
 

 

 من اإلعالم

  القهـر أرشيف

 2016 أغسطس
 

 

 

 

 تجميع وإعداد

 مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب



 المحتويات

 

  2016 أغسطسحصاد  

 جداول شاملة المصادرال 

  (2016 أغسطس)عن ومن السجن  وشهاداترسائل 

 5 أغسطس 

 المعروف بسجن العقرب 992ايه سجن شهادة أميمة العقيد: يعني 

 9 اغسطس 

 تعرّضت للتعذيب والتصوير عاريًا داخل السجن«: فض رابعة»البلتاجي بـ
 
 11 أغسطس 

  يوم11٥جواب من الزميل محمود طلعت المعتقل بسجن كرموز من 
 
 14 أغسطس 

 أشهر من الحبس االحتياطي 6طاهر مختار يروي لـ"مدى مصر" تفاصيل 
 

 19 أغسطس 

 رسالة العشرة المنسيين

 

 20 أغسطس 

  يشعر بي أحد""هذه العربة التي أسير بها بين الناس والأيمن موسى 
 

 22 أغسطس 

من قتلوك » رسالة الصحفي المعتقل محمد البطاوي لزميله الشهيد أحمد عبد الجواد:
 «سنوات ابنتينا محرومتين منا 3حبسوني وبعد 

 
 23 أغسطس 

 
 طره تحقيق القاهرةجن مخبر مباحث بس "األسد العجوزعن "

 
 24 أغسطس 

« فلكة»يروي وقائع تعذيب مروعة في سجن طرة: ممدوح جمال سياسي السجين ال
 «عارفة»والنيابة «.. هبوط حاد»وضرب وتوصيف القتل 

 

 25 أغسطس 

 رسالة زيزو عبده من محبسه
 
 27 أغسطس 

حمدي قشطة في رسالة من محبسه: من يرد حرية العبيد ستمنح له مع أول فريضة 
 ركوع.. لندفع فريضة الحرية

 
  

http://bit.do/cjyMj
http://bit.do/cmWRH
http://bit.do/cp8k8
http://bit.do/cpa33
http://bit.do/ct62y
http://bit.do/ct6Yq
http://bit.do/ct7eR
http://bit.do/ct7eR
http://bit.do/ct7dL
http://bit.do/cvb7Z
http://bit.do/cvb7Z
http://bit.do/cvb9A
http://bit.do/cvsgm
http://bit.do/cvsgm


 

  2016 أغسطستقارير 

 1 أغسطس 
 انتهاكاً للحريات ٥٨2رصدنا «: صحفيون ضد التعذيب»
 
 4 أغسطس 

 عن جوليو ريجيني
 
 5 أغسطس 

 «البوكس»بالنساء: في الشارع والمترو و« الداخلية»وقائع تحرش أفراد 
 
 6 أغسطس 

  يريأغرب وقائع قتل الضباط لزوجاتهم بالسالح الم
 
 9 أغسطس 

إصابتهم باإليدز على سجون وادى  فيبالمستندات: "الداخلية" وزعت سجناء اشتبهت 
  النطرون وليمان طرة وجنوب التحرير

 

 10 أغسطس 
 باإليدز وطرة النطرون وادي نزالء تعاقب الداخلية

 

 11 أغسطس 
  السبب االحتياطي والحبس بالسجون... التكدس من حقوقي غضب

 

 13 أغسطس 
سنوات من البحث  3«.. رابعة»تتحدث مع أهالي المختفين من فض « ساسة بوست

 ىعن ذويهم دون جدو
 
 20 أغسطس 

 من الشيخ زويد...مدى مصر يتحدث إلى "صحوات" سيناء
 

 23 أغسطس 
 حالة وفاة داخل أماكن االحتجاز 9٨، أكثر من 201٥في عام 

  
 24 أغسطس 

  اصر الحق في العالج.. والمعتقلون يردون باإلضراب عن الطعامالداخلية" تُح
 

 26 أغسطس 
 2يوما..  90حالة تعذيب داخل السجون وأماكن االحتجاز خالل  19«: وطن بال تعذيب

