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 خالل أبریل   الداخلیة واملؤسسات األمنیة وزارة  أخبار     

 والشأن الحقوقي املصري   سجون واملعتقالت أخبار ال    

 أخبار انتهاکات الشرطة ضد املواطنین خالل شهر    

 تتعلق بالشأن األمني املصري  منوعات ومختارات     

https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
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 المرصد األمـني

الشأن األمني یرصد  تقریر

 والحقوقي املصري 

 إعداد

 فریق املرصد

 

 "وعى صناع الوعي"

، امینـمضو ،ات إعالمیةـخدم"

 اتیةـدیة ومعلومـاریر رصـتقو

  "الکتبونشر  وطبع، وتحلیلیة
 

 املرصد بوابات

 المرصد المصـرى

 يالمرصد المغارب
 

 املرصد منصات

 facebook.com/AlMarsad 
 twitter.com/Almarsad_uk 
 Al Marsad 

 @Al Marsad 

 +905466624440 
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https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
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عىل عدة محاور نبدأها برصد األخبار املنشورة عن وزارة الداخلية واملؤسسات مرص األمنية    أخبار  املرصد األمنى  يجمع

خالل  . وذلكمنوعةمختارة و أخبار الرشطة، ونختم ب وم�رسات ألخبار القضائية والحقوقيةلاألمنية، تعقبها تغطية 

 : 2020شهر أبريل 

 أخبار الداخلیة واملؤسسات األمنیة 

 (الوطن) السیسي: الداخلیة لوحدها قادرة تنفذ حظر التجوال 

قال السييس، إنّه أّرص عىل إرشاف وزارة الداخلية وحدها عىل تنفيذ حظر التجوال، مؤكًدا: "عارف إنها قادرة عىل تنفيذه 

تفقده عنارص ومعدات أطقم القوات املسلحة املخصصة واملعاونة للقطاع املد� يف مكافحة   بقوة وكفاءة"، وأضاف خالل

 ف�وس كورونا: "قلت الجيش مينزلش معاهم، ووزارة الداخلية تكفي متاًما".

 (بوابة األخبار)الداخلیة تطبق حظر التنقل دون التماس أعذار للمخالفین 

يوماً أخرى، تطبيقاً لحظر الحركة   15تعزز وزارة الداخلية من تواجدها يف الشوارع وامليادين واملحاور الرئيسية عىل مدار  

أبريل، مع تنفيذ  23الداخلية قواتها يف كافة ربوع البالد، حتى عىل الطرق، بناًء عىل قرار رئيس مجلس الوزراء، وتنرش 

تكليفات رئيس الوزراء لوزارة الداخلية بااللتزام بتطبيق حظر التنقل يف الثامنة مساًء دون أعذار ملن يتخلف عن تطبيق 

 القرار. 

 (الرشوق) حرکة تنقالت محدودة يف أمن الجیزة 
أجرى اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة حركة تنقالت محدودة، حيث تم نقل العقيد أحمد الوتيدي من رئيس 

ل مديرا للعالقات العامة مباحث مرور الجيزة، إىل مفتش مباحث قطاع غرب الجيزة، ك� تم تصعيد العقيد أحمد ج�

 واإلعالم باملديرية، خلفا للعقيد وليد عبد الحي.

 (اليوم السابع) بیان الداخلیة: مقتل املقد محمد الحويف وإصابة املقدم الشموتي
سلحة يعتنق عنارصها كشفت وزارة الداخلية ىف بيان لها، أنه وردت معلومات لقطاع األمن الوطني عن وجود خلية م

املفاهيم التكف�ية تستغل عدة أماكن لإليواء برشق وجنوب القاهرة كنقطة انطالق لتنفيذ عمليات مسلحة بالتزامن 

مع أعياد املسيحي�، حيث تم رصد عنارص تلك الخلية والتعامل معها، م� أسفر عن مرصع سبعة عنارص مسلحة، عرث 

ك� أسفر التعامل عن مقتل   -  ح خرطوش، وكمية كب�ة من الذخ�ة مختلفة األع�ة).سال  4بنادق آلية،  6بحوزتهم عىل (

 املقدم محمد الحويف بقطاع األمن الوطني وإصابة ضابط آخر "معتصم الشمويت" وفردين من قوات الرشطة.

 (الوفد)   إصابة املقدم معتصم الشموتي يف معرکة خلیة األمیریة اإلرهابیة
أصيب املقدم معتصم الشمو�، ضابط بالقوة األمنية املنفذة لعملية اقتحام وكر الخلية اإلرهابية باألم�ية، 

 قة يف القدم، خالل تبادل إطالق نار مع العنارص املسلحة.بطل

 (بوابة األخبار) «املهمة».. أغنیة تظهر قدرات الشرطة 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.elwatannews.com/news/details/4688489
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3029597/1/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%84..-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%82-%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A3%D8%B9%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%86
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12042020&id=d4add776-5aa8-4b07-a49f-4b7f2909f4ec
https://www.youm7.com/story/2020/4/14/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D8%B7%D8%B7%D8%AA-%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B9/4725715
https://alwafd.news/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D9%88%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7/2915094-%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://alwafd.news/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D9%88%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7/2915094-%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://alwafd.news/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D9%88%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7/2915094-%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3033181/1/-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A9-..-%D8%A3%D8%BA%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B8%D9%87%D8%B1-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA--%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
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يدة بعنوان "املهمة"، تظهر نرشت الصفحة الرسمية، لوزارة الداخلية، عىل موقع التواصل االجت�عي فيسبوك، أغنية جد

 تحمل رجاالت الرشطة خالل التدريبات الشاقة، ملواجهة التحديات واإلرهاب الذي تواجهه البالد.  

