إهمال طيب في مكان االحتجاز
 2يوليو
الحراسة
.
انتشار مرض الدرف المعدم بين المعتقلين بسجن طرة شديد
تواصل السلطات المصرية بسجن طرة شديد الحراسة  ٢إهمالها الطبي المتعمد بحق المعتقلين داخل
أسوار السجن خاصةن معتقلي القضية  2017/64جنايات شماؿ القاهرة العسكرية بما يشمل منع العالج أك
كقاية غير المصابينhttp://bit.do/eoNPE .
محاموف:
النهاردة معتز كدناف الصحفي إللي كل تهمته إنه عمل حوار مع هشاـ جنينة داخل نيابة أمن الدكلة متسند..
معتز النهاردة اليوـ اؿ  19الضرابه عن الطعاـ في سجن العقرب ك فقد كتير جدا من كزنه ..ك معتز بيقوؿ
إنهم حطولوق محاليل علشاف يضبطوله سكرق بس بعد ماحطوله المحاليل حس بألم غير متحمل .معتز
مقبوض عليه من نص فبراير ك أكضاعه اإلنسانية صعبة جداhttps://goo.gl/92sSAJ .
 4يوليو
أفرجوا عن أمل فتحي :أمل تعاني من بداية شلل في ساقها األيسر بسبب حبسها
كررت اليوـ المفوضية المصرية للحقوؽ كالحريات مناشدتها السلطات باإلفراج عن أمل فتحي بعد تدهور
حالتها النفسية في محبسها بسجن القناطر ،كتعرضها لإلعياء المتكرر ،حيث أصيبت بأعراض 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.
كفي  2يوليو  2018مثلت أمل فتحي أماـ نيابة أمن الدكلة في القضية رقم  621لسنة  ،2018كحضرت
ع المشي بمفردها .كقد ذكرت أمل أنها عرضت على
كهي تعاني من تعب شديد في قدمها كلم تستطي
طبيب السجن كشخص حالتها بأنها أعراض شلل نفسي ،كأكصى بعرضها على طبيب نفسي  .كرغم شرحها
لتدهور حالتها الصحية لوكيل نيابة أمن الدكلة إال أف نيابة أمن الدكلة قررت تجديد حبسها  15يوما على ذمة
ابة امن الدكلة أك محاميها من استئناؼ قرار تجديد حبسها بالمخالفة لقانوف
التحقيقات ،كما لم تمكنها ني
االجراءات الجنائية.
تشتكي أمل فتحي كذلك من أف األدكية التي تتناكلها بالسجن لم تعد تؤتي مفعولها كأف حالتها تزداد سوءا .
بينما أكد السجن أنها سوؼ يتم عرضها على استشارم نفسي لتشخيص حالتها .
عانت أمل فتحي من حالة إعياء في السجن مرتين ،األكلى يوـ  17مايو كتم عرضها على مستشفى
السجن كأكد طبيب السجن بأنها تعاني من اكتئاب مزمن كاضطراب ثنائي القطب  .أما المرة الثانية كانت
يوـ  4يونيو كتم عرضها مرة أخرل على مستشفى السجن كشخص الطبيب حالتها بأنها تعاني من صدمة
بسبب كجودها في السجن .كتتمثل حالة التعب التي تعاني منها أمل في نوبات فزع كذعر كرعشة في اليد
كانطواء على نفسها .كأكد لها الطبيب أف استمرار حبسها سوؼ يسبب في تدهور حالتها الصحية .

يذكر أف أمل تعاني من اكتئاب حاد مزمن منذ فترة طويلة ككانت تخضع لجلسات عالج نفسي مع طبيبة
نفسية ،كقد أثر الحبس بالسلب على حالتها الصحية .كقد قاـ محامي أمل فتحي بتقديم التقرير الطبي
الخاص بحالتها من طبيبها النفسي في جلسة أكؿ أمس ككذلك في جلسات جديد الحبس السابقة على ذمة
القضية األخرل المتهمة فيها.
أمل فتحي محبوسة حاليا على ذـة القضية رقم  621لسنة  2018حصر أمن الدكلة العليا ،كالمتهمة فيها
باالنضماـ لجماعة "إرهابية" مع العلم بأغراضها ،استخداـ موقع على شبكة المعلومات الدكلية لنشر أفكار
تدعو الرتكاب "أعماؿ إرهابية" ،كإذاعة أخبار كإشاعات كاذبة عمدا من شأنها تكدير األمن العاـ كإلحاؽ
الضرر بالمصلحة العامة .كقد جاء القبض عليها إثر بثها لمقطع فيديو على موقع التواصل االجتماعي
فيسبوؾ تحكي فيه عن تعرضها للتحرش الجنسي .
كتطالب المفوضية المصرية للحقوؽ كالحريات باإلفراج الفورم غير المشركط عن أمل فتحي كإسقاط
كافة التهم عنها كذلك األمر بالنسبة للعديد من النشطاء المحبوسين على ذمة نفس القضية كمنهم الدكتور
شادم الغزالي حرب ك الفناف شادم أبو زيد كالناشط شريف الركبي كالصحفي محمد ابراهيم (أكسجين)
كالذين يجدد حبسهم لمدد  15يوـ بشكل منتظمhttps://goo.gl/hcgef2 .

يعاني المعتقل " عبد الرحمن أحمد رزؽ"  21سنة ،طالب في الفرقة الرابعة بكلية الطب ،من اإلهماؿ
الطبي المتعمد بحقه داخل مقر احتجازق بػ سجن طرق شديد الحراسة  2العقرب ،بعد إصابته بمرض
الدرف .
الهادم من تدهور حالته الصحية
،
تستغيث أسرة المعتقل عبد الرحمن محمد عبد المقصود محمد عبد
كحرمانه من تناكؿ األدكية خالؿ فترة إخفاءق قسرنا ،كبعد ظهورق بقسم شرطة أكؿ شبرا ،كترحيله لسجن
العقرب.
يعاني الطفل " نجم الدين صادؽ عبد الرافع"  15سنة ،طالب بالصف األكؿ الثانوم ،من اإلهماؿ الطبي
المتعمد بحقه داخل محبسه بمركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية ،فضال عن حرمانه من أداء امتحانات
نهاية العاـ.
اإلهماؿ الطبي يهدد حياة "طلعت فريد" داخل محبسه بسجن ملحق كادم النطركف ،مما يزيد من تخوؼ
ذكيه على حياته كسالمته.
أسرتي "علي الفقي" ك"عبد الرحمن رزؽ" يستغيثوف من تعرضهما لإلهماؿ الطبي داخل محبسهم
بمستشفى سجن أبو زعبل ،نتيجة إصابتهما بالدرفhttp://bit.do/epaBn .
 8يوليو
استغاثة إلنقاذ المعتقل "بالؿ أشرؼ" من اإلهماؿ الطبي بسجن كادم النطركف
استغاثة إلنقاذ المعتقل /بالؿ أشرؼ عبدالهادم الدسوقي ،من اإلهماؿ الطبي الذم يتعرض له بمقر
احتجازق بليماف كادم النطركف .كبحسب أسرته فإف المعتقل يعاني من آالـ شديدة في الركبة تمنعه من
الحركة كالجلوس أدت لمضاعفات صحية عليه ،كتخشى أسرته من تدهور صحته .كتطالب األسرة بعرض
نجلهم على الطبيب المختص كعمل أشعة الرنين الالزمة على نفقتهم الخاصة .كبالؿ -طالب بالفرقة

األكلى بكلية التربية الرياضية جامعة األزهر -تم القبض التعسفي عليه في  1فبراير .2015
HTTP://BIT.DO/EPAUK
 12يوليو
عبدالفتاح
.
 نداء عاجل من أسرة جماؿ
انهاردة كانت زيارتنا االسبوعية لبابا في عنبر الزراعة بسجن طرق.ابويا اللي
فوؽ السبعين دخل علينا ماشي بالعافية كحالته الصحية السيئة مش
محتاجة دليل..كل العنبر عارؼ انه عياف من أسبوع كأصيب بنزلة شعبية
خلته مش قادر يتنفس كهو أصال يعاني من ضيق ؼ التنفس..لمدة أسبوع
بيحاكؿ يوصل لمستشفي السجن كإدارة سجن طرق رافضة ،باؿعافية راح
عيادة عنبر الزراعة كخد بخاخة كالدكتور قاله انه محتاج مضاد حيوم بس
السجن مفيهوش مضاد حيوم ..ابويا قالهم خدكا فلوس من األمانات بتاعتي كهاتولي مضاد حيوم كرفضوا
دق برضه عشاف كدق حالته متدهورة كمش قادر يقف علي رجله..ؼ زيارة انهاردة حاكلنا ندخل المضاد
الحيوم كمش عارفين هيوصل لبابا كال الء..احنا أهلنا معتقلين عند نظاـ السيسي كبيتعرضوا الهماؿ طبي
متعمد..احنا بنتذؿ عشاف نشوفه كهو بيعاني عشاف يعيش .ابويا زيه آالؼ في سجوف النظاـ بيموتوا في
السجن كمحدش بيحاسب القتلة ألنهم بيحكموا .مستشفيات السجوف مش محتاجة اؿنشيد الوطني..محتاجة
مضاد حيوم إلنقاذ آالؼhttp://bit.do/eqqk2 .
 13يوليو
حناف بدر الدين تبدأ إضراب عن الطعاـ بسبب اإلهماؿ الطبي
دخلت المعتقلة حناف بدرالدين ،في إضراب جزئي عن الطعاـ ،بسبب اإلهماؿ
الطبي الذم تتعرض له داخل محبسها بسجن القناطر الخيرية .كتعاني حناف من
حمى البحر المتوسط ،الذم يسبب ارتفاع درجة الحرارة كآالمنا في البطن كالصدر
فضال عن التهاب أعصاب مفاصل يديها،
ن
كالمفصلية كعدـ القدرة على األكل،
باإلضافة إلى تعرضها لنزلة معوية حادة ،فيما تكتفي إدارة القناطر الخيرية بعرضها على طبيب السجن
فقط .كألقت قوات األمن القبض على الطبيبة #حناف_بدرالدين عثماف ،العضو المؤسس برابطة أهالي
المختفين قسرينا ،كالمختفي زكجها منذ أكثر من خمس سنوات في  6مايو  2017أثناء زيارتها ألحد
المحبوسين في سجن القناطر للبحث كالسؤاؿ عن زكجها المختفي ؽسرا ،حيث تم احتجازها في السجن
في هذا اليوـ ،ثم نقلت بعدها لقسم شرطة القناطر كمن ثم للنيابة ،كالتي أصدرت بدكرها قرارها في 8
مايو  2017بحبس بدر الدين  15يومنا على ذمة القضية رقم  5163لسنة  2017إدارم القناطر الخيرية
كاتهمتها باالنضماـ لجماعة أسست على خالؼ القانوف كإدخاؿ ممنوعاتhttp://bit.do/eqtEP .

 14يوليو
أسرة الصحفي “معتز كدناف” في بالغ للنائب العاـ :تعرض للضرب لفك إضرابه عن الطعاـ
تقدمت أسرة الصحفي “معتز كدناف” بطلب للنائب العاـ المستشار نبيل
صادؽ ،رقم  7794للتحقيق في كاقعة ضربه داخل محبسه بسجن العقرب،
كاتخاذ اإلجراءات القانونية تجاق الواقعة .كمن جهتها ،قاؿ ندل شمس الدين
شقيقة الصحفي “معتز كدناف” إنهم تقدموا بطلب للنائب العاـ للتحقيق في
كاقعة ضرب شقيقها ،بعدما علموا بضربة داخل محبسه لفك اإلضراب عن
الطعاـ .المحامي عمرك محمد ،كشف عن الحالة الصحية للصحفي “معتز كدناف” خالؿ التجديد له بأف
صحته متدهورة ،كفقد الكثير من كزنه كبدا ذلك ملحوظا أثناء حضورق التحقيقات ،الفتا إلى أنه مستمر في
اإلضراب عن الطعاـ لحين نقله من سجن العقرب شديد الحراسة إلى سجن آخر .كأضاؼ محمد في
تصريحات سابقة لػ”كاتب” ،أف إدارة السجن علقت لػ كدناف محاليل لرفع مستول السكر ،كفك اإلضراب
بأم شكل األمر الذم أثر عليه بشكل سيء كجعله يشعر بألم شديد في جسمه كخلل بالجهاز العصبي
قات،
جعله ال يستطيع الوقوؼ على قدميه أك التحكم في أعصابه .كلفت إلى أف موكله اتهم خالؿ التحقي
اثنين أجبركق على فك اإلضراب كتعليق المحلوؿ بالقوة هم (ممرض عيادة السجن كبلوؾ أمين) ،مشيرا
إلى أنه طلب في التحقيقات نقل موكله إلى مستشفى حكومي لعرضه على طبيب كاالطمئناف على صحته.
http://bit.do/ermf2
 15يوليو
كر محمد عبدالغني طبيب الرمد بمحافظة الشرقية ..تم اعتقاله عاـ
الدكت
 2013ليصاب في محبسه بسل العظاـ ..كمع التعنت في عالجه كحرمانه
من الدكاء فقد القدرة على الحركة ..ليقضي آخر ما تبقى من محكوميته
على سرير بمستشفى السجن قبل أف يخلى سبيله طريح الفراش لتوافيه
المنية بعدها بعدة أشهر http://bit.do/ermit .

زيارته حالته متدهورة كحرارته مرتفعة
:
شقيقة كائل عباس تركم تفاصيل
كيعاني من اإلعياء الشديد كأصحابه يحملونه لدخوؿ الحماـ
قالت رشا عباس شقيقة المدكف كائل عباس إف شقيقها في حالة إعياء شديدة
كدرجة حرارته مرتفعة ،كأف حالته الصحية متدهورة في محبسه .كألقت قوات
أمن القاهرة القبض على المدكف كائل عباس في  23مايو الماضي ،بعد
تفتيش منزله ،ليصدر قرار من النيابة بعدها بػ  24ساعة بحبسه  15يوما .كأضافت في تصريحات صحفية
لػ”كاتب” ،أنهم علموا بمرض كائل خالؿ زيارته بالسجن ،أمس السبت ،حيث أخبرهم بتفاصيل مرضه كأف
درجة حرارته كانت مرتفعه كأصدقائه بالزنزانه يحملوق لدخوؿ الحماـ ككضعه تحت الماء ،الفته إلى أف

حالته لم تتحسن بعد كأف طبيب السجن أعطى له مضاد حيوم لعالج القيء كخفض درجة حرارته.
http://bit.do/ermjj
 15يوليو
المفوضية المصرية :حالة أمل فتحي الصحية سيئة ك ال تشعر بأسفل ساقها
اليسرل كغير قادرة على المشي دكف مساعدة
قالت المفوضية المصرية للحقوؽ كالحريات إف حالة أمل فتحي الصحية الزالت
كغي قادرة على المشي دكف
ر
سيئة كأنها ال تشعر بأسفل ساقها اليسرل
مساعدة.
كأكضحت المفوضية في بياف لها اليوـ حوؿ حالة أمل فتحي الصحية أنه تم عرضها على طبيب السجن
باألمس كلكنه لم يصف لها الدكاء المعني بحالتها كالذم أكصى عليه طبيبها الشخصي  .كنقلت المفوضية
عن أمل إف طبيب السجن أخذ حالتها باستخفاؼ كطلب منها التوقف عن “التمثيل ”.كأكضحت أف أمل أيضا
تجد صعوبة في النوـ ،كأف طبيب السجن كصف أدكية تساعد على استقرار الحالة النفسية كالفيتامين
B12بينما كصف طبيبها الخاص دكاء ريبيركف (لتهدئتها كالمساعدة على النوـ) ،كأبيكسيدكف كفيتامينات
( B12ألعصابها).
ك ككانت المفوضية قد أكضحت الحالة الصحية ألمل فتحي في بياف يوـ  4يوليو الماضي ،ناشدت فيه
السلطات باإلفراج عن الناشطة السياسية أمل فتحي ،بعد تدهور حالتها النفسية في محبسها بسجن
القناطر ،كتعرضها لإلعياء المتكرر ،حيث أصيبت بأعراض 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.
كمثلت في  2يوليو  2018أماـ نيابة أمن الدكلة في القضية رقم  621لسنة  ،2018كحضرت كهي تعاني
من تعب شديد في قدمها كلم تستطيع المشي بمفردها.
كذكرت أمل أنها عرضت على طبيب السجن كشخص حالتها بأنها أعراض شلل نفسي ،كأكصى بعرضها
على طبيب نفسي .كرغم شرحها لتدهور حالتها الصحية لوكيل نيابة أمن الدكلة إال أف نيابة أمن الدكلة
قررت تجديد حبسها  15يوما على ذمة التحقيقات ،كما لم تمكنها نيابة امن الدكلة أك محاميها من استئناؼ
قرار تجديد حبسها بالمخالفة لقانوف االجراءات الجنائية.
كتشتكي أمل فتحي كذلك من أف األدكية التي تتناكلها بالسجن لم تعد تؤتي مفعولها كأف حالتها تزداد
سوءا .بينما أكد السجن أنها سوؼ يتم عرضها على استشارم نفسي لتشخيص حالتها.
كعانت أمل فتحي من حالة إعياء في السجن مرتين ،األكلى يوـ  17مايو كتم عرضها على مستشفى
السجن كأكد طبيب السجن بأنها تعاني من اكتئاب مزمن كاضطراب ثنائي القطب .
أما المرة الثانية كانت يوـ  4يونيو كتم عرضها مرة أخرل على مستشفى السجن كشخص الطبيب حالتها
بأنها تعاني من صدمة بسبب كجودها في السجف  .كتتمثل حالة التعب التي تعاني منها أمل في نوبات فزع
كذعر كرعشة في اليد كانطواء على نفسها .كأكد لها الطبيب أف استمرار حبسها سوؼ يسبب في تدهور
حالتها الصحية.

