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تقدٍن 
 

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

ي كادت أن تكون مقترصة عىل إلشهادإت ؤنه تججي . إلعنف وإلتعذيب
ع وتصنيف لألخبار إلمنشورة، وإلتر

، بعد إن توقفت إلجرإئد إلورقية عن نشر أي من هذه  وإألخبار إلمنشورة عىل وسائل إلتوإصل إالجتماعي
ي وصل عددها بحسب تقدير بعض إلمنظمات 

ونية إلتر إالنتهاكات ؤضافة ؤىل حجب إلجرإئد وإلموإقع  إالليكتر
 . موقع 500معنية باألمر ؤىل إل
 

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

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

ي أيضا مسئولية إلسلطة إلسياسية إلمنوط بها إتخاذ 
وتكرإرها يجعل منها ظاهرة، فتضيف ؤىل مسئولية إلجان 

 . إلقرإر بشأن إلسماح أو إلمنع
 

ي 
! إألرقام وحدها ال تكك 

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

ي إلحديث
 
وري إلتعليق عىل إألرقام قد يكونلكننا رأينا أن بعض . دون ؤفرإط ف  .إض 

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

ي مكان إالحتجازإألرقام تقول أن عدد كذإ من إلمحتجزي
 
 ف

 
لكن حي   نعلم أن بعضا من . قضاء هللا وقدره. ن توف

ي 
 
ي مرضا قابل للعالج لكن ؤدإرة إلسجن رفضت تقديم إلرعاية إلطبية إلالزمة له يصبح إلموت ف

هؤالء كان يعان 
ي إلرعاية إلطبية إلمنصوص عل إلزنزإنة أمرإ آخر

 
يها وكأنه حكم بالموت أصدره من حجب عن إلسجي   حقه ف

ي لوإئح إلسجون
 
  قانونا وف

ي أصبحت لألسف إلشديد حدثا متكررإ 
كذلك رأينا أن نفرد قسما خاصا لظاهرة أحكام إإلعدإم وتنفيذها إلتر

فوإ  قشإ بجرإئم قد  هم تعرضوإ للتعذيب وإعتر يقطف أعمار شباب، بعضهم تعرض لالختفاء، وقد يكون أكتر
ي محاك.. ال يكونوإ إرتكبوها

 
 . . مات تفتقد ؤىل كل معايت  إلمحاكمة إلعادلةثم حوكموإ ف

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

 . وحدها لتأري    خ إلمرحلة إلتر
عدها وعرضها فقد وألن إلتعليق عىل إألخبار وعددها وتفاصيل بعضها يحتاج ؤىل وقت أكتر من مجرد رصدها و

ي موإقع 
 
نشر ف

ُ
قررنا أن يصدر إلتقرير إإلعالمي عن مركز إلنديم كل ثالث شهور بدال من كل شهر، يعرض ما ي

عىل كل قسم من إألرشيف " إلنديم"وسائل إإلعالم ووسائل إلتوإصل إالجتماعي بمصادره، مع تعليق من 
زين معدل حدوث إالنتهاكات ونمطها .  مت 

 
 

 لمناهضة إلعنف وإلتعذيبمركز إلنديم 
 2018سبتمت   30إلقاهرة، 
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حصاد األخبار 
 

 
 

 سبتمت   أغسطس يوليو إتإالنتهاكأخبار 
 إلثالثؤجماىلي إلرب  ع 

 2018من 

 153 19 101 33إلقتل 

ي مكان إالحتجاز 
 
 14 6 3 5وفاة ف

 62 11 22 29 (عدد إألخبار) تعذيب فردي

 54 11 19 24 (عدد إألفرإد) تعذيب فردي

 23 8 5 10أو تعذيب جماعي /تكدير و

ي   74 34 14 26 (عدد إألخبار) ؤهمال طت 

ي   *51 31 13 22 (عدد إألفرإد) ؤهمال طت 

 212 80 59 73 (عدد إألخبار) إختفاء قشي

 *177 72 59 69 (عدد إألفرإد) إختفاء قشي

 406 156 93 157ظهور بعد إختفاء 

 85 34 22 29عنف دولة 

 

 . لي أقل من إجمالي الشهور بالنسبة لعدد األفراد بسبب تكرار األخبار عن نفس الشخص من شهر إلى آخراإلجما  *
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 التعلٌق على األخبار
 

 بدوى وحاكهة القتل
 

 سبتمت   أغسطس يوليو
 إلثالثؤجماىلي إلرب  ع 

 2018من 

33 101 19 153 

 

ي إلرب  ع إلثالث من شخص معّرفي   باألسماء أو بالحروف إألوىل من أسمائهم قتل 18
 
: 2018وإ ف

  
طة ؤمبابة ي قسم شر

 
طة ف طة قتل خطأ برصاصة من مسدس رقيب شر  –إلباقون قتلوإ . أحدهم أمي   شر

ي تبادل ؤطالق  –بحسب إألخبار 
 
ي حمالت أو مدإهمات أمنية حيث تشت  صيغة إلخت  ؤىل أنهم قتلوإ ف

 
ف
طة  –بحسب إلخت   –قتل  ،سنة 21، إلرحمن جمال أمي   دمحم عىل عبدمن بينهم .  نار مع قوإت إلشر

ي وحدة 
 
ي مدينة ف

 
ة يوم  6سكنية ف ي قشيا منذ 2018أغسطس  13أكتوبر بالجت  

، رغم كونه كان مختك 
ي إلعريش يوم  –إلخت  بحسب  –، قتل سنة 48، دمحم ؤبرإهيم جت  شاهي    يوما، و 41

 
ي حملة أمنية ف

 
ف

ي قشيا منذ  2018سبتمت   10
  .2018يوليو  25رغم كونه كان مختك 

 
: ، قتلوإ كالتاىلي لهوياتهمبدون أسماء، بدون تحديد  (135)إلباقون 

 
 62  ي ؤطار حملة سيناء

 
ي وسط سيناء يوم  2018قتلوإ ف

 
ي بدأتها إلقوإت إلمسلحة ف

إير  9إلتر فت 
2018 

 72 ي حمالقت
 
ة وإلقليوبية أمنية تلوإ ف ي شمال سيناء، وأسيوط، وإلجت  

 
 ف

 موإطن قتل برصاص كمي   عىل طريق مرخ مطروح 
 

 

ي إلرب  ع إلثالث من  إلقتللمزيد من إلتفاصيل عن حاالت 
 
 ،2018ف

رجاء زيارة إلرإبط إلتاىلي 
https://tinyurl.com/ycd7ms8y 

 

  

https://goo.gl/s5chHC
http://bit.do/ewSmo
https://tinyurl.com/ycd7ms8y
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الوفاة فً وكاى االحتجاز 
 

 سبتمت   أغسطس يوليو
 إلثالثؤجماىلي إلرب  ع 

 2018من 

5 3 6 14 

 
ي مكان إالحتجاز 14

 
 شخصا توفوإ ف

 
ي  9 ، هم  توفوإ نتيجة إإلهمال إلطت 

  ي
 دمحم أحمد ؤبرإهيم إلفكر

 محمود سعد محمود عوض 
 ي دمحم حامد يونس  ناج 
 حسن عبدإلهادي 
 إحمد دإوود 
 خالد بطحية 
 صالح حسن سالمه 
  ي

 
 إحمد إألسوإن

 ي عياد
 حست 

 
ي سيوف نتيجة إلتعذيبماهر جرجس توفيق

طة بت  ي مركز شر
 
 ف

 
تعرضت . ، صاحب محل حالقة، توف

طة لسحب بالغها .  زوجته لضغوط من إلشر
 

ي سويف نتيجة  .م.ماجدة ح
طة بت  ي مركز شر

 
ي إلدورة إلدموية"توفت ف

 
"  هبوط حاد ف

عيون، لكنه إلنتيجة إلنهائية لمرض ما وهو ليس سببا للوفاة كما . أكد أكتر من مرة أطباء وأطباء شر
 

، هما  طة فوه  36، س.ز.نإالنتحار كان سبب وفاة سجيني   ي مركز شر
 
، إنتحر ف سنة، موظف حكومي

ي محافظة كفر إلشيخ، 
 
ي سجن إلمنيا نتيجة سوء إلمعاملة إلشديد ومصطك  حلجي ف

 
، إنتحر ف

إب عن إلطعاموإلتعذيب إلذي تعرض له  ي إلنهاية ؤىل إإلض 
 
. سجناء سجن إلمنيا مما دفعهم ف

 
ي سجن برج إلعرب، ولم يذكر إلخت  سبب إلوفاةقباري جودة عبد إلحميد دمحم

 
 ف

 
 .، توف
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: توزي    ع حاالت إلوفاة بحسب إلمحافظة كانت كالتاىلي 
 

قية  ي سويف (3)، إلمنيا (3)إلشر
ة (2)، بت  ي (2)، إلبحت 

 
كل من إإلسكندرية، وإلدقهلية  ، وحالة وفاة ف

وبورسعيد وكفر إلشيخ 
 
 
: بحسب طبيعة مكان إالحتجاز كانت كالتاىلي و
 

 8  وبرج إلعرب ووإدي إلنطرون وإألبعادية ، ي سجون إلزقازيق إلعمومي
 
حاالت وفاة حدثت ف
 (حاالت وفاة 3)وبورسعيد، وسجن إلمنيا 

 5  ي
ي بت 

 
طة ف ي أقسام ومرإكز إلشر

 
وأول إلمنصورة وإلزقازيق  (2)سويف  حاالت وفاة حدثت ف

. وفوه
 قية ي إلشر

 
ي معسكر تجنيد سالح إلمظالت ف

 
بة شمس أدت ؤىل حج ف  !حالة وفاة نتيجة ض 

 
 

ي أماكن إالحتجاز
 
ي إلرب  ع  لمزيد من إلتفاصيل عن حاالت إلوفاة ف

 
 ،2018من  إلثالثف

 إلرإبط إلتاىلي  زيارةرجاء  

 
https://tinyurl.com/y7rqsjzu 

 

  

https://tinyurl.com/y7rqsjzu
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التعذٍب الفردي 
 

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

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

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

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

  "..وسياسة منهجية
 

 سبتمت   أغسطس يوليو 
 إلثالثؤجماىلي إلرب  ع 

 2018من 

 62 11 22 29 عدد إألخبار

 54 11 19 24 عدد إألفرإد

 
ي إلجدول بي   عدد أخبار إلتعذيب إلفردي وعدد إألفرإد إلذين تعرضوإ له بسبب تكرإر إلنشر عن نفس إلشخص *

 
نا ف مت  

 
من شهادإت إلتعذيب 

 
ي " ميكروباص"وأنا أغلق إلمحل، جاءت فجأة سيارة "

ئ أحدإ بالدإخل؟ هل "ونزل منها أحدهم وسألت  ّ كل ما " تخت 
تك؟"قصده قائال  فعلته هو أن إستفشت عن با وسبا ثم جاء آخرون " حد مي   حرص  فما كان منه ؤال أن إنهال ض 

طة، قلت لهم  ، وعندها أدركت أنهم من إلشر ي
ي ووضعوإ عصابة عىل عيت 

 
ي ؤىل دإخل إلسيارة حيث قيدون

 
لم "وحملون

طة إتكم شر طة لتبدأ لكن هذإ إالعتذإر لم يجلب ىلي ؤال مزيدإ من إلعنف، حتر وص" أكن أعرف أن حرص  لنا ؤىل قسم إلشر
ي  .هناك مرحلة أخرى

 
ي من مالبدي وعلقون

 
ي أفالم إلرعب، حيث جردون

 
طة أشياء كنت أرإها فقط ف ي مقر إلشر

 
وجدت ف

ي بالكهرباء 
 
ي عىلي أكتر من مرةوعذبون

كوإ حتر إألماكن إلحساسة حتر أغدر  ".ولم يتر

 
ي أحدهم بقدمه "

ي إلتعذيب، وذإت مرة ركلت 
 
، وعندما سألته كانوإ يتفنون ف ي أن أجري وأنا معصوب إلعيني  

وطلب مت 
ي فأصبحت 

كيف إنهال عىلي بالسوط حتر شعرت أن جسدي يتقطع، فاضطررت للجري ألتفاجأ بأصوإت كالب تالحقت 
" .أجري كالمجنون وأصطدم هنا وهناك وأسقط ثم أقوم وهم حوىلي يتضاحكون

 
تعرفوإ يعت   ..غريب وتعذيب وتجريد إنا مش هقول حاجة غت  من ت..بعيدإ عن أى تفاصيل بتحصل جوه سجن إلمنيا"

 مكان يتقالكم فيه
 
تعرفوإ يعت  إيه تناموإ من غت   !!إنا هخىل إلمكان ده سلخانة وإحنا جايي   ياقاتل يامقتول إيه تبقوإ ف

 "هدوم عىل أرض أسمنت المعاكم لبس وال حتة قماشة تفرشوها ع إألرض

 
ي إنا لما إتمسكت إتاخدت ع"

 
ي عضوي إلذكري وف

 
ي رجىلي إلشمال وف

 
ي باسالك كهرباء ف

 
ىل أمن إلدولة، وهناك كهربون
بت عىلي رجىلي بعصايا ، وكمان إض  ي جسجي

 
 "حتت تانية ف
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ي إلرب  ع محتجزإ تعرضوإ لل 54رصدنا من إألنباء إلمنشورة 
 
  2018من عام  إلثالثتعذيب ف

 
  عبد هللا و (سنة 16)إحمد ربيع ي، هم أشخاص تعرضوإ له أثناء إالختفاء إلقش 6من بينهم

وس ، وأسامة حسي   عيد، وزيد دمحم إلبنا، ويوسف نور إلدين عبدهللا عىلي ووإئل سعد توإض 
 عبدهللا

  عالء دمحم سعيد دمحم تعرض للتعذيب أثناء إختطافه وترحيله من أسبانيا ثم إختفاءه
 ة دمحم إلقصاص تعرض للتعذيب أثناء ترحيله لنيابة أمن إلدول
  قية ي إلشر

 
له ف مصعب تعرض للتعذيب أثناء إلقبض عليه من مت  

  ي سجن إلمنيا قبل  سعد طعيمةو أحمد عالء إلدينوأبو إلمجد عبدإلناض
 
تعرضوإ للتعذيب ف

 أن يختفوإ من إلسجن
 وق إمجد إحمد ي  إحمد إلسيد إبو بكر و فاطمة إلسيد وإلدة إحمد ربيعو شر

 
تعرضوإ للتعذيب ف

أمن إلدولة 
 ي أماكن إحتجاز وإلبا

 
 قون تعرضوإ للتعذيب ف

 
 (ال تشمل حاالت إالختفاء) إلمحافظةحاالت إلتعذيب بحسب 

 

ة شمال سيناء قنا سوهاج إلقليوبية إلمنيا إلقاهرة  بورسعيد إإلسكندرية إلبحت 

17 16 3 2 2 1 1 1 1 
 

 طبيعة مكان إالحتجازحاالت إلتعذيب بحسب 
 

طة وف أثناء إالختفاءمكان غت  معر سجن إنفرإدي سجن  أخرى  قسم شر

41 13* 6 3 4 

 41من ؤجماىلي *
 

ي إلسجون بحسب إلسجن
 
 حاالت إلتعذيب ف

 

 سوهاج إلوإدي إلجديد قنا إلقناطر وإدي إلنطرون إلمنيا برج إلعرب إلعقرب طره

6 8 1 16 1 3 2 1 1 

 
ي إلرب  ع  إلتعذيب إلفردي أخبارلمزيد من إلتفاصيل عن 

 
، رجاء زيارة إلرإبط إلتاىلي 2018من  إلثالثف

https://tinyurl.com/ycs6o597 

 

https://tinyurl.com/ycs6o597
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أو التعذٍب الجهاعً/التكدٍر و  
 

 سبتمت   أغسطس يوليو
 إلثالثؤجماىلي إلرب  ع 

 2018من 

10 5 8 23 

 
 

من إلشهادإت 
 

ي المنيا
 

ا، كسجن المنيا المشدد، النتهاكات على يد إدارة السجن الجديد بقيادة يتعرض المعتقلين داخل سجن ليماف المني: ف

أحمد الجميل، حيث تم تجريدهم من المبلبس، الطعاـ، كالمتعلقات الشخصية كحرؽ بعضها، كما / رئيس مباحث السجن الضابط

 .يتم تفريقهم إلي زنازين منفصلة كمنع دخوؿ األدكية، ككضع البعض في زنازين حبس إنفرادية
 

قية ي الشر
 

اعتدت قوات األمن بمركز شرطة فاقوس بمحافظة الشرقية على المعتقلين بداخله، كجردتهم من مبلبسهم ككافة : ف

معتقلين آخرين لمركز شرطة  10متعلقاتهم الشخصية كاألدكية كاألطعمة؛ لرفضهم زيادة األعداد داخل الزنازين، كرحلت 

دارة قسم الشرطة قررت زيادة األعداد داخل الزنازين التي تشهد تكدسنا كبيرنا من كأكضح أهالي المعتقلين أف إ.  الحسينية

كأضاؼ . فردنا، ما يجعل الحياة بداخلها شبه مستحيلة 15فردنا في حين أنها ال تستوعب سول  30المعتقلين، حيث تضم كل غرفة 

ض حتى يتمكن اآلخركف من النوـ، بالرغم من كبر سن األهالي أف ذكيهم يناموف داخل الزنزانة بنظاـ الورديات، حيث يقف البع

 بعضهم كمعاناتهم من أمراض مزمنة مثل الكبد كالقلب، ما يعرض حياتهم للخطر

 
ي المنوفية

 
شكول من أسر معتقلي سجن شبين الكوـ العمومي، تطالب بإنقاذ ذكيهم من اإلنتهاكات التي يتعرضوف لها بمقر : ف

، كما يتعرض له المعتقلوف فيها "العنبوكة"لتي اشتكت منها األسر هي نقل المعتقلين لغرؼ التأديب أبرز اإلنتهاكات ا. احتجازهم

من اعتداء كضرب بجانب ظركؼ اإلحتجاز السيئة، كما اشتكى اآلهالي من غبلء أسعار صيدلية السجن، كمضاعفة أسعار الدكاء 

كبحسب ما كردنا فإف ضابط . لشراء منها، كالمعاملة غير اإلنسانيةفيها، كمنع دخوؿ األدكية من الخارج للضغط على المعتقلين ؿ

قاـ باإلعتداء علي أحد المعتقلين بالسب كالقذؼ بأبشع األلفاظ دكف سبب يذكر، كدكف " أحمد النعناعي"السجن ك يدعي 

 ".مزاجى كدا " إرتكابة أل مخالفة كعند سؤاله لما اإلهانة كما ارتكبت شيئًا مخالف رد الضابط 

 
ي إإلسكندرية

 
قبارم جودة، /استغاثة من المعتقلين بسجن برج العرب باإلسكندرية، لتحسين أكضاعهم، بعد كفاة المعتقل: ف

كاإليراد هو عنبر غير آدمي يتكدس فيه . الذم كاف محتجزا باإليراد، منذ ثمانية أشهر، بعد نقله من سجن كادم النطركف

كيطالب المعتقلين، بإعادة توزيع . كيحرـ المتواجدكف فيه، من التريض أك الشمس المعتقلين، قبل توزيعهم على الزنازين،

المعتقلين الموجودين باإليراد منذ أشهر، كرفع القيود عن الزيارات كإدخاؿ المتعلقات الشخصية للمعتقلين، كتحسين كضع 

 .الرعاية الصحية
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 إألخبار بحسب إلمحافظة 
 

ة ندريةإإلسك إلمنوفية إلقاهرة إلمنيا قية إلبحت   قنا دمياط إلفيوم إلشر

8 7 2 1 1 1 1 1 1 

 
 

 إألخبار بحسب طبيعة إلمكان
 

طة سجن  قسم شر

21 2 

 
 إألخبار بحسب إلسجن

 

 وإدي إلنطرون قنا دمو برج إلعرب شبي   إلكوم إلعقرب طره إلمنيا

8 4 3 2 1 1 1 1 

 
 

 
 

ي إلرب  ع  "لجماعي إلتعذيب إ/إلتكدير" أخبارلمزيد من إلتفاصيل عن 
 
، رجاء زيارة 2018من  إلثالثف

 إلرإبط إلتاىلي 

https://tinyurl.com/y7b93c2f 
 

  

https://tinyurl.com/y7b93c2f
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اإلههال الطيب فً أواكي االحتجاز 
 

 سبتمت   أغسطس يوليو 
 إلثالثؤجماىلي إلرب  ع 

 2018من 

 74 34 14 26 عدد إألخبار

 *51 31 13 22 عدد إألفرإد

 
إ  74 ي وإستغاثة من خت  ي أماكن إالحتجاز  إإلهمال إلطت 

 
محتجز  23من بينهم  محتجز، 51وعن  منف

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

 
ي إلكثت  من إألخبار ل أنعاما، مع مالحظة  72و  15ترإوحت أعمارهم بي   

 .م تذكر عمر إلشخص إلمعت 
 

من إلشهادإت 
 

  بدر يعاني من السكر كبحاجة لعبلج معين كلكن إدارة السجن تصرؼ له األنسولين، كسبق أف تقدـ للنيابة بطلب

إلجراء رسم قلب لموكله ألنه يعاني من مشاكل في القلب كارتفاع ضغط الدـ، كالنيابة تصدر جواب لعرضه على 

 .ينفذ القرار حتى اآلف مستشفى السجن كلكن لم

 

  سنة، طالب في الفرقة الرابعة بكلية الطب، من اإلهماؿ الطبي المتعمد  21" عبد الرحمن أحمد رزؽ"يعاني المعتقل

  .العقرب، بعد إصابته بمرض الدرف 2شديد الحراسة  طرق سجن بحقه داخل مقر احتجازق بػ 

 

  دسوقي، من اإلهماؿ الطبي الذم يتعرض له بمقر احتجازق بليماف ببلؿ أشرؼ عبدالهادم اؿ/استغاثة إلنقاذ المعتقل

كبحسب أسرته فإف المعتقل يعاني من آالـ شديدة في الركبة تمنعه من الحركة كالجلوس أدت  .كادم النطركف

كتطالب األسرة بعرض نجلهم على الطبيب المختص كعمل  .لمضاعفات صحية عليه، كتخشى أسرته من تدهور صحته

 رنين البلزمة على نفقتهم الخاصةأشعة اؿ

 

  دخلت المعتقلة حناف بدرالدين، في إضراب جزئي عن الطعاـ، بسبب اإلهماؿ الطبي الذم تتعرض له داخل محبسها

كتعاني حناف من حمى البحر المتوسط، الذم يسبب ارتفاع درجة الحرارة كآالمنا في البطن  .بسجن القناطر الخيرية

القدرة على األكل، فضبلن عن التهاب أعصاب مفاصل يديها، باإلضافة إلى تعرضها لنزلة معوية كالصدر كالمفصلية كعدـ 

 .حادة، فيما تكتفي إدارة القناطر الخيرية بعرضها على طبيب السجن فقط

 

 كمع .. ليصاب في محبسه بسل العظاـ 2013تم اعتقاله عاـ .. الدكتور محمد عبدالغني طبيب الرمد بمحافظة الشرقية

ليقضي آخر ما تبقى من محكوميته على سرير .. لتعنت في عبلجه كحرمانه من الدكاء فقد القدرة على الحركةا

 بمستشفى السجن قبل أف يخلى سبيله طريح الفراش لتوافيه المنية بعدها بعدة أشهر
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  التة الصحيه بسبب ك تدهور في ح" عبدالرحمن رزؽ"اإلهماؿ الطبي يهدد حياة طالب كلية طب االسكندريه المعتقل

تعنت ادارق سجن ابو زعبل ك مستشفي السجن معه عقب اصابته بالدرف حيث أنه ممنوع من العبلج كالتريض 

 كالتحاليل كالفحوصات مما يهدد حياتة كيعرضها للخطر

 

  في يشكو بكر من اإلهماؿ الطبي الذم يتعرض له، حيث يعاني من فقرات متحركة في الظهر أدل إلى فقداف البصر

، باإلضافة لقطع في الرباط الهبللي في الركبه كمن كتر المسكنات أحدثت قرحة في (من آثار التعذيب) لالعين اليمن

 .المعدة، كيعتمد في تحركه على عكاز، كقامت إدارة السجن بسحبه منه مؤخرا

 

  لى الحركة كذلك منذ اعتقاله مزمن ك تقيحات كتورـ في أصابع قدميه، ما أدل إلى عدـ قدرته ع بالتهاب" مسعد"أصيب

، كعندما ساءت حالته أجرم له أحد األطباء المعتقلين أكتر من مرة االحتجازبسبب سوء أكضاع  2016في منتصف عاـ 

 . تصلح، كلكنها كانت هي المتاحة داخل السجن يقاؿ عنها أنها ال عملية استئصاؿ أظافرق كذلك بإمكانيات أقل ما

 

 لم يتم عرضه حتى اآلف أسبوعينح بعرض كائل عباس علي دكتور قلب من أكتر من رغم إصدار النيابة تصرم 

 

  3قاؿ عمرك، إف حالتها متدهورة كتعاني من أمراض السكر كالضغط كالكبد، كتم نقلها منذ ، ميرفت الحسيني عن 

 .لمحبسها من جديد أياـ بعد االشتباق في إصابتها بالجلطة، كأجريت لها الفحوصات الطبية البلزمة كتم إعادتها

 

  كالدل، السفير معصوـ مرزكؽ ، محتجز فى زنزانة انفرادية، ال يدخلها هواء، بها سرير حديد متهالك ليس عليه أل

ال يسمح له التريض اك التعرض .. يمنع عنه دخوؿ أل مبلبس أك أطعمة أك زيارات.. ال مرتبة، ال مبلءات، الكسائد.. شئ

 ..تسوء كل يوـ، تعرض ألزمة قلبية منذ يومين كضيق فى التنفس حالته الصحية.. ألشعة الشمس

 

 
ي  ي أماكن إالحتجاز  حاالت إإلهمال إلطت 
 
إلمحافظة بحسب ف

 
ي دإخل أماكن إالحتجاز  ، وذلك رغم (31)جاءت محافظة إلقاهرة بأعىل عدد من حاالت إإلهمال إلطت 

ما يثبت مرة أخرى أن قرإر إلحرمان من توفر سبل إلتشخيص وإلعالج بها أكتر من أي محافظة أخرى، م
ة وإلقليوبية  . قلة ؤمكانياتإلعالج وإلرعاية إلطبية هي سياسة وليست  ي كل منهما 10)يليها إلبحت 

 
،  (ف

قية  ي كل منها 2)، ثم إلدقهلية وإلمنيا وإلوإدي إلجديد (3)، ثم إإلسكندرية (5)ثم إلشر
 
ة  (ف ثم إلجت  

 (1)وأسيوط وبورسعيد 
 

ي  ي أماكن إالحتجاز فكانت كالتاىلي وعن طت 
 
ي لم تلق إلرعاية إلطبية إلالزمة ف

عة إألمرإض إلتر
 

أمرإض قلب  9
إب عن إلطعام أو سوء أوضاع إالحتجاز  8 تدهور صحي عام نتيجة إإلض 
إلتهاب كبدي  8
أمرإض صدرية  8
أمرإض عظام وكسور  8
سكر وحرمان من إلعالج  6
ضغط وحرمان من إلعالج  4
فشل كلوي  4
أمرإض نفسية وعصبية  4
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جروح ملوثة نتيجة إلتعذيب  3
جروح ملوثة وتقيحات  3
حج  2
شطان  2
نزيف  2
عيون  2
 
بسبب معاناة بعض إلمحتجزين من أكتر  (51)أعىل من عدد إلمشتكي    (73)ؤجماىلي عدد إألمرإض  *

 من مرض
 

لماذإ؟ : ويبكر إلسؤإل
 

  ي إلدولة بالحرمان من إلحرية
يد عليها إلمرض وإلحرمان من  عقوبة للمحتجزينلماذإ ال تكتك  فتر 

إلعالج؟ 
  ي إلسجون وعدد من يتوفوإ دإخل إلسجون نتيجة إلدولة لماذإ ال تهتم

 
بارتفاع عدد إلمرذ  ف

؟ إلحرمان من إلرعاية إلطبية
  ؤذإ كانت هي  –ؤجبار مصلحة إلسجون أو ؤدإرة إلسجن أو أمن إلدولة وما هي إلجهة إلقادرة عىل

عىل تنفيذ إلقانون وإللوإئح؟  –ورإء إلحرمان من إلعالج  إلجهة
  ولمن يلجأ أهاىلي إلمحتجزين إلمرذ  طلبا للنجدة ؤذإ كانت نقابة إألطباء ال تحتكم عىل أطباء

إلسجون إلتابعي   لوزإرة إلدإخلية وإلمجلس إلقومي ال يستطيع إلتفتيش عىل إلسجون بدون 
وإدإرة إلسجن ال تجد نفسها مضطرة لتنفيذ حتر " ةلتحضت  إلزيار"ؤخطار وموإفقة سابقة 

؟  أوإمر إلقضاء حي   يحكم باإلفرإج إلصحي
 
 

 
ي أماكن إالحتجاز" أخبارلمزيد من إلتفاصيل عن 

 
ي ف ي إلرب  ع  "إإلهمال إلطت 

 
، رجاء 2018من  إلثالثف

 زيارة إلرإبط إلتاىلي 

https://tinyurl.com/y9fk32ax 

  

https://tinyurl.com/y9fk32ax
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االختفاء القرسي 
 

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 
 زي     

ى  حال  ألل 
ا    ح ً و هح 

 
ا أ ي  هىأطي سىأء كاى حح ً

 
د أ ىأج 

ف  عي هكاى ج  وألكش 
ن  دئ  ق  ي  ت 
 
ٌ أ ىز علح  ٌ وعدم ألعح  اج  ك  ت  ى أح 

 
ا س   ج 

 
ٍاغ ” ب 

 
ي إلطعن رقم 

 
ي  62لسنة  78415من حيثيات حكم إلمحكمة إإلدإرية إلعليا ف

 
، ألزم وزإرة 2017يوليو  2قضائية عليا، وإلصادر ف

 ى إلمختفياتإلدإخلية إلمرصية بالكشف عن مصت  ؤحد

 
 

 سبتمت   أغسطس يوليو 
 إلثالثؤجماىلي إلرب  ع 

 2018من 

 212 80 59 73 عدد إألخبار

 *176 71 59 69 عدد إألفرإد

 
. 

