
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 مركز النديم: تجميع وإعداد

أرشيف القهرأرشيف القهرمن اإلعالـ من اإلعالـ    

  20182018  يونيويونيو  ––مايو مايو   ––أبريل أبريل 



تقديم 
 

!  نأخذ من إإلعالم ونعيده ؤليه وإىل إلرأي إلعام
ع إألخبار ة " إلنديم"وليست أخباره مستندة ؤىل معلومات حصل عليها . هذإ إألرشيف ال يختر مباشر
ي كادت أن تكون مقترصة . من ضحايا إلعنف وإلتعذيب

ؤنه تجميع وتصنيف لألخبار إلمنشورة، وإلتر
، بعد إن توقفت إلجرإئد إ لورقية عن عىل إلشهادإت وإألخبار إلمنشورة عىل وسائل إلتوإصل إالجتماعي

ي وصل عددها بحسب 
ونية إلتر نشر أي من هذه إالنتهاكات ؤضافة ؤىل حجب إلجرإئد وإلموإقع  إالليكتر

 . موقع 500تقدير بعض إلمنظمات إلمعنية باألمر ؤىل 
 

ه بالفعل؟  ما أهمية إألرشيف ؤذإ كان يعيد نشر ما تم نشر
ن تصنف بحسب طبيعتها وتوإترها تعطي صورة أوضح لحجم  أهميته، من وجه نظرنا أن إألحدإث حي 

ي توصيف ما يحدث من إنتهاكات
ن
هل هي أحدإث فردية أم أن : ما يحدث من إنتهاكات، وبالتاىلي تساعد ف

ي أيضا مسئولية إلسلطة إلسياسية 
ن
إنتشارها وتكرإرها يجعل منها ظاهرة، فتضيف ؤىل مسئولية إلجان

 . إلمنوط بها إتخاذ إلقرإر بشأن إلسماح أو إلمنع
 

ي 
! إألرقام وحدها ال تككن

ي مساحة 
ن
صحيح أنها أكتر لفتا لألنظار وقد تكون أكتر جاذبية لوسائل إإلعالم لكونها تلخص إلوضع ف

ي إلحديث
ن
وري إلتعليق عىل إألرقام قد يكونلكننا رأينا أن بعض . محدودة دون ؤفرإط ف  .إضن

ي، لكنها ال  ي أو ألنه تكفت  أن بعض  تكشففاألرقام قد تقول أن عدد كذإ من إألفرإد قتل ألنه ؤرهان 
.  إلهوية حتر لمن قتلوهم ينمجهولهؤالء إألفرإد كانوإ 

ي مكان إالحتجاز
ن
 ف

ن
ن نعلم أن . قضاء هللا وقدره. إألرقام تقول أن عدد كذإ من إلمحتجزين توف لكن حي 

ي مرضا قابل للعالج لكن ؤدإرة إلسجن رفضت تقديم إلرعاية إلطبية إلالزمة له بعضا من هؤالء كان ي
ن
عان

ي إلزنزإنة أمرإ آخر
ن
  . .يصبح إلموت ف

ي أصبحت لألسف إلشديد حدثا ككذلك رأينا أن نفرد قسما خاصا لظاهرة أح
إم إإلعدإم وتنفيذها إلتر
فوإ  متكررإ يقطف أعمار شباا، بعضهم تعرر لالختفاء، وقد يكون أكتر  هم تعرضوإ للتعذيب وإعتر

ي محاكمات تفتقد ؤىل كل معايت  إلمحاكمة إلعادلة.. قشإ بجرإئم قد ال يكونوإ إرتكبوها
ن
 . ثم حوكموإ ف

ن ورسائل إلسجن  ن إلسابقي  وذلك ؤضافة ؤىل إألقسام إلمعتادة إلخاصة بشهادإت إألهاىلي وإلمعتقلي 
ي نعيشها

 . إلكافية وحدها لتأري    خ إلمرحلة إلتر
وألن إلتعليق عىل إألخبار وعددها وتفاصيل بعضها يحتاج ؤىل وقت أكتر من مجرد رصدها وعدها 

وعرضها فقد قررنا أن يصدر إلتقرير إإلعالمي عن مركز إلنديم كل ثالث شهور بدال من كل شهر، يعرر 
ي موإقع وسائل إإلعالم ووسائل إلتوإصل إالجتماعي بمصادره، مع تعليق من 

ن
نشر ف

ُ
عىل " لنديمإ"ما ي

زين معدل حدوث إالنتهاكات ونمطها .  كل قسم من إألرشيف مت 
 
 

 مركز إلنديم لمناهضة إلعنف وإلتعذيب
 2018 يونيو 30إلقاهرة، 
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حصاد األخبار -1

 
 
 

 يونيو مايو أبريل إتإالنتهاكأخبار 
ي ؤجماىلي إلرب  ع 

ن
 إللان

 2018من 

 147 47 56 44إلقتل 

ي مكان إالحتجاز 
ن
 16 8 6 2وفاة ف

 69 18 37 14تعذيب فردي 

 29 12 8 9أو تعذيب جماعي /تكدير و

ي   60 16 13 31ؤهمال طت 

 209 41 80 88إختفاء قشي 

 564 159 233 172ظهور بعد إختفاء 

 109 19 42 47عنف دولة 

 

  



ىاتعليق -2  
 

 القتل
 

ي ؤجماىلي إلرب  ع  يونيو مايو أبريل
ن
 2018من إللان

44 56 47 147 

 

ن  ي إللالث شهور إألوىل من  147 من بي 
ن
بحسب إألخبار وبيانات إلقوإت  – 2018شخص قتلوإ ف
ةنعلم سوى أسماء إلمسلحة ووزإرة إلدإخلية ال   :منهم عشر

 
 ي سوهاج 22، .نادر ف

ن
ي حملة أمنية ف

ن
 سنة، عامل، قتل ف

 ي سوهاج 25، .بسام ك
ن
ي حملة أمنية ف

ن
 سنة، عامل، قتل ف

 ي ؤطار حمية سيناء إلشاملةقناض أبو ز
ن
ي وسط سيناء ف

ن
 لول، قتل ف

 ي إلظهر
ن
ي إلكتيبة إللانية بالعريش، قتل برصاصة ف

ن
 ميخائيل فرحات سعد، مجند ف

 طة سيد سالمة إحمد عبد إلحميد ي مطاردة مع إلشر
ن
ية، إلقليوبية ف ي إلقناطر إلخت 

ن
 قتل ف

  ي مطاردة إلحميد سالمة أحمد عبد صببي
ن
ية، إلقليوبية ف ي إلقناطر إلخت 

ن
، شقيق سيد، قتل ف

طة  مع إلشر
  ف إلدين طة 35حجازي، شر ي مطاردة مع إلشر

ن
ي منطقة إلجزيرية، محافظة قنا، ف

ن
 سنة، قتل ف

 ي مدينة  28، متوىلي إلحميد  ؤبرإهيم دمحم عبد
ن
ة 6سنة، تمت تصفيته ف ن  .أكتوبر، محافظة إلجت 

 أثناء إالختفاء إلقشي، ويرجح أنه مات نتيجة إلتعذيب 
ن
 رأفت إلرشيدي، توف

  ي حي إلسوهاجية بأسيوطع.دمحم
ن
ي حملة أمنية ف

ن
 ، قتل ف

 
 لهوياتهمبدون أسماء، بدون تحديد  (137)إلباقون 

 
 121  ي ؤطار حملة سيناء

ن
ي وسط سيناء يوم  2018قتلوإ ف

ن
ي بدأتها إلقوإت إلمسلحة ف

إير  9إلتر فت 
2018 

  ي شمال سيناء، ما أثار تعليقات عىل وسائل  إلضابط دمحم عامرطفل سيناوي إغتيل بوإسطة
ن
ف

ي وكان يجب قتله  بأن إلطفل ؤرهان 
، علق عليها إلضابط عىل تويتر إلطفل . إلتوإصل إالجتماعي

 .لم يكن مسلحا
 16  ي ؤطار

ن
 حملة أمنيةقتلوإ ف

 6 طة ي مطاردة مع إلشر
ن
 قتلوإ ف

 بدون محاكمة



الوفاة في مكان االحتجاز 
 

ي ؤجماىلي إلرب  ع  يونيو مايو أبريل
ن
 2018من إللان

2 6 8 16 

 
ي مكان إالحتجاز 17

ن
 شخصا توفوإ ف

 
ي  8  توفوإ نتيجة إإلهمال إلطت 
 

  حكمت له إلمحكمة باإلفرإج إلصحي لكن لم يفرج ، ي سجنإبرإهيم إلسيد علي
ى
 ف

ى
 عنه ؤىل أن توف

طره بالقاهرة 
  ،ي سجن وإدي إلنطرون 54دمحم عبدإلعليم دمحم طوإش

ى
 نتيجة أزمة قلبية ف

ى
، محافظة سنة، توف

ة  إلبحير
  ، ي

ي معسكر قوإت أمن دمنهور  55عبدربه حسن عبدإلغنى
ى
 نتيجة أزمة صدرية ف

ى
ةسنة، توف  بالبحير

 ي سجن ليمان
ى
 نتيجة فشل كلوي ف

ى
 طره بالقاهرة خالد شحاته توف

 ي محبسه نتيجة نزيف
ى
 ف

ى
 دمحم مكرم سلومه ، معاق ذهنيا، توف

 ي سجن إستقبال  42، هشام شعبان حسن علي دمحم إلهالوي
ى
ي ف  نتيجة إإلهمال إلطن 

ى
سنة، توف

 . طبيعة إلمرض غير مذكورة. طره
   ،إلبوإسير بمرض إلسكر دإخل محبسه، وكان يشكو من " عبد إلمعبود"أصيب أحمد عبد إلمعبود

ي حدثت له  ي إلسجن ولكن نتيجة إإلهمال إلطن 
وأجريت له عملية جرإحية دإخل مستشفى

ى إلقدم،  إيير ى وإنسدإد شر ي إلقدمير
ى
ي إألوعية إلدموية ف

ى
مضاعفات، ما أدى ؤىل تجمع إلدم وتجلط ف

ت ؤحدى قدميه، وبعد تدهور حالته إلصحية بشكل كبير تم نقله ؤىل مستشفى  وعل ؤثر ذلك بير
ة بهاسج  .ن طره حيث لفظ أنفاسه إألخير

 
 إلوفاة نتيجة أسباا أخرى

 
 ة ويرجح أن محمود دمحم عبد إلمقصود قريطم طة حوش عيد، بمحافظة إلبحير ي قسم شر

ى
 ف

ى
، توف

 إلوفاة نتيجة إلتعذيب
  طة حدإئق إلقبة بعد ي قسم شر

ى
 نتيجة إلتعذيب بعد ساعات من إحتجازه ف

ى
أحمد إلسيد عيد، توف

طة عل قهوةشجار مع  ى شر  أمير
 ي قسم أول أسوإن، دون تحديد سبب. م.ش

ى
 بعد ساعة من إلقبض عليه ف

 ى ع ي قسم إمبابه، دون تحديد سبب. حسير
ى
 بعد ساعات من إلقبض عليه ف

 ي سجن جمصه، وإدإرة إلسجن ترفض توضيح سبب إلوفاة
ى
 حسام إلسيد سالم ف



 ي سجن طره
ى
 ف

ى
ب نفسه "إلدإخلية قالت لزوجته أنه . إلشاب أحمد عبد هللا دمحم عبد هللا، توف ضى

 "لحد ما مات
 ى آخر ي شجار مع سجير

ى
طة روض إلفرج ف ي قسم شر

ى
 ف

ى
ى توف  (ال توجد أسماء). سجير

 طة إلعطارين باإلسكندرية. ض.ك ي قسم شر
ى
 إنتحر شنقا ف

  ي إلشاب
ى
ي  عبدتنفيذ إإلعدإم ف

تر إلرحمن ؤبرإهيم إلجي 
 

ي أماكن إالحتجاز بحسب 
ن
 طبيعة إلمكانحاالت إلوفاة ف

 

 9 سجن

طة  6 قسم شر

 1 غت  مذكور

 

ي أماكن إالحتجاز بحسب 
ن
 إلمحافظةحاالت إلوفاة ف

 
قية إلقاهرة ة إلشر ة إلبحت  ن  أسوإن إالسكندرية إلجت 

8 2 2 1 1 1 

 
 

 
ي أماكن إالحتجاز

ن
ي من  لمزيد من إلتفاصيل عن حاالت إلوفاة ف

ن
ي إلرب  ع إللان

ن
، 2018ف

إلرإبط إلتاىلي  زيارةرجاء  

https://tinyurl.com/yao6qamh 

 
 

  

https://tinyurl.com/yao6qamh


التعذيب الفردي 
 

ي ؤجماىلي إلرب  ع  يونيو مايو أبريل
ن
 2018من إللان

14 37 18 69 

 

ن يصف إلناجون منه " ي عدد غت  قليل من إلمحافظات، وحي 
ن
ن يحدث إلتعذيب بهذإ إلمعدل وف حي 

ي ؤنكار حدوثه دون تحقيق محايد وشفاف يبحث عما 
ن
تكرإرإ لنفس إألساليب، ويستمر إلمسئولون ف

ي أماكن إالحتجاز، فإننا نكون بصدد ظاهرة وليس حاالت فردية
ن
وما كان للتعذيب أن يصبح . حدث ف

ن نكون ؤزإء ممارسة ظا ي إلحالتي 
ن
هرة ؤن لم تكن هناك ؤرإدة سياسية تدعمه، أو تتجاهل حدوثه وف

 .. وسياسة منهجية
 

ي من عام  69رصدنا من إألنباء إلمنشورة 
ن
ي إلرب  ع إللان

ن
، من بينهم طفالن 2018حالة تعذيب فردي ف

، ودمحم عادل عبد إلحميد، تعرضا للتعذيب أثن ن  . إء إختفائهما قشياهما دمحم حسام حسن حسي 
 

 إلمحافظةحاالت إلتعذيب بحسب 
 

ة إلقاهرة ن ة إلمنيا إإلسكندرية إلجت  قية إلدقهلية إلبحت   إلفيوم إلمنوفية إلقليوبية إلشر

36 2 5 4 2 2 2 2 2 1 

 
 طبيعة مكان إالحتجازحاالت إلتعذيب بحسب 

 

طة أمن إلدولة أثناء إالختفاء سجن  محكمة حجز مكان غت  معروف قسم شر

49 11 4 3 1 1 
 

ي إلسجون بحسب إلسجن
ن
 حاالت إلتعذيب ف

 

برج  إلعقرا طره
 إلعرا

ة إلمنيا وإدي  إلحرصن
 إلنطرون

ن  إلقناطر شبي 
 إلكوم

إلفيوم  جمصه
 إلعمومي 

إلزقازيق 
 إلعمومي 

23 8 2 3 3 2 2 2 2 1 1 
 

ي من  إلتعذيب إلفردي أخبارلمزيد من إلتفاصيل عن 
ن
ي إلرب  ع إللان

ن
 رجاء زيارة إلرإبط إلتاىلي  ،2018ف

https://tinyurl.com/y8e933sz 

https://tinyurl.com/y8e933sz


أو التعذيب الجماعي /التكدير و
 

ي ؤجماىلي إلرب  ع  يونيو مايو أبريل
ن
 2018من إللان

9 8 12 29 

 
 إألخبار بحسب إلمحافظة

 

قية إإلسكندرية إلمنوفية إلغربية إلمنيا إلقاهرة ي سويف أسوإن إلدقهلية إلشر
 بتن

11 7 3 2 2 1 1 1 1 

 
 

 إلمكانإألخبار بحسب طبيعة 
 

طة سجن  قسم شر

28 
1 

ي سويف
طة بتن  مركز شر

 
 إألخبار بحسب إلسجن

 

سجون 
 إلمنيا

سجون 
 طره

طنطا  إلعقرا
 إلعمومي 

برج 
 إلعرا

ن  شبي 
 إلكوم

معسكر 
 إلشالل

إلمنصورة  إلزقازيق
 إلعمومي 

7 6 5 3 2 2 1 1 1 

 
 

 :أو إلتعذيب إلجماعي /ويشمل إلتكدير و
 

ا  -1  إلرصن
 إلسب -2
 إألدويةإلحرمان من دخول  -3
يض  -4  حرمان من إلتر



 حرمان من إلزيارة  -5
 حرمان من دخول إلحمام  -6
 تجريد من إلمالبس -7
 سحب إألغطية -8
 تجريد إلزنازين من إلمتعلقات إلشخصية بما فيها أدوإت إلنظافة إلشخصية -9

 رش إلمياه عىل أرضية إلزنازين  -10
 ؤهانة إألهاىلي أمام إلمحتجزين -11
 إلهجوم عىل إلمحتجزين بكالا بوليسية -12

 
 

ي من  "إلتعذيب إلجماعي /إلتكدير" أخبارلمزيد من إلتفاصيل عن 
ن
ي إلرب  ع إللان

ن
، رجاء زيارة 2018ف

 إلرإبط إلتاىلي 

https://tinyurl.com/y8l27pso 
 

  

https://tinyurl.com/y8l27pso


اإلهمال الطيب في أماكه االحتجاز 
 

ي ؤجماىلي إلرب  ع  يونيو مايو أبريل
ن
 2018من إللان

34 16 20 70 

 
إ  70 ي وإستغاثة من خت  ي أماكن إالحتجاز  إإلهمال إلطت 

ن
محتجز  14من بينهم  محتجز، 54وعن  منف

 من مرة طلبا لتوفت  إلعالج أو إلفحص أو إلجرإحة أو إلنقل ؤىل إلمستشكن 
  . إستغاثت أشته أكتر

 
ن  ي  أنعاما، مع مالحظة  72و  15ترإوحت أعمارهم بي 

 .إلكلت  من إألخبار لم تذكر عمر إلشخص إلمعتن
 
 :كانت تخص كل منإالستغاثات إلمتكررة  
 

 ة إلحبس  56، هشام جعفر ة تجاوزت فير ي سجن إلعقرب منذ فير
ى
سنة، باحث، محتجز ف

ي إالبصار نتيجة عدم متابعة 
ى
ي ف ي من فقدإن تدريح 

ي إلقانون، يعاتى
ى
إالحتياطي إلمنصوص عليها ف

وستاتا  ي إلي 
ى
ي من تضخم ف

ي إلعالج، كما يعاتى
ى
ورم لم يفحص للتأكد من )إلفحوص وعدم إالنتظام ف

ي إلركبة تمنعه من إلحركة وحرمان من كرخي  (طبيعته
ى
وآالم شديدة ف

 وستاتا،  69، عيد دحروج ي من فشل كلوي أدي لتضخم بالي 
ي سجن إلعقرب، يعاتى

ى
سنة، محتجز ف

، وضعف شديد بأعصاب إألطرإف، و ى إ ؤىل  وذبابة إلعير ي إلحالة إلصحية، نقل أخير
ى
تدهور شديد ف

 مستشفى طره بعد أن أصيب بفقدإن إلووي 
 ي ليمان طره،  60، أحمد زكريا عطعوط

ى
ي سنة، محتجز ف

ي cمريض بالتهاب إلكبد إلوبات 
، وكان يعاتى
حينها من إرتجاع دموي بالمريء ؤضافة لمرض إلسكري وإلضغط ، بعد إلسجن ساءت حالته 
ي عينيه أجرى عل أثرها عمليه 

ى
ي إلحركة وضعف تام للرؤية ف

ى
إلصحية أكير وأصيب بصعوبة ف

ي 
ى
ي كل جرإحية ف

ى
إحدي عينيه ومطلوب ؤجرإء عمليه جرإحية أخرى له وأصيب وهزإل عام شديد ف

جسمه 
  ي من نوبات ذبحة  67، إلفتوح أبوعبد إلمنعم

ي سجن إلعقرب، يعاتى
ى
سنة، طبيب، محتجز ف

ي حبس إنفرإدي
ى
ي فأصبح غير قادر عل إلحركة وهو محتجز ف

ى
وف  .متكررة وأصيب بانزالق غضى

 ي س
ى
ي ويحتاج ؤىل عمل عصام حدإد، محتجز ف يان إلتاج  ي إلشر

ى
ي من قصور ف

جن إلعقرب، يعاتى
 قسطرة

 ي من جهاد إلحدإد
ي سجن إلعقرب، يعاتى

ى
نوبات متكررة من إإلغماء وإلتشنجات ، محتجز ف

وف وأربطة إلركبة نتج عنه عدم إلقدرة عل إلحركة ي غضى
ى
 إلمفاجئة، ؤضافة ؤىل قطع ف

 ي من  57،  خليل خليل إلدعدع
ي سجن وإدي إلنطرون، ويعاتى

ى
إلتهاب كبدي سنة، محتجز ف

ي وظائف إلكبد
ى
ي إلبطن، وقصور ف

ى
ي إلكبد، وإستسقاء ف

ى
، أدى لتليف ف وخي  فير

 ي من درن رئوي 21، عبد إلرحمن إحمد رزق
ي سجن إلعقرب ويعاتى

ى
 سنة، طالب، محتجز ف



 ي عصام عمر
ى
ي سجن بورسعيد، أصيب بجلطة تسببت ف

ى
ي يده إليشى ، محتجز ف

ى
ي ف

شلل جزت 
 وفقد إلقدرة علي إلكالم بشكل طبيعي 

 ي ي من حصوإت عل إلكلية ؤسالم إلعشر
ي سجن طره، ويعاتى

ى
، محتجز ف

 ف دمحم عىلي سالمة ي من أمرإض متعددة، صدر له قرإر من إشر
ي سجن جمصه، يعاتى

ى
، محتجز ف

ن إلعالج إلمحكمة بنقله ؤىل إلمستشفى لكن إلقرإر لم ينفذ كما أنه محروم م
 جمال عبد إلفتاح ، ي سجن طره ومحروم من إلعالج  72، صيدىلي

ى
سنة، محتجز ف

 إ ؤىل مستشفى علياء عوإد ي نزيف، نقلت أخير
ى
ي إرحم تتسبب ف

ى
، صحفية، مصابة بأورإم متعددة ف

ي وأجرت عملية إلزإلة إألورإم 
ي شير إلمستشفى )إلقض إلعينى

ى
 (بعد إلجرإحة تم كلبشتها ف

 ن ودنان ي سجن طره شديد إلحرإسة ، معتر
ى
، محتجز ف ي

ي  (2)صحفى
ى
ي من طفح جلدي وآالم ف

يعاتى
يض ى نتيجة عدم إلير  .إلساقير

 
ي بحسب   إلمحافظةحاالت إإلهمال إلطت 

 

ة إلقليوبية إلقاهرة قية بورسعيد إلدقهلية إلبحت   إلفيوم إلمنوفية إلمنيا إلشر

40 10 6 6 2 2 2 1 1 

 
ي بحسب   إلسجنحاالت إإلهمال إلطت 
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21 16 6 6 2 2 2 1 1 1 1 1 

 
طة قسام إلشر

ٌ
ي أ
ن
 وف
 

طة طوخمركز أبو حماد  ن إلقناطر قسم شر طة شبي   مركز شر

1 1 1 

 
 

  



رم
ُ
ي ح

 :إلالزمة لها إلرعاية إلطبيةإلمحتجزين من  طبيعة إألمرإر إلتر
 

ن  إلمرر ن  إلمرر عدد إلمشتكي   عدد إلمشتكي 

 2 ضغط 13 أمرإر حركية

 2 جهاز تناسىلي  11 قلب

 2 نزيف 11 صدر

 1 جهاز هضضي  8 عيون

 1 كسور 7 إلجهاز إلبوىلي 

ي إلصحة
ن
 1 غدد 7 تدهور عام ف

 1 شطان 6 أمرإر إلكبد

 1 أسنان 4 آثار إلتعذيب

   2 أمرإر جلدية

 86 ؤجماىلي  2 سكر

 
ن  (86)ؤجماىلي إألمرإر  * بسبب معاناة بعض إلمحتجزين من أكتر من  (54) أعىل من عدد إلمشتكي 

 مرر
 
 

ي أماكن إالحتجاز" أخبارلمزيد من إلتفاصيل عن 
ن
ي ف ي من  "إإلهمال إلطت 

ن
ي إلرب  ع إللان

ن
، رجاء 2018ف

زيارة إلرإبط إلتاىلي 

https://tinyurl.com/yd5u9xbf 

  

https://tinyurl.com/yd5u9xbf


 

القرسي االختفاء 
 

أهات  “  ز  ٌالت  ولى أ
 
ٌ  وأ لح 

أزً  ألدأح  ق وز 
ً  علً عاج  ا ات  ألولك  ح  هن ألىأح 

 
ٌ هي أ ج 

 
ات  هسلًوا أ د ب 

ٌ ق  ج 
 
ث  أ وهي حح 

طها حال  ب 
ن وض 

زأئ   لٌ هي ج 
 

عزض ن  د ب  ع ها ق  ً  ألوىأطي وهن  ا ٌ  علً حح  ط  المحاف  أم ب  ز  ٌالت  ها أ طلع ب  ض  ً  ت 
ألت 

ىعها 
ها وق  ب  ىأح  ام ج  ح 

ى  وألك 
ى  حال    

ا    ح ً و هح 
 
ا أ ي  هىأطي سىأء كاى حح ً

 
د أ ىأج 

ف  عي هكاى ج  حزي  وألكش 
ألت 

ن  دئ  ق  ي  ت 
 
ٌ أ ىز علح  ٌ وعدم ألعح  اج  ك  ت  ى أح 

 
ا س   ج 

 
ٍاغ ” ب 

 
ي إلطعن رقم 

ن
ي  62لسنة  78415من حيثيات حكم إلمحكمة إإلدإرية إلعليا ف

ن
، ألزم وزإرة 2017يوليو  2قضائية عليا، وإلصادر ف

 صت  ؤحدى إلمختفياتإلدإخلية إلمرصية بالكشف عن م

 
 

ي ؤجماىلي إلرب  ع  يونيو مايو أبريل
ن
 2018من إللان

88 80 41 209 

 
. 

 
ي مرص فإنهم يستشيطون غضبا عند 

ن
ؤذإ كان إلمسئولون يغضبون للغاية من إلحديث عن إلتعذيب ف

ن عن حقوق إإلنسان  إع إلمدإفعي  إلحديث عن إالختفاء إلقشي، مرصين عىل أنها ظاهرة من إختر
ي تبث أخبارإ كاذبة عن مرص بهدف تشويه صورتها

. ووسائل إإلعالم إلتر
 

له أو محل عمله أو لك إلظاهرة إلمتكررة، حيث يلكر إلقبض عىل  ت ماذإ نسميها ؤذإ ن شخص من متن
، أليام أو أسابيع أو شهور أو سنوإت، ثم يظهر  ي

ي أحد مؤسسات إلدولة  (أو ال يظهر)إلشارع، ويختكن
ن
ف

طةنيابة أو سجن ) وقد وجهت له قائمة من إالتهامات تضمن للدولة بقائه لسنوإت  (أو قسم شر
 حبيس إلسجون؟

 
إءة ثم يختفون من قسم  ي يحصل فيها إلبعض عىل ؤخالء سبيل أو حكم بالت 

ماذإ نسضي تلك إلظاهرة إلتر
ي حيث يجب أن يعرضوإ قبل أن يصبحوإ 

طة أو من إألمن إلوطتن نيابة أو أمام إل "عىل إألسفلت"إلشر
ي إلسجن

ن
ي قضية أخرى باتهامات أخرى حدثت أثناء وجودهم ف

ن
ن ف   .ليجدوإ أنفسهم متهمي 

 
ال يوجد أي تفست  لهذإ إالختفاء إلقشي سوى أنها فرصة لالستفرإد بالمشخص إلمخطوف بعيدإ عن 
، للحصول عىل ما يمكن من أسماء ومعلومات تحت وطأة إلتعذيب، رغم ن  إألشة، بعيدإ عن إلمحامي 

إفات"معرفة كل إألطرإف إلمعنية، أن  ي إلمحاكم" إعتر
ن
 . إلتعذيب ال يعتد بها ف



 
ي 
ن
ي عدد أخبار إالختفاء إلقشي ف

ن
إ 264بلغ  2018من إلرب  ع إللان إلفرق . شخصا 209، تخص إختفاء خت 

ن يعود ؤىل تكرإر إلنشر عن إختفاء نفس إلشخص ن إلرقمي  ي أيام مختلفة بي 
ن
 . ف

 

 (209).. إلجدإول إلتالية تخص إألشخاص إلمختفية
ي من  33ظهر 

ن
ي إلرب  ع إللان

ن
ي قوإئم إلظهور ف

ن
 2018منهم ف

 
 تاري    خ إالختفاء

 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

3 1 3 2 23 177 

 
 خريطة إالختفاء 

 

عدد إألفرإد إلمنشور عنهم إلمحافظة عدد إألفرإد إلمنشور عنهم إلمحافظة 

 6 إلدقهلية 45 إلقاهرة

قية  4 أسيوط 37 إلشر

 5 بورسعيد 22 إلقليوبية
ة ن  5 كفر إلشيخ 17 إلجت 

 5 أسوإن 16 إإلسكندرية
 2 دمياط 11 إلغربية

ة 8 إلمنوفية  1 إلبحت 

 1 إلسويس 7 سيناء
ي سويف 6 إلفيوم

 1 بتن

 
ي كافة أنحاء إلبالد" ما إ أمر"بماذإ نسضي 

ن
 ؤن لم يكن ظاهرة؟ يحدث بهذإ إلمعدل ف

 
ن إختفوإ؟ عدد إألفرإد  أين كانوإ حي 

إلمنشور عنهم 
ن إختفوإ؟ عدد إألفرإد  أين كانوإ حي 

إلمنشور عنهم 

ل ن  6 مؤسسة تعليمية 85 إلمتن

 2 مصلحة حكومية 34 إلشارع
 2 إلمطار 24 مقر إلعمل

طة بعد   1 مسجد 20 إلسبيل ؤخالءقسم شر
ي 
 1 مكان إلتجنيد 6 إألمن إلوطتن

ن   21 غت  مذكور 5 كمي 



 
ي إلقبض عليهم أو إختطفوإ ؤما من منازلهم أو إلشارع 

ن ألكر إلجدول إلسابق يشت  ؤىل أن غالبية إلمختفي 
 .  أو مقر إلعمل أو إلدرإسة أو من كمائن عىل إلطريق

 
ي أن إلدإخلية كان لها 

إءة مما يعتن رأي آخر عدد غت  قليل إختكن بعد حصوله عىل ؤخالء إلسبيل أو إلت 
ي غت  ما قررته إلنيابة أ

ن
طة، وف و حكمت به إلمحكمة وقررت تنفيذه، فكان إالختفاء من قسم إلشر

ي كانت إلمعلومة من إلقسم إلذي يخطر إألشة بأن إلشخص قد تم 
حاالت إالختفاء من إألمن إلوطتن

ي 
ي إألمن إلوطتن

ن
 . إستدعاءه ف

 
ي شأن 

ن
ي يستخدمها إلمسئولون ف

إالختفاء إلقشي هي أنه كذبة وإختالق وال أساس إلحجة إلمتكررة إلتر
ن قد تركوإ أشهم وبلدهم لاللتحاق بمجموعة ؤرهابية يدحض . له من إلحقيقة وأن هؤالء إلمختفي 

ي 
ي إألرشيف . فيها إلمختفون قشيا" يظهر"هذه إلحجة عرر إألماكن إلتر

ن
ي جمعناها ف

إلحاالت إلتر
ي سوريا أو إل

ن
ي مؤسسات إلدولة، كما يوضح إلجزء إلخاص تشت  ؤىل أنهم ال يظهرون ف

ن
عرإق وإنما ف

 بالظهور بعد إختفاء
 

ي من  "إالختفاء إلقشي" أخبارلمزيد من إلتفاصيل عن 
ن
ي إلرب  ع إللان

ن
،  رجاء زيارة إلرإبط إلتاىلي 2018ف

https://tinyurl.com/y8tflecg 

https://tinyurl.com/y8tflecg


الظهور بعد االختفاء 
 

ي ؤجماىلي إلرب  ع  يونيو مايو أبريل
ن
 2018من إللان

172 233 159 564 

 

ي "
ن
ي عقده مروإن  ف

بمشاركة ضياء رشوإن، رئيس  عمر مروإن، وزير شؤون مجلس إلنوإامؤتمر صحكن
ن إألجانب بالقاهرة لمناقشة تقرير نصف إلمدة  ي نادي إلمرإسلي 

ن
إلهيئة إلعامة لالستعالمات، ف

ي جنيف (إلطوعي )
ن
 إالختفاءأوضح مروإن أن ، إلذي قدمته مرص لمجلس حقوق إإلنسان إلعالضي ف

ي ؤلقاء قوإت إ
قد، وهذإ ال يعتن

َ
فالفقد يكون سببه هجرة »من إلقبض عليه، ألإلقشي قد يكون نتيجة ف

عية أو إلقتل خالل مشاركته إلعمل مع إلجماعات  ل دون علم إإلرهابيةغت  شر ن ، أو هرا من إلمتن
 «أهله

اًل
غياا،   بل علينا أن نقول عليه.. فلماذإ من إلبدإية نقول إختفاء قشي؟ »: ، متسائئ

ي أنه تحت يد إلسلطة وال تتوإفر عنه أي بيانات  إالختفاءن أل
 "وبالتاىلي بدأنا بالنتيجة ال بالمقدمةيعتن

http://bit.do/eaZMx 

 
 . مرة أخرى إلفرق نتيجة تكرإر إلنشر  .شخص 564بشأن ظهور  إخت   575

نعتقد أن بعض إألش تخاف أن  عدد أخبار من إختفوإ، حيث كما أن عدد أخبار من ظهروإ أعىل من
ي ؤيذإئهم

ن
وإ إلنشر عن إختفاء ذوي  هم خشية أن يتسبب ذلك ف ي أن يظهروإ شيعا ؤن لم ينشر

ن
، وأمال ف

 . عنهم
 

 عدد إألشخاص مكان إلظهور

 549 نيابة أمن إلدولة بالتجمع إلخامس بالقاهرة
ي كفر إلشيخ ؤفرإج من قوإت إألمن
ن
 3 ف

قية)وديرا نجم  (إإلسكندرية)نيابة مينا إلبصل   3 (إلشر
ي إلقاهرة

ن
 2 إلنيابة إلعسكرية ف

ي إلقاهرة وإإلسكندرية
ن
ي ف

 2 إألمن إلوطتن
ي إلقليوبية

ن
ي إلقاهرة وإلقناطر ف

ن
 2 سجن طره ف

ة ن ي إلجت 
ن
 1 قسم كردإسة ف

ي دمياط
ن
 1 محكمة شطا ف

 1 بعد شهرين من إختفائه قشياأعلنت وزإرة إلدإخلية عن ؤلقاء إلقبض عليه 

 564 ؤجماىلي 
 

ي إلرب  ع  549
ن
ي قشيا منشور عنهم ف

ي مختكن
ن
ي  2018من  إللان

ي مؤسسات تابعة للدولة، ما يعتن
ن
ظهروإ ف

 .عمر مروإن، وزير شؤون مجلس إلنوإامروإن عىل حد تعبت   "تحت يد إلسلطة"أنهم كانوإ 
 

  

http://bit.do/eaZMx


ن إلذين  ن عىل شكل قوإئم، خالية من عىل إألغلب تنشر أسماء إلمختفي  ظهروإ بوإسطة محامي 
إلتفاصيل باستلناء مكان إلظهور وتاريخه، ولذلك فإن جدإول إلظهور بعد إختفاء ال تحتوي عىل 

