النستخيلة_الزيارة_يوميات#

  

كزكجي اذر مرة كجذتهم مجل الإسباح ىياكل ـؿنية ككجوق شهراء كلإ يقو ختي اللي الوقوؼ   ـوذما زرت كالذم

كابي ركم ابتسامته النفهودق كانت يذاق ترتفصاف بصذة زالته ـه التسنم كجذته يعخك كيقوؿ لي كوت ذلإص 

بسلم كلإف خالته اشلإ لإتسند بام نوع مه الإلم نقذ كاد التسنم اف يؤدم بخياته زالته ـه الؼفاـ قالي مسقفة 

نازذة كزحق رائخته لإ يؼيقها الخيواف اما الإدكية نقذ تم زخبها كػلبت موهم ـلإج ـلي نهقتي الداشة كلم ياتو 

الفسلر بيقتلو كل مفتقليوا سباب كسيوخ كمش نارؽ مفاىم اركاح لإ قيادات كلإ سباب تخركو يرخنلم هللا .. به 

 http://bit.do/dku5b.  انصركا ـه كل النفتقليه لو زلتوا ىايدلطوا ـلي اللل

 

 

 أبريل 3

 

  :زكجة الطخهي النفتقل ىصاـ جفهر تؼالب بإنقاذق

 

كصهت الذكتورة موار، زكجة الطخهي النفتقل ىصاـ جفهر، ذلإؿ كقهة 

ُنؿنت، اليوـ الإثويه، ـلى زلإلم نقابة الطخهييه، أف زكجها ُنقل بأكامر مه 

الذكلة  إلى زحه الفقرب ختى لإ يستلنل ـلإجه كتم موق الأكل كالنياق 

زايبيه الواموس يقرص نيهم ليل كنهار السحوف كير الوؿيهة  ».ـوه

ىتحيب كباء للل النسحونيه مش ىصاـ جفهر نقغ كإخوا مش بوؼالب 

بأم خاجة زيازية اخوا بوؼالب بفلإجه كاف زحوف الفقرب تتفامل زم ام 

 http://bit.do/dkvf6 .«زحه تاني

 

 

 ابريل 4

 

 زحه النستقبل ني الؤزناـيلية

 

ما خذث اليوـ ـوذ زيارة الأىالي لأبوائهم النفتقليه بسحه النستقبل ني 

 .الؤزناـيلية كىؤلإء الريه كانوا مدتهيه قسريا مه مذة ػويلة

كشلوا شباح اليوـ اماـ السحه كػلب موهم تسحيل الإزناء كل 

سدطيه نقغ يذذلوا لزيارة زحيه كمفهم الزيارة كبفذ تسحيل الإزناء 

 ؾهرا تخت إساـة الصنز ما تسبب ني 2كالإنتؿار ختى الساـه الػ

 ذرج لهم اميه شرػة :مرض ـذد مه الإػهاؿ كالوساء اللبار جاءىم الرد

اللي بيذذلوا زيارة مه زوة اك زوتيه تفالوا ىوا كبتوع سناؿ ): كقاؿ

 !!(زيواء يرجفوا ـصاف ليهم مفاملة ذاشه

كيز كاخذ نقغ )كبفذ انتؿار اذر ػويل جاءىم الرد بانهم منووـوف مه زيارة أقاربهم كلم يسند لهم الإ بذذوؿ 

كباقي الزيارة ـادت مفهم مرة اذرل، دكف اف يفرنوا ما الأزباب كراء موفهم كىل ابواءىم  (مه الزيارة كبؼانية

 مفتقل يطربوف ـه الؼفاـ لليوـ الرابق ـلى التوالي بسحه النستقبل ني الؤزناـيلية، لسوء 15 يركر اف !!!بدير

 http://bit.do/dkMWo .مفاملتهم داذل السحه كمه بيوهم الؼهل السيواكم النفتقل أنز بذكم

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%8A%D9%84%D8%A9
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%8A%D9%84%D8%A9
https://www.facebook.com/profile.php?id=100002057630960
https://www.facebook.com/profile.php?id=100002057630960
https://www.facebook.com/profile.php?id=100002057630960
http://bit.do/dku5b
http://bit.do/dku5b
http://bit.do/dkvf6
http://bit.do/dkvf6
http://bit.do/dkMWo
http://bit.do/dkMWo


 أبريل 5

 

 سقيقة أخنذ الدؼيب النختحز ني مستصهى الخنيات نتيحة اشابته بنرض الليصنانيا الخصوية

 

ماما اكؿ ما سانت اخنذ نعلت خاؿواق ربق زاـة بتفيغ بز كمش قادرق تقوؿ 

كباقي كقت الزيارة كانت بتتخايل ـليه ياكل ـصاف ما بياكلش كـايش .. كلإ كلنة

..  ـلى النخاليل بز

لأنه .. أكؿ ما كقت الزيارة ذلض ماما انهارت ـصاف ىتنصي كتسيبه ني الخالة دم

تفباف كبيتفالح مه مرض ذؼير ككناف مخبوس 

ػوؿ كقت الزيارة أخنذ كاف بيخاكؿ يتنازك كيدبي رجله النتللبصه ـصاف 

لش، كبركم التفب اللي أخنذ نيه كاف نرخاف جذان أنه أذيرا بفذ زوتيه كنض  مانـز

كريم لنا تفب دكتور ! كساؼ ماية زدوه- كىو متللبش-قذر يواـ ـلى سرير 

أخنذ نعل سهور تفباف .. السحه قاله أنت بتذلق كرنظ يوقله للفلإج لخذ ما دذل ني كيبوبة كمات إكليويليان 

..  كدكتور السحه قاله دم أنينيا كما اتوقلش لنستصهى كير بفذ العلغ كلنا خسوا أف مرؿه منله يفذيهم كلهم

نيه زم أخنذ ككريم كمهوذ ناس كتير بتنوت جوا كخقيقي مش ناىنه الذكلة ىتدسر ايه لنا تدرجهم كزم ما قاؿ 

" اللي ىيدرج موهم ىيبقى زحيه مرؿه"كاخذ مه لحوة الفهو 

http://bit.do/dkM4r 

 

 

 

 ابريل 6

 

 ـه سهيذ الفحني

 

  ني نهاية اليوـ الطفب دا

  مفوذيش خاجه اقولها كير اف دموا رذيض اكم

قوة النفسلر بفذ ما ضربوا اخنذ بالوار زخبوق لخذ داذل النفسلر 

ـلصاف يفنلوا مخطر كيلتبوا انه خاكؿ يقتخم النفسلر التهطيلة دم 

ـرنوها مه خذ مه الحيراف ساؼ الواقفة مه بللونة البيت كنسرت لوا 

اخنذ نحا مه النوت ني اخذاث . السخحات اللي كانت ني كسه زببها ايه

دـ كلإدنا . مربخة بورزفيذ ك مات امبارح برشاص الحيش اللي ىو بيدذـ

 http://bit.do/dkM2N ني رقبة ميه؟ 

 

 

 

ب“زائد يركم   اختحاز ثلإثة أياـ ني مصر” ـر

  

كاف السائد البريؼاني ركبرت لهاـ ني ػريقه للفودة إلي بلإدق، قبل أف تختحزق 

قوات الأمه النصرية لنذة ثلإثة أياـ، لإـتقادىم أف مفه قوبلة مطووـة مه ـلبة 

. نفواع شهيخية

 زاـة كبفذما اقتادته قوات الأمه 75كقاؿ ركبرت لهاف بفذ اختحاز داـ لنذة 

كانت توتابوي تديلإت أنهم زيسلنونوي إلي “ كيلو متر ني الطخراء 240لنسانة 

. ”داـش

ا ـائذا إلي بلإدق، بفذ أجازة لنذة أزبوع بطخبة زكجته 54ككاف الرجل شاخب الػ  ـامن

-جوليا، ني أكؿ يوـ لتؼبيق خؿر دذوؿ الأجهزة الإللتركنية إلي داذل الؼائرات 

الرم نرؿته كلنإ مه بريؼانيا كالولإيات النتخذة ـلى مصر كدكؿ آذرم ني الصرؽ 

، خيه أكقهته قوات الأمه ني مؼار مرسي ـلم، بفذما سلل ميلركنوف -الأكزغ

http://bit.do/dkM4r
http://bit.do/dkM2N


. زناـته جهاز الؤنرار ني النؼار

Security services feared Robert's novelty headphone amp was actually a bomb 

 مارس، كاختحزتهنا لنذة ثلإثة 29 ـصرنا ني يوـ 3.30أكقهت قوات الأمه الرجل كزكجته ني خوالي الساـة 

ا54)زاـات، كبفذ أف أقلفت الؼائرة بذكنهنا، أـيذت زكجته جوليا  إلي الهوذؽ، كنقلت أجهزة الأمه ركبرت  ( ـامن

.  كيلو متر ـبر الطخراء240إلي مسانة 

كانت رخلتوا مه مؼار “، ككاشل ”ني البذاية لم يقولوا لي أم شيء، ما جفل الأمور تبذك مديهة“كقاؿ ركبرت 

مرسي ـلم تتزامه مق القواـذ الحذيذة بخؿر الأجهزة الإللتركنية ـلى الؼائرات، ككانت ىواؾ زيذة مه السهارة 

. ”البريؼانية تراجق كل الأسياء

ا بها لله “كأؿاؼ  ا ني ـلبة نفواع، بها البؼاريات، أبذكا اىتنامن ـن رأكا ملبر الطوت الداص بي، كالرم كاف موؿو

الأمور لم تله جيذة، ـرؿت لهم ػريقة بذاذل الفلبة كػريقة ـنلها، للوي كجذت أسداشا أكجر يتذذلوف، كنحأة 

ا12أشبد ىوا  . ” ؿابؼن

Despite showing them how it worked, Robert was detained for three days  

أذركنا ني جانب بفيذ ـه الحنيق، كبذأ الوقت ينر، خيه زألتهم ـه موـذ الؼائرة، قالوا لي إف الؼائرة “ككاشل 

أقلفت بالهفل، كؿفوني كخذم ني منر كجاء لي مذير النؼار كخيه رأني قالي إف الأمر ذؼير كـليهم إبلإغ 

. ”الصرػة الندتطة

تواشلت مق أخذ النوذكبيه ـه الصركة النوؿنة لفؼلتوا، كقاؿ إنه زيهفل ما بوزفه للوشوؿ إلي “كتابق ركبرت 

. ”ملتب الدارجية لتقذيم النساـذة

 كيلو مترنا، 80 مه قوات الأمه الوػوي إلي قسم الصرػة الرم كاف يبفذ 5قاد زائق الصاخوة ركبرت بطخبة 

كىواؾ لم يله ما يصير إلي أنه ني ذؼر أك أنه زيتم تسلينه إلي داـش، لله ركبرت بذأ يصفر بالدوؼ ـلى خياته 

وبا، أنا لست مه نوع الرجاؿ الحبواء، للوهم توقهوا “خيه توقهوا نحأة ني موتطف الطخراء، خيث يقوؿ  كوت مـر

. ”نحأة  كأبؼلوا مخرؾ السيارة

ا انهم زيؼلقوف ـلي الوار، كراكدتوي تديلإت أنهم قذ يسلنونوي إلي داـش كأشبد “كأؿاؼ ركبرت  أـتقذت خقن

تخذثوا قليلنإ مق بفعهم البفظ، ثم كاشلوا السير إلي قسم الصرػة ني مرسي “، ككاشل ”جينز نولي الآذر

. ”ـلم، كلم يقل لي أخذ كلنة كاخذة ػواؿ الؼريق

 كيلو متر، ختى كشلوا إلي 140أخذ الخراس زلم بفظ الأكراؽ، ثم ـادكا إلي القيادة به لنسانة “كقاؿ ركبرت 

. مذيوة القطير، خيث ـقذ له النذـي الفاـ جلسة ازتناع

ينا جاء إليهم ني مذيوة القطير، كبذأ أذيرنا يههم ماذا يخذث، كقاؿ  ا نور لخسه الخؽ “كأكؿد ركبرت أف مترجنن

 كىو النلاف الرم استريت موه ملبر الطوت، كازتؼاع النذـي الفاـ أف يههم ما ىرا eBayكجذنا إـلإف ـلى 

. ككيف يفنل،كقاؿ له إنه يبذك  مجل قوبلة كلله دكف متهحرات

He was able to show a state prosecutor the item on Ebay - proving his innocence 

. ”لإ يوجذ شيء يقلق بصأنه، كلإ توجذ مصللة، ككل شيء ـلى ما يراـ“ني الوهاية قاؿ له النذـي الفاـ أنه 

كبفذ جلسة الإزتناع، اَجبر ركبرت الرم يفاني مه التهاب ني النهاشل ـلى البقاء لنذة ثلإثة أياـ تقريبنا ني زنزانة 

. شليرة، كإجراء اخترازم، بيونا كانت جوليا تحلز ني الهوذؽ تبلي

كذلإؿ اختحاز ركبرت زارته نائب القوطل داكف باكوف، كقاؿ ركبرت أنها أذبرته بنؼالبتها النستنرة للسلؼات 

