
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 رسم ياسين محمد



 
 

 حصاد األخبار

 
 

ي نهاية التقرير
 
 الجداول التفصيلية لألخبار ف

 

  



 األخبار ملخص
 القتلحاالت 
 

 طبيعة االنتهاك أبريل مايو يونيو إجمالي 

153 52 83 18  قتل 

 
 

ي الرب  ع األول من  153
 
 2019ضحية قتل ف

، بدون اسم أو مالمح أو تحديد لماذا قتلو  142منهم  يي   أو ضحايا مجهولي   ا سوى وصف أنهم تكفي 
ي الخير جملة "جاري 

 
ي بعض األخبار الصادرة عن المتحدث الرسمي أو الداخلية يرد ف

 
. ف إرهابيي  

 التعرف عىل هوياتهم". لماذا يقتلوا إذا كانوا مجهولي الهوية حتى لمن قتلهم. 
 

 بحسب المحافظات
 

شمال 
ووسط 
 سيناء

ة قية القاهرة الجي    إجمالي  دمياط السويس قنا القليوبية الشر

124 7 6 6 6 2 1 1 153 

 
 

 الجهة القائمة بالقتل بحسب الخير 
 

 إجمالي  القوات الجوية القوات المسلحة الداخلية

96 54 3 153 

 
 ظروف القتل

 

 غي  معروف قتل خطأ تصفية حملة أمنية قذيفة

10 55 86 1 1 

 



ي مكان االحتجازحاالت 
 
 الوفاة ف

 

 طبيعة االنتهاك أبريل يوما يونيو إجمالي 

14 5 4 5  ي مكان االحتجاز
 
 وفاة ف

 
 

 بحسب المحافظة

ة القاهرة قية اإلسكندرية البحي   أسيوط الدقهلية الشر

4 4 3 1 1 1 

 

 مكان الوفاة

طة سجن  إجمالي  محكمة نيابة قسم شر

9 3 1 1 14 

 

 أسباب الوفاة

ي   وقوع من النافذة تعذيب إهمال طتر

10 3 1 

 

ي أدت إل الوفاةاالمر 
 اض التى

 

 فشل كبدي 

 شطان الكبد 

 سكر 

 جلطة دماغية 
 
 



 التعذيب الفرديالتكدير/ استغاثات 
 

 طبيعة االنتهاك أبريل مايو يونيو إجمالي 

98 24 18 56  تكدير/تعذيب فردي 

 

 حاالت التعذيبأوال: 
 

 23 العدد: 
 

 بحسب المحافظات
 

ة يةالدقهل القليوبية الغربية المنوفية القاهرة ة الجي    البحي 
غي  
 مذكور

9 3 2 1 1 1 1 5 

 
 حدوث التعذيب بحسب طبيعة مكان

 

طة أثناء االختفاء سجن  محكمة أثناء االعتقال أمن الدولة قسم شر

10 7 3 1 1 1 

 
 بحسب السجون

 

 سجن العقرب
سجن شبي   

 الكوم
سجن وادي 

 440النطرون 
سجن طنطا 
 العمومي 

 سجن القناطر

5 2 1 1 1 

 
 التعذيب أساليبعض من ب
 

 اف ثم حكم عليه بالمؤبد  اختفى وتعرض للتعذيب من أجل االعتر

 ي الحوض والعمود الفقري
ى
له محموال نتيجة لكسور ف ى  أخلوا سبيله قعيدا وصل إىل متى

 ي زنزانة مغلقة من جميع النوافذ
ى
ب وحبسه ف  اعتداء بالضى

 ى ولم يخرجتعذيب أدى إىل محاولة انتحار. حصل عىل عفو رئاسي من ع  امي 



 تقاعس إدارة السجن عن حمايته من االعتداء 

  ي من ايديه ورجليه وقلعوه هدومه تماًما لحد ما بفر عاري
ب مميت وكلبشوه خلفى بوه ضى ضى

بوه.. وبعد ما خلصوا الحفلة بتاعتهم ودوه التأديب   قدامهم وفضلوا يهينوه ويضى

  ب وال تهو ي زنزانة ال بيوصل لها أكل وال شر
ى
يه وال رعاية صحية كويسه فيها عفن عىل محتجز ف

ين من  ي متر
ى
ونصف ف ي ارضيه الزنزانه مافيهاش شباك عباره عن متر

ى
حيطان الزنزانه فيها مجاري ف

 ضمنهم قاعدة الحمام 

  بوه باستمرار لمدة  أيام 3ضى

  جردوه من جميع مالبسه وتصويره بدون مالبس، وسكب الماء البارد عىل جسده وصعقه
ي 
ى
ى مراًرا وتكراًرا حتر وقت عرضه عىل النيابة بالكهرباء ف ي الخصيتي 

ى
 مفاصل يده وصدره وف

  مقعد كان يجلس عليه خالل 
ى
ى ومقيد بأصفاد حديدية ف أيام من االختفاء  ٦ظل مغمي العيني 

 القرسي

  ي زنزانة مظلمة تحت األرض، بال فراش غت  بطانية سوداء قذرة، وال يسمح له
ى
يتم احتجازه ف
يض، ويقدم إليه طعام غت  آدمي بالخروج منها   وال يسمح له بالتر

 
 ثانيا: حاالت التكدير

 
 69العدد: 

 
 بحسب المحافظات

 

قية القليوبية القاهرة ة المنوفية اإلسكندرية الشر  الدقهلية بورسعيد الجي  

25 8 4 25 3 2 1 1 

 
  بحسب طبيعة المكان

 

طة سجن  نيابة أمن الدولة قسم شر

54 11 4 

 
 جونبحسب الس

 

سجن برج 
 العرب

 سجن العقرب
سجن 
 القناطر

ي سجون 
ى
باف

 طره

سجن 
شبي   
 الكوم

سجن 
 بورسعيد

غي  
 مذكور

24 11 7 6 3 1 3 



 التكدير وشهادات بعض من أساليب
 

 من الزيارة حرمان 

 تغريب 

 ي اخالء السبيل
ى
ة الحكم تعنت ف  رغم قرار المحكمة أو قضاء فتر

 حرمان من الطعام 

 ي انفرادي منذ ثالث س
 نوات وتأديب بسبب مشادة مع ضابط االمن الوطتى

  احتجاز رغم اخالء السبيل 

 حبس انفرادي ومنع من الزيارة منذ ست شهور 

 ي مكان غت  معلوم رغم المثول أمام النيابة
ى
 احتجاز ف

 يض  حرمان من التر

 سنوات من الحبس االنفرادي 

 ي عنتر اإلعدام
ى
 حجز ف

  فقط  دقائق 10قتصار مدة الزيارة عىل ا -لصحية ا وسوء الرعاية -سوء تعامل ادارة السجن- 
 أثناء الزيارةباالنفراد باألشة وعدم السماح 

  ى يسمحوا ليه بإدخال ثالجة "الجرائد والراديو، وصالة الجمعة والمكتبة، حرمان من ورافضي 
ة يحط فيها العالج  من خلف  نوع، والزيارة ١٤أنواع قبل السجن وأصبحوا اآلن  ٤زاد من  الىلي صغت 

ي حائط  ي  ، وبيتكلمزجاجر
ى
السماعة، ولم يسمح ألحفاده بزيارته طوال مدة حبسه ، فقد جزء كبت   ف

  "استجابة أيمن وزنه، وطلب أكتر من مرة تحويله للمستشفى لكن مفيش 

 رفض دخول مالبس نظيفة 

 جاز رغم العفو الرئاسي تاح 

 ي زنزانة مغلقة طوال
ى
ي شديد الحراسة" تواجه الحبس االحتياطي انفرادًيا ف

 اليوم بعنتر "الدايونى
ي القضية رقم 

ى
 عىل التواىلي عىل ذمة التحقيقات ف

ية، للشهر العاشر  ١٣٢٧بسجن القناطر الخت 
 حض امن دولة عليا  ٢٠١٨لسنة 

 احتجاز رغم اخالء السبيل 

  االمتحانات وقراءه الكتب  الحرمان من حضور 

 ي قضية جدي
ى
 دة اخالء السبيل ثم استمرار الحبس ف

 ازية  االحتجاز أثناء التدابت  االحتر

 ي الزيارة
ى
يض رغم ان أشته كسبت قضية الحق ف  ممنوع من الزيارة والتر

  ي ي من اإلهمال الطتر
ي التأديب ومنع من الزيارة بعد ان اشتكت للقاضى

ى
 حجز ف

  اءة يوم ي إخالء سبيله منذ  26رغم حصوله عىل حكم بالتر
ى
، والمركز يتنعت ف ي

 ًمايو  21مايو الماضى

  تجديد بدون حضور محامي 

 حبس انفرادي ومنع من الزيارة واجبار عىل خلع النقاب 
 
 
 



 

 التكدير و/أو التعذيب الجماعي 
 

 طبيعة االنتهاك أبريل مايو يونيو إجمالي 

32 14 10 8   تكدير/تعذيب جماعي 

 
 

 بحسب طبيعة المكان
 

طة سجن  مؤسسة عقابية قسم شر

29 2 1 
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10 7 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 
 :  ويشمل التكدير و/أو التعذيب الجماعي

 

 التغريب إما بدون سبب أو عقابا عىل االحتجاج 

 منع من الزيارةال 

 ي حمالت عىل الزنازين
ى
 التجريد من كافة المتعلقات الخاصة ف

 يض ودخول الطعام ي التر
ى
 التشديد ف

  باإلضافة إىل اقتياد بعضهم لعنابر التأديب دون وجود سبب ، ي
ب والسب اللفظى االعتداء بالضى

 واضح لذلك

 ة د ي غاية السوء، حيث إن جميع المحتجزين ينامون عىل األرض مباشر
ى
 7اخل ظروف االحتجاز ف

. الطعام المقدم لهم هو ثالثة أرغفة  ي ى من التواصل مع العالم الخارجر زنازين ضيقة، ممنوعي 



ب من الحمام، ال يوجد أي  ى جبنه كل يوم للفرد الواحد ويتم ملء زجاجات مياه للرسر وقطعتي 
ات داخل الزنازين  ي انتشار الحرسر

ى
 أدوات نظافة شخصية مما  تسبب ف

 ي ي
تعرضون لها داخل محبسهم من قبل إدارة السجن ومصلحة السجون، تزايد االنتهاكات التر

ب عىلي "رقبته". 
ى للزيارة وأثر الضى ب والسب، حيث خرج أحد المعتقلي   والتعدي عليهم بالضى

 الزنازين تخلو من دورات المياه وال تسمح لهم إدارة السجن بالذهاب إىل دورات المياه سوى ساعة 
ي اليوم، وعندما طالب عدد من

ى
ي ف

 هم بمراعاة طبيعة الزنازين وتخفيف حالة التكدس واالنتهاكات التر
ي من دخول دورات المياه لعدة أيام 8يتعرضون لها تم تحويل 

ر
 من بينهم للتأديب وحرمان الباف

 حرمان من العالج 

  ي
ى
يسمي بالقفص "قفص اإلعدام" وهو مخصص للتأديب، وهو عبارة عن « أ»عنتر  الحجز ف
 ونص م 2×  2زانزانة

ر
 مكان معزول عن باف

ى
 من دورات المياة، وف

ً
تر بدون تهوية، ويخلو تماما

 العنابر. 

 تعذيب واهانة 

  :وال اليوم وفتحها لمدة طقطع المياه  -تجوي    ع وتعطيش وإذالل وقهر وضغط وإهمال متعمد
ى فقط طوال اليوم.  ٣لتجوي    ع من خالل تسليم ا -ساعة واحدة فقط.   -أرغفة سجن وقطعة جير

دقائق فقط  ٥تماما، ولو تم أخذ إذن نيابة تكون زيارة لمدة  منع الزيارة -ة ممنوعة تماما. األدوي
 لألهاىلي الزائرين.  ٢خلف 

ى الحرمان من  -ون أي أغطية أو فرش. الزنازين بد -سلك، مع تفتيش مهي 
ات وانتشار لألمراض ا -أي متعلقات حتر أدوات النظافة الشخصية.  ئ بالحرسر لمكان قذر ملت 

من سجن برج العرب إىل سجن  ٢٥الجلدية. كل ده بعد مزيد من تعمد الضغط والقهر وتغريب 
 الوادي الجديد

 ى  قطع للمياه طوال اليوم وفتحها ساعة واحدة فقط، وتعريض للتجوي    ع، ومنع دخول  المعتقلي 
 األدوية تماًما والحرمان من كل المتعلقات الشخصية حتر األغطية والفرش الخاص بكل عنتر 

  ى ي سجن الوادي الجديد روى ذوي المعتقلي 
ى
ي حال السماح لهم ف

ى
عن منع الزيارة معظم الوقت، وف

ا ال تتعدى الخمس دقائق. 
ً
ة جد ى وتكون مدة الزيارة قصت   بالزيارة يتعرضوا للتفتيش المهي 

  ا، عن طريق منع
ً
 طبًيا متعمد

ا
ا إهماًل

ً
، تمارس إدارة السجن أيض ى ا الستغاثات المعتقلي 

ً
دوية األ وفق

وعدم توفت  الرعاية الصحية الالزمة لهم، وعدم الحفاظ عىل نظافة السجن مما أدى إىل انتشار 
 أمراض جلدية عديدة مثل الصدفية. 

  ي عده اشياء ال تتجاوب مع ابسط حقوقهم
ى
ففوق اإلرهاب النفسي  اإلنسانيةسوء معامله المأمور ف

ي زنازين ضيقه جدا وال لهم من معامله بعض المرضى قام أيضا بوضعهم مع 
ى
ى ف الجنائيي 
 عىلي ارجلهم لمدة تزيد عن ال 

ى  باإلضافةساعه متواصل هذا  12يستطيعون النوم ويظلوا واقفي 
ى بأوامر من  المأمور اىلي ارهابهم من الجنائيي 

 منع من الزيارة وتغريب وتجريد الزنازين 

  حض أمن  2019لسنة  448المعتقالت بسجن القناطر، عىل ذمة القضية رقم  إلنقاذ استغاثة
ي وردتنا، 

ي يتعرضن لها، بمقر احتجازهن. وبحسب االستغاثة التر
إن فالدولة عليا، من االنتهاكات التر

ات طويلة، وأنها عندما تتم تتم لمدة   دقائق فقط. كما  10المعتقالت ممنوعات من الزيارة منذ فتر
اب اشتكت المعتقالت، من االغالق الدائم ألبواب الزنازين عل يهن، باإلضافة لمنع الطعام والرسر

 عنهن، وحبسهن مع جنائيات، وعدم السماح لهم بأداء الصلوات أو التحرك داخل الزنازين



  ساعة  20تصل احيانا ل للمياهمعتقل بسجن طره تحقيق من االنقطاع المتكرر  1000من اكتر من
ى بان   اليوم حيث اشتىك المعتقلي 

ى
ى وكذلك انقطاع  دقائق 10تقريبا لمدة  تأنر  المياهف  كل ساعتي 

ى وتكدسهم والحرارة  ى لثالثة ساعات يوميا ومع تزايد اعداد المعتقلي  ى ساعتي  الكهرباء ما بي 
ي المرتفعة تكون صعوبة الحياة اليومية من نظافة وصالة وخاصة 
ى
ي شهر رمضان مما يتسيب  ف

ى
 ف

ي اإلصابة 
ى
 جلديةال باألمراضحدوث أزمات مرضية واختناقات واإلصابة  وف

  ى ىلي عن الطعام، منذ أمس اإلثني 
ُ
اب ك ي إضى

ى
  17دخل معتقىلي سجن طرة تحقيق، ف

ً
يونيو، احتجاجا

ي  عىل ، الرئيس األسبق لجمهورية مض العربية، حيث قام معتقىلي عنتر وفاة الدكتور محمد مرسي
ومنع  بالهتافات والتخبيط عىل األبواب. من جانبها قامت مصلحة السجون بإغالق الزيارة 3و 2

يض اىل أجل غت  مسم  التر

 يض اىل أجل غت  مسم  قامت مصلحة السجون بإغالق الزيارة ومنع التر

  يونيو، منع الزيارة وإغالق بوابات سجن المنيا  18أعلنت مصلحة السجون، صباح اليوم الثالثاء
ى بداءا من من اليوم الثالثاء  وسجن برج العرب وسجون طرة وجميع السجون، أمام أهاىل المعتقلي 

 يونيو.  22وحتر يوم السبت المقبل الموافق 

  ة، بفتح الزيار  أبلغوهمالسجن لالستفسار عن الزيارة،  بإدارةأهاىلي معتقىلي سجن برج العرب اتصلوا
ت الزيارات وذهبت للسجن من صباح اليوم، ادارة السجن من  ونص منعتهم  ساعةاألهاىلي حضى

ي فقط، ولم يعرفوا أي من الزيارة والزيارات مسموح بها للجن
ي انئ

عن ذوي  هم وال وضعهم داخل  ءسر
 السجن. 

 يض النها  دة سلموا الجرايهر منع الزيارات وعدم فتح التر

 ي سجن
ى
ى ف ى عىل باب  أهاليهم،طره راحوا النهارده علشان يزوروا  أهاىلي المعتقلي  وفضلوا واقفي 
دوهم لو ممشيوش من الظهر بدون زياره ، وهد ١٢الصبح لحد الساعة  ٧السجن من الساعة 

قدام السجن هيستخدموا معاهم القوة ، وإن الزيارة ممنوعة ألجل غت  مسم .واألهاىلي عرفوا إن 
اء أي حاجة  ي التمر كمان خلص عندهم، ومش مسموح لهم برسر

جميع المواد الغذائية خلصت حتر
ى .  وه من الكانتي 

ى غت  الماء فقط ، حتر األكل ممنوع يشتر  خالص من الكانتي 

 ي سجن برج العرب ألجل غت  ت
ى
مع  وسوء المعاملة.  مسم. م منع الزيارة عن السياسي فقط ف
ى بفتح الزيارة اليوم  األهاىلي المطالبي 

  من سجن طره اىلي عنتر  3معتقل من عنتر  35قامت مصلحة السجون بسجن طره بتغريب
ي 1

 جنانئ
 
 

  



ي أماكن االحتجاز
 
ي ف  اإلهمال الطتر

 

 طبيعة االنتهاك لأبري مايو يونيو إجمالي 

56 19 17 20  ي مكان االحتجاز
 
ي ف  إهمال طتر

 
 

 االحتجازأماكن بحسب طبيعة 
 

طة سجن  أمن الدولة قسم شر

45 8 3 

 
 بحسب السجون

 

 سجن طره
سجن 
 العقرب

سجن 
 القناطر

سجن 
وادي 
 النطرون

سجن 
 القناطر

ة  سجن الجي  
 المركزي

سجن 
 الحسينية

15 13 6 4 4 2 1 

 
 

ي أماكن االحتجازطبيعة األم
 
رمت من الرعاية الطبية ف

ُ
ي ح

 راض التى
 

 القلب 

 ومرض السكر بمضاعفاته ارتفاع الضغط 

  ي
 
وف  انزالق غض 

  كسور نتيجة التعذيبحروق و 

 حرمان من جراحة الزمة 

 شطان 

  وس سي  في 

 اضطرابات نفسية شديدة 

 أزمات صدرية 

 ي الصحة
 
 تدهور عام ف

 الضع 

 ي اإلبصار
 
 مشاكل ف



 
 

 شياالختفاء الق
 
 

 طبيعة االنتهاك أبريل مايو يونيو إجمالي 

207 53 70 84 
 إخفاء قشي 

 
ة حبسهم واستدعاء من أمن الدول 36  ةمنهم اختفوا إما أثناء المراقبة األسبوعية أو بعد إنهاء فيى

 
 تاري    خ االختفاء

 

2013 2015 2016 2017 2018 2019 
غي  
 مذكور

2 1 4 10 35 152 3 

 
 

 أو االعتقالمكان االختطاف 
 

ل  97 المي  

طة ة الحكم أ  36 قسم شر اءة أو قضاء فيى و )بعد اخالء السبيل أو الحصول عىل الير
)  أثناء التدابي 

 21 الشارع
 15 مكان عام )مسجد، قهوة(

 10 مقر العمل
 6 محل دراسة

 5 مطار القاهرة

ي 
 4 كمي   أمت 

، بعد استدعاء( 3 أمن الدولة  )أثناء التدابي 

 )أم مع أطفالها( 1 دود مع ليبيا الح
 1 رحلة

 )الدمرداش( 1 مستشف  
 )الوادي الجديد( 1 سجن

 6 غي  مذكور



 
 

 ظهور بعد اختفاء
 

شر عن ظهورهم بعد اختفاء  579
ُ
 اسما ن

 

 554  ي نيابة أمن الدولة
 
 ظهروا ف

 21 نيابات أخرى 

 2  أخىل سبيلهم بعد اختفاء 

 1 النيابة العسكرية 

 1 السجن 
 

ي مؤسسات تابعة للدولةجم
 
 يعهم ظهروا ف

 
ي 
 
ي الخير إال ف

 
ي شهور متفرقة من يناير  حالة منهم 24لم يرد تاري    خ االختفاء ف

 
ل إاختفوا جميعهم ف

 2019يونيو 
 

 
 

  



 عنف الدولة
 

 طبيعة االنتهاك أبريل مايو يونيو إجمالي 

93 18 57 18  عنف دولة 

 
 بحسب المحافظات

 

رة
ه
قا
ال

اء 
ين
س
ل 
ما
ش

 

ال
ية
ق
ر

ش
 

ة
 

ي
ح
لب
ا

 

ة
ي  
ج
ال

ية 
در
كن
س
إل
ا

ت 
ظا
اف
ح
 م
دة
ع

 

ض
ألق
ا

ية 
يل
اع
سم

ال
ا

 

وم
في
ال

ية 
وف
من
ال

 

ج
ها
سو

 

ح
رو
ط
م

 

ن
دا
سو

 ال
ع
 م
ود
د
ح
ال

 

56 9 7 5 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 

 
 أشكال عنف الدولة شملت التالي عىل سبيل المثال ال الحض

 

 ى أمام ى الغاضبي  ة ُيهدد المواطني  ديوان عام المحافظة بسبب  اللواء هشام آمنة محافظ البحت 
ب "..  انقطاع مياه الرسر ل لكم بنفسي ى ي أنا الىلي هتى

ي الشارع ولو عملتوها تانى
ى
ي أنيمكم ف  "أقسم برنر

 اعتقال بعد شهر من احالء السبيل 

  اعتقال من امام احدى لجان االستفتاء 

  ام بالتدابت   المنعاعتقاالت رغم اخالء السبيل وبالتاىلي ى
 من االلتر

 محكمة أثناء حضور جلسة ابنتهاعتقل من ال 

  إعالن توقف جلسات المحاكمات الجنائية والعسكرية وإصدار قرارات النيابات بتجديد الحبس
ى أو محاميهم بسبب تعذر نقلهم   بدون حضور المتهمي 

 اقتحام وتحطيم منازل وشقة محتويات شخصية 

 منع أهاىلي من تشييع جنازات موتاهم 

 حمه عىل   وفاة الدكتور مرسي اعتقال إمام مسجد لتر

  ي لجوء  ت ترحيل أثناء محاوال  العبور إىل ليبيا من منفذ السلوم طالتر

 تسليم للسودان حيث تمت محاكمته بتهم عقوبتها االعدام 

  ين ى خمس وعرسر اوح بي 
ى فالًحا محكوًما عليهم بالحبس لمدٍد تتر  من ثالثي 

إعادة إجراءات محاكمة أكتر
، وزير زراعة مبارك المخلوعسنة وثالث سنوات لرفضهم التناز   ل عن أراضيهم لعائلة واىلي



 حيل القرسي  تهديد بالتر

 ي بدلت مواعيد المراقبة خالل رمضان
 حرمان من اإلفطار مع األشة دونا عن كل األقسام التر

  مناطق سكنية حصار 

 ي تسليم جثمان لذويه
ى
 التعنت ف

 ة وا عتقال ثالثمائة من سكانها بينهم شاندو جديدة فجر الجمعة بعزبة ليبيا بالمحمودية بحت 
 فالحات

  من مشجعي المنتخب الجزائري؛ بسبب رفعهم الفتات كتب  3السلطات المضية ألقت القبض عىل
حيلهم إىل بالدهم، بعد تدخل السفارة الجزائرية«يتنحاو قاع»عليها   ، وقامت بتر

 لدواىع امنية غلق مبتى كنيسة االنبا كاراس والخدمات بقرية الخفت  باخميم سوهاج 

  الحتجاجهم عىل سوء ادارة االمتحانعىل تالميذ ثانوي القاء القبض 

  ي محكمة
 بمدينة نض تحفظ عىلي محامي علشان رده وقال للمحامي هحبسك األشةقاضى

  أبريل من القسم، إثر بالغ كيدى، وعرضه عىل النيابة  6القبض عىل أحمد ماهر مؤسس حركة شباب
ا
ً
 غد

  ي استفتاء تعديالت  عىل مواطنالقبض
ى
بعد قيامه برفع الفتة تدعو اآلخرين للتصويت ب  " ال" ف

 الدستور

  ى تسليم والدها نفسه عىل شابةالقبض  رهينة لحي 

 ي االستفتاء غصبا.  عىل شابةقبض ال
ى
 لرفضها االدالء بصوتها ف

  ،  ويتم تمشيط البيوت والحقولحصار وحمالت اعتقال لقرية العدوة، مسقط رأس محمد مرسي
ي بدراجات نارية طيلة اليوم بشوارع 

والشوارع بالكالب البوليسية بينما يطوف عناض األمن الوطتى
طة االنقالب عىل أسطح المنازل بقاذفات الغاز والقناصة  القرية اآلن شر

 ى بعد قيامهم بصالة الغائب  اعتقال   عىل د. محمد مرسي عددا من المواطني 

  ي تنفيذ
ى
 قرار نزع الملكية بنجع أبو عصبة تمهيدا الستكمال طريق الكباشقوات األمن باألقض تبدأ ف

  ى وتعتقل العديد منهم بقرية ليديا التابعة لمركز المحمودية قوات األمن تطلق الغاز عىل الفالحي 
اضهم عىل رفع قيمة اإليجار من  ة بعد اعتر  جنيه للفدان الواحد  8500جنيه إىل  6500بالبحت 

 هاىلي نجع أبوعصبة باألقض بالغاز المسيل للدموع فجر اليوم إلخالء قوات األمن تعتدي عىل أ
 منازلهم وإزالتها الستكمال طريق الكباش

  ى الرتدائهم قميص ا من المشجعي 
ً
، من داخل « أبوتريكة»#قوات األمن تعتقل عدد ي

ستاد االرياضى
 القاهرة الدوىلي 

 "ي الىلي راحوا الماتش: اي حد كان البس
اسود، اتقبض عليه و عملوله تحري  معلومة من أصحاب بنتر

ى اسود حداد عىل محمد مرسي و فتشوا تليفوناته م )سألوهم اذا كانوا اخوان، لو راحوا رابعة، لو البسي 
ها و فيه النهاية كشفوا عىل بطايقهم(. ناس منهم  وحساباتهم عىل الفيسبوك و صورهم و غت 

لبعض اآلخر اتقبض عليه و مجموعة أخرى سابوهم يدخلوا الماتش بعد التحريات والتحقيقات و ا
ى م ي الكالم و كانوا زعالني 

ى
وا ف ن التحريات وانتهاك تليفوناتهم اتمنعوا من دخول الماتش علشان كتر

 التحقيق معاهم ! و 

 منع من السفر وسحب جواز السفر 

  القبورمنع من زيارة 



  : فيه ويفتشون السكان  المئات من قوات األمن يحاضون الحي الذي نسكنأشة د. محمد مرسي
ان ومنعوا دخول أقاربنا  له، وقاموا بالقبض . والجت  ى وبحسب أشته فإن قوات األمن اقتحمت متى

ي عليه، بعد االستيالء عىل مبلغ 
هواتف محمول وباسبورات والبطاقات  3آالف جنيه و 5التعسفى

ل من عقود البي ى ي المتى
ى
 ت وشهادات جامعية. الشخصية لوالده ووالدته وكافة األوراق الرسمية ف

  ى عىل إزالة منازلهم بمنطقة حكر ي مواجهة األهاىلي المحتجي 
ى
قوات األمن تطلق قنابل الغاز المسيل ف

ابية ي بحي الرسر
 السكاكيتى

 
 

 



 الجداول
 

 القتل
 

تاريخ 

 النشر

تاريخ 

 الحدث

مكان 

 الحدث
 المحافظة

القائم 

 باالنتهاك
 الرابط مالحظات السن االسم

 الداخلية شمال سيناء العريش 4/11/2019 4/11/2019
بدون 

 اسم
 http://bit.do/ePgoK حملة أمنية  

 الداخلية شمال سيناء العريش 4/11/2019 4/11/2019
بدون 
 اسم

 http://bit.do/ePgoK حملة أمنية  

 الداخلية شمال سيناء العريش 4/11/2019 4/11/2019
بدون 
 اسم

 http://bit.do/ePgoK حملة أمنية  

 الداخلية شمال سيناء العريش 4/11/2019 4/11/2019
بدون 

 اسم
 http://bit.do/ePgoK حملة أمنية  

 الداخلية شمال سيناء يشالعر 4/11/2019 4/11/2019
بدون 

 اسم
 http://bit.do/ePgoK حملة أمنية  

 الداخلية شمال سيناء العريش 4/11/2019 4/11/2019
بدون 

 اسم
 http://bit.do/ePgoK حملة أمنية  

 الداخلية مال سيناءش العريش 4/11/2019 4/11/2019
بدون 

 اسم
 http://bit.do/ePgoK حملة أمنية  

 الداخلية شمال سيناء العريش 4/11/2019 4/11/2019
بدون 
 اسم

 http://bit.do/ePgoK حملة أمنية  

 الداخلية سيناءشمال  العريش 4/11/2019 4/11/2019
بدون 
 اسم

 http://bit.do/ePgoK حملة أمنية  

http://bit.do/ePgoK
http://bit.do/ePgoK
http://bit.do/ePgoK
http://bit.do/ePgoK
http://bit.do/ePgoK
http://bit.do/ePgoK
http://bit.do/ePgoK
http://bit.do/ePgoK
http://bit.do/ePgoK


 الداخلية شمال سيناء العريش 4/11/2019 4/11/2019
بدون 

 اسم
 http://bit.do/ePgoK حملة أمنية  

 الداخلية ءشمال سينا العريش 4/11/2019 4/11/2019
بدون 
 اسم

 http://bit.do/ePgoK حملة أمنية  

4/11/2019 4/11/2019 
غير 
 مذكور

 الداخلية القليوبية
بدون 
 اسم

 http://bit.do/ePgqC حملة أمنية  

4/11/2019 4/11/2019 
غير 

 مذكور
 الداخلية ةالقليوبي

بدون 

 اسم
 http://bit.do/ePgqC حملة أمنية  

4/11/2019 4/11/2019 
غير 

 مذكور
 الداخلية القليوبية

بدون 

 اسم
 http://bit.do/ePgqC حملة أمنية  

4/11/2019 4/11/2019 
غير 

 مذكور
 الداخلية ةالقليوبي

بدون 

 اسم
 http://bit.do/ePgqC حملة أمنية  

4/11/2019 4/11/2019 
غير 

 مذكور
 الداخلية القليوبية

بدون 

 اسم
 http://bit.do/ePgqC حملة أمنية  

4/11/2019 4/11/2019 
غير 
 مذكور

 الداخلية ةالقليوبي
بدون 
 اسم

 http://bit.do/ePgqC حملة أمنية  

4/19/2019 4/19/2019 
طريق 

 السويس
 الداخلية السويس

بدون 
 اسم

 http://bit.do/eP6Tt حملة أمنية  

5/7/2019 5/7/2019 
غير 

 مذكور
 ةالداخلي قنا

بدون 

 اسم
 http://bit.do/eRQc7 تصفية  

5/7/2019 5/7/2019 
غير 

 مذكور
 الداخلية قنا

بدون 

 اسم
 http://bit.do/eRQc7 تصفية  

5/9/2019 5/9/2019 

كمين 
بوابة 

الشيخ 

 زويد

 الداخلية شمال سيناء

حمود 
رامي 

نعيم 

عبد ربه 

 http://bit.do/eScyZ صة طائشةرصا  

http://bit.do/ePgoK
http://bit.do/ePgoK
http://bit.do/ePgqC
http://bit.do/ePgqC
http://bit.do/ePgqC
http://bit.do/ePgqC
http://bit.do/ePgqC
http://bit.do/ePgqC
http://bit.do/eP6Tt
http://bit.do/eRQc7


حماد 

 النحال 

5/10/2019 5/10/2019 

الظهير 

الصحراوي 
بطريق 

 -القاهرة

 السويس 

 الداخلية القاهرة
بدون 

 اسم
 http://bit.do/eScBC تصفية  

5/16/2019 5/16/2019 
مركز كفر 

 البطيخ
 الداخلية دمياط

صابر 

صدقي 

 الكفراوي

35 

صابر كان على ذمة قضية واخد 

راح القسم ليتمم اخالء سبيل و
اجراءاته بعد ما اتصلوا به في 

مركز كفر البطيخ ، وبعد لما راح 

عندهم كلموا أهله وقالوا لهم إن 
صابر انتحر واألهالي لقوه مرمي 

 على الطريق 

http://bit.do/eSGnP 

 متفرقة 5/16/2019 5/16/2019
شمال ووسط 

 سيناء

القوات 

 المسلحة

بدون 

 اسم
 http://bit.do/eSGpT تصفية  

 متفرقة 5/16/2019 5/16/2019
شمال ووسط 

 سيناء

القوات 

 المسلحة

بدون 

 اسم
 http://bit.do/eSGpT تصفية  

 متفرقة 5/16/2019 5/16/2019
شمال ووسط 

 سيناء

القوات 

 المسلحة

بدون 

 اسم
 http://bit.do/eSGpT تصفية  

 متفرقة 5/16/2019 5/16/2019
شمال ووسط 

 سيناء

القوات 

 المسلحة

بدون 

 اسم
 http://bit.do/eSGpT تصفية  

 متفرقة 5/16/2019 5/16/2019
سط شمال وو
 سيناء

القوات 
 المسلحة

بدون 
 اسم

 http://bit.do/eSGpT تصفية  

 متفرقة 5/16/2019 5/16/2019
شمال ووسط 

 سيناء
القوات 

 المسلحة
بدون 
 اسم

 http://bit.do/eSGpT تصفية  

 متفرقة 5/16/2019 5/16/2019
شمال ووسط 

 سيناء

القوات 

 المسلحة

بدون 

 اسم
 http://bit.do/eSGpT تصفية  

http://bit.do/eSGnP
http://bit.do/eSGpT
http://bit.do/eSGpT
http://bit.do/eSGpT
http://bit.do/eSGpT
http://bit.do/eSGpT
http://bit.do/eSGpT
http://bit.do/eSGpT


 متفرقة 5/16/2019 5/16/2019
شمال ووسط 

 سيناء

القوات 

 المسلحة

بدون 

 اسم
 http://bit.do/eSGpT تصفية  

 متفرقة 5/16/2019 5/16/2019
شمال ووسط 

 سيناء
القوات 

 المسلحة
بدون 
 اسم

 http://bit.do/eSGpT تصفية  

 متفرقة 5/16/2019 5/16/2019
شمال ووسط 

 سيناء
القوات 

 المسلحة
بدون 
 اسم

 http://bit.do/eSGpT تصفية  

 متفرقة 5/16/2019 5/16/2019
شمال ووسط 

 سيناء

القوات 

 المسلحة

بدون 

 اسم
 http://bit.do/eSGpT تصفية  

 متفرقة 5/16/2019 5/16/2019
شمال ووسط 

 سيناء

القوات 

 المسلحة

بدون 

 اسم
 http://bit.do/eSGpT تصفية  

 متفرقة 5/16/2019 5/16/2019
شمال ووسط 

 سيناء

القوات 

 المسلحة

بدون 

 اسم
 http://bit.do/eSGpT تصفية  

 متفرقة 5/16/2019 5/16/2019
شمال ووسط 

 سيناء

القوات 

 المسلحة

بدون 

 اسم
 http://bit.do/eSGpT تصفية  

 متفرقة 5/16/2019 5/16/2019
شمال ووسط 

 سيناء
القوات 

 المسلحة
بدون 
 اسم

 http://bit.do/eSGpT تصفية  

 متفرقة 5/16/2019 5/16/2019
شمال ووسط 

 سيناء
القوات 

 المسلحة
بدون 
 اسم

 http://bit.do/eSGpT تصفية  

 متفرقة 5/16/2019 5/16/2019
شمال ووسط 

 سيناء

القوات 

 المسلحة

بدون 

 اسم
 http://bit.do/eSGpT تصفية  

 متفرقة 5/16/2019 5/16/2019
شمال ووسط 

 سيناء

القوات 

 المسلحة

بدون 

 اسم
 http://bit.do/eSGpT تصفية  

 متفرقة 5/16/2019 5/16/2019
شمال ووسط 

 سيناء

القوات 

 المسلحة

بدون 

 اسم
 http://bit.do/eSGpT تصفية  

http://bit.do/eSGpT
http://bit.do/eSGpT
http://bit.do/eSGpT
http://bit.do/eSGpT
http://bit.do/eSGpT
http://bit.do/eSGpT
http://bit.do/eSGpT
http://bit.do/eSGpT
http://bit.do/eSGpT
http://bit.do/eSGpT
http://bit.do/eSGpT
http://bit.do/eSGpT