 .(تاري    خ ومكان إالختفاء)إلتفاصيل إلكاملة 
 

ي من 
ن
ي أرشيف إلرب  ع إللان

ن
 . شخص 55إقترص عدد حاالت إلظهور إلمنشورة بتفاصيلها عىل  2018ف

 من بينهم
  ي عام ؤيمان أبو يونس إختفت

ن
ي  2018يونيو  11وظهرت يوم  2016ف

ن إتصل إألمن إلوطتن حي 
ي كفر . بأشتها ليذهبوإ الستالمها

ن
وكانت إختفت من طريقها ؤىل إمتحان إللانوية إلعامة ف

 .إلشيخ
  ي ديسمت  أرب  ع أشخاص

ن
ن أبريل ومايو  2017إختفوإ ف ي  2018وظهروإ ما بي 

ن
إلنيابة ، ثالثة ف

ي نيابة مينا إلبصل باإلسكندرية
ن
 .إلعسكرية بالقاهرة ووإحد ف

 50  ي عام شخصا
ن
ن 2018إختفوإ وظهروإ ف ة إختفاءهم ما بي  شهور،  4أيام و 3، ترإوحت فتر

ي إلقاهرة، ما عدإ شخص وإحد 
ن
ي مقر نيابة أمن إلدولة إلعليا بالتجمع إلخامس ف

ن
ظهروإ جميعا ف

ي با
ي مقر إألمن إلوطتن

ن
 إلسكندريةظهر ف

 
 

ي من  "إلظهور بعد إختفاء" أخبارلمزيد من إلتفاصيل عن 
ن
ي إلرب  ع إللان

ن
،  رجاء زيارة إلرإبط إلتاىلي 2018ف

https://tinyurl.com/yade74jg 

 
  

  

https://tinyurl.com/yade74jg


 عوف الدولة
 

ي ؤجماىلي إلرب  ع  يونيو مايو أبريل
ن
 2018من إللان

47 42 19 109 

 
 

ة من إلدإخلية تهاجم قرية إلديبة فجرإ وتخىل وتهدم سبعة منازل لصالح  إلغضبان وعامر  )قوإت غفت 
ي عىلي قرإر  (جروا 

 
ن من نظر طعنهم إلقضان وبروتوكول بيع إألرر   إلقشي إإلخالءقبل يومي 

http://bit.do/egt8A 
 

ل إلمهندس إحم ن د توفيق إلحجاوي إلمكون من ثالث طوإبق تحت دعوى إن إبنه هارا إألمن يهدم متن
ي إلمعتقل منذ أرب  ع سنوإت

ن
 رغم إن إبنه ف

http://bit.do/eiK6r 
 

ي إلنادي إلسويشي وقطع إلنور ثم عودته بأوإمر  ؤفطارهجوم منظم عىل 
ن
إلحركة إلمدنية إلمرصية ف

طة  إلشر
http://bit.do/emkJv 

 
ن  يط إلحدودي بي  حملة عسكرية عىل منطقة إلشالفة غرا منطقة إبو حلو جنوا رفح إلمتاخمة للشر

 وغزه وسيناء بتجريف وحرق بيوت عائلة إلماللحة ؤشإئيل
https://goo.gl/WzY27U 

 

 

ي هذإ إلقسم من إألرشيف حيث نجمع أخبارإ عن تعامل إلدولة  نماذج لماه هذ
ن
نعنيه بعنف إلدولة ف

، وليس إلدإخلية فقط وإن كان لها إلنصيب إألكت  من إالنتهاكات ن  .عموما مع إلموإطني 
 

ال يشمل هذإ إلقسم عمليات إلقبض وإالعتقال أو قرإرإت مد إلحبس إالحتياطي ؤىل أجل غت  مسض، 
تهاليس  لكنه يشمل عىل سبيل إلملال أخبار تحطيم محتويات . لكونها ال تعتت  عنفا، ولكن بسبب كتر

 .إلمنازل أثناء عمليات إلقبض أو إلتعدي عىل أفرإد من أشة إلشخص إلمطلوا إلقبض عليه
 
 

  

http://bit.do/egt8A
http://bit.do/eiK6r
http://bit.do/emkJv
https://goo.gl/WzY27U


 :أمللة أخرى عىل ما نصنفه ضمن هذإ إلقسم تشمل
 

  ن وبالطبع دون ؤظهار ؤزإلة إلمنازل وإلبيوت أو سبل أكل إلعيش بالعنف ودون تحذير للموإطني 
ي من ) أوإمر  إإلزإلة

ن
ي إلرب  ع إللان

ن
  2018وقد كانت إألبرز ف

 ي عنوة
ي حاالت ؤخالء إألرإضن

ن
ء نفسه ف ي

 وإلشر

  للضغط عىل إلشخص إلمطلوا لتسليم نفسه" كرهائن"إلقبض عىل أفرإد من إألشة 

 تحطيم إلمنازل أثناء عمليات إلقبض 

  ل شقة بعض ن محتويات إلمنازل عند إلقبض عىل إألفرإد، حيث يتم إالستيالء عليها من إلمتن
 لكنها ال تظهر ضمن إألحرإر

  إلقبض عىل أفرإد بسبب نشر آرإئهم عىل وسائل إلتوإصل إالجتماعي 

 إءة ي إلحرمان من إلحرية رغم صدور قرإرإت بإخالء إلسبيل أو أحكام إلت 
ن
 إالستمرإر ف

  إلمحتجزين أثناء زيارإت إلسجونإلتعدي عىل أهاىلي 

 حرمان إألهاىلي من زيارإت إلسجون 
 

 عىل سبيل إلملال ال إلحرص
 

ي من " عنف إلدولة"لمزيد من إلتفاصيل عن أخبار 
ن
ي إلرب  ع إللان

ن
،  رجاء زيارة إلرإبط إلتاىلي 2018ف

https://tinyurl.com/yasz7zr7 

  

https://tinyurl.com/yasz7zr7


رسائل مه وعه السجه -3  
 

 

 
 

http://bit.do/ecSde 

 

ي إلرب  ع 
ن
ي لإلطالع عىل إلمنشور من رسائل إلسجن ف

ن
  رجاء زيارة إلرإبط إلتاىلي  2018من  إللان

https://tinyurl.com/y8aotxcx 
 
 

  

http://bit.do/ecSde
https://tinyurl.com/y8aotxcx


الشهادات -4  
 

 

 

 
ل و " ت 

لك العالم مه ق  سمع عه ذ 
ما له ت  ب  زب  ي  عر  عسف  علي  علم الت  ت  ا المكان ست  ي  هر 

ف 

اهر  ى  مه مش  ت  لأم العسي  ق  ي  الأ 
اهرو ف  ش  ب  ت  اطسك يو ما كت  ي  خ 

ع ف 
ق  كون كل ما ي  ي 

س مه ما  ي  كت  ع ي 
ش  ت  ى  يو ا  ق  ي 

ي  الحق 
حرث  ف  ن ما ي 

 
ح ا س صدي  ي 

ا ع  ، و لكه هر  ب  ي  عر  ت 
وان ى  الدت  ت  وخش  ب  ت  ي  عر  از  ت  لق  اث  الت  اس  اهرون علي  س  ش  و ت 

 
لأ زحمى  ا  ي 

سسى  ي  اث  المق 
ى   ت  شاي 

ت   "اإ
 
 

ي إلرب  ع  إلشهادإتلإلطالع عىل إلمنشور من 
ن
ي ف

ن
إلرإبط إلتاىلي  زيارةرجاء  2018من  إللان

https://tinyurl.com/y8cjta23 
 
 
 

 

https://tinyurl.com/y8cjta23


 

عه اإلعدام -5  

 

ي إلرب  ع عن أحكام وتنفيذ إإلعدإم لإلطالع عىل إلمنشور 
ن
ي ف

ن
 رجاء زيارة إلرإبط إلتاىلي  2018من  إللان

https://tinyurl.com/yaxbbey4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://tinyurl.com/yaxbbey4


 
 
 
 

األطفال اىتهاكات ضد  -6  
 

 

ي إلسجون لإلطالع عىل إلمنشور 
ن
ي إلرب  ع عن إألطفال ف

ن
ي ف

ن
رجاء زيارة إلرإبط إلتاىلي  2018من  إللان

https://tinyurl.com/ycoax4lc 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

https://tinyurl.com/ycoax4lc


تقارير -7  
 2018أبريل 

 

 أبريل 3

 

 2018المشهد الحقوقي النتهاكات حقوؽ اإلنساف في مصر خالؿ شهر مارس 

http://bit.do/ecSch  

 

 أبريل 7

 

تقرير عن انتهاكات األطفاؿ على خلفية سياسية : 2018انتهاكات شهر مارس 

http://bit.do/eee7X    

 

 أبريل 9

 

 2018أبريل  6مارس حتى  31حالة انتهاؾ لحقوؽ اإلنساف في مصر من يوـ 

http://bit.do/edprr   

 

 أبريل 10

 

صحفينا قيد  32: كمصدر بالمنظمة.. تطلق حملة للتضامن مع شوكاف "مراسلوف بال حدكد"

االحتجاز 

http://bit.do/edpsP 

 

 أبريل 11

 

  2018مارس  10إسالـ بعد القبض عليه يوـ تقرير التليفزيوف البلجيكي عن إختفاء 

http://bit.do/edCVT 

 

 2018تقرير ألبرز االنتهاكات بسجوف مصر خالؿ الربع األكؿ من عاـ 

http://bit.do/edCYo 

http://bit.do/ecSch
http://bit.do/eee7X
http://bit.do/edprr
http://bit.do/edpsP
http://bit.do/edCVT
http://bit.do/edCYo


 

 أبريل 12

 

  2018المائة يوـ األكلى من تسلسل زمني ألحكاـ اإلعداـ خالؿ 

http://bit.do/efdxv     

 

 أبريل 13

 

السلطات المصرية ترفع تكلفة المطالبة بوقف االختفاء القسرم 

http://bit.do/edC5s 

 

 أبريل 15

 

 اإلنساف فى مصرالتقرير ربع سنول لحقوؽ : فيديوجراؼ 

http://bit.do/edSs6 

 

 مذبحة فض اعتصاـ رابعةمن الناجين بعد خمس سنوات عن عدد القتلى كممثل النيابة 

 2013أغسطس  14التي كقعت في 

http://bit.do/eee6A  

 

 أبريل 18

 

 2017األطفاؿ القتلي بسيناء خالؿ انفوجراؼ يوضح عدد 

http://bit.do/eee7m 

 

 أبريل 23

 

  أزمة إنسانية تلوح في األفق بسيناء: مصر

http://bit.do/eeDXq 

 

  الشرطة تداهم منازؿ مزارعي المحصوؿ االستراتيجي

http://bit.do/eeRj5 

http://bit.do/efdxv
http://bit.do/edC5s
http://bit.do/edSs6
http://bit.do/eee6A
http://bit.do/eee7m
http://bit.do/eeDXq
http://bit.do/eeRj5


 أبريل 24

 

هيومن رايتس ككتش تنتقد حملة الجيش .. ألف مدني يعيشوف ظركفًا إنسانية صعبة 420

 في سيناء

http://bit.do/eeRkq 

 

 أبريل 30

 

 عن اإلخفاء القسرم" الذباب األزرؽ": كثائقي| التلفزيوف العربي 

http://bit.do/efqXh   

 

 2018مايو 

 

 مايو 1

 

انتهاؾ لحقوؽ اإلنساف في مصر خالؿ شهر أبريل  102| يوـ تحت المجهر  30

http://bit.do/efqQU 

 

تقرير عن حرية الصحافة كالصحفيين  " .. مداد حر يجف.. صاحبة الجاللة "

http://bit.do/efzoN    

 

 مايو 2

 

ن " منبوذ"أنت معتقل سياسي سابق إذف أنت ... في مصر اجتماعيًا كلن تجد عمال

http://bit.do/egKGS   

 

دفتر أحواؿ الصحفيين عشية اليوـ العالمي لحرية الصحافة  

http://bit.do/efqW3 

 

 

 

http://bit.do/eeRkq
http://bit.do/efqXh
http://bit.do/efqQU
http://bit.do/efzoN
http://bit.do/egKGS
http://bit.do/efqW3


مايو  3

 

الحرماف من الحرية بسبب المحاكمات العسكرية للمدنيين في .. كفقنا للتعليمات“تقرير 

 .”مصر

http://bit.do/efUaE   

 

ت الحملة أكقفوا االختفاء القسرم ترصد سبع حا: الصحافة_لحرية_العالمى_اليوـ#فى 

  اختفاء قسرم للصحفيين

http://bit.do/efzpT 

 

على الحكومة المصرية إفساح المجاؿ أماـ الصحفيين .. في اليوـ العالمي لحرية الصحافة

لممارسة عملهم 

http://bit.do/efzrK 

 

مايو  5

 

العدد التاسع من النشرة الحقوقية الشهرية، التي تصدر عن المنظمة .. المؤشر الحقوقي

السويسرية لحماية حقوؽ اإلنساف 

http://bit.do/efUnW 

 

مايو  7

 

االنفرادم في السجوف المصرية إساءة استخداـ الحبس : سحق اإلنسانية: مصر

http://bit.do/efT94 

 

كرقة موقف عن الحبس االحتياطي كاالتهامات المرسلة الفضفاضة 

http://bit.do/efUdp  

 

 

 

 

 

http://bit.do/efUaE
http://bit.do/efzpT
http://bit.do/efzrK
http://bit.do/efT94
http://bit.do/efUdp


 مايو 11

 

اغتياؿ ”بالقضية المعركفة إعالمينا بقضية انتهاكات ضمانات المحاكمة العادلة كالمنصفة 

  “النائب العاـ

http://bit.do/egdtc  

 

 مايو 13

 

آلة الحبس االحتياطي تعمل ذاتينا : معتقلوف لألبد

http://bit.do/egt4f 

 

 مايو 14

 

 2018مايو  11مايو حتى  5أسبوع منذ يوـ  في الحريات

http://bit.do/egt9u 

 

 مايو 17

 

 عن اختفاء أنس البلتاجي

http://bit.do/egKKe 

 

 64سجين رأم ك1000الف حبس أحتياطي ك14الف سجين سياسي في مصر منهم42

 ...صحفي

http://bit.do/egS5N  

 

 مايو 19

 

  2018مايو 18مايو حتى  12أسبوع منذ يوـ  في الحريات

http://bit.do/egS6u 

 

 

 

http://bit.do/egdtc
http://bit.do/egt4f
http://bit.do/egt9u
http://bit.do/egKKe
http://bit.do/egS5N
http://bit.do/egS6u


 مايو 22

 

   تقرير انتهاكات مقار االحتجاز عن شهرم مارس كابريل: مصر

https://bit.ly/2MuJDrJ 

 

 في شماؿ سيناء العسكرية األخيرة الحملةضراكة  عن : هيومن رايتس ككتش

http://bit.do/eiFFQ 

 

مسلحوف بصحبة قوات من الشرطة يقتادكف كائل عباس معصوب العينين إلى مكاف 

مجهوؿ 

http://bit.do/eiKrX 

 

ما بين اإلخفاء القسرم كاالعتقاؿ التعسفي كاإلهماؿ الطبي كعمليات القتل .. سجوف مصر

خارج نطاؽ القضاء كالتعذيب 

http://bit.do/eiKKE 

 

 2018مايو  25مايو حتى  19يوـ حقوؽ اإلنساف من  تانتهاكا

http://bit.do/ekFRb 

 

 مايو 29

 

 'األمن كل شيء'ك' الباحثوف األجانب جواسيس'.. في جامعات مصر

http://bit.do/ekYHi  

 

جسيمة بحق المعتقل أسامة أنس بسجن ليماف المنيا الجديد بعد تعذيبه كصعقه  انتهاكات

كتغريبه في سجن غير معلوـ حتى تاريخه 

http://bit.do/ekYAN  

  

https://bit.ly/2MuJDrJ
http://bit.do/eiFFQ
http://bit.do/eiKrX
http://bit.do/eiKKE
http://bit.do/ekFRb
http://bit.do/ekYHi
http://bit.do/ekYAN


 مايو 31

 

تأخر فتح اللجاف كاستبعاد لمرشحين  :للصحفيينكمنع  إعالميانتخابات عمالية كسط تعتيم 

 األخيرةفي اللحظات 

http://bit.do/ekYBf 

 

أطلقوا سراح هشاـ جعفر فورًا : كحيدًا في زنزانة

http://bit.do/ekYBz 

 

يعتقلوف نشطاء " زكّار الفجر: "مصر

http://bit.do/ekYBS 

 

التفاصيل الكاملة لقرار السيسي بعزؿ مستشار بالنيابة اإلدارية 

http://bit.do/ekYF4  

 

 2018يونيو 

 

 يونيو 1

 

من فراشهم تفاقم القمع في مصر إلى درجة أف قوات السيسي تعتقل النشطاء السلميين 

 . لمجرد انتقاد الحكومة

http://bit.do/ekYEU 

 

 يونيو 2

 

 2018أبرز انتهاكات حقوؽ اإلنساف في مصر خالؿ شهر مايو | المشهد الحقوقي 

http://bit.do/emfTU   

  

http://bit.do/ekYBf
http://bit.do/ekYBz
http://bit.do/ekYBS
http://bit.do/ekYF4
http://bit.do/ekYEU
http://bit.do/emfTU


 

 يونيو 4

 

يوـ تحت المجهر   30

http://bit.do/emkHQ 

 

 يونيو 1مايو حتى  26خالؿ الفترة من « التنسيقية المصرية»رصدت | انفوجراؼ #

http://bit.do/emkJi 

 

 يونيو 5

 

العسكرية للمدنيين في الحرماف من الحرية بسبب المحاكمات .. كفقنا للتعليمات“تقرير 

. ”مصر

http://bit.do/em8Je   

 

العدد العاشر من النشرة الحقوقية الشهرية، التي تصدر عن منظمة .. المؤشر الحقوقي

السالـ الدكلية لحماية حقوؽ اإلنساف 

http://bit.do/emx3g 

 

 يونيو 9

 

 31العدد  – أسبوع_في_الحريات#

http://bit.do/emRkQ 

 

 يونيو 16

 

 32 العدد|  أسبوع_في_الحريات#

http://bit.do/enqMv 

  

http://bit.do/emkHQ
http://bit.do/emkJi
http://bit.do/em8Je
http://bit.do/emx3g
http://bit.do/emRkQ
http://bit.do/enqMv


 

 يونيو 19

 

 السياسي للتنكيل كأداة مصر في االحتياطي الحبس

http://bit.do/enqQa 

 

 يونيو 02

 

تقرير رصدل عن انتهاكات األطفاؿ على خلفية سياسية : 2018انتهاكات شهر مايو 

https://bit.ly/2lw2g3f    

 

 يونيو 21

 

 فماذا.. كزكجها" القرضاكم عال"لػ المصرية السلطات احتجاز على تعقِّب المتحدة األمم

 قالت؟

http://bit.do/enPua 

 

 القتل كسائل بكل العقرب في العمد الموت القتل زنازين العقرب سجن في

http://bit.do/enPwM 

 

 يونيو 22

 

   االحتجاز عن شهرم مارس كابريلتقرير انتهاكات مقار : مصر

https://goo.gl/8XHvBM    

 

 يونيو 24

 

قتل المواطنين داخل أقساـ الشرطة بالتعذيب نهج ال تحيد .. من خالد سعيد إلى أحمد زلط

عنه الداخلية على مر الحكومات 

https://goo.gl/JZzn9k  

 

http://bit.do/enqQa
https://bit.ly/2lw2g3f
http://bit.do/enPua
http://bit.do/enPwM
https://goo.gl/8XHvBM
https://goo.gl/JZzn9k


 يونيو 25

 

 (33)العدد | أسبوع _في_الحريات#

http://bit.do/eooer 

 

 يونيو 26

 

اإليهاـ بالغرؽ .. هذق أبرز كسائل التعذيب: حقوقيوف.. في اليوـ العالمي لمكافحة التعذيب

 كالصعق بالكهرباء كخلع األظافر

https://bit.ly/2IFt3mU 

 

حالة كفاة نتيجة التعذيب أثناء  32: ”عدالة“تقرير لػ مركز .. ”تعذيب أفضى إلى موت“

 ”المطرية“ربعهم بػ .. 2014االحتجاز منذ 

https://bit.ly/2NcrUXo 

 

.. تضاعف كتحوّؿ لمنهج دكلة: عايدة سيف الدكلة.. مناهضة التعذيبفي اليوـ العالمي ؿ

 قدمنا قانونا لوقفه فكاف الرد محاكمتنا: كالبرعي

https://bit.ly/2lO2umA 

 

 يونيو 27

 

 مجازر باسم القانوف.. مصر: بركمو

https://goo.gl/A9MzLC   

 

 يونيو 28

 

مجازر باسم القانوف .. مصر | شيفرة 

http://bit.do/eoryn 

  

http://bit.do/eooer
https://bit.ly/2IFt3mU
https://bit.ly/2NcrUXo
https://bit.ly/2lO2umA
https://goo.gl/A9MzLC
http://bit.do/eoryn


 يونيو 29

 

معاناة ذكم المعتقلين 

http://bit.do/eorx8 

 

 

 

رجاء الذهاب إلى الرابط التالي  2018لإلطالع على تفاصيل تقارير الربع الثاني من 

https://tinyurl.com/y8zoy5ed 

 

 

 

 

 

  

http://bit.do/eorx8
https://tinyurl.com/y8zoy5ed


صيلابالتف روابط  -8  
 

 2018يونيو  –أبريل  بحسب إلموضوع 

 https://tinyurl.com/yc4lacuq  إلقتل أخبار أرشيف

ي أماكن إالحتجازإلوفاة  أخبارأرشيف 
ن
  https://tinyurl.com/yao6qamh ف

  https://tinyurl.com/y8e933sz إلتعذيب إلفردي /إلتكدير أخبار أرشيف

  https://tinyurl.com/y8l27pso إلتعذيب إلجماعي /إلتكدير أخبار أرشيف

ي أماكن إالحتجازإ إإلهمال أخبار أرشيف
ن
ي ف   https://tinyurl.com/yd5u9xbf لطت 

  https://tinyurl.com/y8tflecg أرشيف أخبار إالختفاء إلقشي

  https://tinyurl.com/yade74jg أرشيف أخبار إلظهور بعد إختفاء

  https://tinyurl.com/yasz7zr7 أرشيف أخبار عنف إلدولة

 2018يونيو  –يناير  بحسب إلشهور 

 https://tinyurl.com/yczzagsd 2018 أبريل أرشيف

 https://tinyurl.com/y7sz9pp3 2018 مايو أرشيف

 https://tinyurl.com/yb7pwvsd 2018 يونيو أرشيف

  https://tinyurl.com/ydbm48cd  2018أرشيف إلرب  ع إألول من 

 

https://tinyurl.com/yc4lacuq
https://tinyurl.com/yao6qamh
https://tinyurl.com/y8e933sz
https://tinyurl.com/y8l27pso
https://tinyurl.com/yd5u9xbf
https://tinyurl.com/y8tflecg
https://tinyurl.com/yade74jg
https://tinyurl.com/yasz7zr7
https://tinyurl.com/yczzagsd
https://tinyurl.com/y7sz9pp3
https://tinyurl.com/yb7pwvsd
https://tinyurl.com/ydbm48cd


الجداول -9  
القتل 

 الرابط كسيلة القتل المحافظة المكاف المهنة السن االسم العدد تاريخ النشر

       تكفيرم 6 ابريل1
شماؿ ككسط 

 سيناء
http://bit.do/ecGAp 2018حملة سيناء   

http://bit.do/ecGKS حملة أمنية  سوهاج الصوامعة  عامل 22 نادر ؼ 1 ابريل2  

http://bit.do/ecGKS حملة أمنية  سوهاج الصوامعة  عامل 25 بساـ ؾ 1 ابريل2  

       تكفيرم 4 ابريل8
شماؿ ككسط 

 سيناء
http://bit.do/eddef 2018حملة سيناء   

http://bit.do/eeuWJ 2018حملة سيناء  كسط سيناء       ناصر أبو زقوؿ 1 ابريل18  

       تكفيرم 30 ابريل25
شماؿ ككسط 

 سيناء
https://bit.ly/2FnVWCB 2018حملة سيناء   

 مجند   ميخائيل فرحات سعد 1 ابريل27
الكتيبه الثانيه 

 بالعريش 
http://bit.do/ee4Zc رصاصة في الظهر شماؿ سيناء  
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 الرابط كسيلة القتل المحافظة المكاف المهنة السن االسم العدد تاريخ النشر

http://bit.do/efztt مطاردة مع الشرطة القليوبية القناطر الخيرية     سيد سالمة احمد عبد الحميد 1 مايو3  

 1 مايو3
صبحى سالمة أحمد 

 عبدالحميد
http://bit.do/efztt مطاردة مع الشرطة القليوبية القناطر الخيرية      

http://bit.do/efJkL مطاردة مع الشرطة قنا منطقة الجزيرية    35 شرؼ الدين حجازل  1 مايو6  

http://bit.do/efJkv مطاردة مع الشرطة القليوبية قرية أبو الغيط     مواطنين 3 مايو6  

 شماؿ سيناء       طفل سيناكم 1 مايو10
اغتياؿ بواسطة الضابط محمد 

 عامر
http://bit.do/efUkZ  

http://bit.do/ecGAp
http://bit.do/ecGKS
http://bit.do/ecGKS
http://bit.do/eddef
http://bit.do/eeuWJ
https://bit.ly/2FnVWCB
http://bit.do/ee4Zc
http://bit.do/efztt
http://bit.do/efztt
http://bit.do/efJkL
http://bit.do/efJkv
http://bit.do/efUkZ


       عنصر مسلح 21 مايو10
شماؿ ككسط 

 سيناء
http://bit.do/egdkH 2018حملة سيناء   

       تكفيرم 19 مايو17
شماؿ ككسط 

 سيناء
http://bit.do/egKG8 2018حملة سيناء   

 1 مايو27
إبراهيم محمد عبدالحميد 

 متولى
http://bit.do/ekFP7 تصفية الجيزة أكتوبر 6مدينة    28  

       تكفيرم 8 مايو29
شماؿ ككسط 

 سيناء
http://bit.do/ekFTV 2018حملة سيناء   

 
56 

       

 الرابط كسيلة القتل المحافظة المكاف المهنة السن االسم العدد تاريخ النشر

http://bit.do/ekYCw تعذيب   أثناء االختفاء     رأفت الرشيدم  1 يونيو1  

http://bit.do/emRty حملة أمنية شماؿ سيناء العريش     غير محددم الهوية 4 يونيو11  

       غير محددم الهوية 12 يونيو21
شماؿ ككسط 

 سيناء
http://bit.do/enPx7 2018حملة سيناء   

       غير محددم الهوية 20 يونيو21
شماؿ ككسط 

 سيناء
http://bit.do/enPx7 2018حملة سيناء   

https://goo.gl/KP11Bh حملة أمنية أسيوط حي السوهاجية      ع.محمد  1 يونيو27  

https://goo.gl/KP11Bh حملة أمنية أسيوط حي السوهاجية      مجهولي الهوية 3 يونيو27  

https://goo.gl/ya3exu حملة أمنية البحيرة       غير محددم الهوية 6 يونيو28  
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http://bit.do/egdkH
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http://bit.do/ekFP7
http://bit.do/ekFTV
http://bit.do/ekYCw
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 الوفاة في مكان االحتجاز
 

تاريخ 

 النشر
 الرابط تفاصيل السبب المحافظة المكاف السن االسم

 ابريل3
محمد عبدالعليم محمد 

 طواش
http://bit.do/ecSbz ذبحة صدرية  إهماؿ طبي البحيرة سجن كادم النطركف 54  

 طبي إهماؿ القاهرة سجن طرق   إبراهيم السيد علي ابريل10
رغم حصوله على افراج صحي من 

 عنهشهرين لم يتم االفراج 
http://bit.do/edpph  

 
2 

      
تاريخ 

 النشر
 الرابط تفاصيل السبب المحافظة المكاف السن االسم

 55 عبدربه حسن عبدالغني  مايو3
سجن قوات أمن 

 العاشر من رمضاف
http://bit.do/efzpf صدر طبي إهماؿ الشرقية  

 مايو8
هشاـ شعباف حسن 

 علي محمد الهالكم 
http://bit.do/efUmN غير مذكور طبي إهماؿ القاهرة سجن استقباؿ طرق 42  

 أسواف قسم اكؿ أسواف 43 ـ. ش مايو16
 بعد ساعة من القبض عليه

  
http://bit.do/egKHM  

http://bit.do/ekFHZ فشل كلوم طبي إهماؿ القاهرة سجن ليماف طرق   خالد شحاته  مايو26  

   سجين مايو26
قسم شرطة ركض 

 الفرج
http://bit.do/ekFNn   شجار؟ القاهرة  

 الجيزة قسم إمبابه   ع.حسين مايو29
 بعد ساعات من القبض عليه

  
http://bit.do/ekYEf  
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تاريخ 

 النشر
 الرابط تفاصيل السبب المحافظة المكاف السن االسم

http://bit.do/emyfy شنقا انتحار اإلسكندرية قسم شرطة العطارين 20 ض. ؾ يونيو6  

http://bit.do/em8G7 معاؽ ذهنيا أصيب بنزيف طبي إهماؿ القاهرة     محمد مكرـ سلومة يونيو14  

http://bit.do/ecSbz
http://bit.do/edpph
http://bit.do/efzpf
http://bit.do/efUmN
http://bit.do/egKHM
http://bit.do/ekFHZ
http://bit.do/ekFNn
http://bit.do/ekYEf
http://bit.do/emyfy
http://bit.do/em8G7


 طبي إهماؿ القاهرة مستشفى سجن طرق 53 أحمد عبد المعبود يونيو16
بتر للقدـ،  سكر، بواسير، جلطات،

 مضاعفات الجراحة
http://bit.do/enqMG  

 الشرقية سجن جمصه 57 حساـ السيد سالم يونيو17
 إدارة السجن ترفض إبداء أسباب الوفاة

  
http://bit.do/enqM4  

 يونيو21
احمد عبد هللا محمد عبد 

 هللا
 القاهرة سجن طرق شاب

 فضل يضرب نفسه لحد ما مات: الداخلية

  
http://bit.do/enPBQ  

 يونيو22
محمود محمد عبد 

 المقصود قريطم
 شاب

مركز شرطة حوش 

 عيسى
http://bit.do/enPDK   تعذيب؟ البحيرة  

 28 السيد عيد احمد يونيو23
قسم شرطة حدائق 

 القبة
 تعذيب القاهرة

شهود بيقولوا انه اتخانق مع امين 

شرطة على القهوة كشتمه باألـ 

 4الساعه  حواليفردها له، أعتقلوق 

 المغرب 7عصرا كمات قرب الساعة 

http://bit.do/enPC3  

 يونيو25
عبدالرحمن إبراهيم 

 الجبرتي 
https://goo.gl/R9ATLE قبل استكماؿ اجراءات النقض إعداـ     26  
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http://bit.do/enqMG
http://bit.do/enqM4
http://bit.do/enPBQ
http://bit.do/enPDK
http://bit.do/enPC3
https://goo.gl/R9ATLE


 التعذيب الفردي/سوء المعاملة
 

تاريخ 

 النشر
 الرابط المحافظة المكاف المهنة السن االسم

http://bit.do/ecGKA القاهرة العقربسجن      أنس مصطفى مرسي ابريل2  

http://bit.do/ecGGy القاهرة سجن العقرب صحفي   معتز كدناف ابريل2  

http://bit.do/ec3pf الدقهلية سجن جمصة      عدناف محمد راشد ابريل6  

http://bit.do/ec3pf الدقهلية سجن جمصة      محمد محمد راشد ابريل6  

http://bit.do/edphg   أثناء االختفاء طالب أزهر 28 عادؿ ابريل9  

http://bit.do/edSfT   أثناء االختفاء   28 اسالـ خليل ابريل14  

http://bit.do/edSq5   أثناء االختفاء     عمرك جماؿ ابريل15  

http://bit.do/edSxV الفيوـ سجن الفيوـ العمومي إماـ كخطيب 33 عبدالرحمن محمد عبدالبصير  ابريل16  

http://bit.do/eeeYY   أثناء االختفاء     جالؿ البحيرم ابريل17  

http://bit.do/eee5b المنيا سجن المنيا     ابراهيم الشعراكم ابريل17  

http://bit.do/eee7E   أثناء االختفاء طالب   عبد هللا رأفت أحمد ابريل18  

http://bit.do/eeu2P   أثناء االختفاء     نور الدين أحمد ابريل20  

http://bit.do/eeD7T   أثناء االختفاء   طفل محمد حساـ حسن حسين ابريل23  

http://bit.do/eeD7T   أثناء االختفاء   طفل محمد عادؿ عبد الحميد ابريل23  
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تاريخ 