 
ي مرص فإنهم يستشيطون غضبا عند 

 
ؤذإ كان إلمسئولون يغضبون للغاية من إلحديث عن إلتعذيب ف

إع إلمدإفعي   عن حقوق إإلنسان إلحديث عن إالختفاء إلقشي، مرصين عىل أنها ظاهرة من إ ختر
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 شخص من مت  
، أليام أو أسابيع أو شهور أو سنوإت، ثم يظهر  ي

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

طة) وقد وجهت له قائمة من إالتهامات تضمن للدولة بقائه لسنوإت  (نيابة أو سجن أو قسم شر
ي موإجهات أمنية"أو ينشر إسمه ضمن قائمة من أسماء  حبيس إلسجون؟

 
تلت ف

ُ
 ؟"ق

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

من قسم  ماذإ نسجي تلك إلظاهرة إلتر
ي حيث يجب أن يعرضوإ قبل أن يصبحوإ 

طة أو من إألمن إلوطت  أو أمام إلنيابة  "إإلسفلتعىل "إلشر
ي إلسجن

 
ي قضية أخرى باتهامات أخرى حدثت أثناء وجودهم ف

 
  .ليجدوإ أنفسهم متهمي   ف
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إ عن ال يوجد أي تفست  لهذإ إالختفاء إلقشي سوى أنها فرصة لالستفرإد بالمشخص إلمخطوف بعيد

، للحصول عىل ما يمكن من أسماء ومعلومات تحت وطأة إلتعذيب، رغم  إألشة، بعيدإ عن إلمحامي  
إفات"معرفة كل إألطرإف إلمعنية، أن  ي إلمحاكم" إعتر

 
 . إلتعذيب ال يعتد بها ف

 
ي 
 
ي عدد أخبار إالختفاء إلقشي ف

 
إ 212بلغ  2018من إلرب  ع إلثان إلفرق . شخصا 176، تخص إختفاء خت 

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

 

متر إختفوإ؟ 
 

  1 2013من 
  2 2015من 
  3 2016من 
  13 2017من 
  157 2018من 

 
  

ي إختفوإ منها 
إلمحافظات إلتر

 
  26إإلسكندرية 
   24إلقاهرة 
   ة  20إلجت  
   قية  19إلشر
  ي سويف

إءة كلهم من مقر أمن إلدولة بعد  17بت  إلحصول عىل إلت 
  طة إلخانكة  12إلقليوبية بينها حالة إختفاء من قسم شر
  9إلدقهلية 
   ة  8إلبحت 
   حاالت إختفاء من إلسجن  5منهم   6إلمنيا
   منهم شخص إختك  من معسكر إلشالل لألمن إلمركزي  4أسوإن
  طة إلضوإجي  4بورسعيد منهم حالة إختفاء من قسم شر
   4دمياط 
   3إإلسماعيلية 
  3كفر إلشيخ 
  2إلمنوفية 
  2شمال سيناء 
   1إألقرص 
  1إلسويس 
  11غت  مذكور 
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أين كانوإ حي   إختفوإ؟ 
 

       ل ي إلمت  
 
 56ف
  31   (ذكرت إلمحافظة فقط)غت  مذكور 
       ي إلشارع

 
 28ف
  إءة ي بعد ؤخالء إلسبيل أو إلحصول عىل إلت 

 26مقر أمت 
 16إلدرإسة     /مقر إلعمل 
 8إلعرب    برج /مطار إلقاهرة 
       5من إلسجن 
          4كمي 
        2مستشك 

 
ي إلقبض عليهم أو إختطفوإ ؤما من منازلهم أو إلشارع أو مقر إلعمل أو إلدرإسة أو 

أغلب إلمختفي   ألكر
 من كمائن عىل إلطريق

 
ي أن إلدإخلية كان لها رأي مشخصا إختفوإ بعد حصوله 26

إءة مما يعت  آخر  عىل ؤخالء إلسبيل أو إلت 
ي 
 
طة، وف غت  ما قررته إلنيابة أو 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 إلوطت 

ي 
ي إألمن إلوطت 

 
.  إستدعاءه ف

 
ي كافة أن" ما إ أمر"بماذإ نسجي 

 
 ؤن لم يكن ظاهرة؟ حاء إلبالديحدث بهذإ إلمعدل ف

 
 

ي شأن إالختفاء إلقشي هي أنه كذبة وإختالق وال أساس 
 
ي يستخدمها إلمسئولون ف

إلحجة إلمتكررة إلتر
يدحض . له من إلحقيقة وأن هؤالء إلمختفي   قد تركوإ أشهم وبلدهم لاللتحاق بمجموعة ؤرهابية

ي 
ي إألرشيف . شيافيها إلمختفون ق" يظهر"هذه إلحجة عرض إألماكن إلتر

 
ي جمعناها ف

إلحاالت إلتر
ي مؤسسات إلدولة، كما يوضح إلجزء إلخاص 

 
ي سوريا أو إلعرإق وإنما ف

 
تشت  ؤىل أنهم ال يظهرون ف

 بالظهور بعد إختفاء
 

ي إلرب  ع  "إالختفاء إلقشي" أخبارلمزيد من إلتفاصيل عن 
 
،  رجاء زيارة إلرإبط إلتاىلي 2018من  إلثالثف

 

https://tinyurl.com/yaj2u5xp 

 

https://tinyurl.com/yaj2u5xp
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الظهور بعد االختفاء 
 

 سبتمت   أغسطس يوليو
 إلثالثؤجماىلي إلرب  ع 

 2018من 

157 93 156 406 

 

ي "
 
ي عقده مروإن  ف

بمشاركة ضياء رشوإن، رئيس  عمر مروإن، وزير شؤون مجلس إلنوإبمؤتمر صحك 
ي نادي إلمرإسلي   إألجانب بالقاهرة لمناقشة تقرير نصف إلمدة إلهيئة إلعامة لالستعالم

 
إت، ف

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

ي ؤلقاء قوإت إ
قد، وهذإ ال يعت 

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

عية أو إلقتل  ل دون علم إإلرهابيةخالل مشاركته إلعمل مع إلجماعات غت  شر ، أو هرب من إلمت  
 «أهله

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

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

http://bit.do/eaZMx 

 
ي مؤسسات إلسلطة –بحسب إألخبار  – ألنهمهؤالء كانوإ تحت يد إلسلطة 

 
: ظهروإ ف

 

 
 

  

http://bit.do/eaZMx
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 12اقتصر عدد حاالت الظهور المنشورة بتفاصيلها على  2018من  الثالثفي أرشيف الربع 

 من بينهمشخص، 

 

 
 

ي إلرب  ع  "إلظهور بعد إختفاء" أخبارلمزيد من إلتفاصيل عن 
 
،  رجاء زيارة إلرإبط 2018من  إلثالثف

 ىلي إلتا

 
https://tinyurl.com/y8b6aoq6 

 

  

https://tinyurl.com/y8b6aoq6
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 عًف الدولة
 

 سبتمت   أغسطس يوليو
 إلثالثؤجماىلي إلرب  ع 

 2018من 

29 22 34 85 

 
 

نماذج 

  در يشمل قرار رئيس الوزراء الصا. 2014تجديد حظر التجوؿ المفركض على بعض مناطق شماؿ سيناء منذ أكتوبر

.  اليوـ، اإلثنين، المناطق من غرب العريش كحتى رفح، كمن تل رفح كحتى العوجة، كمن العوجة حتى جبل الحبلؿ

 صباحنا 5صباحنا، باستثناء مدينة العريش من الواحدة صباحنا حتى  6مساءن كحتى  7كيبدأ الحظر من 

 
  من أهالي  22بتلقيهم إخطارا على يد محضر لػقاؿ محمدم على، أحد سكاف جزيرة الوراؽ، إنهم فوجئوا صباح اليوـ

كأشار علي، إلى أف هذا اإلخطار يضم سيدة تدعي . الجزيرة، بإحالتهم للمحاكمة في اتهامهم بالتظاهر بدكف تصريح

كلفت المحمدم إلى أف األهالي سبق كأف عقدكا . ، كهي امرأة مسنة غير قادرة على الحركة”زينب عبدالستار كامل“

ناقشة تطورات األزمة التي انفجرت بينهم كبين قوات األمن خبلؿ محاكالت إخبلء الجزيرة بالقوة الجبرية اجتماعا لم

ال تتجدد أعماؿ العنف التي  حتىكالتي أدت لوفاة شاب من األهالي، كمحاكلة التوصل لحلوؿ مرضية لكافة األطراؼ، 

 تجمعا كتظاهرا بدكف تصريحشهدتها الجزيرة من قبل، كهو ما اعتبرته تحريات قسم الوراؽ 

 
  المواطن ماهر جرجس توفيق الذم توفي أمس داخل  أهلاحمد عبد الهادم ككيل نيابة بني سويف يضغط علي

 المتوفىمدرية امن بني سويف ليقوموا باستبلـ الجثماف دكف تشريح كيرفض دخوؿ محامي مع شقيق 

 
 المدنيين المهجرين بمنطقتي الحرية كأبو حلو كتهدـ  قوات الجيش مدعومة بآليات عسكرية تفجر عددنا من منازؿ

 مدرسة أبوحلو للتعليم األساسي جنوب مدينة رفح بسيناء

 
 في محافظة ” شطا”نظم مستأجرك المزارع السمكية ببحيرة المنزلة كقفة احتجاجية أماـ مبنى هيئة الثركة السمكية بػ

طالب المحتجوف . مزارع السمكية جنوبي الطريق الدكليدمياط أمس االثنين، كذلك احتجاجنا على قرار إزالة اؿ

 .م لحقت بهمالخسائر التبالتراجع عن قرارات اإلزالة كبتعويضهم ماديا عن 

 
 

ي إلرب  ع " عنف إلدولة"لمزيد من إلتفاصيل عن أخبار 
 
،  رجاء زيارة إلرإبط إلتاىلي 2018من  إلثالثف

 

https://tinyurl.com/y98vc9mw 

 

  

https://tinyurl.com/y98vc9mw
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 رسائل 
 

 
 

ي إلرب  ع 
 
  رجاء زيارة إلرإبط إلتاىلي  2018من  إلثالثلإلطالع عىل إلمنشور من رسائل إلسجن ف

 
https://tinyurl.com/yb8phv7o 

 
  

https://tinyurl.com/yb8phv7o
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 الشهادات
 

 
ب  " ي  عر  عسف  علي  علم الت  ت  ا المكان ست  ي  هر 
ماف  لك  زب  سمع عه ذ 

له ت 
ل و ت 

ي  العالم مه ق 
اهرو ف  ش  ب  ت  اطسك يو ما كت  ي  خ 

ع ف 
ق  كون كل ما ي  ي 

ن ما 
 
ح ا س صدي  ي 

ا ع  ، و لكه هر  ب  ي  عر  اهر ت  ى  مه مش  ت  لأم العسي  ق  الأ 
اث   اس  اهرون علي  س  ش  س مه ما ت  ي  كت  ع ي 

ش  ت  ى  يو ا  ق  ي 
ي  الحق 

حرث  ف  ي 

و 
 
لأ زحمى  ا  ي 

سسى  ي  اث  المق  واي  ى  الدت  ت  وخش  ب  ت  ي  عر  از  ت  لق  ى  الت  ت  شاي 
ت   "اإ

 
 
 

ي إلرب  ع  إلشهادإتطالع عىل إلمنشور من لإل
 
إلرإبط إلتاىلي  زيارةرجاء  2018من  إلثالثف

 
https://tinyurl.com/y9v46n6c 

 
 
 
 

 

 

 

https://tinyurl.com/y9v46n6c
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عي اإلعدام 

 

 

ي إلرب  ع عن أحكام وتنفيذ إإلعدإم لإلطالع عىل إلمنشور 
 
لرإبط إلتاىلي رجاء زيارة إ 2018من  إلثالثف
 

https://tinyurl.com/yao7d8xt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://tinyurl.com/yao7d8xt
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  ٌساء وراء القضباى
 

 
 

ي إلسجون  إلنساءعن لإلطالع عىل إلمنشور 
 
ي إلرب  ع ف

 
 رجاء زيارة إلرإبط إلتاىلي  2018من  إلثالثف

https://tinyurl.com/ycvatta2 

 

https://tinyurl.com/ycvatta2
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األطفالاٌتهاكات ضد   
 

 

ي إلسجون لإلطالع عىل إلمنشور 
 
ي إلرب  ع عن إألطفال ف

 
 رجاء زيارة إلرإبط إلتاىلي  2018من  إلثالثف
 

https://tinyurl.com/yaltuaup 
 
 

 

 

 

https://tinyurl.com/yaltuaup
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تقارٍر 
 

يوليو  2

 

 "ف القهر كاإلخضاعخمس سنوات ـ"

http://bit.do/eoNQS 

 

العدد الحادم عشر من النشرة الحقوقية الشهرية، التي تصدر عن منظمة السبلـ .. المؤشر الحقوقي

 الدكلية لحماية حقوؽ اإلنساف

 https://goo.gl/n22yKX   

 

يو يوؿ 3

 

  2018أبرز انتهاكات حقوؽ اإلنساف في مصر خبلؿ شهر يونيو 

http://bit.do/eoTut   

 

يوليو  4

 

 عسكرية  64تعرض لها المتهموف فى القضية  التيمشاهد من االنتهاكات 

https://goo.gl/NsvH7y 

 

 اؾ لحقوؽ اإلنساف في مصر خبلؿ شهر يونيوانته 170

http://bit.do/epaBn   

 

 يوليو 8

 

 (تقرير رصدم) 2018عقوبة اإلعداـ فى شهر يونيو 

http://bit.do/epatW 

 

 يوليو 9

 

 ة الضرب كليس المخدراتتقرير اللجنة الثبلثية يؤكد كفاة عفرتو نتيج

http://bit.do/epaAm 

 

http://bit.do/eoNQS
https://goo.gl/n22yKX
http://bit.do/eoTut
https://goo.gl/NsvH7y
http://bit.do/epaBn
http://bit.do/epatW
http://bit.do/epaAm
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  المتهموف اعتدكا على المجني عليه: تقرير اللجنة الثبلثية في مقتل عفركتو

http://bit.do/epaED 

 

 ..عائبلت بأكملها داخل السجوف

http://bit.do/eqnb3  

 

 يوليو 10

 

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

http://bit.do/er5ZT   

 

يوليو  11

 

ادؿ كعمرك علي من عادؿ صبرم لػ شادم الغزالي كمحمد ع.. الحبس بعد إخبلء السبيل كدفع الكفالة

 (ممنوع من الخركج)

 http://bit.do/eqouE 

 

يوليو  12

 

 !!!! مصر بتحاكم طالبي اللجوء السوريين عسكرم

http://bit.ly/ecrfreport  

 

يوليو  14

 

  ـ قضائي على مواطن أك عدة مواطنينحاالت قتل تمت بالمخالفة للقانوف دكف حك

https://goo.gl/VBNNvB 

 

يوليو  15

 

االنتهاؾ كوضع افتراضي 

http://bit.do/ermjA 

 

يوليو  16

 

تكثيف القمع تحت غطاء مكافحة اإلرهاب : مصر

http://bit.do/ermrC   

http://bit.do/epaED
http://bit.do/eqnb3
http://bit.do/er5ZT
http://bit.do/eqouE
http://bit.ly/ecrfreport
https://goo.gl/VBNNvB
http://bit.do/ermjA
http://bit.do/ermrC
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 2018أبرز انتهاكات حقوؽ اإلنساف في السجوف المصرية خبلؿ الربع الثاني من : الشهاب

 http://bit.do/ermqH 

 

يوليو  18

 

حالة انتهاؾ لحقوؽ اإلنساف في مصر  (54)، 2018يوليو 13يوليو حتى  7منذ 

http://bit.do/er5TZ  

 

 يوليو 21

 

 عن المنع من زيارات السجوف !!الممنوعوف

http://bit.do/esJYh       

 

  ... 2018االنتهاكات ضد المدافعين عن حقوؽ اإلنساف، في الفترة من يناير كحتى يونيو : "المقصلة تحت"

https://goo.gl/Xiscnv  

 

 يوليو 23

 

 2018تقرير الدعم القانوني النصف األكؿ من عاـ 

http://bit.do/esKch   

 

 يوليو 24

 

من فيديو ساخر في ذكرل الثورة إلى السجن .. شادم أبو زيد

http://bit.do/esJXF 

 

يوليو  25

 

     تقرير انتهاكات مقار االحتجاز عن شهرم مايو كيونيو كاالختفاء القسرم في المقدمة: مصر 

https://bit.ly/2NGzrxe 

 

 

 

 

 

http://bit.do/ermqH
http://bit.do/er5TZ
http://bit.do/esJYh
https://goo.gl/Xiscnv
http://bit.do/esKch
http://bit.do/esJXF
https://bit.ly/2NGzrxe
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 يوليو 30

 

اسية الثانية كالمحبوس على ذمتها صحفيين تقرير حوؿ سبع قضايا أمن دكلة متزامنة مع بدء الفترة الرئ

كحقوقيين كنشطاء 

http://bit.do/es2Uo 

 

 أغسطس 5

 

 (الجزء الثاني)حركب التيه .. سيناء -المسافة صفر

https://goo.gl/5aLNma 

 

 أغسطس 14

 

 2018أغسطس  10أغسطس حتى  4ذ يوـ من| أسبوع  في الحريات

https://goo.gl/83R1dB 

 

 أغسطس  19

 

 الصحافة في أسبوع

https://goo.gl/qgfwVN 

 

 أغسطس 20

 

  2018أغسطس  17أغسطس حتى  11منذ يوـ | أسبوع _في_الحريات#

https://goo.gl/jt5skZ 

 

 أغسطس 30

 

تقرير عن المختفين قسريا في مصر .. أين هم؟ 

https://goo.gl/iMae52 

 

 أكقفوا االختفاء القسرم  التقرير السنوم الثالث لحملة

https://bit.ly/2xYwyl3 

 

 أغسطس 31

 

 لبلعتقاؿ كجود كثيرة، 

http://bit.do/es2Uo
https://goo.gl/5aLNma
https://goo.gl/83R1dB
https://goo.gl/qgfwVN
https://goo.gl/jt5skZ
https://goo.gl/iMae52
https://bit.ly/2xYwyl3
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https://bit.ly/2PSYtuE 

 

 

 سبتمبر 1

 

  القسرم اإلخفاء لضحايا الدكلي اليوـ في كالحريات للحقوؽ المصرية التنسيقية عن تقرير: كراء الشمس

https://goo.gl/iFE4Fj 

 

 سبتمبر 3

 

  2018أغسطس  31أغسطس حتى  25منذ يوـ | أسبوع _في_الحريات

http://bit.do/ewtzg  

 

 سبتمبر 4

 

 (7)العدد| يوـ تحت المجهر  30

http://bit.do/ewtyb 

 

 سبتمبر 8

 

، كالقاهرة "فض رابعة"حث مصر على إلغاء أحكاـ اإلعداـ بحق العشرات في قضية األمم المتحدة ت

تستنكر 

http://bit.do/ewDZU  

 

 سبتمبر 15

 

  2018سبتمبر  14سبتمبر حتى  8منذ يوـ | أسبوع _في_الحريات#

https://goo.gl/tnU1eW  

 

 سبتمبر 18

 

فريق األمم المتحدة الخاص بالتحقيق في قضايا اإلخفاء القسرم في العالم يوثق استمرار الجريمة في 

 مصر

http://bit.do/exfwa  

 

 

 

https://bit.ly/2PSYtuE
https://goo.gl/iFE4Fj
http://bit.do/ewtzg
http://bit.do/ewtyb
http://bit.do/ewDZU
https://goo.gl/tnU1eW
http://bit.do/exfwa
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 سبتمبر  20

 

 "سجن مفتوح للمنتقدين.. مصر“: العفو الدكلية

http://bit.do/exfxd 

 

 سبتمبر 22

 

  2018سبتمبر  21سبتمبر حتى  15منذ يوـ | أسبوع _في_الحريات

http://bit.do/exmdU 

 

 سبتمبر 24

 

 " مقرات احتجاز أـ مقابر؟.. السجوف المصرية "

https://bit.ly/2Ok9XcZ 

 

 سبتمبر 25

 

تقرير عن تأثير التضخم الحالي على الحياة خلف القضباف كاالستغبلؿ االقتصادم في : للبيع في الكانتين

 "سجن العقرب نموذجنا"السجوف المصرية 

https://bit.ly/2OTRKzY 

 

 سبتمبر 27

 

هكذا يتم : ألف مصرم يعيشوف في الوراؽ120العربية يرصد معاناة  تقرير للشبكة.. ”الجزيرة المحاصرة“

 الضغط على االهالي لبيع أراضيهم

https://tinyurl.com/y7pr7c5o 

 

 سبتمبر 29

 

هك حقوؽ يصدركف بيانًا في األمم المتحدة يقولوف فيه أف مصر تنت اإلنسافخبير دكلي في حقوؽ  ١٧

 اإلنساف بشكل ممنهج 

https://bit.ly/2y1XTTv 

 

 2018سبتمبر  29سبتمبر حتى  22منذ يوـ  | أسبوع_في_الحريات#

https://bit.ly/2P8zym0 
 

http://bit.do/exfxd
http://bit.do/exmdU
https://bit.ly/2Ok9XcZ
https://bit.ly/2OTRKzY
https://tinyurl.com/y7pr7c5o
https://bit.ly/2y1XTTv
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D9%81%D9%8A_%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9?source=feed_text
https://bit.ly/2P8zym0
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 الجداول
القتل 

 الرابط كسيلة القتل المحافظة المكاف السن االسم العدد تاريخ النشر

٢٠١٨/٠٧/٠٣  
     بدكف أسماء 3

شماؿ ككسط 

 سيناء
http://bit.do/eoNQ7 عملية سيناء الشاملة  

٢٠١٨/٠٧/١١ http://bit.do/eqnae حملة أمنية شماؿ سيناء بدائرة قسم ثالث العريش   بدكف أسماء 11   

٢٠١٨/٠٧/٢٤  
   بدكف أسماء 13

في  اإلنشاءمنزؿ تحت 

 العريش
http://bit.do/esJ2N مداهمات أمنية  شماؿ سيناء  

٢٠١٨/٠٧/٢٥  
 الجيزة قسم شرطة امبابة   امين شرطة 1

قتل خطأ برصاصة طائشة من 

 مسدس رقيب شرطة
http://bit.do/esJ2e  

٢٠١٨/٠٧/٣١  
1 

محمد عبد الرحمن حساف أبو 

 عامر 
http://bit.do/es9Bw تصفية/ مداهمات أمنية  ليوبيةالق منطقة العبور     

٢٠١٨/٠٧/٣١ http://bit.do/es9Bw تصفية/ مداهمات أمنية  القليوبية منطقة العبور    تامر أحمد شعباف أحمد  1   

٢٠١٨/٠٧/٣١ http://bit.do/es9Bw تصفية/ مداهمات أمنية  القليوبية منطقة العبور     عبدهللا يوسف محمد فرج 1   

٢٠١٨/٠٧/٣١ http://bit.do/es9Bw تصفية/ مداهمات أمنية  القليوبية منطقة العبور    أسامة بحر أحمد عبدالواحد  1   

٢٠١٨/٠٧/٣١ http://bit.do/es9Bw تصفية/ مداهمات أمنية  القليوبية منطقة العبور    بدكف اسم 1   
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 الرابط كسيلة القتل المحافظة المكاف السن االسم العدد تاريخ النشر

٢٠١٨/٠٨/٠١ https://bit.ly/2MAQxAp حملة أمنية القليوبية منطقة العبور   بدكف أسماء 5   

٢٠١٨/٠٨/٠٥  39 
 بدكف أسماء

    
شماؿ ككسط 

http://bit.do/etKLu 2018عملية سيناء  سيناء  

٢٠١٨/٠٨/٠٥ http://bit.do/etKLu حملة أمنية شماؿ سيناء العريش   بدكف أسماء 13   

٢٠١٨/٠٨/١١ https://goo.gl/t65dTd رصاص مرسى مطركح كمين على طريق مطركح   بدكف أسماء 1   

٢٠١٨/٠٨/١٢  12 
 بدكف أسماء

  
دائرة قسم شرطة ثالث 

https://goo.gl/y8pBca حملة أمنية شماؿ سيناء العريش   

http://bit.do/eoNQ7
http://bit.do/eqnae
http://bit.do/esJ2N
http://bit.do/esJ2e
http://bit.do/es9Bw
http://bit.do/es9Bw
http://bit.do/es9Bw
http://bit.do/es9Bw
http://bit.do/es9Bw
https://bit.ly/2MAQxAp
http://bit.do/etKLu
http://bit.do/etKLu
https://goo.gl/t65dTd
https://goo.gl/y8pBca
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٢٠١٨/٠٨/١٣    بدكف أسماء 3 

 6كحدة سكنية بمدينة 

 أكتوبر 

https://goo.gl/co61G1 حملة أمنية الجيزة  

٢٠١٨/٠٨/١٣ https://goo.gl/27Kzuj حملة أمنية الجيزة 33 حسنى مرشود حسن  1   

٢٠١٨/٠٨/١٣  1 
عبدالرحمن جماؿ أمين محمد 

https://goo.gl/27Kzuj حملة أمنية الجيزة 21 على   

٢٠١٨/٠٨/١٣ https://goo.gl/27Kzuj حملة أمنية الجيزة 30 محمود كماؿ الدين محمود  1   

٢٠١٨/٠٨/٢٧  
 بدكف أسماء 5

  
سوهاج /طريق أسيوط

 الصحراكم الشرقي
https://goo.gl/pSB5ZQ حملة أمنية أسيوط  

٢٠١٨/٠٨/٢٩  7 
 بدكف أسماء

    
شماؿ ككسط 

https://goo.gl/sGyd5M 2018عملية سيناء  سيناء  

٢٠١٨/٠٨/٢٩  13 
 بدكف أسماء

    
شماؿ ككسط 

https://goo.gl/sGyd5M 2018عملية سيناء  سيناء  
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 الرابط كسيلة القتل المحافظة المكاف السن االسم العدد تاريخ النشر

٢٠١٨/٠٩/٠٤ http://bit.do/ewtwr نيةحملة اـ السويس طريق العين السخنة 21 ـ. بدر ع 1   

٢٠١٨/٠٩/٠٤ http://bit.do/ewtwr حملة امنية السويس طريق العين السخنة 23 .س. عبدهللا ف 1   

٢٠١٨/٠٩/٠٤ http://bit.do/ewtwr حملة امنية السويس طريق العين السخنة 30 .أ. محمد ف 1   

٢٠١٨/٠٩/٠٤ http://bit.do/ewtwr حملة امنية السويس طريق العين السخنة 25 س. محمد إ 1   

٢٠١٨/٠٩/٠٤ http://bit.do/ewtw8 حملة امنية القليوبية   37 س.ح.عبدهللا 1   

٢٠١٨/٠٩/١٠ http://bit.do/ewD4j حملة أمنية شماؿ سيناء العريش 48 محمد إبراهيم جبر شاهين 1   

٢٠١٨/٠٩/١٠ http://bit.do/ewD4j حملة أمنية شماؿ سيناء العريش   جمعة عياد مرشود  1   

٢٠١٨/٠٩/١٠ http://bit.do/ewD4j حملة أمنية شماؿ سيناء العريش   بدكف اسم 9   

٢٠١٨/٠٩/١٥ https://goo.gl/ps9ggr حملة أمنية الجيزة بوالؽ الدكركر 35 س . س. سالم 1   

٢٠١٨/٠٩/٢٧  1 
 ـ. ع. عبدالوهاب

27 
المنصورية دائرة  بقرية

https://bit.ly/2zEcHtf حملة أمنية أسواف مركز شرطة دراك   

٢٠١٨/٠٩/٢٧  1 
 س. ع. جبرهللا

33 
بقرية المنصورية دائرة 

https://bit.ly/2zEcHtf حملة أمنية أسواف مركز شرطة دراك   
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https://goo.gl/co61G1
https://goo.gl/27Kzuj
https://goo.gl/27Kzuj
https://goo.gl/27Kzuj
https://goo.gl/pSB5ZQ
https://goo.gl/sGyd5M
https://goo.gl/sGyd5M
http://bit.do/ewtwr
http://bit.do/ewtwr
http://bit.do/ewtwr
http://bit.do/ewtwr
http://bit.do/ewtw8
http://bit.do/ewD4j
http://bit.do/ewD4j
http://bit.do/ewD4j
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 الوفاة فً وكاى االحتجاز
 

 الرابط السبب المحافظة المكاف المهنة السن االسم تاريخ النشر

٢٠١٨/٠٧/٢١    ماهر جرجس توفيق 
صاحب محل 

 حبلقة 

قسم شرطة بني 

 سويف
http://bit.do/eshe3 تعذيب بني سويف  

٢٠١٨/٠٧/٢١    67 يم الفقيمحمد أحمد إبراق 
سجن الزقازيق 

 العمومي
http://bit.do/eshd5 طبي إهماؿ الشرقية  

٢٠١٨/٠٧/٢٣ http://bit.do/essVq انتحار كفر الشيخ مركز فوق موظف حكومي 36 س.ز.ف   

٢٠١٨/٠٧/٢٧  ربة منزؿ 46 ـ.ماجدة ح 
ز شرطة بني مرؾ

 سويف
 بني سويف

هبوط حاد في الدكرة 

 الدموية
http://bit.do/esKfb  

٢٠١٨/٠٧/٢٨ http://bit.do/esQPP طبي إهماؿ الشرقية سبلح المظبلت  مجند   محمود سعد محمود عوض   

  
5 

     

 الرابط السبب المحافظة المكاف المهنة السن سماال تاريخ النشر

٢٠١٨/٠٨/٠٥ http://bit.do/etKKA انتحار المنيا سجن المنيا     مصطفى حلمي    

٢٠١٨/٠٨/٠٦    60 ناجي محمد حامد يونس 
قسم أكؿ 

 المنصورة
https://goo.gl/khdfpK طبي إهماؿ الدقهلية  

٢٠١٨/٠٨/٠٧      حسن عبدالهادم 
مركز شرطة 

 الزقازيق
https://goo.gl/QXWQ81 طبي إهماؿ الشرقية  

  
3 

     

 الرابط السبب المحافظة المكاف المهنة السن االسم تاريخ النشر

٢٠١٨/٠٩/٠٤ http://bit.do/ewtDq طبي إهماؿ المنيا نياسجن الم     احمد داككد   

٢٠١٨/٠٩/٠٤ http://bit.do/ewtDq طبي إهماؿ المنيا سجن المنيا     خالد بطحية   

٢٠١٨/٠٩/٠٨ http://bit.do/ewDXt معركؼغير  اإلسكندرية سجن برج العرب مهندس   قبارم جودة عبد الحميد    

http://bit.do/eshe3
http://bit.do/eshd5
http://bit.do/essVq
http://bit.do/esKfb
http://bit.do/esQPP
http://bit.do/etKKA
https://goo.gl/khdfpK
https://goo.gl/QXWQ81
http://bit.do/ewtDq
http://bit.do/ewtDq
http://bit.do/ewDXt
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٢٠١٨/٠٩/١٠ http://bit.do/ewD5k طبي إهماؿ البحيرة سجت األبعادية مدير حسابات 58 صبلح حسن سبلمه   

٢٠١٨/٠٩/١٥  بواب   احمد األسواني 
سجن كادم 

 النطركف
https://goo.gl/cSTJn1 طبي إهماؿ البحيرة  

٢٠١٨/٠٩/٢٢ http://bit.do/exk79 طبي إهماؿ بورسعيد سجن بورسعيد     حسني عياد   

  
6 

     
 

  

http://bit.do/ewD5k
https://goo.gl/cSTJn1
http://bit.do/exk79
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 التعذٍب الفردي/سوء الهعاولة
 الرابط المحافظة المكاف المهنة السن االسم تاريخ النشر

٢٠١٨/٠٧/٠٢ http://bit.do/eoNM2 القاهرة انفرادم في العقرب صحفي   معتز كدناف   

٢٠١٨/٠٧/٠٢ https://goo.gl/epiDMm القليوبية انفرادم في سجن القناطر منذ عاـ     عبل القرضاكم    

٢٠١٨/٠٧/٠٣ http://bit.do/eoTri القاهرة أمن الدكلة صحفية 22 شركؽ امجد احمد   

٢٠١٨/٠٧/٠٤ https://bit.ly/2KC5260 القاهرة أثناء االختفاء   16 احمد ربيع    

٢٠١٨/٠٧/٠٤ https://bit.ly/2KC5260 القاهرة ف الدكلةأـ     فاطمة السيد كالدة احمد ربيع   

٢٠١٨/٠٧/٠٤ http://bit.do/eo5Ha القاهرة أثناء الترحيل لنيابة أمن الدكلة     محمد القصاص   

٢٠١٨/٠٧/٠٥ http://bit.do/eo5G3   أمن الدكلة   17 احمد السيد ابو بكر    

٢٠١٨/٠٧/٠٨ http://bit.do/epaw4   غير مذكور     إبراهيم الشعراكم    

٢٠١٨/٠٧/١٠ http://bit.do/eqm9T المنيا سجن المنيا     رامي السيد   

٢٠١٨/٠٧/١٢ http://bit.do/eqtFx المنيا سجن المنيا     رامي السيد   

٢٠١٨/٠٧/١٤ http://bit.do/ermf2 القاهرة انفرادم في العقرب صحفي   معتز كدناف   

٢٠١٨/٠٧/١٦ http://bit.do/er5U3 المنيا سجن المنيا طالب   محمود خالد عنتر   

٢٠١٨/٠٧/١٦ http://bit.do/er5U3 المنيا سجن المنيا طالب 24 أحمد مصطفى أحمد محمد غنيم   

٢٠١٨/٠٧/١٦ http://bit.do/er5W4 المنيا سجن المنيا طالب   اسبلـ رياف   

٢٠١٨/٠٧/١٨      سيد مشاغب 
انفرادم في العقرب منذ عامين 

 كنصف
http://bit.do/er5Y7 القاهرة  

٢٠١٨/٠٧/١٨ http://bit.do/eshaF     طبيبة   سارق عبد هللا   

٢٠١٨/٠٧/١٨ http://bit.do/eshaF     دالنيةصي   رنا عبد هللا   

٢٠١٨/٠٧/١٨ http://bit.do/esha4   أثناء الترحيل من أسبانيا كاالختفاء   45 عبلء محمد سعيد محمد    

٢٠١٨/٠٧/١٩ http://bit.do/eshcQ القاهرة سجن العقرب صحفي   معتز كدناف   

٢٠١٨/٠٧/٢١    محمد محمود حامد  
عضو حزب التحالف 

 الشعبي 
http://bit.do/eshb7 االسكندرية مقر األمن الوطنى فى ابيس   

٢٠١٨/٠٧/٢١ http://bit.do/eshcC القاهرة انفرادم العقرب     سيد مشاغب    

http://bit.do/eoNM2
https://goo.gl/epiDMm
http://bit.do/eoTri
https://bit.ly/2KC5260
https://bit.ly/2KC5260
http://bit.do/eo5Ha
http://bit.do/eo5G3
http://bit.do/epaw4
http://bit.do/eqm9T
http://bit.do/eqtFx
http://bit.do/ermf2
http://bit.do/er5U3
http://bit.do/er5U3
http://bit.do/er5W4
http://bit.do/er5Y7
http://bit.do/eshaF
http://bit.do/eshaF
http://bit.do/esha4
http://bit.do/eshcQ
http://bit.do/eshb7
http://bit.do/eshcC
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٢٠١٨/٠٧/٢١ http://bit.do/eshe3 بني سويف قسم شرطة بني سويف صاحب محل حبلقة    ماهر جرجس توفيق   

٢٠١٨/٠٧/٢٢ http://bit.do/eshfT المنيا ليماف المنيا الجديد      محمود عمراف    

٢٠١٨/٠٧/٢٢ http://bit.do/essQK المنيا سجن المنيا      أبوبكر علي حماد علي    

٢٠١٨/٠٧/٢٦ http://bit.do/esJWg القليوبية زنزانة انفرادية بسجن القناطر  طبيب   شادم الغزالي حرب    

٢٠١٨/٠٧/٢٧ http://bit.do/esKfV القاهرة انفرادم في العقرب التراس زملكاكم   سيد مشاغب    

٢٠١٨/٠٧/٢٨ http://bit.do/esQPK المنيا سجن المنيا العمومي محامي   حسن محمود حسن سقاك    

٢٠١٨/٠٧/٢٩ http://bit.do/es2Sp قنا سجن قنا العمومي     دق عبد الستار مبارؾعب   

٢٠١٨/٠٧/٢٩ http://bit.do/es2Sp قنا سجن قنا العمومي طالب   محمد احمد عبد الراضي   

       

 الرابط المحافظة فالمكا المهنة السن االسم تاريخ النشر

٢٠١٨/٠٨/٠١ https://goo.gl/bTDhPe   االختفاء أثناء     عبد هللا يوسف   

٢٠١٨/٠٨/٠٢ http://bit.do/etvai القاهرة سجن طرق تحقيق     اسبلـ خليل   

٢٠١٨/٠٨/٠٣ http://bit.do/etvgf   االختفاء أثناء     زيد محمد البنا   

٢٠١٨/٠٨/٠٤ http://bit.do/etKKA المنيا سجن المنيا     مصطفى حلمي    

٢٠١٨/٠٨/٠٥ http://bit.do/etKKA المنيا سجن المنيا     مصطفى حلمي    

٢٠١٨/٠٨/٠٥ http://bit.do/etKMN بورسعيد حجز الجمرؾ صحفية   هبه صبيح   

٢٠١٨/٠٨/٠٩ https://goo.gl/F328VR القاهرة تأديب سجن طرق     اسبلـ خليل   

٢٠١٨/٠٨/٠٩ https://goo.gl/8rqnC2 القاهرة 2انفرادم العقرب  صحفي   محمد الحسيني   

٢٠١٨/٠٨/١٠ https://goo.gl/H43GXH القاهرة سجن العقرب     خالد سحلوب   

٢٠١٨/٠٨/١٢ https://goo.gl/84MU54 البحيرة كادم النطركف ٤٤٠ليماف      عبدالرحمن شهيب   