 (الرشوق) أغنیة «هنا مصر» تبرز دور الداخلیة يف التصدي لفیروس کورونا والجریمة 
بث قطاع اإلعالم والعالقات بوزارة الداخلية عىل الصفحة الرسمية للوزارة الداخلية عىل موقع التواصل االجت�عي 

"فيسبوك" وموقع يوتيوب، فيديو غنايئ بعنوان "هنا مرص" يوضح دور الرشطة يف التصدي لف�وس كورونا وح�ية 

 وطن واملواطن والتصدي للجر�ة الجنائية واإلرهابية والجر�ة.ال

 (بوابة األخبار) الداخلیة تواصل عملیات التعقیم بالسجون 
واصلت أجهزة وزارة الداخلية تطه� وتعقيم مقرات األقسام واملراكز واملنشآت الرشطية، وإتاحة استقبال متعلقات نزالء 

السجون وتبادل الرسائل بينهم وأرسهم عقب تعقيمها، يف نفس السياق أعلنت الوزارة عرب بيان رسمي اليوم: مواصلة 

تطه� الوقايئ وفق الربنامج الزمنى املعد، لح�ية العامل� بكافة أقسام ومراكز الرشطة واملرتددين  عمليات التعقيم وال

من املواطن� عليها وكذا املنشآت الرشطية والسجون عىل مستوى الجمهورية حيث تم توزيع الك�مات الطبية واملواد 

 ها للمواطن�.املطهرة عىل العامل� باألقسام واملراكز الرشطية وكذا توف� 

 (العريب الجديد) "خلیة األمیریة" يف القاهرة: تعددت الروایات والحقیقة غائبة 
ذي راح ضحيته أحد ضباط جهاز األمن عقب حادث تبادل إطالق النار يف منطقة األم�ية بالعاصمة املرصية القاهرة، ال

الوطني يف وزارة الداخلية، بعد اشتباكات دامت لعدة ساعات، باإلضافة إىل سبعة آخرين، "قالت الوزارة إنهم مجمل 

عدد خلية مسلحة تتحصن يف املنطقة"، اتجهت األنظار إىل تنظيم "والية سيناء"، املوايل لتنظيم "داعش"، نظراً ألن وزارة 

ية مل تُرش يف بيانها إىل مسؤولية ج�عة "اإلخوان املسلم�" عنه، سواء بشكل مبارش أو غ� مبارش، ك� جرت الداخل

العادة. ونسبت الهجوم عىل قوات األمن إىل مجموعة تحمل أفكاراً تكف�ية، وتهدف إىل تنفيذ هج�ت يف املناسبات 

 أمس الخميس مل يصدر أي تعليق عن التنظيم.الدينية لألقباط، حسب الرواية الرسمية. لكن حتى مساء 

 (الرشوق) وزیر الداخلیة یبعث برقیة تهنئة لتواضروس الثاني  
 نئة لتوارضوس الثا� " " مبناسبة االحتفال بعيد القيامة املجيد.بعث وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، برقية ته

 (الرشوق) من «کلنا واحد»    12الداخلیة تواصل تفعیل املرحلة 
رحلة الثانية عرش من مبادرة "كلنا واحد" بعدد من فروع كربى السالسل التجارية عىل مستوى أطلقت وزارة الداخلية، امل

الجمهورية لتوف� مختلف السلع بأسعار مخفضة، والتي انطلقت بدًءا من مطلع أبريل الجاري واملقرر أن 

 تستمر حتى نهاية األسبوع األول من شهر رمضان املبارك.

 (بوابة األخبار) لون بالیوم العربي لضحایا اإلرهاب وزراء الداخلیة العرب یحتف
الداخلية العرب باليوم العريب للتوعية بآالم ومآيس ضحايا األع�ل اإلرهابية، تحتفي األمانة العامة ملجلس وزراء  

والذي يُصادف الثا� والعرشين من شهر أبريل من كل عام، وهو نفس التاريخ الذي اعتمدت فيه االتفاقية 

 م.1998عام  العربيـة ملكافحة اإلرهاب من قبل مجليس وزراء الداخلية والعدل العرب يف اجت�عه� املشرتك  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=15042020&id=da1117c4-b325-4bd8-9d6b-ede274101265
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3033496/1/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%82%D9%8A%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%87%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://www.alaraby.co.uk/politics/2020/4/16/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%BA%D8%A7%D8%A6%D8%A8%D8%A9
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=17042020&id=c7b0abf2-eca2-4e62-a5ec-9ced001bb55c
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=20042020&id=34c3ece2-ec99-45d7-b39d-bf949eb77cd3
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3036411/1/%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D9%8A%D8%AD%D8%AA%D9%81%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%89-%D9%84%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88%D9%85%D8%A2%D8%B3%D9%89-%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8
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 (بوابة األخبار) وزیر الداخلیة یرسل برقیة تهنئة للسیسي بمناسبة شهر رمضان 
 محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة للسييس، مبناسبة حلول شهر رمضان املبارك. بعث اللواء

 لرشوق) (اطالبا وطالبة معاوني األمن   1262وزیر الداخلیة یصدق یلع تخریج 
طالبا  1135صدق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية عىل تخريج الدفعة الثالثة من طلبة "معاو� األمن" بإج�يل 

طالبة، وأناب وزير الداخلية مساعده لقطاع التدريب، لحضور حفل تخريج طلبة الدفعة الثالثة مبقر معهد  127و

 يادات األمنية.معاو� األمن"بوادي النطرون"، بحضور عدد من الق

 (املرصي اليوم) «الداخلیة» توزع مساعدات رمضانیة یلع املواطنین 
وجهت وزارة الداخلية قوافل إنسانية إىل املحافظات، لتوزيع مساعدات مبناسبة حلول شهر رمضان املعظم، ضمن 

«كلنا واحد»، وتفعيالً للدور املجتمعي لوزارة الداخلية، من خالل تبنى وتدعيم املبادرات واألنشطة الخ�ية، مبادرة 

 وقامت مديريات أمن الجيزة، البح�ة، الوادي الجديد، األقرص، بتوزيع كرات� سلع غذائية.