يذكر أف أمل تعاني من اكتئاب حاد مزمن منذ فترة طويلة ككانت تخضع لجلسات عالج نفسي مع طبيبة
نفسية ،كؽد أثر الحبس بالسلب على حالتها الصحية  .كقد قاـ محامي أمل فتحي بتقديم التقرير الطبي
الخاص بحالتها من طبيبها النفسي في جلسة أكؿ أمس ككذلك في جلسات جديد الحبس السابقة على ذمة
القضية األخرل المتهمة فيها.
حص أمن الدكلة العليا ،كالمتهمة فيها
ر
أمل فتحي محبوسة حاليا على ذمة القضية رقم  621لسنة 2018
باالنضماـ لجماعة “إرهابية” مع العلم بأغراضها ،استخداـ موقع على شبكة المعلومات الدكلية لنشر أفكار
تدعو الرتكاب “أعماؿ إرهابية” ،كإذاعة أخبار كإشاعات كاذبة عمدا من شأنها تكدير األمن العاـ كإلحاؽ
الضرر بالمصلحة العامة .كقد ج اء القبض عليها إثر بثها لمقطع فيديو على موقع التواصل االجتماعي
فيسبوؾ تحكي فيه عن تعرضها للتحرش الجنسي.
كتطالب المفوضية المصرية للحقوؽ كالحريات باإلفراج الفورم غير المشركط عن أمل فتحي كإسقاط
كافة التهم عنها كذلك األمر بالنسبة للعديد من النشطاء المحبوسين علل ذمة نفس القضية كمنهم الدكتور
شادم الغزالي حرب كشادم أبو زيد كالناشط شريف الركبي كالصحفي محمد ابراهيم (أكسجين) كالذين
يجدد حبسهم لمدد  15يوما بشكل منتظم.
http://bit.do/ermoG
المحامي أحمد عبداللطيف :جماؿ عبد الفتاح صحته ـتدهورة كمش قادر يمشي ..كطلبنا عرضه على
المستشفى لكن رئيس النيابة رفض إثباتالطلب
قاؿ أحمد عبد اللطيف المحامي بالشبكة العربية لمعلومات حقوؽ اإلنساف ،إف نيابة أمن الدكلة العليا
قررت تجديد حبس الدكتور جماؿ عبد الفتاح لمدة  15يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم  482لسنة
 2018حصر أمن دكلة.
كيواجه الدكتور جماؿ عبد الفتاح تهمة تأسيس جماعة إرهابية كالتركيج ألفكار تلك الجماعة بالنشر على
موقع التواصل االجتماعي “فيس بوؾ”.
كأضاؼ عبد اللطيف في تصريحات لػ”كاتب” ،أف الحالة الصحية لموكله متدهورة ،كأنه لم يستطع السير
لحضور التحقيقات ،كأنه طلب صعودق على المصعد بدال من الساللم ألنه اليستطيع الحركة.
كأشار إلى أف موكله رفض اإلجابة على أسئلة التحقيق ،ككذلك التوقيع على محضر الجلسة.
كتابع حديثه“ :طلبنا من رئيس النيابة إخالء سبيله كعرضه على مستشفى كإعداد تقرير طبي بشأف حالته
الصحي كلكن رئيس النيابة رفض إثبات الطلب بمحضر الجلسة” ،الفتا إلى أنه سيتواصل مع أسرته لتقديم
ة
التقارير الطبية الخاصة بموكله للنائب العاـ المستشار نبيل صادؽ كالمحامي العاـ .
كلفت إلى أنه أعطى األدكية الخاصة بموكله للحرس الخاص بعربة الترحيالت التي ستنقله للسجن ،كاليعلم
عما إذا كاف سيعطيها له أـ ال ،منوها أف إدراة السجن أعطت له األدكية التي تركها أبنائه باألمانات في
سجن طرق خالؿ زيارتهم له.
كتوجهت أسرة الدكتور جماؿ عبد الفتاح بزيارته ،الخميس الماضي  ،في سجن طرة.
كمن جهتها قالت نفرتارم جماؿ عبد الفتاح ،إنها زارت كالد ها الخميس الماضي ،بصحبة كالدتها المهندسة
مديحة الملواني بسجن طرة ،الفته إلى أف حالته الصحية سيئة كلم يستطع الحديث معهم ،كأنه مريض منذ
أسبوع كلم يتم نقله إلى مستشفى السجن أك إحضار الدكاء المناسب له.

كأشارت في تصريحات لػ”كاتب” ،إلى أف كالدها لم يعرض على أم طبيب سول األحد الماضي ،حيث
فحصه طبيب العيادة الخاص بعنبر السجن كأعطى له دكاء عبارة عن بخاخة كمضاد حيوم مفعوله ليس
قوم.
كتابعت“ :كالدم طلب منهم يجبوله الدكا على حسابه ،كياخدكا الفلوس من األمانات كلكنهم رفضوا” ،الفته
إلى أف الدكتور جماؿ عبد الفتاح يعاني من حساسية شديدة على الصدر أدت ألزمات صدرية بسبب أجواء
السجن كقلة التهوية.
كاستطردت“ :كالدم خالؿ الزيارة كاف تعباف جدا ،كمش قادر يمشي كطوؿ ما هو قاعد معانا كاف بيكح
كمفيش أم معاملة إنسانية له على اعتبار إنه مريض ،كمشينا من الزيارة كهو تعباف جدا كمحتاج عالج”،
الؼتة إلى أنهم تركوا له الدكاء الخاص به في أمانات السجن كال يعلموا إذا كانت إدارة السجن ستسمح
بدخوله أـ ال.
كعلقت“ :كالدم عندق  72سنة ،كعندق الضغط كبيعاني من حساسية في الصدر كدكالي في مرحلة
متأخرة ،كمشاكل في الحجاب الحاجز ،كمحتاج لنظاـ أكل معين ألنه مريض بفيركس سي لكن الوضع
عكس كدق تماما مفيش تعذية جيدة كأجواء السجن سيئة”.
كاستكملت حديثها“ :كالدم في زنزانة ضيقة كزحمة جدا ،كمفيش غير مركحة كاحدة كبالتالي مفيش تهوية
كهو دلوقتي لوحدق كانعزؿ عنه كل اللي معاق في القضية ،كالتريض تلت ساعة بس”.
كأكضحت أف إدارة السجن بدأت تسمح لهم بدخوؿ الطعاـ كالشراب لوالدهم داخل السجن كلكن بكميات
قليلة ،كعلقت“ :النهاردق كنت عايزق ادخله زعتر علشاف يشربه بسبب تعبه كلكنهم رفضوا”.
كخالؿ جلسة بتاريخ  8مارس الماضي ،تم فض األحراز الخاصة به كهي:
كيسة كمبيوتر ،هاتف محموؿ ماركة نوكيا٣ ،بانرات تحمل عناكين “اإلضراب مشركع ضد الفقر كضد
الجوع”“ ،صيادلة من أجل التغيير”“ ،الحرية ألحمد سعيد” كعدد صور ألحمد دكمة كمحب دكس كمدكف
عليها “الحرية لمعتقلي الثورةhttp://bit.do/ermpr ”.
 16يوليو
كالدة المتهم بالؿ حسنين  19عاـ
" انا مشوفتش ابني بقالي سنة كنص ،الزيارات ممنوعة كدخوؿ الغيار كاألكل كاألدكية ممنوع ،بالؿ عندق
فطريات من الحر كادارة السجن رافضة تدخله األدكية هو تعباف ككاف شايل الطحاؿ ،كعندق إعاقة في
إيدق الشماؿ ،كمكلش بقاله 3شهور ،غير إنه اتعرض لزهايمر مؤقت كنسي األرقاـ" .ألقت قوات األمن
القبض عليه منذ عامين  .اختفى بالؿ قسريا من قبل الشرطة المصرية مدة  3شهور تعرض فيهم لتعذيب
شديد .كمحبوس اآلف على ذمة القضية  64عسكرية  .من تقرير "االنتهاؾ كوضع افتراضي " .لالطالع علي
التقرير http://bit.ly/2MJ1Tht
http://bit.do/er52E
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استغاثة إلنقاذ حياة البرلماني المعتقل"أحمد بيومي" بعد نقله لسجن العقرب
استغاثة إلنقاذ حياة البرلماني السابق المعتقل /أحمد إبراهيم بيومي -نائب سابق عن
محافظة الفيوـ ،-بعد نقله لسجن العقرب -سيء السمعة ،-رغم تدهور حالته
الصحية ،حيث يعاني من عدة أمراض كأجرم له عمليتين جراحيتين بالقلب كيتناكؿ
عددا من األدكية .ليست المرة اآلكلى ،سبق تغريب النائب من سجن دمو بالفيوـ إلى
سجن المنيا ،رغم حالته الصحية السيئة ،كيعد التغريب بمثابة عقاب تمارسه مصلحة
السجوف في حق المعتقلين كأسرهمhttp://bit.do/er5Vt .

عبدالعظيمالعالج حق ..انقذكا
:
المحامي عمرك إماـ يكشف تفاصيل الحالة الصحية لػ كائل عباس كحازـ
المعتقلين
كشف عمرك إماـ ،المحامي بالشبكة العربية لمعلومات حقوؽ اإلفساف ،عن تفاصيل الحالة الصحية
للمعتقلين الدكتور حازـ عبد العظيم ،كالمدكف كالناشط الحقوقي كائل عباس .
كفيما يتعلق بػ حازـ عبدالعظيم ،قاؿ عمرك إماـ إنه يعاني من آلم في مفاصل العظاـ ،كيحتاج لعملية
تغيير مفصل الحوض ،كأف النيابة على علم بحالته الصحية كطلبت تقرير حوؿ حالته .كأضاؼ إماـ لػ”كاتب”،
أف السبب في تعطل إجراءات العملية الصحية ،هو تأخر التقرير الطبي حوؿ حالته من مستشفى السجن،
كالتي لم تصل حتى اآلف إلى النيابة.
كفيما يتعلق بالمدكف كائل عباس ،قاؿ إماـ ،إنهم حصلوا على قرار بعرضه على قسم أمراض القلب في
مستشفى اؿسجن أمس األربعاء ،مشيرا إلى أف لديه مشاكل صحية في القلب كالمثانة ،كظلت حرارته
مرتفعة ألياـ متجاكزة  40درجة مئوية.
كقررت نيابة أمن الدكلة العليا طوارئ ،أمس األربعاء ،تجديد حبس كال من المدكف كالناشط الحقوقي كائل
عباس ،كالدكتور حازـ عبدالعظيم 15 ،يوما لكل منهما .
كأسندت النيابة إلى حازـ عبد العظيم اتهامات باالشتراؾ مع جماعة أنشئت على خالؼ أحكاـ القانوف
الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكاـ الدستور كالقوانين كمنع مؤسسات الدكلة كالسلطات العامة من
ممارسة أعمالها.
كأيضا اتهامات بنشر أخبار كمعلومات كبيانات كاذبة – على فحو متعمد – عن األكضاع السياسية كاالقتصادية
بالبالد بقصد تكدير السلم العاـ كزعزعة الثقة فى مؤسسات الدكلة .ككجهت النيابة نفس االتهامات للمدكف
كائل عباس.
كقالت رشا عباس شقيقة المدكف كائل عباس إف شقيقها في حالة إعياء شديدة كدرجة حرارته مرتفعة،
كأف حالته الصحية متدهورة في محبسه ..كألقت قوات أمن القاهرة القبض على المدكف كائل عباس في
 23مايو الماضي ،بعد تفتيش منزله ،ليصدر قرار من النيابة بعدها بػ  24ساعة بحبسه  15يوما.
كأضافت في تصريحات صحفية لػ”كاتب” ،أنهم علموا بمرض كائل خالؿ زيارته بالسجن ،السبت الماضي،
رهم بتفاصيل مرضه كأف درجة حرارته كانت مرتفعه كأصدقائه بالزنزانه يحملوق لدخوؿ الحماـ
حيث أخب

ككضعه تحت الماء ،الفته إلى أف حالته لم تتحسن بعد كأف طبيب السجن أعطى له مضاد حيوم لعالج
القيء كخفض درجة حرارتهhttp://bit.do/er53u .

ا إلهماؿ الطبي يهدد حياة طالب كلية طب االسكندريه المعتقل"عبدالرحمن رزؽ" ك
تدهور في حالتة الصحيه بسبب تعنت ادارق سجن ابو زعبل ك مستشفي السجن معه
عقب اصابته بالدرف حيث أنه ممنوع من العالج كالتريض كالتحاليل كالفحوصات مما
http://bit.do/er536 ..
يهدد حياتة كيعرضها للخطر 

"أحمد السيد"  50يومنا من اإلهماؿ الطبي كاإلضراب عن الطعاـ
تعرض المواطن "أحمد محمد علي السيد" 26 ،سنة ،لإلهماؿ الطبي داخل محبسه
بسجن العقرب ما أدل إلى تدهور حالته الصحية نتيجة استمرار إضرابه عن الطعاـ
لليوـ اؿخمسين على التوالي دكف أدنى اهتماـ لمطالبه أك متابعة حالته الصحية حتى
اآلف .كبحسب أسرته كاف "السيد" قد دخل في إضراب مفتوح عن الطعاـ احتجاجا على
سوء المعاملة كاإلهماؿ الطبي المتعمد بحقه ،حيث أنه مريض سكر كيعاني من خراج
بقدمه كال يلقى أم رعاية طبية أك أدكية .كانت قوات األمن قد ألقت القبض التعسفي
عليه بتاريخ  8سبتمبر  ، 2016كظل رهن اإلخفاء القسرم لمدة ثالثة أشهر حتي تم التحقيق معه بنيابة أمن
الدكلة العليا بتاريخ  16نوفمبر  ،2016كاتهامه في القضية رقم  64عسكرية كالمعركفة إعالميا بقضية
"النائب العاـ المساعد"http://bit.do/er54z .
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عبد المنعم أبو الفتوح
ليه أبويا يتعرض لذبحة صدرية أكثر من مرق كيطلب يركح مستشفى كطلبه يترفض؟
ليه أبويا يتعرض النزالؽ غضركفي ك يتألم كمش قادر يمشى كيتحرؾ كيخدـ نفسه كيطلب يركح مستشفى
كيترفض؟
ليه ترفض عمل فحوصات طبية سواء فى مستشفى السجن أك فى أل مستشفى حكومى طبقًا لقرار
النيابة؟ هل فى تشخيص بدكف فحص؟
ليه يطلب أطباء علشاف يكشفوا عليه كميجوش سواء قلب أك عظاـ أك عالج طبيعى أك رمد؟
ليه ممنوع استخداـ األجهزة الرياضية لتمارين العالج الطبيعي لمعالجة االنزال ؽ الغضركفي فى السجن ؟
ليه محبوس إنفرادل ؟
ليه مقفوؿ عليه الباب  ٢٢ساعة كيوـ الجمعة  ٢٤ساعة؟
ليه سايبه قاعد فى الحر فى زنزانة بدكف تهوية عبارة عن فرف ال يُطاؽ؟
ليه رافض تدخله ثالجة صغيرة لحفظ الدكاء قبل الطعاـ ؟
ليه مفيش كرقه كقلم ؟
ليه مفيش جرايد ك راديو ؟
ليه ممنوع استخداـ مكتبة السجن ؟

ليه ممنوع يخرج برق العنبر كيتمشى فى طرقة العنبر فقط ؟
ليه بتدخل األكل بالمزاج كتختار بمزاجك دق اق كدق ال ؟
ليه رافض تنقله فى زنزانة آدمية؟
ليه ضابط أمن كطنى يحضر الزيارة كل مرة ؟
ليه تسلب حقوقه كمحبوس احتياطي ؟
ليه #عبدالمنعم أبوالفتوح محبوس ؟
ليه مفيش قانوف ؟
http://bit.do/esheT
اإلهماؿ الطبي يدفع المعتقل "بكر أبوجبل" لإلضراب عن الطعاـ بسجن كادم
النطركف
دخوؿ المعتقل /بكر محمد عبدالسيد أبو جبل -مدرس ،-في إضراب عن الطعاـ ،كذلك
احتجاجا على االنتهاكات التي يتعرض لها بمقر احتجازق بسجن  430كادم النطركف.
كيشكو بكر من اإلهماؿ الطبي الذم يتعرض له ،حيث يعاني من فقرات متحركة في
الظهر أدل إلى فقداف البصر في العين اليمنه (من آثار التعذيب) ،باإلضافة لقطع في
الرباط الهاللي في الركبه كمن كتر المسكنات أحدثت قرحة في المعدة ،كيعتمد في
تحركه على عكاز ،كقامت إدارة السجن بسحبه منه مؤخراhttp://bit.do/essQK .
 25يوليو
 ..تكلموا عنه
شقيقة كائل عباس :لم يعرض على طبيب القلب رغم مركر أسبوع على قرار النيابة بعرضه
كعن جميع المعتقلين
قالت رشا عباس شقيقة المدكف “كائل عباس” ،إنها علمت بأف شقيقها لم يعرض على طبيب القلب حتى
اآلف ،بالرغم من قرار النيابة األخير الصادر منذ أسبوع أثناء تجديد حبسه كذلك خالؿ زيارته لها  ،الفتة إلى
أف الزيارة كانت استثنائية احتفاال بثورة  23يوليو.
كنقلت صفحة الحرية لوائل عباس عنه مطالبته باالستمرار في الحديث عنه كعن جميع المعتقلين
كألقت قوات أمن القاهرة ،القبض على كائل عباس في  23مايو الماضي ،بعد تفتيش منزله ،ليصدر قرار
من النيابة بعدها بػ  24ساعة بحبسه  15يوما.
كتابعت حديثها لػ”كاتب”“ :كائل يعاني من ضيق في التنفس كارتجاع في الصماـ الميترالي منذ فترة
كالموضوع زاد بعد حبسه بسبب األكضاع ،بس كائل حالته النفسية كحشة أكم”.
كأشارت إلى أف الزيارة كانت عادية كلم تتعرض ألم مضايقات  ،كلم يجلس معهم أحد أثناء الزيارة على
عكس ماحدث خالؿ الزيارة الماضية ،الفته إلى أف التجديد المقبل سيكوف  5أغسطس القادـ.
ككانت نيابة أمن الدكلة العليا قررت ،األربعاء الماضي ،تجديد حبس كال من المدكف كائل عباس  15يوما.
كيواجه كائل في القضية اتهامات منها االنضماـ لجماعة محظورة ،كنشر أخبار كاذبة ،كبث مقاطع فيديو
علي شبكه التواصل االجتماعي (فيسبوؾ) كوسيلة من الوسائل االعالميه للتحريض علي قلب نظاـ الحكم
المصرل.

