
 

 القهـر أرشيف: من اإلعالم

 2016 أكتوبر 
 

 تجميع وإعداد

 مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب

  



 2016 أكتوبرحصاد 

 

 حالة القتل: 265

 181 قصف جوي 

 31 نصفية 

 30 حمالت أمنية 

 14 إطالق نار 

 4 تفجير سيارة 

 3 قذائف هاون 

 1 إغراق 

 1 رصاص عشوائي 

 جازحالة وفاة في مكان االحت 10

 6 إهمال طبي 

 2 ضيق تنفس نتيجة التكدس 

 1 تعذيب 

 1 غير معروف 

 حالة تعذيب وسوء معاملة 56

 37 تعذيب فردي 

 19 تكدير وتعذيب جماعي 

 حالة إهمال طبي في مكان االحتجاز 28

 حالة اختفاء قسري 101

 حالة ظهور بعد اختفاء 34

 واقعة عنف دولة 26

 

 

 



 الجداول

 

 القتل

تاريخ 

 النشر
 الرابط كيفية القتل المحافظة المكان السن االسم

 http://bit.do/cCYL2 إطالق نار شمال سيناء منطقة السادات بمدينة رفح  عناصر تكفيرية ٨مقتل  أكتوبر-02

 http://bit.do/cCYMA إطالق نار الشرقية بلبيس 26 احمد ش. أكتوبر-02

 http://bit.do/cCYZ9 تصفية القاهرة المعادي  محمد كمال أكتوبر-03

 http://bit.do/cCYZ9 تصفية القاهرة المعادي 47 ياسر شحاته أكتوبر-03

 http://bit.do/cFFP7 غرقا  دمياط رعة العنانيةت 26 حمادة الحناوي أكتوبر-08

 http://bit.do/cFFME إطالق نار الشرقية مركز أبوكبير  27 أحمد. م.  أكتوبر-10

 http://bit.do/cJR4X تصفية شمال سيناء مدينة العريش  إرهابيًّا  21تصفية  أكتوبر-11

 http://bit.do/cJR6u إطالق نار الشرقية الزقازيق 50 جمال محمد البكري أكتوبر-12

 أكتوبر-15
إرهابيًّا ألشالء  140تحول 

 متفحمة
 http://bit.do/cKntx ويقصف ج شمال سيناء زويد والشيخالعريش ورفح  

 http://bit.do/cLUjT إطالق نار شمال سيناء الشيخ زويد  ارهابيين3 أكتوبر-16

 http://bit.do/cLTNC تصفية كفر الشيخ دسوق  ميدو كالوظة أكتوبر-17

 http://bit.do/cLTXz تصفية الجيزة كرداسة 35 أشرف ادريس عطيه أكتوبر-17

http://bit.do/cCYL2
http://bit.do/cCYMA
http://bit.do/cCYZ9
http://bit.do/cCYZ9
http://bit.do/cFFP7
http://bit.do/cFFME
http://bit.do/cJR4X
http://bit.do/cJR6u
http://bit.do/cKntx
http://bit.do/cLUjT
http://bit.do/cLTNC
http://bit.do/cLTXz


 http://bit.do/cMUUB قصف جوي شمال سيناء    تكفيري19 أكتوبر-17

 http://bit.do/cNF73 قصف جوي ءشمال سينا رفح  إرهابي22 أكتوبر-19

 http://bit.do/cNGft رصاص عشوائي شمال سيناء العريش طفلة ندى أكتوبر-22

 http://bit.do/cPSL2 حملة أمنية شمال سيناء    تكفيري2٨ أكتوبر-24

جنوب العريش، والشيخ زويد،   تكفيريين أكتوبر-27
 ورفح

 http://bit.do/cQDkc حملة أمنية شمال سيناء

 http://bit.do/cQDmL قذيفة هاون  شمال سيناء الشيخ زويد 37 سليمان سالم عواد  أكتوبر-27

 http://bit.do/cQDmL قذيفة هاون  شمال سيناء الشيخ زويد 18 وداد حسن محمد  أكتوبر-27

 http://bit.do/cQDmL قذيفة هاون  شمال سيناء الشيخ زويد 16 حيدر محمد حسن  أكتوبر-27

 http://bit.do/cQDnN تصفية شمال سيناء الشيخ زويد  ارهابيين6 أكتوبر-28

 شمال سيناء الشيخ زويد  مسلحين4 أكتوبر-31
تدمير سيارة يستقلها 

 األربعة
http://bit.do/cQP2v 

 

  

http://bit.do/cMUUB
http://bit.do/cNF73
http://bit.do/cNGft
http://bit.do/cPSL2
http://bit.do/cQDkc
http://bit.do/cQDmL
http://bit.do/cQDmL
http://bit.do/cQDmL
http://bit.do/cQDnN
http://bit.do/cQP2v


 وفاة في مكان االحتجاز

تاريخ 
 النشر

 الرابط السبب المحافظة المكان السن االسم

 أكتوبر-05
جابر احمد محمد ابو 

 عميرة
 http://bit.do/cDKrJ غيبوبة سكر اإلسكندرية سجن برج العرب 72

 أكتوبر-10
محمد الممدوح حرب 

 حنفي
 سجن الوادي الجديد 66

الوادي 

 الجديد
 http://bit.do/cFFQN حاد بالدورة الدموية والتنفسية هبوط

 http://bit.do/cJRXN ضيق بالتنفس نتج عن الزحام الشديد داخل الحجز  القليوبية مركز شرطة الخانكة  34 سيد محمد السيد أكتوبر-11

 http://bit.do/cKmUe تعذيب الغربية قسم ثانى طنطا 20 سامح جابر أكتوبر-14

 http://bit.do/cKmN6 غيبوبة كبدية دمياط مركز شرطة البرلس 61 م. ح. م أكتوبر-15

 http://bit.do/cNF5N ضيق تنفس الغربية عموميسجن طنطا ال 51 المرسي شبل الغياتى أكتوبر-19

   متهم أكتوبر-28
قسم شرطة عين 

 شمس
 http://bit.do/cQDoP غير معروف القاهرة

 سجن الوادي الجديد 45 عبداللطيف.ح. أ أكتوبر-29
الوادي 
 الجديد

 http://bit.do/cQJrp شقرح فرا

 http://bit.do/cQJqs أزمة قلبية الجيزة قسم شرطة الهرم 61 سجين أكتوبر-30

 http://bit.do/cQPfT تدهور في الحالة الصحية المنيا قسم ملوي   جمال. ر أكتوبر-30
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 التعذيب