 (العريب الجديد) مصر تواصل تخفیف اإلجراءات االحترازیة رغم انتشار کورونا 
مايو املقبل، يف    3أعلنت وزارة الداخلية املرصية البدء يف تجديد تراخيص تسي� جميع أنواع السيارات اعتبارا من األحد  

التي تم اتخاذها ملواجهة انتشار وباء كورونا، عىل الرغم من  إشارة جديدة لتخفيف اإلجراءات االحرتازية املحدودة 

وقالت وزارة الداخلية يف بيان، إنها تهيب بجميع املواطن� املرتددين عىل وحدات  الزيادة املضطردة يف أعداد املصاب�.

لدخول، وأنها ستعلن الحقاً املرور االلتزام بكافة اإلجراءات الوقائية واالحرتازية، ورضورة ارتداء الك�مة كرشط أساس ل

 عن مواعيد فتح باقي الخدمات للمواطن�.

 (بوابة األخبار) وزیر الداخلیة یؤکد أهمیة العمل املشترك لدفع املسیرة الوطنیة 
وفيق وزير الداخلية، وزير القوى العاملة محمد سعفان، وجبايل املراغي رئيس االتحاد العام لنقابات هنأ اللواء محمود ت

خالل برقيتي تهنئة بعثه� للوزير ورئيس -ع�ل مرص مبناسبة االحتفال السنوي بعيد الع�ل، وأكد وزير الداخلية 

اح ودفع املس�ة الوطنية للمزيد من التقدم واالرتقاء.. أهمية قيمة العمل املشرتك وتضافر الجهود إلدراك النج  -االتحاد

معربًا عن أصدق التها� من هيئة الرشطة لجميع األخوة واألبناء ع�ل مرص األوفياء، ووجه وزير الداخلية التحية 

يق نهضة لجميع ع�ل مرص ىف يوم عيدهم بقوله "نسأل املوىل عز وجل أن يوفقنا جميعاً لالضطالع مبسئولياتنا ىف تحق

 أمتنا املرصية.. إنه تعاىل نعم املوىل ونعم النص�. وكل عام وأنتم بخ�.".

 (الرشوق) وزارة الداخلیة تنعی شهداء القوات املسلحة 
تنعى وزارة الداخلية شهداء القوات املسلحة األبطال، الذين استشهدوا اليوم جراء انفجار عبوة ناسفة بإحدى 

املركبات املدرعة جنوب مدينة برئ العبد.. ك� تتوجه بالدعاء إىل املوىل عز وجل لرسعة الشفاء للمصاب�، وتؤكد 

ن هذه املحاوالت الفاشلة لن توقف جهود رجال القوات املسلحة الباسلة ىف الدفاع عن وزارة الداخلية عىل أ 

 مقدرات الوطن.

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3036405/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B1%D8%B3%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%87%D9%86%D8%A6%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=23042020&id=1bb10963-264b-4909-a582-d95f325c5885
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=23042020&id=1bb10963-264b-4909-a582-d95f325c5885
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=23042020&id=1bb10963-264b-4909-a582-d95f325c5885
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1971453
https://www.alaraby.co.uk/society/2020/4/28/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%AA%D8%AE%D9%81%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3039969/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83-%D9%88%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=30042020&id=172630cf-64e2-452b-9a2c-fec8bed637d0&utm_source=Speakol_Ads&utm_medium=referral
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 (الوطن) بعد عرضه يف "االختیار"  2013وزیر الداخلیة السابق یروي محاولة اغتیاله 
م وزير الداخلية السابق، إنه حريص عىل متابعة مسلسل االختيار، الذي يروي س�ة الشهيد قال اللواء محمد إبراهي

أحمد منيس، أحد أبطال القوات املسلحة، مشيدا باملسلسل وتأث�ه عىل املرصي�، وقال إبراهيم يف ترصيحات لـ"الوطن"، 

يل الحقيقة للحادث، بأنه كان يف طريقة للعمل، إنه تابع مشهد املحاكاة الستهدافه ك� جاء يف املسلسل، راويا التفاص

مثل أي يوم، ثم حدث االنفجار، وقال إنها كانت لحظة صعبة للغاية، وقت وقوع االنفجار، خاصة بعد إصابة عدد ممن 

 رافقوه، وأكد عىل أنه تلقى اتصاال من السييس لالطمئنان عليه، ثم جرى االتفاق عىل بعض اإلجراءات الداخلية.

 لسجون واملعتقالت مرصد ا

 ) 21(عريبمطالب حقوقیة باإلفراج عن معتقلة مصریة بعد انتشار کورونا  
طالبت منظمتان حقوقيتان باإلفراج عن املعتقلة املرصية سمية ماهر، يف ظل انتشار ف�وس كورونا املستجد، ويف ظل 

وقالت التنسيقية املرصية  لصحية داخل محبسها بسجن القناطر مبحافظة القليوبية (ش�يل القاهرة).تدهور حالتها ا

للحقوق والحريات، يف بيان لها، إن "املعتقلة سمية ماهر حز�ة ال تزال تعا� من تدهور حالتها الصحية، حيث تعا� 

 ، ك� تعا� أيضا من التهابات يف مفاصل الركبة".من القولون العصبي، وارتجاع املريء، والتهابات حادة يف املعدة

 (العريب الجديد) وفاة شاب بسجن املنیا بمصر نتیجة اإلهمال الطبي 
أعلنت التنسيقية املرصية للحقوق والحريات، أن املعتقل الشاب أحمد سيد تو�، لفظ أنفاسه األخ�ة داخل محبسه 

بسجن املنيا شديد الحراسة، نتيجة اإله�ل الطبي املتعمد بحقه وظروف الحجز غ� اآلدمية التي تفتقر إىل أبسط 

وقالت التنسيقية "يأيت ذلك بالتزامن مع دعوات اإلفراج عن السجناء  مقومات الحياة من طعام وتهوية ونظافة وعالج.

