من اإلعالم

حصاد القهر في يناير 2016
من إعداد
مركز النديم للعالج والتأهيل النفسي لضحايا العنف والتعذيب

المحتويات
ملخص الحصاد اإلعالمي
من أقوال المسئولين
اإلحصائيات من اإلعالم
تفاصيل األخبار









القتل
الوفيات في أماكن االحتجاز
التعذيب
اإلهمال الطبي في أماكن االحتجاز
عنف الشرطة
االختفاء القسري
ظهور بعد اختفاء
استغاثات األهالي

أحكام قضائية ضد التعذيب

ملخص الحصاد اإلعالمي
انتهى عام  2015الذي قدر الكثيرون أنه كان من أسوأ األعوام من منظور انتهاكات حقوق
اإلنسان ،وتعشم البعض أن يكون  2016أكثر رفقا بالبشر وأكثر احتراما لحق الحياة وأقل انتهاكا
لحرمة الجسد
لكن حصاد يناير (من اإلعالم) ال يبشر بخير!
أبرز ما جاء على لسان المسئولين في شهر يناير  2016ما نقلته وسائل اإلعالم على لسان
وزير العدل أحمد الزند مطالبا بقتل عشرة آالف إخواني أو أتباعهم أو المتعاطفين معهم مقابل
كل شهيد من الشرطة أو الجيش ..يليه تصريح عضو البرلمان المنتخب ورئيس لجنة حقوق
اإلنسان به مرتضى منصور الذي طالب باغتصاب شابين عقابا على مزحة بالونات "الكوندام" يوم
 25يناير.
على تلك الخلفية كان حصاد يناير كالتالي:
 195حالة قتل شملت:
 19 قصف وقذائف مدفعية
 11 إهمال طبي
 8 تعذيب
 6 طلق نار عشوائي
 3 مشاجرة مع رجل شرطة
 2 انتحار
 1 دهسا
 1 طلق ناري اشتباه
 والباقي تصفيات وقتل في مطاردات مع الشرطة
 42حالة تعذيب انتهت ثمانية منها بالوفاة ومنها ثالث حاالت تكدير جماعي وحالة تعذيب
جماعي
 60حالة إهمال طبي انتهت  11منها بالوفاة في كل من
 سجن الوادي الجديد العمومي
 سجن المنيا
 سجن ميت غمر
 سجن العزولي
 سجن عتاقه بالسويس
 سجن المنيا شديد الحراسة
 سجن بورسعيد العمومي
 قسم العجوزة
 قسم شبرا الخيمة
 قسم شرطة عين شمس
 قسم شرطة عتاقة بالسويس
 20حالة عنف شرطة جماعي
 66حالة إخفاء قسري ،بينها والزال اختفاء أشرف شحاته ومصطفى ماصوني كما تشمل
حالة اختفاء من سجن جمصه وثالث حاالت اختفاء بعد إخالء سبيل من النيابة ،وبينها شاب
أخفي قسريا رهينة عن شقيقه.
 32حالة ظهور بعد اختفاء ،لم يظهر أحد منهم على الحدود مع سوريا وإنما في نيابات أمن
الدولة باألساس تليها النيابات العامة ثم قسم الشرطة أو السجن

من أقوال المسئولين في شهر يناير

وزير الداخلية:
مصطلح «االختفاء القسري» تم اختالقه للوقيعة بين
األمن والشعب ..وطبيعي اختفاء  200من  90مليون
http://bit.ly/1NFwjcA
الشرطة تقوم بدور نبيل وال ننكر وقوع بعض التجاوزات..
وليس لدينا معتقلين http://bit.ly/1TrzagE

وزير العدل:
''أقسم باهلل سنعدم مرسي ..وسأترك منصبي إذا لم
ُينفذ الحكم'' http://bit.ly/23vPWj4
"لن تنطفئ نار قلبي إال إذا كان أمام كل شهيد  10آالف
من اإلخوان أو من حالفهم" http://bit.ly/1VupK2t
"ال يكفيني قتل  400ألف" http://bit.ly/1QKMKuI

الداخلية
"الداخلية" تنفي "االختفاء القسري"":معندناش معتقلين
سياسيين" http://bit.ly/1TxGeIF
الداخلية :ال توجد حالة اختفاء قسري أو معتقل واحد في
السجون http://bit.ly/1PplFyf
ف قسريا بعد النفي
األمن يعترف بضبط  101مخت ٍ
http://bit.ly/23jcovJ

اإلحصائيات من اإلعالم
القتل
االسم
مواطن
مواطنة
مواطن
مواطن
هالل محفوظ محمد
جالل محمد محمد نصر
أحمد خلف أحمد عبدالمنعم
 26تكفيري
عالء محمد مصطفى
مجدي لطفي جاد
خالد .ح
 11مواطن
عبد هللا إبراهيم
محمد عطوة
نشأت عصام
ماهر عبد هللا
 35مواطن
مجدي جاد
محمد حسن محمد محفوظ
محمد محمود عوض
الجوكر

السن

45
36
40

المكان
المحلة الكبرى
المحلة الكبرى
المحلة الكبرى
المحلة الكبرى
بسجن الوادي الجديد العمومي
سجن المنيا
بقسم شرطة عتاقة بالسويس
وسط سيناء
سجن ميت غمر
قرية عزبة الحلواني بمركز المنصورة

24
بشمال ووسط شبه جزيرة سيناء
سجن العزولي

22
30

شمالي سيناء
بطريق شربين-المنصورة الشرقي
فندق في الغردقة
الفيوم
جنوب الشيخ زويد ورفح

السبب
مطاردة
مطاردة
مطاردة
مطاردة

طلق ناري في
طلق ناري في
طلق ناري في
طلق ناري في
إهمال طبي
إهمال طبي
إهمال طبي
تصفية
إهمال طبي
تصفية
طلق ناري في مشاجرة مع رجل شرطة
تصفية
إهمال طبي
تصفية
تصفية
تصفية
تصفية
تصفية
تصفية
تصفية
قصف جوي

الرابط
http://bit.ly/1ndAYx4
http://bit.ly/1ndAYx4
http://bit.ly/1ndAYx4
http://bit.ly/1ndAYx4
http://bit.ly/1QpodLx
http://bit.ly/1TcOD3U
http://bit.ly/1TcOD3U
http://bit.ly/1YZclp3
http://bit.ly/1PJ5Mg6
http://on.fb.me/1RYUPgN
http://bit.ly/1SBw2zf
http://bit.ly/1KuCP60
http://bit.ly/1m0TxUj
http://on.fb.me/1WB0RTY
http://on.fb.me/1WB0RTY
http://on.fb.me/1WB0RTY
http://bit.ly/1KuCP60
http://on.fb.me/1TcWsGT
http://on.fb.me/1RDr591
http://bit.ly/1PaElzC
http://bit.ly/1QjjJnW

أبودراع
محارب
 11تكفيري
مواطن
ناصر محمد مهنا
أحمد خلف
فهد أبو حنيف
 5من أنصار بيت المقدس
إيمان.م.ص
هبه ق.ب.
معروف.ي.س
وليد.ي.س
نشأت محمود عصام العمده
محمد محمد عطوة أحمد
ماهر عبد هللا السيد حسن
يوسف ياسر محمد
ناديه م.ر.
عبد الحليم ع
ضياء الدين نادي
وسيم أيوب عايش حسين
ناصر محمد عودة
السيد عبد الحليم
أشرف حسن شلتوت
عبد الرحمن البورني
محمد
عيد جمعة رشيد
عادل محمد محمود
مواطن

25
33

25
23
3
 6أشهر

3
27
42
2.5
43
46
52

21
31

جنوب الشيخ زويد ورفح
جنوب الشيخ زويد ورفح
جنوب الشيخ زويد ورفح
منزله
مخابرات خفر السواحل
سجن عتاقه بالسويس
الشيخ زويد
الشيخ زويد
جنوب الشيخ زويد
جنوب الشيخ زويد
جنوب الشيخ زويد
جنوب الشيخ زويد
شقة سكنية بالعاشر من رمضان
شقة سكنية بالعاشر من رمضان
شقة سكنية بالعاشر من رمضان
قرية دمشاو المنيا
حجز مركز شرطة الفشن
سجن جنوب التحرير
سجن العقرب
جنوب مدينة رفح –شمال سينا
الشيخ زويد
سجن المنيا شديد الحراسة
سجن بورسعيد العمومي
سيناء
الظوغلي
شمال سيناء
قسم العجوزة
الشيخ زويد

قصف جوي
قصف جوي
قصف جوي
طلق ناري اشتباه
ضرب ودهس
إهمال طبي
تصفية
تصفية
قذيفة
قذيفة
قذيفة
قذيفة
تصفية
تصفية
تصفية
طلق ناري في مشاجرة مع رجل شرطة
انتحار
غير معروف
انتحار
قصف
طلق ناري عشوائي
إهمال طبي
إهمال طبي
تصفية
تعذيب
طلق ناري عشوائي
إهمال طبي
طلق ناري

http://bit.ly/1QjjJnW
http://bit.ly/1QjjJnW
http://bit.ly/1QjjJnW
http://bit.ly/1PJ9QNr
http://bit.ly/23jlclb
http://on.fb.me/1OLnhfW
http://bit.ly/1ZRUwbY
http://bit.ly/1ZRUwbY
http://bit.ly/1RKQ7TR
http://bit.ly/1RKQ7TR
http://bit.ly/1RKQ7TR
http://bit.ly/1RKQ7TR
http://bit.ly/1QKOzI5
http://bit.ly/1QKOzI5
http://bit.ly/1QKOzI5
http://bit.ly/20jdIMH
http://bit.ly/1ndNxIO
http://bit.ly/1nqBQiz
http://bit.ly/1REWPKW
http://on.fb.me/1QkHMCQ
http://on.fb.me/1QkHMCQ
http://bit.ly/1SDlakn
http://on.fb.me/1ONmMC9
http://bit.ly/1PHf6aq
http://bit.ly/1RF6wZN
http://bit.ly/1WROnr3
http://on.fb.me/1JLOYZD
http://bit.ly/1UvbjuN

طفل
طفل
والدة الطفلين
مواطن
طفل
محمد عبد الحميد عبد العزيز
محمد سعيد
مواطن
مواطن
كريم عابدين
محمد حمدان
جابر محمد حسيب
سيد محمد حسيب
"إرهابي" 15
"مسلحين" 7
حسين محمد رضوان حسين
ر.أ
"تكفيري" 17
محمد عبد الحميد شرارة
خليل سعد عابد
محمد خيري عابد
محمد مسعود عابد
عابد مسعود عابد
محمد عبد هللا محمد
متهم جنائي
أحمد جالل

15
31
30
31

رفح
رفح
رفح
الوفاق جنوب رفح
الوفاق جنوب رفح
كفر حكيم ،كرداسه
المطرية
شقة بالسادس من أكتوبر
شقة بالسادس من أكتوبر
المطرية
بني سويف
بني سويف
بني سويف
جنوب الشيخ زويد ورفح
قرية «التومة» جنوب الشيخ زويد
معسكر األمن المركزي بالزقازيق

21

8
 9شهور
4
2
17

مثلث رفح الشيخ زويد العريش
قوات أمن الجيزة
بحي أبودياب وحي الرسم ،برفح
بحي أبودياب وحي الرسم ،برفح
بحي أبودياب وحي الرسم ،برفح
بحي أبودياب وحي الرسم ،برفح
قسم شبرا الخيمة
قسم شرطة عين شمس
قسم شرطة المعادي

قصف منازل
قصف منازل
قصف منازل
قصف منازل
قصف منازل
تصفية
طلق ناري
تصفية
تصفية
طلق ناري في مسيرة
تصفية
تصفية
تصفية
قصف جوي
تصفية
تعذيب
طلق ناري في مشاجرة مع رجل شرطة
تصفية
تصفية
قصف
قصف
قصف
قصف
إهمال طبي
إهمال طبي
تعذيب

http://bit.ly/1UvbjuN
http://bit.ly/1UvbjuN
http://bit.ly/1UvbjuN
http://bit.ly/1UvbjuN
http://bit.ly/1UvbjuN
http://bit.ly/1OUkS4Z
http://bit.ly/1PYjpYR
http://bit.ly/1OUkS4Z
http://bit.ly/1OUkS4Z
http://on.fb.me/1Qxad0l
http://bit.ly/1KfciPb
http://on.fb.me/1Qxa5xU
http://on.fb.me/1Qxa5xU
http://bit.ly/23xPzUZ
http://bit.ly/23xPzUZ
http://bit.ly/20b8DJB
http://bit.ly/207Uywv
http://bit.ly/1OZVdpf
http://bit.ly/1NHjv5m
http://bit.ly/1nqkbqs
http://bit.ly/1nqkbqs
http://bit.ly/1nqkbqs
http://bit.ly/1nqkbqs
http://on.fb.me/1Kfandv
http://bit.ly/1NLucnN
http://on.fb.me/1NLzI9N

التعذيب
االسم
محمود السقا
محمد فاروق
زوج شقيقة محمد فاروق
أحمد السيد طه إبراهيم
مصطفي إبراهيم حسين إبراهيم
إسالم حمزاوي
محمد حمزاوي
تعذيب جماعي
محمود إسالم
محمد محمود النقراشى
حسن خيري حميد
محمد يحيى
وائل رجب محمد حسن
جمال محمد البيومي
شريف دياب
شاب
تكدير جماعي
عاصم محمد منصور إبراهيم عيسي
أحمد عبدالباسط ياسين سعداوى
عمر خالد سعد عبدالمجيد الهواري
أحمد الشناوي إبراهيم زبادي
محمد عادل مبروك خضر
نشأت محمود عصام العمده
محمد محمد عطوة أحمد
ماهر عبد هللا السيد حسن

المكان
السن
قسم الدقي ومقر أمن الدولة بالتجمع الخامس
أمن الدولة بالزقازيق
أمن الدولة بالزقازيق
قسم شرطة حلوان
26
قسم شرطة باب شرق
20
قسم العياط
أمن الدولة بالظوغلي
سجن شبين الكوم
أثناء الخطف
مركز شرطة حوش عيسى
مركز شرطة حوش عيسى
سجن العزولي
مركز شرطة منية النصر
27
امن الدولة
50
سجن بنها العمومي
مرور األقصر
سجن العقرب
قسم شرطة حوش عيسى
17
قسم شرطة حوش عيسى
14
قسم شرطة حوش عيسى
16
قسم شرطة حوش عيسى
16
قسم شرطة حوش عيسى
16
شقة سكنية بالعاشر من رمضان
شقة سكنية بالعاشر من رمضان
شقة سكنية بالعاشر من رمضان

الرابط
http://bit.ly/1nDozDa
http://on.fb.me/1QjdMan
http://on.fb.me/1QjdMan
http://on.fb.me/1nqyrAo
http://on.fb.me/1OLf5wa
http://on.fb.me/1Npxhts
http://on.fb.me/1Npxhts
http://bit.ly/23jhHeG
http://on.fb.me/1SBzDgL
http://on.fb.me/1lCn8Db
http://on.fb.me/1lCn8Db
http://bit.ly/1nqA29n
http://bit.ly/1RDrh7X
http://on.fb.me/1ndICHy
http://bit.ly/1nDyUyL
http://bit.ly/1SBCbv7
http://on.fb.me/1TcZxXi
http://on.fb.me/1K1gzpj
http://on.fb.me/1K1gzpj
http://on.fb.me/1K1gzpj
http://on.fb.me/1K1gzpj
http://on.fb.me/1K1gzpj
http://bit.ly/1QKOzI5
http://bit.ly/1QKOzI5
http://bit.ly/1QKOzI5

شريف عفيفي
عمار عماد
البراء محمود الرفاعي
تكدير جماعي
محمد فياض
إيهاب العزب
محمد
محمد علوانى
أحمد فوزي
نكدير جماعي
محمد حمدان
سامح سالمة سليمان عطا
حسين محمد رضوان حسين
تكدير جماعي
أحمد يحيى
أحمد فتحى
محمد األحمدي

23

31

أثناء اختفاءه
قسم المنتزه ثان
قوات أمن دمياط
سجن مركز شرطة أبو حماد
قسم عابدين
سجن جمصه
الظوغلي
قسم شرطة السادات
قسم شرطة السادات
سجن الزقازيق العمومي
أمن الدولة
قسم شرطة الفيوم
معسكر قوات األمن المركزي بالزقازيق
سجن العقرب
أحد أمناء الشرطة بكمين «عيون موسى»
قسم شرطة المطرية
الظوغلي

http://bit.ly/1PsOeEB
http://on.fb.me/1ZU0pFD
http://on.fb.me/23kxrhx
http://bit.ly/1SaRedZ
http://bit.ly/1Pubke6
http://on.fb.me/1VggNcR
http://bit.ly/1RF6wZN
http://bit.ly/1PJ9QNr
http://bit.ly/1PJ9QNr
http://on.fb.me/1TryU0U
http://bit.ly/1KfciPb
http://on.fb.me/1UvawtR
http://bit.ly/20b8DJB
http://bit.ly/1ZYuuP6
http://bit.ly/1SM5QBZ
http://bit.ly/1SdEIw7
http://on.fb.me/1SwSbxb

اإلهمال الطبي
االسم
أحمد جمال محمد

مكان االحتجاز
سجن العقرب

أحمد خلف أحمد عبدالمنعم
أحمد لطفي إبراهيم
احمد محمود عبد الرحيم
اسامة أحمد إبراهيم خليل

قسم شرطة عتاقه
سجن العقرب
سجن العقرب
سجن العقرب

إسالم سعودي
أشرف حسن شلتوت
إيمان محب
أيمن العدس
إيهاب
إيهاب العزب

سجن مركز أبشواي بالفيوم
بورسعيد العمومي
سجن بلقاس
سجن شبين الكوم العمومي
سجن شبين الكوم العمومي
سجن جمصه

البراء محمود الرفاعي
بربري عامر
جالل محمد محمد
حسام حسن احمد حسن
رمضان جمعه مسعود
سامح سالمة سليمان عطا

مركز شرطة مدينة البطيخ
سجن شبين الكوم العمومي
سجن العقرب
سجن وادي النطرون
سجن العقرب
قسم شرطة الفيوم

شعبان الطمالوى
صبري عبد هللا
صالح جالل
صهيب عماد

سجن برج العرب
سجن العقرب
سجن العقرب

الحالة الصحية
جرثومة في المعدة وارتجاع في المريء
شرخ في فتحة الشرج وأورام في الخصية والكلية
اليمين
صمم
تغيير لمفصل الكوع ومفصل الفخذ
ورم على فم المعدة وعنده نزيف حاد
هبوط حادة في الدورة الدموية وانخفاض في
ضغط الدم
سرطان
غيبوبة سكر
التهاب رئوي
تضخم في الكبد
آثار التعذيب
روماتيزم في القلب يحتاج إلى حقنة بنسلين
شهريا
إعياء شديد غير معروف سببه
ذبحة صدرية
فيروس نقص المناعة المكتسبة
تضخم في الكبد والطحال
آثار التعذيب
فيروس سي والتهاب كبدي وبائي وتضخم في
الطحال والكبد
كسر في القدم
آثار التعذيب
يحتاج إلى جراحة عظام

الرابط
http://on.fb.me/1RETgnV
http://on.fb.me/1K1aol
http://on.fb.me/1RETgnV
http://on.fb.me/1RETgnV
http://on.fb.me/1RETgnV
http://bit.ly/20b7kdy
http://on.fb.me/1nfx7zp
http://on.fb.me/1VdVrgl
http://bit.ly/1Jp6fYd
http://bit.ly/1Jp6fYd
http://on.fb.me/1VggNcR
http://on.fb.me/23kxrhx
http://bit.ly/1Jp6fYd
http://bit.ly/1QpohLh
http://bit.ly/1VdXvVm
http://on.fb.me/1RETgnV
http://on.fb.me/1UvawtR
http://bit.ly/1Jp6fYd
http://on.fb.me/1RETgnV
التنسيقية المصرية للحقوق والحريات
http://on.fb.me/1OEJbng

طارق قطب
عادل محمد محمود
عبد الرحمن إمام
عبد الرحمن كمال
عبد العزيز محمد عبد السالم
عبد العزيز ممدوح عبد العزيز
عبد الفتاح

سجن العقرب
قسم العجوزة
سجن العقرب
سجن العقرب
سجن العقرب
جهة غير معلومة
سجن شبين الكوم العمومي

عبد الفتاح خضر
عبد هللا إبراهيم
عمار عماد

سجن شبين الكوم العمومي
سجن العزولي
قسم المنتزه ثان

عمرو حسني

سجن العقرب

عمرو عالء لبيب
فاطمة محمد محمد عياد
فتحي محجوب علي الفران
مجدي حسين
محمد المحمدي
محمد بديع
محمد عبد الرحمن حمدان أبو شيته
محمد عبد هللا محمد
محمد عبد هللا محمد
محمد فتحي الشاذلي

سجن وادي النطرون
سجن بورسعيد
قسم شرطة كفر الدوار
سجن الوادي الجديد
سجن العقرب
سجن العقرب
سجن العقرب
سجن سوهاج
قسم شبرا الخيمة
سجن العقرب

محمد يحي الشحات
محمد يحيى
محمود شعبان

سجن العقرب
سجن العقرب
سجن استقبال طره

شلل نصفي
ماء على الرئتين
جرثومة في المعدة وارتجاع في المريء
فتاق وشرائح في اليد والساق
مياه زرقاء على العين ويحتاج إلى جراحة
يعيش بنصف رئة
درن رئوي
التهاب حاد بالبروستاتا ،وحصى على الكلى،
ومشاكل الغضروف بالعمود الفقري والرقبة
فيروس كبدي وبائي
تشنجات
خراج أدى إلى تورم إصبع قدمه وارتفاع في درجة
الحرارة ،وضغط الدم
الفتق وعرق النسا ومشاكل صحية في المعدة
أدت لصعوبة في المشي
أمراض القلب
جلطة بالقدم اليسرى
تدهور صحي عام
شلل
عاد إلى محبسه بعد يوم من إجراء عملية فتق
انفصال في الشبكية ويحتاج إلى جراحة
يحتاج جراحة لعالج شرخ شرجي
غير معروف
محتاج عملية تغيير لمفصل الركبة
ضعف شديد في اإلبصار ويحتاج إلى جراحة ترقيع
قرنية
انفصال في الشبكية ويحتاج إلى جراحة
حمي والتهاب رئوي حاد

http://on.fb.me/1RETgnV
http://on.fb.me/1JLOYZD
http://on.fb.me/1RETgnV
http://on.fb.me/1RETgnV
http://bit.ly/1nqA29n
التنسيقية المصرية للحقوق والحريات
http://on.fb.me/1K1giCS
http://on.fb.me/1K1giCS
http://bit.ly/1m0TxUj
http://on.fb.me/1ZU0pFD
http://bbc.in/1ZHb3dz
http://on.fb.me/1QNp212
http://bit.ly/23jo9Ck
http://on.fb.me/1OLf5wa
http://bit.ly/1ZHhH3e
http://on.fb.me/1RETgnV
http://bit.ly/1OCgbwh
http://on.fb.me/1RETgnV
http://on.fb.me/1ZTXE7c
http://on.fb.me/1Kfandv
http://on.fb.me/1RETgnV
http://on.fb.me/1PJa6Mw
http://bit.ly/1nqA29n
http://on.fb.me/1TcQdml

محمود طلعت
مسعد أبو زيد
مصطفى إبراهيم حسين
مصطفى أبوشريفة
مصطفى أينو
مصطفي إبراهيم حسين إبراهيم
نور الدين رجب
هشام المهدي
هشام جعفر
هشام سعيد
هشام سيطره
هالل محفوظ محمد
يس عبد المنجي

سجن العقرب
سجن العقرب
قسم باب شرق
بمركز شرطة القرنة غرب
األقصر
سجن العقرب 2
قسم شرطة باب شرق
سجن شبين الكوم العمومي
سجن العقرب
سجن العقرب
سجن العقرب
سجن الوادي الجديد
العمومي
سجن العقرب

كسر في إصبع القدم
كسر في الفك من التعذيب
أزمة صدرية
بحمى وارتفاع مفاجئ في درجات الحرارة
تدهور عام في الصحة
أزمة صدرية وحرمان من العالج
أزمة صدرية حادة
ضيق في المريء
آالم بالظهر وفقدان بصر
قىء دموي
تشنجات
ارتفاع في الضغط
كسر في الفخذ

http://on.fb.me/1RETgnV
http://on.fb.me/1RETgnV
http://on.fb.me/1Npsic1
http://on.fb.me/1ndJ4ps
http://bit.ly/1OCgJ5v
http://on.fb.me/1OLf5wa
http://on.fb.me/1K1giCS
http://on.fb.me/1RETgnV
http://bit.ly/1RDuX9L
http://on.fb.me/1RETgnV
http://on.fb.me/1K2NOsm
http://bit.ly/1QpodLx
http://on.fb.me/1RETgnV

اإلخفاء القسري
تاريخ النشر
يناير01-
يناير01-
يناير05-
يناير05-
يناير05-
يناير05-
يناير07-
يناير13-
يناير13-
يناير14-
يناير14-
يناير14-
يناير14-
يناير17-
يناير17-
يناير21-
يناير21-
يناير21-
يناير22-
يناير22-
يناير22-
يناير23-
يناير23-
يناير23-
يناير23-

االسم
أسامة أبو حطب السيد عبد النبي
عطاهللا السيد أحمد الباز
احمد علي الحجار
حسن فرج
عمر صابر عمر
محمود إسالم
إسالم أسامة محمد عبدهللا طلبة
احمد محمود متولي
عمر عبد المقصود
سامح سالمة سليمان
محمود عمران
مصطفي محمود عبد هللا
هاني محمد على عوف
آسر محمد زهر الدين
طارق محمد إبراهيم الصغير
شقيق يوسف عشري
والد يوسف عشري
يوسف عشري
ابراهيم عامر شحاتة
خالد جبالية
محمد علي لطفي
أحمد محمد حسن عويس
أحمد منصور أبو صالح
أنس حسام بدوي
جهاد الجندى

تاريخ االختفاء
ديسمبر21-
ديسمبر31-
ديسمبر31-
ديسمبر30-
ديسمبر28-
ديسمبر28-
يناير05-
05/11/2015
يناير01-
يناير09-
يناير01-
يناير03-
يناير12-
يناير03-
يناير09-
يناير09-
يناير09-
22/07/2015
يناير16-
يناير17-
يناير01-
يناير19-
يناير08-

من
من
من
من

مكان االختفاء
الطريق الصحراوي
مقر عمله بالمنصورة
منزله
مقر عمله

من الشارع
من الشارع
من قسم العريش
من سجن جمصه
بعد اخالء سبيله
من
من
من
من
من
من
من
من

الشارع
الطريق إلى المنزل
منزله
الشارع
منزله
منزله
منزله
الشارع

من أمام الكلية
من أمام مقر عمله
من منزله
من المطار

الرابط
http://on.fb.me/1OLeHhl
http://on.fb.me/1Ugp68d
http://on.fb.me/1RZ1rfm
http://on.fb.me/1Jp62Eq
http://on.fb.me/1SByE02
http://on.fb.me/1SBzDgL
http://on.fb.me/1RZ3Zdg
http://bit.ly/1RZ8uEH
http://on.fb.me/1VdWHzW
http://on.fb.me/1PsMVWl
http://on.fb.me/1SBDRF0
هيومان رايتس مونيتور
http://on.fb.me/1RZcfdq
التنسيقية المصرية للحقوق والحريات
http://on.fb.me/1JsmPqm
http://on.fb.me/1JsmPqm
http://on.fb.me/1JsmPqm
http://on.fb.me/1NrmO0C
http://on.fb.me/1S14Sly
http://bit.ly/1Pua5vi
http://bit.ly/1WROrHa
http://on.fb.me/1PYkhwC
http://bit.ly/1K2Ykju
http://on.fb.me/1Kfdr9C

يناير23-
يناير23-
يناير24-
يناير26-
يناير26-
يناير26-
يناير27-
يناير27-
يناير28-
يناير28-
يناير28-
يناير28-
يناير29-
يناير30-
يناير30-
يناير30-
يناير30-
يناير30-
يناير30-
يناير30-
يناير30-
يناير30-
يناير30-
يناير30-
يناير30-
يناير30-
يناير30-
يناير30-

عبدالرحمن رأفت
محمد موسي
إبراهيم عامر شحاتة
الشقيق األصغر لطارق أبو شريفة
عبد الرحمن رأفت محمد
معتز احمد
أحمد الشربيني
سمير محمد
عبد الرحمن سمير عبد الفتاح
قياتى مصرى محمود
محمد ابو هشيمه
محمد فاروق
عبد هللا مسعود
اسالم حمزاوي
إسالم محروس
أحمد سعيد
أحمد فرج
بالل عثمان
حمدى شعبان
خالد عزالدين
رمضان عيد
ساهر عبدالناصر
عبد هللا ياسين
عبدالباقى رمضان
عبدالرحمن رمضان
عبدالعال مجاهد
عمار طارق
عمار عماد

23/12/2015
يناير16-
22/7/2015
يناير25-
22/12/2015
يناير05-
يناير13-
يناير13-
يناير24-
26/12/2015
26/12/2015
18/12/2015
يناير24-
يناير25-
 52يوم
 23يوم
 20يوم
18/08/2015
يناير20-
 913يوم
يناير25-
يناير19-
يناير22-
يناير16-
25/12/2015
10/12/2015
يناير21-
يناير21-

من الطريق إلى المنزل
من منزله رهينة
من منزله

من الجامعة
اختفاء بعد إخالء سبيل
اختفاء بعد إخالء سبيل
من مقر عمله

من مقر عمله

من منزله

http://bit.ly/1WROrHa
http://bit.ly/1WROrHa
http://bit.ly/1QKPA2P
http://on.fb.me/1Qx9uwj
http://on.fb.me/1PYi6ZX
http://on.fb.me/1JOMiKG
http://on.fb.me/1TuP2yS
http://on.fb.me/1TuP2yS
http://bit.ly/1TrwZcR
http://on.fb.me/1QKLxDO
http://bit.ly/1PJHusj
http://on.fb.me/1SNXiL0
http://bit.ly/1JOOGkF
http://on.fb.me/1m7Y6w7
http://on.fb.me/20BrRVx
http://on.fb.me/20BrRVx
http://on.fb.me/20BrRVx
http://bit.ly/23Dt8hb
http://on.fb.me/20BrRVx
http://on.fb.me/20BrRVx
http://on.fb.me/20BrRVx
http://on.fb.me/20BrRVx
http://on.fb.me/1ZZMKYk
http://on.fb.me/20BrRVx
http://on.fb.me/20BrRVx
http://on.fb.me/20BrRVx
http://on.fb.me/20BrRVx
http://on.fb.me/20BrRVx

يناير30-
يناير30-
يناير30-
يناير30-
يناير30-
يناير30-
يناير31-
يناير31-
يناير31-
يناير31-
يناير31-

كريم على
محمد أحمد عبد الحفيظ عبد هللا
محمد حمزاوي
محمد شعبان
مصطفى القشالوى
مصطفى رمضان
أحمد محمد محمد جودة النادي
أحمد مصطفى
خالد الجبالية
سعيد جامد حسن
عبد هللا محمد

يناير20-
يناير26-
يناير05-
يناير13-
22/11/2015
25/12/2015
يناير26-
يناير23-
يناير16-
يناير28-
يناير23-

من مقر عمله

من منزله
أثناء خروجه من "أكاديمية السالب"
من منزله
من منزله

http://on.fb.me/20BrRVx
http://on.fb.me/1OZZgEe
http://on.fb.me/1m7Y6w7
http://on.fb.me/20BrRVx
http://on.fb.me/20BrRVx
http://on.fb.me/20BrRVx
http://on.fb.me/1QSHu8u
http://on.fb.me/23Duadb
http://on.fb.me/23Duadb
http://on.fb.me/23Dx0io
http://on.fb.me/1VBRIJv

ظهور بعد إخفاء
تاريخ
النشر
يناير01-
يناير01-
يناير03-
يناير03-
يناير03-
يناير03-
يناير03-
يناير03-
يناير03-
يناير03-
يناير03-

االسم
محمد دسوقي
محمد متولي
عمر حجازي
أحمد السيد الدمرداش رضوان
بالل عبد الستار علي
ضياء محروس
محمد العدل محمد العدل
صهيب شواطة
أحمد نجاح
بالل السيد احمد
أسامة الصاوي

تاريخ
تاريخ
الظهور
االختفاء
يناير01-
من شهرين
يناير01-
من شهرين
 11/09/2015يناير03-
يناير02-
من شهر
يناير03-
من شهر
يناير03-
من شهر
يناير03-
من شهر
يناير03-
من شهر
يناير03-
من شهر
يناير03-
من شهر
يناير03-
من شهر

مكان الظهور
النيابة
النيابة
بسجن العقرب
نيابة حوادث شرق
نيابة حوادث شرق
نيابة حوادث شرق
نيابة حوادث شرق
نيابة حوادث شرق
نيابة حوادث شرق
نيابة حوادث شرق
نيابة حوادث شرق

القاهرة
القاهرة
القاهرة
القاهرة
القاهرة
القاهرة
القاهرة
القاهرة

الرابط
http://on.fb.me/1Nprnbz
http://on.fb.me/1Nprnbz
http://on.fb.me/1Ugp68d
http://on.fb.me/1TcPdPa
http://on.fb.me/1TcPdPa
http://on.fb.me/1TcPdPa
http://on.fb.me/1TcPdPa
http://on.fb.me/1TcPdPa
http://on.fb.me/1TcPdPa
http://on.fb.me/1TcPdPa
http://on.fb.me/1TcPdPa

يناير03-
يناير03-
يناير03-
يناير03-
يناير03-
يناير03-
يناير04-
يناير05-
يناير11-
يناير11-
يناير13-
يناير13-
يناير14-
يناير14-
يناير16-
يناير16-
يناير21-
يناير26-
يناير26-
يناير31-
يناير31-
يناير31-

أحمد إسماعيل
عبد الرحمن نجاح
أحمد فؤاد إسماعيل
صادق جالل المجدوب
وائل صابر الحدينى
ياسر نجيب العشرى
محمود السقا
محمد مصطفى شحاتة نمير
عاطف فراج
يحي عاطف فراج
يسري جمال رمضان إبراهيم
محمد عبد الهادي سليمان
شريف عبدالمنعم عبدالخالق العفيفي
شريف العفيفي
محمد مجدي األخضر الرجبي
مصطفي محمد صالح
ياسر محمد طه
ياسمين محمد السجرى محمد
نهى محمود عبد الرؤوف
عبدالرحمن عبدالفتاح عبدالفتاح حامد
محمد فاروق
أسامة أبو حطب

يناير03-
من شهر
يناير03-
من شهر
يناير03-
عدة أيام
ديسمبر 27-يناير03-
ديسمبر 15-يناير03-
ديسمبر 15-يناير03-
 28/12/2015يناير01-
يناير05-
يناير03-
يوليه28-
يناير03-
يوليه28-
يناير12-
يناير12-
يناير14-
من شهرين
يناير14-
من  51يوم
 12/12/2015يناير16-
 09/12/2015يناير16-
يناير21-
من  27يوم
يناير26-
يناير17-
يناير26-
يناير17-
يناير31-
يناير31-
يناير31-

نيابة حوادث شرق القاهرة
نيابة حوادث شرق القاهرة
قسم شرطة فيصل بالسويس
نيابة المحلة الكبرى
نيابة المحلة الكبرى
نيابة المحلة الكبرى
النيابة

نيابة أمن الدولة العليا
نيابة أمن الدولة
نيابة أمن الدولة
النيابة
النيابة
نيابة أمن الدولة
معسكر الكيلو  10ونص
في النيابة
في النيابة
قسم المرج
نيابة التجمع الخامس
نيابة التجمع الخامس
نيابة المنصورة
نيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس
نيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس

http://on.fb.me/1TcPdPa
http://on.fb.me/1TcPdPa
http://on.fb.me/1PsFY7I
http://on.fb.me/1RYTJBW
http://on.fb.me/1RYTJBW
http://on.fb.me/1RYTJBW
http://bit.ly/1RDlpvw
http://on.fb.me/1RZ16cm
http://on.fb.me/1ZHdnRy
http://on.fb.me/1ZHdnRy
http://on.fb.me/1ndKBMb
http://on.fb.me/1QjkVHM
http://on.fb.me/1Td0Pld
http://bit.ly/1PsOeEB
التنسيقية المصرية للحقوق والحريات
التنسيقية المصرية للحقوق والحريات
http://on.fb.me/1nrqevF
http://on.fb.me/1QKO68H
http://on.fb.me/1QKO68H
http://on.fb.me/1JTxudL
http://on.fb.me/1nzgTkN
http://on.fb.me/1nzgTkN

عنف شرطة
المكان
مبنى األوبرا
شريف من المنزله
أحمد عز الدين محمد
قرى المنوفية
أسرة يسري تعيلب
دمياط
وسط البلد
وسط البلد
بلطيم
قرية العدوة بمركز طهطا
مركز التل الكبير
القصاصين
عين غصين
االسماعيلية
غزاله
أبو سلطان
مناره
مجموعة شباب من المحلة
جمهور المباراة
أطباء مستشفى مراغة بسوهاج