 منها انتهت بالموت وضابط يبصق في فم ضحية
 
 29 أغسطس 

 400جنيه ووجبة وتصل لـ  20سائقو المعادي يرسمون خريطة اإلتاوات ضدهم: تبدأ بـ 
 حسب المنطقة

 
 30 أغسطس 

زوجة أشرف شحاتة: وحشتني.. وأصدقاء ماصوني: «.. االختفاء القسري»في يوم 
 في عام حالة 912«: أوقفوا االختفاء»مش هنبطل نسأل.. و

 

 

http://bit.do/cgDzf
http://bit.do/ci7Ya
http://bit.do/ci7YP
http://bit.do/cjyNw
http://bit.do/cmWTG
http://bit.do/cmWTG
http://bit.ly/2bGDEQs
http://bit.ly/2bDvS8M
http://www.sasapost.com/disappeared-in-rabaa/
http://www.sasapost.com/disappeared-in-rabaa/
http://bit.do/ct6YZ
http://bit.do/cvb4H
http://bit.do/cvExe
http://bit.do/cvce5
http://bit.do/cvce5
http://bit.do/cvEyw
http://bit.do/cvEyw
http://bit.do/cvEyQ
http://bit.do/cvEyQ


  2016 أغسطسحصاد 

 

 حالة قتل 12

 طلق ناري في كمين أو من أمين شرطة 6

  قصف جوي 5

 تعذيب 1

 

 وفاة في مكان االحتجاز 5
 إهمال طبي 3

 تعذيب 2

 

 حالة تعذيب وسوء معاملة 76 

 (فرديوسوء معاملة ) تعذيب 25

 تكدير جماعي 8

 تعذيب جماعي 4

 

 االحتجازحالة إهمال طبي في مكان  30

 

 حالة اختفاء قسري 29

 

 حالة ظهور بعد اختفاء 4

 

 حالة عنف دولة  14



 الجداول 

 

 القتل

تاريخ 

 النشر
 الرابط الوصف المحافظة المكان المهنة السن االسم

 القاهرة المعادي     مواطن 1
تعذيب حتى الموت والقاء الجثة أمام 

 مستشفى المعادي
http://bit.do/cgDsp 

 http://bit.do/ci7Pi اطالق النار بواسطة أمين شرطة الدقهلية محلة الدمنة عامل 36 العزب مصطفى العزب 4

6 
محمود حمدي عبد 

 العزيز
 http://bit.do/cjyMX رطةاطالق النار بواسطة أمين ش الجيزة مركز أطفيح -قرية صول  عامل 21

 http://bit.do/cjyHF قصف جوي شمال سيناء جنوب الشيخ زويد     تكفيريين ٥ 6

7 
محمد أحمد مرشد 

 سليم
 http://bit.do/ckcrJ رصاص من كمين ابورفاعي  شمال سيناء جنوب الشيخ زويد   طفل

 http://bit.do/ctxd4 ضابط شرطة أطلق عليه النار شمال سيناء العريش وكيل نيابة   محمد يحيى األخرس 18

 http://bit.do/cvceE تصفية القاهرة النزهة طالب ثانوي 18 عمار جالل 25

 20 جمال جوليا 29
سائق 

 ميكروباص
 القاهرة المعادي

طلق ناري في مشاجرة مع امين شرطة 
 بقسم شرطة البساتين

http://bit.do/cvEw3 

 

  

http://bit.do/cgDsp
http://bit.do/ci7Pi
http://bit.do/cjyMX
http://bit.do/cjyHF
http://bit.do/ckcrJ
http://bit.do/ctxd4
http://bit.do/cvceE
http://bit.do/cvEw3


 وفاة في مكان االحتجاز

تاريخ 

 النشر
 الرابط تفاصيل السبب ةالمحافظ المكان المهنة السن االسم

2 
محمد إبراهيم عبد الفتاح 

 البطراوي
 اإلهمال الطبي البحيرة سجن وادي النطرون  

التهاب 

 كبدي
http://bit.do/b93o5 

 الجيزة قسم شرطة الطالبية عامل  مواطن 11
هبوط حاد في الدورة 

 الدموية
 http://bit.ly/29yCMuO  

http://bit.ly/29FxGxK  تعذيب الجيزة قسم شرطة الطالبية   محمد محمد عبدالحميد عبدالعال 11  

http://bit.do/ccASK  إهمال طبي الدقهلية سجن المنصورة العمومى  55 محمد على الشحنة 13  

http://bit.do/ccAP9  تعذيب البحيرة شرطة حوش عيسى مركز  42 محمود علي عبدالمجيد حميد 14  