)، ملا تشهده السجون 19لوقاية من ف�وس كورونا الجديد (كوفيد  واملحتجزين يف السجون ضمن اإلجراءات االحرتازية ل

 من نسبة تكدس مرتفعة وأماكن احتجاز غ� آدمية ما يجعلها بيئة خصبة للتحول إىل بؤرة النتشار الوباء".

 ) 21(عريب"الدولي للصحافة" یدعو لإلفراج عن الصحفیین املعتقلین بمصر  
دعا املعهد الدويل للصحافة السلطات املرصية، إىل اإلفراج عن جميع الصحفي� املحتجزين وسط مخاوف من انتشار 

صحافيا يف سجون  60ف�وس كورونا املستجد يف السجون، الفتا إىل أن الصحفي� املُحتجزين يبلغ عددهم أكرث من 

تلفة تتسم بتكدس األعداد، وبها مرافق طبية غ� مالمئة عىل اإلطالق، وال يستطيع السجناء الحصول عىل الرعاية مخ

الطبية، وأضاف التقرير أن "السلطات املرصية أفرجت الشهر املايض عن عدد قليل من قادة املعارضة من السجن يف 

نسان ما زالوا يعانون يف السجون املعرضة لخطر أعقاب تفيش وباء كورونا، لكن الصحفي� ونشطاء حقوق اإل 

 العدوى، عىل الرغم من احتجازهم ألسباب زائفة ذات دوافع سياسية".

 ) 21(عريب"صباحي" یدعو السیسي لإلفراج عن السجناء وتشکیل لجنة خبراء 
لسيايس املرصي، حمدين صباحي، السييس إىل اإلفراج عن املعتقل� وسجناء الرأي، دعا املرشح الرئايس السابق وا

وقال  وتشكيل لجنة خرباء التخاذ حزمة إجراءات لح�ية البرش واالقتصاد خالل أزمة ف�وس كورونا املستجد.

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.elwatannews.com/news/details/4726665
https://arabi21.com/story/1257449/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%83
https://www.alaraby.co.uk/society/2020/4/1/%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D8%B4%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A
https://arabi21.com/story/1258021/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://arabi21.com/story/1258684/%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D9%8A-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%AE
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رئيس الجمهورية صباحي يف خطاب وّجهه، السبت، إىل السييس: "هذا نداء من القلب والعقل من مواطن مرصي إىل 

 يف ظل محنة تخيم عىل الوطن والعامل، تنذر بأوخم العواقب، لكنها قد تستنهض أنبل الفضائل".

 ) 21(عريباألمم املتحدة تدعو مصر لإلفراج عن املعتقلین خوفا یلع حیاتهم 
سان باألمم املتحدة، السلطات املرصية إىل اإلفراج عن املعتقل� خوفا عىل حياتهم دعت املفوضية السامية لحقوق اإلن

وقالت: "يف ح� أن الوضع ال �كن  سج� مرصي. 114,000من االنتشار الرسيع لف�وس كورونا املستجد ب� أكرث من 

السجون يف مرص وخطر االنتشار  مقارنته بأي شكل من األشكال بسوريا، إال أننا مع ذلك قلقون للغاية بشأن اكتظاظ

الرسيع لف�وس كورونا، لذلك نحث الحكومة املرصية عىل أن تحذو حذو الدول األخرى يف جميع أنحاء العامل وإطالق 

 رساح املعتقل� من غ� املتهم� يف قضايا العنف، ومن هم رهن التحقيق".

 (العريب الجديد) هکذا استجابت مصر لتوصیات احتواء کورونا يف السجون 
في� تناشد املنظ�ت العاملية، مثل منظمة الصحة العاملية والصليب األحمر الدويل، وغ�ها من املنظ�ت، لرضورة 

نا املستجد والوقاية منه يف السجون، قطعت السلطات املرصية األمل لدى آالف األرس بإصدار قانون احتواء وباء كورو 

جديد إللغاء اإلفراج الرشطي عن املتهم� يف قضايا عدة، منها قضايا التجمهر واإلرهاب، والتي أودت بآالف املعارض� 

 يف السجون املرصية.

 (صدى البلد) متهما بنشر أخبار کاذبة   35إخالء سبیل 
حرص أمن دولة عليا التهامهم  2020لسنة  558مته� عىل ذمة القضية رقم  ٣٥قررت نيابة أمن الدولة إخالء سبيل 

 أمن دولة  حرص 2020لسنة  558بنرش أخبار وبيانات كاذبة. وأسندت النيابة للمتهم� يف تلك القضية التي تحمل رقم 

عليا ارتكاب جرائم االنض�م إىل ج�عة أنشئت عىل خالف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إىل تعطيل أحكام 

 الدستور والقوان� ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من م�رسة أع�لها ونرش أخبار وبيانات كاذبة.

 ) 21(عريبسجون مصر وکورونا  

 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://arabi21.com/story/1258275/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%AE%D9%88%D9%81%D8%A7-%D8%B9
https://www.alaraby.co.uk/politics/2020/4/3/%D9%87%D9%83%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%88%D9%86
https://www.elbalad.news/4269237
https://arabi21.com/story/1258766/%D8%B3%D8%AC%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
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 ) 21(عريبمنظمات تدعو لتغلیب املصلحة اإلنسانیة يف أزمة کورونا بمصر 
دعت منظ�ت حقوقية مرصية الحكومة إىل "تفعيل النصوص القانونية الخاصة باإلفراج عن السجناء، يف ظل انتشار 

، يف بيان مشرتك لهم، ودعوا وباء كورونا، خاصة اإلفراج الصحي، وإخالء سبيل املحبوس� احتياطيا بتداب� احرتازية".

رئاسة الجمهورية إىل "استع�ل سلطاتها القانونية، يف إصدار عفو شامل عن املحكوم عليهم من السجناء، مّمن قضوا 

 نصف املدة أو ثالثة أرباعها"، مؤكدين أن "هذا الوباء يف حال تفشيه يف مرص، سيحصد أرواحا غ� قليلة".