السياق
تفتيش وتحطيم محتويات غرف تحضيرا لزيارة السيسي
اعتداء بالسب والضرب
إيقاف على الطريق وسرقة  5000آالف جنيه بواسطة رائد أمير ب .من قسم شرطة الخانكة
حصار ومداهمات منازل
مداهمة وتدمير منزله بمركز الشهدا
مداهمات واعتقاالت عشوائية
مداهمات وتفتيش منازل واعتقاالت
مداهمات وتفتيش منازل واعتقاالت
حصار ومداهمات وتحطيم منازل
حصار وإطالق نار عشوائي
مداهمات
مداهمات
مداهمات
مداهمات
مداهمات
مداهمات
مداهمات
ألقي القبض عليهم من أوتوبيس في طريقهم إلى المعرض
إستاد أسوان
التعدي على األطباء والتمريض وتكسير االستقبال

الرابط
http://on.fb.me/1RZ4Hak
http://bit.ly/1Td0NK7
http://bit.ly/1ORhW90
http://bit.ly/1Sl2TqB
http://bit.ly/1Sl2TqB
http://bit.ly/1nQMeQy
http://bit.ly/1Sl30CB
http://bit.ly/1ZJ4qYe
http://bit.ly/1nq3k7d
http://on.fb.me/1Sb0Yor
http://bit.ly/1WROrHa
http://bit.ly/1WROrHa
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قتل خارج القانون
محاكمة  9ضباط متهمين بقتل  4أفراد من عائلة واحدة بالمحلة
استأنفت محكمة جنايات المحلة بالغربية ،أمس ،محاكمة  9ضباط متهمين بقتل  4أفراد من
عائلة واحدة ،وقررت التأجيل إلى  25مايو المقبل ،لالطالع ،وسماع الشهود ،وفحص أوراق
األدلة الجنائية ،وعرض موقع الحادث ،والنظر في طلبات الدفاع.كانت أجهزة األمن قد أعدت
كمي ًنا عام  ،2013لضبط تشكيل عصابة ،يتزعمه مسجل خطرُ -يدعى «الشنيرة» -وتم تحديد
مكان اختباء المتهمين ،وأثناء ضبطهم ،أطلق المتهمون النار على القوات ،التي ردت بإطالق
األعيرة النارية ،وأثناء االشتباك ،تصادف مرور  4أشخاص بسيارتهمُ ،
فأصيبوا بالطلقات ،ولقوا
مصرعهم في الحال.وتجمهر العشرات من أهالي المجني عليهم ،رافعين الفتات وصورا تطالب
بالقصاص لذويهم.وقال السيد القاضي ،شقيق أحد الضحايا ،إن محاميه قدم مذكرة إلى رئيس
المحكمة ،طالب فيها بضم متهمين جدد إلى القضية ،على رأسهم اللواء خالد العرنوسى ،مدير
المباحث الجنائية بالغربية ساب ًقا ،ورئيس مباحث قسم أول المحلة ،باعتبارهما من المشاركين
األساسيين في الحملة ،التي اغتالت شقيقه وزوجته وأبناءهhttp://bit.ly/1ndAYx4.
مقتل « 26تكفيريًا» والقبض على  25آخرين بحملة أمنية في وسط سيناء
http://bit.ly/1YZclp3
أكدت عائلة المواطن "مجدي لطفي جاد" قيام قوات األمن بتصفيته جسدياً مساء أمس أثناء
عودته من عمله راكباً دراجته البخارية حيث قامت بإطالق الرصاص الحي عليه مما أرداه قتيال
على الفور أمام قرية " عزبة الحلواني" بمركز المنصورة بعد االشتباه به بينما أصيب زميل عمله
الذي كان يركب خلفه برصاصتين.وكان قد ادعت قوات األمن أن القتيل قد اقتحم كمين أمنى
أمام قرية "عزبة الحلواني" رغم تأكيد أهالي القرية عدم تواجد أي كمين بالمكان
http://on.fb.me/1RYUPgN
أحال المحامي العام األول لنيابات كفر الشيخ ،اليوم االثنين ،شرطي لمحكمة الجنايات؛ التهامه
بقتل صاحب مصنع آس كريم مع استمرار حبسه على ذمة القضية.كان مدير أمن كفر الشيخ،
تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية ،بمصرع "خالد .ح"ـ  24عا ًما ،أثناء حدوث خالف بين
شقيقه ،وعريف شرطة "أحمد .ا" 39 ،عا ًما ،من فو قسم بيال.وأسندت النيابة للمتهم عدة
اتهامات من بينها القتل العمد مع سبق اإلصرار والترصد ،والشروع في قتل شقيق المجني
عليه "محمد" 27 ،عا ًماhttp://bit.ly/1SBw2zf.
قامت قوات األمن بالشرقية بتصفية كل من :محمد عطوة طالب بكلية الدراسات اإلسالمية من
الزقازيق ونشأت عصام طالب بكلية الزراعة من فاقوس وماهر عبد هللا.كهربائي من كفر صقر
وذلك بتهمة محاولة اغتيال رئيس جامعة الزقازيق بعد اقتحام شقتهم السكنية بمنطقة ابني
بيتك بالعاشر من رمضان وال زالت قوات األمن تحتجز جثامينهم حتى اآلن.
http://on.fb.me/1WB0RTY

مقتل  35مواطنا من أهالي سيناء في مداهمات للجيش
قال مصدر عسكري مصري ،ليل األربعاء الخميس ،إن  35مواطنا قتلوا وألقي القبض على 15
آخرين في مداهمات للجيش المصري شمالي سيناء.وتأتي المداهمات التي يقوم بها الجيش
المصري في إطار العملية العسكرية الشاملة "حق الشهيد" حيث قتل على مدى  5أيام 100
مواطن وفقا لمصادر أمنية.وكان  11مواطنا قد قتلوا ،األربعاء ،في تبادل إلطالق النار بشمال
ووسط شبه جزيرة سيناء حسب الرواية الرسمية.وقال المتحدث العسكري باسم الجيش
المصري ،العميد محمد سمير ،في بيان على صفحته على موقع التواصل االجتماعي
"فيسبوك" ،األربعاء" :إن قوات الجيش والشرطة اشتبكت خالل حملة أمنية مشتركة في شبه
جزيرة سيناء مع مسلحين ما أسفر عن قتل  11منهم واعتقال اثنين آخرين".وذكر المتحدث أن
قوات الجيش والشرطة فجرت خالل الحملة التي جرت تحت غطاء جوي 5 ،عبوات ناسفة تم
زرعها على محاور التحرك ودمرت عربتين و 6دراجات نارية يتم استخدامها في مراقبة
واستهداف القوات وذلك بحسب الرواية الرسميةhttp://bit.ly/1KuCP60.

رسالة من زوج شقيقة "مجدي جاد" ضحية رصاص الشرطة.
جاء فيها ما يلي  :بخصوص ظروف وفاة زوج شقيقتي المرحوم/مجدي
جاد فإن الرواية الرسمية تقرر بأنه كان يستقل سيارة ربع نقل برفقة
قائدها وأثناء سيرهم بطريق شربين-المنصورة الشرقي وأمام كوبري
عزبة الصفيح تحديداً قام المالزم أول( ....../قائد دورية متحركة لتأمين
الطريق) بمحاولة استيقاف السيارة .إال أن قائدها قام بالفرار فقام
الضابط والقوات المرافقة بتعقب السيارة واستمرت المطاردة حتى
اصطدمت السيارة التي كان يستقلها الفقيد برفقة قائدها بسيارة
أخرى جامبو(حمراء اللون) من الخلف ،فقام أحد أفراد األمن بإطالق
عيار ناري استقر برقبة الفقيد.
ملحوظة 1/لم يقوم أي من الفقيد أو قائد السيارة بالتعدي على قوات الشرطة بأية وسيلة
كانت
ملحوظة 2/لم يتم إطالق عيار ناري واحد على كاوتش السيارة الستيقافها
ملحوظة 3/العيار الناري الذي أودى بحياة الفقيد أطلق بعد أن توقفت السيارة تماماً إثر
االصطدام
ملحوظة 4/بعد مقتل مجدي وإصابة قائد السيارة لم ُيعثر مع أي منهم على ثمة ممنوعات
إطالقاً
اليوم وأثناء اطمئناننا على مجرى التحقيقات بالنيابة :فوجئت بأن النيابة موجهة تهمة القتل
العمد والشروع في القتل للمجند /.......
بخصوص الضابط (رئيس القوة) .النيابة استمعت إلى أقواله على سبيل االستدالل ،طيب ليه؟
مش الضابط ده هو الرئيس المباشر للمجند وهو الذي أطلق أول عيار ناري في الهواء وهو
الذي بدء عملية المطاردة التي استمرت لمسافة  5كيلومتر(من كوبري عزبة الصفيح ،بنزينة
الوطنية) ومفيش عسكري يستطيع إطالق عيار ناري واحد إال بأمره وكان بإمكانه أن يمنع هذا
المجند من إطالق النار صوب رقبة الفقيد إال أنه لم يفعل .لماذا لم توجه له ذات االتهامات
الموجهة إلى هذا المجند؟ النيابة :ألن السيارة التي كان يستقلها المجند وضرب منها العيار
الناري الذي أودى بحياة مجدى ،وصلت قبل السيارة التي كان يستقلها الضابط .يعنى المجند
اللي ضرب النار ده كان بيطارد مجدى لوحده بمنأى عن الضابط وباقى القوات وال هو اجتزاء
لمشهد القتل لتحميل المجند كامل المسئولية واستبعاد الضابط طيب إزاي !!!!!
طيب على العموم :أوال ً  :أنا متأكد ان البلد لسه فيها بقية قانون وحق مجدى مش هيروح
ثانياً :أنا إحساسي بالظلم لقتل مجدى بدون أي ذنببيدفعنى أني مكنش سبب في ظلم أي
حد ،يعني الضابط لو مكنش له ذنب خالص مفيش مشكلة بس هو ملوش ذنب إزاى ؟؟؟؟
دا عدد الطلقات ((ال ناقصة من خزائن السالح المحرز)) والتي أطلقت حال المطاردة 14طلقة
أطلقت من  4أسلحة مختلفة يعنى الموضوع مش مجند غلط أل دا كدة المأمورية كلها كانت
بتضرب نار وأولهم الضابط .طيب ليه بقى ُيستبعد الضابط وباقي أفراد القوة ويكون الحادث وفقا ً
لهذا المجرى لألمور عبارة عن خطأ مجند سوف يحاكم ويأخذ عقابه.طيب على العموم ده
توضيح بسيط لمجرى األمور ونسألكم الدعاء لـ مجدي عليه رحمة هللا.
http://on.fb.me/1TcWsGT

قامت عناصر تنتمي للداخلية المصرية أمس
بتصفية "محمد حسن محمد محفوظ" الشهير
بمحمد شيكا البالغ من العمر  22عاما بأحد
فنادق مدينة الغردقة.
http://on.fb.me/1RDr591
ملحوظة (الجثمان مقيد بالكلبشات)

شيع أهالي قريتي أكياد بفاقوس ،وكفر أباظة بالزقازيق ،في
الساعات األولى من صباح اليوم ،جثماني نشأت عصام ،محمد
عطوة ،واللذين تم تصفيتهما ،مع ثالث آخر ،برصاص الداخلية ،في
مدينة العاشر من رمضان ،يوم الخميس الماضي ،وسط هتافات
وغضب األهالي ،منددين بحكم العسكر.ظهرت على جثامين
القتلى ،آثار التعذيب الذي تعرضوا له قبل عملية التصفية ،بحسب
ذويهم.يذكر أن وزارة الداخلية قامت بتصفية  3شباب بمدينة العاشر
من رمضان؛ بتهمة محاولة اغتيال رئيس جامعة الزقازيق.
http://bit.ly/1PnfzOQ

تابع :حقائق عن تصفية الطالب الثالث بالشرقية أمس
في الساعة الثانية صباحا بدأت قوات األمن بتطويق إحدى الشقق السكنية في حي من أحياء
مدينة العاشر من رمضان داهمت قوات األمن الشقة وكان الطلبة الثالث بالداخل حتى أن
احدهم كان يتحدث إلى زوجته قبل اغتياله بدقائق عبر االنترنت واخبرها أن تتركه اآلن ألنه
سمع أصوات قوات األمن قريبة منه .اعتقلت الشرطة الشباب الثالث نشأت ومحمد وماهر
أخذوهم إلى مكان ما لم يعرف بعد ولكن غالبا إلى أحد أقبية التعذيب .عذبوا بأبشع أنواع
التعذيب التي تتخيلها أو ال تتخيلها على أمل الحصول منهم على معلومة او ما شابه ولكن ثبات
هؤالء فاجأت المحققين من عدم اإلدالء بأي معلومات .تم إرجاع الشباب إلى مكان اعتقالهم
في الشقة صباح اليوم التالي (الساعة العاشرة ص) وتم تقييدهم وتصفية كل واحد فيهم بأربع
طلقات في الرأس من الخلف* .معلومة هامة :قوات األمن وصلت الشباب عن طريق عقد إيجار
الشقة الذين استأجروها قبل أيام من مكوثهم فيهاhttp://on.fb.me/1PJbQW1 .

في جريمة جديدة تنضم للسجل الدموي لداخلية االنقالب وميليشيات
"ناصر العبد" تم تصفية الدكتور محمد محمود عوض طبيب النساء
والتوليد وأحد رافضي االنقالب بمحافظة الفيوم ،بإطالق النار عليه عقب
اعتقاله خالل خروجه من المسجد بعد صالة العشاء  -يوم السبت -في
قريته "منشاة عبد هللا".من جانبها ،اعترفت مديرية أمن االنقالب
بالفيوم ،بجريمتها النكراء ،وحاولت تبريرها بإعالن أن الشهيد "محمد
محمود" كان مطلوبا ضبطه وإحضاره النتمائه لجماعة اإلخوان
المسلمين!.وتأتي تلك الجريمة عقب أيام من قتل ميليشيات أمن
االنقالب  3من أبناء محافظة الشرقية "طالبان وكهربائي" داخل
مسكنهم في مدينة العاشر من رمضان ،فضال عن العديد من الجرائم المماثلة ،وأشهر قتل 9
من قيادات اإلخوان خالل تلبية دعوة أحدهم على الطعام بمدينة  6أكتوبر ،وهي الجريمة التي

استشهد خاللها البرلماني المرموق ناصر الحافي و 8من قيادات وكوادر جماعة
اإلخوانhttp://bit.ly/1PaElzC.
طائرات الجيش تحصد رءوس  11إرهابيًا
http://bit.ly/1QjjJnW
قطع أهالي قرى بر بحري بمركز البرلس بكفر الشيخ الطريق
الدولي الساحلي إسكندرية -بورسعيد بعد تصفية مخابرات خفر
السواحل لشاب ،بعد أن فشلت قوات األمن في اعتقاله .وذهبت
قوات األمن من مخابرات خفر السواحل ،عصر أمس األحد ،العتقال
ناصر محمد مهنا 25 ،سنة ،إال أن األهالي رفضوا تسليمه ،إال أنه
أثناء خروج الشاب ليال ،وعندما رآه جنود خفر السواحل عند إحدى
البنزينات القريبة من مكتب مخابرات خفر السواحل ،قاموا باالعتداء
عليه بكعوب بنادقهم ،وقام الرائد أحمد الساعي بدهسه بسياراته،
على حد وصف شهود عيان .وتعود خلفية القضية حينما كان الشاب
يعمل بصيد (زريعة السمك) من البحر ،وهو نوع من الصيد المخالف
لكن يتم تحت سمع وبصر خفر السواحل ووفق مصالح معهم.
على إثر الحادث تجمع األهالي ،وقاموا بقطع الطريق حتى ساعة
متأخرة من الليل ،بينما كانت جثة الشاب ملقاة على الطريق ،دون
تدخل أمنيhttp://bit.ly/23jlclb.

تلقى مدير أمن قنا إشارة تفيد القبض على كل من :جمال.ح.م ،موظف ،وإبراهيم.م.ف ،أمين
شرطة ،وشوقي.س.ع ،موظف ،التهامهم بقتل رجب قاسم أمين شرطة بمركز القرنة باألقصر،
وإصابة إسماعيل نور الدين بطلق ناري وسيد محمود ،ونجلته "بدور" بكدمات وسحجات في
مشاجرة بين عائلتَين بنجع العبابدة بقرية القمانة بنجع حمادي.وتكثف أجهزة األمن جهودها
لضبط متهمين هاربين ،هما مرعي.ع.و ،ومحمد.ح.ا ،وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة
لتتولى التحقيقاتhttp://bit.ly/1K1h42M.
الجيش يصفي  6من "بيت المقدس" بينهم "أبو حنيف" أمير التنظيم في الشيخ زويد
http://bit.ly/1ZRUwbY
تلقت األجهزة األمنية بشمال سيناء ،إخطارا باستشهاد «إيمان.م.ص ،»2-سنة ،و«هبة.ق.ب»
 23سنة ،والطفلين «معروف.ي.س» 3-سنوات ،وشقيقه «وليد.ي.س» 6 ،أشهر ،نتيجة
سقوط قذيفة مجهولة على منزل بمنطقة الجورة ،جنوب الشيخ زويد .ونقلت جثث الشهداء،
إلى مستشفي الشيخ زويد المركزي ،وأخطرت الجهات المعنية للتحقيق.فيما أصيب مجندين
بقوات األمن ،خالل حملة أمنية جنوب الشيخ زويد ،ونقال للمستشفي للعالج.وقالت مصادر
أمنية ،إن اشتباكات جرت خالل حملة أمنية بمنطقة ،جنوب الشيخ زويد ،أسفرت عن إصابة
المجندين «السيد.أ.ح» ،وأصيب بشظايا بالقدم اليسرى والذراعين ،و«محمد.أ.م» ،وأصيب
بشظايا بالقدمينhttp://bit.ly/1RKQ7TR.
شهادات "المغسلين" تفضح بيان "الداخلية" بشأن تصفيات "العاشر"
فضح بيان صادر عن مرصد "طالب حرية" للحقوق والحريات ،رواية المتحدث اإلعالمي باسم
وزارة الداخلية في مصر ،فيما يخص عملية التصفية الجسدية التي نفذتها بحق  3مواطنين
مصريين من بينهم طالبين جامعيين داخل إحدى الشقق السكنية بمدينة العاشر من رمضان.

والقتلى هم" :نشأت محمود عصام
العمده" الطالب بالفرقة الرابعة بكلية
الزراعة جامعة الزقازيق ،و"محمد محمد
عطوة أحمد" الطالب بكلية الدراسات
اإلسالمية جامعة األزهر ،إضافة إلى "ماهر
عبد هللا السيد حسن" موظف مقيم بمركز
كفر صقر ،يوم الخميس  7يناير .2016وأقام
مرصد "طالب الحرية" بيانه على شهادات
مسموعة ومسجلة من ذوي أحد الطالبين
القتلى ،التي جاءت متضاربة إلى حد كبير
مع رواية وزارة الداخلية المصرية؛ حيث ذكر "حمزه" وهو أحد أقارب الطالب "نشأت محمود
عصام" أنه في نحو الساعة الثالثة من فجر يوم الخميس الموافق  7يناير  2015قوات من
الشرطة المصرية مصحوبة بقوات خاصة من األمن المركزي وجميعهم بالزي الرسمي ،قاموا
بمحاصرة العقار السكني الذي كان يقطنه الطالب ورفيقيه ،كما تم توزيع أفراد األمن على
الشقق السكنية بالعقار وإخبار السكان بعدم الخروج ،كما أفاد قريب الطالب أنه في نحو
الساعة الثالثة والنصف قامت قوات األمن باقتحام الشقة السكنية التي كان يقطنها الطالب،
وهو ما أكده أحد شهود عيان يقيمون بذات العقار أخبروا ذوي الطالب هاتفيًا بقيام قوات األمن
باقتحام الشقة.وأفاد أحد جيران الطالب المقيمين بالعقار السكني نفسه بسماعه أصوات
تعذيب صادرة من الشقة؛ حيث ذكر أن قوات األمن قامت بتعذيب القتلى الثالثة طيلة فترة
االقتحام في محاولة لمعرفة معلومات عن حادثة محاولة اغتيال رئيس جامعة الزقازيق ،وفي
إفادة قريب الطالب ذكر أن عالمات التعذيب بدت واضحة على جسد الطالب ،وأن عالمات تقييد
الطالب بـ "الكالبشات" كانت ظاهرة على يديه ،كما تم تشريح ظهر الطالب باستخدام آلة حادة
وف ًقا إلفادة قريبه -وهو ما أظهر خطوطًا طولية وعرضية على جسده.وقال أحد جيران الطالبالمقيمين في العقار الذي تمت فيه تصفية القتلى؛ أنه بعد العاشرة والنصف من صباح يوم
الخميس تم إطالق النار على الطالب ،كما ذكر قريب الطالب في شهادته ،أنه تم قتل الطالب
برصاصتين ،األولى اخترقت عينه اليسرى لتقتلعها من مكانها ،واألخرى أطلقت من وراء أذنه
ً
قتيال في أقل من  45ثانية ،وف ًقا لتقرير أحد األطباء العاملين في "الطب
اليمنى ليسقط
الشرعي" ،الذي رفض ذكر اسمه.وذكر شهود عيان أنه في نحو الساعة الحادية عشرة وصلت
سيارة اإلسعاف التي قامت باالنتظار أسفل العقار حتى وصل فريق الطب الشرعي برفقة أفراد
من الشرطة إلى الشقة التي قتل الطالب بها في الساعة الواحدة ظهرا؛ حيث صدر تقرير
الطب الشرعي مفي ًدا أن وفاة الطالب كانت نتيجة إصابته بطلق ناري ،ومن ثم تم نقل الجثة
في نحو الرابعة من عصر يوم الخميس؛ حيث ذكر قريب الطالب أنه تم إرسال جثامين القتلى
الثالثة إلى مشرحة "زينهم" عقب رفض مستشفى "األحرار" بالزقازيق استالمهم لظروف
أمنية.ومن ثم قام ذوو الطالب بتسلم جثمانه قرابة الساعة العاشرة من مساء يوم الجمعة
الموافق للثامن من يناير  2016عقب صدور شهادة الوفاة.
ومن جانبها ،لم تقم وزارة الداخلية المصرية بتقديم أي تفسيرات آلثار التعذيب البادية على
جثامين القتلى ،التي تم توثيق بعضها بالصور ،كما لم تقدم أي أدلة تثبت قيام القتلى
باستخدام العنف؛ حيث لم يثبت سقوط أي قتلى من جانب قوات األمن الذين تم االعتداء
عليهم بـ "وابل من النيران" من قبل القتلى -وف ًقا لبيان وزارة الداخلية -كما لم يقدم أي من
سكان العقار أي شهادة تفيد بقيام أي من القتلى الثالثة بإطالق أي أعيرة نارية ،وهو ما يثير
ً
شكوكا عديدة حول إذا كان استخدام العنف المفرط المميت من قبل قوات األمن بحق القتلى
الثالثة كان ضرورة للدفاع عن النفس أم أنه جريمة قتل عمد خارج إطار القانون تورطت بها
األجهزة األمنية المصريةhttp://bit.ly/1QKOzI5.
أمين شرطة يقتل «طفل» في مشاجرة بسبب مائة جنيهاً بالمنيا
تلقى مدير األمن ،إخطاراً من مأمور مركز شرطة المنيا ،بوقوع مشاجرة وقتيل بقرية دمشاو
هاشم ،وبانتقال أجهزة األمن إلى المكان ،وبالمعاينة وإجراء التحريات تبين وقوع مشاجرة بين
كل من :رضا محمود عرابي ،أمين شرطة  42سنة ،وأبنيه «م» و«ع» "طرف أول " و ،ح ر م
وأخوته «م»« ،ع»« ،ص» وجميعهم مزارعين( ،طرف ثاني) بسبب خالف على مبلغ 100
جنيهاً ،ما دفع الطرفان إلى إطالق األعيرة النارية ،ما أسفر عن مصرع ،الطفل يوسف ياسر

محمد 3 ،سنوات ،والذي تصادف تواجده مع والدته في الشارع بطلقة نارية خرجت من سالح
ميري كان بحوزة أمين الشرطةhttp://bit.ly/20jdIMH .
وصلت شكوى لـ "المرصد السيناوي لحقوق اإلنسان" ،من شهود عيان بالمنطقة "ج" حيث
مدينتي الشيخ زويد ورفح ،شمال شرق سيناء ،تُفيد قصف الطائرات التابعة لقوات الجيش
المصري لمناطق متفرقة بمدينة رفح ،وذلك في يوم  22ينايرِ  ،2016نتج عنه مقتل الطفل
"وسيم أيوب عايش حسين" عامين ونصف ،وإصابة شقيقته الصغرى "إسراء" بإصابات بالغة
وتهتكات بالوجه ،وشقيقه "عبدهللا أيوب عايش حسين" 11 ،عا ًما ،الذي أصيب بإصابات بالغة
أدت لبتر قدمه ،كما أصيب والدهم بشظايا وحروق ،وذلك عقب قصف منزلهم الواقع بمنطقة
"حي الرسم – جنوب مدينة رفح –شمال سيناء" ،وأضاف شهود العيانَّ ،
أن حالة من الهلع
ً
خوفا من قصفها ،وكان صريخ النساء وبكاء
أصابت األهالي ،وخرج جميع األهالي من منازلهم
األطفال تمتزج بأصوات تلك االنفجارات ،تمددت عشرات العائالت بين ثنايا التالل في الخالء
والعراء لساعات طويلة ،يذكر َّ
أن تلك األسرة نزحت من موطنها األساسي بقرية "سادوت"
جنوب غرب رفح" ،إلى حي الرسم جنوب المدينة ،بعد عمليات عسكرية أودت بحياة العشرات
من أهل القرية وهجرتهم قسرًا .وقال شهود عيانَّ ،
أن قوات الجيش المصري فتحت الرصاص
بعشوائية على المواطنين أثناء قيامهم بحملة دهم على القرى الجنوبية بمدينة الشيخ زويد،
حيث أصيب المواطن " ناصر محمد عودة" 43عا ًما ،برصاص قوات الجيش العشوائي ،لق َّ
ي
مصرعه على إثرها في الحال ،وذلك حال تصادف مروره أثناء مرور الحملة العسكرية بقرية
َّ
"الشالق" جنوبي غرب مدينة الشيخ زويد ،في يوم  21يناير  ،2016وتم نقل جثمانه
لمستشفى الشيخ زويد المركزيhttp://on.fb.me/1QkHMCQ .
أهالي سيناء يبحثون عن جثث ذويهم بأكوام القمامة ..القتل بعد اإلخفاء

بخطى ثقيلة يسير أبو محمد يقطع شوارع مدينة العريش حتي وصل لغايته ،فيسأل المارة
بصوت مرتجف وكلمات متقطعة من فرط اللهفة والخوف ،فيشيروا نحو أحد أكوام القمامة،
فتتباطيء خطاه كلما اقترب من قطعة قماش ملقاة داخل القمامة وبيد مرتجفة يرفعها ،ليتأمل
جسدا ممدا تحت الغطاء بوجه مشوه ،يحاول أن يزيح القمامة عن وجهه ويمسح دماء تسيل
من موضع رصاصة استقرت في منتصف رأسه ،لعله يتبين مالمحه فيعرف إن كان هذا هو ولده
أم إن عليه أن ينتظر جثثا أخرى تلقي لعله يجده من بينهم.
عشرات األسر حالها كحال أبو محمد ،تتلمس بقلوب مرتجفة أخبار الجثث المجهولة والتي يعثر
عليها األهالي علي الطرقات ،فمنذ أكثر من عامين ومع بداية الحمالت العسكرية لقوات الجيش
في مدينتي رفح والشيخ زويد بدأت ظاهرة اإلخفاء القسري ألبناء سيناء وما يعقبها من تصفية،
غير أن الحظر اإلعالمي المفروض علي المدينتين والتضييقات األمنية تحول دون توثيق وحصر
الضحايا ،ليبقي المصدر الوحيد هو ما يعلنه المتحدث العسكري من أرقام قتلي يعلن عنهم
أنهم اخطر العناصر اإلرهابية وهو ما تنفيه المصادر القبلية.
وفي تصريحات لـ "رصد" يقول صالح ابورياش من أبناء مدينة الشيخ زويد :
الجيش يعتقل المدنين البسطاء ثم نجدهم في تصريحات الجيش تحولوا ألخطر التكفيرين ،مثل
ما فعلوه مع عمار يوسف الزريعي وهو شاب نعلم جميعا انه يعاني من تأخر في قواه العقلية
قاموا باعتقاله في ديسمبر  2014ووجدنا جثته وتصريح انه أخطر التكفيرين ،كذلك السيد
سليمان ابو لفيتة ذو الستين عاما من قرية اللفيتات جنوب الشيخ زويد و التي دمرها الجيش،

اعتقلوه في نوفمبر  2013وعثرنا بعد عدة أيام علي جثته مرفق معها تصريح انه من اخطر
العناصر التكفيرية ،ولم تكن له اي جريمة سوي انه لم يغادر منزله وقت وجود الحملة.
وأضاف ،وفي يناير  2015تضاعفت حاالت التصفية المباشرة خارج القانون حيث بلغ عدد من قام
الجيش بتصفيتهم خمسة عشر من بينهم عبد الرحمن البورني وهو تاجر كان متوجها نحو
سوق الجورة لبيع بضاعته فقاموا بتصفيته مباشرة وحرق سيارته وإلقاء جسده وكان ذلك
انتقاما لمقتل النقيب أيمن الدسوقي علي يد والية سيناء ،هكذا نحن يتم تصفية أبنائنا دون
دليل أو محاكمة في صمت مخزي ،فنحن أبناء سيناء ال بواكي لنا.
عائلة مصلح القرم واحدة من عشرات العائالت التي اكتوت بنيران التصفية واإلخفاء القسري
مرتين ،األولي كانت في ديسمبر  2014عندما اعتقلت قوات الجيش ابنه مصطفي ذو العشرين
عاما ولم يتمكن األهالي حتى اآلن من العثور عليه في أي من مقرات االحتجاز ،وبعد عدة
شهور يتم اعتقال األب ليعثروا علي جثته بعد يومين ،وهو ما أكده أحد جيران مصلح رفض ذكر
اسمه إذ قال :
ا.مصلح رجل طيب وفي حاله ،ليس له أي انتماء سياسي يعمل مأمور ضرائب ،لم نري منه أي
شيء سيء وكذلك مصطفي ابنه ،األغرب انه بعد اعتقال مصطفي كان الجيش يأتي لمنزلهم
يسأل عن مصطفي المعتقل عندهم .
جريمة اإلخفاء القسري التي يتعرض لها أبناء سيناء لم تتوقف فقط عند مجرد إخفاء مكان
االحتجاز أو التصفية الجسدية عقب االعتقال ،فهناك العديد من العائالت تم تصفية أبنائهم
ودفنهم دون أخبار ذويهم ،من بينهم عائلة سليم محمد من سكان مدينة الشيخ زويد والذي
يروي أحد أصدقائه رفض ذكر اسمه معاناة عائلته قائال":اعتقلت قوات الجيش التابعة لمعسكر
الزهور سليم في نوفمبر  2015تعرض للضرب الشديد في الساعات األولي الحتجازه ،فمات
علي الفور وأكد شهود مقتله ،وعثرنا فيما بعد علي جثث من تم اعتقالهم معه ولكن كلما
ذهبت زوجته للمعسكر تتوسل لهم أن يخبروها أين دفنوا جثته ينفي المعسكر وجوده
عندهم" .ومع استمرار الحرب في سيناء يستمر الجيش في الثأر من المدنين تارة بالقصف أو
االعتقال والتصفية ،ويبقي األهالي في دائرة البحث عن ذويهم بين أكوم القمامة .
http://bit.ly/1PHf6aq
أفادت مصادر قبلية وشهود عيان بشمال سيناء لشبكة "رصد" ،بأن الجيش المصري قتل مواطنا
وأصاب آخر في مدينة رفح.وأضافت المصادر أن قوات الجيش أقدمت صباح اليوم على محاصرة
سوق السبت األسبوعي بمدينة رفح ،وأطلقت النيران بعشوائية مما أدى لمقتل الشاب ،عيد
جمعة رشيد 21 ،عاما من عائلة أبوشيخة التابعة لقبيلة الرميالت ،وأصيب مواطن آخر ونقل إلى
مستشفى رفح المركزي.وتواصل قوات الجيش عملياتها األمنية في شمال سيناء مما يؤدي
لسقوط مدنيين بين قتيل وجريحhttp://bit.ly/1WROnr3.
ُقتل مواطن ،بعد ظهر اليوم؛ برصاص الجيش المصري بمدينة الشيخ زويد بمحافظة شمال
سيناء .كانت مصادر قبلية وشهود عيان بشمال سيناء ،أكدوا لشبكة "رصد" ،في وقت سابق
من اليوم ،أن الطيران الحربي أقدم على قصف منازل المدنيين برفح والشيخ زويد ما أدى لمقتل
عائلتين.وأضافت المصادر ،أن العائلة األولى سقطت بحي المعنية جنوب قرية أبو طويلة بالشيخ
زويد؛ حيث قتل طفالن ووالدتهما بمنزل بعد قصفه بصاروخين من طائرات حربية .وسقطت
العائلة الثانية بالقرب من الوفاق جنوب رفح؛ حيث قتل رجل وطفله وأصيبت زوجته بجراح
خطيرة؛ بعد قصف منزل بالمنطقة بواسطة الطيران الحربي .وقال شاهد عيان ،إن قوات الجيش
رفضت حضور سيارات اإلسعاف لنقل الجرحى من منازلهم المقصوفةhttp://bit.ly/1UvbjuN.
عاجل ..اشتباكات عنيفة بين األمن ومتظاهرين في المطرية وأنباء عن سقوط قتلي
قال شهود عيان وناشطون على اإلنترنت ،إن اشتباكات عنيفة تجري بين متظاهرين وقوات
األمن في المطرية شرق القاهرة وذلك في ذكرى ثورة  25يناير.وقال ناشطون إن االشتباكات
أدت إلى سقوط قتلى وجرحى بينهم متظاهر يدعى محمد سعيد من المطرية ،وذلك برصاصة
بالرأسhttp://bit.ly/1PYjpYR.