مدير عام   الشيخ عبد الفتاح خضر 15
 بالمعاش

 إهمال طبي القاهرة سجن طره
سرطان 
 المثانة

http://bit.do/ccRfq 

 إهمال طبي آلثار التعذيب الفيوم سجن يوسف الصديق مزارع 33 شحات مسعود عطيه سجيمى 20

تلوث في 

الدم بسبب 

 خراج

http://bit.do/cd3Jo 

http://bit.do/cd4kd  ظروف غامضة سوهاج مركز شرطة طهطا عامل 23 محمد. م. ص. أ 23  

 http://bit.do/cemM سرطان الدم إهمال طبي القاهرة سجن العقرب   رمضان جمعه 25

http://bit.do/ceWPj  تعذيب الجيزة قسم شرطة امبابه   محتجز جنائي 27  

 

 

  

http://bit.do/b93o5
http://bit.ly/29yCMuO
http://bit.ly/29FxGxK
http://bit.do/ccASK
https://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2384&kwn=%u0645%u0631%u0643%u0632&exp=2016939
http://bit.do/ccAP9
http://bit.do/ccRfq
http://bit.do/cd3Jo
http://bit.do/cd4kd
http://bit.do/ceWPj


 التعذيب

 السيسي: ال يوجد معتقلون بمصر وال يجب اختزال حقوق اإلنسان في حرية الرأي

 

 تعذيب فردي

 الرابط المحافظة المكان المهنة السن االسم تاريخ النشر

 http://bit.do/cgDsp القاهرة قسم المعادي     مواطن 1

 http://bit.do/cgDMJ اإلسماعيلية العازولى الحربي مندوب لجنة االغاثة بنقابة أطباء مصر 32 محارب وليد محمد 2

 http://bit.do/ci7Hq القاهرة سجن العقرب     أبو القاسم أحمد علي يوسف 3

 http://bit.do/ci7Hq القاهرة الظوغلي     انأحمد محمد طه وهد 3

 http://bit.do/cmWz4 الشرقية األمن الوطني بالزقازيق طالب 19 معاذ مصطفي مجاهد 8

 http://bit.do/cmWAy القاهرة سجن العقرب طبيب   محمد البلتاجي  9

 http://bit.do/cop2w القاهرة مقر أمن الدولة   18 علي سعيد رزق 11

 http://bit.do/copXp دمياط قسم ثان دمياط   60 محمد سعد ابو محمود 11

 http://bit.do/copSG القاهرة سجن العقرب مدرب تنمية بشرية 36 ربريمحمود الب 11

 http://bit.do/cp8mo اإلسكندرية سجن الحضرة   30 إسالم محمد السيد منصور 15

 http://bit.do/cp8mo ريةاإلسكند سجن الحضرة     حسام عبداللطيف فوزي 15

 http://bit.do/ctweV القاهرة الظوغلي     محمود االحمدي  16

 http://bit.do/ctvHo القاهرة الظوغلي     محمود أحمد عبد الرحمن  16

 http://bit.do/ctxbN اإلسكندرية عربسجن برج ال محامي   عمرو نوهان  17

http://bit.do/cvb8S
http://bit.do/cgDsp
http://bit.do/cgDMJ
http://bit.do/ci7Hq
http://bit.do/ci7Hq
http://bit.do/cmWz4
http://bit.do/cmWAy
http://bit.do/cop2w
http://bit.do/copXp
http://bit.do/copSG
http://bit.do/cp8mo
http://bit.do/cp8mo
http://bit.do/ctweV
http://bit.do/ctxbN