 تعذيب فردي

تاريخ 

 النشر
 الرابط المحافظة المكان المهنة السن االسم

 http://bit.do/cCYTf األقصر طريق المطار طالب   احمد سيف 01/10/2016

 http://bit.do/cCYHU الجيزة منزلها في البراجيل ربة منزل 25 أم شهد 01/10/2016

 http://bit.do/cCYHU الجيزة منزلها في البراجيل ربة منزل 34 أم أحمد 01/10/2016

 http://bit.do/cCYR6 القاهرة قسم قصر النيل طالب نظم ومعلومات 18 محمد حسن مصطفى 01/10/2016

 http://bit.do/cCYLD القاهرة سجن طره تحقيق     محمد قدري ثابت  02/10/2016

 http://bit.do/cFFP7 اإلسكندرية الرابعة جنايات عسكرية     محمد السيد الحاج أحمد 08/10/2016

 http://bit.do/cFFP7 اإلسكندرية الرابعة جنايات عسكرية     أحمد شعبان الموافي 08/10/2016

 http://bit.do/cFFP7 اإلسكندرية الرابعة جنايات عسكرية     جابر محمد 08/10/2016

 http://bit.do/cFFLn البحر األحمر قسم شرطة ثان الغردقة    37 سيد أبوالوفا 10/10/2016

 http://bit.do/cJRWd اإلسكندرية سجن برج العرب      احمد ماضي 11/10/2016

 http://bit.do/cJRWd اإلسكندرية سجن برج العرب      د القالويمحمو 11/10/2016

 http://bit.do/cJRWd اإلسكندرية سجن برج العرب      صبحي الدالي 11/10/2016

 http://bit.do/cJRWd ندريةاإلسك سجن برج العرب      السيد السعدني 11/10/2016
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 http://bit.do/cJRWd اإلسكندرية سجن برج العرب      احمد موافي 11/10/2016

 http://bit.do/cJRWd اإلسكندرية سجن برج العرب      محمد السيد الحاج أحمد 11/10/2016

 http://bit.do/cJRWd اإلسكندرية سجن برج العرب      حمزه صبري 11/10/2016

 http://bit.do/cJRWd اإلسكندرية سجن برج العرب      عبد الوهاب عادل العناني 11/10/2016

 http://bit.do/cJR63 بني سويف قسم شرطة سمسطا      محمد عبد الحميد 12/10/2016

 http://bit.do/cJR63 بني سويف قسم شرطة سمسطا      رمضان عبد الحميد 12/10/2016

 http://bit.do/cJR63 بني سويف قسم شرطة سمسطا      ي حمديعبد الغن 12/10/2016

 http://bit.do/cJR63 بني سويف قسم شرطة سمسطا      قباني المصري 12/10/2016

 http://bit.do/cKmUe الغربية قسم ثان طنطا   20 سامح جابر 14/10/2016

 http://bit.do/cKpbp البحيرة أثناء القبض عليه     عبداللطيف شحاته الديب 15/10/2016

 http://bit.do/cMUPd هليةالدق مبنى األمن الوطني بالمنصورة طالب بكلية اللغة العربية   عبد الرحمن مجدي 16/10/2016

   محمد ربيع عبد الغنى  17/10/2016
مدرس بالمعهد األزهري 

 بالبصارطة
 http://bit.do/cLTuC دمياط داخل المدرسة

http://bit.do/cNF9w   ميو 49أثناء االختفاء  مصور صحفي   أحمد منسي 19/10/2016  

19/10/2016 
محمد شادى محمد محمد 

 شادى
http://bit.do/cNF96   أثناء االختفاء بعد اخالء سبيله   28  

 http://bit.do/cNFYY أسيوط األمن الوطني طالب زراعة أسيوط   علي سيد خضر 19/10/2016

 http://bit.do/cPSSC أسيوط قسم ثان أسيوط مستشار   محمد سالم 21/10/2016
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 طالبة ثانوي   نورهان عبد الحليم الشاذلى  22/10/2016
صعق كهربائي في المنزل بكوم 

 حماده
 http://bit.do/cNGcB البحيرة

     وسام عبد الحميد الشاذلى  22/10/2016
صعق كهربائي في المنزل بكوم 

 حماده
 http://bit.do/cNGcB البحيرة

     نهال عبد الحليم الشاذلى  22/10/2016
كوم صعق كهربائي في المنزل ب

 حماده
 http://bit.do/cNGcB البحيرة

 23 حسين عبد الغفار نصار 23/10/2016
طالب نظم ومعلومات 

 باإلسكندرية
 http://bit.do/cPS2i المنوفية مركز شرطة السادات

 http://bit.do/cPTiN اإلسكندرية سجن برج العرب  طالب علوم األزهر 21 لفيوميعمر عصام عبد الفتاح ا 24/10/2016

 http://bit.do/cQJpM المنوفية سجن شبين الكوم العمومي طالب دار العلوم القاهرة 21 محمد وجيه عاشور غانم 28/10/2016

 http://bit.do/cQHNz الغربية سجن طنطا العمومي     محمد العدس 30/10/2016

 http://bit.do/cQPfG أسوان معسكر األمن المركزي أستاذ رمد طب أسيوط   علي عز 31/10/2016
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 تكدير وتعذيب جماعي

 الرابط الوصف المحافظة المكان ريخ النشرتا

 الدقهلية مركز شرطة طلخا  01/10/2016

لما بندخل السجن قبلها بيجردوك من مالبسك كاملة ما عدا الداخلي 
وبندخل ع االستقبال، إهانة وتعذيب وضرب وبنتعلق علي عروسة 

ومتكبشين من اليدين والرجلين واليدين مرفوعين لمدة طويلة جًدا 

جة الخدالن بجانب الضرب بالعصيان واليد والصفعات متتالية لدر
 مبتنتهيش بعدين بتنزل األوضة تنام قدام الحمام

http://bit.do/cCYJb 

 القاهرة المؤسسة العقابية بالمرج 03/10/2016
لسجون، كما الزنازين بأنها غير آدمية وال تتفق مع المعايير العالمية ل

أن التعامل األمني معهم في غاية السوء من قبل القائمين على 

 المؤسسة، ومع ذوويهم أيًضا في الزيارات

http://bit.do/cDKp7 

 القاهرة استقبال طره 03/10/2016

إدخال عدد من المعتقلين من ذويي األمراض المزمنة عنابر التأديب 

ألف جنيه التي تركها لهم ذووهم في فسم األمانات،  200مصادرة و
وحرمان كثير من المعتقلين من الزيارة مدة شهر وتمزيق أذون النيابة 

 التي تسمح بالزيارة المعتادة والزيارات االستثنائية 

http://bit.do/cDKqx 

 اإلسكندرية ة  المحكمة العسكري 08/10/2016
تعدي قاضى المحكمة اليوم بالضرب على المعتقلين بالقضية 

  2015لسنه2٨9العسكرية 
http://bit.do/cFFK4 

 اإلسكندرية سجن برج العرب 11/10/2016

قامت إدارة سجن برج العرب صباح اليوم بهجمة شرسة بالكالب 

ن وتفتيش للزنازين قطع الكهرباء عن زنازين البوليسية على السج
 السجناء السياسيين واختطاف معتقلين 

http://bit.do/cJRWd 

 القاهرة سجن العقرب 11/10/2016

قامت إدارة سجن العقرب شديد الحراسة بمنع إدخال الطعام واألدوية 

ة بأسم "مقتل النائب العام " الخاصة بالمعتقلين بقضية المعروف
وتعتدى عليهم بالضرب مما تسبب في حدوث حاالت إغماء وتم تعليق 

 محاليل إلحضارهم بالجلسة 

http://bit.do/cJRWn 

 http://bit.do/cJR7g استمرار االعتداء على المحتجزين اإلسكندرية سجن برج العرب 12/10/2016

 http://bit.do/cKkXJ تغريب معتقلي الغربية وعدم السماح لهم بحضور جلسات محاكمتهم اإلسكندرية سجن برج العرب 15/10/2016

 القاهرة سجن استقبال طره 16/10/2016

بسجن استقبال طرة وتزايد حاالت يعاني أهالى المعتقلين من الزيارة 

االغماء وضيق التنفس واإلكتئاب اثناء انتظارهم للسماح لهم لرؤية 
 ذويهم 

http://bit.do/cLR84 
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 القاهرة سجن العقرب 17/10/2016
أيام إضراب.. أهالي متهمي "النائب العام": وضعهم سيئ بالعقرب، 10

 يع وسوء تهويةضرب وتجو
http://bit.do/cLTEg 

 الفيوم مركز شرطة الفيوم 18/10/2016
انتهاكات بحق معتقلي الفيوم...وتعذيب أحدهم حتى فقد القدرة 