 (اليوم السابع) و بالدقهلیة متهما أحداث قریة شبرا البه  23حبس 
سيدات، جميعهم من أهايل قرية   4مته�، بينهم    23أمر املستشار محمد حفني، رئيس النيابة الكلية باملنصورة، بحبس  

يوما عىل ذمة التحقيقات يف واقعة منع دفع جث�ن الدكتورة سونيا عارف املتوفاة   15شربا البهو التابعة ملركز أجا، ملدة  

 ووجهت النيابة العامة للمتهم�، التجمهر واإلرهاب ومقاومة السلطات.بف�وس كورونا، 

 ) 21(عريبکورونا.. التحالف الوطني املصري یطالب باإلفراج عن السجناء  
ي عن السجناء، ويف مقدمتهم سجناء الرأي، واملرىض، وكبار السن، وهو طالب التحالف الوطني املرصي باإلفراج الفور 

األمر الذي اعتربه أولوية قصوى، خاصة يف ظل ما تعانيه السجون ومراكز االحتجاز من تكدس كب� وافتقاد ألبسط 

ملواجهة هذا الوباء أدوات الرعاية الصحية، وأكد التحالف الوطني املرصي أنه " يف هذا الظرف التاريخي، ال سبيل لنا 

بعد الله سوى األخذ باألسباب للوقاية والعالج"، داعيا املنظ�ت الدولية لالضطالع بدورها يف إلزام النظام بالحفاظ عىل 

من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان)، وحق التمتع بالخدمات الصحية  3حق الحياة للمرصي�، وخاصة السجناء (املادة 

 )، وذلك لجميع املرصي� دون متييز".15ملادة والعالج واملأكل (ا

 )21(عريب ملاذا یصر السیسي یلع عزل املعتقلین بمصر عن العالم؟ 
 أكد بعض أهايل املعتقل� املرصي� أن السلطات املرصية قامت بعزل ذويهم عن العامل متاما ألكرث من شهر، حيث ال 

زيارات، وال إدخال أطعمة أو أدوية أو أدوات نظافة أو مطهرات، إىل جانب رفض إدارة السجون استالم الخطابات 

مارس املايض، بتعليق  9يوما عىل قرار وزارة الداخلية املرصية، الصادر يف  34املكتوبة للمعتقل� من ذويهم، ومر نحو 

نتشار ف�وس كورونا املستجد، وذكرت زوجة املحامي والحقوقي الزيارات بجميع السجون وأماكن االحتجاز بسبب ا

" رفضت استالم خطاب كتبته لزوجها، 2، محمد الباقر، أن سلطات سجن "العقرب2019املعتقل يف األول من أكتوبر 

 مؤكدة أن خطاب الدولة املعلن عكس ما يحدث بالسجون متاما.

 (الجزيرة) سجون مصر بینهم باسم عودة.. مئات األطباء وخبراء الصحة يف
ة وسط نقص طبيبًا بالسجون املرصي 430كشف تقرير حقوقي جديد ملنظمة "نحن نسجل" عن تغييب حوايل 

شديد يف عدد األطباء مبرص بسبب جائحة كورونا، ووثق التقرير مئات حاالت االعتقال يف صفوف األطباء 

أستاذًا  34طبيبات مسجونات عىل خلفية قضايا سياسية، و 9والعامل� بالقطاع الصحي املرصي، ومن بينهم 

مخفي� قرسا، ومن ب� هؤالء األطباء  من طالب الطب والتمريض محبوس� أو 21جامعيًا يف كليات الطب و

 2طبيًبا صيدليًا، و 56طبيبًا متخصًصا يف عالج الحاالت الحرجة والحميات واألمراض الصدرية، و 23أيًضا هناك 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://arabi21.com/story/1260463/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%84%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86
https://www.youm7.com/story/2020/4/12/%D8%AD%D8%A8%D8%B3-23-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%87%D9%85-4-%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA-15-%D9%8A%D9%88%D9%85%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB/4721954
https://arabi21.com/story/1260746/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A1
https://arabi21.com/story/1260857/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B9%D8%B2%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D8%A6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D8%AC%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88


  

 

8 | P a g e  

ي مـن أل د ا ص مر  ال
 April 2020 30 ||العدد األول

 

 

 

 

 

 

من خرباء األجهزة الطبية، ومنهم أيضا الدكتور "باسم عودة"، وهو واحد من أهم خرباء تصنيع أجهزة التنفس الصناعي 

 تسعى الدول بكل قوتها للحصول عىل أكرب عدد منها اآلن. يف مرص، التي

 (الجزيرة) سجینا وتحلیل کورونا لخالد داوود  460مصر: عفو عن 
سجينا مبقتىض عفو رئايس، ووفق بيان لوزارة الداخلية   460أعلنت السلطات املرصية، اليوم الخميس، قرارا باإلفراج عن  

آخرين، وذلك مبناسبة عيد تحرير   314سجينا، واإلفراج املرشوط عن    146يشمل اإلفراج بالعفو عن    املرصية، فإن القرار

أبريل، واإلفراج املرشوط يتطلب توافر عدة رشوط يتعلق بعضها بالعقوبة املحكوم بها، وبعضها   25سيناء، الذي يوافق  

ي يجب أن تتوافر يف املحكوم ذاته، ومل يتب� عىل  باملدة التي يجب أن يقضيها املحكوم بالسجن، فضال عن الرشوط الت

الفور ما إن كان السجناء املشمول� بالعفو تم اإلفراج عنهم بالفعل أم ال، ك� مل يتضح ما إذا كان بينهم سجناء عىل 

 خلفية سياسية.

 (بوابة األهرام) أحمد موسی: دومة وخالد داوود بصحة جیدة يف السجن 
قال اإلعالمي أحمد موىس، إن وزارة الداخلية تجري تحليل ف�وس كورونا للسجناء مثل أحمد دومة وخالد داوود داخل  

ا عيد أحمد دومة سليم السجن وكاله� يحصالن عىل حقوقه� كاملة وهذه هي حقوق اإلنسان، وأضاف:" يا ج�ل ي

 وبصحة جيدة ويتم إجراء تحليل ف�وس كورونا له".