٢٠١٨/٠٨/١٢ https://goo.gl/84MU54 القاهرة سجن العقرب     عبدالرحمن شهيب   

٢٠١٨/٠٨/١٣ https://goo.gl/mpwcAQ القاهرة انفرادم طرق     احمد دكمة   

٢٠١٨/٠٨/١٤ https://goo.gl/tzMmNo القليوبية سجن القناطر صحفية 38 مرفت الحسيني    

٢٠١٨/٠٨/٢٩ https://goo.gl/RrvbBN المنيا من سجن المنيا إخفاء     أبو المجد عبدالناصر    

٢٠١٨/٠٨/٢٩ https://goo.gl/RrvbBN المنيا من سجن المنيا إخفاء     أحمد عبلء الدين   

http://bit.do/eshe3
http://bit.do/eshfT
http://bit.do/essQK
http://bit.do/esJWg
http://bit.do/esKfV
http://bit.do/esQPK
http://bit.do/es2Sp
http://bit.do/es2Sp
https://goo.gl/bTDhPe
http://bit.do/etvai
http://bit.do/etvgf
http://bit.do/etKKA
http://bit.do/etKKA
http://bit.do/etKMN
https://goo.gl/F328VR
https://goo.gl/8rqnC2
https://goo.gl/H43GXH
https://goo.gl/84MU54
https://goo.gl/84MU54
https://goo.gl/mpwcAQ
https://goo.gl/tzMmNo
https://goo.gl/RrvbBN
https://goo.gl/RrvbBN
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٢٠١٨/٠٨/٢٩ https://goo.gl/RrvbBN المنيا من سجن المنيا إخفاء     سعد طعيمة   

٢٠١٨/٠٨/٢٩ https://goo.gl/RrvbBN المنيا لمنياانفرادم سجن ا     صبرم صبلح   

٢٠١٨/٠٨/٢٩ https://goo.gl/RrvbBN المنيا انفرادم سجن المنيا     محمد الجندم   

٢٠١٨/٠٨/٢٩ https://goo.gl/RrvbBN المنيا انفرادم سجن المنيا     ناصر محمد   

٢٠١٨/٠٨/٢٩ https://goo.gl/XsqBMU القاهرة سجن مزرعة طرق صحفي   اسماعيل االسكندراني   

٢٠١٨/٠٨/٢٩ https://goo.gl/2XBuug   اثناء االختفاء طالب   أسامة حسين عيسى   

٢٠١٨/٠٨/٣١  محامي   رفعت حمدم التوني أحمد  
شرطة سوهاج ثم سجن الوادم 

 الجديد

سوهاج ثم الوادم 

 الجديد
https://bit.ly/2Cv0lXZ  

       

 الرابط المحافظة المكاف المهنة السن االسم تاريخ النشر

٢٠١٨/٠٩/٠١ https://goo.gl/Z9m9KR   أثناء االختفاء راهب   كس كائل سعد تواضر   

٢٠١٨/٠٩/٠٣ http://bit.do/ewtAz   أثناء االختفاء     نور الدين عبدهللا علي عبدهللا   

٢٠١٨/٠٩/٠٤ http://bit.do/ewtBA القاهرة قسم قصر النيل     شاب   

٢٠١٨/٠٩/٠٤ http://bit.do/ewtDF شماؿ سيناء كسط مدينة العريش سائق   محمد عادؿ أحمد عبدالناصر    

٢٠١٨/٠٩/٠٤ http://bit.do/ewtH9 سوهاج ضباط شرطة محامي   رفعت حمدم التوني أحمد    

٢٠١٨/٠٩/١٠    محمد بديع سامي 
المرشد العاـ 

 لبلخواف المسلمين
http://bit.do/ewSiL القاهرة سجن العقرب  

٢٠١٨/٠٩/١٤ http://bit.do/ewSo2 القاهرة ليماف طرق     محمد الحسيني   

٢٠١٨/٠٩/١٧    21 مصعب 
أثناء القبض عليه من منزله في 

 الزقازيق
http://bit.do/exfwA الشرقية  

٢٠١٨/٠٩/١٨ http://bit.do/exfuN اإلسكندرية سجن برج العرب     رأفت مجدم عبدالغفار   

٢٠١٨/٠٩/٢٤  
كد محمد محمد المغاكرم محم

 حيدر 
https://bit.ly/2zzEIlN القاهرة سجن طرق تحقيق      

٢٠١٨/٠٩/٢٩  https://bit.ly/2NaE8hZ القاهرة سجن العقرب باحث   هشاـ جعفر 

 
 

 

https://goo.gl/RrvbBN
https://goo.gl/RrvbBN
https://goo.gl/RrvbBN
https://goo.gl/RrvbBN
https://goo.gl/XsqBMU
https://goo.gl/2XBuug
https://bit.ly/2Cv0lXZ
https://goo.gl/Z9m9KR
http://bit.do/ewtAz
http://bit.do/ewtBA
http://bit.do/ewtDF
http://bit.do/ewtH9
http://bit.do/ewSiL
http://bit.do/ewSo2
http://bit.do/exfwA
http://bit.do/exfuN
https://bit.ly/2zzEIlN
https://bit.ly/2NaE8hZ
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التعذٍب الجهاعً /التكدٍر
 

 الرابط المحافظة المكاف الحدث خ النشرتارم

٢٠١٨/٠٧/٠١  
مانع دخوؿ االكل ليهم من  ١٢في قسم كفر البطيخ اللي محتجز فيه بنات دمياط اؿ

 يوـ الثبلثاء يعني من يوـ ما تم التحفظ عليهم في المحكمة كنقلهم للقسم
http://bit.do/eoNPW دمياط قسم كفر البطيخ  

٢٠١٨/٠٧/٠٥  

يتعرض المعتقلين داخل سجن ليماف المنيا، كسجن المنيا المشدد، النتهاكات على 

أحمد الجميل، حيث / يد إدارة السجن الجديد بقيادة رئيس مباحث السجن الضابط

تم تجريدهم من المبلبس، الطعاـ، كالمتعلقات الشخصية كحرؽ بعضها، كما يتم 

فصلة كمنع دخوؿ األدكية، ككضع البعض في زنازين حبس تفريقهم إلي زنازين من

 . إنفرادية

https://goo.gl/AC3iSa المنيا سجن ليماف المنيا  

٢٠١٨/٠٧/٠٨  

شكول من أسر معتقلي سجن شبين الكوـ العمومي، تطالب بإنقاذ ذكيهم من 

أبرز اإلنتهاكات التي اشتكت منها . ازهماإلنتهاكات التي يتعرضوف لها بمقر احتج

، كما يتعرض له المعتقلوف فيها "العنبوكة"األسر هي نقل المعتقلين لغرؼ التأديب 

من اعتداء كضرب بجانب ظركؼ اإلحتجاز السيئة، كما اشتكى اآلهالي من غبلء 

أسعار صيدلية السجن، كمضاعفة أسعار الدكاء فيها، كمنع دخوؿ األدكية من 

كبحسب ما . ج للضغط على المعتقلين للشراء منها، كالمعاملة غير اإلنسانيةالخار

قاـ باإلعتداء علي أحد " أحمد النعناعي"كردنا فإف ضابط السجن ك يدعي 

المعتقلين بالسب كالقذؼ بأبشع األلفاظ دكف سبب يذكر، كدكف إرتكابة أل مخالفة 

 ".مزاجى كدا " د الضابط كعند سؤاله لما اإلهانة كما ارتكبت شيئًا مخالف ر

سجن شبين الكوـ 

 العمومي
http://bit.do/epaDM المنوفية  

٢٠١٨/٠٧/١٠  

في انباء متكررة أف سجن المنيا الجديد ضباط المباحث بيضربوا ك يجردكة ك يقفلوا 

قل قدمت ببلغ في زكجة معت. على المعتقلين طوؿ اليوـ من غير مياة ك ال تريض

 ٣في معتقلين مضربين عن الطعاـ بقالهم . فالنيابه ك في اكتر من حد كتب ك نشر

اسامي الضباط إللي كصلتنا . اياـ منهم رامي سيد ك معتقلين قضية الدفاع الجوم

 محمد عيسى ،محمد مشالي، سعد حشيش: لحد دلوقتي

http://bit.do/eqncC المنيا سجن المنيا الجديد  

http://bit.do/eoNPW
https://goo.gl/AC3iSa
http://bit.do/epaDM
http://bit.do/eqncC
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٢٠١٨/٠٧/١٣  

معتقلي سجن المنيا الجديد في عز الحر دا معندهومش مياق باالياـ، مش بيخرجوا 

يعني مافيش مراكح  ١٠اياـ ، النور بيطفي عليهم من الساعه  ٣تريض غير مرق كل 

ك رئيس مباحث السجن قاـ بتجريدهم  ٢٦/٦ك مافيش مصدر كاحد للتهويه، من يوـ

المتعلقات الشخصيه فوط ، مبليات ،حتي النظارات ك العبلج، اللي كاف بيعترض  من

بيتعرض للضرب ك التأديب ك حلقولهم شعورهم كله علي الزيرك ك في حاالت 

إصابات كل يوـ، الكانتين مقفوؿ االكل من الزيارات ممنوع دخوؿ ام متعلقات 

 منوع شخصيه من ام نوع حتي الكتب الدراسيه في الزيارات ـ

http://bit.do/eqtG6 المنيا سجن المنيا الجديد  

٢٠١٨/٠٧/١٦  

تواصل إدارة سجن المنيا العمومي، اإلنتهاكات ضد المعتقلين داخل محبسهم 

كقالت . بتجريدهم من متعلقاتهم الشخصية كمنع األدكية كحرمانهم من التريض

يناير  31تم اعتقاله من منزله بالجيزة بتاريخ " عنتر محمود خالد"أسرة الطالب

، أف "حرؽ نقطة شرطة المنيب"، كأحد المتهمين في القضية المعركفة بػ 2015

إدارة السجن قامت بتجريدق من جميع متعلقاته الشخصية، فضبل عن حرمانه من 

اله سنة، تم اعتق 24" أحمد مصطفى أحمد محمد غنيم"كأكد ذكم الطالب . التريض

، أف "أبناء الشاطر"، أحد المتهمين في القضية المعركفة بػ 2015مايو  3بتاريخ 

إدارة سجن المنيا تتعمد تعذيبه كالتنكيل به كتجريدق من جميع متعلقاته الشخصية 

 . كحرمانه من التريض كالخركج من زنزانته نهائينا

http://bit.do/er5U3 المنيا سجن المنيا العمومي  

٢٠١٨/٠٧/١٧  

استغاثة من المعتقلين بسجن العقرب، حيث بدأكا إضرابا كامبل عن الطعاـ منذ يوـ 

، حتى االستجابة لمطالبهم بفتح الزيارة كالتريض كالكانتين، 2018يوليو  9اإلثنين 

المعتقلوف . كمن أجل تحسين المعاملة، كالسماح للمرضى بالذهاب للمستشفى

شتكوا أيضا من شدة الحر في الزنازين المغلقة، كانتشار األمراض الجلدية نتيجة ا

إدارة السجن قامت بتهديد المضربين عن الطعاـ . لظركؼ االحتجاز غير اآلدمية

باإلعتداء عليهم بالعصياف الحديدية، كرش الزنازين بالمياة كتجريدهم من 

 متعلقاتهم الشخصية

http://bit.do/er5Wx القاهرة سجن العقرب  

http://bit.do/eqtG6
http://bit.do/er5U3
http://bit.do/er5Wx
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٢٠١٨/٠٧/٢٦  

استغاث أهالي معتقلي سجن دمو بالفيوـ من تزايد االنتهاكات التي تمارس بحق 

ذكيهم خبلؿ الفترة الحالية، من بينها انقطاع الكهرباء كالمياق عنهم لساعات طويلة 

اإلضافة إلى التضييق على بالرغم من ارتفاع درجات الحرارة داخل الزنازين، ب

 (11)كأكضح األهالي نشوب حريق داخل عنبر . المعتقلين كذكيهم أثناء الزيارات

كسط تجاهل من إدارة السجن حتى نجح المعتقلوف في إخمادق، ما أسفر عن 

كأكد معتقلين في رسالة مسربة من . إصابة عدد منهم بحركؽ كحاالت اختناؽ

ساعة يومينا  18كهرباء كالمياق لمدة تصل إلى داخل السجن استمرار انقطاع اؿ

بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، ما أدم إلى انتشار أمراض جلدية مثل جرب 

بينهم، فضبلن عن تزايد أعداد حاالت االختناؽ بشكل مستمر، مؤكدين أف إدارة 

 .رهاالسجن تزيد من األزمة بزيادة أعداد النزالء داخل الزنازين الممتلئة عن أخ

http://bit.do/esJXV الفيوـ سجن دمو  

٢٠١٨/٠٧/٢٦  

إستغاثة من أسر الطبلب المعتقلين بسجن المنيا العمومي عقب عودتهم من سجن 

طرق ألداء امتحاناتهم ، ك بحسبب أسرهم فعقب عودتهم انهاؿ عليهم أمناء 

لشخصية ك قاموا بحرقها ، كما قاموا بتقليل الشرطة بالضرب ك سلبوا متعلقاتهم ا

كمية الطعاـ ك الشراب المسموح بدخولها لهم ك تقليل كمية الماء المتاحة لهم 

للوضوء ك اإلستحماـ ، كما ك قاموا بإهانتهم عن طريق حلق الشعر اإلجبارم 

 . بشكل مشوق ك اهانتهم بألفاظ نابية

http://bit.do/esKbF المنيا سجن المنيا العمومي  

٢٠١٨/٠٧/٢٩  

استغاثة إلنقاذ المعتقلين بسجن قنا من االنتهاكات التي تمارس بحقهم، كبحسب ما 

كردنا فإف إدارة السجن تواصل احتجاز عدد من المعتقلين داخل غرؼ التأديب 

ير آدمية تخلوا غرؼ التأديب هي غرؼ غ. يوما حتى اآلف 120اإلنفرادية ألكثر من 

 .من النوافذ كمنافذ التهوية، كتكوف شديدة الحرارة هذق األياـ

http://bit.do/es2Sp قنا سجن قنا العمومي  

 
  

http://bit.do/esJXV
http://bit.do/esKbF
http://bit.do/es2Sp
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 الرابط المحافظة المكاف الحدث تاريخ النشر

٢٠١٨/٠٨/٠٤  

بها حوض للماء كمكاف  متر، 2,25متر عرضها  3النزالء يقبعوف في غرفة طولها 

لقضاء الحاجة مكشوؼ دائمنا كال يسمح لهم بوضع غطاء له، غير أنها ببل منفذ 

هواء سول شرفة ضيقة بها قضباف غليظة تطل على المنور، غير أف الزنزانة ضيقة 

للغاية كشديدة الرطوبة كال يسمح بفتح بابها حتى أنهم يقوموف باستبلـ التعيين من 

نضارة كهي شباؾ صغير في منتصف باب الزنزانة كهي كسيلة خبلؿ مايسمى باؿ

االتصاؿ الوحيدة بين الزنازين في حاالت العقاب، كقد صمم هذا السجن بحيث ال 

تدخل الشمس للزنازين طواؿ العاـ، ما قد يؤدم إلى انتشار األمراض كالعدكل 

الضوء بين المعتقلين، كال توجد إضاءة داخل كل زنزانة كيكتفوف فقط ببعض 

أشخاص بشكل أشبه  4الخافت القادـ من الممر، كيناـ في تلك الزنزانة الضيقة 

 . بالنوـ في القبور

http://bit.do/etKG4 القاهرة H -سجن العقرب   

٢٠١٨/٠٨/٠٥  

اسيين تصعيدًا خطيرًا ترتكبه إدارة سجن ليماف المنيا ضد السجناء الجنائيين كالسي

منذ تولى رئيس المباحث أحمد الجميل إدارة السجن حيث التعذيب الممنهج كمنع 

التريض كاغلق المياة عن الزنازين طواؿ اليوـ عدا نصف ساعة فقط مما دفع 

 السجناء لعمل إضراب شامل عن الطعاـ كالزيارة

http://bit.do/etKKA المنيا سجن المنيا الجديد  

٢٠١٨/٠٨/٠٩  

يمنع دخوؿ األدكية للمرضى، كتم تقليل فترات التريض إلى نصف ساعة بدال من 

الذم يفتقر لآلدمية كال توجد به دكرات  (أ)ساعتين، ككضع بعد المعتقلين في عنبر 

المنع . دقائق صباح كل يوـ 10مياق، كال يسمح لهم بالخركج إلى الحماـ العاـ إلى 

دكية زاد من معاناة المرضى ككبار السن، كمن يعانوف من أمراض من دخوؿ األ

كعدـ )الشيخوخة، كأمراض أخرل مثل االلتهاب الرئوم، كااللتهاب الكبدم الوبائي 

االنتهاكات شملت أيضا . (عزلهم بالرغم من خطورة األمراض، كإمكانية انتشارها

ثناء الزيارة،كخاصة أسر المعتقلين، حيث يتم التعامل مع األهالي بشكل سيء أ

 .زكجات المعتقلين

https://goo.gl/4XYyN3 المنوفية سجن شبين الكوـ  

http://bit.do/etKG4
http://bit.do/etKKA
https://goo.gl/4XYyN3
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٢٠١٨/٠٨/٢٩  

استغاثة النقاذ المعتقلين بسجن ليماف المنيا الجديد من االنتهاكات التي تمارس 

، كاالعتداء على 3بر بعن 8بحقهم، كذلك بعد اقتحاـ قوات خاصة الزنزانة رقم 

المعتقلين بها بالعصى كالهركات، ما أدل إلى إصابتهم بإصابات خطيرة، باإلضافة 

لتجريدهم من مبلبسهم ككافة األطعمة كاألدكية ، كنتج عن االعتداء على 

المعتقلين دخوؿ أحد مرضى السكر في غيبوبة تامة، ككجه المعتقلين أصابع 

 .أحمد جميل، كمعاكنيه/ ضابطاالتهاـ لرئيس مباحث السجن، اؿ

https://goo.gl/RrvbBN المنيا سجن المنيا الجديد  

٢٠١٨/٠٨/٢٩  
رسالة استغاثة من معتقلي سجن العقرب، تشكو من االنتهاكات التي يتعرض لها 

 المعتقلوف داخل السجن
https://goo.gl/azU7wR القاهرة سجن العقرب  

 
    

 الرابط المحافظة المكاف الحدث تاريخ النشر

٢٠١٨/٠٩/١١  

استغاثة من المعتقلين بسجن برج العرب باإلسكندرية، لتحسين أكضاعهم، بعد 

قبارم جودة، الذم كاف محتجزا باإليراد، منذ ثمانية أشهر، بعد نقله /كفاة المعتقل

كاإليراد هو عنبر غير آدمي يتكدس فيه المعتقلين، قبل . ركفمن سجن كادم النط

كيطالب . توزيعهم على الزنازين، كيحرـ المتواجدكف فيه، من التريض أك الشمس

المعتقلين، بإعادة توزيع المعتقلين الموجودين باإليراد منذ أشهر، كرفع القيود عن 

 .كضع الرعاية الصحية الزيارات كإدخاؿ المتعلقات الشخصية للمعتقلين، كتحسين

http://bit.do/ewSh7 االسكندرية سجن برج العرب  

٢٠١٨/٠٩/١٨  

قياـ أحد ضباط المباحث بسجن ليماف طرة، بإرجاع الزيارات من طعاـ كمبلبس 

معالق أرز كقليل من  5كلم يسمح بدخوؿ إال بمقدار كجبه كاحدق عبارق عن 

كبحسب ما كردنا أنه عند . قط ال غير، كإرجاع الباقى كإرجاع كل المبلبسالخضار ؼ

محاكلة سيدة من أهالي المعتقلين االستفسار عن األمر، قاؿ لها أنها أكامر 

كتعليمات، كتعرضت إلهانه شديدة لمجرد محاكلتها توضيح أف هؤالء ليسوا فى 

 .سجن العقرب

http://bit.do/exfu5 القاهرة ليماف طرق  

https://goo.gl/RrvbBN
https://goo.gl/azU7wR
http://bit.do/ewSh7
http://bit.do/exfu5
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٢٠١٨/٠٩/١٩  

اعتدت قوات األمن بمركز شرطة فاقوس بمحافظة الشرقية على المعتقلين 

بداخله، كجردتهم من مبلبسهم ككافة متعلقاتهم الشخصية كاألدكية كاألطعمة؛ 

معتقلين آخرين لمركز شرطة  10لرفضهم زيادة األعداد داخل الزنازين، كرحلت 

كأكضح أهالي المعتقلين أف إدارة قسم الشرطة قررت زيادة األعداد .  يةالحسين

فردنا  30داخل الزنازين التي تشهد تكدسنا كبيرنا من المعتقلين، حيث تضم كل غرفة 

. فردنا، ما يجعل الحياة بداخلها شبه مستحيلة 15في حين أنها ال تستوعب سول 

نة بنظاـ الورديات، حيث يقف البعض كأضاؼ األهالي أف ذكيهم يناموف داخل الزنزا

حتى يتمكن اآلخركف من النوـ، بالرغم من كبر سن بعضهم كمعاناتهم من أمراض 

 مزمنة مثل الكبد كالقلب، ما يعرض حياتهم للخطر

http://bit.do/exfwZ الشرقية قسم شرطة فاقوس  

٢٠١٨/٠٩/٢٠  

في إضراب مفتوح عن الطعاـ  (1عنبر )نيا شديد الحراسة الم_سجن#دخل معتقلو 

معتقلين منهم  4كالزيارات لليوـ الثالث على التوالي؛ احتجاحنا على تعذيهم كإخفاء 

جاء ذلك بعدما اعترض المعتقلين األربعة . بعد استدعائهم من قِبل رئيس المباحث

. ملةعلى طريقة التفتيش المهينة خبلؿ زيارة ذكيهم كسوء المعا

فيما تواصل إدارة سجن المنيا شديد الحراسة االنتهاكات بحق المعتقلين في عنبر 

، كاعتداء قوات الردع عليهم إلجبارهم على فك اإلضراب عن الطعاـ، فضبل عن 1

 إلغاء فترة التريض اليومية، كنقل بعض المعتقلين لعنابر التأديب

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

٢٠١٨/٠٩/٢٣  

النطركف، بإيداع ستة من المعتقلين في عنبر _كادم#بػ  430قامت إدارة سجن 

سبتمبر، بالرغم من إصابة بعضهم  20منذ يوـ الخميس الماضي  التأديب اإلنفرادم

جدير بالذكر أف غرفة التأديب . بأمراض مزمنة مما يشكل خطرنا على حياتهم

اإلنفرادم، كالتي تعتبر على حد تعبيرهم مقبرة األحياء، التتعدل مساحتها متر في 

م نفس الغرفة متر كنصف، ال تسع ذلك العدد للنوـ على األرض كدكف غطاء، كق

التي يقضوف فيها حاجتهم في كعاء من الصفيح، ال يوجد بها منفذ جيد للهواء كال 

 تدخلها الشمس

https://bit.ly/2OTIWKc البحيرة سجن كادم النطركف  

٢٠١٨/٠٩/٢٥  
 ٩٠٠ك  ١٢٣أرقاـ إدارة سجن استقباؿ طرق تمنع الزيارة عن المتهمين في القضايا 

 ١٨٥ك ٣١٦ك 
https://bit.ly/2R66SvJ القاهرة سجن طرق  

http://bit.do/exfwZ
http://bit.do/exmeQ
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B7%D8%B1%D9%88%D9%86?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B7%D8%B1%D9%88%D9%86?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B7%D8%B1%D9%88%D9%86?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B7%D8%B1%D9%88%D9%86?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B7%D8%B1%D9%88%D9%86?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B7%D8%B1%D9%88%D9%86?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B7%D8%B1%D9%88%D9%86?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B7%D8%B1%D9%88%D9%86?source=feed_text
https://bit.ly/2OTIWKc
https://bit.ly/2R66SvJ
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٢٠١٨/٠٩/٢٩  

منعت إدراة سجن ليماف طرق إدخاؿ أم نوع من األطعمة كاألشربة كاألدكاء 

كأكضح عدد من أهالي . كالمتعلقات الشخصية إلى المعتقلين المحبوسين بداخله

باستثناء )تقلين أنهم فوجئوا أثناء زيارة ذكيهم بقرار إدارة السجن بمنع الطعاـ المع

 ، كالمشركبات كأدكات النظافة كالمبلبس(كجبة ال تكفي سول فرد كاحد

 https://bit.ly/2NQoKN8 القاهرة سجن ليماف طرق

٢٠١٨/٠٩/٢٩  

، المحتجزين بسجن تحقيق 2017لسنة  900ية رقم يطالب أهالي معتقلي القض

كتضم القضية . يوـ 300طرق، النائب العاـ بفتح باب الزيارة المغلق منذ أكثر من 

شهور،  10معتقل تجاكز مدة حبسهم احتياطينا أكثر من  100أكثر من  900رقم 

ذم كترفض إدارة سجن طرة تحقيق السماح لذكيهم بالزيارة بالمخالفة للقانوف اؿ

 .يقضي بالسماح بالزيارة مرة كل أسبوع للمحبوسين احتياطينا

 https://bit.ly/2Rhwgib القاهرة سجن تحقيق طرق

 
  

https://bit.ly/2NQoKN8
https://bit.ly/2Rhwgib
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اإلههال الطيب فً أواكي االحتجاز 
 الرابط الحالة المحافظة المكاف المهنة السن االسم تاريخ النشر

٢٠١٨/٠٧/٠٢ http://bit.do/eoNPE انتشار مرض الدرف    سجن طرق شديد الحراسة     معتقلين   

٢٠١٨/٠٧/٠٢  القاهرة سجن العقرب صحفي   معتز كدناف 
آثار االضراب عن الطعاـ كالعبلج 

 الخاطىء لمرض السكر
https://goo.gl/92sSAJ  

٢٠١٨/٠٧/٠٤  القليوبية سجن الفناطر     أمل فتحي 

اضطراب كرب حاد مع أعراض 

تحولية نتج عنه فقداف اإلحساس في 

أسفل الساؽ األيسر كتنميل في 

القدـ اليسرل مما يجعلها غير قادرة 

 على المشي بمفردها بشكل طبيعي

https://goo.gl/hcgef2  

٢٠١٨/٠٧/٠٤  طالب طب 21 عبد الرحمن أحمد رزؽ 
سجن طرق شديد الحراسة 

2  
http://bit.do/epaBn مرض الدرف القاهرة  

٢٠١٨/٠٧/٠٤  
عبد الرحمن محمد عبد 

 المقصود 
http://bit.do/epaBn تدهور صحي كحرماف من العبلج القاهرة سجن العقرب      

٢٠١٨/٠٧/٠٤  
نجم الدين صادؽ عبد 

 الرافع
http://bit.do/epaBn تدهور صحي القليوبية مركز شرطة شبين القناطر  طالب ثانوم 15  

٢٠١٨/٠٧/٠٤ http://bit.do/epaBn تدهور صحي البحيرة سجن كادم النطركف     طلعت فريد   

٢٠١٨/٠٧/٠٤ http://bit.do/epaBn درف رئوم القليوبية مستشفى سجن أبو زعبل     علي الفقي   

٢٠١٨/٠٧/٠٤ http://bit.do/epaBn درف رئوم القليوبية مستشفى سجن أبو زعبل     عبد الرحمن رزؽ   

٢٠١٨/٠٧/٠٨ http://bit.do/epaw4 أزمة صدرية كحرماف من العبلج   غير مذكور     إبراهيم الشعراكم    

٢٠١٨/٠٧/٠٨  
ببلؿ أشرؼ عبدالهادم 

 الدسوقي
 البحيرة سجن كادم النطركف طالب  

آالـ شديدة في الركبة تمنعه من 

 ة كالجلوسالحرؾ
http://bit.do/epauk  

٢٠١٨/٠٧/١٢ http://bit.do/eqqk2 نزلة شعبية كصعوبة في التنفس القاهرة عنبر الزراعة -سجن طرق  صيدلي 72 حماؿ عبد الفتاح   

٢٠١٨/٠٧/١٢  القليوبية سجن القناطر     حناف بدر الدين 

حمى البحر المتوسط، الذم يسبب 

ارتفاع درجة الحرارة كآالمنا في 

البطن كالصدر كالمفصلية كعدـ 

القدرة على األكل، فضبلن عن التهاب 

 أعصاب مفاصل يديها

http://bit.do/eqtEP  

http://bit.do/eoNPE
https://goo.gl/92sSAJ
https://goo.gl/hcgef2
http://bit.do/epaBn
http://bit.do/epaBn
http://bit.do/epaBn
http://bit.do/epaBn
http://bit.do/epaBn
http://bit.do/epaBn
http://bit.do/epaw4
http://bit.do/epauk
http://bit.do/eqqk2
http://bit.do/eqtEP
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٢٠١٨/٠٧/١٤  القاهرة سجن العقرب صحفي   معتز كدناف 

ـ شديد في جسمه كخلل بالجهاز أؿ

العصبي جعله ال يستطيع الوقوؼ 

 على قدميه أك التحكم في أعصابه

http://bit.do/ermf2  

٢٠١٨/٠٧/١٥ http://bit.do/ermit سل العظاـ القاهرة سجن العقرب طبيب رمد   محمد عبدالغني    

٢٠١٨/٠٧/١٥ http://bit.do/ermrN ارتفاع شديد في الحرارة القاهرة سجن طرق مدكف   كائل عباس   

٢٠١٨/٠٧/١٦      طالب 19 ببلؿ حسين 
فطريات كتشوش في الذاكرة 

 كحرماف من العبلج
http://bit.do/er52E  

٢٠١٨/٠٧/١٩    أحمد إبراهيم بيومي  
برلماني 

 سابق
 القاهرة سجن العقرب

تدهور حالته الصحية، حيث يعاني 

من عدة أمراض كأجرم له عمليتين 

جراحيتين بالقلب كيتناكؿ عددا من 

 األدكية

http://bit.do/er5Vt  

٢٠١٨/٠٧/١٩  القاهرة طرقسجن      حازـ عبدالعظيم 
آلم في مفاصل العظاـ، كيحتاج 

 لعملية تغيير مفصل الحوض
http://bit.do/er53u  

٢٠١٨/٠٧/١٩  القاهرة سجن العقرب     أحمد محمد علي السيد 
مريض سكر كيعاني من خراج بقدمه 

 كال يلقى أم رعاية طبية أك أدكية
http://bit.do/er54z  

٢٠١٨/٠٧/٢١  طبيب   عبد المنعم أبو الفتوح 
سجن طرق شديد الحراسة 

2  
http://bit.do/esheT ذبحة صدرية كانزالؽ غضركفي القاهرة  

٢٠١٨/٠٧/٢١  
بكر محمد عبدالسيد أبو 

 جبل 
 حيرةالب كادم النطركف 430سجن  معلم  

فقرات متحركة في الظهر أدل إلى 

من )فقداف البصر في العين اليمنه 

، باإلضافة لقطع في (آثار التعذيب

الرباط الهبللي في الركبه كمن كتر 

المسكنات أحدثت قرحة في المعدة، 

كيعتمد في تحركه على عكاز، 

كقامت إدارة السجن بسحبه منه 

 مؤخرا

http://bit.do/essQK  

٢٠١٨/٠٧/٢٥  القاهرة سجن طرق مدكف   كائل عباس 

ضيق في التنفس كارتجاع في 

الصماـ الميترالي منذ فترة 

 كالموضوع زاد بعد حبسه 

http://bit.do/esJWK  

٢٠١٨/٠٧/٢٨  
محمود سعد محمود 

 عوض
 الشرقية سبلح المظبلت  مجند  

ربة شمس كتطورت لحمي بسبب ض

اإلهماؿ كعدـ تلقي العبلج ألف 

 الضابط كاف مقتنعا بأنه يتمارض

http://bit.do/esQPP  

http://bit.do/ermf2
http://bit.do/ermit
http://bit.do/ermrN
http://bit.do/er52E
http://bit.do/er5Vt
http://bit.do/er53u
http://bit.do/er54z
http://bit.do/esheT
http://bit.do/essQK
http://bit.do/esJWK
http://bit.do/esQPP
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٢٠١٨/٠٧/٢٩  
عبدالرحمن محمد أبو 

 المعاطي محمد
http://bit.do/es2Sa مرض الكبد كغثياف الدـ  الجيزة سجن الكيلو عشرة كنص طالب ثانوم 18  

٢٠١٨/٠٧/٣٠  البحيرة سجن كادم النطركف   24 محمد مسعد علي 

بإلتهاب مزمن ك تقيحات كتورـ في 

أصابع قدميه، ما أدل إلى عدـ قدرته 

على الحركة كيحتاج إلجراء عملية 

جراحية عاجلة، التأخر فيها قد يؤدم 

 إلى بتر قدمه

http://bit.do/es2V2  

  
       

 الرابط الحالة المحافظة المكاف المهنة السن االسم تاريخ النشر

٢٠١٨/٠٨/٠٤  القاهرة سجن طرق تحقيق مدكف   كائل عباس 

رغم إصدار النيابة تصريح بعرض 

كائل عباس علي دكتور قلب من أكتر 

من اسبوعين لم يتم عرضه حتى 

 اآلف

http://bit.do/etKPL  

٢٠١٨/٠٦/٠٨  الدقهلية قسم أكؿ المنصورة   60 ناجي محمد حامد يونس 
أصيب داخل محبسه بغيبوبة كبدية 

 متكاملة
https://goo.gl/khdfpK  

٢٠١٨/٠٨/٠٩          اسبلـ خليل 

الة الصحية نتيجة تدهور في الح

الحبس في التأديب دكف طعاـ سول 

رغيف كاحد كقطعة جبنة طواؿ 

 اليوـ

https://goo.gl/F328VR  

٢٠١٨/٠٨/١٠  القاهرة سجن العقرب     خالد سحلوب 

إدارة سجن العقرب تتعنت في 

عبلجه بالرغم من إصابته باألمراض 

بالرغم . شهرنا 50داخل محبسه منذ 

من شدة مرضه كمعانته من آالـ 

 شديدة في عظامه كأمعاءق

https://goo.gl/H43GXH  

٢٠١٨/٠٨/١١  القليوبية سجن القناطر     أمل فتحي 

تدهور حاد في حالتها الصحية 

كالنفسية أثناء فترة احتجازها، مما 

مؤقت في  أدل إلصابتها بشلل نصفي

القدـ اليسرل، بحسب تقرير طبيب 

 سجن القناطر

https://goo.gl/P5yBAu  

٢٠١٨/٠٨/١٤ https://goo.gl/PsjUWZ فقداف للبصر كحرماف من العبلج القاهرة سجن العقرب باحث   هشاـ جعفر   

http://bit.do/es2Sa
http://bit.do/es2V2
http://bit.do/etKPL
https://goo.gl/khdfpK
https://goo.gl/F328VR
https://goo.gl/H43GXH
https://goo.gl/P5yBAu
https://goo.gl/PsjUWZ
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٢٠١٨/٠٨/١٤  القاهرة عنبر الزراعة في سجن طرق صيدلي 72 جماؿ عبد الفتاح 