 النشر
 الرابط المحافظة المكاف المهنة السن االسم

http://bit.do/efqXD القليوبية القناطرسجن  صحفية   سارة زيداف   مايو1  

http://bit.do/ecGKA
http://bit.do/ecGGy
http://bit.do/ec3pf
http://bit.do/ec3pf
http://bit.do/edphg
http://bit.do/edSfT
http://bit.do/edSq5
http://bit.do/edSxV
http://bit.do/eeeYY
http://bit.do/eee5b
http://bit.do/eee7E
http://bit.do/eeu2P
http://bit.do/eeD7T
http://bit.do/eeD7T
http://bit.do/efqXD


http://bit.do/efqWw القاهرة سجن العقرب باحث   هشاـ جعفر مايو1  

   أحمد عبدهللا فرج  مايو3
طالب بجامعة 

 الزقازيق
http://bit.do/efztc المنيا سجن المنيا  

http://bit.do/egdjz الحيزة قسن شرطة امبابه محامي   رامي طلعت حلمي مايو6  

http://bit.do/egdrK القاهرة سجن طرق صحفي   احمد دكمة  مايو11  

http://bit.do/egdtc القاهرة أمن الدكلة     احمد حمدم مصطفى مايو11  

http://bit.do/egdrT الشرقية أمن الزقازيق طالب هندسة   محمد أحمد عبد الحميد عنتر مايو11  

http://bit.do/eguaZ القاهرة سجن العقرب     جهاد الحداد مايو12  

http://bit.do/egKHB القاهرة سحن طرق تحقيق     أيمن كامل حساف  مايو16  

http://bit.do/egKHB القاهرة سحن طرق تحقيق     عاطف عبد هللا ركبي مايو16  

http://bit.do/egKHB القاهرة سحن طرق تحقيق     محمد على إبراهيم مايو16  

 مايو16
السادات عبد الرحيم عبد 

 السالـ 
http://bit.do/egKHB القاهرة سحن طرق تحقيق      

http://bit.do/egKHB القاهرة سحن طرق تحقيق     فتحي احمدسيد  مايو16  

http://bit.do/egKHB القاهرة سحن طرق تحقيق     أحمد على عبد المالك مايو16  

http://bit.do/egKHB القاهرة سحن طرق تحقيق     إبراهيم السيد فوزل مايو16  

http://bit.do/egKHB القاهرة سحن طرق تحقيق     إسالـ منصور عبدق مايو16  

http://bit.do/egKHB القاهرة سحن طرق تحقيق     مصطفى الركبي مايو16  

http://bit.do/egKHB القاهرة سحن طرق تحقيق     عالء على سيد مايو16  

http://bit.do/egKHB القاهرة سحن طرق تحقيق     عبد المولى احمد عبد المولى مايو16  

http://bit.do/egKHB القاهرة سحن طرق تحقيق     رجب على رمضاف  مايو16  

http://bit.do/egKHB القاهرة سحن طرق تحقيق     عماد حمدم رمضاف  مايو16  

http://bit.do/egKHB القاهرة سحن طرق تحقيق     محمد سليماف صديق  مايو16  

http://bit.do/egKHB القاهرة سحن طرق تحقيق     كليد السيد على  مايو16  

http://bit.do/efqWw
http://bit.do/efztc
http://bit.do/egdjz
http://bit.do/egdrK
http://bit.do/egdtc
http://bit.do/egdrT
http://bit.do/eguaZ
http://bit.do/egKHB
http://bit.do/egKHB
http://bit.do/egKHB
http://bit.do/egKHB
http://bit.do/egKHB
http://bit.do/egKHB
http://bit.do/egKHB
http://bit.do/egKHB
http://bit.do/egKHB
http://bit.do/egKHB
http://bit.do/egKHB
http://bit.do/egKHB
http://bit.do/egKHB
http://bit.do/egKHB
http://bit.do/egKHB


http://bit.do/egKHB القاهرة سحن طرق تحقيق     مصطفى عبد التواب  مايو16  

http://bit.do/egKHB القاهرة سحن طرق تحقيق     كماؿ الباشا  مايو16  

http://bit.do/egKHB القاهرة سحن طرق تحقيق     محمد عبد العزيز حميدة مايو16  

http://bit.do/egKHB القاهرة سحن طرق تحقيق     عمر محمود إبراهيم مايو16  

http://bit.do/eiGn4 الجيزة مقر األمن الوطني بالشيخ زايد مصور صحفي   بالؿ كجدم مايو21  

http://bit.do/eiJ8X القاهرة سجن العقرب صحفي   حمدم الزعيم مايو23  

http://bit.do/ekFAD القاهرة سجن طرق     حازـ صالح أبوإسماعيل  مايو24  

http://bit.do/ekFz8 المنيا ليماف المنيا مهندس 35 أسامة انس محمود  مايو25  

http://bit.do/ekFHT القاهرة األمن الوطني أثناء االختفاء     فاطمه موسى مايو26  

http://bit.do/ekFJb االسكندرية سجن الحضرق طالب   هشاـ ناصر مايو27  

http://bit.do/ekFJb االسكندرية سجن الحضرق     محمد جودق مايو27  

http://bit.do/ekFJb االسكندرية سجن الحضرق     عمرك مقابل مايو27  

http://bit.do/ekYAN المنيا سجن المنيا مهندس 35 اسامة انس محمود مايو29  

 حجز محكمة الجنح     موظف مايو31
القاهرة 

 الجديدة
http://bit.do/ekYDs  
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تاريخ 

 النشر
 الرابط المحافظة المكاف المهنة السن االسم

http://bit.do/ekYGv   أثناء االختفاءأمن الدكلة      محمد دكمه يونيو1  

 يونيو2
عبد الرحمن محمد عبد 

 المقصود محمد عبد الهادم 
http://bit.do/emfS2 القاهرة سجن العقرب   27  

     سميه ماهر حزيمة يونيو3
معركؼ بدكف زيارة حبس انفرادم في مكاف غير 

 شهور 8لمدة 
  http://bit.do/emfUb  

http://bit.do/emkG7 البحيرة سجن كادم النطركف طالب   عمر مصطفى غريب يونيو4  

 يونيو4
محمد إبراهيم محمد رضواف 

 (أكسجين)
http://bit.do/emkHj القاهرة سجن طرق تحقيق صحفي    

http://bit.do/egKHB
http://bit.do/egKHB
http://bit.do/egKHB
http://bit.do/egKHB
http://bit.do/eiGn4
http://bit.do/eiJ8X
http://bit.do/ekFAD
http://bit.do/ekFz8
http://bit.do/ekFHT
http://bit.do/ekFJb
http://bit.do/ekFJb
http://bit.do/ekFJb
http://bit.do/ekYAN
http://bit.do/ekYDs
http://bit.do/ekYGv
http://bit.do/emfS2
http://bit.do/emfUb
http://bit.do/emkG7
http://bit.do/emkHj


http://bit.do/emkKY البحيرة سجن كادم النطركف   39 راضي محمد راضي عبدالمولي  يونيو4  

http://bit.do/emx3x القاهرة سجن العقرب صحفي   حمدم الزعيم يونيو6  

http://bit.do/emx3Q القاهرة قسم شرطة الخليفة     اسماء عبد الحميد يونيو6  

http://bit.do/emx7r القاهرة سجن العقرب     سيد مشاغب يونيو7  

http://bit.do/enqNC االسكندرية سجن برج العرب     عصاـ محمد محمود عقل يونيو17  

 يونيو17
عبدالرحمن محمد محمد 

 عبدالرحمن صالح
http://bit.do/enqNC االسكندرية سجن برج العرب      

http://bit.do/enPDs المنوفية سجن شبين الكوـ     البعالكممحمد  يونيو22  

https://bit.ly/2ly8Y91 القاهرة قسم شرطة حدائق القبة   28 احمد السيد عيد يونيو23  

https://bit.ly/2toLXJZ القاهرة  2طرة شديد الحراسة  محامي   إبراهيم متولي يونيو23  

https://bit.ly/2MnaENR المنوفية سجن شبين الكوـ      محمد البعالكم  يونيو23  

https://bit.ly/2MpGSs3 الشرقية سجن الزقازيق العمومي طالب   عبدالرحمن الشويخ يونيو24  

https://goo.gl/1TwwXx القليوبية سجن القناطر     عال القرضاكم يونيو26  

 يونيو29
معتز مصطفى حسن كامل 

 عبدهللا
http://bit.do/eorxr   أثناء االختفاء      
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التعذيب الجماعي /التكدير
 

تاري    خ 
 إلنشر 

 إلرإبط إلمحافظة إلمكان إلحدث

1-Apr 
ى ألشهم قبل  إضهم عل إلتفتيش إلمهير ب بعد إعير ى تعرضوإ لالعتدإء بالضى إلمعتقلير

ي إلدخول للزيارة كما تم تجريد إلعنابر من 
، ومنع دخول إلثلج ما تتسبب فى ى إلبطاطير

 فساد إألطعمة
 http://bit.do/ecGz5 إلمنيا سجن إلمنيا

5-Apr 

ى "منع وصول  ، لمستحقيه من إلمحتجزين، ويقومان -وهو طعام إلسجن" -إلتعيير
تسليم وإستالم كما أشارت إلشكوى لرفض ؤدإرة إلسجن . بالتضف فيه بمعرفتهما

، مثل توكيالت إلمحامي وإلمعاشات  ى ى إلسياسيير إألورإق إلرسمية إلخاصة بالمعتقلير
ها ي إلسجن، وإستالم إلمرتبات، وغير

ي تثبت وجودهم فى
 وإألورإق إلنر

 http://bit.do/ec3pq إلدقهلية سجن إلمنصورة إلعمومي 

12-Apr 

يض ود ة إلير ي إليوم لكل  20خول إلحمام هي فير
 3معتقل، بمعدل  16دقيقة فقط فى

ي إلحمام، ومن يتأخر يتم إصطحابه للتأديب
تكدس . دقائق ونصف لكل معتقل فى
ي مير ونصف 6إلزنازين، حيث يتم وضع 

ين فى ي زنزإنة مير
ى فى ى . معتقلير تجريد إلمعتقلير

، من أجل إلتضييق عليهم  ى منع .  وتكديرهممن إلمالبس وحلق شعرهم كل يومير
دقيقة فقط  15إلزيارة مدتها . دخول جميع أنوإع إألكل لهم عدإ كمية قليلة من إألرز

 .وتتم من خلف سلك ال يسمح بسماع وال رؤية إألهاىلي بشكل جيد

 http://bit.do/edCZi إلغربية سجن طنطا

14-Apr 

ي تمارس بحقهم، إستغاثة إلنقاذ معتقلي سجن 
ليمان إلمنيا إلجديد من إالنتهاكات إلنر

وكشف إالهاىل فى بيان صادر عنهم عن تصاعد إالنتهاكات بعد . من قبل ؤدإرة إلسجن
شكوإهم من قبل ؤدإرة بسجن ليمان إلمنيا إلجديدة بحقهم وحق ذوي  هم أثناء إلزيارة 

ي ظل إلتعنت وسوء إلمعاملة أثناء تفتيش إلنساء فضال عن
منع دخول إلمالبس  فى

كما ذكر إألهاىل أن مباحث . وإلعالج ألصحاب إإلمرإض ما يعرض حياتهم للخطر 
ى بشكل شبه يوم مدعومة بقوإت من إلقوة  إلسجن تقوم باقتحام غرف إلمعتقلير

إلضاربة من قوإت إألمن إلمركزي وإلكالب إلبوليسية ويجردون إلزنازين من إلمتعلقات 
ى ومن إلشخصية وإالغطية وإل مالبس وإلنر يتم حرقها وسط تروي    ع وإهانة للمعتقلير

يعي  عن رفض لهذه إالنتهاكات يتم إلزج به دإخل غرف إلتأديب وإلحبس إالنفرإدى 
ب  بعد حلق شعره وإالعتدإء عليه بالضى

 http://bit.do/edSrG إلمنيا سجن إلمنيا إلعمومي 

http://bit.do/ecGz5
http://bit.do/ec3pq
http://bit.do/edCZi
http://bit.do/edSrG


14-Apr 

ى من إلعالج ومنعهم من تجريد  ى من إألغطية وإلسخانات، تجريد إلمعتقلير إلمعتقلير
ي 
ى عالزنازين وإلخروج للمستشفى فى إلمستشفى وإالكتفاء بان بمرور إحد إلممرضير
ين  ب وإالهانات وإلبذإءإت من قبل مخي  ى للضى أضيق إلحدود، تعرض إلمعتقلير

يض ودخول وعل رإسهم إلضابط وإئل، منع إل. إلمباحث وضباطهم  ى من إلير معتقلير
،  6إلمكتبة، إكتظاظ إلزنازين وإلنر مساحتها إقل من خمسة إمتار مرب  ع وب  ها  ى معتقلير
ى عليهم تحت سمع وبض إدإرة إلسجن ولم تحرك ساكنا  تعدى إلجنائير

 http://bit.do/edSsf إلغربية سجن طنطا إلعمومي 

17-Apr 

ي يتعرض لها ذوي  هم شكا 
أهاىلي معتقلي سجن ليمان إلمنيا، من تزإيد إالنتهاكات إلنر

دإخل محبسهم عل يد ؤدإرة إلسجن، من حفالت للتعذيب وإالعتدإءإت إلعشوإئية 
وقالت زوجة أحد . عل أبنائهم، وتغريب عدد منهم ؤىل سجون نائية سيئة إلسمعة

ال ى ى ؤن ؤدإرة إلسجن تعتدي عل إليى ى عل ذمة قضايا سياسية إلمعتقلير ء إلمحبوسير
بشكل شبه يومي بقوإت إألمن إلمركزي وإلكالب إلبوليسية، ويجردون إلزنازين من 

ى  ضير إلمتعلقات إلشخصية وإألغطية وإلمالبس ثم حرقها أمام أعينهم، وحبس إلمعير
ب  منهم دإخل غرف إلتأديب إالنفرإدية بعد حلق شعره وإالعتدإء عليه بالضى

ي 
 http://bit.do/eee5b إلمنيا إ إلعمومي سجن إلمنى

17-Apr 

ندإء من دإخل كهف إلظالم وإلمأساة، تبدأ عندما تم منع تريض إلشمس عن 
ي تحتوي علي إلكالسيوم حيث 

ى منذ عام تقريبا، ومع نقص كمية إألغذية إلنر إلمعتقلير
ى فقط  يوم إلثالثاء، أو مثلها يوم إلجمعة هذه جملة ما ال يحصل إلفرد ؤال علي بيضيتير

ي إألسبوع
ى ال يصل للفرد ؤال عن . يحصل عليه إلفرد من إلكالسيوم فى ى فاللي  ال إللي 

يا عبارة عن عبوة وإحده  أشهر مما ينذر بكارثة ظهرت  ٣مللي كل  ٢٥طريق إلكافتير
ي أن أحد بوإدرها باألمرإض إلمتعلقة بالعظام وإألسنان وكذإلك إألمرإض 

إلجلدية، حنر
، فضال عن تدهور إلحالة إلصحية  ى فقد جميع أسنانه إألمامية إلعليا وإلسفلي إلمعتقلير

 .لقلة وضعف إلتغذية

 http://bit.do/eee82 إلقاهرة سجن إلعقرب

22-Apr 
ى دإخل سجن ليمان إلمنيا النتهاكات جسمية  ب عل يد يتعرض إلمعتقلير منها إلضى

عمر إلدرديرى، وقوإت من إلقوإت إلخاصة، كما قام بتجريد إلزنازين / إلضابط
ي 
ى إلمرذى  بالكامل، كما يتم منع إلدوإء عن إلمعتقلير

 http://bit.do/eeDWz إلمنيا سجن ليمان إلمنيا

http://bit.do/edSsf
http://bit.do/eee5b
http://bit.do/eee82
http://bit.do/eeDWz


24-Apr 

 ، ى عل ذمة قضايا سياسية، يومهم دخل معتقلو سجن طنطا إلعمومي إلمحبوسير
ي 
إب إلمفتوح عن إلطعام؛ إحتجاًجا عل سوء إلمعاملة إلنر ي إإلضى

إلحادي عشر فى
بون عن إلطعام عدة . يتعرضون لها، وإلتنكيل بهم من ِقبل ؤدإرة إلسجن وحدد إلمضى

إب عن إلطعام من بينها إلتعنت خالل تفتيش إلزيارإت بإفس إد أسباب دفعتهم لإلضى
 عن منع ما يقارب

ا
من أصناف إلطعام، باإلضافة ؤىل قلة % 90إألطعمة وتلويثها فضًل

ى ذوي  هم 10مدة إلزيارة ؤىل   بينهم وبير
ا
وأوضحوإ أن ؤدإرة . دقائق، ووضع أسالك حائًل

إلسجن جردتهم من إألغطية، وسخانات إلطعام، وإألدوية، باإلضافة ؤىل منعهم من 
ى عل إلزنازين، ومنعهم من إلذهاب لمستشفى إلسجن وإال كتفاء بمرور أحد إلممرضير

يض ودخول إلمكتبة ب وإإلهانة . إلير بون عن إلطعام من تعرضهم للضى وشكا إلمضى
ى عل إالعتدإء  ي إلسجن، وتحريض إلسجناء إلجنائيير وإلسباب من قبل ضباط ومخي 

ن دورإت وإستغاث إلمعتقلون من تكدس أعدإدهم دإخل إلزنازين، وخلوها م. عليهم
إلمياه، وعدم إلسماح لهم بدخول دورإت إلمياه ؤىل مرة وإحدة يومًيا، ما يدفعهم 

ي أوعية دإخل إلزنازين ما يؤدي ؤىل إرتفاع نسبة غاز إلنشادر وإألمونيا 
لقضاء حاجتهم فى

ي تسبب زيادة حاالت إإلغماء ويعرض لإلصابة بالكثير من إألمرإض
 .إلنر

 http://bit.do/eeRnX إلغربية سجن طنطا إلعمومي 

 9    
تاري    خ 
 إلنشر 

 إلرإبط إلمحافظة إلمكان إلحدث

 مايو11

استغاثة من ذكم المواطنين المصريين المعتقلين بسجن استقباؿ طرة، تؤكد 

فيتعرض المعتقلين على يد رئيس . تعرضهم لالنتهاكات جسيمة داخل السجن

طارؽ مرسي، لمصادرة / إيهاب سمرة، كالضابط/ الضابطمباحث السجن 

متعلقاتهم الشخصية من مالبس، أطعمة، كأدكية، في الساعة الواحدة بعد 

كما يتعرض المعتقلين إلرهاب كتكدير بتعليمات من ضباط األمن . منتصف الليل

الوطني، كعلى يد الضابطين المذكورين، عند اعتراضهم على حمالت التفتيش في 

اعات المتأخرة بالمخالفة لالئحة السجوف كمصادرة المتعلقات الشخصية، الس

يومنا،  15كمن يعترض على ذلك يتم كضعه في الحبس اإلنفرادم لمدد تصل لػ

كأضاؼ ذكم . مما يصيب كبار السن كالمرضى بأعباء فوؽ أعباء االعتقاؿ

كما . اصة للنساءالمعتقلين أنهم يتعرضوف لإلهانة كإهدار الكرامة عند الزيارة كخ

رغم عدـ صدكر أم قرار  900تم منع الزيارة عن المعتقلين على ذمة القضية 

إيهاب سمرة، متحدثنا لذكم المعتقلين / بمنع الزيارة، كهو تعنت فقط من الضابط

 ".اإلخواف ملهمش زيارة عندم"

http://bit.do/egdtp القاهرة سجن استقباؿ طرق  

http://bit.do/eeRnX
http://bit.do/egdtp


 مايو15

قاـ ايهاب سمرق رئيس مباحث سجن االستقباؿ بطرق ك احمد مراد ضابط االمن 

لجهه غير  ٣١٦معتقل من معتقلي القضيه  ٣٠الوطنى بسجن الالستقباؿ بتغريب 

معلومه بعد االعتداء عليهم كتجريدهم من اغراضهم الشخصيه كمالبسهم 

سن المعتقلين اك ظركفهم المرضيه من اهانتهم كلم يمنعه كبر ... كادكيتهم 

 كسبهم كتجريدهم من متعلقاتهم الشخصيه

http://bit.do/egud7 القاهرة سجن استقباؿ طرق  

 مايو15

ممنوعه من الزيارق منذ عاـ كامل باكامر ضابط االمن الوطنى احمد  ٣١٦القضيه 

محركموف من االطمئناف على اكالدهم كذكيهم بالمخالفه المعتقلوف ... مراد 

 ..للقانوف 

http://bit.do/egud7 القاهرة سجن استقباؿ طرق  

 مايو16

معتقالن من المحبوسين على ذمة القضية  19رحلت إدارة سجن استقباؿ طرة 

فيما جردت . أم أسباب معلنةمايو، دكف  8إلى سجن طرة تحقيق يوـ  316رقم 

إدارة سجن طرة تحقيق المعتقلين من متعلقاتهم الشخصية حتى من مالبسهم 

كحرقتها، كلم تترؾ لكل معتقل إال قطعة مالبس صغيرة تستر عورته، قبل أف 

تعتدم عليهم بالسباب كالضرب المبرح الذم أفقد بعضهم الوعي كالقدرة على 

، «اإليراد»ككضعهم في غرؼ غير آدمية تدعى الحركة، كتحلق شعر المعتقلين 

 بحسب ما شكا أهالي المعتقلين

http://bit.do/egKHB القاهرة سجن طرق تحقيق  

 مايو22

استغاثة إلنقاذ معتقلي سجن طرة تحقيق من االنتهاكات التي تمارس بحقهم، 

المعتقلين، إثر اعتداء قوات األمن عليهم كذلك بعد سماع األهالي صراخ 

 .باستخداـ الكالب البوليسية

 http://bit.do/eiHgB القاهرة سجن طرق

 http://bit.do/eiKXg القاهرة سجن العقرب حرماف من الزيارة كالمالبس كالرعاية الطبية  مايو23

 مايو25

عز / استغاثة مما يحدث من انتهاكات داخل سجن المنيا الجديد على يد الضابط 

حيث ذكر في االستغاثة . عمرك الدرديرم/ شعباف كمفتش منطقة سجوف المنيا 

أنه يتم تفتيش ذكم المسجونين أثناء دخولهم للزيارة بطريقة مهينة جدا تصل لحد 

إدارة السجن أجبركا الزائرين على خلع مالبسهم عنوة كعند التحرش كأف 

اعتراض البعض قاـ الضابط عز شعباف بطردهم في الخارج كذكر لهم أنهم 

لماذا " محمد عبد السالـ قاؿ / ليس لهم زيارة كعند الشكوم لمأمور السجن 

كبسبب السجاؿ السابق تم احتجاز زكجة احد المسجونين ". ترفضوف التفتيش 

 .كة داخل السجن كتم االعتداء عليها بالضرب داخل احدم الغرؼ عن

 http://bit.do/ekFz8 المنيا سجن ليماف المنيا

http://bit.do/egud7
http://bit.do/egud7
http://bit.do/egKHB
http://bit.do/eiHgB
http://bit.do/eiKXg
http://bit.do/ekFz8


 مايو27

شديد الحراسة  992داخل سجن  h1w2استغاث عدد من أهالي معتقلي عنبر 

كأكضح . ، كالمعركؼ بالعزؿ، من تزايد االنتهاكات بحق ذكيهم(العقرب_سجن#)

األهالي أف معاناة ذكيهم تتزايد مع موجة الحر التي تشهدها مصر في الفترة 

الحالية، حيث ترفض إدارة السجن تركيب مراكح كشفاطات الهواء داخل الزنازين 

افذها، ما يزيد من درجات الحرارة كيؤدم إلى اختناؽ في ظل إغالؽ جميع من

كأشار ذكم المعتقلين إلى أف إدارة السجن طلبت من كل أسرة . المعتقلين

جنيه؛ إلصالح كتركيب المراكح كالشفاطات إال أنها نقضت  1000معتقل إيداع 

 .كعدها بعد تحصيل المبالغ المطلوبة

 http://bit.do/ekFJA القاهرة سجن العقرب
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تاريخ 

 النشر
 الرابط المحافظة المكاف الحدث

 يونيو1

معتقلين لسجن قنا، بينهم معتقلين من  6قامت إدارة سجن المنيا بتغريب 

معتقلين لسجن الوادم  9االسكندرية كاإلسماعيلية كالجيزة، كما قامت بتغريب 

مفتش مباحث -عمرك الدرديرم /أصابع اإلتهاـ للضابط المعتقلوف كجهوا . الجديد

أحمد قساـ، بالوقوؼ كراء االنتهاكات التي /السجن، كضابط األمن الوطني

 .يتعرضوف لها، كالتي يتعرض لها ذككهم في الزيارات

http://bit.do/ekYGX المنيا سجن المنيا  

 يونيو7

. ـ، تخلو من دكرة مياق لقضاء الحاجة 2x2داخل غرفة صغيرة أفراد  10حبس 

ينتظر معتقلو سجن الزقازيق ساعات الصباح كل يوـ للتمكن من دخوؿ دكرات 

المياق التي ال يسمح لهم بدخولها سول نصف ساعة يومينا، ما يعرضهم لكثير من 

األمراض حيث يضطر بعضهم إلى قضاء حاجته داخل الزنزانة في أكياس 

 .الستيكيةب

http://bit.do/emx82 الشرقية سجن الزقازيق  

 يونيو8

شكول من تعرض عدد من معتقلي سجن برج العرب لإلنتهاكات، عقب مشادة 

. كضباط األمن الوطني بالسجن -برلماني سابق-صبحي صالح /كالمية بين األستاذ

حسن /قامت بوضع األستاذ صبحي، كالدكتوركبحسب ما كرد فإف إدارة السجن 

حسين إبراهيم، في الحبس اإلنفرادم، كمنعوا عنهم األدكية /البرنس، كاألستاذ

 .كالمتعلقات الشخصية، كما منعوا دخوؿ أم طعاـ لهم، ما يهدد حياتهم بالخطر

http://bit.do/emyb9 االسكندرية سجن برج العرب  

http://bit.do/ekFJA
http://bit.do/ekYGX
http://bit.do/emx82
http://bit.do/emyb9


 يونيو13

شكول من االنتهاكات التي يتعرض لها معتقلو بني سويف، كذلك بسبب تعنت 

مأمور المركز كاألمين التابع لألمن الوطني بالمركز، كمنعهم زيارة األهالي 

كبحسب األهالي فإنهم تم منعهم من الزيارة، أك إدخاؿ الطعاـ لذكيهم، . لذكيهم

كأضاؼ األهالي . المركز، كلكن دكف جدكلكأنهم ينتظركف يوميا لساعات أماـ 

أف هناؾ العديد من المعتقلين يعانوف من أمراض كثيرة كمزمنة، منها الكبد 

كالضغط كالسكر، كيحتاجوف لرعاية صحية خاصة، يفتقر إليها مقر احتجازهم، بما 

 .يعرضهم للخطر

 مركز شرطة بني سويف
بني 

 سويف
http://bit.do/em8Eq 

 يونيو14

أكد أهالي المعتقلين السياسيين أف ذكيهم يعانوف في السجوف المصرية من 

كأشار األهالي إلى ثالث مشكالت . أزمات مزدكجة خالؿ االحتفاؿ باألعياد

رئيسية، األكلى عدـ السماح لهم بالخركج من زنازينهم، كالثانية متعلقة بحديث 

لألهل كاألبناء، يضاؼ إلى ما سبق أزمة ثالثة للقيادات منهم، الذكريات كالشوؽ 

ككشفوا . كهي التعنت الذم يحدث بين الحين كاآلخر من إدارة السجن تجاههم

السجوف تمنع دخوؿ كعك كبسكويت العيد؛ بحجة تطبيق قرار منع دخوؿ "عن أف 

د المخدرة، المخبوزات؛ الستغاللها من قبل المساجين الجنائيين في تهريب الموا

كهي القاعدة التي يتم تنفيذها حسب مزاج ضباط المباحث المعنيين بالتفتيش، 

إال أف الالئحة ألزمتهم أيضا بتوزيع الكعك على المساجين في العيد، ككما هي 

العادة فإنه يتم تسجيل توزيع الكعك بالدفاتر الرسمية فقط، بينما أرض الواقع 

 ، بحسب كالمهم"شيء مختلف

 http://bit.do/em8J5 القاهرة عقربسجن اؿ

 يونيو16

منعت إدارة سجن الشالؿ، بمحافظة أسواف الزيارة عن المعتقلين، خالؿ أياـ 

العيد بالرغم من إصدار تصريح من النيابة، كإعالف كزارة الداخلية منح جميع 

كأكضح أهالي المعتقلين أنهم . الفطرالسجناء زيارة استثنائية بمناسبة عيد 

فوجئوا بمنع الزيارة كمنع دخوؿ األطعمة كاألدكية لذكيهم، موضحين أف مأمور 

كما شكا .  السجن أخبرهم بعدـ توفر ميزانية للطعاـ لنزالء سجن الشالؿ

شهور داخل الزنازين، مما  9األهالي من حرماف ذكيهم من التريض ألكثر من 

 .ـ النفسية كالبدنية سبب في تردم حالته

 http://bit.do/enqMd أسواف معسكر أمن الشالؿ

 يونيو17

" عصاـ محمد محمود عقل"العرب، بحبس المعتقلين _برج#قامت إدارة سجن 

في التأديب منذ ليلة عيد الفطر " عبدالرحمن محمد محمد عبدالرحمن صالح"ك

المبارؾ كبحسب أسر المعتقلين قاـ أحد حراس السجن باإلعتداء عليهما 

بسهم إلعتراضهما على حرمانهم من أخذ حقهم ساعة في التريض، فضال عن ح

الدائم في اإلنفرادم دكف مكاف لقضاء الحاجة، ناهيك عن سوء المعاملة 

 . كالحرماف من أبسط الحقوؽ اإلنسانية في ظل ظركؼ اإلحتجاز السيئة

 http://bit.do/enqNC االسكندرية سجن برج العرب

http://bit.do/em8Eq
http://bit.do/em8J5
http://bit.do/enqMd
http://bit.do/enqNC


 يونيو22

العمومي بمحافظة المنوفية، من يستغيث أهالي معتقلي سجن شبين الكوـ 

كأكضح األهالي . تزايد االنتهاكات التي يتعرض لها ذكيهم من قِبل إدارة السجن

في استغاثتهم أف إدارة السجن منعت دخوؿ الدكاء للمعتقلين بالرغم من معاناة 

كثير منهم بأمراض خطيرة كمزمنة، لدفعهم لشراء األدكية من صيدلية السجن 

كما زادت معاناة المعتقلين بوضع عدد كبير منهم .  رج أسوارقبضعف قيمتها خا

، فضالن عن حبس «العنبوكة»داخل الحبس االنفرادم، كغرؼ التأديب المعركفة بػ

كثير منهم داخل زنازين بدكف دكرات المياق كعدـ إخراجهم إال نصف ساعة يومينا 

 .لمعتقلينلقضاء الحاجة، ما يعرض كثير منهم للخطر، خاصة المرضى من ا

سجن شبين الكوـ 

 العمومي
 http://bit.do/enPDs المنوفية

 يونيو23

يعاني معتقلو ملحق مزرعة طرق، من االنتهاكات التي يتعرضوف لها خلف 

أسوارق، من منع الزيارة لمدد تصل إلى عامين، باإلضافة إلى حرمانهم من أبسط 

يوضح األهالي في رسالة .  ، بحسب أسر المعتقلين(الدكاء)الحياة حقوقهم في 

استغاثة للمنظمات الحقوقية، أف إدارة السجن تمنع إدخاؿ األدكية لوقف 

الزيارات، باإلضافة إلى مصادرة األدكية التي يحصل عليها ذكيهم أثناء جلسة 

الزيارة  لم تتوقف االنتهاكات على منع. محاكمتهم، ما يعرض حياتهم للخطر

أشهر،  4كمصادرة الدكاء، حيث أغلقت إدارة ملحق المزرعة كانتين السجن منذ 

سنوات، إضافة إلى حرمانهم من  5فضالن عن الحبس االنفرادم للمعتقلين منذ 

التريض كرؤية الشمس لمدد تصل إلى شهر في أغلب األحياف بدكف أسباب 

تجريديها بشكل دكرم من كأضاؼ أهالي المعتقلين أف الزنازين يتم . كاضحة

جميع الكتب بما فيها الدراسية، باإلضافة إلى خلوها من األسرّة منذ عامين، ما 

 .يجعلهم يفترشوف األرض صيفا كشتاءن

 https://bit.ly/2MofRFk القاهرة سجن مزرعة طرق

 يونيو23

شكوم من أسر معتقلي سجن شبين العمومي تطالب بإنقاذ حياة ذكيهم من 

االنتهاكات التي تُمارس بحقهم من إدارة السجن كالتي تتمثل في غرؼ التأديب 

كما يتم فيها من تعدم علي المعتقلين ، باالضافة إلي غالء أسعار " العنبوكة "

االدكية للضغط على صيدلية السجن كمضاعفة أسعار الدكاء فيها كمنع دخوؿ 

المعتقلين للشراء منها ، كالمعاملة غير اإلنسانية مع كل السياسيين كالجنائيين 

دكف سبب ، كالحبس اإلنفرادم كانتهاؾ كل حقوؽ المعتقلين ، كالتي تعرض 

 حياتهم للخطر 

سجن شبين الكوـ 

 العمومي
 https://bit.ly/2MnaENR المنوفية

 يونيو23

يتعرضوف إلى انتهاكات جسيمة، كبعض " العقرب"المعتقلين في سجن 

المعتقلين لم يتمكن ذكيهم من زيارتهم منذ اعتقالهم داخل هذا السجن، فضال 

عن ارتفاع حاالت الوفاة بسبب اإلهماؿ الطبي المُتعمد داخله، كما أُصيب العديد 

األمراض الجلدية، نتيجة سياسة التجويع  من المعتقلين بمرض الدرف كالعديد من

 .كالحرماف الطبي

 https://bit.ly/2MWDVjG القاهرة سجن العقرب

http://bit.do/enPDs
https://bit.ly/2MofRFk
https://bit.ly/2MnaENR
https://bit.ly/2MWDVjG


 يونيو29

استغاثة النقاذ معتقلي سجن المنيا من االنتهاكات التي تمارس بحقهم منذ عدة 

من متعلقات المعتقلين كحرقها، أياـ، حيث قامت إدارة السجن بتجريد العنابر 

للمرة الثانية خالؿ شهر كنصف فقط، باإلضافة لالعتداء على عدد من المعتقلين، 

المعتقلوف كجهوا أصابع . كنقل آخرين لزنازين التأديب اإلنفرادم الغير إنسانية

-أحمد جميل /اإلتهاـ في القياـ بهذق اإلنتهاكات لرئيس مباحث السجن الضابط

قائد -محمد عيسى /، كالضابط-ؿ معتقل بسجن بنها من التعذيبالمتهم بقت

ضابط -سعد حشيش /، كالضابط-ضابط مباحث-محمد مشالي /، كالضابط-العنابر

 .مباحث

 https://goo.gl/u83NEh المنيا سجن ليماف المنيا
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اإلهمال الطيب في أماكه االحتجاز 
 

تاريخ 

 النشر
 الرابط الحالة المحافظة المكاف المهنة السن االسم

2-Apr  القاهرة  2سجن العقرب  صحفي   معتز كدناف 

طفح جلدم كالقافلة الطبية راحت 

السجن هو الوحيد الي متعرضش 

 عليها

http://bit.do/ecGGy  

2-Apr شلل في الساقين القاهرة سجن طرق تحقيق     أسامة http://bit.do/ecR9P  

3-Apr 54 محمد عبدالعليم طواش 
 مدرس بالتربية

 كالتعليم

سجن كادم 

 النطركف
http://bit.do/ecSbz ذبحة صدرية البحيرة  

4-Apr  57 خليل خليل الدعدع   
كادم سجن 

 النطركف
 البحيرة

التهاب كبدم فيركسي، أدل لتليف 

في الكبد، كاستسقاء في البطن، 

 كقصور في كظائف الكبد

http://bit.do/ecSbV  

4-Apr أحمد الصاكم     
سجن شديد 

 2الحراسة 
 القاهرة

ترفض إدارة السجن توقيع 

الكشف عليه لعمل قياس جديد 

لنظارته الطبية، ما يهدد بفقدانه 

 للبصر

http://bit.do/ec3pU  

6-Apr القليوبية سجن القناطر   50 حناف عامر 

" عرؽ النسا"انزالؽ غضركفي مع 

على الطرفين، كخشونة كتآكل في 

غضاريف الركبتين، فتحوؿ قيامها 

. كجلوسها في السجن لمآساق

بساسية على الصدر نتيجة كأصيب 

 كثافة التدخين السلبي

http://bit.do/ec3oD  

6-Apr مريض قلب القاهرة سجن طرق تحقيق طبيب 66 عبد المنعم أبو الفتوح http://bit.do/ec3r2  

8-Apr تدهور عاـ في الصحة  القليوبية القناطراتفرادم في    55 عال القرضاكم http://bit.do/eddf4  

10-Apr إبراهيم السيد علي   
معلم لغة 

 انجليزية
 القاهرة سجن طرق

تدهور صحي حكم باالفراج 

الصحي من شهرين لم ينفذ إلى 

 أف توفى

http://bit.do/edpph  

http://bit.do/ecGGy
http://bit.do/ecR9P
http://bit.do/ecSbz
http://bit.do/ecSbV
http://bit.do/ec3pU
http://bit.do/ec3oD
http://bit.do/ec3r2
http://bit.do/eddf4
http://bit.do/edpph


11-Apr القاهرة سجن العقرب     محمد عبدالرحمن المرسي 
فيركس في المخ كالنخاع الشوكي 

 كحرماف من العالج
http://bit.do/edCXE  

15-Apr القاهرة سجن العقرب باحث   هشاـ جعفر 
كرـ في البركستاتا كفقداف في 

 البصر
http://bit.do/edSjJ  

15-Apr القاهرة سجن العقرب     عمرك جماؿ 
آثار التعذيب كأمراض جلدية 

 كدكالي
http://bit.do/edSq5  

15-Apr  محمد إبراهيم محمد شتات   
عضو سابق 

 بمجلس الشورل
 بورسعيد سجن بورسعيد

عدة أمراض كأصيب بالغضركؼ 

نتيجة اإلهماؿ الطبي كهو اآلف 

طريح الفراش، كترفض إدارة 

السجن نقله للمستشفى لتلقي 

 العالج

http://bit.do/edSzh  

16-Apr  إماـ كخطيب 33 عبدالرحمن محمد عبدالبصير 
سجن الفيوـ 

 العمومي
http://bit.do/edSxV في النظر أمراض القلب كضعف الفيوـ  

16-Apr الدقهلية سجن جمصه     خالد محمد السنبارم 

حصل على إفراج صحي بعد إجراء 

عملية قلب مفتوح أجراها في 

السجن اثناء االحتجاز األكؿ، 

كترفض إدارة السجن نقله 

 للمستشفى لتلقي العالج

http://bit.do/edSv7  

16-Apr  البحيرة سجن األبعادية طالب 19 عبدالعزيز ممدكح عبدالعزيز 

مستأصل لنصف الرئة في صغرق ك 

يعاني من تليف الجزء الباقي 

كيعتمد بشكل كبير علي أجهزة 

تنفس ك يحتاج لمعاملة طبية خاصة 

لمواجهة يتناكؿ ادكية كرتوزكف .