 ) 21(عريبناشطا سیاسیا یلع قوائم اإلرهاب   13القضاء املصري یدرج 
ة القضية املعروفة إعالميا ناشطا سياسيا ُمعتقل� عىل ذم  13إرهاب)، بإدراج    5قضت محكمة جنايات القاهرة (الدائرة  

وشمل الحكم من املعتقل� داخل مرص كال من "زياد عبد   سنوات. 5بقضية "تحالف األمل"، عىل قوائم اإلرهاب، ملدة 

الحميد العليمي (عضو مجلس الشعب السابق)، وحسام مؤنس (املتحدث السابق باسم التيار الشعبي)، وهشام فؤاد 

ي�)، والناشط� السياسي�، أحمد متام، وك�ل سعد الدين، والناشط رامي نبيل شعت (نجل (عضو حركة االشرتاكي� الثور

وزير الخارجية الفلسطيني األسبق)، وشادي أبو زيد (مراسل برنامج أبلة فاهيتا السابق)، ومحمد عبد الرحمن مريس 

عز (رجل أع�ل). ومن املوجودين  (قيادي بج�عة اإلخوان)، واملحامي محمد أبو هريرة (حقوقي)، ومصطفى عبد امل

 خارج مرص، شمل الحكم "محمود فتحي، وأحمد محمد عبد الهادي، وعيل السيد بطيخ".

 ) 21(عريبناشطا سیاسیا یلع قوائم "اإلرهاب" بمصر  13منظمة تدین إدراج 
لعربية ملعلومات حقوق اإلنسان الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بإدراج املحامي والربملا� أدانت الشبكة ا

سنوات يف "محاكمة مل يُعلن عنها سوى القرار، م�    5اليساري السابق زياد العليمي، عىل قوائم الكيانات اإلرهابية ملدة  

 يجعلها متعسفة وغ� منصفة.

 (بوابة األهرام) جون بأسماء املحامین املتهمین رجائي عطیة یطالب مصلحة الس 
طالب نقيب املحام�، رجايئ عطية، مدير مصلحة السجون، مبوافاة النقابة العامة للمحام� بأس�ء املحام� 

، وكذا الذين أمضوا ضدهم أحكام ويقضون العقوبةاملتهم� بقضايا جنائية أو مخلة بالرشف، والذين قد صدر 

 مدة العقوبة.

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B9%D9%81%D9%88-%D8%B9%D9%86-460-%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%AF
http://gate.ahram.org.eg/News/2396784.aspx
https://arabi21.com/story/1262361/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%AC-13-%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B7%D8%A7-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87
https://arabi21.com/story/1262579/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AC-13-%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B7%D8%A7-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://gate.ahram.org.eg/News/2398224.aspx
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 (الجزيرة) فرنسا: نتابع عن کثب وضع رامي شعث بعد وضعه یلع قائمة اإلرهاب 
خارجية الفرنسية، أن باريس تتابع عن كثب وضع الناشط املرصي الفلسطيني رامي شعث، املعتقل منذ يوليو أعلنت ال

يف مرص، والذي أدرج اسمه قبل أيام عىل قامئة "اإلرهاب"، وقالت متحدثة باسم الوزارة "نتابع بانتباه خاص قضية   2019

عث"، وأضافت "تجري فرنسا والسلطات املرصية حواراً رامي شعث ونحن عىل تواصل وثيق مع زوجته سيل� لوبران ش

رصيحاً وبناء عىل صعيد حقوق اإلنسان، يتعلق خصوصاً ببعض الحاالت الفردية، ويشكل جزءاً ال يتجزأ من عالقتنا 

وهو  يف القاهرة وهو ما ذال قيد الحجز االحتياطي، 2019يوليو   5عاماً يف  48الثنائية"، واعتقل شعث البالغ من العمر 

ومنسق حركة املقاطعة وسحب االستث�رات وفرض العقوبات عىل إرسائيل يف مرص، وأدرجت   2011أحد رموز ثورة عام  

شخصاً آخر، بينهم النائب السابق زياد العليمي وهو أيضاً من رموز الثورة، عىل  12القاهرة، السبت، اسمه إىل جانب 

 .2013اإلخوان املسلم� املحظورة يف البالد منذ عام قامئة "اإلرهاب"، وتتهمهم بالتعاون مع ج�عة 

 ) 21(عريبرمضان السابع للمعتقلین بمصر.. کیف ضاعفت کورونا آالمهم؟ 
ء شهر رمضان للسنة السابعة "، عربوا فيها عن آالمهم يف قضا21أرسل أهايل املعتقل� يف مرص رسائل لذويهم عرب "عريب

"سألت نفيس هذا العام ورمضان عىل  عىل التوايل بدونهم، وآمالهم يف خروجهم لزوجاتهم وأبنائهم وآبائهم وأمهاتهم.

األبواب: وما الجديد ألسنا منذ سبع سنوات يا أحمد ننتظرك كل رمضان وندعو ونبتهل وننتظر أن يحقق الله رجاءنا إال 

ذا العام مختلفا". كانت تلك كل�ت الدكتورة منى املرصي، زوجة الدكتور أحمد عبد العاطي، مدير أ� وجدت رمضان ه

)، املعتقل يف سجون االنقالب منذ شهر آب/ أغسطس 2013 -2012مكتب رئيس الجمهورية الراحل محمد مريس (

2013. 

 (العريب الجديد) أسرة عالء عبد الفتاح تفطر أمام السجن مع استمرار إضرابه 
أكمل الناشط السيايس املرصي املعتقل، عالء عبد الفتاح، األحد، أسبوع� من اإلرضاب الكيل عن الطعام، منذ بدئه يف 

اح، عىل "فيسبوك" تفاصيل وضع عالء إبريل الجاري. وروت الناشطة السياسية منى سيف، شقيقة عالء عبد الفت 12

الصحي ومتابعاته: "اليوم أكمل عالء أسبوع� إرضاباً كلياً عن الطعام، أمي ستذهب إىل النيابة، وأنا إىل سجن طرة. 