 http://bit.do/ctxbC القاهرة قسم أول القاهرة الجديدة  مهندس   احمد عبد هللا 18

 http://bit.do/ct65g القاهرة سجن العقرب مهندس   جمعة محمد  18

 استغاثة من والده القاهرة قسم أول دار السالم     احمد جالل احمد 21

   احمد عبد الرحمن 22
محبوس على ذمة قضية مجلس 

 الشورى
 http://bit.do/ct7aC القاهرة سجن طره تحقيق

 http://bit.do/ct7cw القاهرة أثناء االختفاء وفي العقرب بجامعة األزهر فرع القاهرة طالب   األزهرى أبو القاسم  22

 http://bit.do/cvb7u القاهرة سجن استقبال طره     أحمد صابر لبيب 24

 http://bit.do/cvb7Z اهرةالق سجن طره تحقيق     ممدوح جمال 24

 http://bit.do/cvb8P اإلسكندرية قسم ثان الرمل     اسالم خليل 25

 http://bit.do/cvccv القاهرة سجن العقرب طالب بكلية اإلعالم 24 خالد سحلوب 26

http://bit.do/cvuPe   أثناء االختفاء مصور وصحفي بموقع زووم نيوز   عمر عادل 27  

 http://bit.do/cv3tC القاهرة قسم أول مدينة نصر طالب نهائي طب عين شمس   احمد مدحت 30

 

  

http://bit.do/ctxbC
http://bit.do/ct65g
http://bit.do/ct7aC
http://bit.do/ct7cw
http://bit.do/cvb7u
http://bit.do/cvb7Z
http://bit.do/cvb8P
http://bit.do/cvccv
http://bit.do/cvuPe
http://bit.do/cv3tC


 جماعي تعذيب

 الرابط الوصف المحافظة المكان تاريخ النشر

 الشرقية قسم شرطة كفر صقر  4
ضيق حجز قسم شرطة كفر صقر بالشرقية، ما أدى الى حالة من االختناق الشديد من 

 حتجزين وإصابتهم باألمراض المعدية قبل الم
http://bit.do/ci7H3 

 القاهرة سجن العقرب 11

تجريد زنازين معتقلي العقرب الخاوية، فأخرجوا منها ما وجدوه من زجاجات مياه وبقايا 
ن معظمهم من كبار طعام مع نعتهم بابشع األلفاظ للمعتقلين، ووصل األمر لتجريد معتقلي

السن من مالبسهم وإجبارهم علي الوقوف ووجوههم للحائط رافعين أيديهم أو جالسين 
 القرفصاء مع تصويرهم عراة 

http://bit.do/coqaL 

 قنا سجن قنا العمومي  13
كما تم تجريد المعتقلين  االعتداء علي المعتقلين بالسباب و الشتائم و تهديدهم بالقتل

 من متعلقاتهم و مالبسهم عدا مالبس السجن .
http://bit.do/cpaYx 

 الدقهلية سجن المنصورة العمومي 27
ضرب على عدٍد كبير من المعتقلين، باستخدام الشوم والعصي، عالوة على إطالق الغاز 

 السجن للمسيل للدموع عليهم داخل
http://bit.do/cvshB 

 

 

  

https://drive.google.com/file/d/0B2-QqOchi4gFQzRKV3BhMmhINDA/view?usp=sharing
http://bit.do/ci7H3
http://bit.do/coqaL
http://bit.do/cpaYx
http://bit.do/cvshB


 تكدير جماعي

 الرابط الوصف المحافظة المكان تاريخ النشر

 البحيرة وادي النطرون 1

الجسدي علي بعضهم، مما اضطرهم لإلضراب عن االعتداء اللفظي و

استالم التعيين )طعام السجن( كنوع من نوع االعتراض، فتم معاقبة 
العنبر بأكمله وأخذ مجموعة من كل غرفة إلى غرفة التأديب ومنع ذويهم 