ككاف عمرك إماـ ،المحامي بالشبكة العربية لمعلومات حقوؽ اإلنساف ،كشف عن تفاصيل الحالة الصحية
للمدكف كائل عباس ،قائال  :إنهم حصلوا على قرار بعرضه على قسم أمراض القلب في مستشفى السجن.
كأضاؼ في تصريحات صحفية سابقة لػ”كاتب” ،أف كائل لديه مشاكل صحية في القلب كالمثانة ،كظلت
حرارته مرتفعة ألياـ متجاكزة  40درجة مئوية.
كتضم القضية  441لسنة  2018عدد من الصحفيين بينهم “ :محمد أبو زيد ،عبد الرحمن األنصارم ،عادؿ
صبرم ،معتز كدناف ،حسن البنا ،مصطفى األعصر ،شركؽ أمجدhttp://bit.do/esJWK ”.
 29يوليو
إهماؿ طبي بحق "عبدالرحمن أبوالمعاطي" بسجن الكيلو  10كنص
يعاني المعتقل "عبدالرحمن محمد أبو المعاطي محمد"  18سنة ،طالب بالصف الثالث
الثانوم سياحة كفنادؽ ،من اإلهماؿ الطبي داخل محبسه بسجن الكيلو عشرة كنص،
حيث يعاني من مرض الكبد كغثياف الدـ ما أدل إلى تدهور حالته الصحية ،كسط
إهماؿ متعمد من إدارة السجن في عالجه  .كانت قوات األمن قد ألقت القبض
التعسفي عليه فجر يوـ اإلثنين  8مايو  ،2018من مدينة كرداسة بالجيزة ،كظل قيد
اإلخفاء القسرم حتى تم التحقيق معه بنيابة أمن الدكلة العليا يوـ  11يونيو الماضي ،في القضية
المعركفة إعالميًا بػ "خلية كرداسة"http://bit.do/es2Sa .
 30يوليو
اإلهماؿ الطبي يهدد "محمد مسعد" بفقداف قدمه
استغاثة "محمد مسعد علي" 24 ،عامنا ،من اإلهماؿ الطبي المتعمد بحقه عقب إضرابه
عن الطعاـ منذ يوـ اإلثنين  23يوليو الجارم ،احتجاجًا على تعنت إدارة سجن
#كادم_النطركف في نقله إلى المستشفى إلجراء عملية جراحية عاجلة ،التأخر فيها قد
يؤدم إلى بتر قدمه.
كبحسب ذكيه أصيب "مسعد" بإلتهاب مزمن ك تقيحات كتورـ في أصابع قدميه ،ما أدل
إلى عدـ قدرته على الحركة كذلك منذ اعتقاله في منتصف عاـ  2016بسبب سوء أكضاع اإلحتجاز ،كعندما
ساءت حالته أجرم له أحد األطباء المعتقلين أكتر من مرة عملية استئصاؿ أظافرق كذلك بإمكانيات أقل
مايقاؿ عنها أنها التصلح ،كلكنها كانت هي المتاحة داخ ؿ السجن.
كمنذ اإلثنين  23يوليو دخل مسعد في إضراب مفتوح عن الطعاـ لحين إجراء العملية الجراحية له ،عقب
تدهور حالته الصحية ،فقامت إدارة السجن بتحويله إلى طبيب السجن كعند فحصه أخبرق الطبيب أف
را عليه ،كلكن بال جدكل حتى
إمكانيات مستشفي السجن ال تصلح إلجراء العملية له كأنها تمثل خطرا كبي
اآلف.
كانت قوات األمن بالشرقية قد ألقت القبض عليه ،فجر يوـ  22فبراير  ،2015من منزله بقرية الهجارسة
التابعة لمدينه كفر صقر ،كظل قيد اإلخفاء القسرم لمدة يومين ،حتى ظهر في قسم شرطة كفر صقر،
كتم ترحيله إلى قسم صاف الحجر كظل هناؾ لمدة 14شهرا حتي تم الحكم عليه عسكرينا في اتهامه

بتفجير ماسورة مياق بكفر صقر ،بالسجن  10سنوات ،كترحيله إلي سجن كادم النطركف.
http://bit.do/es2V2
 4أغسطس
رغم إصدار النيابة تصريح بعرض كائل عباس علي دكتور قلب من أكتر من اسبوعين
لم يتم عرضه حتى اآلف ..عيلة كائل كانوا بيزكركق النهاردة ك شافوا إف حالته الصحية
في تدهور ك بيشتكي من تعب كارهاؽ شديد ك ألم فى القلب
كائل محبوس بال تهمة ك كماف محركـ من ابسط حقوقه اإلنسانية في العالج .
http://bit.do/etKPL

 6أغسطس
كفاة المعتقل "ناجي حامد" باإلهماؿ الطبي بالمنصورة
لفظ المعتقل "ناجي محمد حامد يونس" 60 ،عاما ،أنفاسه األخيرة
صباح اليوـ اإلثنين  6أغسطس ،داخل مستشفى جامعة المنصورة بعد
نقله إليها إثر تدهور حالته الصحية من اإلهماؿ الطبي في محبسه.
ككاف "ناجي" قد أصيب داخل محبسه بغيبوبة كبدية متكاملة ،كيحتاج
لغسيل الكلي يوميا ،فضال عن ضركرة تواجد من يقوـ برعايته كمتابعة حالته.
كيقيم ناجي بقرية دنديط التابعة لمركز ميت غمر بالدقهلية ،كيقضي عقوبة بالحبس لمدة  6سنوات على
ذمة الجنحة رقم  40101لسنة  2017جنح مستا ٔ نف قسـ ا ٔ كؿ المنصورة.
https://goo.gl/khdfpK
 9أغسطس
إسالـ خليل
النهاردة في الزيارة السالـ كاف تعباف جدا ككضعه الصحي في أسوء حاالته ،ادارة
السجن رفضت دخوؿ الزيارة له كال حتى األكل .من االسبوع اللي فات إدارة السجن
دخلته زنزانة الدكاعي كدم ممنوع فيها االكل كالمياق كاالدكية كممنوع يغير هدكمه
كبيناـ على االرض من غير ام حاجة تحته كمش بس كدق دق حاطينه مع تكفيريين (
كدكؿ بالنسبة لهم الديمقراطية كفر كام حد بيطالب بيها كافر يستحق العقاب )  ،حياة اسالـ في خطر
مر الوضع كدق .المسؤكؿ عن اللي بيحصل السالـ دلوقتي من بهدلة كتعنت كالمشرؼ عليه
حقيقي لو است
هو محمد عبد العظيم رئيس مباحث سجن القاهرة للمحبوسين احتياطي ( طرة تحقيق ) كهو المسؤؿ
عن أم حاجة ممكن تحصل السالـ https://goo.gl/F328VR .

 10أغسطس
انتهاكات بحق خالد سحلوب ...كإضرابه عن الطعاـ بػ«العقرب»
أكدت أسرة المعتقل #خالد_سحلوب ،تعرضه إلنتهاكات داخل محبسه ،كأف إدارة سجن العقرب تتعنت في
عالجه بالرغم من إصابته باألمراض داخل محبسه منذ  50شهرنا.
كأضاؼ ذككق أف إدارة العقرب لم تسمح له بالزيارة منذ أكثر من عاـ ،بالرغم من شدة مرضه كمعانته من
آالـ شديدة في عظامه كأمعاءق.
كما أكدت األسرة إضرابه عن الطعاـ احتجاجنا على االنتهاكات التي يتعرض لها من قبل إدارة السجن .
كانت قوات األمن قد اعتقلته في  2يناير  ،2014بصحبة اثنين من زمالئه ،كاقتادته إلى مبنى أمن الدكلة
حيث تعرض للتعذيب الشديد ،ما أدل إلى خلع كتفه ،كتدهور كضعه الصحي حتى اآلف.
كحُكم عليه بالسجن لمدة  3سنوات في القضية رقم رقم  1145لسنة  ،2014كالمعركفة إعالمينا بػ"خلية
الماريوت" ،إال أنه تم الزجّ به في القضية رقم  445لسنة  ،2015كالمعركفة إعالمينا بػ"كتائب حلواف" كالتي
جرت كقائعها خارج السجن بعد مركر ثمانية أشهر على اعتقاله ،كقد تنقل بين أكثر من سجن كاستقر أخيرا
بسجن طرة شدد الحراسة (العقربhttps://goo.gl/H43GXH ).

 11أغسطس
شقيقة كائل عباس بعد  80يوما من اعتقاله :تعباف صحيا كنفسيا ..كإدراة
السجن تجاهلت للمرة الرابعة قرار عرضه على المستشفى
قالت رشا عباس شقيقة المدكف كائل عباس إنه لم يعرض على الطبيب
حتى اآلف رغم صدكر قرار من النيابة بعرضه في تعنت كاضح من إدارة
السجن ،مشيرة إلى أنها المرة الرابعة التي يتم تجاهل قرار عرضه على
مستشفى السجن.
كأكدت رشا عباس بعد خركجها اليوـ من زيارة كائل أف حالته النفسية كالصحية سيئة قائلة ” كائل تعباف
صحيًا كنفسيًا كال حياة لمن تنادم بعد  80يوما من حبسه احتياطيا”
كأشارت رشا عباس إلى أف كائل معتقل سياسي بدكف تهم كاضحة مثل مئات المعتقلين ؽائلة ” كائل
بيرسل سالمه لكل من يسأؿ عنه كبيسأؿ سؤاؿ كاحد أنا محبوس ليه؟ فال هو منتمي ألم جماعة ،كلم يتم
مواجهته بأم تهم مما نسب إليه كال يوجد دليل على االتهامات الموجهة له ،كال يتم التحقيق معه بخصوص
أم منشورات اك مقاالت”.
كانت نيابة أمن الدكلة العليا طوارئ  ،قد قررت في جلستها المنعقدة يوـ  5أغسطس  ،تجديد حبس “كائل
عباس” ،على ذمة القضية رقم  441لسنة .2018
كأشار محامو كائل إلى أف“ :حالته الصحية متدهورة كيعاني من هبوط في الصماـ الميترالي بالقلب مما
يتسبب له بضيق تنفس ،مؤكدين أف النيابة كانت قد سمحت بعرضه علي مستشفي السجن لكن لم تستجب
إدارة سجن طرة للقرار”.

ككاف عمرك إماـ ،محامي الشبكة العربية لمعلومات حقوؽ اإلنساف ،قد قاؿ إنه حصل على تصريح من
النيابة لعرضه على طبيب القلب بمستشفى السجن.
فيما قالت السيدة علياء عبدالمؤمن ،كالدة كائل ،إنها تشعر بالهواف كالذؿ ،بعد اؿقبض على ابنها أمامها
كاقتيادق معصوب العينين بال أم ذنب.
كقالت األـ :“ادخلوا مصر إف شاء هللا آمنين ..ككيف لمن كلد كتربى فى مصر كال يعرؼ له بلدا غيرها كلم
يعد يشعر باألماف! ككيف أشعر باألماف كقد اختطف ابنى من أماـ عينى كاقتيد معصوب العينين بال أم ذنب
كلم استطع حتى الصراخ! أل هواف كأل ذؿ هذا”.
كالقت قوات أمن القاهرة ،القبض على كائل عباس في  23مايو الماضي ،بعد تفتيش منزله ،ليصدر قرار
من النيابة بعدها بػ  24ساعة بحبسه  15يوما.
كيواجه كائل في القضية اتهامات منها االنضماـ لجماعة محظورة ،كنشر أخبار كاذبة ،كبث مقاطع فيديو
علي شبكه التواصل االجتماعي (فيسبوؾ) كوسيلة من الوسائل االعالميه للتحريض علي قلب نظاـ الحكم
المصرل.
من جانبها ناشدت مراسلوف بال حدكد فريق األمم المتحدة العامل المعني بمسألة االحتجاز التعسفي،
بالنظر في قضية الصحفيَين المصريَين هشاـ جعفر ككائل عباس ،اللذين يقبعاف خلف القضباف دكف
محاكمة منذ عدة أشهر.
كدعت المنظمة األمم المتحدة إلى االعتراؼ بالطابع التعسفي الحتجازهما ،مع مطالبة السلطات المصرية
بإطالؽ سراحهما في أسرع كقتhttps://goo.gl/BZR8zQ .
مصر  :الدكلة تنتقم من المدافعين عن حقوؽ اإلنساف بمحاكمة ذكيهم
تستنكر المنظمات الحقوقية الموقعة ادناق إحالة أمل فتحي زكجة المدافع عن حقوؽ اإلنساف محمد
لطفي ،المدير التنفيذم للمفوضية المصرية لحقوؽ اإلنساف ،إلى محكمة جنح المعادم كالتي نظرت أكلى
جلسات محاكمتها في القضية رقم  7991لسنة  2018صباح اليوـ  11أغسطس  2018كقررت تأجيل
الجلسة ليوـ  8سبتمر .
كتعتبر المنظمات أف التهم المنسوبة ألمل سواء في القضية المنظورة اليوـ ،أك في القضية  621لسنة
 2018التي مازالت أمل رهن الحبس االحتياطي على ذمة التحقيقات فيها ،تمثل دليل دامغ إضافي على
نكيل بالمدافعين عن حقوؽ اإلنساف كالمنظمات الحقوقية ،بل كاألسوأ هذق المرة أف تتعامل
مساعي الت
الدكلة مع أهالي كذكم الحقوقيين باعتبارهم رهائن كأدكات ضغط ،من خالؿ تلفيق االتهامات الباطلة
لهم ،كإخضاعهم لتحقيقات صورية ،بهدؼ ترهيب المدافعين كإجبارهم على التوقف عن نشاطهـ  .هذق
األفعاؿ المشينة التي تتساكل فيها الدكلة مع العصابات المسلحة ،فتتخذ الرهائن للي أذرع معارضيها أك
منتقديها ،لن تؤد إال إلى مزيد من العار كالخزم في سجل الدكلة المصرية الحافل بانتهاكات حقوؽ
اإلنساف.
كانت أمل قد تعرضت لضغوط مهولة أثناء فترة احتجازها النتزاع معلومات تخص عمل زكجها كأنشطته
الحقوقية ،ككصل األمر حد تهديدها باستخداـ العنف معها كالزج بها في السجوف لفترات طويلة كحرمانها
من أبنها .ليس هذا فحسب ،فقد عانت أمل تدهور حاد في حالتها الصحية كالنفسية أثناء فترة احتجازها،
مما أدل إلصابتها بشلل نصفي مؤقت في القدـ اليسرل ،بحسب تقرير طبيب سجن القناطر ،كالذم أكصى
بتلبية طلب فريق الدفاع عنها ،كتحويلها لطبيب استشارم في هذا النوع من االمراض بعدما شهدت حالتها
تدهور مقلق قد يصعب تداركه.