تدهور حالة صدرق كصعوبة التنفس 

كتعرضه لنزالت شعبية حادة متكررة، 

ثم تعرض جماؿ ألزمة صحية أدت 

 .الي نقله باالسعاؼ لخارج السجن

https://goo.gl/dRNS8K  

٢٠١٨/٠٨/١٤  القليوبية سجن القناطر صحفية 38 حسيني مرفت اؿ 

غيبوبة سكر أكثر من مرة داخل مقر 

احتجازها، كقامت السلطات بمنع 

 دخوؿ العبلج إليها

https://goo.gl/tzMmNo  

٢٠١٨/٠٨/١٧  القليوبية سجن القناطر     حناف بدر الدين 

تعاني الدكتورة حناف من مرض 

زمن كهو حمى البحر المتوسط ـ

كالذم يسبب ارتفاع درجة الحرارة، 

آالـ في البطن، آالـ في الصدر، آالـ 

مفصلية كعدـ القدرة على األكل أك 

بلع أم شيء، عدـ القدرة على فرد 

كذلك إلى جانب . الظهر كاالنحناء

 . التهاب أعصاب مفاصل يديها

https://goo.gl/7nEphe  

٢٠١٨/٠٨/١٨  القليوبية سجن القناطر صحفية   ميرفت الحسيني 

حالتها متدهورة كتعاني من أمراض 

السكر كالضغط كالكبد، كتم نقلها 

أياـ بعد االشتباق في إصابتها  3منذ 

بالجلطة، كأجريت لها الفحوصات 

الطبية البلزمة كتم إعادتها لمحبسها 

 من جديد

https://goo.gl/tVvCfs  

٢٠١٨/٠٨/٢٥  70 ماهر سالم دياب 

مدير عاـ 

سابق في 

شركة 

االتصاالت 

 الدكلية

    

إلتهاب الكبد الوبائي، كتضخم 

البركستاتا، كالقولوف العصبي، فضبل 

 عن أمراض الشيخوخة

https://goo.gl/EBqaCF  

٢٠١٨/٠٨/٢٧ https://goo.gl/QXWQ81 فشل كلوم كسكته دماغيه  الشرقية مركز شرطة الزقازيق     حسن عبدالهادم   

٢٠١٨/٠٨/٢٩ https://goo.gl/j3BQAs نزيف شرجي القاهرة سجن استقباؿ طرق صحفية   اسبلـ جمعه   

٢٠١٨/٠٨/٣١  
رفعت حمدم التوني 

 أحمد 
 سجن الوادم الجديد محامي  

الوادم 

 الجديد
https://bit.ly/2Cv0lXZ شلل في األطراؼ نتيجة التعذيب  

        

https://goo.gl/dRNS8K
https://goo.gl/tzMmNo
https://goo.gl/7nEphe
https://goo.gl/tVvCfs
https://goo.gl/EBqaCF
https://goo.gl/QXWQ81
https://goo.gl/j3BQAs
https://bit.ly/2Cv0lXZ
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 الرابط الحالة المحافظة المكاف المهنة السن االسم تاريخ النشر

٢٠١٨/٠٩/٠١ https://goo.gl/gKbcJb اضطرابات في القلب القاهرة سجن طرق مدكف   باسكائل ع   

٢٠١٨/٠٩/٠٣ https://goo.gl/S7HUob أزمة قلبية القاهرة سجن طرق سفير سابق   معصوـ مرزكؽ    

٢٠١٨/٠٩/٠٣    رائد سبلمة  
باحث 

 اقتصادم
https://goo.gl/S7HUob أزمة قلبية القاهرة سجن طرق  

٢٠١٨/٠٩/٠٤ http://bit.do/ewtDq حرماف من العبلج المنيا سجن المنيا     (توفى)احمد داككد    

٢٠١٨/٠٩/٠٤ http://bit.do/ewtDq حرماف من العبلج المنيا نياسجن الم     (توفى)خالد بطحية    

٢٠١٨/٠٩/٠٤ http://bit.do/ewtH9 شلل كفقداف النطق بسبب التعذيب أسيوط سجن أسيوط محامي   حمدم التوني أحمد   

٢٠١٨/٠٩/١٠    محمد بديع سامي 

المرشد 

عاـ اؿ

لبلخواف 

 المسلمين

 القاهرة سجن العقرب
تأكل الغضاريف ككسر قديم في 

 العمود الفقرم كحرماف من العبلج
http://bit.do/ewSiL  

٢٠١٨/٠٩/١٠  
صبلح حسن سبلمه 

 (توفى)
58 

مدير 

 حسابات
http://bit.do/ewD5k أزمة قلبية البحيرة سجت األبعادية  

٢٠١٨/٠٩/١١ http://bit.do/ewShW كرـ سرطاني في الحنجرة القاهرة سجن استقباؿ طرق   43 ياسر عيسوم احمد   

٢٠١٨/٠٩/١٥ https://goo.gl/cSTJn1 أزمة صدرية البحيرة سجن كادم النطركف بواب   (توفى)احمد األسواني    

٢٠١٨/٠٩/١٥ https://goo.gl/K8wEab تدهور عاـ في الحالة الصحية القليوبية سجن القناطر صحفية   عبير الصفتي    

٢٠١٨/٠٩/١٦    كائل عباس 
مدكف 

 كصحفي
https://goo.gl/gEzLGV مشاكل في القلب القاهرة سجن طرق تحقيق  

٢٠١٨/٠٩/١٥  
سامي عبد الحميد 

 محمود شريف
54 

معلم لغة 

 فرنسية
 الشرقية مركز شرطة فاقوس

غيبوبة كارتفاع ضغط الدـ كالقدـ 

 السكرم
https://goo.gl/Mrdnkx  

٢٠١٨/٠٩/١٧ http://bit.do/exfvG تدهور عاـ في الحالة الصحية االسكندرية سجن برج العرب     ل سيدكريم مصطف   

https://goo.gl/gKbcJb
https://goo.gl/S7HUob
https://goo.gl/S7HUob
http://bit.do/ewtDq
http://bit.do/ewtDq
http://bit.do/ewtH9
http://bit.do/ewSiL
http://bit.do/ewD5k
http://bit.do/ewShW
https://goo.gl/cSTJn1
https://goo.gl/K8wEab
https://goo.gl/gEzLGV
https://goo.gl/Mrdnkx
http://bit.do/exfvG
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٢٠١٨/٠٩/١٧  
عبدهللا األحمدم 

 عبدالواحد علي
        

كسر بعظمتي الساؽ اليمنى، كيحتاج 

إلى تثبيت داخلي بواسطة مسمار 

نخاعي أك شرائح كمسامير، كذلك 

نتيجة إصابته برصاصة في قدمه منذ 

، كلكن نتيجة لئلهماؿ الطبي 2013

امتلئ مكاف الجرح بالصديد، ككرـ 

كبير، ما يهددق ببتر قدمه، في ظل 

 رفض إدارة السجن نقله للعبلج

http://bit.do/exfvV  

٢٠١٨/٠٩/١٨ http://bit.do/exftH ؿ دمومسعا القاهرة سجن طرق     معصوـ مرزكؽ    

٢٠١٨/٠٩/١٨    أشرؼ قنديل 

مهندس 

بالمقاكلين 

 العرب

http://bit.do/exftW سرطاف الكبد القاهرة سجن تحقيق طرق  

٢٠١٨/٠٩/١٨ http://bit.do/exfui ضيق الشرياف التاجي بالقلب يةالشرؽ بقسم شرطة القرين      أحمد دياب على حساف    

٢٠١٨/٠٩/١٨  االسكندرية سجن برج العرب     رأفت مجدم عبدالغفار 

إصابات ؼ ذراعه اليمين كركبته 

اليسرم ك اليمني كعدق كدمات في 

 كجهه من آثار التعذيب

http://bit.do/exfuN  

٢٠١٨/٠٩/٢٢ http://bit.do/exk79 مرض الكبد، كارتفاع سكر الدـ بورسعيد سجن بورسعيد     (حسني عياد توفى   

٢٠١٨/٠٩/٢٢  59 جماؿ هيبة عبيد  

عضو 

مجلس 

الشورل 

 السابق

http://bit.do/exmda لصحيةتدهور عاـ في الحالة ا االسكندرية سجن برج العرب  

٢٠١٨/٠٩/٢٣  
عادؿ محمود عفيفى 

 النحاس
 البحيرة سجن كادم النطركف مهندس 56

مريض بالقلب كحساسية مزمنة 

 بالصدر كضغط الدـ
https://bit.ly/2OTIWKc  

٢٠١٨/٠٩/٢٣  البحيرة سجن كادم النطركف   42 بدالحميدأحمد فؤاد ع 

نوبات صرع كبواسير، كضيق بالتنفس 

كحساسية بالصدر كاضطرابات فى 

 ضغط الدـ

https://bit.ly/2OTIWKc  

٢٠١٨/٠٩/٢٦  
محمد محفوظ الشهير 

 ”أجوجو”بػ
https://bit.ly/2DzKKXA دة التهابات بالكلي كالمع القاهرة سجن تحقيق طرق       

٢٠١٨/٠٩/٢٦  
محمود السيد الوحيد عبد 

 الحميد
 الشرقية سجن الزقازيق العمومي   60

، فضبلن عن إصابته "القلب كالضغط

 بانزالؽ غضركفي
https://bit.ly/2DIwJXY  

http://bit.do/exfvV
http://bit.do/exftH
http://bit.do/exftW
http://bit.do/exfui
http://bit.do/exfuN
http://bit.do/exk79
http://bit.do/exmda
https://bit.ly/2OTIWKc
https://bit.ly/2OTIWKc
https://bit.ly/2DzKKXA
https://bit.ly/2DIwJXY
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٢٠١٨/٠٩/٢٦    محمد بديع 

المرشد 

العاـ 

لبلخواف 

 المسلمين

 القاهرة سجن العقرب

دخل إلى قاعة المحكمة محموال 

على كرسي خشبي، بعدما زادت 

معاناته من آالـ الظهر، مع رفض 

 السجن إخضاعه للعبلج

https://bit.ly/2IjVoka  

٢٠١٨/٠٩/٢٧ https://bit.ly/2Ok8rr3 التهاب الكبد الوبائي الدقهلية سجن جمصه مهندس 61 أحمد زكريا عطعوط   

٢٠١٨/٠٩/٢٧  55 محمد عليوة أبوالغيط  
مأمور 

 ضرائب
 القاهرة سجن طرق تحقيق

تضخم في الكبد كفيرس سي 

كارتفاع ضغط الدـ كسرعة في 

 نشاط الغدة الدرقية

https://bit.ly/2xKDt23  

٢٠١٨/٠٩/٢٨  
أبوبكر منصور ضيف 

 إبراهيم
https://bit.ly/2zEyBN9 تضخم في عضلة القلب  البحيرة سجن كادم النطركف      

٢٠١٨/٠٩/٢٩  https://bit.ly/2OoJfje ت بالكلىكرـ كحصوا القاهرة سجن طرق صحفي   احمد عبد العزيز 

٢٠١٨/٠٩/٢٩  https://bit.ly/2Rb7v72 ضعف شديد في االبصار القاهرة سجن العقرب باحث   هشاـ جعفر 

٢٠١٨/٠٩/٣٠  سجن الوادم الجديد     رامي سيد 
الوادم 

 الجديد
 https://bit.ly/2NRkg8Q ؿ كلومفش

٢٠١٨/٠٩/٣٠  https://bit.ly/2y3V5VR يوـ 12آثار االضراب عن الطعاـ لػ  البحيرة ادارة األمن بدمنهور   13 محمد عبد اللطيف 

٢٠١٨/٠٩/٣٠  https://bit.ly/2Rek1mg جرح ملوث في القدـ القاهرة طرق سجن   22 امير عماد محمد 

 
 

  

https://bit.ly/2IjVoka
https://bit.ly/2Ok8rr3
https://bit.ly/2xKDt23
https://bit.ly/2zEyBN9
https://bit.ly/2OoJfje
https://bit.ly/2Rb7v72
https://bit.ly/2NRkg8Q
https://bit.ly/2y3V5VR
https://bit.ly/2Rek1mg
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االختفاء القرسي 
 الرابط المحافظة المكاف السنة الشهر اليوـ المهنة السن االسم تاريخ النشر

٢٠١٨/٠٧/٠١  2018 6 29 طالب   أدهم مصطفى الضوم 
من منزله بمدينة 

 الزقازيق
http://bit.do/eoNMp شرقيةاؿ  

٢٠١٨/٠٧/٠١  2018 2 7 ، "كوفي"مدير دار نشر    كليد حسن الدكغرم 
معرض القاهرة الدكلي 

 للكتاب
http://bit.do/eoNMD القاهرة  

٢٠١٨/٠٧/٠٣ http://bit.do/eoTuD االسكندرية شقة المصيف 2018 6 21 معلم 54 عبدالصمد الفقي   

٢٠١٨/٠٧/٠٣ https://goo.gl/gR68VY القاهرة   2018 4 29     عبد الباسط عمار   

٢٠١٨/٠٧/٠٤  2018 7 2 معلم 43 السيد محمد خليل 
مستشفى المبرة 

 بالزقازيق
https://goo.gl/PJm556 لشرقيةا  

٢٠١٨/٠٧/٠٥  
فوزم محمد محمود 

 درغاـ
 2018 7 1 مدير عاـ بالبريد سابقًا 62

منزله بقرية منشأة 

سلطاف التابعة لمدينة 

 منوؼ

https://goo.gl/6fvfcG المنوفية  

٢٠١٨/٠٧/٠٥  
محمد محمود عبدالمطلب 

 أبوالناس 
https://goo.gl/ihrBRn     2018 6 9 مهندس    

٢٠١٨/٠٧/٠٥ http://bit.do/eo5Gj الجيزة منزله في كفر الجبل 2017 7     17 جماؿ عبدالناصر عرابي    

٢٠١٨/٠٧/٠٦ http://bit.do/eo5GD   منزله 2018 6 1 صحفي 33 سعيد فهمي محمد   

٢٠١٨/٠٧/٠٦ http://bit.do/eo5Gn االسكندرية العامرية  2018 7 1     مجدم أحمد حسين محمد   

٢٠١٨/٠٧/٠٦ http://bit.do/eo5Gn االسكندرية لعامرية ا 2018 7 1     أحمد عطيه عبدالخالق   

٢٠١٨/٠٧/٠٦  
فخر الدين عبدالحميد 

 محمد غنيم
http://bit.do/eo5Gn االسكندرية العامرية  2018 7 1      

٢٠١٨/٠٧/٠٦ http://bit.do/eo5Gn االسكندرية ة العامرم 2018 7 1     "حسن محمد أحمد صالح   

٢٠١٨/٠٧/٠٦ http://bit.do/eo5Gn االسكندرية العامرية  2018 7 1     محمود سعد بدكم خليفة   

٢٠١٨/٠٧/٠٦ http://bit.do/eo5Gn االسكندرية العامرية  2018 7 1     محمد السيد محمد أحمد   

٢٠١٨/٠٧/٠٦ http://bit.do/eo5Gn االسكندرية العامرية  2018 7 1     هاني متولي   

٢٠١٨/٠٧/٠٦ http://bit.do/eo5Gn االسكندرية العامرية  2018 7 1     جماؿ عبدالعزيز   

٢٠١٨/٠٧/٠٦  
محمد عمرك عبدالسبلـ 

 محمود كهبه
http://bit.do/eo5Gn االسكندرية العامرية  2018 7 1      

http://bit.do/eoNMp
http://bit.do/eoNMD
http://bit.do/eoTuD
https://goo.gl/gR68VY
https://goo.gl/PJm556
https://goo.gl/6fvfcG
https://goo.gl/ihrBRn
http://bit.do/eo5Gj
http://bit.do/eo5GD
http://bit.do/eo5Gn
http://bit.do/eo5Gn
http://bit.do/eo5Gn
http://bit.do/eo5Gn
http://bit.do/eo5Gn
http://bit.do/eo5Gn
http://bit.do/eo5Gn
http://bit.do/eo5Gn
http://bit.do/eo5Gn
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٢٠١٨/٠٧/٠٧  2018 5 30 مدرس   أحمد إسماعيل خليل  
إحدم مدارس مدينة أبو 

 حماد 
http://bit.do/eo5GT الشرقية  

٢٠١٨/٠٧/٠٧ http://bit.do/eo5GX القليوبية مركز الخانكه  2018 2 11 نقاش 38 علي عبد القادر علي    

٢٠١٨/٠٧/٠٧  
عاصم محمود مصطفي 

 الريدم
 2018 7 6 طالب 21

من سكنه بمنطقة عزبة 

 النخل 
http://bit.do/eparr القاهرة  

٢٠١٨/٠٧/٠٧  52 عادؿ محمد رفعت 
موظف بمجلس مدينة 

 ملوم
6 7 2018 

من سكنه بمنطقة عزبة 

 النخل 
http://bit.do/eparr القاهرة  

٢٠١٨/٠٧/٠٧ http://bit.do/eparr الجيزة زله في فيصلمن 2018 7 4 معلم لغة عربية 44 عصاـ فوزم رحيم   

٢٠١٨/٠٧/٠٧ http://bit.do/eparr الجيزة منزله في فيصل 2018 7 2 معلم 46 أحمد فاركؽ الدمرداش   

٢٠١٨/٠٧/٠٧ http://bit.do/eparr المنيا أحد شوارع ملوم 2018 7 1     عربي عواد   

٢٠١٨/٠٧/٠٧  2018 7 1     صبرم حجر  
قرية النعامنة مركز منيا 

 القمح
http://bit.do/epatc االسكندرية  

٢٠١٨/٠٧/٠٨  2018 7 5 طالب ثانوم 18 عبدالرحمن حسن مراد 
كمين أمني بمنطقة 

 امرية الع
http://bit.do/epaqW االسكندرية  

٢٠١٨/٠٧/٠٨  
محمد فتحي جمعه 

 العايدم
 2018 7 5 مُعلم حاسب آلي  

من مقر عمله بمدرسة 

 أكالد صقر الثانوية بنين
http://bit.do/eparB الشرقية  

٢٠١٨/٠٧/٠٨ http://bit.do/eparB الشرقية منزله بمدينة أكالد صقر 2018 7 6 مُعلم كخبير جولوجيا   ناصر عبد الدايمعبد اؿ   

٢٠١٨/٠٧/٠٨ http://bit.do/eparB الشرقية بعيادته الخاصة 2018 7 5 طبيب   عثماف السوداني   

٢٠١٨/٠٧/٠٨ http://bit.do/epavF القاهرة كملين على الدائرم 2018 1 26 طالب   محمد سعيد بدكم    

٢٠١٨/٠٧/٠٨ http://bit.do/epaxp     2015       45 سمير محمد عباس الهيتي   

٢٠١٨/٠٧/٠٨ http://bit.do/epaxZ     2018 4 11     عبادق جمعه    

٢٠١٨/٠٧/٠٨ http://bit.do/epaAW الجيزة   2018 7 3   28 أحمد سعيد زهراف   

٢٠١٨/٠٧/٠٨  2018 5 29     ياسر فتحي خليل  
من أحد شوارع كفر 

 الشيخ
http://bit.do/epaCG كفر الشيخ  

٢٠١٨/٠٧/٠٩  
محمود قدرم عبدق 

 محمود أبو الدهب
38   21 6 2018 

أثناء عودته من عمله 

 بالتجمع الخامس 
http://bit.do/epaES القاهرة  

٢٠١٨/٠٧/٠٩  
إسبلـ عمرك ابراهيم 

 نوارق 
http://bit.do/eqndv الشرقية   2018 4 27 طالب    

٢٠١٨/٠٧/١٢ http://bit.do/eqtc9 القليوبية المنزؿ 2018 7 10     محمد إبراهيم الشقرم   

٢٠١٨/٠٧/١٢ http://bit.do/eqtc9 القليوبية مقر عمله 2018 7 10     عبد الهادم عبد المقصود سبلمة   

http://bit.do/eo5GT
http://bit.do/eo5GX
http://bit.do/eparr
http://bit.do/eparr
http://bit.do/eparr
http://bit.do/eparr
http://bit.do/eparr
http://bit.do/epatc
http://bit.do/epaqW
http://bit.do/eparB
http://bit.do/eparB
http://bit.do/eparB
http://bit.do/epavF
http://bit.do/epaxp
http://bit.do/epaxZ
http://bit.do/epaAW
http://bit.do/epaCG
http://bit.do/epaES
http://bit.do/eqndv
http://bit.do/eqtc9
http://bit.do/eqtc9
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٢٠١٨/٠٧/١٢  2018 7 6     سعيد بدكم راضي 
أثناء ذهابه إلى مقر 

 عمله
http://bit.do/eqtc9 القليوبية  

٢٠١٨/٠٧/١٢  2018 7 9     محمد بدير 
من مقر عمله بإدارة 

 نكةاألكقاؼ بمدينة الخا
http://bit.do/eqtc9 القليوبية  

٢٠١٨/٠٧/١٣  2018 7 10   40 ياسر إبراهيم فهمي  

من أماـ محل بجوار 

مدرسة محمد أحمد 

إبراهيم الثانوية بمركز 

 بلبيس

http://bit.do/eqs5U الشرقية  

٢٠١٨/٠٧/١٤  2018 4 3   26 محمد السيد السيدأحمد  
أحد المقاهي بمنطقة 

 أرض اللواء 
http://bit.do/ermhN الجيزة  

٢٠١٨/٠٧/١٥ http://bit.do/ermkG القاهرة كسط البلد 2018 7 7 طالب   أشرؼ زكي   

٢٠١٨/٠٧/١٥ http://bit.do/ermkG الجيزة بقرية كفر غطاطي  2018 6 28     ميد عمرافعامر عبد الح   

٢٠١٨/٠٧/١٥  
عبدهللا محمد إبراهيم 

 محمد هاشم 
25 

معهد فنى بصريات 

 بالمطرية
21 9 2017 

قرية الشرشيمة مركز 

 ههيا
http://bit.do/ermma الشرقية  

٢٠١٨/٠٧/١٥  
أسامة محمد السيد محمد 

 السواح
http://bit.do/ermn5 القاهرة المنزؿ 2018 2 13 طالب 19  

٢٠١٨/٠٧/١٦ http://bit.do/ermn5 الدقهلية المنزؿ في المنصورة 2018 7 13   22 عمر محمد جمعة   

٢٠١٨/٠٧/١٦ http://bit.do/er5W4 المنيا ليماف المنيا الجديد 2018 7 9 طالب   إسبلـ رياف   

٢٠١٨/٠٧/١٧  
محمد ناصر إبراهيم 

 إبراهيم الشحات
http://bit.do/er5Uf القليوبية المنزؿ في الخانكة 2018 7 13 طالب 21  

٢٠١٨/٠٧/١٧  2018 7 6     سعيد بدكم 

أثناء توجهه لعمله في 

قرية سندكة التابعة 

 لمركز الخانكة

http://bit.do/er5WQ القليوبية  

٢٠١٨/٠٧/١٧ http://bit.do/er5WQ القاهرة من كمين على الدائرم  2018 1 26     محمد سعيد بدكم    

٢٠١٨/٠٧/١٨  2018 6 10     عمر صالح حسين 
عزبة الباشا التابعة 

 لمدينة اإلبراهيمية 
http://bit.do/er5T7 الشرقية  

٢٠١٨/٠٧/١٩  2018 7 19     محمد مختار 
مطار القاهرة بعد 

 ترحيله من السعودية
http://bit.do/er5Xr لقاهرةا  

٢٠١٨/٠٧/١٩  2018 7 11 محامي   محمد علي عطالله جاد 

من منزله بقرية شباس 

الملح التابعة لمدينة 

 دسوؽ 

http://bit.do/er522 كفر الشيخ  

٢٠١٨/٠٧/١٩ http://bit.do/er54e الشرقية من مسجد في الحسينية 2013 7     45 محمد عبدهللا برعي    

http://bit.do/eqtc9
http://bit.do/eqtc9
http://bit.do/eqs5U
http://bit.do/ermhN
http://bit.do/ermkG
http://bit.do/ermkG
http://bit.do/ermma
http://bit.do/ermn5
http://bit.do/ermn5
http://bit.do/er5W4
http://bit.do/er5Uf
http://bit.do/er5WQ
http://bit.do/er5WQ
http://bit.do/er5T7
http://bit.do/er5Xr
http://bit.do/er522
http://bit.do/er54e
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٢٠١٨/٠٧/٢٠ http://bit.do/esg9y القاهرة من حرـ جامعة األزهر  2018 5 24     محمد عصاـ   

٢٠١٨/٠٧/٢٠  
أحمد جميل عبد الوهاب 

 عوض
    27 6 2018 

مركز شرطة العاشر من 

 رمضاف 
http://bit.do/esg9P الشرقية  

٢٠١٨/٠٧/٢١  38 كليد الرفشى  
محاضر تنمية بشرية 

 كاستشارات أسرية 
http://bit.do/er55f االسكندرية من جهة عمله  2018 7 19  

٢٠١٨/٠٧/٢٣  
عبدالرحمن أشرؼ عبدربه 

 خليفة
 2018 4 11 طالب 26

المنزؿ في دمياط 

 الجديدة
http://bit.do/essPF دمياط  

٢٠١٨/٠٧/٢٣  
العرباض مجدم السيد 

 سالم الحصرم
    21 4 2018 

المنزؿ في دمياط 

 الجديدة
http://bit.do/essPF دمياط  

٢٠١٨/٠٧/٢٣  2018 4 21   18 عبدالرحمن أحمد أبوعبدق 
المنزؿ في دمياط 

 الجديدة
http://bit.do/essPF دمياط  

٢٠١٨/٠٧/٢٣  2018 4 21 طالب   محمود طه عليوق علواف 
المنزؿ في دمياط 

 الجديدة
http://bit.do/essPF دمياط  

٢٠١٨/٠٧/٢٥ http://bit.do/esJYC االسكندرية مقر عمله 2018 7 19     كليد الرفشي   

٢٠١٨/٠٧/٢٦ http://bit.do/esJ24 القليوبية قسم الخصوص  2018 5 27   20 إبراهيم عبدالحميد   

٢٠١٨/٠٧/٢٧ http://bit.do/esKd5 الجيزة مقر عمله بمنطقة ناهيا 2018 7 25     احمد السنوسي   

٢٠١٨/٠٧/٢٨  2018 5 4 طبيب صيدلي 34 إسبلـ عاطف عمر جادهللا 
من أماـ مسجد الرحمة 

 بمدينة كوـ حمادة
http://bit.do/esQN9 البحيرة  

٢٠١٨/٠٧/٢٨ http://bit.do/esQPr القاهرة بميداف رمسيس  2017 7 21 طالب 23 أحمد حسن محمد عامر    

٢٠١٨/٠٧/٢٨  العريش 2016 4 30     نسرين رباع 
شماؿ 

 سيناء
http://bit.do/esQQQ  

٢٠١٨/٠٧/٢٨  
هشاـ عبد النبي أحمد 

 إبراهيم البسيوني
 2018 5   عامل حداد 30

قسم شرطة البدرشين 

 بعد اخبلء سبيله
http://bit.do/es2RY الجيزة  

٢٠١٨/٠٧/٢٩ http://bit.do/es2Sf البحيرة المنزؿ 2018 5 4     إسبلـ عاطف جاد هللا   

٢٠١٨/٠٧/٣٠  
سراج إبراهيم عبدالدايم 

 الجزار
  

موظف بشركة 

 لئلستيراد كالتصدير
http://bit.do/es2UN االسكندرية   2018 7 26  

٢٠١٨/٠٧/٣١ http://bit.do/es9Bk القاهرة مطار القاهرة 2018 7 28     عبدالمؤمن نصر قطب   
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٢٠١٨/٠٨/٠١  
إبراهيم سعد إبراهيم 

 الدسوقي
32 

موظف بشركة الكهرباء 

 بالسويس
http://bit.do/etvdr السويس من مسجد االستقامة  2018 6 17  

٢٠١٨/٠٨/٠٢  2018 7 2   51 خميس عبدالمنعم مشرؼ 
أمن بني سويف بعد 

 الحصوؿ على البراءة
http://bit.do/etvfY بني سويف  

٢٠١٨/٠٨/٠٢  2018 7 2   42 رجب فهمي 
أمن بني سويف بعد 

 الحصوؿ على البراءة
http://bit.do/etvfY بني سويف  

٢٠١٨/٠٨/٠٢  2018 7 2   37 زين العابدين حسن 
أمن بني سويف بعد 

 الحصوؿ على البراءة
http://bit.do/etvfY بني سويف  

٢٠١٨/٠٨/٠٢  2018 7 2   45 سيد زغلوؿ 
أمن بني سويف بعد 

 البراءةالحصوؿ على 
http://bit.do/etvfY بني سويف  

٢٠١٨/٠٨/٠٢  2018 7 2   32 طارؽ محمد ياسين 
أمن بني سويف بعد 

 الحصوؿ على البراءة
http://bit.do/etvfY بني سويف  

٢٠١٨/٠٨/٠٢  2018 7 2   35 عبدالرحمن محمد صالح 
أمن بني سويف بعد 

 الحصوؿ على البراءة
http://bit.do/etvfY بني سويف  

٢٠١٨/٠٨/٠٢  2018 7 2   50 عمادالدين محمد عثماف 
أمن بني سويف بعد 

 الحصوؿ على البراءة
http://bit.do/etvfY بني سويف  

٢٠١٨/٠٨/٠٢  2018 7 2   26 عمر محركس سيد 
أمن بني سويف بعد 

 الحصوؿ على البراءة
http://bit.do/etvfY بني سويف  

٢٠١٨/٠٨/٠٢  2018 7 2   36 فاركؽ عبدالوهاب 
أمن بني سويف بعد 

 الحصوؿ على البراءة
http://bit.do/etvfY بني سويف  

٢٠١٨/٠٨/٠٢  2018 7 2   29 محمد عبد الحميد 
أمن بني سويف بعد 

 الحصوؿ على البراءة
http://bit.do/etvfY بني سويف  

٢٠١٨/٠٨/٠٢  2018 7 2   29 محمد ناجي 
أمن بني سويف بعد 

 الحصوؿ على البراءة
http://bit.do/etvfY بني سويف  

٢٠١٨/٠٨/٠٢  2018 7 2   29 مصطفي محمد أحمد 
أمن بني سويف بعد 

 الحصوؿ على البراءة
http://bit.do/etvfY بني سويف  

٢٠١٨/٠٨/٠٢  2018 7 2   32 هانى فوزل 
أمن بني سويف بعد 

 الحصوؿ على البراءة
http://bit.do/etvfY بني سويف  

٢٠١٨/٠٨/٠٣  
عبدالرحمن عبدالسميع 

 العشرم 
http://bit.do/etKJc الجيزة قهوق بأرض اللواء  2018 4 3 مفتش    

٢٠١٨/٠٨/٠٣  
نصر ربيع عبدالرؤكؼ نصر 

 ربيع
http://bit.do/etvbF   صيدلية 2018 2 13 طالب طب    

http://bit.do/etvdr
http://bit.do/etvfY
http://bit.do/etvfY
http://bit.do/etvfY
http://bit.do/etvfY
http://bit.do/etvfY
http://bit.do/etvfY
http://bit.do/etvfY
http://bit.do/etvfY
http://bit.do/etvfY
http://bit.do/etvfY
http://bit.do/etvfY
http://bit.do/etvfY
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http://bit.do/etKJc
http://bit.do/etvbF
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٢٠١٨/٠٨/٠٤  
صبحي رزؽ مصطفي 

 محمد
http://bit.do/etKKa القليوبية من منزله بشبين القناطر  2018 7 27 سائق    

٢٠١٨/٠٨/٠٤ https://bit.ly/2zEbzG0 القاهرة مطار القاهرة 2018 8 3 طالبة 17 شركؽ متولي   

٢٠١٨/٠٨/٠٥ http://bit.do/etKPn القاهرة مطار القاهرة 2018 7 27   17 عبد المؤمن نصر قطب   

٢٠١٨/٠٨/٠٥ https://goo.gl/vvxTbU ةالقاهر مطار القاهرة 2018 7 8 طالب علوـ   نور الدين عبد هللا علي   

٢٠١٨/٠٨/٠٦  
سراج إبراهيم عبد الدايم 

 الجزار
  

موظف بشركة 

 لبلستيراد كالتصدير
https://goo.gl/1Thdmp االسكندرية   2018 7 26  

٢٠١٨/٠٨/٠٦  
عبد الخالق متولي عبد 

 السميع
48 

موظف بشركة كهرباء 

 اإلسكندرية
https://goo.gl/1Thdmp االسكندرية   2018 7 26  

٢٠١٨/٠٨/٠٦  
محمد محمد جماؿ 

 إبراهيم
 2018 7 30 مهندس كومبيوتر 34

من شركته الخاصة 

 بمدينة فاقوس
https://goo.gl/x8XhXG الشرقية  

٢٠١٨/٠٨/٠٧  2018 8 4 موجه بالتربية كالتعليم   سعيد الصنافيني 

من منزله بقرية ميت 

سهيل التابعة لمدينه منيا 

 القمح 

https://goo.gl/7Pfr82 الشرقية  

٢٠١٨/٠٨/٠٧  2018 5 23 مهندس معمارم   مدحت محمد أحمد البيك 
لوايلي بعد اخبلء قسم ا