 يوم علي األقل. 1٥من الزيارة لمدة 

http://bit.do/cgDyL 

 http://bit.do/ci7MR سوء معاملة ومنع الزيارة القاهرة سجن العقرب 2

 http://bit.do/ci7Yk حرمان من الزيارة القليوبية سجن القناطر نساء 5

 http://bit.do/cjyek سبابمنع الزيارة دون ابداء أ القاهرة سجن ملحق المزرعة 6

 http://bit.do/cjyek منع الزيارة دون ابداء أسباب القاهرة سجن العقرب 6

 http://bit.do/cjyeP قطع النور عن المحتجزين وسوء تهوية القاهرة قسم شرطة الزيتون 6

https://drive.google.com/file/d/0B2-QqOchi4gFQ09CV2lOVXR1cnM/view?usp=sharing
http://bit.do/cgDyL
http://bit.do/ci7MR
http://bit.do/ci7Yk
http://bit.do/cjyek
http://bit.do/cjyek
http://bit.do/cjyeP


 القاهرة سجن العقرب 8
تقليل المواد الغذائية في مقصف السجن وتجريد زنازين المعتقلين من 

 كل ما فيها
http://bit.do/cmWyK 

 القاهرة سجن طره 15
أنواع غريبة من  ال يوجد بها أى منفذ للتهوية أرضية الغرفة تراب يخرج منها

 الحشرات مما أدى لتعرضهم إلى أمراض جلدية خطيره 
http://bit.do/cp8kR 

 

 

  

http://bit.do/cmWyK
http://bit.do/cp8kR


 إهمال طبي في مكان االحتجاز

تاريخ 

 النشر
 الرابط المرض المحافظة المكان المهنة السن االسم

   تيسير دبا 1

عضو مجلس 

الشورى السابق 
 عن محافظة دمياط

 دمياط قسم شرطة عزبة اللحم
مرض الربو المزمن ويعيش على 

 رئة تنفسية واحدة
http://bit.do/cgDsW 

 القاهرة سجن العقرب     خالد محمود عرفة الشوربجي 1
في السكر وإغماء بنقص حاد 

 متكرر وأنيميا حادة
http://bit.do/cgDtr 

 http://bit.do/cgDyc درن رئوي القاهرة سجن طره طالب تجارة 24 محمد عيد عبد التواب محمد 1

 32 وليد محمد محارب 2
مندوب لجنة االغاثة 

 نقابة أطباء مصرب
 http://bit.do/cgDMJ آثار التعذيب اإلسماعيلية سجن العزولي

 القاهرة سجن العقرب   46 اشرف ابراهيم علي  4
انزالق غضروفي وتآكل في 

 الفقرات
http://bit.do/ci7St 

 القاهرة ليمان طره     خليل العقيد 5
غير قادر على الحركة أو الرؤية أو 

 الكالم
http://bit.do/ci7Ww 

 http://bit.do/cjyeY آثار االضراب عن الطعام القليوبية سجن القناطر محامية   ماهينور المصري 6

   65 أحمد إبراهيم طه 6
قسم شرطة بني 

 سويف الجديدة
 http://bit.do/cjyed تليف كبدي بني سويف

 القاهرة سجن العقرب   45 السيد مصطفى العراقي  7
قصور وانسداد في الشريان 

  التاجي
http://bit.do/cjysu 

 http://bit.do/ckcpY حرمان من العالج اإلسكندرية سجن برج العرب     اسالم خليل 7

 القاهرة سجن طره محاسب   نصر عبيد أحمد 7
بتر في األطراف ويحتاج الى 

 جراحة
http://bit.do/ckctb 

http://bit.do/cgDsW
http://bit.do/cgDtr
http://bit.do/cgDyc
http://bit.do/cgDMJ
http://bit.do/ci7St
http://bit.do/ci7Ww
http://bit.do/cjyeY
http://bit.do/cjyed
http://bit.do/cjysu
http://bit.do/ckcpY
http://bit.do/ckctb


 20 ُمعاذ مصطفى مجاهد غريب 9
طالب لغة عربية 

 أزهر زقازيق
 الشرقية مركز شرطة ديرب نجم

حالة نفسية واكتئاب شديد 

يؤدي إلى فقدانه الوعي ويصاب 
 بتشنجات فور إفاقته

http://bit.do/cmWQm 

 القاهرة استقبال طره     الناظر  مجدي 10
والضغط والغضروف السكرى 

 وشلل اطفال 
http://bit.do/copDS 

11 
 معبد الرحي يعبد الغنمحمد 

 أحمد
66 

قوات مسلحة على 
 المعاش

 http://bit.do/cop73 ضغط وسكر وقىء دموي القاهرة سجن طره

 المنيا سجن المنيا العمومي     عبد الظاهر 11
بؤرة وتليف بالكبد، وارتفاع نسبة 

 السكر بالدم، وتضخم بالطحال
http://bit.do/coqhC 

 http://bit.do/coqz7 سرطان الكبد   سجن جمصه العمومي معلم لغة عربية   إبراهيم سالم حشيش 12