 على التحرك 
http://bit.do/cMUQb 

 http://bit.do/cMUTy تعنت في اخالء السبيل واستمرار االحاجاز دون وجه حق بني سويف اسيامركز شرطة أهن 18/10/2016

 الشرقية مركز شرطة أبو حماد 22/10/2016
قوات األمن تعتدي على معتقلي مركز شرطة أبو حماد بالشرقية 

 وتصادر متعلقاتهم الشخصية 
http://bit.do/cNGd2 

 الدقهلية مركز شرطة محلة دمنة 23/10/2016

أكد أهالي المعتقلين تعرض ذويهم النتهاكات شديدة، وقد ذكروا أنهم  

يتعرضون للضغط العصبي والنفسي وقلة النوم والمعاملة المهينة 
ري والمستمرة من الضباط. كما يتم احتجازهم وسط مياه المجا

 والروائح الكريهة، مما يؤدي إلي إصابتهم باألوبئة واألمراض.

http://bit.do/cPTuE 

 http://bit.do/cQDi9 التضيق علي االكل في الزيارات ومنع اكثر من مرة زيارات  الجيزة سجن الكيلو عشرة ونص 27/10/2016

 القاهرة 2العقرب  27/10/2016

حجز انفرادي ومنع من التريض وعدم تعرض للشمس، باإلضافة إلى 

عدم دخول أي أطعمة وممارسة تضييقات شديدة في الزيارات 
 العائلية.

http://bit.do/cQDjS 

 ةالشرقي قسم ثان العاشر من رمضان 28/10/2016
اقتحام إدارة القسم للزنازين وتجريدها من الطعام والدواء واالحتياجات 

 الخاصة بالمحتجزين
http://bit.do/cQDoZ 

 http://bit.do/cQDpE السجن  والتغريب منالتعدي بالضرب على المتهمين  اإلسكندرية سجن برج العرب 28/10/2016

 الفيوم سجن الفيوم العمومي 31/10/2016

اقتحمت القوة الضاربة منذ حوالي ساعة الزنازين بقنابل الغاز المسيل 

للدموع، واثناء محاولة المساجين التصدي لهم امطرتهم القوة 
 بالخرطوش 

http://bit.do/cQP3S 
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 همال طبي في مكان االحتجازإ

تاريخ 

 النشر
 الرابط الحالة المحافظة مكان االحتجاز المهنة السن االسم

 51 هشام جعفر 01/10/16
باحث 

 وصحفي
 http://bit.do/cCYNv تضخم البروستاتا وضمور في عصب العين القاهرة سجن العقرب

04/10/16 
طارق ابراهيم عبد  حمزه محمد

  اللطيف
 اإلسكندرية سجن كرموز  طالب ثانوي 18

سكر وارتفاع في درجة الحرارة وضيف 

 في التنفس
http://bit.do/cDKge 

 القاهرة استقبال طره  ُمعلم 32 حسني الماسخ 05/10/16
ورم سرطانى فى الغدد الليمفاوية 

 بالرقبة
http://bit.do/cDKkK 

 http://bit.do/cDKsg كسور في الحوض والعمود الفقري ونزيف القاهرة سجن طره     محمود ايهاب  05/10/16

 http://bit.do/cDKm8 فشل كلوي اإلسكندرية برج العرب      عبد المنعم محمد القصاص 05/10/16

 http://bit.do/cDKnw يحتاج الى اجراء جراحة في قدمه القاهرة استقبال طره  مهندس 31 محمود محمد ربيع 06/10/16

   محمود البربري 06/10/16
استشاري 

 تنمية
 http://bit.do/cDKtE يبوبةغ القاهرة سجن العقرب

 http://bit.do/cFFFj سرطان في القضيب اإلسكندرية سجن الحضرة   20 نادي فتحي جاهين 08/10/16

 القاهرة سجن العقرب     أنس أحمد أحمدي 08/10/16
ارتفاع في سكر حساسية مزمنة بالصدر و

 الدم
http://bit.do/cFFFM 

 http://bit.do/cFFLb يحتاج الى جراحة القاهرة سجن العقرب     مسعد قطب 08/10/16

 سجن الوادي الجديد   66 محمد الممدوح حرب حنفي 10/10/16
الوادي 

 دالجدي
 http://bit.do/cFFQN هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية

http://bit.do/cCYNv
http://bit.do/cDKge
http://bit.do/cDKkK
http://bit.do/cDKsg
http://bit.do/cDKm8
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http://bit.do/cFFFM
http://bit.do/cFFLb
http://bit.do/cFFQN


 القاهرة سجن العقرب   67 عيد دحروج 11/10/16

فشل كلوي أدي لتضخم بالبروستاتا، 

وذبابة العين، وضعف شديد بأعصاب 
 األطراف

http://bit.do/cJRWs 

 http://bit.do/cJRXN ضيق بالتنفس  القليوبية مركز شرطة الخانكة   34 سيد محمد السيد 11/10/16

 http://bit.do/cJR4i آثار اإلضراب عن الطعام القاهرة استقبال طره      مجدي الناظر  12/10/16

 21 عبد الرحمن محمد أحمد البهي 15/10/16

طالب 

تكنولوجيا 
 اإلسكندرية

 http://bit.do/cKmrn آثار التعذيب في الخصية والكتفين اإلسكندرية سجن برج العرب

 http://bit.do/cLSc5 مستشفىأزمة قلبية ورفض نقله إلى ال القاهرة سجن العقرب   64 عصام حداد 15/10/16

16-Oct-16 القاهرة سجن العقرب     محمد مصطفى 
تضخم في الكبد، وأمراض البروستاتا، 

 فضالً عن عدم انتظام في ضربات القلب
http://bit.do/cLSFc 

17-Oct-16 تدهور شديد في الحالة الصحية القاهرة سجن العقرب صحفي   يمحمود البربر http://bit.do/cMUUY 

18-Oct-16 احمد دومه   
باحث 
 وشاعر

 http://bit.do/cMUT8 تآكل في الركبة وفقرات الظهر القاهرة سجن طره

18-Oct-16 البحيرة وادي النطرون     حامد 
عدم انتظام في ضربات القلب وخراج في 

 الظهر
http://bit.do/cNF49 

19-Oct-16 
 سيد خضر

 سجن الوادي الجديد معلم  
الوادي 

 الجديد
 http://bit.do/cNFYY التهاب كبدي وبائي

20-Oct-16 أزمة قلبية ورفض نقله إلى المستشفى بني سويف مركز شرطة اهناسيا     خالد أحمد سعد http://bit.do/cNF9r 

20-Oct-16  قىء دموي القليوبية سجن القناطر     أميرة فرج http://bit.do/cNGe7 

23-Oct-16 40 شريف حسن سمك   
سجن طنطا 

 العمومي
 الغربية

ذبحة صدرية حادة وقصور بالشريان 

 التاجي، وتعرضه إلغماءات متكررة
http://bit.do/cNUPb 
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http://bit.do/cJRXN
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23-Oct-16 القاهرة سجن ليمان طرة  صحفي   هاني صالح الدين 

لظهر، ويحتاج تهتك شديد في فقرات ا

إلي إجراء جراحة عاجلة في العمود 
 الفقري

http://bit.do/cNUW5 

30-Oct-16 آالم الفك والعظام  القاهرة سجن ليمان طرة  صحفي   سامحي مصطفى http://bit.do/cQPkn 

31-Oct-16 علي عز   

أستاذ رمد 

جامعة 
 أسيوط

معسكر األمن 

 المركزي
 http://bit.do/cQPfG تمزق في المفاصل و أربطة الرقبة  أسيوط

31-Oct-16 حرمان من العالج القاهرة سجن ليمان طرة  صحفي   محمد عادلي http://bit.do/cQPYc 