 السبيل
https://goo.gl/Xc6bNB القاهرة  

٢٠١٨/٠٨/٠٧    معتز على السعيد محمود 
استاذ هندسة بأكاديمية 

 أخبار اليوـ
23 5 2018 

قسم الوايلي بعد اخبلء 

 السبيل
https://goo.gl/Xc6bNB القاهرة  

٢٠١٨/٠٨/٠٨  
أحمد محمد السيد محمد 

 السواح 
https://goo.gl/a6XUsy غير مذكور غير مذكور 2018 2 13 طالب طب    

٢٠١٨/٠٨/٠٨  
أسامة محمد السيد محمد 

 السواح 
https://goo.gl/a6XUsy غير مذكور غير مذكور 2018 2 13 طالب هندسة    

٢٠١٨/٠٨/٠٨ https://goo.gl/HcVXQs غير مذكور منزؿ صديقه 2018 7 8   18 عمر الدالي    

٢٠١٨/٠٨/٠٨ https://goo.gl/CBk46u اسواف رحلة إلى اسواف 2017 11   طالب زراعة   عمر خالد أحمد طه    

٢٠١٨/٠٨/١١  
السيد عبدهللا السيد 

 عبدهللا 
53 

ككيل مدرسة الدعوة 

 اإلسبلمية بسوهاج
 https://goo.gl/oL9J9A الجيزة أكتوبر 6مدينة  2018 8 8

٢٠١٨/٠٨/١١  https://goo.gl/oL9J9A الجيزة أكتوبر 6مدينة  2018 8 8 مدرس ثانوم رياضيات  49 أحمد مرسي رزؽ بخيت  

٢٠١٨/٠٨/١١ https://goo.gl/wm4PYc القليوبية بمدينة الخانكة 2018 8 8   28 مجدم سيد حسن إبراهيم   

٢٠١٨/٠٨/١١  
محمد البدرم عبدالرحمن 

 الجداكم
https://goo.gl/oL9J9A الجيزة أكتوبر  6منزلة بمدينة  2018 8 8 محامي 37  

٢٠١٨/٠٨/١١  https://goo.gl/oL9J9A الجيزة أكتوبر 6مدينة  2018 8 8 مدرس رياضيات 34 محمود محمد متولي أمين  

http://bit.do/etKKa
https://bit.ly/2zEbzG0
http://bit.do/etKPn
https://goo.gl/vvxTbU
https://goo.gl/1Thdmp
https://goo.gl/1Thdmp
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https://goo.gl/7Pfr82
https://goo.gl/Xc6bNB
https://goo.gl/Xc6bNB
https://goo.gl/a6XUsy
https://goo.gl/a6XUsy
https://goo.gl/HcVXQs
https://goo.gl/CBk46u
https://goo.gl/wm4PYc
https://goo.gl/oL9J9A
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٢٠١٨/٠٨/١٢ https://goo.gl/Q3zkhW الجيزة أكتوبر 6مدينة  2018 8 10   31 إبراهيم فايز عبدالرحمن   

٢٠١٨/٠٨/١٢ https://goo.gl/Q3zkhW الجيزة أكتوبر 6مدينة  2018 8 10   27 خالد فايز عبدالرحمن   

٢٠١٨/٠٨/١٣  
أحمد عبد المطلب عبد 

 العظيم
 2018 8 3 إماـ كخطيب باألكقاؼ 30

منزله بكفر سندنهور 

 التابعة لمدينة بنها
https://goo.gl/oAqrSQ يةالقليوب  

٢٠١٨/٠٨/١٣  51 نبيل المعاز  
مدرس لغة عربية 

 بالسعودية
https://goo.gl/1Aoyzs االسكندرية مطار برج العرب 2018 8 11  

٢٠١٨/٠٨/١٨  
عبدالمحسن عبد العزيز 

 محمود 
    13 6 2018 

معسكر قوات األمن 

بالشبلؿ بعد اخبلء 

 السبيل

https://goo.gl/GfzmaZ اسواف  

٢٠١٨/٠٨/١٩ https://goo.gl/GAFouo بورسعيد   2018 8 9     أحمد محمد المناخلي   

٢٠١٨/٠٨/١٩  
عمر حاتم سيد سعيد 

 راهيم الخطيب اب
https://goo.gl/83oVbo الجيزة المنزؿ بالعمرانية 2018 8 17 طالب ثانوم 17  

٢٠١٨/٠٨/١٩  
عمرك عبدالرحمن 

 المناخلي
https://goo.gl/GAFouo بورسعيد   2018 8 9      

٢٠١٨/٠٨/١٩ https://goo.gl/GAFouo بورسعيد   2018 8 9 موظف بمديرية الصحة 55 لمناخليمحمد ا   

٢٠١٨/٠٨/١٩  
نور الدين حاتم سيد سعيد 

 ابراهيم الخطيب 
 https://goo.gl/83oVbo الجيزة المنزؿ بالعمرانية 2018 8 17 طالب جامعي 20

٢٠١٨/٠٨/٢١  2018 6 27   29 د خليلإسبلـ خليل محم 
المنزؿ بمنطقة بوالؽ 

 أبوالعبل 
https://goo.gl/jkDVvC القاهرة  

٢٠١٨/٠٨/٢٢  2018 8 14   26 أالء إبراهيم حسن هاركف 
المنزؿ بمنطقة سيدم 

 جابر
https://goo.gl/8Jb6E5 االسكندرية  

٢٠١٨/٠٨/٢٢  2018 8 14   30 معتز توفيق مركف 
المنزؿ بمنطقة سيدم 

 جابر
https://goo.gl/8Jb6E5 االسكندرية  

٢٠١٨/٠٨/٢٣  
عبدالرحمن كريم فتوح 

 حامد
https://goo.gl/wCzadc غير مذكور غير مذكور 2018 3 11 طالب طب    

٢٠١٨/٠٨/٢٥ https://goo.gl/VEVhHn القليوبية المنزؿ في الخانكة 2018 8 11 طالب دار العلوـ 22 محمود محمد عبد اللطيف   

٢٠١٨/٠٨/٢٦  
محمد محمود رمضاف 

 محمد
https://goo.gl/FZCC1d غير مذكور غير مذكور 2016 5 25   19  

٢٠١٨/٠٨/٢٦  
محمد محمود عبدالمطلب 

 أبوالناس 
    9 6 2018     https://goo.gl/vuEx9h  

٢٠١٨/٠٨/٢٧  2018 6 13 نجار   عاطف حسن عباس 
إحدل المقاهي بمدينة 

 دراك
https://goo.gl/5dpjbV اسواف  

https://goo.gl/Q3zkhW
https://goo.gl/Q3zkhW
https://goo.gl/oAqrSQ
https://goo.gl/1Aoyzs
https://goo.gl/GfzmaZ
https://goo.gl/GAFouo
https://goo.gl/83oVbo
https://goo.gl/GAFouo
https://goo.gl/GAFouo
https://goo.gl/jkDVvC
https://goo.gl/8Jb6E5
https://goo.gl/8Jb6E5
https://goo.gl/wCzadc
https://goo.gl/VEVhHn
https://goo.gl/FZCC1d
https://goo.gl/vuEx9h
https://goo.gl/5dpjbV
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٢٠١٨/٠٨/٢٨  2018 8 26 كيميائي 33 رائد السيد 
مقر عمله في محطة 

 مياق فاقوس
https://goo.gl/imTiQ3 الشرقية  

٢٠١٨/٠٨/٢٨  
عبد الرحمن محمد محمد 

 عبد اللطيف
https://goo.gl/RyAUQa اسواف رحلة 2017 12 14 مهندس معمارم 24  

٢٠١٨/٠٨/٢٩ https://goo.gl/XZEDgf الشرقية المنزؿ 2018 8 20 معلم فيزياء   سامي اسماعيل محمد   

٢٠١٨/٠٨/٢٩ https://goo.gl/BGyokT الشرقية المنزؿ بمركز فاقوس 2018 8 28   51 طلعت علي نافع   

٢٠١٨/٠٨/٢٩    محمد مجدم كامل 
مدرس طب اسناف 

 بجامعة طنطا
https://goo.gl/3S1n3x القاهرة مطار القاهرة 2018 8 28  

٢٠١٨/٠٨/٢٩  
محمد ناصر ابراهيم 

 الشحات
https://goo.gl/kGeZVi القليوبية نكةالخا 2018 7 13 طالب 21  
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٢٠١٨/٠٩/٠١  
مدحت عبدالحفيظ عبدهللا 

 عبدالجواد
https://goo.gl/qV81H6 الجيزة أكتوبر 6مدينة  2017 12 27 مهندس مدني    

٢٠١٨/٠٩/٠١ https://goo.gl/FGcoEg البحيرة مركز ايتام الباركد 2018 8 16     إسبلـ محمد الحليوم   

٢٠١٨/٠٩/٠١  
محمد فتح هللا 

 عبدالمقصود 
https://goo.gl/FGcoEg البحيرة مركز ايتام الباركد 2018 8        

٢٠١٨/٠٩/٠١ https://goo.gl/FGcoEg البحيرة مركز ايتام الباركد 2018 8       حازـ عبدق محمد شحاته   

٢٠١٨/٠٩/٠١ https://goo.gl/FGcoEg ةالبحير مركز ايتام الباركد 2018 8 29     مصطفي الجيزاكم    

٢٠١٨/٠٩/٠١ https://goo.gl/FGcoEg البحيرة مركز ايتام الباركد 2018 8 30     خميس عبد هللا،    

٢٠١٨/٠٩/٠٢ https://goo.gl/Njj1HS القاهرة المنزؿ في المطرية 2018 7 23     عماد فتحي عدكم    

٢٠١٨/٠٩/٠٢  
محمد عبد العزيز أبو 

 الريش
 2018 8 31 طالب ثانوم 18

من أحد األكمنة على 

أبو المطامير )طريق 

 (حوش عيسي

https://goo.gl/Pya2MQ البحيرة  

٢٠١٨/٠٩/٠٣ https://goo.gl/7rmEvm     2018 5       مد طه عمر خالد أح   

٢٠١٨/٠٩/٠٣ http://bit.do/ewtAL الشرقية الزقازيق 2018 8 26 مدرس بالزقازيق 42 محمد إسماعيل محمد    

٢٠١٨/٠٩/٠٤  2018 9 2 طالب ثانوم   احمد محمد بدير 
المنزؿ في مدينة 

 الرياض
http://bit.do/ewtyu كفر الشيخ  

٢٠١٨/٠٩/٠٤ http://bit.do/ewtAo األقصر المنزؿ بمنشأة العمارم 2018 8 28 طالب حقوؽ   احمد ابو النجا عبد الحميد   

https://goo.gl/imTiQ3
https://goo.gl/RyAUQa
https://goo.gl/XZEDgf
https://goo.gl/BGyokT
https://goo.gl/3S1n3x
https://goo.gl/kGeZVi
https://goo.gl/qV81H6
https://goo.gl/FGcoEg
https://goo.gl/FGcoEg
https://goo.gl/FGcoEg
https://goo.gl/FGcoEg
https://goo.gl/FGcoEg
https://goo.gl/Njj1HS
https://goo.gl/Pya2MQ
https://goo.gl/7rmEvm
http://bit.do/ewtAL
http://bit.do/ewtyu
http://bit.do/ewtAo
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٢٠١٨/٠٩/٠٩ http://bit.do/ewD2r     2014         ف محمودعبد الرحم   

٢٠١٨/٠٩/١٠ http://bit.do/ewD3J بورسعيد من أماـ منزله 2017 3 28 طالب حاسب آلي 23 محمد نبيه أمين خضر   

٢٠١٨/٠٩/١٠ http://bit.do/ewD45 الدقهلية دكرنس 2017 6 20   31 خالد بهاء إبراهيم محمود   

٢٠١٨/٠٩/١٠ http://bit.do/ewD45 الدقهلية من مقر عمله 2017 6 26   29 عمرك بهاء إبراهيم محمود   

٢٠١٨/٠٩/١٠  
محمد بهاء إبراهيم 

 محمود
http://bit.do/ewD45 الدقهلية دكرنس 2017 6 28 خريج هندسة 23  

٢٠١٨/٠٩/١٠  2017 5   رائد جيش 33 عمرك جماؿ زكي  
كمين على طريق 

 القاهرة المنيا
  http://bit.do/ewD6c  

٢٠١٨/٠٩/١١ http://bit.do/ewSiw   لمنزؿا 2018 9 9     عبدهللا مسعود السبحي   

٢٠١٨/٠٩/١١  
عبد الرحمن مسعود 

 السبحي
http://bit.do/ewSiw القاهرة مطار القاهرة 2018 9 9      

٢٠١٨/٠٩/١١  2018 3 17   51 خميس عبدالمنعم مشرؼ 
قوات األمن بعد 

 لى البراءةالحصوؿ ع
http://bit.do/ewSie بني سويف  

٢٠١٨/٠٩/١١  2018 3 17   29 مصطفي محمد أحمد 
قوات األمن بعد 

 الحصوؿ على البراءة
http://bit.do/ewSie بني سويف  

٢٠١٨/٠٩/١١  2018 3 17   32 طارؽ محمد ياسين 
قوات األمن بعد 

 الحصوؿ على البراءة
http://bit.do/ewSie بني سويف  

٢٠١٨/٠٩/١١  2018 3 17   42 رجب فهمي 
قوات األمن بعد 

 الحصوؿ على البراءة
http://bit.do/ewSie بني سويف  

٢٠١٨/٠٩/١١  2018 3 17   35 د صالحعبدالرحمن محم 
قوات األمن بعد 

 الحصوؿ على البراءة
http://bit.do/ewSie بني سويف  

٢٠١٨/٠٩/١١  2018 3 17   36 فاركؽ عبدالوهاب 
قوات األمن بعد 

 الحصوؿ على البراءة
http://bit.do/ewSie بني سويف  

٢٠١٨/٠٩/١١  2018 3 17   50 عمادالدين محمد عثماف 
قوات األمن بعد 

 الحصوؿ على البراءة
http://bit.do/ewSie بني سويف  

٢٠١٨/٠٩/١١  2018 3 17   29 محمد ناجي 
قوات األمن بعد 

 الحصوؿ على البراءة
http://bit.do/ewSie بني سويف  

٢٠١٨/٠٩/١١  2018 3 17   26 عمر محركس سيد 
قوات األمن بعد 

 الحصوؿ على البراءة
http://bit.do/ewSie بني سويف  

٢٠١٨/٠٩/١١  2018 3 17   29 محمد عبد الحميد 
قوات األمن بعد 

 الحصوؿ على البراءة
http://bit.do/ewSie بني سويف  

٢٠١٨/٠٩/١١ http://bit.do/ewSie بني سويفقوات األمن بعد  2018 3 17   45 سيد زغلوؿ   

http://bit.do/ewD2r
http://bit.do/ewD3J
http://bit.do/ewD45
http://bit.do/ewD45
http://bit.do/ewD45
http://bit.do/ewD6c
http://bit.do/ewSiw
http://bit.do/ewSiw
http://bit.do/ewSie
http://bit.do/ewSie
http://bit.do/ewSie
http://bit.do/ewSie
http://bit.do/ewSie
http://bit.do/ewSie
http://bit.do/ewSie
http://bit.do/ewSie
http://bit.do/ewSie
http://bit.do/ewSie
http://bit.do/ewSie
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 الحصوؿ على البراءة

٢٠١٨/٠٩/١١  2018 3 17   32 هانى فوزل 
قوات األمن بعد 

 الحصوؿ على البراءة
http://bit.do/ewSie سويف بني  

٢٠١٨/٠٩/١١  2018 3 17   37 زين العابدين حسن 
قوات األمن بعد 

 الحصوؿ على البراءة
http://bit.do/ewSie بني سويف  

٢٠١٨/٠٩/١٢  
عادؿ محمد علي عبد 

 الرحمن
 غير مذكور 2018 8 2 خريج حقوؽ 30

االسماعيل

 ية
http://bit.do/ewSkc  

٢٠١٨/٠٩/١٢ http://bit.do/ewSk9 أمن الدكلة بعد اخبلء السبيل 2018 8 27   15 سعد الربيعي    

٢٠١٨/٠٩/١٢  2018 5 25     سامح محمد صالح 
المحسمة المنزؿ بقرية 

 القديمة 

االسماعيل

 ية
http://bit.do/ewSnC  

٢٠١٨/٠٩/١٢  2018 5 25     محمود البياضي 
المنزؿ بقرية المحسمة 

 القديمة 

االسماعيل

 ية
http://bit.do/ewSnC  

٢٠١٨/٠٩/١٢ http://bit.do/ewSnr القليوبية مدينة الخانكة 2018 8 8   32 مجدم سيد حسن إبراهيم   

٢٠١٨/٠٩/١٣ http://bit.do/ewSqk     2018 2 13 طالب طب   احمد محمد السواح   

٢٠١٨/٠٩/١٣ http://bit.do/ewSqk     2018 2 13 طالب هندسة   اسامة محمد السواح   

٢٠١٨/٠٩/١٣ http://bit.do/ewSqk     2018 2 13 طالب طب   نصر ربيع عبد الرؤكؼ    

٢٠١٨/٠٩/١٤  
عبد هللا محمد إبراهيم 

 هاشم
24   21 9 2017 

محل عمله الخاص به 

بقرية شرشيمة التابعة 

 دينة ههيالم

https://goo.gl/7iY91n الشرقية  

٢٠١٨/٠٩/١٥  
السيد أحمد عبدالحميد 

 بجعر
 2018 9 12 برلماني سابق 62

من مركز طبي خاص 

 بهما في مدينة نصر
https://goo.gl/Mn6FpN القاهرة  

٢٠١٨/٠٩/١٥  
 السيد أحمد عبدهللا

 عبدالحميد
 2018 9 12 خريج تربية رياضية  

من مركز طبي خاص 

 بهما في مدينة نصر
https://goo.gl/Mn6FpN القاهرة  

٢٠١٨/٠٩/١٧  
يوسف طه احمد محمد 

 طه
http://bit.do/exfvp الدقهلية المنزؿ في قرية المواجد  2016 2   العب كرق    

٢٠١٨/٠٩/١٩ http://bit.do/exfup الدقهلية المنزؿ 2018 8 9 موظف بمديرية الصحة 55 محمد المناخلى    

٢٠١٨/٠٩/١٩ http://bit.do/exfup الدقهلية المنزؿ 2018 8 9     احمد محمد المناخلي   

٢٠١٨/٠٩/١٩ http://bit.do/exfup الدقهلية المنزؿ 2018 8 9     محمد عبد الرحمن   

٢٠١٨/٠٩/١٩ http://bit.do/exfup الدقهلية المنزؿ 2018 8 9     عمر عبد الرحمن   

٢٠١٨/٠٩/١٩  
هاني عبدالتواب احمد 

 ابوشمة 
http://bit.do/exfuu االسكندرية المنزؿ 2018 2 10   42  

http://bit.do/ewSie
http://bit.do/ewSie
http://bit.do/ewSkc
http://bit.do/ewSk9
http://bit.do/ewSnC
http://bit.do/ewSnC
http://bit.do/ewSnr
http://bit.do/ewSqk
http://bit.do/ewSqk
http://bit.do/ewSqk
https://goo.gl/7iY91n
https://goo.gl/Mn6FpN
https://goo.gl/Mn6FpN
http://bit.do/exfvp
http://bit.do/exfup
http://bit.do/exfup
http://bit.do/exfup
http://bit.do/exfup
http://bit.do/exfuu
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٢٠١٨/٠٩/١٩  
أحمد مجدم عبد العظيم 

 رياض إسماعيل
http://bit.do/exfx6 بني سويف المنزؿ 2018 1        

٢٠١٨/٠٩/١٩  
ضياء محمد عبدالمعطي 

 رجب 
http://bit.do/exfzc المنوفية المنزؿ في شبين الكوـ 2018 1 3      

٢٠١٨/٠٩/٢٠  2018 9 14 محاـ   عزت غنيم 
قسم الهرـ بعد اخبلء 

 السبيل
http://bit.do/exfxu الجيزة  

٢٠١٨/٠٩/٢٠ http://bit.do/exfxM القاهرة منطقة عزبة النخل 2018 3 6 معلم حاسب آلي 31 محمد حسن محمد عزت   

٢٠١٨/٠٩/٢٠ http://bit.do/exfys   لجنة االمتحاف 2018 5 24 طالب   محمد عصاـ البخشونجي   

٢٠١٨/٠٩/٢٠  2018 9 8 صحفي   سامحي مصطفى  

أمن الدكلة في بني 

سويف بعد استكماؿ 

 فترة حبسه

http://bit.do/exk7v بني سويف  

٢٠١٨/٠٩/٢١    احمد بوسف سليماف 
نائب سابق في مجلس 

 الشورل
11 9 2018 

المنزؿ بحي السبليمة 

 في مدينة العريش، 

شماؿ 

 سيناء
http://bit.do/exk7g  

٢٠١٨/٠٩/٢٢ http://bit.do/exmeQ المنيا سجن المنيا 2018 9 19     على مصطفى   

٢٠١٨/٠٩/٢٢ http://bit.do/exmeQ المنيا سجن المنيا 2018 9 19 طبيب بيطرم   رضا سيد   

٢٠١٨/٠٩/٢٢ http://bit.do/exmeQ المنيا سجن المنيا 2018 9 19     محمد حماـ   

٢٠١٨/٠٩/٢٢ http://bit.do/exmeQ المنيا سجن المنيا 2018 9 19 جراح   يسيد بدكم   

٢٠١٨/٠٩/٢٢  
هللا محمد إبراهيم عبد 

 هاشم
24   21 9 2017 

من محل عمله الخاص 

به بقرية شرشيمة التابعة 

 لمدينة ههيا

http://bit.do/exmfc الشرقية  

٢٠١٨/٠٩/٢٢ https://tinyurl.com/yafrvm8q االسكندرية   2018 9 18 خريج علوـ 47 ايهاب عبد العزيز   

٢٠١٨/٠٩/٢٣ https://bit.ly/2N5Ly5W البحيرة   2018 8 16     إسبلـ محمد الحليوم   

٢٠١٨/٠٩/٢٣  
محمد فتح هللا عبد 

 المقصود بهي الدين
https://bit.ly/2N5Ly5W البحيرة الشارع 2018 8 29 اعماؿ حرة 37  

٢٠١٨/٠٩/٢٣  
خميس عبدهللا محمود 

 عبدهللا
  

مدرس بالمدرسة 

الثانوية الصناعية بإيتام 

 الباركد

https://bit.ly/2N5Ly5W البحيرة المنزؿ 2018 8 30  

٢٠١٨/٠٩/٢٣ https://bit.ly/2N5Ly5W البحيرة من مقر عمله 2018 8 30 لصحةموظف با   حازـ عبدة محمد شحاته    

٢٠١٨/٠٩/٢٣ https://bit.ly/2N5Ly5W البحيرة ايتام الباركد 2018 8 30 سائق توؾ توؾ    مصطفي الجيزاكم    

٢٠١٨/٠٩/٢٣ https://bit.ly/2N5Ly5W البحيرة ايتام الباركد 2018 8 30 مدرس   دبشةفريد مصطفى اؿ   

http://bit.do/exfx6
http://bit.do/exfzc
http://bit.do/exfxu
http://bit.do/exfxM
http://bit.do/exfys
http://bit.do/exk7v
http://bit.do/exk7g
http://bit.do/exmeQ
http://bit.do/exmeQ
http://bit.do/exmeQ
http://bit.do/exmeQ
http://bit.do/exmfc
https://tinyurl.com/yafrvm8q
https://bit.ly/2N5Ly5W
https://bit.ly/2N5Ly5W
https://bit.ly/2N5Ly5W
https://bit.ly/2N5Ly5W
https://bit.ly/2N5Ly5W
https://bit.ly/2N5Ly5W
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٢٠١٨/٠٩/٢٥  
محمد ناجي محمد محمد 

 إبراهيم
    5 7 2018 

قوات أمن بني سويف 

 بعد اخبلء السبيل
https://tinyurl.com/ybx2ylfp بني سويف  

٢٠١٨/٠٩/٢٥ https://tinyurl.com/y8k47osg الجيزة مقر عمله في الهرـ 2018 9 10 صحفي   محمد عوض بسيوني   

٢٠١٨/٠٩/٢٥  2018 9 14   23 طارؽ صبيح 
من حجز سجن مركز 

 منيا القمح
https://tinyurl.com/ybldolju االسكندرية  

٢٠١٨/٠٩/٢٦  
صبّاح السيد محمد سيد 

 أحمد الفرماكم
https://tinyurl.com/y7tfvxh8 القليوبية الخانكة 2015 9 25   29  

٢٠١٨/٠٩/٢٧  2018 9 19 محامي 30 كفيق االسكندراني 
طة الضواحي قسم شر

 بعد اخبلء السبيل
 https://bit.ly/2QjQtCA بورسعيد

٢٠١٨/٠٩/٢٧ https://bit.ly/2R9lMRy غير مذكور المنزؿ 2018 3 6     محمد حسن محمد عزت   

٢٠١٨/٠٩/٢٩ https://bit.ly/2QecGBK االسكندرية المنزؿ 2018 9 25 موظف بالجمارؾ 51 اشرؼ دسوقي   

٢٠١٨/٠٩/٢٩ https://bit.ly/2zFe9fd االسكندرية المنزؿ 2018 7 26 مدير مدرسة سابق 61 علي جماؿ علي   

٢٠١٨/٠٩/٢٩ https://bit.ly/2zFe9fd االسكندرية احد المستشفيات 2017 9 27   43 كليد عصمت حسن خليل    

٢٠١٨/٠٩/٢٩  
محمود سليماف محمد 

 سليماف 
 2018 9 27 صيدلي 50

من أحد شوارع 

 اإلسكندرية 
https://bit.ly/2zFe9fd االسكندرية  

٢٠١٨/٠٩/٢٩  2018 9 27 مدرس 45 فيصل عطية  
من أحد شوارع 

 اإلسكندرية 
https://bit.ly/2zFe9fd االسكندرية  

 
 

  

https://tinyurl.com/ybx2ylfp
https://tinyurl.com/y8k47osg
https://tinyurl.com/ybldolju
https://tinyurl.com/y7tfvxh8
https://bit.ly/2QjQtCA
https://bit.ly/2R9lMRy
https://bit.ly/2QecGBK
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ظهور بعد اختفاء 
 الرابط المحافظة مكاف الظهور السنة الشهر اليوـ السنة الشهر اليوـ السن االسم تاريخ النشر

٢٠١٨/٠٧/٠٢ http://bit.do/eoNQj القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 7 2         خيرم عبد هللاسارة    

٢٠١٨/٠٧/٠٢ http://bit.do/eoTtP القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 7 2 2018 6 30 25 أسماء طارؽ أيوب   

٢٠١٨/٠٧/٠٢ http://bit.do/eoNQj القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 7 2 2018 6 29   السيد عبد الخالق أسماء   

٢٠١٨/٠٧/٠٢ http://bit.do/eoNQj القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 7 2         آمنة عيسي شحاته   

٢٠١٨/٠٧/٠٢ http://bit.do/eoNQj القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 7 2         سم محمد إبراهيم با   

٢٠١٨/٠٧/٠٢ http://bit.do/eoNQj القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 7 2         معتز مصطفي كامل   

٢٠١٨/٠٧/٠٢ http://bit.do/eoNQj القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 7 2         مل علي محمدياسر كا   

٢٠١٨/٠٧/٠٢ http://bit.do/eoNQj القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 7 2         محمد مجدم أبو الحسن   

٢٠١٨/٠٧/٠٢ http://bit.do/eoNQj القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 7 2         ف جمعةصابر أمي   

٢٠١٨/٠٧/٠٢ http://bit.do/eoNQj القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 7 2         عبد هللا محمد فاركؽ عبج السبلـ   

٢٠١٨/٠٧/٠٢ http://bit.do/eoNQj القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 7 2         مد حسنين محمدأح   

٢٠١٨/٠٧/٠٢ http://bit.do/eoNQj القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 7 2         مصطفي لطفي سالم   

٢٠١٨/٠٧/٠٣ https://goo.gl/RLZgNy القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 7 3         عباسمنى سبلمة    

٢٠١٨/٠٧/٠٣ https://goo.gl/RLZgNy القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 7 3         مناؿ عبد الحميد علي   

٢٠١٨/٠٧/٠٣ https://goo.gl/RLZgNy القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 7 3         ني سيد شاكريوسف حس   

٢٠١٨/٠٧/٠٣ https://goo.gl/RLZgNy القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 7 3         محمد جماؿ عباس محمد   

٢٠١٨/٠٧/٠٣ https://goo.gl/RLZgNy القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 7 3         محمد حامد محمد الليثي   

٢٠١٨/٠٧/٠٣ https://goo.gl/RLZgNy القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 7 3         عبد هللا أبو مدين نصر الدين   

٢٠١٨/٠٧/٠٣ https://goo.gl/RLZgNy القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 7 3         صبرم عباس محمد   

٢٠١٨/٠٧/٠٣ https://goo.gl/RLZgNy القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 7 3         ناصر محمود راشد   

٢٠١٨/٠٧/٠٣ https://goo.gl/RLZgNy القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 7 3         محمد سبلمة كماؿ   

٢٠١٨/٠٧/٠٣ https://goo.gl/RLZgNy القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 7 3         محمود أحمد عبد القادر السباعي   
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٢٠١٨/٠٧/٠٤ https://goo.gl/YYajDh االسكندرية نيابة الرمل ثاني  2018 7 4 2018 6 20   محمد عبد النبي   

٢٠١٨/٠٧/٠٤ https://goo.gl/YYajDh االسكندرية نيابة الرمل ثاني  2018 7 4 2018 6 20   محمود عبد النبي   

٢٠١٨/٠٧/٠٤ https://goo.gl/UDC2A4 القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 7 4 2018 6 29   سارق خيرم   

٢٠١٨/٠٧/٠٤ https://goo.gl/UDC2A4 القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 7 4 2018 6 29 27 امنة عيسى   

٢٠١٨/٠٧/٠٤ https://goo.gl/UDC2A4 القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 7 3         منى سبلمة عباس   

٢٠١٨/٠٧/٠٤ https://goo.gl/UDC2A4 القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 7 3         " مناؿ عبد الحميد علي   

٢٠١٨/٠٧/٠٨ http://bit.do/epaD6 القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 7 8         عبد الفتاح محمود عبد الفتاح   

٢٠١٨/٠٧/٠٨ http://bit.do/epaD6 القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 7 8         مصطفي كماؿ مصطفي طلب   

٢٠١٨/٠٧/٠٨ http://bit.do/epaD6 القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 7 8         جهاد أيمن سليماف   

٢٠١٨/٠٧/٠٨ http://bit.do/epaD6 القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 7 8         مرفت حسين محمد علي    

٢٠١٨/٠٧/٠٨ http://bit.do/epaD6 القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 7 8         محمود محمد شرؼ الدين   

٢٠١٨/٠٧/٠٨ http://bit.do/epaD6 القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 7 8         عمرك فضل أحمد   

٢٠١٨/٠٧/٠٨ http://bit.do/epaD6 القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 7 8         هاني محركس محمد   

٢٠١٨/٠٧/٠٨ http://bit.do/epaD6 القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 7 8         مجدم شعباف محمد مصطفي   

٢٠١٨/٠٧/٠٨ http://bit.do/epaD6 القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 7 8         أحمد محسن رمضاف   

٢٠١٨/٠٧/٠٨ http://bit.do/epaD6 القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 7 8         أيمن شعباف أمين   

٢٠١٨/٠٧/٠٨ http://bit.do/epaD6 القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 7 8         هشاـ سيد يونس   

٢٠١٨/٠٧/٠٨ http://bit.do/epaD6 القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 7 8         أسامة محمد إبراهيم   

٢٠١٨/٠٧/٠٨ http://bit.do/epaD6 القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 7 8         رمضاف محمود عبد هللا   

٢٠١٨/٠٧/٠٨ http://bit.do/epaD6 القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 7 8         أحمد شعباف أمين   

٢٠١٨/٠٧/٠٨ http://bit.do/epaD6 القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 7 8         محمد عبد الهادم سيد   

٢٠١٨/٠٧/٠٨ http://bit.do/epaD6 القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 7 8         محمد محمد إبراهيم متولي   

٢٠١٨/٠٧/٠٨ http://bit.do/epaD6 القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 7 8         عبد الناصر شعباف محمد   

٢٠١٨/٠٧/٠٨ http://bit.do/epaD6 القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 7 8         محمود محمد عبد الباقي   

٢٠١٨/٠٧/١٠ http://bit.do/eqncJ القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 7 10         مؤمن حسن عبد هللا غنيم   

٢٠١٨/٠٧/١٠ http://bit.do/eqncJ القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 7 10         محمد عبد الرحيم محمد عبد الرحيم   
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٢٠١٨/٠٧/١٠ http://bit.do/eqncJ القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 7 10         أحمد محمد عويس   

٢٠١٨/٠٧/١٠ http://bit.do/eqncJ القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 7 10         عبد الرحمن فاركؽ بشير مرسي   

٢٠١٨/٠٧/١٠ http://bit.do/eqncJ القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 7 10         إسماعيل محمد يونس   

٢٠١٨/٠٧/١٠ http://bit.do/eqndL القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 7 10 2018 5 22   خليفة كليب عبد السبلـ   

٢٠١٨/٠٧/١٠ http://bit.do/eqncJ القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 7 10         علي محمد محمد زيد   

٢٠١٨/٠٧/١٠ http://bit.do/eqncJ القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 7 10         محمد أحمد إبراهيم عز   

٢٠١٨/٠٧/١٠ http://bit.do/eqncJ القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 7 10         عصاـ جمل علي عبد الجواد   

٢٠١٨/٠٧/١٠ http://bit.do/eqncJ القاهرة لةنيابة أمن الدك 2018 7 10         نادر ممدكح محمد أبو شحاته   

٢٠١٨/٠٧/١٠ http://bit.do/eqncJ القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 7 10         محمود إسماعيل مرزكؽ   

٢٠١٨/٠٧/١٠ http://bit.do/eqncJ القاهرة الدكلة نيابة أمن 2018 7 10         مصطفي يونس عبد المقصود   

٢٠١٨/٠٧/١٠ http://bit.do/eqncJ القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 7 10         محمد أحمد جابر حسين   

٢٠١٨/٠٧/١٠ http://bit.do/eqncJ القاهرة ة أمن الدكلةنياب 2018 7 10         أحمد حسن محمود إسماعيل   