ثالث شهداء برصاص الشرطة في ذكرى الثورة
قامت ميلشيات الشرطة بتصفية اثنين من معارضي االنقالب العسكري ،بشقة سكنية بمنطقة
الحي الثاني بمدينة السادس من أكتوبر صباح اليوم االثنين .وزعمت ميلشيات االنقالب أن
الشهيدين قاما بإطالق النيران قبل تصفيتهما ،كما زعمت أنه تبين بعد تصفيتهما أنهما من
المطلوبين على ذمة قضايا متعلقة بالتحريض على العنف .ويأتي تصفية الشابين صباح اليوم،
بعد ساعات قليلة من قيام ميلشيات الشرطة بتصفية شاب آخر مساء أمس األحد ،بمنطقة
كفر حكيم المتاخمة لمنطقة كرداسة بالجيزةhttp://bit.ly/1OUkS4Z .
قامت قوات األمن اليوم بتصفية  6مواطنين صباح اليوم بمدينة  6أكتوبرألسباب غير معلومة
http://on.fb.me/1nCP3F4

الداخلية :مقتل إخواني في كرداسة على صلة بمنفذي انفجار الهرم
وأوضح بيان الوزارة أنه "في إطار جهود الوزارة لمالحقة كوادر وقيادات البؤر اإلرهابية وكشف
مخططات تنظيم اإلخوان اإلرهابي الرامية الرتكاب حوادث العنف ،واستهداف ضباط القوات
المسلحة والشرطة وأساتذة الجامعات وزرع العبوات الناسفة بالمنشآت الهامة والحيوية ،وردت
معلومات عن استغالل العناصر اإلخوانية اإلرهابية إلحدى الشقق المستأجرة الكائنة بشارع
الشيخ عبد المنعم كفر حكيم مركز كرداسة محافظة الجيزة ،في تخزين العبوات المتفجرة".
وأشارت «الداخلية» إلى أنه تم على الفور التعامل مع تلك المعلومات ،واستهداف الوكر ال ُ
مشار
إليه ،وحال اقتراب القوات فوجئوا بإطالق وابل من النار من الشقة تجاههم ما دفع القوات لتبادل
إطالق الرصاص والتعامل مع مصدرها.وتابع البيان" :باقتحام الشقة وتفتيشها عثر داخلها على
جثة اإلخواني محمد عبد الحميد عبد العزيز عضو التحرك المسلح بمنطقة كرداسة ،وبجواره
بندقية آلية ومجموعة من فوارغ الطلقات ،وباستكمال التفتيش عثر على  2عبوة ناسفة شديدة
االنفجار كبيرة الحجم تم التعامل معها وتفجيرها بمعرفة خبراء المفرقعات وتبين تطابقها لذات
العبوات التي انفجرت بمخزن منطقة اللبيني بالمريوطية الهرم"http://bit.ly/1PJJ2CK.
استشهاد كريم عابدين  15سنه بعد فض مسيره المطرية منذ قليل وتم نقله إلى مشرحه
زينهمhttp://on.fb.me/1Qxad0l
ترددت ،قبل قليل ،أنباء عن سقوط أول قتيل من معارضي حكم العسكر ،في بني سويف؛ بعد
االعتداء على مسيرات اليوم في الذكرى الخامسة لثورة  25يناير ،من قبل قوات أمن الداخلية.
ً
معتقال منذ أسبوعين في
بينما أكد مراسل "رصد" أن القتيل يدعى محمد حمدان ،وأنه كان
سجون العسكر ،وتم اغتياله بطلق ناري منذ عدة أيام ،ولم تعلن الداخلية مقتله إال اليوم .وتمر
اليوم الذكرى الخامسة لثورة الخامس والعشرين من يناير ،وسط حشود أمنية مكثفة في
المناطق الحيوية بالعاصمة القاهرة ،وباقي محافظات الجمهورية؛ بعد الدعوة التي أطلقها العديد
من القوى الثورية والشبابية للحشد في الشوارع والميادين اليوم؛ في محاولة الستعادة الثورة
ومبادئها ،واحتجا ً
جا على تردي أوضاع البالد في كل نواحي الحياة ،وعدم تحقيق أهداف ثورة
 25يناير "عيش ..حرية ..عدالة اجتماعية" ،بحسب الداعين للحشدhttp://bit.ly/1KfciPb .
قامت قوات األمن بالجيزة أمس بقتل المواطن "محمد عبدالحميد عبد العزيز" اثناء مداهمة
منزله بكرداسة بمحافظة الجيزة http://on.fb.me/1Pn2PG6
قامت قوات األمن صباح اليوم االثنين بالتصفية الجسدية ألخوين في مدينة  6أكتوبر أثناء زيارتهم
ألحد أقاربهم.يذكر أن األخوين من محافظة بني سويف وهما :جابر محمد حسيب وسيد محمد
حسيبhttp://on.fb.me/1Qxa5xU

النيابة« :جابر وسيد» ..قتيال أكتوبر مطلوبين في قضية سالح وبراءة من اإلرهاب
كشفت تحقيقات نيابة حوادث جنوب الجيزة ،أن الشقيقين "جابر وسيد" ،قتيال مداهمة
الشرطة بمدينة  6أكتوبر ،كانا مطلوبين بقضية حيازة سالح ناري ،وصادر إذن بالقبض عليهما
من نيابة ثان أكتوبر ،ولم تتحصل النيابة على ما يفيد بأنهما مطلوبين في قضايا إرهاب وعنف،
ولم يرد ذكر ذلك في التحقيقات إال على لسان نجل خالتهما البالغ من العمر  15عا ًما.وقالت
التحقيقات إن المتهمين من سكان محافظة بنى سويف ،وأمرت نيابة ثان أكتوبر بالقبض عليهما
لالشتباه في حيازتهما أسلحة ،وانتقلت مأمورية أمنية من قسم شرطة ثان أكتوبر ،للقبض
عليهما قرابة الساعة الرابعة والنصف فجر اليوم اإلثنين ،وبعدها تبين القبض على مالك الشقة،
وزوجته "خالة الشابين" ونجلها البالغ من العمر  15سنة ،وتبين مقتل الشقيقين المطلوب
القبض عليهما بوابل من طلقات الرصاص.
وانتقل وكيال نيابة حوادث جنوب الجيزة ،لمناظرة الجثمانين ومعاينة الشقة محل المداهمة،
وتبين أن الشابين البالغين من العمر  30و 31سنة ،قتال بوابل من طلقات الرصاص بمختلف
أنحاء جسديهما ،وتعذر على النيابة حصر عدد الطلقات التي أصابت كل جثة.
وعثر المحققان على بندقية خرطوش بجوار القتيلين ،و 3فوارغ طلقات خرطوش ،بينما جمعا من
المكان  14فارغ طلق ناري من أسلحة عيار  9مللي ،وأمرت النيابة بالتحفظ على السالح
والفوارغ لفحصها ،وانتداب خبراء المعمل الجنائي لرفع العينات البيولوجية وبقع الدماء من المكان
لفحصها وإعداد تقارير بشأنها لالستعانة به خالل التحقيقات.
وأكدت قوات الشرطة أن الشقيقين المطلوب القبض عليهما" ،جابر وسيد" بادرا بإطالق النيران
تجاه قوات األمن ،فبادلتهما القوات إطالق النيران ،مما أسفر عن مصرعهما ،وتم القبض على
مالك الشقة وزوجته "خالة المتهمين" ونجلها.
واستمعت النيابة إلى أقوال مالك الشقة وزوجته ،وأكدت األخيرة أنها فوجئت بطرق باب
مسكنها بشدة فجرًا ،وبالسؤال عن الطارق قالوا لها إنهم من قوات الشرطة ،ففتحت لهم
الباب ،فأنزلوها وزوجها ونجلها من العمارة السكنية إلى الشارع ،وأركبوهم سيارة شرطة
ميكروباص ،وعصبوا أعينهم ،وبعدها وجدوا أنفسهم يخضعون للمناقشة واالستجواب ،وعلمت
فيما بعد أن نجلي شقيقتها قتال داخل الشقة ،وكان لزوجها نفس أقوالها.
وقال نجل مالك الشقة البالغ من العمر  15سنة ،للنيابة خالل التحقيقات ،إن نجلي خالته قدما
للعيش معهما بشقتهما بمدينة  6أكتوبر ،ألنهما نفذا جرائم واغتياالت بمدينة بني سويف محل
سكنهما األصلي ،وأنهما مطلوب القبض عليهما من الشرطة ،وأكد أنه لم يرى مشاهد قتلهما.
وأمرت النيابة المحامي العام األول لنيابات جنوب الجيزة ،باحتجاز مالك الشقة وزوجته ونجله،
لحين ورود تحريات األمن الوطني ،حول أقوال الصبي ،وقتيال المداهمة األمنية ،والتحقق من
صلتهما بأي أعمال إرهابية من عدمه.كلفت النيابة إدارة البحث الجنائي ،بمديرية أمن الجيزة،
بسرعة التحري حول واقعة المداهمة ،وحقيقة ما جرى بها ،وأمرت كذلك باستدعاء الضابطين
القائمين على عملية الضبط ،والتحفظ على سالحهما الميري ،والتحفظ على دفتر تسليح
قسم شرطة ثان أكتوبر ،ودفتر المأموريات األمنية ،لبيان تشكيل القوة األمنية التي كانت مكلفة
بالمأمورية ،وبيان طبيعة تسليحهاhttp://bit.ly/1SfUVkk .
مصادر :مقتل « 15إرهابياً» في غارات جوية بالشيخ زويد
واصلت الطائرات الحربية ،من طراز «أباتشي» الغارات الجوية بمناطق جنوب الشيخ زويد ،في
إطار الحمالت األمنية الموسعة ،التي تنفذها القوات ،لمالحقة فلول العناصر اإلرهابية ،وإحباط
أي مخططات إرهابية.وقالت المصادر وشهود العيان ،إن الغارات الجوية استهدفت عدة بؤر
إرهابية بمناطق وتجمعات قرى جنوب الشيخ زويد ورفح ،حيث سمعت عدة انفجارات نتيجة
الغارات ،بجانب مشاهدة سحب من الدخان الكثيف ،بهذه المناطق.أشارت المصادر ،إلى ارتفاع
عدد القتلى في صفوف العناصر اإلرهابية إلى  15إرهابيا ،بجانب إصابة  30آخرين ،وتدمير عدة
دراجات نارية وسيارات ،وعدة بؤر إرهابية.من ناحية أخرى ،واصلت قوات إنفاذ القانون من
الجيش والشرطة حمالتها األمنية الموسعة بمناطق مكافحة النشاط اإلرهابي برفح والشيخ
زويد ،حيث تمكنت حملة أمنية بقرية «التومة» جنوب الشيخ زويد ،من قتل  7عناصر إرهابية،
خالل اشتباك مسلح مع القوات ،أثناء استقاللهم سيارة ودراجة نارية ،حيث ضبط بحوزتهم
أسلحة آلية وقذائف هاونhttp://bit.ly/23xPzUZ.

تصفية  22إرهابيا جنوب الشيخ زويد ورفح
هجمات لألباتشي وتعزيزات أمنية لمطاردة عناصر بيت المقدس
نجحت قوات االمن في تصفية  22من العناصر االرهابية امس في عمليات قصف جوي لقري
جنوب الشيخ زويد ورفح ..جاء ذلك بعد ان دشنت قوات االمن حملة امنية مكثفة علي عدة
مناطق بالشيخ زويد ورفح بعد رصد تجمعات وتحركات للعناصر االرهابية وقصفت طائرات
االباتشي  5أوكار تتخذها العناصر االرهابية لالختباء بها.
وقامت القوات الخاصة بمداهمة عدد من األوكار اإلرهابية أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من
الذخائر ،وأعالم تنظيم داعش اإلرهابي ،وبنادق آلية متنوعة ،وعدد من قذائف الهاون ،وآر بي
جي ،و 4قنابل يدوية ،و 3هواتف ال سلكية ∩موتوروال∪ ،واأللغام األرضية ،و 7عبوات ناسفة،
باإلضافة إلي عدد من المهمات العسكرية .فيما استهدفت العناصر اإلرهابية مدرعة تابعة
للقوات المسلحة بقرية المهدية بمدينة الشيخ زويد بلغم أرضي .وقال شهود العيان إنه قد
أصيبت سيدة ⊇وطفالن اثر سقوط قذيفة مجهولة المصدر بمنطقة ابو طويلة بالشيخ زويد
⊇وشهدت اشتباكات بين قوات االمن وعناصر بيت المقدس في اطار الحرب علي االرهاب.
ونفي مصدر أمني شائعات تعديل مواعيد حظر التجوال بمنطقة شمال سيناء المفروضة من
قبل الحكومة .وقد وصلت تعزيزات أمنية وعسكرية إلي مدن العريش والشيخ زويد ورفح خالل
الساعات الماضية للمشاركة مع القوات المتواجدة بشمال سيناء في أعمال التأمين ومحاربة
اإلرهاب .كما شهدت شوارع وميادين مدن شمال سيناء إجراءات أمنية مشددة ورفعت األجهزة
األمنية درجة االستعداد للمرحلة القصوي وأعلنت مديرية شمال سيناء ،رفع حالة االستنفار
القصوي بين صفوف الضباط والجنود استعدادا للذكري الخامسة لثورة  25يناير اليوم ،تحسبا
لوقوع أي أعمال تخريبية من جانب الخارجين عن القانون .تحت إشراف⊇اللواء سيد الحبال
مساعد وزير الداخلية مدير أمن شمال سيناءhttp://bit.ly/1JLNCOq
باألسماء ..أمن االنقالب يقتل  3ثوار ببني سويف بعد إخفائهم قسريا
الضحايا هم :جابر محمد حسيب وشقيقه سيد محمد حسيب ،اللذان تم اعتقالهما في أثناء
زيارة لخالتهما في شقتها بمدينة  6أكتوبر ،كما تم قتل المعتقل محمد حمدان الذي تم اعتقاله
منذ أسبوعينhttp://bit.ly/1m0S5RK.

الصورة األولى لمواطن مصري يدعي محمد
حمدان تم القبض عليه يوم  10يناير تعرض
لالختفاء القسري لمدة أسبوعين وظهر أمس
مقتول في أرض زراعية وادعت الداخلية أنه
تم تصفيته أثناء تبادل إطالق نار .الصورة
الثانية تلغراف بتاريخ  10/1مقدم من علي
حمدان "أخ المواطن الذي تعرض لالختفاء
القسري ثم القتل حارج نطاق القانون" موجه
إلي المحامى العام لبني سويف،تضمن أنه
تم القبض علي محمد حمدان يوم األحد 1-10
الساعة  10صباحا بدون وجه حقhttp://on.fb.me/207USLV .
تابع :قامت قوات األمن ببني سويف بتصفية محمد حمدان في
 2016/1/25وذلك عقب اعتقاله وإخفاءه قسريا في 2016/1/10
من مقر عمله حيث يعمل مهندسا زراعيا باإلصالح الزراعي ببني
سويفhttp://on.fb.me/1nsAXoV

تابع :كشفت أسرة قتيل بني سويف" ،محمد حمدان محمد علي" مهندس زراعي ،والذي
قالت الداخلية أنه قتل في اشتباكات متبادلة يوم  24يناير ،أنه ألقي القبض عليه بتاريخ 10
يناير من نفس الشهر من منزله – أي قبل إعالن الداخلية وفاته بحوالي  14يوما – ،فيما حصلت
"البداية" على صورة من تلغراف بالواقعة.وقالت أسرة "حمدان" أنها تقدمت بتلغراف للمحامي
العام بنيابات بني سويف والنائب العام يفيد بالقبض على المهندس محمد حمدان محمد
والمقيم قرية بنى سليمان مركز بني سويف يوم األحد الموافق  10يناير واقتياده إلى جهة غير
معلومة.
وأضاف حسين حمدان شقيق المجني عليه في تصريحات لـ "البداية" أن شقيقه يعمل
مهندساً في اإلصالح الزراعي ،وأنه توجه إلى مقر عمله في الصباح وسجل حضور يوم األحد
 10يناير وأنه فوجئ بالقبض عليه صباحاً ،بواسطة أفراد "أمن ملثمين"  -بحسب رواية زمالءه
في العمل  -وأن قوات األمن أخبرتهم بأنهم من األمن الوطني وحذرتهم من الحديث عن األمر.
وأوضح حسين أنهم لم يستدلوا على مكانه ،فقاموا بعمل تلغراف للمحامي العام يفيد بالقبض
عليه واختفاءه من وقتها ،ومحضر رقم  29/336بتاريخ  18يناير بعد إنكار القسم لوجوده لديهم.
وقالت الداخلية ،وردت معلومات تفيد اختباء اإلخوانى الهارب محمد حمدان محمد على حركى
حمدى مهندس زراعي مسئول لجان العمليات النوعية بقطاع وسط بني سويف التنظيمي
بإحدى المزارع الكائنة بمنطقة العاللمة قرية بياض العرب.وتم مداهمة المزرعة المشار إليها و
فوجئت القوات بإطالق أعيرة نارية تجاههم ،مما دعاها إلى التعامل مع مصدر النيران وأسفر
ذلك عن مصرع اإلخوانى محمد حمدان محمد على ،وعثر بجواره على سالح آلي.وأضاف
شقيق حمدان "وجدنا أثار تعذيب شديدة على جسده وخلع ألظافره وجروح وكدمات باإلضافة لـ
 12طلقه متفرقة في جسده ..مما يدل على تعذيبه وتصفيته بدم بارد ،وال يسعنا إال أن نقول
حسبنا هللا ونعم الوكيل في من قتل أخي وقضى على مستقبل أبنائه الصغار".
http://bit.ly/1QGnZQu
تابع :تابعت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" واقعة مقتل المواطن "محمد حمدان"
بمحافظة بني سويف بتاريخ  25يناير  ،2016والذي ادعت الداخلية في بيان رسمي لها أنها
قتلته علي إثر مداهمته في احدي المزارع الكائنة بمنطقة العاللمة قرية بياض العرب مركز بني
سويف .وبعد متابعة التنسيقية لألمر ومراجعة أسرته وشهود العيان والمستندات الرسمية فقد
تبين لنا اآلتي
أن القتيل يبلغ من العمر  32عاما وهو متزوج و له طفالنتم القبض عليه من قبل عناصر من األمن الوطني من مقر عمله حيث يعمل مهندس زراعيباإلصالح الزراعي في بني سويف بتاريخ  10يناير  2016في تمام الساعة  9:30صباحا و دون
إبداء اى تهم أو جهة التوجه ،قامت األسرة بعمل عدة بالغات في نفس اليوم الذي تم فيه إلقاء
القبض علي "محمد" و تمت بها مخاطبة النائب العام و المحامى العام لنيابات بنى سويف ثم
تم عمل محضر يوم  18يناير بناء على هذه البالغات ،ولم تقم النيابة العامة بفتح اي تحقيق
في واقعة إخفائه حتى اآلن.
وفي السياق نفسه تم القبض علي شقيقه "علي حمدان" بعد اعتقال "محمد" بيومين أوثالثة واختفى قسريا أيضا لمدة  4أيام ثم أطلق سراحه في حين تم تكسير محتويات البيت بعد
القبض على محمد بأربعة أيام من قبل قوات األمن والمباحث برغم إخفاء محمد قسريا .بسؤال
"حسين" شقيق محمد عن كيفية معرفتهم بخبر مقتل "محمد" يقول حسين" :عرفنا بالخبر
من شيخ البلد الذى طلب والدي وقال له احنا جايين نقعد معاك ..وحينها كان والدي يشعر من
قبل ان يأتوا أنهم يحملون له خبر وفاة محمد ..و قال لي أنا رايح أجيب جثة أخوكو" ..يستطرد
حسين
"ذهبت معه وكنت أنا أول من دخل علي محمد المشرحة ...واخبرني أحد الموجودين
بالمشرحة لم انتبه لما قال نتيجة الحالة التي كنا بها ...لكنى عرفت منه ما يفيد ان الداخلية
قد نشرت خبرا يقول أنها قتلت أخي في تبادل إلطالق النار ..وهو األمر العار تماما من الصحة
حيث اختفى آخى بعد القبض عليه من قبلهم منذ أكثر من أسبوعين" .يتابع حسن "تم تشريح
الجثة بال إذن منا ولكن التشريح لم يستطع أن يخفى آثار التعذيب  ..حيث رأيت أظافر رجليه
زرقاء للغاية ..كما يوجد جرح قطعي أسفل الصدر ..باإلضافة إلى  12رصاصة في مختلف أنحاء
جسده واحده في فخذ كل رجل و اثنين تحت إبطه األيمن واأليسر..باإلضافة إلى أماكن متفرقة
في جسده" .لم يتم إعطاء األسرة تقرير الطب الشرعي بل تم إعطائهم تصريح دفن على عجل
كتب فيه أن الوفاة كانت نتيجة إصابات بأعيرة نارية أدت إلى تهتك القلب و الرئتين و نزيف في

الصدر والمعدة .وبناء علي ما سبق يتضح أن الداخلية قد تعمدت قتل "محمد حمدان" بعد
إخفائه قسريا ،وذلك عقب تعرضه للتعذيب الممنهج ثم تعمد التصفية بالرصاص الحي ،ما يعني
أن قوات األمن اآلن هي المتهم األول بالتعدي علي القانون وتجاوزه وتعريض المواطنين للخطر،
فمهما يكن من أمر المتهم ،فالبد له من المحاكمة بل والمحاكمة العادلة وإعطاءه حقه كامال
في الدفاع عن نفسه طبقا لما يؤكده الدستور والقانون .لذا فنحن نطالب السيد المستشار
النائب العام بفتح تحقيق موسع حول هذه الواقعة وتقديم المتهمين إلى المحاكمة العادلة،
تأكيدا لسيادة القانون ومنع تحول مصر إلى دولة يسودها منطق وشرعة الغاب
#التنسيقية_المصرية_للحقوق_والحريات ،القاهرة28 ،يناير 2016
http://on.fb.me/1SfTCly

عاجل  ...األمن المصري يقتل محمد شراره بعد إخفائه قسريا
–
قامت قوات امن الجيزة بتصفية الشاب/محمد عبد الحميد
شرارة (من كرداسة) بعد إخفاءه قسريا منذ يوم 2016/1/23
وقد تم اعتقاله يوم السبت الماضي لدى تجديده لرخصة المرور
في مرور بين السرايات وتم اقتياده إلى جهة مجهولة وتصفيته
بدم بارد ب  4رصاصات وبعد ذلك وضعوه في شقة كفر حكيم
ومركز الشهاب يؤكد أن وزارة الداخلية قد أفرطت في ارتكاب
هذه الجرائم (القبض بدون سند قانوني -اإلخفاء القسري-
القتل خارج القانون) مع المعارضين خالل شهر يناير 2016
ويطالب النائب العام بتحقيق قانوني مع وزير الداخلية للوقوف
علي السبب في إقدام ضباط الداخلية علي ارتكاب هذه
الجرائم وبشكل ممنهج-http://bit.ly/1NHjv5m
هيثم غنيم
جثمان محمد شرارة من رجال كرداسة الذي أبي الضيم
وعيش المذلة وقامت قوات األمن بقتله في منزله.محمد كما
علمت كان من شباب اإلخوان المجاهد  ...رحمه هللا وتقبله
في الفردوس األعلى وغفر له وأعلی منزلته وثبت أهله
وأحبته.الدعاء ألخيكم فأنتم شهود هللا في األرض  ...أكثروا من
االستغفار والدعاء له فهذا أقل ما نقدمه له.حسبنا هللا ونعم
الوكيلhttp://on.fb.me/1nqkwtt

مقتل شاب على يد شرطي حاول معاشرة صديقته بالمنيا
لقي شاب مصرعه إثر قيام شرطي بإطالق الرصاص عليه من سالحه الميري ،خالل مشاجرة
نشبت بينهما بسبب رغبة الشاب وزمالئه في معاشرة صديقة الشرطي التي كان يقوم
بمرافقتها إلى إحدى الشقق بمركز ديرمواس بالمنيا.كان مدير أمن المنيا ،قد تلقى إخطارًا من
مساعد مدير األمن لجنوب المنيا ،بالعثور على جثة ر.أ ( 22سنة) ملقاة بطريق فرعي بقرية
الرحمانية بمركز ديرمواس وتم نقله إلى مشرحة المستشفى.وتوصلت التحريات إلىالمجني
عليه و 2آخرين من زمالئه قاموا بقطع طريق قرية الرحمانية على سائق توك توك الذي كان
يستقله الشرطي وإحدى صديقاته وساوموه معاشرة الفتاة ،فأطلق الرصاص عليهم من
سالحه الميري مما أسفر عن مقتل المجني عليهhttp://bit.ly/207Uywv.
مقتل  17تكفيريا وإصابة  5وضبط  4بشمال سيناء
تمكنت قوات مكافحة اإلرهاب ،مساء اليوم ،من القضاء على  17تكفيريًا وإصابة  5آخرين ،فيما
تم القبض على  4منهم في إطار المداهمات التي تجريها في مثلث رفح الشيخ زويد العريش.

كما فجرت القوات مخزن يحتوي على العديد من المواد المتفجرة وتفكيك أحد العبوات الناسفة
التي أعدتها العناصر اإلرهابية الستهداف القواتhttp://bit.ly/1OZVdpf.
مقتل أربعة مواطنين واعتقال مايقرب من  200اخرين في ذكرى الثورة المصرية
http://bit.ly/20zlz92
تحديث ..استشهاد  5بينهم  3أطفال وإصابة  7في سقوط قذيفتين مجهولتين برفح
استشهد  5مواطنين من بينهم  3أطفال وأصيب  7آخرون ،بشمال سيناء  ،إثر سقوط قذيفة
مجهولة على منزل ،بحي أبودياب وحي الرسم ،برفح ،الخميس.وتلقت األجهزة األمنية
بمحافظة شمال سيناء إخطار بمصرع كل من خليل سعد عابد 8 ،سنوات ،ومحمد خيري عابد،
 9شهور ،ومحمد مسعود عابد 4 ،سنوات ،وعابد مسعود عابد ،سنتين ،بجانب جثة تحت
األنقاض تجري محاولة الستخراجها ،وإصابة كل من ياسمين مسعود عابد 9 ،سنوات ،وعماد
مسعود عابد 9 ،سنوات ،ومريم مسعود عابد 10 ،سنوات ،ونادية عابد عواد 38 ،عا ًما ،ودعاء
خيري بحيري 11 ،عا ًما ،وفاطمة سعيد عابد 9 ،سنوات ،وهداية مسعود عابد  16سنة .وتم
نقل الشهداء والمصابين إلى مستشفى رفح المركزي ،ثم أعيد نقلهم بعدد  8سيارات إسعاف
إلى مستشفى العريش العام ،الستكمال العالج ،وأخطرت الجهات المعنية للتحقيق.
http://bit.ly/1nqkbqs
الجيش يقتص لشهداء العريش ويصفى  28إرهابياً
http://bit.ly/1PLmAt0

وفيات في أماكن االحتجاز
توفى سجين بسجن الوادي الجديد العمومي ،أمس الخميس ،نتيجة إصابته بانخفاض شديد
في ضغط الدم وتم نقله إلى مستشفى السجن ،حيث لفظ أنفاسه األخيرة داخل
المستشفى ،وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق .المتوفى
يدعى" :هالل محفوظ محمد" والمسجون لمدة  3سنوات على ذمة قضية سرقة .وقال تقرير
المستشفى إن الوفاة نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية لكونه مريضا بالضغط ،وتم نقله إلى
مستشفى السجن إلسعافه حيث لفظ أنفاسه األخيرة بالمستشفى ،وتم نقل جثته إلى
مشرحة مستشفى الخارجة العام ،وكشف تقرير مفتش الصحة ،أنه ال توجد شبهة جنائية في
الوفاةhttp://bit.ly/1QpodLx.

توفي سجين سياسي ،مساء اليوم السبت ،بمحبسه في أحد السجون المصرية ،متأثرًا
بمرضه نتيجة لما قالت أسرته "اإلهمال الطبي" ،فيما ذكرت مصادر أمنية وطبية أن الوفاة
بسبب "مرض مزمن" .وقال مصدر من أسرة "جالل محمد محمد نصر" 45 ،سنة ،المحكوم عليه
باإلعدام في قضية "شغب" بقرية العدوة بمحافظة المنيا (جنوب) ،في أعقاب فض ميدان رابعة
العدوية (شرق القاهرة) ،إنه "كان يعاني من مرض السكر والضغط والكلى ،ورفضت األجهزة
مل المصدر (راف ً
األمنية منذ أيام إدخال األدوية إليه ومنعت األسرة من زيارته".وح َّ
ضا ذكر اسمه)
وفق تصريحات لمراسل "األناضول" ،السلطات األمنية لسجن المنيا (شديد الحراسة) مسؤولية
وفاة السجين" ،مشيرًا إلى أن "السلطات ترفض حتى اآلن تسليمهم جثمانه" .ومن جانب
آخر قال مصدران أمني وطبي (رفضا ذكر اسمهما) لـ"األناضول" ،إن "المتوفى تعرض لذبحة
صدرية حادة نقل على إثرها إلى مستشفى السجن المركزي بالمنيا ،لكنه لفظ أنفاسه قبيل
دخوله المستشفى".وأفاد المصدران أن "تقارير الفحص الطبي كشفت إصابة السجين بأمراض
مزمنة كالسكر والكلى والضغط ،وتم إخطار النيابة العامة وأسرة المتوفى" .وكانت أجهزة األمن
ألقت القبض على المتهم المذكور قبل شهرين ،ورحلته لسجن المنيا شديد الحراسة إلعادة
محاكمته في قضية شغب العدوة المحكوم عليه فيها باإلعدام ،وف ًقا ألسرته.
http://bit.ly/1TcOD3U
توفى السجين "أحمد خلف أحمد عبدالمنعم"36 ،عا ًما ،ويقيم بمنطقة الرحاب  -محافظة
السويس (شمال شرق) ،للوفاة بمحبسه بقسم شرطة عتاقة بالسويس ،نتيجة اإلهمال
الطبي.وأشارت التنسيقية في بيان اطلعت عليه األناضول إلى أن "أسرة سجين سجن عتاقة
ذكرت أنه تم اعتقاله يوم  8نوفمبر  ،2013حال تواجده بشارع الجيش في السويس من قبل
الشرطة دون امتالك تصاريح تفيد ضبطه أو اعتقاله ،ووجهت له تهم التظاهر واالنتماء لجماعة
محظورة"http://bit.ly/1TcOD3U.
توفى عالء محمد مصطفى 40 ،سنة ،مقيم بندر ميت غمر،
المحكوم عليه بالحبس ثالثة شهور في «القضية - 3850
 ،»2015جنح مستأنف ميت غمر «إيصال أمانة».وأكدت مصادر
أمنية ،في تصريحات لـ«المصري اليوم» ،األحد ،أن السجين
مريض بالتهاب الكبد الوبائي ،وأصيب بغيبوبة كبدية ،وتم نقله
إلى مستشفى ميت غمر المركزي ،ولكنه لفظ أنفاسه
األخيرة بالمستشفى.وأشار تقرير مفتش الصحة بالدقهلية
إلى أنه ال توجد أي شبهة جنائية في وفاته ،وال توجد آثار
إلصابات ظاهرةhttp://bit.ly/1PJ5Mg6 .

توفى معتقل من أبناء قبيلة بدوية بسيناء ،اليوم السبت ،خالل اعتقاله في سجن العازولي
بمعسكر الجالء باإلسماعيلية ،بعد تدهور حالته الصحية .وأكدت مصادر طبية أن مواطن يدعى
"عبد هللا إبراهيم" ،من أبناء قبيلة بدوية تقيم بمنطقة رابعة بمركز بئر العبد بشمال سيناء،
توفي اليوم داخل زنزانته بسجن العازولي شديد الحراسة باإلسماعيلية نتيجة سوء حالته
الصحية.وأشارت المصادر ،إلى أن السجين كان يعاني من إصابته بفيروس الكبد الوبائي،
وبحاجة إلى اإلفراج الصحي ،إال أن السلطات األمنية رفضت ،ما أدى لتدهور صحته ووفاته داخل
زنزانته.وتوجهت ،أسرة المتوفى ،اليوم األربعاء ،الستالمه من معسكر الجالء باإلسماعيلية
وجاري اإلعداد لتشييع جثمانه إلى مثواه األخير بمقابر األسرة بمركز بئر العبد بشمال سيناء -
بحسب شهود عيانhttp://bit.ly/1m0TxUj.

توفى "أحمد خلف "المعتقل في بسجن عتاقة بمدينة السويس وذلك
نتيجة تعنت إدارة السجن ،ونقله للعناية للمركزة قبل يومين فقط
عندما تمكن المرض منهhttp://on.fb.me/1OLnhfW .
توفى أحمد خلف سجين متهم باالنتماء لجماعة اإلخوان داخل
مستشفى السويس العام بسبب تدهور حالته الصحية نتيجة إصابته
بمرض الكبد ،وقررت النيابة العامة التصريح بدفن جثته.وقال مصدر
طبي ،إن السجين يبلغ من العمر  33عاما ،وكان طوال الفترة الماضية
يعالج داخل مستشفى السويس العام وهو مصاب بمرض
الكبد".وأضاف مصدر أمني ،أنه "كان قد تم نقل المتهم منذ فترة من
سجن عتاقة إلى المستشفى العام بسبب حالته الصحية" ،مؤكدا أن
"السجين المتوفى كان قد وجهت له اتهامات االنتماء لجماعة محظورة
واالشتراك في عمليات عنف"http://bit.ly/1S9BhVl .
شنقت محبوسة احتياطيا نفسها بـ”إيشارب” داخل حجز مركز شرطة الفشن جنوب محافظة
بني سويف ،اليوم األحد ،وتم نقل جثتها إلى مستشفى بني سويف العام .وتلقت مديرية أمن
بني سويف ،إخطاراً من مأمور مركز شرطة الفشن ،يفيد بخنق “نادية م .ر 27 – ”.سنة –
ومقيمة بقرية دلهانس ،التابعة لمركز الفشن ،نفسها من خالل لف إيشارب على رقبتها وربط
الطرف اآلخر في الباب الحديدي للحجز.وأفادت التحريات أن السيدة محتجزة بالمركز  15يو ًما
على ذمة اتهامها بإلقاء رضيعها في مياه ترعة بحر يوسف بالقرية .وقال زوج السيدة في
التحقيقات إن زوجته تعاني من مرض نفسي منذ فترة.وقررت نيابة مركز شرطة الفشن بانتداب
الطب الشرعي لتشريح الجثة ونقلها لمستشفى الفشن المركزي ،واستبيان تحريات رجال
المباحث حول الواقعةhttp://bit.ly/1ndNxIO.
توفى سجين في أحد سجون البحيرة ،اليوم الخميس ،بعد إصابته بتسمم في الدم.
تلقى مدير أمن البحيرة ،إخطارًا من مدير المباحث الجنائية ،يفيد بوفاة سجين بسجن جنوب
التحرير ،ويدعى "عبد الحليم ع" 42 ،عا ًما ،وتم نقله إلى مستشفى دمنهور العام منذ عدة
أيام.كشفت التحريات األولية أن المتوفى كان يعاني من صدمة تسممية بالدم والتهاب شديد
بالغشاء البلوري عن وجود ثقوب متعددة باألمعاء الدقيقة عن ابتالع جسم غريب يعتقد كونه آلة
حادة وتم عمل جراحة استكشافية بالبطن واستئصال جزء من األمعاء الدقيقة .ولم يستطع
الدكتور محمد على مقرش ،مفتش الصحة ،تحديد أسباب الوفاة لعدم تحديد الجسم الغريب
الذي تم ابتالعه بتاريخ إصابته وخاصة بعد الجراحة االستكشافية التي تم إجرائها للمتوفي،
ومن المتوقع احتمالية وجود شبهة جنائية ،فتم وضع الجثة تحت تصرف النيابة العامة ،وتم
تحرير محضر بالواقعةhttp://bit.ly/1nqBQiz.

أنباء عن انتحار شاب بسجن العقرب وإغالق الزيارات إلي أجل غير مسمي
ً
تداول عدد من المحامين الحقوقيين ونشطاء مواقع التواصل االجتماعي خبرا يفيد بإقدام شاب
محتجز بسجن العقرب علي االنتحار صباح اليوم .وقالت المحامية الحقوقية “دعاء مصطفي”
علي صفحتها بموقع التواصل االجتماعي “فيس بوك” أن هناك حالة انتحار داخل “العقرب”
لشاب يبلغ  22عاماً ،غير أن المعلومات عن الحادثة لم تكتمل حتى اآلن ،بسبب قرار منع
الزياراتhttp://bit.ly/23kwoy7 .

توفى أحد المحبوسين بسجن المنيا شديد الحراسة ،إثر تعرضه لهبوط بالدورة الدموية ،وتم
نقل الجثة إلى مستشفى المنيا العام .تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا ،إخطاراً من
العميد عبد الفتاح الشحات ،رئيس مباحث المديرية ،يفيد بوفاة السيد عبد الحليم 46سنة،
ومقيم المطرية القاهرة ،والمحبوس على ذمة القضية رقم 26665جنح المطرية شيك ،ويقضى
عقوبة 6سنوات .بانتقال قيادات أمن المديرية وبتوقيع الكشف الطبي على جثة المتوفى
بمعرفة مستشفى السجن ،تبين أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية ،وأن
المذكور له تاريخ مرضي لمعاناته من ارتفاع مستوى سكر الدم .تحرر عن ذلك المحضر رقم
213إداري قسم المنيا الجديدة وأخطرت النيابة للتحقيقhttp://bit.ly/1SDlakn .
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عاماً من أبناء محافظة بورسعيد بسبب اإلهمال الطبي
الشديد الذي عانى منه على مدار أشهر عديدة من إدارة
سجن بورسعيد العمومي .تم اعتقاله عشوائياً في شهر
يوليو  2014من أمام منزله بحي الزهور وتم إخفاؤه لعدة
أيام بمكان مجهول  ،ثم تم عرضه على نيابة االنقالب
ببورسعيد بقضية ملفقة  ،ثم وهو داخل المعتقل لُفقت له
عدة قضايا أخرى يرجع تاريخها لما بعد اعتقاله  ،وتمت
إحالة هذه القضايا إلى القضاء العسكري الذي بدوره حكم
عليه بعشرات السنين من السجن المشدد ..بدأت رحلة
معاناته األكبر حيث تم عمل التحاليل واإلشاعات التي
أكدت إصابته بعدة أورام على الرئتين مع توصية بضرورة نقله لمعهد األورام لتلقى العالج دون
أي تأخير لخطورة حالته  ..ورفض معهد األورام استالمه رغم االستغاثات المقدمة لنائب عام
االنقالب ووزير داخلية االنقالب دون أي رد  ،وتم إيداعه مستشفى سجن طره غير المناسبة
تماماً لحالته الصحية الخطيرة .وفي صباح اليوم لقي أشرف حسن شلتوت ربه  ..ليشكو له
ظلم نظام سرق حقه وحبسه ظلما ً وجوراً ومنع عنه أبسط حقوقه اإلنسانية ،ويشكو له تواطؤ
الخونة بالداخل وتواطؤ الداعمين بالخارج ،الذين يرضون عن هذا اإلجرام وعن أفعاله القذرة
..ويذكر ان المعتقل قد حكم عليه ب  43عاما في عده قضاياhttp://on.fb.me/1ONmMC9 .

األهالي :مقتل الشيخ رضوان داخل معسكر الزقازيق والداخلية:
حادث انتحار .لقي الشيخ "حسين محمد رضوان حسين"
مصرعه داخل مكان احتجازه القسري بمعسكر قوات األمن
المركزي بالزقازيق؛ تحت وطأة التعذيب.وقالت أسرة القتيل ،إنه
تم اختطافه ،منذ أول أمس األحد ،من قبل قوات أمن االنقالب
بمدينة القرين ،وتم إخفاؤه بشكل قسري ليفاجئوا بفاجعة قتله
صباح اليوم.وأعلنت وزارة الداخلية أنه انتحر داخل
محبسه.واستنكر أهالي قرية الطويلة ،التابعة لمدينة فاقوس
الجريمة؛ لما عرف عن الشيخ من حسن الخلق والسمعة
الطيبة بين أهالي القرية الذين طالبوا بسرعة الكشف عن كل
من تورط في هذه الجريمة التي تأتي في سياق تصاعد جرائم
الداخليةhttp://bit.ly/20b8DJB.