 القاهرة سجن العقرب   37 محمد إبراهيم صادق علي 12
يحتاج الى إجراء عملية جراحية 

 بقدميه
http://bit.do/coqV2 

   محمد إبراهيم شكري 14
مذيع برنامج صوت 

 الشعب 

سجن وادي النطرون 

430 
 البحيرة

مفصل الكوع من أثر خلع في 

 التعذيب يحتاج الى جراحة
http://bit.do/cpaZh 

 51 ناصر صابر عبد الرحمن 14

أستاذ مساعد 

بالمعهد القومي 
 لعلوم البحار 

 البحيرة سجن وادي النطرون

العضالت  فيتشنجات ال إرادية 

الهيكلية خاصة عضالت الظهر 
 والمفاصل

http://bit.do/cpa2t 

 http://bit.do/cp8mo ضغط الدم والسكر الفيوم مركز شرطة ابشواي     دعبد الحمي عبد هللا 15

   سامر إبراهيم السيد  18
عامل في الترسانة 

 البحرية
    

حاد في المعدة وارتجاع التهاب 

 في المريء ونزيف في البول 
http://bit.do/ctxbF 

 http://bit.do/ct63P ورم في البروستاتا القاهرة سجن العقرب باحث وصحفي 60 هشام جعفر 20

 http://bit.do/ct63P حرمان من العالج القاهرة سجن العقرب مستشار   محمود الخضيري 20

 http://bit.do/ct63P حرمان من العالج القاهرة سجن العقرب مستشار   حمزةعالء  20

http://bit.do/cmWQm
http://bit.do/copDS
http://bit.do/cop73
http://bit.do/coqhC
http://bit.do/coqz7
http://bit.do/coqV2
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http://bit.do/ct63P
http://bit.do/ct63P
http://bit.do/ct63P


 http://bit.do/ct63P العالجحرمان من  القاهرة سجن العقرب مهندس   جمعه محمد 20

 http://bit.do/ct63q حرمان من العالج القاهرة سجن ليمان طره   36 محمود البربري 21

 القاهرة سجن العقرب     أنس أحمدي 21
إعادة للسجن رغم عدم 

 استكمال العالج
http://bit.do/ct65t 

 القاهرة سجن العقرب طالب بكلية اإلعالم 24 خالد سحلوب 21
المعدة، والتهاب  فيقرحة 

شديد في المريء، وقيء 

 مستمر

http://bit.do/ct66L 

 57 أحمد عبد الرحيم أحمد 24

إدارة في مدير 

محطة كهرباء عتاقة 

 بمحافظة السويس

 البحيرة سجن وادي النطرون
ارتفاع شديد في نسبة السكر 
 بالدم وبواسير وانزالق غضروفي

http://bit.do/cvb7D 

 القاهرة سجن العقرب   19 عبد َّللاه كرم داوود 24

وارتجاع متكرر ف المعدة نزيف 

 مياهو والتهابات رئويةالمريء  في

 على الرئة 

http://bit.do/cvb7S 
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 اختفاء قسري

 مصر في القسريال وجود لالختفاء «: النواب»أمام « الداخلية»ممثل و اللواء على عبد المولى، مساعد وزير الداخلية

 