. النصرية بإػلإؽ سراخه

ني الوهاية، زنخت السلؼات النصرية للزكجيه بالفودة إلي بلإدىنا ني مساء يوـ الأخذ الناضي، بفذ ثلإثة أياـ 

. مه النوـذ الرم كاف مقررنا لسهرىنا

http://bit.do/dnkbY  
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 ـلى لساف ذكيهم" خادث ريحيوي"قطض النقتوليه الدنسة ني .. للنرة الأكلى

 

".. مش ـارنة أكشلك.. أنا لوخذم كذايهة.. ػنوي ـليك"

كلنات زحلتها رسا ػارؽ إخذل أىالي النقتوليه الدنسة 

لزكجها شلإح ـلي، الرم " كاتساب"بطوتها ني رزالة ـبر 

ذرج برنقة أبيها كأذيها ني الطباح الباكر ، بخسب ركايتها، التي 

نينا يدض، خادث مقتل الؼالب الؤيؼالي " دكت مصر"ركتها لػ

. جوليو ريحيوي، بفذ إدانتهم مه قبل كزارة الذاذلية

اذتلهت ركاية الأىالي ـه الركاية الرزنية، كأؾهركا بفظ 

" دكت مصر. "النستوذات، ليهسركا تواجذ ذكيهم ني ملاف الخادث، بفذ محيئهم مه الصرقية ني اتحاق القاىرة

التقى أسر القتلى النتهنيه بالتورط ني قتل ريحيوي، لتسحيل سهاداتهم خوؿ ملإبسات القعية التي أشبخوا جزءا 

. موها، بفذ أف اذتلؼت دماؤىم بذماء زلههم ريحيوي

 

 

 "الفريز محهوؿ الهوية.. "إبراىيم ناركؽ

 

 5ىلرا بذأت كالذة إبراىيم ناركؽ، أخذ الػ ".. كاف ـريز كبذلته بتتحهز"

النقتوليه ني موؼقة التحنق الدامز، كالنتهنيه مه قبل الذاذلية 

بتلويه تصليل ـطابي لدؼف الأجانب كسرقتهم، كالنصتبه تورػهم 

نرخه كاف : "ني خادث مقتل الصاب الؤيؼالي جوليو ريحيوي، معيهة

". ني سهر يونيو القادـ

إبراىيم ناركؽ، مه مذيوة السلإـ، ذريح مفهذ زياخة كنوادؽ، يفنل 

. (871. ر.ؼ.ؽ)زائق ـلى ميلركباص أجرة، ملك لوالذ زكجته، يخنل رقم 

ـلى شورة مه رذطة قيادتة السارية ختى تارير " دكت مصر"كخطل 

. 2025 أكتوبر 16

ركت كالذة النتهم تهاشيل يوـ الخادث، كبذايتها بفذ مخاكلة الإتطاؿ به ني موتطف اليوـ للوه لم يرد ـليها، 

، ما أثار قلقها ـليه، ختى ازتقبلت ملالنة مه ىاتهه، نأجابت "إبراىيم مبيردش ـلى موبايله كير لو نايم: "نقالت

". كني النصرخة" زيذ"إف شاخب ذلك الهاتف ازنه "الأـ متلههة كللوها تهاجأت بطوت سدض آذر، يقوؿ لها 

تقوؿ الأسرة إنها تلقت ـذة اتطالإت، مه ىاتف إبراىيم، بركايات مدتلهة خوؿ مطيرق، إخذاىا أف شاخب الهاتف 

. تفرض لخادث بسيارته ني القاىرة الحذيذة، كأذرىا أف ىرا الهاتف بحانب ججة ني النصرخة تذـى ػارؽ

توجهت الأسرة بفذ رخلة مه البخث ـه ابوهم ني قسم التحنق، الرم نهى تواجذق داذل القسم كلم يذؿ لهم بأم 

 ججاميه، إلإ أف النصرخة رنعت دذوؿ 5مفلومات ـوه، ختى ازتسلنت الأسرة للرىاب للنصرخة، كىواؾ كجذكا 

". مرؿيوش يذذلوني، كمصهتوش كير ني الطور: "كالذته للتفرؼ ـليه

 مرات للتفرؼ ـليه كازتذـيت ـنه كي يتفرؼ ـليه كـرنواق مه 7دذلت للنصرخة : "كأؿانت أـ إبراىيم

". التصيرت بتاـه

، "إبراىيم كجهه مقسوـ نطهيه، مه الرشاشة: "أما سقيقه الأكبر، أخنذ ناركؽ، تفرؼ ـليه مه خرائه، قائلإن 

ا كانوا كاتبيه ـلى يذق ازنيه كىنا أزفذ كزفذ كاـترؿوا ـلى ذلك كأذبرناىم أنه يذـى إبراىيم ناركؽ، : "معيهن

". نرد ـليه أخذ الفامليه بأنها كلؼة موهم كذلك لأف الحجة دذلت للنصرخة بذكف أم أكراؽ رزنية

ا : كقاؿ أخنذ، إف سقيقه كاف مفه مخهؿة بها بؼاقته كرذطته ككل أكراقه الرزنية التي تجبت ىويته، معيهن

ازتلربوا مه ركاية الذاذلية ـه قتلها لأربفة أسداص كجذت مفهم ججة محهولة الهوية داذل السيارة ركم أف "

". سقيقي ىو زائق السيارة

نينا كصف كالذ إبراىيم أف له زوابق ني شخيهة الخالة الحوائية، ني الوقت الرم نهى ـه ابوه أم شخيهة جوائية، 

ىي الذاذلية : "، متسائلإ"اتخبست مه ـصر زويه ني قعية تفاػي، أنا اللي زوابق مش إبراىيم: ""قائلإ

نهل يطد أف يلوف ىرا ىو .. بتخازبوي ـصاف أنا كوت زوابق؟ كلو انترؿت أف يلوف ابوي قذ ارتلب جرما ما

". الفقاب؟

لو : "كازتبفذ سقيق إبراىيم شخة ركاية الذاذلية ـه تبادؿ إػلإؽ الوار كمخاكلة السيارة للسر اللنيه، قائلإن 

الفربية كسرت اللنيه كجريت ليه مهيش كلإ ػلقة ني ؿهر الفربية؟، كلو ني تبادؿ إػلإؽ نار ليه مهيش أم 



، معيها أنه بالركم مه كجود ػلقة برأس سقيقه، إلإ أف ملإبسه التي تونى "إشابات مجلإ ني شهوؼ قوات الأمه

. بها، يوجذ ـليها آثار ـوف

ىذكـ إبراىيم لو بتتللم كانت قالت لوا الخقيقة، :"كرجد أف يلوف ُقتل ذارج السيارة كتم زخبه ككؿفه داذلها، قائلإ

". ىي الوخيذة اللي ـارنة ىو مات إزام

كؿق سارة "كني نهاية خذيث أسرة إبراىيم زلنت بقذر هللا، إلإ أنهم ػالبوا بإنطانه إـلإميا كإؾهار الخقيقة ك 

كهاية تصهير .. زوداء ـلى ساسة التليهزيوف لأف مش بز ابووا مات، لله كسهركا بيه دكف مخاكنة تقوؿ إنه مذاف

". دا راجل ميت

 

 

 

 "كالذىا كسقيقها كزكجها"رسا ػارؽ تركم اللخؿات الأذيرة ني خياة 

 

" ػارؽ زفذ يقربلك إيه؟: "ني البذاية، زألها أخذ العباط أماـ النصرخة

، لتلتقغ "سقيقي: "نحاكبته".. كزفذ ػارؽ؟: "نيسالها آذر".. كالذم: "نحاكبته

ثم زألها ".. الإثويه"نيحاكب أخذىم " ميه نيهم الى مات: "ػرؼ السؤاؿ

ف موه أف الجلإثة قتلوا ني الخادث"زكجي: "نحاكبت" كشلإح ـلي" . ، لتـر

ثلإثة مه .. ىرا ما خذث مق رسا ػارؽ، ابوة ػارؽ كسقيقة زفذ كزكجة شلإح

 النقتوليه ني موؼقة التحنق الدامز، كالنتهنيه 5أسرة كاخذة ؿنه الػ 

بتلويه تصليل ـطابي لدؼف الأجانب كسرقتهم، كالنصتبه تورػهم ني خادث 

. مقتل الصاب الؤيؼالي جوليو ريحيوي

مش ىقذر أكشهلك إخساسي لنا يتقاؿ لك إف أبوكي كأذوكى كجوزؾ اتقتلوا، "

خالة مه الرىوؿ أشابتوي أماـ النصرخة، منا جفلوي أذبغ ـلى زيارة أماـ 

مه نعلك الفربية، : "النصرخة، لأجذ أخذ العباط برتبة ملإـز أكؿ يقوؿ لي

". اـنلي اللي انتي ـاكزاق بز بفيذ ـه الفربية

بفذ خادثة النيلركباص " ريحيوي"كانت أكؿ مرة تسنق نيها رسا ـه قعية 

الوقت اللي بيقولوا ريحيوي مات نيه، ذالتي كانت متونية كأنا ككالذم كأسقائي ككالذتي : "كمقتل مه نيها، قائلة

كوا ني الفزاء، ثم مرؿت كالذتها كاتخحزت بلرنة الفواية النركزة، بنستصهى الفبور، بنركز كهر شقر، نازام 

". يتورػوا ني قتل ريحيوي؟

تؤكذ رسا أف لذيها سهود كإثباتات ـلى أنهم كانوا يتلقوف الفزاء، بالتزامه مق مرض كالذتها ني الهترة التي اذتهى 

. نيها ريحيوي

 مارس، أم قبل الخادثة بدنسة أياـ، 19أتوا للقاىرة يوـ السبت، النوانق "كـه تواجذ أسرتها بالقاىرة، تقوؿ رسا، 

". ككالذتي كانت تستفذ للرىاب لأداء موازك الفنرة ككانت تريذ شراء ملإبز الؤخراـ

كأؿانت أف كالذىا قطى ـقوبة خبز ني قعية نطب كلله ذلك مور ـذة زووات، ـوذما كانت ىي كأسقائها 

شلارنا كـوذما ذرج كالذىا مه السحه قرر أف يلتهت لنستقبل أكلإدق، كبالهفل نتد مخل بيق كتأجير زيارات 

ى النخل، " الإمبراػور"يسنى بنركز كهر شقر بالصرقية، ككاف مسئوؿ ـوه ىو كسقيقها زفذ، ككاف كالذىا يـر

 مارس 10 ك2016 نبراير 15 ك2016 نبراير 9لتجبت أقوالها بطور مه ـقود بيق كشراء زيارات خذيجة كمذكنة بتوارير 

2016 .

زبق خبسه ني قعية نطب قبل زبق زووات، كأيعا قعية تفاػي بسبب زيحارة : "كـه زكجها تقوؿ رسا

زكجي "خصيش قطى نيها زوة، كبفذىا قرر أف يتوب ذاشة كأف أكؿ مولود لوا كاف قذ أتى إلى الذنيا، موؿخة أف 

بالأزاس مقاكؿ نقاسة كيوـ الخادثة كاف ذاىب للقاىرة الحذيذة ليتهق ـلى تصؼيب سقة دكبليلز كاتهق مق 

ا الأجر بيوهم ا كيقسنن . سقيقي ككالذم أف يصؼبا تلك الصقة مفن

ني تلك الهترة كانت الفلإقات بيوي : "كنسرت زبب تواجذ النقتوؿ الدامز مطؼهى بلر ني الخادث، قائلة

كبيه زكجي متوترة بسبب امرأة كاف يفرنها، كني ليلة الخادث ىاتهت مطؼهى بلر كىو شذيق لوا كػلبت موه 

أف يرانق زكجي ني ذلك اليوـ لأني بقلق مه كجودق ىو كسقيقي لأنهم بيقابلوا بوات كبالهفل ازتحاب كتواجذ 

مه شخة التسحيلإت التي كانت بيوها كبيه النركور ـلى " دكت مصر"، كتبيوت مخررة "مفه ما تسبب ني مقتله

". كاتز آب"



لسوا ـلى ـلإقة جيذة به كلله زنفته ػيبة، ىو محرد زائق يفنل ـلى : "كـه السائق إبراىيم، تقوؿ رسا

ميلركباص، كقذ يلوف ىاتهه زكجي كاتهقا مفه ـلى أف يوشلهم للقاىرة الحذيذة كنصوار مدطوص، بذؿ ما 

زكجي متفود أنه يركح بفربية مدطوص : "، معيهة" جويه200يهعل كاقف يخنل ني النوقف كأىو يؼلق له بػ

". لأم موقق ـنل لأنه أخيانا بيوقل ـناؿ كـذد بيصتلل بيها

إنه رايد ـلى التحنق ذلإص كإنه : "كـه يوـ الخادث أسارت إلى أف أكؿ ملالنة بيوها كبيه زكجها، قاؿ ذلإلها

، موؿخة أف رقم شاخب تلك الصقة موجود ـلى ىاتف "ىيتهق ـلى الصلل كيوـ السبت ىيقوـ بإرزاؿ الفناؿ