نحاول أيضاً أن ندخل محلول تجفاف طبي، وفيتامينات، وأدوية، ومنظفات". وأفطرت شقيقة عالء ووالدته، ليىل سويف، 

م مجمع سجون طرة جنويب القاهرة، بعد محاوالت حثيثة إلدخال منظفات ومطهرات ومحلول تجفاف ورسائل األحد، أما

 له.

 )21(عريب سجینا بمصر وتجاهل للمعتقلین السیاسیین   4011إفراج عن 
رئايس، مبناسبة احتفال مرص بـ “عيد تحرير سجينا بعفو  4011أعلنت السلطات املرصية، السبت، اإلفراج عن 

عاما عىل اسرتداد أرض سيناء (ش�ل رشق) بعد انسحاب آخر جندي إرسائييل منها،  38سيناء"، يف ذكرى مرور 

"، أن جميع املعتقل� املفرج عنهم جنائي�، وليس بينهم أي معتقل 21، وأكد مصدر أمني لـ “عريب1982عام 

بيان وزارة الداخلية، ما إن كانت تضم قامئة املفرج عنهم أي من املعتقل� عىل خلفية سيايس، يف ح� مل يوضح 

 سياسية.

 ) 21(عريباستنکار حقوقي لعدم شمول املفرج عنهم بمصر ملعتقلي الرأي 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B9%D9%86-%D9%83%D8%AB%D8%A8-%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%B4%D8%B9%D8%AB-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%88%D8%B6%D8%B9%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://arabi21.com/story/1263200/%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%B6%D8%A7%D8%B9%D9%81%D8%AA-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87
https://www.alaraby.co.uk/society/2020/4/26/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%AA%D9%81%D8%B7%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86
https://arabi21.com/story/1264166/%D8%A5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%86-4011-%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87%D9%84-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%8A
https://arabi21.com/story/1264236/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A-%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%B4%D9%85%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%B1%D8%AC-%D8%B9%D9%86%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A-%D8%A7
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سجينا أفرج عنهم بعفو رئايس،  4011وجود أي سيايس ب� استنكر سياسيون وحقوقيون قرار السلطات املرصية عدم 

سجينا بعفو رئايس مبناسبة احتفال مرص بـ"عيد تحرير  4011وأعلنت وزارة الداخلية املرصية، السبت، اإلفراج عن 

عاما عىل اسرتداد أرض سيناء (ش�ل رشق)، بعد انسحاب آخر جندي إرسائييل منها، عام  38سيناء"، يف ذكرى مرور 

، وقالت وزارة الداخلية، يف بيان، إن هذا القرار يأيت "تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية الصادر بشأن اإلفراج بالعفو 1982

عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض املحكوم عليهم الذين استوفوا رشوط العفو، مبناسبة االحتفال (بعيد تحرير سيناء) 

"، أن جميع املعتقل� املفرج عنهم جنائيون، وليس بينهم أي معتقل سيايس، 21"، وأكد مصدر أمني لـ"عريب2020لعام 

 يف ح� مل يوضح بيان وزارة الداخلية ما إن كانت تضم قامئة املفرج عنهم أي من املعتقل� عىل خلفية سياسية.

 (العريب الجديد) العفو یستثني معتقلي القضایا العسکریة والسیاسیة 
قال مصدر رشطي يف األمن العام املرصي، إّن التخّوف من انتشار ف�وس كورونا املستجّد داخل السجون، واإلجراءات 

آالف سج� مدان� يف جرائم  4ت سبباً أساسياً لإلفراج عن أكرث من املعقدة املتبعة لح�ية السجناء من العدوى، كان

جنائية وجنح، بقرار عفو رئايس بتخفيف العقوبة وباإلفراج الرشطي (إطالق رساح املحكوم عليه قبل انقضاء مدة 

ن بارزاً عدم إبريل الحايل، في� كا 25عقوبته ضمن رشوط) مبناسبة االحتفال بذكرى تحرير سيناء السبت املايض يف 

 شمول العفو معتقل� بقضايا عسكرية وسياسية.

 (بوابة األخبار) مجلس الوزراء یوافق یلع قرار السیسي بالعفو عن بعض السجناء 
وافق مجلس الوزراء عىل مرشوع قرار السييس بشأن العفو عن باقي العقوبة بالنسبة لبعض املحكوم عليهم، وذلك 

 هجرية. 1441عام  مبناسبة االحتفال بعيد الفطر املبارك املوافق األول من شوال

 ) 21(عريبمنظمة حقوقیة: وباء االستبداد وکورونا یعصفان بسجناء مصر  
ّولت إىل قالت الشبكة العربية ملعلومات حقوق اإلنسان (منظمة مجتمع مد�) إن "جائحة ف�وس كورونا املستجد تح

أداة أو وسيلة إضافية لزيادة التنكيل بالسجناء عموما، واملحبوس� احتياطيا من سجناء الرأي بوجه خاص"، مؤكدة أن 

"وباء االستبداد وجائحة كورونا يعصفان بالسجناء واملحتجزين"، وأضافت “بدال من اإلفراج عن السجناء واملحبوس� 

الوباء، تحّول أثر هذا الوباء إىل وباء إضايف متثل يف منع الزيارة عنهم، ولو عرب أي احتياطيا، كأحد أوجه التعامل مع هذا  

إجراءات وقائية تتم مبعرفة وزارة الصحة أو نقابة األطباء، السي� مع ما هو معهود من سوء أوضاع السجون املرصية، 

عربية: "ك� توسعت الدولة ومؤسساتها والحرمان من معظم حقوقهم املقررة بالدستور والقانون"، وتابعت الشبكة ال

املختلفة املتعلقة بإنفاذ القانون يف م�رسة التعسف، بتجديد الحبس بشكل ورقي، دون إحضارهم من محبسهم، ودون 

س�ع دفاعهم، ودون مثولهم أمام جهات التحقيق، تعلال بالظروف القاهرة، بدال من اإلفراج عنهم، حيث مل يكن 

ألساس، وهو ما يرسخ ملنهج استخدام الحبس االحتياطي كعقوبة، حتى يف الظروف بالغة يجوز احتجازهم من ا

 الصعوبة مثل وباء كورونا".