 متفرقة 5/16/2019 5/16/2019
شمال ووسط 

 سيناء

القوات 

 المسلحة

بدون 

 اسم
 http://bit.do/eSGpT تصفية  

 متفرقة 5/16/2019 5/16/2019
شمال ووسط 

 سيناء
القوات 

 المسلحة
بدون 
 اسم

 http://bit.do/eSGpT تصفية  

 متفرقة 5/16/2019 5/16/2019
شمال ووسط 

 سيناء
القوات 

 المسلحة
بدون 
 اسم

 http://bit.do/eSGpT تصفية  

 متفرقة 5/16/2019 5/16/2019
شمال ووسط 

 سيناء

القوات 

 المسلحة

بدون 

 اسم
 http://bit.do/eSGpT تصفية  

 متفرقة 5/16/2019 5/16/2019
شمال ووسط 

 سيناء

القوات 

 المسلحة

بدون 

 اسم
 http://bit.do/eSGpT تصفية  

 متفرقة 5/16/2019 5/16/2019
شمال ووسط 

 سيناء

القوات 

 المسلحة

بدون 

 اسم
 http://bit.do/eSGpT تصفية  

 متفرقة 5/16/2019 5/16/2019
شمال ووسط 

 سيناء

القوات 

 المسلحة

بدون 

 اسم
 http://bit.do/eSGpT تصفية  

 متفرقة 5/16/2019 5/16/2019
شمال ووسط 

 سيناء
القوات 

 المسلحة
بدون 
 اسم

 http://bit.do/eSGpT تصفية  

 متفرقة 5/16/2019 5/16/2019
شمال ووسط 

 سيناء
القوات 

 المسلحة
بدون 
 اسم

 http://bit.do/eSGpT صفيةت  

 متفرقة 5/16/2019 5/16/2019
شمال ووسط 

 سيناء

القوات 

 المسلحة

بدون 

 اسم
 http://bit.do/eSGpT تصفية  

 متفرقة 5/16/2019 5/16/2019
شمال ووسط 

 سيناء

القوات 

 المسلحة

 بدون

 اسم
 http://bit.do/eSGpT تصفية  

 متفرقة 5/16/2019 5/16/2019
شمال ووسط 

 سيناء

القوات 

 المسلحة

بدون 

 اسم
 http://bit.do/eSGpT تصفية  

http://bit.do/eSGpT
http://bit.do/eSGpT
http://bit.do/eSGpT
http://bit.do/eSGpT
http://bit.do/eSGpT
http://bit.do/eSGpT
http://bit.do/eSGpT
http://bit.do/eSGpT
http://bit.do/eSGpT
http://bit.do/eSGpT
http://bit.do/eSGpT
http://bit.do/eSGpT


 متفرقة 5/16/2019 5/16/2019
شمال ووسط 

 سيناء

القوات 

 لحةالمس

بدون 

 اسم
 http://bit.do/eSGpT تصفية  

 متفرقة 5/16/2019 5/16/2019
شمال ووسط 

 سيناء
القوات 

 المسلحة
بدون 
 اسم

 http://bit.do/eSGpT تصفية  

 متفرقة 5/16/2019 5/16/2019
شمال ووسط 

 سيناء
وات الق

 المسلحة
بدون 
 اسم

 http://bit.do/eSGpT تصفية  

 متفرقة 5/16/2019 5/16/2019
شمال ووسط 

 سيناء

القوات 

 المسلحة

بدون 

 اسم
 http://bit.do/eSGpT تصفية  

 متفرقة 5/16/2019 5/16/2019
شمال ووسط 

 يناءس

القوات 

 المسلحة

بدون 

 اسم
 http://bit.do/eSGpT تصفية  

 متفرقة 5/16/2019 5/16/2019
شمال ووسط 

 سيناء

القوات 

 المسلحة

بدون 

 اسم
 http://bit.do/eSGpT تصفية  

 متفرقة 5/16/2019 5/16/2019
ل ووسط شما

 سيناء

القوات 

 المسلحة

بدون 

 اسم
 http://bit.do/eSGpT تصفية  

 متفرقة 5/16/2019 5/16/2019
شمال ووسط 

 سيناء
القوات 

 المسلحة
بدون 
 اسم

 http://bit.do/eSGpT تصفية  

 فرقةمت 5/16/2019 5/16/2019
شمال ووسط 

 سيناء
القوات 

 المسلحة
بدون 
 اسم

 http://bit.do/eSGpT تصفية  

 متفرقة 5/16/2019 5/16/2019
شمال ووسط 

 سيناء

القوات 

 المسلحة

بدون 

 اسم
 http://bit.do/eSGpT تصفية  

 متفرقة 5/16/2019 5/16/2019
شمال ووسط 

 سيناء

القوات 

 المسلحة

بدون 

 اسم
 http://bit.do/eSGpT تصفية  

 متفرقة 5/16/2019 5/16/2019
شمال ووسط 

 سيناء

القوات 

 المسلحة

بدون 

 اسم
 http://bit.do/eSGpT تصفية  

http://bit.do/eSGpT
http://bit.do/eSGpT
http://bit.do/eSGpT
http://bit.do/eSGpT
http://bit.do/eSGpT
http://bit.do/eSGpT
http://bit.do/eSGpT
http://bit.do/eSGpT
http://bit.do/eSGpT
http://bit.do/eSGpT
http://bit.do/eSGpT
http://bit.do/eSGpT


 متفرقة 5/16/2019 5/16/2019
شمال ووسط 

 سيناء

القوات 

 المسلحة

بدون 

 اسم
 http://bit.do/eSGpT تصفية  

 متفرقة 5/16/2019 5/16/2019
شمال ووسط 

 سيناء
القوات 

 المسلحة
بدون 
 اسم

 http://bit.do/eSGpT تصفية  

 متفرقة 5/16/2019 5/16/2019
شمال ووسط 

 سيناء
القوات 

 المسلحة
بدون 
 اسم

 http://bit.do/eSGpT تصفية  

 متفرقة 5/16/2019 5/16/2019
شمال ووسط 

 سيناء

القوات 

 المسلحة

بدون 

 اسم
 http://bit.do/eSGpT تصفية  

5/20/2019 5/20/2019 
 6مدينة 

 أكتوبر
 الداخلية الجيزة

بدون 

 اسم
 http://bit.do/eSU8q حملة أمنية  

5/20/2019 5/20/2019 
 6مدينة 

 أكتوبر
 الداخلية الجيزة

بدون 

 اسم
 http://bit.do/eSU8q حملة أمنية  

5/20/2019 5/20/2019 
 6مدينة 

 أكتوبر
 الداخلية الجيزة

بدون 

 اسم
 http://bit.do/eSU8q حملة أمنية  

5/20/2019 5/20/2019 
 6مدينة 
 أكتوبر

 الداخلية الجيزة
بدون 
 اسم

 http://bit.do/eSU8q حملة أمنية  

5/20/2019 5/20/2019 
 6مدينة 
 أكتوبر

 الداخلية الجيزة
بدون 
 اسم

 http://bit.do/eSU8q حملة أمنية  

5/20/2019 5/20/2019 
 6مدينة 

 أكتوبر
 الداخلية الجيزة

بدون 

 اسم
 http://bit.do/eSU8q حملة أمنية  

5/20/2019 5/20/2019 
 6مدينة 

 أكتوبر
 الداخلية الجيزة

بدون 

 اسم
 http://bit.do/eSU8q حملة أمنية  

5/20/2019 5/20/2019 
مدينة 

 الشروق
 الداخلية القاهرة

بدون 

 اسم
 http://bit.do/eSU8q حملة أمنية  

http://bit.do/eSGpT
http://bit.do/eSGpT
http://bit.do/eSGpT
http://bit.do/eSGpT
http://bit.do/eSU8q
http://bit.do/eSU8q
http://bit.do/eSU8q
http://bit.do/eSU8q
http://bit.do/eSU8q
http://bit.do/eSU8q
http://bit.do/eSU8q
http://bit.do/eSU8q


5/20/2019 5/20/2019 
مدينة 

 الشروق
 الداخلية القاهرة

بدون 

 اسم
 http://bit.do/eSU8q حملة أمنية  

5/20/2019 5/20/2019 
مدينة 
 الشروق

 الداخلية القاهرة
بدون 
 اسم

 http://bit.do/eSU8q حملة أمنية  

5/20/2019 5/20/2019 
مدينة 
 الشروق

 الداخلية القاهرة
بدون 
 اسم

 http://bit.do/eSU8q حملة أمنية  

5/20/2019 5/20/2019 
مدينة 

 الشروق
 الداخلية القاهرة

بدون 

 اسم
 http://bit.do/eSU8q حملة أمنية  

 الداخلية شمال سيناء العريش 5/21/2019 5/21/2019
بدون 

 اسم
 http://bit.do/eS9J2 حملة أمنية  

 الداخلية شمال سيناء العريش 5/21/2019 5/21/2019
بدون 

 اسم
 http://bit.do/eS9J2 حملة أمنية  

 الداخلية شمال سيناء العريش 5/21/2019 5/21/2019
بدون 

 اسم
 http://bit.do/eS9J2 حملة أمنية  

 الداخلية شمال سيناء العريش 5/21/2019 5/21/2019
بدون 
 اسم

 http://bit.do/eS9J2 حملة أمنية  

 الداخلية شمال سيناء العريش 5/21/2019 5/21/2019
بدون 
 اسم

 http://bit.do/eS9J2 حملة أمنية  

 الداخلية شمال سيناء العريش 5/21/2019 5/21/2019
بدون 

 اسم
 http://bit.do/eS9J2 حملة أمنية  

 الداخلية شمال سيناء العريش 5/21/2019 5/21/2019
بدون 

 اسم
 http://bit.do/eS9J2 حملة أمنية  

 الداخلية شمال سيناء العريش 5/21/2019 5/21/2019
بدون 

 اسم
 http://bit.do/eS9J2 حملة أمنية  

http://bit.do/eSU8q
http://bit.do/eSU8q
http://bit.do/eSU8q
http://bit.do/eSU8q
http://bit.do/eS9J2
http://bit.do/eS9J2
http://bit.do/eS9J2
http://bit.do/eS9J2
http://bit.do/eS9J2
http://bit.do/eS9J2
http://bit.do/eS9J2
http://bit.do/eS9J2


 الداخلية شمال سيناء العريش 5/21/2019 5/21/2019
بدون 

 اسم
 http://bit.do/eS9J2 حملة أمنية  

 الداخلية شمال سيناء العريش 5/21/2019 5/21/2019
بدون 
 اسم

 http://bit.do/eS9J2 حملة أمنية  

 الداخلية شمال سيناء العريش 5/21/2019 5/21/2019
بدون 
 اسم

 http://bit.do/eS9J2 حملة أمنية  

 الداخلية شمال سيناء العريش 5/21/2019 5/21/2019
بدون 

 اسم
 http://bit.do/eS9J2 حملة أمنية  

 الداخلية شمال سيناء العريش 5/21/2019 5/21/2019
بدون 

 اسم
 http://bit.do/eS9J2 حملة أمنية  

 الداخلية شمال سيناء العريش 5/21/2019 5/21/2019
بدون 

 اسم
 http://bit.do/eS9J2 حملة أمنية  

 الداخلية شمال سيناء العريش 5/21/2019 5/21/2019
بدون 

 اسم
 http://bit.do/eS9J2 حملة أمنية  

 الداخلية شمال سيناء العريش 5/21/2019 5/21/2019
بدون 
 اسم

 http://bit.do/eS9J2 حملة أمنية  

5/27/2019 5/27/2019 

قرية 

الجورة 

جنوب 
الشيخ 

 زويد 

 شمال سيناء
القوات 

 الجوية

محمود 
خلف 

حسن 
 عايش 

21 

سقوط قذيفة على منزل بنطاق 

قرية الجورة جنوب الشيخ زويد 

 4مما ادى الى استشهاد 
اخرين، نقلوا  8مواطنين واصابة 

 الى مستشفى العريش العام

https://bit.ly/30Tu590 

5/27/2019 5/27/2019 

قرية 

الجورة 

جنوب 
الشيخ 

 زويد 

 شمال سيناء
القوات 

 الجوية

خالد 
جبر 

حسن 
 عايش 

22 

سقوط قذيفة على منزل بنطاق 

قرية الجورة جنوب الشيخ زويد 

 4مما ادى الى استشهاد 
اخرين، نقلوا  8مواطنين واصابة 

 الى مستشفى العريش العام

https://bit.ly/30Tu591 

5/27/2019 5/27/2019 
قرية 

الجورة 

جنوب 

 شمال سيناء
القوات 

 الجوية

حسام 
سليمان 

ابو 
 قاسم 

37 
سقوط قذيفة على منزل بنطاق 
قرية الجورة جنوب الشيخ زويد 

 4مما ادى الى استشهاد 

https://bit.ly/30Tu592 

http://bit.do/eS9J2
http://bit.do/eS9J2
http://bit.do/eS9J2
http://bit.do/eS9J2
http://bit.do/eS9J2
http://bit.do/eS9J2
http://bit.do/eS9J2
http://bit.do/eS9J2
https://bit.ly/2HO4hnz
https://bit.ly/2HO4hnz
https://bit.ly/30Tu590


الشيخ 

 زويد 

اخرين، نقلوا  8مواطنين واصابة 

 الى مستشفى العريش العام

6/5/2019 6/5/2019 
نقطة 
 أمنية

 الداخلية شمال سيناء
بدون 
 اسم

 http://bit.do/eUyxz تبادل إطالق النار مع الداخلية  

6/5/2019 6/5/2019 
نقطة 
 أمنية

 الداخلية شمال سيناء
بدون 
 اسم

 http://bit.do/eUyxz تبادل إطالق النار مع الداخلية  

6/5/2019 6/5/2019 
نقطة 

 أمنية
 الداخلية شمال سيناء

بدون 

 اسم
 http://bit.do/eUyxz تبادل إطالق النار مع الداخلية  

6/5/2019 6/5/2019 
نقطة 

 أمنية
 الداخلية شمال سيناء

بدون 

 اسم
 http://bit.do/eUyxz تبادل إطالق النار مع الداخلية  

6/5/2019 6/5/2019 
نقطة 

 أمنية
 الداخلية شمال سيناء

بدون 

 اسم
 http://bit.do/eUyxz الداخلية تبادل إطالق النار مع  

6/5/2019 6/5/2019 
غير 

 مذكور
 الداخلية الشرقية

بدون 

 اسم
 http://bit.do/eUyyr تصفية  

6/5/2019 6/5/2019 
غير 
 مذكور

 الداخلية الشرقية
بدون 
 اسم

 http://bit.do/eUyyr تصفية  

6/5/2019 6/5/2019 
غير 
 مذكور

 الداخلية الشرقية
بدون 
 اسم

 http://bit.do/eUyyr تصفية  

6/5/2019 6/5/2019 
غير 

 مذكور
 الداخلية الشرقية

بدون 

 اسم
 http://bit.do/eUyyr تصفية  

6/5/2019 6/5/2019 
غير 

 مذكور
 الداخلية الشرقية

بدون 

 اسم
 http://bit.do/eUyyr تصفية  

6/5/2019 6/5/2019 
غير 

 مذكور
 الداخلية الشرقية

بدون 

 اسم
 http://bit.do/eUyyr تصفية  

http://bit.do/eUyxz
http://bit.do/eUyxz
http://bit.do/eUyxz
http://bit.do/eUyxz
http://bit.do/eUyxz
http://bit.do/eUyyr
http://bit.do/eUyyr
http://bit.do/eUyyr
http://bit.do/eUyyr
http://bit.do/eUyyr
http://bit.do/eUyyr


6/6/2019 6/6/2019 
حي 

 المساعيد
 الداخلية شمال سيناء

بدون 

 اسم
 http://bit.do/eUyAa تصفية  

6/6/2019 6/6/2019 
حي 

 المساعيد
 الداخلية شمال سيناء

بدون 
 اسم

 http://bit.do/eUyAa تصفية  

6/6/2019 6/6/2019 
حي 

 المساعيد
 الداخلية شمال سيناء

بدون 
 اسم

 http://bit.do/eUyAa تصفية  

6/6/2019 6/6/2019 
حي 

 المساعيد
 الداخلية شمال سيناء

بدون 

 اسم
 http://bit.do/eUyAa تصفية  

6/6/2019 6/6/2019 
حي 

 المساعيد
 الداخلية شمال سيناء

بدون 

 اسم
 http://bit.do/eUyAa تصفية  

6/6/2019 6/6/2019 
حي 

 المساعيد
 الداخلية شمال سيناء

بدون 

 اسم
 http://bit.do/eUyAa تصفية  

6/6/2019 6/6/2019 
حي 

 المساعيد
 الداخلية شمال سيناء

بدون 

 اسم
 http://bit.do/eUyAa تصفية  

6/6/2019 6/6/2019 
حي 

 المساعيد
 الداخلية شمال سيناء

بدون 
 اسم

 http://bit.do/eUyAa تصفية  

6/6/2019 6/6/2019 
ي ح

 المساعيد
 الداخلية شمال سيناء

بدون 
 اسم

 http://bit.do/eUyAa تصفية  

6/6/2019 6/6/2019 
حي 

 المساعيد
 الداخلية شمال سيناء

بدون 

 اسم
 http://bit.do/eUyAa تصفية  

6/6/2019 6/6/2019 
حي 

 يدالمساع
 الداخلية شمال سيناء

بدون 

 اسم
 http://bit.do/eUyAa تصفية  

6/6/2019 6/6/2019 
حي 

 المساعيد
 الداخلية شمال سيناء

بدون 

 اسم
 http://bit.do/eUyAa تصفية  

http://bit.do/eUyAa
http://bit.do/eUyAa
http://bit.do/eUyAa
http://bit.do/eUyAa
http://bit.do/eUyAa
http://bit.do/eUyAa
http://bit.do/eUyAa
http://bit.do/eUyAa
http://bit.do/eUyAa
http://bit.do/eUyAa
http://bit.do/eUyAa
http://bit.do/eUyAa


6/6/2019 6/6/2019 
حي 

 المساعيد
 الداخلية سيناءشمال 

بدون 

 اسم
 http://bit.do/eUyAa تصفية  

6/6/2019 6/6/2019 
حي 

 المساعيد
 الداخلية شمال سيناء

بدون 
 اسم

 http://bit.do/eUyAa تصفية  

6/7/2019 6/7/2019 

مزرعة 

زيتون 

بالظهير 
اوي الصحر

بمنطقة 
العبور 

جنوب 
 العريش

 الداخلية شمال سيناء
بدون 

 اسم
 http://bit.do/eUyKH تصفية  

6/7/2019 6/7/2019 

مزرعة 

زيتون 
بالظهير 

الصحراوي 

بمنطقة 
العبور 

جنوب 
 العريش

 الداخلية شمال سيناء
بدون 

 اسم
 http://bit.do/eUyKH تصفية  

6/7/2019 6/7/2019 

مزرعة 

زيتون 
بالظهير 

الصحراوي 
بمنطقة 

العبور 

جنوب 
 العريش

 الداخلية شمال سيناء
بدون 
 اسم

 http://bit.do/eUyKH تصفية  

6/7/2019 6/7/2019 

مزرعة 
زيتون 

بالظهير 

الصحراوي 
بمنطقة 

العبور 
جنوب 

 العريش

 الداخلية شمال سيناء
بدون 
 اسم

 http://bit.do/eUyKH تصفية  

http://bit.do/eUyAa
http://bit.do/eUyAa
http://bit.do/eUyKH
http://bit.do/eUyKH
http://bit.do/eUyKH
http://bit.do/eUyKH


6/7/2019 6/7/2019 

مزرعة 

زيتون 
بالظهير 

الصحراوي 
بمنطقة 

العبور 

جنوب 
 العريش

 الداخلية شمال سيناء
بدون 
 اسم

 http://bit.do/eUyKH تصفية  

6/7/2019 6/7/2019 

مزرعة 
زيتون 

بالظهير 

الصحراوي 
بمنطقة 

العبور 
جنوب 

 العريش

 الداخلية شمال سيناء
بدون 
 اسم

 http://bit.do/eUyKH تصفية  

6/7/2019 6/7/2019 

مزرعة 
زيتون 

بالظهير 
الصحراوي 

بمنطقة 

العبور 
 جنوب

 العريش

 الداخلية شمال سيناء
بدون 

 اسم
 http://bit.do/eUyKH تصفية  

6/7/2019 6/7/2019 

مزرعة 
زيتون 

بالظهير 
الصحراوي 

بمنطقة 
العبور 

جنوب 

 العريش

 الداخلية شمال سيناء
بدون 

 اسم
 http://bit.do/eUyKH تصفية  

6/8/2019 6/8/2019 
جنوب 
 العريش

 الداخلية شمال سيناء
بدون 
 اسم

 http://bit.do/eUyKH تصفية  

6/8/2019 6/8/2019 
جنوب 

 العريش
 الداخلية شمال سيناء

بدون 

 اسم
 http://bit.do/eUyKH تصفية  

http://bit.do/eUyKH
http://bit.do/eUyKH
http://bit.do/eUyKH
http://bit.do/eUyKH
http://bit.do/eUyKH
http://bit.do/eUyKH


6/8/2019 6/8/2019 
جنوب 

 العريش
 الداخلية شمال سيناء

بدون 

 اسم
 http://bit.do/eUyKH تصفية  

6/8/2019 6/8/2019 
جنوب 
 العريش

 الداخلية شمال سيناء
بدون 
 اسم

 http://bit.do/eUyKH تصفية  

 الداخلية شمال سيناء العريش 6/26/2019 6/26/2019
بدون 
 اسم

 http://bit.do/eWkh5 حملة أمنية  

 الداخلية شمال سيناء العريش 6/26/2019 6/26/2019
بدون 

 اسم
 http://bit.do/eWkh6 حملة أمنية  

 الداخلية شمال سيناء العريش 6/26/2019 6/26/2019
بدون 

 اسم
 http://bit.do/eWkh7 حملة أمنية  

 الداخلية شمال سيناء العريش 6/26/2019 6/26/2019
بدون 

 اسم
 http://bit.do/eWkh8 حملة أمنية  

 الداخلية شمال سيناء العريش 6/26/2019 6/26/2019
بدون 

 اسم
 http://bit.do/eWkUL تصفية  

 الداخلية شمال سيناء العريش 6/26/2019 6/26/2019
بدون 
 اسم

 http://bit.do/eWkUL تصفية  

 الداخلية شمال سيناء شالعري 6/26/2019 6/26/2019
بدون 
 اسم

 http://bit.do/eWkUL تصفية  

 الداخلية شمال سيناء العريش 6/26/2019 6/26/2019
بدون 

 اسم
 http://bit.do/eWkUL تصفية  

6/27/2019 6/27/2019 

 17الكيلو 
غرب 

 مدينة
 العريش

 شمال سيناء
القوات 

 المسلحة

نور 
محمد 

سليمان 
 سالمه

 http://bit.do/eWRnd قتل خطأ بسقوط قذيفة 12

6/27/2019 6/27/2019 

 17الكيلو 

غرب 
مدينة 

 العريش

 شمال سيناء
القوات 

 المسلحة

حمد 

سليمان 

 سالمه

 http://bit.do/eWRnd قتل خطأ بسقوط قذيفة 30

http://bit.do/eUyKH
http://bit.do/eUyKH
http://bit.do/eWkh5
http://bit.do/eWkh5
http://bit.do/eWkh5
http://bit.do/eWkh5
http://bit.do/eWkUL
http://bit.do/eWkUL
http://bit.do/eWkUL
http://bit.do/eWkUL
http://bit.do/eWRnd
http://bit.do/eWRnd


6/27/2019 6/27/2019 

 17الكيلو 

غرب 
مدينة 

 العريش

 شمال سيناء
القوات 

 المسلحة

محمد 

سليمان 
 سالمه

 http://bit.do/eWRnd قتل خطأ بسقوط قذيفة 35

6/27/2019 6/27/2019 

 17الكيلو 
غرب 

دينة م
 العريش

 شمال سيناء
القوات 

 المسلحة

راضي 
سالم 

 رشيد

 http://bit.do/eWRnd قتل خطأ بسقوط قذيفة 33

6/27/2019 6/27/2019 

 17الكيلو 

غرب 
مدينة 

 العريش

 شمال سيناء
القوات 

 المسلحة

فتحي 

سالم 
 رشيد

 http://bit.do/eWRnd قتل خطأ بسقوط قذيفة 35

6/27/2019 6/27/2019 

 17الكيلو 
غرب 

مدينة 
 العريش

 شمال سيناء
القوات 

 المسلحة

رضوان 
سالم 

 رشيد

 http://bit.do/eWRnd قتل خطأ بسقوط قذيفة 18

6/27/2019 6/27/2019 

 17الكيلو 

غرب 
مدينة 

 عريشال

 شمال سيناء
القوات 

 المسلحة

جثمان 

أشالء 
مجهول 

 الهوية

 http://bit.do/eWRnd قتل خطأ بسقوط قذيفة  

  
  

http://bit.do/eWRnd
http://bit.do/eWRnd
http://bit.do/eWRnd
http://bit.do/eWRnd
http://bit.do/eWRnd


ي مكان االحتجاز
 
 وفاة ف

 

 تاريخ الحدث تاريخ النشر
مكان 

 الحدث
 الرابط مالحظات االسم المحافظة

4/8/2019 4/8/2019 
سجن 

 طرهتحقيق 
 http://bit.do/eNVrU سرطان الكبد اشرف قنديل القاهرة

4/9/2019 4/9/2019 
سجن برج 

 العرب
 اإلسكندرية

احمد 

 عبدالغفار
 http://bit.do/eNVET اهمال طبي 

 ا.ع. هرةالقا نيابة الزيتون 4/24/2019 4/25/2019

هرب أثناء التحقيق معه بالنيابة 
بالدور السابع، وقفز من نافذة 

بالدور األول )علوي( فسقط على 
رأسه مباشرة ولفظ أنفاسه 

 األخيرة

http://bit.do/eQPoN 

4/29/2019 4/29/2019 

قرية ميت 

األكراد مركز 
 المنصورة 

 الدقهلية
 احمد عبد

 المنعم حسن

أيام راحوا قرية  10الداخلية من 

ميت األكراد مركز المنصورة 
علشان يعتقلوا 

 33#احمد_عبدالمنعم_حسن ، 

أطفال ،  4سنه ، متزوج وعنده 
ضربوه ورموه من الدور الرابع 

وأصيب بنزيف بالمخ وكسر 
بالجمجمه وكدمات بأماكن 

حساسه منها بجوار النخاع 
د الشوكي وكسرين في العضد

االيسر ، أحمد إرتقي إلي ربه 

 4شهيدا اليوم وترك زوجته و
 أطفال

https://tinyurl.com/yyt6aws7 

4/29/2019 4/29/2019 
سجن 
 أسيوط

 أسيوط
محمد عبد 

 هللا
 http://bit.do/eRgx7 فشل كبدي واستسقاء

http://bit.do/eNVrU
http://bit.do/eNVEq
http://bit.do/eQPoN
https://tinyurl.com/yyt6aws7
http://bit.do/eRgx7


5/9/2019 5/9/2019 
سجن وادي 

 النطرون
 البحيرة

محمد على 

 عيد شلبى 

إهمال طبي حيث أنه مريض 

بالكبد وتعرض لالهمال الطبي 
المتعمد ومنع عنه العالج المقرر 

لحالته واعطى له عالج بديل مما 
ادى الى تدهور حالته الصحيه 

وكان من المقرر ان يعرض على 

منذ معهد الكبد بشبين الكوم 
شهور ولكن مصلحة السجون لم 

توافق على نقله اال بعد ان 
منذ اسبوع  -شارف على الموت 

كانت حالته متدهوره جدا و -
ووجد انسداد فى القنوات 

المراريه وورم بالكبد واجريت له 

عمليه توسيع القنوات المراريه 
االسبوع الماضى ونقل فى اليوم 

الثانى مباشرة الى محبسه 
ون وهو يحتاج الى بوادى النطر

الرعايه الطبيه بعد العمليه مما 

أدي الي التدهور الشديد في 
 حالته الصحيه ووافاته 

http://bit.do/eScxy 

5/20/2019 5/20/2019 
سجن برج 

 العرب
 http://bit.do/eVbti اهمال طبي رجب فتحي االسكندرية

5/23/2019 5/23/2019 
سجن وادي 

 النطرون
 البحيرة

عبد الرحمن 

 سعيد 
  http://bit.do/eTnE6 

5/25/2019 5/25/2019 
سجن برج 

 العرب
 http://bit.do/eTnVB اهمال طبي محمد العصار االسكندرية

6/5/2019 6/5/2019 
سجن وادي 

 ٤٤١نطرون ال
 البحيرة

وائل محمود 
علي 

 السباعي

 http://bit.do/eUyyz انتحار نتيجة التعذيب

6/9/2019 6/9/2019 
مركز شرطة 

 ههيا
 الشرقية

عبد الرحمن 

 ضيف
 http://bit.do/eU7xv جلطة دماغية

6/13/2019 6/13/2019 
سجن وادي 

 النطرون
 البحيرة

سامح عبد  

 الهادي
 http://bit.do/eU7P1 اهمال طبي

http://bit.do/eVbti
http://bit.do/eTnE6
http://bit.do/eTnVB
http://bit.do/eUyyz
http://bit.do/eU7xv
http://bit.do/eU7P2


 القاهرة المحكمة 6/17/2019 6/17/2019
محمد مرسي 

 العياط
  http://bit.do/eVmp7 

6/26/2019 6/26/2019 
ة قسم شرط

 حلوان
 القاهرة

وليد محمد 
 عبد العظيم

 http://bit.do/eWRyL أيام 3بعد تعذيب لمدة 

 
 

  

http://bit.do/eVmp7
http://bit.do/eWRyL


 تكدير فردي
 

تاريخ 

 النشر
 تاريخ الحدث

مكان 

 الحدث
 الرابط مالحظات االسم المحافظة

4/1/2019 7/3/2013 
سجن 

 برج العرب
 اإلسكندرية

محمد 

 مرسي

ن الزيارة، لم يتلق زيارة سوى منع م

 ثالث مرات في ست سنوات
http://bit.do/eNhc2 

 2019مارس  4/1/2019
سجن 

طره عنبر 

 الزراعة

 القاهرة
ملك 

 الكاشف
 http://bit.do/eNub6 منع من الزيارة

4/4/2019 4/4/2019 
سجن 

 برج العرب
 اإلسكندرية

احمد 

 السيد
 http://bit.do/eNBW11 تغريب

4/4/2019 4/4/2019 
سجن 

 برج العرب
 http://bit.do/eNBW12 تغريب جمال زكي اإلسكندرية

4/4/2019 4/4/2019 
سجن 

 برج العرب
 ريةاإلسكند

حمدي 
 مصطفى

 http://bit.do/eNBW15 تغريب

4/4/2019 4/4/2019 
سجن 

 برج العرب
 اإلسكندرية

زكريا 
 الجنايني

 http://bit.do/eNBW10 تغريب

4/4/2019 4/4/2019 
سجن 

 برج العرب
 اإلسكندرية

شريف 
 عتمان

 http://bit.do/eNBW13 غريبت

4/4/2019 4/4/2019 
سجن 

 برج العرب
 http://bit.do/eNBW9 تغريب صالح جالل اإلسكندرية

4/4/2019 4/4/2019 
سجن 

 برج العرب
 اإلسكندرية

عالء 
 الونش

 http://bit.do/eNBW17 تغريب

4/4/2019 4/4/2019 
سجن 

 برج العرب
 http://bit.do/eNBW18 تغريب محمد جابر اإلسكندرية

http://bit.do/eNhc2
http://bit.do/eNub6
http://bit.do/eNBW9
http://bit.do/eNBW9
http://bit.do/eNBW9
http://bit.do/eNBW9
http://bit.do/eNBW9
http://bit.do/eNBW9
http://bit.do/eNBW9
http://bit.do/eNBW9


4/4/2019 4/4/2019 
سجن 

 برج العرب
 اإلسكندرية

محمود 
 سراج

 http://bit.do/eNBW16 تغريب

4/4/2019 4/4/2019 
سجن 

 برج العرب
 اإلسكندرية

محمود 

عبد 

 اللطيف

 http://bit.do/eNBW14 تغريب

4/4/2019 4/4/2019 
قسم أول 

 أكتوبر
 الجيزة

هشام 
 جعفر

 http://bit.do/eNBZB تعنت في اخالء السبيل

4/10/2019 4/9/2019 
قسم 

 الدقي
 الجيزة

عالء عبد 

 الفتاح
 http://bit.do/ePgiS أثناء المراقبة

4/11/2019 4/11/2019 
سجن 

 العقرب
 القاهرة

حسن عبد 

 هللا
 http://bit.do/ePgpF حرمان من الطعام

4/11/2019 4/11/2019 
سجن 
 العقرب

 http://bit.do/ePgq4 حرمان من الزيارة عيد دحروج القاهرة

4/14/2019 4/14/2019 
سجن 

 العقرب
 القاهرة

احمد 

 محيي
 http://bit.do/ePyVA ممنوع من الزيارة

 2019فبراير  4/15/2019
سجن 

 برج العرب
 http://bit.do/ePyYE منع من الزيارة بأمر أمن الدولة تامر زكريا إلسكندريةا

 2019فبراير  4/15/2019
سجن 

 برج العرب
 اإلسكندرية

محمد 
 حسن

 http://bit.do/ePyYE منع من الزيارة بأمر أمن الدولة

4/17/2019 5/10/2018 
سجن 
 العقرب

 القاهرة

عمر عبد 

الحميد 
 محمد

 https://bit.ly/2Gk1b8P منع من الزيارة منذ عام

4/18/2019 4/18/2019 
سجن 

 العقرب
 القاهرة

مصطفى 

طاهر 
 الغنيمي

انفرادي منذ ثالث سنوات وتأديب 

المن بسبب مشادة مع ضابط ا
 الوطني مروان حماد 

http://bit.do/eP6Nb 

4/19/2019 4/15/2019 
قسم 

 البساتين 
 القاهرة

احمد عبد 

 العزيز 

احتجاز رغم اخالء السبيل منذ أربعة 

 أيام
http://bit.do/eP6TK 

4/19/2019 4/19/2019 
سجن 

 القناطر
 القليوبية

عائشة 
خيرت 

 الشاطر

حبس انفرادي ومنع من الزيارة منذ 

 ست شهور
http://bit.do/eQhiE 

http://bit.do/eNBW9
http://bit.do/eNBW9
http://bit.do/eNBZB
http://bit.do/ePgiS
http://bit.do/ePgpF
http://bit.do/ePyVA
https://bit.ly/2VfuhzL
https://bit.ly/2VfuhzL
https://bit.ly/2Gk1b8P
http://bit.do/eP6Nb
http://bit.do/eP6TK
http://bit.do/eQhiE


4/20/2019 8/28/2018 

غير 
معروف 

مكان 
 احتجازها

 االسكندرية
آالء إبراهيم 

حسن 

 هارون

أم لرضيعة ، اعتقلت من منزلها 

اغسطس  14مع زوجها باالسكندرية 
يوم ثم تم  ١٢،اختفت لمدة  2018

 28عرضها علي النيابة يوم 
، وحتي اآلن لم  2018أغسطس 

 يستدل علي مكان احتجازها

http://bit.do/eQhqb 

4/26/2019 6/30/2017 
سجن 
 القناطر

 القليوبية
عال 

 القرضاوي

نوع عنها محبوسة انفراديًا، ومم

الزيارة والتريض وزنزانتها الضيقة ال 
توجد بها منفذ تهوية أو شباك يدخل 

 منه الشمس

http://bit.ly/2GHQoq6 

4/27/2019 4/27/2016 

سجن 

طره 
شديد 

 الحراسة

 القاهرة
سيد 

 مشاغب
 http://bit.do/eQYtd سنوات من الحبس االنفرادي 3

 2019يناير  4/28/2019
سجن 

 برج العرب
 االسكندرية

اسالم 
 الحضرى

يوم  15ثالث شهور منع من الزيارة، 
 منع من التريض

http://bit.do/eQYpN 

 2019يناير  4/28/2019
سجن 

 برج العرب
 االسكندرية

ايمن 

 موندى

يوم  15ثالث شهور منع من الزيارة، 

 منع من التريض
http://bit.do/eQYpN 

 2019يناير  4/28/2019
سجن 

 برج العرب
 تامر محمد االسكندرية

يوم  15ثالث شهور منع من الزيارة، 
 منع من التريض

http://bit.do/eQYpN 

 2019يناير  4/28/2019
سجن 

 برج العرب
 االسكندرية

محمد 

 الشريف

يوم  15ثالث شهور منع من الزيارة، 

 منع من التريض
http://bit.do/eQYpN 

 2019يناير  4/28/2019
سجن 

 برج العرب
 االسكندرية

محمد 

 رمضان

يوم  15ثالث شهور منع من الزيارة، 

 منع من التريض
http://bit.do/eQYpN 

4/28/2019 6/18/2018 
غير 
 مذكور

 الدقهلية
محمد 
 عادل

 http://bit.do/eQYpr عشر شهور من الحبس االنفرادي

 2019يناير  4/28/2019
سجن 

 برج العرب
 االسكندرية

حمود م

 حسن

يوم  15ثالث شهور منع من الزيارة، 

 منع من التريض
http://bit.do/eQYpN 

 2019يناير  4/28/2019
سجن 

 برج العرب
 االسكندرية

مصطفى 

 زغلول

يوم  15ثالث شهور منع من الزيارة، 

 منع من التريض
http://bit.do/eQYpN 

 2019يناير  4/28/2019
سجن 

 برج العرب
 االسكندرية

وائل 
 الدياسطى

يوم  15ثالث شهور منع من الزيارة، 
 منع من التريض

http://bit.do/eQYpN 

http://bit.do/eQhqb
http://bit.ly/2GHQoq6
http://bit.do/eQYtd
http://bit.do/eQYpN
http://bit.do/eQYpN
http://bit.do/eQYpN
http://bit.do/eQYpN
http://bit.do/eQYpN
http://bit.do/eQYpr
http://bit.do/eQYpN
http://bit.do/eQYpN
http://bit.do/eQYpN


4/29/2019 4/22/2019 

سجن 

شبين 

 الكوم

 المنوفية
بركة أبو 
 صليحة

 http://bit.do/eQ7e6 عدامحجز في عنبر اإل

4/29/2019 4/22/2019 

سجن 

شبين 

 الكوم

 http://bit.do/eQ7e5 حجز في عنبر اإلعدام سعيد مطر المنوفية

4/29/2019 4/22/2019 

سجن 

شبين 

 الكوم

 http://bit.do/eQ7e4 حجز في عنبر اإلعدام وليد خضر المنوفية

 2019فبراير  4/30/2019

قسم ثان 

شبرا 

 الخيمة

 القليوبية

عثمان عبد 

المنعم 

 عثمان

 http://bit.do/eRguB تعنت في اخالء السبيل

 2018سبتمبر  5/7/2019
سجن 

 طره
 القاهرة

مختار 
إبراهيم 

 عبدالنعيم.. 