. زكجها الرم تخهؿت ـليه الذاذلية، كػالبت بأف تستذـيه الويابة للصهادة

ا، نتد زكجها ذلإلها الدغ كللوها لم تسنق زول شوت سقيقها 8كأسارت إلى ملالنة أذرل ني الساـة   شباخن

ذلإص يا باسا، اللي انت ـاكزق يا باسا، ػيب يا باسا قولى ـاكز موي إيه، اىذل ػيب يا : "زفذ مه بفيذ يقوؿ

. ، كانقؼق الإتطاؿ بخسب ركايتها"باسا كاللي انت ـايزق ىاـنلوا

 بفذ نصل مخاكلإت التواشل مفهم، كىواؾ قالوا لوا 5أذرت مخامية كتوجهت لقسم التحنق ني الساـة : "كتابفت

". إنهم ما إلإ جهة ؿبغ كإخعار كإف تلك الأزناء تم ؿبؼها كتسلينها، كرنعوا الؤنطاح ـه أم مفلومات إؿانية

ني تلك الهترة كانت رسا تتواشل ىاتهيا مق ػارؽ نحل، مطؼهى بلر، أخذ النتهنيه الدنسة، ختى ـلنت موه أف 

. أبيه ني النصرخة

تسأؿ ـه كالذىا كسقيقها كزكجها، نقالت لهم إنهم مؼلوب " ـنة رسا"كني نهز اليوـ، توجهت قوة لنوزؿ 

مه كقتها لم أر : "ؿبؼهم كإخعارىم كقامت القوة بالتخهؽ ـلى كالذة رسا كـنتها كزكج ـنتها، مستؼردة

كالذتي مبرككة أخنذ ـهيهي، كىي لم تفلم أف ابوها زفذ مات، ككل ما تفلنه أف كالذم نقغ مات، كنداؼ أف 

". (5)كليز  (6)ندبرىا لأنها منله تنوت نيها كيبقى الأمه تسبب ني مقتل 

كـه النعبوػات، كصهت رسا، أف كل ما ـرؿته الذاذلية ـلى أنها تدض ريحيوي ىي بالأزاس تدض سقيقها 

إف الصوؼة اللي ـليها ـلم إيؼاليا ليز دليلإن ـلى تورط أسرتي ني "زفذ، بنا نيها الوعارة كالسناـة، كنا قالت 

، "مقتل ريحيوي، ذاشة إنوا لذيوا مه تلك الصوؼة كاخذة أذرل تدض سقيقي زامد كىي ني سقتوا بالصرقية

 آلإؼ جويها التي ـجر ـليها الأمه داذل الصوؼة تدض سقيقها ككرلك زاـة اليذ الخريني كمخهؿة 5معيهة أف 

. الحلذ الخريني تدض كالذاتها

يستنق لهم للي يفرؼ الخقيقة، كألإ يسنق لؼرؼ كاخذ، كـليه أف يسأؿ العباط "كػالبت رسا الوائب الفاـ بأف 

وا القانوف ليه: "، متسائلة"النسؤكليه ني اللنيه ـه زبب قتلهم لهؤلإء الدنسة دكف مخازبة ". أماؿ شـر

كىو ينسك زلإخا آليا، ككشهه بأنه " زامد"إلى قياـ الؤـلإمي، أخنذ موسى، بوصر شور سقيقها " رسا"كأسارت 

تخب أقولك الطور دم جتلك إزام؟ الطورة دم اتسربتلك مه تليهوف زكجي : "مسحل ذؼر، موجهة كلإمها لنوسى

". شلإح الرم تتخهؽ ـليه الذاذلية

، قائلة إف الطورة كانت لصقيقها مق "لو كاف ـوذؾ ؿنير انصر الطورة كاملة: "كتابفت ني رزالتها لأخنذ موسى

". سوؼ رجالة جيصوا:" أخذ الفساكر الريه كانوا يؤمووف انتدابات الرئازة، كـقبها قاـ بإرزالها لزكجها، قائلنإ له

كتحرم شركات الأمه مه ىرا الووع تخليلإت " kement"كيفنل زامد لذل شركة أمه تابفة للنؼار تذـى 

. مدذرات بصلل دكرم لأنرادىا كمفركؼ اذتيارىا للفامليه بها بذقة

 

 

 "التفاػي"مريظ القلب النذاف بػ.. مطؼهى بلر

 

 يواير الناضي، بفذ خبسه ني قعية تفاػي، كاف مصلوؿ ني ازتدراج أكراؽ ـنل كصك 3ذرج مه السحه يوـ "

 النقتوليه ني موؼقة التحنق 5ذلك ما ازتهلت به ػليقة مطؼهى بلر، أخذ الػ ".. لبيق الدعار بز ملخقش

الدامز، كالنتهنيه بتلويه تصليل ـطابي لدؼف الأجانب كسرقتهم، كالنصتبه تورػهم ني خادث مقتل الصاب 

. الؤيؼالي جوليو ريحيوي، كالتي ػلبت ـذـ الؤنطاح ـه ازنها

يوـ الخادث أتت قوة مه قسم السلإـ لنوزؿ مطؼهى كقامت بلسر ": "دكت مصر"تقوؿ ػليقة مطؼهى بلر لػ

". الباب كتهتيش متفلقاته، كأذرت أكراقه الداشة مه ؿنوها كرؽ اللصك الرم كاف يسفى لإزتدراجه

قطض النقتوليه الدنسة ني خادث ريحيوي ـلى لساف ذكيهم .. للنرة الأكلى

ا ختى الدامسة مساءن كني تلك الهترة خاكلت الإتطاؿ بؼليقها : "كتابفت القوة ؾلت متواجذة مه ـصرة شباخن

". مطؼهى كللوه لم يحب، كـوذما زألت القوة ـه زبب تواجذىم، أذبركىا أنه مؼلوب ؿبؼه كإخعارق



مطؼهى لذيه مه الأكلإد ثلإثة، كلذاف ني ـنر الفصريه، كبوت ني زه النراىقة، كني البذاية رنظ أكلإدق 

إف آذر مرة رأل نيها كالذق يوـ : "كالرم قاؿ" ػارؽ"نحد ني التسحيل مق ابوه الأكبر " دكت مصر"الخذيث، إلإ أف 

ا، خيث ذىب لؤخعار نؼار له، ثم انؼلق كالذق دكف أف يدبرق ـه كجهته ". الخادث شباخن

. يدبرق أف كالذق ؿنه القتلى الدنسة (زائق السيارة-إبراىيم ناركؽ)كأكؿد أنه تلقى ملالنة مه سقيق القتيل 

ا أف سلل الحجناف لإ يتخنله أم إنساف كخيه رآىا لم يستؼق  توجه ػارؽ للنصرخة، كدذل لرؤية كالذق، مؤكذن

. تطذيق أف ذلك كالذق

كالذم مطاب برشاشتيه ني رأزه كثلإثة ني شذرق كاثويه ني يذق، نعلإن ـه : "كبخسب ما ساىذق ػارؽ يقوؿ

ا أف يلوف كالذق مات كيذاق "كسر برراع، كلإخؿت ـلإمات تصبه الخز ـوذ كف يذيه ، بخسب "متللبصة"، مرجخن

. قوله

كقاؿ ػارؽ إف كالذق تم خبسه ني قعايا تفاػي كليز له أم زحل إجرامي ني قعايا السرقة كالوطب، مصيرنا 

لو انت سايف إنهم سرقوا كـنلوا جرايم كوت : "إلى أنه مريظ بالقلب، ككجه ػارؽ خذيجه لحهاز الصرػة قائلإن 

". قذمهم للنخاكنة لله مش تنوتهم النوتة دل

http://bit.do/dnhff  

 

 

 

 أبريل 7

 

ـوذما صرخ ػبيب اتركوا كالذته تزكرق : يركم كقائق تقييذق بالللإبصات ركم كناته إكليويليا« كريم مذخت»مخامي 

 دا ني خلم النيت

 

ركل النخامي الخقوقي دمحم خانؽ، القطة اللاملة لوقائق الؤىناؿ التي 

تفرض لها موكله السحيه كريم مذخت مور ؾهور ـلإمات الؤشابة كرد 

نفل إدارة السحه كمستصهى السحه ـليه كرنظ نقله لنستصهى ذارجي، 

كختى اكتصاؼ إشابته بوـر ني النر، كنقله إلى النستصهى النيرم 

كشولإ لوناته إكليويليا كإصرار ؿابغ بالأمه الوػوي ـلى كؿق الللإبصات 

ني يذيه كموق أسرته مه زيارته بفذ نصر شور له تلصف تذىور خالته 

. الطخية

كأسار خانؽ إلى أف جنيق الأػباء أجنفوا ـلى أف كريم دذل ني خالة موت إكليويلي، كلإ كـي له، كأنه يقطي 

أيامه الأذيرة، كبقائه ـلى قيذ الخياة محرد كقت، مصيرا إلى اف أخذ الأػباء ـوذما كجذ كالذة كريم تستفؼف 

. «خراـ ـليلم ذلوىا تصونه دق ني خلم النيت»: الحوود كالعباط لرؤيته كزيارته، قاؿ لهم

 16كقاؿ خانؽ إف كريم مذخت ألقي القبظ ـليه بواء ـلى مخطر تخريات مور ـاميه كنطف، ككاف ـنرق كقتها 

ا، كتم إدذاله متهنا ني ثلإث قعايا، ىي   جوايات الذاذلة، 2015 لسوه 4295 جوايات ـسلرية، ك 2015 لسوه 137"ـامن

التؿاىر، كالتحنهر، كالتخريظ لأـناؿ ـوف، كالإنعناـ  لحناـة مخؿورة، ): ، كتم اتهامه بػ" جوايات ـسلرية127ك

.  (كإتلإؼ منتللات ـامة كذاشة

 زووات خبز كتم 5، أنه شذرت بخق كريم ثلإث أخلاـ بنحنوع "البذاية"كأؿاؼ خانؽ، ني تصريخات ذاشة لػ

 ـاما كتم بفذىا نقله إلى زحه برج الفرب، كختى نقله للنستصهى كاف 18كؿفه ني مؤزسة الأخذاث، ختى أتم 

قذ قطى ـاميه كنطف مه نترة ـقوبته  

ني نطف مارس الناضي ؾهرت ـلى كريم أـراض إكناءات، كـذـ اتزاف، كنقض ني الوزف، كزرقاف ني الحسم، 

 مارس ذىبت 25ككاف يوقل إلى مستصهى السحه ختى يتم إناقته كإيذاـه ني الخحز مرة أذرل، كني يوـ السبت 

 مارس زيارة مرة أذرل كػلبت 27كالذته للزيارة كاكتصهت أنه ني مستصهى السحه، نرىبت يوـ الإثويه بتارير 

مه الؤدارة نقلة لأم مستصهى خلومي، كلله إدارة السحه رنعت كقالت أف ىرا مه اذتطاص الويابة، كنى يوـ 

 مارس ذىبت كالذته إلى نيابة كرب إزلوذرية الللية كقذمت ػلب إلى الويابة ختى يتم نقلة إلى 29الأربفاء 

 مارس تم نقلة لنستصهى برج الفرب الخلومي، كبفذ الؤساـات كالؤجراءات الؼبية، 30مستصهى، كيوـ الدنيز 

تبيه أنه مطاب بوـر ني النر، نتم تقذيم ػلب مرة أذرل لوقله إلى النستصهى الأميرم بالؤزلوذرية، لله إدارة 

. السحه رنعت بخحة الويابة مرة أذرل

http://bit.do/dnhff


 أبريل، قامت مستصهى برج الفرب بإرزاؿ تخويل لنستصهى الأميرم بسبب زوء 3يوـ الإثويه الناضي بتارير »

خالته، كلله إدارة السحه رنعت مرة أذرل، كيوـ الجلإثاء الناضي تم تقذيم ػلب جذبذ إلى الويابة بوقلة إلى 

النستصهى الأميرم، كتم النوانقة ـلى الؼلب بوقلة إلى أم مستصهى، كتم نقله بالهفل إلى النستصهى الأميرم 

الساـة الفاشرة كنطف مساء الجلإثاء، لله ـوذما كشل قاؿ الذكاترة أنه تأذر كىو ني خالة موت إكليويلي  

كريم دذل كرنة الفنليات خوالي الساـة الجالجة كتم إجراء ـنلية درنلة لتدهيف العلغ ـلى النر نتيحة الوـر 

كتابق خانؽ موؿخا أنه . كالرسد الرم خذث، كبفذىا ذرج إلى كرنة الفواية كىو الآف ني كيبوبة مه الذرجة الجالجة

بفذ ذركج كريم  مه الفنلية نوجئت أسرته بقوة مه الأمه تطل للنستصهى كتتخهؽ ـلى كل النوجوديه، كتقوـ 

بتهتيش تليهوناتهم النخنولة، بخحة البخث ـه شاخب الطور التي ُنصرت له، كـوذما لم يحذكا شيء أػلقوا 

.  سراخهم، كأمركا بوؿق كلإبش ني يذ كريم ني سرير كرنة الفواية النركزة، كتم موق الزيارة ـه أىله