وفاة سجين جنائي بقسم تاني شبرا الخيمة اليوم ويدعي محمد عبد هللا محمد ويبلغ من
العمر  17عاما بسبب اإلهمال الطبيhttp://on.fb.me/1Kfandv .
توفي أحد المتهمين داخل حجز قسم شرطة عين شمس ،بعد شعوره بهبوط حاد الدورة
الدموية ،وتحرر محضر بالواقعة ،وأحيل للنيابة التي انتقلت لمناظرة الجثة وتبين سالمة الجسد.
وكشفت تحقيقات نيابة عين شمس ،عن أن السجين المتوفي مكث بالقسم مدة ال تزيد عن
 24ساعة ،وأظهرت التحقيقات أنه حضر لديوان القسم وهو في حالة مرضية ،وانتقل
المستشار محمد جمال وكيل نيابة عين شمس لسؤال المساجين الذين أفادوا في أقوالهم
بأن المتهم دخل الحجرة في حالة إعياء شديدة استدعى على إثرها ضباط الشرطة سيارة
اإلسعاف لنقله إال أنه لقي مصرعه في الحال نظرًا لهبوط حاد في الدور الدموية .
http://bit.ly/1NLucnN

لقي المواطن "أحمد جالل" مصرعه اليوم داخل قسم الشرطة نتيجة
تعرضه للتعذيب الذي أفضى إلي موته ،كان قد ألقي القبض علية يوم
19يناير الجاري من كمين للشرطة بمنطقة المعادى  .تلقي أحد أفراد
عائلته اليوم اتصال من القسم إلخبارهم بالذهاب الستالم جثة ذويهم
من المشرحةhttp://on.fb.me/1NLzI9N .

تعذيب وسوء معاملة
«السقا» في التحقيقات :تعرضت للضرب بالصاعق والضابط
هددني بالقتل
كشفت دعاء مصطفى ،المحامية ومديرة برنامج العدالة
الجنائية بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات ،أن نيابة أمن
الدولة العليا بالتجمع الخامس ،أمرت باحتجاز الصحفي محمود
السقا  15يو ًما على ذمة التحقيقات .وأوضحت مصطفى في
تصريحات لـ"التحرير" أن أجهزة األمن ألقت القبض على السقا
في المهندسين واقتادته حتى قسم الدقي ،وهو معصوب
العينين ،ثم نقلته إلى مقر من مقرات أمن الدولة العليا ،حتى
ظهر أخيرًا في نيابة أمن الدولة العليا في التجمع
الخامس.وأضافت دعاء أن النيابة اتهمت السقا باالنضمام إلى
جماعة "حركة شباب  25يناير" وهي جماعة أسست على
خالف القانون ،وتم تحرير محضر له برقم  796حصر أمن الدولة العليا.ولفتت إلى أن التحقيقات
أظهرت أن السقا كانت تجري عليه تحريات يوم  10ديسمبر .وقالت دعاء ،إن السقا ب َّرر خالل
التحقيقات االتهامات مدافعا عن نفسه قائال "إنه لم يخل بالنظام ولم يخرب ،وسأل عن نوعية
مقاالته ،وأنه لم يحرض على تخريب أو هدم .وأضافت ،أن السقا ظهر عليه عالمات االعتداء
وآثار الضرب ،واعترف أمام وكيل النيابة بأنه تعرض للضرب في القسم ومقر األمن الوطني
واستخدام الصاعق بجوار وجهه وشد األجزاء عليه .وتابعت "الضابط الذي اقتاد السقا في مقر
األمن الوطني ،قال له إحنا هنموتك وهنصفيك لو مقولتش إيه موضوع الجماعة ده ،وأنت هتروح
النيابة وهترجعلي تاني" .وطالبت مصطفى بأن يكون مكان احتجاز السقا رسميًا ،مشيرة بأن
هناك تعنت من الداخلية ضد السقاhttp://bit.ly/1nDozDa.

يتعرض الطالب محمد فاروق للموت البطيء بسلخانة تعذيب أمن
الدولة بالزقازيق منذ أسبوعين كاملين .تم اختطاف محمد هو و3
من أصدقائه من أحد شوارع القاهرة ثم اقتيادهم إلى مكان
مجهول من قبل ميليشيات األمن.بعد ثالثة أيام تم اعتقال أخته
وزوجها وطفلهما الرضيع! وأجبروها قبل اإلفراج عنها على
مشاهدة زوجها وأخيها لحظة تعذيبهم وتبدو عليهما آثار لتعذيب
بشع.رغم ظهور جميع أصدقاء محمد الثالثة ومعرفة أماكن
احتجازهم؛ ترفض قوات األمن االعتراف بوجود محمد وزوج أخته
لديهم.محمد وزوج أخته يتعرضان اآلن للموت البطيء في سلخانة
تعذيب بشعة بأمن الدولة بالزقازيق منذ أسبوعين كاملين
إلجبارهما على االعتراف بتهم خطيرة.
http://on.fb.me/1QjdMan

قامت قوات األمن الوطني يوم  15يناير  2015بإلقاء القبض على
المحام "أحمد السيد طه إبراهيم" ،البالغ من العمر  26عاما من
مركز شباب  15مايو ،دون إذن من النيابة أو صدور قرار بضبطه أو
اعتقاله ومن ثم تم اقتياده إلى قسم شرطة حلوان حيث تم
تعذيبه ،وضربه بالهراوات الخشبية "الشوم" ،وتعليقه في
السقف،وصعقه بالكهرباءhttp://on.fb.me/1nqyrAo .

تواردت أنباء عن تعرض " إسالم حمزاوي" للتعذيب وذلك منذ اعتقاله يوم  1/3وبعدها بساعتين
تم اعتقال شقيقه "محمد حمزاوي"كما يذكر أن إسالم متواجد في قسم العياط ومحمد في
مبني األمن الوطني بالظوغلى وكالهما يخضع للتعذيبhttp://on.fb.me/1Npxhts .
استغاثة من أسرة الشاب محمود إسالم 25عام من
مدينة اإلسكندرية تفيد بتعرض ابنهم لالختطاف مساء
يوم االثنين الماضي من قبل عناصر أمن بزي مدني
عقب عودته من عمله كما تم االعتداء عليه بالضرب
المبرح أمام المارة مما أدى إلى جروح قطعية في
الوجه وكسور في اليد كما روى شهود العيان ....كما
قامت قوات األمن باقتحام منزل األسرة واعتقال األخ
األكبر محمد إسالم بعد تكسير محتويات الشقة واالعتداء اللفظي على والدته المسنة..وقد تم
اقتيادهم إلى مكان غير معلوم إلى اآلن مع توارد بعض المعلومات عن وجودهم في الدور الرابع
بمديرية أمن اإلسكندرية حيث مقر األمن الوطني والمعروف إعالميا بسلخانة الدور الرابع
باإلسكندرية ...هذا وقد تقدمت األسرة بعدة بالغات للنائب العام والمحامي العام لنيابات
شرقي ووزير الداخلية للكشف عن مكان احتجاز األخوين المختطفين.
http://on.fb.me/1SBzDgL
تعرض المعتقل "محمد محمود النقراشى" في مركز شرطة حوش عيسى للتعذيب على يد
قوة امن الدولة حيث قامت بإخراجه من محبسه هو و"حسن خيري حميد"واعتدت عليهم
بالضرب والصعق بالكهرباء لالعتراف بأشياء لم يرتكبوهاhttp://on.fb.me/1lCn8Db.
تعذيب مواطن صعقا بالكهرباء في مركز شرطة منية النصر ـ دقهلية
قال شهود عيان في مركز منية النصر ـ محافظ الدقهلية ،إن أهالي قرية ميت الخولي مؤمن
التابعة للمركز ،تجمهروا أمام مركز الشرطة ،عصر اليوم الجمعة ،اعتراضا على حجز مواطن
بدون اتهام ،وتعذيبه بالضرب المبرح والصعق بالكهرباء ،حتى اإلعياء الشديد الذي انتقل إلى أثره
للعالج في مستشفى منية النصر المركزي.وأكد شهود العيان أن أمين شرطة ،واسمه (صالح
البيومي) كان برفقة رئيس مباحث المركز إسالم صقر ،مساء األربعاء الماضي في حملة
تمشيط تقليدية على كورنيش قرية ميت الخولي مؤمن ،واقتادوا خاللها المواطن وائل رجب
محمد حسن ( 27سنة ـ فالح) ـ من قرية ميت الخولي مؤمن ،حيث كان يجلس مع زمالء له
على إحدى المقاهي العامة ،وذلك بغرض التحري ،لكن تم احتجازه بتهمة حيازة "فرد آلي"،
ولعدم امتثاله بالتوقيع على المحضر ،تم تعذيبه بالضرب والصعق بالكهرباء في وجهه ،وفي
أماكن حساسة من جسده.وأضاف شهود العيان ،ومنهم ،أماني غانم ،الصحافية في جريدة
"المصريون" ،أنه تم نقل المواطن إلى مستشفى منية النصر المركزي للعالج من آثار اإلعياء
الشديد الذي نتج عن التعذيب ،مشيرة إلى أن أحد أمناء الشرطة المكلف بحراسته في
المستشفى ،واسمه عز الدين عبده السيد ،تعدى عليها بالشتم والسب ،ودفعها خارج الغرفة
التي كان الشاب يتلقى فيها العالج من آثار التعذيب ،وذلك لعدم تصويره.
http://bit.ly/1RDrh7X

اعتقلت قوات األمن "جمال محمد البيومي" البالغ من العمر 50
عاما والذي يعمل مهندسا بشركة كهرباء طلخا يوم األربعاء
الموافق  2015-1-6أثناء خروجه من مقر عمله
تعرض المعتقل أمس النتهاكات شديدة شملت إهانات
وتهديدات وتم تجريده من مالبسه تماما وتعصيب عينيه وربط
يديه من الخلفhttp://on.fb.me/1ndICHy .

ضابط باألقصر يعتدي على شاب والمباحث تقتاده للقسم وتحرر مذكرة اشتباه لحماية زميلهم
في واقعة جديدة لتجاوزات ضباط الشرطة في محافظة األقصر ،قام أحد ضباط إدارة المرور
بالمحافظة بصفع شاب على وجهه واستمر في التعدي عليه حتى فقد الوعي ،وذلك لما ردده
الشاب عقب تغريمه بسبب مخالفة مرورية حيث كان يردد “حسبي هللا ونعم الوكيل” .وقال
شهود العيان بشارع التلفزيون ،أن الواقعة بدأت عندما كان أحد الشباب يقود سيارته،
فاستوقفه ضابط برتبة رائد في إدارة مرور األقصر يدعي “م .ع” وقام بتغريمه بسبب مخالفة
مرورية ،مما ثار حفيظة الشاب الذي ردد “حسبي هللا ونعم الوكيل” ،األمر الذي استفز ضابط
الشرطة ودفعه لالنتقام من الشاب ،فصفعه على وجهه ثم انقض عليه بالضرب حتى فقد
الشاب وعيه.واستطرد شهود العيان :بعد عدة دقائق حضرت سيارة شرطة إلى المكان ،بقوة
يترأسها ضابط مباحث برتبة نقيب يدعي” ح.خ” وتم اصطحاب الشاب داخل سيارة الشرطة،
ولم يعلم أحد إلى أين تم اقتياده.وذكرت مصادر أن ضباط المباحث اصطحبوا الشاب إلى قسم
الشرطة ليقوموا بتحرير محضر ضده حماية لزميلهم الضابط الذي تعدي على الشاب.وقال مصدر
أمني ،ضباط المباحث حرروا مذكرة اشتباه للشاب ،كإجراء طبيعي يتم إجراؤه عقب االشتباه
في أي شخص بعد التأكد من عدم اتهامه في أي من القضايا ،والتأكيد خالل المذكرة على
إخالء سبيله سالما بعد الكشف عليه داخل القسمhttp://bit.ly/1SBCbv7.
محامية «شريف دياب» تروي شهادتها عن تعذيبه في سجن بنها:
استقبلوه بحفلة ضرب وقلعوه هدومه ..وقال لي بردان وجعان
روت دعاء مصطفى ،مديره برنامج العدالة الجنائية بالمفوضية المصرية،
ومحامية الناشط شريف دياب ،مؤسس حركة بداية ،والمقبوض عليه حاليا
بتهم تأسيس «جماعة  25يناير» والدعوة للتظاهر ،شهادتها عما تعرض له
موكلها من تعذيب في سجن بنها .وقالت إنها تشعر باإلحساس بالقهر
والذل والعجز وهي تسمع شريف يشتكي من تعذيبه ،وإحساسه بالجوع
والبرد واأللم .وكتبت دعاء مصطفى ،تدوينة على حسابها على موقع
التواصل االجتماعي «الفيسبوك» بشهادتها حول ما يتعرض له شريف قائلة« :إحساس بالقهر
والذل والعجز ،وأنا مش قادرة أساعد شريف وهو عمال يشتكي من الوجع ،ويترعش من البرد
وبقى زى الخشبة من السقعة ،وعمال يقول أنه تقريبا مش بياكل أكله على بعضها وكان جعان
جدا» .وأضافت دعاء« :طلبنا ندخل له أكل ،لكن رئيس النيابة قال هشوف» ،وتابعت« :وجعه
وهو بيشتكى أنهم قلعوه هدومه كلها أول ما وصل سجن بنها ،ونزلوا عليه ضرب بالحزام».
وتساءلت دعاء« :هو عمل أيه لكل ده مش فاهمه ،وصوته وهو مش قادر يطلع من كتر التعب،
وجسمه اللي بيتنفض من البرد ،وهو البس خفيف أخف من الكستور ،وإحنا كلنا البسين جاكت
وبردانين ،وهو عمال يوصف انه نايم على البالط ،وبالعافية جاب بطانية يتغطى وينام بيها في
الحجز االنفرادي اللى برده مش عارفه هو في االنفرادي ليه؟» ،مضيفة« :أسلوبه وهو بيطلب
ميرجعش السجن ده تانى ليضربوه ،هو في ذل كده؟ هما عملوه ايه مش فهمه؟ والتهمه
تنظيم  25يناير بس كده» .كانت نيابة أمن الدولة العليا قررت ،اليوم حبس شريف دياب
والصحفى محمود السقا و محمد فياض وسيد فتح هللا وخالد األنصاري 15 ،يوما على ذمة
التحقيقات ،بتهمة الدعوة للتظاهر و االنضمام لجماعة محظورة "حركة  25يناير "
http://bit.ly/1UgwdxB
اعتقلت قوات األمن الطالب بالصف الثالث الثانوي األزهري" ،عاصم محمد منصور إبراهيم
عيسي" 17 ،عاما ،من شارع الجمهورية بمدينة حوش عيسى ،بمحافظة البحيرة ،شمالي
مصر ،منذ  4يناير الجاري ،خالل زيارته ألقربائه بمنطقة الكوم األخضر ،بحوش عيسى ،حيث
داهمت القوى األمنية منزل "عمته" وقامت باعتقاله وابن عمته وأصدقائهم ،بدون إذن من
السلطات القضائية ،ثم قامت بإيداعهم قسم شرطة حوش عيسى ،ووجهت نيابة حوش
عيسى له اتهامات باالنتماء لجماعة محظورة ،وحيازة منشورات تروج لجماعة اإلخوان
المسلمين.أمرت النيابة بحبسه  15يوما على ذمة التحقيقات .وقالت أسرة المعتقل لـ"هيومن
رايتس مونيتور" إن عاصم تعرض للتعذيب والضرب باأليدي على وجهه ،والضرب لكي يعترف

بالمشاركة في التظاهرات .وبالمخالفة للقوانين الدولية ،منعت السلطات المصرية الزيارة عن
عاصم ،كما حرمته من دخول المستلزمات الخاصة واألغطية والمالبس والطعام ،كما زادت
معاناة الطالب في معتقله غير المالئم صحيا ونفسيا بمنع دخول الكتب واألوراق الدراسية قبيل
دخول االمتحانات الذي يحرم من دخولها ،بحسب أسرته التي تواصلت مع "هيومان رايتس
مونيتور"http://on.fb.me/1K1gzpj.
يواجه الطالب بالصف الثالث اإلعدادي "أحمد عبدالباسط ياسين سعداوى"14 ،عاما ،نفس
الظروف من الضرب المبرح على يد أفراد قسم شرطة حوش عيسى بالبحيرة ،شمالي مصر.
حيث تم اعتقاله من منزله بالكوم األخضر بالبحيرة ،يوم  4يناير /كانون ثان الجاري ،دون إذن
قضائي ،وتم ايداعه قسم حوش عيسى ،وهو ما يخالف القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة
السجناء .ويواجه نفس االتهامات باالنضمام لجماعة محظورة ،وترويج لمنشورات تروج للجماعة.
كما يتعرض لنفس الظروف ،كال من؛ الطالب بالصف األول الثانوي عمر خالد سعد عبدالمجيد
الهواري"16 ،عاما ،والطالب بالصف األول الثانوي األزهري "أحمد الشناوي إبراهيم
زبادي"16،عاما ،والطالب بالصف األول الثانوي األزهري "محمد عادل مبروك خضر"16 ،عاما ،منذ
اعتقالهم يوم االثنين  4يناير/كانون ثان الجاري ،بالكوم األخضرhttp://on.fb.me/1K1gzpj.

بعد  51يوما إخفاء قسريا ،أعلنت شقيقة شريف عفيفي ظهور أخيها في سجن الكيلو 10
ونص ،وقالت إنه زارته ألول مرة أمس ،وبدأ اللقاء بالدموع ،وأخبرها شريف أنهم قاموا بتغمية
عينيه وتعذيبه بالتجويع والكهرباء لـ 50يوما.وأضافت« :شريف اتعرض عليه يشتغل معهم
ويخرجوه بس كان رده أنا عندي أموت بشرفي وال أنى أموت خاين» ،مشيرا إلى أنه في حالة
صحية سيئة قائلة« :شريف أدمر نفسيا وجسديا بس بعد كل ده شريف ثابت وصامد على
مبدأه» .ونشرت صورة التقطتها للتشيرت الخاص بشقيقها ،وعلقت قائلة« :ده التيشرت اللي
شريف اتمسك بيه ..ملحوظة البقع دى دم شريف».كانت قامت قوات أمن الجيزة ألقت القبض
على شريف في  26نوفمبر  ،2015من منزلة بناهيا محافظة الجيزة واقتادته إلي مكان غير
معلوم .وأرسلت أسرته عدة بالغات للنائب العام والمحامي العام بالجيزة للتحقيق والكشف
عن مكانه ،وعرضه على جهات التحقيق .وحملت أسرته الداخلية ومدير أمن الجيزة المسئولية
الكاملة عن حياته أو تعرضه للتعذيب أو إجباره على االعتراف بتهم ملفقة.
http://bit.ly/1PsOeEB
محمد " 40عاما" من محافظة شمال سيناء من بين الذين عاشوا تجربة مريرة في "العازولي"
وأفرج عنه مؤخرا بعد مدة عام ونصف قضاها داخل السجن بدون حكم قضائي.
يروي محمد لـ "الجزيرة مباشر" شهادته على وقائع التعذيب داخل السجن قائال ":ال مراعاة
للحق في الحياة داخل سجن العازولي فإدارة السجن تمارس أشد أنواع التعذيب بحق
المعتقلين الذين توجه لهم تهم االنتماء لجماعات مسلحة أو على صلة بها".
وأضاف محمد – رفض ذكر اسمه بالكامل -أن إدارة السجن تقدم للمسجونين ما تبقى من
طعام الجنود في معسكر الجيش وال توجد "حمامات" داخل السجن ولكل معتقل لتر ماء
لالستخدام اليومي سواء للشرب أو للوضوء وتقوم إدارة السجن برش المعتقلين بخراطيم المياه
بشكل جماعي مرتين أسبوعين تحت وصف "االستحمام مرتين أسبوعيا".
ً
قياسا بمساحة الزنازين وكل
وحول ظروف النوم في السجن قال محمد ":األعداد كبيرة ج ًدا
سجين مخصص له "بالطة ونصف البالطة" أقل من متر مربع داخل الزنزانة حتى أن معتقلين
أصيبوا بالعمى أو ضعف النظر من قلة اإلضاءة والتهوية.
وأضاف أن غالبية األيام ال يستطيع المعتقلون النوم من القلق والتوتر بسبب سماع صراخ من
يقعون تحت وطأة التعذيب ومعظمهم من أبناء مدن العريش ورفح والشيخ زويد خاصة القرى
الجنوبية للمدينتين اللتين تشهدان عمليات عسكرية متواصلة على مدار العامين ونصف العام
الماضية بين الجيش وجماعات مسلحة ،مؤكدا أن العديد من المعتقلين قضوا تحت التعذيب
وآخرين بسبب اإلهمال الطبي وسوء التغذية .وأكد "محمد" الذي يعمل بالزراعة ويعول أسرة
من ثالثة أفراد أن هناك العشرات ممن عرفهم في السجن تم نقلهم من السجن وأهلهم ال
يعرفون مكانهم حتى اآلن وتنكر السلطات معرفتها بمكانهمhttp://bit.ly/1lEQPU6 .

هدد المعتقلون السياسيون بسجن مركز شرطة أبو حماد بمحافظة الشرقية ،والبالغ عددهم ما
يزيد على  100معتقل ،بالدخول في إضراب مفتوح عن الطعام والزيارات وذلك بعد تعنت مأمور
مركز الشرطة ،عصام هالل ومعاونوه ضدهم بعد منعهم من التريض منذ أربعة أيام ورفض إدارة
المركز دخول األطعمة واألدوية لهم .وحملت رابطة أسر معتقلي أبو حماد وزير الداخلية ومدير
أمن الشرقية ومأمور مركز شرطة أبو حماد المسؤولية الكاملة عن سالمة وصحة
المعتقلين ،مطالبين بوقف تلك الجرائم التي تتم بحق المعتقلين العزل والتي تتنافى مع أدنى
حقوق اإلنسانhttp://bit.ly/1SaRedZ .
ضباط قسم عابدين يعتدون على المعتقل محمد فياضhttp://bit.ly/1Pubke6 .
قتل شاب تحت التعذيب بالظوغلي :ورد لبعض النشطاء الحقوقيين أن شاباً اسمه محمد يبلغ
من العمر  47عاماً قد تم قتله تحت التعذيب في مقر أمن الدولة بالظوغلي بوسط البلد،
ولألسف لم ترد معلومات أكثر من ذلك .ونناشد أهالي وأسر المختفيين قسرياً والذي ينطبق
عليهم الوصف عاليه بمراجعة بياناته والتواصل معنا أو مع أي من النشطاء الحقوقيين وجماعات
حقوق اإلنسان بشأن معتقلهمhttp://bit.ly/1RF6wZN .
إدارة سجن الزقازيق العمومي تواصل تنكيلها بحق المعتقلينhttp://on.fb.me/1TryU0U .
قال أحمد يحيى ،مسئول إداري بحزب المصريين األحرار ،اليوم األربعاء ،إنه أثناء ذهابه لمدينة
شرم الشيخ ،فجر  25يناير الماضي ،طلب منه أحد أمناء الشرطة بكمين «عيون موسى»،
«قلع» البنطلون ثم «البوكسر» ،إلجراء بعض التفتيشات.وأضاف «يحيى» ،خالل مداخلة هاتفية
مع اإلعالمي جابر القرموطي ،ببرنامج «مانشيت» ،عبر فضائية «أون تي في»« ،أمين الشرطة
طلب مننا بطاقات الرقم القومي ،وأعطيناها له ،ثم طلب منا النزول من األتوبيس إلجراء بعض
التفتيشات ،فلم يعترض أحد نظر لظروف البلد األمنية ،وحينها طلبت منه أن أجلس حتى
ينتهي من إجراءاته ألني من متحدي اإلعاقة» .وتابع« :قالي أخلع الجاكيت ،وخلعته ،قالي
طيب أقلع البنطلون عشان أفتش اللي تحته ،رفضت وبعدين قولت مش مشكلة ،وبعدها قالي
أنه هيفتش في (البوكسر) نفسه ،قولتله مينفعش ،قالي هفتش وإن كان عندك اعتراض قول،
وقعد يستهزأ بيا عشاني معاق ،قولت إني لو اعترضت هيلبسني أي حاجة ،ونفسي صعبت
عليه ،قعد كل ده وفي ضابط قاعد وشايفه بيعمل معايا كده»http://bit.ly/1SM5QBZ.
طبيب مستشفى المطرية:
http://bit.ly/1PYgC1O
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تابع :أمناء شرطة يسحلون أطباء مستشفى المطرية ويقتادوهم لـ"القسم" لتزوير تقرير طبى
باإلكراه .قالت نقابة األطباء ،إن الدكتور أحمد فتحى أمين صندوق نقابة أطباء القاهرة ،توجه
صباح اليوم ،إلى مستشفى المطرية التعليمي ،وتم عمل محضر تعدى بإسم المنشأة ،مشيرة
إلى أنه تم تكليف محامى النقابة العامة للذهاب مع األطباء لتقديم بالغ بالنيابة العامة ،بعد
تعدى أمناء شرطة بالضرب على أطباء المستشفى ،مما دفع األطباء إلى تنظيم إضرابا عن
العمل لحين اتخاذ اإلجراءات القانونية تجاه المعتدين عليهم .وأوضحت النقابة ،خالل بيان لها ،أن
أمناء شرطة تعدوا بالضرب في الساعة الثانية من صباح اليوم الخميس ،على أطباء مستشفى
المطرية التعليمي ،عندما حضر مواطن يرتدى مالبس مدنية مصاب بجرح في وجهه ،وطلب من
الطبيب أحمد محمود مقيم جراحة ،أن يقوم بإثبات إصابات غير حقيقية باإلضافة إلى اإلصابة
الموجودة به فعليا .وأشارت النقابة إلى أنه عندما رفض الطبيب قام المواطن باإلفصاح عن
شخصيته بأنه أمين شرطة ،وأن الطبيب عليه أن يكتب التقرير الذي يرغب فيه أمين الشرطة أو
أنه سيقوم بتلفيق قضية له .وقالت النقابة :عندما رفض الطبيب كتابة تقرير مزور قام أمين

الشرطة بمساعدة أحد زمالئه بالتعدي بالضرب على الطبيب أحمد محمود ،وعلى النائب
اإلداري الطبيب مؤمن عبد العظيم ،ثم اقتادوهم لقسم شرطة المطرية ثم قام مأمور قسم
المطرية بإعادة األطباء إلى المستشفى مرة أخرى ".وأكدت نقابة األطباء ،على وقوفها بكل قوة
بجانب األطباء ،وحقهم في االمتناع االضطراري عن العمل لحين اتخاذ اإلجراءات لحماية
المستشفى بشكل حقيقي ،مشددة على إصرارها على محاكمة أمناء الشرطة بتهمة
البلطجة واستغالل النفوذ والترويع والتعدي على األطباء أثناء تأدية عملهم.
http://bit.ly/1SdEIw7
تابع :أطباء مستشفى المطرية يغلقون «االستقبال» 8 :أمناء شرطة سحلوا طبيبين
أغلق أطباء مستشفى المطرية التعليمي ،قسم االستقبال ،بسبب اعتداء عدد من أمناء
الشرطة على طبيبين فجر الخميس .وحرر الطبيب مؤمن عبدالعظيم وزميله أحمد محمود
السيد ،محضرًا بقسم شرطة المطرية يحمل رقم  ،2073ضد  8أفراد بقسم المطرية ،وجاء في
المحضر أنهم تعرضوا لالعتداء البدني «والسحل» من قبل أمناء شرطة بقسم المطرية.وقال
الطبيب أحمد السيد في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» ،إنه في الساعة الثانية والنصف
صبا ً
حا استقبلت المستشفى شخصين غير معروف هويتهم ،أحدهم ُمصاب بجرح قطعي في
الجبهة طوله  2سنتيمتر.وأضاف« :الدكتور مؤمن عبدالعظيم ،النائب اإلداري ،حضر وقولنالهم
دي بسيطة ومش مستاهلة تقرير طبي» ،متابعا« :إزاي بقى نقولهم كده ،قالولنا هتعملوه
غصب عنكم» ،وتابع« :الدكتور مؤمن قال لموظف االستقبال كلم قسم الشرطة ،فقالولنا إحنا
الشرطة ،هناخدكم على القسم» .وواصل «السيد» ،حديثه قائال« :بعدها ضربوني ونضارتي
اتكسرت ،واحتجزوني ومؤمن في نقطة المستشفى ،وبعدها وصل ميكروباص وبداخله  8أفراد
شرطة ،وسحلوني وركبونا غصب عننا في طريقنا لقسم الشرطة» .وأضاف«السيد»:
«كلبشوني ألني قولت لحضرة أمين الشرطة إصابتك بسيطة« ،وأوضح»:فور وصولنا لقسم
الشرطة قالوا للضابط إحنا هناخدهم للدور الثالث يا باشا ،قالهم ماشي طلعوهم ،وبعد نصف
ساعة حضر ضابط برتبة كبيرة وطلب إحضارنا وبعدها خرجنا بعد تحرير محضر ضد األمناء» .وأكد
أن «األطباء» لن يعودوا للعمل وفتح قسم االستقبال إال بعد «الحصول على حقنا» ،مضيفا:
«إزاي هنشتغل واللي بيطبقوا القانون بيعملوا معانا كده» .وقالت النقابة العامة لألطباء ،إن
عدداً من أمناء الشرطة ،اعتدوا بالضرب على أحد أطباء مستشفى المطرية التعليمي في
الساعة الثانية من صباح اليوم الخميس ،وذلك عندما حضر مواطن يرتدي مالبس مدنية مصاب
بجرح في وجهه وطلب من الطبيب أحمد محمود «مقيم جراحة» ،أن يقوم بإثبات إصابات «غير
حقيقية» ،باإلضافة إلى اإلصابة الموجودة به فعليًا ،وعندما رفض الطبيب قام المواطن باإلفصاح
عن شخصيته بأنه أمين شرطة ،وأن الطبيب عليه أن يكتب التقرير الذي يرغب فيه وإال سيقوم
بتلفيق قضية له ،على حد قول النقابة .وأوضحت النقابة في بيان لها اليوم الخميس ،أنه بعدما
رفض الطبيب كتابة تقرير «مزور» ،قام أمين الشرطة بمساعدة أحد زمالئه بالتعدي بالضرب
على الطبيب أحمد محمود ،والنائب اإلداري الطبيب مؤمن عبدالعظيم ،ثم اقتادوهما لقسم
شرطة المطرية إال أن مأمور قسم المطرية أمر بإعادة األطباء إلى المستشفي مرة
أخرىhttp://bit.ly/23xO6Ou.
تابع :استنكرت نقابة األطباء تعدي عدد من أمناء الشرطة على أطباء مستشفى المطرية
التعليمي ،صباح اليوم الخميس ،والتي قالت أنه جاء بهدف "تزوير تقرير طبي ومحضر إثبات حالة
ألمين شرطة" .وقالت نقابة األطباء ،في بيان لها اليوم ،إنه في خرق سافر لجميع القوانين،
واستمرارًا لمسلسل الفوضى ،تعدي أمناء شرطة بالضرب ،في الساعة الثانية صباح اليوم
الخميس ،علي أطباء مستشفي المطرية ،بعدما حضر مواطن يرتدي مالبس مدنية ،مصاب
بجرح في وجهه ،وطلب من الطبيب أحمد محمود ،أن يقوم بإثبات إصابات غير حقيقية ،باإلضافة
إلى اإلصابة الموجودة به فعليًا ،وعندما رفض الطبيب طلبه ،قام المواطن باإلفصاح عن
شخصيته بأنه أمين شرطة ،وأن الطبيب عليه أن يكتب التقرير الذي يرغب فيه أمين الشرطة،
مهدده بتلفيق قضية له.وتابع بيان النقابة ،أنه بعد رفض الطبيب كتابة التقرير المطلوب ،قام
أمين الشرطة بمساعدة أحد زمالئه بالتعدي بالضرب عليه وعلى النائب اإلداري الطبيب مؤمن
عبدالعظيم ،ثم اقتادوهم لقسم شرطة المطرية ،ثم قام مأمور قسم المطرية بإعادة األطباء
إلى المستشفي مرة أخرى .وأعلنت نقابة األطباء في بيانها عن تضامنها مع اإلضراب الذي
نظمه أطباء المطرية التعليمي ،لحين اتخاذ اإلجراءات القانونية تجاه بلطجة أمناء الشرطة،
مؤكدة على إصرارها علي محاكمة أمناء الشرطة بتهمة البلطجة واستغالل النفوذ والترويع

والتعدي على األطباء أثناء تأدية عملهم .وجددت النقابة تأكيدها على وقوفها بكل قوة بجانب
األطباء ،وعلى حقهم في االمتناع االضطراري عن العمل لحين اتخاذ اإلجراءات القانونية تجاه
بلطجة أمناء الشرطة وحماية المستشفي بشكل حقيقي.ووجهت نقابة األطباء في ختام بيانها
ً
سؤاال للنائب العام ووزير الداخلية "إذا قام رجال األمن بالتعدي على األطباء فمن الذي
سيحميهم؟"http://bit.ly/1KfaZjh .
تابع :طبيبا المطرية يتنازالن عن محضرهما ضد
أمين الشرطة :زوروا تقريرًا طبيًا ضدنا وهددونا
بالحبس ..وخفنا ندخل القسم ومانخرجش .أكدت
الدكتورة منى مينا ،وكيل نقابة األطباء ،أن طبيب
مستشفى المطرية الجامعي الذي قام أمين
شرطة قسم المطرية بسحله وضربه بظهر
الطبنجة الميري قد تنازل هو وزميله عن المحضر،
بعد تعرضهم لضغوط وتهديدهما بالحبس.
خاصة
تصريحات
في
وأضافت منى مينا،
لـ«البداية» ،أن الطبيبين تعرضا لضغوط شديدة
وتهديدات بالحبس حال عدم تنازلهم عن
المحاضر ،فيما حرر أفراد الشرطة محضرًا ضد
األطباء .وكان الطبيب مؤمن عبد العظيم قد كتب
على حسابه على فيسبوك منذ ساعات ،أنه قد
تنازل عن المحضر ،بعد خروجه من النيابة هو
وطبيب آخر ،عقب التحقيق معهم في محضر
قدمه أمناء الشرطة ضدهم ،اتهموهما فيه
باالعتداء عليهم ،حيث قاموا بتزوير تقرير طبي من
طبيب عظام بمشتشفى هيليوبليس ،يفيد
بكسر مضاعف بساق األمين الذي تعدي عليه،
مختوم بختم المستشفى ،مشيرًا إلى أن النيابة
أثناء التحقيق هددتهم بالحبس  4أيام في قسم
المطرية ،وبناء عليه نصحهم مدير المستشفي
بالتنازل ،بعد تأكيد المحاميين على احتمالية
حبسهم بسبب المحضر .وأضاف الطبيب أن
األمناء اختصموه وزميله في المحضر بصفتهم
الشخصية ،ولم يتم ذكر واقعة المستشفى بأي شكل في المحضر .وتابع" :أنا أسف ،حاولت
أرجع جزء من كرامتنا كأطباء لكن في األخر حسيت إننا هنتهان زيادة والنقابة مشكورة حاولت
بكل ما في وسعها تقف جمبنا ولكن ما في اليد حيلة ،وكنا هنتحبس عند خصمنا" .وكان أمين
شرطة قد اعتدي بالضرب على الطبيب بمستشفى المطرية التعليمي ،صباح أمس الخميس،
حيث قام بضربه بكعب الطبنجة ودهس علي رقبته وكسر له نضارته ثم اقتاده إلى قسم
شرطة المطرية ،بسبب رفض الطبيب تزوير تقرير طبي لهhttp://bit.ly/1KMuta7.
االسم  .عمرو عالء لبيب ،السن  21 .سنه ،تاريخ االحتجاز  24يناير  ،2015محكوم عليه ب 3
سنوات ،مكان االحتجاز سجن وادي النطرون ،تم إلقاء القبض علي عمرو يوم  24يناير 2015
وظل مختفي  4أيام لم تعرف أسرته مكان احتجازه حتى ظهر بعد ذلك المدة في قسم اشمون
المنوفية .تعرض للتعذيب في أنحاء متفرقة بجسمه وأصيب في عينه وطلب وكيل النيابة عرضه
علي الطلب الشرعي ولكن إدارة السجن رفضت عرضة بالمخالفة لقرار النيابة واستمر احتجازه
لثالثة أشهر في قسم اشمون ثم تم نقلة لسجن شبين العمومي وبعد ذلك تم إحالة القضية
للمحكمة العسكرية وتم تقديم طلب إلجراء عملية جراحية الفتق والمعدة بمستشفي الجامعة
بشبين وتم الموافقة علي إجراء العملية ولكن امتنع سجن شبين عن تنفيذ القرار بدعوى عدم
موافقة األمن الوطني  .تم نقل عمرو لسجن وادي النطرون في ديسمبر .2016
يعاني عمرو من األلم شديدة على اثر إصابته بالفتق وعرق النسا ومشاكل صحية في المعدة
أدت لصعوبة في المشي وإصابته بضعف عام http://on.fb.me/1QNp212 .