المفوضية المصرية للحقوؽ كالحريات كاحدة من المنظمات الحقوقية حديثة النشأة ،ابرز أسمها مؤخرنا
في توثيق انتهاكات حقوؽ اإلنساف ،كخاصة التعذيب كاالختفاء القسرم .كما حازت المفوضية على جائزة
حرية الرأم كالتعبير التي تمنحها منظمة (أندكس أػوف سينسور شيب) للمنظمات الناشطة في الدفاع عن
حرية الرأم كالتعبير .كما تولى محامو المفوضية التمثيل القانوني ألسرة جوليو ريجيني باحث الدكتوراق
اإليطالي الذم قتل في مصر العاـ الماضي.
تعرضت المفوضية المصرية للعديد من المضايقات منذ نشأتها في  ،2013فقد حاكلت السلطات تشميع
مقرها أكثر من مرة ،كمصادرة الحواسب الخاصة بها .كرغم محاكالت المفوضية للتسجيل تحت مظلة
القافكف الحالي القمعي لتنظيم العمل االهلي ،إال أف الجهات األمنية رفضت طلبها  .كقد سبق كتم القبض
على أحد مؤسسيها كهو المدافع عن حقوؽ اإلنساف أحمد عبد هللا كاحتجازق ألسابيع طويلة في عاـ
 ، 2016فضال ن عن كثير من التهديدات التي يتلقاها القائمين على المفوضية أك العاملين فيها.
تعود قضية أمل فتحي لواقعة بث فيديو على حسابها الشخصي على موقع التواصل االجتماعي فيس بوؾ،
عبرت فيه أمل عن استيائها من كاقعة تحرش من قبل موظف دكلة ،كبدال ن من انصاؼ أمل كفتح تحقيق
حوؿ كاقعة التحرش التي تعرضت لها؛ ألقت قوات من قسم المعادم كقطاع األـف الوطني القبض عليها
فجر يوـ 11مايو  ،2018كمثلت للتحقيق في نيابة المعادم على ذمة القضية رقم  7991لسنة  2018جنح
المعادم؛ على خلفية اتهامها بػ إساءة استخداـ كسائل االتصاالت كنشر مقطع فيديو يتضمن اخبار كاذبة
من شأنها تكدير السلم العاـ .في الوقت نفسه ،كبينما يتم التحقيق مع أمل ،صدر قرار بإحالتها لنيابة أمن
الدكلة العليا للتحقيق في القضية رقم  621حصر امن دكلة عليا ،على خلفية اتهامات أخرل هي؛ االنضماـ
لجماعة إرهابية ،كاستخداـ موقع على شبكة المعلومات الدكلية بغرض التركيج ألفكار كمعتقدات الداعية
الرتكاب أعماؿ إرهابية ،كإذاعتها عمدًا أخبار كإشاعات كاذبة من شأنها تكدير األمن العاـ كاإلضرار
بالمصلحة العامة .كبينما مازالت تخضع أمل للحبس االحتياطي على ذمة قضية أمن الدكلة ،تمت إحالة
القضية االكلى للمحكمة التي نظرتها في أكلى جلساتها صباح اليوـ.
المنظمات الموقعة:
مركز القاهرة لدراسات حقوؽ اإلنساف
مركز النديم
الشبكة العربية لمعلومات حقوؽ اإلنساف
مؤسسة حرية الفكر كالتعبير
مبادرة الحرية
كومتي فور چستس
مركز عدالة للحقوؽ كالحريات
الجبهة المصرية لحقوؽ اإلنساف
https://goo.gl/P5yBAu
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جعفر حالته متدهورة كلم يستطع رؤيتنا
:
كر يم عبدالراضي يكشف تفاصيل جلسة تجديد حبس هشاـ
كالقصاص كاف ينقل له إشاراتنا
كشف كريم عبدالراضي ،محامي الشبكة العربية لمعلومات حقوؽ اإلنساف ،عن تفاصيل جلسة تجديد
حبس الكاتب الصحفي هشاـ جعفر ،كالتي عقدت أمس االثنين.

دالراضي ،إف الحالة الصحية لػ جعفر متدهورة جدا ،حتى أنه ال يستطيع رؤيتنا بسبب ضعف نظرق،
كقاؿ عب
حيث أف تصادؼ كجود محمد القصاص في نفس الجلسة كهو الذم تولى عملية نقل اإلشارات منا إليه.
كأشار عبدالراضي ،إلى مطالبته المحكمة بإخالء سبيل هشاـ جعفر ،كقاؿ“ :بقاله  10شهور ـحبوس
خارج إطار القانوف كمش القين حد يقولنا لية”.
كألقت قوات األمن القبض على جعفر 21 ،أكتوبر  ،2015كبذلك يكوف تجاكز مدة الحبس االحتياطي التي
أقرها القانوف المصرم ،حيث اختفى جعفر لمدة يومين ،حتى ظهر أماـ نيابة أمن الدكلة العليا.
ككجهت النيابة له االنضماـ لجماعة محظورة ،كتلقي رشوة من جهات أجنبية مقابل تقديم معلومات
اعتبرتها أجهزة األمن تمس األمن القومي ،على خلفية إجراء المؤسسة مشاريع بحثية -تمت بالتعاكف مع
جهات رسمية -في مجاالت منها“ :الحوارالوطني ،التسامح ،فض المنازعات ،األسرة كالمرأة كالطفل ”،
كنشرنتائجهاعلى الموقع الخاص بالمنظمة ،إذا اعتبر األمن أف ثمة ضركرة تقتضي أخذ موافقة أمنية عليها
كعرض نتائجها قبل اإلعالف عنها.
كيعاني جعفر المحبوس بسجن العقرب شديد الحراسة من مشاكل صحية متراكمة قد تؤدم لفقدانه
بصرق ،كقد سبق له اإلضراب عن الطعاـ من أجل تلقي العالج دكف جدكل ،حيث يعاني من تضخم في
البركستاتا إلى جانب ضمور في العصب البصرم.
كتتعنت إدارة السجن في عالجه أك السماح ألسرته بإدخاؿ األدكية له ،على الرغم من تأكيد أطباء السجن
احتياجه لجراحات عاجلة ،كتحديد ثالثة مواعيد إلجرائها ،لم يتم نقله فيها بدعول عدـ توافر سيارة لترحيله.
https://goo.gl/PsjUWZ
زكجة د.جماؿ عبدالفتاح :حالته تدهورت كنقلوق لمستشفى السجن 24ساعة فقط كتقدمنا ببالغات تحمل
النظاـ مسئولية حياته
قالت الدكتورة مديحة الملواني ،زكجة الدكتور جماؿ عبدالفتاح ،إف حالة زكجها تدهورت كإف إدارة السجن
اضطرت لنقله من محبسه بإسعاؼ ،مشيرة إلى أف الدكتور جماؿ يعاني من تدهور في حالته الصحية
داخل محبسه بسجن طرق ،منذ فترة طويلة كإنه عندما طلب من إدارة السجن نقله لتلقي العالج أبلغوق
أنهم ال يقوموا بنقل أم مسجوف “إال إذا كاف بيموت”.
كأشارت الملواني ،في تصريحات لػ”كاتب” ،إف زكجها أصيب بأزمة صدرية كحساسية شديدة بسبب ارتفاع
درجات الحرارة ،كنقلته إدارة السجن بسيارة إسعاؼ ثم أعادكق بعد  24ساعة.
كلفتت الملواني إلى أف زكجها يعاني من حساسية في جميع أنحاء جسدق ،كبالرغم من ذلك فإف إدارة
السجن ترفض بشكل متواصل إدخاؿ األدكية التي يمكنها تخفيف ألمه.
كعن اإلجراءات التي ستتخذها أسرته ،قالت الملواني أنها أرسلت بالغات للنائب العاـ ككزارة الداخلية
كمصلحة السجوف ،كأنها أيضا تحملهم فيها مسئولية حياة كسالمة الدكتور جماؿ.
فيما أصدرت أسرة الدكتور جماؿ بيانا تحمل فيه نظاـ الرئيس عبدالفتاح السيسي المسئولية عن تدهور
حالته الصحية في عنبر الزارعة بسجن طرق خاصة بعد تعدد البالغات كتصاريح النيابة التي تقر بضركرة
عرضه علي مستشفي السجن منذ بداية اعتقاله منذ أكتر من  5أشهر.
كأشار البياف إلى رفض إدارة السجن تحويله للمستشفي مع تدهور ح الة صدرق كصعوبة التنفس كتعرضه
لنزالت شعبية حادة متكررة ،حتي بلغنا اليوـ من زيارة الدكتورة ليلي سويف تعرض جماؿ ألزمة صحية
أدت الي نقله باالسعاؼ لخارج السجن.

كأضافت األسرة في البياف“ :نحن ال نعلم شيء عما جرم لوالدنا خالؿ األياـ الماضية كننتظر موعد الزيارة
بعد أياـ  .أرسلنا تلغرافات للنائب العاـ كالمحامي العاـ لنيابات جنوب الجيزة ككزير الداخلية كرئيس مباحث
أمن الدكلة لمعرفة ما يجرم للدكتور جماؿ داخل محبسهhttps://goo.gl/dRNS8K ”.
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أنقذكا حناف بدر الدين :أضربت عن الطعاـ اعتراضا على إهماؿ حالتها الصحية كاستمرار حبسها احتياطيا
منذ أكثر من عاـ في قضية ملفقة
تواصل الدكتورة حناف بدر الدين زكجة المختفي قسريا خالد عز الدين اضرابها الجزئي كالمفتوح عن
الطعاـ منذ  6أغسطس  2018كحتى البت في موضوع حبسها احتياطيا كذلك بسبب تدهور حالتها الصحية
كاإلهماؿ الطبي الذم تتعرض له داخل سجن القناطر ،حيث عانت الدكتورة حناف من سوء حالتها الصحية
منذ بداية حبسها كلم يتم االستجابة للمطالب المتكررة بتوفير الرعاية الصحية الالزمة لها.
تعاني الدكتورة حناف من مرض مزمن كهو حمى البحر المتوسط 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
الظهر كاالنحناء .كذلك إلى جانب التهاب أعصاب مفاصل يديها  .كقد تقدـ محاميها من قبل بطلب إلى إدارة
السجن لنقلها إلى مستشفى كلكن اإلدارة اكتفت بعرضها على طبيب السجن كالذم لم يقدـ لها أم رعاية
طبيه أكيدة كعند عرضها مرق أخرم على مستشفى السجن لم يتم الكشف عليها كعادت مرة أخرل إلى
السجن .تعرضت الدكتورة حناف لنزلة معوية حادة في  27مايو الماضي ،كتم فقلها إلى مستشفى السجن
في نفس اليوـ كعادت مرة أخرل إلى السجن بدكف توقيع كشف طبي كاكتفاء المستشفى بإعطائها
مسكن.
بدأت رحلة الدكتورة حناف يوـ  27يوليو  2013حين كاف زكجها بمحيط مدينة نصر بالتزامن مع اشتباكات
بين قوات األمن كمعتصمين ميداف رابعه العدكية .كرأت حناف زكجها في التلفاز يعالج من إصابة بسيطة
كيصعد إلى سيارة االسعاؼ فذهبت لتطمئن عليه كلم تجدق هناؾ .كمنذ ذلك الحين كهي تبحث عن زكجها
في جميع األقساـ كالمستشفيات كثالجات حفظ الجثث كالسجوف كلم تجدق .قامت الدكتورة حناف بعد
ذلك بمقابلة بعض أهالي المختفين قسريا ك قاموا بالبحث عن ذكيهم المفقودين بصورة جماعية بعد
تصاعد كتيرة تلك الظاهرة من قبل األجهزة األمنية .
كيوـ القبض عليها كانت الدكتورة حناف بسجن القناطر لزيارة أحد المسجونين الناجين من االختفاء
القسرم لمعرفة أم أخبار بخصوص زكجها ،كقد كانت في ذلك الفترة تعتاد الذهاب الي السجوف
كالمحاكم لسؤاؿ بعض االشخاص الذين تعرضوا لالختفاء للحصوؿ على أم معلومة عن زكجها كفي
إحدل المرات بذهابها لسجن القناطر رجاؿ قاـ حرس السجن بالقبض عليها كاحتجازها.
فقد ألقي القبض عليها يوـ  6مايو  2017من داخل سجن القناطر أثناء زيارتها ألحد المسجونين بغرض
تقصي معلومات حوؿ زكجها خالد عز الدين المختفي قسريا منذ أكثر من أربعة سنوات .كتم اتهامها في
القضية رقم  5163لسنة  2017بتهمة االنضماـ لجماعة محظورة كإدخاؿ ممنوعات داخل السجن .كمنذ
ذلك الحين كهي قيد الحبس االحتياطي كيتم تجديد حبسها .كعلى إثر ما تعرضت له الدكتورة حناف خالؿ
العاـ الماضي من حبس بتهم ملفقة كتنكيل بسبب بحثها عن زكجها المختفي قسريا كإهماؿ طبي كعدـ
توافر الرعاية الصحية الالزمة كالتدهور األخير في حالتها الصحية ،قررت الدكتورة حناف الدخوؿ في إضراب
جزئي عن الطعاـ.

كاف عدد من المقررين الخواص باألمم المتحدة قد كجهوا نداء عاجال بخصوص قضية السيدة حناف بدر
الدين بتاريخ  3أكتوبر  2017الماضي مطالبين فيه الحكومة المصرية بإيالء االعتبار للمواثيق كمبادئ العهد
الدكلي لحقوؽ االنساف ،مستنكرا كافة االنتهاكات التي احاطت بظركؼ احتجاز كتوقيف السيدة حناف بدر
الدين.
كتكرر المنظمات الموقعة ادناق بمطالبها السابقة باإلفراج الفورم غير المشركط عن حناف بدر الدين
كإسقاط كافة التهم عنها ،كمنحها أبسط حقوقها في الرعاية الصحية كنقلها لمستشفى متخصصة كتقديم
العالج الالزـ لها .ككذلك إبالغها بمكاف زكجها خالد عز الدين ،كجميع أهالي المختفين قسريا بأماكن تواجد
ذكيهم .كما تحمل سجن القناطر مسئولية أم تدهور في حالتها.
الموقعوف:
المفوضية المصرية للحقوؽ كالحريات
مركز عدالة للحقوؽ كالحريات
مركزالنديم
مركز هشاـ مبارؾ للقانوف
كوميتي فور چستس
مؤسسة قضايا المرأة المصرية
https://goo.gl/7nEphe
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رسالة عاجلة من ابنة المعتقل د.جماؿ عبدالفتاح “ :كالدم ال يستطيع الوقوؼ من شدة األلم ..إنقذكق من
كالعالجا

حقه الحرية
نهاردة كانت زيارة قالت نفرتارم ابنة المعتقل د.جماؿ عبد الفتاح ،إنها كانت في زيارة اليوـ لواؿدها ،كإف
حالته الصحية متدهورة كال يستطيع السير الطبيعي ،كإف األمر كصل إلى حصوله على مسكنات لكي
يستطيع الوقوؼ ،كذلك بعد  4أياـ من علمنا بتدهور حالته الصحية كنقله إلى المستشفى قبل إعادته مرة
أخرل إلى السحن.
كقالت نفرتارم في رسالة عاجلة أف كالدها من حقه الرعاية الصحية كالحرية كختمت الرسالة بهاشتاج
انقذكا جماؿ عبد الفتاح.
كانت أسرة ج .جماؿ عبدالفتاح قد تقدمت ببالغ للنائب العاـ يوـ الخميس الماضي تطالبه باإلفراج الصحي
عنه بسبب ظركفه الصحية.
كجاء البالغ بعد يومين من بياف نشرته د .مديحة الملواني زكجة الدكتور جماؿ عبد الفتاح ،قالت إف حالة
زكجها تدهورت كأف إدارة السجن اضطرت لنقله من محبسه بإسعاؼ ،مشيرة إلى أف زكجها يعاني من
تدهور في حالته الصحية داخل محبسه بسجن طرق ،منذ فترة طويلة كإنه عندما طلب من إدارة السجن
نقله لتلقي العالج أبلغوق أنهم ال يقوموا بنقل أم مسجوف “إال إذا كاف بيموت”.
كإلى نص رسالة نفرتارم التي كصلت لكاتب نسخة منها:
رسالة عاجلة من نفرتارم جماؿ عبدالفتاح انهاردة كانت زيارة بابا في عنبر الزراعة بسجن طرق بعد  4أياـ
من معرفتنا أنه خرج باالسعاؼ ألف حالته الصحية اتدهورت ،من غير ما نعرؼ أم تفاصيل عن حالته..دخل
جماؿ عبدالفتاح انهاردة كهو ماشي بالعافية كببطيء شديد أثناء الزيارة كعرفنا انه تعب جدا لدرجة