مرات لخطورة  3التليف تضاعفت 

حالته مما يؤثر على اعضاء 

الجسم، يحتاج جهاز تنفس صناعي 

معه في محبسه كإدارة السجن 

 تتعنت كترفض دخوله

http://bit.do/edSwQ  

http://bit.do/edCXE
http://bit.do/edSjJ
http://bit.do/edSq5
http://bit.do/edSzh
http://bit.do/edSxV
http://bit.do/edSv7
http://bit.do/edSwQ


16-Apr  القاهرة ليماف طرق   60 أحمد زكريا محمد أحمد عطوط 

، cمريض بالتهاب الكبد الوبائي 

ككاف يعاني حينها من ارتجاع 

دموم بالمريئ إضافة لمرض 

السكرم كالضغط ، بعد السجن 

ساءت حالته الصحية اكثر كاصيب 

بصعوبة في الحركة كضعف تاـ 

للرؤية في عينيه اجرل على اثرها 

عمليه جراحية في احدم عينيه 

كمطلوب اجراء عمليه جراحية 

صيب كهزاؿ عاـ شديد اخرل له كأ

 في كل جسمه

http://bit.do/edSxj  

16-Apr مريض بالكبد كحرماف من العالج الدقهلية سجن جمصه   61 أحمد زكريا عطعوط http://bit.do/eee2G  

17-Apr المنيا سجن المنيا     ابراهيم الشعراكم 

ظركؼ االحتجاز غير اآلدمية ما 

تسبب في إصابته بأزمة صدرية 

 كفقدانه للوعي

http://bit.do/eee5b  

17-Apr آثار التعذيب القاهرة سجن العقرب     جالؿ البحيرم http://bit.do/eeeYY  

17-Apr  القليوبية قسم شرطة طوخ     أيمن العدس 

حساسية مزمنة على الصدر، 

كمحبوس في زنزانة ضيقة سيئة 

محبوس  20التهوية بها أكثر من 

جنائي أغلبهم مدخنين، ما يهدد 

 حياته بالخطر

http://bit.do/eee5q  

17-Apr جميل خميس سعد حنيش     
سجن كادم 

 النطركف
 البحيرة

بينها القولوف العصبي ك الهشاشه ك 

 البواسير ك عدـ قدرته علي الحركة 
http://bit.do/eee6o  

18-Apr القاهرة سجن االستئناؼ مستشار   هشاـ جنينه 

غدة درقية يمثل خطورة علي 

حياته ، فضال عن الكسور في 

في اجراء  محجر العين كالتأخير

الجراحه يعرض عينه للسقوط من 

 مكانها كبدأ ذلك بالفعل

http://bit.do/eee8P  

http://bit.do/edSxj
http://bit.do/eee2G
http://bit.do/eee5b
http://bit.do/eeeYY
http://bit.do/eee5q
http://bit.do/eee6o
http://bit.do/eee8P


19-Apr  خليل خليل الدعدع     
سجن كادم 

 النطركف
 البحيرة

التهاب كبدم فيركسي، أدل لتليف 

في الكبد، كاستسقاء في البطن، 

 كقصور في كظائف الكبد، ككانت

إدارة السجن ترفض نقله 

للمستشفى لتلقي العالج كنقل 

أخيرا إلى معهد الكبد في شبين 

 الكوـ لتدهور حالته

http://bit.do/eefaZ  

21-Apr  التهاب رئول حاد  القاهرة سجن طرق     جماؿ عبد الفتاح http://bit.do/eeu2B  

21-Apr ذبحة صدرية القاهرة سجن طرق تحقيق     عبد المنعم أبو الفتوح http://bit.do/eeu25  

24-Apr  طالب طب   عبد الرحمن رزؽ 
سجن طرق شديد 

 ٢الحراسه 
http://bit.do/eeRjg درف رئوم القاهرة  

24-Apr القاهرة سجن العقرب     جهاد حداد 
قطع فى الغضركؼ الهاللى 

 األمامى للركبة 
http://bit.do/eeRmT  

24-Apr القاهرة سجن العقرب     عصاـ حداد 
قصور في الشرياف التاجي كيحتاج 

 إلى عمل قسطرة
http://bit.do/eeRmT  

24-Apr الضغط كالسكرل القاهرة سجن طرق تحقيق     حسن حسين http://bit.do/eeRqn  

27-Apr  55 محمد عليوة أبوالغيط 
مأمور ضرائب 

 عقارية
 Cتضخم في الكبد كفيركس  الدقهلية سجن جمصه

http://bit.do/ee42C  

27-Apr       
سجن طرق شديد 

 الحراسة
 حاالت درف رئوم القاهرة

http://bit.do/ee4ZB  

27-Apr  شل رعاش الدقهلية سجن جمصه     إبراهيم الدسوقي 
http://bit.do/ee42t  

28-Apr عدـ تنفيذ قرار بنقله للمستشفى الدقهلية سجن جمصه     أشرؼ محمد علي سالمة 
http://bit.do/ee42S  
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تاريخ  

 النشر
 الرابط الحالة المحافظة المكاف المهنة السن االسم

http://bit.do/efznP نزيف من الرحم القليوبية سجن القناطر صحفيةمصورة    علياء عواد مايو3  

http://bit.do/eefaZ
http://bit.do/eeu2B
http://bit.do/eeu25
http://bit.do/eeRjg
http://bit.do/eeRmT
http://bit.do/eeRmT
http://bit.do/eeRqn
http://bit.do/ee42C
http://bit.do/ee4ZB
http://bit.do/ee42t
http://bit.do/ee42S
http://bit.do/efznP


http://bit.do/efzpf صدر المنيا سجن المنيا     عبد ربه حسن عبدالغني مايو3  

http://bit.do/egdg4 قلب القاهرة سجن مزرعة طرق طبيب   عبد المنعم أبو الفتوح مايو9  

http://bit.do/egdrT ثقب في اذنه نتيجة التعذيب الشرقية سجن الزقازيق طالب هندسة   محمد أحمد عبد الحميد عنتر مايو11  

 الدقهلية سجن جمصه     أشرؼ محمد علي سالمة مايو12
أمراض متعددة كحرماف من 

 العالج
http://bit.do/egdwR  

http://bit.do/egKz7 أكراـ متعددة في الرحم القليوبية سجن القناطر صحفية 31 علياء عواد مايو15  

http://bit.do/egKFv حرماف من العالج القاهرة طرق سجن صيدلي 72 جماؿ عبد الفتاح  مايو16  

http://bit.do/egKGh آثار االضراب عن الطعاـ القاهرة سجن العقرب     جهاد الحداد مايو16  

http://bit.do/egS8j أكراـ متعددة في الرحم القليوبية سجن الفناطر مصورة صحفية   علياء عواد مايو20  

http://bit.do/egS7X حصوات على الكلية القاهرة سجن طرق     اسالـ العشرم مايو20  

http://bit.do/eiDZS سرطاف حنجرة القاهرة سجن العقرب     ياسر عيسوم مايو21  

 القاهرة سجن العقرب     جهاد الحداد  مايو22
غير قادر على الحركة بسبب 

 متاعب في العمود الفقرم
http://bit.do/eiH2i  

http://bit.do/eiH2i القلبمشاكل متعددة في  القاهرة سجن العقرب     عصاـ حداد مايو22  

 القاهرة سجن العقرب باحث   هشاـ جعفر مايو22

فقد البصر تماما بإحدل عينيه، 

كالثانية أصبحت قاب قوسين من 

 المصير ذاته

http://bit.do/eiH2i  

http://bit.do/eiH2i تردم الحالة الصحية القاهرة العقربسجن    70 عيد دحركج مايو22  

http://bit.do/ekFNv فشل كلوم القاهرة سجن العقرب مهندس   خالد شحاته  مايو27  
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http://bit.do/efzpf
http://bit.do/egdg4
http://bit.do/egdrT
http://bit.do/egdwR
http://bit.do/egKz7
http://bit.do/egKFv
http://bit.do/egKGh
http://bit.do/egS8j
http://bit.do/egS7X
http://bit.do/eiDZS
http://bit.do/eiH2i
http://bit.do/eiH2i
http://bit.do/eiH2i
http://bit.do/eiH2i
http://bit.do/ekFNv


تاريخ 

 النشر
 الرابط الحالة المحافظة المكاف المهنة السن االسم

 يونيو2
عبد الرحمن محمد عبد المقصود 

 محمد عبد الهادم 
http://bit.do/emfS2 آثار التعذيب القاهرة سجن العقرب   27  

 القاهرة سجن العقرب باحث 56 هشاـ جعفر يونيو5

تضخم في البركستاتا كآالـ شديدة 

الحركة في الركبة تمنعه من 

 كحرماف من كرسي

http://bit.do/emkEg  

http://bit.do/emx27 درف رئوم القاهرة سجن العقرب طالب 21 عبد الرحمن أحمد رزؽ يونيو5  

 القاهرة       اسالـ عشرم يونيو7
كسر في الضرس كيجب ازالته 

 جراحيا
http://bit.do/emRki  

 القليوبية سجن القناطر صحفية   علياء عواد يونيو8
نزيف من الرحكم كأكراـ يجب اف 

 تزاؿ جراحيا
http://bit.do/emx8R  

 القاهرة سجن العقرب طبيب 66 عبد المنعم ابو الفتوح يونيو10
ذبحة صدرية متكررة كانزالؽ 

 غضركفي كفي حبس انفرادم
http://bit.do/emRoX  

http://bit.do/emRwg جلطة القاهرة سجن طرق   52 عصاـ عمر  يونيو11  

 صحفي   معتز كدناف يونيو13
سجن طرق شديد 

 2الحراسة 
 القاهرة

آالـ في الساقين بسبب منع 

 التريض
http://bit.do/em8EP  

 طالب ثانوم 15 نجم الدين صادؽ يونيو14
مركز شرطة شبين 

 القناطر
 القليوبية

اضطرابات في القلب كإرتجاع في 

 الصماـ الميترالي
http://bit.do/em8Hn  

   عبد المنعم ابو الفتوح يونيو15
رئيس حزب مصر 

 القوية
 القاهرة سجن العقرب

انزالؽ غضركفي كذبحة صدرية 

 متكررة
http://bit.do/em8GU  

 القاهرة سجن العقرب     جهاد حداد يونيو19

نوبات متكررة من اإلغماء 

المفاجئة، إضافة إلى كالتشنجات 

قطع في غضركؼ كأربطة الركبة 

 نتج عنه عدـ القدرة على الحركة

http://bit.do/enqVp  

   43 إبراهيم حسين محمد عوض هللا  يونيو21
سجن مركز أبو 

 حماد 
http://bit.do/enPvA فشل كلوم الشرقية  

 المنوفية سجن شبين الكوـ      محمد البعالكم  يونيو23
آالـ بالبركستاتا كالتهابات 

 كحساسيه علي الصدر
https://bit.ly/2MnaENR  

http://bit.do/emfS2
http://bit.do/emkEg
http://bit.do/emx27
http://bit.do/emRki
http://bit.do/emx8R
http://bit.do/emRoX
http://bit.do/emRwg
http://bit.do/em8EP
http://bit.do/em8Hn
http://bit.do/em8GU
http://bit.do/enqVp
http://bit.do/enPvA
https://bit.ly/2MnaENR


 بورسعيد سجن بورسعيد     عصاـ عمر  يونيو24

بشبه شلل جزئي اليدق اليسرل 

كفقد القدرة علي الكالـ بشكل 

 طبيعى 

https://bit.ly/2MS4mXL  

 القاهرة سجن العقرب   69 عيد دحركج يونيو24

فشل كلوم أدم لتضخم 

بالبركستاتا، كذبابة العين، كضعف 

 شديد بأعصاب األطراؼ

https://bit.ly/2MWDVjG  

 محاسب 64 طلعت فريد حسن جعفر يونيو24
سجن كادم 

 النطركف
 البحيرة

كإلتهاب كتليف الكبد،  Cفيركس 

فضال عن إصابته مؤخرًا بضعف 

 في السمع كالبصر

https://bit.ly/2trYL2a  

   69 عيد دحركج يونيو28
نقل من العقرب 

 إلى المستشفى
 القاهرة

تدهور شديد في الحالة الصحية 

 كفقداف الوعي
http://bit.do/eorxP  

 القاهرة سجن العقرب     جهاد حداد يونيو29

غير قادرا على الوقوؼ اك المشى 

بسبب إصرار إدارة سجن .. 

العقرب على رفض عالجه ك عمل 

 عملية المنظار لركبتيه 

http://bit.do/eorwv  

     عبدهللا الفقي يونيو29
مستشفى سجن ابو 

 زعبل
https://goo.gl/Y2ErLZ درف رئوم القليوبية  

     عبدالرحمن أحمد رزؽ يونيو29
مستشفى سجن ابو 

 زعبل
https://goo.gl/Y2ErLZ درف رئوم القليوبية  
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https://bit.ly/2MS4mXL
https://bit.ly/2MWDVjG
https://bit.ly/2trYL2a
http://bit.do/eorxP
http://bit.do/eorwv
https://goo.gl/Y2ErLZ
https://goo.gl/Y2ErLZ


االختفاء القرسي 
 

تاريخ 

 النشر
 الرابط المحافظة المكاف السنة الشهر اليوـ المهنة السن االسم

1-Apr الجيزة المدرسة في الصف 2014 1 13 مدير مدرسة   أشرؼ شحاته https://bit.ly/2HkuyuQ 

1-Apr الدقهلية من مقر عمله بمنية النصر 2018 3 22   54 رمضاف عبداللطيف عبدالغني http://bit.do/ecGE9 

1-Apr  الدقهلية   2018 3 23 خريج تجارة األزهر 25 عبدهللا مدحت http://bit.do/ecGEL 

1-Apr القاهرة كسط البلد 2015 6 26     مصطفى ماصوني https://bit.ly/2HjvxHv  

2-Apr  محامي 33 احمد محمد ابوموسى 
 

 http://bit.do/ecGJG دمياط مقر عمله 2017 12

2-Apr  الجيزة المنزؿ في الصف 2017 11 30   23 عمر خالد طه http://bit.do/ecGEp 

2-Apr  2018 2 13 طالب طب األزهر 21 نصر ربيع عبدالرؤكؼ نصر 

من الصيدلية التي يعمل 

بها بالحي السابع بمدينة 

 نصر

 http://bit.do/ecScx القاهرة

4-Apr 24 خالد محمد محمود الصريف 
طالب جامعة 

 الزقازيق
 http://bit.do/ec3pG أسواف رحلة 2018 4 2

4-Apr  أسواف رحلة 2018 4 2   25 الرحمن إبراهيم عبدالرحمن دركيشعبد http://bit.do/ec3pG 

4-Apr  المنوفية المنزؿ في بركة السبع 2018 3 6 طالب تجارة انجليزم   عبدالعزيز محمد عبدالفتاح http://bit.do/ecSbJ 

5-Apr  2018 3 6     أيمن حفني     http://bit.do/ec3rB 

5-Apr 41 عبد الكريم السيد بلح 
أخصائي تغذية بوزارة 

 الصحة 
 http://bit.do/ec3p7 القاهرة أثناء عودته من العمل 2018 4 3

6-Apr  2018 3 21 خريج علوـ األزهر 32 أحمد شاكر عبد اللطيف عبدالفتاح عطا 
الطريق إلى عمله في 

 زهراء مدينة نصر
 http://bit.do/eddcj القاهرة

http://bit.do/ecGE9
http://bit.do/ecGEL
https://bit.ly/2HjvxHv
http://bit.do/ecGJG
http://bit.do/ecGEp
http://bit.do/ecScx
http://bit.do/ec3pG
http://bit.do/ec3pG
http://bit.do/ecSbJ
http://bit.do/ec3rB
http://bit.do/ec3p7
http://bit.do/eddcj


6-Apr أسواف الشارع 2018 3 10 طالب   خالد صبحي عبد الحميد علي http://bit.do/ec3qh 

7-Apr  الجيزة المنزؿ في فيصل 2018 2 15   26 عمرك اسماعيل حنفي http://bit.do/edddh 

8-Apr االسكندرية   2017 4 7     شريف الركيبي http://bit.do/eddfi 

8-Apr الدقهلية من محل عمله بمدينة ههيا 2017 9 21 خريج معهد بصريات 24 عبد هللا محمدابراهيم هاشم http://bit.do/eddeP 

9-Apr القاهرة في طريقه إلى االمتحاف 2018 1 3 طالب هندسة   اسامة ابراهيم بركات http://bit.do/edpki 

9-Apr الجيزة المنزؿ في البدرشين 2018 4 6     كجدم عبد اللطيف ابراهيم جعفر الشرقاكم http://bit.do/edpsr 

10-Apr االسكندرية   2018 4 7 مهندس مدني   احمد عبد العاطي http://bit.do/edpqY 

10-Apr 2018 3 13   23 عمر حساـ الدين 
من كمين الشهيد أحمد 

 حمدم 
 http://bit.do/edpqA سيناء

11-Apr القاهرة المنزؿ في مدينة نصر 2018 3 21   32 احمد شاكر http://bit.do/edC2t 

11-Apr 2018 3 27 ربة منزؿ كأـ 40 منى محمود 
من الحضانة التي تعمل 

 بها بمنطقة المطرية
http://bit.do/edCZD القاهرة  

12-Apr كفر الشيخ أبو المطامير المنزؿ في 2017 4 12 اماـ كخطيب 38 الشيخ عبد المالك http://bit.do/edC2e 

13-Apr احمد جماؿ عطيه   
صاحب محل صيانة 

 أجهزة الكمبيوتر 
 http://bit.do/edC5Z الجيزة من مقر عمله 2018 2 20

14-Apr 37 حسن السيد سليماف ربيع 
في مصنع يعمل 

 مالبس
http://bit.do/edSrQ القليوبية المنزؿ في الخانكة 2017 12 17  

15-Apr الغربية المنزؿ في دمو 2018 4 4 مدرس أزهرم   ابو العينين http://bit.do/edSqH 

15-Apr 2018 4 4 معلم   احمد سعد الدين السعدني 
أثناء ذهابه لصالة العصر 

 بمدينة المحلة 
 http://bit.do/edSqH الغربية

15-Apr الغربية المنزؿ في دمو 2018 4 4 طالب   انس احمد ابو العز http://bit.do/edSqH 

15-Apr الجيزة المنزؿ في البدرشين 2018 4 6 مصور   بالؿ كجدم عبد اللطيف http://bit.do/edStg 

http://bit.do/ec3qh
http://bit.do/edddh
http://bit.do/eddfi
http://bit.do/eddeP
http://bit.do/edpki
http://bit.do/edpsr
http://bit.do/edpqY
http://bit.do/edpqA
http://bit.do/edC2t
http://bit.do/edCZD
http://bit.do/edC2e
http://bit.do/edC5Z
http://bit.do/edSrQ
http://bit.do/edSqH
http://bit.do/edStg


15-Apr الغربية المنزؿ في دمو 2018 4 4 مهندس   سامي ابو جبل http://bit.do/edSqH 

15-Apr  2018 3 19 طالب ثانوم 17 عبدهللا محمد محمود الخزرجي 

من مركز ديرب نجم بعد 

 5حصولهم عليالبراءة يوـ 

 2018مارس 

 http://bit.do/edSrp الشرقية

15-Apr  2013 7 5 أعماؿ حرة 45 محمد عبدهللا برعي عبدالعاؿ 
من داخل مسجد 

 المصطفي مدينة الحسينية
 http://bit.do/edSsN الشرقية

15-Apr  محمود محمد محمود الخرزجي   
طالب بكلية الصيدلة 

 جامعة أسيوط 
19 3 2018 

من مركز ديرب نجم بعد 

 5حصولهم عليالبراءة يوـ 

 2018مارس 

 http://bit.do/edSrp الشرقية

15-Apr  2018 3 19   35 محمود ممتاز 

من مركز ديرب نجم بعد 

 5حصولهم عليالبراءة يوـ 

 2018مارس 

 http://bit.do/edSrp الشرقية

15-Apr 2018 4 4 معلم   هاني محمد ابو دبش 
في احدل مدارس المحلة 

 الكبرل
 http://bit.do/edSqH الغربية

15-Apr الجيزة المنزؿ 2018 4 6     كالد بالؿ كجدم http://bit.do/edStg 

17-Apr  الشرقية بعد عرضه على النيابة 2018 4 14   21 عمر عبدالمقصود http://bit.do/eee5F 

17-Apr  الشرقية بعد عرضه على النيابة 2018 4 14 طالب بمعهد العبور 23 محمد حسين http://bit.do/eee5F 

18-Apr  القليوبية المنزؿ في الخانكة 2018 2 11 نقاش 38 علي عبد القادر علي http://bit.do/eee9V 

20-Apr  الشرقية أمن الدكلة الزقازيق 2018 1 20     احمد محمد عميرة http://bit.do/eeu2n 

20-Apr سيناء   2017 7 15   12 اسامة احمد فرج http://bit.do/eeu2n 

20-Apr  اسامة رياف     
 

 http://bit.do/eeu2n الشرقية أمن الدكلة الزقازيق 2018 1

20-Apr  بورسعيد المنزؿ 2018 4 16 أعماؿ حرة   الحاج التميمى مجاهد http://bit.do/eeuYF 

20-Apr سيناء   2017 7 15     أحمد فرج http://bit.do/eeu2n 

20-Apr  الشرقية أمن الدكلة الزقازيق 2018 3 20     توفيق غريب http://bit.do/eeu2n 

20-Apr  أسواف   2018 4 1 طالب   خالد الصريف http://bit.do/eeu2n 

20-Apr  أسواف   2018 4 1 طالب   عبدالرحمن دركيش http://bit.do/eeu2n 

20-Apr  سيناء   2017 7 15   22 علياف أحمد فرج http://bit.do/eeu2n 

20-Apr القاهرة   2018 4 3 طالب   محمد الليثي http://bit.do/eeuZD 

20-Apr  القاهرة المنزؿ في المعادم 2018 4 6 مدكف   (محمد أكسجين)محمد إبراهيم http://bit.do/eeeYA 

20-Apr مصطفي الباز     
 

 http://bit.do/eeu2n الشرقيةأمن الدكلة في الزقازيق  2017 8

http://bit.do/edSrp
http://bit.do/edSsN
http://bit.do/edSrp
http://bit.do/edSrp
http://bit.do/edSqH
http://bit.do/edStg
http://bit.do/eee5F
http://bit.do/eee5F
http://bit.do/eee9V
http://bit.do/eeuYF
http://bit.do/eeu2n
http://bit.do/eeD5t
http://bit.do/eeeYA


 بعد اخالء السبيل

20-Apr  الشرقية أمن الدكلة الزقازيق 2018 1 20     مصطفي محمد عميرة http://bit.do/eeu2n 

20-Apr بورسعيد المنزؿ 2018 4 16 معلم   كائل شادكفه http://bit.do/eeuYF 

20-Apr  بورسعيد المنزؿ 2018 4 16 محامي   كفيق االسكندراني http://bit.do/eeuYF 

21-Apr أسواف   2016 9 21 مهندس   احمد جماؿ الدين محمد الطاهر http://bit.do/eeDVj 

21-Apr االسكندرية   2018 4 7 مهندس مدني   أحمد عبد العاطي http://bit.do/eeuZi  

21-Apr االسكندرية   2018 4 7 مهندس ميكانيكا   بساـ بحر http://bit.do/eeuZi  

21-Apr االسكندرية   2018 4 7 مهندس مدني   محمد كماؿ http://bit.do/eeuZi  

21-Apr القليوبية من محل عمله بالقلج 2018 4 20 طالب 23 معاذ محمد الفقي http://bit.do/eeDT2 

22-Apr  الغربية   2015 1 9     سمير محركس الهيتي http://bit.do/eeD58 

22-Apr القاهرة من اعتصاـ رابعة 2013 8 14 مبيض محارة   عادؿ درديرم محمد عبد الجواد http://bit.do/eeD7k  

22-Apr  2018 4 17 معلم لغة عربية 53 عبدالفتاح مصطفي كاكد 
من عمله بمدرسة سماكين 

 الشرؽ بالحسينية
 http://bit.do/eeD5t الشرقية

22-Apr  39 عبدهللا توفيق 
محفظ قرآف باألزهر 

 الشريف 
17 4 2018 

من معرض السيراميك 

 الخاص به
 http://bit.do/eeD5t الشرقية

22-Apr  الشرقية   2018 4 17 طبيب صيدلي 38 عبدق الجداكم http://bit.do/eeD5t 

22-Apr  2018 2 6 مهندس 37 أبو عامرمحمد عبد الرحمن حساف 
كمين لقوات األمن بمنطقة 

 العتبة 
 http://bit.do/eeD2u القاهرة

24-Apr 2016 4 24     أحمد عادؿ محمد محمد عدكم 
من منطقة سكنه بمركز 

 العياط
http://bit.do/eeRm6 الجيزة  

24-Apr  2018 4 21 دبلوـ صنايع 22 أسامة رمضاف شمة 
من منزله بأبوالريش 

 بمدينة دمنهور
 http://bit.do/eeRkJ البحيرة

http://bit.do/eeu2n
http://bit.do/eeu2n
http://bit.do/eeDVj
http://bit.do/eeuZi
http://bit.do/eeuZi
http://bit.do/eeuZi
http://bit.do/eeDT2
http://bit.do/eeD58
http://bit.do/eeD7k
http://bit.do/eeD5t
http://bit.do/eeD2u
http://bit.do/eeRm6
http://bit.do/eeRkJ


25-Apr  24 احمد صالح الشوربجي 
حاصل على معهد 

 فني صناعي 
http://bit.do/eeRrD القاهرة من أحد الشوارع 2018 4 23  

25-Apr الجيزة المنزؿ في العياط 2016 4 24 طالب ثانوم   احمد عادؿ محمد عدكم http://bit.do/ee4Xh 

25-Apr القاهرة بعد الحصوؿ على البراءة 2018 4 13     أنس البلتاجي http://bit.do/eeRrj 

25-Apr  بورسعيد من مقر عمله 2018 4 19 مدير مدرسة 50 سامح الخضر عباس http://bit.do/eeRr5 

25-Apr بورسعيد المنزؿ 2018 4 17 مهندس كمبيوتر 45 ياسر يونس عوؼ حمادة http://bit.do/eeRsW 

26-Apr 2018 4 23     احمد مصطفى حسن 
المنزؿ في كنج مريوط 

 بالعامرية
 http://bit.do/ee4WG االسكندرية

26-Apr 2018 4 23     خلود مصطفى حسن 
المنزؿ في كنج مريوط 

 بالعامرية
 http://bit.do/ee4WG االسكندرية

26-Apr  القاهرة   2018 4 6     عبد الرحمن دركيش http://bit.do/ee4Xa 

26-Apr 2018 4 23     مصطفى حسن كامل 
المنزؿ في كنج مريوط 

 بالعامرية
 http://bit.do/ee4WG االسكندرية

26-Apr 2018 4 23     مناؿ جاد احمد الحلبي 
المنزؿ في كنج مريوط 

 بالعامرية
 http://bit.do/ee4WG االسكندرية

27-Apr الشرقية االمتحافمن لجنة  2017 12 8 طالب   عبد الرحمن كماؿ عبد العزيز http://bit.do/ee43h 

27-Apr القاهرة مدينة الرحاب 2017 12 20 طالب   محمد جماؿ محمد عبد المجيد http://bit.do/ee42q 

28-Apr 2017 7 3   37 اشرؼ البياع 
المنزؿ في قرية بمدينة 

 دسوؽ
 http://bit.do/efdv4 كفر الشيخ

29-Apr المنوفية مدينة منوؼ 2018 4 20     احمد عبد العظيم الدمليجي http://bit.do/efdyG 

29-Apr 2018 1 3     ضياء محمد عبدالمعطي رجب 
من قرية المام بشبين 

 الكوـ
 http://bit.do/efdyG المنوفية

29-Apr المنوفية مدينة السادات 2017 12 30 مهندس   عبدالرحمن محمد بطيشة http://bit.do/efdyG 

29-Apr المنوفية مركز منوؼ 2018 4 15 مهندس   عبدالعزيز شعباف البرماكم http://bit.do/efdyG 

29-Apr المنوفية المنزؿ في بركة السبع 2018 3 6 طالب   عبدالعزيز محمد شعلة http://bit.do/efdyG 

29-Apr المنوفية مركز منوؼ 2018 4 3 طالب   عبدهللا المصرم http://bit.do/efdyG 

29-Apr  عمرك فتح هللا غنيم دبركي 
  

 2018 1 24 مجند

أثناء تأديته خدمته 

العسكرية في معسكر 

 المرج بالجبل األصفر

 http://bit.do/efdyG القاهرة

29-Apr 2017 11 19 مهندس   محمد أبو ركاش محمد الدعوشي 
من ميداف جهينة بمدينة 

 السادس من أكتوبر 
 http://bit.do/efdyG الجيزة

http://bit.do/eeRrD
http://bit.do/ee4Xh
http://bit.do/eeRrj
http://bit.do/eeRr5
http://bit.do/eeRsW
http://bit.do/ee4WG
http://bit.do/ee4WG
http://bit.do/ee4Xa
http://bit.do/ee4WG
http://bit.do/ee4WG
http://bit.do/ee43h
http://bit.do/ee42q
http://bit.do/efdv4
http://bit.do/efdyG
http://bit.do/efdyG
http://bit.do/efdyG
http://bit.do/efdyG
http://bit.do/efdyG


29-Apr محمد رمضاف محمد رضواف 

25 

شركة اتصاالت في 

 التجمع
http://bit.do/efdys القاهرة كمين في الرحاب 2018 4 22  

30-Apr القليوبية خالؿ عودته من العمل 2018 4 26   45 صالح عبدالعزيز عبدالنبي http://bit.do/efdyd 

30-Apr عبد الفتاح عبد الوهاب 

33 

اخصائى ميكركبيولجى 

بالشركة الوطنية 

 لألدكية نابكو 

 http://bit.do/efdyV القاهرة مقر عمله 2018 4 28

30-Apr المنوفية المنزؿ في منوؼ 2018 4 3     عبد هللا المصرم http://bit.do/ee4YG 
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تاريخ 

 النشر
 الرابط المحافظة المكاف السنة الشهر اليوـ المهنة السن االسم

 33 عبدالفتاح عبدالوهاب عبدالفتاح فرج  مايو1

أخصائي 

ميكركبيولوجي 

بالشركة الوطنية 

بالعاشر من للدكاء 

 رمضاف

 http://bit.do/efqR3 الشرقية مقر عمله 2018 4 28

 http://bit.do/efqSq االسكندرية الشارع 2018 4 27 مدرس 28 عبدهللا يوسف مايو1

 2018 4 3 مهندس 26 أحمد عبدالرحمن عبدالسميع محمد العشيرم مايو1
من قهوة الشرقاكم بأرض 

 اللواء
 http://bit.do/efqWg القاهرة

 2018 4 18 مهندس 44 محمد حمد محمد حمد مايو2
طريق عودته من العمل 

 بمدينة العبور
 http://bit.do/efzn9 القليوبية

 2018 4 22     معتز مصطفى حسن كامل مايو2
من منزله بمنطقة كينج 

 مريوط 
 http://bit.do/efzn9 االسكندرية

 http://bit.do/efzn9 القاهرة المنزؿ 2018 4 23   24 أحمد صالح الشوربجي مايو2

 http://bit.do/efzn9 الجيزة أكتوبر ٦مقر عمله بمدينة  2018 4 24   22 هللا الشوليمعاذ عبد  مايو2

 http://bit.do/efqTo   المنزؿ 2018 3 12   31 سكينة بام سلطانوفا  مايو2

 http://bit.do/efqTo   المنزؿ 2018 4 24     ركسي 17 مايو2

 http://bit.do/efqVE الجيزة أكتوبر 6مقر عمله بمدينة  2018 4 24     معاذ عبد هللا الشولي مايو2

 2018 4 21 طالب ثانوم 16 محمود طارؽ محمد التهامي مايو2
 قسم شرطة منيا القمح

 بعد اخالء السبيل
 http://bit.do/efzom الشرقية

 2018 4 21 طالب ثانوم 16 محمد عبدهللا قنديل مايو2
قسم شرطة منيا القمح 

 بعد اخالء السبيل
 http://bit.do/efzom الشرقية

 http://bit.do/efzom الشرقيةقسم شرطة منيا القمح  2018 4 21 طالب ثانوم 16 حسن سيف الدين مصطفي محمد مايو2

http://bit.do/efdyG
http://bit.do/efdyd
http://bit.do/efdyV
http://bit.do/ee4YG
http://bit.do/efqR3
http://bit.do/efqSq
http://bit.do/efqWg
http://bit.do/efzn9
http://bit.do/efzn9
http://bit.do/efzn9
http://bit.do/efzn9
http://bit.do/efqTo
http://bit.do/efqTo
http://bit.do/efqVE
http://bit.do/efzom
http://bit.do/efzom
http://bit.do/efzom


 بعد اخالء السبيل

 http://bit.do/efzsM القاهرة بعد الحكم بالبراءة 2018 4 12     أنس البلتاجي  مايو2

 http://bit.do/efzuf القاهرة الشارع 2017 12 20 طالب زراعة األزهر 22 جماؿ محمد عبدالمجيدمحمد  مايو3