 

 

 

 

  

http://bit.do/cNUW5
http://bit.do/cQPkn
http://bit.do/cQPfG
http://bit.do/cQPYc


 اختفاء قسري

تاريخ 
 النشر

 المهنة السن االسم
تاريخ 

 االختفاء
 الرابط المحافظة مكان االختفاء

 http://bit.do/cCYRy البحيرة المسجد بالنوبارية 27/09/2016 أمام وخطيب مسجد 47 عبد الرازق علي إسماعيل 10/01/2016

10/01/2016 
عبد المنعم عبد الفتاح سعد 

 أبونار
 http://bit.do/cCYQ7 البحيرة مقر عمله 27/09/2016 مهندس زراعي 58

 http://bit.do/cCYRT أسوان منزله 25/09/2016 طالب 18 محمد فرجون 10/01/2016

 http://bit.do/cCYJD اإلسكندرية من منزل أحد األقارب 24/09/2016     ذيفة الشبرجيح 10/02/2016

 http://bit.do/cDKpR الفيوم من مقر عمله بسنهور 22/09/2016 حداد 44 رمضان الصاوي 10/02/2016

 من شقة 20/09/2016   18 ر عثمانشاك 10/02/2016
مرسى 

 مطروح
http://bit.do/cDKqJ 

 http://bit.do/cCYJD اإلسكندرية من منزل أحد األقارب 24/09/2016     عبدالرحمن الشبرجي 10/02/2016

 من شقة 20/09/2016 طالب عين شمس 20 علي سعيد علي 10/02/2016
مرسى 
 مطروح

http://bit.do/cDKqJ 

 http://bit.do/cCYLt الجيزة محطة قطار الجيزة  30/08/2016 محام   محمد صادق 10/02/2016

 25 محمد مبارك 10/02/2016
تجارة خارجية ـ  بكالوريوس

 جامعة حلوان
 من شقة 20/09/2016

مرسى 
 مطروح

http://bit.do/cDKqJ 

 http://bit.do/cDKpw الجيزة من منزله بالوراق 21/06/2016 محاسب قانوني 28 محمود عبد العاطي 10/02/2016

 23 أحمد رضا 10/04/2016
طالب بالمعهد التعاوني 

 الزراعي
 http://bit.do/cDKoU المنوفية بعد اخالء سبيله 29/09/2016

 من كمين على الطريق 24/09/2016 طالب هندسة   أحمد نصر 10/04/2016
مرسى 

 مطروح
http://bit.do/cCYVZ 

 http://bit.do/cDKgo الدقهلية   20/09/2016 طالب هندسة المنصورة   خالد شهاب 10/04/2016
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 http://bit.do/cDKoE األقصر كمين أمني على طريق األقصر 20/09/2016 مهندس بالقاهرة 26 عبد الرحمن السيار 10/04/2016

 http://bit.do/cDKki الجيزة من منزله بقرية بني مجدول 05/05/2016 طالب هندسة   عمر سعيد عبد اللطيف 10/04/2016

 بكمين "جلبانة" 10/01/2016 شركة بترول الواحات   فتحي محمد سليمان 10/04/2016
شمال 

 اءسين
http://bit.do/cDKoj 

 http://bit.do/cDKpe دمياط مقر قوات األمن المركزي  22/10/2016 مدرس 42 قدري رياض 10/04/2016

 50 محمد مصطفى على 10/04/2016
رئيس قسم الحاسب اآللي 

 ي باألقصربمعهد البحوث العال
 http://bit.do/cDKij القاهرة من عين شمس 27/08/2016

 53 هاني نوارة 10/04/2016
مشروع التكافل بالنقابة 

 العامة ألطباء مصر
 http://bit.do/cDKpe دمياط مقر قوات األمن المركزي  22/10/2016

 http://bit.do/cDKnU اإلسكندرية من منزله بمحرم بك 28/09/2016 مندوب مشتريات 37 حمادة محمود عبد الحميد 10/05/2016

 22 عبد الرحمن أحمد 10/05/2016
طالب بالمعهد العالي 

 للخدمة االجتماعية
 http://bit.do/cDKod القاهرة من منزله بحلوان 28/09/2016

 http://bit.do/cDKt6 القاهرة من منزله  10/03/2016 طالب هندسة الزقازيق   أحمد ناصف 10/06/2016

 http://bit.do/cFF5W اإلسكندرية بشر محل عمله بسيدي  09/10/2016 طالب تجارة اإلسكندرية   عمر طارق 10/07/2016

 http://bit.do/cFFQp القاهرة حلوان 28/8/2016 طبيب   عمر محمد عبدالوهاب 10/08/2016

 http://bit.do/cFFJm الجيزة ناهيا 20/08/2016     بالل الصعيدي 10/09/2016

 http://bit.do/cFFRF الشرقية أحد المطاعم 09/07/2016 طالب تجارة الزقازيق   مصطفى محمد احمد عبدالحميد 10/09/2016

 http://bit.do/cFFQ5 هرةالقا مطار القاهرة 27/09/2016 باحث اقتصادي 28 علي الفقي 10/10/2016

 http://bit.do/cFFRg الجيزة من سيارة أجرة  بالهرم 29/08/2016 صحفي 34 محمد حظ 10/10/2016

 http://bit.do/cJR8X القاهرة امته في مدينة نصرمن محل اق 10/03/2016 طالب زراعة األزهر   محمد قطب محمد خنيزي 10/10/2016
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 http://bit.do/cJRXN القاهرة مطار القاهرة 10/08/2016 معلم لغة عربية 40 يحيي محمد أبو السعود رمضان 10/10/2016

 http://bit.do/cJR3R القاهرة أكتوبر 6من الطريق الى مدينة  25/08/2016     عبد الرحمن جمال 10/12/2016

 http://bit.do/cJR77 أسيوط من أحد شوارع ديروط 25/08/2016 طالب حقوق أسيوط   أحمد حسن عبد التواب 13/10/2016

 http://bit.do/cJSaK اإلسكندرية من منزل عمه 10/09/2016 طالب طب اإلسكندرية 19 عبد الرحمن أحمد علي رزق 13/10/2016

 http://bit.do/cKmDV اإلسكندرية من المنزل ببرج العرب 10/10/2016 موظف باألوقاف 40 رمضان الديب 15/10/2016

 http://bit.do/cKmDV اإلسكندرية من المنزل ببرج العرب 10/10/2016 أعمال حرة 38 عبد اللطيف الديب 15/10/2016

 http://bit.do/cLT97 القاهرة   25/08/2016 طالب جامعة األزهر   عبدالرحمن محمد عبدالفتاح 15/10/2016

 http://bit.do/cKpbp القاهرة سكن للطالب بمنطقة التبة 10/03/2016 طالب زراعة األزهر بالقاهرة   محمد احمد ابو النجا 15/10/2016

 http://bit.do/cLT97 الفيوم   31/08/2016 طالب جامعة الفيوم   هشام محمد عبد الحليم 15/10/2016

 http://bit.do/cKmDV اإلسكندرية من المنزل ببرج العرب 10/10/2016 موظف باألوقاف 38 ياسر الديب 15/10/2016

 http://bit.do/cLUwS القاهرة من منطقة النزهة بمصر الجديدة 13/10/2016     أحمد صابر فهمي 16/10/2016