جنيق الأػباء أجنفوا ـلى أف كريم دذل ني خالة موت سريرم، كأنه يفاني مه كيبوبة مه الذرجة الجالجة ، كُيفتبر 

بقائه ـلى قيذ الخياة مسألة كقت لأف الركح مازالت ني الحسذ، مصيرا إلى أف أخذ الأػباء صرخ ني كجه الأمه 

، ركم أف إـلإنه ذلك «خراـ ـليلم ذلوىا تصونه دق ُيفتبر سدض ميت»: ـوذما أصركا ـلى موق كالذته مه زيارته ،

. كاف شفبان ـلى كالذة كريم للوه تأثر لخالها كالإصرار ـلى موفها مه رؤية نحلها ني لخؿاته الأذيرة

http://bit.do/dng44 

 

 

 

 أبريل 8

 

 

 

بلبولة أك _ـادؿ_دمحم#ساىذة ـياف ـه موق قوات أمه الإنقلإب مه ـنل جوازة للصهيذ 

 http://bit.do/dnhev. إقامة ـزاء له

 

 

 

 

 

 

 أبريل 11

 

 ...قهلوا الزيارة ؼ الفقرب 

 

 ثنرات ناكهه 3مش ملهيهم أنهم بيذذلو قؼفه لخنه ك 

.... كيرجفولوا باقي الأكل 

مش ملهيهم أنوا بوزكر مرق كل سهر كنض كبوقفذ ـصر دقائق مه 

كراء خائل زجاجي كبوسلم ـليهم دقيقتيه بز كأنوا ىواذذ موهم 

مش ملهيهم نزكلوا مه الهحر كقهرتوا كالرؿ كالنفامله اللي . خته

كهللا ببقي داذله لأذي ملسونه مه كنيه الأكل .... بوصونها ىواؾ

 سوغ اللبار جذااا 5اللي بتذذله بفذ ما كوامه زوتيه بوذذل ب 

مليانيه اكل ك كاف بياكل ىو كاللي مفاق بذؿ اكل التفييه النوته 

اللي بيحبلهم تسنم كبيلهي مفاىم يوميه كناف كبردك كوت زيارق مه كراء خائل ككاف مهيش زلإـ ذالض 

كلإبوخعوه بز كوا بوبقي نرخانيه انوا بوذذله أكل مش ىوسي كلنه أمي بفذ كل زيارق مه دكؿ تقولي ىركح أكل 

بقي كل أمويتي أنه يتوقل زحه تاني كنزكر زم الواس ....بقي مذاـ أػنوت أني دذلت لأبوي الأكل بوهسي 

  http://bit.do/dnkwc. الؼبيفيه كنتفامل زم بقيه السحوف تقوـ تتقهل ذالض

 

 

http://bit.do/dng44
http://bit.do/dnhev
http://bit.do/dnhev
http://bit.do/dnkwc
http://bit.do/dnkwc


 ـه أخنذ ؿيف مخانؽ اللربية

 

اخنذ ؿيف مخانؽ اللربية النخانؿة اللى تم نيها اليوـ تهحير كويسة مار 

جرجز بؼوؼا كاخنذ ؿيف ؿابغ بنباخث امه الذكلة كنى نهاية 

ثنانيوات القرف الناضى كاف يصلل رئيز مباخث امه دكلة ملتب مذيوة 

 :كوـ امبو بازواف كلى مفه كاقفة سهيرة زاركيها للم 

كوت كقتها اميه ـاـ نقابة شيادلة ازواف كنى مساء اخذ الإياـ كانا جالز 

\ نفيم لبيب النخامى جاء تليهوف له يبلله اف ىواؾ شيذلى ازنه د\ مق أ

زنير مسيخى الذيانة شاخب شيذلية بلوـ امبو اف الحناـات الإزلإمية 

قاموا بالهحوـ ـلى شيذليته بالحوازير كالنؼاكل كنهبوا الإمواؿ النوجودة 

زنير مه \ بدزنة الطيذلية ، كاف امه الذكلة قامت بالقاء القبظ ـلى د

زلول الؼبيبة بنستصهى كوـ \ موزلة نحرا كتم ايعا ازتذـاء زكجتة د

ـادؿ كركرة كالتقيوا بعا بغ امه الذكلة اخنذ \ كنى شباح اليوـ التالى ذىبت كمفى نقيب شيادلة ازواف د.امبو 

زنير اللى جاييه تسالوا ـوه \ زنير نركل لوا ركاية مرىلة ،نابللوا اف د\ ؿيف كزالواق ـه زبب اـتقاؿ زميلوا د

دق سدض ساذ جوسيا كانه قاـ بالإـتذاء ـلى ػهل مسلم داذل الطيذلية كاف قذ ػلب موه اف يقوـ بطرب خقوة 

مسله له ،كاف الفنل دق تلرر موه مق اكجر مه ػهل كاف الحناـات الإزلإمية اذبركالعابغ اخنذ ؿيف برلك 

زنير نى الللية خيث كوت ازبقه بفاميه اك ثلإثة ككاف يسله النذيوة \ نرددت ـليه كقلت له انى زاملت د.

زنير اـترؼ برلك امامى كانا مسحل \الحامفية كلم نسنق ـوه شئ مه ذلك كاف زنفته جيذة ،نقاؿ لى اف د

اـتراناتة ـلى شريغ تسحيل كابققوا تفالوا بلرة كانا زازنفلم شريغ اـتراناته كمصيوا كنى اليوـ التالى نقيب 

نرىبت بنهردل كبفذ ما ؿابغ امه الذكلة جفلوى .شيادلة ازواف قاؿ لى ركح انت قابله لوخذؾ كانا له اخطر 

انتؿر اكجر مه زاـة قاؿ لندبريه ىاتوا الطيذلى اللى برق ،نذذلت ككاف قاـذ ـلى ملتبه كخاػغ النسذس 

كبذأ الخذيث كقاؿ .بتاـه ـلى النلتب كموجهة ناخية اللرسي الرل امامه كىو ما نيش كيرق كاللى خا اجلز ـليه 

لى ـلى نلرة انتى بفذ ما مصيت امبارح انا ػلبت ملهك كلقيتك مفتقل زابق كانك متهم بقلب نؿاـ الخلم 

كانك سيوـى كبفذيه انا ـايز ازالك انتى نوبى كالإ جفهرل ،نقلت ليه السؤاؿ دق كايه ـلإقة دق بواقفة اـتقاؿ 

زنير لإف الووبييه بيتفاػهوا مق \ زنير نقاؿ لى اشلك لو انت نوبي خيبقى مههوـ ليه بتذانق ـه د\ د

زنير اللى اـتذل جوسيا ـلى \النسيخييه لإنهم دذلوا نى الإزلإـ متاذر ،اما لو انت جفهرل ناكيذ له تذانق ـه د

نقلت له ػيب انت مش كوت قلت ختسنفوى الصريغ اللى زنير مفترؼ نيه ـلى نهسه ،قاؿ لى .ػهل مسلم 

زنير مه التهم التى ذكرىا \ زنير خلنت النخلنة ببراءة د\ يوـ اـتقاؿ ؿ د45كبفذ .ابقى ازنفه نى النخلنة 

زنير \ زنير بيوميه قاـ العابغ اخنذ ؿيف بازتذـاء د\كبفذ الإنراج ـه د.ؿابغ امه الذكلة اخنذ ؿيف 

كابلله اف يلادر مذيوة كوـ امبو اذا كاف خريض ـلى خياته لإف الحناـات الإزلإمية ابللوق انهم زيقوموف بدؼف 

ػهله كانهم نى النرة القادمة زيخرقوف الطيذلية ،كنفلإ قاـ الإرىابييه بالإـتذاء مرة اذرل ـلى الطيذلية كتخت 

زنير بيق شيذليته ككادر مذيوة كوـ امبو ىو كزكجته \بصر ؿابغ امه الذكلة اخنذ ؿيف كـلى اثر ذلك قرر د

انا تركرت الواقفة دل لنا سهت الوهاردة مخانؽ اللربية اخنذ ؿيف اللى خذثت نيها كاقفة تهحير . كاػهاله

   http://bit.ly/2oOCwSq. كويسة مار جرجز بؼوؼا

 

 

 أبريل 12

 

  زىرق ذيرت الصاػر ـه زيارة الفقرب

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bit.ly/2oOCwSq
http://bit.ly/2oOCwSq


  أبريل13

 

 ـه تفريبه ني أمه الذكلة (1)سهادة النفتقل رقم 

 

ني مقر أمه الذكلة، خيث يهقذ الؤنساف قذرته ـلى الرؤية بسبب تفطيب الفيوف، 

كـلى الخركة بسبب تقييذ اليذيه يهقذ الؤنساف أيعا ازنه نيتخوؿ مه الذكتور أخنذ 

قوف بالإزم نيفلم الذكتور أف سيئا ما يوتؿرق(1)ـبذ الستار ـناسه إلى رقم  . ، يـز

 مارس ليؿهر 10ىرق سهادة الذكتور أخنذ ـبذ الستار ـناسه الرم اذتهى قسريا يوـ 

 يوما ني نيابة أمه الذكلة بالتحنق الدامز كيتم التخقيق مفه ني كياب أم 21بفذ 

، ىرق النرة 2017 أبريل 13مخاميه كتقرر الويابة إـادة ـرؿه بالأمز الأربفاء النوانق 

بخعور مخاميه كالنتوقق أف يطذر قرار بصأف ازتنرار خبسه مه ـذمه اليوـ 

أماـ الويابة قاؿ الذكتور أخنذ ـبذ الستار ـناسه ما يلي 

خيث مقر أمه الذكلة ) كبفذيها ـلي ػوؿ تم نقلي إلى الفبازية 10اتقبظ ـليا يوـ "

اتللبصت ذلهي، ككانت ـيوي متلنيه .. ـرنت مه الواس اللي مفايا اني ىواؾ.. (الحذيذ

أكؿ يوـ تم تحريذم تناما مه ملإبسي كتم تفليقي ذلهي كنينوني ـلي . ػواؿ النذة ختى ؾهورم ني الويابة

 كني تاني يوـ تم تهذيذم بالإكتطاب إف لم اـترؼ ـلي خاجات انا 12 ختى يوـ 10ؾهرم كتم كهربتي مه يوـ 

مفنلتهاش كلنا رنعت ازتدذموا ـطا كتم إيلإج جزء موها ني دبرم كتم تهذيذم أف يأتوا بزكجتي كبواتي كيتم 

كلله .. اكتطابهم، كلله الخنذ هللا النفاملة تليرت بذاية مه اليوـ الجالث كتم إيقاؼ تفريبي كتخسوت النفاملة

لنا كقف التفريب خسيت إف أكيذ نيه خنلة . كانوا دينا بيوادكني برقم كاخذ. ازتنر تفطيب ـيوي ككلبصتي ذلهيا

." تعامه كإف الواس بتتللم ـوي

ىرا كقذ أثبت مخامي الذكتور أخنذ ـبذ الستار ـناسه سهادته ني تخقيق الويابة كػلب ـرؿه ـلى الؼب 

ي . الصـر

   http://bit.ly/2odwo3j. الذكتور أخنذ ـبذ الستار ـناسه مختحز الآف ني زحه ازتقباؿ ػرق ـوبر جيم

 

 

 

 أبريل 14

 

 إزلإـ ذليل

 

:   مه كير تهاشيل اللى خطل مفايا ـلصاف مش قادر اكتب 

. مه الإجهزق الفلنيه اللى بيستدذمها جهاز الإمه الوػوى 

بيوشل زلك نى رجلك . التونحر اللى بيصخه بؼارية الفربيه 

كيقلك اف دا جهاز كصف اللرب . الينيه كزلك نى رجلك الصناؿ 

ككل ما تحاكب ـلى زؤاؿ ك ميفحبهوش الإجابه يذكس ـلى .. 