مكنش عارؼ يقف من األلم في العمود الفقرم كاضطركا يخرجوا لعيادة العنبر كخد مسكنات كتير جدا
عشاف األلم يقل كعرؼ يقف علي رجله شوية بس معرفش سبب اللي حصل ألنه طلب يركح المستشفي
يكشف كإدارة السجن رفضت كالعادة .من حق ابويا يتعالج ،كمن حق ابويا يخرج ،كمن حقه يتعامل
باحتراـ بس الدكلة قررت تعتقل راجل عندق فوؽ السبعين كبتنتقم منه زم ما بتنتقم من آالؼ غيرق في
السجوف عشاف رافضين طريقة الحكم كبيقاكموا الديكتاتورية كالفساد كالظلـ  .ابويا مريض كتحت ايد
ناس نظاـ ال يرحم .جماؿ عبدالفتاح المسن المريض مش هيبطل يعمل اللي هو عايزق كيقوؿ رأيه.
كهنفضل معاق كبنطالب بالعدالة له كلكل معتقل في مصر.
#انقذكا_جماؿ_عبدالفتاح
كأشارت الملواني ،في تصريحات سابقة لػ”كاتب” ،إف زكجها أصيب بأزمة صدرية كحساسية شديدة بسبب
ارتفاع درجات الحرارة ،كنقلته إدارة السجن بسيارة إسعاؼ ثم أعادكق بعد  24ساعة.
كلفتت الملواني إلى أف زكجها يعاني من حساسية في جميع أنحاء جسدق ،كبالرغم من ذلك فإف إدارة
السجن ترفض بشكل متواصل إدخاؿ األدكية التي يمكنها تخفيف ألمه.
كقالت نفرتارم جماؿ عبد الفتاح في تصريحات لػ”كاتب” ،أف كالدتها تقدمت ببالغ للنائب بعدما علموا بنقل
كالدها الدكتور جماؿ عبد الفتاح بعربة اإلسعاؼ خارج السجن ،كإعادته مرة أخرل بعد  24ساعة داخل
السجن .كتابعت حديثها“ :السبت عندنا زيارة لوالدم في سجن طرة ،كهنطمن عليه كنعرؼ منه كل
حاجة” ،الفته إلى أف الزيارات ستكوف مسموح بها يوـ كقفة عيد األضحي كأكؿ يوـ للعيد كهذق حالة
استثنائية تحدث في األعياد كالمناسبات كتتم الزيارة بأحد األياـ.
كتابعت نفرتارم“ :كالدم عندق  72سنة ،كعندق الضغط كبيعاني من حساسية في الصدر كدكالي في
مرحلة متأخ رة ،كمشاكل في الحجاب الحاجز ،كمحتاج لنظاـ أكل معين ألنه مريض بفيركس التهاب الكبد
الوبائي سي لكن الوضع عكس كدق تماما مفيش تعذية جيدة كأجواء السجن سيئة”.
كحملت الشبكة العربية لحقوؽ اإلنساف ،كزارة الداخلية المسئولية كاملة عن سالمة الدكتور جماؿ
عبدالفتاح ،كذلك بعد يوـ من إعالف أسرته ،تدهور صحته بشكل كبير داخل محبسه كنقله من داخل محبسه
بإسعاؼ.
كأكدت الشبكة إنها ال تخلي ذمة نيابة أمن الدكلة ،من المسئولية كاتهمتها بالتغاضي عن اهدار كزارة
الداخلية لقراراتها بتوفير الرعاية الصحية له.
قالت الشبكة العربية في بياف لها الخميس ،انه في الوقت الذم يعفو فيه رئيس الجمهورية عن المتهم
بالقتل المليونير”هشاـ طلعت مصطفى” ،كعن المتهم بالبلطجة ” صبرم نخنوخ”  ،يستمر التنكيل بسجين
الرأم اليسارم جماؿ عبدالفتاح  ،المحبوس احتياطيا منذ ما يزيد عن خمسة أشهر  ،كحرمانه من الرعاية
الصحية مما تسبب في تدهور حالته الصحية كبات يهدد حياته.
ككاف الصيدلي اليسارم المسن ”  72عاما  ،قد تم القبض عليه النتقادق ما سمي باالنتخابات الرئاسية  ،ك
تم التحقيق معه دكف حضور محاـ له كتوجيه تهم تأسيس جماعة ارهابية كالتركيج ألفكار جماعة ارهابية
عبر موقع فيس بوؾ ،كنشر األخبار الكاذبة ،كتقرر حبسه احتياطيًا دكف أف يواجه باسم تلك الجماعة
االرهابية التي اتهم بتأسيسها اك االفكار التي ركج لها ،اك األخبار الكاذبة المنسوبة له ،كالتي لم يعرفها هو
اك محاموق حتي األف ،كال يزاؿ محبوس احتياطيًا بقرارات تمديد حبس متتالية.
كاشارت الشبكة إلى أنه منذ حبسه بسبب هذق االتهامات المطاطة غير القانونية ،كهو يواجه بالتنكيل،
كالحرماف من ابسط حقوقه كسجين رأم ،فضال عن اهدار القاعدة االساسية  ،باف المتهم برئ حتى تثبت
ادانتهhttps://goo.gl/1Zf7AW .

 ..كالنيابة جددت
محاـ :نقل الصحفية ميرفت الحسيني لمستشفى سجن القناطر قبل قليل لتدهور حالتها
حبسها في القضية 441
قاؿ المحامي الحقوقي عمرك محمد ،إنه تم نقل الصحفية “ميرفت الحسيني” ،قبل قليل ،اليوـ األحد،
الصحية
.
ها
لمستشفى سجن القناطر ،بناءا على قرار من النيابة العامة بسبب تدهور حالت
كأضاؼ عمرك لػ”كاتب” ،إف النيابة قررت تجديد حبسها  15يوما أخرل ،على ذمة اتهامها باالنضماـ لجماعة
محظورة كنشر أخبار كاذبة ،في القضية  441لسنة  2018حصر أمن دكلة عليا طوارئ.
كقاؿ عمرك ،إف حالتها متدهورة كتعاني من أمراض السكر كالضغط كالكبد ،كتم نقلها منذ  3أياـ بعد
االشتباق في إصابتها بالجلطة ،كأجريت لها الفحوصات الطبية الالزمة كتم إعادتها لمحبسها من جديد.
كفي  5يوليو الماضي ،ألقت قوات األمن القبض على الصحفية “ميرفت الحسيني” قبل ظهورها في  8يوليو
متهمة في قضية رقم  441كالتي تضم عدد من الصحفيين كالمدكنين كالكتابhttps://goo.gl/tVvCfs .
 25أغسطس
ماهر دياب ..سبعيني يصارع الموت داخل محبسه كاألمن يرفض عالجه
تدهورت الحالة الصحية للمعتقل ماهر سالم دياب ،مدير عاـ سابق في شركة االتصاالت الدكلية ،كتعرض
لغيبوبة كبد داخل محبسه أمس الخميس  23أغسطس نُقل على إثرها لمستشفى السويس العاـ.
كيعاني دياب ،البالغ من العمر سبعين عامنا من إلتهاب ا لكبد الوبائي ،كتضخم البركستاتا ،كالقولوف
العصبي ،فضال عن أمراض الشيخوخة .كأكضحت أسرته في بياف لها اليوـ أف طبيب المستشفى العاـ أكد
تدهور حالته الصحية في تقريرق عن الحالة المرضية كأكصى بحجزق بالمستشفى إال أف ضباط األمن
الوطني أجبركق على تعديل التقرير بإمكافية عالجه داخل محبسهhttps://goo.gl/EBqaCF .
 27 أغسطس
كفاة المعتقل "حسن عبدالهادم" نتيجة لإلهماؿ الطبي بمركز الزقازيق
كفاة المعتقل/حسن عبدالهادم ،كذلك اليوـ  27أغسطس  ،2018نتيجة لإلهماؿ الطبي بمقر احتجازق
بمركز الزقازيق .ككاف المعتقل يعاني من مرض الكبد الوبائي ،كبعد تركه في الزنزانة بدكف عالج بأمر من
المأمور عبدهللا فليفل ،أصيب بفقداف في الذاكرة كفشل كلوم كسكته دماغيه أدت الي الوفاة ،ثم قامت
قوات األمن بجرق كاخراجه من زنزانته كألقت به في طرقه أماـ الزنازينhttps://goo.gl/QXWQ81 .
 29أغسطس
اإلهماؿ الطبي يهدد حياة "إسالـ جمعة" بسجن كادم النطركف
يعاني "إسالـ جمعة" مصور صحفي بقناة مصر  25سابقػا ،كالذم يقضي عقوبة المؤبد على ذمة القضية
رقم  138لسنة  2015جنايات ،المعركفة بػ "خلية أبناء الشاطر" ،من اإلهماؿ الطبي المتعمد بحقه
كحرمانه من العالج ،حيث أنه أُصيب بنزيف حاد دكف توقف ،كأخبرق طبيب سجن استقباؿ طرق بضركرة
عمل منظار إلشتباهه في إصابته بقرحة في المعدة ،كلكن تجاهلت إدارة السجن ذلك كرفضت عالجه كتم

ترحيله إلى سجن كادم النطركف كأيضا رفضوا اؿسماح له بالعالج  .كقد تم ترحيله حالينا إلى سجن ليماف
طرق كرفض طبيب السجن فحصه بدعول أف إدارة السجن لم ترحله كمريض كإنما هو طالب بكلية
اإلعالـ حضر ألداء االمتحاف كفقط ،ما أدل إلى حدكث مضاعفات بالقلب نتيجة استمرار النزيف كتدهور
حالته الصحية حتى اآلفhttps://goo.gl/j3BQAs .

تدهور الحالة الصحية لخالد سحلوب كمنعه من العالج
فبدأ إضراب عن الطعاـ في بداية شهر  ٧بسبب سوء المعاملة كاالهماؿ الطبي كمنع الزيارة منذ اكثر من
سنة  ..كمازاؿ رئيس المباحث "احمد ابو الوفا" يتعنت في السماح له بالخركج الى المستشفى لعمل
األشعات كالتحاليل الالزمة لتشخيص حالته الصحية كتلقي العالج المناسب https://goo.gl/Xxq9hv .
 31أغسطس
تعرض محامي للشلل كفقداف النطق كرفض االفراج عنه بسجن الوادم الجديد
رفعت حمدم التوني أحمد محامي من محافظة سوهاج كضع يدق في عش الدبابير كقرر التصدم لفساد
قاضي مرتشي يدعي أحمد ثابت أحمد أحمد كُريم كاف يتقاضى رشاكم من المواطنين نظير إعطائهم
أحكاـ بالبراءة كتلقي رشاكل كبيرة لتعينه بالحكومة
تمكن المحامي رفعت حمدم من إثبات تلك التهم علي اؿقاضي المرتشي باألدلة 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 تهـ للمحامي رفعت كقاموا بسجنه منذ تاريخ  2007/3/23كحتي اآلف تعرض
خالؿ هذق الفترة بتوجيه من أهل زكجة القاضي المفصوؿ القضاء الفاسدين للتعذيب الرهيب من ضباط
شرطة سوهاج كأصابوق بالشلل الكامل ككذلك صعق بالكهرباء كهتك عرضه باستخداـ عصا غليظه كغير
عذيب الوحشي
ذلك من أساليب الت
دخل بعدها المحامي رفعت في إضراب عن الطعاـ لمدة  70يوـ كتم ترحيلة لسجن أسيوط ليقضي فيه
 7سنوات كاملة كتم ترحيله مرة أخرل لسجن الوادم الجديد في عاـ  2014بالرغم من سوء الحاله
الصحية كإصابته بعدة أمراض منها الضغط كحساسية الصدر كالتهاب األعصاب الطرؼية
كعند كصوله سجن الوادم الجديد تم إستقباله بحفلة تعذيب مستمر بصورة يومية بإستخداـ الفلكه
كالصعق بالكهرباء من ضباط سجن الوادم الجديد حتي فقد النطق تمامًا
كمازاؿ المحامي رفعت حمدم حتي هذق اللحظات مسجوف في عنبر  12في غرفة تفتقد ألبسط
المتطلبات اإلنسانية في سجن الوادم الجديد بالرغم من مركر أكثر من سنه كامله على تاريخ اإلفراج عنه
كهو  2017/5/5كبعد قضاء مدة العقوبة كاملة كترفض إدارة سجن الوادم الجديد اإلفراج عنه بحجج
كاهيه كغير منطقية بالمخالفة للقانوف كبالرغم من حالته الصحية المتردية كتعرضه للموت البطئ
https://bit.ly/2Cv0lXZ

 1سبتمبر
اسرة كائل عباس:"خرجنا للتو من زيارة كائل .نفسيته سيئة جدًا ..صحته تعبانة ،ضربات القلب غير منتظمة
كراح العيادة امبارح كالمفركض هيتعمله صورة دـ بكرق ..بيسلم عليكم كلكم ..إدعوله كتير
https://goo.gl/gKbcJb
 3سبتمبر
للمرة الثالثة ..محامو كائل عباس يطلبوف عرضه على أخصائي قلب ..كالنيابة تجدد حبسه
جددت نيابة أمن الدكلة العليا اليوـ ،اإلثنين ،حبس الناشط السياسي كالمدكف ،كائل عباس 15 ،يومنا على
ذمة التحقيقات في القضية رقم  441لسنة  ، 2018كما تقدـ المحاموف بطلب عرضه على أخصائي قلب
للمرة الثالثة أثناء الجلسة ،بحسب مختار منير ،المحامي بمؤسسة حرية الفكر كالتعبير.
يواجه عباس تهم «مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها ،مع العلم بأغراضها» ،ك«استخداـ أحد
مواقع اإلنترنت بغرض التركيج ألفكار داعية الرتكاب أعماؿ إرهابية» ،ك«اإلذاعة عمدنا ألخبار كمعلومات
كاذبة من شأنها تكدير األمن كالسلم العاـ كإلحاؽ الضرر بالمصلحة العامة».
رالي بالقلب » ،كهو مرض مزمن ،بحسب ما قالته أخته رشا لػ
كيعاني عباس من «ارتجاع في الصماـ المت
«مدل مصر» الشهر الماضي ،ككاف محامو عباس قد تقدموا في جلسة الخامس من أغسطس بطلب
للنيابة بعرض عباس على طبيب السجن لفحص اضطراب دقات القلب الذم عاني منه عباس ،كهو الطلب
الثاني بعد قرار من النيابة بعرضه في  17يوليو الماضي ،كلم تنفذ إدارة السجن القرارين السابقين بحسب
منير.
كأكضحت رشا لػ «مدل مصر» أف أخيها عُرض على طبيب السجن قبل زيارتهم األخيرة له يوـ السبت
الماضي في سجن طرة تحقيق ،كلكن الطبيب رفض إجراء أشعة على القلب ،حتى لو على حساب
األسرة ،كأف األسرة الحظت في زيارة السبت الماضي عالمات المرض كاإلعياء كفقداف الوزف على أخيها.
كانت قوة أمنية قد ألقت القبض على عباس من منزله في  23مايو الماضي ،كهو اإلجراء الذم تم دكف أف
تقدّـ القوة األمنية للمتهم أك ألفراد أسرته إذننا من النيابة ،أك تعلن عن أسباب القبض عليه،
بحسب بياف أصدرته الشبكة العربية لمعلومات حقوؽ اإلنساف ،الذم أكضح أف الشرطة قامت «بتعصيب
عيني كائل عباس ،كاقتادته بمالبس النوـ إلى جهة غير معلومة ،بعدما استولت على أجهزة الحاسب اآللي
كالتليفونات ،ككم من اؿكتب كأشياء عديدة خاصة به » ،في حين لم تظهر كل المضبوطات في التحقيقات
كقتها بحسب محاميه.
بخالؼ عباس تضم القضية عددنا من الصحفيين بينهم معتز كدناف ،كعلي رشاد ،كعادؿ صبرم ،رئيس
تحرير موقع «مصر العربية» ،كمصطفى األعصر ،كحسن البنا مبارؾ  ،كالمصور عبدالرحمن عادؿ
األنصارم ،المصورين الصحفيين محمد أبو زيد ،كشركؽ أمجد ،هذا إلى جافب المحامي عزت غنيم ،المدير
التنفيذم لػ «التنسيقية المصرية للحقوؽ كالحريات» ،كطالب الدكتوراق بجامعة كاشنطن كليد الشوبكي،
باإلضافة إلى عبد هللا مضر ،عمر موسى ،كفاطمة موسي ،كالتي أخلي سبيلها في  25يوليو الماضي
بتدابير احترازية على ذمة القضية ،كيشتركوف جميعنا في تهمتي «االنضماـ لجماعة أسست على خالؼ
القانوف كنشر أخبار كاذبة».
كأضيف إلى القضية مؤخرنا كال من المدكف إسالـ الرفاعي ،الشهير بػ «خرـ» ،كالمصورة الصحفية زينب
أبو عوناhttps://goo.gl/wrPZp1 .