 http://bit.do/eRP9V شهور 9منع الزيارة من 

2017أكتوبر  5/10/2019  
سجن 

 القناطر
 القليوبية

سميه 

 إبراهيم
 http://bit.do/eScAe يوم 570منع من الزيارة منذ 

5/16/2019 5/16/2019 
سجن 

 القناطر
 القليوبية

نرمين 

 حسين

وسوء  -سوء تعامل ادارة السجن 
لزيارة ااقتصار مدة  -الرعاية الصحية 

عدم السماح و -فقط  دقائق 10على 
 باالنفراد بذويها أثناء الزيارة لها

http://bit.do/eSGro 

http://bit.do/eQ7e3
http://bit.do/eRguB
http://bit.do/eSGro


5/18/2019 5/18/2019 
سجن 
 العقرب

 القاهرة
عبد المنعم 

 أبو الفتوح

حكى عن وضعه في محبسه، و 

وصفه باالنعزالى وليس انفرادي 
دقيقة ٣٠غرفة مقفولة عليه، وبيخرج 

ممنوع عنه تريض فقط فى الطرقة، 
الجرائد والراديو، وصالة الجمعة 

والمكتبة، ورافضين يسمحوا ليه 

بإدخال ثالجة صغيرة يحط فيها العالج 
أنواع قبل السجن  ٤اللى زاد من 

نوع، والزيارة من  ١٤وأصبحوا اآلن 
خلف حائط زجاجى، وبيتكلم فى 

السماعة، ولم يسمح ألحفاده 
بزيارته طوال مدة حبسه ، فقد جزء 

ر من وزنه، وطلب أكتر من مرة كبي

تحويله للمستشفى لكن مفيش أى 
 استجابة 

http://bit.do/eSU3x 

5/20/2019 5/14/2019 

قسم أول 

التجمع 

 الخامس

 القاهرة
مصطفى 

 ماهر
 http://bit.do/eSVbs بدون اكل ولبس وعزله 

5/25/2019 7/9/1905 
سجن 
 العقرب

 القاهرة
محمود 
 غزالن

 http://bit.do/eTnRC حرمان من الزيارة منذ سنتين

5/26/2019 5/17/2019 

قسم 

شرطة 
دار 

 السالم

 القاهرة
امل صابر 

 كيالني
 http://bit.do/eTKjP احجاز رغم العفو الرئاسي

5/27/2019 5/27/2019 
سجن 
 العقرب

 احمد بدوي القاهرة

يوم الباب متفتحش وال مرة   13

ممنوع الزيارة ممنوع يدخلة اي 
حاجة مخرجش غير االحد علي 

 النيابة و كان جاي بهدوم مش بتاعتة

https://bit.ly/2MhAUOI 

http://bit.do/eSU3x
http://bit.do/eSVbs
http://bit.do/eTnRC
http://bit.do/eTKjP
https://bit.ly/2MhAUOI


 2018أغسطس  5/28/2019
سجن 

 القناطر
 القليوبية

نجالء 
مختار 

يونس 
 محمد عزب

تواجه الحبس االحتياطي انفراديًا 
في زنزانة مغلقة طوال اليوم بعنبر 

"الدايوني شديد الحراسة" بسجن 

القناطر الخيرية، للشهر العاشر على 
التوالي على ذمة التحقيقات في 

 حصر ٢٠١٨لسنة  ١٣٢٧القضية رقم 
 امن دولة عليا 

https://bit.ly/2JK79nr 

5/30/2019 5/26/2019 
سجن 

 طره
 القاهرة

احمد 
 طارق

اخالء سبيل من أربعة أيام وال زال 
 في سجن طره

http://bit.do/eTVpq 

6/1/2019 5/20/2019 
قسم 

 شرطة
 ر مذكورغي

احمد 

عثمان 
 تريكه

 http://bit.do/eT93o احتجاز رغم اخالء السبيل

6/1/2019 1/7/2017 
سجن 

 العقرب
 القاهرة

محمود 
احمد 

محمد ابو 

 الليل 

ممنوع عنه كل مقاومات الحياه 
ممنوع عنه الزياره ممنوع عنه االكل 

والشرب واللبس ممنوع عنه 

 االمتحانات وقراءه الكتب 

http://bit.do/eT99q 

6/3/2019 6/3/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
 القاهرة

سميه 
 ناصف

فى قضية جديدة نيابة امن الدولة 

العليا تحقق مع سمية ناصف ومروة 
مدبولى )المخلى سبيلهم بتدابير 

 احترازية ( وتوقف أخالء سبيلهم

https://bit.ly/2Mvse7f 

6/3/2019 6/3/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
 القاهرة

مروة 

 مدبولي

فى قضية جديدة نيابة امن الدولة 
العليا تحقق مع سمية ناصف ومروة 

مدبولى )المخلى سبيلهم بتدابير 
 احترازية ( وتوقف أخالء سبيلهم

https://bit.ly/2Mvse7f 

 شهر 16من  6/7/2019
سجن 

 طره
 معتز ودنان القاهرة

ممنوع من الزيارة والتريض رغم ان 

أسرته كسبت قضية الحق في 
 الزيارة

http://bit.do/eUyHe 

6/13/2019 5/27/2019 
سجن 
 العقرب

 القاهرة
رو عيد عم

 بيومي

تم ترحيله لسجن طرة آلداء 

االمتحانات ، ووصلت أخبار ألهله أنه 
في آخر مادة في امتحاناته يوم 

تم نقله من سجن طرة  ٢٧/٥/٢٠١٩

"العقرب'' ،  2لسجن شديد الحراسة 
ومنذ ذلك التاريخ ال تعلم أسرته عنه 

 شيء ..

http://bit.do/eU7QJ 

https://bit.ly/2JK79nr
http://bit.do/eTVpq
http://bit.do/eT93o
http://bit.do/eT99q
https://bit.ly/2Mvse7f
https://bit.ly/2Mvse7f
http://bit.do/eUyHe
http://bit.do/eU7QJ


6/16/2019 6/16/2019 
قسم 
 القنايات

 الشرقية
آالء السيد 

 إبراهيم

إيداعها داخل حبس انفرادي منذ 

شهرين، وال تسمح لها إدارة القسم 

 بأبسط حقوقها

http://bit.do/eVmo9 

6/17/2019 6/17/2019 
سجن 
 القناطر

 علياء عواد القليوبية

التأديب ومنع من الزيارة  حجز في

بعد ان اشتكت للقاضي من اإلهمال 

 الطبي

http://bit.do/eVmzK 

6/19/2019 6/19/2019 
قسم 
شرطة 

 فاقوس

 الشرقية

السيد عبد 

العظيم 
السيد 

 سليم

رغم حصوله على حكم بالبراءة يوم 
مايو الماضي، والمركز يتنعت في  26

 يوًما 21الء سبيله منذ إخ

http://bit.do/eVPwy 

6/19/2019 6/19/2019 

قسم 

شرطة 
 فاقوس

 الشرقية

علي ماهر 

محمد 
 سالم

سنوات،  3رغم قضاء مدة حكمه 

حيث تم ترحيله لمركز شرطة 

مايو الماضي،  3فاقوس بتاريخ 
والمركز يتنعت في إخالء سبيله منذ 

 يوًما 45

http://bit.do/eVPsY 

6/19/2019 6/19/2019 

قسم 

شرطة 
 فاقوس

 الشرقية

محمد بدير 

محمد 
 محمد

يتعنت قسم ومركز شرطة فاقوس بـ 

#الشرقية، في إخالء سبيله رغم 
 29حصوله على حكم بالبراءة يوم 

 يوًما. 18مايو الماضي، منذ 

http://bit.do/eVPz3 

6/20/2019 6/20/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
 http://bit.do/eVPD6 تجديد بدون حضور محامي امير اشرف القاهرة

6/20/2019 3/27/2014 
سجن 
 العقرب

 القاهرة

خالد 

حمدي 

 رضوان 

معتقل في سجن العقرب 

في التأديب لحد  2014مارس27نم
ديسمبر 11النهاردة من

شهور جوا التأديب 7بقاله2018
وممنوع عنه أبسط حقوقه في 

العالج والحياة ممنوع من الزيارة من 

. إدارة العقرب متعنته معاه 2017أبريل
 ومش راضيه تخرجه من التأديب

http://bit.do/eVPFf 

6/20/2019 6/20/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
 القاهرة

عمر 
 الدسوقي

 http://bit.do/eVPD6 تجديد بدون حضور محامي

http://bit.do/eVmo9
http://bit.do/eVmzK
http://bit.do/eVPwy
http://bit.do/eVPsY
http://bit.do/eVPz3
http://bit.do/eVPD6
http://bit.do/eVPFf
http://bit.do/eVPD6


6/22/2019 6/22/2019 

سجن 

طره 
شديد 

الحراسة 
2 

 القاهرة

سعد 

محمد 
سعد عبد 

 الفتاح 

ممنوع من الزيارة ومنزكل اسباب 

اداء امتحانات  الحياة وممنوع من
الثانوية العامه بحجة عدم اكتمال 

 االوراق

http://bit.do/eVZRZ 

6/24/2019 6/24/2019 
سجن 

 برج العرب
 اإلسكندرية

احمد عبد 
 الهادي

 http://bit.do/eWdkc منع من الزيارة

6/24/2019 6/24/2019 
سجن 

 برج العرب
 اإلسكندرية

محمد 

عوض 
 قريطم

 http://bit.do/eWdkc منع من الزيارة

6/25/2019 6/25/2019 
غير 

 مذكور
 القاهرة

جعفر 

 الزعفراني
 http://bit.do/eWjZa تغريب لسجن المنيا

6/26/2019 6/26/2019 
سجن 

 برج العرب
 االسكندرية

حماده 

منصور 
 احمد

إدارة السجن أبلغتها بمنع الزيارة 

وعدم دخول أي أطعمة أو مالبس 
للمعتقل، بالرغم من السماح لباقي 

 المعتقلين بالزيارة

http://bit.do/eWRBo 

 2018يوليو  6/28/2019

سجن 

 القناطر
 وبورسعيد

القليوبية 
 وبورسعيد

مها محمد 

عثمان 
 خليفة

حبس انفرادي ومنع من الزيارة 
 واجبار على خلع النقاب

https://tinyurl.com/y54pzhso 

 
  

http://bit.do/eVZRZ
http://bit.do/eWdkc
http://bit.do/eWdkc
http://bit.do/eWjZa
http://bit.do/eWRBo
https://tinyurl.com/y54pzhso


 تعذيب فردي
 

تاريخ 

 النشر

تاريخ 

 الحدث
  

مكان 

 الحدث
 الرابط حظاتمال المهنة السن االسم المحافظة

4/1/2019 2/6/2015 
أثناء 

 االختفاء

أثناء 

 االختفاء
 القاهرة

عمر جمال عبد 

 الحافظ
  

كلية 
هندسة 

ميكانيكا، 
بطل 

 كونج فو

اختفى وتعرض للتعذيب 

من أجل االعتراف ثم 
 حكم عليه بالمؤبد

http://bit.do/eNhd6 

 قسم 2/2/2019 4/2/2019

قسم 

 6أول 

 أكتوبر

 باحث 58 هشام جعفر الجيزة

اعتداء بالضرب وحبسه 

فى زنزانة مغلقة من 

 جميع النوافذ

http://bit.do/eNt5w 

4/3/2019 5/3/2018 
أثناء 

 االختفاء
أثناء 

 االختفاء
 غير معروف

امل عبدالفتاح 
 اسماعيل 

    

ابنين من ابنائها يوجد 

معتقلين، وابن مختفي 
قسرياً، وابن تم تصفيته 

 جسدياً 

http://bit.do/eNuif 

4/4/2019 
ديسمبر 

2018 

أثناء 

 االختفاء

أثناء 

 االختفاء
 غير معروف

عبدهللا بومدين 

نصرالدين 
 عكاشة  

http://bit.do/eNBXF   طالب 13  

 محكمة 4/5/2019 4/6/2019
محكمة 

 زفتي
http://bit.do/eNJCz   محامي   عمرو بيومي الغربية  

4/8/2019 4/8/2019 
أثناء 

 االختفاء

أثناء 

 االختفاء
 http://bit.do/eNVrF حكم عليه باإلعدام     بدر الجمل غير معروف

 سجن 4/8/2019 4/8/2019
سجن 

 2مشدد 
 القاهرة

سعد محمد 

 سعد
http://bit.do/eNVxa   طالب    

4/11/2019 1/21/2015 
امن 

 الدولة
 طبيب 34 صالح جالل القاهرة الظوغلي

أخلوا سبيله قعيدا 

وصل إلى منزله محموال 

جة لكسور في نتي
 الحوض والعمود الفقري

http://bit.do/ePgsb 

http://bit.do/eNhd6
http://bit.do/eNt5w
http://bit.do/eNuif
http://bit.do/eNBXF
http://bit.do/eNJCz
http://bit.do/eNVrF
http://bit.do/eNVxa
http://bit.do/ePgsb


 سجن 4/11/2019 4/11/2019
سجن 

 العقرب
     عيد دحروج القاهرة

ال فيها أكل وال شرب 

وال تهويه وال رعاية 
صحية كويسه فيها 

عفن على حيطان 
فيها مجاري في  الزنزانة

ا م الزنزانةارضيه 

شباك عباره  شفيها
ونصف في  عن متر

مترين من ضمنهم 
 قاعدة الحمام 

http://bit.do/ePgq3 

 سجن 4/21/2019 4/22/2019
سجن 

 العقرب
     أسامة مراد القاهرة

تعذيب أدى إلى محاولة 

انتحار. حصل على عفو 

رئاسي من عامين ولم 
 يخرج

http://bit.do/eQmVM 

4/24/2019 
سبتمبر 

2017 

أثناء 

 االختفاء

أثناء 

 االختفاء
 محامي   إبراهيم متولي غير معروف

وتجريده من جميع 

مالبسه وتصويره بدون 
مالبس، وسكب الماء 

البارد على جسده 

وصعقه بالكهرباء في 
مفاصل يده وصدره وفي 

الخصيتين مراًرا وتكراًرا 
حتى وقت عرضه على 

 النيابة

http://bit.do/eQPfW 

4/28/2019 4/21/2019 
أثناء 

 االختفاء
أثناء 

 االختفاء
     احمد بدوي القاهرة

وظل مغمي العينين 
ومقيد بأصفاد حديدية 

فى مقعد كان يجلس 
أيام من  ٦عليه خالل 

 القسري االختفاء

http://bit.do/eQYu3 

 قسم 4/19/2019 4/29/2019

قرية 
ميت 

األكراد 
مركز 

 المنصورة 

 الدقهلية
احمد عبد 

 المنعم حسن
33     https://tinyurl.com/yyt6aws7  

 سجن 2019مايو  5/12/2019

سجن 

شبين 
 الكوم

 http://bit.do/eSkUJ       أنس أحمدي المنوفية

http://bit.do/eQmVM
http://bit.do/eQPfW
http://bit.do/eQYu3
https://tinyurl.com/yyt6aws7


 سجن 2019مايو  5/12/2019

سجن 

شبين 

 الكوم

 المنوفية
صالح عبد 

 العاطي يوسف
      http://bit.do/eSkUJ 

 سجن 5/13/2019 5/13/2019
سجن 
 القناطر

 صيدلي 72 جمال عبد الفتاح القليوبية
تقاعس إدارة السجن 
 عن حمايته من االعتداء

http://bit.do/eSk9b 

 سجن 5/14/2019 5/14/2019
سجن 

 العقرب
 القاهرة

فريد علي أحمد 

 جلبط 
    

يتم احتجازه في زنزانة 
مظلمة تحت األرض، بال 

فراش غير بطانية 
سوداء قذرة، وال يسمح 

له بالخروج منها وال 

يسمح له بالتريض، 
ويقد إليه طعام غير 

 آدمي

http://bit.do/eSGkY 

 سجن 5/15/2019 5/24/2019

سجن 

طنطا 
 العمومي

 الغربية
أحمد سعد 

 محمود
    

ضربوه ضرب مميت 

وكلبشوه خلفي من 

ايديه ورجليه وقلعوه 
هدومه تماًما لحد ما 

بقى عاري قدامهم 
وفضلوا يهينوه ويضربوه.. 

وبعد ما خلصوا الحفلة 

بتاعتهم ودوه التأديب 
من يوم األربعاء اللي 

فات.. من ساعتها 
امل إضراب أحمد ع

مفتوح عن الطعام 
اعتراًصا على اإلهانة 

له من  اللي حصلت

 المجرم ده ..

http://bit.do/eTnQg 

5/27/2019 5/19/2019 
أثناء 

 االعتقال

أثناء 

 االعتقال
 المنوفية

عقبه عالء لبيب 

 حامد
23 

طالب 
جامعة 

 السادات

بناء على شهادة 
فى معه ثم شخص اخت

 ظهر

http://bit.do/eTKrA 

 سجن 6/5/2019 6/5/2019

سجن 
وادي 

النطرون 
٤٤٠ 

 البحيرة
وائل محمود 

 علي السباعي
22     http://bit.do/eUyyz  

http://bit.do/eSGkY
http://bit.do/eTnQg
http://bit.do/eTKrA
http://bit.do/eUyyz


6/14/2019 4/29/2018 
أثناء 

 االختفاء
أثناء 
 اءاالختف

 غير مذكور
عبد الباسط 

 شكري
      http://bit.do/eU7Vu  

 سجن 6/25/2019 6/26/2019
سجن 
 العقرب

 القاهرة
حازم صالح أبو 

 إسماعيل
      http://bit.do/eWkvQ  

 قسم 6/26/2019 6/26/2019

قسم 

شرطة 

 انحلو

 القاهرة
وليد محمد عبد 

 العظيم
35 

سائق 

بهيئة 
النقل 

 العام

 http://bit.do/eWRyL أيام 3لمدة 

 
  

http://bit.do/eU7Vu
http://bit.do/eWkvQ
http://bit.do/eWRyL


 تكدير و/أو تعذيب جماعي 
 

تاريخ 
 النشر

تاريخ 
 الحدث

مكان 
 الحدث

 الرابط مالحظات الفئة المحافظة

4/4/2019 4/4/2019 
سجن برج 

 العرب
 معتقلون كندريةاإلس

معتقل  20وأكد المعتقلون أن إدارة السجن غرب أكثر من 

خالل اآلونة األخيرة بعد تجريدهم من كافة أغراضهم إلى 
ولم يتمكن أهاليهم من معرفة  440سجن وادي النطرون 

 أماكن احتجازهم إلى بعد فترة طويلة.

https://bit.ly/323R3v0 

4/4/2019 4/3/2019 

سجن 

طره 
 تحقيق

 معتقلون القاهرة

يروي المعتقلين تفاصيل التشديد عليهم في التريض 
ودخول الطعام، واالعتداء عليهم بالضرب والسب اللفظي، 

باإلضافة إلى اقتياد بعضهم لعنابر التأديب دون وجود سبب 

 واضح لذلك

http://bit.do/eNJE6 

4/4/2019 4/4/2019 

قسم 

شرطة 

 السلوم

 مطروح

ملتمسي 
اللجوء و 

مهاجرين 

غير 
 نظاميين 

ظروف االحتجاز في غاية السوء، حيث إن جميع المحتجزين 

زنازين ضيقة،  7( ينامون على األرض مباشرة داخل 99)
ممنوعين من التواصل مع العالم الخارجي. الطعام المقدم 

ثة أرغفة وقطعتين جبنه كل يوم للفرد الواحد لهم هو ثال

ويتم ملء زجاجات مياه للشرب من الحمام، ال يوجد أي 
أدوات نظافة شخصية مما  تسبب في انتشار الحشرات 

 داخل الزنازين 

http://bit.do/eNB2u 

4/7/2019 4/7/2019 
سجن برج 

 العرب
 قلونمعت اإلسكندرية

تزايد االنتهاكات التي يتعرضون لها داخل محبسهم من قبل 

إدارة السجن ومصلحة السجون، والتعدي عليهم بالضرب 

والسب، حيث خرج أحد المعتقلين للزيارة وأثر الضرب علي 
 "رقبته".

http://bit.do/eNVyT 

https://bit.ly/323R3v0
http://bit.do/eNJE6
http://bit.do/eNJE6
http://bit.do/eNVAm


4/19/2019 4/19/2019 
سجن برج 

 بالعر
 معتقلون االسكندرية

الزنازين تخلو من دورات المياه وال تسمح لهم إدارة السجن 

بالذهاب إلى دورات المياه سوى ساعة في اليوم، وعندما 
طالب عدد منهم بمراعاة طبيعة الزنازين وتخفيف حالة 

من  8التكدس واالنتهاكات التي يتعرضون لها تم تحويل 

دخول دورات المياه لعدة  بينهم للتأديب وحرمان الباقي من
 أيام

http://bit.do/eP6Rm 

4/19/2019 4/19/2019 
سجن برج 

 العرب
 http://bit.do/eP6Rm حرمان من العالج معتقلون االسكندرية

4/23/2019 4/23/2019 
سجن برج 

 العرب
 معتقلون االسكندرية

تخيل اربع أفراد يعيشون في مكان مصمم ليستوعب 

شخص واحد فقط الغير،، وللمعلوميه فإن المعتقلين 
المحشورين في هذا المكان يبيتون ملتصقين جنبا إلى 

جنب الى جردلين؛ االول به ماء الشرب والثاني اعزكم هللا 

لقضاء حاجتهم فيه ..وألن المعتقلين معترضين على هذا 
فيتم التنكيل بهم، فمنهم من عوقب بالنفي الي  الوضع

سجون أخرى اشد والعن، ومنهم من نقل الي التأديب، 
ومنهم من تم حرمانه من الزيارة، هذا بخالف العقاب 

الجماعي الموقع على كل ساكني #المخصوص من 

الحرمان من الدقائق المعدودة الممنوحة لهم كل صباح 
 هم ..للذهاب إلى الحمام لقضاء حاجت

http://bit.do/eQtuP 

4/29/2019 4/22/2019 
سجن 
شبين 

 الكوم

 معتقلون المنوفية

دخل عدد من معتقلي #سجن_شبين_الكوم في اضراب 

إبريل الجاري، بسبب نقلهم إلى  22عن الطعام منذ يوم 
ة ، وذلك لوقف المعاملة السيئ«سيئ السمعة»التأديب أ 

من قبل إدارة السجن وهم : "وليد خضر ، وسعيد مطر 
يسمي « أ»،وبركة محمود أبو صليحه "يذكر أن عنبر 

بالقفص "قفص اإلعدام" وهو مخصص للتأديب، وهو عبارة 

ونص متر بدون تهوية، ويخلو تماماً من  2×  2عن زانزانة
 دورات المياة، وفى مكان معزول عن باقى العنابر.

http://bit.do/eQ7e3 

5/2/2019 2-May 

المؤسسة 

العقابية 
 بالمرج

 http://bit.do/eRumB تعذيب واهانة أطفال القاهرة

http://bit.do/eP6Rm
http://bit.do/eP6Rm
http://bit.do/eQtuP
http://bit.do/eQ7e3


5/7/2019 5/7/2019 

سجن 

الوادي 

 الجديد

الوادي 
 الجديد

 معتقلون

قطع  -تجويع وتعطيش وإذالل وقهر وضغط وإهمال متعمد: 

التجويع  -وفتحها لمدة ساعة واحدة فقط. المياه طوال اليوم 

أرغفة سجن وقطعة جبن فقط طوال  ٣من خالل تسليم 
تماما، ولو تم  منع الزيارة -وعة تماما. األدوية ممن -اليوم. 

سلك،  ٢دقائق فقط خلف  ٥أخذ إذن نيابة تكون زيارة لمدة 
لزنازين بدون أي ا -مع تفتيش مهين لألهالي الزائرين. 

ي متعلقات حتى أدوات أالحرمان من  -رش. أغطية أو ف

ليئ بالحشرات وانتشار مالمكان قذر  -النظافة الشخصية. 
لألمراض الجلدية. كل ده بعد مزيد من تعمد الضغط والقهر 

 من سجن برج العرب إلى سجن الوادي الجديد ٢٥وتغريب 

http://bit.do/eRP37 

5/7/2019 5/7/2019 
سجن برج 

 العرب
 اإلسكندرية

ثمان 

 معتقلين

من معتقلي التيار المدني ببرج العرب  8  صوت_الزنزانة#

من  تمارس ضدهم انتهاكات جسيمة حيث تم منعهم

شهور حتي اآلن ولمنع التواصل مع  3الزيارة منذ أكثر من 
عنبر الجنائيين وتم منعهم من  أهاليهم، تم وضعهم في

مرالتريض وكل ذلك بدون سبب واضح ومازال التعنت مست  

http://bit.do/eRP5V 

5/8/2019 5/7/2019 
سجن برج 

 العرب
 معتقلون اإلسكندرية

مايو/أيار استغاثات متكررة  7رصدت المنظمة أمس الثالثاء 

من المعتقلين بسجن الوادي الجديد، فبحسب رواية 
المعتقلين، تمارس إدارة السجن انتهاكات شديدة بحقهم 

ساعة واحدة فقط، من قطع للمياه طوال اليوم وفتحها 

وتعريضهم للتجويع، ومنع دخول األدوية تماًما والحرمان من 
كل المتعلقات الشخصية حتى األغطية والفرش الخاص 

بكل عنبر، مما يؤثر على صحتهم النفسية والجسدية. 
كذلك روى ذوي المعتقلين عن منع الزيارة معظم الوقت، 

ش المهين وفي حال السماح لهم بالزيارة يتعرضوا للتفتي

وتكون مدة الزيارة قصيرة جًدا ال تتعدى الخمس دقائق. 
ووفًقا الستغاثات المعتقلين، تمارس إدارة السجن أيًضا 

إهمااًل طبيًا متعمًدا، عن طريق منع األدوية وعدم توفير 
الرعاية الصحية الالزمة لهم، وعدم الحفاظ على نظافة 

دة مثل السجن مما أدى إلى انتشار أمراض جلدية عدي
 الصدفية.

http://bit.do/eScvG 



5/17/2019 5/17/2019 
قسم 
 الهرم

 معتقلون الجيزة

سوء معامله المأمور في عده اشياء ال تتجاوب مع ابسط 

حقوقهم اإلنسانيه ففوق اإلرهاب النفسي لهم من معامله 

بعض المرضى قام أيضا بوضعهم مع الجنائيين في زنازين 
لنوم ويظلوا واقفين علي ارجلهم ضيقه جدا وال يستطيعون ا

ساعه متواصل هذا باالضافه الي  12لمدة تزيد عن ال 
 ارهابهم من الجنائيين بأوامر منه

http://bit.do/eSGtx 

5/20/2019 
فبراير 

2019 

سجن برج 

 العرب
 http://bit.do/eSVaJ زينمنع من الزيارة وتغريب وتجريد الزنا معتقلون االسكندرية

5/20/2019 
فبراير 

2019 

سجن 
طنطا 

 العمومي

 http://bit.do/eSVaJ منع من الزيارة وتغريب وتجريد الزنازين معتقلون الغربية

5/21/2019 
من ثالث 

 سنوات

سجن 

 العقرب
 القاهرة

تقلى مع

القضية 
64 

عسكرية 

او 
المعروفة 

اعالميا 
بمحاولة 

اغتيال 

الناىًب 
العام 

 المساعد

 http://bit.do/eS9Sk منع من الزيارة

http://bit.do/eSGtx
http://bit.do/eSVaJ
http://bit.do/eSVaJ
http://bit.do/eS9Sk


5/25/2019 5/25/2019 
سجن 

 القناطر
 القليوبية

المعتقالت 

بسجن 

القناطر، 
على ذمة 

القضية 
 448رقم 

لسنة 

2019 
ن حصر أم

الدولة 
 عليا

استغاثة النقاذ المعتقالت بسجن القناطر، على ذمة 

حصر أمن الدولة عليا، من  2019لسنة  448القضية رقم 
االنتهاكات التي يتعرضن لها، بمقر احتجازهن. وبحسب 

االستغاثة التي وردتنا، فإن المعتقالت ممنوعات من الزيارة 
دقائق فقط.  10 منذ فترات طويلة، وأنها عندما تتم تتم لمدة

كما اشتكت المعتقالت، من االغالق الدائم ألبواب الزنازين 

عليهن، باإلضافة لمنع الطعام والشراب عنهن، وحبسهن 
مع جنائيات، وعدم السماح لهم بأداء الصلوات أو التحرك 

 داخل الزنازين

http://bit.do/eTnUz 

5/31/2019 5/31/2019 
سجن 

 طره
 معتقلون القاهرة

معتقل بسجن طره تحقيق من االنقطاع  1000من اكثر من 
ساعة فى اليوم حيث  20المتكرر للمياة تصل احيانا ل

دقايق  10اشتكى المعتقلين بان المياة تاتى تقريبا لمدة 

كل ساعتين وكذلك انقطاع الكهرباء ما بين ساعتين لثالثة 
عداد المعتقلين وتكدسهم والحرارة ساعات يوميا ومع تزايد ا

المرتفعة تكون صعوبة الحياة اليومية من نظافة وصالة 
وخاصة فى شهر رمضان مما يتسيب فى اإلصابة فى 

 حدوث أزمات مرضية واختناقات واإلصابة باالمراض الجلدية

http://bit.do/eTVqt 

6/18/2019 6/18/2019 

جن س

طره 

 تحقيق

 معتقلون القاهرة

دخل معتقلي سجن طرة تحقيق، في إضراب ُكلي عن 
يونيو، احتجاجاً علي وفاة  17الطعام، منذ أمس اإلثنين 

الدكتور محمد مرسي، الرئيس األسبق لجمهورية مصر 
بالهتافات والتخبيط  3و 2العربية، حيث قام معتقلي عنبري 

ة السجون بإغالق على األبواب. من جانبها قامت مصلح

 الزيارة ومنع التريض الى أجل غير مسمى

http://bit.do/eVrBV 

6/18/2019 6/18/2019 

سجن 

طره 
 تحقيق

 معتقلون القاهرة
قامت مصلحة السجون بإغالق الزيارة ومنع التريض الى 

 أجل غير مسمى
http://bit.do/eVPtb 

http://bit.do/eTnUz
http://bit.do/eTVqt
http://bit.do/eVrBV
http://bit.do/eVPtb


6/18/2019 6/18/2019 
جميع 

 السجون
 معتقلون مصر

يونيو، منع  18أعلنت مصلحة السجون، صباح اليوم الثالثاء 

الزيارة وإغالق بوابات سجن المنيا وسجن برج العرب 

وسجون طرة وجميع السجون، أمام أهالى المعتقلين بداًء 
 22المقبل الموافق من من اليوم الثالثاء وحتى يوم السبت 

 يونيو.

http://bit.do/eVPtr 

6/19/2019 6/19/2019 
سجن برج 

 العرب
 معتقلون اإلسكندرية

أهالي معتقلي سجن برج العرب اتصلوا بادارة السجن 

لالستفسار عن الزيارة، ابلغوهم بفتح الزيارة، األهالي 
سجن من صباح اليوم، ادارة حضرت الزيارات وذهبت لل

السجن من ساعه ونص منعتهم من الزيارة والزيارات 

مسموح بها للجنائي فقط، ولم يعرفوا أي شئ عن ذويهم 
 وال وضعهم داخل السجن.

http://bit.do/eVPp5 

6/22/2019 6/22/2019 
سجن 
وادي 

 1النطرون 

 البحيرة

معتقلون 

ربون مض

عن 
 الطعام

 http://bit.do/eVZMs منع الزيارات وعدم فتح التريض النهادة سلموا الجرايه

6/22/2019 6/22/2019 
سجن 

 طره
 معتقلون القاهرة

أهالي المعتقلين في #سجن_طره راحوا النهارده علشان 
لسجن من يزوروا أهاليهم ، وفضلوا واقفين على باب ا

الظهر بدون زياره ،  ١٢الصبح لحد الساعة  ٧الساعة 
وهددوهم لو ممشيوش من قدام السجن هيستخدموا 

معاهم القوة ، وإن الزيارة ممنوعة ألجل غير مسمى 
.واألهالي عرفوا إن جميع المواد الغذائية خلصت حتي التمر 

كمان خلص عندهم، ومش مسموح لهم بشراء أي حاجة 

نتين غير الماء فقط ، حتى األكل ممنوع خالص من الكا
 يشتروه من الكانتين .

http://bit.do/eVZMy 

6/22/2019 6/22/2019 
سجن برج 

 العرب
 اإلسكندرية

معتقلون 
 سياسيون

تم منع الزيارة عن السياسي فقط في سجن برج العرب 

مع األهالي ألجل غير مسمى ..  و سوء المعاملة 
 المطالبين بفتح الزيارة اليوم

http://bit.do/eVZMQ 

6/22/2019 6/22/2019 
سجن 
 جمصه

 http://bit.do/eVZSA منع من الزيارة ألجل غير مسمى معتقلون الدقهلية

http://bit.do/eVPtr
http://bit.do/eVPp5
http://bit.do/eVZMs
http://bit.do/eVZMy
http://bit.do/eVZMQ
http://bit.do/eVZSA


6/22/2019 6/22/2019 
سجن 

 نياالم
 http://bit.do/eVZSA منع من الزيارة ألجل غير مسمى معتقلون المنيا

6/22/2019 6/22/2019 
سجن 

 الفيوم
 http://bit.do/eVZSA منع من الزيارة ألجل غير مسمى معتقلون الفيوم

6/22/2019 6/22/2019 
سجن 

 الحضرة
 http://bit.do/eVZSA منع من الزيارة ألجل غير مسمى معتقلون اإلسكندرية

6/22/2019 6/22/2019 
سجن 
 القناطر

 http://bit.do/eVZSA منع من الزيارة ألجل غير مسمى معتقلون القليوبية

6/23/2019 6/23/2019 

سجن 

طره 
 تحقيق

 معتقلون القاهرة

وقف الزيارات ومنع التريض قامت مصلحة السجون بسجن 

من سجن طره الي عنبر  3معتقل من عنبر  35طره بتغريب 
 جنائي1

http://bit.do/eWdjg 

6/30/2019 6/29/2019 

سجن 

طره 
 تحقيق

 ونمعتقل القاهرة

 35يونيو، بتغرييب  29قامت مصلحة السجون، اليوم السبت 

"جنائي" بسجن طرة تحقيق،  1لعنبر  3معتقالً من عنبر 

على إثر اإلضراب واإلحتجاجات الذى تمت خالل األيام 
الماضية، بعد وفاة الرئيس محمد مرسى خالل جلسة 

 محاكمته في قضية #التخابر.

https://tinyurl.com/yytwcvgw 

 
  

http://bit.do/eVZSA
http://bit.do/eVZSA
http://bit.do/eVZSA
http://bit.do/eVZSA
http://bit.do/eWdjg
https://tinyurl.com/yytwcvgw


ي   إهمال طتر
 

تاريخ 
 النشر

تاريخ 
 الحدث

مكان 
 الحدث

 المحافظة
القائم 

 باالنتهاك
 الرابط مالحظات المهنة السن االسم

4/1/2019 
مارس 

2019 

سجن 

طره عنبر 
 الزراعة

   القاهرة
ملك 

 الكاشف
19 

عابرة 

 جنسيا

مريضة سكر وحرمان من 

 يناالنسول
http://bit.do/eNub6 

 2018يوليو  4/3/2019
سجن 

 طره
   القاهرة

معصوم 

 مرزوق
  

سفير 

 سابق
  http://bit.do/eNubD  

4/4/2019 4/4/2019 
سجن 
الجيزة 

 المركزي

 الجيزة
إدارة 

 السجن

جمال عبد 

 الفتاح 
 صيدلي 72

سجن القناطر يرفض 
قبوله ويعيده لسجن 

ونص نظرا لسوء ١٠الكيلو 
 حاله الصحية

http://bit.do/eNBYn 

4/4/2019 4/4/2019 

سجن 

الجيزة 
 المركزي

 الجيزة
إدارة 

 السجن

خالد 

 محمود
    

سجن القناطر يرفض 
قبوله ويعيده لسجن 

ا لسوء ونص نظر١٠الكيلو 

 حاله الصحية

http://bit.do/eNBYn 

4/4/2019 4/3/2019 

سجن 

طره 
 تحقيق

 القاهرة

رئيس 
المباحث 

محمد 
عبد 

 العظيم

     معتقلون

يعاني المعتقلين من 

إهمال طبي متعمد، 
وتعنت واضح بإجراءات نقل 

بعضهم للمستشفيات 
لتلقي العالج والرعاية 

الصحية المناسبة لهم، وال 

يوجد أدوات طبية معقمة 
مناسبة بعيادة السجن، 

مما يؤثر سلبًا على 
 حالتهم الصحية

http://bit.do/eNJE7 

http://bit.do/eNub6
http://bit.do/eNubD
http://bit.do/eNBYn
http://bit.do/eNBYn
http://bit.do/eNJE6


4/4/2019 4/4/2019 

قسم 

شرطة 

 السلوم

 الداخلية مطروح

ملتمسي 
اللجوء و 

مهاجرين 

غير 
 نظاميين 

    