 2018 5 2 طالب   محمد محمود شحاتة مايو3
مركز شرطة أبوكبير بعد 

 اخالء السبيل
 http://bit.do/efzt2 الشرقية

 http://bit.do/efJej االسكندرية المنزؿ 2018 4 1   49 محمد عبد الفتاح محمد المليجى  مايو4

 http://bit.do/efJej االسكندرية المنزؿ 2018 3 28   42 على ماهر خضيرل  مايو4

 http://bit.do/efJej االسكندرية المنزؿ في مينا البصل 2018 4 9     اسالـ رافت  مايو4

 http://bit.do/efJej االسكندرية العصافرة 2018 4 28   28 عبدهللا يوسف محمد  مايو4

 http://bit.do/efJej االسكندرية المنزؿ 2018 4 24     كاملمعتز مصطفي حسن  مايو4

   عبدالعزيز السماحي  مايو4
طبيب بمستشفى 

 القصر العيني 
 http://bit.do/efJeC القاهرة مقر عمله 2018 4 29

 http://bit.do/efJeC القاهرة مقر عمله 2018 4 29 أسنافطبيب    أحمد السماحي  مايو4

 http://bit.do/efJeC القاهرة مقر عمله 2018 4 29 محامي   رجب أبوهرج  مايو4

 http://bit.do/efJeC القاهرة مقر عمله 2018 4 29 محاسب   عبدالباسط عمار  مايو4

 2018 4 11 مستشار تربوم 50 رضا السيد البديوم مايو5
منزؿ صديقه أثناء زيارته 

 بمدينة العبور
 http://bit.do/efJfF الشرقية

 http://bit.do/efJgn كفر الشيخ عملهمقر  2018 4 29 ترزم   السعيد السعيد السعدنى مايو5

 http://bit.do/efJk2 القليوبية خالؿ عودته من العمل 2018 4 28     صالح عبدالعزيز عبد النبي مايو6

 2018 2 13 طالب طب األزهر 22 أحمد محمد السيد محمد السواح مايو7
من اماـ نادم السكة 

 الحديد بمدينة نصر
http://bit.do/efUoD القاهرة  

http://bit.do/efUoQ القاهرة من منزله بمدينة نصر 2018 2 13 طالب الجامعة الكندية 20 أسامه محمد السيد السواح مايو7  

 2018 4 4 مهندس مبيعات  27 باسم أشرؼ عوض حسن   مايو8
خطف من الشارع في 

 الشيخ زايد
 http://bit.do/efUof الجيزة

 2018 4 3 مهندس ميكانيكا  26 أحمد عبدالرحمن عبدالسميع محمد العشيرل مايو8
قهوة الشرقاكل بشارع 

 ترعة الزمر بأرض اللواء
 http://bit.do/efUou الجيزة

 20 عمرك نادم عبدق  مايو8
طالب جامعة بني 

 سويف
20 11 2017 

أثناء ذهابه تدريب تابع 

 للكلية
 http://bit.do/egdfR بني سويف

 http://bit.do/egdir القاهرة الشارع 2018 5 8 مصور   عبد الرحمن عادؿ  مايو9

 http://bit.do/egdkp الشرقية من البيت مركز ابوكبير 2018 4 28 طالب هندسة   مؤمن مايو9

 http://bit.do/egdmv الشرقية   2018 5 3 محامي 50 جماؿ محجوب محمد السيد مايو10

 http://bit.do/egdok دمياطمن منزلها في مركز كفر  2018 5 3   55 أمل عبدالفتاح عبدق إسماعيل مايو10

http://bit.do/efzsM
http://bit.do/efzuf
http://bit.do/efzt2
http://bit.do/efJej
http://bit.do/efJej
http://bit.do/efJej
http://bit.do/efJej
http://bit.do/efJej
http://bit.do/efJeC
http://bit.do/efJeC
http://bit.do/efJeC
http://bit.do/efJeC
http://bit.do/efJfF
http://bit.do/efJgn
http://bit.do/efJk2
http://bit.do/efUoD
http://bit.do/efUoQ
http://bit.do/efUof
http://bit.do/efUou
http://bit.do/egdfR
http://bit.do/egdir
http://bit.do/egdkp
http://bit.do/egdmv
http://bit.do/egdok


 البطيخ 

 2018 4 3 مهندس 26 أحمد محمد السيد  مايو10
من على أحد المقاهى 

 بأرض اللواء
  http://bit.do/egdpb 

 2018 4 15 طالب هندسة 25 إسالـ عبد السالـ الوصيفي مايو12
كمين بأحد شوارع مدينة 

 الخانكة
 http://bit.do/egdwy القليوبية

   أشرؼ الشحات محمد مايو13
بكلية الهندسة أستاذ 

 في جامعة الزقازيق
11 5 2018 

من منزله بالعاشر من 

 رمضاف
 http://bit.do/egt7W الشرقية

 2018 5 12 أخصائي تحاليل طبية   محمد سالـ صالح مايو13
من منزله بالعاشر من 

 رمضاف
 http://bit.do/egt7W الشرقية

 http://bit.do/egt9D القليوبية المنزؿ بقرية كفر الرجاالت 2018 5 11     حسين أحمدم مايو13

 http://bit.do/egt9D القليوبية المنزؿ بقرية ميت كنانة 2018 5 11     بدير عزت مايو13

 http://bit.do/egt9D القليوبية المنزؿ بقرية مشتهر  2018 5 11     طارؽ بدر مايو13

 http://bit.do/egt9D القليوبية المنزؿ بقرية مشتهر  2018 5 11     عادؿ خليل مايو13

 http://bit.do/egt9D القليوبية المنزؿ بقرية مشتهر  2018 5 11     محمد عبدالمطلب مايو13

 http://bit.do/egt9D القليوبية المنزؿ بقرية شبرا هارس 2018 5 11     محمود شاهين مايو13

 27 عبد الرحمن عادؿ صديق حسن مايو13
طالب الجامعة 

 الفرنسية
 http://bit.do/eguad القاهرة من أحد األكمنة بالمقطم  2018 5 8

 2017 12 27 مهندس مدني   مدحت عبد الحفيظ عبد هللا عبد الجواد  مايو14
من موقع عمله بمدينة 

 أكتوبر
 http://bit.do/egudj الجيزة

 24 بالؿ محمد بكرم  مايو14
كلية األلسن جامعة 

 عين شمس
 http://bit.do/egueE القاهرة من مدينه السالـ 2018 2 9

 2013 8 24   61 محمد السيد محمد اسماعيل  مايو15
من سيارته من أماـ 

 المنزؿ بالزقازيق 
 http://bit.do/egKEt الشرقية

http://bit.do/egKDC الجيزة المنزؿ في العياط 2016 4 24 طالب 20 أحمد عادؿ محمد عدكم مايو15  

 2018 4 12     أنس البلتاجي مايو17
قسم أكؿ مدينة نصر بعد 

 الحكم بالبراءة
 http://bit.do/egKKe القاهرة

 2018 5 3   55 أمل عبدالفتاح عبدق إسماعيل مايو18
من منزلها في مركز كفر 

 البطيخ 
 http://bit.do/egKLC دمياط

 http://bit.do/egS6Z الدقهلية من منزله في الجمالية 2017 11 9 مهندس بشركة كهرباء 26 يوسف زهيرم مايو18

 24 بالؿ محمد بكرم محمد موسى مايو19
طالب ألسن عين 

 شمس
 http://bit.do/egS6H القاهرة السالـمنطقة  2018 2 9

 2018 5 9     محمد عبدالرحمن حافظ مايو20
بعد حصوله على اخالء 

 سبيل
 http://bit.do/egS8w الفيوـ

 2018 5 9     سيد عرفه مايو20
بعد حصوله على اخالء 

 سبيل
 http://bit.do/egS8w الفيوـ

http://bit.do/egdpb
http://bit.do/egdwy
http://bit.do/egt7W
http://bit.do/egt7W
http://bit.do/egt9D
http://bit.do/eguad
http://bit.do/egudj
http://bit.do/egueE
http://bit.do/egKEt
http://bit.do/egKDC
http://bit.do/egKKe
http://bit.do/egKLC
http://bit.do/egS6Z
http://bit.do/egS6H
http://bit.do/egS8w
http://bit.do/egS8w


 2018 5 9     احمد ابو القاسم مايو20
بعد حصوله على اخالء 

 سبيل
 http://bit.do/egS8w الفيوـ

 http://bit.do/eiHqb الفيوـ   2018 5 19 مهندس   مصطفى جعفر حمد مايو21

     سيد حسن على مرسي موسى  مايو21
 

12 2017 
في األمن الوطني بعد 

 البراءة
 http://bit.do/eiEh9 القاهرة

http://bit.do/eiGyG كفر الشيخ من مقر عمله في بلطيم 2018 4 29     عبد الباسط عمار مايو21  

http://bit.do/eiGyG كفر الشيخ من مقر عمله في بلطيم 2018 4 28 ترزم   السعيد السعيد السعدنى مايو21  

 http://bit.do/eiKz5 القليوبية قرية في كفر شكر 2018 5 19 معلم   خالد عبد البديع مايو21

 26 خديجة زهير العيلوم  مايو23

الجئة سورية مسجلة 

في مفوضية االمم 

 المتحدة لالجئين

24 4 2018 
منطقة أبو راضي بحي 

 المحلة أكؿ
 http://bit.do/eiLQZ الغربية

 63 أحمد محمود طيارة  مايو23

الجىء سورم مسجل 

في مفوضية االمم 

 المتحدة لالجئين

24 4 2018 
منطقة أبو راضي بحي 

 المحلة أكؿ
 http://bit.do/eiLQZ الغربية

 32 محمد أحمد طيارة  مايو23

الجىء سورم مسجل 

في مفوضية االمم 

 المتحدة لالجئين

24 4 2018 
منطقة أبو راضي بحي 

 المحلة أكؿ
 http://bit.do/eiLQZ الغربية

 19 محمود أحمد طيارة  مايو23

الجىء سورم مسجل 

في مفوضية االمم 

 المتحدة لالجئين

24 4 2018 
منطقة أبو راضي بحي 

 المحلة أكؿ
 http://bit.do/eiLQZ الغربية

 40 محمد رسالف أبو حميد  مايو23

الجىء سورم مسجل 

في مفوضية االمم 

 المتحدة لالجئين

24 4 2018 
منطقة أبو راضي بحي 

 المحلة أكؿ
 http://bit.do/eiLQZ الغربية

 http://bit.do/eiNdV الجيزة من الصف 2017 11 30   23 عمر خالد طه مايو24

 http://bit.do/ekFAX     2018 3 20     عبادق جمعه مايو24

   ياسر الزيني مايو25
طالب هندسة 

 المنصورة
http://bit.do/eiMMw الدقهلية منزله في المنصورة 2018 5 8  

   محمد عيد عبدالمنعم سالم مايو25

مراقب أكؿ بيانات 

صندكؽ دعم صناعة 

 الغزؿ كالنسيج

 http://bit.do/ekFEU القليوبية المنزؿ 2018 5 23

 http://bit.do/ekFFr الشرقية بعد إخالء السبيل 2018 5 8     أحمد حبيش مايو26

 http://bit.do/ekFLa دمياط منزلها بسواحل كفر البطيخ  2018 5 3   55 أمل عبدالفتاح اسماعيل مايو26

 http://bit.do/ekFLt القليوبية المنزؿ بكفر الدير 2018 5 24     طاهر الطويل مايو27

 http://bit.do/ekFLt القليوبية المنزؿ بكفر الدير 2018 5 24     احمد مهدم مايو27

http://bit.do/egS8w
http://bit.do/eiHqb
http://bit.do/eiEh9
http://bit.do/eiGyG
http://bit.do/eiGyG
http://bit.do/eiKz5
http://bit.do/eiLQZ
http://bit.do/eiLQZ
http://bit.do/eiLQZ
http://bit.do/eiLQZ
http://bit.do/eiLQZ
http://bit.do/eiNdV
http://bit.do/ekFAX
http://bit.do/eiMMw
http://bit.do/ekFEU
http://bit.do/ekFFr
http://bit.do/ekFLa
http://bit.do/ekFLt
http://bit.do/ekFLt


 http://bit.do/ekFLt القليوبية المنزؿ بكفر الدير 2018 5 24     محمد مهدم مايو27

 http://bit.do/ekFLt القليوبية المنزؿ بكفر الدير 2018 5 24     مصطفى سعد جبل مايو27

 http://bit.do/ekFLt القليوبية المنزؿ بشبين القناطر 2018 5 24     ايهاب العزب مايو27

 http://bit.do/ekFLt القليوبية المنزؿ بشبين القناطر 2018 5 24     كليد العزب مايو27

http://bit.do/ekFPs القاهرة الشارع 2018 3 21   32 احمد شاكر مايو28  

 http://bit.do/ekFQB     2018 5 3     شريف جابر  مايو28

   أحمد عطية صابر مايو28

المساعد بكلية دار 

العلوـ جامعة 

 القاهرة

17 5 2018 
قسم الطالبية بعد إخالء 

 السبيل
 http://bit.do/ekFRx الجيزة

 2018 5 17     أيمن السيد مايو28
قسم الطالبية بعد إخالء 

 السبيل
 http://bit.do/ekFRx الجيزة

   كماؿ حسن مهدم  مايو28

النائب السابق عن 

دائرة الزاكية 

 كالشرابية

 http://bit.do/ekFRH القاهرة المنزؿ 2018 5 25

 http://bit.do/ekFRH القاهرة المنزؿ 2018 5 25     مناؿ يماني/زكجته مايو28

 2018 4 20 طالب 19 مصطفى عامر مايو28
مركز شرطة منيا القمح 

 بعد إخالء السبيل
 http://bit.do/ekFTi الشرقية

 22 عبد هللا معتز محمد عبد الحميد مايو29
طالب تطبيقية نيو 

 كايرك
 http://bit.do/ekYyE القاهرة المنزؿ في عزبة النخل 2018 3 1

 http://bit.do/ekYyE القاهرة المنزؿ في عزبة النخل 2018 3 1 آداب حلوافطالب  19 عبد الرحمن معتز محمد عبد الحميد مايو29

 http://bit.do/ekYyn القاهرة المنزؿ 2018 4 15 طالب هندسة األزهر   اسالـ الوصيفي مايو29

 http://bit.do/ekYzd القاهرة الشارع 2018 5 18 مهندس 41 هيثم عاطف محمد شريف مايو30

 http://bit.do/ekYAB الغربية كفر حجازم 2018 5 28     انس عالء الدين مايو30

 http://bit.do/ekYCc دمياط منزلها بكفر البطيخ  2018 5 4   55 أمل عبدالفتاح إسماعيل مايو30

 http://bit.do/ekYCM القاهرة الشارع 2018 5 22 طالب تربية طنطا 24 محمد يونس أحمد الرفاعي جودة مايو30

 http://bit.do/ekYCM القاهرة الشارع 2018 5 22 تاجر 52 ياسر حافظ الجندم مايو30

 http://bit.do/ekYCM القاهرة الشارع 2018 5 22 محاسب 35 محمد الشحات مايو30

http://bit.do/ekYCU االسكندرية منزؿ شقيه في الرمل 2018 5 8 صاحب شركة مقاكالت 42 مالك مصطفى إبراهيم عبدهللا أبو زهرة  مايو30  

 http://bit.do/ekYDa القاهرة أحد شوارع الشرابية 2017 7 21 طالب آداب القاهرة 23 أحمد حسن محمد عامر  مايو30
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تاريخ 

 النشر
 الرابط المحافظة المكاف السنة الشهر اليوـ المهنة السن االسم

 2018 3 6 مدرس حاسب آلي 31 محمد حسن محمد عزت  يونيو1
من دائرة منزله في عزبة 

 النخل
 http://bit.do/ekYDJ القاهرة

 http://bit.do/ekYGd القاهرة من عمله في مدينة نصر 2018 5 16 مهندس   هيثم عاطف  يونيو1

 http://bit.do/emfTd االسكندرية المنزؿ 2018 3 28 مهندس كيميائي   علي ماهر خضيرم يونيو2

 http://bit.do/emfTo االسكندرية   2018 4 1     محمد عبدالفتاح المليجي يونيو2

 http://bit.do/emfTx الجيزة المنزؿ في أرض اللواء 2018 4 3 مهندس ميكانيكا 29 أحمد عبدالرحمن العشيرم يونيو2

   أحمد محمد عويس قابيل يونيو4
 AGRمهندس بشركة 

 انترناشيوناؿ
28 5 2018 

مقر عمله بمشركع 

القاعدة البحرية بشرؽ 

 التفريعة

 http://bit.do/emkHy السويس

 2018 5 27 طالب 22 علي محمد علي  يونيو4
من منزله بكفر العرب 

 التابعة لمركز بنها
 http://bit.do/emkLL القليوبية

 http://bit.do/emkKm القاهرة المطار 2018 5 30 طبيب   يحيى تحسين يونيو4

 http://bit.do/emkKD الغربية قطور 2018 5 29     ياسر فتحى خليل يونيو4

 من منزله في العريش 2017 12 18 باحث   أحمد إبراهيم العبد دسوقي  يونيو7
شماؿ 

 سيناء
http://bit.do/emycJ 

 http://bit.do/emycJ الجيزة القهوة في العجوزة 2018 4 3 مهندس 26 أحمد محمد السيد السيد  يونيو7

 http://bit.do/emx9V الشرقية الحسينية 2018 2 13 طالب   احمد محمد السواح  يونيو8

 http://bit.do/emx9V الشرقية الحسينية 2018 2 13 طالب   أسامة محمد السواح  يونيو8

 2018 6 5 مدرس 49 خالد مجاهد يونيو8
من منزله بقرية الرياض 

 لمدينة ناصر التابعة
 http://bit.do/emyf4 بني سويف

   أشرؼ الشحات محمد يونيو9
استاذ بهندسة 

 الزقازيق
11 5 2018 

من مدينة العاشر من 

 رمضاف
 http://bit.do/emRkZ الشرقية

http://bit.do/emRmo القاهرة من منزله 2018 5 20 مدرس 38 محمد شريف حسين غاـ  يونيو9  

http://bit.do/emRmA الفيوـ المسجد 2018 5 19 مهندس   مصطفى جعفر حمد يونيو9  

http://bit.do/emRm7 القاهرة مقر عمله 2018 6 5     حازـ محمد  يونيو9  

 http://bit.do/emRoh     2018 3 9     عبادق جمعه يونيو9

 من منزله في العريش 2017 12 12     محمد عثماف عبدالرحمن يونيو10
شماؿ 

 سيناء
http://bit.do/emRpm  

 2018 5 1 طالب 22 محمد محمود محمد عبدالحليم شحاتة يونيو10
مركز شرطة أبو كبير بعد 

 اخالء السبيل
 http://bit.do/emRrt الشرقية

 http://bit.do/emRsU القاهرة المنزؿ 2018 5 24 برلماني سابق   كماؿ حسن مهدم يونيو11
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 http://bit.do/emRsU القاهرة المنزؿ 2018 5 24     مناؿ يماني يونيو11

 http://bit.do/emRur القليوبية الخانكة 2017 12 17 عامل 37 حسن السيد سيد سليماف ربيع يونيو11

 38 عبدالمالك قاسم يونيو11

اماـ كخطيب من قرية 

كوـ الساقية 

 بأبوالمطامير

 http://bit.do/emRuH   المنزؿ 2017 4 12

 http://bit.do/emRwt القاهرة المنزؿ 2018 5 31 صحفي 33 محمد سعيد فهمي  يونيو12

 2018 4 12     انس البلتاجي يونيو13
قسم مدينة نصر بعد 

 الحصوؿ على البراءة
 http://bit.do/em8Ed القاهرة

 http://bit.do/em8Ei الشرقية المنزؿ في ديرب نجم 2018 6 5     سمير السيد عليم يونيو13

 2018 6 15 اعماؿ حرة 35 محمد سيد محمد شاهين يونيو18

المنزؿ في بقرية عرب 

جهينة التابعة لمدينة شبين 

 القناطر 

 http://bit.do/enqNp القليوبية

 http://bit.do/enqNR القاهرة احد شوارع مدينة نصر 2018 5 18 مهندس معمارم 41 هيثم عاطف محمد شريف يونيو18

 21 أسامة إبراهيم فتحي علي  يونيو18
طالب هندسة 

 المنصورة
3 1 2018 

أثناء ذهابه ألداء 

 اإلمتحانات في المنصورة
 http://bit.do/enqNZ الدقهلية

 http://bit.do/enPuh كفر الشيخ المنزؿ 2018 5 22 مدرس حاسب آلي 32 محمد ثركت خليل خليل فراج يونيو19

 2018 3 6 مدرس حاسب آلي 31 محمد حسن محمد عزت يونيو19
محيط منزله في عزبة 

 النخل
 http://bit.do/enPux القاهرة

 المنزؿ في العريش 2017 12 18     أحمد إبراهيم العبد دسوقي يونيو19
شماؿ 

 سيناء
http://bit.do/enPwC  

 http://bit.do/enPuU القاهرة المطار 2018 6 17   26 أحمد بساـ بحر يونيو20

 2018 4 11     أيمن السيد محمد إسماعيل يونيو20
قسم شرطة الطالبية بعد 

 اخالء سبيله
 http://bit.do/enPwi الجيزة

 http://bit.do/enPwZ الغربية سجن طنطا 2018 3 29     عبد الباسط عمار  يونيو20

   أشرؼ الشحات  يونيو20
أستاذ هندسة 

 الزقازيق
 http://bit.do/enPA6 الشرقية الزقازيق 2018 5 10

http://bit.do/enPDB االسكندرية   2018 6 12   45 سامح محمد رفعت يونيو22  

 العريش 2018 4 18 طالب ثانوم   محمود غناـ محمود سعيد  يونيو23
شماؿ 

 سيناء
https://bit.ly/2Mm7KsD 

 2018 5 1 طالب هندسة األزهر 22 محمد محمود عبدالحليم شحاتة يونيو23
المنزؿ بعد اخالء سبيله 

 ابريل 12يوـ 
 https://bit.ly/2K6C1z3 الشرقية

 2018 4 3 مهندس 26 احمد محمد السيد يونيو24
قهوق الشرقاكم بارض 

 اللواء 
https://bit.ly/2K9BcWk الجيزة  

 https://goo.gl/LAtfuc القاهرة المطار 2018 6 17   26 بساـ بحراحمد  يونيو24
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   معتز على السعيد محمود يونيو25
استاذ هندسة 

 بأكاديمية اخبار اليوـ
23 5 2018 

قسم الوايلي بعد اخالء 

 مايو 15سبيله يوـ 
 https://goo.gl/oBZ7gU القاهرة

 2018 6 21     سامي عبد العزيز يونيو25
قرية الجالية التابعة لمدينة 

 اإلبراهيمية
 https://goo.gl/8Vj7T1 الشرقية

 2018 6 21     جالؿ محمد السيد يونيو25
التابعة لمدينة قرية الجالية 

 اإلبراهيمية
 https://goo.gl/8Vj7T1 الشرقية

 2018 6 21     عبد هللا محمد ابراهيم يونيو25
قرية الجالية التابعة لمدينة 

 اإلبراهيمية
 https://goo.gl/8Vj7T1 الشرقية

 https://goo.gl/8Vj7T1 الشرقية المنزؿ في منيا القمح 2018 6 19 سائق   محمد نعيم سيد احمد يونيو25

 2018 6 19 نجار   اشرؼ جماؿ يونيو25
المنزؿ  بقرية شلشموف 

 بمنيا القمح
 https://goo.gl/8Vj7T1 الشرقية

 https://goo.gl/m3rYYq الفيوـ أثناء خركجه من االمتحاف 2018 5 21 طالب حقوؽ   خليفة عبد السالـ كليب يونيو25

 https://goo.gl/d6esx4 القاهرة المنزؿ في المطرية 2018 6 23 مصور صحفي   علي سعيد رزؽ يونيو26

 https://goo.gl/1DxG1m الفيوـ الشارع بقرية سيال  2015 8 18   32 بالؿ عثماف عبدالباقي عطيوق يونيو26

 2018 5 15     محسن محمود عبد المطلب فاضل يونيو27
بعد مركز شرطة الصف 

 اخالء سبيله
 https://goo.gl/TzkP7Q الجيزة

 https://goo.gl/7APL8M أسيوط   2018 5 26     مصعب عبدالرحيم  يونيو27

 https://goo.gl/7APL8M أسيوط   2018 5 24     محمد عصاـ يونيو27

 https://goo.gl/7APL8M أسيوط   2018 5 26     محمد شمس يونيو27

 https://goo.gl/7APL8M أسيوط   2018 5 25     محمد عبد الظاهر يونيو27

 2018 2 20     أحمد جماؿ عطية  يونيو27
من محل يملكه في بوالؽ 

 الدكركر
 https://goo.gl/QWYyuj الجيزة

 2018 6 24   30 أحمد السيد حافظ يونيو27

من  مركز إصدار بطاقات 

الرقم القومي في 

 الزقازيق 

 https://goo.gl/BuQJgj الشرقية

 2018 6 24   25 اسالـ السيد حافظ يونيو27

من  مركز إصدار بطاقات 

الرقم القومي في 

 الزقازيق 

 https://goo.gl/BuQJgj الشرقية

 http://bit.do/eorxf االسكندرية المنزؿ في العصافرة 2018 4 27     عبد هللا يوسف محمد يونيو28

 http://bit.do/eorxf االسكندرية المنزؿ 2018 3 31   46 محمد عبد الفتاح محمد المليجي يونيو28

 http://bit.do/eorxf االسكندرية المنزؿ 2018 3 28   42 علي ماهر خضيرم يونيو28

 http://bit.do/eoryf الجيزة مقهى بأرض اللواء 2018 4 3 مهندس 26 أحمد محمد السيد  يونيو28

 http://bit.do/eoryf الجيزة مقهى بأرض اللواء 2018 4 3 مهندس 26 أحمد عبد الرحمن يونيو28
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 http://bit.do/eoryf الجيزة الشارع في الشيخ زايد 2018 4 4 مهندس 27 باسم أشرؼ عوض  يونيو28

http://bit.do/eorwV القاهرة عزبة النخل 2018 3 6 مُعلم حاسب آلي 31 محمد حسن محمد عزت يونيو29  

 http://bit.do/eorw8 أسيوط من داخل الحرـ الجامعي 2018 5 24 طالب جامعة األزهر   محمد عصاـ يونيو29

 2018 6 3     اشرؼ محمد علي البياع يونيو29
من قرية محلة ديام مركز 

 دسوؽ
 http://bit.do/eorxA كفر الشيخ

 http://bit.do/eorxD االسكندرية الشارع 2018 4 27 مدرس 28 عبدهللا يوسف  يونيو29

 2018 6 12 خريج تجارة القاهرة 26 عمرك أحمد محمد فؤاد  يونيو29
 6نادم من أماـ بوابة 

 أكتوبر
 https://goo.gl/Be19yA الجيزة

 2018 5 23 مهندس معمارم   مدحت محمد أحمد البيك يونيو30
قسم الوايلي بعد اخالء 

 مايو 15سبيله يوـ 
 https://goo.gl/KAii49 القاهرة
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ظهور بعد اختفاء 
 

تاري    خ 
 إلنشر 

 إلرإبط إلمحافظة مكان إلظهور إلسنة إلشهر إليوم إلسنة إلشهر إليوم إالسم

1-Apr كفر إلشسخ ؤفرإج من قوإت إألمن 2018 4 1 208 3 24 إحمد عبدإلحي عبدإلحميد عتمان http://bit.do/ecGzw 

1-Apr 2018 4 1 208 3 24 عالية 
نيابة أمن إلدولة إلعليا بالتجمع 

 إلخامس
 http://bit.do/ecGyy إلقاهرة

1-Apr  2018 4 1 208 3 24 عبد هللا مضى 
نيابة أمن إلدولة إلعليا بالتجمع 

 إلخامس
 http://bit.do/ecGyy إلقاهرة

1-Apr كفر إلشسخ ؤفرإج من قوإت إألمن 2018 4 1 208 3 24 عبدإلحي عبدإلحميد عتمان http://bit.do/ecGzw 

1-Apr 2018 4 1 208 3 24 عمر دمحم ضياء إلدين موخ 
نيابة أمن إلدولة إلعليا بالتجمع 

 إلخامس
 http://bit.do/ecGyy إلقاهرة

1-Apr 2018 4 1 208 3 24 فاطمة دمحم ضياء إلدين موخ 
نيابة أمن إلدولة إلعليا بالتجمع 

 إلخامس
 http://bit.do/ecGyy إلقاهرة

1-Apr كفر إلشسخ ؤفرإج من قوإت إألمن 2018 4 1 208 3 24 نجالء عبدإلحي عبدإلحميد عتمان http://bit.do/ecGzw 

2-Apr  ي
 http://bit.do/ecGJX     2018 4 2       إبرإهيم عبد إلحميد مصطفى

2-Apr 2018 4 2       إحمد دمحم عبد إلعظيم سالم     http://bit.do/ecGJX 

2-Apr  2018 4 2       إحمد دمحم فرغلي     http://bit.do/ecGJX 

2-Apr إلقاهرة سجن طره 2018 4 2 2018 3 10 إسالم خليل http://bit.do/ecGDg 

2-Apr 2018 4 2       إيمن عيدي رمضان     http://bit.do/ecGJX 

2-Apr 2018 4 2       جمال عبد هللا إحمد     http://bit.do/ecGJX 

2-Apr  ي عبد إلعاطي
 http://bit.do/ecGJX     2018 4 2       حاتم غباخر

2-Apr 2018 4 2       حاتم دمحم محمود     http://bit.do/ecGJX 

2-Apr  ي
 http://bit.do/ecGJX     2018 4 2       خالد عبد إلرحمن دمحم مصطفى
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2-Apr ي عبد إلدإئم
 http://bit.do/ecGJX     2018 4 2       سعد دمحم مصطفى

2-Apr 2018 4 2       عالء إلدين دمحم إحمد     http://bit.do/ecGJX 

2-Apr ى حسن  http://bit.do/ecGJX     2018 4 2       دمحم حسير

2-Apr 2018 4 2       دمحم عبد إلعزيز إسماعيل     http://bit.do/ecGJX 

2-Apr  ي
 http://bit.do/ecGJX     2018 4 2       محمود إحمد دمحم عبد إلشافى

2-Apr 2018 4 2       محمود دمحم إحمد دمحم     http://bit.do/ecGJX 

2-Apr 2018 4 2       ممدوح دمحم شحاته     http://bit.do/ecGJX 

3-Apr 2018 4 3       إحمد دمحم علي رشدي 
نيابة أمن إلدولة إلعليا بالتجمع 

 إلخامس
 http://bit.do/ecSbt إلقاهرة

3-Apr  ي
 2018 4 3       إحمد دمحم دمحم إلحلوإتى

نيابة أمن إلدولة إلعليا بالتجمع 
 إلخامس

 http://bit.do/ecSbt إلقاهرة

3-Apr 2018 4 3       ربيع عادل عبد إلخالق 
نيابة أمن إلدولة إلعليا بالتجمع 

 إلخامس
 http://bit.do/ecSbt إلقاهرة

3-Apr 2018 4 3       عادل إحمد دمحم 
نيابة أمن إلدولة إلعليا بالتجمع 

 إلخامس
 http://bit.do/ecSbt إلقاهرة

3-Apr 2018 4 3       عبد إلحميد جمال إلدين 
إلعليا بالتجمع نيابة أمن إلدولة 

 إلخامس
 http://bit.do/ecSbt إلقاهرة

3-Apr ي سعد
ي دمحم عبد إلغنى

 2018 4 3       عبد إلغنى
نيابة أمن إلدولة إلعليا بالتجمع 

 إلخامس
 http://bit.do/ecSbt إلقاهرة

3-Apr  2018 4 3       شحاته إلسيدعبد هللا 
نيابة أمن إلدولة إلعليا بالتجمع 

 إلخامس
 http://bit.do/ecSbt إلقاهرة

3-Apr ي سعد
 2018 4 3       عيد علي مصطفى

نيابة أمن إلدولة إلعليا بالتجمع 
 إلخامس

 http://bit.do/ecSbt إلقاهرة

3-Apr 2018 4 3       مسعد دمحم دمحم إبو زيد 
نيابة أمن إلدولة إلعليا بالتجمع 

 إلخامس
 http://bit.do/ecSbt إلقاهرة

3-Apr 2018 4 3       ياش حسن عبد إلحميد سليمان 
نيابة أمن إلدولة إلعليا بالتجمع 

 إلخامس
 http://bit.do/ecSbt إلقاهرة

5-Apr إلقاهرة نيابة أمن إلدولة إلعليا بالتجمع 2018 4 4       إحمد جمال حسام http://bit.do/ec3o9 
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5-Apr 2018 4 4       إحمد دمحم إحمد دمحم 
إلعليا بالتجمع نيابة أمن إلدولة 

 إلخامس
 http://bit.do/ec3o9 إلقاهرة

5-Apr 2018 4 4       بالل نجدي عبد إلخالق إبرإهيم 
نيابة أمن إلدولة إلعليا بالتجمع 

 إلخامس
 http://bit.do/ec3o9 إلقاهرة

5-Apr 2018 4 4       إلعزيز جمال دمحم عبد 
نيابة أمن إلدولة إلعليا بالتجمع 

 إلخامس
 http://bit.do/ec3o9 إلقاهرة

5-Apr 2018 4 4       رإفت حمادة دمحم 
نيابة أمن إلدولة إلعليا بالتجمع 

 إلخامس
 http://bit.do/ec3o9 إلقاهرة

5-Apr 2018 4 4       سيد لملوم دمحم 
نيابة أمن إلدولة إلعليا بالتجمع 

 إلخامس
 http://bit.do/ec3o9 إلقاهرة

5-Apr 2018 4 4       شادي كمال سيد 
نيابة أمن إلدولة إلعليا بالتجمع 

 إلخامس
 http://bit.do/ec3o9 إلقاهرة

5-Apr 2018 4 4       عبده عبد إلوإحد محمود 
نيابة أمن إلدولة إلعليا بالتجمع 

 إلخامس
 http://bit.do/ec3o9 إلقاهرة

5-Apr  ي
 2018 4 4       عماد دمحم إبرإهيم إلدسوفر

إلدولة إلعليا بالتجمع نيابة أمن 
 إلخامس

 http://bit.do/ec3o9 إلقاهرة

5-Apr 2018 4 4       دمحم إحمد إلسيد إحمد 
نيابة أمن إلدولة إلعليا بالتجمع 

 إلخامس
 http://bit.do/ec3o9 إلقاهرة

5-Apr  2018 4 4       إسعددمحم إسماعيل 
نيابة أمن إلدولة إلعليا بالتجمع 

 إلخامس
 http://bit.do/ec3o9 إلقاهرة

5-Apr 2018 4 4       دمحم عبد إلرحمن سيد 
نيابة أمن إلدولة إلعليا بالتجمع 

 إلخامس
 http://bit.do/ec3o9 إلقاهرة

5-Apr 2018 4 4       دمحم عبد إلمنعم دمحم حسن 
نيابة أمن إلدولة إلعليا بالتجمع 

 إلخامس
 http://bit.do/ec3o9 إلقاهرة

5-Apr 2018 4 4       دمحم دمحم عبد إلرحمن 
نيابة أمن إلدولة إلعليا بالتجمع 

 إلخامس
 http://bit.do/ec3o9 إلقاهرة

5-Apr  ي
 2018 4 4       دمحم محمود عبد إلغنى

نيابة أمن إلدولة إلعليا بالتجمع 
 إلخامس

 http://bit.do/ec3o9 إلقاهرة

5-Apr  ي
ي إبرإهيم إليماتى

 2018 4 4       مصطفى
أمن إلدولة إلعليا بالتجمع  نيابة

 إلخامس
 http://bit.do/ec3o9 إلقاهرة

5-Apr ي جمال دمحم
 2018 4 4       مصطفى

نيابة أمن إلدولة إلعليا بالتجمع 
 إلخامس

 http://bit.do/ec3o9 إلقاهرة

5-Apr ي علي يونس
 2018 4 4       مصطفى

نيابة أمن إلدولة إلعليا بالتجمع 
 إلخامس

 http://bit.do/ec3o9 إلقاهرة
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5-Apr 2018 4 4       ناض عبد ربه إلسيد إبرإهيم 
نيابة أمن إلدولة إلعليا بالتجمع 