محمد عبد العزيز :السفير معصوـ مرزكؽ تعرض ألزمة قلبية قبل التجديد بيومين كرائد سالمة بالحبس
االنفرادم يعاني من ضيق في التنفس
قاؿ محمد عبدالعزيز مدير مركز الحقانية لحقوؽ اإلنساف إف السفير معصوـ ـرزكؽ تعرض ألزمة قلبيه
قبل يومين ،كنتقل إلى زنزانته أطباء السجن كشخصوا حالته التهاب في الغشاء البريوني كهو ما يتطلب
نقله لمستشفى على الفور.
كأضاؼ في اتصاؿ مع “كاتب” أف هيئة الدفاع عن السفير معصوـ تقدمت بطلب لنيابة أمن الدكلة لنقله
لمستشفى بها تجهيزات تتناسب كالخطر الذم يهدد حياته.
كلفت عبد العزيز إلى أف الدكتور رائد سالمة يعاني منذ دخوله الحبس من أكضاع متردية كأنه ما زاؿ في
الحبس االنفرادم بدكف حماـ كال يسمح له بدخوؿ حماـ السجن سول مرة كاحدة في اليوـ ،مشيرا إلى
انه يعاني من ضيق شديد في التنفس ،كهو ما يدفعه التنفس عبر فتحات باب الزنزانة التي بها رائحة
كريهة .كتابع انهم رغم مطالبتهم بادخاؿ مةاد نظافة كمالبس نظيفة لهم لم يتم السماح كالزالوا يعانوف
بسبب سوء اكضاع حبسهم.
أكضح عبد العزيز أف هيئة الدفاع عن معتقلي العيد تقدموا بطلب لرئيس النيابة كاثبتوا ذلك الوضع في
محاضر النيابة.
من جانبها قالت الشبكة العربية لحقوؽ اإلنساف إف نيابة أمن الدكلة العليا قررت تجديد حبس السفير
معصوـ مرزكؽ كرائد سالمة كيحيى القزاز كعمرك محمد لمدة  15يوما على ذمة التحقيقات في القضية
رقم  1305لسنة  2018حصر أمن دكلة.
يذكر أف قوات األمن ألقت القبض على السفير معصوـ مرزكؽ كالخبير االقتصادم رائد سالمة كالدكتور
يحيي القزاز كنيرمين حسين كعمرك محمد كسامح سعودم كعبد الفتاح البنا ،ثالث أياـ عيد األضحى
المبارؾ.
ككجهت نيابة أمن الدكلة لهم اتهامات مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها ،كتلقى تمويل بغرض
إرهابي ،كاالشتراؾ في اتفاؽ جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية” ،ماعدا عمرك محمد المتهم
باالنضماـ لجماعة إرهابية ،كتلقى تمويل ،كاالشتراؾ في اتفاؽ جنائي.
https://goo.gl/S7HUob
 4سبتمبر
بعد تعرضه ألزمة قلبية ..إبنة السفير معصوـ مرزكؽ :حالة كالدم تسوء كل يوـ ..كمحبوس انفراديا
ممنوع عنه الشمس ..ماذا جنى أبي؟
قالت ميسرة ،ابنة السفير المعتقل معصوـ مرزكؽ ،إف كالدها محتجزا في زنزانة انفرادية يغيب عنها كل
مقومات الحياة ،ال مالبس يسمح بدخولها أك أطعمة أك زيارات أك حتى التريض كالتعرض ألشعة الشمس.
كأضافت مسيرة ،في تدكينة اليوـ الثالثاء ،تحت عنواف ” ماذا جنى أبي ” “ :كالدم ممنوع عنه دخوؿ أل
مالبس أك أطعمة أك زيارات ..ال يسمح له التريض اك التعرض ألشعة الشمس ..حالته الصحية تسوء كل
يوـ ،تعرض ألزمة قلب منذ يومين كضيق فى التنفس ..هذا الرجل السبعينى الذل يشهد تاريخه على
كطنيته ،قد يكوف ذنبه الوحيد انه احب مصر للنخاع”.

كاعتقلت قوات األمن ،الخميس ثالث أياـ عيد األضحى المبارؾ ،عدد من السياسيين كالنشطاء ،السفير
معصوـ مرزكؽ كالخبير االقتصادم رائد سالمة كالدكتور يحيى القزاز كنيرمين حسين كعمرك محمد كسامح
سعودم كعبد الفتاح البنا.
ككجهت نيابة أمن الدكلة لمعتقلي العيد اتهامات “مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها ،كتلقى
تمويل بغرض إرهابي ،كاالشتراؾ في اتفاؽ جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية” ،ماعدا عمرك
محمد المتهم باالنضماـ لجماعة إرهابية ،كتلقى تمويل ،كاالشتراؾ في اتفاؽ جنائي.
إلى نص ما كتبته ميسرة
ماذا جنى أبى؟!
كالدل ،السفير معصوـ مرزكؽ  ،محتجز فى زنزانة انفرادية ،ال يدخلها هواء ،بها سرير حديد متهالك ليس
عليه أل شئ ..ال مرتبة ،ال مالءات ،الكسائد ..يمنع عنه دخوؿ أل مالبس أك أطعمة أك زيارات ..ال مسمح له
التريض اك التعرض ألشعة الشمس ..حالته الصحية تسوء كل يوـ ،تعرض ألزمة قلبية منذ يومين كضيق
فى التنفس ..هذا الرجل السبعينى الذل يشهد تاريخه على كطنيته ،كما تشهد مئات من مقاالته ك كتاباته
ركنى كهم يعلموف علم اليقين
السياسية التى تعمدت الجريدة الرسمية طمسها كحذفها من موقعها اإللكت
انها تنطق ببراءته من تلك التهم الملفقة ثم يحدثوننا عن المؤمرات..
قد يكوف ذنبه الوحيد انه احب مصر للنخاع ك تقدـ بأقترحات كفقًا لخبرته الطويلة للخركج من أزمات مصر،
كما اكثرها! قد يكوف ذنبه انه اختار اف يحمل كلمة الحق بدال ن من حمل الدفوؼ!
هذا ما جنيته يا أبى ..كاف البد اف تعرؼ انه كى تكوف مصريًا شريفًا اليوـ يجب اف الترل كالتسمع كال
تتكلم!
حسبنا هللا كنعم الوكيل!
ك قاؿ محمد عبدالعزيز مدير مركز الحقانية لحقوؽ اإلنساف ،إف السفير معصوـ مرزكؽ تعرض ألزمة قلبيه
قبل يومين ،كنتقل إلى زنزانته أطباء السجن كشخصوا حالته التهاب في الغشاء البريوني كهو ما يتطلب
نقله لمستشفى على الفور.
كأضاؼ في اتصاؿ مع “كاتب” أف هيئة الدفاع عن السفير معصوـ تقدمت بطلب لنيابة أمن الدكلة لنقله
لمستشفى بها تجهيزات تتناسب كالخطر الذم يهدد حياته.
http://bit.do/ewtCE
كفاة أحمد داككد كخالد بطحة السجناء بسجن المنيا الليمافبسبب تعمد منع العالج عنهم من إدارة
السجن كعدـ السماح لهم بالخركج للمستشفى كعالجهم،
يذكر أف السجن يمر بانتهاكات خطيرة من قبل إدارته حيث يقوموف يتعذيب السجناء فيما يعرؼ
"بالتشهيالت" كتكديسهم في غرؼ ضيقة كتجريدهم من مالبسهم كمتعلقاتهم كمنعهم من الزيارة.
http://bit.do/ewtDq
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تعرض محامي للشلل كفقداف النطق كرفض االفراج عنه بسجن الوادم الجديد

رفعت حمدم التوني أحمد محامي من محافظة سوهاج كضع يدق في عش الدبابير كقرر التصدم لفساد
قاضي مرتشي يدعي أحمد ثابت أحمد أحمد كُريم كاف يتقاضى رشاكم من المواطنين نظير إعطائهم
أحكاـ بالبراءة كتلقي رشاكل كبيرة لتعينه بالحكومة
تمكن المحامي رفعت حمدم من إثبات تلك التهم علي القاضي المرتشي باألدلة 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  2007/3/23كحتي اآلف تعرض
خالؿ هذق الفترة بتوجيه من أهل زكجة القاضي المفصوؿ القضاء الفاسدين للتعذيب الرهيب من ضباط
شرطة سوهاج كأصابوق بالشلل الكامل ككذلك صعق بالكهرباء كهتك عرضه باستخداـ عصا غليظه كغير
ذلك من أساليب التعذيب الوحش
دخل بعدها المحامي رفعت في إضراب عن الطعاـ لمدة  70يوـ كتم ترحيلة لسجن أسيوط ليقضي فيه
 7سنوات كاملة كتم ترحيله مرة أخرل لسجن الوادم الجديد في عاـ  2014بالرغم من سوء الحاله
الصحية كإصابته بعدة أمراض منها الضغط كحساسية الصدر كالتهاب األعصاب الطرفية
كعند كصوله سجن الوادم الجديد تم إستقباله بحفلة تعذيب مستمر بصورة يومية بإستخداـ الفلكه
كالصعق بالكهرباء من ضباط سجن الوادم الجديد حتي فقد النطق تمامًا
ة تفتقد ألبسط
كمازاؿ المحامي رفعت حمدم حتي هذق اللحظات مسجوف في عنبر  12في غرؼ
المتطلبات اإلنسانية في سجن الوادم الجديد بالرغم من مركر أكثر من سنه كامله على تاريخ اإلفراج عنه
كهو  2017/5/5كبعد قضاء مدة العقوبة كاملة كترفض إدارة سجن الوادم الجديد اإلفراج عنه بحجج
الصحي المتردية كتعرضه للموت البطئ
ة
كاهيه كغير منطقية بالمخالفة للقانوف كبالرغم من حالته
http://bit.do/ewtH9
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مدير “الحقانية” يتقدـ بػ  4شكاكل ألربع جهات :انقذكا حياة رائد سالمة ..ال يستطيع التنفس في الزنزانة
كحالته متدهورة
تقدـ محمد عبد العزيز ،مدير مركز الحقانية كمحاـم الخبير االقتصادم المعتقل رائد سالمة ،بػ  4شكاكل
إلى جهات مختلفة ،عن ظركؼ احتجاز كالقبض على الدكتور رائد سالمة.
كأضاؼ عبدالعزيز ،إف الشكاكل األربعة أرسلت إلى المجلس القومي لحقوؽ اإلنساف ،كمكتب النائب
العاـ ،كأكاديمية الشرطة ،كأخيرا مجلس النواب ،للمطالبة بإنقاذ حياة سالمة.
كقاؿ عبدالعزيز إنه تواصل مع كل من عبد الغفار شكر رئيس المجلس القومي لحقوؽ اإلنساف ،كأعضاء
المجلس جورج إسحاؽ ،كماؿ عباس ،كجماؿ فهمي.
كأشار عبدالعزيز إلى أنه تقدـ بشكول أخرل لمستشار النائب العاـ لحقوؽ اإلنساف ،كشكول ثالثة للجنة
حقوؽ اإلنساف بمجلس النواب من خالؿ النائب هيثم الحريرم ،الذم سلمها لرئيس مجلس النواب الدكتور
على عبدالعاؿ.
كلفت عبدالعزيز إلى أف نائب تكتل  30-25هيثم الحريرم تقدـ بطلب احاطة بناءا على الشكول التي
رائ سالمة احد معتقلي العيد،
كضحنا بها الحالة الصحية المتدهورة كالوضع السيء الذم يوجد به الدكتور د
كذلك للمطالبة باخالء سبيله اك تحسين الوضع داخل محبسه.

كحصلت “كاتب” على نص الطلب الذم سلمه عبدالعزيز ،ككاف نصها:
تم ترحيل د .رائد سالمة إلى سجن طرة كفوجىء بأنه محبوس انفراديا في غرفة مظلمة بدكف إضاءة
عبارة عن  2في  3متر كبها فتحة  15سم ال تكفي الدخاؿ حتى الهواء كالتنفس بشكل طبيعي ،كبدكف
دكرة مياق أك سرير كغير مسموح له بأل حقوؽ كأبسطها دخوؿ دكرة المياق غير مرة كاحدة فقط في
اليوـ باإلضافة إلى منعه من التريض كدخوؿ أم أدكية أك أدكات نظافة شخصية أك حتى كتب أك صحف
حقيقات.
كحيث تم إثبات ذلك في الت
كقاؿ عبد العزيز“ :أف موكله حضر في  23أغسطس الماضي من محبسه الى نيابة أمن الدكلة لنظر تجديد
حبسه كفوجئت بتدهور حالته الصحية كذلك بصعوبة في التنفس كصعوبة حتى في الكالـ باالضافة الى
تورـ أطرافه جميعا دكف العرض على الكشف الطبي … األمر الذل يهدد حياته كقد تم اثبات ذلك أثناء
نظر تجديد حبسه بيابة أمن الدكلة كقد تعامل مشكورا السيد المحقق بأنه سيفحص ذلك كله في جلسة
التحقيق األكلى اال انه لالسف لم يتم شيء حتى االف حتى أف موكلى لم يتمكن من زيارة أسرته حتى االف
لذلك لم تدخل له أل ادكات نضافة أك مالبس داخلية سول فقط المالبس الداخلية التى يرتديها منذ القبض
عليه”.
كطالب بناء علي ذلك بإخالء سبيل د .رائد سالمة بأم ضماف تراق النيابة حيث أنه ال يخشي عليه من الهرب
أك تأثيرق علي التحقيقات حيث لم يتم اتخامه مسبقا في أم قضية كله محل إقامة معركؼ كمستعد للمثوؿ
أماـ التحقيقات أم كقت تطلبه النيابة ،كما طالب بنقل موكله من الغرفة االنفرادم الي غرفة آدمية بها دكرة
مياق مضاءة كسرير للنوـ كتمتعه بكافة حقوؽ المحبوس احتياطيا من التريض اليومي كإدخاؿ الصحف
كالكتب كتمكينه من إدخاؿ كافة متعلقاته الشخصية كعرضه علي الكشف الطبي.
كما طالب بانتداب كفد من لجنة حقوؽ االنساف بمجلس النواب بمجلس النوب كالتحقيق في تلك الشكول.
ككانت قوات األمن قد شنت حملة أمنية ،ثالث أياـ عيد األضحى ،شملت اعتقاالت كاسعة ،لسياسيين
كمعارضين ،منهم د .رائد سالمة كالسفير معصوـ مرزكؽ بعد أف داهمت العناصر األمنية منازلهم
كاعتقلتهم أماـ أكالدهم كأحفادهمhttp://bit.do/ewtF7 .
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يله
تم تقديم بالغ صباح اليوـ الي المستشار النائب العاـ من زكجة السفير معصوـ مرزكؽ بطلب اخالء سب
كعرضه علي مستشفي السجن بعد إصابته بازمة قلبية داخل زنزانته االنفرادية بليماف طرة السبت الماضي
كالبالغ برقم  ٩٩٢٥لسنة  ٢٠١٨عرائض النائب العاـ http://bit.do/ewtG7
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كفاة المعتقل صالح ح سن عبدالسالـ سالمة " 58عامنا" داخل محبسه بسجن
األبعادية بالبحيرة بسبب اإلهماؿ الطبي إثر إصابته بأزمة قلبية ،المعتقل منذ 17
مارس  2015كصادر بحقه حكم بالحبس  5سنواتhttp://bit.do/ewD5Q .
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استغاثة إلنقاذ المعتقل "ياسر عيسوم أحمد" من اإلهماؿ الطبي
المتعمد بسجن طرة
استغاثة من أسرة المعتقل/ياسر عيسوم أحمد  43-عاما ،-تشكو من
خطر تعرضه للموت ،نتيجة لإلهماؿ الطبي المتعمد الذم يتعرض له،
بسجن استقباؿ طرة ،رغم إصابته بورـ سرطاني في الحنجرة ،أجمع
األطباء على حتمية إزالة حنجرته بالكامل ،لمنع تفشي المرض الخبيث
في جسدق .كتناشد أسرته الجهات المسؤكلة ،بالعفو الصحي عنه،
خاصة كأنه أب لثالثة بنات ،كهو العائل الوحيد لهن ،كهو لم يتم محاكمته حتي اآلف؛ النه لم يرتكب أم
جرـ تجاق بلدق-،حسب كصف زكجته ،-كأف ذلك مثبت في كرؽ اإلحالة الخاصة به .كياسر معتقل منذ 31
أكتوبر  2013على ذمة القضية رقم  344لسنة http://bit.do/ewShW .2013
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عم احمد األسواني الراجل الطيب الجدع اتقابلنا في سجن كادم النطركف كاف شغاؿ بواب عمارق في
مصر الجديدق كقاعد هو كمراته كأكالدق كملهوش في ال حاجه غير أنه يأكل كالدق كيعلمهم الراجل الطيب
ابن األصوؿ في 2013كاف فيه مظاهرق في نطاؽ العمارق اللي شغاؿ فيها كاألمن جه فض المظاهرق
كعم أحمد اتاخد كسط اللي اتقبض عليهم كهو ملهوش في ال حاجه كاليعرؼ مين دكؿ كالبيتظاهركا ليه
اصال كاتقابلنا في كادم النطركف كحكالي عن مراته اللي مش عارؼ هي عايشة ازال دلوقتى كال أكالدق
عم احمد دايما كاف بيقولى "ياعبدهللا مع احترامي ليكم يعني انا مليش في المظاهرات كالكالـ اللي مش
بفهمه دق انا مبعرفش اقرأ كاكتب مش عارؼ هما القاضي مش مصدقني ليه انا بواب كهللا" عم احمد
كاف عندق مشاكل جامدق في التنفس لدرجة انه كل يوـ كاف بياخد جلسه تنفس في مستشفى السجن
كأحيانا بيتعب بليل فنخبط على الباب علشاف يجيبو الجهاز كياخد جلسه
القاضي مصدقش أف عم احمد ملهوش في ال حاجه حتى ملهوش رأم في ال شئ
كماأفرجش عنه ألسبابه الصحيه الكماف حكم عليه ب15سنه
جالى تليفوف من شويه بيقولى أف عم احمد األسواني اتوفى في السجن ياترل الدكله مبسوطه كاألمن
مستتب ككل شئ تحت السيطرة كمواطن غلباف اتقبض عليه عشوائي كاتظلم .كفايه يامصر بقى حزف لحد
كدق شيبتونا كاحنا شباب كهللا .أدعو لعم أحمد بالرحمهhttps://goo.gl/cSTJn1 .
انقذكا عبير الصفتي معتقلة الغالء
زميلتي ؼ قضية  718امن دكلة كنا سوا ؼ سجن القناطر كصلني رسالة من حد من
قرايبها انها انتقلت مستشفي السجف لسوء حالتها الصحية كاخدت عالج غلط فساءت
حالتها اكتر كهي حاليا ؼ كضع صحي سيئ جدا عبير بعتت رسالة بتستنجد فيها
بمحاميها كبتطلب ال حد يزكرها ضركرم عبير الصفتي منذ  150يوـ محدش زارها
غير مرتين منهم مرة شافت اهلها علي باب السجن كهي متعودة للنيابة  .كجالها
انهيار عصبي ؼ الوقت دق  .عبير لحد دلوقتي محدش عارؼ بتاكل منين كعايشة
ازال كاللي زاد سوء حالتها الصحية اللي كصل لمرحلة انها تكوف راقدة علي سرير