 من طريقه إلى العمل 08/10/2016 موظف بالحسنة  28 محمد أبو حلموس 16/10/2016
شمال 

 سيناء
http://bit.do/cLSjj 

 http://bit.do/cLUwS القاهرة من منطقة النزهة بمصر الجديدة 13/10/2016     ل عبدالفضيل محمد جما 16/10/2016

 http://bit.do/cLUe5 اإلسكندرية من محكمة العامرية 16/10/2016     عسكرية  10٨معتقلين قضية  16/10/2016

 http://bit.do/cNF3x الجيزة أكتوبر 6من منزله بمدينة  16/10/2016 طبيب   احمد كمال البسطويسي  17/10/2016

 http://bit.do/cLUpb الجيزة من المدرسة 13/01/2014 مدير مدرسة   أشرف شحاته 17/10/2016
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 http://bit.do/cNF3x دمياط   01/10/2016 طالب بكلية زراعة    عبدالرحمن فتحي خليفة  17/10/2016

   فتحي محمد سليمان 17/10/2016
معلم المواد الشرعية بمعهد 

 شطورة
 http://bit.do/cLT33 سوهاج من منزله بسوهاج 14/10/2016

 http://bit.do/cLS9b القاهرة من منزله بمدينة نصر 04/10/2016 طالب زراعة األزهر   محمود صبري سليم حسيني 17/10/2016

 http://bit.do/cMURG الفيوم ايمن المسجد بأبشو 09/09/2016 امام وخطيب   أحمد أبوالقاسم عبدالبصير 18/10/2016

 http://bit.do/cNF6B الشرقية من الجامعة 21/09/2016 طالب طب الزقازيق   أحمد ماهر 18/10/2016

 http://bit.do/cMURG الفيوم مركز سنورس 23/09/2016     رائد محمد عويس 18/10/2016

 http://bit.do/cMURG الفيوم مركز سنورس 23/09/2016     عشري محمد اسماعيل 18/10/2016

 http://bit.do/cMUST الفيوم مركز كرداسة 10/10/2016 طالب الصف الثاني الثانوي 17 عمر محمد امام 18/10/2016

18/10/2016 
يحيي محمود أحمد محمد 

 سرحان
 http://bit.do/cNF3d قنا من الشارع 22/08/2016 طالب 29

 08/10/2016  2011خريج كلية تربيه دفعة    صهيب سيد 19/10/2016
وط بعد اخالء من مركز دير

 السبيل
 http://bit.do/cNFYY أسيوط

 http://bit.do/cNF7c أسيوط من داخل الجامعة 29/09/2016 طالب تجارة أسيوط   عبدهللا جمال 19/10/2016

 http://bit.do/cNFYY أسيوط من القسم بعد اخالء سبيله 04/10/2016 ططالب زراعة أسيو   علي سيد خضر 19/10/2016

http://bit.do/cNF9V   من منزله 07/08/2016     عمر سمك 19/10/2016  

 http://bit.do/cNF5p قليوبية من منزله بطوخ 10/10/2016   25 عمرو عادل محمد عبد العظيم 19/10/2016

 08/10/2016 طالب ثانوي   محمد سيد 19/10/2016
من مركز ديروط بعد اخالء 

 السبيل
 http://bit.do/cNFYY أسيوط

 08/10/2016 طالب آثار قنا   مصعب سيد 19/10/2016
من مركز ديروط بعد اخالء 

 السبيل
 http://bit.do/cNFYY أسيوط
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 http://bit.do/cNGak دمياط من منزله بقرية البصارطة 17/10/2016   28 إبراهيم قنديل  21/10/2016

 http://bit.do/cNGaP أسوان من مقر عمله 01/10/2016 طالب آداب أسوان   علي محمد أحمد عبدالحكيم 21/10/2016

 http://bit.do/cNGak دمياط من منزله بقرية البصارطة 17/10/2016   17 أحمد مسعود بدوي  21/10/2016

 http://bit.do/cNGak دمياط من منزله بقرية البصارطة 17/10/2016 طالب ثانوي أزهري   جمال سماح الفار  21/10/2016

 http://bit.do/cNGbM المنوفية قسم شرطة شبين الكوم 18/10/2016 مهندس 24 عمر محمد واصل 21/10/2016

 http://bit.do/cNGak دمياط من منزله بقرية البصارطة 17/10/2016 طالب شريعة وقانون بطنطا 26 محمد السعيد العطوي  21/10/2016

 من على الطريق في الركنة 23/09/2016     احمد نصر 22/10/2016
مرسى 
 مطروح

http://bit.do/cNGdb 

 http://bit.do/cNGbq اإلسكندرية من منزله ببرج العرب 10/10/2016     عبداللطيف شحاته الديب 22/10/2016

 http://bit.do/cPSPX اإلسكندرية   04/09/2016     احمد حسين  24/10/2016

 http://bit.do/cPSPX اإلسكندرية   04/09/2016     احمد عبد الرحيم  24/10/2016

 http://bit.do/cPSPX اإلسكندرية   04/09/2016     احمد محمد على السيد  24/10/2016

 http://bit.do/cPSPX اإلسكندرية   04/09/2016     اسالم محمود محمد  24/10/2016

 http://bit.do/cPTsf الشرقية من الشارع 24/08/2016 طالب ثانوي   بالل حسانين عبدالعزيز 24/10/2016

 http://bit.do/cPTpf   من الشارع 19/08/2016 طالب زراعة األزهر   مد عبدالناصر عثمانمح 24/10/2016

 http://bit.do/cPSGG قليوبية من منزله بالخانكة 09/10/2016 أعمال حرة 30 محمد مجدي عبد الكريم 24/10/2016

 http://bit.do/cPSUQ المنيا من الطريق في مركز العدوة 16/12/2015     مصطفى عبد الوهاب عبد هللا 24/10/2016
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 http://bit.do/cPSPX اإلسكندرية   04/09/2016     مؤمن الحمراوى  24/10/2016

   عبدالرحمن حسين صالح 25/10/2016
طالب لغة عربية األزهر 

 أسيوط
 http://bit.do/cQC9a الجيزة من منزل عمه بالجيزة 04/10/2016

 http://bit.do/cQDiu المنوفية من المنزل بمركز الباجور 23/10/2016 بكالوريوس تجارة بنها 24 احمد مصطفى فتحي زين 26/10/2016

 http://bit.do/cQC7N الغربية من المنزل 15/10/2016 طالب هندسة طنطا   أحمد طارق زيان 26/10/2016

   عمرو طارق زيان 26/10/2016
طالب نظم ومعلومات شبين 

 الكوم
 http://bit.do/cQC7N الغربية لمنزلمن ا 15/10/2016

 http://bit.do/cQDoJ دمياط   02/10/2016 صاحب مصنع كرتون 35 أحمد محمد علي الجربة 28/10/2016

 http://bit.do/cQDmQ الجيزة أكتوبر 6دينة من م 25/09/2016 مهندس ميكانيكا   عوض محمد نعمان 28/10/2016

 http://bit.do/cQHGD الجيزة من منزله بالبصراوي 24/08/2016 طالب تجارة سوهاج 21 محمد أشرف السيد احمد 28/10/2016

 http://bit.do/cQDnW الجيزة أكتوبر 6من مدينة  19/10/2016 طالب صيدلة جامعة أكتوبر   أحمدمحمود أبو الوفا حفني  28/10/2016

 http://bit.do/cQDmZ الجيزة من محل عمله بإمبابه 21/06/2016   33 محمود زكريا امين 28/10/2016

 http://bit.do/cQDpy الشرقية من منزله بمنطقة العدوة 25/10/2016 مدرس بالشرقية 38 هادي محمد محمد عمران 28/10/2016