 إلخامس
 http://bit.do/ec3o9 إلقاهرة

5-Apr 2018 4 4       نجدي عبد إلخالق إبرإهيم 
نيابة أمن إلدولة إلعليا بالتجمع 

 إلخامس
 http://bit.do/ec3o9 إلقاهرة

5-Apr 2018 4 4       هاجر عبد هللا حسن 
نيابة أمن إلدولة إلعليا بالتجمع 

 إلخامس
 http://bit.do/ec3o9 إلقاهرة

5-Apr إلقريةإلذكية قسم كردإسة 2018 4 5 2018 3 10 وجدي خالد http://bit.do/ec3nD 

8-Apr  دمياط محكمة شطا 2018 4 8 2018 1 8 إحمد دمحم إبوموخ http://bit.do/eddfV 

8-Apr  إالسكندرية نيابة مينا إلبصل  2018 4 8 2017 12 30 حسام إلوكيل http://bit.do/eddfv 

10-Apr 2018 4 10       إحمد حالد عوإد 
نيابة أمن إلدولة إلعليا بالتجمع 

 إلخامس
 http://bit.do/edC3x إلقاهرة

10-Apr 2018 4 10       إحمد رمضان إبو إلنجا 
نيابة أمن إلدولة إلعليا بالتجمع 

 إلخامس
 http://bit.do/edC3x إلقاهرة

10-Apr ي إلسيد  2018 4 10       إحمد صي 
أمن إلدولة إلعليا بالتجمع نيابة 

 إلخامس
 http://bit.do/edC3x إلقاهرة

10-Apr 2018 4 10       إحمد علي يوسف 
نيابة أمن إلدولة إلعليا بالتجمع 

 إلخامس
 http://bit.do/edC3x إلقاهرة

10-Apr  2018 4 10       حميدةإحمد دمحم 
نيابة أمن إلدولة إلعليا بالتجمع 

 إلخامس
 http://bit.do/edC3x إلقاهرة

10-Apr 2018 4 10       إحمد دمحم كمال إلدين 
نيابة أمن إلدولة إلعليا بالتجمع 

 إلخامس
 http://bit.do/edC3x إلقاهرة

10-Apr 2018 4 10       إسامة فاروق عويس 
نيابة أمن إلدولة إلعليا بالتجمع 

 إلخامس
 http://bit.do/edC3x إلقاهرة

10-Apr ف إحمد إحمد إلنجار  2018 4 10       إشر
نيابة أمن إلدولة إلعليا بالتجمع 

 إلخامس
 http://bit.do/edC3x إلقاهرة

10-Apr ي عبد إلعزيز
 2018 4 10       إيمن مصطفى

نيابة أمن إلدولة إلعليا بالتجمع 
 إلخامس

 http://bit.do/edC3x إلقاهرة

10-Apr 2018 4 10       باسم سيف إلدين دمحم 
إلدولة إلعليا بالتجمع نيابة أمن 
 إلخامس

 http://bit.do/edC3x إلقاهرة

10-Apr 2018 4 10       بدر فتحي بدوي 
نيابة أمن إلدولة إلعليا بالتجمع 

 إلخامس
 http://bit.do/edC3x إلقاهرة
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10-Apr  ي حلمي دمحم عبد
ر
 2018 4 10       إلباف

نيابة أمن إلدولة إلعليا بالتجمع 
 إلخامس

 http://bit.do/edC3x إلقاهرة

10-Apr 2018 4 10       خالد جمعة سالمة 
نيابة أمن إلدولة إلعليا بالتجمع 

 إلخامس
 http://bit.do/edC3x إلقاهرة

10-Apr  ي
ي عبد إلعال دسوفر

 2018 4 10       دسوفر
نيابة أمن إلدولة إلعليا بالتجمع 

 إلخامس
 http://bit.do/edC3x إلقاهرة

10-Apr 2018 4 10       رضا إحمد دمحم عبد هللا 
نيابة أمن إلدولة إلعليا بالتجمع 

 إلخامس
 http://bit.do/edC3x إلقاهرة

10-Apr 2018 4 10       سعد دمحم إبرإهيم 
نيابة أمن إلدولة إلعليا بالتجمع 

 إلخامس
 http://bit.do/edC3x إلقاهرة

10-Apr  2018 4 10       سمير حلمي عبد إلمجيد 
أمن إلدولة إلعليا بالتجمع نيابة 

 إلخامس
 http://bit.do/edC3x إلقاهرة

10-Apr 2018 4 10       شحته جمال 
نيابة أمن إلدولة إلعليا بالتجمع 

 إلخامس
 http://bit.do/edC3x إلقاهرة

10-Apr  2018 4 10       دمحمشيماء إحمد علي 
نيابة أمن إلدولة إلعليا بالتجمع 

 إلخامس
 http://bit.do/edC3x إلقاهرة

10-Apr  ي
 2018 4 10       عبده إحمد مصطفى

نيابة أمن إلدولة إلعليا بالتجمع 
 إلخامس

 http://bit.do/edC3x إلقاهرة

10-Apr 2018 4 10       عصام عبد إلرؤف إحمد 
نيابة أمن إلدولة إلعليا بالتجمع 

 إلخامس
 http://bit.do/edC3x إلقاهرة

10-Apr 2018 4 10       عالء إلدين دمحم عبد إلعال 
نيابة أمن إلدولة إلعليا بالتجمع 

 إلخامس
 http://bit.do/edC3x إلقاهرة

10-Apr  ى  2018 4 10       دمحم بدر عبد إلعاطي حسانير
نيابة أمن إلدولة إلعليا بالتجمع 

 إلخامس
 http://bit.do/edC3x إلقاهرة

10-Apr 2018 4 10       دمحم سعيد عبد هللا إمام 
نيابة أمن إلدولة إلعليا بالتجمع 

 إلخامس
 http://bit.do/edC3x إلقاهرة

10-Apr إب  2018 4 10       دمحم فؤإد شر
نيابة أمن إلدولة إلعليا بالتجمع 

 إلخامس
 http://bit.do/edC3x إلقاهرة

10-Apr 2018 4 10       محمود دمحم عبد إلعزيز إحمد 
نيابة أمن إلدولة إلعليا بالتجمع 

 إلخامس
 http://bit.do/edC3x إلقاهرة

10-Apr ي عبد هللا فاروق
 2018 4 10       مصطفى

نيابة أمن إلدولة إلعليا بالتجمع 
 إلخامس

 http://bit.do/edC3x إلقاهرة

10-Apr  ي صبح إلسيد  2018 4 10       ناج 
نيابة أمن إلدولة إلعليا بالتجمع 

 إلخامس
 http://bit.do/edC3x إلقاهرة
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10-Apr 2018 4 10       وإئل عزت محمود منصور 
إلعليا بالتجمع نيابة أمن إلدولة 

 إلخامس
 http://bit.do/edC3x إلقاهرة

10-Apr ى دمحم عبد إلرحمن  2018 4 10       ياسير
نيابة أمن إلدولة إلعليا بالتجمع 

 إلخامس
 http://bit.do/edC3x إلقاهرة

14-Apr  2018 4 14       رمضانإبرإهيم حسن يوسف 
نيابة أمن إلدولة إلعليا بالتجمع 

 إلخامس
 http://bit.do/edSqq إلقاهرة

14-Apr ى محمود  2018 4 14       إحمد صابر حسير
نيابة أمن إلدولة إلعليا بالتجمع 

 إلخامس
 http://bit.do/edSqq إلقاهرة

14-Apr 2018 4 14       إحمد عالء عباس محمود 
نيابة أمن إلدولة إلعليا بالتجمع 

 إلخامس
 http://bit.do/edSqq إلقاهرة

14-Apr وك  2018 4 14       إحمد دمحم محمود مي 
نيابة أمن إلدولة إلعليا بالتجمع 

 إلخامس
 http://bit.do/edSqq إلقاهرة

14-Apr 2018 4 14       إسامة دمحم عبد إلجليل 
نيابة أمن إلدولة إلعليا بالتجمع 

 إلخامس
 http://bit.do/edSqq إلقاهرة

14-Apr 2018 4 14       إالمير عبد هللا إبرإهيم 
نيابة أمن إلدولة إلعليا بالتجمع 

 إلخامس
 http://bit.do/edSqq إلقاهرة

14-Apr 2018 4 14       جمال إلدين حامد عييد 
نيابة أمن إلدولة إلعليا بالتجمع 

 إلخامس
 http://bit.do/edSqq إلقاهرة

14-Apr ي سيد  2018 4 14       سيد عشر
نيابة أمن إلدولة إلعليا بالتجمع 

 إلخامس
 http://bit.do/edSqq إلقاهرة

14-Apr 2018 4 14       صالح دمحم إلسيد إلديب 
نيابة أمن إلدولة إلعليا بالتجمع 

 إلخامس
 http://bit.do/edSqq إلقاهرة

14-Apr 2018 4 14       عبد إلرحمن مصطفى عبد إلدإيم 
نيابة أمن إلدولة إلعليا بالتجمع 

 إلخامس
 http://bit.do/edSqq إلقاهرة

14-Apr 2018 4 14       عبد إلعظيم إحمد عبد إلفتاح 
 نيابة أمن إلدولة إلعليا بالتجمع

 إلخامس
 http://bit.do/edSqq إلقاهرة

14-Apr 2018 4 14       عمر عبد إلمقصود عطيه 
نيابة أمن إلدولة إلعليا بالتجمع 

 إلخامس
 http://bit.do/edSqq إلقاهرة

14-Apr 2018 4 14       فؤإد دمحم إحمد إمام 
نيابة أمن إلدولة إلعليا بالتجمع 

 إلخامس
 http://bit.do/edSqq إلقاهرة

14-Apr 2018 4 14       دمحم إحمد عبد إلتوإب 
نيابة أمن إلدولة إلعليا بالتجمع 

 إلخامس
 http://bit.do/edSqq إلقاهرة

14-Apr  ى  2018 4 14       دمحم إحمد محمود حسانير
نيابة أمن إلدولة إلعليا بالتجمع 

 إلخامس
 http://bit.do/edSqq إلقاهرة
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14-Apr ى صبح  2018 4 14       دمحم حسنير
نيابة أمن إلدولة إلعليا بالتجمع 

 إلخامس
 http://bit.do/edSqq إلقاهرة

14-Apr 2018 4 14       دمحم رإفت سيد 
نيابة أمن إلدولة إلعليا بالتجمع 

 إلخامس
 http://bit.do/edSqq إلقاهرة

14-Apr 2018 4 14       دمحم عزت إحمد إلكفرإوى 
إلعليا بالتجمع نيابة أمن إلدولة 

 إلخامس
 http://bit.do/edSqq إلقاهرة

14-Apr 2018 4 14       دمحم دمحم رجب 
نيابة أمن إلدولة إلعليا بالتجمع 

 إلخامس
 http://bit.do/edSqq إلقاهرة

14-Apr  ى  2018 4 14       دمحم دمحم مصطفى حسير
نيابة أمن إلدولة إلعليا بالتجمع 

 إلخامس
 http://bit.do/edSqq إلقاهرة

14-Apr 2018 4 14       دمحم محمود عبد إلظاهر 
نيابة أمن إلدولة إلعليا بالتجمع 

 إلخامس
 http://bit.do/edSqq إلقاهرة

14-Apr 2018 4 14       محمود سالم عبد إلخالق 
نيابة أمن إلدولة إلعليا بالتجمع 

 إلخامس
 http://bit.do/edSqq إلقاهرة

14-Apr   2018 4 14       مح سعيد جي 
نيابة أمن إلدولة إلعليا بالتجمع 

 إلخامس
 http://bit.do/edSqq إلقاهرة

14-Apr 2018 4 14       مؤمن دمحم توفيق 
نيابة أمن إلدولة إلعليا بالتجمع 

 إلخامس
 http://bit.do/edSqq إلقاهرة

16-Apr 2018 4 16       إحمد صالح عبد إلمجيد 
إلعليا بالتجمع نيابة أمن إلدولة 

 إلخامس
http://bit.do/eee4n إلقاهرة  

16-Apr 2018 4 16       إحمد دمحم عالء إلدين 
نيابة أمن إلدولة إلعليا بالتجمع 

 إلخامس
http://bit.do/eee4n إلقاهرة  

16-Apr 2018 4 16       إسماعيل دمحم محمود 
نيابة أمن إلدولة إلعليا بالتجمع 

 إلخامس
http://bit.do/eee4n إلقاهرة  

16-Apr 2018 4 16       إيمن إحمد عبد إلحميد 
نيابة أمن إلدولة إلعليا بالتجمع 

 إلخامس
http://bit.do/eee4n إلقاهرة  

16-Apr 2018 4 16       حسن دمحم حسن عبد إلعزيز 
نيابة أمن إلدولة إلعليا بالتجمع 

 إلخامس
http://bit.do/eee4n إلقاهرة  

16-Apr  2018 4 16       خالد إبرإهيم دمحم عيدي 
نيابة أمن إلدولة إلعليا بالتجمع 

 إلخامس
http://bit.do/eee4n إلقاهرة  

16-Apr  ي
 2018 4 16       خالد عبد هللا دسوفر

نيابة أمن إلدولة إلعليا بالتجمع 
 إلخامس

http://bit.do/eee4n إلقاهرة  

16-Apr ي حامد
 2018 4 16       دسوفر

إلدولة إلعليا بالتجمع نيابة أمن 
 إلخامس

http://bit.do/eee4n إلقاهرة  
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16-Apr  ي يف إلروت   2018 4 16 2018 4 7 شر
نيابة أمن إلدولة إلعليا بالتجمع 

 إلخامس
 http://bit.do/edSvw إلقاهرة

16-Apr ي سعد
 2018 4 16       علي مصطفى

نيابة أمن إلدولة إلعليا بالتجمع 
 إلخامس

http://bit.do/eee4n إلقاهرة  

16-Apr  ى )دمحم رضوإن  2018 4 16 2018 4 6 (إكسجير
نيابة أمن إلدولة إلعليا بالتجمع 

 إلخامس
 http://bit.do/edSvw إلقاهرة

16-Apr 2018 4 16       دمحم شور حجازي 
نيابة أمن إلدولة إلعليا بالتجمع 

 إلخامس
http://bit.do/eee4n إلقاهرة  

16-Apr 2018 4 16       دمحم علي إحمد إحمد إلديب 
نيابة أمن إلدولة إلعليا بالتجمع 

 إلخامس
http://bit.do/eee4n إلقاهرة  

16-Apr ي إحمد علي إلجندي
 2018 4 16       مصطفى

نيابة أمن إلدولة إلعليا بالتجمع 
 إلخامس

http://bit.do/eee4n إلقاهرة  

16-Apr  2018 4 16 2018 3 27 منى محمود عبدإلجوإد 
أمن إلدولة إلعليا بالتجمع  نيابة

 إلخامس
 http://bit.do/edSzE إلقاهرة

16-Apr ي محمود عبد إلحميد
 2018 4 16       منى

نيابة أمن إلدولة إلعليا بالتجمع 
 إلخامس

http://bit.do/eee4n إلقاهرة  

17-Apr  2018 4 17       دمحم دمحم نجيبإلسيد 
نيابة أمن إلدولة إلعليا بالتجمع 

 إلخامس
http://bit.do/eee4n إلقاهرة  

17-Apr ي عبد إلحميد
 2018 4 17       إيمن دمحم حنفى

نيابة أمن إلدولة إلعليا بالتجمع 
 إلخامس

http://bit.do/eee4n إلقاهرة  

17-Apr  2018 4 17       باسم دمحم عبد إلحليم 
نيابة أمن إلدولة إلعليا بالتجمع 

 إلخامس
http://bit.do/eee4n إلقاهرة  

17-Apr 2018 4 17       جابر جابر دمحم إحمد 
إلدولة إلعليا بالتجمع نيابة أمن 
 إلخامس

http://bit.do/eee4n إلقاهرة  

17-Apr  يف علي دمحم علي  2018 4 17       شر
نيابة أمن إلدولة إلعليا بالتجمع 

 إلخامس
http://bit.do/eee4n إلقاهرة  

17-Apr  2018 4 17       دمحم دمحم إلسيدعبد إلرحمن 
نيابة أمن إلدولة إلعليا بالتجمع 

 إلخامس
http://bit.do/eee4n إلقاهرة  

17-Apr 2018 4 17       دمحم إبرإهيم رضوإن 
نيابة أمن إلدولة إلعليا بالتجمع 

 إلخامس
http://bit.do/eee4n إلقاهرة  

17-Apr 2018 4 17       دمحم حامد دمحم نور إلدين 
نيابة أمن إلدولة إلعليا بالتجمع 

 إلخامس
http://bit.do/eee4n إلقاهرة  

17-Apr 2018 4 17       دمحم رمضان عاشور 
نيابة أمن إلدولة إلعليا بالتجمع 

 إلخامس
http://bit.do/eee4n إلقاهرة  
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17-Apr 2018 4 17       دمحم سالم دمحم إحمد 
نيابة أمن إلدولة إلعليا بالتجمع 

 إلخامس
http://bit.do/eee4n إلقاهرة  

17-Apr 2018 4 17       دمحم علي علي صديق 
أمن إلدولة إلعليا بالتجمع نيابة 

 إلخامس
http://bit.do/eee4n إلقاهرة  

20-Apr  ي قية نيابة ديرب نجم 2018 4 19 2018 3 19 عبد هللا إلخزرج   http://bit.do/eeDVa إلشر

20-Apr  ي قية نيابة ديرب نجم 2018 4 19 2018 3 19 محمود إلخزرج   http://bit.do/eeDVa إلشر

24-Apr 2018 4 24       إبرإهيم دمحم إلعزب 
نيابة أمن إلدولة إلعليا بالتجمع 

 إلخامس
 http://bit.do/eeRoh إلقاهرة

24-Apr 2018 4 24       إحمد فتحي عبد إلفتاح 
نيابة أمن إلدولة إلعليا بالتجمع 

 إلخامس
 http://bit.do/eeRoh إلقاهرة

24-Apr 2018 4 24       إلهادي إبرإهيم صالح 
نيابة أمن إلدولة إلعليا بالتجمع 

 إلخامس
 http://bit.do/eeRoh إلقاهرة

24-Apr 2018 4 24       إيمن جمال عمر إحمد 
نيابة أمن إلدولة إلعليا بالتجمع 

 إلخامس
 http://bit.do/eeRoh إلقاهرة

24-Apr 2018 4 24       سالم صالح عطيه 
نيابة أمن إلدولة إلعليا بالتجمع 

 إلخامس
 http://bit.do/eeRoh إلقاهرة

24-Apr 2018 4 24       سيد دمحم ممدوح 
نيابة أمن إلدولة إلعليا بالتجمع 

 إلخامس
 http://bit.do/eeRoh إلقاهرة

24-Apr 2018 4 24       عادل حجاج رضوإن يوسف 
إلعليا بالتجمع نيابة أمن إلدولة 

 إلخامس
 http://bit.do/eeRoh إلقاهرة

24-Apr 2018 4 24       عبد إلخالق عبد هللا دمحم إمام 
نيابة أمن إلدولة إلعليا بالتجمع 

 إلخامس
 http://bit.do/eeRoh إلقاهرة

24-Apr  2018 4 24       إلفتاح دمحم عبد إلفتاحعبد 
نيابة أمن إلدولة إلعليا بالتجمع 

 إلخامس
 http://bit.do/eeRoh إلقاهرة

24-Apr  ي
ى
 2018 4 24       عالء دمحم دمحم كفاف

نيابة أمن إلدولة إلعليا بالتجمع 
 إلخامس

 http://bit.do/eeRoh إلقاهرة

24-Apr 2018 4 24       عمر دمحم عبد إلتوإب 
نيابة أمن إلدولة إلعليا بالتجمع 

 إلخامس
 http://bit.do/eeRoh إلقاهرة

24-Apr 2018 4 24       عمرو عالء إلدين دمحم إبو إلعال 
نيابة أمن إلدولة إلعليا بالتجمع 

 إلخامس
 http://bit.do/eeRoh إلقاهرة

24-Apr 2018 4 24       دمحم تاج إلدين حسن 
نيابة أمن إلدولة إلعليا بالتجمع 

 إلخامس
 http://bit.do/eeRoh إلقاهرة
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24-Apr  2018 4 24       دمحم رمضان إحمد 
نيابة أمن إلدولة إلعليا بالتجمع 

 إلخامس
 http://bit.do/eeRoh إلقاهرة

24-Apr  2018 4 24       دمحم محسن علي 
نيابة أمن إلدولة إلعليا بالتجمع 

 إلخامس
 http://bit.do/eeRoh إلقاهرة

24-Apr 2018 4 24       محمود إحمد دمحم إبو زيد 
نيابة أمن إلدولة إلعليا بالتجمع 

 إلخامس
 http://bit.do/eeRoh إلقاهرة

24-Apr 2018 4 24       محمود دمحم عبد إلسالم فريد 
نيابة أمن إلدولة إلعليا بالتجمع 

 إلخامس
 http://bit.do/eeRoh إلقاهرة

24-Apr  2018 4 24       نادر سيد دمحم ززي 
نيابة أمن إلدولة إلعليا بالتجمع 

 إلخامس
 http://bit.do/eeRoh إلقاهرة

24-Apr 2018 4 24       نجم إلدين صادق عبد إلرإفع سنجر 
نيابة أمن إلدولة إلعليا بالتجمع 

 إلخامس
 http://bit.do/eeRoh إلقاهرة

24-Apr 2018 4 24       هيثم دمحم حامد 
نيابة أمن إلدولة إلعليا بالتجمع 

 إلخامس
 http://bit.do/eeRoh إلقاهرة

29-Apr 2018 4 29       إحمد دمحم عبد إلرإزق 
نيابة أمن إلدولة إلعليا بالتجمع 

 إلخامس
 http://bit.do/efdvv إلقاهرة

29-Apr 2018 4 29       إيمن عبد إلحميد نض 
نيابة أمن إلدولة إلعليا بالتجمع 

 إلخامس
 http://bit.do/efdvv إلقاهرة

29-Apr 2018 4 29       بدر دمحم سليمان 
نيابة أمن إلدولة إلعليا بالتجمع 

 إلخامس
 http://bit.do/efdvv إلقاهرة

29-Apr ى دمحم حسن يوسف  2018 4 29       حسير
نيابة أمن إلدولة إلعليا بالتجمع 

 إلخامس
 http://bit.do/efdvv إلقاهرة

29-Apr وق إمجد إحمد إلسيد  2018 4 29       شر
نيابة أمن إلدولة إلعليا بالتجمع 

 إلخامس
 http://bit.do/efdvv إلقاهرة

29-Apr 2018 4 29       عاصم إحمد محمود إحمد 
نيابة أمن إلدولة إلعليا بالتجمع 

 إلخامس
 http://bit.do/efdvv إلقاهرة

29-Apr  ى  2018 4 29       علي دمحم فتحي شاهير
إلدولة إلعليا بالتجمع نيابة أمن 
 إلخامس

 http://bit.do/efdvv إلقاهرة

29-Apr 2018 4 29       دمحم ماهر دمحم عبد إلحميد 
نيابة أمن إلدولة إلعليا بالتجمع 

 إلخامس
 http://bit.do/efdvv إلقاهرة

29-Apr  2018 4 29       مجدي عبد إلقويدمحم 
نيابة أمن إلدولة إلعليا بالتجمع 

 إلخامس
 http://bit.do/efdvv إلقاهرة

29-Apr 2018 4 29       دمحم محمود عبد إلتوإب إحمد 
نيابة أمن إلدولة إلعليا بالتجمع 

 إلخامس
 http://bit.do/efdvv إلقاهرة
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29-Apr ي دمحم سليمان
 2018 4 29       دمحم مصطفى

نيابة أمن إلدولة إلعليا بالتجمع 
 إلخامس

 http://bit.do/efdvv إلقاهرة

29-Apr 2018 4 29       دمحم نجاح عبد إلودود عبد ربه 
نيابة أمن إلدولة إلعليا بالتجمع 

 إلخامس
 http://bit.do/efdvv إلقاهرة

29-Apr  ي علي إبو إلمعاطي
 2018 4 29       مصطفى

نيابة أمن إلدولة إلعليا بالتجمع 
 إلخامس

 http://bit.do/efdvv إلقاهرة

29-Apr 2018 4 29       وإئل صالح دمحم إحمد 
نيابة أمن إلدولة إلعليا بالتجمع 

 إلخامس
 http://bit.do/efdvv إلقاهرة

 
174       

      
تاريخ 

 النشر
 الرابط المحافظة مكاف الظهور السنة الشهر اليوـ السنة الشهر اليوـ االسم

http://bit.do/efzrc القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 2 2018 1 9 محمود محمد علي عامر  مايو2  

http://bit.do/efznJ االسكندرية مقر األمن الوطني  2018 5 3 2018 4 3 باسم علي مايو3  

http://bit.do/efJhe القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 4       صالح الدين السيدمحسن  مايو4  

http://bit.do/efJhe القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 4       محمود السيد محمد السيد إبراهيم مايو4  

http://bit.do/efJhe القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 4       محمد علي محمد علي مايو4  

http://bit.do/efJhe القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 4       أحمد حسانين عبد الموجود مايو4  

http://bit.do/efJhe القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 4       عمرك فاركؽ محمد عبد العظيم مايو4  

http://bit.do/efJhe القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 4       محمد عبد هللا محمد طلبة مايو4  

http://bit.do/efJhe القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 4       مصطفي محمد حسانين أحمد مايو4  

http://bit.do/efJhe القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 4       مصطفي منير مصطفي سالم مايو4  

http://bit.do/efJhe القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 4       خالد حسن محمد مايو4  

http://bit.do/efJhe القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 4       أحمد محمد الدسوقي مايو4  

http://bit.do/efJhe القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 4       محمود كامل مرسي مايو4  
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http://bit.do/efJhe القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 4       السيد أبو زيد سليماف مايو4  

http://bit.do/efJhe القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 4       عمرك عبد العظيم رزؽ علي مايو4  

http://bit.do/efJhe القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 4       حمادة فتحي عباس مايو4  

http://bit.do/efJhe القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 4       عبد الرحمن محمد نجيب مخلوؼ مايو4  

http://bit.do/efJhe القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 4       محمد حسن محمد حسن مايو4  

http://bit.do/efJhe القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 4       أحمد عطيه الدسوقي مايو4  

http://bit.do/efJhe القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 4       محمد فتحي محمد أحمد مايو4  

http://bit.do/efJhe القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 4       كريم مجدم محمود صالح مايو4  

http://bit.do/efJhe القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 4       محمد عبد العظيم عبدق مايو4  

http://bit.do/efJhe القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 4       محمود رمضاف إسماعيل مايو4  

http://bit.do/efJhe القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 4       عبد الستارأحمد محمد أحمد  مايو4  

http://bit.do/efJhe القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 4       عاطف محمد أحمد محمود مايو4  

http://bit.do/efJhe القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 4       محمد علي عامرمحمود  مايو4  

http://bit.do/efUgC القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 8 2018 5 6 شادم أبو زيد مايو8  

http://bit.do/egdtM القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 11       محمود عليوةمصطفي  مايو11  

http://bit.do/egdtM القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 11       محمد عبد المنعم أحمد محمود مايو11  

http://bit.do/egdtM القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 11       عاطف محمد أحمد مايو11  

http://bit.do/egdtM القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 11       محمد السيد محمد قاسم مايو11  

http://bit.do/egdtM القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 11       هاشم عبد الفتاح محمد مايو11  

http://bit.do/egdtM القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 11       محمد إسماعيل مراد مايو11  
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http://bit.do/egdtM القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 11       محمود مجدم عبد العزيز مايو11  

http://bit.do/egdtM القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 11       أحمد محمد عبد العليم مايو11  

http://bit.do/egdtM القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 11       أدهم أحمد محمد سعد مايو11  

http://bit.do/egdtM القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 11       محمد فرج محمد عبد العاؿ مايو11  

http://bit.do/egdtM القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 11       مصطفي عبد العزيز محمد مايو11  

http://bit.do/egdtM القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 11       عبد الرحمن مصطفي علي مايو11  

http://bit.do/egdtM القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 11       توفيق غريب علي غريب مايو11  

http://bit.do/egdtM القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 11       إسماعيل حمدم إسماعيل مايو11  

http://bit.do/egdtM القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 11       محمود أحمد جمعة جويلي مايو11  

http://bit.do/egdtM القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 11       مصطفيعمر إبراهيم محمد  مايو11  

http://bit.do/egdtM القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 11       شادم حسين عيد مايو11  

http://bit.do/egdtM القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 11       السالـ محمد إبراهيممدحت عبد  مايو11  

http://bit.do/egdtM القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 11       عاطف حسين محمد مايو11  

http://bit.do/egdtM القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 11       صالح محسن عبد الحليم مايو11  

http://bit.do/egdtM القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 11       عبد هللا محمد مصطفي مايو11  

http://bit.do/egdtM القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 11       خالد حسن علي أبو زيد مايو11  

http://bit.do/egdtM القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 11       أحمد محمد عبد العزيز مايو11  

http://bit.do/egdtM القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 11       سامح رمضاف طه مايو11  

http://bit.do/egdtM القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 11       محمد رجب عبد هللا مايو11  

http://bit.do/egdtM القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 11       حسن محمد المالح مايو11  
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http://bit.do/egdtM القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 11       أحمد عبد الحميد نصر مايو11  

http://bit.do/egdtM القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 11       عبد هللا عشرم على مايو11  

http://bit.do/egdtM القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 11       مصطفى مجدل محمد يوسف مايو11  

http://bit.do/egdtM القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 11       السيد أحمد محمود داللة مايو11  

http://bit.do/egdtM القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 11       عبد المجيد على عبد الرحيم مايو11  

http://bit.do/egdtM القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 11       رفاعي أمين خليل مايو11  

http://bit.do/egdtM القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 11       محمد رمضاف حسين مايو11  

http://bit.do/egdtM القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 11       حسن محمد حسن أبو يوسف مايو11  

http://bit.do/egdtM القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 11       محمد محمود يوسف القشيشي مايو11  

http://bit.do/egdtM القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 11       محمد محمود محمد عبد الرحيم مايو11  

http://bit.do/egubp القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 14       عبد الرحمن سمير بركات  مايو14  

http://bit.do/egudT القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 14 2017 12 11 مجدم حسن عامر مايو14  

http://bit.do/egKDo القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 15       أمين عاطف أمين عبد الحميد  مايو15  

http://bit.do/egKDo القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 15       محمد شعباف مصطفي مايو15  

http://bit.do/egKDo القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 15       محمد مأموف موسي مايو15  

http://bit.do/egKDo القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 15       محمود محمد محمد عبد الرحيم مايو15  

http://bit.do/egKDo القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 15       يحي مصطفي عبد الحميد مايو15  

http://bit.do/egKDo القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 15       عادؿ عبد السالـ مايو15  

http://bit.do/egKDo القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 15       هاني مرزكؽ علي مرزكؽ مايو15  

http://bit.do/egKDo القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 15       حساـ محمد كتولي محمد مايو15  
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http://bit.do/egKDo القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 15       عماد محمد إبراهيم خليل مايو15  

http://bit.do/egKDo القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 15       عبد هللا محمد عبادة مايو15  

http://bit.do/egKDo القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 15       محمد عبد الرحيم حسين مايو15  

http://bit.do/egKDo القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 15       أحمد محمد السيد عبد الرازؽ مايو15  

http://bit.do/egKDo القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 15       خالد مصطفي المتولي مايو15  

http://bit.do/egKDo القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 15       عبد العزيزمجدم محمد محمد  مايو15  

http://bit.do/egKDo القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 15       محمود علي نصر الدين مايو15  

http://bit.do/egKDo القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 15       علي محمد عبد العظيم سيد مايو15  

http://bit.do/egKDo القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 15       فادم عصاـ كهبة عباس مايو15  

http://bit.do/egKDo القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 15       إسالـ كماؿ سيد كماؿ مايو15  

http://bit.do/egKDo القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 15       أحمد حسين محمد حسين مايو15  

http://bit.do/egKDo القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 15       أمل فتحي أحمد عبد التواب مايو15  

http://bit.do/egKDo القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 15       حمزة يحي محمد نور مايو15  

http://bit.do/egKDo القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 15       الهادم جودة عبد القادر مايو15  

http://bit.do/egKDo القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 15       مسعد محمد أحمد رمضاف مايو15  

http://bit.do/egKDo القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 15       مجدم عامر حسن خليفة  مايو15  

http://bit.do/egKDo القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 15       كجدم عبد اللطيف إبراهيم  مايو15  

http://bit.do/egKDo القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 15       بالؿ كجدم عبد اللطيف إبرايهم مايو15  

http://bit.do/egKDo القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 15       أمين ناجي علي محمد مايو15  

http://bit.do/egKDo القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 15       محمد سليماف عبد الرازؽ مايو15  
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http://bit.do/egKDo القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 14 2018 5 11 بسطاكم أحمدحاتم محمد  مايو15  

http://bit.do/egKDo القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 14 2018 5 11 بسمة علي محمد عبد الرحمن مايو15  

http://bit.do/egKDo القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 14 2018 5 11 يوسف أحمد سيد مايو15  

http://bit.do/egKDo القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 14 2018 5 11 علي مصطفي حسن عبد العاؿ مايو15  

http://bit.do/egKDo القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 14 2018 5 11 أسماء عبد الحليم محمد حسين مايو15  

http://bit.do/egKDo القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 14 2018 5 11 عبير هشاـ محمد مايو15  

http://bit.do/egKDo القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 14 2018 5 11 شاهندق أحمد عبد الحليم  مايو15  

http://bit.do/egKDo القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 14 2018 5 11 عادؿ محمد أحمد أبو زيد مايو15  

http://bit.do/egKDo القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 14 2018 5 11 محمد سمير محمد جالؿ مايو15  

http://bit.do/egKDo القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 14 2018 5 11 عبد الغني محمد محمود مايو15  

http://bit.do/egKDo القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 14 2018 5 11 فريدة عاطف عبد العاطي مايو15  

http://bit.do/egKDo القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 14 2018 5 11 كريم حسين محمد مايو15  

http://bit.do/egKDo القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 14 2018 5 11 ربيع محمد علي حسن مايو15  

http://bit.do/egKDo القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 14 2018 5 11 أحمد عبد الرحمن أحمد مايو15  

http://bit.do/egKDo القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 14 2018 5 11 فرغلي محمد مصطفي مايو15  

http://bit.do/egKDo القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 14 2018 5 11 أدهم سعيد عبد الرحمن  مايو15  

http://bit.do/egKDo القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 14 2018 5 11 فوزم سعد صالح مايو15  

http://bit.do/egKDo القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 14 2018 5 11 محمد أيمن إسماعيل مايو15  

http://bit.do/egKDo القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 14 2018 5 11 مرسينفيسة عبد الوهاب  مايو15  

http://bit.do/egKDo القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 14 2018 5 11 أشرؼ صالح فرهات مايو15  
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http://bit.do/egKDo القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 14 2018 5 11 محمد خليل مصطفي  مايو15  

http://bit.do/egKDo القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 14 2018 5 11 مصطفي محمد رزؽ محمد مايو15  

http://bit.do/egKFV القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 16       مصطفى صبرم أبو العنين  مايو16  

http://bit.do/egKKv القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 18 2018 3 29 بالؿ كجدم  مايو18  

 http://bit.do/eiGNg القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 20 2018 5 8 عبد الرحمن األنصارم مايو20

 http://bit.do/eiG7a القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 21 2018 5 8 عبدالرحمن عادؿ صديق حسن مايو22

 http://bit.do/eiHLs القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 22       شادم طارؽ محمد الغزالي حرب مايو22

 http://bit.do/eiHLs القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 22       العنينمصطفي صبرم محمد أبو  مايو22

 http://bit.do/eiHLs القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 22       بالؿ كجدم عبد اللطيف مايو22

 http://bit.do/eiHLs القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 22       عبد المجيد عباس طنطاكمأحمد  مايو22

 http://bit.do/eiHLs القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 22       أحمد خالد مرغني محمد مايو22

 http://bit.do/eiHLs القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 22       محمد سيد عبد الغني مايو22

 http://bit.do/eiHLs القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 22       محمد مجدم أحمد عبد العاؿ مايو22

 http://bit.do/eiHLs القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 22       خالد إبراهيم محمد عيسي مايو22

 http://bit.do/eiHLs القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 22       عبد العزيز شحاته سلماف مايو22

 http://bit.do/eiHLs القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 22       حاتم محمد عفيفي  مايو22

 http://bit.do/eiHLs القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 22       إبراهيم عبد العاطي حسين مايو22

 http://bit.do/eiHLs القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 22       حساـ محمد محمد عبد الرسوؿ مايو22

 http://bit.do/eiHLs القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 22       أبو بكرأحمد محمد محمد  مايو22

 http://bit.do/eiHLs القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 22       حامد أحمد محمد مايو22
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 http://bit.do/eiHLs القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 22       مبركؾمدحت ممدكح  مايو22

 http://bit.do/eiHLs القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 22       محمد عالء الدين محمد مايو22

 http://bit.do/eiHLs القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 22       سعيد رمضافهشاـ  مايو22

 http://bit.do/eiHLs القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 22       عبد العظيم محمد حسن مايو22

 http://bit.do/eiHLs القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 22       الفضيل مبركؾ عبد الفضيل عبد مايو22

 http://bit.do/eiHLs القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 22       سعيد شفيق عبد اللطيف مايو22

 http://bit.do/eiHLs القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 22       سمير يوسف شفيق محمد مايو22

 http://bit.do/eiHLs القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 22       فيصل حاتم حسن محمود مايو22

 http://bit.do/eiHLs القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 22       مركاف إسماعيل سعودم أحمد مايو22

 http://bit.do/eiHLs القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 22       أحمد محمد مرجاف مايو22

 http://bit.do/eiHLs القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 22       أحمد محمود أحمد أبو العال مايو22

 http://bit.do/eiHLs القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 22       أحمد حسين عبد العاطي مايو22

 http://bit.do/eiHLs القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 22       إسماعيل رمضاف إسماعيل مايو22

 http://bit.do/eiHLs القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 22       عالء محمد محمد مايو22

 http://bit.do/eiHLs القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 22       هيثم فوزم محمدين مايو22

 http://bit.do/eiHLs القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 22       عبد الرحمن عادؿ صديق مايو22

 http://bit.do/eiHLs القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 22       حسن محمود إسماعيل مايو22

 http://bit.do/eiHLs القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 22       عبد الرحمن جهاد منير مايو22

 http://bit.do/eiHLs القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 22       أحمد علي أحمد محمود مايو24

 http://bit.do/eiNJC القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 22       المعاطيأحمد محمد أبو  مايو24
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 http://bit.do/eiNJC القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 22       عبد هللا عبد السالـ حامد مايو24

 http://bit.do/eiNJC القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 22       أحمد محمد إبراهيم إسماعيل مايو24

 http://bit.do/eiNJC القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 22       مركاف شريف مختار محمد مايو24

 http://bit.do/eiNJC القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 22       أحمد محمد محمود عبد العاطي مايو24

 http://bit.do/eiNJC القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 22       نصر عبد الحميد علي فهيم  مايو24

 http://bit.do/eiNJC القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 22       أحمد عالء الدين محمد أبو العال مايو24

 http://bit.do/eiNJC القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 22       ماهر محمد الشين عبد الفتاح مايو24

 http://bit.do/eiNJC القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 22       علي محمد مصطفي سعد مايو24

 http://bit.do/eiNJC القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 22       صالح محمد سيد مايو24

 http://bit.do/eiNJC القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 22       حسين محمد إبراهيم حسين مايو24

 http://bit.do/eiNJC القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 22       رجب محمد سعيد مايو24

 http://bit.do/eiNJC القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 22       أحمد صالح محمد  مايو24

 http://bit.do/eiNJC القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 22       أحمد أبو الوفا إسماعيل مايو24

 http://bit.do/eiNJC القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 22       علي محمد إسماعيل مرزكؽ مايو24

 http://bit.do/eiNJC القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 22       منير مصطفيعبد الرحمن جهاد  مايو24

 http://bit.do/eiNJC القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 22       عبد هللا إبراهيم مصطفي مايو24

 http://bit.do/eiNJC القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 22       أحمد لبيب حامد مايو24