ؼ مستشفي https://goo.gl/K8wEab .
 16سبتمبر
 ..كالسجن
شقيقة كائل عباس :تعباف كخاسس كضربات قلبه غير منتظمة كيعاني من ضيق في التنفس
يرفض عرضه على طبيب متخصص
كشفت رشا عباس شقيقة المدكف المعتقل كائل عباس ،عن تفاصيل حالته الصحية داخل السجن أثناء
زيارته لها .كقالت رشا إف إدارة السجن الزالت ترفض عرض كائل على طبيب مختص ،أك تسمح له بإجراء
أشعة على القلب مشيرة إلى أف شقيقها عرض عليهم إجراء األشعة على نفقته الخاصة .كأضافت رشا في
تصريح لػ”كاتب” ،أف إدارة السجن ترفض دكف سبب كاضح أك محدد ،بالرغم من أف المحامين سبق كأف
تقدموا أثناء جلسات تجديد حبس كائل عباس طلب بعرضه على طبيب مختص ككافقت النيابة عليه.
يذكر أف النيابة جددت طلبها للمرة الخامسة ،في  16أغسطس الماضي ،أثناء جلسة تجديد حبسه بعرض
كائل على المستشفى كإعالمها بتقرير الكشف كلم يتم االستجابة لطلبها .كأشارت إلى أف شقيقها تم
عرضه على طبيب عادم كليس طبيب مختص داخل سجن طرق تحقيق ،معلقة“ :كائل تعباف كخاسس جدا
كباين عليه اإلرهاؽ كطلب مننا تغيير دكاء القلب اللي بياخدق ،ألنه لسه بيعاني من كجع في القلب مستمر
كضربات قلبه غير منتظمة باإلضافة إلى أنه يعاني من ضيق في التنفس ”.كتابعت“ :كنا في زيارة عند كائل
امبارح السبت ،كقعدكنا في أكضه لوحدنا كمعانا مخبر بيسجل الكالـ اللي بنقوله ،كبقالنا مرتين بنقعد
لوحدنا في األكضه بس قبل كدق كنا بنقعد عادم في قاعة الزيارات كسط باقي الناس ”.كلفتت إلى أف
الكتب الزالت ممنوعة داخل السجن ،إضافة إلى أف التريض ممنوع عن كافة المسجونين يوـ الجمعة.
https://goo.gl/gEzLGV
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نقل المعتقل "سامي عبد الحميد" إلى المستشفى بعد تعرضه لغيبوبة
يعاني المعتقل "سامي عبد الحميد محمود شريف" 54 ،عامنا ،مُعلم لغة الفرنسية
بالتربية كالتعليم ،من اإلهماؿ الطبي داخل مقر احتجازق بمركز شرطة فاقوس ،حيث
سقط مغشينا عليه بعد إصابته بغيبوبة أثناء عرضه على النيابة أمس السبت نتيجة
تدهور حالته الصحية في ظركؼ احتجاز غير آدمية تفتقر إلي أدني معايير الرعاية
اؿصحية  .كقالت أسرة "شريف" أنه تم نقله في سيارة إسعاؼ إلى مستشفي فاقوس
العاـ بالشرقية بعد تدهور حالته الصحية كدخوله في غيبوبة أثناء عرضه علي النيابة أمس ،مؤكدةن أنه
مريض بالقلب كخضع لعملية قلب مفتوح في السابق ،باإلضافة إلى إصابته بارتفاع ضغط الدـ كالقدـ
السكرم ،دكف أدنى معايير الرعاية الطبية الالزمه لحالته الصحية ،مما يعرض حياته للخطر.
كانت قوات األمن قد ألقت القبض عليه بتاريخ  24يوليو  ،2018من منزله بقرية البيركـ التابعة لمدينة
فاقوسhttps://goo.gl/Mrdnkx .

 17سبتمبر
الصحفي المعتقل "كريم سيد" يشكو من اإلهماؿ الطبي بمقر احتجازق بسجن برج
العرب
استغاثة النقاذ الصحفي المعتقل /كريم مصطفى سيد ،من االنتهاكات كاإلهماؿ الطبي
الذم يتعرض له بمقر احتجازق بسجن برج العرب ،كذلك في بداية عامه السادس داخل
المعتقل ،كهذا نص الرسالة التي كتبها كما كردتنا :
يمر العاـ تلو العاـ كيمر الهالؿ تلو الهالؿ كيمر العيد تلو العيد كها هو عامي الخامس داخل السجوف
ينتهي كال اعلم هل سينتهي قريبا؟ اـ سيدكـ ٠٠٠٠
فها هو عامي السادس قد بدأ بالعديد من االمراض التي ال يعلم أثرها علي اال هللا كال يشعر باالمي أحد
اال هللا كها أنا ال أجد عالجا كال مشفي كال يدخل الي الدكاء ناهيك عن سوء التغذيه
هل تعلم زميلي الصحفي احاكم النني صحفي كل مايحدث معي من حبس كتعذيب هذا كله النني حملت
كاميرتي كحاكلت اف أكصل رسالتي الصحفيه٠٠٠٠
أيا من تد عوف حريه الصحافه كيا صحفي العالم أترضوف أف أظل قابعا داخل السجوف فقط النني
صحفي.....
هل تعلم يا صديقي في ظل هذا الجو الحار تقطع الكهرباء عنا كنحن محبوسوف بين أربعه جدراف كهذا
العدد الكبير داخل الزنازين كحينما نعترض أك نطلب مجرد الطلب نسحب الي التأديب(االنفرادم) كيمنع عنا
الطعاـ كالشراب كحتي الدكاء  ....منا من مات في االنفرادم كال يعلم عنه أحد  ...حتي الفراؽ هنا له
طعم اخر فمن تكوف له خليل صديق كفجأق تفقدق بقهر ال يجعلك حتي تبكيه أك حتي تتباكاق -فالقهر أكبر
من ارادتنا-
هل تعلم يا صديقي ما تعانيه أمي كي تأتي لتراني كحينما تأتي تتعرض الهانات كمضايقات كتفتيش مهين
من سجانه أقل ما يقاؿ عنها أنها شاذق تتعمد االساءق الي نساءنا كاطفالنا  ....ناهيك عن ما يمنع من
طعاـ كشراب كدكاء كسهر أمي عليه طوؿ اليل كيرمي أمامها كيمنع من الدخوؿ  ...أخي ما هو شعورؾ لو
عانت عانت أمك (ح فظها هللا لك) ما تعانيه أمي!!!
أستاذم انا أعلم لم أتيت كأعلم انني لن اخرج االبقدر هللا فالبوصله أمامي كاضحه كلكن سؤالي لك
أستاذم الحبيب ...اتعلم متي سأخرج؟ أك الي متي سأمكث ؟! فاالثناف أمامي سواء طالما هما لله كطالما
البوصله أمامك كاضحه  ....أختم رسالتي ق ذق الي احرار العالم  ....كاسالك استاذم ....هل البوصله امامك
كاضحه؟؟؟
الصحفي /كريم مصطفي سيد
سجن برج العرب
http://bit.do/exfvG
اإلهماؿ الطبي يهدد المعتقل «عبدهللا األحمدم» ببتر قدمه
استغاثة إلنقاذ المعتقل /عبدهللا األحمدم عبدالواحد علي ،من اإلهماؿ الطبي الذم
يتعرض له بمقر احتجازق .كيعاني األحمدم من إصابته بكسر بعظمتي الساؽ اليمنى،
كيحتاج إلى تثبيت داخلي بواسطة مسمار نخاعي أك شرائح كمسامير ،كذلك نتيجة إصابته
برصاصة في قدمه منذ  ،2013كلكن نتيجة لإلهماؿ الطبي امتلئ مكاف الجرح بالصديد،
ككرـ كبير ،ما يهددق ببتر قدمه ،في ظل رفض إدارة السجن نقله للعالجhttp://bit.do/exfvV .

 18سبتمبر
معصوـ مرزكؽ :أشعر أف هناؾ قرارا بأف أخرج من زنزانتي إلى قبرم ..كمحاـ :حالته متدهورة كيكح دـ
كلم ير الشمس منذ  16يوما
كشف كريم عبدالراضي ،المحامي بالشبكة العربية لمعلومات حقوؽ اإلنساف ،عن تدهور الحالة الصحية
للسفير معصوـ مرزكؽ في محبسه ،باإلضافة إلى التعنت الشديد ضدق.
كقاؿ عبدالراضي ،في تصريحات خاصة لػ”كاتب” ،أف السفير مرزكؽ يشكو من تعرضه لإلهانة ،مشيرا إلى
حبسه انفراديا منذ أكثر من  16يوما ،لم يرل فيهم الشمس.
كأضاؼ عبدالراضي“ :السفير مرزكؽ لم يتحدث مع أحد أبدا ،ألنه يخرج للتريض نصف ساعة فقط يوميا،
كذلك يكوف بعد دخوؿ باقي المساجين”.
أما فيما يتعلق بحالته الصحية ،أكد عبدالراضم أف مرزكؽ حالته متدهورة حتى كصل األمر إلى أنه “يكح
دـ”.
أما فيما يتعلق بالتعنت ،من قبل إدارة السجن ،قاؿ كريم“ :لم يمكنوق من شراء احتياجاته من كانتين
السجن سواء أكل أك عصائر حتى من أمواله”.
فيما قاؿ مرزكؽ تعليقا على ما يجرم في حقه :هناؾ قرار ما أف أخرج من زنزانتي إلى قبرم ،فأنا أبلغ
من العمر  67عاما ،كمحبوس انفراديا كمعزكؿ تماما كال يسمح لي بالتحدث ألحد ،كظللت ال أرل الشمس
 16يوما كاملة ،كأعاني من مشاكل صحية عديدة
يذكر أف نيابة أمن الدكلة العليا طوارئ ،قد قررت اليوـ الثالثاء ،تجديد حبس السفير معصوـ مرزكؽ
كج ميع المتهمين في القضية رقم  1305لسنة  2018كالمعركفة باسم “معتقلي العيد” 15 ،يوما.
http://bit.do/exftH
تدهور حالة أشرؼ قنديل داخل محبسه بسجن تحقيق طرة
شكت أسرة المهندس أشرؼ قنديل ،مهندس بالمقاكلين العرب ،المعتقل بسجن
تحقيق طرة ،من تردم حالته الصحية بصورة بالغة .كأكضحت أسرته ،أف قنديل يعاني
من سرطاف الكبد ،كتدهورت حالته الصحية مؤخرنا نتيجة اإلهماؿ لطبي المتعمد من
قبل إدارة السجن ،كالتشخيص الخاطئ لحالته المرضية .كطالبت األسرة باإلفراج
الفورم عن أشرؼ قنديل ،كسرعة نقله لمستشفى متخصص لتلقي العالج المناسب
لحالتهhttp://bit.do/exftW .

فض عالجه
معاناة المعتقل أحمد حساف من ضيق الشرياف التاجي كإدارة القسم تر
يعاني المعتقل أحمد دياب على حساف من ضيق الشرياف التاجي بالقلب ،ما يتطلب تركيب دعامات كفقنا
التقرير الطبي بعد توقيع الكشف عليه ،إال أنه يعاني من اإلهماؿ الطبي داخل محبسه بقسم شرطة
القرين بالشرقية .كاعتقل أحمد حساف في  22إبريل الماضي قبل أف تصدر محكمة جنح أمن الدكلة
طوارئ بالشرقية حكمنا بحبسه سنتين في  3يونيو الماضيhttp://bit.do/exfui .

استغاثة النقاذ حياة المعتقل "رأفت عبدالغفار" من االنتهاكات التي يتعرض لها
بسجن برج العرب
استغاثة النقاذ حياة المعتقل/رأفت مجدم عبدالغفار ،من االنتهاكات التي يتعرض لها
بمقر احتجازق بسجن برج العرب ،حيث كرد للمركز تعرضه للضرب كاالعتداء من قبل
عدد من ضباط السجن ،ما أدل إلصابته بجركح ،تستلزـ إجراء عملية جراحية .كبحسب
ما كرد فإف إدارة السجن رفضت توفير الرعاية الصحية له بعد االعتداء عليه ،كاعتدت
عليه مرة أخرل ،للتنازؿ عن محضر حررق بالواقعة ،كهذا نص الرسالة التي كردتنا
من أسرته :
" تم التعدم علي زكجي رأفت مجدم عبد الغفار المحبوس ؼ سجن برج العرب يوـ الخميس الموافق
 2018/7/5علي يد المقدـ عماد الشاذلي رئيس مباحث السجن ك الرائد عبد الرحمن عتماف ك المخبر
عشماكم بالضرب ك تقدمت بعمل محضر ؼ نيابة برج العرب برقم  4658لسنه  2018إدارم البرج ك حصر
تحقيق  536لسنه  2018ك تم سؤالي ك سؤاؿ زكجي عما حدث معه ك تم عرضه ع مستشفي برج العرب
التي أثبتت كجود كسر ؼ اإلصبع الرابع من القدـ اليسرم ك يلزـ عمل عملية كتثبت بواسطة أسالؾ معدنيه
كلم يتم عمل العمليه له حتي االف .كتم عرضه علي الطب الشرعي الذم أثبت االصابة ك إمكانية تخيل
الواقعه حسب أقواله ك مطلوب كل من الظباط ك المخبر للتحقيق معهم ك ؿـ يذهبوا للنيابة كبعد ذلك قاـ
النقيب محمد الفيل ك المخبر عشماكم ك المخبر اسامه بالتعدم عليه إلجبارق علي التنازؿ عن القضيه ك
تقدمت بعمل عريضة برقم  559لسنه  2018لسواله عما حدث معه كإثبات ما به من إصابات ؼ ذراعه
اليمين كركبته اليسرم ك اليمني كعدق كدمات في كج هه من الضرب الذم تعرض له كارساله الي الطب
الشرعي"http://bit.do/exfuN .
 22سبتمبر
كفاة المعتقل "حسني عياد" نتيجة لإلهماؿ الطبي بسجن بورسعيد
كفاة المعتقل/حسني عياد ،كذلك اليوـ  22سبتمبر  ،2018نتيجة لإلهماؿ الطبي
المتعمد ،بمقر احتجازق بسجن بورسعيد العمومي ،حيث كاف يعاني من مرض الكبد،
كارتفاع سكر الدـ ،كلم يتلقى أم رعاية صحية خالؿ فترة احتجازق.
http://bit.do/exk79

اإلهماؿ الطبي المتعمد يهدد حياة البرلماني المعتقل"جماؿ هيبة" #مصر
استغاثة إلنقاذ حياة المعتقل المهندس /جماؿ هيبة عبيد  59-عاما -عضو مجلس
الشورل السابق ،-كذلك من اإلنتهاكات كاإلهماؿ الطبي الذم يتعرض له بمقر
احتجازق ،بعد تدهور حالته الصحية ،كرفض نقله لمستشفى متخصص للعالج.
كالمهندس هيبة تم القبض التعسفي عليه في  18أغسطس  ،2013ككضع أسمه في
القضية المعركفة باسم "قسم العرب" ،كحكم عليه فيها بػ  10سنوات ،كتجرم حاليا

جلسات إعادة المحاكمةhttp://bit.do/exmda .
 23سبتمبر
استغاثة معتقلي سجن كادل النطركف بعد حبس 6منهم باإلنفرادم
قامت إدارة سجن  430بػ #كادم_النطركف ،بإيداع ستة من المعتقلين في عنبر التأديب اإلنفرادم منذ يوـ
الخميس الماضي  20سبتمبر ،بالرغم من أصابة بعضهم بأمراض مزمنة مما يشكل خطرنا على حياتهم،
كهم:
عادؿ محمود عفيفى النحاس 56 ،سنة ،مهندس ،مريض بالقلب كحساسية مزمنة بالصدر كضغط الدـ.أحمد فؤاد عبدالحميد 42 ،سنة ،يعاني من نوبات صرع كبواسير ،كضيق بالتنفس كحساسية بالصدركاضطرابات فى ضغط الدـ.
إسالـ أبو الحسنالسيد القديمأحمد فتحي عزبإسالـ نصر سطوحيجدير بالذكر أف غرفة التأديب اإلنفرادم ،كالتي تعتبر على حد تعبيرهم مقبرة األحياء ،التتعدل مساحتها متر
في متر كنصف ،ال تسع ذلك العدد للنوـ على األرض كدكف غطاء ،كهي نفس الغرفة التي يقضوف فيها
حاجتهم في كعاء من الصفيح ،ال يوجد بها منفذ جيد للهواء كال تدخلها الشمس.
كشكا أهالي المعتقلين بسجن كادم النطركف ،من تصاعد اإلنتهاكات بحق ذكيهم كحرمافهم من أبسط
الحقوؽ اإلنسانية كالقانونية ،كما يطالبوف بسرعة التدخل إلنقاذ حياة ذكيهم المعتقلين في ظركؼ اإلحتجاز
الغير آدمية كسوء المعاملة التي يتعرضوف لهاhttps://bit.ly/2OTIWKc .
 26سبتمبر
بالغ للنائب العاـ حوؿ تدهور صحة “معتقل الفسحة” محمد محفوظ “أجوجو” ..كمحاميه :مريض كلى
كمعدة ..كسنتقدـ بآخر لػ”قومي حقوؽ اإلنساف”
قاؿ المحامي محمد رمضاف ،أنه تقدـ األربعاء ببالغ للنائب العاـ ،حمل رقم  10740لسنة  2018عرائض
النائب العاـ بخصوص الناشط السياسي محمد محفوظ الشهير بػ”أجوجو” ،كالمسجوف على ذمة القضية
رقم  1لسنة  2018كالمعركفة إعالميا باسم قضية معتقلي الفسحة.
كأشار رمضاف إلى أنه طلب في المذكرة التي تقدـ بها بضركرة عرض موكله على المستشفي كتحسين
أكضاعه داخل الحبس ،حيث يقضي فترة عقوبة عامين كيعاني من التهابات بالكلي كالمعدة تصل به إلى
حد اإلغماء ،دكف السماح له بإدخاؿ األدكية المطلوبة كاالكتفاء بمنحه أدكية مضاد حيوم ال تفيد في عالج
حالته ،باإلضافة اليداعه داخل زنزانة مكدسة بسجن تحقيق طرق كال يوجد بها تهوية أك إضاءة.
كلفت رمضاف إلي أنه سيتقدـ غدا بنفس الشكول للمجلس القومي لحقوؽ اإلنساف.