لعديد من وإصابة ا
المحتجزين بأمراض جلدية 

خطيرة. أما عن الوضع 
الصحي فلم يتم توقيع 

الكشف الطبي عليهم 

منذ إلقاء القبض عليهم 
وحتى اآلن وال يسمح 

بدخول أي نوع من األدوية 
لهم، كما أن من بينهم 

محتجز سوري مصاب 

 cبفيروس الوباء الكبدي 
،ومحتجز أخر يمني مصاب 

بحساسية الصدر وضيق 
في التنفس، وال يسمح 

لهم بشراء أدوية على 
 نفقتهم الشخصية

http://bit.do/eNB2u 

4/7/2019 4/6/2019 
قسم 
 شرطة

http://bit.do/eNVv4   صحفي   سيد البنا   القاهرة  

4/8/2019 4/8/2019 

سجن 

تحقيق 
 طره

   القاهرة
اشرف 

 قنديل
  

مهندس 

بالمقاولين 
 العرب

 http://bit.do/eNVrU سرطان الكبد

4/8/2019 4/8/2019 
سجن 

 2مشدد 
   القاهرة

سعد 

محمد 
 سعد

 طالب  
حروق من أثر التعذيب  

 وانيميا من قلة التغذية
http://bit.do/eNVxa 

4/9/2019 4/5/2019 
سجن 

 القناطر
   القليوبية

هدي عبد 

 المنعم 
 https://stopendis.org/?p=6147 حرمان من العالج محامية  

4/11/2019 4/11/2019 
سجن 
 العقرب

 القاهرة
إدارة 
 السجن

حسن عبد 
 هللا

 http://bit.do/ePgpF حرمان من العالج    

4/11/2019 4/11/2019 
سجن 

 العقرب
 القاهرة

إدارة 

 السجن
 http://bit.do/ePgq2 حرمن من العالج     عيد دحروج

http://bit.do/eNB2u
http://bit.do/eNVv4
http://bit.do/eNVrU
http://bit.do/eNVxa
http://bit.do/ePgkC
http://bit.do/ePgpF
http://bit.do/ePgq2


4/14/2019 4/14/2019 
سجن 

 طره
   القاهرة

حازم عبد 

 العظيم
    

الصحية تتدهور، حالته 

وإنه ومحتاج يدخل 

المستشفى واحتمال 
 تدخل جراحي

http://bit.do/ePyWv 

4/16/2019 4/15/2019 
سجن 

 برج العرب
 االسكندرية

إدارة 

 السجن

عبد العال 
محمد عبد 

 العال

78   

امراض الشيخوخة 
باالضافة المراض بالمعدة 

م وفتق والعين والعظا
 يحتاج لجراحه عاجلة

http://bit.do/ePJpv 

4/19/2019 4/19/2019 
قسم 

 شرطة
   الفيوم

سامية 

جابر 
 عويس

57   
بضعف في الشبكية والآلم 

 المفاصل
http://bit.do/eP6Qk 

4/20/2019 4/20/2019 
سجن 

 عقربال
 القاهرة

إدارة 

 السجن

مصطفى 

 الغنيمي
65 

طبيب 
نساء 

 وتوليد

ويعاني الغنيمي، من 

 4القلب وكفاءة القلب منذ 

% ويتعرض 45سنوات 
الزمات قلبية حادة، كما 

أنه اصيب بمياة بيضاء 
علي عينيه االثنين، وتم 

منعه من اجراء الجراحة 
الزالة المياه البيضاء رغم 

مطالبة أسرته أن تجرى 

له العملية على نفقته 
الخاصة، داخل السجن 

واصيب بالتهاب الكبدي 
اشهر وال  3منذ  cالوباءي 

نستطيع ادخال ادوية 

 الفيرس

http://bit.do/eQhjC 

4/22/2019 4/22/2019 
سجن 
 العقرب

   القاهرة
أسامة 

 مراد
 http://bit.do/eQmVz محاول انتحار بذبح نفسه    

4/24/2019 3/12/2019 
سجن 

 العقرب
   القاهرة

إبراهيم 

 متولي
 محامي  

تضخم في البروستاتا 

 وضعف شديد في النظر
http://bit.do/eQPfW 

http://bit.do/ePyWv
http://bit.do/ePJpv
http://bit.do/eP6Qk
http://bit.do/eQhjC
http://bit.do/eQmVz
http://bit.do/eQPfW


4/30/2019 4/30/2019 
سجن 

 طره
   القاهرة

احمد 
 عطعوط

 مهندس  

اهمال طبي رغم قرار 

المحكمة بتحويله 

 لمستشفى

http://bit.do/eRgxs 

5/7/2019 5/6/2019 
سجن 
 القناطر

   القليوبية
ربا عبد هللا 

 حسن
 http://bit.do/eRP5b سكر    

5/8/2019 5/8/2019 
سجن 

 القناطر
   القليوبية

رباب عبد 

 المحسن
 أرملة 37

 Cمريضة بفيروس 

باإلضافة لالشتباه في 
 وجود بؤرة سرطانية 

http://bit.do/eScwo 

5/9/2019 5/9/2019 

سجن 

وادي 
 النطرون

 البحيرة
إدارة 
 السجن

محمد 

على عيد 
 شلبى 

    

إهمال طبي حيث أنه 
مريض بالكبد وتعرض 

لالهمال الطبي المتعمد 
ومنع عنه العالج المقرر 

ه عالج لحالته واعطى ل
بديل مما ادى الى تدهور 

حالته الصحيه وكان من 

المقرر ان يعرض على 
معهد الكبد بشبين الكوم 

منذ شهور ولكن مصلحة 
السجون لم توافق على 

نقله اال بعد ان شارف 

منذ اسبوع  -على الموت 
كانت حالته متدهوره و -

جدا ووجد انسداد فى 
القنوات المراريه وورم 

عمليه بالكبد واجريت له 
توسيع القنوات المراريه 

االسبوع الماضى ونقل 

فى اليوم الثانى مباشرة 
الى محبسه بوادى 

النطرون وهو يحتاج الى 
الرعايه الطبيه بعد العمليه 

مما أدي الي التدهور 

الشديد في حالته الصحيه 
 ووافاته 

http://bit.do/eScxy 

5/10/2019 5/10/2019 
سجن 

 برج العرب
   اإلسكندرية

محمد 

صبحي 

 الطحان

72   

إصابة في ظهره نتيجة 

انزالقه في دورة المياه 

 في محبسه

http://bit.do/eScCd 

http://bit.do/eRgxs


5/13/2019 5/13/2019 
سجن 

الحسينية 

 المركزي 

 الشرقية
ادارة 

 السجن

عبد 

الخالق 

محمد عبد 
 البصير

    
هبوط حاد بالدورة الدموية، 

وضيق في التنفس، 

 وفقدان في الوزن 

http://bit.do/eSGks 

5/13/2019 5/13/2019 
سجن 
 العقرب

   القاهرة
وائل جودة 

 محمد 
 http://bit.do/eSk6U تقرحات في القولون    

5/14/2019 5/14/2019 

مركز 

شرطة 

 ههيا

   الشرقية

عبدالرحمن 

عبد 
الحميد 

 ضيف

59 
مدرس 
 فيزياء

  http://bit.do/eSGmr  

5/15/2019 4/22/2019 

سجن 

استقبال 

 طره

 القاهرة
ادارة 
 السجن

اسامة 
 مراد

 http://bit.do/eSGm9 محاولة انتحار    

5/16/2019 5/16/2019 
سجن 

 العقرب
   القاهرة

شعبان 

 الطمالوي
    

بته نزيف حاد جراء إصا

بدوالي المريء تليف 
بالكبد وتضخم بالطحال 

بسبب إصابته بفيرس 
 سي 

http://bit.do/eSGqa 

5/17/2019 5/17/2019 
قسم 

 الهرم
   الجيزة

عبد 
الرحمن 

 فاروق

 http://bit.do/eSGtx حساسية على الصدر    

5/17/2019 5/17/2019 
قسم 

 الهرم
   الجيزة

محمد 

 سمير
 http://bit.do/eSGtx اضطرابات في القلب    

5/18/2019 7/10/1905 
سجن 

 برج العرب
   االسكندرية

أبو العر فرج 
 زين الدين

 http://bit.do/eSUVL سرطان    

5/23/2019 5/23/2019 

سجن 

وادي 

 النطرون

   البحيرة

عبد 

الرحمن 

 سعيد 

23     http://bit.do/eTnE6  

5/25/2019 5/25/2019 
سجن 

 برج العرب
   االسكندرية

محمد 

 العصار
 http://bit.do/eTnVB أزمة قلبية    

http://bit.do/eSGks
http://bit.do/eSGmr
http://bit.do/eSGm9
http://bit.do/eSGqa
http://bit.do/eSGtx
http://bit.do/eSGtx
http://bit.do/eSUVL
http://bit.do/eTnE6
http://bit.do/eTnVB


5/26/2019 5/26/2019 
سجن 

 طره
   القاهرة

احمد أبو 
 زيد

 صحفي  

يهدد  "الصامت العمى"
عين الصحفى والناشط 

الحقوقى احمد ابو زيد 
 داخل محبسه بطره

احمد يحتاج لعملية مياة 

زرقا )الجلوكوما( احمد 
معتقل ومعرض للعمى 

عملية  المياة الزرقا
  متتاجلش

http://bit.do/eTnW2  

5/27/2019 5/19/2019 
مقر امن 

 الدوله 
 المنوفية

قوات من 

مديرية 

امن 
المنوفية 

بمالبس 
مدنية 

 وعسكرية 

عقبه عالء 

 لبيب حامد
23 

طالب 
جامعة 

 السادات

بناء على شهادة شخص 

 اختفى معه ثم ظهر
http://bit.do/eTKrA 

5/31/2019 5/31/2019 
سجن 

 طره
   القاهرة

اسالم عبد 

العزيز 
 فرحات

 http://bit.do/eT94u أزمات قلبية صحفي  

6/5/2019 7/9/1905 
سجن 

 العقرب
   القاهرة

جهاد 

 الحداد
    

تمزق أربطة الركبة منذ 

 عامين 
http://bit.do/eUyDA 

6/5/2019 7/8/1905 
سجن 
 العقرب

   القاهرة
عصام 
 الحداد

 http://bit.do/eUyDA يحتاج إلى قسطرة قلب    

6/6/2019 6/6/2019 
سجن 

 طره
   القاهرة

بكر أبو 
 جبل 

  
مدرس 
 اعدادي

نزيف شديد و اصابته برباط 

فقرات  3صليبي وتحرك 

 في ظهره من أماكنهم ...

http://bit.do/eUyAL 

6/9/2019 5/14/2019 

مركز 

شرطة 

 ههيا

   الشرقية

عبد 

الرحمن 

 ضيف

59 
مدرس 
 فيزياء

 http://bit.do/eU7xv جلطة دماغية

6/12/2019 7/6/1905 
سجن 

 برج العرب
   اإلسكندرية

فضل 

المولى 

 حسن 

 http://bit.do/eU7HY خراج في القدم إمام  

http://bit.do/eTnW2
http://bit.do/eTKrA
http://bit.do/eT94u
http://bit.do/eUyDA
http://bit.do/eUyDA
http://bit.do/eUyAL
http://bit.do/eU7xv
http://bit.do/eU7HY


6/13/2019 6/13/2019 

سجن 

وادي 

 النطرون

   البحيرة
سامح عبد  

 الهادي
 http://bit.do/eU7P2 اهمال طبي    

6/14/2019 6/14/2019 
سجن 

 طره
   القاهرة

عبد 

الباسط 

 شكري

    
كسر في الذراع نتيجة 

 التعذيب
http://bit.do/eU7Vu 

6/15/2019 6/15/2019 
سجن 
وادي 

 النطرون

   البحيرة

سعيد عبد 

الحميد 

عبد 
 اللطيف

    

ويحتاج "الهواري" لعمل 

يبانوتين في الدم تحليل ا
كل أسبوعين، وهذا غير 

متوفر في سجن بوادى 
 النطرون

http://bit.do/eVbmg 

6/17/2019 6/16/2019 
قسم 

 القنايات
   الشرقية

آالء السيد 

 إبراهيم
    

حاالت إغماء متكررة وإدارة 

القسم ترفض عرضها 
 على طبيب

http://bit.do/eVmo9 

6/17/2019 6/17/2019 
سجن 

 القناطر
 http://bit.do/eVmzK نزيف من الرحم     علياء عواد   القليوبية

6/17/2019 7/6/1905 
سجن 

 طره
   القاهرة

محمد 
مرسي 

 العياط

  
رئيس 

الجمهورية 

 السابق

وات حبسه منذ طوال سن
يوليو  3اإلطاحة به في 

 2013عام 

http://bit.do/eVmGQ 

6/19/2019 6/19/2019 
سجن 

 العقرب
   القاهرة

عبد 
المنعم أبو 

 الفتوح

68   
أمراض القلب وارتفاع 
ضغط الدم والسكري 

 واالنزالق الغضروفي

http://bit.do/eVZMo 

6/20/2019 6/20/2019 
سجن 

 طره
   القاهرة

يوسف 

علي 
الشهير ب 

)جو 

 األسطورة( 

    
قرحة في المعدة ويتقيأ 

 دم ومحروم من العالج
http://bit.do/eVPuH 

6/22/2019 6/22/2019 
سجن 

 العقرب
   القاهرة

محمد 

 البلتاجي
      http://bit.do/eVZLu  

6/24/2019 6/24/2019 
سجن 

 العقرب
   القاهرة

مصطفى 

 الغنيمي
 http://bit.do/eWdzi حرمان من العالج والزيارة    

6/24/2019 6/24/2019 
سجن 
 العقرب

   القاهرة
رشاد 
  البيومى

 http://bit.do/eWdzi حرمان من العالج والزيارة    

http://bit.do/eU7P2
http://bit.do/eU7Vu
http://bit.do/eVbmg
http://bit.do/eVmo9
http://bit.do/eVmzK
http://bit.do/eVmGQ
http://bit.do/eVZMo
http://bit.do/eVPuH
http://bit.do/eVZLu
http://bit.do/eWdzi
http://bit.do/eWdzi


6/24/2019 6/24/2019 
سجن 

 برج العرب
   اإلسكندرية

محمد 

عوض 

 قريطم

  
طبيب 
 أسنان

 http://bit.do/eWdkc سكر وحرمان من العالج

   القاهرة مختفية 6/24/2019 6/26/2019
موده 

 العقباوي
18 

طالبة 
كلية 

 اإلعالم

حساسية مزمنة على 

اثرها التستطيع ان تتخلى 

عن البخاخ حتى التصاب 
باي ازمات وتصاب بفقدان 

الوعي ، كما انها تعاني 
من نسبه أمالح عالية جدا 

ونشاط روماتيزمي يجعلو 

جلوسها في اماكن ضيقة 
لفترة طويلة شئ أشبه 

اجر مستمرة ف بخن
 اقدامها

http://bit.do/eWQ8d 

6/30/2019 6/23/2019 
سجن 

 طره
   القاهرة

مصطفى 

 ماهر
    

اغماء وتجاهل من طبيب 

 السجن
https://tinyurl.com/y4mb87jz 

 
  

http://bit.do/eWdkc
http://bit.do/eWQ8d
https://tinyurl.com/y4mb87jz


 إخفاء قشي
 

تاريخ 
 نشرال

تاريخ 
 الحدث

مكان 
 الحدث

 الرابط مالحظات المهنة السن االسم المحافظة

4/1/2019 
ديسمبر 

2018 

سكنه 
الجامعي 
 بمدينة نصر

 القاهرة
اسالم عبد 

 المجيد خليل 
  

طالب بكلية 
الهندسة 
بجامعة 
 األزهر 

  https://bit.ly/2OQXriL 

4/1/2019 2/8/2019 
المنزل في 
 ديرب نجم

 الشرقية
حذيفة 

محمد عبد 
 الفتاح

 http://bit.do/eNhcJ   طالب 17

4/1/2019 2/6/2015 
نادي 
 الطيران

 القاهرة
عمر جمال 
 عبد الحافظ

  
كلية هندسة 

ميكانيكا، 
 بطل كونج فو

م اختفى وتعرض للتعذيب من أجل االعتراف ث
 حكم عليه بالمؤبد

http://bit.do/eNhd6 

 المنوفية المنزل 2019يناير  4/1/2019
محمود احمد 

 رشدي 
  

الطالب 
بالفرقة 

الرابعة بكلية 
 التجارة

  https://bit.ly/2UhzfvO  

 اإلسكندرية زلالمن 3/30/2019 4/1/2019
محمود 

سمير احمد 
 كمال السيد

http://bit.do/eNg6V   طالب 25  

4/1/2019 2/26/2019 
قسم 
 شرطة

 القاهرة
محمد ماهر 

 هنداوي
 http://bit.do/eNg6r فبراير 13اخالء سبيل يوم  طالب 21

 الجيزة المنزل 5/4/2018 4/3/2019
سيد ناصر 

محمد 
 الشحات

24     http://bit.do/eNufu  

https://bit.ly/2OQXriL
http://bit.do/eNhcJ
http://bit.do/eNhd6
https://bit.ly/2UhzfvO
http://bit.do/eNg6V
http://bit.do/eNg6r
http://bit.do/eNufu


4/3/2019 3/26/2019 
المنزل 
بحدائق 
 األهرام

 الجيزة
عبد هللا 

 علي
  

طالب 
 جامعي

  http://bit.do/eNuf6  

4/3/2019 
سمبر دي

2017 
جامعة 
 األزهر

 القاهرة
محمد السيد 
العربي عبد 

 الرحيم
24 

الطالب بكلية 
العلوم جامعة 

 األزهر
  http://bit.do/eNucv 

4/3/2019 2/5/2019 
 9شارع 

 بالمقطم 
 القاهرة

محمد 
الطنطاوي 

حسن 
 حسن

26 
مهندس 

 مدني
  http://bit.do/eNugi  

4/3/2019 3/26/2019 
المنزل 
بحدائق 
 األهرام

http://bit.do/eNuf6   صحفي   محمد علي الجيزة  

4/4/2019 2/22/2019 
مسجد 

في مدينة 
 الشروق

 القاهرة
حمزة احمد 
سيد محمد 
 السروجي

22 

الطالب بكلية 
ات الدراس

اإلسالمية، 
 جامعة األزهر

  http://bit.do/eNBW7  

4/4/2019 
فبراير 
2019 

 الشرقية المنزل
محمد 

محمود عبد 
 العليم

  
طالب 
 هندسة

  http://bit.do/eNB4N 

4/4/2019 4/30/2016 
حملة 

أمنية في 
 العريش

شمال 
 سيناء

 http://bit.do/eNBXd       نسرين رباع

4/4/2019 
نوفمبر 
2018 

قسم 
شرطة 
 الفيوم

 الفيوم
عبدهللا 

السيد احمد 
 محمد

 http://bit.do/eNBWX بعد إخالء السبيل مهندس 26

4/4/2019 1/11/2019 
سم ثان ق

 العريش
شمال 
 سيناء

عبدهللا 
بومدين 

نصرالدين 
 عكاشة  

 http://bit.do/eNBXF بعد إخالء السبيل طالب 13

http://bit.do/eNuf6
http://bit.do/eNucv
http://bit.do/eNugi
http://bit.do/eNuf6
http://bit.do/eNBW7
http://bit.do/eNB4N
http://bit.do/eNBXd
http://bit.do/eNBWX
http://bit.do/eNBXF


4/5/2019 
ديسمبر 

2018 
 الجيزة الورشة

احمد السيد 
 محمد طه

  
عامل في 

 ورشة
  http://bit.do/eNB5w 

 اإلسماعيلية المنزل 10/9/2018 4/5/2019
عادل خلف 

هللا عبدالعال 
 سيد 

43 

فني صيانة 
بشركة 
األنظمة 

الهندسية 
 باإلسماعيلية

  http://bit.do/eNB42 

 اإلسكندرية المنزل 3/24/2019 4/5/2019
محمد حامد 

 قمبر
http://bit.do/eNB5e   صحفي    

4/6/2019 4/4/2019 
من منزله 
 بقرية قنتير

 الشرقية
عبد السالم 
 احمد سالم

47     http://bit.do/eNJDH  

 كفر الشيخ المنزل 3/30/2019 4/6/2019
فؤاد عبد 
الوهاب 
 الجداوي

25     http://bit.do/eNJDy  

4/7/2019 3/6/2019 
المنزل في 

مركز 
 البرلس

 كفر الشيخ
احمد احمد 

السيد 
 قسالن

http://bit.do/eNVzR   تاجر ذهب 37  

 اإلسكندرية المنزل 3/9/2019 4/7/2019
البراء عمر 

عبد الحميد 
 اابو النج

1     http://bit.do/eNJHp 

4/7/2019 1/10/2019 

مكتبه 
بقرية ناهيا 

التابعة 
لمركز 

 كرداسة 

http://bit.do/eNVyf   محامي 37 حسام قدري الجيزة  

http://bit.do/eNB5w
http://bit.do/eNJHp
http://bit.do/eNJHp
http://bit.do/eNJDH
http://bit.do/eNJDy
http://bit.do/eNVzR
http://bit.do/eNVAm
http://bit.do/eNVAm


 دمياط الشارع 4/21/2018 4/7/2019
عبد الرحمن 

محمد  احمد
 عبده

http://bit.do/ePgj5   نجار 20  

 البحيرة المنزل 4/8/2019 4/9/2019
محمد هيثم 

 الدجوي
58   

ابنه احمد الجوي محكوم عليه باإلعدام في 
 قشية مقتل النائب العام

http://bit.do/ePgua 

4/9/2019 1/26/2019 

من أمام 
منزله 
بقرية 
 منقباد 

 أسيوط
هادي رفعت 
عبد الواحد 

 مصطفى
22 

طالب فني 
 تجاري

  http://bit.do/eNVDP 

4/10/2019 2/16/2019 
مطار 
 القاهرة

 القاهرة
احمد محمد 
 محمود زرير

 http://bit.do/ePgkX أثناء عودته من الخارج طبيب أشعة 37

4/10/2019 
نوفمبر 

2018 

المنزل في 

 حلوان
 القاهرة

حنان عبد 

 هللا
      http://bit.do/ePgp5  

 اسوان رحلة 9/28/2018 4/10/2019
مصطفى 

 النجار
http://bit.do/ePgry   طبيب اسنان    

4/11/2019 3/30/2019 
المنزل في 

 بلطيم
 كفر الشيخ

باسم فؤاد 
 الجداوي

25     http://bit.do/ePgrY  

4/11/2019 1/31/2019 
المنزل في 

مدينة 
 الشروق

 58 عادل جاد القاهرة

موظف 
بشركة 
القاهرة 
لتكرير 

 ولالبتر

  http://bit.do/ePgtB  

4/11/2019 12/1/2018 
كافيه في 

 المقطم
 القاهرة

عمر محمد 
 محمود

  
طالب 

هندسة 
 حلوان

  http://bit.do/ePgro  

http://bit.do/ePgj5
http://bit.do/ePgua
http://bit.do/eNVEq
http://bit.do/ePgkX
http://bit.do/ePgp5
http://bit.do/ePgry
http://bit.do/ePgrY
http://bit.do/ePgtB
http://bit.do/ePgro


4/12/2019 4/7/2019 
قسم 

شرطة منيا 
 القمح

 http://bit.do/ePguu 2022فبراير  27بعد الحصول على البراءة      احمد حمدي الشرقية

4/12/2019 4/7/2019 
قسم 

شرطة منيا 

 القمح

 http://bit.do/ePguu 2023فبراير  27بعد الحصول على البراءة      احمد خليفة الشرقية

4/12/2019 4/7/2019 
قسم 

شرطة منيا 
 القمح

 الشرقية
عبده اشرف 
عبده وهبه 
 عبد الفتاح

19 
طالب بأصول 
الدين بجامعة 

 الزقازيق
 http://bit.do/ePguu 2019فبراير  27بعد الحصول على البراءة 

4/12/2019 4/7/2019 
قسم 

شرطة منيا 
 القمح

 الشرقية
عماد الدين 
احمد عبد 
 المقصود

19 
طالب بمعهد 

 الساحة 
 http://bit.do/ePguu 2021فبراير  27بعد الحصول على البراءة 

4/12/2019 4/7/2019 
قسم 

شرطة منيا 
 القمح

 الشرقية

محمد 
محمود 
ميرغني 
 محمود

20 

طالب لغة 
عربية  
بجامعة 
 الزقازيق

 http://bit.do/ePguu 2020فبراير  27لحصول على البراءة بعد ا

4/13/2019 2/13/2018 

من أمام 
نادي 

السكة في 
 مدينة نصر

 القاهرة
احمد السيد 
محمد السيد 

 السواح
22 

طلب طب 
 األزهر

  http://bit.do/ePy3b  

http://bit.do/ePguu
http://bit.do/ePguu
http://bit.do/ePguu
http://bit.do/ePguu
http://bit.do/ePguu
http://bit.do/ePy3b


4/13/2019 2/13/2018 
سكن 

الطلبه في 
 مدينة نصر

 القاهرة

اسامة 
محمد السيد 

محمد 
 السواح

19 

طالب 
هندسة 
الجامعة 
 الكندية

  http://bit.do/ePy3b  

4/14/2019 
ديسمبر 

2018 
 بني سويف المنزل

احمد مجدي 
عبد العظيم 

رياض 
 اسماعيل

  
مهندس 

 مدني
  http://bit.do/ePyXC  

 القليوبية الشارع 2/4/2019 4/14/2019
محمد سعيد 

 عليوه
http://bit.do/ePyXb   امام وخطيب 31  

4/14/2019 
ديسمبر 

2017 

من مقر 
عمله 

بمنطقه 
التوسعات 
الشرقيه 
خلف مول 

مصر 
 وبر باكت

 الجيزة
مدحت عبد 

 الحفيظ
http://bit.do/ePy2h   مهندس    

4/15/2019 1/28/2019 
مركز 

شرطة 
 الزقازيق

 الشرقية
احمد جمال 

احمد 
 عبدالهادي 

 https://bit.ly/2VfuhzL 2019يناير  28بعد البراءة في  محاسب 33

4/15/2019 1/18/2019 
ن قسم ثا

 الزقازيق
 الشرقية

احمد سعيد 
 السيد علي 

 https://bit.ly/2VfuhzL 2019يناير  18بعد البراءة في  طالب ثانوي 18

4/15/2019 1/28/2019 
مركز 

شرطة 
 الزقازيق

 الشرقية
احمد محمد 

السيد 
 حسين 

26 
أصول دين 

 األزهر
 https://bit.ly/2VfuhzL 2019يناير  28حكم بالبراءة في 

http://bit.do/ePy3b
http://bit.do/ePyXC
http://bit.do/ePyXb
http://bit.do/ePy2h
https://bit.ly/2VfuhzL


4/15/2019 5/7/2016 
مركز 

شرطة منيا 
 القمح

 الشرقية
محمد عماد 
الدين احمد 
 عبدالمقصود 

19 
طالب معهد 
المساحة 
 بالقاهرة

  https://bit.ly/2VfuhzL 

4/15/2019 4/7/2019 
مركز 

شرطة 

 فاقوس 

 الشرقية
محمد 

 محمود خاطر 
22 

طالب 
دراسات 

 اسالمية

 9إخالء سبيله من المحكمة العسكرية بتاريخ  بعد
 يناير الماضي النتهاء مدة حبسه

https://bit.ly/2VfuhzL 

4/16/2019 
 أكتوبر
2018 

المنزل في 
 الدويقة

 القاهرة
ضياء اسام 
مصطفى 

 علي البرعي
23 

طالب 
هندسة 

 األزهر
  https://bit.ly/2Zt7gbM  

 غير مذكور المنزل 4/10/2019 4/16/2019
عمرو علي 

 الدين
http://bit.do/ePJrc   محامي    

4/16/2019 2/23/2019 
الشارع 

في التجمع 
 الخامس

 القاهرة
محمد 
حسين 
 ناصف

  
مهندس 
اتصاالت 

 وحاسب آلي
  https://bit.ly/2GoAWxO 

   االء السيد الشرقية الجامعة 3/16/2019 4/19/2019
طالبة آداب 

 الزقازيق
  http://bit.do/eQhpM  

 القاهرة الشارع 4/3/2019 4/19/2019
عبد الرحمن 
اشرف كامل 

 عبد العزيز
  

دار  طالب
 علوم

  http://bit.do/eQhku  

 القاهرة مدينة نصر 1/1/2019 4/19/2019
عبدالرحمن 
 الفطايرى 

  
طالب لغات 

وترجمة 
 األزهر

  http://bit.do/eP6Q3  

https://bit.ly/2VfuhzL
https://bit.ly/2Zt7gbM
http://bit.do/ePJrc
https://bit.ly/2GoAWxO
http://bit.do/eQhpM
http://bit.do/eQhku
http://bit.do/eP6Q3


 الفيوم أمن الفيوم 12/2/2018 4/21/2019
مد احمد مح

 عويس قابيل
 http://bit.do/eQhsG 2018ديسمبر  2بعد اخالء السبيل يوم     

4/21/2019 4/20/2019 

امام 
مسجد 
فاطمة 

الشربتلي 
بدائرة 

قسم 
التجمع 
 الخامس

   مهندس احمد بدوي القاهرة
القبض عليه بعد قيامه برفع الفتة تدعو اآلخرين 

 يت بـ " ال" في استفتاء تعديالت الدستورللتصو
http://bit.do/eQhty 

4/22/2019 4/17/2018 
سيارته 
 الخاصة

 الغربية
عبد العزيز 

 فتحي
 أعمال حرة 47

أثناء توصيل أهالي أحد المعتقلين للزيارة بسيارته 
 الخاصه

http://bit.do/eQtxS 

4/23/2019 3/21/2018 

على 
 50مسافة 

مترا من 
منزله في 
 مدينة نصر

 القاهرة
احمد شاكر 
 عبد اللطيف

http://bit.do/eQPin   أديب 33  

4/24/2019 4/21/2019 
كمين 

 محرم بك
http://bit.do/eQPex       عبير الصفتي االسكندرية  

 القاهرة المنزل ###### 4/24/2019
ميسرة 

 محمود فؤاد
  

خريج 
حاسبات 

 عين شمس
  http://bit.do/eQPkY  

4/25/2019 3/28/2019 
قسم 

شرطة كفر 
 البطيخ 

 دمياط
حنظلة احمد 
احمد احمد 
 الماحي   

25   
 3/ 28عد إخالء سبيله بمحل اإلقامة يوم األربعاء ب

 للمرة الخامسة 2019 /
http://bit.do/eQPn8 

http://bit.do/eQhsG
http://bit.do/eQhty
http://bit.do/eQtxS
http://bit.do/eQPin
http://bit.do/eQPex
http://bit.do/eQPkY
http://bit.do/eQPn8


 االسكندرية المنزل 3/24/2019 4/25/2019
اية محمد 
 حامد محمد

http://bit.do/eQPnK   صحفية    

4/25/2019 5/1/2018 
مركز 

شرطة أبو 
 كبير

 الشرقية
محمد 
محمود 
 شحاته

 http://bit.do/eQPmY 2018أبريل  12بعد اخالء السبيل يوم  طالب  

4/26/2019 1/28/2019 
قسم ثان 

 الزقازيق 
 الشرقية

حمد جمال 
احمد 

 عبدالهادي

http://bit.do/eQPpA   محاسب حر 33  

4/26/2019 4/11/2019 
الشارع 

في 
 المعادي

 القاهرة

يحيى 
اسامة 

يحيى ابو 
 سالمة

      http://bit.do/eQPtt  

4/26/2019 
ديسمبر 

2018 

قسم 
شرطة 
 الخانكه

 القليوبية
محمد علي 

 سعودي
  

أستاذ بكلية 
 لومالع

 http://bit.do/eQPpP بعد الحصول على البراءة في قضية عسكرية

4/26/2019 1/28/2019 
قسم ثان 
 الزقازيق 

 الشرقية

محمد 
مجدي 
محمد 
 حسين

24     http://bit.do/eQPpA  

4/27/2019 4/24/2019 
المنزل 
 بالشرابية

 القاهرة
ابراهيم 
 فهمي

  
صحفي 
 باألهرام

  http://bit.do/eQYjc  

http://bit.do/eQPnK
http://bit.do/eQPmY
http://bit.do/eQPpJ
http://bit.do/eQPtt
http://bit.do/eQPpP
http://bit.do/eQPpA
http://bit.do/eQYjc


4/28/2019 7/26/2018 
قسم ثان 

 العريش
شمال 
 سيناء

ابراهيم 
محمد 
ابراهيم 
 شاهين

14   

قام أفراد بزي مدني و عدد من الضباط و العساكر 
و قاموا  2018وليو ي 26باقتحام منزله مساء يوم 

بمصادرة الهواتف واالموال الموجودة بالمنزل 
والسؤال عن والدة ابراهيم ثم اقتياده في سيارة 
نص نقل مدنية ليدلهم علي منزل جدته حيث 
توجد والدته حيث تم إلقاء القبض عليها. تم 
اصطحاب إبراهيم ووالدته لقسم ثان العريش 

م حيث تم ايا 5ومنه لالمن الوطني حيث مكثوا 
التحقيق معهما.و من ثم اإلفراج عن األم وحدها و 

 اصطحاب ولدها لمكان غير معلوم حتى اللحظة

http://bit.do/eQYry 

4/28/2019 6/30/2018 
السكن 

في مدينة 
 نصر

 القاهرة
اسالم 
حمدي 
 الشافعي

http://bit.do/eQ7mZ   طبيب بيطري 22  

4/28/2019 4/11/2018 

الحي 
السادس 
بدمياط 
 الجديدة

 دمياط
عبد الرحمن 
اشرف عبد 

 ربه
http://bit.do/eQ7mA   طالب 23  

4/28/2019 ###### 
قهوة 
بوسط 

 البلد

 القاهرة
عمر حاتم 

 جمال
24 

مدير في 
شركة 
 إنفنكس
 موبايل 

  http://bit.do/eQ7kk  

4/28/2019 4/13/2019 
مستشفى 
 الدمرداش

 القاهرة
محمود 
محمد 
 البديني

      http://bit.do/eQ7pT  

 الغربية مقر عمله 2/13/2018 4/28/2019
نصر ربيع عبد 
الرؤف نصر 

 يع رب
22 

طالب طب 
 بشري

تم ابالغ والده من اكثر من مصدر انه شوهد في 
  27/3/2018مبني المخابرات الحربية اخرها في 

http://bit.do/eQ7nt 

 القاهرة الشارع 4/1/2000 4/29/2019
اسالم محمد 

تمساح 
 متولي

    
ة مرات، وبحسب أسرته فإن هاتفه تم فتحه عد

بعد يوم من اختفاءه، ما أثار مخاوفهم من تواجده 
 بأحد مقرات األمن الوطني

http://bit.do/eQ7or 

http://bit.do/eQYry
http://bit.do/eQ7mZ
http://bit.do/eQ7mA
http://bit.do/eQ7kk
http://bit.do/eQ7pT
http://bit.do/eQ7nt
http://bit.do/eQ7or


4/29/2019 4/28/2019 

المنزل في 
قرية كفر 
موسي 
عمران 
بمركز 
 الزقازيق

 الشرقية
السيد احمد 

 البدوي
http://bit.do/eQ7o3   محامي    

 السويس المنزل 4/18/2019 4/29/2019
جمال محمد 

قرني 

 مرسي

      http://bit.do/eQ7nZ  

 أسوان كمين ###### 4/29/2019
عمار محمود 

ابراهيم 
 النادي

 http://bit.do/eQ7js رحلة مع األصدقاء طالب 19

 2019يناير  4/29/2019
حديقة 
 الحيوان

 الجيزة
محمد 
 حسين

      http://bit.do/eQ7c10  

4/29/2019 10/5/2017 
مطار 

 القاهرة
 القاهرة

محمد علي 

 غريب مسلم
46 

أخصائي 

 تسويق
  http://bit.do/eQ7ja  

 2019يناير  4/29/2019
حديقة 
 الحيوان

 الجيزة
مريم محمود 

 القصاص
      http://bit.do/eQ7c9  

5/1/2019 1-Apr 

مقر عمله 
بإحدى 
مصانع 
مدينة 

العاشر من 
 رمضان 

 الشرقية
عبدالرحمن 
محمد رجب 

 الغرباوي
      http://bit.do/eRukL 

5/1/2019 10-Apr كفر الشيخ المنزل 
عمرو ولي 

 الدين
 http://bit.do/eRukd   محامي 32

http://bit.do/eQ7o3
http://bit.do/eQ7nZ
http://bit.do/eQ7js
http://bit.do/eQ7c9
http://bit.do/eQ7ja
http://bit.do/eQ7c9


5/2/2019 13-May الجيزة فيصل 

احمد 
مصطفى 
حسن 
 الشوكى

  
طالب في 
المعهد 

 العالي للغات
  http://bit.do/eRQbu 

5/4/2019 
أغسطس 

2018 

أثناء 
عودتهما 

من القاهرة 
إلى 
ما منزليه

بمدينة 
 بورسعيد 

 http://bit.do/eRQaU       ايمن طه القاهرة

5/4/2019 7-Apr الشرقية المنزل 
أحمد محمد 

عبدهللا 
 خليفة

32 

موظف 
بالصندوق 
 االجتماعي
 بالزقازيق

  http://bit.do/eRP3D 

5/4/2019 
أغسطس 

2018 

أثناء 
عودتهما 

من القاهرة 
إلى 

منزليهما 
بمدينة 

 بورسعيد 

 http://bit.do/eRQaU       محمد طه ةالقاهر

 الشرقية كفر صقر 5/3/2019 5/6/2019
السيد عوض 

 على
47 

مدرس لغة 
 عربية

  http://bit.do/eRP2G 

5/6/2019 1/11/2019 
المنزل 
بمدينة 

 النور
 الجيزة

رحمه عبد 
هللا عبد 
 الحكيم

24     http://bit.do/eRP2Z 

5/7/2019 1/14/2019 
قسم ثان 

 ازيق الزق
 http://bit.do/eScxo 2018بعد البراءة في ديسمبر  طالب 26 أنس السيد الشرقية