 مايو24
عبد المنعم محمود عبد المنعم 

 حسن
 http://bit.do/eiNJC القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 22      

 http://bit.do/eiNJC القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 22       محمد مجدم مصطفي عبد العزيز مايو24
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 http://bit.do/eiNJC القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 22       محمد أحمد عبد الرازؽ مايو24

 http://bit.do/eiNJC القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 22       عبد الرحمن محمد محمد مايو24

 http://bit.do/eiNJC القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 22       محمد عبد المقصود محمود مايو24

 http://bit.do/eiNJC القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 22       أحمد خليل مصطفي حسنين مايو24

 http://bit.do/eiNJC القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 22       علي فهمي عبد العاطي مايو24

 http://bit.do/eiNJC القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 22       محمد شاهين مصطفي مايو24

 http://bit.do/eiNJC القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 22       محسن محمود علي زناتي مايو24

 http://bit.do/eiNJC القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 22       حازـ محمود علي زناتي مايو24

 http://bit.do/eiNJC القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 22       أحمد معتمد أحمد دربالة مايو24

 http://bit.do/eiNJC القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 22       أحمد يوسف كصفي يوسف مايو24

 http://bit.do/eiNJC القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 22       التواب جماؿ الدينأحمد سعيد عبد  مايو24

 مايو24
عبد العزيز محمد عبد الفتاح أبو 

 المجد
 http://bit.do/eiNJC القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 22      

 http://bit.do/ekFKJ القاهرة النيابة العسكرية 2018 5 22 2017 12 20 عبد الرحمن كماؿ عبد العزيز مايو27

 http://bit.do/ekFKJ القاهرة النيابة العسكرية 2018 5 22 2017 12 9 محمد جماؿ محمد عبد المجيد مايو27

 http://bit.do/ekFQj القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 27 2018 5 23 كليد خليل الشوبكي مايو27

 http://bit.do/ekFSP القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 28       محمد عبد اللطيف إبراهيم مايو28

 http://bit.do/ekFSP القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 28       سوزاف محمود صالح عبد السالـ مايو28

 http://bit.do/ekFSP القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 28       زينب رمضاف عطا مايو28

 http://bit.do/ekFSP القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 28       كائل عباس إبراهيم مايو28
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 http://bit.do/ekFSP القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 28       محمد محمود أحمد بالؿ مايو28

 http://bit.do/ekFSP القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 28       أحمد عبد الحليم مرسي مايو28

 http://bit.do/ekFSP القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 28       حسب هللاشعباف إبراهيم  مايو28

 http://bit.do/ekFSP القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 28       عبد العزيز محمد عبد الفتاح مايو28

 http://bit.do/ekFSP القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 28       حساـ الدين صالح محمد مايو28

 http://bit.do/ekFSP القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 28       محمد محمود عبد الظاهر خليل مايو28

 http://bit.do/ekFSP القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 28       محمد عبدالعزيز حسن علي مايو28

 http://bit.do/ekFSP القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 28       أحمد رمضاف شحته مايو28

 http://bit.do/ekFSP القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 28       صالح عواد محمد مايو28

 http://bit.do/ekFSP القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 28       كليد خليل السيد سالم مايو28

 http://bit.do/ekFSP القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 28       عبد العزيز محمد عبد العزيز مايو28

 http://bit.do/ekFSP القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 28       كليد محمد فاركؽ مايو28

 http://bit.do/ekFSP القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 28       محمود حنفي محمد القباني مايو28

 http://bit.do/ekYyn القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 29 2018 4 20 معاذ الفقي  مايو29

 http://bit.do/ekYDX القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 31       محمد زكريا إبراهيم دركيش مايو31

 http://bit.do/ekYDX القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 31       مصعب محمد عبدق مايو31

 http://bit.do/ekYDX القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 31       محمد عبد العاطي حجازم مايو31

 http://bit.do/ekYDX القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 31       حازـ يوسف عبد العظيم مايو31

 http://bit.do/ekYDX القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 31       محمد ممدكح عبد المنعم المتولي مايو31

 http://bit.do/ekYDX القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 31       محمد عبد الحميد محمدمعاذ  مايو31

http://bit.do/ekFSP
http://bit.do/ekFSP
http://bit.do/ekFSP
http://bit.do/ekFSP
http://bit.do/ekFSP
http://bit.do/ekFSP
http://bit.do/ekFSP
http://bit.do/ekFSP
http://bit.do/ekFSP
http://bit.do/ekFSP
http://bit.do/ekFSP
http://bit.do/ekFSP
http://bit.do/ekFSP
http://bit.do/ekYyn
http://bit.do/ekYDX
http://bit.do/ekYDX
http://bit.do/ekYDX
http://bit.do/ekYDX
http://bit.do/ekYDX
http://bit.do/ekYDX


 http://bit.do/ekYDX القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 31       خالد علي علي مايو31

 http://bit.do/ekYDX القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 31       أحمد محمد عبد الصمد مايو31

 http://bit.do/ekYDX القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 31       رمضاف عبدق محمد مايو31

 http://bit.do/ekYDX القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 31       كليد خليل سالم محمد مايو31

 مايو31
عبد العزيز شعيب عبد العزيز 

 البرناكم
 http://bit.do/ekYDX القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 31      

 http://bit.do/ekYDX القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 31       عمرك فتح هللا عبد الفتاح غنيم مايو31

 http://bit.do/ekYDX القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 31       عالء الدين عبد التواب حسين مايو31

 http://bit.do/ekYDX القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 31       رمضاف محمد سيد بركات مايو31

 http://bit.do/ekYDX القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 31       محمد حسين أحمد محمد مايو31

 http://bit.do/ekYDX القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 31       إسالـ عبد السالـ مايو31

 http://bit.do/ekYDX القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 31       أحمد سيد أحمد الجوهرم مايو31

 http://bit.do/ekYDX القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 31       حامد محمد أبو العز علي  مايو31

 http://bit.do/ekYDX القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 31       محمد محمود عبد العزيز أحمد مايو31

 http://bit.do/ekYDX القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 31       أحمد محمد محمود بيومي مايو31

 http://bit.do/ekYDX القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 31       أحمد الديبممدكح أحمد  مايو31

 http://bit.do/ekYDX القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 31       عرفة حسين محمد مايو31

 http://bit.do/ekYDX القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 31       محمد عبد المطلبعادؿ  مايو31

 http://bit.do/ekYDX القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 31       مصطفي محمد عبد الحليم محمد مايو31

 http://bit.do/ekYDX القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 31       عاشور إبراهيم السيد مايو31
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 http://bit.do/ekYDX القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 31       علي محمد متولي مايو31

 http://bit.do/ekYDX القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 31       أحمد مصطفي حسانين مايو31

 http://bit.do/ekYDX القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 31       أحمد محمد محمود أبو جبل مايو31

 http://bit.do/ekYDX القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 31       أحمد سعد محمد سعد مايو31

 http://bit.do/ekYDX القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  2018 5 31       عبد السالـ صالح منصور مايو31

 
235 

تاريخ          

 النشر
 الرابط المحافظة مكاف الظهور السنة الشهر اليوـ السنة الشهر اليوـ االسم

http://bit.do/emkMV القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 6 4       صالح محمد إبراهيم يونيو4  

http://bit.do/emkMV القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 6 4       أحمد سليم حسين يونيو4  

http://bit.do/emkMV القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 6 4       محمد محمد عبد اللطيف أحمد يونيو4  

http://bit.do/emkMV القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 6 4       عادؿ عبد العاؿ مصطفي يونيو4  

http://bit.do/emkMV القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 6 4       أحمد كامل علي كامل يونيو4  

http://bit.do/emkMV القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 6 4       أشرؼ محمد السعيد يونيو4  

http://bit.do/emkMV القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 6 4       كائل عيسي حسن رمضاف يونيو4  

http://bit.do/emkMV القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 6 4       عبد هللا عبد المنعم حسن يونيو4  

http://bit.do/emkMV القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 6 4       السيد أحمد رمضاف يونيو4  

http://bit.do/emkMV القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 6 4       أحمد عبد الحميد فتحي يونيو4  

http://bit.do/emkMV القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 6 4       عبد السيد عبد العزيز صاالح يونيو4  

http://bit.do/emkMV القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 6 4       سعيد محمد مصطفي يونيو4  

http://bit.do/emkMV القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 6 4       عيد سعد خليل يونيو4  

http://bit.do/emkMV القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 6 4       سعيد عبد العليم صالح الدين يونيو4  

http://bit.do/emkMV القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 6 4       أحمد محمد عبد العزيز يونيو4  

http://bit.do/emkMV القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 6 4       أكرـ ممدكح محمد أبو شحاته يونيو4  

http://bit.do/emkMV القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 6 4       أحمد محمد عبد المجيد عبد هللا يونيو4  
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http://bit.do/emkMV القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 6 4       محمد كماؿ عبد الرازؽ محمد يونيو4  

http://bit.do/emkMV القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 6 4       حسين علي السيد حسانين يونيو4  

http://bit.do/emkMV القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 6 4       صهيب عالء الدين عبد المنعم يونيو4  

http://bit.do/emkMV القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 6 4       أنس صبحي سعد إسماعيل يونيو4  

http://bit.do/emkMV القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 6 4       أحمد ياسر محمود حسن يونيو4  

http://bit.do/emkMV القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 6 4       عمار ياسر عبد التواب عبد البارم يونيو4  

http://bit.do/emkMV القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 6 4       محمد جماؿ محمد عبد المجيد يونيو4  

http://bit.do/emkMV القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 6 4       أسامة سعد فتح هللا يونيو4  

http://bit.do/emkMV القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 6 4       محمد أبو ركاش يونيو4  

http://bit.do/emkMV القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 6 4       يوسف محمد السيد الزهيرم يونيو4  

http://bit.do/emkMV القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 6 4       مصطفي فهمي محمد يونيو4  

 يونيو4
عبد الرحمن كماؿ عبد العزيز 

 محمود
http://bit.do/emkMV القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 6 4        

http://bit.do/emye6 القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 6 7       السعيد السعيد موسي يونيو7  

http://bit.do/emye6 القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 6 7       أحمد محمد عبد العزيز ضول يونيو7  

http://bit.do/emye6 القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 6 7       أحمد جماؿ فتحي يونيو7  

http://bit.do/emye6 القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 6 7       أمل عبد الفتاح عبدق يونيو7  

http://bit.do/emye6 القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 6 7       عبد الرحمن محمود حنفي يونيو7  

http://bit.do/emye6 القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 6 7       سعيد محمد حبيب يونيو7  

http://bit.do/emye6 القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 6 7       ريماف محمد الحساني حسن يونيو7  

http://bit.do/emye6 القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 6 7       عبد الخالق محمد عبد العزيز يونيو7  

http://bit.do/emye6 القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 6 7       محمد محمد أبو شحاته يونيو7  

http://bit.do/emye6 القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 6 7       عبد العزيز محمد إسماعيل يونيو7  

http://bit.do/emye6 القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 6 7       عبد هللا محمد جماؿ الدين يونيو7  

http://bit.do/emye6 القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 6 7       عبد الحميد مبركؾ عبدق  يونيو7  

http://bit.do/emye6 القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 6 7       عالء محمد سعيد محمد يونيو7  
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http://bit.do/emye6 القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 6 7       محمد حسين علي متولي يونيو7  

http://bit.do/emye6 القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 6 7       إبراهيم سالم السيد علي يونيو7  

http://bit.do/emye6 القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 6 7       حساـ الدين سالم علي يونيو7  

http://bit.do/emye6 القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 6 7       محمد سعد أمين  يونيو7  

http://bit.do/emye6 القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 6 7       عمار عبد العليم أحمد عبد العليم  يونيو7  

http://bit.do/emye6 القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 6 7       محمد عيد السيد الشرقاكم  يونيو7  

http://bit.do/emye6 القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 6 7       مصعب محمد عبدق الشرقاكم يونيو7  

http://bit.do/emye6 القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 6 7       عطيه حلمي الشافعي  يونيو7  

http://bit.do/emye6 القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 6 7       محمد محمود عبد ربه يونيو7  

http://bit.do/emye6 القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 6 7       سليماف شحاته محمد  يونيو7  

http://bit.do/emye6 القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 6 7       محمد أبو سريع علي يونيو7  

http://bit.do/emye6 القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 6 7       ربيع محمد عبد الحميد محمد  يونيو7  

http://bit.do/emye6 القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 6 7       مجدم محمد مصطفي عبد العزيز  يونيو7  

http://bit.do/emye6 القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 6 7       مصطفي أحمد فهمي يونيو7  

http://bit.do/emye6 القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 6 7       شيماء محمد محمد عويس يونيو7  

http://bit.do/emye6 القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 6 7       أشرؼ محمد محمد عبد ربه  يونيو7  

http://bit.do/emye6 القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 6 7       أحمد أشرؼ محمد محمد عبد ربه يونيو7  

 ايماف ابو يونس يونيو11
من 

 سنتين
http://bit.do/emRwt   أمن الدكلة 2018 6 11 2016    

http://bit.do/emRxe القليوبية سجن القناطر 2018 6 12 2018 5 22 كالدة انس يونيو12  

 http://bit.do/em8EY القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 6 13       رأفت البطاط يونيو13

 http://bit.do/em8Gu القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 6 13 2018 6 7 اسالـ عبد الظاهر يونيو13

 http://bit.do/em8Gu القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 6 13       ديفيد جاد يونيو13

 http://bit.do/em8HC القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 6 13       إياد مسعد مصطفي يونيو13

 يونيو13
عبد الباسط فرج هللا عبد الباسط 

 عباس
 http://bit.do/em8HC القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 6 13      

 http://bit.do/em8HC القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 6 13       عبير حلمي عطيه الشافعي يونيو13
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 http://bit.do/em8HC القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 6 13       حلمي عبد الواحد محمد يونيو13

 http://bit.do/em8HC القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 6 13       أحمد محمود عفيفي يونيو13

 http://bit.do/em8HC القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 6 13       إبراهيم إبراهيم عبد العاؿ يونيو13

 http://bit.do/em8HC القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 6 13       صالح الدين منصور حامد  يونيو13

 http://bit.do/em8HC القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 6 13       محمد محمود غنيم خليل يونيو13

 http://bit.do/em8HC القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 6 13       ناصر منصور صالح يونيو13

 http://bit.do/em8HC القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 6 13       ربيع عبد الحميد محمود يونيو13

 http://bit.do/em8HC القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 6 13       حساـ الدين سالم السيد عسل يونيو13

 http://bit.do/em8HC القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 6 13       رأفت علي السباعي يونيو13

 http://bit.do/em8HC القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 6 13       محمد شريف حسين محمد يونيو13

 http://bit.do/em8HC القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 6 13       مصطفي جعفر علي محمد يونيو13

 http://bit.do/em8HC القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 6 13       كماؿ محمد مهدم حسن يونيو13

 http://bit.do/em8HC القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 6 13       مناؿ يماني علي يماني يونيو13

 http://bit.do/em8HC القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 6 13       توفيق عبد هللا عباس  يونيو13

 http://bit.do/em8HC القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 6 13       محمد علي طه محمد يونيو13

 http://bit.do/em8HC القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 6 13       عبد هللا البيلي سعد يونيو13

 http://bit.do/em8HC القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 6 13       إبراهيم أحمد الشحات يونيو13

 http://bit.do/em8HC القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 6 13       سالم محمود عبد العزيز يونيو13

 http://bit.do/em8HC القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 6 13       خالد مصطفي عبد المقصود يونيو13

 http://bit.do/em8HC القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 6 13       إيهاب محمد محمد مصطفي يونيو13

 http://bit.do/em8HC القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 6 13       أحمد محمد يونس يونيو13

 http://bit.do/em8HC القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 6 13       عالء حنفي محمود أحمد العناني يونيو13

 http://bit.do/em8HC القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 6 13       حلمي محمد عبد الستار يونيو13

 http://bit.do/em8HC القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 6 13       صبرم محمد محمد عبد العاؿ يونيو13

 http://bit.do/em8HC القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 6 13       إسماعيل طنطاكم إسماعيل يونيو13

 http://bit.do/em8HC القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 6 13       شحته عبد العزيز سليماف يونيو13
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 http://bit.do/em8HC القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 6 13       أحمد محمد إبراهيم يونيو13

 http://bit.do/em8HC القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 6 13       عبد المنعم محمد حسن يونيو13

 http://bit.do/em8HC القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 6 13       مصعب إسماعيل حامد  يونيو13

 http://bit.do/em8HC القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 6 13       محمد السيد خميس علي يونيو13

 http://bit.do/em8HC القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 6 13       خالد محمد محمد شعباف يونيو13

 http://bit.do/em8HC القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 6 13       مصطفي السيد عبد الحي يونيو13

 http://bit.do/em8HC القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 6 13       محمد مصطفي السيد عبد الحي  يونيو13

 http://bit.do/em8HC القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 6 13       محمد حلمى عبد الفتاح السيد يونيو13

 http://bit.do/em8HC القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 6 13       مالك مصطفي إبراهيم يونيو13

 http://bit.do/em8HC القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 6 13       عزت علي محمد شاهين يونيو13

 يونيو13
أحمد السيد عبد العاؿ أحمد عبد 

 هللا
 http://bit.do/em8HC القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 6 13      

 http://bit.do/em8HC القاهرة الدكلةنيابة أمن  2018 6 13       خميس عبد العاؿ أحمد عبد هللا  يونيو13

 http://bit.do/em8HC القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 6 13       مصطفي محسن عبد الغفار يونيو13

 http://bit.do/em8HC القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 6 13       أحمد يحي محمود يونيو13

 http://bit.do/em8HC القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 6 13       عبد هللا محمد علي غنيم يونيو13

 http://bit.do/em8HC القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 6 13       إسالـ إبراهيم عبد الظاهر  يونيو13

 http://bit.do/em8HC القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 6 13       ديفيد حادتاس جاد يونيو13

 http://bit.do/em8HC القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 6 13       أحمد عصاـ أحمد محمود يونيو13

 يونيو13
عبد اللطيف عبد الخالق عبد اللطيف 

 الراغب
 http://bit.do/em8HC القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 6 13      

 يونيو13
عبد السالـ عبد الخالق عبد اللطيف 

 الراغب
 http://bit.do/em8HC القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 6 13      

 http://bit.do/em8HC القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 6 13       معاذ صالح إبراهيم عبد العزيز يونيو13

 http://bit.do/em8HC القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 6 13       أحمد جماؿ علي مناع يونيو13

 http://bit.do/enPuN القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 6 20       أحمد محمد محمد أبو زيد يونيو20

 http://bit.do/enPuN القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 6 20       عادؿ محمد علي عيسي يونيو20
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 http://bit.do/enPuN القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 6 20       شريف رضا علي يونيو20

 http://bit.do/enPuN القاهرة الدكلةنيابة أمن  2018 6 20       محمد عثماف علي خليفة يونيو20

 http://bit.do/enPuN القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 6 20       مجدم أحمد سعيد يونيو20

 http://bit.do/enPuN القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 6 20       أيمن رمضاف عيسي  يونيو20

 http://bit.do/enPuN القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 6 20       يحي إسماعيل مرزكؽ  يونيو20

 http://bit.do/enPuN القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 6 20       موسي مصطفي مدبولي يونيو20

 http://bit.do/enPuN القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 6 20       سمية أحمد ثابت يونيو20

 http://bit.do/enPuN القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 6 20       هانى منصور  يونيو20

 http://bit.do/enPuN القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 6 20       السيد مصطفي عبد المقصود  يونيو20

 http://bit.do/enPuN القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 6 20       محمد عبد العزيز سليماف  يونيو20

 http://bit.do/enPuN القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 6 20       هشاـ عبد العاؿ محمد  يونيو20

 http://bit.do/enPuN القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 6 20       صالح عبد الرحيم مفيد يونس  يونيو20

 http://bit.do/enPuN القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 6 20       محمد قرني أحمد مراد يونيو20

 http://bit.do/enPuN القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 6 20       محمد محمود بشير خليل  يونيو20

 http://bit.do/enPuN القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 6 20       أحمد محمد ذكي عبد العاؿ  يونيو20

 http://bit.do/enPuN القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 6 20       أيمن محمد عبد الرحمن عبد الجليل يونيو20

 http://bit.do/enPuN القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 6 20       عادؿ حسن محمود أبو المعاطى  يونيو20

 http://bit.do/enPuN القاهرة الدكلةنيابة أمن  2018 6 20       عاطف صالح الدين السيد على يونيو20

 http://bit.do/enPuN القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 6 20       محمد محمد طلبة يونيو20

https://goo.gl/wDjaNn القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 6 20 2018 4 26 أحمد طارؽ صبرم  يونيو24  

 https://goo.gl/kHG1eZ القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 6 26 2018 4 12 أنس محمد إبراهيم البلتاجي يونيو26

 https://goo.gl/Gj2VGU القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 6 26        أحمد كامل سيد عبد القادر يونيو26

 https://goo.gl/Gj2VGU القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 6 26       محمد ثركت خليل يونيو26

 https://goo.gl/Gj2VGU القاهرة أمن الدكلةنيابة  2018 6 26       محمد أحمد سعد حسن يونيو26

 https://goo.gl/Gj2VGU القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 6 26       رجب أحمد عيد محمد يونيو26

 https://goo.gl/Gj2VGU القاهرة الدكلة نيابة أمن 2018 6 26       عالء أحمد عيد محمد يونيو26
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 https://goo.gl/Gj2VGU القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 6 26       إسماعيل عبد الناصر حامد يونيو26

 https://goo.gl/Gj2VGU القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 6 26       أحمد طارؽ صبرم البطاكم يونيو26

 https://goo.gl/Gj2VGU القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 6 26       محمد أحمد عبد المنعم يونيو26

 https://goo.gl/Gj2VGU القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 6 26       محمد سمير محمد يونيو26

 https://goo.gl/Gj2VGU القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 6 26       محمد سالمة حسانين يونيو26

 https://goo.gl/Gj2VGU القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 6 26       مها محمد عثماف خليفة يونيو26

 https://goo.gl/Gj2VGU القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 6 26       محمد أحمد أبو ضيف يونيو26

 https://goo.gl/Gj2VGU القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 6 26       مصطفي محمد إبراهيم سرحاف يونيو26

 https://goo.gl/Gj2VGU القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 6 26       إسراء محمود عبد الظاهر يونيو26

 https://goo.gl/Gj2VGU القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 6 26       أحمد بساـ أحمد سليماف يونيو26

 https://goo.gl/Gj2VGU القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 6 26        سامح محمد رفعت إبراهيم يونيو26

 https://goo.gl/Gj2VGU القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 6 26        محمد مجدل عبد العاؿ يونيو26

 https://goo.gl/Gj2VGU القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 6 26       نادر سليماف محمد السخاكل يونيو26

 https://goo.gl/Gj2VGU القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 6 26       كامل دركيشمحمد أبو زيد  يونيو26

 https://goo.gl/Gj2VGU القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 6 26       هشاـ عاشور أحمد يونيو26

 https://goo.gl/Gj2VGU القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 6 26        سالمةأحمد حسين  يونيو26

 https://goo.gl/Gj2VGU القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 6 26        محمد سليم عبد العزيز المتولي يونيو26

 https://goo.gl/Gj2VGU القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 6 26       معاذ محمد عليوة محمد يونيو26

 https://goo.gl/Gj2VGU القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 6 26       موسي عز الرجاؿ موسي يونيو26

 https://goo.gl/Gj2VGU القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 6 26       على عبد المؤمن على يونيو26

 https://goo.gl/Gj2VGU القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 6 26       سيد محمد عبد التواب يونيو26

 https://goo.gl/Gj2VGU القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 6 26        محمد السيد شاهين يونيو26

 http://bit.do/eorxr اإلسكندرية إعالف كزارة الداخلية 2018 6 29 2018 4 24 معتز مصطفى حسن كامل عبدهللا يونيو29
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عوف دولة 
 

تاريخ 

 النشر
 الرابط المحافظة المكاف الحدث

3-Apr 

ك ذلك بعد تعرضها . سلمت إدارة سجن القناطر إلينا اليوـ الطفلة عالية بناء على طلب كالدتها

ألزمة صحية داخل السجن بسبب سوء أكضاع االحتجاز دكف كجود رعاية طبية كافية كخطورة 

كتنوق األسرة أف فاطمة كالدة الطفلة مازالت محتجزة بسجن . تنقلها مع أمها بسيارة الترحيالت

 ناطر دكف سبب حقيقي كجاد يتسبب في فصلها عن رضيعتها الق

http://bit.do/ecR8R القليوبية سجن القناطر  

3-Apr 
اغالؽ موقع مصر العربية كاصطحاب عادؿ صبرم رئيس التحرير لقسم الدقي بتهمة مخالفات 

 األجهزة كالتأكد من االلتزاـ بالقوانين حي، بعد اقتحاـ المصنفات لمقر الموقع كفحص كل
http://bit.do/ecR88 الجيزة مكتب مصر العربية  

3-Apr 
عادؿ صبرم رئيس تحرير مصر العربية في قسم الدقي، كعرضه صباحا على نيابة . احتجاز أ

 الدقي
http://bit.do/ecR9s الجيزة قسم الدقي  

4-Apr حساـ علواف اتقبض عليه عشاف كاف بيصور شارع قصر العيني من بلكونة بيته     http://bit.do/ecSaj  

4-Apr 

فرسكا ك ما بيرخمش على شاب غلباف مكافح بقاله كاـ سنه بيقف أماـ مدرسه األكالد بيبيع 

الشرطه جت قبضت عليه .  بعض األهالى إشتكوق علشاف حاجته مش مضموف إنها نضيفه. حد

 من أماـ المدرسه

http://bit.do/ecSa3 القاهرة    

4-Apr الجيزة جامعة القاهرة جامعة القاهرة تفصل طالبين لقرآتهم كتب عن السنة كالعقيدة http://bit.do/ecSdR  

5-Apr 

اغالؽ الطرؽ المؤدية الى جنوب الشيخ زكيد، قطع الوقود عن المحافظة باكملها، كمعاناة 

المواصالت الداخلية، كمنع السفر اال بالتنسيق، تاجيل المدارس كحجب عقوؿ االبناء عن 

لكهرباء بشكل مكرر يومى عن اهالى الشيخ زكيد كما بقى من التعلم، اغالؽ الطرؽ، كقطع ا

 رفح، كاخذ الموبيالت اثناء التفتيشات ، ككصوؿ الطعاـ بالقطارة كاذالؿ االهالى على الطوابير 

http://bit.do/ec3nP شماؿ سيناء رفح  

5-Apr 

العمل بدكف ترخيص للصحفي عادؿ صبرم رئيس بعد فشل األمن كالنيابة في إثبات تهمة 

االنضماـ لجماعة إرهابية، التركيج باستخداـ : تحرير مصر العربية، قررت النيابة حبسه بتهم

الكتابة كالرسوـ للمذاهب التي ترمي إلى تغيير مبادئ الدستور كالنظم األساسية عبر موقع 

 حريض على التظاهرصحيفة مصر العربية، إذاعة بيانات كأخبار كاذبة، الت

http://bit.do/ec3nA القاهرة نيابة أمنالدكلة  

6-Apr القاهرة   القبض على المصور بالشركؽ أحمد عبد الجواد في كمين مساء أمس http://bit.do/ec3oJ  

6-Apr  القاهرة   اختفاء المصور عادؿ عيسى منذ مساء أمس كأنباء عن القبض عليه http://bit.do/ec3oJ  

6-Apr  القاهرة   القبض على المصور بمصر العربية بالؿ كجدم من منزله اليوـ عقب صالة الجمعة http://bit.do/ec3oJ  

6-Apr القاهرة   كأنباء عن القبض على محمد أككسجين صاحب مدكنة أككسجين من منزله فجر اليوـ http://bit.do/ec3oJ  
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http://bit.do/ec3oJ


6-Apr 

األهلى فى عدة محافظات كمداهمات #الزمالك ك #حملة شرسة على مشجعين كجماهير 

كصل إختفاء أحدهم قسريًا إلى  2كمن قبلهم  8للمنازؿ كلألسف حتي اآلف تم القبض علي 

يوـ كلم يعرض على النيابة حتى اآلف كاألخر أكمل اليوـ الثالث مختفى قسريًا كلم يعرض  15

 أيضًا ، كيبدك أف العدد فى تزايد على النيابة هو األخر 

http://bit.do/ec3sb عدة محافظات    

6-Apr 

ألقي القبض على المصورين الصحفيين أحمد عبدالجواد كعادؿ عيسى مساء أمس الخميس، 

معلوـ، أثناء مركرهما بكمين أمني في أطراؼ القاهرة، فيما ظل مكاف احتجازهما غير 

 بحسب المحامي كريم عبدالراضي الذم نقل عن شاهد عياف

http://bit.do/ec3oq القاهرة كمين أمني  

6-Apr 
إضافة موقع المنصة إلى قائمة المواقع المحجوبة أماـ المتصفحين داخل الحدكد المصرية، 

 موقع 500ليصل عدد المواقع المحجوبة إلى نحو 
http://bit.do/ec3oq القاهرة    

10-Apr 

يوـ كاف عدد األياـ اللي الشقة بتاعتنا كانت تحت  ٥٥: إيماف البديني، زكجة محمد القصاص

بس الدهب .. استلمت الشقة الحمد لله . الحراسة لحد ما استلمناها يوـ الثالثاء اللي فات

.. اتسرؽ _ كدهب زينة بنتي كهدايا محمد ليا كهدايا األهل كاألصحاب لزينةشبكتي _بتاعي 

 .كطبعًا القسم رفض يسلمني بمحضر عشاف اثبت أم حاجة

http://bit.do/edpmn القاهرة التجمع الخامس  

11-Apr 
أبريل الجارم،  16الجلسات يوـ إحالة المستشار هشاـ جنينة إلى المحكمة العسكرية، كأكلى 