. الزرار لخذ ما اللهربا تدليك خازز اف الفنود الهقرل بيتلسر 

كػبفا انا كوت ـارؼ كل دا كمقذرش اقوله انت بتلذب كاف دا 

. مش جهاز كصف اللرب 

 ):الحهاز دا بايؽ كانا مبلذبش  . كل اللى كوت بقوله بفذ كل شفقه 

  القسرل _الإذتهاء_اكقهوا#  ):بتلوف متلنى كمتفلق مه كير ال ىذكـ  : ملخوؾه 

النوت _كتائب_اكقهوا#

http://bit.ly/2oJQZPF 

 

 

 

 

 

http://bit.ly/2odwo3j
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 أبريل 15

 

 :نقلإ ـه ناػنة الدؼيب

 

 الواس الي بتسئل ايه اذر اذبار اخنذ اخوا مانفرنش ام خاجه ـه اخنذ مه اذر 

يوـ تقريبا  غضزيارق الي ىي كانت مه 

ختي لنا زرنا سهوا بز لله مفرنواش ام خاجه ـه خالته كلإ ـه ـلإجه كلإ ايه 

بيخطل مفاق كمنووع نتواشل مق ام خذ مه الذكاترق الي متابفيه خالته 

مه خقوا أف نفرؼ كل .... كمنووـيه أف نصوؼ التقارير الداشه بخالته 

التهاشيل ـه خالته كنؼنه ـليه مهوذ مات هللا يرخنه ككريم كدكؿ مستصهي 

بفذ نوات الإكاف كبرؿوا مات هللا يرخنه اخنذ اتوقل للنستصهي بز مش 

ـايزيوه بفيذ الصر ربوا يخنيه ينوت زم الي قبله ـايزيه اخنذ يدرج كنفالحه 

الواس الي ... ـصاف ميبقاش مطيرق زم الي قبله الفلإج خق كالخياق الخق

تعاموت مق اخنذ كاتللنت ـوه اخوا لسه مختاجيه تعامولم مفاق ني تذكيه 

 ع الهيز كتويتر اخنذ مريظ بنرض ذؼير لو متفالحش ني ؾبلرا الساـه 

اسرع كقت لي معاـهات تسبب الوناق متوسوش الدؼيب كاكتبه ـوه 

كادـولوا بلإش نطخي ني يوـ نلإقي مطير اخنذ لإ قذر هللا زم كريم كمهوذ زاـتها كل الواس ىتلتب ـه اخنذ 

 http://bit.ly/2oON580. بز الللإـ مش ىيلوف لي نايذق

 

 

 أبريل 17

 

سهر 16كمتبهذؿ بالأقساـ كالنخاكم .. بأقفذ ـلى السلم زم ما أكوف خرامي: ذالذ الأنطارم بفذ التذابير الإخترازية

 «قعية كىنية»بسبب 

 

بفذ ذركجه "  يواير25جناـة "قاؿ الؼالب ذالذ الأنطارم  بالطف الجالث بللية الخقوؽ، كالنتهم ـلى ذمة قعية 

الخبز للنرة الجانية كاف شذمة بالوسبة لي "بقرار ازتبذاؿ الخبز الإختياػي بتذابير اخترازية للنرة الجانية، إف 

ذطوشا أني كوت ملتزما بالتذابير تناما ـلى أمل أف أنتهي موها لله نوجئت بأنه تم التخهؽ ـلي كخبسي مرة 

". أذرل مه قبل دائرة مه دكائر الؤرىاب

ُقلت زاـتها "أنه كاف يأمل أف لإ يتم النذ ني مذة خبسه، قائلإ " البذاية"كأؿاؼ الأنطارم ني تصريخات لػ 

لوهسي إف أنا مش ىؼوؿ كىفنل ازتئواؼ ـلى ػوؿ كىؼلق لله للأزف كانت نيابة أمه الذكلة الفليا قانلة 

". نعلت ني تحذيذات لخذ ما ػلفت بتذابير. الإزتئوانات

تذابير " يوما ـلى أف يزكر القسم مرتيه أزبوـينا، أكؿد، 45كـه قرار النخلنة بازتبذاؿ التذابير للنرة الجانية لنذة 

 زاـات للنرة الواخذة بفذ ما كانت اتدههت عالنرة دم أكتر منا قبل التخهؽ ـليا لأنها بقت يوميه إزبوـيا لنذة 

بقفذىم ـلى السلم ني مباخث قسم بولإؽ الذكركر زم ما "، معيها "ليا ككاف يوـ كاخذ إزبوـيا لنذة زاـتيه

 سهر بهذلة بيه الأقساـ كالسحوف ػضركم إف كجودم بسبب قعية كىنية بقالي نيها .. أكوف خرامي بيراقبوق

".  كالنخاكم

ذالذ الؤنطارم كأخنذ "  أبريل  الناضي ازتبذاؿ الخبز الؤختياػي لػ 10ككانت مخلنة جوايات القاىرة  قررت ني 

.   يوما، كزيارة القسم مرتيه ني الأزبوع لنذة زاـتيه45بتذابير اخترازية لنذة " كناؿ كإياد النصرم 

ذالذ "ذالذ ػاىر الصهير بػ" أكسؼز الناضي إذلإء زبيل كلإ مه 1 جوايات الحيزة، قررت ني 14يركر أف الذائرة 

 أسهر مه التذابير قامت 3كأخنذ كناؿ، بتذابير اخترازية، كبفذ " إياد النصرم"، كزيذ نتد هللا الصهير بػ"الإنطارم

.   يوما45نيابة أمه الذكلة بازتئواؼ القرار كتم خبسهم مرة أذرل 

ككجهت لهم تهم الذـوة كالتخريظ ـلى . ككانت قوات الأمه، قذ ألقت القبظ ـلى النتهنيه مه أماكه مدتلهة

. ركم ـذـ كجود خركة بهرا الإزم"  يوايرغطخركة "التؿاىر كالإنعناـ لخركة أزست ـلى ذلإؼ القانوف كىي 

http://bit.ly/2pOU1PK 
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 أـ ذالذ ـسلر النخلوـ ـليه بالإـذاـ نى قعية 

 

 مه سارع اخنذ ماىر بالنوطورة ك ؾللت انا أمه ابخث ـه ابوي ني كل أقساـ ػ/ظ/عضصطتم القبظ ـلى ابوي يوـ 

النوطورة ك بخجت ـوه ني أمه الذكلة ني القاىرة ك أرزلت تللراؼ للوائب الفاـ ك ؾللت ابخث ـوه سهر كامل 

ك ني ذلإؿ ىرق الهترة أناجأ كأنا انتد التلهاز بابوي ك يؿهر ـليه آثار التفريب يقف ك يفترؼ بانه كاف يراقب 

سدطا لقتله مق الفلم إف ابوي ىرا لم يفرؼ ـوه إلإ الؤنسانية ك الإزتقامة ك يفرنه الحنيق بالأـناؿ الديرية التي 

كاف يقوـ بها ك كاف خانؿا للقراف يؤدم الطلوات الدنز ك ىو متهوؽ ني درازته ك خاشل ـلى بلالوريوس 

ـلوـ قسم اللينياء الخيوية ك ترتيبه الجالث ـلى الذنفة ك كاف يخطر درازات ـليا  

نهوجئوا بتلهيق التهم لأبوائوا اللريه ربيواىم ك نفرؼ مه ىم ك بفذ اف كجذت ابوي ـرنت ما خذث له ختى يحبركق 

ـلى اف يقوؿ ما يريذكف ك ىو تلهيق قعية قتل الخارس نهفلوا به 

كاف العابغ يعق اللرسي ـلى إشبق ابوي ك ىو يصرخ ك يستليث لإنه كسر ـؿم إشبفه ك لم يرخنه بل يقوؿ - ض

له كوي تسلم الأيادم 

ؿابغ آذر يقف ـلى بؼوه ك يقهز  -ط

ي ام مه تلك الؤشابات ك -ظ كؿق مواد خارقة ـلى ؾهرق ك ىي لإ تزاؿ ختى الآف أثارىا ك لم يركر الؼب الصـر

أثواء النخاكنة ذلق ابوي قنيطه ليريها للقاضي ك لله دكف جذكل 

كاف العابغ يربؼه ني اللرسي ك ىو مطهود اليذيه مفطوب الفيويه ثم يقوـ العابغ بركل اللرسي ني جذار - ع

اللرنة  

كاف العابغ ينسله مه سفرق ك يركظ به ختى تطؼذـ رأزه ني الحذار منا أدل الى نقذانه البصر لنذة -غ

أزبوع مه سذة الإرتؼاـ 

تم موفه مه الؼفاـ ك الصراب أربفة أياـ كاملة - ػ

 اياـ  ؼتم موفه مه دذوؿ الخناـ - ؼ

 يوـ مه يذيه ك ىرا أدل الى ؿفف أـطاب يذيه ك توـر كهيه ىرا الى جانب اللجير مه الؤىانات غضتفليقه - ؽ

كالسباب ك الصتائم ك كانوا يقولوف له أنسى اف انت تلوف مفيذ ني كلية ملانك السحه  

الطفق باللهرباء ني جنيق أنخاء الحسذ ك لإ تزاؿ الآثار موجودة ختى الآف -ؾ

كتم ـرؿه ـلى الويابة ني التحنق الدامز دكف مخامي ك ىذدق ككيل الويابة اف يفترؼ أمامه بأنه استرؾ ني 

قتل الخارس نفوذما رنظ ذالذ ذلك امر ككيل الويابة بأذر ذالذ إلى دىاليز الويابة السهلية ك ضربه العابغ ني 

كجهه ختى يقوؿ ما يريذق ككيل الويابة ك بفذ كل ىرا ك بفذ النرانفة ك التي أثبتت براءة ذالذ ك الصباب مه التهنة 

!!! تناما تم الخلم ـليه بالؤـذاـ 

http://aww.su/PXSfB  

 

 

 

 أبريل 19

 

 زكجة مفتقل ني الفقرب

 

!!!  دقائق زيارة 10مه اجل ... زاـات انتؿار10

يارب انتقم لوا منه ؾلنوا كاريوا نيهم آياتك  

زفذ _مطؼهى_مخنود#لزكجي، _الخرية#الفنر، _لرنيق_الخرية#ؾلم، _يوـ_536#هللا، _خسبوا#

http://bit.do/do7YX   

 

 

 

 

 

 

 

http://aww.su/PXSfB
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 ابريل 21

 

.   اخنذ زبيق  with  إيناف مخركس  

قالت لي بالإمز انها رأت ـربة ترخيلإت كقهت بالقرب موها خيث يوتؿركف زيارتهم لإخذم السحوف الإذرم 

كزنفت اشوات ـالية تدرج مه داذل الفربة يقولوف نخه جائفوف جذا نخه مه الفقرب نبذأ الإىالي يحنفوف مه 

الإكل الرم يخنلونه كذىبوا ليستأذنوا الؿابغ النللف بالترخيلة نرنظ بصذة ذىبوا للفسلرم الرم يسوؽ الفربة 

اف كاف ىرا الدبر الرم جاءني شخيد كانهم نفلإ مه الفقرب كليز " .. انا اكزر مه الؿابغ " نقاؿ لهم بالوض 

 نهرا يفوي اف ىواؾ خنلة تحويق للنفتقليه بالنقبرة كنا نفلوا مفهم مه قبل كالرم كاف مه 2مه سذيذ الخرازة 

موت الفذيذ موهم  ....... نتائحها السابقة نقذ اكجر مه نطف اكزانهم ك

http://bit.do/do7Px 

 

 

 

 نعهعة زكجة مفتقل بالفقرب بفذ موق الزيارة ـه السحه

 

 
http://bit.do/do7Zw 

 

 

 أبريل 23

 

 ـه الفقرب

 

!  أقرر ملاف ني مصر كينله ـلى اللوكب كله زحه الفقرب

نيه اكتر مه ألف كنض بوي آدـ بيتم انتهاؾ خقوقهم بذكف 

كجه خق 

يفوي لم يطذر " تخقيق"اكلب النفتقليه ني زحه الفقرب 

أم خلم قعائي ؿذىم، يفوي النتهم برمء ختى تجبت إدانته، 

مهركض " كير ـادؿ بالنرة"كختى النخلوـ ـليه مه قعاء 

تخهؽ خقوقه كالخلم ملوش أم دذل بنفاملة السحه ليه لله 

ني زحه الفقرب مبيخطلش كذة، بيخطل مايهوؽ الفقل 

اكلب الواس بتسأؿ ليه زّنوق مقبرة الفقرب ! ازتيفابه

زنازيه ذرزانية مقهولة ليل نهار ـلى اللي جواىا .  أك أسباق أخياء.. الخقيقة إنه نفلإن مقبرة بز اللي جواىا أخياء

! الحو خر جذان لأف الدرزانة بتنتض كل خرارة الصنز كتدزنها مق قؼق النياق اسبه بالنوت البؼىء

ـصاف ينوق ام ىوا اك سنز تذذلهم أياـ متواشلة منله تفذم أزبوع أك اكتر ايه منله يخطل .. الوعارة بتتقهل

! مجلإن؟ اػلق ذيالك بفيذان كبردكا مش ىتستوـب.. للي نيها

موق ام مريظ مه دكاق إلإ قليل القليل 

http://bit.do/do7Px
http://bit.do/do7Zw


!  موق ام ػالب مه ام كتاب كلو كشله ني أقرب تهتيش بيتخرؽ

أكلهم ـبارة ـه التفيه كما ادراؾ ما التفيه مهيش كلإـ يوشهه اشلإ 

ازتخالة تلإقى خذ ني الفقرب كزنه زايذ كلهم جلذ ـلى ـعم مه قلة الأكل كأخيانان بتلوف زيازة تحويق 

. ىتفرؼ بيخطل ايه جواق" اخوا جفانيه اخوا مه الفقرب"اما يوزؿ سباب جلسات كيستليجوا بالأىالي .. مقطودة

زيارة التخقيق ني كل السحوف مرة كل أزبوع ني الفقرب سهر سهريه مههاش ام شيء مبهر كير إنه بيدرج 

!  دقايق مه النلاف البصق دق

خاليان زيارة الفقرب اتقهلت ذالض كأكلب الأىالي مش مسنوح ليهم يخطركا جلسات كلإ يؼنووا ـلى خاؿ 