ككانت قوات األمن قد ألقت القبض على  6متهمين من حديقة األزهر ككجهت لهم النيابة اتهامات باالنضماـ
كتأسيس اتحاد الجرابيع على خالؼ أحكاـ الدستور كالقانوف الهدؼ منها تفعيل المظاهرات كمواجهة
الحكومةhttps://bit.ly/2DzKKXA .
محمود السيد ..مريض بالقلب كالضغط محركـ من العالج بسجن الزقازيق
م الذم
تدهورت الحالة الصحية للمعتقل محمود السيد الوحيد عبد الحميد 60 ،سنة ،بسبب اإلهماؿ الطب
يتعرض له داخل محبسه بسجن الزقازيق العمومي .كيعاني محمود عبد الحميد من أمراض مزمنة من
فضال عن إصابته بانزالؽ غضركفي ،فيما تمنع إدارة السجن عنه العالج كترفض
ن
بينها "القلب كاؿضغط"،
عرضه على األطباءhttps://bit.ly/2DIwJXY .
استغاثة النقاذ الدكتور "محمد بديع" من االهماؿ الطبي الذم يتعرض له
تدهور الحالة الصحية للدكتور/محمد بديع -مرشد جماعة اإلخواف ،-حيث دخل إلى قاعة المحكمة محموال
على كرسي خشبي ،بعدما زادت معاناته من آالـ الظهر ،مع رفض السجن إخضاعه للعالج ،ما أدل لتفاقم
حالته كعدـ قدرته على الحركةhttps://bit.ly/2IjVoka .

 27سبتمبر
تدق كر الحالة الصحية ألحمد عطعوط كإدارة سجن جمصة ترفض عالجه
تدهورت الحالة الصحية للمهندس أحمد زكريا عطعوط 61 ،سنة ،بسبب اإلهماؿ
الطبي الذم يتعرض له داخل محبسه بسجن جمصة .كيعاني عطعوط من عدة
محموال على
ن
أمراض بينها إصابته بالتهاب الكبد الوبائي ،كال يحضر جلسات محاكمته إال
نقالة ،فيما ترفض إدارة السجن نقله إلى المستشفى أك عرضه على األطباء .كاعتقل
عطعوط في نوفمبر  2013على ذمة القضية المعركفة إعالمينا بػ«قسم العرب» ،قبل
أف تقضي محكمة الجنايات بحقه بالسجن  10سنواتhttps://bit.ly/2Ok8rr3 .

استغاثة النقاذ المعتقل "محمد عليوة" من اإلهماؿ الطبي بسجن تحقيق طرة
استغاثة النقاذ المعتقل/محمد عليوة أبوالغيط  55-عاما -مأمور ضرائب عقارية ،من
اإلهماؿ الطبي المتعمد الذم يتعرض له بمقر احتجازق بسجن تحقيق طرة.
كبحسب ما كرد فإف أبو الغيط يعاني من تضخم في الكبد كفيرس سي ،كمن ارتفاع
ضغط الدـ كسرعة في نشاط الغدة الدرقية ،كترفض إدارة السجن نقله
للمستشفى ،كما ال تسمح بدخوؿ العالج لهhttps://bit.ly/2xKDt23 .

 28سبتمبر
أبوبكر منصور ضيف إبراهيم
قل في سجن كادم النطركف  ، 1يعاني من تضخم في عضلة القلب كيحتاج إلي
معت
أشعة كتحاليل لتقرير عملية كإدارة السجن في تعنت تاـ معاق # .أبوبكر كل يوـ
كـ اللي قبله كنخشي أف يكوف ضحية جديدة نتيجة لإلهماؿ
حالته بتسوء عن الي
الطبي داخل السجن # .شيركا عن أبو بكر ككصلوا صوته لجميع الهيئات الحقوقية
كاإلعالمية https://bit.ly/2zEyBN9 .
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تدهور صحة الزميل الصحفي أحمد عبد العزيز في محبسه ..كزكجته :يحتاج لتدخل
جراحي كهذق قائمة األمراض التي يعاني منها
قالت زكجة الصحفي أحمد عبد العزيز إف حاؿته الصحية تدهورت بشكل كبير ،كإف
كإدارة السجن التوفر له اؿرعاية الصحية الالزمة ،الفته إلى أنه تم نقله لمستشفى
السجن السبت الماضي .كأكضحت أنه يعاني من كجود كرـ كحصوات بالكلى ،كأنه
أصيب بتضخم كاف كاضحا خالؿ زيارتها األخيرة له ،كإشارت إلى أنه كاف قبل القبض
ائي  ،كحصل على جرعتين كلكم كل
عليه أيضا ،قد بدأ في الحصوؿ على جرعات عالج التهاب الكبد الوب
ذلك توقف  ،فضال عن إصابته أيضا بالسكر كانزالؽ غضركفي خالؿ فترة حبسه.
ككانت جنايات القاهرة قد قررت تجديد حبس أحمد عبد العزيز ،كزميله حساـ السويفي ،معتقلي الدفاع
عن القدس  45يوما أخرل على ذمة القضية  977لسنة .2017
ككشفت زكجة عبد العزيز في تصريحات لػ”كاتب” تفاصيل حالة زكجها الصحية مشيرة إلى أنه يعاني من
كجود حصوات على الكلى ،منذ فترة طويلة  ،كأنهم كانوا قد اكتشفوا إصابته بالحصوات بعد القبض عليه
مباشرة ،حيث كاف قد قاـ قبل حبسه بأربعة أياـ بإجراء التحاليل الالزمة ،كظهرت النتائج بعد حبسه،
كأخبرها الطبيب بعد ظهور النتائج أنه بحاجة لتدخل جراحي لوجود  4حصوات في الكلى بأحجاـ مختلفة
مابين تسعة كأربعة مللي ،كنتيجة لطوؿ فترة بقائه في السجن دكف تقديم الرعاية الالزمة فإف حالته
تدهورت.
كتابعت زكجة الزميل أحمد عبد الجواد“ :أنا عندم تقارير بحالة أحمد كقدمتها إلدارة السجن علشاف تنقله
المستشفى أك توفرله العالج المناسب لكن مفيش حاجة بتحصل كصحته بتتدهور ،أنا نفسي أحمد بس
يتعالج كويس حتى لو على حسابنا الخاص” .كأشارت أيضا إلى أف زكجها كاف يعانى من كرـ في الكلية
اليسرل ،كالذم تضخم كأثر على حالته الصحية نتيجة اإلهماؿ كبحاجة إلجراء الكشف عليه الذم قد
يستوجب التدخل الجراحي.
كاستطردت“ :أحمد صحته بقت أسوأ من ساعة ما دخل السجن ،فضال عن إصابته بالسكر  ،كإنزالؽ
غضركفي كالتهاب في فقرات الرقبة خالؿ فترة حبسه ،أثرت على أعصاب ايدق كنسببت له في رعشة
كتنميل شديد”.
كأكضحت أنه التوجد أم رعاية صحية بالسجن ،كأف إدارة السجن التسمح بدخوؿ العالج له كالتحاليل في
مستشفى السجن غير متوفرة الخاصة بفيركس التهاب الكبد الوبائي ( فيركس سي) أك األكراـ ،مشيرق إلى

أف زكجها كاف يعاني من بدايات فيركس التهاب الكبد الوبائي (فيركس سي) ،كأنه حصل على جرعتين
قبل القبض عليه كلم يستكمل العالج بعد.
كأشارت زكجة الزميل أحمد عبد الجواد إلى أنها تقدمت بطلب لنقابة الصحفيين عقب القبض ،عليه لتوفير
الرعاية الصحية له ،الفته إلى أف زكجها موجود بسجن تحقيق طرة ،كأف الزيارات منتظمة حيث تزكرق
أسبوعيا مرة كاحدة باألسبوع .
من جانبه قاؿ الصحفي ياسر سليم ،أف الصحفي أحمد عبد العزيز الزاؿ يأمل خيرا في نقيب الصحفيين
عبد المحسن سالمة ،كاليزاؿ عندق أمل في مجلس النقابة ،أف يتحرؾ باتجاق قضيته ،إف لم يكن لحقه في
الحرية  ،فعلى األقل لحقه في الحياة .كتابع“ :أبلغ الزميل أحمد عبد العزيز زكجته أال تجزع إذا كافته المنية،
كقدر هللا ختاـ رحلته في الحياة بين جدراف السجن  ،كطالبها بالصبر كاإليماف بقدر هللا تعالى ،كيطلب أف
يسامحه كل من كاف بينه كبينه خصومة  ،كأف يدعو له من يحمل له خيرًا”.
ها لزكجتها كعن المناسبات التي غاب عنها بسبب
كنقل ياسر كلمات الصحفي أحمد عبد العزيز التي كتب
ظركؼ حبسه ،كأصبح محركـ من رؤيتهم أك مشاركتهم في هذق المناسبات.
كقاؿ ياسر سليم ” في دفتر صغير ،كتب أحمد عبد العزيز خواطر قصيرة لزكجته كالبنتيه ،مهنئًا إياهن بعدد
من المناسبات التي فاتته كهو ليس برفقتهن  :السنة الهجرية الجديدة ،العودة للمدارس”.
كتابع حديثه ” :في الوقت الذم قرر أحمد أف يعطي الدفتر لزكجته ،فتشه السجاف ،فاستخرج الخواطر كقرر
أف يسجن مشاعرق في دفترق ،كإحالة الدفتر لإليداع بمخزف مظلم ،رأته زكجته قادمًا إليها تكاد عيناق
تفيضاف من الدمع حزنًا على الدفتر المعتقل ،كالحظت تضخم الورـ أسفل الكلية”.
كلفت إلى أف حرس السجن حاكلوا تهديدق باإليداع في زنزانة التأديب لجرأته على محاكلة تهريب مشاعرق
إلى خارج الزنزانة
كألقي القبض على الصحفي أحمد عبد العزيز هو كزميله “حساـ السويفي” ،عقب انتهاء كقفة الصحفيين
الخاصة بقرار تراـب بنقل السفارة األمريكية للقدس من أماـ النقابة ،في 7ديسمبر ،2017كتم ضمهما
للقضية  ٩٧٧لسنة  ٢٠١٧أمن دكلة كالمعركفة إعالميًا باسم (مكملين  )٢بزعم إنهم على تواصل مع قناة
مكملين ،ككجهت لهما اتهامات نشر أخبار كاذبة كتكدير السلم العاـ كيتم التجديد لهما .
كبحسب زكجته فإنه كفقا لتحقيقات النيابة ألقي القبض على زكجها من محيط شارع األزهر كهو غير
صحيح بالمرة ،الفته إلى أف عضوم المجلس عمرك بدر كمحمد سعد الحفيظ قدموا شهادة تفيد بأف زكجها
كاف يشارؾ في الوقفة كأنه ألقي القبض عليه من أماـ النقابة عقب انتهاء الوقفة اتي كاف يشارؾ فيها
أيضا نقيب الصحفيين غبد المحسن سالمة.
https://bit.ly/2OoJfje
استغاثة النقاذ المعتقل "أبوبكر منصور" من اإلهماؿ الطبي الذم يتعرض له بسجن
كادم النطركف
ؼ إبراهيم ،من اإلهماؿ الطبي المتعمد
استغاثة النقاذ المعتقل /أبوبكر منصور ضي
الذم يتعرض له بمقر احتجازق بسجن كادم النطركف ،حيث يعاني من تضخم في
عضلة القلب ،كيحتاج إلي أشعة كتحاليل لتقرير عملية كإدارة السجن في تعنت تاـ
معاق .كبحسب أسرته فإف حالة أبوبكر تسوء كل يوـ عن اليوـ الذم يسبقه،
كتخشى أسرته من أف يكوف ضحية جديدة نتيجة لإلهماؿ الطبي داخل السجن.
https://bit.ly/2OgGbWz

يكمل عامه الثالث بالحبس االحتياطي ..محاـ :تجديد حبس هشاـ جعفر  45يوما ..كحالته الصحية سيئة
كيعاني من ضعف شديد في بصرق
https://bit.ly/2Rb7v72
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في ناس دفعت من حريتها كعمرها كصحتها كتير اكم عشانك يا مصر  ..منهم شاب
اسمه رامي سيد كاف كل حلمه اف مصر تتغير كتبقى كطن حر كريم عادؿ فحكموا
عليه ب  25سنة في القضية الشهيرة بمعتقلي العزاء كبعدين رموق في سجن طرة
كحبس انفرادم في زنزانه مابيخشلهاش هوا كبيناـ فيها عاألرض كما اكتفوش بكدة
دكؿ غربوق لسجن المنيا كبهدلوا اهله كراق كبرضه انفرادم ..تفتكركا اكتفوا بكدق ؟
ال  ..دكؿ عذبوق كضربوق كأهانوق كبعدين نقلوق لسجن الوادم الجديد يعني 12
ساعه اشغاؿ شقة ألسرته اللي بتسافر له كل زيارة .راـم جاله فشل كلوم كتسمم
في الدـ أثناء حبسه كأكضاعه الصحية بتنهار يوـ بعد التاني  ..كالنهاردة عيد ميالد رامي  ..مش عارؼ با
صاحبي اقولك ايه عن العجز اللي احنا فيه  ..مش عارؼ اقولك كل سنة كانت بخير كسعادة يا صاحبي
ألنك مش بخير كال سعيد كبتموت كل يوـ مش بس عشاف صحتك بتسوء كبتنهار  ..كال عشاف بهدله اسرتك
 ..عشاف مصر اللي كنت بتحلم بيها ماشية عكس امنياتك ليها .مش قادر اقولك انت راجل كقوم كقدها
كقدكد كالكالـ اللي بيتقاؿ دايما ألني عارؼ السجن كعارؼ ازام بيكسر كيقتل األمل كالحلم جوق صحابنا
م غير اني ارفع ايدم للسما كادعي ربنا يهونها عليك كيزيح الغمه عنك
.مش قادر اعملك حاجة يا صاحب
كعن كل مظلوـ كيزيح الغمه عن مصر كلها  .ربنا كبير كقادر يرفع الظلم كيجبر المظلوـ.
https://bit.ly/2NRkg8Q
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نقلت إدارة األمن بدمنهور محافظة #البحيرة ،الطفل محمد عبد اللطيف 13 ,سنة،
أصغر معتقل مضرب عن الطعاـ  ،إلى مستشفى دمنهور نتيجة لتدهور حالته الصحية
الستمرارق في اإلضراب  12يومًا ،حيث أصدرت المستشفى تقريرنا بسوء حالته
الصحية ،مشيرنا إلى أف محمد يفقد الوعي قرابة األربع مرات يومينا ،إال أف إدارة
السجن لم توفر له الرعاية الصحية ،كتتعنت في نقله للمستشفى في كل مرة .
الجدير بالذكر إنه ال يجوز قانوننا اعتقاؿ طفل كهو في سن الثالثة عشر من عمرق،
كأنه ال يجوز احتجازق إال بأحد دكر الرعاية ،كال يكوف ذلك إال بقرار صادر من محكمة
األحداث .أنقذكا محمد عبد اللطيف  ..انقذكا براءة الطفل الذم يلعب اقرانه كيذهبوف للمدرسة بينما هو
ليس فقط خلف القضباف ,بل قاـ باإلضراب عن الطعاـ في هذا السن الصغير كالجسم الهزيل!
https://bit.ly/2y3V5VR

#قضية_١٣٧عسكررية المعتقل فيها  555شخص
منهم اؿمعتقل أمير عماد محمد..صاحب اؿ  ٢٢سنة..معتقل من سنتين كلدية
أصابة شديدة فى قدمة منذ  ٤أشهر كرفض أدارة السجن خركجة للعالج قبل أف
يلتهب الجرح كيؤدل ألضرار أشد
https://bit.ly/2Rek1mg