 .بحسب المحامي علي طه
http://bit.do/edCV9 القاهرة    

13-Apr 

دكتور شاب هو نوباتجي العظاـ الوحيد فى مستشفى العاشر من رمضاف بالشرقية تستدعيه 

يعتبر ككيل ‘ له بالمستشفى  النيابة لسماع أقواله في كاقعة فلم يذهب حتى تم توفير بديل

أمين شرطة ك سكرتير  )يشهد الشهود من نفس البيوت ‘ النيابة التأخر في الحضور إهانة له 

اف الطبيب اهاف الذات العليا لوكيل النيابة بإنه قاؿ انا مش فاضى دلوقت راحوا حبسوا  (النيابة

عاجلة سريعة يوـ األربعاء  االؼ جنيه ثم محاكمة 10اياـ كبعدين خرجوق بكفالة  4الطبيب 

 أبريل الحالي معرض فيها للحبس 18

مستشفى العاشر 

 من رمضاف
http://bit.do/edC44 الشرقية  

13-Apr  القاهرة ماسبيرك يرفضوف قرارنا حكومينا بتهجيرهم قسرينا من منازلهم« مثلث ماسبيرك»أهالي http://bit.do/edC5z  

14-Apr القاهرة العتبة بضائع كأكل عيش الباعة أصبح أرضنا بقرار من األمن.. إخالء ميداف العتبة http://bit.do/edSit  

15-Apr 

المحامي كريم عبد .. االحتياطيأشهر على تجاكزق الفترة القانونية للحبس  5رغم مركر 

يوما خارج إطار القانوف ليكمل أكثر من  45تجديد حبس الصحفي هشاـ جعفر : الراضي

هشاـ جعفر محبوس في سجن العقرب كحياته مهددة . عامين كنصف محبوس احتياطيا

 بسبب كضعه الصحي كتجاهل طلبات عالجه

http://bit.do/edSjJ القاهرة سجن العقرب  

16-Apr 
بالقطامية كسط صرخات ساكنيها الذين باتوا دكف مأكل " 120المشركع "إزالة عمارات مساكن 

 مفترشين الطريق العاـ
http://bit.do/eeeYq القاهرة القطامية  

17-Apr  القاهرة   اختطاؼ المهندس مصطفى من الشارع أماـ زكجته كطفله http://bit.do/eeeZa  
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17-Apr 

قاؿ المصدر القبطي، إف األمر يعود إلى األربعاء الماضي، حين استدعاق قسم شرطة الفشن، 

في « بدكف ترخيص»صالتهم كهددق أمين شرطة يدعى محمد ربيع، أنه سيبلغ عنه بسبب 

المبنى الكنسي، رغم أف أقباط القرية يصلوف في هذا المبنى منذ عشر سنوات، حسب 

أف أمين الشرطة طلب من أقباط القرية التنسيق مع أمن الدكلة كعدـ »: كأضاؼ. المصدر

 الصالة في المبني، كفي اليوـ التالي ألقى األمن القبض على مجدم رشدم لبيب ابن المالك

بعقد بيع  2010القديم للمبنى الكنسي، كالذم باعه لألنبا إسطفانوس، أسقف ببا كالفشن في 

، موضحا أف أنبا المنطقة قدـ أكراؽ المبنى «مسجل بالمحكمة، بغرض الصالة في المبنى

ضمن حصر للكنائس كالمباني الكنسية التابعة لمركز الفشن، بعد  2017الحقا في سبتمبر 

 ، لتوفيق أكضاعه2016سبتمبر  28كترميم الكنائس كملحقاتها في  صدكر قانوف بناء

http://bit.do/eee3c بني سويف الفشن  

17-Apr 

مارس الماضي، حين انتقل ككيل نيابة إلى مستشفى العاشر من  20بدأت المشكلة في »

ككاف الطبيب المذكور طبيب االستقباؿ، في  رمضاف؛ لطلب بيانات خاصة بقضية تبحثها النيابة،

نفس الوقت النائب اإلدارم، كتأخر الطبيب عن إجابة المطلوب منه نظرنا لضغط العمل 

باالستقباؿ؛ ليجد ككيل النيابة قد ترؾ المستشفى، كأرسل له استدعاء للحضور للنيابة، كهنا كاف 

كذهب الطبيب للنيابة في نفس اليوـ  البد أف يتم توفير بديل للطبيب قبل مغادرة المستشفى،

ليال، ككاف المفترض أف يتم أخذ أقواله ثم تنتهي المشكلة عند هذا الحد، إال أنه تم  11الساعة 

فوجئ الطبيب بإصدار أمر بإلقاء القبض »: كأضاؼ. «صرؼ الطبيب من النيابة بدكف خذ أقواله

تعطيل عمل النيابة كالتصرؼ بشكل  أياـ على ذمة التحقيق بتهمة 4عليه، كصدر قرار بحبسه 

آالؼ جنيه، كتم تحديد جلسة محاكمة سريعة  10غير الئق، ثم أفرج عنه بعد ذلك بكفالة مالية 

 .«غدا

http://bit.do/eee8z الشرقية العاشر من رمضاف  

17-Apr  االسكندرية جنايات اسكندرية براءة ضابط أمن الدكلة المتهم بقتل سيد بالؿ http://bit.do/eefak  

17-Apr القاهرة األميرية أمناء األميرية يهددكف بفضح عالقات مشبوهة بين ضباط كتجار مخدرات قسم شرطة األميرية http://bit.do/eeuYo  

18-Apr  الفيوـ   ضابط جيش على طالب بالمدرسةاعتداء http://bit.do/eee8D  

18-Apr القاهرة جنايات مدينة نصر مخالفات قانونية كحقوقية أثناء نظر قضية فض اعتصاـ رابعة http://bit.ly/2HzMbWM  

18-Apr 

في كقفه معمولة من جمهور الزمالك ضد ما يحدث في نادم الزمالك ك مرتضي انهاردة كاف 

بنات ك حاليا حتي االف هما  10شخص منهم اكتر من  30منصور كلم الداخليه جت قبضت علي 

 ..في مكاف غير معلوـ

http://bit.do/eeu3u القاهرة نادم الزمالك  

21-Apr 

سمية /، بتجديد حبس2018أبريل  21اليوـ  17الدائرة الػ -محكمة جنايات جنوب القاهرة أمرت 

 45بكالريوس علوـ جامعة األزهر، كتعمل كيميائية بمعمل تحاليل،  -عاـ 25-ماهر حزيمة 

 188كتتم سمية اليوـ يومها الػ . حصر أمن دكلة عليا 955يومًا على ذمة التحقيقات في القضية 

أكتوبر  17مقر احتجازها، أك زيارة أهلها لها، كذلك منذ القبض التعسفي عليها يوـ دكف معرفة 

2017. 

http://bit.do/eeuY7 القاهرة    

22-Apr 

الخارجية بتهاجم اليونسكو بسبب ترشيح المصور الصحفي الزميل محمود أبوزيد شوكاف لجائزة 

 شديد اللهجة حرية الصحافة ببياف
http://bit.do/eeDVC القاهرة كزارة الخارجية  
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22-Apr 

قاؿ . طرد األهالي المتأخرين في سداد االيجار ك قدرق ثالثمئة جنيه .. حي األسمرات اليوـ 

الجارم من عدد من سكاف مدينة األسمرات، بحي المقطم، إنهم تلقوا إخطارات خالؿ األسبوع 

 رئاسة المدينة تطالبهم بسداد اإليجارات المتأخرة أك إخالء الوحدات خالؿ أسبوع

http://bit.do/eeD9w القاهرة حي األسمرات  

22-Apr 

ألف شخص  420أزمة انسانية تلوح في األؽ في سيناء بعد حملة سيناء الشاملة خلّفت نحو 

شباط /فبراير 9في شماؿ شرؽ البالد بحاجة ماسة إلى المساعدات اإلنسانية منذ مدف  4في 

يقوؿ السكاف إنهم شهدكا انخفاضا حادا في اإلمدادات المتاحة من المواد الغذائية، . 2018

كما حظرت السلطات بيع أك . األدكية، غاز الطهي، كغيرها من السلع التجارية األساسية

. ات في المنطقة، كقطعت خدمات االتصاالت لعدة أياـ في كل مرةاستخداـ البنزين للمركب

قطعت السلطات المياق كالكهرباء بشكل شبه كامل في معظم المناطق الشرقية من شماؿ 

   سيناء، بما في ذلك رفح كالشيخ زكيد

شماؿ ككسط 

 سيناء
http://bit.do/eeDXq  

23-Apr  البحيرة قرية كفر زيادة  الشرطة تداهم منازؿ مزارعي المحصوؿ االستراتيجي! بزراعة األرزمتهموف http://bit.do/eeRj5  

23-Apr 

أفراد معتقلين األستاذ محمود سيد أحمد كأخيه األستاذ ثركت  5عائله بأكملها 

الطالب يوسف . اعتقل من المنزؿ هو كأبيه كعمه..سيدالبراء محمود ". كأبناءهم"سيدأحمد

اعتقل ..الطالب محمد ثركت سيد. اعتقل من المعهد األزهرم أثناء اليوـ الدراسي..محمود سيد

   من لجنة امتحانات الثانويه األزهريه

http://bit.do/eeRpM غير مذكور  

24-Apr 

شاب إلى محكمة الجنايات، على خلفية  102قررت نيابة جنوب القاهرة، اليوـ األربعاء، إحالة 

اتهامهم بالتجمهر كالتظاهر كمقاكمة السلطات أماـ قسم شرطة المقطم، تزامنا مع مقتل 

ساقت . ، خالؿ ضبطه على يد قوة من قسم مباحث شرطة المقطم«عفركتو»الشاب محمد 

المتهمين بأمر اإلحالة اتهامات التجمهر كمقاكمة السلطات كحرؽ سيارتي النيابة العامة إلى 

 . شرطة كمحاكلة اقتحاـ قسم شرطة المقطم، كحيازة كإحراز مفرقعات كمولوتوؼ

http://bit.do/eeRtj القاهرة نيابة جنوب  

25-Apr 

منزؿ المواطن المعتقل  2018أبريل  23اإلثنين اقتحمت قوات من الشرطة المصرية عصر 

بمركز الخانكة بمحافظة القليوبية ، حيث قامت بتكسير محتويات " محمد حنفي قطب"لديها 

 .المنزؿ ك سرقة هواتف أسرته دكف أم أسباب أك إذفٍ قضائي

http://bit.do/eeRsu القليوبية الخانكة  

25-Apr 

عامنا، دكف سند من القانوف أثناء زيارتها  35ناهد عطية العفيفي، / اعتقاؿ المواطنة المصرية

، على يد قوات األمن 2018أبريل  22لزكجها المعتقل بقوات أمن الزقازيق، يوـ األحد 

 24المصرية، كتم احتجازها في مركز شرطة الزقازيق، كتم عرضها على النيابة أمس الثالثاء 

 يومنا 15، كالتي قررت حبسها 2018أبريل 

http://bit.do/eeRs6 الشرقية قوات أمن الزقازيق  

25-Apr 

قوات أمن الغربية تعتقل الزميل األستاذ خالد عبد الغفار المحامي من داخل محكمة المحلة 

 الكبرم

محكمة المحلة 

 الكبرل
http://bit.do/eeRtH الغربية  

25-Apr أسيوط   تهديد يحي حسين عبد الهادم تليفونيا http://bit.do/eeRup  

25-Apr 

ماسبيرك تحقق مع اإلعالمية انتصار غريب بسبب مداخلة تليفونية مع القرموطي عن اختفاء 

 عبدالناصر من مدخل المبنىتمثاؿ 
http://bit.do/eeRtU القاهرة ماسبيرك  
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25-Apr 

قيادات من عماؿ مصنع بسكو مصر لى خلفية اتهامهم باإلضراب كالتحريض  8القبض على 

 عليه احتجاجا على عدـ صرؼ األرباح
http://bit.do/eeRt2 القاهرة األميرية  

25-Apr 

سنين حبس كمحبوس من سنتين تهمته انه سد البالعات في  5احمد محمد السيد طفل كاخد 

اسكندريه لما الدنيا غرقت هناؾ كطبعا للحكومه مالقيتش غير الطفل دا إليّ يكوف السبب 

 السؤاؿ المهم احمد محبوس بقاله سنتين 

http://bit.do/ee435 االسكندرية    

26-Apr 
اتهاـ الدكتور عصاـ حشيش في قضية أمن الدكلة جديدة بدال من اطالؽ سراحه بعد حصوله 

 على البراءة
http://bit.do/ee4YU القاهرة    

27-Apr  األقصر إسنا اقباط لرفض متشددين صلواتهم  7القانوف الغائب يغلق كنيستين باسنا كحبس http://bit.do/ee42f  

28-Apr من أراضي الفالحين.حملة إزالة لشتالت األرز     http://bit.do/efdvg  
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تاريخ    

 النشر
 الرابط المحافظة المكاف الحدث

http://bit.do/efqQw القاهرة المطرية "  المطريه خدك ابويا كاخواتي البناات كخدك ابن اختي الرضيع مباحث" مايو1  

 مايو1

أربع شهور كال االنتهاكات بحق هشاـ أكبر من كدق مش بس منع الزيارة عنه من أكتر من 

تجاكزق فترة الحبس االحتياطي كاستمرار اعتقاله حتى خارج إطار قانوف الحبس االحتياطي 

كال في كضعه الصحي كاالنتهاكات اللي بيتعرض لها .. شهور فوؽ السنتين  6الظالم ألكثر من 

اجه لها لدرجة نزكله التجديد كهو شايل قسطرة كعدـ إجراء جراحة أكدت التقارير الطبية احتي

باالضافة لنظرق المهدد بفقدانه تماما في ظل الظركؼ شديدة السوء اللي بيتعرض لها في 

مقبرة العقرب، فوؽ كل دق تم االعتداء عليه ألنه رفض مرمطة نقله للمستشفى بشكل صورم 

 دكف أم نتيجة

http://bit.do/efqWw القاهرة سجن العقرب  

 مايو3
شريف جابر صاحب قناة علي موقع اليوتيوب اتقبض عليه من مطار القاهرة امبارح اثناء سفرق 

 الي ماليزيا النتقادق تفسيرات االدياف كالتهمة جاهزة طبعا إزدراء ادياف
http://bit.do/efznD القاهرة مطار القاهرة  

 مايو4
شهيد أك  74جماهير األهلي فى محيط إستاد برج العرب بسبب تيشرتات  القبض علي عدد من

 .تذاكر مقلدة 
 محامي االسكندرية استاد برج العرب

 مايو5

أمرت نيابة أكؿ أكتوبر، بإشراؼ المستشار مدحت مكى، المحامى العاـ، السبت، بإخالء سبيل 

القوة النيراف من سالح ضابط شرطة كفردم أمن، بضماف كظيفتهم، على ذمة كاقعة إطالؽ 

 .ميرل، في أثناء مطاردة مشتبه بهم ككاف من بينهم نزيل بدار أيتاـ لقى مصرعه إثر طلق نارل

http://bit.do/efJiA الجيزة نيابة أك أكتوبر  

 مايو5

شهور لعمرك  8سنتين كاالتنين فى معهد امناء الشرطه  (غرفة مشورة)عمرك على عندق جلسة 

سنتين فى قضيه تحريض على توزيع منشورات كبعد انتهاء المدة كبدؿ .. فى الحبس االنفرادل

 شهور احتياطي كعندق جلسة يوـ االتنين 8ما يخرج عملوا له قضيه تانية محبوس على ذمتها 

http://bit.do/efJiZ القاهرة    

http://bit.do/eeRt2
http://bit.do/ee435
http://bit.do/ee4YU
http://bit.do/ee42f
http://bit.do/efdvg
http://bit.do/efqQw
http://bit.do/efqWw
http://bit.do/efznD
http://bit.do/efJiA
http://bit.do/efJiZ


 مايو6

بضوا علي شادم اخويا النهاردة الفجر بعد ما دخلوا البيت كفتشوا االكضة كخدكا كل الكمبيوتر ؽ

كالتليفونات الخاصة بيا كبه كمرتباتنا كشوية حاجات خاصة ، انا مش عارفة شادم فين دلوقتي، 

 حاكلت امشي كراهم منعوني بالعافية ، انا عايزة اعرؼ بس هو فين 

http://bit.do/efJja القاهرة    

 مايو6
الداخلية تستعد إلحباط مظاهرة ألصحاب المعاشات الثالثاء ".. تيارات معارضة"خشية اندساس 

 القادـ كسط القاهرة
http://bit.do/efJki القاهرة    

 مايو6
من  3أبوالغيط بالقليوبية كتهدـ منازؿ قالت إنها لتجار مخدرات كتقتل قوات األمن تحاصر قرية 

 أبنائها عقب مداهمة منزلهم كهدمه
http://bit.do/efJkv القليوبية قرية أبو الغيط  

 مايو6
بالقليوبية  قوات األمن تتصدل لمسيرة أهالي قرية أبوالغيط.. حصار كاعتداء كتفريق بالقوة

 العتراضهم على حصارهم كاالعتقاؿ كالقتل العشوائي
http://bit.do/efJkC القليوبية قرية أبو الغيط  

http://bit.do/egdjz الجيزة إمبابة المواطن رامي طلعت حلمي كهبه، محامي، تعرض للضرب كالتهديد من قبل قوات الشرطة مايو6  

http://bit.do/efUdW القاهرة سجن طرق منع الزيارة عن الدكتور جماؿ عبد الفتاح مايو7  

 مايو7
أصيب محامى بطلق نارل كتم نقله إلى مستشفى أبوحماد بالشرقية، اليوـ، كاتهم موظف 

 بمحكمة أبوحماد بإحداث إصابته
http://bit.do/efUeu الشرقية محكمة ابو حماد  

http://bit.do/efUg2 القاهرة ماسبيرك هدـ مثلث ماسبيرك مايو8  

http://bit.do/efUmX االسكندرية الرمل باإلسكندرية بعد استئصاله جزء من القولوف" مالك أبوزهرة"اعتقاؿ  مايو8  

 مايو9
الحكم على الطبيب محمد حسن بالسجن سنة كالعزؿ من كظيفته لرفضه ترؾ مله في 

 استقباؿ مستشفى العاشر من رمضاف استجابة لطلب ككيل نيابة
http://bit.do/efUqB الشرقية العاشر من رمضاف  

http://bit.do/egdqW القاهرة سجن العقرب ادارة السجن تعسف شوكاف بعد حصوله على دجائزة اليونسكو مايو10  

 مايو10
سيناء ب حجة محاربة ب طريقة عشوائية كغير آدمية تم استهداؼ منزؿ احد المواطنين فى 

 اإلرهاب
http://bit.do/egduV سيناء    

 مايو11

قوة أمنية من قسم شرطة المعادم كالقوات الخاصة كاألمن المركزم بقيادة األمن الوطني ، 

اقتحمت بيت محمد لطفي مؤسس كمدير المفوضية المصرية للحقوؽن كالحريات كقبضوا علي 

 سنين  ٣زكجتة كاحتجزكا لطفي كابنه الي مكملش 

http://bit.do/egdrh القاهرة المعادم  

 مايو11

اغتياؿ النائب ”انتهاكات ضمانات المحاكمة العادلة كالمنصفة بالقضية المعركفة إعالمينا بقضية 

بدء جلسات التحقيق بدكف : لالختفاء القسرل، ثالثنا 52متهمنا من أصل  40تعرض : أكالن : “العاـ

 يقات النيابةتصوير اعترافات للمتهمين قبل تحق: حضور محاـ ، رابعنا

http://bit.do/egdtc القاهرة    

http://bit.do/egdvu القاهرة مترك األنفاؽ على زيادات تذاكر المترك” محتجِّين“الشرطة تحتجز  مايو12  

 مايو12
إلسالـ خليل برغم معرفتهم بخطورة دق علي إدارة سجن طرة تحقيق تمنع دخوؿ األدكية 

 حالته الضحية كضركرة دخوؿ األدكية كتأشير طبيب السجن كالنيابة علي السماح بدخولها
http://bit.do/egdvV القاهرة سجن طرق  

http://bit.do/efJja
http://bit.do/efJki
http://bit.do/efJkv
http://bit.do/efJkC
http://bit.do/egdjz
http://bit.do/efUdW
http://bit.do/efUeu
http://bit.do/efUg2
http://bit.do/efUmX
http://bit.do/efUqB
http://bit.do/egdqW
http://bit.do/egduV
http://bit.do/egdrh
http://bit.do/egdtc
http://bit.do/egdvu
http://bit.do/egdvV


 مايو13

األحد، ببراءة ضابطي األمن قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوـ 

الوطني عمر حماد كمحمد األنوار محمدين، من اتهامهما بتعذيب المحامي كريم حمدم بقسم 

 .شرطة المطرية؛ ما أدل إلى كفاته

محكمة جنايات 

 القاهرة
http://bit.do/egt6b القاهرة  

 مايو13
مدينة بلطيم بكفر الشيخ ضمن حملة إزالة بدعول أنها تعديات هدـ بالقوة لممتلكات أهالي 

 على أراضي الدكلة
http://bit.do/egt6N دمياط بلطيم  

 مايو13
الشرطة تتوجه لهدـ منازؿ قرية الطابية بمرسى مطركح كاألهالي يعتصموف .. بحدّها كحديدها

 بها كيرفضوف قرار اإلخالء
http://bit.do/egt8R مرسى مطركح    

 مايو14

الغضباف  )قوات غفيرة من الداخلية تهاجم قرية الديبة فجرا كتخلى كتهدـ سبعة منازؿ لصالح 

قبل يومين من نظر طعنهم القضائي علي قرار االخالء القسرل كبركتوكوؿ بيع  (كعامر جركب 

 األرض 

http://bit.do/egt8A بورسعيد الديبةقرية   

 مايو15
تحقق مع شادم الغزالي حرب بعد ساعات من قرار نيابة الجيزة إخالء سبيله « أمن الدكلة»

 «إهانة الرئيس»على ذمة 
http://bit.do/egucY القاهرة أمن الدكلة  

 مايو16
قسم الجمالية مانع الزيارة عن أسماء عبد الحميد كعبير الصفتي كباقي المقبوض عليهم في 

 أحداث مترك السادات كسمح فقط بدخوؿ االعاشة
http://bit.do/egKFm القاهرة الجمالية  

 مايو17

كمرتبها كبعض الفلوس الخاصة به كالكاميرا شادم ابو زيد الكمبيوتر بتاعه كبتاع اخته 

الحاجات اتقلبت كاتسرقت من حرامية اقتحموا البيت في . كتليفونتهم لم تكن مع اإلحراز 

 نصاص الليالي

http://bit.do/egKJM القاهرة    

http://bit.do/eiEFj البحر األحمر الغردقة فيديو ضابط يضرب سائق بالغردقة مايو21  

http://bit.do/eiJCT القاهرة التجمع الخامس التنكيل بأحمد ماهر أثناء ساعات المراقبة بالقسم مايو22  

 مايو23
طوابق تحت دعول اف ابنه األمن يهدـ منزؿ المهندس احمد توفيق الحجاكم المكوف من ثالث 

 هارب رغم اف ابنه في المعتقل منذ أربع سنوات
http://bit.do/eiK6r شماؿ سيناء العريس  

http://bit.do/eiMcF القاهرة التجمع الخامس تحطيم منزؿ كائل عباس أثناء القبض عليه كاقتصادق من منزله بعد منتصف الليل مايو24  

http://bit.do/ekFzF كفر الشيخ بلطيم محافظ كفر الشيح يحبس مواطننا بتهمة اإلهانة .. «فيسبوؾ»بعد مهاجمته على  مايو24  

http://bit.do/eiNUS المنوفية أشموف من أمين شرطة.. بمنشاة حكوميةاالعتداء على طبيب أسناف ك تحطيم عيادة األسناف  مايو25  

 مايو26
ضابط بمحطة زعرب لتفويل السيارات بالغاز يعاقب سائق سيارة نصف نقل باجبارق على 

 الوقوؼ على سقف سيارته عقابا له على المطالبة بملء سيارته بالغاز
http://bit.do/ekFCT سيناءشماؿ     

 مايو27
من طالب جامعة طنطا من أداء امتحانات نهاية العاـ، رغم تقديمهم كافة األكراؽ  4حرماف 

 المطلوبة للجهات المعنية

سجوف األبعادية 

 كالعقرب
http://bit.do/ekFLT القاهرة/البحيرة  

http://bit.do/egt6b
http://bit.do/egt6N
http://bit.do/egt8R
http://bit.do/egt8A
http://bit.do/egucY
http://bit.do/egKFm
http://bit.do/egKJM
http://bit.do/eiEFj
http://bit.do/eiJCT
http://bit.do/eiK6r
http://bit.do/eiMcF
http://bit.do/ekFzF
http://bit.do/eiNUS
http://bit.do/ekFCT
http://bit.do/ekFLT


 مايو27

اسرة من اهالى حى الكوثر كالمناطق المجاكرة بنطاؽ الشيخ زكيد ،  1000اكثر من 

محركموف من الخركج من منازلهم بعد اذاف المغرب الداء صالة التراكيح اك الفجر فى 

 ..المساجد، كفشلت محاكالت النواب كالوجهاء كالنشطاء فى مساعدتهم 

http://bit.do/ekFHA شماؿ سيناء الشيخ زكيد  

 مايو27

باالمس تجمع مسلمو قرية ابو الشقاؼ مركز حوش عيسى محافظة البحبرة ك اعتدكا على 

اقباط القرية كعلى كنيسة مارمرقس بالقرية تحت االنشاء بغرض منع بناء الكنيسة ك منع 

االمن اال فى اضيق الحدكد كلم يلقى القبض على مهاجمى  لم يتدخل. االقباط من الصالة

 الكنيسة ك اكتفى بتفريقهم فقط ك يتم االف لدعوة جلسة صلح عرفية خارج اطار القانوف 

http://bit.do/ekYFh البحيرة حوش عيسى  

 مايو28

كقت القبض عليه لم تسجل في أكراؽ مضبوطات أخرل تمت مصادرتها من منزؿ كائل عباس 

هارد ديسك، كاميرا، جهاز كمبيوتر منزلي، هارد ديسك  2»: القضية، كتم االستيالء عليها، كهي

، كهو ما سجله عباس أثناء التحقيق معه، الفتنا إلى أف بعضها «خاص بكاميرات مراقبة المنزؿ

 يحوم أشياء هامة تخص عمله

http://bit.do/ekYx3 القاهرة التجمع الخامس  

 مايو30
بعد منعهم من الزيارة من قبل إدارة السجن قبل " كتائب حلواف"احتجاز أهالي معتقلي قضية 

 أف يتم اإلفراج عنهم بعد ساعات
http://bit.do/ekYAk القاهرة سجن طرق  

 مايو31
تأخر فتح اللجاف كاستبعاد لمرشحين : انتخابات عمالية كسط تعتيم اعالمي كمنع للصحفيين 

 في اللحظات االخيرة
http://bit.do/ekYBf   عدة محافظات  
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تاريخ    

 النشر
 الرابط المحافظة المكاف الحدث

 يونيو1
مسجد الحصرم كاهله اخدكق على مقابر اكتوبر كهيحاكلو األمن منع الصالة على رأفت في 

 .يصلوا عليه في المسجد اللي اكؿ مدخل المقابر
http://bit.do/ekYEX الجيزة اكتوبر 6مدينة   

 يونيو5
عودته هجوـ منظم على افطار الحركة المدنية المصرية في النادم السويسرم كقطع النور ثم 

 بأكامر الشرطة
http://bit.do/emkJv الجيزة النادم السويسرم  

 يونيو5

، اليوـ، مقطعًا صوتيا يحكي فيه تفاصيل "التحرير"نشر هاني شمشوف، صحافي بموقع 

. رمضافاحتجازق في قسم الجيزة لمدة ساعة كنصف بسبب حمله زجاجة مياق علنًا في نهار 

كالمفاجأة التي فجرها أنه أبلغ الى أمين الشرطة الذم ألقى القبض عليه أنه قبطي، كليس 

كال قانوف في مصر يسمح بمعاقبة . ملتزما صياـ رمضاف الذم يعد صيامه فرضا إسالميا

 المجاهرين باإلفطار في نهار رمضاف

http://bit.do/emx2A القاهرة    

 يونيو5
عزؿ أستاذة جامعة من كظيفتها بسبب صور لالستاذة بالمايوق ك فيديو رقص بجالبية علي 

 .صفحة الفيس البوؾ الخاصة بها
http://bit.do/emx2S االسماعيلية جامعة قناة السويس  

http://bit.do/ekFHA
http://bit.do/ekYFh
http://bit.do/ekYx3
http://bit.do/ekYAk
http://bit.do/ekYBf
http://bit.do/ekYEX
http://bit.do/emkJv
http://bit.do/emx2A
http://bit.do/emx2S


 يونيو8

يوـ مفيش زيارة  ١١القناطر ، من لوائح السجن اف اكؿ شادم الغزالي حرب اتنقل سجن 

للمسجوف ، اهل شادم راحوا يزكركق في األكؿ ك اتقالهم امن الدكلة رافض الزيارة ، النهاردة 

يوـ لشادم على ذمة اإليراد اتقالهم نفس الكالـ ك اف امن الدكلة رافض  ١١راحوا بعد ما عدا 

سجن ك هو كدة ، احب انوق اننا لم كنا في سجن القناطر  الزيارة ك طبعا بال قانوف بال الئحة

كنا ممنوعين حتى من فترة التريض القانونية ك مخرجناش من الزنزانة بتاعتنا طوؿ فترة 

الحبسة ك كنا بنستنى الزيارة بفارغ الصبر علشاف يجيلنا اكل بني آدمين ناكله ك يدخلنا مستلزمات 

ساعد من االخوة الحقوقيين ك المهتمين بحقوؽ اإلنساف في النظافة، يا ريت اللي يقدر يساعد م

 .مصر

http://bit.do/emRks القليوبية سجن القناطر  

 يونيو14
سحب جواز سفر الدكتورة منار طنطاكم زكجة د هشاـ جعفر كمنعها من السفر دكف ابداء 

 أسباب
http://bit.do/em8GG القاهرة مطار القاهرة  

 يونيو14

ساعة كمنع التريض كالزيارات كتقليل األطعمة الميرل حتي نهاية  24إغالؽ الزنازين طواؿ الػ 

عيد الفطرهكذا يستقبل آالؼ المعتقلين العيد تاركين كرائهم أالؼ األسر كاألبناء كالزكجات 

 .الراحة كال السعادة كال العيدكاألمهات ال يعرفوف طعم 

http://bit.do/enqPf القاهرة سجن العقرب  

 يونيو19

ألقت قوات األمن اليوـ القبض على الناشط محمد عادؿ أثناء استعدادق لمغادرة قسم شرطة 

كعند قياـ كالدق بالسؤاؿ . اليوميةأجا بمحافظة الدقهلية في السادسة صباحنا بعد انتهاء مراقبته 

عنه في قسم أجا تم إبالغه بأنه في مقر جهاز األمن الوطني بالمنصورة، كبعد انتظار ستة 

ساعات ظهر عادؿ في نيابة المنصورة الكلية، كالتي أمرت بعد التحقيق معه بحبسه خمسة 

بأف عادؿ قد كصل نيابة قاؿ محاميه للجبهة المصرية . عشر يومنا التهامه بنشر أخبار كاذبة

المنصورة الكلية في الثانية عشر ظهرنا للتحقيق معه فى بالغ مقدـ من أحد المواطنين يتهمه 

كبعد . بكتابة منشورات تستهدؼ استقرار الدكلة المصرية على صفحته على موقع فيسبوؾ

 5606رقم التحقيق جاكز الساعتين كجهت النيابة لعادؿ تهمة نشر أخبار كاذبة في القضية 

 .إدارم أجا كأمرت بحبسه خمسة عشرنا يومنا على ذمة التحقيق 2018لسنة 

http://bit.do/enqQp الدقهلية المنصورة  

 يونيو21

محمد أحمد مصطفي / تعنت إدارة مركز شرطة فاقوس بمحافظة الشرقية، مع المعتقل

من الصالحية الجديدة، كترفض إخالء سبيله، بالرغم  -عاما 50" -محمد الشرقاكم"الشهير بػػ

 9من حصوله علي حكم بالبراءة من محكمة جنايات أمن الدكلة طوارئ دائرة الزقازيق منذ 

 .2018يونيو 

http://bit.do/enPvi الشرقية مركز شرطة فاقوس  

 يونيو21
جنيهات للزائر  علما بأف الرضيع يحتسب  7قرار مصلحه السجوف  فرض تذكرة زيارة للمساجين 

 فرد زائر القرار بدأ تطبيقه اليوـ 
http://bit.do/enPBt .ع.ـ.ج    

 يونيو23
النيابة اإلدارية إلخالئهم قوات األمن تضرب عددنا من الباعة بمدينة بيال بكفر الشيخ أماـ مبنى 

 بالقوة
https://bit.ly/2IqlksA كفر الشيخ بيال  

https://bit.ly/2lxY6YA كفر الشيخ   األمن يفرؽ كيعتقل عدد من الباعة الجائلين بكفر الشيخ.. شتائم مهينة كضرب بالعصا يونيو23  

http://bit.do/emRks
http://bit.do/em8GG
http://bit.do/enqPf
http://bit.do/enqQp
http://bit.do/enPvi
http://bit.do/enPBt
https://bit.ly/2IqlksA
https://bit.ly/2lxY6YA


 يونيو24

كشف عضو بهيئة الدفاع عن معتقلي الشرقية عن استهداؼ قوات األمن للمحامين الحقوقيين 

منهم من مختلف  ٧كأعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالمحافظة بعد القبض التعسفي على 

حامين المعتقلين الجارم، ليصل عدد الم 2018مراكز كمدف المحافظة منذ مطلع شهر يونيو 

 بالشرقية إلي ثالثين محامينا

https://bit.ly/2KkGZHK الشرقية    

 يونيو26
حملة عسكرية على منطقة الشالفة غرب منطقة ابو حلو جنوب رفح المتاخمة للشريط 

 الماللحةالحدكدم بين اسرائيل كغزق كسيناء بتجريف كحرؽ بيوت عائلة 
https://goo.gl/WzY27U شماؿ سيناء جنوب رفح  

https://goo.gl/eEeAjq دمياط محكمة الجنايات 2018أغسطس  30احتجاز بنات دمياط مرة ثانية لحين الجلسة القادمة يوـ  يونيو26  

https://goo.gl/BnTEW5 القاهرة سجن طرق  2017الزيارة عن المدافع عن حقوؽ االنساف احمد شوقى عبد الستار عماشة منذ مارس منع  يونيو26  

 يونيو28

الف جنيه اتسدد  ١٠٠عصاـ عجمي اللي كاف في قضية تيراف ك صنافير الفيوـ عندق غرامه 

المحكمه أصدرت قرار تحفظ علي بيته اللي عايش في هو ك اهله   ٥٠م الف ك باؽ ٥٠منها 

 لحين سداد المبلغ  

https://goo.gl/BnTEW5 الفيوـ    

https://goo.gl/phLDMZ الشرقية محكمة اكالد صقر اعتقاؿ االستاذ محمد البكرم المحامي من محكمة اكالد صقر  يونيو28  

 يونيو29
تداكؿ صورة للمعتقلة علياء عواد مقيدة بالكالبشات في سرير بمستشفى القصر العيني بعد 

 إجراء عملية استئصاؿ كرـ ليفي بالرحم

مستشفى القصر 

 العيني
https://goo.gl/jz36w5 القاهرة  
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