اعتدى ضابط شرطة برتبة عقيد بمديرية أمن أسوان ،بالضرب
والسباب ،على مدير مكتب اليوم السابع عبد هللا صالح وشقيقه
أمام زوجته وأفراد أسرته ،أثناء دخولهم إلى إستاد أسوان ،لمتابعة
مباراة المنتخب المصري ونظيره الليبي  .وكان عبد هللا صالح قد
فوجئ أثناء دخوله إلى اإلستاد أمام بوابة  ، 5بصحبة زوجته وأفراد
أسرته ،بالضابط يقوم بدفعه من كتفه ،وإلقاء القبض عليه وشقيقه
واقتيادهما إلى مدرعة شرطة ،بعد أن طلب منه التوجه إلى بوابة
أخرى ،مع االعتداء عليه باللكمات وشل حركته وتوجيه السباب
الخادش للحياء أمام أفراد أسرته  .وسارع مجموعة من أمناء
الشرطة باحتجاز شقيقه "عبد الرحمن صالح"  20سنة ،طالب بكلية التربية بجامعة أسوان،
داخل مدرعة شرطة واالعتداء عليه بالضرب المبرح ،مما أدى إلى تمزيق مالبسه وإصابته
بسحجات وكدمات بمختلف أنحاء جسده ،كما تم مصادرة هواتفهما المحمولة وبطاقتي تحقيق
الشخصيةhttp://on.fb.me/1ZZMKYk .
أكد أحد الناجين من مقر أمن الدولة بالظوغلي للمرة الثانية أن
الطبيب /محمد األحمدي في مختفي في الظوغلي وأكد تعرضه
للتعذيب المستمر هناك منذ اختطافه .وكانت الحملة قد علمت
باختطاف محمد األحمدي وهو يعمل طبيب بشري ومدير الوحدة
الصحية بجزيرة محمد ،حي الوراق محافظة الجيزة .حيث تم اعتقاله
من قبل أفراد تابعين للشرطة من مقر عمله ،في تمام الساعة الواحد
ظهر يوم  7نوفمبر  .2015وكانت القوة مكونة من  4سيارات بوكس
وميكروباص ،وهو اآلن خارج حماية القانون ،وفي عزلة تامة عن العالم الخارجي ،وتخشى
أسرته من أن يلقى حتفه ،في إطار حاالت التصفية الجسدية المستمرة للمختفين قسرا.
http://on.fb.me/1SwSbxb

اإلهمال الطبي في أماكن االحتجاز
شكوى من أسرة المواطن "أحمد خلف أحمد عبدالمنعم"36 ،عا ًما،
ويقيم بمنطقة "الرحاب  -محافظة السويس" ،تفيد اعتقاله تعسفيًا
وتعرضه لإلهمال الطبي داخل مقر احتجازه.وذكرت أسرته أنه قد تم
اعتقاله في يوم  8نوفمبر ،2013حال تواجده بشارع الجيش في
السويس من قبل قوات الشرطة والداخلية المصرية دون امتالك
تصاريح تفيد ضبطه أو اعتقاله ،وتم التحقيق معه في نيابة قسم
شرطة الجناينى بالسويس ووجهت له تهم "التظاهر واالنتماء
لجماعة محظورة" ،في المحضر الذي حمل الرقم 2487
لسنة ،2013واحتجزته حتى اآلن في قسم شرطة عتاقة.وأثناء
تواصل المنظمة مع أسرته قالت والدته أنه يعاني من عدة أمراض
منها "شرخ في فتحة الشرج وأورام في الخصية والكلى اليمين ال
تقوم بوظائفها كاملة وال بد من إزالتها حتى ال تؤثر عليه سلبًا" ،ومع ذلك تتعنت إدارة قسم
شرطة عتاقة -مقر االحتجاز -في تحويله لمشفى وعرضه على طبيب مختص لفحصه.
( http://on.fb.me/1K1aolتوفى في منتصف الشهر)

يواصل قسم باب شرق تعنته مع الطالب المعتقل "مصطفى إبراهيم
حسين" ورفض نقله إلى زنازين السياسي وتركه في زنازين
الجنائيين مما عرضه الزمات اختناق متعددة كادت أن تودي بحياته
صباح اليوم .حيث يعانى الطالب من ضيق في التنفس وحساسية
بالجهاز التنفسي مما يؤدى إلى اختناقه وعدم استطاعته التنفس
وإغماءه في حال تعرضه إلى الدخان أو روائح السجائر ،مما تمتلئ
به من السجائر وأدخنة المخدرات وترفض نقله إلى زنزانة أخرى مما
أدى إلى تعرضه لإلغماء أكثر من مره ويتم نقله إلى المستشفى
بعد إغماءه،إال انه عند تعرضه لالزمه اليوم لم تقم القوات بنقلة إال بعد إغماءه بثالث ساعات.
وفى السياق ذاته ترفض إدارة القسم دخول األدوية الخاصة به لدعوى تعاطي الجنائيين لها،
جدير بالذكر انه تم اعتقاله منتصف ديسمبر الماضي عقب اختطافه من قبل األمن اإلداري
للمجمع النظري على الطالب بداخل المجمع واختطاف عدد من الطالب وتسليمهم لقوات
األمنhttp://on.fb.me/1Npsic1 .
شكوى أسرة المواطن "فتحي محجوب علي
الفران" ،البالغ من العمر  46عا ًما ،والمحتجز
داخل قسم شرطة كفر الدوار منذ  21أغسطس
 2015على ذمة القضية رقم 11771
لسنة 2015،والذي يعاني من جلطة بالقدم
اليسرى أصيب بها داخل محبسه نتيجة لتعنت
إدارة القسم في إدخال األدوية الخاصة بعالجه
من مرض دوالي الساقيين ومرض السكري.
وعلى الرغم من محاوالت أسرته المستديمة
في إدخال األدوية الخاصة به أو نقله إلى طبيب مختص لفحصه ،إال أنها محاوالت باءت جمي ًعا
بالفشل ،حيث َّ
إن األسرة قدمت تلغرافات للنائب العام لإلفراج عنه أو تقديم الرعاية الطبية له
لكنها تقابل بالرفض من قبل إدارة القسمhttp://on.fb.me/1OLf5wa.
شكوى من أسرة الطالب "مصطفي إبراهيم حسين إبراهيم" ،يبلغ من العمر  20عا ًما ،ويدرس
بكلية اآلداب جامعة اإلسكندرية والذي تم إلقاء القبض عليه يوم  9ديسمبر  ،2015من داخل
المجمع النظري باإلسكندرية.بعد أن استمر حبسه  9ساعات داخل المجمع والتعدي عليه

بالضرب تم اقتياده إلى قسم شرطة باب شرق وأحتجز به على ذمة القضية رقم  1889لسنه
.2015يعاني "مصطفي" من مرض "الربو وضيق التنفس" ،وال يستطيع التنفس من أدخنه
السجائر الخاصة بالجنائيين وتتعنت إدارة السجن في إدخال األدوية له رغم تقديم أسرته
شكاوى للنائب العام ،كما تشتكي األسرة من سوء المعاملة وقت الزيارة التي ال تتعدى
الدقيقتينhttp://on.fb.me/1OLf5wa.
إصابة الشيخ محمود شعبان بحمي والتهاب رئوي حاد في زنزانته بسجن استقبال طره مع
رفض إدارة السجن عرضه على المستشفىhttp://on.fb.me/1TcQdml .
يعانى "عبد العزيز عبد السالم " من إهمال طبي األمر الذي بدأ عندما اشتكى من صداع حاد
ورفضت إدارة سجن العقرب الكشف علية فزاد الضغط في العين وهو اآلن يحتاج إلى جراحة
ضرورية مع تعنت إدارة السجن ومنع ذويه من زيارته ألنه لم يعد يرى بعينيه.
http://on.fb.me/1K1c7qA
األمراض واإلهمال أشباح تواجه معتقلي سجن شبين
الكوم
يستمر مسلسل اإلهمال الطبي في السجون ليطول
معتقلي سجن شبين الكوم كذلك ،فرغم عدم توافر أطباء
مختصين لتشخيص األمراض وتحديد العالج المناسب ،إال
أن شائعات مقلقة بدأ المعتقلون في ترديدها ،بعد أن
سمعوها على لسان مدير مستشفى السجن ،وهي
انتشار فيروس اتش وان المعروف بانفلوانزا الخنازير.
باإلضافة إلى انتشار الدرن ،وخوف المعتقلين من الذهاب
إلى مستشفى السجن رغم معاناتهم المزمنة من األمراض ،منعا لإلصابة بأمراض أخرى ،في
مستشفى تعاني من اإلهمال ،وقلة الدواء ،والتطعيمات المحصنة للفيروسات .ويواجه معتقلو
سجن شبين الكوم تعنتا شديدا في صرف البطاطين ،أو السماح بإدخالها من قبل األهالي،
وكذلك منع إدخال الكتب أو المذكرات للطلبة المحبوسين ،ومنع زيارة المكتبة ،ومنع إدخال
األوراق واألقالم ،باإلضافة إلى منع دخول األطعمة التي يحضرها األهالي .كما تقوم إدارة
السجن باالعتداء على السجناء بالضرب تحت ما يسمى بالتشريفة بالعصي ،والسلك الكابل،
وااللكتريك الكهربائي ،متمثلة في المخبر محمود عضالت ،والمخبر محمد جدو ،تحت إشراف
رئيس مباحث السجن ،والذي يجبر المعتقلين الجنائيين على الركوع له قبل الخروج وبعد العودة
من الجلسات ،وقد يصل األمر إلى الحبس االنفرادي لمده شهر دون أغطية أو فرش لألرض أو
حمام أو مياه كافيةhttp://bit.ly/23jhHeG.
مازال "محمد يحي الشحات" الطالب بالطب البيطري والمتهم في القضية المعروفة إعالميا ً
"بقضية أنصار الشريعة"يعاني مما آلت إليه عينه التي تأخر حالها وتحتاج إلى تدخل جراحي
بشكل فوري ويخشى ذويه من تعرضه لضعف شديد والذي قد يؤول به إلى العمى ال قدر هللا
لذا تُهيب التنسيقية المصرية للحقوق والحريات بالتدخل الفوري للكشف الطبي عليه وعلى كل
من هو بحاجه لعرضه على األطباء وذلك لحقه في ذلك مما نص عليه الدستور والقانون في
هذا الشأنhttp://on.fb.me/1PJa6Mw.
كشفت زوجة المعتقل "شعبان عبد القادر رضوان الطمالوى" المحكوم
عليه بالسجن في قضية رقم  257لسنة  2014جنايات عسكرية
اإلسكندرية والتي عرفت إعالميا بعسكرية  507إصابة زوجها بعدد من
األمراض العضوية والمزمنة التي تحتاج إلى عالج دوري ومنها فيرس
سي والتهاب كبدي وبائي وتضخم في الطحال والكبد وازدادت حالته
سوءا مع بدء حبسه احتياطيا لتوقف العالج.وأوضحت أن إدارة سجن

برج العرب تتركه بدون عالج وترفض التحرك لعالجه أو عرضه على الطبيب المختص أو إخراجه
للعالج على نفقته الخاصة.وأشارت زوجته انه أصيب في األيام األخيرة بدوالي المريء ويتقيأ
دماء يوميا بال عالج قائلة " األمراض تنهش في جسد زوجي ويقضي على حياته ببطء دون
ادني مسئوليه من قبل إدارة السجن التي تتعمد قتل المعتقلين السياسيين باإلهمال
"http://on.fb.me/1NpxVqT.
داخل سجن العقرب ..سجناء مهددون بفقدان البصر
بات عدد من المسجونين في سجن العقرب مهددون باإلصابة بـ"العمي" ،ولم تكن حالتهم
شفيعا لهم أمام تعنت إدارة السجن في إجراء عمليات جراحية ،بحسب شهادات ذويهم.
فداخل عنبر  H3W3احتجز عبد العزيز محمد عبد السالم منذ  11شهرا بعد القبض عليه ،عقب
أيام قليلة من إجرائه عملية في عينه لكنها فشلت ،بحد قول شقيقه لـ"مصر العربية" .يوضح
شقيق عبد السالم ،أن أخيه ألقى القبض عليه وهو شبه ال يرى أمامه ،مشيرا إلى أنه حتى
اآلن ال يعلم تهمته إال أنه مازال قيد الحبس االحتياطي.ويؤكد أن شقيقه أصبح اآلن ال يستطيع
الرؤية إال بعين واحدة إلصابته بمياه زرقاء على عينه وحاجته إلجراء عملية جراحية أخرى ،لكن
إدارة السجن ترفض ،موضحا أنهم اكتفوا بنقله إلى مستشفى السجن منذ  10أيام لكنهم
منعوهم من الزيارة ،رغم محاولتهم زيارته مرتين.
تهديد بفقد البصر
محمد يحيى ،طبيب بيطري محبوس في نفس العنبر يعاني من نفس الحالة ،وتوضح شقيقته
لبنى ،أنه يحتاج إلى عملية ترقيع للقرنية إلصابته بانفصال في الشبكية ،مؤكدة أنه كان يعاني
ضعف في الرؤية فقط ،لكن حالته تدهورت بعد القبض عليه .وتروي لبنى ،في حديثها لـ "مصر
العربية" ،ما حدث لشقيقها من وقائع تعذيب داخل سجن العازولي بعد القبض عليه في 25
يناير  ،2014ليظل شهر ونصف داخل السجن ذاته ال يعلمون عنه شيء ،إال بعد خروج أحد
المقبوض عليهم معه ،موضحة أنه ُرحل لسجن العقرب بعدها.تكمل حديثها أنها بعد زيارته ألول
مرة في سجن العقرب بعد شهرين كانت آثار "التعليق" مازالت في يده وجسده ملئ بآثار
التعذيب والحرق بالمياه الساخنة ،موضحة أنه أثناء عرضه على النيابة للتحقيق للمرة األولى
طلب عرضه على الطب الشرعي ،لكن طلبه لم يٌنفذ إال بعد  6أشهر ،ليخرج التقرير بأنهم لم
يستطيعوا تحديد أسباب تلك اآلثار في جسده وهل هي قديمة أم نتيجة التعذيب.وتضيف أن ما
تعرض له من تعذيب أثر على حالته ،األمر الذي أدي به اآلن إلى عدم قدرته على رؤيتها بوضوح
خالل زيارتها منذ أسبوع ،قائلة":محمد ممكن يحصل عبد العزيز وميشوفش تاني" ،مؤكدة أنه
فقد الرؤية بعينه اليمني ،وأصبحت الرؤية ضعيفة بعينه اليسرى.وطالبت أسرة محمد منذ 9
أشهر إجراء عملية جراحية له ،وبالفعل خضع لألشعة والتحاليل ،لكن إدارة السجن أوقفت
اإلجراءات بحجة عدم اكتمال ملفه الطبي وحاجتهم إلى صورة بطاقته الشخصية ،مشيرة إلى
أنها بعد إحضارها في الزيارة التالية رفض الضابط إرفاقها في الملف وبعد معاناة أخذها منها
ليلقي بها في األرض ،بحد تعبيرها.وتشدد على أن قاضي التجديد أقر بإجراء العملية لكن على
نفقتهم الخاصة منذ شهر ونصف ،لكن منذ ذلك التاريخ لم تتحرك إدارة السجن إلنهاء أي من
اإلجراءات الالزمةhttp://bit.ly/1nqA29n.

قوات األمن بمركز شرطة القرنة غرب األقصر تتعسف في توقيع
الكشف وإدخال الدواء للمعتقل "مصطفى أبوشريفة"عضو مجلس
الشورى السابق بعد إصابته بحمى وارتفاع مفاجئ في درجات
الحرارةhttp://on.fb.me/1ndJ4ps .

في الـ  29من ديسمبر  2015الموافق يوم الثالثاء ،قامت قوات األمن باقتحام منزل "إيمان
محب" بالمنصورة مركز بلقاس  24-عام -خريجة هندسة األزهر في الواحدة صبا ً
حا ،حيث
اقتحمه أكثر من  15فرد قاموا بتفتيش الغرف والهواتف المحمولة والبطاقات الشخصية ألفراد

األسرة جمي ًعا ،والسؤال عن كافة المعلومات الشخصية من كلية
وتاريخ الميالد وأرقام الهواتف ألفراد األسرة.صحب قوات األمن
خبير إلكتروني طلب فتح حسابات الفيس الشخصية إليمان
وشقيقتيها لتفتيشهم ،ثم ذكر بعد مراجعة الحسابات أنه ال يوجد
بها شيء ،وبعد دقائق طلب رئيس الحملة من إيمان ارتداء
مالبسها والذهاب معهم  10دقائق لإلمضاء على المحضر ثم
تعود!وطلب من والدها الحضور معها حتى ال تعد وحدها عل ً
ما بأن
أمر االقتحام جاء ببالغ مقدم من شركة النت ضد والد إيمان
بسرقة واي فاي كما ُذكر الح ًقا في عرض النيابة ،وذكر أيضا أن
أمر الضبط واإلحضار خرج من القاهرة ونُفذ في المنصورة.تم
التحقيق معها في الصباح ثم عرضها على النيابة ،حيث لم يتواجد بأوراق المحضر صورة من
البالغ المقدم ضدها ،كما عرضت النيابة في المحضر أنها أدمن "بإحدى الصفحات المناهضة
للنظام الحالي ،كما أنها تضع صورتها الشخصية لفتاة بشعار "رابعة" كما ذكر بالمحضروقد صرح
محامي إيمان بعد عرض النيابة أنه ال يجوز حبسها ألن كل التهم الموجهة لها ليس لها أي
أساس من الصحة أو دليل مادي ،كما توقع اإلفراج عنها ،ولكن النيابة أجلت قرارها لليوم التالي
حتى وصول تقرير األمن الوطني عنها والذي أفاد بانتماء "إيمان" لجماعة اإلخوان المسلمين
وعمل لقاءات سرية وعلنية لها!في الـ  30من ديسمبر  2015تم عرضها على نيابة بلقاس
والتي قررت حبسها احتياطيًا لمدة  15يو ًما على ذمة ما ُوجه لها من تهم إدارة صفحات ضد
النظام على الفيس بوك وانتمائها لجماعة اإلخوان .في الـ  3من يناير  2016الموافق يوم األحد
ً
استئنافا على قرار حبسها  15يو ًما وتم قبوله ،ما يعني إلغاء قرار الحبس وإخالء
قدم المحامي
ُ
سبيلها لكن نيابة بلقاس طعنت على القرار .يوم الثالثاء  2016 - 1 - 5عرضت على محكمة
بلقاس والتي رفضت الطعن وأيدت إخالء سبيل إيمان بكفالة ،وفي اليوم التالي ذهب المحامي
لدفع الكفالة ولكنه فوجئ بأن رئيس دائرة جنايات المنصورة قد قبل الطعن وأقر باستمرار
حبسها دون عرضها على المحكمة أو التحقيق معها وبعد ضغط النيابة عليه .كانت قد تدهورت
الحالة الصحية إليمان إلصابتها بمرض السكر واحتياجها لحقنة األنسولين يوميًا مع تعنت القسم
في إدخال الدواء لها في موعده تدهورت حالتها ونقلت إلى العناية المركزة ،حتى يوم الثالثاء
التي أقرت فيه المحكمة بإخالء سبيلها ثم غيرت قرارها ،رفضت نيابة بلقاس السماح لها بإتمام
فترة عالجها في غرفة العناية ورفضت نقلها بالرغم من توصيات الطبيب بأن حالتها غير مستقرة
وتحتاج للعناية الكاملة ونقلها خارج غرفة العناية يهدد حياتها بالخطر ،حتى تدهورت حالتها
بشدة فسقطت في غيبوبة سكر نُقلت على أثرها إلى العناية المركزة ثاني ً
ة.قبل انتهاء فترة
حبسها  15يو ًما تم عرضها على نيابة بلقاس مجد ًدا في األحد الموافق  2016 - 1 - 10وقامت
النيابة بتجديد حبسها  15يوما آخرين ويوم االثنين  2016 - 1 - 11قامت نيابة بلقاس بإعادة
إيمان إلي الحجز ثانية بالرغم من تحذيرات األطباء من ذلك ووسط تدهور حالتها.
http://on.fb.me/1UgwfWj
أكدت مصادر طبية ،نقل الدكتور محمد بديع ،المرشد
العام لجماعة اإلخوان المسلمين ،من سجن ملحق
المزرعة إلى مستشفى حكومي لتلقي العالج؛ وذلك
عقب تدهور حالته الصحية ،بحسب مصادر صحفية.وتم
نقل الدكتور محمد بديع ،منذ أشهر ،من سجن المزرعة
بطره إلى سجن ملحق المزرعة؛ حيث يالقي المعتقلون
فيه معامالت سيئة من قبل إدارة السجن؛ منها :منع
دخول األدوية والمالبس الشتوية ،بحسب أهالي
المعتقلين.
http://bit.ly/1OCgbwh
نقل مرشد اإلخوان إلي محبسه بعد مرور أقل من
48ساعة علي إجراء الجراحة لمحمد بديع مرشد
اإلخوان تم إخراجه من المستشفي وإعادته إلي محبسه حيث ال تتوافر أية رعاية صحية ويذكر
أن بديع أجري جراحة فتاء شبكة وليس منظار وبعد العملية تم غلق باب الحجرة عليه دون أي
متابعه صحيةhttp://on.fb.me/1SBCXs7

األمراض واإلهمال أشباح تواجه معتقلي سجن شبين الكوم
يستمر مسلسل اإلهمال الطبي في السجون ليطول معتقلي سجن شبين الكوم كذلك ،فرغم
عدم توافر أطباء مختصين لتشخيص األمراض وتحديد العالج المناسب ،إال أن شائعات مقلقة بدأ
المعتقلون في ترديدها ،بعد أن سمعوها على لسان مدير مستشفى السجن ،وهي انتشار
فيروس اتش وان المعروف بانفلوانزا الخنازير.باإلضافة إلى انتشار الدرن ،وخوف المعتقلين من
الذهاب إلى مستشفى السجن رغم معاناتهم المزمنة من األمراض ،منعا لإلصابة بأمراض
أخرى ،في مستشفى تعاني من اإلهمال ،وقلة الدواء ،والتطعيمات المحصنة للفيروسات.
ويواجه معتقلو سجن شبين الكوم تعنتا شديدا في صرف البطاطين ،أو السماح بإدخالها من
قبل األهالي ،وكذلك منع إدخال الكتب أو المذكرات للطلبة المحبوسين ،ومنع زيارة المكتبة،
ومنع إدخال األوراق واألقالم ،باإلضافة إلى منع دخول األطعمة التي يحضرها األهالي.
كما تقوم إدارة السجن باالعتداء على السجناء بالضرب تحت ما يسمى بالتشريفة بالعصي،
والسلك الكابل ،وااللكتريك الكهربائي ،متمثلة في المخبر محمود عضالت ،والمخبر محمد جدو،
تحت إشراف رئيس مباحث السجن ،والذي يجبر المعتقلين الجنائيين على الركوع له قبل
الخروج وبعد العودة من الجلسات ،وقد يصل األمر إلى الحبس االنفرادي لمده شهر دون أغطية
أو فرش لألرض أو حمام أو مياه كافية .وفيما يلي أسماء المعتقلين الذين تدهورت حالتهم
الصحية:
_ بربري عامر ،ميت نما قليوب ،ويعاني من تدهور في حالته الصحية مع صعوبة في تشخيص
المرض.
_نور الدين رجب ،من شبرا ،ويعاني من أزمة صدرية حادة.
_أحمد شعبان ،من المنشاة الكبرى كفر شكر في محافظة القليوبية.
_أيمن العدس ،من أجهور طوخ ،ويعاني من التهاب رئوي حاد.
_الشيخ عبد الواجد الكناني ،من طحلة بنها.
_طارق الجد ،من المنشاة الكبرى ،كفر شكر ،من محافظة القليوبية.
_إيهاب ،من بنها ،ومتهم في قضية الظاهر(رمسيس األولى) ،ويعاني من تضخم حاد في الكبد.
_الحاج عبد الفتاح خضر ،ويعاني من التهاب حاد بالبروستاتا ،وحصى على الكلى ،ومشاكل
الغضروف بالعمود الفقري والرقبة .الحاج عبد الفتاح محجوز بمستشفى السجن التي انتشر بها
السل ،وفيروسات مجهولةhttp://on.fb.me/1K1giCS .

قال حزب «العيش والحرية»  -تحت التأسيس – إن الداخلية رفضت
نقل أحد معتقلي الذكرى الرابعة ألحداث محمد محمود ،إلى
مستشفى السجن نظرا لتدهور حالته الصحية .وكتب الحزب في
بيان مقتضب على صفحته" :مصطفى أينو يعانى من مشاكل صحية
وتم عرضه على الطبيب الذي طالب بضرورة نقله للمستشفى ولم
تستجب إدارة السجن" .وجددت المحكمة ،صباح اليوم األربعاء،
حبس الناشط وعضو حزب العيش والحرية ،مصطفى إينو ،مع 4
آخرين من معتقلي الذكرى الرابعة ألحداث محمد محمود ،بعد حكم
صادر بحبسهم عامين بتهمة التظاهرhttp://bit.ly/1OCgJ5v .
إصابة المواطن حسام حسن احمد حسن  27سنة المسجون في
سجن وادي النطرون علي ذمة القضية رقم  23036لسنة 2010
جنايات بوالق الدكرور بفيروس نقص المناعة المكتسبة ” اإليدز ”
نتيجة إهمال إدارة السجن ،وإذ يحمل المركز وزارة الداخلية
المسئولية الكاملة عن إصابة الشاب في ريعان شبابه بمرض قاتل ال
شفاء منه،وكان األجدى بالوزارة أن تتحمل التعويض المناسب
للشاب وأسرته وتقديم المسئولين للتحقيق والعقاب بدال من
التنصل من المسئولية ،وعلي الرغم من تأكيد مستشفي حميات
شبين الكوم إصابة الشاب بفيروس اإليدز إال أن وزارة الداخلية تجردت من مسئولياتها

وإنسانيتها ونقلت الشاب المريض إلي سجن برج العرب بدال من تقديم العالج المناسب له،
واإلفراج الصحي غير المشروط عنهhttp://bit.ly/1VdXvVm .
محمد مرسي ،زوج فاطمه عياد :زوجتي تموت في سجن بورسعيد وابني لم يتعرف عليها
لم يكن في مخيلته يو ًما أن يذهب كل يوم إلى أقسام الشرطة المختلفة في مدينته والمدن
المجاورة لها ال لجرم قد ارتكبه أو ذنب اقترفه بل من أجل أن يبحث عن زوجته التي اختفت
فجأة دون أي مبرر الختفائها ،هكذا بدأت قصة "محمد مرسي" عن اختفاء زوجته فاطمة منذ
شهر مايو في العام الماضي حيث بدء كالمه قائال :اسمي محمد السيد مرسى العصفوري 27
سنة من دمياط وأروى شهادتي عن زوجتي فاطمة محمد محمد عياد  24سنة ،خريجة
دراسات إسالمية و"أم إياد" سنتين .وتابع:في الخامس من شهر مايو لعام  2015كانت هناك
مظاهرة وكالعادة غالبا ً ما تنتهى المسيرات بالشغب والضرب من قبل الداخلية والمتظاهرين،
زوجتي ساقتها األقدار إلى مكان هذه المظاهرات وعندما حدث الشغب حاولت أن تهرب بعيدا
عن األحداث فقامت بالدخول في شارع "بمنطقة التجارى والشرباص" ولكن هيهات فأثناء
هروبها قام البلطجية باالعتداء عليها هى ومن كان معها وقاموا بضربهم وسبهم بأفظع األلفاظ
واقتادوها للبوكس .وأكمل "مرسي" حديثه "حسب ما جاء في صفحة مركز النديم على موقع
التواصل االجتماعى فيس بوك" :بقالنا كثير ال نعرف مكاناً لها وال لمن كان معها حتى قمنا
بسؤال الكثير من األهالي والشهود الذين كانوا متواجدين وقت الحدث البعض يقول لنا في
قسم تانى دمياط وآخرون في فرق األمن في دمياط الجديدة ،وبعد مرور  3أيام من وقت القبض
عليهم وردنا اتصاال ً تلفونيًا من أحد األشخاص وكان في زيارة في سجن بورسعيد لبعض أقاربه
حيث أكد لنا أن زوجتى ومن قبض عليهن معها من البنات موجودات هناك .الرؤية واألمل..
وبالفعل توجهت إلى سجن بورسعيد وكانت المفاجأة لى عندما وجدت زوجتى هناك.في أول
زيارة لى قصت "فاطمة" االعتداءات التي تعرضت لها في القسم ،حيث قاموا بضربها وسبها
وتعذيبها ،وعندما شكت للضابط المسئول بأنها مريضة ومتعبة وعندها عدم انتظام في ضربات
القلب وأن لديها إشاعات ورسم قلب يثبت صحة كالمها ،ولكن الضابط قام بأخذ اإلشاعات
وشتمنى وقطعه ورماه وقال لى "أنتوا هتموتوا هنا ،مش هتخرجوا" .وأكملت الزوجة قصتها
على لسان زوجها :بعد كده قاموا بتغطية وجوهنا وغمونا وقاموا بترحيلنا إلى مكان ال نعرفه
ومن كالم الناس عرفنا إننا في فرق األمنفي دمياط الجديدة .تحقيقات وتشويه النيابة بدأت
معانا تحقيق وأثناء التحقيق البنات طلبوا محامين ،قالوا لهم محدش سأل عنكم ومفيش
محامين جم والزم نحقق معاكم عشان تخرجوا ،مع إن الناس راحت وقتها عند فرق األمن وكان
معاهم محامين ،ضربوا عليهم نار ومشوهم ومنعوا دخولهم .التحقيق كان في نفس اليوم
الساعة  12إال تلت بالليل استمر  4ساعات متواصلة لكل بنت ،وكانوا بدون أكل ونوم ،رئيس
النيابة كل شويه يقولهم هتخرجوا ،والزم تمضوا عشان تخرجوا والبنات مضت على الورق ،وبعد
اإلمضاء األول قعدوهم بره شويه وبعدين قالولهم هتمضوا تأنى عشان الورق األول سقط عليه
شاى وقهوة ،والزم تمضوا عشان تخرجوا والبنات كانوا منهارين ومش عارفين إيه اللى بيحصل
وما اعترفوش بأى حاجة .فضلنا على الحال ده حوالى  3أيام في فرق األمن ،وبعدين قالونا
هتخرجوا وفهمونا إننا مروحين واتفاجأوا بدخولهم سجن بورسعيد .مرحلة األلم ويكمل الزوج
القصة قائال:في سجن بورسعيد الزنزانة ضيقة جدا ونايمين على األرض والحالة الصحية سيئة
جدا وفاطمة عندها مشكلة صحية في ضربات القلب وبتعانى من حالة نفسية سيئة ،بتخاف
خوف شديد وعندها قلق وده بيأثر على ضربات قلبها وبيجيلها ضيق تنفس وعدم قدرة على
الحركة ،والمساجين الجنائيين يدخنوا ودخان السجاير بيأثر على تنفسها .ناهيك عن أن
أوصاف السجن تحمل الكثير من الكوارث حيث دورة المياه داخل العنبر نفسه ،والنوم على
األرض .فاطمة ربنا كرمها بوحدة مسجونة جنائية تعاطفت مع حالتها الصحية ونيمتها على
السرير ونامت مكانها على األرض .أما مشكلة المياه فحدث وال حرج المياه ملوثة وبدأ يحصلهم
تساقط شعر وحبوب في الجلد ومنعوهم من التريض آخر  4أسابيع ومبيتعرضوش لشمس
خالص وده سبب لهم آالم في العظم والمفاصل .الزيارة ربع ساعة وحاجات كثير مش سامحين
بدخولها ،الحلويات والجبن والفواكه ماعدا القليل منها ،حتى حقن الفيتامين والمقويات مش
بيدخلوها ،الهدوم الزم تكون بيضا وبنفس المواصفات وبيرجعوها برضه ،بيد خلوا بطاطين طبقة
واحدة ولو أتنين بيفكوطبقة وحد أقصى بطانيتين .فاطمة جالها نقص كالسيوم وسنتها
أتكسرت وطلبت تروح لدكتور تعمل حشو عصب ،قالوا لنا فيه دكتور واحد بس بنتعامل معاه
ممكن ندخله ،اتفقوا على الفلوس عملها تركيبة أسنان واشتكت من األلم في سنانها وإنها
مش مرتاحة في التركيبة بس هم منعوا دخول أى دكتور تأني .االبن يدفع الثمن ..ومن المحزن

أن إياد ابنها لم يستطع أن يعرفها ويخاف من والدتها عندما يراها وهو الشيء الذي أتعبها
نفسيا جدا .إياد اتفطم ومكملش فترة رضاعته ،أمه دخلت السجن وبقى منطوى ومنعزل
وبيخاف بسرعة بسبب فقد أمه .مفيش استقرار في حياتنا مش قادرين ناخد أى قرار مش
عارفين ايه اللى جاي ،شغلى مفيهوش استقرار بسبب كل شوية في زيارات وإجراءات
وجلسات وبراعى إياد ،والدتها كمان تعبت بسبب اعتقالها وكلنا تعبانين ،قدمنا طلبات علشان
تحجز في مستشفى وعشان حالتها الصحية ومحدش رد عليناhttp://bit.ly/23jo9Ck.

األدوية والمالبس الشتوية ممنوعة عن الصحفي هشام جعفر
تستمر السلطات المصرية بتعنتها بإدخال األدوية والمالبس الشتوية
للمعتقلين في سجونها ،وقالت زوجة هشام جعفر الصحفي ومدير
مؤسسة “مدى اإلعالمية” (منار طنطاوي) -في تصريحات صحفية -أنه
“في الزيارة الماضية في  4يناير ،شكى جعفر من آالم شديدة في
الظهر ،مطالباً بإحضار أدوية له في الزيارة القادمة” ،مشير ًة إلى أن “تلك
الزيارة كانت هي المرة األولى التي ُيسمح له فيها بإدخال األدوية
الخاصة به”.وأكدت على أن إدارة السجن ترفض إدخال المالبس الشتوية
حتى اللحظة ،كما لم يسمح لهم إال بإدخال مالبس داخلية في شهر
ديسمبر الماضي ،وتم رفض إدخال المالبس في زيارة شهر يناير الجاري
ومنع األكل نهائياً ،مشيرة إلى أنهم ال يملكون سرائر داخل السجن ،كما وتحتوي الزنزانة
الخاصة به على مرتبة فقط ،ما سبب له بآالم في الظهر.وأضافت أنه طلب إحضار “نظارة” ألن
إحدى عينيه فاقدة للبصر والعين األخرى ضعيفة للغاية ،حيث أن النظارة التي كان يستخدمها
تم التحفظ عليها في نيابة أمن الدولة ،وال نعرف مصيرها حتى اآلن ،مشيرة إلى “رفض إدخال
عدد من األدوية التي كان يتناولها للحفاظ على عصب العين بعد إصابته بضمور في العصب
البصري”http://bit.ly/1RDuX9L.
الدكتور "مجدي حسين" ،أحد أبناء مركز طامية بالفيوم ،ويقيم
بمحافظة المنيا ،يبلغ من العمر  46عا ًما ،متزوج ولديه  5أبناء.ويعمل
أستا ًذا بكلية العلوم ،قسم النباتات ،بجامعة المنيا ،ورئيس نقابة
العلميين بمحافظة المنيا .اعتقل منذ الخامس عشر من فبراير العام
الماضي ،على يد قوات األمن ،وتم توجيه العديد من القضايا له ،وتم
فتح باب للتحقيق في بعض القضايا وحكم عليه بخمس سنوات
في إحدى القضايا ،وتم التصديق على الحكم في التاسع عشر من
نوفمبر العام الماضي.وفي تصريح خاص لـ"رصد" من أحد أقاربه،
قال" :إدارة السجن لم تسمح لنا بدخول أي عالج أو مالبس أو أطعمة
أثناء الزيارة مع العلم أنه يعاني من سوء الحالة الصحية".وأضاف "الزيارة
لم تستغرق  15دقيقة فقط وسوء معاملة من مسئولي السجن تصل
للسب".كما أشار إلى عدم إحضار الدكتور مجدي حسين جلسات المحكمة منذ ثالث جلسات
في قضايا أخرى رغم حضور جميع المتهمين في القضيةhttp://bit.ly/1ZHhH3e.
يواصل الطالب "محمد عبد هللا محمد" معتقل بمعسكر األمن بسوهاج إضرابه الجزئي عن
الطعام وذلك لعدم سماح إدارة السجن لخروجه ألجراء عملية جراحية بسبب أنه يعانى من
شرخ شرجي حاد ،كان قد ألقى القبض علية فجر يوم  27يوليو .2015
http://on.fb.me/1ZTXE7c

"أشرف حسن شلتوت" أحد المعتقلين المودعين لدى سجن
بورسعيد العمومي .معتقل منذ أكثر من عام ..ولفقت له العديد
من القضايا .تأخرت حالته الصحية وأصيب بمرض السرطان
!نقلته إدارة السجن إلى مستشفى سجن بورسعيد عقب
ظهور أعراض المرض عليه ،ومن ثم تم تحويله إلى مستشفى
األميري إلجراء التحاليل والفحوصات .وطلبت المستشفي نقله
الفوري إلى معهد األورام ولكن المعهد رفض استالمه لتأخر
حالته الصحية! وتم إيداعه اآلن لدى مستشفى سجن طره
"بين الحياة والموت" وتناشد أسرته المؤسسات الحقوقية
وأجهزة األمن باإلفراج الفوري عنه حتى يخضع للعالج.
( http://on.fb.me/1nfx7zpتوفى في الثلث األخير من الشهر)

تابع :يصارع المعتقل أشرف حسن شلتوت والمسجون منذ أكثر من عام ،مرض السرطان في
سجن بور سعيد ،وسط تعنت إدارة السجن بنقله إلى المستشفى أو تقديم له الرعاية
الصحية .وأكد نشطاء وحقوقيون أمس الثالثاء  19يناير ،أن أشرف تم زجه في السجن بعد
تلفيق عدة قضايا له ،وأن حالته الصحية تدهورت حتى وصل به الحال وأصيب بمرض السرطان،
عقب ظهور عليه أعراض المرض .وأشار الحقوقيون إلى أن إدارة السجن تتعنت في نقله إلى
مستشفى سجن بورسعيد ،ومن ثم تحويله إلى مستشفى األميري إلجراء التحاليل
والفحوصات ،ولم تستجب إال بعد أن تدهورت حالته وطلبت المستشفى نقله الفوري إلى معهد
األورام ولكن المعهد رفض استالمه لتأخر حالته الصحية .وهو اآلن لدى مستشفى سجن طرة
بين الحياة والموت .وطالب النشطاء والحقوقيون باإلفراج الصحي عن المعتقل ،محملين
الداخلية وإدارة سجن بورسعيد المسؤولية الجنائية عن تدهور صحته.
http://bit.ly/1Pd0nBG

في حاالت مرضية جوه العقرب تحتاج عالج وإدارة السجن تتعنت ورافضة
 -1المعتقل /عبد العزيز محمد عبد السالم محمد ...عنده انفصال في الشبكية في عين والعين
األخرى عليها مياه زرقاء ،ومستشفي السجن أوصت بضرورة إجراء عملية وإدارة السجن رافضة
فيه ضابط جوه قاله أنت هتتعمى هتتعمي ،وبالفعل األستاذ عبد العزيز اآلن أصبح ال يرى تماما ً
ومش عارفين هل لسه فيه أمل وال أل.
 -2المعتقل /أسامة أحمد إبراهيم خليل ...عنده ورم على فم المعدة وعنده نزيف حاد ومحتاج
جراحة ،وإدارة السجن برضه متعنتة ورافضة عالجه بجد.
 -3المعتقل /احمد محمود عبد الرحيم ...المفروض كان يعمل عملية تغيير لمفصل الكوع
ومفصل الفخذ ،إدارة السجن رفضت خروجه إلجراء العملية.
 -4المعتقل /محمد فتحي الشاذلي ...محتاج عملية تغيير لمفصل الركبة ،وإدارة السجن رافضه
عالجه.
 -5المعتقل /محمد المحمدي ...أصيب بشلل ،ومفيش عالج.
 -6المعتقل /هشام سعيد ...يتقيأ دم ومش معروف السبب وإدارة السجن رافضه أنه يتكشف
عليه ويتعالج.
 -7المعتقل /محمد يحي الشحات ...محتاج عملية ضروري في عينه وإدارة السجن متعنته
برضه.
 -8المعتقل /يس عبد المنجي ...أصيب بكسر في الفخذ ومحتاج عملية ضروري ،وإدارة السجن
متعنتة.
 -9المعتقل /طارق قطب ...أصيب بشلل نصفي بعد تعذيبه آخر مرة بسجن العقرب ونتف
لحيته ،ومحتاجين نلحقه بالعالج.