٢٠١٨/٠٧/١٣  سجن الوادم الجديد 2018 7 13 2013 8 14   اشرؼ حسن ابراهيم محمد  
الوادم 

 الجديد
http://bit.do/eqtHd  

٢٠١٨/٠٧/١٤ http://bit.do/ermh5 القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 7 14         حسن هيثم عبد الحميد عبد الحميد   

٢٠١٨/٠٧/١٤ http://bit.do/ermh5 القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 7 14         أيمن عبد القادر فؤاد   

٢٠١٨/٠٧/١٤ http://bit.do/ermh5 القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 7 14         رمعادؿ أحمد صب   

٢٠١٨/٠٧/١٤ http://bit.do/ermh5 القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 7 14         إبراهيم يوسف عبد الحفيظ   

٢٠١٨/٠٧/١٤ http://bit.do/ermh5 القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 7 14         مصطفي أحمدحساـ الدين    

٢٠١٨/٠٧/١٤ http://bit.do/ermh5 القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 7 14         علي ماهر جعفر أحمد   

٢٠١٨/٠٧/١٤ http://bit.do/ermh5 القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 7 14         المنعم مصبح محمد عبد   

٢٠١٨/٠٧/١٤ http://bit.do/ermh5 القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 7 14         جماؿ محمد عباس ابراهيم   

٢٠١٨/٠٧/١٤ http://bit.do/ermh5 القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 7 14         د هللا حسن عبد هللاعب   

٢٠١٨/٠٧/١٤ http://bit.do/ermh5 القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 7 14         محمد أحمد إبراهيم حجازم   

٢٠١٨/٠٧/١٤ http://bit.do/ermh5 القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 7 14         مجدم محمد سعيد مصطفي   

٢٠١٨/٠٧/١٤ http://bit.do/ermh5 القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 7 14         عبد العزيز عبد هللا علي صالح   
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٢٠١٨/٠٧/١٧ http://bit.do/er5Xk القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 7 17         أيمن رمضاف أحمد علي   

٢٠١٨/٠٧/١٧ http://bit.do/er5Xk القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 7 17         محمد سعيد رجب   

٢٠١٨/٠٧/١٧ http://bit.do/er5Xk القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 7 17         رجب ماهر عبد الحي   

٢٠١٨/٠٧/١٧ http://bit.do/er5Xk القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 7 17         أحمد مصطفي عبد هللا   

٢٠١٨/٠٧/١٧ http://bit.do/er5Xk القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 7 17         محمد يوسف زيد رمضاف   

٢٠١٨/٠٧/١٧ http://bit.do/er5Xk القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 7 17         ماجد محمود نصر الدين   

٢٠١٨/٠٧/١٧ http://bit.do/er5Xk القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 7 17         عبد الرحمن محمد السيد   

٢٠١٨/٠٧/١٧ http://bit.do/er5Xk القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 7 17         محمد عبد الرازؽ أحمد محمود   

٢٠١٨/٠٧/١٧ http://bit.do/er5Xk القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 7 17         أحمد محمد مصطفي حسن   

٢٠١٨/٠٧/١٧ http://bit.do/er5Xk القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 7 17         حسن محمد مصطفي حسن   

٢٠١٨/٠٧/١٧ http://bit.do/er5Xk القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 7 17         محمد عبد الفتاح محمد المليجي   

٢٠١٨/٠٧/١٧ http://bit.do/er5Xk القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 7 17         أحمد محمود أحمد عبد الرحيم   

٢٠١٨/٠٧/١٧ http://bit.do/er5Xk القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 7 17         حسن محمد أحمد الشرقاكم   

٢٠١٨/٠٧/١٧ http://bit.do/er5Xk القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 7 17         إسبلـ محمد عبد الرحمن   

٢٠١٨/٠٧/١٧ http://bit.do/er5Xk القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 7 17         إبراهيم السيد العربي كماؿ   

٢٠١٨/٠٧/١٧ http://bit.do/er5Xk هرةالقا نيابة أمن الدكلة 2018 7 17         محمد محمود مصطفي عبد الهادم   

٢٠١٨/٠٧/١٧ http://bit.do/er5Xk القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 7 17         محمد أحمد إسماعيل   

٢٠١٨/٠٧/١٧ http://bit.do/er5Xk هرةالقا نيابة أمن الدكلة 2018 7 17         محمد سعيد فهمي يوسف   

٢٠١٨/٠٧/١٧ http://bit.do/er5Xk القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 7 17         عمرك محمود عبد العظيم الحريشي   

٢٠١٨/٠٧/١٩ http://bit.do/er53V القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 7 19 2018 6 10   مؤمن حسن   

٢٠١٨/٠٧/٢١ http://bit.do/esg9i القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 7 21         أحمد عادؿ عبد الواحد إبراهيم   

٢٠١٨/٠٧/٢١ http://bit.do/esg9i القاهرة أمن الدكلةنيابة  2018 7 21         على محمد على مصطفى   

٢٠١٨/٠٧/٢١ http://bit.do/esg9i القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 7 21         أحمد محمود عبد اللطيف هبلؿ   

٢٠١٨/٠٧/٢١ http://bit.do/esg9i القاهرة ابة أمن الدكلةني 2018 7 21         عادؿ حسين هبلؿ   

٢٠١٨/٠٧/٢١ http://bit.do/esg9i القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 7 21         ياسر فتحى عكاشة   

٢٠١٨/٠٧/٢١ http://bit.do/esg9i القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 7 21         محمد السيد أحمد المتولي   
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٢٠١٨/٠٧/٢١ http://bit.do/esg9i القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 7 21         أحمد رأفت الدين جماؿ   

٢٠١٨/٠٧/٢١ http://bit.do/esg9i القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 7 21         عمر رأفت الدين جماؿ   

٢٠١٨/٠٧/٢١ http://bit.do/esg9i القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 7 21         أحمد عبد العزيز جاد هللا   

٢٠١٨/٠٧/٢١ http://bit.do/esg9i القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 7 21         محمد أحمد إبراهيم حسانين   

٢٠١٨/٠٧/٢١ http://bit.do/esg9i القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 7 21         أحمد كماؿ عثماف عبدق   

٢٠١٨/٠٧/٢١ http://bit.do/esheh القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 7 21         الهادم ياسر فتحي بسيوني عبد   

٢٠١٨/٠٧/٢١ http://bit.do/esheh القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 7 21         أحمد كماؿ عثماف عبدق   

٢٠١٨/٠٧/٢١ http://bit.do/esheh القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 7 21         عبد الحميد فريد شوقي   

٢٠١٨/٠٧/٢١ http://bit.do/esheh القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 7 21         أحمد مرجاف صبيح   

٢٠١٨/٠٧/٢١ http://bit.do/esheh القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 7 21         سليماف كامل عاشور   

٢٠١٨/٠٧/٢١ http://bit.do/esheh القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 7 21         أحمد عيد محمد مراد   

٢٠١٨/٠٧/٢١ http://bit.do/esheh القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 7 21         محمد فتحي مصطفيعبد الحميد    

٢٠١٨/٠٧/٢١ http://bit.do/esheh القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 7 21         أحمد إسماعيل أحمد   

٢٠١٨/٠٧/٢١ http://bit.do/esheh القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 7 21         سيد عوض  محمد   

٢٠١٨/٠٧/٢١ http://bit.do/esheh القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 7 21         يحي أحمد محمد الصعيدل    

٢٠١٨/٠٧/٢١ http://bit.do/esheh القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 7 21         عبد الحليم محمد سليمافرياض    

٢٠١٨/٠٧/٢١ http://bit.do/esheh القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 7 21         أحمد محمد خالدعبد الرحيم   

٢٠١٨/٠٧/٢١ http://bit.do/esheh القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 7 21         على الدين محمد حسين   

٢٠١٨/٠٧/٢١ http://bit.do/esheh القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 7 21         أحمد حلمى عبد الفتاح السيد    

٢٠١٨/٠٧/٢١ http://bit.do/esheh القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 7 21         إبراهيم عاشور محمد عبد الخالق    

٢٠١٨/٠٧/٢١ http://bit.do/esheh القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 7 21         عبد التواب محمد بيومى    

٢٠١٨/٠٧/٢١ http://bit.do/esheh القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 7 21         محمود مصطفي عبد الغفار    

٢٠١٨/٠٧/٢١ http://bit.do/esheh القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 7 21         سعيد علي إبراهيم سليم   

٢٠١٨/٠٧/٢١ http://bit.do/esheh القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 7 21         هيثم عاطف محمد شريف   

٢٠١٨/٠٧/٢٥ http://bit.do/esJ2A القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 7 25         حمدم ثابت أحمد   

٢٠١٨/٠٧/٢٥ http://bit.do/esJ2A القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 7 25         محمد حسين محمد خليل   
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٢٠١٨/٠٧/٢٥ http://bit.do/esJ2A القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 7 25         محمد علي عبد هللا أحمد   

٢٠١٨/٠٧/٢٥ http://bit.do/esJ2A القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 7 25         سعيد علي إبراهيم سليم   

٢٠١٨/٠٧/٢٥ http://bit.do/esJ2A القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 7 25         عبد الكريم محمد عبد المقصود   

٢٠١٨/٠٧/٢٥ http://bit.do/esJ2A القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 7 25         محمد عويس عبد العاؿ مصطفي   

٢٠١٨/٠٧/٢٥ http://bit.do/esJ2A القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 7 25         عبد هللا عبد المنعم محمد حسن   

٢٠١٨/٠٧/٢٥ http://bit.do/esJ2A القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 7 25         سيد محمد كماؿ عبد العظيم   

٢٠١٨/٠٧/٢٥ http://bit.do/esJ2A القاهرة كلةنيابة أمن الد 2018 7 25         السيد أحمد صبرم   

٢٠١٨/٠٧/٢٥ http://bit.do/esJ2A القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 7 25         محمد مصطفي حسن مصطفي   

٢٠١٨/٠٧/٢٥ http://bit.do/esJ2A القاهرة بة أمن الدكلةنيا 2018 7 25         عبد المنعم السيد عطيه أحمد   

٢٠١٨/٠٧/٢٥ http://bit.do/esJ2A القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 7 25         علي عبد هللا صبلح   

٢٠١٨/٠٧/٢٥ http://bit.do/esJ2A القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 7 25         محمد إبراهيم عبد الظاهر    

٢٠١٨/٠٧/٢٥ http://bit.do/esJ2A القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 7 25         سعيد فتح الباب أحمد سعيد   

٢٠١٨/٠٧/٢٥ http://bit.do/esJ2A القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 7 25         جماؿ عبد الناصر سيد يمامة   

٢٠١٨/٠٧/٢٥ http://bit.do/esJ2A القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 7 25         محمود محمد السعيد صالح   

٢٠١٨/٠٧/٢٥ http://bit.do/esJ2A القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 7 25         سلطاف هشاـ إبراهيم محمود   

٢٠١٨/٠٧/٢٩ http://bit.do/es2WK القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 7 29         عبد هللا عادؿ ابراهيم   

٢٠١٨/٠٧/٢٩ http://bit.do/es2WK القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 7 29         د الطنانيحازـ محمو   

٢٠١٨/٠٧/٢٩ http://bit.do/es2WK القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 7 29         كليد بكر مصطفي حسن   

٢٠١٨/٠٧/٢٩ http://bit.do/es2WK القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 7 29         الحميد محمود حسنفوزم عبد    

٢٠١٨/٠٧/٢٩ http://bit.do/es2WK القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 7 29         محمود عبد الغني عبد الواحد   

٢٠١٨/٠٧/٢٩ http://bit.do/es2WK القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 7 29         ربيع عبد المجيد حسانين   

٢٠١٨/٠٧/٢٩ http://bit.do/es2WK القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 7 29         كليد مرسي السنوسي محمد   

٢٠١٨/٠٧/٢٩ http://bit.do/es2WK القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 7 29         أحمد عيسي حسانين   

٢٠١٨/٠٧/٢٩ http://bit.do/es2WK القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 7 29         عمر سيد محمد دسوقي   

٢٠١٨/٠٧/٢٩ http://bit.do/es2WK القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 7 29         مدحت مصطفي الباجورم   

٢٠١٨/٠٧/٢٩ http://bit.do/es2WK القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 7 29         أحمد سيد محمد عوض   
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٢٠١٨/٠٧/٣١ http://bit.do/etu9v القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 7 31         أحمد محمد محمد علي   

٢٠١٨/٠٧/٣١ http://bit.do/etu9v القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 7 31         محمود عبد الرحمن سليم   

٢٠١٨/٠٧/٣١ http://bit.do/etu9v القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 7 31         طلعت ناجي محمد السباعي   

٢٠١٨/٠٧/٣١ http://bit.do/etu9v القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 7 31         مصطفي حسين عبد المجيد   

٢٠١٨/٠٧/٣١ http://bit.do/etu9v القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 7 31         محمد شريف علي حسانين   

٢٠١٨/٠٧/٣١ http://bit.do/etu9v القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 7 31         محمد عبد العزيز السيد عبد العزيز   

٢٠١٨/٠٧/٣١ http://bit.do/etu9v القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 7 31         عبد العاطي أجمد محمد إبراهيم   

٢٠١٨/٠٧/٣١ http://bit.do/etu9v القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 7 31         محمود حسن إسماعيل   

٢٠١٨/٠٧/٣١ http://bit.do/etu9v القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 7 31         أحمد محمد عماد الدين   

٢٠١٨/٠٧/٣١ http://bit.do/etu9v القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 7 31         علي محمد عبد العاؿ محمد   

٢٠١٨/٠٧/٣١ http://bit.do/etu9v القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 7 31         طه محمد محمد عبد الواحد   

٢٠١٨/٠٧/٣١ http://bit.do/etu9v القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 7 31         سيد محمد جاد الحق   

٢٠١٨/٠٧/٣١ http://bit.do/etu9v القاهرة نيابة أمن الدكلة 2018 7 31         مصطفي يونس اسماعيل   

  
           

 الرابط المحافظة هورمكاف الظ السنة الشهر اليوـ السنة الشهر اليوـ السن االسم تاريخ النشر

٢٠١٨/٠٨/٠٥  2018 8 5         علي عبد القادر علي  
نيابة أمن دكلة 

 عسكرية/
https://goo.gl/vcaemw القاهرة  

٢٠١٨/٠٨/٠٥  2018 8 5         إسبلـ رأفت عبد المحسن 
نيابة أمن دكلة 

 عسكرية/
https://goo.gl/vcaemw القاهرة  

٢٠١٨/٠٨/٠٥  2018 8 5         نور الدين عبد هللا علي 
نيابة أمن دكلة 

 عسكرية/
https://goo.gl/vcaemw القاهرة  

٢٠١٨/٠٨/٠٥  2018 8 5         محمد زين الدين سيد محمد 
نيابة أمن دكلة 

 يةعسكر/
https://goo.gl/vcaemw القاهرة  

٢٠١٨/٠٨/٠٥  2018 8 5         عبد الباسط شكرم عبد الوهاب 
نيابة أمن دكلة 

 عسكرية/
https://goo.gl/vcaemw القاهرة  

٢٠١٨/٠٨/٠٥  2018 8 5         عمر محمد محمد إبراهيم عمرك 
نيابة أمن دكلة 

 عسكرية/
https://goo.gl/vcaemw القاهرة  

٢٠١٨/٠٨/٠٥ https://goo.gl/vcaemw القاهرةنيابة أمن دكلة  2018 8 5         إسبلـ محمد نجيب   
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 عسكرية/

٢٠١٨/٠٨/٠٥  2018 8 5         مد نجيبيوسف مح 
نيابة أمن دكلة 

 عسكرية/
https://goo.gl/vcaemw القاهرة  

٢٠١٨/٠٨/٠٥  2018 8 5         عبد الدايم عبد هللا عبد الدايم 
نيابة أمن دكلة 

 عسكرية/
https://goo.gl/vcaemw القاهرة  

٢٠١٨/٠٨/٠٥  2018 8 5         محمود أحمد محمد عبد الجواد 
نيابة أمن دكلة 

 عسكرية/
https://goo.gl/vcaemw القاهرة  

٢٠١٨/٠٨/٠٥  2018 8 5         محمد علي السيد عطا هللا 
نيابة أمن دكلة 

 عسكرية/
https://goo.gl/vcaemw القاهرة  

٢٠١٨/٠٨/٠٥  2018 8 5         إبراهيم أبو زيد علي الرز 
نيابة أمن دكلة 

 عسكرية/
https://goo.gl/vcaemw القاهرة  

٢٠١٨/٠٨/٠٥  2018 8 5         مصطفي كامل أحمد علي  
نيابة أمن دكلة 

 عسكرية/
https://goo.gl/vcaemw قاهرةاؿ  

٢٠١٨/٠٨/٠٥  2018 8 5         إسماعيل إسماعيل محمد يوسف 
نيابة أمن دكلة 

 عسكرية/
https://goo.gl/vcaemw القاهرة  

٢٠١٨/٠٨/٠٥  2018 8 5         أسامة كامل مصطفي 
ابة أمن دكلة ني

 عسكرية/
https://goo.gl/vcaemw القاهرة  

٢٠١٨/٠٨/٠٥  2018 8 5         أحمد محمد سيف الدين 
نيابة أمن دكلة 

 عسكرية/
https://goo.gl/vcaemw القاهرة  

٢٠١٨/٠٨/٠٦ https://goo.gl/XiBeav القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا 2018 8 6 2018 7 1   كليد الرفشي   

٢٠١٨/٠٨/٠٧  2018 8 7         أحمد محمد علي سليماف 
نيابة أمن دكلة 

 عسكرية/
https://goo.gl/z33u5F القاهرة  

٢٠١٨/٠٨/٠٧  2018 8 7         مد علي عبد التوابأح 
نيابة أمن دكلة 

 عسكرية/
https://goo.gl/z33u5F القاهرة  

٢٠١٨/٠٨/٠٧  2018 8 7         مصطفي عبد اللطيف عبد اللطيف 
نيابة أمن دكلة 

 عسكرية/
https://goo.gl/z33u5F القاهرة  

٢٠١٨/٠٨/٠٧  2018 8 7         حمادة علي أحمد حماد 
نيابة أمن دكلة 

 عسكرية/
https://goo.gl/z33u5F القاهرة  

٢٠١٨/٠٨/٠٧  2018 8 7         مصعب ناصر صابر نصير 
نيابة أمن دكلة 

 عسكرية/
https://goo.gl/z33u5F القاهرة  

٢٠١٨/٠٨/٠٧  2018 8 7         أحمد محمود عطيه محمد 
نيابة أمن دكلة 

 عسكرية/
https://goo.gl/z33u5F القاهرة  

٢٠١٨/٠٨/٠٧ https://goo.gl/z33u5F القاهرةنيابة أمن دكلة  2018 8 7         كليد أحمد محمود أحمد   
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 عسكرية/

٢٠١٨/٠٨/٠٧  
عبد الخالق متولي عبد السميع 

 متولي
        7 8 2018 

نيابة أمن دكلة 

 عسكرية/
https://goo.gl/z33u5F القاهرة  

٢٠١٨/٠٨/٠٧  2018 8 7         خالد عمر محمد جبلؿ 
نيابة أمن دكلة 

 عسكرية/
https://goo.gl/z33u5F القاهرة  

٢٠١٨/٠٨/٠٧  2018 8 7         نوار حمودة عبد الواحد 
نيابة أمن دكلة 

 عسكرية/
https://goo.gl/z33u5F القاهرة  

٢٠١٨/٠٨/٠٧  2018 8 7         عفيفي حمادة محمد صبحي 
نيابة أمن دكلة 

 عسكرية/
https://goo.gl/z33u5F القاهرة  

٢٠١٨/٠٨/٠٧  2018 8 7         عادؿ محمد حنفي حسن 
نيابة أمن دكلة 

 عسكرية/
https://goo.gl/z33u5F القاهرة  

٢٠١٨/٠٨/٠٧  2018 8 7         بهاء السيد عبد العزيز محمد 
نيابة أمن دكلة 

 عسكرية/
https://goo.gl/z33u5F القاهرة  

٢٠١٨/٠٨/٠٧  2018 8 7         أحمد محمد حسني عبد العزيز 
نيابة أمن دكلة 

 عسكرية/
https://goo.gl/z33u5F القاهرة  

٢٠١٨/٠٨/٠٧  2018 8 7         أحمد ممدكح محمد الديب 
نيابة أمن دكلة 

 عسكرية/
https://goo.gl/z33u5F القاهرة  

٢٠١٨/٠٨/٠٧  2018 8 7         رضا عبد هللا محمود عبد الهادم 
نيابة أمن دكلة 

 عسكرية/
https://goo.gl/z33u5F القاهرة  

٢٠١٨/٠٨/٠٧  2018 8 7         محمود علي سليماف عطيه 
نيابة أمن دكلة 

 عسكرية/
https://goo.gl/z33u5F القاهرة  

٢٠١٨/٠٨/٠٨  2018 8 7         إسبلـ جمعة السيد عبد هللا 
ابة أمن دكلة ني

 عسكرية/
https://goo.gl/ei98tx القاهرة  

٢٠١٨/٠٨/١٠  2018 8 10         رمضاف عيسى شحاته 
نيابة أمن دكلة 

 عسكرية/
https://goo.gl/ADweNk القاهرة  

٢٠١٨/٠٨/١٠  2018 8 10         يممحمد إبراهيم عبد العظ 
نيابة أمن دكلة 

 عسكرية/
https://goo.gl/ADweNk القاهرة  

٢٠١٨/٠٨/١٠  2018 8 10         محمد جماؿ محمد عبد ربه 
نيابة أمن دكلة 

 عسكرية/
https://goo.gl/ADweNk القاهرة  

٢٠١٨/٠٨/١٠  2018 8 10         أحمد محمد بساـ محمد 
نيابة أمن دكلة 

 عسكرية/
https://goo.gl/ADweNk القاهرة  

٢٠١٨/٠٨/١٠  2018 8 10         سيد يوسف فتح الباب  
نيابة أمن دكلة 

 عسكرية/
https://goo.gl/ADweNk القاهرة  
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٢٠١٨/٠٨/١٠  2018 8 10         هانى محمد كماؿ جاد الحق 
نيابة أمن دكلة 

 عسكرية/
https://goo.gl/ADweNk القاهرة  

٢٠١٨/٠٨/١٢  2018 8 12         عمرك أحمد عبد العظيم  
نيابة أمن دكلة 

 عسكرية/
 https://goo.gl/KsffQ7 القاهرة

٢٠١٨/٠٨/١٢  2018 8 12         كائل عيسي رمضاف 
نيابة أمن دكلة 

 عسكرية/
 https://goo.gl/KsffQ7 القاهرة

٢٠١٨/٠٨/١٢  2018 8 12         أحمد علي أبو المجد 
نيابة أمن دكلة 

 عسكرية/
 https://goo.gl/KsffQ7 اهرةالق

٢٠١٨/٠٨/١٢  2018 8 12         أمين صابر أمينموسي 
نيابة أمن دكلة 

 عسكرية/
 https://goo.gl/KsffQ7 القاهرة

٢٠١٨/٠٨/١٢  2018 8 12         محمد إبراهيم محمد إسماعيل 
نيابة أمن دكلة 

 عسكرية/
 https://goo.gl/KsffQ7 القاهرة

٢٠١٨/٠٨/١٢  2018 8 12         حسن أحمد عباس إبراهيم 
نيابة أمن دكلة 

 عسكرية/
 https://goo.gl/KsffQ7 القاهرة

٢٠١٨/٠٨/١٢  2018 8 12         د الكريم بيوميمحمد مصطفي عب 
نيابة أمن دكلة 

 عسكرية/
 https://goo.gl/KsffQ7 القاهرة

٢٠١٨/٠٨/١٢  2018 8 12         عبد الرحمن صالح محمد رضواف 
نيابة أمن دكلة 

 عسكرية/
 https://goo.gl/KsffQ7 القاهرة

٢٠١٨/٠٨/١٢  2018 8 12         علي طه محمد طه 
نيابة أمن دكلة 

 عسكرية/
 https://goo.gl/KsffQ7 القاهرة

٢٠١٨/٠٨/١٩  2018 8 19         على محمد عبد الحميد الحبلج 
نيابة أمن دكلة 

 عسكرية/
  https://goo.gl/r16khX القاهرة

٢٠١٨/٠٨/١٩  2018 8 19         محمد حسن محمد الزنفلي 
نيابة أمن دكلة 

 عسكرية/
  https://goo.gl/r16khX القاهرة

٢٠١٨/٠٨/١٩  2018 8 19         محمد عبد هللا محمد الركابي 
نيابة أمن دكلة 

 يةعسكر/
  https://goo.gl/r16khX القاهرة

٢٠١٨/٠٨/١٩  2018 8 19         رمضاف عطيه عبد المولي السقا  
نيابة أمن دكلة 

 عسكرية/
  https://goo.gl/r16khX القاهرة

٢٠١٨/٠٨/١٩  2018 8 19         عبد الحميد أبو النجا حامد 
نيابة أمن دكلة 

 عسكرية/
  https://goo.gl/r16khX القاهرة

٢٠١٨/٠٨/١٩  2018 8 19         صبلح مغنى عبد الفتاح الدمرداش  
نيابة أمن دكلة 

 عسكرية/
  https://goo.gl/r16khX القاهرة

٢٠١٨/٠٨/١٩  2018 8 19         حسن أنصارم محمد سعد 
نيابة أمن دكلة 

 عسكرية/
  https://goo.gl/r16khX القاهرة
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٢٠١٨/٠٨/١٩  2018 8 19         محمد محمود عزت محمد على 
نيابة أمن دكلة 

 عسكرية/
  https://goo.gl/r16khX القاهرة

٢٠١٨/٠٨/١٩  2018 8 19         عمرسمير بدكل عبد هللا 
نيابة أمن دكلة 

 عسكرية/
  https://goo.gl/r16khX القاهرة

٢٠١٨/٠٨/١٩  
عبد الرحمن عبد الوهاب محمد 

 بيومي
        19 8 2018 

نيابة أمن دكلة 

 ريةعسك/
  https://goo.gl/r16khX القاهرة

٢٠١٨/٠٨/١٩  2018 8 19         السعيد عبد هللا السيد عبد هللا 
نيابة أمن دكلة 

 عسكرية/
  https://goo.gl/r16khX القاهرة

٢٠١٨/٠٨/١٩  2018 8 19         صادؽ محمد البدرم عبد الرحمن 
نيابة أمن دكلة 

 عسكرية/
  https://goo.gl/r16khX القاهرة

٢٠١٨/٠٨/١٩  2018 8 19         محمود محمد متولي أمين 
نيابة أمن دكلة 

 عسكرية/
  https://goo.gl/r16khX القاهرة

٢٠١٨/٠٨/١٩  2018 8 19         أحمد مرسي رزؽ محب 
نيابة أمن دكلة 

 عسكرية/
  https://goo.gl/r16khX القاهرة

٢٠١٨/٠٨/١٩  2018 8 19         أحمد فوزل أحمد عطيه 
نيابة أمن دكلة 

 عسكرية/
  https://goo.gl/r16khX القاهرة

٢٠١٨/٠٨/١٩  2018 8 19         أحمد محمد مصطفى عبد الخالق 
نيابة أمن دكلة 

 عسكرية/
  https://goo.gl/r16khX القاهرة

٢٠١٨/٠٨/١٩  2018 8 19         عبلء الدين سعد محمود 
نيابة أمن دكلة 

 عسكرية/
  https://goo.gl/r16khX القاهرة

٢٠١٨/٠٨/١٩  2018 8 19         على محمود سيد عبد العاؿ 
نيابة أمن دكلة 

 عسكرية/
  https://goo.gl/r16khX القاهرة

٢٠١٨/٠٨/١٩  2018 8 19         مصرم عمر محمود جامع 
ف دكلة نيابة أـ

 عسكرية/
  https://goo.gl/r16khX القاهرة

٢٠١٨/٠٨/١٩  2018 8 19         ياسر محمود محمد خفاجى 
نيابة أمن دكلة 

 عسكرية/
  https://goo.gl/r16khX القاهرة

٢٠١٨/٠٨/١٩  2018 8 19         كلىمصطفى محمد مصطفى الخ 
نيابة أمن دكلة 

 عسكرية/
  https://goo.gl/r16khX القاهرة

٢٠١٨/٠٨/١٩  2018 8 19         يحي عبد الستار حسن 
نيابة أمن دكلة 

 عسكرية/
  https://goo.gl/r16khX القاهرة

٢٠١٨/٠٨/١٩  2018 8 19         محمود محمد عبد النبي 
نيابة أمن دكلة 

 عسكرية/
  https://goo.gl/r16khX القاهرة

٢٠١٨/٠٨/١٩  2018 8 19         عبد الرحمن كماؿ محمود 
نيابة أمن دكلة 

 عسكرية/
  https://goo.gl/r16khX القاهرة
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٢٠١٨/٠٨/١٩  2018 8 19         زينب محمد أبو عونة 
نيابة أمن دكلة 

 عسكرية/
  https://goo.gl/r16khX القاهرة

٢٠١٨/٠٨/١٩  2018 8 19         محمد جماؿ على حسين 
نيابة أمن دكلة 

 عسكرية/
  https://goo.gl/r16khX القاهرة

٢٠١٨/٠٨/١٩  2018 8 19         أحمد محمود إسماعيل مرزكؽ 
نيابة أمن دكلة 

 عسكرية/
  https://goo.gl/r16khX القاهرة

٢٠١٨/٠٨/١٩  2018 8 19         مصطفى أمين مصطفى عبد هللا 
كلة نيابة أمن د

 عسكرية/
  https://goo.gl/r16khX القاهرة

٢٠١٨/٠٨/١٩  2018 8 19         رأفت محمد السيد 
نيابة أمن دكلة 

 عسكرية/
  https://goo.gl/r16khX القاهرة

٢٠١٨/٠٨/١٩  2018 8 19         حساـ السيد أنور  
نيابة أمن دكلة 

 عسكرية/
  https://goo.gl/r16khX القاهرة

٢٠١٨/٠٨/١٩  2018 8 19         محمد محمود عبد الحميد 
نيابة أمن دكلة 

 عسكرية/
  https://goo.gl/r16khX القاهرة

٢٠١٨/٠٨/٢٦  2018 8 26         تحى حسينمحمد ؼ 
نيابة أمن دكلة 

 عسكرية/
https://goo.gl/49UMja القاهرة  

٢٠١٨/٠٨/٢٦  2018 8 26         سعيد عبد العليم فاركؽ 
نيابة أمن دكلة 

 عسكرية/
https://goo.gl/49UMja القاهرة  

٢٠١٨/٠٨/٢٦  2018 8 26         عرفة صبح رمضاف 
نيابة أمن دكلة 

 عسكرية/
https://goo.gl/49UMja القاهرة  

٢٠١٨/٠٨/٢٦  2018 8 26         مصطفى عبد العزيز مصطفى كامل 
نيابة أمن دكلة 

 عسكرية/
https://goo.gl/49UMja القاهرة  

٢٠١٨/٠٨/٢٦  2018 8 26         فايز عبد الوكيل إبراهيم 
نيابة أمن دكلة 

 عسكرية/
https://goo.gl/49UMja القاهرة  

٢٠١٨/٠٨/٢٦  2018 8 26         أحمد حمادة عبد السبلـ 
نيابة أمن دكلة 

 عسكرية/
https://goo.gl/49UMja القاهرة  

٢٠١٨/٠٨/٢٦  2018 8 26         أحمد سيد حسين أبو كبير 
نيابة أمن دكلة 

 عسكرية/
https://goo.gl/49UMja القاهرة  

٢٠١٨/٠٨/٢٦  2018 8 26         باهر سيد عبد ربه 
ة نيابة أمن دكؿ

 عسكرية/
https://goo.gl/49UMja القاهرة  

٢٠١٨/٠٨/٢٦  2018 8 26         على عبد الوهاب عمارة 
نيابة أمن دكلة 

 عسكرية/
https://goo.gl/49UMja القاهرة  

٢٠١٨/٠٨/٢٦  2018 8 26         عبد هللا مصطفى الرفاعي 
نيابة أمن دكلة 

 عسكرية/
https://goo.gl/49UMja القاهرة  
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٢٠١٨/٠٨/٢٦  2018 8 26         عصاـ عادؿ سلطاف 
نيابة أمن دكلة 

 عسكرية/
https://goo.gl/49UMja القاهرة  

٢٠١٨/٠٨/٢٦  2018 8 26         حمد محمد سليمافأسامة ـ 
نيابة أمن دكلة 

 عسكرية/
https://goo.gl/49UMja القاهرة  

            

 الرابط المحافظة مكاف الظهور السنة الشهر اليوـ السنة الشهر اليوـ السن االسم تاريخ النشر

٢٠١٨/٠٩/٠٢ http://bit.do/ewtAf   النيابة العسكرية 2018 9 1 2018 7 5   ماهر سيد عمراف   