تاريخ 

 النشر
 المهنة السن االسم

تاريخ 

 االختفاء
 الرابط المحافظة مكان االختفاء

   حسام الدين صالح عبدالفتاح 1
طالب بالفرقة األولى بالمعهد 

 التجاري بالسادس من أكتوبر 
 يوليو 23

من ملعب لكرة القدم في قرية 

 الكونيسة بمنطقة الهرم
 http://bit.do/cgDwr الجيزة

   عامر كمال عمار 1
طالب بمدرسة أحمد لطفي 

 األزهرية بالجيزة الثانوية 
 يوليو 23

من ملعب لكرة القدم في قرية 
 الكونيسة بمنطقة الهرم

 http://bit.do/cgDwr الجيزة

 يوليو 20 طالب هندسة طنطا   عبدهللا رضا بركات 2
بعد اخالء سبيله من محكمة جنح 

 المحلة
 http://bit.do/ci7RK الغربية

 http://bit.do/cgDL2 الجيزة بعد اخالء السبيل من قسم الطالبية يوليو 16 طالب آداب 19 أحمد محمد على يس 2

 http://bit.do/cgDL2 الجيزة بعد اخالء السبيل من قسم الطالبية يوليو 16 طالب 18 عبدهللا محمد على يس 2

 http://bit.do/ci7QV القاهرة من مقر سكنه بمدينة نصر يوليو 29 طالب طب األزهر   محمد مصطفى محمد محمد 3

 http://bit.do/ci7FK الغربية من مقر سكنه  يوليو 13 طالب تجارة  جامعة طنطا   محمود خالف 4

 http://bit.do/ci7Qj القاهرة من مقر سكنه بالتجمع الخامس ثالث شهور     عمرو حسن محمد عبد العال 4

 http://bit.do/ci7YC الفيوم من نيابة الفيوم يوليو 2٥ معلم بالتربية والتعليم   محمود سعد عبدالرحمن علي 5

 http://bit.do/cjydv األقصر من مقر عمله يوليو 20 طبيب بشري   أحمد محمد محمد مشعل 6

9 
هادي رفعت عبدالواحد 

 مصطفى
 http://bit.do/cmWBj الجيزة من محيط لجنة امتحان يونيو 21 طالب ثانوي  

http://bit.do/coqmq     يوليو 14 كابو وايت نايتس   طارق مساكن 12  

 http://bit.do/coqCU القليوبية من مقر سكنه بشبين القناطر أغسطس 7 ُمدرس رياضيات بالمرحلة الثانوية 49 حسام العيوطي 12

   32 بالل عثمان عبدالباقي عطيوة 12
أغسطس  1٨

201٥ 
 http://bit.do/coqS5 الفيوم بمحيط مقر عمله 
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 http://bit.do/coq5Z الشرقية لعيادات الخاصة بأبوكبيرمن إحدي ا أغسطس 7   23 علي نجيب 12

 http://bit.do/cpa3u الفيوم من منزله بحي قحافه يوليو 19 طالب آداب الفيوم   أحمد محمد حسني توفيق 14

 http://bit.do/cp8kZ الجيزة من منزله بالوراق أبريل 2 محاسب 26 سيد حسن علي مرسي 15

 20 محمود عبداللطيف  19
طالب بكلية دار العلوم جامعة 

 القاهره 
 http://bit.do/ct64P القاهرة شارع المعز يوليو ٥

 من منزله ببني سويف أغسطس-17 طالب هندسة   عبد هللا عزام 20
بني 

 سويف
http://bit.do/ct6Zv 

   محمد فؤاد محمود على 24
موظف في معرض سيارات بمصر 

 الجديدة
 http://bit.do/cvb6o القاهرة من مقر عمله يونيو-19

 http://bit.do/cvb7g المنيا من منزله بمغاغة أغسطس-22   48 محمود يونس محمد 24

   عالء عبد المعطي علي فرج 26
أستاذ جراحة مخ واعصاب بكلية 

 طب بنها
 http://bit.do/cvsi2 القليوبية من منزله ببنها أغسطس-23

 http://bit.do/cvuWG الجيزة من منزله في ناهيا أغسطس-09 حالق 29 محمد حسن الحارتي  28

 أغسطس-24 طالب جامعى من سوهاج    حازم رجب صدقى  29
من سكن مشترك في امبابه خالل 

 فترة الصيف
 http://bit.do/cvEyd الجيزة

 أغسطس-24 طالب جامعى من سوهاج    محمد أشرف السيد  29
من سكن مشترك في امبابه خالل 

 فترة الصيف
 http://bit.do/cvEyd الجيزة

 أغسطس-24 طالب جامعى من سوهاج    شريف أشرف السيد 29
من سكن مشترك في امبابه خالل 

 فترة الصيف
 http://bit.do/cvEyd الجيزة

 أغسطس-24 طالب جامعى من سوهاج    أحمد محمد كمال  29
من سكن مشترك في امبابه خالل 

 فترة الصيف
 http://bit.do/cvEyd الجيزة

 أغسطس-24 طالب جامعى من سوهاج    حسين عبد الراضى خلف  29
من سكن مشترك في امبابه خالل 