 -10المعتقل /محمد عبد الرحمن حمدان أبو شيته ...عنده اآلن انفصال في الشبكية في
العينين ومحتاج عملية ضروري.
 -11المعتقل /صبري عبد هللا ...كسر في القدم ويحتاج عالج  ،وإدارة السجن تتعنت.
 -12المعتقل /رمضان جمعة مسعود ...تضخم في الكبد والطحال ويحتاج عالج إلنقاذه  ،وإدارة
السجن تتعنت.
 -13المعتقل /محمود طلعت ...كسر في إصبع القدم دون تقديم أي عالج من إدارة السجن.
 -14المعتقل /مسعد أبو زيد ...كسر في الفك من التعذيب ،دون أي عالج من إدارة السجن.
 -15المعتقل /أحمد لطفي إبراهيم ...ال يسمع ويحتاج لمساعدة طبية.
 -16المعتقل /عبد الرحمن كمال ...عنده فتاء وكمان في شرائح متركبة في أيده ورجله من
أكثر من سنة وبتألمه بشدة وإدارة السجن بترفض عالجه بشكل جاد وحقيقي.
 -17المعتقل /هشام المهدي ...عنده ضيق في المريء ،وإدارة السجن ترفض عالجه.
 -18المعتقل /عبد الرحمن إمام ...جرثومة في المعدة وارتجاع في المريء شديد ،وإدارة
السجن ترفض عالجه.
 -19المعتقل /أحمد جمال محمد ...جرثومة في المعدة وارتجاع في المريء شديد ،وإدارة
السجن ترفض عالجه.
*كل حاالت الكسر نتيجة الضرب من قبل قوات وزارة الداخلية للمعتقلين داخل#مقبرة_العقرب.
http://on.fb.me/1RETgnV
تواصل السلطات المصرية سياستها القمعية ،باعتقال الطبيب بيطري "محمد يحيي الشحات
بيومى" 32 ،عاما ،منذ  24مارس  ،2014حيث قامت قوات أمن الشرقية باختطافه من مقر
عمله بالزقازيق بالشرقية ،شرق مصر .وتم اعتقاله بمقر األمن الوطني بالزقازيق ،لمدة ليلتين،
ثم تم ترحيله إلى سجن "العازولي" باإلسماعيلية ،شرقي مصر ،وظل به لمدة شهر ونصف،
تعرض خالل تلك الفترة للتعذيب البدني بالصعق بالكهرباء والضرب باأليدي والشوم ،ثم تم
ترحيله إلى سجن "للعقرب" في طره ،بحلوان ،جنوب القاهرة .ويعاني بيومي من انفصال في
شبكية العين اليمنى ،ويحتاج إلجراء جراحة تلقيح قرنية ،فيما تتشدد السلطات األمنية في
السماح له بذلك ،ما يهدده باإلصابة بالعمى  ،وفق األطباء .واشتكت أسرة قائلة "تقدمنا بأكثر
من طلب ،حتى لتمكين المعتقل قسريا من إجراء الجراحة ،قبلتها إدارة السجن ،وبعدها قالوا
إنهم لن يستطيعوا ترحيله للمستشفى ،بدعوى أن ملف المعتقل ،ينقصه صورة بطاقة زوجته"،
والتي أحضرتها صبيحة اليوم التالي ،إال أن إدارة السجن أبلغتها أنها تأخرت .وإلى اآلن لم
يتمكن بيومي من إجراء الجراحة العاجلةhttp://on.fb.me/1PpmU06 .
عمار عماد في مقبرة منتزة ثانى واالوضة اللي قاعدين فيها متر في
متر ونص تخيل اوضة زى ديه قاعد فيها اكتر من  20شخص..
..شخص واقف طول اليوم ومش بينام غير  3او  4ساعات
عمار لما اتمسك اضرب في عينه وهي وارمة وشبه مش بيشوف
بيها ..عمار كل يوم بيتعب في الحجز عشان فقرات ضهره بايظة
وبيجيلوا تشنجات اكتر من مرة في اليوم!! وكل اللي عمله الباشا انه
وداه المستشفى مكلبش يوم ورجعوه تانى على القسم..
http://on.fb.me/1ZU0pFD

البراء محمود الرفاعي ،شاب عنده  23سنة طالب بكلية تجارة الفرقة
األولى جامعة المنصورة (تعليم مفتوح) يوم  27نوفمبر  2015اقتحمت
قوة من األمن بيته وقبضت عليه وهو نايم ،واعتدت على أفراد أسرته
بالضرب واخدوا تليفونه المحمول وساعة إيده ،بعدها راح على مقر
قوات أمن دمياط وإتعرض هناك للضرب واإلهانة .يوم الثالثاء  1ديسمبر
 2015تم ترحيله إلى مكان غير معلوم ببورسعيد ،واتنقل بعدها يوم

األربعاء  2ديسمبر لمركز شرطة مدينة البطيخ ،وأثناء زيارة األهل له يوم  6ديسمبر فوجئوا
بتحويله إلى المحاكمة العسكرية باإلسماعيلية ،مع أكتر من  35مدني أخر محالين إلى
المحكمة العسكرية على ذمة نفس القضية رقم  2015/294جنايات ع.كلي اإلسماعيلية ،رقم
 2015/48جنايات ع .جزئي بورسعيد .البراء يعانى من ترسب لألمالح يؤثر على حالة القلب
ويتم حقنه بالبنسلين طويل المدى كل  28يوم ،و أجرى عملية جراحية في إصبع قدمه
اليسرى في مستشفى السالب بالمنصورة ،و كان يعاني من نزيف ف عينه اليمنى وأجرى
جراحه بها ويتابع حالته في مستشفى العيون بدمياط وال يتم توفير أي نوع من الرعاية الصحية
له داخل السجنhttp://on.fb.me/23kxrhx .
هشام سيطره ...معتقل ظلم ف أحداث قتل الصحفية ميادة...
هشام أتاخد من بعد ماتجوز بخمس شهور وربنا رزقه بإبنه وهو ف
المعتقل ...هشام عدي السنتين محبوس ظلم ...هشام بقاله فتره
بيحصله نوبات صرع وتشنجات غريبة ف السجن من كتر اإلهمال لحد
ما أشتد عليه المرض...هشام كان جلسته النهاردة والقاضي رفع
الجلسة بسبب حالة الصرع والتشنج اللي جت له ف الجلسة
النهاردة ومفيش إسعاف عبرته http://on.fb.me/1K2NOsm

رسميا :سجن جمصه يمنع الزيارة عن الصحفي عمر عبدالمقصود
لمدة شهر ..ومحاميه :منعوا عنه الدواء .قال المحامى عمرو القاضي
إنه قامت إدارة سجن جمصه شديد الحراسة باإلعالن رسميا عن
حرمان الصحفي عمر عبد المقصود وأخيه من الزيارة لمدة شهر،
وأضاف المحامي أن ذلك يأتي بعد بالغ االختفاء والمقدم لمعرفة
مكان المتهمين بعدما قام سجن جمصه بإبالغهم أن المتهمين تم
ترحيلهما دون تحديد المكان  .وأوضح القاضي إلى أن السجن كان قد
وجه لوالد عمر تهمة محاولة إدخال محمول لعمر وشقيقه لكن
التحريات لم ثبت تورط األبناء باالتفاق مع والدهما .وقال القاضي لـ "
البداية" إنه طبقا لقانون تنظيم السجون يحق لمدير السجن أو مأموره توقيع عقوبة على
المسجون بالحرمان من بعض المزايا المقررة لفئة المسجون ،ولكن ال يحق له منع الدواء تحت
أي ظرف ،وال يجوز عقاب المسجون على فعل منسوب لغيره ولم يثبت تورطه فيه ،مشيرا إلى
أن سجن جمصه يقوم بمعاقبة المتهمين على مخالفة منسوبة لوالدهما  .وكان أحد ضباط
سجن جمصه قاموا بمنع شقيقة الصحفي عمر عبد المقصود من زيارته وإخوته المحتجزين معه
وأخبرها ضباط السجن بعد تعنيفها بترحيل أشقائها إلى مكان أخر رافضين اإلفصاح عنه.
http://bit.ly/1Sdkq5X
مصعب كان طالب ف جامعة الفيوم قبل ما يترفد من الجامعة  ..تقدر
تقول ان مصعب من اكتر الناس اللي اتعذبت واتضربت واتهانت ف
المعتقل  ..آخر حاجه من كام يوم حصلت علي المعتقل بتاعه
حمالت تفتيش أخذوا البطاطين والهدوم الثقيلة اللي كانوا البسينها
 ..واخدوا بدل زرقاء أهله كانوا عاملينها من قماش ثقيل علشان
كانوا بيشتكوا من ان هدوم السجن خفيفه وسببت ألكثر من واحد
التهاب رئوي حاد وطبعا مافيش أدنى اهتمام وال عالج بيهم  ..حتي
بعض المعتقلين طلبوا حقن وأنواع عالج للدور إلى خدوه وطبعا
رفضوا دخول الحقن .مصعب واخد حكم ب  35سنة سجن بتهم
تظاهر وانضمام لجماعة إرهابيةhttp://on.fb.me/1nFKDNe .

صهيب عماد (15سنة) بقاله سنتين إال شهر حبس
احتياطي و مش عارفين يحكموا في القضية ألنهم
مش القيين حاجة يسجنوه بيها أو يدوه حكم
فبقالهم سنتين بيأجلوا في القضية  ...و بسبب
سوء الظروف اللي ما تخليش بني آدم يعرف يعيش
صهيب ردفته اتخلعت من مكانها و عمل عمليتين
وبعدها بيوم على طول نقلوه القسم و طبعا مكنش
فيه أي رعاية صحية يعني أصحابه كانوا بيشلوه
عشان أهله يشوفوه و كانوا بيجيبوه العرض علي
كرسي متحرك ....دلوقتي بقي العمليتين اللي
عملهم صهيب باظوا ورجله التانية بقت أسوأ من
األولي بكتير طبعا مفيش كالم يوفي اللي أمه فيه.
http://on.fb.me/1OEJbng
يعانى المعتقل إيهاب العزب من كفر سعد بدمياط في محبسه بسجن جمصه من حاله صحية
سيئة بسبب التعذيب الذي تعرض له إبان اعتقاله في  12سبتمبر  2014حيث تعرض لصعق
بالكهرباء في كل مناطق جسده وقطع جزء من لسانه بكماشة ويعانى من بتر يده اليسرى
وإصبع من يده اليمنى في حادث ( حكم عليه بعشر سنوات ومليون ونصف غرامة )
http://on.fb.me/1VggNcR
اإلهمال يقتل شاب مصري عقب اإلفراج عنه من قسم العجوزة :توفي الشاب المصري عادل
محمد محمود البالغ من العمر  31عاما بعد اإلفراج عنه من قسم العجوزة متأثرا بأزمة صدرية
حادة مع العلم بأن تم توقيع الكشف عليه من قبل طبيب بالقسم وتم التوصية باإلفراج عنه
نظرا لسوء حالته الصحية وعدم مالئمة الحجز له نظرا ً لسوء التهوية وتم ترحيله إلى سجن
معسكر قوات األمن في العاشرة والنصف بالجيزة .وكان الشاب قد أصيب قبل اإلفراج عنه بشهر
للعديد من المرات بحاالت إغماء لضيق التنفس وتم اإلفراج عنه بكفالة قدرها 20000جنيه وبعد
خروجه تم حجزه بمستشفى صدر إمبابة لسوء حالته الصحية وتم اكتشاف تكون ماء على
الرئتين وتدهورت حالته إلى أن توفاه هللا اليومhttp://on.fb.me/1JLOYZD .
اعتقلت قوات األمن "سامح سالمة سليمان عطا" الطالب بالفرقة الثانية علوم إدارية جامعة
بني سويف وذلك في 2015/08/11محتجز بمركز الفيوم منذ  5أشهر .بعد اعتقاله تم إلصاق
العديد من القضايا والتهم له وفي كل مرة يتم الحكم له بالبراءة تتعنت الشرطة في اإلفراج عنه
وتلفق قضايا أخري له وفي يوم 2015/12/29تم الحكم له بالبراءة وبعدها تم إخفاؤه قسريا
بمباحث شرطة الفيوم لمدة 22يوما والتعدي عليه خاللها فقام المعتقل باإلضراب عن الطعام
منذ 6أيام للتنديد بالتعذيب الذي تعرض له لحين اإلفراج عنه .وتم نقله للمشفي حيث تدهورت
صحته نتيجة اإلضراب وأثناء عرضه علي النيابة  2016/01/19تقيأ دم وبعد إلحاح علي المحامي
العام تم نقله للمشفي وكان من المقرر حجزه بالمشفي لكن رفضت الشرطة اإلبقاء عليه
بالمشفي كما رفضت إعطاؤه أدويته كاملةhttp://on.fb.me/1UvawtR .
رسالة من ذوى #صالح_جالل المعتقل منذ عام والذي أوشك علي اإلصابة بشلل نصفي.
جاء فيها مايلي:
الدكتور صالح جالل  ...طبيب األنف واألذن  ...اعتقل يوم ..2015/1/21الدكتور صالح قبل ما
يعتقل بفترة  ..تم إطالق النار عليه ..وأصيب بطلقتين في اليد ورصاصة بالصدر  ..وكان قبلها
بيتم تهديد والدته وعائلته بأنه هيتم تصفيته  ...وعمل عمليات كتير في ايده بعدها...
الدكتور صالح مكملش العالج الطبيعي اليده ألنه كان مطارد  ..وعاش مطارد من بعد الفض لحد
ما قبضوا عليه..اتقبض عليه هو وزوجته من القطر وهو رايح يزور والدته  ...وأهانوه بشدة هو
وزوجته في القطر قدام الناس  ..وخدوه على مقر امن الدولة بالظوغلى وبدأت حفلة التعذيب

الشديدة للدكتور صالح رغم إصابته ...وكانوا متعمدين ساعتها أن زوجته تسمع صوت تعذيبه
وصرخاته  ..وتم اختفاءه بعدها لمدة شهر  ...كان بيمارس عليه فيها اقسى أنواع التعذيب ..
وبعدها فوجئ أهله انه بيتعرض بعد شهر على نيابة أمن الدولة بكمية كبيرة من القضايا
الملفقة له..نتيجة التعذيب  ..انه اصيب بكسور في الحوض والعمود الفقرى وتركوه ينزف من
غير عالج لفترة طويلة ..وبسبب حفالت التعذيب اللى تعرض لها الدكتور صالح في السجن
وعدم استجابة ادارة السجن انه يتعالج  ...او يروح مستشفى  ...دلوقت الدكتور صالح مش
بيقدر يمشى او يقف على رجله وبيتحرك على كرسى متحرك  ..وايده اللى كان عامل فيها
عمليه مهددة بالبتر  ..الدكاترة المعتقلين معاه  ..بيقولوا انه بيتوجع يوميا وبيصرخ من شدة األلم
في ضهره ..وان دراعه لو متمش عالجه هيبتر ..والزم يتعالج فورا ويروح مستشفى ..
والسجن منع عنه الزيارة من فترة طويلة..فوجئنا بأنهم خدوه من العنبر ومرحلينه بعربية إسعاف
على سجن العقرب المشدد  ...رفضت اداره سجن العقرب استقباله لما لقيت حالته خطيرة
جدا وقالولنا ( ...انتوا جايين تموتوه عندنا وال ايه) رجعوه تانى على سجن طره..
التنسيقية المصرية للحقوق والحريات
الطالب إسالم سعودي يصارع الموت في سجن مركز أبشواي بالفيوم
استمرت الحالة المأساوية واالنتهاكات الصارخة بحق السجناء
والمعتقلين في السجون المصرية ،فقد تدهورت الحالة الصحية للطالب
إسالم سعودي المعتقل بسجن مركز أبشواي بالفيوم ،إذ يصارع الموت
ويعاني من هبوط حادة في الدورة الدموية وانخفاض في ضغط
الدم.ورفضت إدارة سجن المركز عالج الطالب خارج المركز فغاب عن
الوعي أمس لمدة ساعتين.وأفادت مصادر داخل المركز بأن حالة إسالم
بدأت في التدهور منذ بداية األسبوع وطلب المركز سيارة إسعاف من
مستشفى أبشواي وأمر بنقل الطالب إلى المستشفى ،لكن جاء
الرفض من رئيس المباحث ومأمور المركز.من جانبه طالبت لجنة الدفاع
عن المعتقلين بالفيوم اإلفراج الصحي والفوري عن إسالم ،وحملت مدير أمن الفيوم ورئيس
مباحث أبشواي ومأمور المركز سالمة إسالم الصحيةhttp://bit.ly/20b7kdy.
االسم  .عمرو عالء لبيب ،السن  21 .سنه ،تاريخ االحتجاز  24يناير  ،2015محكوم عليه ب 3
سنوات ،مكان االحتجاز سجن وادي النطرون .تم إلقاء القبض علي عمرو يوم  24يناير ،2015
وظل مختفي  4أيام لم تعرف أسرته مكان احتجازه حتى ظهر بعد ذلك المدة في قسم اشمون
المنوفية ،تعرض للتعذيب في أنحاء متفرقة بجسمه وأصيب في عينه وطلب وكيل النيابة عرضة
علي الطلب الشرعي ولكن إدارة السجن رفضت عرضة بالمخالفة لقرار النيابة واستمر احتجازه
لثالثة أشهر في قسم اشمون ثم تم نقلة لسجن شبين العمومي وبعد ذلك تم إحالة القضية
للمحكمة العسكرية وتم تقديم طلب إلجراء عملية جراحية الفتق والمعدة بمستشفي الجامعة
بشبين وتم الموافقة علي إجراء العملية ولكن امتنع سجن شبين عن تنفيذ القرار بدعوى عدم
موافقة األمن الوطني  .تم نقل عمرو لسجن وادي النطرون في ديسمبر  .2016يعاني عمرو
من األلم شديدة على اثر إصابته بالفتق وعرق النسا ومشاكل صحية في المعدة أدت لصعوبة
في المشي وإصابته بضعف عام http://on.fb.me/1QNp212 .

خطف وإخفاء قسري
رفضت وزارة الداخلية الكشف عن مكان الزميل محمود السقا،
الصحفي ب”بوابة يناير” ،حيث ألقي القبض عليهم منذ يومين ،وكان
متواجداً ساعتها في شارع جامعة الدول العربية بالمهندسين.
ولم ُيستدل حتى اآلن عن مكان تواجده ،وال عن التهم الموجهة إليه،
فيما حمل نشطاء وسياسيون المسؤولية الكاملة لوزارة الداخلية عن
سالمته الشخصية.كانت قوة من مباحث أمن الدولة منزل الزميل
محمود السقا الصحفي ب”بوابة يناير” ،وقاموا بتفتيش غرفته
الشخصية وأوراقه ،رغم إلقاء القبض عليه أمس من منطقة
المهندسين .وبحسب أسرة الزميل محمود السقا فإن القوة األمنية
“لم تجد شيئاً وعادت دون الحصول علي أي أوراق تخصه
”.http://bit.ly/1RDlpvw

شكوى من أسرة المواطن "أسامة أبو حطب السيد عبد النبي"،
مواليد  1يناير  ،1988ويعمل مهندس زراعي بهيئة الطاقة الذرية،
مفادها أنه و أثناء ذهابه برفقة زوجته ونجلهم لقضاء يوم عطلة يوم 21
ديسمبر  ،2015قامت قوات األمن الوطني بإيقافهم على الطريق
الصحراوي بين مدينة الزقازيق ومدينة العاشر من رمضان وتم اقتيادهم
إلى مبنى األمن الوطني بالزقازيق ،دون صدور إذن أو قرار بتوقيفهم.
وذكرت األسرة ،أنه تم إطالق سراح زوجته ونجله في اليوم الثاني من
االعتقال بينما ال تعلم زوجته عن شيئا فلم تره منذ لحظه القبض
عليهم حتى اآلن وتحمل قوات األمن بالزقازيق المسؤولية الكاملة عن
حياة زوجهاhttp://on.fb.me/1OLeHhl.

قامت قوات األمن بإلقاء القبض على "عطاهللا السيد أحمد الباز" 41عاما من قرية ديمشلت
مركز دكرنس محافظة الدقهلية من مكتبته بالمنصورة.كان قد ألقى القبض عليه يوم الخميس
 31ديسمبر ومازال تحت اإلخفاء القسري حتى اآلنhttp://on.fb.me/1Ugp68d.

مازال مصطفي محمود عبدهللا محمد صالح البالغ من العمر  25عاما مختفيا
منذ ثالثة أيام .وتوجه ذووه عدة مرات للبحث عنه داخل قسم أول وثاني
مدينة نصر وما كان من القسم إال أنه ينفي تواجده.
http://on.fb.me/1RDnffY

قامت قوات األمن يوم  2015-12-28بإلقاء القبض على "عمر صابر عمر" الطالب بكلية التجارة
جامعة حلوان وإخفاءه قسريا ولم ُيستدل على مكانه حتى اآلنhttp://on.fb.me/1SByE02 .
اختطفت داخلية االنقالب  5أطفال من مدينة حوش عيسى بمحافظة البحيرة من منازلهم ،بعد
اقتحامها من قبل أفراد امن بالزي المدني وبعثرة محتوياتها وسرقة منقوالت منها وقاموا

باقتيادهم إلى جهة غير معلومة.وأكدت هيئة الدفاع عنهم انه جاري البحث عن مكان
احتجازهم وأنه تم اتخاذ اإلجراءات القانونية إلثبات اختطافهم بإرسال فاكسات للنائب العام
وتلغرافات تثبت توقيت اختطافهم وأنه لم يتم عرضهم على نيابة االنقالب وتوجيه أي تهم لهم
وانه لم يصدر بحقهم أي أوامر سابقة بالضبط واإلحضار .والمختطفون هم" :عمر خالد سعد عبد
المجيد  16عام ،أحمد عبد الباسط ياسين سعيدي  15عام ،عاصم محمد منصور عيسى 16
عام ،أحمد الشناوي إبراهيم زبادي  16عام ،ومحمد عادل مبروك خضر  16عام" ،وجميعهم
بالمرحلة الثانوية.ومركز الشهاب يحذر من تعرض األطفال للتعذيب أو اإلخفاء القسري لحملهم
على االعتراف بجرائم لم يرتكبوهاhttp://on.fb.me/1Npy1yI .
مازالت قوات األمن تخفي "احمد علي الحجار" الطالب بالفرقة الخامسة بكلية الطب
من بهبيت تم اعتقاله منذ خمسة أيام من منزله ولم يعرض حتى علي النيابة..
http://on.fb.me/1RZ1rfm
اعتقلت قوات األمن حسن فرج أحد أبناء مدينة بورسعيد والذي يعمل طبيبا بيطريا من مقر
عمله يوم األربعاء الموافق  2015/12/30ولم يستدل على مكانه إلي اآلن ولم يعرض علي
النيابةhttp://on.fb.me/1Jp62Eq .

قامت قوات األمن المصرية باعتقال "إسالم أسامة محمد عبدهللا طلبة"
الطالب بالصف األول الثانوي يوم الثالثاء الموافق  2016 /1/5من قرية
سنتريس التابعة لمركز أشمون محافظة المنوفية وبعد اعتقاله علمت
والدته عن طريق أحد معارفهم بوجوده في قسم دار السالم سيء
السمعة وما كان من مسئولي القسم إال أن أنكروا وجوده عند سؤال
والدته عنه وهو منذ ذلك الحين مختفي قسريا ولم يتم عرضه على
النيابةhttp://on.fb.me/1RZ3Zdg .

الشاب ده اسمه معتز أحمد حسن ..عنده  21سنة ..في تانية
هندسة القاهرة.والده قعيد (عنده شلل) ووالدته مريضة ..يوم  6يناير
اقتحمت الداخلية منزله ..لم يراعوا أهله ..حطموا محتويات المنزل
بالكامل ..وسرقوا كل األجهزة وأخدوا معتز وانصرفوا!معتز مختفي من
يوم  6يناير إلى االن لم يظهر ..أهله وأصحابه سألوا عنه في كل مكان
والى االن منعرفش هو فين! في الحاالت اللي زي معتز بيبقى موجود
في الظوغلي غالبا ..بس لألسف سألوا عنه هناك والداخلية أنكرت
وجوده! http://on.fb.me/1QpxaV4
منع شقيقة الصحفي عمر عبد المقصود من زيارته ..ومحاميه :ضباط السجن أخفوه ورفضوا
اإلفصاح عن مكانه .قال المحامى الحقوقي عمرو القاضي ،إن أحد ضباط سجن جمصة قاموا
بمنع شقيقة الصحفي عمر عبد المقصود من زيارته و إخوته المحتجزين معه .وأشار القاضي لـ
"البداية" إلى أن ضباط السجن أخبروها بترحيل أشقائها إلى مكان أخر رافضين اإلفصاح
عنه .وأضاف القاضي إنه سيقوم بإبالغ النيابة ومدير أمن جمصه للتأكد من ترحليهم واالستعالم
عن مكان احتجازهم الذي بات غير معلوم حسب إفادة الضابطhttp://bit.ly/1RZ8uEH.
تواصل السلطات المصرية اإلخفاء القسري للطالب "سامح سالمة سليمان" 22 ،عاما ،ويدرس
بمعهد العلوم اإلدارية ببنى سويف ،جنوب مصر ،منذ  1يناير الجاري .حيث تم اختطافه من منزله
بقرية الالهون بمدينة الفيوم ،جنوب غربي مصر ،من خالل عناصر الشرطة بمركز شرطة الفيوم،

دون إذن مسبق من النيابة ،في  11أغسطس الماضي .وتعاني أسرة الطالب المعتقل نفسيا
واقتصاديا من إخفائه قسريا ،،دون استجابة لمطالبها باإلفصاح عن مكان إخفائه .وتقول أسرة
الطالب المختفي قسريا "تم اعتقاله يوم  11أغسطس الماضي ،من منزله من قبل قوات
الشرطة ،ثم تم إيداعه مركز شرطة دمو ،ووجهت له النيابة اتهامات بالتظاهر وحيازة منشورات،
وتم تلفيق القضية رقم  43454لسنة .2015وفي يوم 29ديسمبر الماضي أمرت النيابة بإخالء
سبيله ،وتم ترحيله من مركز دمو لمركز شرطة الفيوم  1يناير ،وبعدها تم إخفائه قسريا ،وال
يعلم أحد مكانه".http://on.fb.me/1VdWHzW
األستاذ احمد محمود متولي قوة من الجيش خطفته من منزله قعد
أسبوع في قسم العريش وبعد كدا اختفى وانكروه .مختفى قسريا من
 2015/10/29من بئر العبد وهو من المنصورة،دكرنس نقل شغله
وسكنه لبئر العبد من فتره كبيره قبل االنقالب .يعمل فني كهرباء في
بئر العبد .كان أصيب أمام الجمعية الشرعية بالمنصورة  26يونيو 2013
اللي كان ظاهر فيها البلطجية بالسالح اآللي في الشوارع ألول مره
وكان أبرزهم السيد العيسوى .أصيب بطلق ناري في الرأس اتكسرت
الجمجمة وحالته الصحية صعبه يعنى فيه منطقه مغطى المخ بس
جلد مفيش عظام .اللهم احفظه ورده إلى أهله وأبنائه وأحبابه سالما .اللهم عليك بالظالمين
ومن عاونهمhttp://on.fb.me/1QqYDps.
ألقت قوات األمن بأشمون القبض علي "محمود عمران" منذ  5أيام وهو مختفي قسريا إلي
اآلن .يذكر أن محمود عليه حكم عسكريhttp://on.fb.me/1PsMVWl .
قوات األمن تخفي مصطفي محمود عبد هللا محمد صالح الذي يعمل
بإحدى شركات األدوية بالتجمع الخامس وذلك منذ اختطافه يوم
الجمعة  2016/1/1من أحمد فخري .قدم أهله بالغات لجهات متعددة
يوم األحد . 3/1لم يفصح أحد عن أية معلومات تفيد بمكان
احتجازه .وهاتف أحد األشخاص والده وأخبره أن ولده بخير وأنه في
مدينة  6أكتوبر وأن سيارته في أحمد فخري وماكان من المتصل إال أن
ينهي المكالمة حينما سأله والد مصطفي عن مكان ولده وإلي اآلن ال
يزال مصطفي تحت االختفاء القسري ال يعلم أحد عنه شيء
http://on.fb.me/1SBDRF0
اختطفت قوات األمن بزي رسمي المواطن "هاني محمد على عوف" ،والذي يعمل محاسبا
بـ"مستشفى العبور" بالزقازيق ،أثناء عودته من عمله إلى منزله ،منذ يوم األحد  3يناير الجاري.
وقالت والدة الشاب الذي يعول ثالثة من األبناء" .اختطفت قوات أمن الشرقية ابني "هاني
عوف" " 40عاما" ،خالل عودته لمنزله بمدينة الزقازيق ،بعد انتهاء عمله ،وبدون إذن قضائي،
ولم تفلح جهودنا في التوصل لمكان إخفائه ،وتقدمنا بشكوى إلى المحامى العام لنيابات
الشرقية ،برقم  20502بتاريخ  5يناير الجاري ،دون أن نتلقى أية ردود حتى اآلن".وأبدت أسرة
"هاني عوف" خوفها على مصيره الصحي ،حيث يعاني من مرض السكري ،ويحتاج إلى العالج
بصورة ملحة يوميا ،حتى ال يتعرض لنوبات اإلغماء أو انتكاسات صحية.
فيما تبرز معاناة الطالب "معتز احمد محمد حسن" 22 ،عاما ،مع االختفاء القسري ،منذ  6يناير
الجاري ،بعدما داهمت قوات األمن بزي رسمي منزل أسرته بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة
القليوبية ،في الساعة  3فجرا ،دون أن يقدموا أي إذن من السلطات القضائية ،وقاموا بتكسير
محتويات المنزل ،واعتدوا على أفراد األسرة بالسب بألفاظ نابية ،حسبما روت "فاطمة" ،والدة
معتز.ويدرس معتز بكلية الهندسة -قسم اتصاالت -بجامعة القاهرة ،فيما لم تتمكن أسرته من
التوصل إلى أية معلومات عن مكان اختفائه ،ما يهدد مستقبله التعليمي وحرمانه من امتحاناته
الدراسية.جدير بالذكر أن محامون من قبل أسرته قد سعوا للتوصل لمكان اختفائه دون جدوى،

وعلموا الحقا أن القوة األمنية التي اختطفته تابعة لقسم أول مدينة نصر ،شرق القاهرة.
(هيومان رايتس مونيتور)
األمن يختطف طالب يعيش "بجزء من الرئة" بعد إخفاء والده قسريًا
بالبحيرة
كشفت أسرة المعتقل "ممدوح عبد العزيز" والذي تم إخفاؤه قسريًا
لما يزيد عن أسبوع ،عن اختطاف قوات األمن لنجله "عبد العزيز"
طالب بالمرحلة الثانوية ،ومصاب بأمراض في الصدر .وأوضحت
األسرة ،أن نجلها الطالب بالثانوية األزهرية ،مصاب بأمراض خطيرة
في الرئة و يعيش على "جزء من إحدى الرئتين" ،مشيرة إلى تردى
حالته الصحية في الفترة األخيرة ،واحتياجه إلى رعاية صحية
خاصة.و أكدت األسرة ،أن قوات األمن اختطفت "عبد العزيز" ،مساء
أمس من إحدى الشركات الخاصة في محافظة الجيزة دون إبداء أسباب ،مشير ًة إلى اقتياده
إلى جهة غير معلومة.وأبدت األسرة مخاوفها من تعرض "زوجها ونجلها" إلى عمليات تعذيب
إلجبارهم على االعتراف بتهم لم يرتكبوها ،محمل ً
ة داخلية العسكر مسئولية صحتهما وحياتهما.
(التنسيقية المصرية للحقوق والحريات)
قامت قوات األمن باعتقال "طارق محمد إبراهيم الصغير"الذي يعمل
نقاشا أثناء عودته من عمله في التاسعة من مساء يوم األحد الموافق
 2016/1/3ولم يتم التعرف علي مكانه حتى اآلن .يذكر أنه تم تقديم
بالغ برقم  565لسنة  2016للنائب العام بتاريخ  14يناير 2016
للمطالبة باإلفصاح عن مكان اعتقاله (التنسيقية المصرية للحقوق
والحريات)

أشرف شحاتة بكشوف
سنواتhttp://bit.ly/1KuI8lT.

المجلس

ظهر اسم أشرف شحاتة ،المختفي قسريا منذ
يناير  ،2014داخل سجن الزقازيق ،وفقا للحصر
الذي نشره المجلس القومي لحقوق اإلنسان
بالحاالت الواردة إليه من وزارة الداخلية ،والذي
بلغ عددهم http://bit.ly/1OLpibV .121
مها مكاوي« :السجون» ابلغونا أن «اسم
أشرف شحاتة» موجود في وادي النطرون
وليس في الزقازيق ونتأكد من الوزارة.
http://bit.ly/1PJhqHL
مفاجأة ..أعضاء بقومي حقوق اإلنسان :اسم
يخص شخص آخر محكوم عليه بـ 5

باألسماء ..قائمة المبلغ باختفائهم قسريا بعد اعتراف الداخلية باحتجازهم على ذمة قضايا
http://bit.ly/1WBaJNl
قامت قوات األمن باعتقال "آسر محمد زهرالدين" الطالب بالصف األول الثانوي من منزله بفيصل
فجر الثالثاء الموافق  2016/1/12يذكر أن آسر العب كرة يد وهو منذ اعتقاله مختفي قسريا وال
تعلم أسرته عنه شيء فاألقسام تنكر وجوده لديها قائلين "مفيش حد عندنا باالسم ده
"http://on.fb.me/1RZcfdq

تستمر قوات األمن في إخفاء مكان احتجاز “محمد علي لطفي” الطالب بالفرقة الثالثة بكلية
الزراعة جامعة األزهر فرع أسيوط والمخفي قسريا منذ اعتقاله اعتقاال ً تعسفياً مخالفاً للقانون
دون أمر أو إذن قضائي ُمسبب يوم األحد الموافق  17يناير  2016من أمام كلية الزراعة بجامعة
أسيوط وذلك بعد االنتهاء من امتحانه مباشرة قبل أن يتم اقتياده لمكان غير معلوم أليٍ من
ذويه ومحاميه ليبقى بذلك قيد اإلخفاء القسري دون الكشف عن مكان احتجازه أو عرضه على
النيابة حتى اآلنhttp://bit.ly/1Pua5vi.
إبراهيم عامر شحاتة مواليد ...1995/9/18طالب بجامعة عين
شمس ..كلية اآلداب قسم التاريخ ..الفرقة التالتة .إبراهيم خرج من
البيت يوم  22/7/2015ومرجعش من بعدها .أهله عرفوا من أصدقائه
إنه تم القبض عليه وهو راجع البيت .أهله توجهوا ببالغات لكل
الجهات المسئولة بأنه تم القبض عليه ومش عارفين مكانه ولكن
كالعادة مفيش أي تحرك وال أي رد .بعد  27يوم من اختفائه ظهر
مجموعة من الشباب اللي كانوا مختفين قسريا وأكدوا إنهم قابلوا
إبراهيم في مبني مباحث األمن الوطني بالظوغلي وإنه تعرض
للتعذيب .فات  6شهور وحتى اآلن إبراهيم مرجعش البيت وال أهله
يعرفوا مكانه .الغريب والمقلق جدا إن الكشف الصادر من المجلس
القومي لحقوق اإلنسان بناء علي رد وزارة الداخلية مكتوب فيه إن إبراهيم هارب! وده يخلينا
نقلق جدا عن مصير إبراهيم حاليا .هل هو عايش وال تمت تصفيته؟ هل هيظهر حي علي ذمة
قضية وال مش هيظهر خالص؟؟؟ http://on.fb.me/1NrmO0C

يوسف عشري 20سنة معتقل سابق ،يوسف اتخطف من قوات األمن
هو ووالده واحمد أخوه يوم 9يناير ومش عارفين مكانهم .يوسف عامل
من شهر عمليه استئصال غضروف يعني أصال بيمشي بالعافية.
http://on.fb.me/1JsmPqm

مازال اإلخفاء القسري ُيغيب الطالب "خالد جبالية" –ال ُ
مقيد بكلية علوم
جامعة المنصورة -لليوم السادس على التوالي ،حيث قامت قوات األمن
باعتقاله في الـ  16من يناير  2016واقتادته إلي مكان مجهول لم يتسن
ألهله أو ذويه معرفة مكانه حتى اللحظةhttp://on.fb.me/1S14Sly.