5/7/2019 5/6/2017 
وهو راجع 

من 
 االمتحان 

   اسامة صالح  القاهرة
طالب تجارة 

 انجليزي
  http://bit.do/eRP9q 

5/10/2019 4/25/2019 
قسم 
 دمياط

 دمياط
رمضان 

الدسوقي 
 الغايش 

 http://bit.do/eScAJ د استدعاءبع بائع سمك 52

5/10/2019 4/30/2019 
استدعاء 
 من المنزل

 القاهرة
محمد 
 حمدي

 http://bit.do/eScA6 لديه تدابير    

5/10/2019 5/10/2019 

سجن 

الوادي 
 الجديد

الوادي 

 الجديد

محمد 

صبحي 
 الطحان

 http://bit.do/eScCd بعد تغريبه من سجن برج العرب   72

5/10/2019 4/12/2019 
مطار 
 القاهرة

 القاهرة

مصطفى 
السيد 
السيد 
 حجازي

  
مهندس 

 أجهزة طبية
  http://bit.do/eScEh 

5/11/2019 
ديسمبر 

2017 
 غير مذكور غير مذكور

أبو بكر علي 
 السنهوتي

      http://bit.do/eScCz 

5/11/2019 5/7/2019 

المنزل في 

مدينة 
 ساداتال

 المنوفية
محمد سعيد 

 شعبان
24 

طالب حقوق 

جامعة 
 السادات

  http://bit.do/eScEs 

 الشرقية المنزل 8/24/2013 5/12/2019
محمد السيد 

محمد 
 إسماعيل

62 

مدير 
مستشفي 

القنايات 
 المركزي

  http://bit.do/eSkTr 

5/12/2019 1/27/2019 

من داخل 
محل 

إلصالح 
الهواتف 
بقرية 
 منقباد 

 أسيوط
هادي رفعت 
عبد الواحد 

 مصطفى
22 

طالب 
بالمعهد 
الفني 

 التجاري 

عاما، في  19تعرض لالختفاء عندما كان عمره 
 يوما، قبل خروجه 56، لمدة 2016

http://bit.do/eSkHZ 

http://bit.do/eScCz


5/13/2019 4/21/2019 
قسم ثان 
 الزقازيق 

 الشرقية

عبد الرحمن 
إبراهيم 

عبدالحميد 
 درويش

26 
طالب آداب 

 يقالزقاز
إبريل  21بعد حصولهم على إخالء سبيل بتاريخ 

 2018لعام  417الماضي في القضية رقم 
http://bit.do/eSk7A 

 الدقهلية المنزل 1/12/2019 5/13/2019
سيد نيازي 

 العدوي 
      http://bit.do/eSGmr  

5/13/2019 
ديسمبر 

2017 

من أمام 
منزله بـ 

ي ايتا
 البارود 

 البحيرة

عبد الرحمن 
محمد 
محمود 
 بطيشه

 مهندس 30

أودعت زوجة المهندس المختفي، دعوى إلزام 
الجهات المختصة بالكشف عن مكان تواجده، أمام 

، حيث 2018ابريل  19مجلس الدولة بتاريخ 
اختصمت كال من، رئيس الجمهورية، ووزير 
الداخلية، والنائب العام. فيما قضت محكمة 

س الدولة بقول دعوى الزوجة، وإلزام مجل
الداخلية بالكشف عن مكان احتجاز الزوج، إال أنه 

 رغم عن ذلك مازال مكانه غير معروف.

http://bit.do/eSk6w 

5/15/2019 4/17/2019 
المنزل في 

قرية 
 الزوامل 

 الشرقية
أآلء محمود 

 محمد بصيام 
      http://bit.do/eSGoi 

5/15/2019 4/17/2019 
المنزل في 

قرية 
 الزوامل 

 الشرقية
عزيزة محمد 
محمد نصر 

 الصغير 
      http://bit.do/eSGoi 

5/15/2019 
ديسمبر 

2017 

المنزل 
بمدينة 
 العريش 

شمال 
 سيناء

محمد عثمان 
 عبدالرحمن 

 http://bit.do/eSGoP   فني كهرباء 36

 القاهرة رجالم 4/17/2019 5/15/2019
محمد مختار 

 ابراهيم 
      http://bit.do/eSGoi  

5/16/2019 5/14/2019 
المنزل في 

التجمع 
 الخامس

 http://bit.do/eSGtb       رانيا محمود القاهرة

5/16/2019 4/22/2019 
لجنة 
 انتخابية

 http://bit.do/eSGss       رحاب محمود القاهرة

http://bit.do/eSGmr
http://bit.do/eSGoP
http://bit.do/eSGoi


5/16/2019 4/20/2019 
المنزل في 

 بلبيس
 الشرقية

عمرو محمد 
إبراهيم 

 عبدالوهاب
http://bit.do/eSGr3   عامل 39  

5/16/2019 11/8/2018 
الحدود مع 

 ليبيا
 ليبيا

مريم محمود 
رمضان 

وأطفالها 
 الثالثة

    
اختفوا منذ ذلك تم تسليمها للسلطات المصرية و

 الوقت
http://bit.do/eSGss 

5/16/2019 5/13/2019 
قسم 
التجمع 
 الخامس

 القاهرة
مصطفى 

 ماهر
      http://bit.do/eSGtb 

5/16/2019 5/13/2019 
قسم 
شرطة 
 الصف

 الجيزة
هيثم 

 محمدين
 http://bit.do/eSGq7 أثناء التدابير اميمح 31

 العريش 7/26/2018 5/17/2019
شمال 
 سيناء

ابراهيم 
محمد 
ابراهيم 
 شاهين 

14     http://bit.do/eSGv8  

5/17/2019 
ديسمبر 

2018 
كمين 
 أمني

 الفيوم
أحمد ياسر 

محمد 
 بدالنبيع

19 

طالب بكلية 
التربية 

جامعة مصر 
للعلوم 

 والتكنولوجيا

  http://bit.do/eSGwz 

 الفيوم المنزل 5/14/2019 5/17/2019
عمر عويس 
 علي قحافة

  
طالب في 

معهد 
 هندسة

  http://bit.do/eSGui  

5/17/2019 5/14/2019 
مقر عمله 
بالعاشر 
 من رمضان

 الشرقية
محمد احمد 
 عبدالرازق 

      http://bit.do/eSGt9  

http://bit.do/eSGr3
http://bit.do/eSGss
http://bit.do/eSGtb
http://bit.do/eSGtb
http://bit.do/eSGv8
http://bit.do/eSGwz
http://bit.do/eSGui
http://bit.do/eSGt9


5/17/2019 
مارس 
2019 

قسم 
 شرطة

 http://bit.do/eSUYa سنوات 5بعد قضاء فترة حبسه      محمد ماهر غير مذكور

http://bit.do/eSUWt     17 زياد نبيل غير مذكور المنزل 4/29/2019 5/18/2019  

5/18/2019 5/16/2019 
المنزل بأبو 

 كبير
 الشرقية

سحر احمد 
 عبد الرازق

http://bit.do/eSU4c   طالبة تجارة 22  

 كفر الشيخ أمن الدولة 5/16/2019 5/19/2019
مصطفى 
 العسقول

    
بعد إخالء سبيله يوم الخميس الماضي بكفاله 

 آالف جنيه  ١٠
http://bit.do/eSU4G 

5/20/2019 3/18/2019 
في طريقه 
إلى مدينة 

 دمنهور

 البحيرة

أيمن 
عبدالعظيم 

يم عبدالعظ
 شعت

      http://bit.do/eS9Qz 

5/21/2019 4/10/2019 
ميكروباص 

الملك 
 الصالح

 المعادي
إسالم محمد 

تمساح 
 متولي

http://bit.do/eS9MC   مهندس 28  

5/21/2019 2/10/2019 
مطار 
 القاهرة

 القاهرة
محمد  خالد

 مدني
      http://bit.do/eS9G3  

5/21/2019 5/17/2019 
المنزل في 
 منيا القمح

 الشرقية
نصر محمد 
عبد الحليم 

 محمود
47 

مدرس لغة 
 عربية

  http://bit.do/eS9Zw 

http://bit.do/eSUYa
http://bit.do/eSUWt
http://bit.do/eSU4c
http://bit.do/eSU4G
http://bit.do/eS9Qz
http://bit.do/eS9MC
http://bit.do/eS9G3
http://bit.do/eS9Zw


 2019سنة  5/22/2019
فودافون 

 هوردمن
 البحيرة

أيمن عبد 
الوهاب أبو 

 وردة
http://bit.do/eS9Ma   محامي    

 غير مذكور غير مذكور 7/8/1905 5/23/2019
الحسيني 

 جالل
      http://bit.do/eTnQT  

http://bit.do/eTnPo       اج عيادفر كفر الشيخ بلطيم منذ أيام 5/23/2019  

http://bit.do/eTnPo       ناسر عياد كفر الشيخ بلطيم منذ أيام 5/23/2019  

5/25/2019 1/31/2019 
قسم 
شرطة 
 المنصورة

 الدقهلية
محمد عبد 
 الرحمن البر

  
 طالب طب

 األزهر
 http://bit.do/eTnUP 2019يناير  31بعد اخالء السبيل يوم 

 كفر الشيخ بلطيم يوم81 5/25/2019
السيد 
 قشالن

      http://bit.do/eTnTJ  

 كفر الشيخ بلطيم يوم55 5/25/2019
باسم فؤاد 

 الجداوي
      http://bit.do/eTnTJ 

5/25/2019 5/11/2019 
قسم 

شرطة ثان 
 الزقازيق 

 الشرقية
خالد محمد 

محمود 
 الصريف

25 
طالب تجارة 

 الزقازيق
 http://bit.do/eTnTt بعد اخالء السبيل

5/25/2019 5/19/2019 
المنزل 
بمركز 
 الشهدا

 المنوفية
ن زياد محس
شوقى 
 الصاحى

24   
ألقي القبض عليه مع شقيقه أحمد، لكن أحمد 

 فقط الذي ظهر امام النيابة
http://bit.do/eTnTj 

 كفر الشيخ بلطيم يوم45 5/25/2019
سامح علي 

 الدين
      http://bit.do/eTnTJ 

 الجيزة المنزل 1/12/2019 5/25/2019

حمن عبدالر
جابر محمد 

محمد 
 عيسي

28 
مدرس 
 فرنساوي

  http://bit.do/eTnS6 

http://bit.do/eS9Ma
http://bit.do/eTnQT
http://bit.do/eTnPo
http://bit.do/eTnPo
http://bit.do/eTnUP
http://bit.do/eTnTJ
http://bit.do/eTnTt
http://bit.do/eTnTj
http://bit.do/eTnTJ


 كفر الشيخ بلطيم يوم45 5/25/2019
عمرو علي 

 الدين
      http://bit.do/eTnTJ  

5/26/2019 
نوفمبر 
2018 

المنزل 
بقرية 
الشيخ 
جبيل 

ة التابع
لمركر 
 أبوحماد

 الشرقية
احمد السيد 

حسن 
 مجاهد

23 
طالب 

هندسة 
 األزهر

  http://bit.do/eTKkg  

5/27/2019 3/18/2019 

قسم 
شرطة 
عين 
 شمس

 القاهرة
خالد 

عبدالمعطى 
 صبره 

 https://bit.ly/2YXLtYm بعد إخالء سبيل    

5/27/2019 3/18/2019 

قسم 
شرطة 
عين 
 شمس

 القاهرة
صهيب 
مجدى 
 محمد

 https://bit.ly/2YXLtYm بعد إخالء سبيل    

5/27/2019 3/18/2019 

قسم 
شرطة 

عين 
 شمس

 القاهرة
عمر ياسر 

 عبدالنبى 
 https://bit.ly/2YXLtYm بعد إخالء سبيل    

5/27/2019 3/18/2019 

قسم 
شرطة 
عين 
 شمس

 القاهرة
كريم السيد 

 الخولى 
 https://bit.ly/2YXLtYm بعد إخالء سبيل    

5/27/2019 3/18/2019 

قسم 
شرطة 
عين 
 شمس

 القاهرة
محمد حسن 

 عبدالفتاح 
 https://bit.ly/2YXLtYm بعد إخالء سبيل    

5/27/2019 5/19/2019 
مدينة 
 السادات

 المنوفية
عقبه عالء 
 لبيب حامد

23 
طالب جامعة 

 السادات
 http://bit.do/eTKrA بناء على شهادة شخص اختفى معه ثم ظهر

http://bit.do/eTnTJ
http://bit.do/eTKkg
http://bit.do/eTKo3
https://bit.ly/2YXLtYm
https://bit.ly/2YXLtYm


5/27/2019 5/20/2019 

عقب 
خروجه من 

لجنة 
 االمتحانات

 المنيا
مصطفى 

محمد كامل 
 عبد العزيز

  
طالب آداب 

 المنيا
  https://bit.ly/2WDSpg8  

5/27/2019 3/18/2019 

قسم 
شرطة 
عين 
 شمس

 القاهرة
يسرى كمال 

 محمد 
 https://bit.ly/2YXLtYm بعد إخالء سبيل    

5/28/2019 5/23/2019 
المنزل 
بقرية 
 العرين 

 الشرقية
أسامة 

كيالني عبد 
 القادر

https://bit.ly/2wziGx7   طالب ثانوي 18  

5/28/2019 5/23/2019 
المنزل 
بقرية 
 العرين 

 الشرقية
عبد هللا 

كيالني عبد 
 القادر

22     https://bit.ly/2wziGx7  

 غير مذكور المنزل 5/18/2019 5/28/2019
محمد 
 يسري

 https://bit.ly/2XfbtOH عاني من شلل نصفيي    

 االسكندرية المنزل 3/15/2019 5/30/2019

عمر عبد 
الحميد عبد 

الحميد أبو 
 النجا

26     http://bit.do/eTVqa 

 القاهرة المرج 4/17/2019 5/31/2019
مختار  محمد

 إبراهيم
      http://bit.do/eTVts 

5/31/2019 1/11/2019 
المنزل 
بمدينة 

 النور
 الجيزة

مؤمن 
أبورواش 

 محمد حسن
27 

ليسانس 
ألسن جامعة 

 المنيا
  http://bit.do/eTVtc 

 الجيزة لمنز 5/28/2019 6/1/2019
فتحي عبد 

 الستار
      http://bit.do/eT99h  

6/1/2019 
ديسمبر 

2016 
 6مدينة 
 أكتوبر

 الجيزة
محمود احمد 

محمد ابو 
 الليل 

      http://bit.do/eT99q 

https://bit.ly/2WDSpg8
https://bit.ly/2wziGx7
https://bit.ly/2wziGx7
https://bit.ly/2XfbtOH
http://bit.do/eTVqa
http://bit.do/eTVts
http://bit.do/eTVtc
http://bit.do/eT99h
http://bit.do/eT99q


6/2/2019 2/5/2019 
المنزل في 

 المرج
 ةالقاهر

محمد 
الطنطاوي 

 حسن
http://bit.do/eT94V   مهندس 26  

6/4/2019 
ديسمبر 

2017 
 أسوان مكان عام

عبدالرحمن 
محمد محمد 

 عبداللطيف
24 

بكالوريوس 
هندسة 
معمارية 

 2017دفعة 
جامعة 

 االسكندرية

  http://bit.do/eUyu8 

6/7/2019 5/31/2019 
مدينة 

العاشر من 
 رمضان

 الشرقية
عماد 

عبدالمعز 
 عفيفي

  
الموظف 

بإدارة كهرباء 
 منيا القمح

  http://bit.do/eUyLj  

http://bit.do/eUyPM       فراج عياد غير مذكور منزل 5/18/2019 6/7/2019  

6/10/2019 6/9/2019 

المنزل 
بمركز 
حوش 

 عيسى

 البحيرة
خالد ناصف 

 محارب
      http://bit.do/eUJa6  

6/10/2019 9/18/2018 

من مقر 
عمله 

بمدرسة 
قرية 

 تزامنت 

 بني سويف 
محمود 

عبداللطيف 
 قنديل 

 http://bit.do/eUH8p   مدرس 36

6/10/2019 6/3/2019 

منزله 
بقرية 
شرارة 
التابعة 
لمدينة 

 أبوالمطامير

 البحيرة
راقي 

ابراهيم 

 السمالوسي 

http://bit.do/eUH6V   طالب أزهر    

http://bit.do/eT94V
http://bit.do/eUyu8
http://bit.do/eUyLj
http://bit.do/eUyPM
http://bit.do/eUJa6
http://bit.do/eUH8p
http://bit.do/eUH6V


6/10/2019 6/9/2019 

المنزل 
بمركز 
حوش 
 عيسى

 رةالبحي
رفعت 

 المشرقي
      http://bit.do/eUJa9  

6/10/2019 6/9/2019 

المنزل 
بمركز 
حوش 
 عيسى

 البحيرة
محمد عوض 

 عرابي
      http://bit.do/eUJa8  

6/10/2019 6/9/2019 

المنزل 
بمركز 
حوش 
 عيسى

 البحيرة
سعد م

 عمارة
      http://bit.do/eUJa7  

 2016مايو  6/10/2019
كمين 
 أمني

 سيناء
نسرين عبد 
هللا سليمان 

 رباع
      http://bit.do/eU7EW  

 كفر الشيخ المنزل 2/5/2019 6/10/2019
ناصر السيد 

 عياد
http://bit.do/eU7LJ   سمدر    

6/12/2019 6/10/2019 
قسم 
شرطة 
 كرموز

 http://bit.do/eU7zH اثناء زيارته لموكلته محامي   عمرو نوهان اإلسكندرية

6/12/2019 6/9/2019 
محطة مترو 

 حلوان
 القاهرة

تقوى عبد 
الناصر عبد 

 هللا
22 

طالبة كلية 
 التربية

 9-6-2019اعتقال تقوى عبد الناصر بيوم االحد 
مساء من محطه مترو انفاق حلوان ،  7الساعه 

تم توقيفها بدعوى االشتباه داخل محطة مترو 
حلوان ثم اقتيادها إلى نقطة الشرطة داخل 
المحطة وبعد قليل خرجت من النقطة بصحبة 

تظرها خارج بوابة المترو حراسة حيث كان ين
سيارة ميكروباص مفيمة عليها ستائر حمراء تم 
وضعها داخل السيارة ومن ثم تم نقلها إلى جهة 

 غير معلومة.. 

http://bit.do/eU7B5 

6/12/2019 
نوفمبر 
2018 

 الجيزة الشارع
حنان عبد 
 هللا علي

      http://bit.do/eU7F5  

6/12/2019 4/17/2019 
الشارع 
 في المرج

 القاهرة
محمد مختار 

 ابراهيم
 http://bit.do/eU7Mg   محاسب  

http://bit.do/eUJa6
http://bit.do/eUJa6
http://bit.do/eUJa6
http://bit.do/eU7EW
http://bit.do/eU7LJ
http://bit.do/eU7zH
http://bit.do/eU7B5
http://bit.do/eU7F5
http://bit.do/eU7Mg


6/12/2019 5/19/2019 

سكنه 
الجامعي 
بمدينة 

 السادات 

 المنوفية
عقبة عالء 

 لبيب
  

طالب جامعة 
 داتالسا

  http://bit.do/eU7MU 

6/13/2019 1/23/2019 

مسجد ابو 
بكر 

الصديق 
بمركز 

 سمالوط 

 المنيا
جمال عبد 
 الناصر سالم

27 

خدمة عمالء 
كوول سنتر 

بشركة 
 كونفرجس

  http://bit.do/eU7P9  

 المقطم المنزل 6/11/2019 6/13/2019
إبراهيم عز 

 الدين
  

مهندس 
وباحث 

 بالمفوضية
  http://bit.do/eU7SM  

6/13/2019 
مارس 
2018 

 غير مذكور منزل
عبد العظيم 
 يسري فوده

      http://bit.do/eU7Us  

 اإلسكندرية المنزل 3/9/2019 6/13/2019
منار عادل 
إبراهيم أبو 

 النجا وطفلها

      http://bit.do/eU7T2  

 اإلسكندرية منزل 6/11/2019 6/14/2019
احمد عبد 

 اللطيف
      http://bit.do/eU7Uj  

 اإلسكندرية لمنز 6/11/2019 6/14/2019
الحسين 
محمد 

 إسماعيل
      http://bit.do/eU7Uj  

 اإلسكندرية منزل 6/11/2019 6/14/2019
طارق 

 الدسوفي
      http://bit.do/eU7Uj  

 اإلسكندرية منزل 6/11/2019 6/14/2019
عمار محمد 

 بي عليحر
      http://bit.do/eU7Uj  

 اإلسكندرية منزل 6/11/2019 6/14/2019
مجدي باهي 

 أبو يونس
      http://bit.do/eU7Uj  

http://bit.do/eU7MU
http://bit.do/eU7P9
http://bit.do/eU7SM
http://bit.do/eU7Us
http://bit.do/eU7T2
http://bit.do/eU7Uj
http://bit.do/eU7Uj
http://bit.do/eU7Uj
http://bit.do/eU7Uj
http://bit.do/eU7Uj


 اإلسكندرية منزل 6/11/2019 6/14/2019
محمد احمد 

 رمضان
      http://bit.do/eU7Uj 

6/14/2019 4/14/2019 

من امام 
مدرسة 

أوالده في 
 المرج

 القاهرة
عبد العزيز 

محمد احمد 
 عبد العزيز

    

ويعاني "عبدالعزيز" من عدة مشاكل صحية 
بالصدر والقولون، ويحتاج لعالج ومتابعة صحية 

بشكل يومي، باإلضافة إلى إصابته بقرح متعددة 
عملية الستئصالها، بالقولون، تحتاج لعمل منظار و

فضاًل عن كونه العائل الوحيد السرته المكونة من 
 أفراد. 5

http://bit.do/eVbqU 

6/14/2019 3/17/2019 
ميدان 
 الساعة

 اإلسكندرية

محمود 
غريب 
محمود 
 قاسم

 http://bit.do/eU7Vm   طالب زراعة  

 المنيا المنزل 4/20/2019 6/15/2019
عاصم احمد 

 مؤنس
  

طالب تجارة 
 األزهر

  http://bit.do/eVmkF  

6/15/2019 6/3/2019 

المنزل في 

العاشر من 
 رمضان

 الشرقية
محمد زكي 
 عبد الحميد

 طبيب عظام  

نصفي،  يعاني الدكتور "محمد زكي" من شلل

كما أنه يعاني من الضغط العالي، ومرض 
 السكري، وعدم إعطائه العالج يهدد حياته

http://bit.do/eVbqi 

6/16/2019 6/15/2019 
المنزل في 

مدينة 
 السادات

 المنوفية
عبد الرحمن 

 عادل عياد
http://bit.do/eVmnG   مهندس    

 أسوان رحلة 9/28/2018 6/16/2019
مصطفى 

 النجار
 http://bit.do/eVmod   طبيب أسنان  

6/17/2019 
ديسمبر 

2018 

مبنى امن 
الدولة 
 بأكتوبر 

 الجيزة
سمير محمد 

 ابو حالوه 
 http://bit.do/eVmoG 2018معتقل من منتصف     

http://bit.do/eVbqU
http://bit.do/eU7Vm
http://bit.do/eVmkF
http://bit.do/eVbqi
http://bit.do/eVmnG
http://bit.do/eVmod
http://bit.do/eVmoG


6/17/2019 5/1/2019 
المنزل في 
 شبراخيت

 اإلسكندرية

إسماعيل 
السيد 

حسن أبو 
 شهبه

  
موجه تربية 

 رياضية
  http://bit.do/eVmCa 

6/17/2019 6/10/2019 
المنزل في 
العاشر من 

 رمضان
 الشرقية

 كمال نبيل
محمد 
عبدهللا 
 فياض

 مهندس 52
ُيعاني من فيروس سي، كما يعاني من مرض 

 السكر وارتفاع بضغط الدم
http://bit.do/eVmwX 

6/17/2019 
نوفمبر 
2017 

 بني سويف  الكلية

عبدهللا 

محمد صادق 
 السيد 

  
طالب تجارة 
 بني سويف

  http://bit.do/eVmFK 

6/18/2019 3/6/2019 
المنزل في 
 عزبة النخل

 القاهرة
محمد حسن 

 محمد عزت
31 

مدرس 
 حاسب آلي

مريض بالقلب والروماتيزم، ويحتاج لتناول األدوية 
 بشكل مستمر.

http://bit.do/eVPtg 

6/20/2019 6/11/2019 
بو منطقة أ

 يوسف 
 اإلسكندرية

محمد باهي 
 أبو يونس

 http://bit.do/eVPwp   مهندس  

6/21/2019 4/16/2019 
مطار 
 القاهرة

 القاهرة
يسري 
 مصطفى

http://bit.do/eVPCG   صحفي    

 وفيةالمن مقر عمله 1/3/2019 6/22/2019
ضياء محمد 

عبد المعطي 
 رجب

      http://bit.do/eVZM2 

 القاهرة المنزل 6/24/2019 6/24/2019

موده اسامه 
عبد العال 

محمد 
 العقباوي 

  
طالبة اعالم 

الجامعة 
 الكندية

القبض عليها رهينة لحين تسليم والدها أسامة 
 نفسه

http://bit.do/eWjXE 

6/25/2019 
 132من 

 يوم

قسم 
شرطة 
 الدقي

 الجيزة
محمد 

إسماعيل 
 سيد حسن

 http://bit.do/eWktZ بعد إخالء السبيل   20

http://bit.do/eVmCa
http://bit.do/eVmwX
http://bit.do/eVmFK
http://bit.do/eVPtg
http://bit.do/eVPwp
http://bit.do/eVPCG
http://bit.do/eVZM2
http://bit.do/eWjXE
http://bit.do/eWktZ


6/25/2019 
 132من 

 يوم

قسم 
شرطة 
 الدقي

 الجيزة
مصطفى 
إسماعيل 
 سيد حسن

 http://bit.do/eWktZ عد إخالء السبيلب   24

 الدقهلية الشارع 4/29/2019 6/25/2019
زياد نبيل 

عبد الباقي 
 الشحات

17 
 2طالب 
 ثانوي

، واختفى 2017سبق اعتقاله في ديسمبر 
يوماً، قضي بعدها حكم  30قسرياً لمدة تزيد 

أحداث  بالحبس لمدة سنة وشهر في سجن
دكرنس وإصالحية المرج، وخرج في فبراير 

 الماضي

http://bit.do/eWkuj 

6/26/2019 6/12/2019 
كمين في 
العاشر من 

 رمضان
 الشرقية

احمد أبو 
طالب 
 إبراهيم

  
مدرس لغة 

 عربية
  http://bit.do/eWRan 

 االسماعيلية قوات األمن  4/3/2019 6/28/2019
عبد هللا 
 شوشه

    
بعد حصوله على البراءة وما يقارب من ست 

 سنوات من الحبس االحتياطي
http://bit.do/eWRzH 

 القاهرة المنزل 3/17/2019 6/28/2019
محمد حسن 

 رجب
      http://bit.do/eWRzN  

6/29/2019 6/26/2019 
قسم 
 الخارجة

الوادي 
 الجديد

احمد 
مصطفى 
 عفيفي

 http://bit.do/eWRCU بعد زيارة والده في سجن الوادي الجديد    

6/29/2019 8/3/2019 
مطار 
 القاهرة

 القاهرة
ياسر محمد 

 ظيمعبد الع
 https://tinyurl.com/y6fjkp22 جاء إلى مصر مرحال من ماليزيا   22

6/29/2019 6/9/2019 
المنزل 
 بدمنهور

 البحيرة

حسن 
حسن 

إسماعيل 
 القاصد

60 

مدير عام 
بالتأمينات 
االجتماعية 

على 
 المعاش

  https://tinyurl.com/y2jd4rae  

 

http://bit.do/eWktZ
http://bit.do/eWkuj
http://bit.do/eWRan
http://bit.do/eWRzH
http://bit.do/eWRzN
http://bit.do/eWRCU
https://tinyurl.com/y6fjkp22
https://tinyurl.com/y2jd4rae


 ظهور بعد اختفاء
 

تاريخ 
 النشر

تاريخ 
 الحدث

 المحافظة مكان الحدث

تاريخ 

االختفاء 
في حالة 

 الظهور

 الرابط مالحظات االسم

4/2/2019 4/2/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

احمد سامح احمد 

 موسي
  https://bit.ly/2FNTUh26  

4/2/2019 4/2/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

احمد شرف الدين 

 محمد
  https://bit.ly/2FNTUh11  

4/2/2019 4/2/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

احمد علي عيسي 

 محمد
  https://bit.ly/2FNTUh14  

4/2/2019 4/2/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
https://bit.ly/2FNTUh13   احمد عيد محمد حامد   القاهرة  

4/2/2019 4/2/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

اسامة صالح عبد 

 الفضيل
  https://bit.ly/2FNTUh12  

4/2/2019 4/2/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
https://bit.ly/2FNTUh7   ايمان احمد رشاد   القاهرة  

4/2/2019 4/2/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

حسين يوسف حسن 

 رمضان
  https://bit.ly/2FNTUh22  

4/2/2019 4/2/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

خالد محمد محمد 

 العطار
  https://bit.ly/2FNTUh15  

https://bit.ly/2FNTUh7
https://bit.ly/2FNTUh7
https://bit.ly/2FNTUh7
https://bit.ly/2FNTUh7
https://bit.ly/2FNTUh7
https://bit.ly/2FNTUh7
https://bit.ly/2FNTUh7
https://bit.ly/2FNTUh7


4/2/2019 4/2/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

رمضان عبد المنجي 

 محمد نوح
  https://bit.ly/2FNTUh9  

4/2/2019 4/2/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
https://bit.ly/2FNTUh28   رمضان محمود عالم   القاهرة  

4/2/2019 4/2/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
https://bit.ly/2FNTUh18   سيد ابراهيم حسن   القاهرة  

4/2/2019 4/2/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
https://bit.ly/2FNTUh30   عادل عباس صابر   القاهرة  

4/2/2019 4/2/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
https://bit.ly/2FNTUh17   عادل محمد صالح   القاهرة  

4/2/2019 4/2/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

عاطف حسب النبي 
 محمد عرفة

  https://bit.ly/2FNTUh19  

4/2/2019 4/2/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
https://bit.ly/2FNTUh20   عاطف حسني عثمان   القاهرة  

4/2/2019 4/2/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

عبد هللا سعد الدين 

 محمد
  https://bit.ly/2FNTUh29  

4/2/2019 4/2/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

 عماد الشبراوي

 الدسوقي
  https://bit.ly/2FNTUh8  

4/2/2019 4/2/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

عمرو موسي احمد 

 موسي
  https://bit.ly/2FNTUh27  

https://bit.ly/2FNTUh7
https://bit.ly/2FNTUh7
https://bit.ly/2FNTUh7
https://bit.ly/2FNTUh7
https://bit.ly/2FNTUh7
https://bit.ly/2FNTUh7
https://bit.ly/2FNTUh7
https://bit.ly/2FNTUh7
https://bit.ly/2FNTUh7
https://bit.ly/2FNTUh7


4/2/2019 4/2/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

حمد عبد محمد ا

 السالم احمد
  https://bit.ly/2FNTUh23  

4/2/2019 4/2/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

محمد خيري احمد عبد 

 هللا
  https://bit.ly/2FNTUh24  

4/2/2019 4/2/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

محمد عزت نصر عبد 

 الحميد
  https://bit.ly/2FNTUh25  

4/2/2019 4/2/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

محمد محمد زكي 

 حسان
  https://bit.ly/2FNTUh16  

4/2/2019 4/2/2019 
ن نيابة أم
 الدولة

   القاهرة
محمد محمود موسي 

 خطاب
  https://bit.ly/2FNTUh10 

4/2/2019 4/2/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

محمود احمد محمد 
 عبد الفتاح

  https://bit.ly/2FNTUh21 

4/3/2019 4/3/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

احمد مصطفي عبد 
 العال

  http://bit.do/eNuej  

4/3/2019 4/3/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
http://bit.do/eNuej   اسالم عرفة عباس   القاهرة  

4/3/2019 4/3/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

السيد محمد محمد 
 السيد

  http://bit.do/eNuej  

https://bit.ly/2FNTUh7
https://bit.ly/2FNTUh7
https://bit.ly/2FNTUh7
https://bit.ly/2FNTUh7
http://bit.do/eNuej
http://bit.do/eNuej
http://bit.do/eNuej


4/3/2019 4/3/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
http://bit.do/eNuej   جمال شحته سالم   القاهرة  

4/3/2019 4/3/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
http://bit.do/eNuej   حاتم سيد علي   القاهرة  

4/3/2019 4/3/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

حسام حسن عبد 
 الناصر حسن

  http://bit.do/eNuej  

4/3/2019 4/3/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

رمضان نادي صالح 
 خلف

  http://bit.do/eNuej  

4/3/2019 4/3/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
http://bit.do/eNuej   ضياء حلمي محسن   القاهرة  

4/3/2019 4/3/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
http://bit.do/eNuej   عادل محمد سعد علي   القاهرة  

4/3/2019 4/3/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

عاطف حسن محمود 
 عثمان

  http://bit.do/eNuej  

4/3/2019 4/3/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

عبد الفتاح ناجي سعد 

 الدين
  http://bit.do/eNuej 

4/3/2019 4/3/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
 http://bit.do/eNuej   يد ابو سريعمجدي س   القاهرة

4/3/2019 4/3/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

محمد حسين الدين 

 الرفاعي
  http://bit.do/eNuej 

http://bit.do/eNuej
http://bit.do/eNuej
http://bit.do/eNuej
http://bit.do/eNuej
http://bit.do/eNuej
http://bit.do/eNuej
http://bit.do/eNuej


4/3/2019 4/3/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
 http://bit.do/eNuej   محمد سعيد عبد هللا   القاهرة

4/3/2019 4/3/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

محي الدين محمد 
 مرسي

  http://bit.do/eNuej  

4/7/2019 4/6/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

جمال محمود محمد 

 سيد
  http://bit.do/eNVyv  

4/7/2019 4/7/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

جمال محمد احمد 

 السيد
  http://bit.do/eNVAm  

4/7/2019 4/7/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

جمال فتحي احمد عبد 

 العال
  http://bit.do/eNVAm  

4/7/2019 4/7/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

د المنعم عبد خالد عب

 الحميد
  http://bit.do/eNVAm  

4/7/2019 4/7/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
http://bit.do/eNVAm   خالد متولي سيد   القاهرة  

4/7/2019 4/7/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
http://bit.do/eNVAm   سيشرين السيد عي   القاهرة  

4/7/2019 4/7/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

شيماء خليل احمد 

 سليمان
  http://bit.do/eNVAm  

4/7/2019 4/7/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
http://bit.do/eNVAm   صابر الحداد علي   القاهرة  

http://bit.do/eNuej
http://bit.do/eNVAm
http://bit.do/eNVAm
http://bit.do/eNVAm
http://bit.do/eNVAm
http://bit.do/eNVAm
http://bit.do/eNVAm
http://bit.do/eNVAm
http://bit.do/eNVAm


4/7/2019 4/7/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

عبد الرحمن احمد 

 محمد سليمان
  http://bit.do/eNVAm  

4/7/2019 4/7/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

عبد العزيز محمد محمد 

 سيد
  http://bit.do/eNVAm  

4/7/2019 4/7/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
http://bit.do/eNVAm   عماد مرجان صبح دياب   القاهرة  

4/7/2019 4/7/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

عمرو سليم احمد 

 سليم
  http://bit.do/eNVAm  

4/7/2019 4/7/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

محمد حنفي احمد عبد 
 العال

  http://bit.do/eNVAm  

4/7/2019 4/7/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
http://bit.do/eNVAm   محمد شعبان بكري   القاهرة  

4/7/2019 4/7/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
http://bit.do/eNVAm   محمد علي علي نادي   القاهرة  

4/7/2019 4/7/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

محمد معوض نور 

 حسن
  http://bit.do/eNVAm  

4/7/2019 4/7/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
 http://bit.do/eNVAm   محمدي رمضان علي   القاهرة

4/7/2019 4/7/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

مصطفي عبد الوهاب 

 اسماعيل
  http://bit.do/eNVAm 

http://bit.do/eNVAm
http://bit.do/eNVAm
http://bit.do/eNVAm
http://bit.do/eNVAm
http://bit.do/eNVAm
http://bit.do/eNVAm
http://bit.do/eNVAm
http://bit.do/eNVAm


4/7/2019 4/7/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

ذ حسام الدين معا

 محمد 
  http://bit.do/eNVAm 

4/7/2019 4/7/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
 http://bit.do/eNVAm   نادية صالح منصور   القاهرة

4/7/2019 4/7/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
 http://bit.do/eNVAm   ناصر رمضان حسن   القاهرة

4/7/2019 4/7/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

ادي محمد عبد ه

 العظيم
  http://bit.do/eNVAm 

4/9/2019 4/9/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

احمد عبد الفتاح 

 ابراهيم كساب
  http://bit.do/eNVEq  

4/9/2019 4/9/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
http://bit.do/eNVEq   احمد فرج حسب هللا   القاهرة  

4/9/2019 4/9/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

احمد محمد محمد 

 سليم
  http://bit.do/eNVEq  

4/9/2019 4/9/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

اشرف محمد ابراهيم 

 رمضان
  http://bit.do/eNVEq  

4/9/2019 4/9/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

تامر احمد عبد الحفيظ 

 علي
  http://bit.do/eNVEq  

4/9/2019 4/9/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
http://bit.do/eNVEq   خالد محمد محمد عبده   القاهرة  

http://bit.do/eNVEq
http://bit.do/eNVEq
http://bit.do/eNVEq
http://bit.do/eNVEq
http://bit.do/eNVEq
http://bit.do/eNVEq


4/9/2019 4/9/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

سعيد خميس عبد 

 الرحمن
  http://bit.do/eNVEq  

4/9/2019 4/9/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

عادل محمد فرغلي 

 سيد
  http://bit.do/eNVEq  

4/9/2019 4/9/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
 4/6/2019 القاهرة

عال متولي السيد 

 محمد عفيفي 
  http://bit.do/eNVCS  

4/9/2019 4/9/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
http://bit.do/eNVEq   عمر محمد احمد امين   القاهرة  

4/9/2019 4/9/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

عمر محمود ابراهيم 
 رزق

  http://bit.do/eNVEq  

4/9/2019 4/9/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

عمرو صالح عثمان او 
 زيد

  http://bit.do/eNVEq  

4/9/2019 4/9/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

عمرو محمود نادي 

 محمود
  http://bit.do/eNVEq  

4/9/2019 4/9/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

كرم محمد جميل 

 طوسون
  http://bit.do/eNVEq  

4/9/2019 4/9/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

محمد احمد فرحات 

 جمعة
  http://bit.do/eNVEq  

http://bit.do/eNVEq
http://bit.do/eNVEq
http://bit.do/eNVEq
http://bit.do/eNVEq
http://bit.do/eNVEq
http://bit.do/eNVEq
http://bit.do/eNVEq
http://bit.do/eNVEq
http://bit.do/eNVEq