http://bit.do/cQHGT   من المنزل 24/10/2016     احمد عرابي 29/10/2016  

http://bit.do/cQHGT   من المنزل 24/10/2016     اسالم عرابي 29/10/2016  

 من المنزل ببئر العبد 29/10/2015 فني كهرباء 46 احمد محمود متولي 30/10/2016
شمال 

 سيناء
http://bit.do/cQJpr 

 http://bit.do/cQJp5 القاهرة من أمام كارفور المعادي 25/10/2016 طالب تربية أسيوط   الم احمد النجاراس 30/10/2016

http://bit.do/cQJrg     23/10/2016 مهندس بترول   محمد عبد اللطيف مكاوي 30/10/2016  

http://bit.do/cPSPX
http://bit.do/cQC9a
http://bit.do/cQDiu
http://bit.do/cQC7N
http://bit.do/cQC7N
http://bit.do/cQDoJ
http://bit.do/cQDmQ
http://bit.do/cQHGD
http://bit.do/cQDnW
http://bit.do/cQDmZ
http://bit.do/cQDpy
http://bit.do/cQHGT
http://bit.do/cQHGT
http://bit.do/cQJpr
http://bit.do/cQJp5
http://bit.do/cQJrg


 http://bit.do/cQPf2 القاهرة   13/07/2016 صاحب شركة   احمد عبدهللا يونس 31/10/2016

 http://bit.do/cQPjV الغربية من منزله بالسنطة 07/08/2016 طبيب بيطري   بالل رضوان  31/10/2016

31/10/2016 
حسين حلمي علي عبد 

 المتجلي
 25/06/2016 مجند  

من الخدمة في عقار في 
 العمرانية

 http://bit.do/cQPir الجيزة

 http://bit.do/cQJrP الشرقية من المنزل بالزقازيق 26/10/2016 مهندس 31 عبد هللا إبراهيم عبد هللا حنفي 31/10/2016

 http://bit.do/cQPfP الجيزة من المنزل 25/06/2016     محمود أحمد عبد العاطي 31/10/2016

 http://bit.do/cQPky الغربية من منزل صديق في طنطا 15/10/2016 طالب هندسة طنطا   مصطفى عبد هللا يوسف 31/10/2016

 http://bit.do/cQPge قليوبية من المنزل بمدينة العبور 08/10/2016 صاحب شركة 36 نبيل إبراهيم الدسوقي عشري 31/10/2016

 

 

 

 

  

http://bit.do/cQPf2
http://bit.do/cQPjV
http://bit.do/cQPir
http://bit.do/cQJrP
http://bit.do/cQPfP
http://bit.do/cQPky
http://bit.do/cQPge


 ظهور بعد اختفاء

تاريخ 
 النشر

 المهنة السن االسم
تاريخ 
 اءاالختف

تاريخ 
 الظهور

 الرابط المحافظة مكان الظهور

 http://bit.do/cDKiZ كفر الشيخ نيابة كفر الشيخ 10/03/2016 08/01/2016 صيدلي   محمد غريب عبد الحليم  10/05/2016

   صديق معروف صديق  10/05/2016
إمام وخطيب 

 مسجد
 http://bit.do/cDKiZ كفر الشيخ نيابة كفر الشيخ 10/03/2016 24/6/2016

 http://bit.do/cDKiZ كفر الشيخ نيابة كفر الشيخ 10/03/2016       احمد شعبان القصاص 10/05/2016

 http://bit.do/cDKk9 الدقهلية نيابة طلخا 10/03/2016 30/9/2016 عربيةمعلم لغة  57 محمد الشربيني عبيد 10/05/2016

 http://bit.do/cDKtb القاهرة سجن طره 10/03/2016       محمود صالح الدين فرج  10/06/2016

 http://bit.do/cFFEF البحيرة نيابة بدر 10/07/2016 27/9/2016 عامل زراعي 46 بد الصمدمحمود محمد منصور ع 10/08/2016

10/08/2016 
عبد المنعم عبد الفتاح سعد على أبو 

 نار
 http://bit.do/cFFEF البحيرة نيابة بدر 10/07/2016 27/9/2016 مهندس زراعي 58

 47 عبد الرازق على إسماعيل 10/08/2016
إمام وخطيب 

 مسجد
 http://bit.do/cFFEF البحيرة نيابة بدر 10/07/2016 27/9/2016

 http://bit.do/cFFPy الشرقية نيابة أبو كبير 10/09/2016 09/09/2016 محام   سعيد السيد سليمان 10/10/2016

 http://bit.do/cFFPy الشرقية نيابة أبو كبير 10/09/2016 16/9/2016     هيثم أحمد عبدالرازق 10/10/2016

 http://bit.do/cJR5G الجيزة أكتوبر 6ه نياب 10/11/2016 09/05/2016 مهندس زراعي   طارق حفنى سالم 10/12/2016

 http://bit.do/cJR5Y السويس نيابة السويس 10/11/2016 09/10/2016   18 محمد عبد الباري 10/12/2016

   علي عبد هللا إبراهيم سيد أحمد سالم 13/10/2016
ندس بشركة مه

 سيف فارما
 http://bit.do/cJSbA اإلسكندرية نيابة مينا البصل 13/10/2016 10/05/2016

 15/10/2016 1/10/2016 طالب   اسالم جمعه 15/10/2016
نيابة حوادث شرق 

 القاهرة
 http://bit.do/cLStZ القاهرة

http://bit.do/cDKiZ
http://bit.do/cDKiZ
http://bit.do/cDKiZ
http://bit.do/cDKk9
http://bit.do/cDKtb
http://bit.do/cFFEF
http://bit.do/cFFEF
http://bit.do/cFFEF
http://bit.do/cFFPy
http://bit.do/cFFPy
http://bit.do/cJR5G
http://bit.do/cJR5Y
http://bit.do/cJSbA
http://bit.do/cLStZ


 15/10/2016 1/10/2016 طالب   احمد حسيني ناصف 15/10/2016
نيابة حوادث شرق 

 القاهرة
 http://bit.do/cLStZ القاهرة

 15/10/2016 1/10/2016 طالب   محمد قطب 15/10/2016
نيابة حوادث شرق 

 القاهرة
 http://bit.do/cLStZ القاهرة

 http://bit.do/cMUSF الفيوم مقر األمن الوطني 04/10/2016 30/7/2016 طالب ثانوي 17 عمر عبد العزيز هيبه 18/10/2016

 24 احمد ناصف 18/10/2016
طالب هندسة 

 الزقازيق
http://bit.do/cMUTS   النيابة 15/10/2016 3/10/2016  

 http://bit.do/cNGdp سوهاج نيابة شمال سوهاج 21/10/2016 19/10/2016 محفظ قرآن   مصطفى فتحى 22/10/2016

 http://bit.do/cNGeJ القاهرة مه العباسيةمحك 22/10/2016 23/8/2016 طالب جامعي   حازم رجب صدقي 22/10/2016

 http://bit.do/cNGeJ القاهرة محكمه العباسية 22/10/2016 23/8/2016 طالب جامعي   محمد اشرف السيد 22/10/2016

 http://bit.do/cNGeJ القاهرة محكمه العباسية 22/10/2016 23/8/2016 يطالب جامع   شريف اشرف السيد 22/10/2016

 http://bit.do/cNGeJ القاهرة محكمه العباسية 22/10/2016 23/8/2016 طالب جامعي   احمد محمد كمال 22/10/2016

 http://bit.do/cNGeJ القاهرة محكمه العباسية 22/10/2016 23/8/2016 طالب ثانوي   ين عبد الراضي خلفحس 22/10/2016

   محمد إسماعيل عيد 23/10/2016
طالب بكلية 

 هندسة الدلتا 
 http://bit.do/cNU2e كفر الشيخ نيابة كفر الشيخ 18/10/2016 11/10/2016