ألقت قوات األمن القبض علي أحمد منصور أبو صالح من أمام مقر عمله
بنقابة األطباء بشارع القصر العينييوم الثالثاء الماضي الموافق
 19/01/2016ومنذ ذلك اليوم وهو مختفي قسريا ولم يتم عرضه علي
النيابة إلي اآلن .يذكر أنه سبق اعتقاله منذ عام
http://on.fb.me/1PYkhwC

ألقت قوات األمن القبض على "جهاد الجندي" الذي يعمل في األسقف المعلقة
من المطار أثناء قدومه من السعودية ومنذ اعتقاله وهو مختفي قسريا ولم يتم تقديمه
للمحاكمة http://on.fb.me/1Kfdr9C
اعتقلت قوات األمن عبد الرحمن رأفت محمد السيد البالغ من العمر 29عاما والذي يعمل إماما
وخطيبا وذلك من إدارة األوقاف بأبو سوير ،بتاريخ .2015/12/22يذكر أن عبد الرحمن مقيم
باإلسماعيلية متزوج ولديه  3بنات وأن له اثنين من اإلخوة معتقلين بسجن المستقبل هما
أسامة وعبد هللا.منذ اعتقاله وهو مختفي قسريا ولم يستدل علي مكانه حتى اآلن
http://on.fb.me/1PYi6ZX

األقصر ..بعد مداهمة منزله ب 25سيارة ،اختطاف شقيق الصحفي
طارق أبو شريفة األصغر وتوارد اإلنباء عن تعذيبه بمقر األمن الوطني.
 25سيارة ومدرعة شرطة حاصرت قوات امن االنقالب منزل الصحفي
طارق أبو شريفة بقرية اصفون جنوب األقصر وقامت باقتحامه
وتفتيشه ،ولما لم تجده قامت باختطاف شقيقه األصغر واقتادته إلى
جهة غير معلومة.وقال أبو شريفة إن قوات األمن اقتحمت منزله للمرة
السابعة منذ االنقالب وحتى اآلن للبحث عنه وعن شقيقة األكبر،
مشيرا إلى أنها قامت باختطاف شقيقة األصغر وأخفته منذ األمس،
كما أوضح أنهم قاموا بالسؤال عنه في قسمي شرطة إسنا وبندر
األقصر ولم يعثروا عليه.وذكر أبو شريفة في تصريحات صحفية أن
األنباء تواردت عن اقتياد شقيقة إلى مقر األمن الوطني حيث أشار
إلى أن شقيقه ربما يخضع للتعذيب داخل مقر األمن الوطني باألقصر دون ذنب إال انه شقيق
صحفي معارض لالنقالب العسكريhttp://on.fb.me/1Qx9uwj.

21يوم مرت على اختطاف ابني معتز احمد من البيت من قوات امن
الدولة ثالثة أسابيع وأنا ال اعرف مكانه وال ماذا أصابه فضال منكم ان
تضعوا صورة معتز المرافقة للبوست صورة بروفايل لكم ولو "ليوم واحد"
تضامنا معه ونشرا لقضيته وقضية كل المختفين قسريا وأكون لكم
شاكرة .وجزاكم هللا خيراhttp://on.fb.me/1JOMiKG .

اليوم  14على اختفاء سمير محمد واحمد الشربيني http://on.fb.me/1TuP2yS
إخفاء الطالب /عبد الرحمن سمير عبد الفتاح- .طالب بالسنة األولى
شريعة وقانون – قسرياً ،وذلك بعد أن قامت قوات أمنية بالقبض
عليه أثناء تأديته المتحانه في الكلية ،وذلك يوم  24يناير الماضي ،وحتى
اآلن ال تعرف أسرته عنه أي شيء ،ال يعرفوا أين هو مقر احتجازه وال
ظروف احتجازه وال سبب احتجازه والتهم الموجهة له في حالة اختفاء
قسري واختطاف من سلسلة الحاالت المتكررة والمتزايدة في الوقت
الحالي.وحسبما أفاد بعض الشهود فإن من قام باإلبالغ عن عبد الرحمن
وتسليمه هو عميد الكلية نفسه واسمه :السيد حافظ خليل السخاوي
–عميد كلية الشريعة والقانون فرع تفهنا اإلشراف جامعه األزهر.وقد تقدمت أسرة عبد الرحمن
ببالغين باختفاء نجلهم للنائب العام حتى اآلن وكالمعتاد لم يصل رد وال تم فتح تحقيق عن

حالة االختطاف واالختفاء القسري هذه .والجدير بالذكر أن هناك حاالت أخرى قد تم اختطافها
قبل ذلك بيوم ولكن يخش أهاليهم التكلم عن األمر خوفاً من أي بطش أمني أو فعل انتقامي
من األجهزة األمنيةhttp://bit.ly/1TrwZcR .
إخفاء قسري لطالب هندسة ألكثر من شهر بعد دفعه الكفالة!!
ال تزال أسرة الطالب /محمد أبو هشيمه – الطالب بكلية الهندسة جامعه
بني سويف – تعيش مأساة اإلخفاء القسري لنجلها بالرغم أنه النيابة قد
أخلت سبيله وبعد أن دفع أهله الكفالة اختفى ولم يجدوا له أثر من
حينها .وقد تم اعتقاله تعسفياً بشهر فبراير  2015أثناء خروجه من كليته
وظل معتقال ً إلى أن تم إخالء سبيله بتاريخ  2015/12/26بكفالة  5آالف
جنيه قامت أسرته بسدادها ،وبدال ً من أن يتم اإلفراج عنه إال أن أسرته
أصبحت ال تعلم عنه ألي شيء من حينها ولم تستطيع أن تستدل عن
مكانه أو ظروف احتجازه لتقوم الداخلية بإخفائه قسرياً ألكثر من شهر
لآلن .وتناشد أسرته المؤسسات الحقوقية والنشطاء بمساعدتها في
العثور على نجلها واالطمئنان عليه وتنفيذ إخالء السبيل الصادر البنهم.
http://bit.ly/1PJHusj

قال حزب الدستور ،إن عناصر من األمن الوطني قبضوا على عبد هللا
مسعود العضو بالحزب ،قبل  5أيام بدون إذن قضائي ،واحتجزوه في مكان
مجهول وأوضح الحزب ،في بيان على صفحته قبل قليل ،أن عبد هللا
مسعود العضو في أمانة الصف بالجيزة« ،اختطف» من قبل عناصر األمن
الوطني يوم األربعاء  24يناير  ،2016من مقر عمله في مركز أوتوستار
لخدمة السيارات بمدينة المعراج أمام كارفور المعادى بدون إذن قضائي أو
تهمة أو أي مبرر قانوني .وتابع الحزب« :وحتى اآلن لم يتم االستدالل
على مكان احتجازهhttp://bit.ly/1JOOGkF .

اعتقلت قوات األمن في بني سويف في  2015/2/17كال من:
محمد أبو هشيمة وقياتى مصرى محمود ،وتم إخفاءهما قسريا بعد صدور
حكم بالبراءة بحقهم في عدة قضايا وذلك منذ  2015_12_26وحتى اآلن.
http://on.fb.me/1QKLxDO

اعتقلت قوات األمن محمد أحمد عبدالحفيظ عبدهللا وذلك منذ الثالثاء
الماضي  2016/1/26من محل العطارة الخاص به في أبو كبير
الشرقية .يذكر أنه يبلغ من العمر 28عام ،متزوج ولديه  3أطفال .ومنذ
اعتقاله لم يتم عرضه علي النيابة ولم يستدل علي مكانه إلي اآلن.
http://on.fb.me/1OZZgEe

اإلخفاء القسري جريمة ..ونص بني سويف أصبحوا مخفيين قسريا ومنهم :خالد عز الدين..
 913يوم إخفاء،مصطفى القشالوى. 68 .يوم إخفاء ،إسالم محروس 52 ..يوم إخفاء،عبد العال
مجاهد 50 ..يوم إخفاء ،مصطفى رمضان 35 ..يوم إخفاء ،عبد الرحمن رمضان 35 ..يوم إخفاء،
أحمد سعيد 23 ..يوم إخفاء ،أحمد فرج 20 ..يوم إخفاء ،محمد شعبان 17 ..يوم إخفاء ،عبد
الباقي رمضان 14 ..يوم إخفاء ،ساهر عبد الناصر 11 ..يوم إخفاء ،كريم على 10 ..أيام إخفاء،
حمدي شعبان 10 ..أيام إخفاء ،عبد هللا يس 10 ..أيام إخفاء ،عمار طارق 9 ..أيام إخفاء ،عمار
عماد 9 ..أيام إخفاء ،عبد هللا محمد 9 ..أيام إخفاء ،رمضان عيد 5 ..أيام إخفاء.
http://on.fb.me/20BrRVx

إسالم حمزاوي  25يوم اختفاء قسري هو وأخوه محمد بدون أي تهم
إسالم كان من ضمن الناس اللي فصلوا من جامعه القاهرة بعد األحداث
اللي حصلت فيها السنة اللي فاتتhttp://on.fb.me/1m7Y6w7 .

عبدهللا يس ،طالب في الثانوية العامة ،اتاخد يوم  1/22ولحد دلوقتى
مش معلوم مكانه .دي تاني مرة يعتقلوه؛ أول مرة قعد  3شهور وضاعت
عليه االمتحانات وهو يعتبر راجل البيت 7 .أيام اختفاء قسري.
http://on.fb.me/1ZZMKYk

بالل عثمان 165 ..يوما من االختفاء القسري
قامت قوات األمن باعتقال بالل عثمان عبد الباقي منذ  165يوما من محل
عمله بقرية الطاحون التابعة لمركز سنورس بالفيوم ،وتم إخفاؤه قسريا
حتى اليوم.وأكدت أسرته أنه لم يظهر ولم يتم عرضه على النيابة ال
سيما بعد تردد أنباء عن تعرضه للتعذيب البدني الشديد مثل الصعق
بالكهرباء وغيره من أساليب التعذيب التي تنتهجها قوات األمن ،وحملت
أسرته "الداخلية" المسؤولية الكاملة عن سالمته.وأوضحت أسرته "أنه
تم اختطاف ابنهم تحديدا يوم  2015/8/18وحتى هذه اللحظة ال يعلمون
مكان احتجازه وال أي معلومات عنه إن كان حيا أو ميتا" ،وقال والده إنه
قام بإرسال عدة فاكسات إلى كبار المسئولين لكنها قوبلت بالتجاهل.وأكد محاميه" :أن بالل لم
يظهر بأي قسم شرطة منذ اعتقاله ولم يعرض على النيابة" ،وأنه قام بتقديم طلب إلى
النيابة للمطالبة بعرضه وجاء رد النيابة "مش بأيدينا".http://bit.ly/23Dt8hb
قامت قوات األمن باختطاف الطفل "أحمد محمد محمد جودة النادي" (15سنة) من منزله
وقامت باقتياده إلى جهة غير معلومة .يذكر ان "أحمد" والده معتقل من يوم  26يناير ،2015
يذكر انه هو االبن الوحيد ألبيه وهو الذي يرعى أسرته من سنة بعد اعتقال والده.الجدير بالذكر
أنه ثاني طفل تلقى قوات األمن القبض عليه من منزله بمحافظة الشرقية
http://on.fb.me/1QSHu8u

"خالد الجبالية" الطالب بكلية العلوم جامعة
المنصورة ،مضى خمسة عشر يو ًما على اعتقاله بعد
اقتحام قوات األمن لمنزله في  16يناير الجاري ،وال
ً
مجهوال ،مما يثير العديد من الشكوك حول
يزال مكانه
تعرضه لالنتهاك في ظل التكتم على مكان احتجازه
وإنكار األقسام وجوده لديها.
أما "أحمد مصطفى" الطالب بالفرقة الرابعة بكلية
الهندسة ،فقد اعتقلته قوات األمن أثناء خروجه من
"أكاديمية السالب" بعد أدائه أحد امتحاناته ،في  23يناير الجاري ،دون سند قانوني ،وال يزال
قيد اإلخفاء القسري حتى اللحظةhttp://on.fb.me/23Duadb.

اعتقلت قوات األمن سعيد حامد حسن من منزله في مدينة السادات
بمحافظة المنوفية يوم الخميس الموافق  2016/1/28وحتى اآلن لم يعرض
على النيابة و لم يستدل علي مكان اعتقالهhttp://on.fb.me/23Dx0io .

حاالت االختفاء في بني سويف تتزايد بشكل ملحوظ الفترة األخيرة ومن ضمن الحاالت محمد
حمدان اللي قتل من التعذيب أثناء اختفاءه  ...أنقذوا المختفين أو على األقل هيخف التعذيب
عنهم بالنشر وتوصيل صوتهمhttp://on.fb.me/1VBRIJv .

ظهور بعد اختفاء
في أول أيام السنة الجديدة ظهور كل من محمد دسوقي ومحمد متولي المخفيين قسريا ألكثر
من شهرينhttp://on.fb.me/1Nprnbz.
بعد ما قامت قوات األمن باعتقاله ظهور " عمر حجازي" يوم  2015/9/11من مطار القاهرة أثناء
إنهاء إجراءات سفره وتم إخفائه قسريا ألكثر من  57يوم وظهر بسجن العقرب .عمر حجازي 26
سنه ويعمل مهندس كهرباء تخصص شبكات واتصاالت وهو محتجز على ذمه القضية رقم .853
http://on.fb.me/1Ugp68d
ظهر بعد إخفاء قسري قرابة الشهر بعض من طالب األزهر الذين تم القبض عليهم على ذمة
المحضر رقم  2/80لسنة  2016جنايات مدينة نصر أول ،وتم التحقيق معهم فيه في نيابة
حوادث شرق القاهرة .وتم عرض أمس الطالب أحمد السيد الدمرداش إبراهيم السيد رضوان
وعرض اليوم كال من :بالل عبد الستار علي ،ضياء محروس ،محمد العدل محمد العدل ،وسوف
يتم عرض الطالب اآلخرين في األيام القادمة وهم :صهيب شواطة ،أحمد نجاح ،بالل السيد
احمد ،أسامة الصاوي ،أحمد إسماعيل ،وعبد الرحمن نجاحhttp://on.fb.me/1TcPdPa .
ظهر "أحمد فؤاد إسماعيل" أمس في ساعة متأخرة من الليل بقسم شرطة فيصل بالسويس
بعد اختفائه قسريا لعدة أيام من قبل قوات األمن وتم عرضة على النيابة وهو االن في سجن
عتاقة بالسويسhttp://on.fb.me/1PsFY7I .
عرض على نيابة المحلة الكبرى بعد إخفاء قسري كآل من :صادق جالل المجدوب ووائل صابر
الحدينى وياسر نجيب العشرى .يذكر ان "صادق جالل المجدوب" تم إخفاءه يوم  27ديسمبر
الماضي واآلخرين تم إخفاءهم  15ديسمبر ولم يفرج عنهم وجميعهم من مدينة المحلة
بمحافظة الغربية والمحضر لم يأخذ رقم بعد ،وقررت النيابة حبسهم  15يوما على ذمة
التحقيقاتhttp://on.fb.me/1RYTJBW .
ظهر اليوم أحد األشخاص كان مختفيا وتم التحقيق معه ألول مرة في نيابة أمن الدولة العليا
واسمه /محمد مصطفى شحاتة نمير وهو من محافظة البحيرة .من يعرفه أو يعرف أحدا من
أهله يطمئنهم عليه ضروري جداً هو بخير الحمد هلل رب العالمينhttp://on.fb.me/1RZ16cm .

وأمرت النيابة باستمرار
http://on.fb.me/1ZHdnRy

فراج
عاطف
يحي
وابنه
فراج
عاطف
اتقبض عليهم من البيت يوم 28:7:2015الساعة
3فجرا من قبل قوات األمن تقدم أهله بعده بالغات
للنائب العام ووزير الداخلية ولرئيس نيابة منشية
ناصر وهو البالغ الذي حققت فيه النيابة وتم مخاطبة
قسم منشية ناصر من قبل النيابة للتأكد من صحة
الواقعة وجاء رد مباحث القسم بصحة الواقعة وانه تم
إلقاء القبض عليه من قبل أمن الدولة في يوم
.28:7ورغم كل هذا ظل األب واالبن مختفيين قسريا
إلى أن ظهروا أخيرا في نيابة أمن الدولة بتاريخ
 3:1:2016أي بعد اختفاء دام ألكثر من  7أشهر
حبسهم  15يوم ومعاد تجديدهم القادم .1_13

ظهر بعد إخفاء قسري أمس في النيابة "يسري جمال رمضان إبراهيم " من منطقة الطالبية
محافظة الجيزة تم التحقيق معه للمرة األولىhttp://on.fb.me/1ndKBMb .
ظهر بعد إخفاء قسري "محمد عبد الهادي سليمان " من مدينة اإلسماعيلية ،وتم التحقيق
معه ألول مره بالنيابةhttp://on.fb.me/1QjkVHM
ظهر اآلن بعد إخفاء قسري دام شهرين " شريف عبدالمنعم عبدالخالق العفيفي" من قرية
ناهيا محافظة الجيزة بنيابة أمن الدولةhttp://on.fb.me/1Td0Pld .

شريف العفيفي المختفي قسريا لمدة  51يوم واللي كان مخطوف
في إحدى مقرات أمن الدولة وبيتم تعذيبه بشكل يومي ،ظهر
النهاردة في الكيلو  10ونص( .فيسبوك)

ظهر اليوم في عرض علي نيابة أول المحلة الكبرى كل من :محمد مجدي األخضر الرجبي
المختفي قسريا منذ  2015/12/12ومصطفي محمد صالح الطالب بالفرقة الرابعة بكلية
الهندسة والمختفي أيضا منذ 2015/12/9وقررت النيابة حبسهما  15يوما علي ذمة التحقيقات
(التنسيقية المصرية للحقوق والحريات)
بعد اختفاء دام  27يوما ظهر "ياسر محمد طه"البالغ من العمر  16عاما فجر اليوم بقسم المرج
يذكر أنه تعرض ألربع اختفاءات متتالية وفي كل مرة يظهر في نيابة مختلفة عن التي سبقتها!
http://on.fb.me/1nrqevF
ظهرت بعد إخفاء قسري كل من :ياسمين محمد السجرى محمد "  20سنة ،من منطقة
حدائق المعادى،طالبة بكلية علوم المنصورة و"نهى محمود عبد الرؤوف" صيدالنية ،كان قد تم
إلقاء القبض عليها من منزلها يوم 17يناير.يتم عرضهم اليوم على نيابة المطرية بالتجمع
الخامسhttp://on.fb.me/1QKO68H
ظهر بعد إخفاء قسري "عبدالرحمن عبدالفتاح عبدالفتاح حامد" وعرض على نيابة المنصورة
ووجهت له تهمة االنتماء لجماعة أسست علي أسس مخالفة للقانون و المشاركة في
المظاهرات وقررت حبسه 15يوما على ذمة التحقيقhttp://on.fb.me/1JTxudL .
ظهر بعد إخفاء قسري أمس بنيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس كل من :محمد فاروق وأسامة
أبو حطب "زوج أخته" وتم عرضهم على ذمة المحضر رقم  48لسنة  2016حصر الشرقية
http://on.fb.me/1nzgTkN

عنف شرطة
ببساطة هذا ما حدث من جانب "حرس" رئاسة
الجمهورية بقاعة بروفات األوركسترا وذلك أثناء اتخاذ
إجراءات التفتيش الالزمة لتأمين دار األوبرا المصرية
استعدادا لوصول السيد رئيس الجمهورية وذلك
لالحتفال بيوم الشباب المصري من داخل دار األوبرا
المصرية،لن نعلق فالصورة تتحدث عن ذاتها ولكن،
ندين هذا التصرف الغير مسئول من قبل فاعليه
والتعدي الذي نعتبره تعدى ليس فقط على قاعة
تحتوى على مجرد عدة آالت موسيقية إنما هو
تعدى على الفن وعلى (وزارة الثقافة) برمتها،ونرى
أنه يتوجب على مؤسسة الرئاسة توضيح ما حدث إن وجد توضيح و أما االعتذار عن هذا
المشهد ومحاسبة ولفت نظر المسئول عنه حتى ال تتكرر تلك الواقعة مرة أخرى وحتى ال
يسيء أحد استخدام مثل تلك المشاهد لتشويه صورة مؤسسة الرئاسة بسبب خطأ
فردى،فتلك هي دار األوبرا المصرية العريقة التي استضافت السيد رئيس الجمهورية وابتهجت
وتزينت للترحيب به في مناسبات عدة ونعلم جيدا كم يعتز السيد الرئيس بالثقافة والفن وبتلك
المؤسسة العريقة (دار األوبرا المصرية) والتي تم اختيارها من قبل لتحتضن زيارة هامة كزيارة
رئيس روسياhttp://on.fb.me/1RZ4Hak.
سادت حالة من الغضب الشعبي بين أهالي المنزلة إثر قيام ضابط
شرطة باالعتداء على مواطن منزالوى مما أعاد إلى األذهان
ممارسات وبلطجة الداخلية قبل ثورة  25يناير .وقد انتشرت على
صفحات التواصل االجتماعي صورة لمواطن يدعى “شريف” وهو
يبكى بسب اعتداء ضابط شرطة عليه بالضرب واإلهانة بالسب
والقذف أمام منزل رئيس مجلس مدينه المنزلة وأيضا قيامه بسب
الثورة .وتساءل األهالي أين القانون وأين حق المواطن الغلبان وهل
يحق لكل ضابط شرطة التعدي على المواطنين بهذه الطريقة،
وطالبوا بالقصاص واتخاذ اإلجراءات الالزمة تجاه هذا الضابطhttp://bit.ly/1Td0NK7.
بالغ من أحمد عز الدين محمد 20 ،سنة ،طالب بكلية الصيدلة اتهم فيه الرائد "أمير.ب"34 ،
سنة ،ضابط بمركز شرطة الخانكة باستيقافه أثناء سيره بسيارته المالكي في كمين شرطة
بلبيس ،وقام بتفتيش سيارته ولم يعثر معه على أي ممنوعات وعندما شاهد الضابط حقيبة بها
مبلغ  113ألف جنيه داخل سيارته كان أخذها من خاله لتوصيلها لوالده فقام الضابط باحتجازه
لمدة ساعة ونصف وبعدها طلب منه مبلغ  5آالف جنيه ليتركه دون تحرير محضر فقام بإعطائه
المبلغ بعد تهديده له وسجل ما حدث من الضابط بجهاز  mp3كان معه يسجل به محاضراته في
كلية الصيدلة.وأكدت تحريات المباحث صحة الواقعة وأقوال الطالب وتم القبض على الضابط
وتحرر محضر بالواقعة حمل رقم  1817لسنة  2016جنح مركز الخانكة.
http://bit.ly/1ORhW90
اعتقال أكثر من  50شخصا بعد حصار قرى المنوفية ومداهمات المنازل
تصاعدت وبشكل غير مسبوق حمالت المداهمات اليومية التي تشنها قوات األمن بالمنوفية
على منازل األهالي منذ بداية شهر يناير حتى اليوم ،ومن المتوقع أن تتواصل هذه الحملة في
األيام المقبلة استعدادا لمواجهة دعوات إحياء ذكرى ثورة يناير .وبلغت حاالت االعتقال ما يزيد
على  50معتقال من جميع مراكز المحافظة بال استِثناء السيما مدينة السادات التي تشهد
حمالت اعتقال يومية وكمائن متحركة في الشوارع وخطف المواطنين من المنازل وأماكن

العمل ،فضال عن حصار قرية الخطاطبة الذي تجاوز أسبوعه الثاني للتغطية على فشل
المباحث ورئيسها في حل قضايا األمن العام وحماية أرواح وممتلكات المواطنين .وشهدت موجة
االعتقاالت أيضا مداهمة منزل يسري تعيلب ،عضو مجلس الشعب السابق واعتقاله مع آخرين
من مركز الشهداء مع تكسير أثاث البيوت وترويع النساء واألطفال .وأكد أهالي المحافظة أن مثل
هذه الممارسات القمعية لن تثنيهم عن مواصلة حراكهم السلميhttp://bit.ly/1Sl2TqB .
مع حلول ذكرى  25يناير ..ارتفاع وتيرة المداهمات واالعتقاالت بدمياط
تشهد محافظة دمياط ارتفاعا في حمالت المداهمات المكبرة ضد معارضي حكم العسكر منذ
بداية الشهر ،وذلك بالتزامن مع حلول الذكرى الخامسة لثورة  25يناير؛ حيث تمت مداهمة أكثر
من  200منزل بالمحافظة خالل األيام الماضية .وأسفرت حمالت االعتقال والمداهمة التي
طالت معظم مدن المحافظة عن اعتقال  25شخ ً
صا حتى اآلنhttp://bit.ly/1nQMeQy .
حملة مداهمات أمنية مساء أمس لعدد من مقاهي وشقق سكنية بمحيط وسط البلد بحثا عن
“مريدي 25يناير” http://bit.ly/1Sl30CB

ليلة رعب ثانية تقضيها أحياء وسط البلد جراء حملة مداهمات وتفتيش للشقق السكنية قبل
أيام من 25ينايرhttp://bit.ly/1ZJ4qYe .

بالصور ..قوات األمن تحاصر مدينة بلطيم تحسبًا
لمظاهرات  25يناير
حاصرت قوات األمن ،مدينة بلطيم بكفر الشيخ
وقراها ،بالعشرات من سيارات الشرطة المختلفة
والمئات من الجنود ،في حملة هي األضخم؛
تحسبًا لخروج مظاهرات في الذكرى الخامسة
لثورة  25يناير .بدأ الحصار والطوق األمني حول
القري ،خصو ً
صا قريتي سوق الثالثاء والسبايعة.
قال شهود عيان :إن الجنود اعتلوا بيوت القرى وتم حصار المساجد الرئيسية ،ومنعوا األهالي
من دخول المساجد إال بعد االستعالم عن البطاقات الشخصية وقاموا بمنع البعض من تشييع
جنازات كانت موجودة بالقرية ،كما تم اقتحام عدد من المنازل ،مع تحطيم محتوياتها.
http://bit.ly/1nq3k7d
 18معتقل في أقل من أسبوعين من قرية العدوة والقرى المجاورة لمدينة "ههيا" بمحافظة
الشرقية :تستنكر "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" ما حدث باألمس وللمرة الثانية علي
التوالي في أقل من أسبوعين من اقتحام قوات األمن ومحاصرتها لقرية "العدوة" التابعة لمدينة
"ههيا" بمحافظة الشرقية ،حيث أطلقت قوات األمن الرصاص الحي بشكل عشوائي وقنابل
الغاز على األهالي بالقرية وذلك قبيل صالة الجمعة ما أسفر عن احتراق منزلين ،وإصابة اثنين
من األهالي ،واعتقال  3آخرين ،بخالف احتراق حظائر الماشية .وقد كانت قوات األمن قد
حاصرت القرية منذ العاشرة من صباح أمس الجمعة  22يناير  2016وذلك بنحو  50سيارة ما بين
بوكس ومدرعة وسيارات أخري تحمل الكالب البوليسية  ،كما أطلقت الرصاص وقنابل الغاز على
عدد من المنازل .وفي السياق نفسه كانت قوات األمن قد اقتحمت أيضا القرية نفسها فجر
الجمعة الماضية  15يناير  2016بأكثر من  300سيارة ومدرعة وحاصرتها على مدار  3أيام،
واعتقلت  6منهم فيما اعتقلت  9آخرين من عدة قرى تابعة لمدينة ههيا أيضا.
http://on.fb.me/1Sb0Yor

دخل العشرات من محاميي مدينة السادات في اعتصام مفتوح ،داخل مقر نقابة المحامين
بالسادات ،احتجا ً
جا على قيام أحد ضباط الشرطة بالتعدي بالسب والضرب على اثنين من
المحامين وهم محمد علوانى ،وأحمد فوزي .ومن جانبه ،أدان خالد راشد نقيب المحامين
بالمحافظة ما حدث من تعدى من قبل ضابط الشرطة على المحاميين ،مؤكدا ً بحث الموضوع
مع مدير األمن ،ومدير المباحث الجنائية ،وتم حل الموضوع نهائياً .ومن جانبهم ،أعلن أعضاء
النقابة بمنوفووادى النطرون ومركز بدر والشهداء تضامنهم مع زمالئهم في السادات ،وأنهم
سيدخلون في إضراب عن العمل ،وتعليق العمل ابتدا ًء من غد السبت ،مطالبين بنقل الضابط
من المدينة ،ومعاقبته على ما حدثhttp://bit.ly/1PJ9QNr.
األمن يداهم «شقق وسط البلد» قبل « 25يناير» ..البحث عن المجهول (تقرير)

http://bit.ly/1OEDo11
تابعت غرفة عمليات "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" من رصدها النتهاكات قوات األمن
بحق المواطنين والنشطاء وذلك في ذكري الخامس والعشرين من يناير؛
حيث تنوعت االنتهاكات حتى الساعة الخامسة من مساء اليوم فشملت ما يلي:
توقيف واحتجاز  143مواطنا
بلغ عدد من تم توقيفهم واحتجازهم منذ صباح اليوم  143مواطنا ،وذلك إثر مداهمات لمنازل،
وتوقيف من مظاهرات ؛ حيث بلغت أكبر نسبة اعتقاالت في محافظة القاهرة ،تليها الشرقية
وذلك طبقا للتوزيع التالي :القاهرة  58حالة توقيف ،ثم الشرقية  ،21القليوبية  ،16البحيرة ،12
الجيزة  ،10المنيا  ،7الدقهلية  ،6كفر الشيخ  ،5اإلسكندرية  ،4المنوفية  ،2دمياط  ،1الغربية .1
*ومن بين المعتقلين  6أطفال هم" :بالل محمود مرسي أحمد" من محافظة القليوبية،
و"هشام عبد العظيم عبد المنعم" 15عاما من كفر شكر-محافظة القليوبية ،و"عبد الرحمن
محمد محمد جمال" في الصف الثالث الثانوي ،من طلخا -بمحافظة الدقهلية ،و"أحمد أبو بكر
محمد سعد"  17عاما من ميدان الساعة محافظة اإلسكندرية ،و"يوسف علي شوقي" من
مدينة نصر محافظة القاهرة .يضاف إلي هؤالء نجل خالة الشقيقين اللذان تمت تصفيتهم من
قبل قوات األمن بمدينة  6أكتوبر حيث لم يتم التعرف علي اسمه حتى اآلن .ضم المعتقلون
أيضا  11من النساء والفتيات  4من الحامول -محافظة كفر الشيخ ،وفتاة من الهرم محافظة

الجيزة وهؤالء قد تم إخالء سبيلهن الحقا ،بخالف  5فتيات من المعادي محافظة القاهرة ،وهن
مازلن رهن االعتقال حتى اللحظة ،وكذلك "عفاف إبراهيم" من السادس من أكتوبر وهي خالة
الشقيقين الذين تمت تصفيتهم بمعرفة قوات األمن صباح اليوم.
"قتل"  4مواطنين
كما تم رصد في مدينة السادس من أكتوبر مقتل مواطنان هما :جابر محمد حسيب ،وسيد
محمد حسيب؛ وهما شقيقان من بني سويف ،وكانا في زيارة لخالتهما بحسب ما ذكره شهود
عيان ،األمر الذي رفع عدد من قامت قوات الداخلية باغتيالهم منذ أمس  24يناير إلي اآلن إلي
 4بعد إضافة كل من "محمد حمدان محمد علي" من قرية بني سليمان محافظة بني سويف؛
والذي توفي إثر تعذيبه الشديد علي يد قوات األمن الوطني هناك ،وأيضا "محمد عبد الحميد
عبد العزيز" الذي قتلته قوات األمن بكرداسة مساء أمس.
"حصار قري وطرق"
كذلك فقد شملت انتهاكات اليوم حتى الخامسة مساءا ،الحصار المشدد علي بعض القري
والمناطق من بينها حصار قرية البصارطة بمحافظة دمياط ،وحصار قرية " قصر الباسل" بمحافظة
الفيوم ،وحصار واقتحام قريتي "عرب شبين" و"البسوس" بالقناطر الخيرية؛ وقريتي "العتوة
القبلية والبحرية" مركز قطور بمحافظة الغربية .هذا في الوقت الذي استمر فيه أيضا الحصار
والتضييق علي كل من قرية العدوة بالشرقية لألسبوع الثاني علي التوالي ،وقرية "الميمون"
في بني سويف والتي تدخل اليوم  560في حصارها علي التوالي ،كل هذا بخالف االنتشار
الكثيف لقوات األمن في أغلب الطرق والميادين وتفتيش السيارات والمارة.
"عنف أمني" لتفريق التظاهرات
وفي هذا السياق رصدت التنسيقية عنف األجهزة األمنية في تعاملها مع مسيرات المتظاهرين؛
ومن بين الحاالت التي تم رصدها استخدام قوات األمن الرصاص الحي والخرطوش لتفريق
المتظاهرين ببلطيم محافظة كفر الشيخ؛ ما أدي إلي إصابة الطفل "محمد عويضة"في عينه
بطلق خرطوش؛ وكذلك استخدمت قنابل الغاز لتفريق المتظاهرين بمنطقة شبرا الخيمة.
القاهرة25 ،يناير http://on.fb.me/23xPoJm ،2016
شنت قوات األمن باإلسماعيلية عصر اليوم حملة مداهمات لمنازل العشرات من معارضي حكم
العسكر بمراكز التل الكبير والقصاصين وعين غصين ومدينة اإلسماعيلية.أسفرت الحملة عن
اعتقال ستة ،منهم الشيخ صالح الحداد للمرة الثانية والطالب إسالم الالشي ليلحق بأبيه
الذي اعتقل قبل عامين ونصف العام .وفي ذات السياق تم اعتقال الشيخ محمد حسن عويس
للمرة الثانية ،مدير عام بشركة الكهرباء ،مساء أمس وتم إخفاء نجله أحمد ،طالب بكلية الطب
جامعة األزهر قسريا من ثالثة وعشرين يوما ،كما تم إخفائه قسريا حجازي محمد موسي منذ
سبعة أيام ،وعبدالرحمن رأفت منذ شهر بمدينة اإلسماعيلية .كما أسفرت الحملة عن اعتقال
حسام حسن سعادة ،للمرة الثانية ليلحق بأبيه الذي أحيل للمحكمة العسكرية قبل عام
ونصف العام ،والشيخ علي سعد بمنطقة السعادات بمركز اإلسماعيلية.وواصلت قوات األمن
باإلسماعيلية حمالتها ضد مناهضي حكم العسكر إذ اعتقلت معظم من سبق اعتقاله .وفي
منطقة سرابيوم تم اعتقال أسامة عباس ،مدرس ،وإبراهيم الشحات بعد خروجهما بعدة أشهر
من السجن ،كما داهمت قوات األمن منازل عدد من معارضي حكم العسكر بمناطق غزالة
وأبوسلطان وفنارة قبل أن تعتقل أيمن عراقي ،مدرس ،ومحمود صابر ،الموظف باألوقاف.
http://bit.ly/1WROrHa
”مجموعة شباب مثقفين من المحلة من دار نشر اسمها إدراك نظموا رحلة لمعرض الكتاب في
القاهرة ..ضباط قسم أول المحلة البواسل قبضوا على االوتوبيس كله بحجة ان معاهم كاميرا..
انتوا رايحين معرض الكتاب بكاميرا ليه؟! ..الظابط قالهم كده بجد !! ..الشباب ال يزالوا في قسم
أول المحلة حتى اآلن”.http://bit.ly/1NHkLFV
أمن أسوان يلقي القبض على عشرات من جماهير مباراة مصر وليبيا
ألقت األجهزة األمنية بأسوان ،مساء اليوم الجمعة ،منذ قليل ،القبض على عشرات من
الجماهير ،التي حضرت مباراة كرة القدم بين المنتخب الوطني ونظيره الليبي قبل بداية