٢٠١٨/٠٩/٠٤  2018 9 4         إبراهيم محمد إبراهيم الدهشاف 
نيابة أمن دكلة 

 عسكرية/
http://bit.do/ewtC8 القاهرة  

٢٠١٨/٠٩/٠٤  2018 9 4         م السيد أحمدمحمود محمد عل 
نيابة أمن دكلة 

 عسكرية/
http://bit.do/ewtC8 القاهرة  

٢٠١٨/٠٩/٠٤  2018 9 4         عبد المقصود محمد عبد الحافظ 
نيابة أمن دكلة 

 عسكرية/
http://bit.do/ewtC8 القاهرة  

٢٠١٨/٠٩/٠٤  2018 9 4         رضا حسن الصادؽ 
نيابة أمن دكلة 

 عسكرية/
http://bit.do/ewtC8 القاهرة  

٢٠١٨/٠٩/٠٤  2018 9 4         أحمد حمدم سليماف عطيه 
نيابة أمن دكلة 

 عسكرية/
http://bit.do/ewtC8 القاهرة  

٢٠١٨/٠٩/٠٤  2018 9 4         عطيه شحاته عبد الجواد 
نيابة أمن دكلة 

 عسكرية/
http://bit.do/ewtC8 القاهرة  

٢٠١٨/٠٩/٠٤  2018 9 4         محمد السيد محمد أحمد 
نيابة أمن دكلة 

 عسكرية/
http://bit.do/ewtC8 القاهرة  

٢٠١٨/٠٩/٠٤  2018 9 4         السيد محمد السيد عطيه 
نيابة أمن دكلة 

 عسكرية/
http://bit.do/ewtC8 القاهرة  

٢٠١٨/٠٩/٠٤  2018 9 4         عمرك إسماعيل حنفي 
نيابة أمن دكلة 

 عسكرية/
http://bit.do/ewtC8 القاهرة  

٢٠١٨/٠٩/٠٤  2018 9 4         مبارؾ كهب هللا عباس 
نيابة أمن دكلة 

 عسكرية/
http://bit.do/ewtC8 القاهرة  

٢٠١٨/٠٩/٠٤  2018 9 4         أحمد عبد ربه عطيه علي 
نيابة أمن دكلة 

 عسكرية/
http://bit.do/ewtC8 القاهرة  

٢٠١٨/٠٩/٠٤  2018 9 4         سيد عبد الرحيم عبد العزيز 
نيابة أمن دكلة 

 عسكرية/
http://bit.do/ewtC8 القاهرة  

٢٠١٨/٠٩/٠٤ http://bit.do/ewtC8 القاهرةنيابة أمن دكلة  2018 9 4         رباب إبراهيم محمد   
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 كريةعس/

٢٠١٨/٠٩/٠٤  2018 9 4         حسني محمود بشير عباس 
نيابة أمن دكلة 

 عسكرية/
http://bit.do/ewtC8 القاهرة  

٢٠١٨/٠٩/٠٤  2018 9 4         صبلح عبد الرحمن أحمد سالم 
نيابة أمن دكلة 

 عسكرية/
http://bit.do/ewtC8 القاهرة  

٢٠١٨/٠٩/٠٤  2018 9 4         أشرؼ عبد هللا محمد علي 
نيابة أمن دكلة 

 عسكرية/
http://bit.do/ewtC8 القاهرة  

٢٠١٨/٠٩/٠٩ http://bit.do/ewD35 القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا 2018 9 9         عبد الحفيظ شهاب عبد الصبور محمد    

٢٠١٨/٠٩/٠٩ http://bit.do/ewD35 القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا 2018 9 9         ايمن دياب السيد   

٢٠١٨/٠٩/٠٩ http://bit.do/ewD35 القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا 2018 9 9         محمد عمر عثماف احمد   

٢٠١٨/٠٩/٠٩ http://bit.do/ewD35 القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا 2018 9 9         محمد حسن حسين زكي   

٢٠١٨/٠٩/٠٩ http://bit.do/ewD35 القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا 2018 9 9         عبد الرحمن محمد علي مصطفى   

٢٠١٨/٠٩/٠٩ http://bit.do/ewD35 القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا 2018 9 9         محمد ناصر ابراهيم ابراهيم   

٢٠١٨/٠٩/٠٩ http://bit.do/ewD35 القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا 2018 9 9         عبد هللا احمد سعد توفيق   

٢٠١٨/٠٩/٠٩ http://bit.do/ewD35 القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا 2018 9 9         احمد عنتر بدكم   

٢٠١٨/٠٩/٠٩ http://bit.do/ewD35 القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا 2018 9 9         مجدم عبد المقصود علي   

٢٠١٨/٠٩/٠٩ http://bit.do/ewD35 قاهرةاؿ نيابة أمن الدكلة العليا 2018 9 9         أحمد محمد إبراهيم هاركف   

٢٠١٨/٠٩/٠٩ http://bit.do/ewD35 القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا 2018 9 9         أسامة السيد محمد أحمد   

٢٠١٨/٠٩/٠٩ http://bit.do/ewD35 القاهرة ف الدكلة العليانيابة أـ 2018 9 9         إبراهيم السيد إبراهيم   

٢٠١٨/٠٩/٠٩ http://bit.do/ewD35 القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا 2018 9 9         عبد العزيز سلماف محمد   

٢٠١٨/٠٩/٠٩ http://bit.do/ewD35 القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا 2018 9 9         أحمد طلعت كماؿ السيد السيد   

٢٠١٨/٠٩/٠٩ http://bit.do/ewD35 القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا 2018 9 9         حسين يوسف إسماعيل   

٢٠١٨/٠٩/٠٩ http://bit.do/ewD35 القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا 2018 9 9         يم حلمى ذكيمحمد إبراق   

٢٠١٨/٠٩/٠٩ http://bit.do/ewD35 القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا 2018 9 9         عمر حسن محمد خليل   

٢٠١٨/٠٩/٠٩ http://bit.do/ewD35 القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا 2018 9 9         هانى أحمد بكرم   

٢٠١٨/٠٩/١٢  2018 9 12         مدحت محمد زكي محمد 
نيابة أمن دكلة 

 عسكرية/
http://bit.do/ewSpo القاهرة  

٢٠١٨/٠٩/١٢ http://bit.do/ewSpo القاهرةنيابة أمن دكلة  2018 9 12         محمد ماهر حسين عبد ربه   
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 عسكرية/

٢٠١٨/٠٩/١٢  2018 9 12         أحمد محمد سعد صبرم  
نيابة أمن دكلة 

 عسكرية/
http://bit.do/ewSpo القاهرة  

٢٠١٨/٠٩/١٢  2018 9 12         سعيد توفيق بدكم 
نيابة أمن دكلة 

 عسكرية/
http://bit.do/ewSpo القاهرة  

٢٠١٨/٠٩/١٢  2018 9 12         هاني أحمد بكر إسماعيل 
نيابة أمن دكلة 

 عسكرية/
http://bit.do/ewSpo القاهرة  

٢٠١٨/٠٩/١٢  2018 9 12         عمر حسين محمد خليل 
نيابة أمن دكلة 

 عسكرية/
http://bit.do/ewSpo القاهرة  

٢٠١٨/٠٩/١٢  2018 9 12         سبلمة إبراهيم مسلم 
نيابة أمن دكلة 

 عسكرية/
http://bit.do/ewSpo القاهرة  

٢٠١٨/٠٩/١٢  2018 9 12         إسبلـ عمرك إبراهيم 
نيابة أمن دكلة 

 عسكرية/
http://bit.do/ewSpo القاهرة  

٢٠١٨/٠٩/١٢  2018 9 12         مصطفي عبد الحميد حنفي  
نيابة أمن دكلة 

 عسكرية/
http://bit.do/ewSpo رةالقاق  

٢٠١٨/٠٩/١٢  2018 9 12         ياسر سلطاف محمد السيد 
نيابة أمن دكلة 

 عسكرية/
http://bit.do/ewSpo القاهرة  

٢٠١٨/٠٩/١٢  2018 9 12         محمد نجيب محمد مصطفي  
دكلة نيابة أمن 

 عسكرية/
http://bit.do/ewSpo القاهرة  

٢٠١٨/٠٩/١٢  2018 9 12         محمد سعد محمد عبد القوم 
نيابة أمن دكلة 

 عسكرية/
http://bit.do/ewSpo القاهرة  

٢٠١٨/٠٩/١٢  2018 9 12         أحمد حسن عبد العزيز عطيه 
نيابة أمن دكلة 

 عسكرية/
http://bit.do/ewSpo القاهرة  

٢٠١٨/٠٩/١٢  2018 9 12         كريم أحمد عبد العزيز 
نيابة أمن دكلة 

 عسكرية/
http://bit.do/ewSpo القاهرة  

٢٠١٨/٠٩/١٢  2018 9 12         خليل مسعدأحمد محمد  
نيابة أمن دكلة 

 عسكرية/
http://bit.do/ewSpo القاهرة  

٢٠١٨/٠٩/١٢  2018 9 12         عبد الناصر محمد السيد 
نيابة أمن دكلة 

 عسكرية/
http://bit.do/ewSpo القاهرة  

٢٠١٨/٠٩/١٢  2018 9 12         محمود سالم عبد الحميد 
نيابة أمن دكلة 

 عسكرية/
http://bit.do/ewSpo القاهرة  

٢٠١٨/٠٩/١٢  2018 9 12         محمد محمد مصطفي كماؿ 
نيابة أمن دكلة 

 عسكرية/
http://bit.do/ewSpo القاهرة  
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٢٠١٨/٠٩/١٥ https://goo.gl/UnRZ1z القاهرة نيابة عين شمس 2018 9 15 2018 6     عبد العزيز احمد عبد العزيز   

٢٠١٨/٠٩/١٦  2018 9 16         إبراهيم رضا علي أحمد 
نيابة أمن دكلة 

 عسكرية/
https://goo.gl/RVTecp القاهرة  

٢٠١٨/٠٩/١٦  2018 9 16         مهدم محمد عبد السبلـ 
نيابة أمن دكلة 

 عسكرية/
https://goo.gl/RVTecp القاهرة  

٢٠١٨/٠٩/١٦  2018 9 16         محمود السيد محمد سليم 
نيابة أمن دكلة 

 عسكرية/
https://goo.gl/RVTecp ةالقاهر  

٢٠١٨/٠٩/١٦  2018 9 16         محمد حسن محمود الحبلب 
نيابة أمن دكلة 

 عسكرية/
https://goo.gl/RVTecp القاهرة  

٢٠١٨/٠٩/١٦  2018 9 16         عودة عواد حماد سالم 
أمن دكلة  نيابة

 عسكرية/
https://goo.gl/RVTecp القاهرة  

٢٠١٨/٠٩/١٦  2018 9 16         محمد عبلء محمد السيد 
نيابة أمن دكلة 

 عسكرية/
https://goo.gl/RVTecp القاهرة  

٢٠١٨/٠٩/١٦  2018 9 16         عماد مرجاف دياب  
نيابة أمن دكلة 

 عسكرية/
https://goo.gl/RVTecp القاهرة  

٢٠١٨/٠٩/١٦  2018 9 16         أحمد علي محمود  
نيابة أمن دكلة 

 عسكرية/
https://goo.gl/RVTecp القاهرة  

٢٠١٨/٠٩/١٦  2018 9 16         هيم محمد سبلمةإبرا  
نيابة أمن دكلة 

 عسكرية/
https://goo.gl/RVTecp القاهرة  

٢٠١٨/٠٩/١٦  2018 9 16         محمد محمود إبراهيم حمودة  
نيابة أمن دكلة 

 عسكرية/
https://goo.gl/RVTecp القاهرة  

٢٠١٨/٠٩/١٦  2018 9 16         نجيب محمد محمد مسعود   
نيابة أمن دكلة 

 عسكرية/
https://goo.gl/RVTecp القاهرة  

٢٠١٨/٠٩/١٦  2018 9 16         أحمد منير محمد أبو العطا  
نيابة أمن دكلة 

 عسكرية/
https://goo.gl/RVTecp القاهرة  

٢٠١٨/٠٩/١٦  2018 9 16         عبد اللطيف رياض إبراهيم   
نيابة أمن دكلة 

 عسكرية/
https://goo.gl/RVTecp القاهرة  

٢٠١٨/٠٩/١٦  2018 9 16         كريم عبد الحكم حسين   
نيابة أمن دكلة 

 سكريةع/
https://goo.gl/RVTecp القاهرة  

٢٠١٨/٠٩/١٦  2018 9 16         جمعة رجب إبراهيم  
نيابة أمن دكلة 

 عسكرية/
https://goo.gl/RVTecp القاهرة  

٢٠١٨/٠٩/١٦  2018 9 16         محمد لطفى عبد الحميد الحاكم  
نيابة أمن دكلة 

 عسكرية/
https://goo.gl/RVTecp القاهرة  
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٢٠١٨/٠٩/١٦  2018 9 16         أحمد محمد خليفة  
نيابة أمن دكلة 

 عسكرية/
https://goo.gl/RVTecp القاهرة  

٢٠١٨/٠٩/١٦  2018 9 16         د عبد الحميد زكاؿعيد محم 
نيابة أمن دكلة 

 عسكرية/
https://goo.gl/RVTecp القاهرة  

٢٠١٨/٠٩/١٨ http://bit.do/exftP القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا 2018 9 18         علي إبراهيم مهراف   

٢٠١٨/٠٩/١٨ http://bit.do/exftP القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا 2018 9 18         عبد الحميد طارؽ عبد الحميد   

٢٠١٨/٠٩/١٨ http://bit.do/exftP القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا 2018 9 18         محمد إيهاب محمد محمد   

٢٠١٨/٠٩/١٨ http://bit.do/exftP القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا 2018 9 18         مصطفي عبد الغفار مصطفي   

٢٠١٨/٠٩/١٨ http://bit.do/exftP القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا 2018 9 18         محمد عبد الحميد حساف   

٢٠١٨/٠٩/١٨ http://bit.do/exftP القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا 2018 9 18         محمد حسين أبو زيد   

٢٠١٨/٠٩/١٨ http://bit.do/exftP اهرةالق نيابة أمن الدكلة العليا 2018 9 18         محمد خالد علي حسن   

٢٠١٨/٠٩/١٨ http://bit.do/exftP القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا 2018 9 18         عبد المنعم محمد سعيد   

٢٠١٨/٠٩/١٨ http://bit.do/exftP القاهرة لدكلة العليانيابة أمن ا 2018 9 18         عادؿ محمد علي محمد   

٢٠١٨/٠٩/١٨ http://bit.do/exftP القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا 2018 9 18         أحمد السيد محمود   

٢٠١٨/٠٩/١٨ http://bit.do/exftP القاهرة ابة أمن الدكلة العلياني 2018 9 18         ناصر محمد مصطفي   

٢٠١٨/٠٩/١٨ http://bit.do/exftP القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا 2018 9 18         إبراهيم محمد إبراهيم محمود   

٢٠١٨/٠٩/١٨ http://bit.do/exftP القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا 2018 9 18         أحمد عيسي متولي   

٢٠١٨/٠٩/١٨ http://bit.do/exftP القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا 2018 9 18         حسين معوض عبد الفضيل   

٢٠١٨/٠٩/١٨ http://bit.do/exftP القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا 2018 9 18         د عبد العزيز مهدم سعيدمحمو   

٢٠١٨/٠٩/١٨ http://bit.do/exftP القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا 2018 9 18         عبد هللا محمد عبد الواحد   

٢٠١٨/٠٩/١٨ http://bit.do/exftP القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا 2018 9 18         طارؽ محمد ياسين    

٢٠١٨/٠٩/١٨ http://bit.do/exftP القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا 2018 9 18         .حمدم محمد محمود   

٢٠١٨/٠٩/٢٠ http://bit.do/exfxj القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا 2018 9 20         شريف محمد مصطفى جودة   

٢٠١٨/٠٩/٢٠ http://bit.do/exfxj القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا 2018 9 20         محمد إسماعيل رمضاف   

٢٠١٨/٠٩/٢٠ http://bit.do/exfxj القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا 2018 9 20         ياسر رمضاف يوسف حسين   

٢٠١٨/٠٩/٢٠ http://bit.do/exfxj رةالقاق نيابة أمن الدكلة العليا 2018 9 20         محمد سيد محمد إبراهيم   

٢٠١٨/٠٩/٢٠ http://bit.do/exfxj القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا 2018 9 20         األمير سيد حسن إبراهيم   
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٢٠١٨/٠٩/٢٠ http://bit.do/exfxj القاهرة من الدكلة العليانيابة أ 2018 9 20         رضا إبراهيم محمود تميم   

٢٠١٨/٠٩/٢٠ http://bit.do/exfxj القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا 2018 9 20         ممدكح محمد مصطفى أك جودة   

٢٠١٨/٠٩/٢٠ http://bit.do/exfxj القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا 2018 9 20         أحمد محمد طارؽ الجبلب    

٢٠١٨/٠٩/٢٠ http://bit.do/exfxj القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا 2018 9 20         على محمد حامد   

٢٠١٨/٠٩/٢٣ https://bit.ly/2R40Dsc القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا 2018 9 23         الح عبد الجوادماجد محمد ص   

٢٠١٨/٠٩/٢٣ https://bit.ly/2R40Dsc القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا 2018 9 23         عمر محمد عبد الجواد عبد الرحيم   

٢٠١٨/٠٩/٢٣ https://bit.ly/2R40Dsc القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا 2018 9 23         مجدم مغاكرم عبد السبلـ   

٢٠١٨/٠٩/٢٣ https://bit.ly/2R40Dsc القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا 2018 9 23         تامر محمد عبد الحميد علي   

٢٠١٨/٠٩/٢٣ https://bit.ly/2R40Dsc القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا 2018 9 23         عبد الرحمن إسماعيل عبد الرحمن   

٢٠١٨/٠٩/٢٣ https://bit.ly/2R40Dsc القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا 2018 9 23         محمود محمد عبد الصبور   

٢٠١٨/٠٩/٢٣ https://bit.ly/2R40Dsc القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا 2018 9 23         كليد مدبولي أحمد سيد   

٢٠١٨/٠٩/٢٣ https://bit.ly/2R40Dsc القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا 2018 9 23         د حامد إسماعيل جودةأحم   

٢٠١٨/٠٩/٢٣ https://bit.ly/2R40Dsc القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا 2018 9 23         معتز علي السعيد محمود   

٢٠١٨/٠٩/٢٣ https://bit.ly/2R40Dsc القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا 2018 9 23         أحمد عز الرجاؿ إسماعيل   

٢٠١٨/٠٩/٢٣ https://bit.ly/2R40Dsc القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا 2018 9 23         عماد الدين عثماف علي   

٢٠١٨/٠٩/٢٣ https://bit.ly/2R40Dsc القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا 2018 9 23         حمادة صابر عبد الحميد سعد   

٢٠١٨/٠٩/٢٣ https://bit.ly/2R40Dsc القاهرة من الدكلة العليانيابة أ 2018 9 23         خميس عبد المنعم مشرؼ   

٢٠١٨/٠٩/٢٣ https://bit.ly/2R40Dsc القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا 2018 9 23         أحمد عيسوم علي   

٢٠١٨/٠٩/٢٣ https://bit.ly/2R40Dsc القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا 2018 9 23         محمد أيمن عيسي رمضاف   

٢٠١٨/٠٩/٢٣ https://bit.ly/2R40Dsc القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا 2018 9 23         محمد أحمد عمر محمد   

٢٠١٨/٠٩/٢٣ https://bit.ly/2R40Dsc القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا 2018 9 23         محمد عبد المنعم السعيد   

٢٠١٨/٠٩/٢٣ https://bit.ly/2R40Dsc القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا 2018 9 23          محمد إبراهيم أحمد النجار    

٢٠١٨/٠٩/٢٥ https://bit.ly/2IjVkRt القاهرة نيابة مدينة نصر أكؿ  2018 9 24 2018 9 11 62 السيد أحمد عبد الحميد بجعر   

٢٠١٨/٠٩/٢٥ https://bit.ly/2DAKpUv القاهرة العليانيابة أمن الدكلة  2018 9 25         فاركؽ عبد الوهاب محمد علي   

٢٠١٨/٠٩/٢٥ https://bit.ly/2DAKpUv القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا 2018 9 25         رجب فهمي فهمي    

٢٠١٨/٠٩/٢٥ https://bit.ly/2DAKpUv القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا 2018 9 25         سيد عرفة عبد القادر   
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٢٠١٨/٠٩/٢٥ https://bit.ly/2DAKpUv القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا 2018 9 25         منصور غانم مسلم   

٢٠١٨/٠٩/٢٥ https://bit.ly/2DAKpUv القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا 2018 9 25         يد صابر محمدعبد الحم   

٢٠١٨/٠٩/٢٥ https://bit.ly/2DAKpUv القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا 2018 9 25         عماد سبلمة عبد الرحيم   

٢٠١٨/٠٩/٢٥ https://bit.ly/2DAKpUv القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا 2018 9 25         هبلؿ جودة عبد العزيز   

٢٠١٨/٠٩/٢٥  
إسماعيل عبد الوهاب السيد 

 إسماعيل
https://bit.ly/2DAKpUv القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا 2018 9 25          

٢٠١٨/٠٩/٢٥ https://bit.ly/2DAKpUv القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا 2018 9 25         مصطفي كماؿ عبدق   

٢٠١٨/٠٩/٢٥ https://bit.ly/2DAKpUv القاهرة دكلة العليانيابة أمن اؿ 2018 9 25         محمد ناجي محمد إبراهيم   

٢٠١٨/٠٩/٢٥ https://bit.ly/2DAKpUv القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا 2018 9 25         مصطفي محمد محمد كماؿ   

٢٠١٨/٠٩/٢٥ https://bit.ly/2DAKpUv القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا 2018 9 25         لبصيرأحمد أبو القاسم عبد ا   

٢٠١٨/٠٩/٢٥ https://bit.ly/2DAKpUv القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا 2018 9 25         إبراهيم عبد الرحمن عبد الحميد   

٢٠١٨/٠٩/٢٥ https://bit.ly/2DAKpUv القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا 2018 9 25         مدحت أحمد محمد البيك   

٢٠١٨/٠٩/٢٥ https://bit.ly/2DAKpUv القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا 2018 9 25         حسين أحمد محمود أبو هميلة   

٢٠١٨/٠٩/٢٥ https://bit.ly/2DAKpUv القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا 2018 9 25         أحمد قدرم محمد عبد الرحمن   

٢٠١٨/٠٩/٢٥ https://bit.ly/2DAKpUv القاهرة لدكلة العليانيابة أمن ا 2018 9 25         عبد العزيز عمر محمد   

٢٠١٨/٠٩/٢٥ https://bit.ly/2DAKpUv القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا 2018 9 25         محمود بدكم عبد الفتاح    

٢٠١٨/٠٩/٢٥ https://bit.ly/2DAKpUv القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا 2018 9 25          محمود هبلؿ هبلؿ    

٢٠١٨/٠٩/٣٠  https://bit.ly/2zJx7Br القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا 2018 9 30         أحمد عصاـ حسانين 

٢٠١٨/٠٩/٣٠  https://bit.ly/2zJx7Br القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا 2018 9 30         محمد عبد المجيد محمد فضل 

٢٠١٨/٠٩/٣٠  https://bit.ly/2zJx7Br القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا 2018 9 30         يوسف شعباف عيد محمد 

٢٠١٨/٠٩/٣٠  https://bit.ly/2zJx7Br القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا 2018 9 30         محمد قرني شعباف عبد اللطيف 

٢٠١٨/٠٩/٣٠  https://bit.ly/2zJx7Br القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا 2018 9 30         يوسف علي طه حسن 

٢٠١٨/٠٩/٣٠  https://bit.ly/2zJx7Br القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا 2018 9 30         عبد الوهاب مدحت فاركؽ 

٢٠١٨/٠٩/٣٠  https://bit.ly/2zJx7Br القاهرة أمن الدكلة العليانيابة  2018 9 30         علي الدين عماد حمد 

٢٠١٨/٠٩/٣٠  https://bit.ly/2zJx7Br القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا 2018 9 30         ببلؿ محمد هاشم 

٢٠١٨/٠٩/٣٠  https://bit.ly/2zJx7Br القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا 2018 9 30         يوسف محمد حساـ 
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٢٠١٨/٠٩/٣٠  https://bit.ly/2zJx7Br القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا 2018 9 30         إبراهيم محمد قرني 

٢٠١٨/٠٩/٣٠  https://bit.ly/2zJx7Br القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا 2018 9 30         كليد عبلء محمد رمضاف 

٢٠١٨/٠٩/٣٠  https://bit.ly/2zJx7Br القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا 2018 9 30         محسن مصطفي عبد العزيز 

٢٠١٨/٠٩/٣٠  https://bit.ly/2zJx7Br القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا 2018 9 30         كائل السيد رمضاف 

٢٠١٨/٠٩/٣٠  https://bit.ly/2zJx7Br القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا 2018 9 30         مجدم محمد محمد عبد الحكيم 

٢٠١٨/٠٩/٣٠  https://bit.ly/2zJx7Br القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا 2018 9 30         سليماف محمد سليماف 

٢٠١٨/٠٩/٣٠  https://bit.ly/2zJx7Br القاهرة ة العليانيابة أمن الدكؿ 2018 9 30         كليد رمضاف أبو سريع 

٢٠١٨/٠٩/٣٠  https://bit.ly/2zJx7Br القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا 2018 9 30         مجدم محمد محمد كماؿ 

٢٠١٨/٠٩/٣٠  https://bit.ly/2zJx7Br القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا 2018 9 30         داكد خيرت سليماف أك ستيت 

٢٠١٨/٠٩/٣٠  https://bit.ly/2zJx7Br القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا 2018 9 30         محمد أحمد عبد الفتاح إسماعيل 

٢٠١٨/٠٩/٣٠  https://bit.ly/2zJx7Br القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا 2018 9 30         مصطفي عبد المجيد حنفي 
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عًف دولة 
 

 الرابط المحافظة المكاف الحدث تاريخ النشر

٢٠١٨/٠٧/٠٢  
عشاف نزؿ قاؿ ال لقانوف  سنين سجن 3عبد الرحمن طارؽ موكا قضي حكم 

 التظاهر، كبعد ماقضى مدة العقوبة اتعمله قضية من الداخل فيها ست اشهر 
http://bit.do/eoNPf القاهرة    

٢٠١٨/٠٧/٠٢  

تجديد حظر التجوؿ المفركض على بعض مناطق شماؿ سيناء منذ أكتوبر 

ء الصادر اليوـ، اإلثنين، المناطق من غرب يشمل قرار رئيس الوزرا. 2014

العريش كحتى رفح، كمن تل رفح كحتى العوجة، كمن العوجة حتى جبل 

صباحنا، باستثناء مدينة العريش من  6مساءن كحتى  7كيبدأ الحظر من .  الحبلؿ

 صباحنا 5الواحدة صباحنا حتى 

  
شماؿ 

 سيناء
http://bit.do/eoNQL  

٢٠١٨/٠٧/٠٣  
ألكؿ مرة في تاريخ مصر نواب البرلماف يعفوا نفسهم من دفع ام ضرائب 

 للدكلة 
https://goo.gl/F4tBKp القاهرة البرلماف  

٢٠١٨/٠٧/٠٤  

سنة، كالدق متوفي كهو عندق سنتين، يادكب  ١٦احمد ربيع الطفل اللى عندق 

شهادة اإلعدادية ك ظبط نفسه ك كرقه علشاف يركح السوداف ياخد اخد اؿ

الشهادة الثانوية من هناؾ، زم آالؼ الطبلب المصريين اللى بيفكركا نفس 

التفكير علشاف يستفيدكا من امتياز التنسيق في الدخوؿ كليات قمة بمجموع 

ق قليل عن اللى معاهم ثانوية مصرية، اتقبض عليه من المطار اثناء سفر

يوـ اهله ميعرفوش عنه ام حاجة اتعرض خبللها لػ  ٥٧السوداف كفضل 

يوـ تواصلوا مع كالدته تركح تستلمه  ٥٧التعذيب، بعد اؿ #القسرم ك _االختفاء#

الدكلة علشاف هو طفل الزـ كلى امرق يستلمه، راحت كالدته _امن#من مقر 

بت كنزلوهم على فاطمة السيد تستلمه فاخفوها يومين اتهانت كاتعذ/ االرملة

سوريا ينضم لجماعات، كاف كالدته #ذمة قضية اتهموا احمد فيها انه كاف مسافر 

 هي اللى محرضاق

https://bit.ly/2KC5260 القاهرة أمن الدكلة  

٢٠١٨/٠٧/٠٤  
تين، شهور، علي تجاكزق للحد االقصي للحبس االحتياطي السن 8بعد اكتر من 

 يوـ  45جعفر _هشاـ#الجنايات تقرر تجديد حبس الصحفي 
https://goo.gl/R22opB القاهرة سجن العقرب  
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٢٠١٨/٠٧/٠٤  

عامنا، مُعلم، دكف سند من  43السيد محمد خليل، / اعتقاؿ المواطن المصرم

القانوف، أثناء إجرائه عدد من فقد تم اعتقاله تعسفينا، دكف سند من . القانوف

، 2018تموز /يوليو 02، في (الزقازيق)الفحوصات الطبية  بمستشفي المبرة 

على يد قوات األمن المصرية، كاقتادته إلى مكاف غير معلوـ، كلم يعلم ذكيه 

 -يذكر أنه من أبناء مركز الحسينية . مكاف اعتقاله كال سبب اعتقاله حتى اآلف

 من األبناء 2يعمل مُعلم باألزهر الشريف، متزكج كلديه محافظة الشرقية، ك

مستشفى المبرة 

 بالزقازيق
https://goo.gl/PJm556 الشرقية  

٢٠١٨/٠٧/٠٥  

أثناء حضركق للمراقبة بعد اخبلء سبيله ألقي القبض مرة أخرل على محمد 

كرة الكلية تم حبسه خمسة عشرنا عادؿ فهمي كبقرار من رئيس نيابة المنص

يومنا على ذمة التحقيق معه في قضية جديدة، كالموجه له فيها اتهامات بقيادة 

هدفها التحريض على  (أبريل 6حركة )جماعة أسست على خبلؼ القانوف 

كبهذا يصبح محمد . كراهية الدكلة كمؤسساتها باإلضافة لنشر أخبار كاذبة

 5606يث تضاؼ قضية اليوـ إلى القضية رقم محبوسنا على ذمة قضيتين؛ بح

 يومنا16إدارم أجا، كالمحبوس حالينا على ذمتها منذ  2018لسنة 

https://goo.gl/4rYA8h الدقهلية المنصورة  

٢٠١٨/٠٧/٠٧  
طة الشر.. في منطقة تعجّ بسيارات جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة

 تطارد الباعة الجائلين بجوار المترك بحلواف
http://bit.do/eo5G9 القاهرة حلواف  

٢٠١٨/٠٧/٠٨  

موظف بكهرباء الغربية يعتصم كيقيّد نفسه بالسبلسل بمقر الشركة احتجاجنا 

كشفه  أشهر لما قاؿ أنه بسبب 6على نقله تعسفينا كحرمانه من راتبه لمدة 

 تركيب عدادات مخالفة لدل أحد المواطنين

http://bit.do/epawc الغربية    

٢٠١٨/٠٧/١٠  

اقتحم عدد من قوات األمن الوطني المكتبة كمعهم  مباحث المصنفات كالملكية 

البراء “الفكرية، كقامت بالسؤاؿ عن بعض الكتب كألقت القبض على الشاب 

موظفين كانوا في المكتبة في ذلك الوقت، فتاة  3، من بين ”حسن عبدالحميد

 كتم اقتياد البراء إلى قسم شرطة قصر النيل، . ”أحمد حامد“كشاب يدعى 

http://bit.do/eqm8x القاهرة كسط البلد  

٢٠١٨/٠٧/١١  

كمة الصادر أمس بإخبلء سبيل الكاتب بينما كاف ينتظر الجميع تنفيذ قرار المح

آالؼ جنيهنا،  جاء قرارا  10الصحفى عادؿ صبرل، بعد سدادق كفالة قيمتها 

مفاجئا لنيابة أمن الدكلة العليا، بالتجمع الخامس، عصر الثبلثاء، بفتح التحقيق 

 مع الكاتب الصحفى عادؿ صبرل، على ذمة قضية جديدة 

http://bit.do/eqnab ةالقاهر نيابة أمن الدكلة العليا  

٢٠١٨/٠٧/١١  

ككيل نيابة مصر الجديدة كنجل نائب رئيس محكمة النقض يعتدم على سيدة 

كاطفالها لبلستيبلء علي مسكنها بمكرـ عبيد مدينة نصر كيكرر التعدم أماـ 

 النجدة كداخل القسم

http://bit.do/essW4 القاهرة مدينة نصر  
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٢٠١٨/٠٧/١٢  

انتهاكات كتعنت في المعاملة يتعرض لها المحامين بمجرد أف تطأ أقدامهم 

داخل مبنى نيابة أمن الدكلة العليا بالتجمع الخامس، ما بين المنع من الدخوؿ أك 

 يقاتالتحفظ على هواتفهم المحمولة أك االنتظار لساعات طويلة لحضور التحق

http://bit.do/eqqqF القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  

٢٠١٨/٠٧/١٢ http://bit.do/eqqra قنا المحكمة العسكرية مصر تحاكم طالبي اللجوء السوريين عسكرم    

٢٠١٨/٠٧/١٥  

نوفمبر  29انا جوزم اتقبض عليه يوـ " بد هللا علي لساف زكجة المتهم ناجي ع

، من المستشفي اللي كنت بولد فيها ساعتها، ناس كانوا راكبين عربية 2016

شهور مختفي لحد ما  5ميكركباص كقفوق تحت المستشفى كخدكق، كفضل 

عرفت إنه ظهر في النيابة، كمش عارفة اشوفه أك أخليه يشوؼ بنته اللي 

 اتولدتمشافهاش من ساعة ما 

http://bit.do/er52R القاهرة    

٢٠١٨/٠٧/١٦  

كشف مصدر حكومي أف السلطات األمنية المتواجدة على الكمائن التي تفصل 

، تلقت تعليمات مؤخرا بضركرة منع أم "المعدية"غرب قناة السويس عن شرقها 

إعادته لمدف الداخل كالقنطرة سيناء من دخولها، ك#مواطن مسجل في شماؿ 

القاهرة كاإلسماعيلية، مالم يكن بحوزته تصريح رسمي بالمركر #، ك (غرب)

 صادر من المحافظة، كمدكف اسمه في كشوفات تزكد بها الكمائن األمنية

http://bit.do/er5RB سيناء قناة السويس  

٢٠١٨/٠٧/١٧ http://bit.do/er5UA القاهرة   «الخبليا العنقودية»عامنا لػطفلين في  15السجن ك 16المؤبد لػ   