4/9/2019 4/9/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

محمد صالح عبد 

 الخالق ابراهيم
  http://bit.do/eNVEq  

4/9/2019 4/9/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

محمد طه فارق عبد 

 الفتاح
  http://bit.do/eNVEq  

4/9/2019 4/9/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

محمد عطيه منصور 

 صالح 
  http://bit.do/eNVEq  

4/9/2019 4/9/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
 http://bit.do/eNVEq   محمد محمد طه   القاهرة

4/9/2019 4/9/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
 http://bit.do/eNVEq   محمد منصور صالح   القاهرة

4/9/2019 4/9/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

محمود عبد الرحمن 
 جمعة قرني

  http://bit.do/eNVEq 

4/9/2019 4/9/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

ياسر محمود عبد 

 المجيد ابو طالب
  http://bit.do/eNVEq 

4/10/2019 4/10/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

احمد محمد عبد العزيز 
 موسي

  http://bit.do/ePgkC  

4/10/2019 4/10/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

خالد محمد عبد 
 المعبود عبد النبي

  http://bit.do/ePgkC  

http://bit.do/eNVEq
http://bit.do/eNVEq
http://bit.do/eNVEq
http://bit.do/ePgkC
http://bit.do/ePgkC


4/10/2019 4/10/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

عبد الرحمن محمد 

 محمود طايع 
  http://bit.do/ePgkC  

4/10/2019 4/10/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
http://bit.do/ePgkC   محمد الطاهر عبد الال   القاهرة  

4/10/2019 4/10/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
http://bit.do/ePgkC   محمد سليمان صديق   القاهرة  

4/10/2019 4/10/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

محمد محمد عفيفي 

 فرغلي
  http://bit.do/ePgkC  

4/10/2019 4/10/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

محمود احمد محمد 

 خضراوي
  http://bit.do/ePgkC  

4/10/2019 4/10/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
 http://bit.do/ePgkC   محمود حسين شاكر   القاهرة

4/10/2019 4/10/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

محمود قرني كامل عبد 

 الوهاب
  http://bit.do/ePgkC 

4/10/2019 4/10/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

محمد مصطفي احمد 
 خضراوي

  http://bit.do/ePgkC 

4/10/2019 4/10/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

يوسف مجدي مصطفي 
 الجندي

  http://bit.do/ePgkC 

http://bit.do/ePgkC
http://bit.do/ePgkC
http://bit.do/ePgkC
http://bit.do/ePgkC
http://bit.do/ePgkC


4/14/2019 4/14/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

ابراهيم علي عبد 
 الرحمن

  http://bit.do/ePyXC  

4/14/2019 4/14/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

احمد على حسن عبد 

 الصادق
  http://bit.do/ePyXC  

4/14/2019 4/14/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
http://bit.do/ePyXC   احمد محمد جاد الحق   القاهرة  

4/14/2019 4/14/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
http://bit.do/ePyXC   البدوي عرفة محمد   القاهرة  

4/14/2019 4/14/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

انس محمد امين عبد 

 هللا
  http://bit.do/ePyXC  

4/14/2019 4/14/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

حسام الدين سعد 

 كمال 
  http://bit.do/ePyXC  

4/14/2019 4/14/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

حسن حسين عبد 

 السيمع محمد
  http://bit.do/ePyXC  

4/14/2019 4/14/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
http://bit.do/ePyXC   خالد ابو حسن علي   القاهرة  

4/14/2019 4/14/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

رضا سيد عبد الفتاح 

 احمد
  http://bit.do/ePyXC  

4/14/2019 4/14/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
http://bit.do/ePyXC   سامح جاد هللا محمد   القاهرة  

http://bit.do/ePyXC
http://bit.do/ePyXC
http://bit.do/ePyXC
http://bit.do/ePyXC
http://bit.do/ePyXC
http://bit.do/ePyXC
http://bit.do/ePyXC
http://bit.do/ePyXC
http://bit.do/ePyXC
http://bit.do/ePyXC


4/14/2019 4/14/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

سيد مصطفى محمد 

 عبد السميع
  http://bit.do/ePyXC  

4/14/2019 4/14/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

عادل محمد محى 

 الدين
  http://bit.do/ePyXC  

4/14/2019 4/14/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

عبد الرحمن احمد 
 طلعت راش

  http://bit.do/ePyXC  

4/14/2019 4/14/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

محمد احمد طه عبد 
 الغنى

  http://bit.do/ePyXC  

4/14/2019 4/14/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

محمد خالد محمد 
 طومان

  http://bit.do/ePyXC  

4/14/2019 4/14/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
 http://bit.do/ePyXC   محمد عثمان حسين   القاهرة

4/14/2019 4/14/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

محمد مصطفي عبد 

 الحافظ
  http://bit.do/ePyXC 

4/14/2019 4/14/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

محمود احمد محمد 

 اسماعيل
  http://bit.do/ePyXC 

4/14/2019 4/14/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
http://bit.do/ePyXC   ياسر احمد احمد علي   القاهرة  

http://bit.do/ePyXC
http://bit.do/ePyXC
http://bit.do/ePyXC
http://bit.do/ePyXC
http://bit.do/ePyXC
http://bit.do/ePyXC


4/17/2019 4/17/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

ابراهيم محمد احمد 

 حسن
  https://bit.ly/2ZlT1VV  

4/17/2019 4/17/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

احمد صالح عبد العال 

 محمد
  https://bit.ly/2ZlT1VV  

4/17/2019 4/17/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

احمد محمد سالمة 

 عطيه
  https://bit.ly/2ZlT1VV  

4/17/2019 4/17/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

احمد محمد عبد 
 الحفيظ علي

  https://bit.ly/2ZlT1VV  

4/17/2019 4/17/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
https://bit.ly/2ZlT1VV   السيد احمد عبد الفتاح   القاهرة  

4/17/2019 4/17/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
https://bit.ly/2ZlT1VV   السيد عرفة عبد الغني   القاهرة  

4/17/2019 4/17/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

خالد رمضان حسن جاد 
 هللا

  https://bit.ly/2ZlT1VV  

4/17/2019 4/17/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
https://bit.ly/2ZlT1VV   خالد عواد جميل   القاهرة  

4/17/2019 4/17/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
https://bit.ly/2ZlT1VV   رمضان سيد عشري    القاهرة  

https://bit.ly/2ZlT1VV
https://bit.ly/2ZlT1VV
https://bit.ly/2ZlT1VV
https://bit.ly/2ZlT1VV
https://bit.ly/2ZlT1VV
https://bit.ly/2ZlT1VV
https://bit.ly/2ZlT1VV
https://bit.ly/2ZlT1VV
https://bit.ly/2ZlT1VV


4/17/2019 4/17/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

سالم محمد سالم 

 فرغلي
  https://bit.ly/2ZlT1VV  

4/17/2019 4/17/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

سعيد محمد حامد 

 احمد
  https://bit.ly/2ZlT1VV  

4/17/2019 4/17/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

سعيد محمد عبد 

 العليم
  https://bit.ly/2ZlT1VV  

4/17/2019 4/17/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

حمد سيد فتحي ا

 درويش
  https://bit.ly/2ZlT1VV  

4/17/2019 4/17/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

صالح الدين احمد 

 محمد
  https://bit.ly/2ZlT1VV  

4/17/2019 4/17/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
https://bit.ly/2ZlT1VV   الح محمود موسيص   القاهرة  

4/17/2019 4/17/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
https://bit.ly/2ZlT1VV   عاطف حسن رستم   القاهرة  

4/17/2019 4/17/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

التواب محمد  عبد

 حسانين
  https://bit.ly/2ZlT1VV  

4/17/2019 4/17/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

عبد الحميد محمد 

 صالح علي
  https://bit.ly/2ZlT1VV  

https://bit.ly/2ZlT1VV
https://bit.ly/2ZlT1VV
https://bit.ly/2ZlT1VV
https://bit.ly/2ZlT1VV
https://bit.ly/2ZlT1VV
https://bit.ly/2ZlT1VV
https://bit.ly/2ZlT1VV
https://bit.ly/2ZlT1VV
https://bit.ly/2ZlT1VV


4/17/2019 4/17/2019 
نيابة أمن 

 لةالدو
   القاهرة

عبد الرحمن حامد عبد 

 الباقي
  https://bit.ly/2ZlT1VV  

4/17/2019 4/17/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

عبد الرحمن ربيع سيد 

 عواد
  https://bit.ly/2ZlT1VV  

4/17/2019 4/17/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
https://bit.ly/2ZlT1VV   عبد هللا ابراهيم جمعة   القاهرة  

4/17/2019 4/17/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

عالء الدين احمد 

 مصطفي
  https://bit.ly/2ZlT1VV  

4/17/2019 4/17/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
https://bit.ly/2ZlT1VV   علي كامل عبد الرحمن   القاهرة  

4/17/2019 4/17/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

عمرو حسونة عبد 

 الهادي
  https://bit.ly/2ZlT1VV  

4/17/2019 4/17/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

عمرو محمد حنفي 

 محمود
  https://bit.ly/2ZlT1VV  

4/17/2019 4/17/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

محروس ابراهيم محمد 
 حسن

  https://bit.ly/2ZlT1VV  

4/17/2019 4/17/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

محمد رفعت عبد 
 الحميد

  https://bit.ly/2ZlT1VV  

4/17/2019 4/17/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
https://bit.ly/2ZlT1VV   محمد طه احمد امين   القاهرة  

https://bit.ly/2ZlT1VV
https://bit.ly/2ZlT1VV
https://bit.ly/2ZlT1VV
https://bit.ly/2ZlT1VV
https://bit.ly/2ZlT1VV
https://bit.ly/2ZlT1VV
https://bit.ly/2ZlT1VV
https://bit.ly/2ZlT1VV
https://bit.ly/2ZlT1VV
https://bit.ly/2ZlT1VV


4/17/2019 4/17/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

محمد عبد الحليم 

 موسي علي
  https://bit.ly/2ZlT1VV  

4/17/2019 4/17/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

محمد عبد الحليم 

 موسي علي
  https://bit.ly/2ZlT1VV  

4/17/2019 4/17/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

محمد محمد السيد 
 مصطفي

  https://bit.ly/2ZlT1VV  

4/17/2019 4/17/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

محمدي محمد محمد 

 عفيفي
  https://bit.ly/2ZlT1VV  

4/17/2019 4/17/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

محمود ابراهيم محمد 

 احمد
  https://bit.ly/2ZlT1VV  

4/17/2019 4/17/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
https://bit.ly/2ZlT1VV   محمود محمد خلف   القاهرة  

4/17/2019 4/17/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
https://bit.ly/2ZlT1VV   محمود محمود عطيه   القاهرة  

4/17/2019 4/17/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

مصطفي محمد حسن 

 حمدا
  https://bit.ly/2ZlT1VV 

4/18/2019 4/18/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

عالء الدين عبدالظاهر 

 احمد
  http://bit.do/eP6NU  

https://bit.ly/2ZlT1VV
https://bit.ly/2ZlT1VV
https://bit.ly/2ZlT1VV
https://bit.ly/2ZlT1VV
https://bit.ly/2ZlT1VV
https://bit.ly/2ZlT1VV
https://bit.ly/2ZlT1VV
http://bit.do/eP6NU


http://bit.do/eP6Rz   احمد عبد الحافظ 4/5/2019 الشرقية نيابة ديرب نجم 4/18/2019 4/19/2019  

4/25/2019 4/25/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
 3/16/2019 القاهرة

االء السيد علي 

 ابراهيم
  http://bit.do/eQPkF  

4/27/2019 4/27/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
 http://bit.do/eQYof   ابراهيم رجب سالم   القاهرة

4/27/2019 4/27/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

احمد حسن عبد الفتاح 
 علي

  http://bit.do/eQYof  

4/27/2019 4/27/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
http://bit.do/eQYof   احمد شريف محمد   القاهرة  

4/27/2019 4/27/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

اسماعيل محمود 
 اسماعيل

  http://bit.do/eQYof  

4/27/2019 4/27/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

السيد منصور عبد 
 السالم

  http://bit.do/eQYof  

4/27/2019 4/27/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

حسام حلمي عبد 
 العزيز

  http://bit.do/eQYof  

4/27/2019 4/27/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

حسن هشام جمال 
 احمد

  http://bit.do/eQYof  

4/27/2019 4/27/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

حمدي محمد عبد 

 المقصود
  http://bit.do/eQYof  

http://bit.do/eP6Rz
http://bit.do/eQPkF
http://bit.do/eQYof
http://bit.do/eQYof
http://bit.do/eQYof
http://bit.do/eQYof
http://bit.do/eQYof
http://bit.do/eQYof
http://bit.do/eQYof


4/27/2019 4/27/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

دولت يحي احمد 

 حسن
  http://bit.do/eQYof  

4/27/2019 4/27/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
http://bit.do/eQPub   زوج ميادة حسن زياد  3/20/2019 القاهرة  

4/27/2019 4/27/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
http://bit.do/eQYof   طه محمد عبد الوهاب   القاهرة  

4/27/2019 4/27/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

عادل محمد ابراهيم 
 عيسي

  http://bit.do/eQYof  

4/27/2019 4/27/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

عبد التواب جمعة عبد 
 الواحد

  http://bit.do/eQYof  

4/27/2019 4/27/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

عبد الحميد محمد امير 

 سالم
  http://bit.do/eQYof  

4/27/2019 4/27/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

عبد هللا سعد 

 الدسوقي
  http://bit.do/eQYof  

4/27/2019 4/27/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

عبد المنعم اسماعيل 

 محمد علي
  http://bit.do/eQYof  

4/27/2019 4/27/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

علي محمد عباس 

 دسوقي
  http://bit.do/eQYof  

4/27/2019 4/27/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
http://bit.do/eQYof   عيد خليل محمد عرفة   القاهرة  

http://bit.do/eQYof
http://bit.do/eQYof
http://bit.do/eQYof
http://bit.do/eQYof
http://bit.do/eQYof
http://bit.do/eQYof
http://bit.do/eQYof
http://bit.do/eQYof
http://bit.do/eQYof
http://bit.do/eQYof


4/27/2019 4/27/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
http://bit.do/eQYof   كريم ياسر علي علي   القاهرة  

4/27/2019 4/27/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

مجدي ابراهيم علي 
 مصطفي

  http://bit.do/eQYof  

4/27/2019 4/27/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

محمد السوقي محمد 
 فرج

  http://bit.do/eQYof  

4/27/2019 4/27/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

محمود احمد احمد 

 ابراهيم
  http://bit.do/eQYof  

4/27/2019 4/27/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

محمود عادل سامي 

 السيد
  http://bit.do/eQYof  

4/27/2019 4/27/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

محمود محمد سعيد 

 علي
  http://bit.do/eQYof  

4/27/2019 4/27/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

مصطفى امام عبد 

 الفضيل
  http://bit.do/eQYof  

4/27/2019 4/27/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
 http://bit.do/eQYof   نادر محمد علي موافي   القاهرة

5/1/2019 29-Apr 
نيابة أمن 

 الدولة العليا
 http://bit.do/eRujm   عبير الصفتي 4/22/2019 القاهرة

5/2/2019 13-May ساره السعيد 4/27/2019 الدقهلية نيابة المنصورة   http://bit.do/eRJkK 

http://bit.do/eQYof
http://bit.do/eQYof
http://bit.do/eQYof
http://bit.do/eQYof
http://bit.do/eQYof
http://bit.do/eQYof
http://bit.do/eQYof


5/5/2019 5/5/2019 
نيابة أمن 

 الدولة العليا
   القاهرة

محمد هريدي محمود 

 محمد
  http://bit.do/eRJoZ 

5/5/2019 5/5/2019 
نيابة أمن 

 الدولة العليا
 http://bit.do/eRJoZ   فارس سعد عبد المنعم   القاهرة

5/5/2019 5/5/2019 
نيابة أمن 
 الدولة العليا

 http://bit.do/eRJoZ   مد إبراهيم فايزمح   القاهرة

5/5/2019 5/5/2019 
نيابة أمن 
 الدولة العليا

 http://bit.do/eRJoZ   كامل كامل عبد الحليم   القاهرة

5/5/2019 5/5/2019 
نيابة أمن 

 الدولة العليا
   القاهرة

هناد حسن أمين 

 المندوه يوسف
  http://bit.do/eRJoZ 

5/5/2019 5/5/2019 
يابة أمن ن

 الدولة العليا
   القاهرة

أشرف بسطاوي 

 بسطاوي علي
  http://bit.do/eRJoZ 

5/5/2019 5/5/2019 
نيابة أمن 
 الدولة العليا

   القاهرة
محمد ياسين عبد 

 المحسن حسن
  http://bit.do/eRJoZ 

5/5/2019 5/5/2019 
نيابة أمن 
 الدولة العليا

   القاهرة
عمار ياسر أبو اليزيد 

 ودمحم
  http://bit.do/eRJoZ 

5/5/2019 5/5/2019 
نيابة أمن 
 الدولة العليا

 http://bit.do/eRJoZ   فهمي محمد بيومي   القاهرة



5/5/2019 5/5/2019 
نيابة أمن 
 الدولة العليا

 http://bit.do/eRJoZ   إسماعيل حنفي محمد   القاهرة

5/5/2019 5/5/2019 
نيابة أمن 
 الدولة العليا

   هرةالقا
طارق سعد أمين أبو 

 زيد
  http://bit.do/eRJoZ 

5/5/2019 5/5/2019 
نيابة أمن 

 الدولة العليا
   القاهرة

محمد عبد المجيد 

 حسن علي
  http://bit.do/eRJoZ 

5/5/2019 5/5/2019 
نيابة أمن 

 الدولة العليا
   القاهرة

عادل أحمد فايز عبد 

 الحليم
  http://bit.do/eRJoZ 

5/5/2019 5/5/2019 
نيابة أمن 
 الدولة العليا

   القاهرة
محمد رضا إسماعيل 

 عبد المطلب
  http://bit.do/eRJoZ 

5/5/2019 5/5/2019 
نيابة أمن 
 الدولة العليا

 http://bit.do/eRJoZ   علي محمد عزت أنس   القاهرة

5/5/2019 5/5/2019 
نيابة أمن 

 الدولة العليا
   القاهرة

الحميد أحمد بدوي عبد 

 منصور
  http://bit.do/eRJoZ 

5/5/2019 5/5/2019 
نيابة أمن 

 الدولة العليا
 http://bit.do/eRJoZ   خلف محمود موسي   القاهرة

5/5/2019 5/5/2019 
نيابة أمن 

 الدولة العليا
   القاهرة

مسعود علي مسعود 

 حميدة
  http://bit.do/eRJoZ 



5/5/2019 5/5/2019 
نيابة أمن 

 ة العلياالدول
   القاهرة

محمود أحمد محمود 

 عبد الرحمن
  http://bit.do/eRJoZ 

5/5/2019 5/5/2019 
نيابة أمن 

 الدولة العليا
   القاهرة

وليد حسين محمد 

 حسين
  http://bit.do/eRJoZ 

5/5/2019 5/5/2019 
نيابة أمن 

 الدولة العليا
   القاهرة

أحمد محمد جمال 

 أحمد
  http://bit.do/eRJoZ 

5/5/2019 5/5/2019 
نيابة أمن 
 الدولة العليا

   القاهرة
عادل محمد فهمي 

 السيد
  http://bit.do/eRJoZ 

5/5/2019 5/5/2019 
نيابة أمن 
 الدولة العليا

   القاهرة
أحمد محمد محمد 

 شاهين
  http://bit.do/eRJoZ 

5/5/2019 5/5/2019 
نيابة أمن 

 الدولة العليا
   القاهرة

د أمين أمير محم

 عيسي
  http://bit.do/eRJoZ 

5/5/2019 5/5/2019 
نيابة أمن 

 الدولة العليا
   القاهرة

محمد شحاته ذكي 

 محمد
  http://bit.do/eRJoZ 

5/5/2019 5/5/2019 
نيابة أمن 

 الدولة العليا
   القاهرة

محمد عبد العظيم 

 حسن أحمد
  http://bit.do/eRJoZ 



5/5/2019 5/5/2019 
ن نيابة أم

 الدولة العليا
   القاهرة

عبد القوى فتح هللا 

 رياض
  http://bit.do/eRJoZ 

5/5/2019 5/5/2019 
نيابة أمن 

 الدولة العليا
 http://bit.do/eRJoZ   أحمد عابد أحمد محمد   القاهرة

5/5/2019 5/5/2019 
نيابة أمن 

 الدولة العليا
   القاهرة

أحمد سميح صادق 

 شلقامي
  http://bit.do/eRJoZ 

5/5/2019 5/5/2019 
نيابة أمن 

 الدولة العليا
   القاهرة

سعيد يحي محمد 

 سيد
  http://bit.do/eRJoZ 

5/5/2019 5/5/2019 
نيابة أمن 
 الدولة العليا

   القاهرة
خالد متولي مصطفي 

 حسن
  http://bit.do/eRJoZ 

5/5/2019 5/5/2019 
نيابة أمن 
 الدولة العليا

   القاهرة
صطفي محمد محمد م

 عبد المجيد
  http://bit.do/eRJoZ 

5/5/2019 5/5/2019 
نيابة أمن 

 الدولة العليا
 http://bit.do/eRJoZ   حسن أحمد محمد عمر   القاهرة

5/5/2019 5/5/2019 
نيابة أمن 

 الدولة العليا
 http://bit.do/eRJoZ   أحمد مراد مراد معين   القاهرة

5/5/2019 5/5/2019 
أمن نيابة 

 الدولة العليا
   القاهرة

عمر عبد الفتاح عبد 

 المقصود العزب
  http://bit.do/eRJoZ 



5/5/2019 5/5/2019 
نيابة أمن 

 الدولة العليا
   القاهرة

أحمد سالم عيسي 

 محمود
  http://bit.do/eRJoZ 

5/5/2019 5/5/2019 
نيابة أمن 

 الدولة العليا
   القاهرة

عثمان علي عبد 

 حالباقي صال
  http://bit.do/eRJoZ 

5/5/2019 5/5/2019 
نيابة أمن 

 الدولة العليا
   القاهرة

وائل السيد إبراهيم 

 محمد
  http://bit.do/eRJoZ 

5/5/2019 5/5/2019 
نيابة أمن 
 الدولة العليا

   القاهرة
الزهراء عبد المجيد 

 محمد حسان
  http://bit.do/eRJoZ 

5/5/2019 5/5/2019 
نيابة أمن 
 الدولة العليا

   القاهرة
ميادة حسن دياب 

 عوض هللا
  http://bit.do/eRJoZ 

5/5/2019 5/5/2019 
نيابة أمن 
 الدولة العليا

 http://bit.do/eRJoZ   عبير هشام محمد   القاهرة

5/5/2019 5/5/2019 
نيابة أمن 

 الدولة العليا
   القاهرة

ناهد محمود محمود 

 حسين
  http://bit.do/eRJoZ 

5/5/2019 5/4/2019 
نيابة أمن 

 الدولة العليا
   القاهرة

عمرو عبد الفتاح عبد 

 المقصود علي حسن
  http://bit.do/eRP3n 

 http://bit.do/eScwh   محمد غريب ذارع 5/4/2019 القاهرة نيابة مدينة نصر 5/8/2019 5/8/2019



 1/28/2019 الشرقية نيابة الزقازيق 5/9/2019 5/10/2019
مد مجدي محمد مح

 حسين

بعد 

حصوله 

على 
 البراءة

http://bit.do/eScza 

5/10/2019 5/10/2019 
نيابة أمن 

 الدولة العليا
   القاهرة

ضياء الدين طارق 

 محمود محمد
  http://bit.do/eScym 

5/10/2019 5/10/2019 
نيابة أمن 

 الدولة العليا
   القاهرة

فتح هللا عبد العزيز 

 محمد 
  http://bit.do/eScym 

5/10/2019 5/10/2019 
نيابة أمن 

 الدولة العليا
   القاهرة

مصطفى محمد فوزى 

 رزق
  http://bit.do/eScym 

5/10/2019 5/10/2019 
نيابة أمن 

 الدولة العليا
 http://bit.do/eScym   إسالم عادل محمد طه   القاهرة

5/10/2019 5/10/2019 
نيابة أمن 

 الدولة العليا
   القاهرة

صبرى محمد صبرى 

 محمد
  http://bit.do/eScym 

5/10/2019 5/10/2019 
نيابة أمن 

 الدولة العليا
   القاهرة

مصطفى محمد عبد 

 العظيم
  http://bit.do/eScym 

5/10/2019 5/10/2019 
نيابة أمن 
 الدولة العليا

   القاهرة
تامر محمد محمد 

 يوسف
  http://bit.do/eScym 

5/10/2019 5/10/2019 
نيابة أمن 
 الدولة العليا

   القاهرة
محمود محمد سليمان 

 سالمة
  http://bit.do/eScym 



5/10/2019 5/10/2019 
نيابة أمن 
 الدولة العليا

 http://bit.do/eScym   خالد حسن رفاعي   القاهرة

5/10/2019 5/10/2019 
نيابة أمن 
 الدولة العليا

 http://bit.do/eScym   أحمد خالد مرتضى   القاهرة

5/10/2019 5/10/2019 
نيابة أمن 
 الدولة العليا

 http://bit.do/eScym   كريم محمد السيد عمر   القاهرة

5/10/2019 5/10/2019 
نيابة أمن 

 الدولة العليا
   القاهرة

محمد جمال برهام 

 المتولي
  http://bit.do/eScym 

5/10/2019 5/10/2019 
نيابة أمن 

 االدولة العلي
   القاهرة

محمد عبد هللا محمد 

 حسين
  http://bit.do/eScym 

5/10/2019 5/10/2019 
نيابة أمن 

 الدولة العليا
   القاهرة

وائل محمد محمد 

 عيسوى
  http://bit.do/eScym 

5/10/2019 5/10/2019 
نيابة أمن 

 الدولة العليا
 http://bit.do/eScym   حمدى عادل سليمان   القاهرة

5/10/2019 5/10/2019 
نيابة أمن 

 الدولة العليا
   القاهرة

صالح أحمد محمد 

 إبراهيم
  http://bit.do/eScym 

5/10/2019 5/10/2019 
نيابة أمن 

 الدولة العليا
 http://bit.do/eScym   سيد مصطفى عبد ربه   القاهرة

5/10/2019 5/10/2019 
نيابة أمن 

 الدولة العليا
   القاهرة

انين عادل محمد حس

 على
  http://bit.do/eScym 



5/10/2019 5/10/2019 
نيابة أمن 

 الدولة العليا
   القاهرة

سعيد سالمة مصطفى 

 إبراهيم
  http://bit.do/eScym 

5/10/2019 5/10/2019 
نيابة أمن 

 الدولة العليا
   القاهرة

محمد أحمد كامل عبد 

 العظيم
  http://bit.do/eScym 

5/12/2019 5/12/2019 
نيابة أمن 

 الدولة العليا
   القاهرة

آالء هشام عبد هللا عبد 

 العاطي
  http://bit.do/eSkMg 

5/12/2019 5/12/2019 
نيابة أمن 
 الدولة العليا

 http://bit.do/eSkMg   أماني أحمد علي أحمد   القاهرة

5/12/2019 5/12/2019 
نيابة أمن 

 الدولة العليا
   القاهرة

ندا محمد بسيوني 

 حمدأ
  http://bit.do/eSkMg 

5/12/2019 5/12/2019 
نيابة أمن 

 الدولة العليا
 http://bit.do/eSkMg   تغريد نوح أحمد علي    القاهرة

5/12/2019 5/12/2019 
نيابة أمن 

 الدولة العليا
   القاهرة

محمد خميس قرني 

 محمد
  http://bit.do/eSkMg 

5/12/2019 5/12/2019 
نيابة أمن 

 ة العلياالدول
   القاهرة

محمد عبد هللا محجوب 
 علي

  http://bit.do/eSkMg 

5/12/2019 5/12/2019 
نيابة أمن 
 الدولة العليا

   القاهرة
سمير أحمد أحمد 

 محمود
  http://bit.do/eSkMg 



5/12/2019 5/12/2019 
نيابة أمن 

 الدولة العليا
   القاهرة

محمد أحمد عبد الرازق 

 سيد
  http://bit.do/eSkMg 

5/12/2019 5/12/2019 
نيابة أمن 

 الدولة العليا
   القاهرة

حسن عبد الحميد 

 محمد حسن
  http://bit.do/eSkMg 

5/12/2019 5/12/2019 
نيابة أمن 

 الدولة العليا
   القاهرة

محمود حسين محمد 

 سيد
  http://bit.do/eSkMg 

5/12/2019 5/12/2019 
نيابة أمن 

 الدولة العليا
   هرةالقا

عبد الرحمن محمد عبد 

 اللطيف محمد
  http://bit.do/eSkMg 

5/12/2019 5/12/2019 
نيابة أمن 

 الدولة العليا
   القاهرة

معتز محمد أحمد عبد 

 النبي
  http://bit.do/eSkMg 

5/12/2019 5/12/2019 
نيابة أمن 

 الدولة العليا
   القاهرة

نبيل فاروق جابر 

 إسماعيل
  http://bit.do/eSkMg 

5/12/2019 5/12/2019 
نيابة أمن 
 الدولة العليا

 http://bit.do/eSkMg   عاطف محمد محروس   القاهرة

5/12/2019 5/12/2019 
نيابة أمن 
 الدولة العليا

   القاهرة
هشام محمد محمود 

 سعيد
  http://bit.do/eSkMg 



5/12/2019 5/12/2019 
نيابة أمن 

 الدولة العليا
   القاهرة

ل عادل علي جال

 حسني
  http://bit.do/eSkMg 

5/12/2019 5/12/2019 
نيابة أمن 

 الدولة العليا
 http://bit.do/eSkMg   علي عبد هللا مصطفى   القاهرة

5/12/2019 5/12/2019 
نيابة أمن 
 الدولة العليا

 http://bit.do/eSkMg   محمد مختار ذكي   القاهرة

5/12/2019 5/12/2019 
 نيابة أمن

 الدولة العليا
   القاهرة

طارق أحمد إبراهيم 

 كامل
  http://bit.do/eSkMg 

5/12/2019 5/12/2019 
نيابة أمن 

 الدولة العليا
   القاهرة

مصطفى جمال 

 حسانين
  http://bit.do/eSkMg 

5/12/2019 5/12/2019 
نيابة أمن 
 الدولة العليا

   القاهرة
عادل عبد العزيز محمد 

 عمر
  http://bit.do/eSkMg 

5/12/2019 5/12/2019 
نيابة أمن 

 الدولة العليا
   القاهرة

حسني عبد الرحمن 

 كريم
  http://bit.do/eSkMg 

5/12/2019 5/12/2019 
نيابة أمن 

 الدولة العليا
   القاهرة

حسن أحمد علي 

 أحمد
  http://bit.do/eSkMg 

5/16/2019 5/16/2019 
نيابة أمن 
 الدولة العليا

http://bit.do/eSGq7   هيثم محمدين   القاهرة  

http://bit.do/eSGrK   حذيفة النمر 2/8/2019 الشرقية نيابة ديرب نجم 5/8/2019 5/16/2019  

http://bit.do/eSGsg   صباحي البيطارالسيد ال 2/8/2019 القاهرة نيابة مدينة نصر 5/8/2019 5/16/2019  

http://bit.do/eSGq7
http://bit.do/eSGrK
http://bit.do/eSGsg


5/16/2019 5/16/2019 
نيابة أمن 
 الدولة العليا

http://bit.do/eSGtb   مصطفى ماهر   القاهرة  

5/16/2019 5/16/2019 
نيابة أمن 
 الدولة العليا

 http://bit.do/eSGtb   محمود رانيا   القاهرة

5/17/2019 5/17/2019 
نيابة أمن 
 الدولة العليا

   القاهرة
مصطفى سليمان 

 صديق
  http://bit.do/eSGv3  

5/17/2019 5/17/2019 
نيابة أمن 
 الدولة العليا

   القاهرة
عماد محمد عبد 

 الحميد
  http://bit.do/eSGv4  

5/17/2019 5/17/2019 
نيابة أمن 
 الدولة العليا

http://bit.do/eSGv5   كامل إبراهيم علي   القاهرة  

5/17/2019 5/17/2019 
نيابة أمن 
 الدولة العليا

   القاهرة
محمد أحمد محمد 

 عوض
  http://bit.do/eSGv6  

5/17/2019 5/17/2019 
نيابة أمن 

 الدولة العليا
   القاهرة

خالد عبد النبي محمد 

 جاد هللا
  http://bit.do/eSGv7  

5/17/2019 5/17/2019 
نيابة أمن 

 الدولة العليا
   القاهرة

أبو  صالح محمد عثمان

 زيد
  http://bit.do/eSGv8  

5/17/2019 5/17/2019 
نيابة أمن 

 الدولة العليا
   القاهرة

شهاب محمد ثابت 

 عوض
  http://bit.do/eSGv9  

5/17/2019 5/17/2019 
نيابة أمن 

 الدولة العليا
   القاهرة

د محمد تمام سي

 إبراهيم
  http://bit.do/eSGv10  

http://bit.do/eSGtb
http://bit.do/eSGv3
http://bit.do/eSGv3
http://bit.do/eSGv3
http://bit.do/eSGv3
http://bit.do/eSGv3
http://bit.do/eSGv3
http://bit.do/eSGv3
http://bit.do/eSGv3


5/17/2019 5/17/2019 
نيابة أمن 
 الدولة العليا

http://bit.do/eSGv11   جمعة محمود قاسم   القاهرة  

5/17/2019 5/17/2019 
نيابة أمن 
 الدولة العليا

   قاهرةال
محمد أحمد محمد 

 الصعيدي
  http://bit.do/eSGv12  

5/17/2019 5/17/2019 
نيابة أمن 
 الدولة العليا

http://bit.do/eSGv13   حسن شاكر سيد طه   القاهرة  

5/17/2019 5/17/2019 
نيابة أمن 

 ة العلياالدول
   القاهرة

عبد العزيز محمد 
 مصطفى

  http://bit.do/eSGv15  

5/17/2019 5/17/2019 
نيابة أمن 
 الدولة العليا

   القاهرة
أيمن عبد الرحيم محمد 

 محمد
  http://bit.do/eSGv16  

5/17/2019 5/17/2019 
نيابة أمن 
 الدولة العليا

http://bit.do/eSGv17   حسين على حسين   القاهرة  

5/17/2019 5/17/2019 
نيابة أمن 
 الدولة العليا

http://bit.do/eSGv18   أحمد سيد محمد   القاهرة  

5/17/2019 5/17/2019 
نيابة أمن 
 الدولة العليا

   القاهرة
مصطفى محمد محمد 

 إبراهيم
  http://bit.do/eSGv19  

5/17/2019 5/17/2019 
نيابة أمن 
 الدولة العليا

http://bit.do/eSGv20   رضا إبراهيم محمود   القاهرة  

5/17/2019 5/17/2019 
نيابة أمن 
 الدولة العليا

http://bit.do/eSGv21   عثمان على فهمي   القاهرة  

http://bit.do/eSGv3
http://bit.do/eSGv3
http://bit.do/eSGv3
http://bit.do/eSGv3
http://bit.do/eSGv3
http://bit.do/eSGv3
http://bit.do/eSGv3
http://bit.do/eSGv3
http://bit.do/eSGv3
http://bit.do/eSGv3


5/17/2019 5/17/2019 
نيابة أمن 

 الدولة العليا
   القاهرة

عبد الوهاب محمود 

 محمد
  http://bit.do/eSGv22  

5/17/2019 5/17/2019 
نيابة أمن 

 الدولة العليا
http://bit.do/eSGv23   محمد مسعود رياض   القاهرة  

5/17/2019 5/17/2019 
نيابة أمن 
 الدولة العليا

   القاهرة
إسماعيل جمعة سعد 

 علي
  http://bit.do/eSGv24  

5/17/2019 5/17/2019 
نيابة أمن 

 الدولة العليا
   القاهرة

شاكر على محمد 

 حسين
  http://bit.do/eSGv25  

5/17/2019 5/17/2019 
نيابة أمن 

 الدولة العليا
   القاهرة

محمد عبد السالم 

 عامر
  http://bit.do/eSGv26  

5/17/2019 5/17/2019 
نيابة أمن 

 الدولة العليا
   القاهرة

زياد صالح سليمان 

 محمد 
  http://bit.do/eSGv27  

5/17/2019 5/17/2019 
نيابة أمن 

 الدولة العليا
   القاهرة

عادل مصطفى عبد 

 العليم
  http://bit.do/eSGv28  

5/17/2019 5/17/2019 
نيابة أمن 

 الدولة العليا
   القاهرة

محمد صالح الدين 

 عباس
  http://bit.do/eSGv29  

5/17/2019 5/17/2019 
نيابة أمن 

 الدولة العليا
   القاهرة

أدهم محمد حسني 

 أحمد
  http://bit.do/eSGv30  

5/17/2019 5/17/2019 
نيابة أمن 

 الدولة العليا
   القاهرة

على أحمد حلمى 

 محمود
  http://bit.do/eSGv31  

http://bit.do/eSGv3
http://bit.do/eSGv3
http://bit.do/eSGv3
http://bit.do/eSGv3
http://bit.do/eSGv3
http://bit.do/eSGv3
http://bit.do/eSGv3
http://bit.do/eSGv3
http://bit.do/eSGv3
http://bit.do/eSGv3