المباراة .كانت الجماهير قد تدافعت في محاولة للدخول لالستاد بشكل عشوائي ،فيما قام
األمن بفرض طوق أمني ،لمنع التدافع ،واستطاعت من خالله القبض على عشرات المواطنين،
واحتجازهم داخل إحدى سيارات األمن المركزي .وقال شهود عيان ،إن مشادة كالمية وقعت
بين عدد من المواطنين مع قوات تأمينhttp://gate.ahram.org.eg/News/849093.aspx .
في مركز شرطة المراغة بسوهاج يرفض
مأمور مركز الشرطة تحرير محضر تعدي على
مستشفى المراغة المركزي ومعاينة
التلفيات الواقع بقسم النساء بها والتعدي
على طبيبين ( طبيب عناية وطبيب نساء )
وممرضة بقسم النساء والتي قام بها أهالي
سيدة حضرت معهم تعاني مغص كلوي
ويريدوا أن يوقعوا عليها كشف نساء وطبيب
النساء بغرفة العمليات فتعدوا على طبيب
العناية والممرضة عند استقبالهم وطبيب
النساء حين خروجه من غرفة العمليات
وقاموا بإحداث التلفيات بالصور المرفقة  ..مأمور المركز وضباطه يرفضون تحرير محضر تعدي على
المستشفى ومعاينة التلفيات ويستميتون في الضغط على األطباء للتنازل والصلح ويستدعون
والد المعتدين ليقوم بتمثيلية هزلية بمعاتبة أوالده وضرب أحدهم صفعة على وجهة ويعلن أنه
سيصلح التلفيات  ،ويمارس المأمور وضباطه مع نجل عضو مجلس الشعب الضغوط على األطباء
بإيهامهم أن تحرير محضر سيجلب عليهم إستدعاءات بالنيابة وبهدلة  ...تصالح األطباء
ال أعتب على الطبيبين التنازل والتصالح وال أحملهما فوق طاقتهما خاصة أنه لم يتسنى لنا
سرعة التحرك للتواجد معهم حيث أن مركز المراغة ببعد عن مدينة سوهاج وحدوث الواقعة بعد
منتصف الليل
لو علمنا أن بالمستشفى نقطة شرطة يرفض أفرادها التحرك عند حدوث أي تعدي داخل
المستشفى بدعوى أنهم لتحرير محاضر التقارير الطبية فقط بل أن بوقائع سابقة أفرادها
أنفسهم من يمارسوا ترهيب العاملين بالمستشفى ..ولو دققنا في إصرار واستماتة مأمور
مركز الشرطة وضباطه على عدم تحرير محضر تعدي على المستشفى وعدم معاينة وإثبات
التلفيات بالمستشفى وإرغام األطباء على التصالح  ،لو تخيلنا ماذا سيكون رد فعل نفس
المأمور وضباط الشرطة لو حدث نفس التعدي على مركز الشرطة العاملين به أو غيرهم  ..هل
ستستبعد من خيالك إرغامهم والد اإلرهابي المقتول على التوقيع على إقرار بأن ابنه المقتول
إرهابي وينتمي لجماعة إرهابية محظورة وشكر للداخلية على قتل ابنه وتخليصهم والوطن
الغالي من إرهابه http://on.fb.me/1P8RNAw

استغاثات أهالي
بعث أهالي معتقلي سجن شبين الكوم العمومي ،باستغاثة لسرعة نجدة أبنائهم؛ لتعرضهم
للقتل البطيء؛ حيث أدى اإلهمال الطبي والصحي للمعتقلين السياسيين وعدم توفر طبيب
مختص لتشخيص المرض بشكل صحيح ،إلى تردي الحالة الصحية للمعتقلين.
وتشمل قائمة المعتقلين الذين يعانون من اإلهمال الطبي في سجن شبين الكوم العمومي،
ً
كال من:
 -1بربري عامر "ميت نما ،قليوب" ويعاني من صعوبة في تشخيص المرض.
 -2نور الدين رجب "شبرا" ويعاني من أزمة صدرية حادة.
 -3أحمد شعبان "المنشاة الكبرى ،كفر شكر".
 -4أيمن العدس "أجهور ،طوخ" ويعاني من التهاب رئوي حاد.
 -5الشيخ عبدالواجد الكناني "طحلة ،بنها".
 -6طارق الجد" المنشاة الكبرى ،كفر شكر".
 -7إيهاب "بنها" ويعاني من تضخم حاد بالكبد.
 -8الحاج عبدالفتاح خضر ويعاني التهابًا حا ًدا في البروستاتا ووجود حصى على الكليتين ،وإصابة
في الغضروف بالعمود الفقري والرقبة ،وهو محجوز بمستشفى السجن.
رفض المعتقلون الدخول للمستشفى بسبب خوفهم من انتشار األمراض ،خاصة أن طبيب
سجن المستشفى حذر من ظهور وانتشار أعراض فيروس تتماثل مع أعراض فيروس أنفلوانزا
الخنازير وتأكيده على ضرورة إدخال األدوية للوقاية من المرض قبل انتشاره ،إال أن الدكتور
شريف حجازي ،مدير مستشفى السجن ،رفض دخول األدوية ،سوا ًء الموصي عليها من
الطبيب ،أو إحضارها من الخارج ،بحسب ما قاله أهالي المعتقلين.
وأكد أهالي المعتقلين أن أبناءهم يتعرضون النتهاكات كبيرة؛ منها التعذيب المستمر؛ حيث
يتعرضون إلى:
 -1منع دخول كل األطعمة التي يحضرها األهالي.
 -2الزيارات من خلف السلك الحديدي.
 -3إكراه السجناء الجنائيين على الركوع لرئيس المباحث قبل الخروج للجلسات وبعد الرجوع من
الجلسات ،وإال "العمبوكة".
 -4الحبس االنفرادي بما يسمى (العمبوكة) لمدة تصل إلى شهر متواصل دون أغطية أو فرش
لألرض أو حمام أو مياه أو الخروج للتريض.
 -5انتشار مرض الدرن ،ورفض نقل المعتقلين.
 -6التمييز بين السجناء ،فعلى سبيل المثال؛ هناك أحد الضباط يدعى "ياسر" محكوم عليه
بحكم نهائي بالسجن المؤبد ومنتظر النقض ،يعيش بمنتهى الحرية ويتجول حرًا داخل
السجن ،ويجلس مع الضباط كأنه ضابط يؤدي عمله ،و ُينادي بـ"ياسر بيه" ،وال يتقيد بمواعيد
التريض ،وله زنزانة خاصة بها كل الكماليات واألجهزة ،وطعام يومي من الخارج ،وال يتقيد
بمالبس السجن كاآلخرين.
 -7عدم إدخال الكتب أو المذكرات للطلبة.
 -8منع زيارة المكتبة نهائيًا.
 -9منع إدخال األوراق واألقالم.
 -10عدم صرف البطاطين ،أو السماح ببطاطين من الخارجhttp://bit.ly/1Jp6fYd.
أهالي معتقلي سجن العقرب
والدة عمرو ربيع
أمس كان موعد اللقاء بقرة عينى عمرو ربيع ألمأل قلبي برؤيته وأطعمه من يدي واحتضنه
حتى يحين اللقاء التالي ،وألول مرة آتى مبكرة ومنعونا من الدخول بعد ما تم التفتيش أخرجونا
وأمام البوابة الرئيسية وكنا أعداد غفيرة مع األوالد و تركونا حتى قبيل الظهر وقالوا منعت الزيارة
من أمس  1\20حتى  .1\25قلت لهم أمس دخلت الزيارة واليوم أدخلتم 3طفاطف للعقرب قالوا
لم يحدث ورأينا األهالي خارجين بعد ما أدخلوهم إلى ساحة االنتظار وكانوا ثالثة أقسام قسم
سمحوا لهم بالزيارة لمدة 3دقائق وقليل من الطعام وليس هناك سالم سألتهم متى جئتم
قالوا في الحادية عشرة مساءا .والقسم الثاني دخل وسجلوا األسماء ولم يزوروا والقسم

الثالث كان معاه تصريح واخذوا منهم التصاريح وسجلوها وقالوا تستحقوا الزيارة لكن اوالدكم
ممنوعين من الزيارة قالوا طب هاتوا التصاريح قالوا ال نأتيكم إياها .انظروا كيف يعاملون أهالي
المعتقلين وكبار السن خاصة والمعوقين بالخصوص ،أنا ورجل مسن على كرسي متحرك
وبهدلوه وقالوا البنتي ال تبهدلى أمك أكثر من كدا .ماذا يريدون منا أن نبات أمام السجن ذال
وإذالال .ال ولن افعل ،يكفي أنى ذهبت بعدها إلى المستشفى.لقد خلت قلوبهم من
الرحمة،ولكن لن نيأس فاهلل عز وجل رحمن الدنيا ورحيمهما .ال نسأل إال هو سبحانه ونأخذ
باألسباب تعبدا وال نتعلق إال برب األسبابhttp://on.fb.me/1nfAZAo .

بيان صحفي من رابطة أسر العقرب بشأن زيارة المجلس القومي لحقوق اإلنسان للسجن
فوجئت رابطة أسر معتقلي العقرب بتصريحات
متتالية وممنهجة في الصحافة المصرية تتحدث علي
أن األزمة التي نشبت بين قيادات بالداخلية ووفد
المجلس القومي لحقوق اإلنسان حول رفض زيارة
المعتقلين السياسيين سببها ألفاظ نابية من
بعضهم تجاه الوفد ،وهذا مخالف للحقيقة وتدليس
وكذب صريح.
إن المواقف التي أعلنت وتعلن باستمرار هو رفض
المعتقلين السياسيين ،مقابلة وفود تمثل االنقالب
العسكري ،ولم يتجاوز األمر غير ذلك ،وهذا حق
المعتقلين السياسيين في رفض نظام باطل ومن
يمثله ،وعلى هذا النظام الذي يتخذ من قيادات
دينية وسياسية رهائن أن يمنحهم كافة حقوقهم
دون نقصان وهذا ليس من قبيل المنة أو التفضل.
توضح الرابطة أن محاولة االستناد إلى تشويه
المعتقلين السياسيين بأخبار غير صحيحة تمهيدا
لعودة سخيفة إلجراءات قمعية ضدهم أمر نحذر منه،
ونؤكد أن من حق المعتقلين التمتع بجميع حقوقهم
اإلنسانية دون شرط.
وتهيب الرابطة بكل المنظمات الدولية والمحلية أن تتابع ما يحدث في سجن العقرب عن كثب،
ونحذر من المساس بسالمة وحياة المعتقلين أو التنكيل بحقوقهم تحت أي ظرف أو حجج،
محملين إدارة السجن المسؤولية الكاملة عن سالمة المعتقلين السياسيين ،ونربأ بمن دلس
وكذب أن يستمع لصوت واحد ،هو صوت األمن ،من أجل تجميل ال يستند لوقائع حقيقة ،ونؤكد
للجميع أن الحقوق ال يجب أن تكون مسار مقامرة أو لعبة مؤقتة .وتؤكد رابطة أسر معتقلي
الرابطة أنها تتابع عن كثب ما يحدث في سجن العقرب ،وتتمني أن تسير األمور في هدوء وأن
تمنح الحقوق كاملة ،وأال تفتعل أزمات جديدة ألن مازال لدي أهالي المعتقلين وقتا وجهدا يبذل
في الدفاع عن حرية وحقوق ذويهم المشروعة والحفاظ عليها6 .يناير 2016
http://on.fb.me/1OLjUWj

في #مقبرة_العقرب ب ُيعاملوا على إنهم موتى
مع إيقاف التنفيذ ومش من حقهم أيشيء في
الحياةhttp://on.fb.me/1TcZxXi !...

http://on.fb.me/1ZHf69E

http://on.fb.me/1nrreQp
منع زيارات العقرب وملحق المزرعة ألجل غير معلوم
صدقت إدارة السجون علي القرار الخاص باستمرار منع الزيارات فيسجني العقرب وملحق
المزرعة ألجل غير معلوم.وقاموا بالتنبيه على األهالي من البوابة الرئيسية بعدم الحضور هذا
األسبوع كما قاموا بوضع منشور على البوابة الرئيسية فيه المواعيد الجديدة للزيارات من  6ص
حتى  10ص وكل من سيأتي بعد  10ص لن يسمح له بالدخول وهذا القرار يسرى على جميع
سجون منطقة طرهhttp://bit.ly/1ZYuuP6.

بيان من رابطة أسر معتقلين السويس
بشأن تعرض بعض المعتقلين لإلخفاء القسري بعد حصولهم على البراءة و إخالء السبيل
لم تكتفي سلطات االنقالب باعتقال األبرياء بتهم ملفقة أو بدون تهم وترويع األهالي ،بل إنها
ترفض إخراجهم حتى ولو بحكم من محكمة أو بقرار من النيابة .حيث صدرت قرارات بإخالء
سبيل و أحكام بالبراءة من محكمة ونيابة االنقالب بحق العديد من رافضي االنقالب بالسويس
ولكن تعنتت سلطات االنقالب في إنهاء إجراءات خروجهم بل و أخفتهم قسريا ً .وتستنكر رابطة
أسر معتقلين السويس ذلك التعنت من سلطات االنقالب وتدين رفضهم إطالق سراح
المعتقلين ،و تطالب بسرعة اإلفراج عنهم و ذلك خوفاً من تعرضهم للتعذيب أو تلفيق قضايا
جديدة لهم أثناء تعرضهم لإلخفاء القسري .ذلك الجرم ليس ببعيد عن سلطات االنقالب و قد
حدث مع العشرات من رافضي االنقالب من قبل الذين يحصلون على البراءة و من ثم يتم
إخفائهم قسريا ً و يفاجئ األهالي بتعرض أبنائهم للتعذيب بمقر أمن الدولة و عودتهم
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حتما اليوم الذي نفرح فيه بنصره وخروج جميع األحرار و الحرائر من سجون االنقالب و يجبر
قلوبنا بالقصاص من كل قاتل و ظالم .رابطة أسر معتقلين السويس ،األحد  31من يناير .2016
http://bit.ly/1UCC0hf

استغاثة من أسرة صالح جالل المعتقل منذ عام والذي أوشك علي اإلصابة بشلل نصفي
الدكتور صالح جالل  ...طبيب األنف واألذن  ...اعتقل يوم ..2015/1/21الدكتور صالح قبل ما
يعتقل بفترة  ..تم إطالق النار عليه ..وأصيب بطلقتين في اليد ورصاصة بالصدر  ..وكان قبلها
بيتم تهديد والدته وعائلته بأنه هيتم تصفيته  ...وعمل عمليات كتير في ايده بعدها...
الدكتور صالح مكملش العالج الطبيعي اليده ألنه كان مطارد  ..وعاش مطارد من بعد الفض لحد
ما قبضوا عليه..اتقبض عليه هو وزوجته من القطر وهو رايح يزور والدته  ...وأهانوه بشدة هو
وزوجته في القطر قدام الناس  ..وخدوه على مقر امن الدولة بالظوغلى وبدأت حفلة التعذيب
الشديدة للدكتور صالح رغم إصابته ...وكانوا متعمدين ساعتها أن زوجته تسمع صوت تعذيبه
وصرخاته  ..وتم اختفاءه بعدها لمدة شهر  ...كان بيمارس عليه فيها اقسى أنواع التعذيب ..
وبعدها فوجئ أهله انه بيتعرض بعد شهر على نيابة أمن الدولة بكمية كبيرة من القضايا
الملفقة له..نتيجة التعذيب  ..انه اصيب بكسور في الحوض والعمود الفقرى وتركوه ينزف من
غير عالج لفترة طويلة ..وبسبب حفالت التعذيب اللى تعرض لها الدكتور صالح في السجن
وعدم استجابة ادارة السجن انه يتعالج  ...او يروح مستشفى  ...دلوقت الدكتور صالح مش
بيقدر يمشى او يقف على رجله وبيتحرك على كرسى متحرك  ..وايده اللى كان عامل فيها
عمليه مهددة بالبتر  ..الدكاترة المعتقلين معاه  ..بيقولوا انه بيتوجع يوميا وبيصرخ من شدة األلم
في ضهره ..وان دراعه لو متمش عالجه هيبتر ..والزم يتعالج فورا ويروح مستشفى ..
والسجن منع عنه الزيارة من فترة طويلة..فوجئنا بأنهم خدوه من العنبر ومرحلينه بعربية إسعاف
على سجن العقرب المشدد  ...رفضت اداره سجن العقرب استقباله لما لقيت حالته خطيرة
جدا وقالولنا ( ...انتوا جايين تموتوه عندنا وال ايه) رجعوه تانى على سجن طره..
التنسيقية المصرية للحقوق والحريات
استغاثة محمد مرسي ،زوج فاطمه عياد المحتجزة في سجن بورسعيد:
زوجتي تموت في سجن بورسعيد وابني لم يتعرف عليها .لم يكن في مخيلته يو ًما أن يذهب
كل يوم إلى أقسام الشرطة المختلفة في مدينته والمدن المجاورة لها ال لجرم قد ارتكبه أو
ذنب اقترفه بل من أجل أن يبحث عن زوجته التي اختفت فجأة دون أي مبرر الختفائها ،هكذا
بدأت قصة "محمد مرسي" عن اختفاء زوجته فاطمة منذ شهر مايو في العام الماضي حيث
بدء كالمه قائال :اسمي محمد السيد مرسى العصفوري  27سنة من دمياط وأروى شهادتي
عن زوجتي فاطمة محمد محمد عياد  24سنة ،خريجة دراسات إسالمية و"أم إياد" سنتين.

وتابع:في الخامس من شهر مايو لعام  2015كانت هناك مظاهرة وكالعادة غالباً ما تنتهى
المسيرات بالشغب والضرب من قبل الداخلية والمتظاهرين ،زوجتي ساقتها األقدار إلى مكان
هذه المظاهرات وعندما حدث الشغب حاولت أن تهرب بعيدا عن األحداث فقامت بالدخول في
شارع "بمنطقة التجارى والشرباص" ولكن هيهات فأثناء هروبها قام البلطجية باالعتداء عليها
هى ومن كان معها وقاموا بضربهم وسبهم بأفظع األلفاظ واقتادوها للبوكس .وأكمل "مرسي"
حديثه "حسب ما جاء في صفحة مركز النديم على موقع التواصل االجتماعى فيس بوك" :بقالنا
كثير ال نعرف مكاناً لها وال لمن كان معها حتى قمنا بسؤال الكثير من األهالي والشهود الذين
كانوا متواجدين وقت الحدث البعض يقول لنا في قسم تانى دمياط وآخرون في فرق األمن في
دمياط الجديدة ،وبعد مرور  3أيام من وقت القبض عليهم وردنا اتصاال ً تلفونيًا من أحد األشخاص
وكان في زيارة في سجن بورسعيد لبعض أقاربه حيث أكد لنا أن زوجتى ومن قبض عليهن معها
من البنات موجودات هناك .الرؤية واألمل ..وبالفعل توجهت إلى سجن بورسعيد وكانت المفاجأة
لى عندما وجدت زوجتى هناك.في أول زيارة لى قصت "فاطمة" االعتداءات التي تعرضت لها
في القسم ،حيث قاموا بضربها وسبها وتعذيبها ،وعندما شكت للضابط المسئول بأنها مريضة
ومتعبة وعندها عدم انتظام في ضربات القلب وأن لديها إشاعات ورسم قلب يثبت صحة
كالمها ،ولكن الضابط قام بأخذ اإلشاعات وشتمنى وقطعه ورماه وقال لى "أنتوا هتموتوا هنا،
مش هتخرجوا" .وأكملت الزوجة قصتها على لسان زوجها :بعد كده قاموا بتغطية وجوهنا
وغمونا وقاموا بترحيلنا إلى مكان ال نعرفه ومن كالم الناس عرفنا إننا في فرق األمنفي دمياط
الجديدة .تحقيقات وتشويه النيابة بدأت معانا تحقيق وأثناء التحقيق البنات طلبوا محامين ،قالوا
لهم محدش سأل عنكم ومفيش محامين جم والزم نحقق معاكم عشان تخرجوا ،مع إن الناس
راحت وقتها عند فرق األمن وكان معاهم محامين ،ضربوا عليهم نار ومشوهم ومنعوا دخولهم.
التحقيق كان في نفس اليوم الساعة  12إال تلت بالليل استمر  4ساعات متواصلة لكل بنت،
وكانوا بدون أكل ونوم ،رئيس النيابة كل شويه يقولهم هتخرجوا ،والزم تمضوا عشان تخرجوا
والبنات مضت على الورق ،وبعد اإلمضاء األول قعدوهم بره شويه وبعدين قالولهم هتمضوا تأنى
عشان الورق األول سقط عليه شاى وقهوة ،والزم تمضوا عشان تخرجوا والبنات كانوا منهارين
ومش عارفين إيه اللى بيحصل وما اعترفوش بأى حاجة .فضلنا على الحال ده حوالى  3أيام
في فرق األمن ،وبعدين قالونا هتخرجوا وفهمونا إننا مروحين واتفاجأوا بدخولهم سجن
بورسعيد .مرحلة األلم ويكمل الزوج القصة قائال:في سجن بورسعيد الزنزانة ضيقة جدا ونايمين
على األرض والحالة الصحية سيئة جدا وفاطمة عندها مشكلة صحية في ضربات القلب
وبتعانى من حالة نفسية سيئة ،بتخاف خوف شديد وعندها قلق وده بيأثر على ضربات قلبها
وبيجيلها ضيق تنفس وعدم قدرة على الحركة ،والمساجين الجنائيين يدخنوا ودخان السجاير
بيأثر على تنفسها .ناهيك عن أن أوصاف السجن تحمل الكثير من الكوارث حيث دورة المياه
داخل العنبر نفسه ،والنوم على األرض .فاطمة ربنا كرمها بوحدة مسجونة جنائية تعاطفت مع
حالتها الصحية ونيمتها على السرير ونامت مكانها على األرض .أما مشكلة المياه فحدث وال
حرج المياه ملوثة وبدأ يحصلهم تساقط شعر وحبوب في الجلد ومنعوهم من التريض آخر 4
أسابيع ومبيتعرضوش لشمس خالص وده سبب لهم آالم في العظم والمفاصل .الزيارة ربع
ساعة وحاجات كثير مش سامحين بدخولها ،الحلويات والجبن والفواكه ماعدا القليل منها ،حتى
حقن الفيتامين والمقويات مش بيدخلوها ،الهدوم الزم تكون بيضا وبنفس المواصفات
وبيرجعوها برضه ،بيد خلوا بطاطين طبقة واحدة ولو أتنين بيفكوطبقة وحد أقصى بطانيتين.
فاطمة جالها نقص كالسيوم وسنتها أتكسرت وطلبت تروح لدكتور تعمل حشو عصب ،قالوا لنا
فيه دكتور واحد بس بنتعامل معاه ممكن ندخله ،اتفقوا على الفلوس عملها تركيبة أسنان
واشتكت من األلم في سنانها وإنها مش مرتاحة في التركيبة بس هم منعوا دخول أى دكتور
تأني .االبن يدفع الثمن ..ومن المحزن أن إياد ابنها لم يستطع أن يعرفها ويخاف من والدتها
عندما يراها وهو الشيء الذي أتعبها نفسيا جدا .إياد اتفطم ومكملش فترة رضاعته ،أمه
دخلت السجن وبقى منطوى ومنعزل وبيخاف بسرعة بسبب فقد أمه .مفيش استقرار في
حياتنا مش قادرين ناخد أى قرار مش عارفين ايه اللى جاي ،شغلى مفيهوش استقرار بسبب
كل شوية في زيارات وإجراءات وجلسات وبراعى إياد ،والدتها كمان تعبت بسبب اعتقالها وكلنا
تعبانين ،قدمنا طلبات علشان تحجز في مستشفى وعشان حالتها الصحية ومحدش رد
عليناhttp://bit.ly/23jo9Ck.

استغاثة مواطن سيناوي
أنا من البلد اللي بيساعد فيها الجيش ضد اإلرهابيين ويخدم بلده..بيقتلوه االرهابيين واإلعالم
مبيجبش أساميهم في شريط أخبار ،مش حتى كلمتين في برنامج.
أنا من البلد اللي مواطنيها بيتقتلوا وبيتصابوا مع ظباط وجنود األمن في حوادث االرهاب..
والتلفزيونات بيجيبوا المجندين والظباط بس ومبيجيبوش سيرتهم ..عشان يحافظوا على نبرة
تخوين الناس والتشكيك في وطنية أبناء سيناء موجودة ومستمرة زي ما هي ،وكأن االعمال
اإلرهاببيةمبتحصلش ف شوارع المدينة اللي رايحيينجايين فيها.
أنا من البلد اللي لو حسبت عدد مواطنينها منذ  2013ممن قتلوا سواء برصاص األمن الخاطيء
وقصفه ،أو برصاص واغتياالت اإلرهابيين..هتالقيه يفوق عدد المجندين والظباط اللي استشهدوا
طول الفترة دي ،ومحدشبرضو جاب سيرتهم زي اخواتهم ف رجال األمن.
أنا من البلد اللي فيها أكبر عدد معتقلين من محافظات الجمهورية ،وباقي شبابها وأهلها
بيخرجوا من بيوتهم مش عارفين إذا كانوا هيرجعوا أو أل.
أنا من البلد اللي رغم كل ما ذكرته فوق وحضرتك قرأته ..لم يفقد أهلها وطنيتهم لحظة واحدة،
وال باعوا نفسهم وضمائرهم تحت أي ضغوط ..مهما كان حالة السخط والقرف من اللي
بيحصلهم طول الفترات دي ،وعايشين ال يملكوا شيء غير الدعاء هلل ببكرة أفضل ليهم
ولعيالهم.
بكرة هحكي لعيالي ..واحكوا لعيالكم وعلموهم ..إن معنى الشرف والوطنية والرجولة ،اتلخص
في كلمتين ..أهالي سيناء..أنا من سيناء وأفتخر"http://bit.ly/1nZJxMF .

أحكام ضد التعذيب
التعذيب جريمة ال تسقط بالتقادم
في حكم تاريخي لمحكمة القضاء اإلداري باإلسكندرية ،برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد
الوهاب خفاجى ،نائب رئيس مجلس الدولة أقرت مبدأ جديدا في قضايا التعذيب التي يرتكبها
بعض ضابط الشرطة ضد أحد المواطنين ،بتأكيدها على أن التعذيب جريمة التسقط بالتقادم
وخطأ شخصي جسيم للضابط يتجاوز حدود المخاطر العادية للوظيفة بصورة بشعة يستوجب
التعويض من ماله الخاص وليس من مال الوزارة لخرقه أحكام الدستور ،فضال عن محاكمته
جنائيا وإلزام وزير الداخلية بإحالة من يثبت في حقه التعذيب لمجلس تأديب لمحاكمته تأديبيا.
كانت محكمة القضاء اإلداري باإلسكندرية الدائرة األولى ،برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد
الوهاب خفاجى ،نائب رئيس مجلس الدولة ،قضت اليوم ،في الدعوى األصلية التي أقامها
المواطن أبو الخير يسن أبو الخير ،ضد وزير الداخلية للمطالبة بالتعويض مائتي ألف جنيه عن
قيام الضابط محمد أحمد زايد بمديرية أمن البحيرة بتعذيبه ،بقبول الدعوى شكال.
كما رفضت المحكمة طلب ذات المدعى ،إلزام وزير الداخلية بتعويضه عما ذكره من تعرضه
للتعذيب على يد الضابط لحفظ النيابة العامة المحضر اإلداري رقم  5397لسنة  2004إداريايتاى
البارود لعدم كفاية األدلة وعدم ثبوت دليل التعذيب وألزمته مصروفاتها.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها إن اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو
العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة اعتمدتها الجمعية العامة لألمم المتحدة بالقرار
 46/39المؤرخ في  10ديسمبر 1984والتى دخلت حيز النفاذ في  26يونيه  1987تقرر تعزيز
احترام حقوق اإلنسان وحرياته األساسية ومراعاتها على مستوى العالم ،ومراعاة منها المادة
 5من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والمادة  7من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية
والسياسية.وأضافت الحيثيات أن كلتا المادتين تنصان على عدم جواز تعرض أحد للتعذيب أو
المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة ،ومراعاة منها أيضا إلعالن حماية جميع
األشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو
المهينةالذي اعتمدته الجمعية العامة ،وقد أقرت مصر االتفاقية وفقاً للقرار الجمهوري  154في
 6إبريل  1986ونُشرت في الجريدة الرسمية المصرية في  7يناير  1988ودخلت حيز النفاذ في
 25يوليو 1986واصبحت من ثم قانونا من قوانينهاhttp://bit.ly/23jlclb.

القاضي ناجي شحاتة فقد «الحيدة» بنفيه التعذيب في السجون
قالت محكمة االستئناف في حيثيات حكمها بقبول طلب
الرد المستشار ناجي شحاتة المقدم من دفاع المتهمين
في قضية خلية أوسيم ،إنه "من المقرر أن مبدأ حياد
القاضي يتأسس على قاعدة أصولية قوامها وجوب
اطمئنان المتقاضي إلى قاضيه الطبيعي ،وأن قضاءه ال
يصدر إال عن الحق وحده دون تحيز أو هوى حسبما
صرحت األحكام التشريعية المنظمة لشؤون القضاء،
بتدعيم وتوفير هذه الحيدة كما لم تغفل عن حق
المتقاضي إذا كان لديه أسباب تؤدي إلى مظنة التأثير في هذه الحيدة ،أن يجد طريقه ليحول
دون من قامت في شأنه تلك المظنة".وأضافت الحيثيات" :ومن ثم فيكون من حق أي متهم رد
القاضي عن نظر نزاع بعينه كحق من الحقوق األساسية التي ترتبط بالعدالة".تابعت" :واستند
طلب الرد إلى أن المستشار ناجي شحاتة أدلى بحديث إلى جريدة "الوطن" نفي فيه وجود
تعذيب بالسجون ،األمر الذي يعد إفصاحا عن توجهه ،خاصة وأن المتهم مقدم طلب الرد تعرض
بالفعل للتعذيب داخل سجن األمن المركزي ،وحيث أن المستشار ناجي شحاتة كون عقيدة
بنفيه وقائع التعذيب األمر الذي يفقده صالحية نظر القضية والفصل فيها وحيدته".وأوضحت
الحيثيات أن "الثابت من االطالع على المستندات المقدمة من طالب الرد والتي لم ينكرها
القا ضي المطلوب رده محمد ناجي شحاتة ،والذي أعلن بتصريحه الصحفي في جريدة الوطن
بعبارات صريحة دون لَبْس أو غموض ،أنه ال توجد بالسجون تعذيبا نهائيا".

وتابعت "وإذا كان الثابت من االطالع على مستندات طلب الرد أن المتهم محمد فوزي عبد
العاطي في قضية خلية أوسيم ومحاميه وبعض أفراد أسرته أبلغوا النيابة العامة بالتضرر من
التعدي عليه بالضرب إبان احتجازه بالسجن ،وقت التحقيق وندبت النيابة العامة حين ذاك
الجهات الصحية التي وقعت الكشف الطبي عليه ،وتحرر تلك التقارير الطبية التي أثبتت تعرضه
للتعذيب ،ومدى صحة التقارير الطبية وكيفية حدوثها إال أن تلك الوقائع المدعاة هي دفاع
للمتهم يتعين الفصل فيها بموضوعية وحيدة ودون تحيز".
وأوضحت الحيثيات ،أنه "إذا كانت المحكمة تستخلص من العبارات التي تحدث بها المستشار
ناجي شحاتة أن مظنة عدم توافر الحيدة لديه ،بما يثير عدم اطمئنان المتهم إلى قاضيه
ا لطبيعي وأن حكمه لن يصدر عن حق وإنما سيصدر بتحيز وميل بما يكون معه طلب الرد قد
وافق صحيح الواقع والقانون متعينا قبوله".
وانتهت المحكمة إلى ما تقدم فيتعين عليها القضاء بقبول طلب الرد ،ضد القاضي ناجي شحاتة
عن نظر الجناية رقم  14016لسنة  2015أوسيم ،المقيدة برقم  2719جنايات كلي شمال
الجيزة،كانت الدائرة  28مدني بمحكمة استئناف القاهرة قضت قبول طلب الرد المقدم من دفاع
المتهمين في "خلية أوسيم" ضد المستشار محمد ناجي شحاتة رئيس محكمة جنايات
الجيزة ،وذلك إلبدائه رأي في القضية قبل الفصل فيها.صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد
لبيب سماح ،وعضوية المستشارين عاطف محمود وحسن أحمد إبراهيم.
http://bit.ly/1Qpttia
7سنوات لضابط و 5سنين لـ 5مخبرين لفقوا قضية مخدرات لموظف وقتلوه بالصف
قضت الدائرة  13بمحكمة جنايات الجيزة ،برئاسة المستشار محمد عوض هللا ،بسجن ضابط
شرطة كان يعمل معاون مباحث بقسم شرطة الصف  7سنوات ،ومعاقبة  5المخبرين  5سنوات
مع الشغل ،التهامهم بقتل مواطن مع سبق اإلصرار عمدا ،وحيازتهم أسلحة وذخيرة ومخدرات
دون وجه حق .ترجع أحداث القضية عندما توجه معاون مباحث الصف لمنزل مواطن من ناحية
عرب أبو ساعد التابعة لمركز شرطة الصف ،معتقدا أنه تاجر مخدرات للقبض عليه ،وتبين بعد
ذلك أن المواطن موظف بشركة كهرباء ،رفض فتح باب منزله وطلب من الضابط أن يظهر إذن
النيابة العامة ،فأطلق معاون المباحث أعيرة نارية على باب المنزل اخترقت إحداها باب منزله
وأصابت المجني عليه في بطنه ،ولقي مصرعه في الحال .وعندما اكتشف معاون المباحث أنه
أخطا وأن المجني عليه ليس تاجر المخدرات المطلوب القبض عليه ،وإنما شخص آخر أسرع
إلى النيابة العامة للحصول على إذن مزور للقبض على تاجر مخدرات بنفس عنوان المجني
عليه ،بحجة أنه متهم ،وجهز كميات من الحشيش وفرد خرطوش جلبها ووضعها هو والمخبرين
بجوار جثة المجني عليه داخل شقته إلثبات تهمة حيازته للمخدرات واألسلحة ،وأنه توفى
نتيجة تبادل إطالق النار مع القوة األمنية .اكتشفت نيابة حوادث جنوب الجيزة التي باشرت
التحقيقات حقيقة الواقعة وأحالت معاون المباحث والمخبرين إلى محكمة جنايات الجيزة ،بتهمة
قتل مواطن عمدا وحيازة مواد مخدرة وسالح بدون وجه حق وأصدرت المحكمة قرارها المتقدم.
http://bit.ly/1PJ9QNr
إحالة "ضابط أكتوبر" للجنايات بتهم استغالل النفوذ والتزوير والتعدي على سائق
أمرت نيابة أول أكتوبر ،برئاسة المستشار أحمد حامد ،اليوم ،بإحالة ضابط بإدارة الطرق والمنافذ
للجنايات؛ بتهمة ارتكاب جريمة استغالل النفوذ ،والتعدي على سائق ،وحيازة مواد مخدرة،
والتزوير في محرر رسمي ،تمهيدا لمحاكمته.وكشفت التحقيقات ،التي أشرف عليها المحامي
العام األول لنيابات جنوب الجيزة ،أن الضابط المتهم اختلف مع السائق على أولوية المرور،
وهدده وتعدى عليه بالقول ،وحرر محضرا يفيد أنه ضبط السائق وبحوزته مخدر الهيروين ،غير أن
التحريات والتحقيقات أكدت عدم صحة الواقعة الواردة بالمحضر المحرر ،وأن السائق ليست له
صلة بالمواد المخدرة المضبوطة.وبمواجهة الضابط أمام النيابة أنكر االتهامات المنسوبة إليه،
وأثبتت التحريات أن خالفا نشب بين الضابط وسائق على أولوية المرور ،تطورت لمشادة كالمية
بينهما ،ما دفع األول الصطحاب الثاني لقسم أول أكتوبر ،وتحرير محضر اتهمه فيه بحيازة مادة
مخدرة "هيروين".وأضافت التحريات عدم صحة المحضر ،وأن الضابط اختلق التهمة ،وتم توجيه
عدة اتهامات له أبرزها استغالل نفوذ ،وتزوير محضر رسمي ،وحيازة مواد مخدرة .وكان قاضي
المعارضات بمحكمة أكتوبر أمر بإخالء سبيله بكفالة  20ألف جنيهhttp://bit.ly/23jmEUE.

إحالة "ضابط الركوع" للجنايات بتهمة إطالق الرصاص على مهندس في الشيخ زايد
أحال المستشار أحمد حامد ،رئيس نيابة أول أكتوبر ،اليوم ،نقيب شرطة المعروف إعالميا
بـ"ضابط الركوع" للجنايات ،بتهمة إطالق الرصاص على مهندس بالشيخ زايد؛ تمهيدا لمحاكمته.
ووجهت النيابة ،بإشراف المحامي العام األول لنيابات جنوب الجيزة الكلية ،للضابط تهمة الشروع
في قتل المجني عليه ،بعدما أفاد التقرير الطبي األولى إصابة المهندس برصاصة في الكتف
أحدثت فتحتي دخول وخروج.وكشفت التحقيقات أن مشاجرة نشبت بين الضابط المتهم
والمجني عليه ،بسبب الخالف على أولوية المرور ،أخرج على أثرها األول سالحا ناريا وأطلق
الرصاص على الثاني ،ما أدى إلى إصابته .وكان قاضي المعارضات أمر بإخالء سبيله بكفالة 50
ألف جنيهhttp://bit.ly/1PnibMu.