أكلإدىم 

! الزيارة مقهولة بذكف ام زبب كدق بيدالف اللوائد اللي ىنا خاػيوها

نر كهللا انا مش مستوـبة اني بتللم ـه النلاف دق كانت نيه !  ـُ

مش ـارنة اذهف ـوك كلإ اـرؼ انت كويز كلإ لأ  

   http://bit.do/dpvZq. بز اخوا ازتودـواؾ ـوذ هللا يخهؿك مه كل شر

 

 

 

 ـه ـنرك ربيق ني الفقرب

 

وف النوت  قرة ـيوى ـنرك ربيق كمه مفه يطاـر

كلإ لبه كلإ سيئ . لإ أكل يصترل لإ ملد كلإ زلر. لإ تفليم. لإ دكاء لإ ػفاـ. لإ زيارة

كلإ تريظ  . يطلب ـودىم

لإ يركف الصنز مور تليير خسه السوىاجى الإ اذا ذرجوا للحلسة  

النوت أف يوارم الحجناف الجرم لله ني مصر مه يفتقل ني زحه الفقرب أشبد 

. ميتا كىو ـلى قيذ الخياة 

خسبوا هللا كنفم الوكيل  

الفقرب _نى_الننوهح_التحويق#

الفقرب _مقبرة#

الفقرب _نى_البؼيء_النوت#

http://bit.do/dpvZB 

 

 

 أبريل 25

 

 ـه ـلي الهقي

 

ىرق الحنلة قالها اخذ " إخوا لإـز نحوـلم ـصاف لو سبفتو ىتاكلونا "

" العباط ني السحه لأخذ النفتقليه 

ـلي لنا سهتة ني النستصهى كالنهركض يفوى انة لإـز يتفالح كيأكل 

أكل شخي أك ـلي الإقل يأكل الى يساـذة ـلى الإدكية أكؿ خاجة ػلبها 

قالى نطا 

كالى كاف ػالبة كلها خاجة مسلرة  " انا جفاف ياأميرة ىاتيلى أكل كتتتتير " 

ػلبت مه الؿابغ اف اجبلة اكل كل يوـ يذذلة لية اك الخاجات الى ػالبها 

 http://bit.do/dp7y5 !قالى مفوذناش إخوا الللإـ دا ..

 

 

 

 

 

http://bit.do/dpvZq
http://bit.do/dpvZq
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http://bit.do/dp7y5
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 ؿخى دمحم بذيق

ة   اسداص 10النفتقليه ؼ زحه ملخق النزـر

.   ابريل لإ نفلم ـوهم ال شئ11انقؼفت اذبارىم مه يوـ 

ة  الزيارة منووـه تناما ـه جنيق النفتقليه ؼ زحه ملخق النزـر

 اسهر 7بازم ـودة كالصير خاـز ابو ازناـيل لنذة . اللتاتوي ك د. دمحم بذيق كد. بفذ موق الزيارة ـه كالذم د

كنخاكؿ الإػنئواف ـليهم . بفذ ىرق النذة التي كوا نتلنز نيها اذبارىم مه زيارات بقيه النفتقليه ؼ النلخق

ؼ بذلإ مه نتد الزيارة للننووـيه تم موق بقية النفتقليه 

ؼ يوقؼق ام اذبار ـوهم 

ختي ؼ أزوأ الإخواؿ لإ نفلم الإنتهاكات مفهم كشلت لإم مذم  

ؼ نسنق ـه انتهاكات مه تحويق كموق تريظ ؼ زحوف اذرم 

ختى ىرق الإذبار الُنخزنة ليز ـوذنا رناىية كشولها لوا 

منووـيه مه الذكاء منووـيه مه الؼفاـ . ؼ الفصر مفتقليه منووـيه مه الزيارة منووـيه مه خعور الحلسات

كاكلبهم كبار زه كاشخاب امراض مزموة 

كلإ نفلم خالهم كلإ لإل مذل كشلت مفهم الإنتهاكات مه التحويق كموق التريظ كلإ لإم مذم كشل تذىور خالتهم 

الطخية التي تذىورت نؿرا لؿركؼ السحه اللير آدمية 

انقذكىم انصركا ـوهم ؼ ـذدىم القليل يحفلهم دائنا موسييه 

ة ػرة مه ازوأ السحوف كلله كير مسلغ ـليه العوء لقلة ـذد النفتقليه به  ملخق مزـر

ة ىم  النفتقليه بسحه ملخق النزـر

د دمحم بذيق . ا

دمحم زفذ اللتاتوي . د

بازم ـودة . د

مخيي خامذ . د

الصير خاـز شلإح أبو ازناـيل 

مخسه راضي . ا

الخسيوي ـوتر . ا

كاـر رؿواف . ا

جناؿ زنوف . ا

مخنود ابوزيذ . د

انقركىم  

لإنفلم ـوهم شىء 

ة_ملخق# ػرة _مزـر

النلخق _انقركا#

http://bit.do/dqb39  

 

 

 

: النخامى ذالذ النصرم 

ىرق الحنلة قالها اخذ الؿباط ني السحه لأخذ النفتقليه كبصراخة ' إخوا لإـز نحوـلم ـصاف لو سبفتو ىتاكلونا 

سذيذة كاف الؿاىر أماـ الواس أف أزلوب التحويق النتبق ىو إجراء اموي بخت خهاؾان ـلى خياتهم مه أف يلوف 

الأكل مسنم اك كير شالد كىرا السبب يجير العخك لأف مه يأتي بالؼفاـ ىم ذكم النفتقليه اك مخاميهم كمه 

. النستخيل أف يتسبب ىرا اك ذاؾ ني قتله

كانت الويابة تصرح ني السابق بذذوؿ الأػفنة ني الويابة ككاف الأىالي يذذلوف بصتي أنواع الأكل ثم شذر قرار 

بنوق دذوؿ أم شيء لذاذل الويابة بل إف النخامي نهسه يحذ مفاناة ني الذذوؿ كمه أياـ نصبت بيوي كببه أخذ 

ؾباط تأميه مخلنة القاىرة الحذيذة ذواقة ـويهة ـلإ نيه شوتوا بسبب رنعه دذوؿ زوذكتصات لإخذ النفتقليه 

. ني الخحز

لناذا يرنعوف إدذاؿ الأػفنة ني الويابة كموفوا ـوهم الزيارات ني السحوف؟؟؟ 

http://bit.do/dqb39


زوؼ اجيب ـلى ىرا السؤاؿ بفذ أف اركم للم مأزاة زيذة تحاكزت السبفيه مه ـنرىا ذرجت مه اقصي شفيذ 

مصر كركبت القؼار قبلها بيوـ كنزلت مخؼة قؼار رمسيز كزألت كيف ترىب للتحنق الدامز نذلها كلإد 

الخلإؿ ـلى أتوبيز ىيئة نقل ـاـ يرىب ىواؾ نركبته ككشلت بفذ زاـتيه ني الؼريق ككانت الساـة تقترب 

مه الفاشرة شباخان 

اذتارت لوهسها ملانان تحلز نيه ـلى الأرض منسلة ني يذىا سوؼة بلإزتيك بها بفظ الباتيه استرته مه نرف 

كىو قادـ مه ػرة ذىبت . انرنحي لتفؼيه لإبوها كىي ني انتؿار زيارة الترخيلإت لتراق بفذ سهور مه اذتؼانه

. إليها كزلنت ـليها ككـذتها اني زوؼ ابرؿ قطارم جهذم لتذذل لتراق

بفذ اف خطرت مفه جلسة التحذيذ خاكلت مق ثلإثة مه رؤزاء الويابة جنيفهم رنعوا اف تذذل لتراق كاثواف رنعا 

دذوؿ الإػفنة كالجالث كانق كلله لإ شوت يفلوا نوؽ شوت الذاذلية نقذ رنظ الخرس تناما إدذاؿ ام شيء 

. كقالوا مش بواذذ تفليناتوا مه الويابة

دق خقيقي باتت الذاذلية ىي النسيؼر الأكخذ ـلي النفتقليه مه زاـة ذركجهم مه السحه ختي زاـة دذولهم 

السحه ختى النخاكم الفسلرية تم تسليم مهاتيد قهض الخحز للذاذلية بفذ كاقفة ىركب النتهم الرئيسي ني 

. قعية تهحير زهارة الويحر مه قلب النخلنة الفسلرية ني الحبل الأخنر كني خرازة كتأميه الحيش كالصرػة

ختى ني مفهذ أمواء الصرػة بؼرة اشذرت الذاذلية قراران بسخب جنيق تليهونات النخاميه كالطخهييه بفذ كاقفة 

. ذؼوبة إزلإـ كسيناء ني قاـة النخلنة كخيونا سلونا للقاضي قاؿ دق إجراءات أموية انا ماليش دـوة

لأني بقابلهم يوميان ' إخوا جفانيييييىه' اشذؽ تناما ما نقل مه صراخ أخذ النفتقليه مه داذل زيارة الترخيلإت 

تقريبا كبيقولو لي نهز الللنة أيه زيحذ النفتقليه ني زحوي الفقرب كازتقباؿ ػرة ـوبر ج الؼفاـ كالزيارات 

. منووـة تنامان كالويابات كالنخاكم ترنظ إدذاؿ الؼفاـ لهم

كأذيرا يبقى التساؤؿ لناذا ينوفوف ـوهم الإكل؟؟؟؟؟ 

. مه نعلك أـذ قراءة أكؿ جنلة ني البوزت نراؾ ىو الحواب: الحواب

 http://bit.do/dp7zc. دمتم بدير

 

 

 

 نور ذليل

 ني كادم الوؼركف، 430 إترخلت بفذ سهر مه مفسلر قوات الأمه النركزم لسحه ليناف 2014ني نترة إـتقالي ني 

ني البذاية كانت خياة السحه كريبة ـليا ، بياذذكا نوا كل خاجة ختي الهذكـ اللي لإبسيوها كلوا بوخلق سفرنا 

 زنزانة متقسنيه ـلي شهيه ، كل شف مه الزنازيه 20 كاخذ جوا ـوبر نيه 25 نيها 6*4كبولبز نهز اللوف ، كرنة 

بيدرجوا مق بفظ ني مايسني بالتريظ بفذ ما يذذل للل زنزانة الإكل بتاع اليوـ كله اللي ىو ـبارة ـه اربق 

اػباؽ بلإزتيك كبار كمش ىقوللم ايه اللي بيبقي نيها ـصاف متتفبوش، كبفذىا بيرجفوا تاني كل محنوـة ني 

زنزانة كبفذىا يحي كقت الزيارة كيوادكا ـلي ازناء النساجيه يؼلفوا يدوؿوا مفركة الزيارة اللي مختاجة كلإـ 

" ، كاخوا ـصاف لسه  (النسحوف النخبوس إختياػي له زيارة كل ازبوع كالنخلوـ كل ازبوـيه  )كتير لوخذىا 

 يوـ بذكف تريظ كبذكف زيارات كووع مه انواع التلذير كالإجبار ـلي خياة السحه 15لإـز نقفذ اكؿ " نزلإء جذد 

كنوـ السحه كاكل السحه ،زنزانة جوا ـوبر جوا ليناف جوا زحه ، خياة منلة متصابهة الساـة نيها بتتخرؾ بالفلز 

كل اللي كانوا مفايا ني .... بتفيش اليوـ ـلي أمل إنه يفذم كبيلوف الفزاء الوخيذ إف الوقت بينر برا الإزوار دم 

القعية كانوا اكؿ مرة يفتقلوا بفذ أزبوع كوا بذأنا نتفامل مق الواقق الحذيذ كانوا بنا انوا قاـذيه قاـذيه نخارب 

ـلي امتيازات نقررنا نطرب ـه الؼفاـ اللي بيذذلوق كل يوـ كمؼالبوا كانت انوا ـايزيه بؼاػيه كندرج التريظ 

 مه نطيل مذني مفارض ككاف اكؿ مرة 3/7/2013كنبتذم زيارات ، كوا كقتها اكؿ محنوـة تذذل السحه بفذ 

نقرر مأمور السحه انوا  ( 2014 يواير 25 )يخطل اضراب ني السحه ككقتها كاف نيه ؿلغ إـلإمي ـلي قعيتوا 

ندرج التريظ كنبتذم زيارة ، كوا ني الفوبر كلوا مفتقليه زيازييه ، برؿه لسه الخياة شفبة كمديهة مه 

كوت بذكر ـلي ام نرشة اك ـرر اذرج بيه مه باب الزنزانة .... الخصرات الإمراض مهيش ـلإج لو تفبت ىتنوت 

ـرنت إف نيه دكتور بيحي مرة كل أزبوع ، كاف نيه ساكيش بيحي يسأؿ لو خذ ... ختي لو ىتنصي ني الؼرقة 

تفباف يدرج للذكتور ، ػبفا الذكتور دق ـبارة ـه دكتور شرػة قاـذ ـلي النلتب بيذذل ام كاخذ يقوؿ ىو تفباف 

ىنا .. ـوذق ايه كايا كاف نوع النرض ىتاذذ خبايتيه كاخذة معاد خيوم كالتانية مسله ،،، زلر قلب شذاع سرػاف 