 24/10/2016 12/9/2016     أحمد طارق فراج 24/10/2016
نيابة جنوب القاهرة 

 الكلية 
 http://bit.do/cPSFR القاهرة

 24/10/2016 10/10/2016     صهيب طارق فراج 24/10/2016
نيابة جنوب القاهرة 

  الكلية
 http://bit.do/cPSFR القاهرة

 http://bit.do/cQC8t اإلسكندرية قسم شرطة أول المنتزه 24/10/2016 17/10/2016     أحمد حمدي الشحيمي 26/10/2016

 http://bit.do/cQDng القاهرة سجن طره 27/10/2016 29/08/2016 صحفي 34 محمد حظ 27/10/2016

 http://bit.do/cQDng القاهرة سجن طره 27/10/2016   أمن صناعي 20 مقداد أحمد محمد عبد البديع 27/10/2016

http://bit.do/cLStZ
http://bit.do/cLStZ
http://bit.do/cMUSF
http://bit.do/cMUTS
http://bit.do/cNGdp
http://bit.do/cNGeJ
http://bit.do/cNGeJ
http://bit.do/cNGeJ
http://bit.do/cNGeJ
http://bit.do/cNGeJ
http://bit.do/cNU2e
http://bit.do/cPSFR
http://bit.do/cPSFR
http://bit.do/cQC8t
http://bit.do/cQDng
http://bit.do/cQDng


 http://bit.do/cQDng أسيوط نيابة ديروط 27/10/2016 29/01/2015 طالب آثار قنا   مصعب سيد 27/10/2016

   صهيب سيد 27/10/2016
خريج كلية تربية 

 2011دفعة 
 http://bit.do/cQDng أسيوط نيابة ديروط 27/10/2016 29/01/2015

 http://bit.do/cQDng أسيوط نيابة ديروط 27/10/2016 09/10/2016   24 كامل  أحمد جمال 27/10/2016

 http://bit.do/cQH26 الجيزة قسم شرطة الهرم 27/10/2016 10/10/2016 طالب جامعي 23 إسالم الدسوقي 30/10/2016

 

 

  

http://bit.do/cQDng
http://bit.do/cQDng
http://bit.do/cQDng
http://bit.do/cQH26


 دولة عنف

 الرابط الحدث المحافظة المكان تاريخ النشر

 دمياط قرية البصارطة 10/01/2016

قامت قوات األمن فجر اليوم باقتحام قرية البصارطه أكبر قري 
مراكز دمياط بالعديد من المدرعات وسيارات الشرطة، حيث 

حاصر األمن القرية من الداخل و الخارج، تمركزت قوات األمن 
ر وأبو عبده واالعدادية والموقف و المؤسسة في منطقة عجو

إنتشرت قناصة فوق أسطح بعض المنازل و ترجل العديد من 
الجنود خارج المدرعات ليقوموا بتمشيط لجميع منازل القرية، 

ثم اقتحمت منازل ضحايا التظاهرات و المعتقلين و إحراق 
 للمرة الثالثة على التوالي، ” مريم ترك“منزل 

http://bit.do/cCYLm 

 القاهرة الزاوية الحمراء 10/02/2016
األمن يقتحم مبني خدمات كنسى بالزاوية الحمراء ويحطم 

 ابوابه الحديدية ويلقى القبض علي المقاول
http://bit.do/cCYN2 

 ةالقاهر قسم التجمع 10/03/2016
يوما  11قسم التجمع يتعنت في اخالء سبيل معتقل بعد 

 من صدور القرار
http://bit.do/cCYSm 

 القاهرة وسط البلد 10/08/2016
قوات األمن تعتدى على طالب التحويالت امام مقر وزارة 

 .العاليالتعليم 
http://bit.do/cFFJC 

 http://bit.do/cFFNa إدارة العقرب رفضت إدخال "حقوق اإلنسان" للزنازين والعنابر القاهرة سجن العقرب 10/08/2016

 القليوبية قليوب 10/10/2016
ضابط شرطة يطلق الرصاص على شخص بسبب الخالف 

 على فتاة في القليوبية
http://bit.do/cFHm8 

 قنا سجن قنا 10/11/2016
إلغاء زيارة لمعتقل بسبب رفض زوجته تفتيش مالبسها 

 الداخلية
http://bit.do/cJRXN 

 القاهرة سجن العقرب 10/11/2016
دس خيرت الشاطر وابنه إدارة سجن العقرب تمنع زيارة المهن

بناته من الزيارة رغم مرور شهر على آخر زيارة  وزوجي
 للمهندس خيرت 

http://bit.do/cJR3W 

http://bit.do/cCYLm
http://bit.do/cCYN2
http://bit.do/cCYSm
http://bit.do/cFFJC
http://bit.do/cFFNa
http://bit.do/cFHm8
http://bit.do/cJRXN
http://bit.do/cJR3W


 دمياط جامعة دمياط 13/10/2016
وتتسبب في مصرع طالبة  ميكروباصمدرعة شرطة تصدم 

 بكلية الصيدلة واصابة أحد عشر أخرين
http://bit.do/cJR7W 

 http://bit.do/cJSbg األمن يبدأ إخالء منازل في منشية ناصر بشكل مفاجئ القاهرة منشية ناصر 13/10/2016

 الجيزة قسم شرطة الهرم 14/10/2016
ار زوجها على ساعة بقسم الهرم إلجب 24احتجاز سيدة 
 تسليم نفسه 

http://bit.do/cKoSP 

 الجيزة قرية ناهيا 15/10/2016

قامت قوات األمن فجر اليوم السبت باقتحام قرية ناهيا 
بالجيزة، وذلك في حملة اعتقاالت موسعة مكونة من عدد 

الشغب وبوكسات  وسيارات فضكبير من المدرعات 
 شرطة، مما أسفرت عن مداهمة ثالثة منازل بالقريةال

http://bit.do/cKpbp 

 http://bit.do/cLRGS مشروع األسمرات خرب بيوتنا.. واألمن يطردنا بالقوة القاهرة منشية ناصر 15/10/2016

 اإلسكندرية ينالعطار 17/10/2016
اطالق نار من جانب ضباط قسم العطارين على مواطنين 

 اشخاص  4سوق الفراخ واصابه  بأول
http://bit.do/cLTdV 

 http://bit.do/cMUVy عزبة عمرو" على "هجوم من قبل قوات األمن الوطني  كفر الشيخ عزبة عمر 18/10/2016

 القاهرة أسفل كوبري أبو العال 19/10/2016
صياًدا ممنوعين من العودة إلى  32األمن يحتجز أهالي 

 السعودية
http://bit.do/cNF4x 

 الشرقية ههيا 19/10/2016
ُيصيب إثنين بسالحه  الجمهوريأمين شرطة بالحرس 

 ميرىال
http://bit.do/cNF5H 

 اإلسكندرية محكمة المنشية 19/10/2016
 باإلسكندريةأمام محكمة المنشية  األهاليصراخ وذعر 

لحظة االعتداء على أبنائهم المعتقلين اليوم أثناء نزولهم من 
 سيارة الترحيالت.

http://bit.do/cNF9Z 

 القاهرة موقع الطريق 23/10/2016
مالك موقع الطريق يروي تفاصيل مداهمة األمن للمقر 

واحتجاز الصحفيين وتحريز الكمبيوترات والكاميرات: أغلقوا 
 هواتف العاملين

http://bit.do/cNU4V 

 http://bit.do/cPSNP ضابط شرطة يطلق النار على صاحب محل بمصر الجديدة  هرةالقا مصر الجديدة 24/10/2016