5/17/2019 5/17/2019 
نيابة أمن 

 الدولة العليا
   القاهرة

م محمد عبد عبد الحلي

 الحليم أحمد
  http://bit.do/eSGv32  

5/17/2019 5/17/2019 
نيابة أمن 

 الدولة العليا
http://bit.do/eSGv33   رحيل عبد الكريم محمد   القاهرة  

5/17/2019 5/17/2019 
نيابة أمن 

 لعلياالدولة ا
   القاهرة

صالح حمدي سليمان 

 منصور
  http://bit.do/eSGv34  

5/17/2019 5/17/2019 
نيابة أمن 
 الدولة العليا

http://bit.do/eSGv35   طارق علي حبيب بكر   القاهرة  

5/17/2019 5/17/2019 
أمن  نيابة

 الدولة العليا
   القاهرة

رجب عليوة محمد 
 حسين

  http://bit.do/eSGv36  

5/17/2019 5/17/2019 
نيابة أمن 
 الدولة العليا

http://bit.do/eSGv37   عالء جاد الرب أبو بكر   القاهرة  

5/17/2019 5/17/2019 
نيابة أمن 
 الدولة العليا

   القاهرة
حمدي محمد السيد 

 علي
  http://bit.do/eSGv38  

5/17/2019 5/17/2019 
نيابة أمن 
 الدولة العليا

   القاهرة
وائل مصطفى عبد 

 الهادى
  http://bit.do/eSGv39  

http://bit.do/eSGwp   أشرف عبد المنعم من شهرين الدقهلية نيابة المنصورة 5/16/2019 5/17/2019  

http://bit.do/eSGv3
http://bit.do/eSGv3
http://bit.do/eSGv3
http://bit.do/eSGv3
http://bit.do/eSGv3
http://bit.do/eSGv3
http://bit.do/eSGv3
http://bit.do/eSGv3
http://bit.do/eSGwp


http://bit.do/eSGwp   هشام مشالي من شهرين الدقهلية نيابة المنصورة 5/16/2019 5/17/2019  

http://bit.do/eSGwp   إسالم الصياد من شهرين الدقهلية نيابة المنصورة 5/16/2019 5/17/2019  

 يوم 270 الشرقية نيابة كفر صقر 5/21/2019 5/21/2019
محمد أحمد محمود 

 فرج بحيرى 
  http://bit.do/eS9N3  

 Jan-11 الجيزة المنزل 5/22/2019 5/23/2019
رحمة عبد هللا عبد 

 الحكيم
  http://bit.do/eTnMb  

5/26/2019 5/26/2019 
نيابة أمن 
 الدولة العليا

   القاهرة
محمود محمد حسن 

 بدوي
  http://bit.do/eTKo3  

5/26/2019 5/26/2019 
نيابة أمن 
 الدولة العليا

   القاهرة
محمد جمال عبد 

 الحميد
  http://bit.do/eTKo4 

5/26/2019 5/26/2019 
نيابة أمن 

 الدولة العليا
   القاهرة

حمدي عبد اللطيف 

 سليمان
  http://bit.do/eTKo5  

5/26/2019 5/26/2019 
نيابة أمن 

 الدولة العليا
http://bit.do/eTKo6   صالح عبد المجيد صالح   القاهرة  

5/26/2019 5/26/2019 
نيابة أمن 
 الدولة العليا

   القاهرة
وحيد مصطفى عبد 

 الكريم
  http://bit.do/eTKo7  

5/26/2019 5/26/2019 
نيابة أمن 
 الدولة العليا

   القاهرة
محمود إسماعيل 

 سليم
  http://bit.do/eTKo8  

http://bit.do/eSGwp
http://bit.do/eSGwp
http://bit.do/eS9N3
http://bit.do/eTnMb
http://bit.do/eTKo3
http://bit.do/eTKo3
http://bit.do/eTKo3
http://bit.do/eTKo3
http://bit.do/eTKo3


5/26/2019 5/26/2019 
نيابة أمن 

 الدولة العليا
   القاهرة

محمد حسن محمد 

 سعد
  http://bit.do/eTKo9  

5/26/2019 5/26/2019 
نيابة أمن 

 الدولة العليا
   القاهرة

محمد أيمن عيسى 

 متولي
  http://bit.do/eTKo10  

5/26/2019 5/26/2019 
نيابة أمن 

 الدولة العليا
   القاهرة

عادل عبد العزيز 

 مصطفى
  http://bit.do/eTKo11  

5/26/2019 5/26/2019 
نيابة أمن 

 الدولة العليا
http://bit.do/eTKo12   محمد عبد العال محمد   القاهرة  

5/26/2019 5/26/2019 
نيابة أمن 

 الدولة العليا
http://bit.do/eTKo13   فتحى عطيه فرج   القاهرة  

5/26/2019 5/26/2019 
نيابة أمن 
 الدولة العليا

   القاهرة
على عبد المنعم 

 يوسف
  http://bit.do/eTKo14  

5/26/2019 5/26/2019 
نيابة أمن 
 الدولة العليا

http://bit.do/eTKo15   عبد هللا أحمد محمود   القاهرة  

 صهيب مجدى محمد   القاهرة نيابة الظاهر 20-23/5 5/27/2019

اخالء 
سبيل ثم 

إخفاء ثم 
ظهور 

على 

قضية 
 جديدة

https://bit.ly/2YXLtYm 

http://bit.do/eTKo3
http://bit.do/eTKo3
http://bit.do/eTKo3
http://bit.do/eTKo3
http://bit.do/eTKo3
http://bit.do/eTKo3
http://bit.do/eTKo3
https://bit.ly/2YXLtYm


 يسرى كمال محمد    القاهرة نيابة الزيتون 20-23/6 5/27/2019

اخالء 
سبيل ثم 

إخفاء ثم 

ظهور 
على 

قضية 
 جديدة

https://bit.ly/2YXLtYm 

 عمر ياسر عبدالنبى    القاهرة نيابة الزيتون 20-23/7 5/27/2019

اخالء 
سبيل ثم 

إخفاء ثم 
ظهور 

على 

قضية 
 جديدة

https://bit.ly/2YXLtYm 

 محمد حسن عبدالفتاح    القاهرة نيابة شبرا 20-23/8 5/27/2019

اخالء 
سبيل ثم 

إخفاء ثم 
ظهور 

على 

قضية 
 جديدة

https://bit.ly/2YXLtYm 

5/27/2019 20-23/9 
نيابة باب 

 الشعرية
 كريم السيد الخولى    القاهرة

اخالء 
ل ثم سبي

إخفاء ثم 
ظهور 

على 

قضية 
 جديدة

https://bit.ly/2YXLtYm 

5/27/2019 20-23/10 
نيابة مصر 

 القديمة
 خالد عبدالمعطى صبره    القاهرة

اخالء 

سبيل ثم 

إخفاء ثم 
ظهور 

على 
قضية 

 جديدة

https://bit.ly/2YXLtYm 

https://bit.ly/2YXLtYm
https://bit.ly/2YXLtYm
https://bit.ly/2YXLtYm
https://bit.ly/2YXLtYm
https://bit.ly/2YXLtYm


https://bit.ly/2HLl8av   عمرو علي الدين   كفر الشيخ نيابة بلطيم 5/28/2019 5/28/2019  

https://bit.ly/2HLl8av   سامح علي الدين   كفر الشيخ نيابة بلطيم 5/28/2019 5/28/2019  

 https://bit.ly/2HLl8av   باسم فؤاد الجداوي   كفر الشيخ نيابة بلطيم 5/28/2019 5/28/2019

5/28/2019 5/26/2019 
امن الدولة 
بالتجمع 

 الخامس

 محمود حسين   القاهرة

اخالء 
سبيل ثم 

ظهور 
على 

قضية 

جديدة 
اثناء انهاء 

إجراءات 
االفراج في 

نيابة امن 

الدولة 
بالتجمع 

 مسالخا

https://bit.ly/2wpOSTK 

http://bit.do/eTVuG   عبد الحميد طارق   القاهرة سجن العقرب 5/31/2019 5/31/2019  

6/1/2019 1/7/2017 
النيابة 

 العسكرية
 ###### القاهرة

محمود احمد محمد ابو 
 ل اللي

محاوله 

قتل النائب 

العام 
المساعد 

اللي هيا 
او  1حسم 

 عسكريا64

http://bit.do/eT99q 

https://bit.ly/2HLl8av
https://bit.ly/2HLl8av
https://bit.ly/2wpOSTK
http://bit.do/eTVuG
http://bit.do/eT99q


6/9/2019 6/9/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
http://bit.do/eUH2x   إبراهيم شحاته أحمد    القاهرة  

6/9/2019 6/9/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

شاكر أحمد عصام 
 محمد

  http://bit.do/eUH2x  

6/9/2019 6/9/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
http://bit.do/eUH2x   فوزي صالح عبد العزيز   القاهرة  

6/9/2019 6/9/2019 
ابة أمن ني

 الدولة
   القاهرة

أحمد علي محمود 

 يوسف
  http://bit.do/eUH2x  

6/9/2019 6/9/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

محمود محمد عبد 

 المنعم علي 
  http://bit.do/eUH2x  

6/9/2019 6/9/2019 
بة أمن نيا

 الدولة
   القاهرة

محمود محمد عيد عبد 

 الغني
  http://bit.do/eUH2x  

6/9/2019 6/9/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

أدهم صالح عبد العزيز 
 صالح

  http://bit.do/eUH2x  

6/9/2019 6/9/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
http://bit.do/eUH2x   محمود زياد عبد الكريم   القاهرة  

6/9/2019 6/9/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
http://bit.do/eUH2x   خالد سعيد خالد   القاهرة  

6/9/2019 6/9/2019 
نيابة أمن 

 لدولةا
   القاهرة

يوسف مصطفي عبد 
 المالك

  http://bit.do/eUH2x  

http://bit.do/eUH2x
http://bit.do/eUH2x
http://bit.do/eUH2x
http://bit.do/eUH2x
http://bit.do/eUH2x
http://bit.do/eUH2x
http://bit.do/eUH2x
http://bit.do/eUH2x
http://bit.do/eUH2x
http://bit.do/eUH2x


6/9/2019 6/9/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

سعيد عبد اللطيف 

 علي
  http://bit.do/eUH2x  

6/9/2019 6/9/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

عبد الرحمن محمد 

 حسن متولى
  http://bit.do/eUH2x  

6/9/2019 6/9/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
http://bit.do/eUH2x   محمد جمال أبو سريع   القاهرة  

6/9/2019 6/9/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   اهرةالق

عرابي سعد محمد 

 الحمولي
  http://bit.do/eUH2x  

6/9/2019 6/9/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
http://bit.do/eUH2x   مجدي محمد نصار   القاهرة  

6/9/2019 6/9/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
http://bit.do/eUH2x   عطيه المتولي عيد   القاهرة  

6/9/2019 6/9/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

عبد هللا حسن عبد 

 اللطيف
  http://bit.do/eUH2x  

6/9/2019 6/9/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

يماني  محمد محمود

 سليم
  http://bit.do/eUH2x  

6/9/2019 6/9/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
http://bit.do/eUH2x   علي وليد على محمد   القاهرة  

6/9/2019 6/9/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

على مصطفى 

 إسماعيل
  http://bit.do/eUH2x  

http://bit.do/eUH2x
http://bit.do/eUH2x
http://bit.do/eUH2x
http://bit.do/eUH2x
http://bit.do/eUH2x
http://bit.do/eUH2x
http://bit.do/eUH2x
http://bit.do/eUH2x
http://bit.do/eUH2x
http://bit.do/eUH2x


6/9/2019 6/9/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
http://bit.do/eUH2x   إبراهيم حسين محمد   القاهرة  

6/9/2019 6/9/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
http://bit.do/eUH2x   نزيه حلمى عبد الغفار   القاهرة  

6/9/2019 6/9/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
http://bit.do/eUH2x   حسن رمضان المتولى   القاهرة  

6/9/2019 6/9/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

صالح محمد محمد 
 طلبة

  http://bit.do/eUH2x  

6/9/2019 6/9/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

عبد المنعم سعيد عبد 
 الغنى

  http://bit.do/eUH2x  

6/9/2019 6/9/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
http://bit.do/eUH2x   أحمد زكريا صديق   القاهرة  

6/9/2019 6/9/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

محمد أحمد محمد 

 رمضان
  http://bit.do/eUH2x  

6/9/2019 6/9/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
http://bit.do/eUH2x   محمود رمضان بدوى   القاهرة  

6/9/2019 6/9/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
http://bit.do/eUH2x   سيد محمد مليجي   القاهرة  

6/9/2019 6/9/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

مايسة عبد الغنى 

 محمد
  http://bit.do/eUH2x  

http://bit.do/eUH2x
http://bit.do/eUH2x
http://bit.do/eUH2x
http://bit.do/eUH2x
http://bit.do/eUH2x
http://bit.do/eUH2x
http://bit.do/eUH2x
http://bit.do/eUH2x
http://bit.do/eUH2x
http://bit.do/eUH2x


6/9/2019 6/9/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
http://bit.do/eUH2x   على محمد شعبان   القاهرة  

6/9/2019 6/9/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

ناصر عبد الباسط 
 السيد

  http://bit.do/eUH2x  

6/9/2019 6/9/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

مصطفى المتولى 
 رمضان

  http://bit.do/eUH2x  

6/9/2019 6/9/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
http://bit.do/eUH2x   سعيد محمد طه على    القاهرة  

6/9/2019 6/9/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

على سيد محمد 
 سليمان

  http://bit.do/eUH2x  

6/9/2019 6/9/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

إسماعيل محمد أحمد 
 إبراهيم

  http://bit.do/eUH2x  

6/9/2019 6/9/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

إبراهيم محمد عباس 

 مجاهد
  http://bit.do/eUH2x  

6/9/2019 6/9/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
http://bit.do/eUH2x   عادل عوض هللا محمد    القاهرة  

6/9/2019 6/9/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
http://bit.do/eUH2x   خالد محمد ذكي سيد   القاهرة  

6/9/2019 6/9/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
http://bit.do/eUH2x   طارق جمعة الدسوقي   القاهرة  

6/9/2019 6/9/2019 
 نيابة أمن

 الدولة
http://bit.do/eUH2x   رمضان فراج الطنطاوي   القاهرة  

http://bit.do/eUH2x
http://bit.do/eUH2x
http://bit.do/eUH2x
http://bit.do/eUH2x
http://bit.do/eUH2x
http://bit.do/eUH2x
http://bit.do/eUH2x
http://bit.do/eUH2x
http://bit.do/eUH2x
http://bit.do/eUH2x
http://bit.do/eUH2x


6/9/2019 6/9/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
http://bit.do/eUH2x   سيد سالمة مرسي   القاهرة  

6/9/2019 6/9/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   رةالقاه

أحمد محمد محمد عبد 
 الفتاح

  http://bit.do/eUH2x  

6/9/2019 6/9/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
http://bit.do/eUH2x   عادل السيد إبراهيم   القاهرة  

6/9/2019 6/9/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
http://bit.do/eUH2x   خالد حسانين طه   القاهرة  

6/9/2019 6/9/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

عبد العظيم محمد عبد 

 المنعم علي
  http://bit.do/eUH2x  

6/9/2019 6/9/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
http://bit.do/eUH2x   محمد محمد إسماعيل   القاهرة  

6/9/2019 6/9/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

عاطف عبد الغني 

 محمد 
  http://bit.do/eUH2x  

6/9/2019 6/9/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

ى محمد مصطف

 محجوب
  http://bit.do/eUH2x  

6/9/2019 6/9/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

محمد جمعة عبد 

 الموجود
  http://bit.do/eUH2x  

6/9/2019 6/9/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
http://bit.do/eUH2x   حسين محمد عويس   القاهرة  

http://bit.do/eUH2x
http://bit.do/eUH2x
http://bit.do/eUH2x
http://bit.do/eUH2x
http://bit.do/eUH2x
http://bit.do/eUH2x
http://bit.do/eUH2x
http://bit.do/eUH2x
http://bit.do/eUH2x
http://bit.do/eUH2x


6/9/2019 6/9/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

أحمد سمير أحمد 

 أحمد
  http://bit.do/eUH2x  

6/9/2019 6/9/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
http://bit.do/eUH2x   على عبد الكريم متولى   القاهرة  

6/9/2019 6/9/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
http://bit.do/eUH2x   رمضان محمد ناصف   القاهرة  

6/9/2019 6/9/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
http://bit.do/eUH2x   ماهر عبد الحى سالم   القاهرة  

6/9/2019 6/9/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

بدر محمود فتحى 
 السيد

  http://bit.do/eUH2x  

6/9/2019 6/9/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

أحمد ياسين على 

 منصور
  http://bit.do/eUH2x  

6/9/2019 6/9/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
http://bit.do/eUH2x   محمد مصطفى عفيفي   القاهرة  

6/9/2019 6/9/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
http://bit.do/eUH2x   خالد عبد الحميد صالح   القاهرة  

6/9/2019 6/9/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

عادل محمد محمد 

 ياسين
  http://bit.do/eUH2x  

6/9/2019 6/9/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
http://bit.do/eUH2x   عبد هللا أيمن عباس   القاهرة  

http://bit.do/eUH2x
http://bit.do/eUH2x
http://bit.do/eUH2x
http://bit.do/eUH2x
http://bit.do/eUH2x
http://bit.do/eUH2x
http://bit.do/eUH2x
http://bit.do/eUH2x
http://bit.do/eUH2x
http://bit.do/eUH2x


6/9/2019 6/9/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

إسماعيل محمود 

 إسماعيل شعبان
  http://bit.do/eUH2x  

6/9/2019 6/9/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
http://bit.do/eUH2x   كريم محمد أبو الفرج   القاهرة  

6/9/2019 6/9/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
http://bit.do/eUH2x   أحمد وحيد المرغنى   القاهرة  

6/9/2019 6/9/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

محمد صالح محمد 

 سليمان
  http://bit.do/eUH2x  

6/9/2019 6/9/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

سيف عبد الحميد عبد 

 الفضيل
  http://bit.do/eUH2x  

6/9/2019 6/9/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
http://bit.do/eUH2x   كارم محمد عيسي   القاهرة  

6/9/2019 6/9/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

محمود حسين جمعة 

 على
  http://bit.do/eUH2x  

6/9/2019 6/9/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

عبد الحميد على عبد 
 الحميد

  http://bit.do/eUH2x  

6/9/2019 6/9/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

محمد جمال عبد الواحد 
 حسن

  http://bit.do/eUH2x  

6/9/2019 6/9/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
http://bit.do/eUH2x   حمدي محمد    القاهرة  

http://bit.do/eUH2x
http://bit.do/eUH2x
http://bit.do/eUH2x
http://bit.do/eUH2x
http://bit.do/eUH2x
http://bit.do/eUH2x
http://bit.do/eUH2x
http://bit.do/eUH2x
http://bit.do/eUH2x
http://bit.do/eUH2x


6/9/2019 6/9/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
http://bit.do/eUH2x   محمد أبو بكر خليل   القاهرة  

6/9/2019 6/9/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

عبد الحليم محمود 
 أحمد

  http://bit.do/eUH2x  

6/9/2019 6/9/2019 
من نيابة أ

 الدولة
   القاهرة

محمد سعد عباس 
 إبراهيم

  http://bit.do/eUH2x  

6/9/2019 6/9/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

أحمد عبد الفتاح على 

 عويس
  http://bit.do/eUH2x  

6/9/2019 6/9/2019 
ن نيابة أم

 الدولة
   القاهرة

محمد فتحى السيد 

 عبد الاله
  http://bit.do/eUH2x  

6/9/2019 6/9/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

كمال عبد السالم عبد 

 الرحيم
  http://bit.do/eUH2x  

6/9/2019 6/9/2019 
بة أمن نيا

 الدولة
   القاهرة

وليد منصور مصطفى 

 سيد
  http://bit.do/eUH2x  

6/9/2019 6/9/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

أحمد محمد سالمة 
 إبراهيم

  http://bit.do/eUH2x  

6/9/2019 6/9/2019 
أمن نيابة 

 الدولة
http://bit.do/eUH2x   جمال عبد الناصر خليل   القاهرة  

6/9/2019 6/9/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
http://bit.do/eUH2x   مصطفى يحي عبده   القاهرة  

http://bit.do/eUH2x
http://bit.do/eUH2x
http://bit.do/eUH2x
http://bit.do/eUH2x
http://bit.do/eUH2x
http://bit.do/eUH2x
http://bit.do/eUH2x
http://bit.do/eUH2x
http://bit.do/eUH2x
http://bit.do/eUH2x


6/9/2019 6/9/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   لقاهرةا

أحمد محمد فتحى 

 عيسي
  http://bit.do/eUH2x  

6/9/2019 6/9/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
http://bit.do/eUH2x   إسالم رمضان أحمد   القاهرة  

6/9/2019 6/9/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

مد جمال فتحى أح

 فرغلى
  http://bit.do/eUH2x  

6/9/2019 6/9/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

سامح عطيه إبراهيم 

 محمود
  http://bit.do/eUH2x  

6/9/2019 6/9/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
http://bit.do/eUH2x   جالل على محمود   القاهرة  

6/9/2019 6/9/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
http://bit.do/eUH2x   رجب على عبد الغفار   القاهرة  

6/9/2019 6/9/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

محمد عبد الرؤوف 

 ناويالش
  http://bit.do/eUH2x  

6/9/2019 6/9/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

محمد أحمد إبراهيم 

 عبد الحميد
  http://bit.do/eUH2x  

6/9/2019 6/9/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

 حمادة مرسي سيد

 أحمد
  http://bit.do/eUH2x  

6/9/2019 6/9/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

السيد على محمد 

 موسي
  http://bit.do/eUH2x  

http://bit.do/eUH2x
http://bit.do/eUH2x
http://bit.do/eUH2x
http://bit.do/eUH2x
http://bit.do/eUH2x
http://bit.do/eUH2x
http://bit.do/eUH2x
http://bit.do/eUH2x
http://bit.do/eUH2x
http://bit.do/eUH2x


6/9/2019 6/9/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
http://bit.do/eUH2x   حامد مصطفى إبراهيم   القاهرة  

6/9/2019 6/9/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
http://bit.do/eUH2x   حسن سليمان خليفة   القاهرة  

6/9/2019 6/9/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
http://bit.do/eUH2x   عماد حماد البسيوني   القاهرة  

6/9/2019 6/9/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

عمرو محمد مهنى 
 صالح

  http://bit.do/eUH2x  

6/9/2019 6/9/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
http://bit.do/eUH2x   على خليل فرغلى   القاهرة  

6/9/2019 6/9/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

محمود السيد محمود 
 مصطفى

  http://bit.do/eUH2x  

6/9/2019 6/9/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
http://bit.do/eUH2x   أشرف سمير إسماعيل   القاهرة  

6/9/2019 6/9/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

محمود أحمد محمد 
 سيد

  http://bit.do/eUH2x  

6/9/2019 6/9/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
http://bit.do/eUH2x   سعد صبحى رمضان   القاهرة  

6/9/2019 6/9/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
http://bit.do/eUH2x   أحمد إسماعيل سعيد   القاهرة  

6/9/2019 6/9/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
http://bit.do/eUH2x   محمد أبو الوفا سيد   القاهرة  

http://bit.do/eUH2x
http://bit.do/eUH2x
http://bit.do/eUH2x
http://bit.do/eUH2x
http://bit.do/eUH2x
http://bit.do/eUH2x
http://bit.do/eUH2x
http://bit.do/eUH2x
http://bit.do/eUH2x
http://bit.do/eUH2x
http://bit.do/eUH2x


6/9/2019 6/9/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
http://bit.do/eUH2x   عبد الجواد أحمد محمد   القاهرة  

6/9/2019 6/9/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
http://bit.do/eUH2x   محمد محمود محمد   القاهرة  

6/9/2019 6/9/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
http://bit.do/eUH2x   أسامة يوسف محمود   القاهرة  

6/9/2019 6/9/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

عماد الدين عبد التواب  

 جمال الدين
  http://bit.do/eUH2x  

6/13/2019 6/13/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
http://bit.do/eU7PJ   عمرو نوهان Jun-10 القاهرة  

6/13/2019 6/13/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

ابراهيم محمد 

 إسماعيل سعد
  http://bit.do/eU7QW  

6/13/2019 6/13/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
http://bit.do/eU7QW   عادل عبد العزيز حسن   القاهرة  

6/13/2019 6/13/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
http://bit.do/eU7QW   عبد الجواد أحمد محمد   القاهرة  

6/13/2019 6/13/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

أسامة يوسف محمود 

 محمد
  http://bit.do/eU7QW  

6/13/2019 6/13/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
http://bit.do/eU7QW   كمال الدين عبد التواب   القاهرة  

http://bit.do/eUH2x
http://bit.do/eUH2x
http://bit.do/eUH2x
http://bit.do/eUH2x
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6/13/2019 6/13/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
http://bit.do/eU7QW   محمد جمال شحته   القاهرة  

6/13/2019 6/13/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

محمد محمود محمد 
 قطب

  http://bit.do/eU7QW  

6/13/2019 6/13/2019 
ابة أمن ني

 الدولة
   القاهرة

إبراهيم علي السيد 

 أحمد
  http://bit.do/eU7QW  

6/13/2019 6/13/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
http://bit.do/eU7QW   حسام محمود سعد   القاهرة  

6/13/2019 6/13/2019 
ن نيابة أم

 الدولة
http://bit.do/eU7QW   محمد سعيد سليمان   القاهرة  

6/13/2019 6/13/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

عبد هللا إسماعيل 
 محمد

  http://bit.do/eU7QW  

6/13/2019 6/13/2019 
نيابة أمن 

 ولةالد
   القاهرة

محمود علي شحاته 

 عبد العال
  http://bit.do/eU7QW  

6/13/2019 6/13/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
http://bit.do/eU7QW   حمدي مجدي حسن   القاهرة  

6/13/2019 6/13/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

محمد علي حسن 

 سعودي
  http://bit.do/eU7QW  

6/13/2019 6/13/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

عبد المالك محمد عبد 

 المالك
  http://bit.do/eU7QW  

http://bit.do/eU7QW
http://bit.do/eU7QW
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6/13/2019 6/13/2019 
نيابة أمن 

 ةالدول
   القاهرة

عبد الرحمن محمد أبو 

 طالب
  http://bit.do/eU7QW  

6/13/2019 6/13/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

زياد مجدي محمد 

 بهنسي
  http://bit.do/eU7QW  

6/13/2019 6/13/2019 
نيابة أمن 

 ولةالد
   القاهرة

عبد هللا محمد علي 

 شحاته
  http://bit.do/eU7QW  

6/13/2019 6/13/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
http://bit.do/eU7QW   أحمد خالد منير عيسي   القاهرة  

6/13/2019 6/13/2019 
نيابة أمن 

 ولةالد
 http://bit.do/eU7QW   عادل حسين سيد   القاهرة

6/26/2019 6/26/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
 6/9/2019 القاهرة

تقوى عبد الناصر عبد 

 هللا
  http://bit.do/eWQ8M  

 محمد يسري   القاهرة المنزل يوم 38من  6/26/2019
إخالء 

 سبيل
http://bit.do/eWQ8r 

6/26/2019 6/25/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
http://bit.do/eWQ8V   قاسم عبد الكافي 6/23/2019 القاهرة  

http://bit.do/eWQ9R   محمد حسن 6/22/2019 الشرقية نيابة أبو حماد 6/26/2019 6/26/2019  

6/26/2019 6/26/2019 
نيابة امن 

 الدولة
http://bit.do/eWRoJ   لؤيا صبري 6/24/2019 القاهرة  

6/27/2019 6/27/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
http://bit.do/eWRo5   مودة العقباوي 6/24/2019 القاهرة  

http://bit.do/eU7QW
http://bit.do/eU7QW
http://bit.do/eU7QW
http://bit.do/eU7QW
http://bit.do/eWQ8M
http://bit.do/eWQ8r
http://bit.do/eWQ8V
http://bit.do/eWQ9R
http://bit.do/eWRoJ
http://bit.do/eWRo5


6/27/2019 6/27/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
http://bit.do/eWRpC   عمر الشنيطي 6/24/2019 القاهرة  

6/28/2019 6/28/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

أحمد أحمد أحمد 
 القاضي

  http://bit.do/eWRz3  

6/28/2019 6/28/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

طه محمد أحمد  

 حسين
  http://bit.do/eWRz4  

6/28/2019 6/28/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
http://bit.do/eWRz5   محمد جابر على    القاهرة  

6/28/2019 6/28/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

أحمد محمود عبد  

 الفتاح محمد
  http://bit.do/eWRz6  

6/28/2019 6/28/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
http://bit.do/eWRz7   يوسف محمد محمد    القاهرة  

6/28/2019 6/28/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

محمد فياض محمد  
 عبد المنعم

  http://bit.do/eWRz8  

6/28/2019 6/28/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

شريف محمد صابر  
 حسين

  http://bit.do/eWRz9  

6/28/2019 6/28/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
http://bit.do/eWRz10   أحمد موافي خلف هللا    القاهرة  

http://bit.do/eWRpC
http://bit.do/eWRz3
http://bit.do/eWRz3
http://bit.do/eWRz3
http://bit.do/eWRz3
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6/28/2019 6/28/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

بالل سعيد محمد  

 خطاب
  http://bit.do/eWRz11  

6/28/2019 6/28/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

عبد النبي سيد أحمد  

 مكاوى
  http://bit.do/eWRz12  

6/28/2019 6/28/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

طه حسن أحمد محمد  
 عويس

  http://bit.do/eWRz13  

6/28/2019 6/28/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
http://bit.do/eWRz14   وجيه محمد كامل    القاهرة  

6/28/2019 6/28/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

مصطفى محمد عبد  
 التواب

  http://bit.do/eWRz15  

6/28/2019 6/28/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
http://bit.do/eWRz16   السادات إبراهيم على    القاهرة  

6/28/2019 6/28/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

عبد الرحمن أسامة  
 محمد

  http://bit.do/eWRz17  

6/28/2019 6/28/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

محمد سيف الدين  
 محمد

  http://bit.do/eWRz18  

6/28/2019 6/28/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

أسامة هشام عبد  
 الناصر

  http://bit.do/eWRz19  

http://bit.do/eWRz3
http://bit.do/eWRz3
http://bit.do/eWRz3
http://bit.do/eWRz3
http://bit.do/eWRz3
http://bit.do/eWRz3
http://bit.do/eWRz3
http://bit.do/eWRz3
http://bit.do/eWRz3


6/28/2019 6/28/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

خالد محمد محمد  

 مصطفى
  http://bit.do/eWRz20  

6/28/2019 6/28/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
http://bit.do/eWRz21   عادل حسنى عبد هللا    القاهرة  

6/28/2019 6/28/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

أحمد عبد الجليل  

 حسين
  http://bit.do/eWRz22  

6/28/2019 6/28/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

قاسم محروس عبد  

 الكافي
  http://bit.do/eWRz23  

6/28/2019 6/28/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

أحمد عبد القادر تمام  

 عالم
  http://bit.do/eWRz24  

6/28/2019 6/28/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

أسامة عبد العال  

 محمد
  http://bit.do/eWRz25  

6/28/2019 6/28/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

خالد أحمد أحمد أبو  

 شادي
  http://bit.do/eWRz26  

6/28/2019 6/28/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

مصطفى عبد المعز  

 أحمدعبد الستار 
  http://bit.do/eWRz27  

6/28/2019 6/28/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

هشام فؤاد محمد عبد  
 الحليم

  http://bit.do/eWRz28  

http://bit.do/eWRz3
http://bit.do/eWRz3
http://bit.do/eWRz3
http://bit.do/eWRz3
http://bit.do/eWRz3
http://bit.do/eWRz3
http://bit.do/eWRz3
http://bit.do/eWRz3
http://bit.do/eWRz3


6/28/2019 6/28/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

محمد  حسام مؤنس 

 سيد
  http://bit.do/eWRz29  

6/28/2019 6/28/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

حسن محمد حسن  

 بربري
  http://bit.do/eWRz30  

6/28/2019 6/28/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

حميد زكى زياد عبد ال 

 العليمى
  http://bit.do/eWRz31  

6/28/2019 6/28/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

تاج الدين عبد هللا عبد  

 القادر
  http://bit.do/eWRz32  

6/28/2019 6/28/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   هرةالقا

أحمد محمد محمد  

 السيد
  http://bit.do/eWRz33  

6/28/2019 6/28/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
http://bit.do/eWRz34   عادل محمد سليمان    القاهرة  

6/28/2019 6/28/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   ةالقاهر

سيد محمد فهمى  

 عبد العزيز
  http://bit.do/eWRz35  

6/28/2019 6/28/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

محمد عيد رزق  

 مصطفى
  http://bit.do/eWRz36  

6/28/2019 6/28/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   قاهرةال

محمد حسين أحمد  

 متولي
  http://bit.do/eWRz37  

6/28/2019 6/28/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
http://bit.do/eWRz38   عبد هللا محمد فوزى    القاهرة  

http://bit.do/eWRz3
http://bit.do/eWRz3
http://bit.do/eWRz3
http://bit.do/eWRz3
http://bit.do/eWRz3
http://bit.do/eWRz3
http://bit.do/eWRz3
http://bit.do/eWRz3
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http://bit.do/eWRz3


6/28/2019 6/28/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   قاهرةال

إبراهيم عبد الستار  

 شعراوى
  http://bit.do/eWRz39  

6/28/2019 6/28/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

محمد إبراهيم محمد  

 عنتر
  http://bit.do/eWRz40  

6/28/2019 6/28/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
http://bit.do/eWRz41   أسامة على سالمة    القاهرة  

6/28/2019 6/28/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

محمد هشام سيف  

 الدين يوسف
  http://bit.do/eWRz42  

6/28/2019 6/28/2019 
 نيابة أمن

 الدولة
http://bit.do/eWRz43   هانى محمد أبو سريع    القاهرة  

6/28/2019 6/28/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

محمد على محمد  

 فهمى
  http://bit.do/eWRz44  

6/28/2019 6/28/2019 
نيابة أمن 

 لدولةا
   القاهرة

محمود محمد أبو  
 طالب

  http://bit.do/eWRz45  

6/28/2019 6/28/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
http://bit.do/eWRz46   خالد محمد رجب    القاهرة  

6/28/2019 6/28/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
http://bit.do/eWRz47   أحمد محمد رمضان    القاهرة  

6/28/2019 6/28/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

محمود محمد سعيد  

 فتح هللا
  http://bit.do/eWRz48  

http://bit.do/eWRz3
http://bit.do/eWRz3
http://bit.do/eWRz3
http://bit.do/eWRz3
http://bit.do/eWRz3
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6/28/2019 6/28/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

إيهاب محمد حسن  

 سالم 
  http://bit.do/eWRz49  

6/28/2019 6/28/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

كمال محمود أحمد  

 الخولي
  http://bit.do/eWRz50  

6/28/2019 6/28/2019 
نيابة أمن 

 دولةال
http://bit.do/eWRz51   طارق محمد السيد    القاهرة  

6/28/2019 6/28/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
http://bit.do/eWRz52   عصام زكي صالح    القاهرة  

6/28/2019 6/28/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
http://bit.do/eWRz53   أحمد إبراهيم السيد    رةالقاه  

6/28/2019 6/28/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

عبد المنعم محمد عبد  

 الباري
  http://bit.do/eWRz54  

6/28/2019 6/28/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

عبد الفتاح إبراهيم  

 مراد
  http://bit.do/eWRz55  

6/28/2019 6/28/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
http://bit.do/eWRz56   يحي سرحان علي    القاهرة  

6/28/2019 6/28/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
http://bit.do/eWRz57   هيثم محمد العزبي    لقاهرةا  

6/28/2019 6/28/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
http://bit.do/eWRz58   محمد إمام حسان    القاهرة  

http://bit.do/eWRz3
http://bit.do/eWRz3
http://bit.do/eWRz3
http://bit.do/eWRz3
http://bit.do/eWRz3
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6/28/2019 6/28/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
http://bit.do/eWRz59   أحمد كامل علي    القاهرة  

6/28/2019 6/28/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

عبد المطلب محمد  
 مصطفي

  http://bit.do/eWRz60  

6/28/2019 6/28/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

مد مصطفى عبد مح 
 العزيز

  http://bit.do/eWRz61  

6/28/2019 6/28/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

محمد محمد يوسف  

 حسان
  http://bit.do/eWRz62  

6/28/2019 6/28/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

مجدي عبد الرازق  

 محمد
  http://bit.do/eWRz63  

6/28/2019 6/28/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

عبده عبد الواحد  

 حسين
  http://bit.do/eWRz64  

6/28/2019 6/28/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

السيد عبد المطلب  

 محمد
  http://bit.do/eWRz65  

6/28/2019 6/28/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
http://bit.do/eWRz66   إبراهيم يحي معوض    القاهرة  

6/28/2019 6/28/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

هشام محمد محمد  

 موسي
  http://bit.do/eWRz67  

6/28/2019 6/28/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
http://bit.do/eWRz68   مصطفى رمضان حماد    القاهرة  

http://bit.do/eWRz3
http://bit.do/eWRz3
http://bit.do/eWRz3
http://bit.do/eWRz3
http://bit.do/eWRz3
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http://bit.do/eWRz3
http://bit.do/eWRz3
http://bit.do/eWRz3
http://bit.do/eWRz3


6/28/2019 6/28/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
http://bit.do/eWRz69   صور عبد المعز صالحمن    القاهرة  

6/28/2019 6/28/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
http://bit.do/eWRz70   أحمد محمد ذكي    القاهرة  

6/28/2019 6/28/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
http://bit.do/eWRz71   حمد عبد هللامحمود م    القاهرة  

6/28/2019 6/28/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

حسام علي محمد  
 عبد الرحمن

  http://bit.do/eWRz72  

6/28/2019 6/28/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

د المنعم محسن عب 

 سعيد
  http://bit.do/eWRz73  

6/28/2019 6/28/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

على محمد عثمان  

 صالح
  http://bit.do/eWRz74  

6/28/2019 6/28/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
http://bit.do/eWRz75   براهيم أحمد عباسإ    القاهرة  

6/28/2019 6/28/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

مصطفى محمود  

 محمد حسين
  http://bit.do/eWRz76  

6/28/2019 6/28/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

حمد جمال الدين م 

 ذكي
  http://bit.do/eWRz77  

6/28/2019 6/28/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
http://bit.do/eWRz78   محي محمد سعد    القاهرة  

http://bit.do/eWRz3
http://bit.do/eWRz3
http://bit.do/eWRz3
http://bit.do/eWRz3
http://bit.do/eWRz3
http://bit.do/eWRz3
http://bit.do/eWRz3
http://bit.do/eWRz3
http://bit.do/eWRz3
http://bit.do/eWRz3