نهز الخبايتيه ،،، لله ميطرش إني أذرج أتنصي سوية تخت الصنز برا الزنزانة كالفوبر ،، كل مرة كوت بدرج 

ككذق كذق لو مش ىستدذـ الخبايتيه ىفيوهم ـلصاف لو تفبت اك ام خذ تفب ني كزغ الإزبوع منله نختاجهم 

  ....
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ني يوـ كانا ني ػابور الذكتور لقيت راجل ـحوز لإبز بذلة السحه الزرقا كسبصب ككاؿد انه مليرىنش مه 

نترة ػويلة ككقتها كاف النخلوـ ـليهم السيازيي ـذدىم قليل ندنوت انه جوائي ، قاـذ ـلي مطؼبة ـلي 

الحوب كبيفيغ ، ـادم جذا انك تصوؼ كاخذ ني السحه ذاشة لو راجل كبير بيفيغ ني كزغ الخياة الطفبة دم 

كالإنقؼاع ـه الفالم اللي يفرنه ،،، ككقتها كوت ذايف جذا اتللم اك اتفامل مق النسحونيه الحوائييه لإف الخياة 

مق الوقت بذأت أتفود ـلي  )اللي ـاسوىا قبل كبفذ السحه أجبرتهم ـلي ػريقة مفيوة ني الخياة ـويهة جذا 

،،،، اللي لهت انتباىي إف كل الواس اللي ني السحه بيعخلوا كيهزركا مفاق كيهرنصوق ختي  (التفامل مفاىم 

ىيدرج !!!! .. الخرس نسألت خذ مه الحوائييه اللي كاف ني الطف نقالي إنه ذذ إنراج كىيدرج كناف أزبوـيه 

لإف ؟؟؟ إزام  !!!  كناف أزبوـيه كيدرج مه كل الدرا دق كـز

النتطوفيه دكؿ  )الخقيقة مداػرتش إني آتللم مفاق ، بز تاني يوـ قابلته كـرنت إنه متطوق ني السحه 

محنوـة مه النسحونيه القذاـ إدارة السحه بتصللهم ني سلل داذل السحه زم تطليخات اللهربا كالذىاف كنيه 

النهم ـزمت ـليه بسحارة  .. (الفنلة جوا السحه  )موهم اللي بيوقل للنساجيه زياراتهم اك بيوعف مقابل السحاير 

انت ىوا : بطلي كؿخك كقالي . أنا زىقت مه ىوا ذلإص كمبقتش ػايق نهسي : ككقوا اتللنوا سوية كبقوله 

بقالك قذ ايه ؟  

.   يوـ كقبلهم سهر ني مفسلر الإمه 20يفوي خوالي _ 

 زوة ، ذلإص نسيت برا سلله ايه ، بز متقلقش إنتوا بتوع الصباب بتوع السيازة ىيدرجوكوا 21أنا ىوا بقالي _ 

بفذ ما يلسرككم كالبلذ ترزالهم برا ، سونت زيلم كتير ىوا  

.  بز أنا سايف الواس بتباركلك إمبارح ـصاف ىتدرج إنراج ذلإص _ 

.  ىدرج أركح نيه ؟ أنا مبقتش ـارؼ كير ىوا يا ابوي _ 

.  بز انت اتقبظ ـليك ليه ؟ انت سللك ميذيش ـلي محـر _ 

انا ـنلت خاجات كتير كلغ ني خياتي تستخق السحه ، بز لنا ... مش بالصلل ، نيه محرميه بيلبسوا جراناتات _ 

.  اتسحوت ملوتش جرينتي ، بز إـتبرته تلهير ـه ذنوبي كنرشة كبفتهالي ربوا 

لإف ليه إنك ىتدرج ؟  _  بز ذلإص الوقت دق كله يلهر ـه ذنوب اللوف ، ـز

انت لسه شلير يا ابوي كلسه داذل ىوا مه كاـ يوـ أىلك لسه بيحركا كراؾ كأشخابك بيسألوا ـليك ككناف _ 

قعيتك تصرؼ اللي يتسحه ليها ، أنا لنا اتسحوت كانت قعية مدذرات كزلإح ، كاف ليا ني الحو دق بز لنا 

اتقبظ ـليه كوت نعيف بز الؿابغ كاف لإـز يفنلي قعية كبيرة ، نصلت ليلة كبيرة جوب سوية قعايا تانية 

 سهور كانت زيارات كل أزبوع 6خطلت تبق القسم كالقعايا اتقهلت كانا اتسحوت كالؿابغ اترقي ، ني أكؿ 

مراتي ككلإدم كاشخابي ، كله كاف مرتب اف النخاـ ىيدرجوي كمسألة كقت ، بفذىا اتطيت كاـ خلم كرا بفظ 

ني كل قعية ، الإخلاـ اللي ـليا بقت اكتر مه الفنر اللي باقيلي ، ازتئوانات كنقظ يترنظ ، بذأت أنهم إني 

الزيارات بقت مرة ني الصهر كبفذىا اربق مرات ... ىهعل ىوا كتير منله لخذ ما اموت ، كىم كناف نهنوا كذق 

 زويه مبقاش خذ يحيلي ،،،،، زويه بتهوت مقذرتش ازتخنل ني الإكؿ بز النوؿوع جه 5ني السوة كبفذ 

تذريحي بقي اكل السحه ـادم كخياة السحه ـادية كنسيت برا كاف سلله ايه لخذ ما ذلإص بقي السحه ىو البيت 

لنا خطلت الجورة السحه ىوا نتخوق ككاف نيه .... ، انا قاـذ كناس بتركح كناس تيحي كاديوي باكل كبصرب 

مساجيه الإذواف اللبار ، ملوتش ـارؼ اـنل ايه بز كزغ ضرب الوار قولت اىرب ماىو لو نعلت منله اموت ، 

ػلفت ادكر ـلي خذ اـرنه ملقتش ، البلذ كلها اتليرت ، ـنارتوا مفذتش موجودة ، مفرنتش اـيش لإني مش 

ـارؼ الواس بقوا بيفيصوا ازام ، ركخت زلنت نهسي للحيش كرجفت تاني السحه ،،،، نالؤنراج دق ىركح نيه 

.  بفذىا كىركح لنيه كلإ ىاكل كاشرب ازام ، كاـ يوـ باقيولي مه ـنرم اقعيهم كاموت ىوا كذلإص 

قطة الراجل الفحوز دق شادمة ليا كموقوسة ني دماكي بتهاشيلها زم تحارب كتير كانت اكؿ مرة اـيصها ني 

كسونت قطة برككز الراجل الفحوز  (the shawshank redemption)السحه ، كانتلرت لنا اتهرجت ـلي نيلم 

اللي قطي مفؿم خياته ني السحه كاللي لنا ذرج ني إنراج مقذرش يستخنل سلل الخياة كقرر يوتخر كاني كقت 

ما اتهرجت ـلي الهيلم كوت متديل اف دم خبلة درامية مه الندرج كإف ـقلي ملوش مستوـب بصلل لإ إرادم إف 

.  منله إنساف يخب السحه أكتر مه الخرية 

القطة دم مربوػة مفايا بأشخابوا اللي ني السحوف ـه خحم اللي بيفيصوق كالنذة اللي مقؼوـيه نيها ـه 

الخياة ، اللي بذأنا نوساىم ـلصاف نترة زحوهم ػولت كمنله تؼوؿ أكتر ، أك أشخابوا اللي إتخلم ـليهم بأخلاـ 

ؿفف أـنارىم زم دكمة كـنر دمحم كأنز مواني كميسرة الصانفي كـنر كريب ككيرىم كتير ، ىل لسه ناكريه 

ـلإء ـبذ الهتاح كموكا كـنرك ـلي كاخنذ بذيوم كسوكاف كماشوني كىصاـ جفهر كالإػهاؿ النخبوزيه كالبوات 

ػب دق ىيؼوؿ لخذ إمتي ؟ػب إخوا ناكريه كلإ نسيوا ؟ ... كاللي ـوذىم امراض ذؼيرة كمفتقليه الفقرب 



كىوهعل ناكريه لخذ إمتي ؟؟؟ كؼ كزغ خياة السحه ىم ىيهعلوا يستخنلوا كيقاكموا النرض كالتفريب 

كالتلذير كالتخلم لخذ إمتي ؟  

كقذ إيه قطة الراجل دق مربوػة بالسحه اللبير اللي ـايصيه نيه كاللي كشلوا لنرخلة مه اليأس ني تلييرق 

؟؟؟  .كمش ـارؼ دق كناف منله يتخوؿ لؤيه بفذ كذق .... كبقت كل مقاكمتوا ني كيهية التفايش كالتأقلم مفاق 

ذلونا مووساىنش لؤف دق خبل نحاتهم كػاقة لزيادة إختنالهم كخهاؾهم ـلي إنسانيتهم ،، كذلونا نهلر بفظ إنوا 

 http://bit.do/dp7xT ....الأشل إف إخوا أخرار ختي لو كاقفوا ـلز كذق ـصاف مووشلش لنرخلة كرق الخرية 

 

 

 

 أبريل 27

 

 ايناف اللويني

 

ـلنوا بالإمز انه قذ تم نقل ابي الي مستصهي ليناف ػرق بفذ تذىور ني خالته الطخية نتيحة ما يخذث ني 

الفقرب _مقبرة#

مه خنلو تحويق كقتل بالبؼئ كذىبوا اليوـ لنخاكلة الذذوؿ كرؤيته كالإػنئواف ـليه كلله تم موفوا بحة الإكامر 

كذا كلإ نفلم ماذا خذث لإبي كلإ كيف ىيا خالته كللوا ازتودـواق ـوذ مه لإ تعيق كدائفه 
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 ”أكامر جاية مه نوؽ“ازتنرار مفاناة النفتقليه بالسحه الفنومي بالزقازيق كالسبب 

 

استلي أىالي النفتقلوف بالسحه الفنومي بالزقازيق اليوـ مه الخالة النتردية التي كشل لها ذككىم ـقب زيارة 

. اليوـ 

كقاؿ الأىالي أنه تم تحريذىم مه ملإبسهم باللامل كالتفرض لهم بألهاظ زيئة لللاية نعلإن ـه الإـتذاء النبرح 

ـليهم كتم تنزيق جنيق النلإبز للنفتقليه ماـذا ما يرتذيه النفتقل كىو ما ؾهر اليوـ خيث ذركج النفتقليه 

. بنلإبز كير نؿيهة 

متريه كتم ىحوـ بالللإب البوليسية ـلي النفتقليه داذل الزنزانة مق ـذـ × كأؿاؼ الأىالي أف الزنزانة متريه 

كـذـ ذركج النفتقليه للتريظ زول زاـتيه ـلي مذار الأربق كـصريه ” أ “كجود خنامات داذل الزنازيه بفوبر 

. زاـة منا أدم إلي إشابة الفذيذ بأمراض بالللي كالخطوات كالنسالك البولية كـذـ الوؿانة الصدطية 

كأؿانوا أنه ىواؾ اللجير مه الصباب داذل الخبز الؤنهرادم كلإ يذذل لهم ـلي مذار اليوـ إلإ قؼفة ذبز ملسرة 

. كقؼفة جبوة كمنووـيه تنامان مه الخنامات كتم ترخيل ـذد كبير مه الوزلإء إلى زحه النويا الفنومي 

كـه كؿق الزيارة قاؿ الأىالي أنهم يزكركف مه ذلف زلليه مق كجود إؿاءة ؿفيهة لإ تنلوهم مه رؤية 

النفتقليه كتم موفهم مه السلإـ ـليهم بوهاية الزيارة كنا كاف يخذث مه قبل كأنهم يتهوووف ني إذلإؿ أىالي 

 زاـات ني انتؿار الزيارة ختي يتلف الؼفاـ الرم مفهم للنفتقليه مووىيه أف 6النفتقليه ببقائهم أكجر مه 

  http://bit.do/dp7Bq .“أكامر جاية مه نوؽ “العباط قالوا لهم أنها 

 

 

 

 مق تحاىل إدارة السحوف للنفتقليه..الؤىناؿ الؼبي ذؼر يذاىم النفتقليه بالسحوف 

 

 2017 يواير 20لم تراـي قوات الأمه خرمة النلاف كلإ ذؼا التوقيت الزموي 

ني ـيادة التأميه بالنحزر مذيوة النوطورة ألقت قوات مه الأمه الوػوي كقسم أكؿ النوطورة القبظ ـلي 

ـاـ يفنل موؾف بنذرية التوؿيم كالؤدارة 50" ـاػف أبو زيذ"الأزتاذ 

ني أثواء اللصف الؼبي ـلية لنتابفة خالته الطخية ـقب إجراءق ـنلية جراخية لم تتحاكز الأزبوـيه ككجود نزيف 

كالتهابات كيفانى مه ؿلغ كنقذاف اتزاف بسبب مصاكل ؼ الأذف الوزؼي كجيوب أنهية  
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 مارس تفرض لخالة إكناء كقئ سذيذ، كـوذ الأناقة 15خالته الطخية بتتذىور بسبب الؤىناؿ ؼ السحه كيوـ 