24/10/2016 
محكمة مجلس 

 الدولة
 القاهرة

األمن يمنع القنوات الفضائية من تغطية جلسة طعن 
 على قرار عزله من منصبه« جنينة»

http://bit.do/cPTkB 

 الشرقية قرية العدوة 25/10/2016
األمن يقتحم قرية العدوة بالشرقية ويداهم عدد من منازل 

 األهالي ويعتقل بعضهم 
http://bit.do/cPTmX 

http://bit.do/cJR7W
http://bit.do/cJSbg
http://bit.do/cKoSP
http://bit.do/cKpbp
http://bit.do/cLRGS
http://bit.do/cLTdV
http://bit.do/cMUVy
http://bit.do/cNF4x
http://bit.do/cNF5H
http://bit.do/cNF9Z
http://bit.do/cNU4V
http://bit.do/cPSNP
http://bit.do/cPTkB
http://bit.do/cPTmX


 القاهرة وزارة التربية والتعليم 25/10/2016
« التعليم»تفاصيل تعنت يروي « معتقل التيشيرت»شقيق 

 في استكمال دراسته« محمود»ضد 
http://bit.do/cPToc 

 اإلسكندرية المنتزه 25/10/2016
فيديو الشتباكات المواطنين مع قوات األمن في المنتزه 

 بسبب إخالءهم من العقارات المخالفة  باإلسكندرية
http://bit.do/cPTxr 

 http://bit.do/cPTzk بقنابل الغاز« قرية مرسي»أمن الشرقية يفض تجمهر في  الشرقية قرية مرسى 25/10/2016

 اإلسكندرية المحكمة العسكرية 31/10/2016
تفتيشا وتفتيش المحامين  الجلسةمنع المتهمين من حضور 

 10٨بدون وجود المتهمين في القضية  الجلسةمهينا و عقد 
 عسكرية

http://bit.do/cQPj9 

 

http://bit.do/cPToc
http://bit.do/cPTxr
http://bit.do/cPTzk
http://bit.do/cQPj9


 رسائل وشهادات عن ومن السجن

 2016أكتوبر 

 
 أكتوبر 2
 

يوم حبس: بكيت بعد حكم مصرية تيران وصنافير..  155محمود السقا يروى تفاصيل 
 ج آخر واحد في القضية علشان أقدر أفرحودعوت أخر

http://bit.do/cCYKF 
 
 أكتوبر 3
 

أغسطس  14المعتقل من  #شوكانمن رسالة المصور الصحفي محمود أبو اليزيد 
 أثناء أدائه عمله كمصور صحفي 2013

http://bit.do/cCYSx 
 
 أكتوبر 4
 

 أحمد استاكوزا بعد إخالء سبيله
http://bit.do/cDKfP  

 
 محمد محمود مودي

http://bit.do/cDKio 
 

  19/9/2016 -سجن كرموز من  مصطفي الشيخ
http://bit.do/cDKmh 

 
 أكتوبر 5
 

 شهادة زوجة الشهيد ياسر شحاته على عمليه تصفيته
http://bit.do/cDKks 

 
 أكتوبر 6
 

 حاجة سماع صوت بنت أو طفل بيتعذبواإسالم خليل: بنتعامل مع أغبياء.. وأصعب 
http://bit.do/cDKia 

 
 مستشفى الليمان: الموت ينتظرك: ”سامحي مصطفى“رسالة من الصحفي 

http://bit.do/cDKne 
 

 في السجنفي اليوم األول من سنته الرابعة  عبدالرحمن الجندى
http://bit.do/cJRVi 

 
 أكتوبر 10
 

سنين من قاضي اإلعدامات ناجي  7المعتقل محمود شحاته محكوم عليه بالسجن 
 شحاته

http://bit.do/cFGsz 
 
 
 

http://bit.do/cCYKF
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B4%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%86
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B4%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%86
http://bit.do/cCYSx
http://bit.do/cDKfP
http://bit.do/cDKio
http://bit.do/cDKmh
http://bit.do/cDKks
http://bit.do/cDKia
http://bit.do/cDKne
http://bit.do/cJRVi
http://bit.do/cFGsz


 أكتوبر 11
 

 رة بالكلبشاتزنازين اإلعدام.. حوائط سوداء والزيا
http://bit.do/cJRZF 

 
 والد شوكان: زيارات السجن أرهقتنا ..ونجلي يعيش بين الظلم واالكتئاب

http://bit.do/cJR4D 
 

 أكتوبر 15
 

من الدور الثالث "عبد الرحمن مجدي" في رسالة من داخل محبسه "تم اسقاطي 
صبت بكسر في قاع الجمجمه"  

ُ
 باألمن الوطني أثناء التحقيق، وأ

http://bit.do/cKkpd 
 

في رسالة لنجله من محبسه: اشتقت ألحفادي بذور هذا « هشام جعفر»الصحفي 
 الوطن الذي لم أكفر به.. ازرع في قلوبهم حبه

http://bit.do/cKmci 
 

 أكتوبر 16
 

 قالوا عن مركز المنصورة
http://bit.do/cMUMf 

 
 سنة 15رسالة من الطالب عبد الرحمن الجندي، محكوم عليه بالحبس 

http://bit.do/cQDpk 
 

 توبرأك 17
 

 رسالة ام قلبها مكلوم علي ابنها الذي حكم عليه باالعدام 
http://bit.do/cMUPA 

 
 

 أكتوبر 21
 

يكتب من محبسه، بعد مرور عام على اعتقاله: ما ندفعه ثمن  #هشام_جعفر
 قليل للتغيير في مصر

http://bit.do/cNGaq 
 
 

 أكتوبر 25
 

 مينا ثابت عن مؤتمر الشباب
http://bit.do/cPTeY 

 
 أكتوبر 26

 
 رسالة من دكتورة بسمة رفعت 

http://bit.do/cQDhB 
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http://bit.do/cQDhB


 2016 أكتوبرمن اإلعالم: تقارير 

 

صحفيين: أحدهم مات برصاصة  3مواطنين بينهم  6أيام.. نرصد تعذيب األمن لـ 4في 
 في البطن.. وآخر اصيب بشلل رباعي

http://bit.do/cCYHP 
 

 ما ال نراه خلف القضبان
http://bit.do/cLReY 

 
أشهر.. حاالت التصفية ترعب أهالي  3شاباً في  650سجون مصر السرية تستقبل 

 المعتقلين
/cDKuHhttp://bit.do 

 
 سنوات من اإلعدامات في مصر 10باألرقام.. في اليوم العالمي لمناهضة اإلعدام

http://bit.do/cFFPi 
 

أشهر..  3حالة انتهاك ضد صحفيين في  106«: صحفيون ضد التعذيب»إنفوجراف.. 
 احتجاز وضرب ومحاكمات.. والداخلية على رأس المعتدين

http://bit.do/cJRYe  
 

 عائدون للجامعة..من السجن 
 كيف يرى الطالب الخارجون من السجن السباب سياسية الجامعة 

http://bit.do/cPSXz 
 

 حكايات عن االختفاء
http://bit.do/cPSYG 

 
 إسالم وإيهاب وعلى ومحمد، عائلة عطيتو بين االختفاء القسرى والقتل

http://bit.do/cJR7H 
 

 زنازين سرية للمعتقلين 
http://bit.do/cJR7S 

 
 "صالحيينإلهشام جعفر.. قصة عام بسجن العقرب لـ "شيخ ا

http://bit.do/cPSD2 
 

 أشهر 3حالة اختفاء قسري خالل  239منظمة حقوقية: 
http://bit.do/cPSWa  

 
دولة السيسي نفسها تجاه الشعب: عشرات آالف المعتقلين « ضبطت»هكذا 

 والمختفين والمعذبين واقتحام نقابات وحبس عمال وطالب.. كفاية ضبط
http://bit.do/cQDor 
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