 فترة الصيف
 http://bit.do/cvEyd الجيزة

 http://bit.do/cv3wK القاهرة مطار القاهرة يونيو 27 باحث اقتصادي 28 علي عبدهللا مبروك الفقي 31
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 ظهور بعد اختفاء

تاريخ 

 النشر
 المهنة السن االسم

تاريخ 

 االختفاء
 الرابط مكان الظهور تاريخ الظهور

 http://bit.do/cgDPc الشارع أغسطس 2 يوليو 17 طالبة 19 زبيدة إبراهيم أحمد يونس 2

   عبدالرحمن مسعد أشرف غازي قرديش 16
طالب تجارة 

 طنطا
 http://bit.do/ctuK4 النيابة العامة أغسطس 16 يوليو 2

 http://bit.do/ctv4u نيابة قطور أغسطس 1٥ يوليو 21 طالب هندسة   عبد هللا بركات 16

 http://bit.do/cvuPe قسم المرج أغسطس-27 أغسطس-25 مصور صحفي   عمر عادل 27
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 عنف الدولة

تاريخ 

 النشر
 الرابط المحافظة المكان االنتهاك

 http://bit.do/cgDxF القاهرة أكاديمية الشرطة القبض على جميع األهالي خارج أكاديمية الشرطة أثناء نظر قضية أنصار الشريعة  1

 http://bit.do/cgDHy البحيرة مركز شرطة الدلنجات  االعتداء بالضرب علي االستاذ أسامه محمد القرني المحامي 2

4 
مؤسسة لـ تمرد: الداخلية احتجزت أمي ساعات واختطفت عمي وشقيقي إلجبار والدي على تسليم 

 نفسه
 http://bit.do/ci7Vj القاهرة حلوان

 http://bit.do/cjyex القليوبية شبرا الخيمة اإلعاقة  ذويعلى أعضاء بجمعية تعدي "رئيس حي غرب شبرا الخيمة"  6

 http://bit.do/cjygw دمياط دمياط قوات األمن بدمياط تداهم عدة منازل فجرا وتلقي القبض على بعض المواطنين  6

 http://bit.do/ckcqR أسوان المنزل والده على تسليم نفسه   إلرغامقوات األمن تعتقل قاصًرا  7

 http://bit.do/cmWVb بورسعيد شارع محمد علي أمين شرطة يستعين ببلطجية ويعتدي على عضو نقابة محامين بورسعيد 9

 كمين ألف جنيه بكمين أمني 11ضابط وأمين شرطة يسرقان  11
الطريق 
 الدائري

http://bit.do/coqpf 

 http://bit.do/ctxcb القاهرة   الهجوم  علي بيوت افراد مجموعة ألتراس أهالوي والقبض علي عدد منهم واالعتداء علي االهالي  18

 http://bit.do/cvb8L الجيزة منطقة فيصل تسجيل مصور يظهر ضباط مرور وهم يسحلون مواطنا في منطقة فيصل بالجيزة 23

 http://bit.do/cvb6t اإلسكندرية سجن برج العرب الزيارة لشقيقهااعتقال السيدة هبة مصطفي بسجن برج العرب أثناء دخولها  24

 http://bit.do/cvsjL الشرقية مدينة العاشر من رمضان دقايق ٥المضربين: أجيب تشكيل يلمكوا في « سيراميكا بيراميدز»عقيد شرطة يهدد عمال  27

 http://bit.do/cvszg أسيوط قرية أوالد إبراهيم أمن أسيوط يلقي القبض على أقباط بسبب الصالة في أحد المنازل  27

 http://bit.do/cv3sw القاهرة شارع القصر العيني احتجاز أمن مجلس النواب ألهالي المختفين قسريا 30
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