6/28/2019 6/28/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
http://bit.do/eWRz79   من جابر سيدعبد الرح    القاهرة  

6/28/2019 6/28/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

أحمد محمود عبد  
 الرازق

  http://bit.do/eWRz80  

6/28/2019 6/28/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
http://bit.do/eWRz81   حميد جمعةعبد ال    القاهرة  

6/28/2019 6/28/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
http://bit.do/eWRz82   عالء محمد عبد النبي    القاهرة  

6/28/2019 6/28/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

عبد محمد محمد  
 المنعم خلف

  http://bit.do/eWRz83  

6/28/2019 6/28/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
http://bit.do/eWRz84   أحمد أمين سعيد    القاهرة  

6/28/2019 6/28/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
http://bit.do/eWRz85   محسنوائل محمد     القاهرة  

6/28/2019 6/28/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

رامي محمد عقل  
 الشهاوي

  http://bit.do/eWRz86  

6/28/2019 6/28/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

يد هشام عبد الحم 

 الغريب
  http://bit.do/eWRz87  

6/30/2019 6/29/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

مصطفى عبد النبي  

 محمد
  https://bit.ly/2xkzOHv  

http://bit.do/eWRz3
http://bit.do/eWRz3
http://bit.do/eWRz3
http://bit.do/eWRz3
http://bit.do/eWRz3
http://bit.do/eWRz3
http://bit.do/eWRz3
http://bit.do/eWRz3
http://bit.do/eWRz3
https://bit.ly/2xkzOHv


6/30/2019 6/29/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

محمد شريف عمر  

 مصطفى
  https://bit.ly/2xkzOHv  

6/30/2019 6/29/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

هانى عطيه سعد  

 الدين محمد
  https://bit.ly/2xkzOHv  

6/30/2019 6/29/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

كمال سعد الدين فؤاد  

 عبده
  https://bit.ly/2xkzOHv  

6/30/2019 6/29/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

مختار فوزى القطب  
 العربي

  https://bit.ly/2xkzOHv  

6/30/2019 6/29/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

محمد أحمد عبد  
 الخالق

  https://bit.ly/2xkzOHv  

6/30/2019 6/29/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

إسماعيل عبد هللا عبد  
 المنعم

  https://bit.ly/2xkzOHv  

6/30/2019 6/29/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
https://bit.ly/2xkzOHv   حلمى خليل حسين    القاهرة  

6/30/2019 6/29/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
https://bit.ly/2xkzOHv   ناصر محمد عيسي    القاهرة  

6/30/2019 6/29/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
https://bit.ly/2xkzOHv   إبراهيم ربيع محمد    القاهرة  

https://bit.ly/2xkzOHv
https://bit.ly/2xkzOHv
https://bit.ly/2xkzOHv
https://bit.ly/2xkzOHv
https://bit.ly/2xkzOHv
https://bit.ly/2xkzOHv
https://bit.ly/2xkzOHv
https://bit.ly/2xkzOHv
https://bit.ly/2xkzOHv


6/30/2019 6/29/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

أحمد محمد عبد  

 السالم
  https://bit.ly/2xkzOHv  

6/30/2019 6/29/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

طارق محروس عبد  

 النبي
  https://bit.ly/2xkzOHv  

6/30/2019 6/29/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

سعيد محمد محمد  

 عويس
  https://bit.ly/2xkzOHv  

6/30/2019 6/29/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
https://bit.ly/2xkzOHv   عيد محمد سعد خليل    القاهرة  

6/30/2019 6/29/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

محمد يوسف عبد  

 المجيد
  https://bit.ly/2xkzOHv  

6/30/2019 6/29/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

عالء الدين السيد عبد  
 المجيد فرحات

 https://bit.ly/2xkzOHv  

6/30/2019 6/29/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

محمد رضا السيد  

 جمعة
  https://bit.ly/2xkzOHv  

6/30/2019 6/29/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

حسن حسن سعيد  

 محمد المرسي
  https://bit.ly/2xkzOHv  

https://bit.ly/2xkzOHv
https://bit.ly/2xkzOHv
https://bit.ly/2xkzOHv
https://bit.ly/2xkzOHv
https://bit.ly/2xkzOHv
https://bit.ly/2xkzOHv
https://bit.ly/2xkzOHv
https://bit.ly/2xkzOHv


6/30/2019 6/29/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
  عالء حسنيآيه هللا   6/18/2019 القاهرة

التهمه 

"التواصل 
مع قنوات 

اخبارية 

على 
خلفية 

الحديث 
عن قضية 

زوجها أثناء 

اعتقاله 
في سجن 

  العقرب "

https://bit.ly/2xkzOHv 

6/30/2019 6/29/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
 https://bit.ly/2xkzOHv   حاتم حنفي    القاهرة

6/30/2019 6/29/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
 https://bit.ly/2xkzOHv   عماد حمدى السيد    رةالقاه

 
  



 عنف دولة
 

تاريخ 
 النشر

تاريخ 
 الحدث

مكان 
 الحدث

 المحافظة
القائم 

 باالنتهاك
 الرابط مالحظات المهنة السن االسم

 اإلسكندرية المنزل 4/1/2019 4/1/2019
أمن 

 اإلسكندرية

محمود 

سمير 

احمد 
كمال 

 السيد

 طالب 25

وبحسب أسرته 
ن قوات األمن فإ

اقتحمت منزله، 
وقاموا بالقبض 

التعسفي عليه، 

بعد االستيالء 
 5على مبلغ 

 3آالف جنيه و
هواتف محمول 

وباسبورات 

والبطاقات 
الشخصية 

لوالده ووالدته 
وكافة األوراق 

الرسمية في 
المنزل من عقود 

البيت وشهادات 

 جامعية.

http://bit.do/eNg6V 

4/1/2019 4/1/2019 
محكمة 
األسرة 

 بمدينة نصر

     محامي القاضي القاهرة

قاضي محكمة 

بمدينة  األسرة

نصر تحفظ علي 
محامي علشان 

رده وقال 
للمحامي 

 هحبسك

http://bit.do/eNg6K 

   القاهرة سجن طره 4/1/2019 4/3/2019

احمد 
شوقي 

د عب

الستار 
 عماشة 

  

هو 
طبيب 

بيطري 

وحقوقي 
 ونقابي 

تخطى الحد 

األقصى للحبس 

 االحتياطي

http://bit.do/eNudV 

http://bit.do/eNg6V
http://bit.do/eNg6K
http://bit.do/eNuej


4/4/2019 4/3/2019 
سجن طره 

 تحقيق
 القاهرة

إدارة 

 السجن

اهالي 

 معتقلين
    

كشف أهالي 

المعتقلين عن 
سوء المعاملة 

ا التي يتعرَّضو
لها أثناء الزيارة 

من قبل إدارة 

سجن طره 
تحقيق، 

وبحسب 
روايتهم، فإن 

التفتيش يتم 
بطريقة مهينة، 

ويوجد تعنت 

شديد في 
دخول الكثير من 

األطعمة 
والمتعلقات 

الشخصية 

الخاصة 
 بالمعتقلين

http://bit.do/eNJE8 

4/4/2019 4/4/2019 
قسم 
شرطة 

 السلوم

 الداخلية مطروح

ملتمسي 

و اللجوء 
مهاجرين 

غير 
 نظاميين 

    
تهديد بالترحيل 

 القسري
http://bit.do/eNB2u 

4/7/2019 4/7/2019 
جزيرة 
 الوراق

 الدولة القاهرة
اهالي 
 الوراق

    

محاولة 

االستيالء على 
الجزيرة من 

 أهلها

http://bit.do/eNJJc 

4/11/2019 4/11/2019 
مطار 

 القاهرة
 القاهرة

سلطات 

 األمن

احمد 

 السيوفي

صحفي 

 باألهرام
  

منع من السفر 
وسحب جواز 

 السفر

http://bit.do/ePgpd 

 المنازل 4/11/2019 4/11/2019
عدة 

 محافظات
 أمن الدولة

مشجعي 
 االهلي

    

 اعتقاالت رغم
اخالء السبيل 

وبالتالي منعهم 
من االلتزام 

 بالتدابير

http://bit.do/ePgpw 

http://bit.do/eNB2u
http://bit.do/eNJJc
http://bit.do/ePgpd
http://bit.do/ePgpw


 منازل 4/12/2019 4/12/2019
عدة 

 محافظات
  

مشجعي 

النادي 

 االهلي

      http://bit.do/ePgun  

   سوهاج الخفيرقرية  4/13/2019 4/13/2019

اقباط 

بقرية 
 الخفير 

    

غلق مبنى 

كنيسة االنبا 
كاراس 

والخدمات بقرية 
الخفير باخميم 

سوهاج لدواعى 
 امنية

http://bit.do/ePyRk 

4/17/2019 4/17/2019 
الحدود مع 

 السودان

الحدود 

 الجنوبية
   45 البوشي  

تسليم 

ث للسودان حي
تمت محاكمته 

بتهم عقوبتها 

 االعدام

https://bit.ly/2XkBdIZ 

   القاهرة الشارع 4/20/2019 4/20/2019

مروه 

محمد 
ناصف 

رشدي 
 وأطفالها

    

صباح اليوم 

تم  ٢٠/٤/٢٠١٩
إلقبض على 

مروه محمد 

ناصف رشدي 
هي وصغارها 

ساره احمد عز 
ياد سنوات وز ٩

 ٨ز احمد ع

سنوات وردينه 
احمد عز سنتان 

وتم اقتيادهم 
غير  جهةالي 

 معلومة

http://bit.do/eQhmU 

http://bit.do/ePgun
http://bit.do/ePyRk
https://bit.ly/2ZlT1VV
http://bit.do/eQhmU


4/20/2019 4/20/2019 
امام أحد 

لجان 

 االستفتاء

   القاهرة

مروه 

محمد 
ناصف 

رشدي 

 وأطفالها

    

اعتقال مروه 

ناصف اخت 
سمية ناصف 

فالها هي و اط
ه من امام التالت

احدى لجان 

راحوا االستفتاء و
 15بيهم لقسم 

مايو بعدها راح 
زوجها احمد عز 

للقسم و تم 
التحفظ عليه 

مقابل خروج 

االطفال و ال 
نعلم مصيرهم 

 حتى االن. 

http://bit.do/eQhnq 

4/21/2019 4/20/2019 
التجمع 

 الخامس
   اهرةالق

احمد 

 بدوي
   مهندس

القبض عليه بعد 
قيامه برفع الفتة 

تدعو اآلخرين 
للتصويت بـ " ال" 

في استفتاء 
تعديالت 

 الدستور

http://bit.do/eQhn4 

4/23/2019 4/22/2019 
نقطة محرم 

 بك 
   االسكندرية

عبير 

 الصيرفي
    

قبض عليها 
الء لرفضها االد

بصوتها في 

 االستفتاء غصبا.

http://bit.do/eQnha 

4/23/2019 4/17/2019 
نيابة أمن 

 الدولة
   القاهرة

عبدالحميد 
جابر 

 السنجرى

 محامي 55

اعتقل من 

المحكمة أثناء 
حضور جلسة 

 ابنته

http://bit.do/eQtwA 

4/25/2019 4/24/2019 

وحده 
صحيه في 

قريه 

مونسه 
ادراه 

 اشمون 

   المنوفية
احمد 

 المصري
  

طبيب 

 أسنان
  http://bit.do/eQPsG  

http://bit.do/eQhnq
http://bit.do/eQhn4
http://bit.do/eQnha
http://bit.do/eQtwA
http://bit.do/eQPsG


 القاهرة المنزل ###### 4/28/2019
شرطة 
وامن 

 وطني

عمر حاتم 

 جمال
24 

مدير 

في 
شركة 

إنفنكس 

 موبايل 

م شقته باقتحا

وكسر باب 
الشقة وتكسير 

محتوياتها 
وسرقة الب توب 

 واوراق شخصية

http://bit.do/eQ7kk 

5/6/2019 5/6/2019 
قسم 
شرطة 

 الدقي

   الجيزة
عالء عبد 

 الفتاح
 مبرمج  

حرمان من 
اإلفطار مع 

األسرة دونا عن 
كل األقسام 

التي بدلت 

اقبة مواعيد المر
 خالل رمضان

http://bit.do/eRP8G 

5/8/2019 5/8/2019 

امام ديوان 

عام 

 المحافظة

 البحيرة

اللواء 
هشام 

آمنة 

محافظ 
 البحيرة

     مواطنون

"أقسم بربي 

أنيمكم في 
الشارع ولو 

عملتوها تاني 
أنا اللي هنزل 

لكم بنفسي".. 
اللواء هشام 

آمنة محافظ 

البحيرة ُيهدد 
المواطنين 

ن أمام الغاضبي
ديوان عام 

المحافظة 

بسبب انقطاع 
 مياه الشرب

http://bit.do/eScv5 

5/17/2019 5/17/2019 
مطار 

 القاهرة
   القاهرة

 الجئ

 سوداني
    

ترحيل أثناء 
محاولتهم العبور 

إلى ليبيا من 

 منفذ السلوم 

http://bit.do/eSGuY 

5/17/2019 5/17/2019 
مطار 

 القاهرة
   القاهرة

 الجئ

 سوداني
    

ترحيل أثناء 

محاولتهم العبور 

إلى ليبيا من 
 منفذ السلوم 

http://bit.do/eSGuY 

http://bit.do/eQ7kk
http://bit.do/eSGuY
http://bit.do/eSGuY


5/17/2019 5/17/2019 
مطار 
 القاهرة

   القاهرة
 الجئ

 سوداني
    

ترحيل أثناء 

محاولتهم العبور 
 إلى ليبيا من

 منفذ السلوم 

http://bit.do/eSGuY 

5/17/2019 5/17/2019 
مطار 

 القاهرة
   القاهرة

 الجئ

 سوداني
    

ترحيل أثناء 
محاولتهم العبور 

إلى ليبيا من 
 منفذ السلوم 

http://bit.do/eSGuY 

5/17/2019 5/17/2019 
مطار 
 القاهرة

   القاهرة
 الجئ

 سوداني
    

ترحيل أثناء 

محاولتهم العبور 
إلى ليبيا من 

 منفذ السلوم 

http://bit.do/eSGuY 

5/17/2019 5/17/2019 
مطار 

 القاهرة
   القاهرة

 الجئ

 سوداني
    

ترحيل أثناء 
محاولتهم العبور 

ن إلى ليبيا م
 منفذ السلوم 

http://bit.do/eSGuY 

5/17/2019 5/17/2019 
مطار 
 القاهرة

   القاهرة
 الجئ

 سوداني
    

ترحيل أثناء 

محاولتهم العبور 
إلى ليبيا من 

 منفذ السلوم 

http://bit.do/eSGuY 

5/17/2019 5/17/2019 
مطار 

 القاهرة
   القاهرة

 الجئ

 سوداني
    

ترحيل أثناء 
محاولتهم العبور 

إلى ليبيا من 
 منفذ السلوم 

http://bit.do/eSGuY 

5/17/2019 5/17/2019 
مطار 
 القاهرة

   القاهرة
 الجئ

 سوداني
    

ترحيل أثناء 

محاولتهم العبور 
من إلى ليبيا 

 منفذ السلوم 

http://bit.do/eSGuY 

5/17/2019 5/17/2019 
مطار 

 القاهرة
   القاهرة

 الجئ

 سوداني
    

ترحيل أثناء 
محاولتهم العبور 

إلى ليبيا من 
 منفذ السلوم 

http://bit.do/eSGuY 

5/17/2019 5/17/2019 
مطار 
 القاهرة

   القاهرة
 الجئ

 سوداني
    

ترحيل أثناء 

محاولتهم العبور 
إلى ليبيا من 

 منفذ السلوم 

http://bit.do/eSGuY 

http://bit.do/eSGuY
http://bit.do/eSGuY
http://bit.do/eSGuY
http://bit.do/eSGuY
http://bit.do/eSGuY
http://bit.do/eSGuY
http://bit.do/eSGuY
http://bit.do/eSGuY
http://bit.do/eSGuY


5/17/2019 5/17/2019 
مطار 
 القاهرة

   القاهرة
 الجئ

 سوداني
    

ترحيل أثناء 

محاولتهم العبور 
من  إلى ليبيا

 منفذ السلوم 

http://bit.do/eSGuY 

5/17/2019 5/17/2019 
مطار 

 القاهرة
   القاهرة

 الجئ

 سوداني
    

ترحيل أثناء 
محاولتهم العبور 

إلى ليبيا من 
 منفذ السلوم 

http://bit.do/eSGuY 

5/17/2019 5/17/2019 
مطار 
 القاهرة

   القاهرة
 الجئ

 سوداني
    

ترحيل أثناء 

محاولتهم العبور 
إلى ليبيا من 

 منفذ السلوم 

http://bit.do/eSGuY 

5/17/2019 5/17/2019 
مطار 

 القاهرة
   القاهرة

 الجئ

 سوداني
    

ترحيل أثناء 
محاولتهم العبور 

ا من إلى ليبي
 منفذ السلوم 

http://bit.do/eSGuY 

5/17/2019 5/17/2019 
مطار 
 القاهرة

   القاهرة
 الجئ

 سوداني
    

ترحيل أثناء 

محاولتهم العبور 
إلى ليبيا من 

 منفذ السلوم 

http://bit.do/eSGuY 

5/17/2019 5/17/2019 
مطار 

 القاهرة
   القاهرة

 الجئ

 سوداني
    

ترحيل أثناء 
محاولتهم العبور 

إلى ليبيا من 
 منفذ السلوم 

http://bit.do/eSGuY 

5/17/2019 5/17/2019 
مطار 
 القاهرة

   القاهرة
 الجئ

 سوداني
    

ترحيل أثناء 

محاولتهم العبور 
يا من إلى ليب

 منفذ السلوم 

http://bit.do/eSGuY 

5/17/2019 5/17/2019 
مطار 

 القاهرة
   القاهرة

 الجئ

 سوداني
    

ترحيل أثناء 
محاولتهم العبور 

إلى ليبيا من 
 منفذ السلوم 

http://bit.do/eSGuY 

5/17/2019 5/17/2019 
مطار 
 القاهرة

   القاهرة
 الجئ

 سوداني
    

ترحيل أثناء 

محاولتهم العبور 
إلى ليبيا من 

 منفذ السلوم 

http://bit.do/eSGuY 

http://bit.do/eSGuY
http://bit.do/eSGuY
http://bit.do/eSGuY
http://bit.do/eSGuY
http://bit.do/eSGuY
http://bit.do/eSGuY
http://bit.do/eSGuY
http://bit.do/eSGuY
http://bit.do/eSGuY


5/17/2019 5/17/2019 
مطار 
 القاهرة

   القاهرة
 الجئ

 سوداني
    

ترحيل أثناء 

محاولتهم العبور 
بيا من إلى لي

 منفذ السلوم 

http://bit.do/eSGuY 

5/17/2019 5/17/2019 
مطار 

 القاهرة
   القاهرة

 الجئ

 سوداني
    

ترحيل أثناء 
محاولتهم العبور 

إلى ليبيا من 
 منفذ السلوم 

http://bit.do/eSGuY 

5/17/2019 5/17/2019 
مطار 
 القاهرة

   القاهرة
 الجئ

 سوداني
    

ترحيل أثناء 

محاولتهم العبور 
إلى ليبيا من 

 منفذ السلوم 

http://bit.do/eSGuY 

5/17/2019 5/17/2019 
مطار 

 القاهرة
   القاهرة

 الجئ

 سوداني
    

ترحيل أثناء 
محاولتهم العبور 

يبيا من إلى ل
 منفذ السلوم 

http://bit.do/eSGuY 

5/17/2019 5/17/2019 
مطار 
 القاهرة

   القاهرة
 الجئ

 سوداني
    

ترحيل أثناء 

محاولتهم العبور 
إلى ليبيا من 

 منفذ السلوم 

http://bit.do/eSGuY 

5/17/2019 5/17/2019 
مطار 

 القاهرة
   القاهرة

 الجئ

 سوداني
    

ترحيل أثناء 
محاولتهم العبور 

إلى ليبيا من 
 منفذ السلوم 

http://bit.do/eSGuY 

5/17/2019 5/17/2019 
مطار 
 القاهرة

   القاهرة
 الجئ

 سوداني
    

ترحيل أثناء 

محاولتهم العبور 
ليبيا من إلى 

 منفذ السلوم 

http://bit.do/eSGuY 

5/17/2019 5/17/2019 
مطار 

 القاهرة
   القاهرة

 الجئ

 سوداني
    

ترحيل أثناء 
محاولتهم العبور 

إلى ليبيا من 
 منفذ السلوم 

http://bit.do/eSGuY 

5/17/2019 5/17/2019 
مطار 
 القاهرة

   القاهرة
 الجئ

 سوداني
    

ترحيل أثناء 

محاولتهم العبور 
إلى ليبيا من 

 منفذ السلوم 

http://bit.do/eSGuY 

http://bit.do/eSGuY
http://bit.do/eSGuY
http://bit.do/eSGuY
http://bit.do/eSGuY
http://bit.do/eSGuY
http://bit.do/eSGuY
http://bit.do/eSGuY
http://bit.do/eSGuY
http://bit.do/eSGuY


5/17/2019 5/17/2019 
مطار 
 القاهرة

   القاهرة
 الجئ

 سوداني
    

ترحيل أثناء 

محاولتهم العبور 
ليبيا من  إلى

 منفذ السلوم 

http://bit.do/eSGuY 

5/17/2019 5/17/2019 
مطار 

 القاهرة
   القاهرة

 الجئ

 سوداني
    

ترحيل أثناء 
محاولتهم العبور 

إلى ليبيا من 
 منفذ السلوم 

http://bit.do/eSGuY 

5/17/2019 5/17/2019 
مطار 
 القاهرة

   القاهرة
 الجئ

 سوداني
    

ترحيل أثناء 

محاولتهم العبور 
إلى ليبيا من 

 منفذ السلوم 

http://bit.do/eSGuY 

5/17/2019 5/17/2019 
مطار 

 القاهرة
   القاهرة

 الجئ

 سوداني
    

ترحيل أثناء 
محاولتهم العبور 

ى ليبيا من إل
 منفذ السلوم 

http://bit.do/eSGuY 

5/17/2019 5/17/2019 
قسم 
التجمع 

 الخامس

   القاهرة
أحمد 
 ماهر

 مهندس  

القبض على 

أحمد ماهر 
مؤسس حركة 

أبريل  6شباب 
من القسم، إثر 

بالغ كيدى، 

وعرضه على 
 النيابة غًدا

http://bit.do/eSGwg 

5/17/2019 5/16/2019 

قرية ليديا 
التابعة 

لمركز 

 المحمودية 

     مواطنون   البحيرة

قوات األمن 
تطلق الغاز على 

الفالحين 

وتعتقل العديد 
منهم بقرية 

ليديا التابعة 
لمركز 

المحمودية 

بالبحيرة بعد 
اعتراضهم على 

رفع قيمة اإليجار 
جنيه  6500من 

جنيه  8500إلى 

 للفدان الواحد 

http://bit.do/eSGwY 

http://bit.do/eSGuY
http://bit.do/eSGuY
http://bit.do/eSGuY
http://bit.do/eSGuY
http://bit.do/eSGwg
http://bit.do/eSGwY


5/18/2019 5/18/2019 
قرية ليبيا 
 بالمحمودية

   البحيرة
فالحين 
 وفالحات

    

سراندو جديدة 

فجر الجمعة 
بعزبة ليبيا 

بالمحمودية 
بحيرة واعتقال 

ثالثمائة من 

سكانها بينهم 
 فالحات

http://bit.do/eSUYG 

5/19/2019 5/19/2019 
محكمة 
 الجنايات

     فالحين   الفيوم

تنظر اليوم وغًدا 
محكمة جنايات 

الفيوم إعادة 

إجراءات محاكمة 
أكثر من ثالثين 

فالًحا محكوًما 
عليهم بالحبس 

لمدٍد تتراوح بين 

خمس وعشرين 
سنة وثالث 

ت لرفضهم سنوا
التنازل عن 

أراضيهم لعائلة 
والي، وزير زراعة 

 مبارك المخلوع

http://bit.do/eSU7k 

   الجيزة الشارع 5/21/2019 5/21/2019
طالب 
 ثانوي

    

القاء القبض 
عليهم 

الحتجاجهم 

على سوء ادارة 
 االمتحان

http://bit.do/eS9CZ 

   االسكندرية الشارع 5/21/2019 5/21/2019
طالب 
 ثانوي

    

القاء القبض 
عليهم 

الحتجاجهم 

على سوء ادارة 
 االمتحان

http://bit.do/eS9CZ 

   البحيرة دمنهور 5/21/2019 5/21/2019
طالب 
 ثانوي

    

القاء القبض 

هم علي
الحتجاجهم 

على سوء ادارة 
 االمتحان

http://bit.do/eS9CZ 

http://bit.do/eSUYG
http://bit.do/eSU7k
http://bit.do/eS9CZ
http://bit.do/eS9CZ
http://bit.do/eS9CZ


   االسماعيلية الشارع 5/21/2019 5/21/2019
طالب 
 ثانوي

    

القاء القبض 

عليهم 
الحتجاجهم 

على سوء ادارة 
 االمتحان

http://bit.do/eS9CZ 

 العريش 5/21/2019 5/21/2019
شمال 
 سيناء

ضابط 
 كمين

واحد من 
 األهالي

    
منع من زيارة 

 قبر والده
http://bit.do/eS9RN 

5/23/2019 5/21/2019 

امام وزارة 

التربية 
 والتعليم 

 الداخلية القاهرة
عمر 
 سامح

  
طالب 
 ثانوي

 http://bit.do/eTnEz مصاب

5/23/2019 5/21/2019 

امام وزارة 

التربية 
 والتعليم 

 الداخلية القاهرة
حسين 

 طارق
  

طالب 

 ثانوي
 http://bit.do/eTnEz مصاب

5/25/2019 5/25/2019 
حي 

 السكاكيني
   القاهرة

أهالي 
 الحي

    

هتافات وسط 
"مش 

هنمشي".. 
قوات األمن 

تطلق قنابل 

الغاز المسيل 
في مواجهة 

األهالي 
المحتجين على 

إزالة منازلهم 
بمنطقة حكر 

السكاكيني 

 بحي الشرابية

http://bit.do/eTnSS 

5/27/2019 5/27/2019 

قرية الجورة 

جنوب 
 الشيخ زويد 

شمال 

 سيناء

ت القوا

 الجوية

محمد 
عايش 

محمد 

 عايش

28     https://bit.ly/2HO4hnz  

5/27/2019 5/27/2019 
قرية الجورة 

جنوب 

 الشيخ زويد 

شمال 
 سيناء

القوات 
 الجوية

ماجد 

ماهر 
محمد 

 عايش 

25     https://bit.ly/2HO4hnz  

http://bit.do/eS9CZ
http://bit.do/eS9RN
http://bit.do/eTnEz
http://bit.do/eTnEz
http://bit.do/eTnSS
https://bit.ly/2HO4hnz
https://bit.ly/2HO4hnz


5/27/2019 5/27/2019 
قرية الجورة 

جنوب 

 الشيخ زويد 

شمال 

 سيناء

القوات 

 الجوية

احمد 

مرعي 

محمد 
 عايش 

12     https://bit.ly/2HO4hnz 

5/27/2019 5/27/2019 

قرية الجورة 

جنوب 
 الشيخ زويد 

شمال 

 سيناء

القوات 

 الجوية

مصطفي 
عيد 

حسن 

 عايش 

18     https://bit.ly/2HO4hnz  

5/27/2019 5/27/2019 
قرية الجورة 

جنوب 

 الشيخ زويد 

شمال 
 سيناء

القوات 
 الجوية

عيد 
حسن 

 عايش 

43     https://bit.ly/2HO4hnz 

5/27/2019 5/27/2019 

قرية الجورة 

جنوب 
 الشيخ زويد 

شمال 

 سيناء

القوات 

 الجوية

خلف 

حسن 
 عايش 

50     https://bit.ly/2HO4hnz 

5/27/2019 5/27/2019 

قرية الجورة 

جنوب 

 الشيخ زويد 

شمال 
 سيناء

القوات 
 الجوية

زايد 

حسن 

 عايش 

42     https://bit.ly/2HO4hnz  

5/27/2019 5/27/2019 
قرية الجورة 

جنوب 

 الشيخ زويد 

شمال 

 سيناء

القوات 

 الجوية

احمد 
محسن 

حسين 
 سلمي 

11     https://bit.ly/2HO4hnz  

5/28/2019 5/28/2019 
نجع ابو 

 عصبة 
 األقصر

قوات أمن 

 األقصر

أهالي 

نجع ابو 
 عصبة 

    

قوات األمن 
باألقصر تبدأ في 

تنفيذ قرار نزع 
الملكية بنجع أبو 

عصبة تمهيدا 

https://bit.ly/2wuPgjX 

https://bit.ly/2HO4hnz
https://bit.ly/2YXLtYm
https://bit.ly/2YXLtYm
https://bit.ly/2wuPgjX


الستكمال 

 ق الكباشطري

5/28/2019 5/28/2019 
نجع ابو 
 عصبة 

 األقصر
قوات أمن 

 األقصر

أهالي 
نجع ابو 

 عصبة 

    

قوات األمن 
تعتدي على 

أهالي نجع 
أبوعصبة باألقصر 

بالغاز المسيل 
للدموع فجر 

اليوم إلخالء 

منازلهم وإزالتها 
ستكمال ال

 طريق الكباش

https://bit.ly/2HLMGwp 

6/11/2019 6/11/2019 
جزيرة 

 الوراق
   القاهرة

أهالي 

 الوراق
 http://bit.do/eU7nw حصار    

   الجيزة الوراق 6/11/2019 6/12/2019
أسرة عواد 

 لولأبو خ
    

اقتحمت منذ 

قليل قوات االمن 
الباسلة منزل 

الحاج عواد 

ابوخلول بالوراق 
واعتقلته هو 

 واسرته بالكامل

http://bit.do/eU7A3 

   القاهرة أمن الدولة 6/17/2019 6/17/2019

أسرة 

محمد 

 مرسي

    

سلطات 

 االنقالب

العسكري في 
مصر ترفض 

ليم جثمان تس
الرئيس السابق 

د. محمد 

مرسي لدفنه 
في مسقط 

رأسه بقرية 
العدوة بالشرقية 

و تقرر دفنه في 
 مدينة نصر 

http://bit.do/eVmF4 

https://bit.ly/2HLMGwp
http://bit.do/eU7nw
http://bit.do/eU7A3
http://bit.do/eVmF4


   الشرقية قرية العدوة 6/18/2019 6/18/2019
أهالي 

 العدوة
    

قوات األمن 

المصرية تقتحم 
ة قرية العدو

مسقط رأس 
الرئيس الراحل 

#محمد_مرسي 

وتعتقل عددا من 
المواطنين بعد 

قيامهم بصالة 
 الغائب عليه 

http://bit.do/eVrvN 

   الشرقية قرية العدوة 6/18/2019 6/18/2019
شقيق 
محمد 

 مرسي

    

االنقالب يقتحم 

بيوت بالعدوة  5
ويحطم 

نهم محتوياتها م
منزل شقيقة 

 الرئيس الشهيد

http://bit.do/eVrwu 

   القاهرة مدينة نصر 6/18/2019 6/18/2019

أسرة 

محمد 
 مرسي

    

رفضت 
السلطات 

تسليم الجثمان 
 د. ألسرة

مرسي لدفنه 

بمسقط رأسه، 
 -العدوة

الشرقية، ولم 
تسمح بإقامة 

صالة الغائب 

في  علي روحه
اي مسجد 

بالبالد. حتي ان 
مجموعة 

الصحفيين 
ومراسلي 

الصحف الذين 

قضوا الليل، 
ليتابعوا مراسم 

الدفن، لم 
تمكنهم 

السلطات من 

http://bit.do/eVPst 

http://bit.do/eVrvN
http://bit.do/eVrwu
http://bit.do/eVPst


رؤية الجثمان او 

الموكب او مكان 
 الدفن ..

   الشرقية قرية العدوة 6/18/2019 6/19/2019
أهالي 
قرية 

 العدوة

    

االمن منع تشيع 

جنازه دكتور 
مرسي ولما 

أهل قريته 
اتحدوا وعملوا 

جنازه ليه وصالة 
غائب علي 

روحه األمن 

هاجمهم وقبض 
علي بعض 

أهالي مرسي 
 واهالي القريه 

http://bit.do/eVPr4 

   الشرقية قرية العدوة 6/18/2019 6/19/2019

إمام 

مسجد 
قرية 

 العدوة

 امام  

التحقيق معه 

بعدما قال إنه 
لن يتم تسلم 

العزاء في محمد 
مرسي، إال بعد 

القصاص له، 

بحسب ما نقلته 
بعض التقارير 

الصحفية لمواقع 
 أجنبية.

وأشارت 

المصادر، إلى أن 
دعوة القصاص 

هي دعوة 
مباشرة بالعنف 

وارتكاب أعمال 
 تخريبية

http://bit.do/eVPuD 

6/21/2019 6/21/2019 
استاد 

 القاهرة
     شباب   القاهرة

قوات األمن 

تعتقل عدًدا من 
المشجعين 

الرتدائهم قميص 

« أبوتريكة»#
الرياضي، من 

http://bit.do/eVPER 

http://bit.do/eVPr4
http://bit.do/eVPuD
http://bit.do/eVPER


داخل ستاد 

 القاهرة الدولي

   الشرقية قرية العدوة 6/21/2019 6/21/2019
أهالي 
قرية 

 العدوة

    

قرية العدوة 
بالشرقية 

مسقط رأس 
#الرئيس 

الشهيد تتعرض 
لحصار ظالم 

وحمالت 

اعتقاالت على 
مدار الساعة 

منذ لحظة 
استشهاد 

الرئيس وصلت 

للعشرات 
ومداهمات 

وتكسير للمنازل 
تحاصر شرطة الو

القرية بما يزيد 
سيارة  200 عن

ومدرعة ويتم 

تمشيط البيوت 
والحقول 

والشوارع 
بالكالب 

البوليسية بينما 

يطوف عناصر 
األمن الوطني 

بدراجات نارية 
طيلة اليوم 

بشوارع القرية 
اآلن شرطة 

االنقالب على 

أسطح المنازل 
بقاذفات الغاز 

 والقناصة

http://bit.do/eVPEh 

http://bit.do/eVPEh


6/22/2019 6/22/2019 
استاد 
 القاهرة

     جمهور   القاهرة

معلومة من 

أصحاب بنتي 
اللي راحوا 

الماتش: اي حد 
كان البس 

اسود، اتقبض 

عليه و عملوله 
تحري )سألوهم 

اذا كانوا اخوان، 
لو راحوا رابعة، 

لو البسين 
اسود حداد 

على محمد 

مرسي و فتشوا 
تليفوناتهم و 

حساباتهم على 
ك و الفيسبو

صورهم و غيرها 

و فيه النهاية 
كشفوا على 

بطايقهم(. ناس 
منهم سابوهم 

يدخلوا الماتش 
بعد التحريات 

والتحقيقات و 

البعض اآلخر 
اتقبض عليه و 

مجموعة أخرى 
اتمنعوا من 

دخول الماتش 

علشان كتروا 
في الكالم و 

كانوا زعالنين 
من التحريات 

وانتهاك 

تليفوناتهم و 
التحقيق معاهم 

! 

http://bit.do/eVZMF 

http://bit.do/eVZMF


6/22/2019 6/22/2019 
المحاكم 

 والنيابات
     معتقلون   القاهرة

إعالن توقف 

جلسات 
المحاكمات 

الجنائية 
والعسكرية 

وإصدار قرارات 

النيابات بتجديد 
الحبس بدون 

حضور المتهمين 
أو محاميهم 

بسبب تعذر 
 نقلهم 

http://bit.do/eVZSM 

   الشرقية قرية العدوة 6/24/2019 6/24/2019
عبدهللا 
محمد 

 مرسي

    

المئات من قوات 

األمن يحاصرون 
الحي الذي 

نسكن فيه 

ويفتشون 
السكان 

والجيران ومنعوا 
 دخول أقاربنا

http://bit.do/eWdoJ 

6/24/2019 6/24/2019 
المنزل في 

 دمنهور
   البحيرة

السيد 
رزق 

 المقمر

    
اعتقال بعد شهر 

من احالء 

 السبيل

http://bit.do/eWdwv 

6/24/2019 6/24/2019 
مركز 

 شرطة أبو

 حماد 

   الشرقية
إبراهيم 
السيد 

 المغربى

    
اعتقال بعد شهر 

ن احالء م

 السبيل

http://bit.do/eWdxb 

6/24/2019 6/24/2019 
استاد 
 القاهرة

   القاهرة

ثالث 

مواطنين 

 جزائريين

    

السلطات 

المصرية ألقت 
 3القبض على 

من مشجعي 
المنتخب 

الجزائري؛ 

بسبب رفعهم 
الفتات كتب 

يتنحاو »عليها 
، وقامت «قاع

هم إلى بترحيل

http://bit.do/eWdyp 

http://bit.do/eVZSM
http://bit.do/eWdoJ
http://bit.do/eWdwv
http://bit.do/eWdxb
http://bit.do/eWdyp


بالدهم، بعد 

تدخل السفارة 
 الجزائرية

   القاهرة المنزل 6/24/2019 6/24/2019

موده 

اسامه 
عبد العال 

محمد 

 العقباوي 

  

طالبة 
اعالم 

الجامعة 
 الكندية

القبض عليها 
رهينة لحين 

تسليم والدها 
 أسامة نفسه

http://bit.do/eWjXE 

6/26/2019 6/26/2019 
سجن طره 

 تحقيق
 القاهرة

إدارة 

 السجن
     معتقلون

استمرار منع 
الزيارة لليوم 

التاسع على 
 التوالي

http://bit.do/eWRjr 

 

http://bit.do/eWjXE
http://bit.do/eWRjr