لإخؽ انه نقذ القذرة ـلى الؤبطار بفيوة اليسرل كتم نقلة للنصهي بواء ـلى ػلبة مق قلة الإزتحابة كالبؼيء ؼ 

الؤجراءات لذرجة إـادته مرة أذرم لنخبسه دكف الخطوؿ ـلى شورة الأسفة أك التقرير كتبيه أف الأسفة أؾهرت 

أف ني كتلة كـر ـلى اللذة الودامية ؿاكؼة ـلي الفطب البصرم كالتقاػق البصرم مق اختناؿ كجود نزيف 

اية الطخية إلإ أنهم تم 2كيوـ . داذل الوـر أدل لتذىور ني درجة الوـي  إبريل تم نقلة إلى النستصهي لتلقى الـر

م ـذـ كجود خرازة ترانقه ،كتم تخذيذ موـذ إجراء الفنلية الحراخية الإ اف مذيرية أمه  نقلة مرة أذرم لنخبسه بـز

 http://bit.do/dp7BC.  مايو النقبل2رنعت نقله بسبب التذاـيات الأموية كاليوـ تم تأجيل إلى 

 

 

 

 ـه كالذة أخنذ الدؼيب

 

كالذة أخنذ تفبت ك اتخحزت ني النستصهى ـصاف كانت بتخاكؿ تذذله زيارة امز ك أخنذ ـنل إضراب ـه 

الزيارة بفذ ما ساؼ بهذله مامته بيه الإزم كالنستصهي 

الؿباط نعلوا يبهذلوىا ني مصاكير ملهاش لإزمه ك بفذىا سانت أخنذ تفباف ك متفطب ك رانظ يدرج الزيارة 

! بسبب اللي بيخطل دق

الؼبيفي ـصاف أىله يذذلوله بيختاجوا يركخوا زحه ػرة ياذذكا تصريد بالزيارة ك يرجفوا .. أخنذ كاف ـوذق زيارة

ـلى النستصهى ـصاف يذذلوا لأخنذ  

بفذ ما أىل أخنذ بيرجفوا مه مصوار السحه ؾباط التأميه بيقولولهم .. اللي بيخطل ني الواقق كير كذق ذالض

مق أف مأمور السحه قاؿ أف .. ـصاف يتأكذكا أف تصريد الزيارة مش مزكر- رذامة-ركخوا قسم مذيوة نصر 

النوؿوع منله يدلض بنلالنة موهم للقسم يتأكذكا أنه نهز الؤزم ك ذلإص  

ك ىنا كانوا ـارنيه أف مهيش -بفذ ما أىل أخنذ رجفوا مه السحه راخوا النستصهى بفذيه قالولهم ركخوا القسم 

ك نعلوا يصخؼؼوىم لخذ ما أخنذ قالهم ذليهم يركخوا أنا مش ىقابل خذ  - خذ موجود ني القسم

ك أنه ختى لو تفباف ما ياذذ ـلإجه .. الؿباط بيتفتووا مق أخنذ ني الزيارات ك سايهيوه بيتذلق ك أف دق كله تنجلية

ني السحه 

 زوة يهعلوا ينصوركىا مه  50مهيش زبب موؼقي أف كاخذة نوؽ اؿ

! ملاف لنلاف مه كير لإزمه نوؽ اللي ـامليوه ني ابوها

 دقايق اللي كاف بيصوؼ نيها أىله كل أزبوـيه 10ك اؿ.. ك أخنذ نهسه بيتنارس ـليه ؿلغ نهسي زيادة ـه تفبه

بقى مش ـايزىم ـصاف خازز أنه مبهذلهم مفاق 

! إذا ني الزيارة اللي مه خقه مش بيفاملوا أىله كبوي آدميه ىيدرجوق ازام

http://bit.do/dqb4B 

 

 

 

  أبريل28

 

ؿخايا مقتل الوائب الفاـ 

 

اخنذ لنا اتوقل مه كيوح الإـذاـ نرخوا جذا ك بفذيه ـرنوا انه ؼ انهرادم بردق بز 

ني اكل بيذذله ك ني تريظ 

مه كاـ ازبوع اخنذ ك سباب تانية مفاق ني القعية استلوا مه ػريقة التهتيش 

الى بتلوف بفذ كل جلسه مخلنة لنا يرجفوا السحه التهتيش الإسبه بالتخرش 

ك كاف رد نفل السحه السب ك الإىانه ك الطرب ك السخل ـلي الإرض  !! الحوسي

اخنذ اتوقل التاديب ك التاديب دق النيفرنوش ملاف قاسي جذا كير ادامي بالنرق 

مهيش اؿاءق ك لإ تريظ كلإ زيارق ك لوخذق ػبفا،،  

اخنذ منووع ـوه الزيارق ك خالته الطخية موفرنش ـوها خاجه ك خاليا منووع ـوا 

خعور الحلسات الوزيلة الوخيذق اللوا بوؼنه موها ـليه  

http://bit.do/dp7BC
http://bit.do/dp7BC
http://bit.do/dqb4B


 جلسات ك يطذر الخلم ني قعيه ملهقة قعية اكتياؿ الوائب الفاـ ركم اف النخاميه قذموا ادله قوية 3باقي 

لإثبات التزكير ؼ مخاضر اـترانهم ـلي نهسهم تخت ؿلغ التفريب 

اخنذ دذل السحه تخت قعية تانية قبل ما القعية دم تتفنل اشلإ كدكق كىو قيذ التخقيقات لإؾوكلي امه 

الذكله ك اتفرب ـصاف يفترؼ بخاجات مفنلهاش ازازا ك لنا رنظ انه ينطي خؼوق ؼ كيوح الإـذاـ ك اتخغ 

ازنه ؼ القعية  

القعية دم اخلنها شفبه جذا  

اخنذ خياته مهذدق كىو مؿلوـ  

اخنذ ساب رياضي مفركؼ بدلقه الؼيب  

 جلسات ك يطذر الخلم اف ساء هللا ـه سباب كلهم كليات قنة  3ناؿل 

 �اخنذ ني زيه كتيير برئ ني دكلتوا الفؿينة 

يارب اخهؿهم  

اللهم انا ازتودـواؾ اياىم نانزؿ ـليهم السليوة ك ىونها ـليهم ك ـليوا 

انصركا ـوهم  

http://bit.do/dqb6f  

http://bit.do/dqb6f


  20172017  أبريلأبريل  تقاريرمنشورة يفتقاريرمنشورة يف
 أبريل 2

 سذيذ الخرازة 992زحه الفقرب 

http://bit.do/dkvbu 

 

كيف تذكر النفاملإت الإقتطادية ني السحه؟ 

http://bit.do/dng9N  

  

 أبريل 3

   خالة إىناؿ ػبي بأماكه الإختحاز ني مصرؽطؽ توزيق إجنالي: ـذالة للخقوؽ كالخريات مركز

http://bit.do/dkvdd 

 

كيتبقى مه أمر برلك .. توشلوا لنلاف كأزناء مه ـربوق: ـائلة ريحيوى.. للنرة الأكلى

http://bit.do/dkvc2 

 

لذيوا كل أزناء الريه زاىنوا ني قتل ريحيوى : «الصيوخ»ـائلة ريحيوى أماـ 

http://bit.do/dkveT 

 

 أبريل 4

 زيازينا خرشنا ـلى الفلإقات 16 بقتل ريحيوي كتستبفذ 10إيؼاليا تتهم 

http://bit.do/dkvi3 

 

 أبريل 5

! قرل مصرتتخوؿ إلى زحوف .. خطار البطارػة : تقرير 

http://bit.do/dkMZG 

 

 2017 انتهاكنا ؿذ الطخهييه ذلإؿ الربق الأكؿ مه ـاـ 150: «شخهيوف ؿذ التفريب»

http://bit.do/dnjxQ  

 

 أبريل 6

 سدطية ـامة تخنل الخلومة مسؤكلية شخة ىصاـ جفهر 260 موؿنة ك16

http://bit.do/dnjxF    

 ابريل 7

ىل زيفود أـ زينوت؟  ": ىيومه رايتز مونيتور"ُموؿنة 

http://bit.do/dng7i 

 

 2017تقرير خقوقي يرشذ انتهاكات الوؿاـ النصرم ذلإؿ 

http://bit.do/dng7G 

 

بيه صرذات الأىالي كالؤجراءات الخلومية بهذؼ تؼوير الفصوائيات .. القاىرة#مفركة الذكيقة 

http://bit.do/dng9k  
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مصر  #كابوس يلإخق الأجهزة الأموية ني .. جرينة قتل ريحيوي

http://bit.do/dng9t 

 أبريل 8

 2017القاىرة ساىذة ـلى مفؿم الإنتهاكات ذلإؿ الربق الأكؿ مه ـاـ :  شخهيوف ؿذ التفريب

http://bit.do/dnhdQ 

 أبريل 9

 كأخلاـ الذزتورية   2014كل ما تختاج أف تفرنه ـه خالة الؼوارئ ني ؾل دزتور 

http://bit.do/dnjzR 

 

 2016 خلم إـذاـ ني مصر ـاـ 44توهير .. النصانق ما زالت موطوبة

http://bit.ly/2o00RFQ   

 أبريل 13

 خسب تقرير موؿنة الفهو 2016مصر نى النرتبة السادزة ـالنيان نى إشذار كتوهير أخلاـ الؤـذاـ ـاـ 

.  خلم تم إشذارق ذلإؿ الفاـ237 خلم إـذاـ توهيرق ك 44الذكلية بواقق 

http://bit.ly/2p519eT  

 

دمياط  _نانرة#تقرير مه إنتاج .. ليه؟ _البطارػة#

http://bit.do/do7nC   

 أبريل 15

ي    بقسم الهـر« محوذ»ني اختحاز كتفريب « الوهائي»الويابة تتسلم تقرير الؼب الصـر

http://bit.ly/2pIgRJ7 

 

أزناء النتورػيه ني تهحير ػوؼا كير شخيخة .. الويابة تلصف تدبغ الذاذلية

http://bit.ly/2ojqUCZ 

 أبريل 16

ي" يجبت شخة تفرض زائق خلواف للطرب " الؼب الصـر

http://bit.ly/2pebPYG   

 أبريل 19

نعل “للصاىذ الوخيذ ني القعية التي خلم نيها ـلى النواػه السلوذرم .. ذنسة ركايات متواقعة

بالؤـذاـ ” النولى

http://bit.do/doKCC 

 

 خالة قتل ذارج إػار القانوف ذلإؿ سهريه نقغ 107.. زيواء ذارج السيؼرة

http://bit.do/doKQL 

 أبريل 20

  2017رشذ انتهػاكات خقػوؽ الؤنسػاف نػي مصر : النوؿنة الفربية لخقوؽ الؤنساف ني بريؼانيا

http://bit.do/do7yF 

 أبريل 21

ـه نيذيو تسريب زيواء : News 24زيواء 

http://bit.do/do7VU 

 

 أبريل 22

إـذامات ذارج القانوف بنصر : ىيومه رايتز

http://bit.do/do72Z 

 

« إـذاـ ذارج القانوف»موؿنتاف دكليتاف تؼالباف بالتخقيق ني ـنليات .. «تسريب زيواء»بفذ تخليلهنا لػ

http://bit.do/do744 
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 ابريل 22

 

أشذرت أكامرم بتطهية كل البؤر الؤرىابية : كزير الذاذلية

http://bit.do/do76T  

 

مفاناة معاـهة لركم مدهيات قسريا بنصر 

http://bit.do/do74R 

 

 أبريل 24

 

 يوليو للوؼق 2كتخذيذ « أخذاث كردازة» متهنا للنهتي ني إـادة مخاكنتهم بػ20الحوايات تخيل أكراؽ 

بالخلم 

http://bit.do/dpvX5 

 

ترتلب التفريب : رايتز ككتش تؼالب البرلناف الألناني رنظ الؤتهاؽ الأموي مق الذاذلية النصرية

كالؤذهاء القسرم كالقتل ذارج  

http://bit.do/dpvYM  

 

 . شخهيا ني السحوف كخنلإتوا مستنرة30لذيوا : الذناع ـه الطخهييه كالخريات

http://bit.do/dpv26 

 

 أبريل 24

" تسريب زيواء"تهاشيل جذيذة خوؿ تطهية الحيش لنذنييه ني .. بالأزناء

http://bit.do/dp7v7   

 

 أبريل 25

 

 «الخبز الإختياػي»نطل جذيذ ني خلاية .. ـائلة شبرم

http://bit.do/dp7xo 

 

" جرائم خرب ـلى رماؿ زيواء تستذـي التخقيق: "اللاردياف

http://bit.do/dp7Ao   

 

 يوـ مه الؤضراب ـه الؼفاـ بالفقرب كشخته تتذىور  55.. ” أنز أخنذم“

http://bit.do/dp7xX 

 

 أبريل 27

 

بوادل الوؼركف ” ـنر كريب“مسلسل انتهاكات لإ يوتهى بخق النفتقل 

http://bit.do/dp7AL 
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