٢٠١٨/٠٧/١٨  
سحب جواز سفر المحامية ماهينور المصرم في مطار القاهرة دكف مسوغ 

 قانوني
http://bit.do/er5R2 القاهرة مطار القاهرة  

٢٠١٨/٠٧/١٨  

قاؿ محمدم على، أحد سكاف جزيرة الوراؽ، إنهم فوجئوا صباح اليوـ بتلقيهم 

من أهالي الجزيرة، بإحالتهم للمحاكمة في اتهامهم  22إخطارا على يد محضر لػ

كأشار علي، إلى أف هذا اإلخطار يضم سيدة تدعي . بالتظاهر بدكف تصريح

كلفت . رأة مسنة غير قادرة على الحركة، كهي اـ”زينب عبدالستار كامل“

المحمدم إلى أف األهالي سبق كأف عقدكا اجتماعا لمناقشة تطورات األزمة 

التي انفجرت بينهم كبين قوات األمن خبلؿ محاكالت إخبلء الجزيرة بالقوة 

الجبرية كالتي أدت لوفاة شاب من األهالي، كمحاكلة التوصل لحلوؿ مرضية 

ال تتجدد أعماؿ العنف التي شهدتها الجزيرة من قبل، كهو  لكافة األطراؼ، حتي

 ما اعتبرته تحريات قسم الوراؽ تجمعا كتظاهرا بدكف تصريح

http://bit.do/er5TG القاهرة    

http://bit.do/eqqqF
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٢٠١٨/٠٧/١٩  

يقوـ كمين ابو صقل بالقاء القبض على ال قادـ من الشيخ زكيد كرفح بكميات 

رة بشكل يومى، كيتم حجزهم باالياـ فى االقساـ كاذاللهم ، بعد اف يقوؿ كبي

لهم الضابط ساعة كحتطلع، كاغلب من يتم القبض عليهم يركبوف من اماـ 

قسم الشيخ زكيد، كيتم الكشف عليهم كمعرفة اسماءهم فى الشيخ زكيد ، 

كف كمائن فى الطريق،تقوـ بتفتيشهم كالكشف عليهم، كيصل 6كيمركف على 

العريش بعد عناء طويل، يتم القبض عليهم فى كمين ابو صقل بشكل تعسفى، 

كاغلبهم طلبة كمرضى كمرافقى مرضى، اك من الذين يأتوف الى العريش 

لقضاء مصالح حكومية لعدـ كجود اغلب المصالح الحكومية فى الشيخ زكيد 

 .بسبب انقطاع الشبكات كالكهرباء

  
شماؿ 

 سيناء
http://bit.do/er5Zz  

٢٠١٨/٠٧/١٩  

أطفاؿ من منازلهم كآخر من أحد الكمائن   3ألقت قوات األمن القبض على 

طفل صدر بحقهم  56أطفاؿ آخرين  ك 5كصدر قرار بمد التدابير االحترازية لػ 

تأجيل الجلسة  )قرار استمرار حبسهم  كطفلين صدر بحقهم قرار إدارم تعسفي 

 رغم كجود المحامي ب

    http://bit.do/er52c  

٢٠١٨/٠٧/١٩  

حكمت المحكمة العسكرية أمس غيابي على الطفلين عبد الرحمن شكرم 

  185عاـ في القضية  15بالسجن  (عاـ17)إبراهيم كعبد المؤمن نصر قطب 

 عسكرية

http://bit.do/er52n القاهرة المحكمة العسكرية  

٢٠١٨/٠٧/٢٠  
ضابط يهين مواطن كيقطع بطاقته كيبقي باكراقه على األرض كيهينه عند 

 محاكلته التقاط أكراقه
http://bit.do/esheF القاهرة كمين  

٢٠١٨/٠٧/٢١  

يضغط علي اهل المواطن ماهر احمد عبد الهادم ككيل نيابة بني سويف 

جرجس توفيق الذم توفي أمس داخل مدرية امن بني سويف ليقوموا باستبلـ 

 الجثماف دكف تشريح كيرفض دخوؿ محامي مع شقيق المتوفي

http://bit.do/eshbq بني سويف درية امن بني سويف  

٢٠١٨/٠٧/٢١  
تنفيذ قرارات إزالة لمحاؿ تجارية بقرية الربع .. منفي كجود مكثف لقوات األ

 في بلطيم بكفر الشيخ
http://bit.do/eshbW كفر الشيخ قرية الربع  

٢٠١٨/٠٧/٢١  
الست دل اخدت غرز فى كشها بسبب اف ظابط امبارح ضربها، هى بائعه 

 بسيطه فى سوؽ سعد زغلوؿ 
    http://bit.do/eshdh  

٢٠١٨/٠٧/٢٣  
للمرة الثانية عرض اسبلـ خليل على النيابة قبل موعدق كتجديد حبسه في غياب 

 محاميه
http://bit.do/essXt القاهرة نيابة أمن الدكلة العليا  

http://bit.do/er5Zz
http://bit.do/er52c
http://bit.do/er52n
http://bit.do/esheF
http://bit.do/eshbq
http://bit.do/eshbW
http://bit.do/eshdh
http://bit.do/essXt
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٢٠١٨/٠٧/٢٨  

من عزبة محسن باإلسكندرية ، راح " د عوضمحمود سعد محمو"شاب اسمه 

بعد .عشاف يقضي الجيش بتاعه كبقي جندم في سبلح المظبلت بالشرقية 

مركر شهرين من التحاقه بفرقة المظبلت اللي كاف فيها تعب جدًا ، لكن الباشا 

قائد الوحدة اللي كاف بها رفض دخوله المستشفي في الكتيبة بدعوم أف 

لي حد قوله ، تم تعباف فترة لحد ما تدهورت حالته ، ع" بيتمارض"الشاب دق 

كبعدين في النهاية تم نقله للمستشفي العسكرم في القبة ء كالدكاترة شخصوا 

المرض أنه ضربة شمس كتطورت لحمي بسبب اإلهماؿ كعدـ تلقي العبلج ، 

 !!كظل في العناية المركزة حتي كافته المنية 

http://bit.do/esQPP الشرقية سبلح المظبلت  

٢٠١٨/٠٧/٣٠  

إبراهيم /قياـ قوات األمن بمحافظة العريش بالقبض التعسفي على الطفل

، من 2018يوليو  26، كذلك يوـ الخميس -سنوات 10-محمد إبراهيم شاهين 

محمود إبراهيم شاهين، كزكجته، دكف سند /منزله، هو ككالدق ككالدته، كعمه

 .القانوفمن 

 العريش
شماؿ 

 سيناء
http://bit.do/es2V8  

     

 الرابط المحافظة المكاف الحدث تاريخ النشر

٢٠١٨/٠٨/٠١  
حاكلت الدفاع عن معتقبلت .. معتقلة الغبلء التي ال نعرفها.. فريدة عاطف

 المترك فكاف مصيرها علقة كسجن ال تعرؼ متى ينتهي
http://bit.do/etu98 القاهرة مترك السادات  

٢٠١٨/٠٨/٠٢  
سنة، شقيق غادة نجيب من باب  17إلقاء القبض على اسبلـ محمد نجيب، 

 االنتقاـ منها
http://bit.do/etvgP القاهرة    

٢٠١٨/٠٨/٠٤  
أياـ بعد نشرق فيديو  8ف صبحي رزؽ  كإخفاؤق قسريا منذ القبض على المواط

 لرجل يأكل من الزبالة” فيسبوؾ“على صفحته بػ 
http://bit.do/etKKa القليوبية شبين القناطر  

٢٠١٨/٠٨/٠٤  

قوات امن االنقبلب تتعنت في تسليم جثماف الشهيد المغتاؿ بعد اخفاء قسرم 

شهور عبدهللا يوسف محمد ألسرته ، يذكر انه اعلنت قوات امن  ٣ر من اكث

مقتله فى مواجهات مسلحه  2018يوليو  31االنقبلب فى بياف كاذب لها يوـ 

مركز حقوقي كذب البياف كتوثيقهم اعتقاله اعزال  ١٥بمدينه العبور ، اكد اكثر من 

رق شرؽ بالعصاؼ 45من شارع  2018ابريل  28من قبل قوات شرطيه 

 كاخفائه قسرا طواؿ هذق الفترق  -االسكندرية 

http://bit.do/etKKL االسكندرية    

٢٠١٨/٠٨/٠٤  

الطفلة المصرية  2018أغسطس  4اعتقلت السلطات المصرية أمس الجمعة 

ار ك ذلك عقب اعتقالها تعسفيًا من مط -عاـ 17-” شركؽ محمد حسن المتولي“

القاهرة عقب عودتها من جمهورية أرض الصوماؿ ك من ثم تم اقتيادها لجهة 

 .مجهولة دكف إبداء أم أسباب قانونية

https://goo.gl/Soj1VP القاهرة مطار القاهرة  

http://bit.do/esQPP
http://bit.do/es2V8
http://bit.do/etu98
http://bit.do/etvgP
http://bit.do/etKKa
http://bit.do/etKKL
https://goo.gl/Soj1VP
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٢٠١٨/٠٨/٠٥  
د عليها تفاصيل اعتداء ضابط بجمارؾ بورسعي” كاتب“صحفية بالوطن تركم لػ 

 ”ضربني بالشبلليط كداس بجزمته على رأسى“: كسحلها
http://bit.do/etKMN بورسعيد    

٢٠١٨/٠٨/٠٥  

قوات الجيش مدعومة بآليات عسكرية تفجر عددنا من منازؿ المدنيين المهجرين 

اسي جنوب مدينة بمنطقتي الحرية كأبو حلو كتهدـ مدرسة أبوحلو للتعليم األس

 رفح بسيناء

 جنوب مدينة رفح
شماؿ 

 سيناء
http://bit.do/etKN9  

٢٠١٨/٠٨/٠٦  
ترفض تنفيذ قرار نيابة أمن الدكلة كتمنع  ٢إدارة سجن طرق شديد الحراسة 

 أسرة الصحفي المعتز بالله شمس الدين من زيارته
https://goo.gl/kBUrdQ القاهرة سجن طرق  

٢٠١٨/٠٨/٠٦ https://goo.gl/P5yBAu القاهرة محكمة جنح المعادم  الدكلة تنتقم من المدافعين عن حقوؽ اإلنساف بمحاكمة ذكيهم   

٢٠١٨/٠٨/٠٧  

ة الثالثة بالرغم من صدكر منع أسرة الصحفي معتز كدناف من الزيارة للمر

كما تم أخذ التصريح من أسرته من قبل . تصريح زيارة أهالي من قبل النيابة

احد العساكر المسؤكلين عن الزيارة كلم يتم إعادته اليهم كذلك لمنعهم من 

 .عمل محضر بالمنع

https://goo.gl/qWN9CQ القاهرة    

٢٠١٨/٠٨/١٨  
لعبة حبس عادؿ صبرم كشادم الغزالي .. الخركج من السجن إلى السجن

 فاعتقاؿ جديد.. شهور حبس ظلم فإخبلء ككفالة 9: تطارد خرـ
https://goo.gl/txdSo6 القاهرة    

٢٠١٨/٠٨/١٩  

هو مفركض حكومة دا كلد بيبع تيكت للكشاكيل ؼ المترك كالمحترـ اللي : فيديو

بلدنا بيضربه كعايز ينزله كالولد بيقولوا سيبني عايز اعيد حسبي هللا كنعم الوكيل 

 طيب ما تشغلوق في االستثمار

https://goo.gl/5kx7Ep القاهرة    

٢٠١٨/٠٨/٢٠  
زكجته تقوؿ  ..بعد رفض السلطات التركية تسليم هشاـ عبدهللا بطلب من مصر

 إف القوات األمنية اعتقلت شقيقه األكبر صباح اليوـ
https://goo.gl/95uKrd القاهرة    

٢٠١٨/٠٨/٢٢  

لليوـ الثالث علي التوالى مازاؿ قسم المنتزة أكؿ كمديرية أمن اإلسكندرية 

كرافضين تنفيذ قرار إخبلء  متعنتين مع عمر ماجد كمختار إبراهيم كأدهم محمد

 سبيلهم دكف أم سند قانوني 

https://goo.gl/s1nnWf االسكندرية المنتزق  

٢٠١٨/٠٨/٢٤  

فيه سبع مشجعين لنادم النجمة اللبناني قاؿ جم مصر يحضركا ماتش النجمة 

ف تيشرتات مكتوب عليها ألترا كاألهلي في البطولة العربية، كراحوا االستاد البسي

فاألمن قبض عليهم كهمه داخلين  (اسم الرابطة بتاعة النادم)سوبر نوڤا 

 الماتش كلسه محبوسين رغم اف النيابة أخلت سبيلهم

https://goo.gl/BWrgJqb القاهرة    

٢٠١٨/٠٨/٢٤  

عصوـ مرزكؽ بعد التفتيش، سحبهم كالدل اختفاء مبلغ كبير من منزؿ السفير ـ

سوؼ نتخذ إجراء . من حسابه فى البنك منذ عدة أياـ لدفع مصاريف جامعتى

 قانونى اليوـ

https://goo.gl/rTsJDY القاهرة    

٢٠١٨/٠٨/٢٥ https://goo.gl/D6ykfq بني سويف صرمركز نا " انتم كفرة" شرطي يقتحم كنيسة ببني سويف كيصيح بالقداس   

http://bit.do/etKMN
http://bit.do/etKN9
https://goo.gl/kBUrdQ
https://goo.gl/P5yBAu
https://goo.gl/qWN9CQ
https://goo.gl/txdSo6
https://goo.gl/5kx7Ep
https://goo.gl/95uKrd
https://goo.gl/s1nnWf
https://goo.gl/BWrgJqb
https://goo.gl/rTsJDY
https://goo.gl/D6ykfq
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٢٠١٨/٠٨/٢٨  

شهور من حصوله  8إعادة القبض على احمد محمد عماد ناصر من منزله بعد 

حين قبض عليه ألكؿ مرة كاف . سنوات في السجن 3على عفو رئاسي كقضائه 

 .عاما 15عمرق 

https://goo.gl/Km1h2f القاهرة    

٢٠١٨/٠٨/٢٨  
ضابط يعتدم على مواطن في كمين الميداف في العريش ألنه أراد اف يصطحب 

 عاما معه إلى الميكركباص كرفض اف يتركها كحدها 12ابنته ذات اؿ 
 العريش

شماؿ 

 سيناء
https://goo.gl/gFrVcp  

٢٠١٨/٠٨/٢٩  

المدرعات تطلق قنابل الغاز علي االهالي االف في ميت سلسيل بعد تظاهرات 

ضد محاكمة محمود كالد الطفلين المقتولين ك الهتافات االف يا محمود قوؿ 

 الحق انت برئ كال ال

https://goo.gl/gdkvBy الدقهلية ميت سلسيل  

٢٠١٨/٠٨/٢٩  

له اعتقاؿ من الداخليه الهالى ميت سلسيل من بيوتهم كحمله لهد اكجه حم

كالفتات كناصيات كل محبلت ميت سلسيل تأديبا لنزكلهم كقفات احتجاجيه 

 تضامنا مع محمود المتهم بقتل اكالدق

https://goo.gl/pyFqBV الدقهلية ميت سلسيل  

٢٠١٨/٠٨/٢٠  

المتهم بقتل طفليه، « محمود نظمي»بة شماؿ الدقهلية، قررت ضبط أشقاء نيا

كألقي القبض « ميت سلسيل»بتهمة التحريض على التظاهر التي شهدتها مدينة 

 .من المشاركين 300خبللها على 

https://goo.gl/8xn3WK الدقهلية ميت سلسيل  

     
 الرابط المحافظة المكاف الحدث رتاريخ النش

٢٠١٨/٠٩/٠١  
مشادة بين سائق كأمين شرطة بمدينة الشركؽ .. بسبب الخبلؼ على األجرة

 تتطور لعراؾ باأليدم بدأق الشرطي لينتهي باعتقاؿ السائق
https://goo.gl/32weQw القاهرة مدينة الشركؽ  

٢٠١٨/٠٩/٠٣  

 31أفراد من الحماية المدنية، عصر يوـ الجمعة  4ت قوة أمنية مكونة من دخل

، المسرح الخاص بقصر ثقافة بني سويف، بدعول إجراء 2018أغسطس 

كتعدل أفراد قوة الحماية . التفتيش المعتاد الخاص باحتياطات األمن كالسبلمة

ات إلى مدير قصر المدنية لفظنا على العاملين بقصر الثقافة، ككجهوا كذلك اإلهاف

 ثقافة بني سويف محمد عبد الوهاب

http://bit.do/ewtCZ بني سويف قصر ثقافة بني سويف  

٢٠١٨/٠٩/٠٤ http://bit.do/ewttZ القاهرة عزبة خير هللا «عزبة خير هللا»شباب صوركا فيلمنا عن تجارة المخدرات في  7القبض على    

https://goo.gl/Km1h2f
https://goo.gl/gFrVcp
https://goo.gl/gdkvBy
https://goo.gl/pyFqBV
https://goo.gl/8xn3WK
https://goo.gl/32weQw
http://bit.do/ewtCZ
http://bit.do/ewttZ
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٢٠١٨/٠٩/٠٤  

 -حي العبور  -من الشباب الذين تم توقيفهم في القاهرق  ٢٠٠اإلفراج عن 

مدينه اـ حوتب الجديدة، عقب حادث السفارة األمريكية، حيث تم حجزهم في 

سيناء #سجن مخصوص اسمه سجن العرايشه، شبيه بالمقرات األمنية بشماؿ 

فيها، تحت عنواف التحريات كالكشف عليهم، مع سؤاؿ كحيد  كاإلجراءات المتبعة

كليس عمليتهم الشاملة التي أغلقت كل .. ، ككأنه أختيارهم"جايين القاهرة ليه"

مصادر الدخل، كأف تواجدهم بالعاصمة تهم كليس ال يسأؿ عنه مواطن طالما 

 لم يمسك متلبساُ بمخالفة القانوف

http://bit.do/ewtFs القاهرة قسم قصر النيل  

٢٠١٨/٠٩/٠٤  
ظابط جيش قلّع سواؽ هدكمه ككقفه على سقف عربيته قداـ البنزينه اللى 

 بيموّف منها فى عز ضهر كشمس العريش
 العريش

شماؿ 

 سيناء
http://bit.do/ewtw2  

٢٠١٨/٠٩/٠٤  

ت حمدم من إثبات تلك التهم علي القاضي المرتشي باألدلة تمكن المحامي رفع

كتم بالفعل تحويل القاضي للتفتيش القضائي كفصله نهائيًا من منصبه كقرر 

القاضي المفصوؿ بمشاركة أهل زكجته الذين يشغلوف مناصب هامه في الدكلة 

 حاليًا أحدهم ككيل مجلس النواب الحالي ككذلك نائب رئيس لجنة االنتخابات

الرئاسية كنجحوا في تلفيق عدة تهم للمحامي رفعت كقاموا بسجنه منذ تاريخ 

كحتي اآلف تعرض خبلؿ هذق الفترة بتوجيه من أهل زكجة  23/3/2007

القاضي المفصوؿ القضاء الفاسدين للتعذيب الرهيب من ضباط شرطة سوهاج 

عصا كأصابوق بالشلل الكامل ككذلك صعق بالكهرباء كهتك عرضه باستخداـ 

 غليظه كغير ذلك من أساليب التعذيب الوحش

http://bit.do/ewtH9 سوهاج    

٢٠١٨/٠٩/٠٥  

قالت فاطمة هشاـ زكجة الدكتور كالناشط المعتقل شادم الغزالي حرب إنها 

فوجئت مساء أمس باستبعاد اسم شادم من المكرمين بكلية طب قصر العيني 

اء هيئة التدريس الذين نشركا ابحاثا دكلية في مجاؿ الجراحة ضمن اعض

مشيرة إف االستبعاد تم قبل ساعات من حفل التكريم الذم يعقد صباح . العامة

 .اليوـ بجامعة القاهرة 

http://bit.do/ewtFh الجيزة جامعة القاهرة  

٢٠١٨/٠٩/٠٧  

مصطلح "بعد نشرق تقرير بعنواف " 22رصيف "ب موقع السلطات المصرية تحج

حوؿ طبيعة العبلقة بين اإلعبلـ كاألمن ليرتفع عدد المواقع " األجهزة السيادية

 مواقع 503المحجوبة في مصر إلى نحو 

http://bit.do/ewtGV القاهرة    

http://bit.do/ewtFs
http://bit.do/ewtw2
http://bit.do/ewtH9
http://bit.do/ewtFh
http://bit.do/ewtGV
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٢٠١٨/٠٩/٠٧  

أياـ  4لكلية، حبس شقيقي المتهم بقتل أبنائه، أمرت نيابة شماؿ المنصورة ا

على ذمة التحقيقات، بتهمة التحريض على التظاهر كإخبلء سبيل صديق لهما، 

لتشكيك أهالي مدينة ميت سلسيل في تحقيقات األجهزة األمنية، كادعاء براءة 

كتم نقل رضا نظمي السيد، كحمادة نظمي السيد، . شقيقهم من قتل نجليه

د نظمي السيد، المتهم بقتل طفليه، إلى سجن المنصورة العاـ، أشقاء محمو

 . لحين انتهاء التحقيقات من التهم المنسوبة إليهم، بتحريض األهالي

http://bit.do/ewtH9 الدقهلية المنصورة  

٢٠١٨/٠٩/٠٨  
عبد الفتاح كحسن حسين جماؿ .استمرار احتجاز د.. أياـ من قرار اإلخبلء 5بعد 

 كمناع كإبراهيم كتعنت في التعامل معهم
http://bit.do/ewDWc الجيزة قسم الهرـ  

٢٠١٨/٠٩/٠٨  

محمد زهراف كسمير الغريب كيحيى المنشاكم ذهبوا لتقديم ببلغات أماـ . د

ة المعلمين بإهدار أمواؿ للتحقيق في فساد القائمين على نقاب.. للنائب العاـ

المعلمين، دفاعًا عن حقوقهم، فتم توقيفهم كإحالتهم كمتهمين أماـ نيابه 

 االزبكيه

http://bit.do/ewDYu القاهرة مكتب النائب العاـ  

٢٠١٨/٠٩/٠٨  

صابر االكلي ياسمين نادم كالتانيه أمل ,, سنين من عمرهم  3الحكم بضياع 

أحراز القضيه عبارة عن أجندات كاتبين فيها دركس تجويد كفي  (فتاتي المترك)

باالضافه لشهادة ,, كاستغبلله ,, النص شعارات ساذجة عن عدـ كعي الشعب 

 7الست المنحطة بإنهم أساءكا للجيش كاتكلموا عن الفقر في المترك يوـ 

 نوفمبر 

http://bit.do/ewD26 القاهرة    

٢٠١٨/٠٩/٠٩  

إيقاؼ رئيس قسم مباحث بندر بني سويف، عن العمل على خلفية اتهامه 

بإصابة مهندس، مستخدما سبلحه الميرم في إنهاء مشاجرة بدائرة قسم 

 الشرطة بين شقيق كالدة رئيس المباحث كجيرانه

http://bit.do/ewD4E بني سويف بندر بني سويف  

٢٠١٨/٠٩/١٠  

نظم مستأجرك المزارع السمكية ببحيرة المنزلة كقفة احتجاجية أماـ مبنى هيئة 

في محافظة دمياط أمس االثنين، كذلك احتجاجنا على ” شطا”الثركة السمكية بػ

طالب المحتجوف بالتراجع . قرار إزالة المزارع السمكية جنوبي الطريق الدكلي

 .رات اإلزالة كبتعويضهم ماديا عن الخسائرالتي لحقت بهمعن قرا

http://bit.do/ewD4Q دمياط المنزلة  

٢٠١٨/٠٩/١٠ http://bit.do/ewSi3     ضابط يعتدم على مواطن   

٢٠١٨/٠٩/١١  

شف اليوـ الثبلثاء، تفاصيل حادثة الصحفي السيناكم حساـ الشوربجي، ؾ

اعتداء قوات األمن في العريش على أسرته كتدمير محتويات المنزؿ كحرقه 

 .بالكامل بعد طردهم منه

 العريش
شماؿ 

 سيناء
http://bit.do/ewD6t  

http://bit.do/ewtH9
http://bit.do/ewDWc
http://bit.do/ewDYu
http://bit.do/ewD26
http://bit.do/ewD4E
http://bit.do/ewD4Q
http://bit.do/ewSi3
http://bit.do/ewD6t
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٢٠١٨/٠٩/١٢  

الجماعات اإلرهابية قررت لجنة التحفظ كالحصر كاإلدارة كالتصرّؼ فى أمواؿ 

كاإلرهابيين، برئاسة المستشار الدكتور محمد ياسر أبوالفتوح، التحفظ على 

 ١١٨من العناصر المنتمية كالداعمة لتنظيم اإلخواف اإلرهابى، ك ١٥٨٩أمواؿ 

مستشفى  ٦٩مدارس، ك ١٠٤جمعية أهلية، ك ١١٣٣شركة متنوعة النشاط، ك

فضائية، كإضافة جميع األمواؿ المتحفظ عليها موقعنا إلكتركنينا كقناة  ٣٣تابعًا، ك

 .إلى الخزانة العامة

http://bit.do/ewSkt القاهرة    

٢٠١٨/٠٩/١٢  
أهالي منطقة رأس الحكمة بمطركح يتجمهركف أماـ مجلس المدينة رفضنا 

 لقرار تهجيرهم من أراضيهم لصالح مشركعات سياحية
 ةرأس الحكم

مرسى 

 مطركح
http://bit.do/ewSoj  

٢٠١٨/٠٩/١٤  
ابن الصحفية ميرفت الحسيني اتقبض عليه امس أثناء زيارة كالدته في سجن 

 القناطر كمكانه غير معلوـ حتي االف
http://bit.do/ewSp5 القليوبية سجن القناطر  

٢٠١٨/٠٩/١٤  

كنص تقريبا قبل بدأ  6مهرجاف سواسية السينمائي األكؿ بالسويس، الساعه 

فاعليات المهرجاف لقينا فجأق المكاف اتنقل من رينيسانس ؿ قاعة في كنارم 

قبل بورتوفيق، كعرفت اف األمن خلى مدير رينيسانس يمضي تعهد بعدـ عرض 

ة ككنا لسه هنبدأ، لقينا النور قطع األفبلـ المشاركة في المهرجاف، ركحنا عالقاع

قدامك ربع ساعة .. عن القاعة، كجه ظابط كقاؿ للنائب عبدالحميد كماؿ

كالناس دم كلها تمشي، كفعبل ربع ساعه كهددكا الناس اللي شغالين ؼ 

 المكاف بإنهم هايقفلوق، 

http://bit.do/ewSqd بورسعيد بورتوفيق  

٢٠١٨/٠٩/١٤  
قوات األمن تطلق النار على متهم أثناء إلقاء القبض عليه أعلى دائرم إمبابة 

 قالت إنه حاكؿ الهرب كبادر بإطبلؽ الرصاص
https://goo.gl/wU5wZq الجيزة إمبابه  

٢٠١٨/٠٩/١٤  

نزؿ ! نين ظلم س 3بعد حبس  30/8نوهاف المفركض يخرج من يوـ _عمرك#

علي مدير أمن اإلسكندرية كبعد بأسبوع اترحل علي مديرة أمن مطركح  31يوـ 

 ، عمرك لغاية النهاردة في قسم مطركح مستني قرار األمن الوطني انه يخرج

 مديرية أمن مطركح
مرسى 

 مطركح
https://goo.gl/gb2i1h  

٢٠١٨/٠٩/١٨  
لنادم النقابة ” اقتحاـ األمن“امي جنوب القليوبية يكشف تفاصيل نقيب مح

 كتفتيش الحاضرين ككقائع مشادة مع أحد المحامين
http://bit.do/exfs8 القليوبية ابو زعبل  

٢٠١٨/٠٩/٢٣  
الحكم لم يصل : كمحاميه.. بالسجن” شوكاف“يوما على الحكم كالزاؿ  16

 تعطيل كتسويف غريب.. يوما 40رغم تجاكزق العقوبة بػ سجن اؿ
https://bit.ly/2pwublz القاهرة    

٢٠١٨/٠٩/٢٤  

قوة أمنية : نقبل عن االستاذ جماؿ سلطاف ، رئيس تحرير جريدة المصريوف

جميع العاملين مجهولة تقتحم مقر صحيفة المصريوف في تلك اللحظات كتحتجز 

 !!!!كالمحررين كتستولي على أجهزة كملفات كهواتف جميع الموجودين 

https://bit.ly/2zz25w3 القاهرة    

http://bit.do/ewSkt
http://bit.do/ewSoj
http://bit.do/ewSp5
http://bit.do/ewSqd
https://goo.gl/wU5wZq
https://goo.gl/gb2i1h
http://bit.do/exfs8
https://bit.ly/2pwublz
https://bit.ly/2zz25w3
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٢٠١٨/٠٩/٢٥  

احتجاز الحكومة المصرية لعشرات البلجئين بصورة غير قانونية بقسم شرطة 

في ظركؼ سيئة للغاية كإجبارهم على السلوـ ك مديرية أمن مرسى مطركح 

 العودة إلى ببلدهم جريمة إنسانية كمخالفة للمواثيق الدكلية

  
مرسى 

 مطركح
https://bit.ly/2xT3j2W  

٢٠١٨/٠٩/٢٦    مشجعنا لؤلهلي منذ مباراة السبت الماضي 21القبض على أكثر من : محاـٍ 
عدة 

 محافظات
https://bit.ly/2NIEFwD  

٢٠١٨/٠٩/٢٧  
األمن يمنع دخوؿ مواد البناء كيقطع المياق كيستدعي األهالي للضغط عليهم 

 كيتهم السكاف بانضمامهم لئلخواف.. لبيع أراضيهم
https://tinyurl.com/y7pr7c5o القاهرة جزيرة الوراؽ  

٢٠١٨/٠٩/٢٧  

كلي أمر يذهب إلى مدرسة الشهيد إبراهيم الجفلي االبتدائية ببنها الصطحاب 

نجله قبل المواعيد الرسمية دكف عذر كهو ما رفضته اإلدارة، فما كاف منه إال أف 

اتصل بأخيه أمين الشرطة الذم اقتحم المدرسة بالدراجة النارية الميرم معتدينا 

 لضرب كالسب على المدرسينبا

https://tinyurl.com/y7ta5hhm القليوبية بنها  

٢٠١٨/٠٩/٢٧  
مباراة “تزايد أعداد المقبوض عليهم من جماهير األهلي بعد هتافات : محاـ

 معتقبل 35إلى أكثر من ” هوريا
  

عدة 

 محافظات
https://bit.ly/2DGwsVa  

٢٠١٨/٠٩/٢٩ https://bit.ly/2zGfsuq القاهرة سجن العقرب يوما على اتماـ فترة سجنه 22الزاؿ شوكاف رهن الحبس رغم مركر    

٢٠١٨/٠٩/٢٩  

يوـ ليبدأ عامه الثالث بمعتقل العقرب متجاكزًا  ٤٥جعفر _هشاـ#تجديد حبس 

إجراءات  ١٤٣المدة القانونية للحبس االحتياطي كهي عامين بنص المادة 

 جنائية 

 https://bit.ly/2NaE8hZ القاهرة سجن العقرب

٢٠١٨/٠٩/٣٠  
ضابط يعتدم بالضرب على سائق .. مستخدمنا مؤخرة سبلحه الميرم: فيديو

 تاكسي أعلى كوبرم أكتوبر
 https://bit.ly/2QmjPQx القاهرة كوبرم أكتوبر

٢٠١٨/٠٩/٣٠  

كالتى .. ية الرياضية جامعة الزقازيقالطالب بكلية الترب.. ببلؿ محجوب.. الطالب

ترفض الجامعة الرد على طلب أسرتة لذهابة ألداء األمتحانات كالتى رسب بها 

 لعامين لعدـ موافقة الجامعة

 https://bit.ly/2Rek1mg الشرقية جامعة الزقازيق

https://bit.ly/2xT3j2W
https://bit.ly/2NIEFwD
https://tinyurl.com/y7pr7c5o
https://tinyurl.com/y7ta5hhm
https://bit.ly/2DGwsVa
https://bit.ly/2zGfsuq
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1?source=feed_text
https://bit.ly/2NaE8hZ
https://bit.ly/2QmjPQx
https://bit.ly/2Rek1mg
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2018وي  الربع الثالثروابط   
 

 ع بحسب إلموضو 

 أرشيف أخبار إلقتل

ي أماكن إالحتجاز أخبارأرشيف 
 
 إلوفاة ف

 إلتعذيب إلفردي/إلتكدير أخبار أرشيف

 إلتعذيب إلجماعي /إلتكدير أخبار أرشيف

ي  أخبار أرشيف
 
ي ف إلسجون إإلهمال إلطت 

 أرشيف أخبار إالختفاء إلقشي

 أرشيف أخبار إلظهور بعد إختفاء

 أرشيف أخبار عنف إلدولة

https://tinyurl.com/ycd7ms8y 

https://tinyurl.com/y7rqsjzu 

https://tinyurl.com/ycs6o597 

https://tinyurl.com/y7b93c2f 

https://tinyurl.com/y9fk32ax 

https://tinyurl.com/yaj2u5xp 

https://tinyurl.com/y8b6aoq6 

https://tinyurl.com/y98vc9mw 

  

  بحسب إلشهور 

 2018أرشيف يوليو 

 2018أرشيف أغسطس 

 2018أرشيف سبتمت  

https://tinyurl.com/y8cu4eqt 

https://tinyurl.com/ybjbdzf4 

https://tinyurl.com/ybskpq94 

 

  ي من
 
 2018إلرب  ع إألول وإلثان

   2018أرشيف إلرب  ع إألول من 

ي من 
 
 2018أرشيف إلرب  ع إلثان

https://bit.ly/2NPUdPj 

https://bit.ly/2OZ9vhn 

https://tinyurl.com/ycd7ms8y
https://tinyurl.com/y7rqsjzu
https://tinyurl.com/ycs6o597
https://tinyurl.com/y7b93c2f
https://tinyurl.com/y9fk32ax
https://tinyurl.com/yaj2u5xp
https://tinyurl.com/y8b6aoq6
https://tinyurl.com/y98vc9mw
https://tinyurl.com/y8cu4eqt
https://tinyurl.com/ybjbdzf4
https://tinyurl.com/ybskpq94
https://bit.ly/2NPUdPj
https://bit.ly/2OZ9vhn
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