 ) 21(عريبمنظمة تطالب باإلفراج الفوري عن الناشط عالء عبد الفتاح   40
منظمة حقوقية، ومجموعة من املحام� والصحفي� والناشط�، السلطات املرصية باإلفراج  40من طالبت أكرث 

الفوري وغ� املرشوط عن الناشط السيايس املرصي البارز عالء عبد الفتاح الذي دخل يف إرضاب كامل عن 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.alaraby.co.uk/politics/2020/4/28/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%81%D9%88-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3039943/1/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%81%D9%88-%D8%B9%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D8%B9%D8%B6--%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%85
https://arabi21.com/story/1266341/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%8A%D8%B9%D8%B5%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://arabi21.com/story/1266603/40-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B7-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD
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يبقى صامتا، وعلينا نحن أن نقوم بدورنا الطعام احتجاجا عىل استمرار اعتقاله غ� القانو�، مضيف�: "لقد قرر عالء أالّ  

أبريل الجاري  12" نسخة منه،: "يخوض عالء منذ تاريخ 21اآلن"، وقالوا، يف بيان مشرتك لهم، الخميس، وصل "عريب

إرضابا عن الطعام احتجاجا عىل استمرار حبسه غ� القانو� ومنعه من التواصل مع أرسته، باإلضافة إىل ظروف حبسه 

 ".2006نية داخل السجن، والتي وصفتها عائلته بأنها األسوأ عىل اإلطالق مقارنة باعتقاالته السابقة منذ عام غ� اإلنسا

 

 انتهاکات الشرطة ضد املواطنینمرصد 

 (العريب الجديد) قوات األمن املصریة تعتقل ابنة البرملاني کمال أحمد 
اعتقلت قوات األمن يف محافظة اإلسكندرية الناشطة السياسية نهى ك�ل، ابنة النائب ك�ل أحمد، ضمن حملة 

إلجراءات الحكومة يف مواجهة أزمة انتشار اعتقاالت طاولت العديد من الناشط� يف بعض املحافظات، ال سي� املنتقدين  

وقال مصدر برملا� إن "عضو الربملان أجرى اتصاالت مكثفة مع قيادات  ف�وس كورونا عرب مواقع التواصل االجت�عي.

مجلس النواب خالل الساعات املاضية، ويف مقدمتها رئيس املجلس عيل عبد العال، ووكيله السيد الرشيف، للتدخل 

ة األمنية لرسعة اإلفراج عن ابنته، خصوصاً وأنها ُرحلت إىل نيابة أمن الدولة يف القاهرة إلجراء التحقيق لدى األجهز 

 معها". 

 (العريب الجديد) اعتقال شقیق الخبیر يف العالقات الدولیة عصام عبد الشايف 
يف الدراسات الدولية واالسرتاتيجية عصام عبد الشايف اعتقال قوات األمن شقيقه األصغر سامح، قائًال: "يف أعلن الخب� 

وقت يتوحد العامل ضد ف�وس كورونا، وتقوم دول العامل بإخراج املعتقل�؛ النظام املرصي يتوحش، ويقوم بحملة 

ه الشخصية مبوقع "فيسبوك": "الحملة التي متت فجر اعتقاالت موسعة". وأضاف عبد الشايف يف تدوينه له عىل صفحت

يف عدة محافظات، لألسف الشديد استهدفت بيت العائلة يف إحدى قرى الدقهلية، حيث اعتدوا   2020مارس    28السبت  

م يوماً عىل ذمة التحقيقات". وختم بالقول إن "نظا  15عىل النساء واألطفال، واعتقلوا أخي األصغر سامح، وقاموا بحبسه  

 السييس أخطر من ف�وس كورونا، ولن يرتك أحداً إال وسينال منه... لله األمر من قبل ومن بعد!".

 (العريب الجديد) یومًا بتهمة "نشر أخبار کاذبة"  15مصر: حبس ابنة برملاني بارز 
مد�)، إن نيابة أمن الدولة قررت حبس الناشطة السياسية   قالت التنسيقية املرصية للحقوق والحريات (منظمة مجتمع

يوماً عىل ذمة التحقيقات معها، وترحيلها   15نهى ك�ل الدين، ابنة عضو مجلس النواب الحايل ك�ل الدين أحمد، ملدة  

يد وأوضحت التنسيقية أن اعتقال نهى ك�ل الدين جاء ضمن حملة أمنية طالت العد  إىل سجن القناطر للنساء.

 من املنتقدين إلجراءات الحكومة يف مواجهة أزمة انتشار ف�وس كورونا الجديد.

 ) 21(عريب انتهاکات بالعشرات لصحفیین بمصر خالل مارس املاضي  
رص خالل شهر مارس املايض،  انتهاكا ضد الحريات الصحفية واإلعالمية مب 39وثّق املرصد العريب لحرية اإلعالم 

مؤكدا أن وباء ف�وس كورونا طال حرية الصحافة يف ظل ما وصفه بالتعتيم اإلعالمي ومالحقة صحفي� 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.alaraby.co.uk/politics/2020/3/31/%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84-%D8%A7%D8%A8%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://www.alaraby.co.uk/politics/2020/3/31/%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84-%D8%A7%D8%A8%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://www.alaraby.co.uk/politics/2020/4/1/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D8%A7%D8%A8%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-15-%D9%8A%D9%88%D9%85%D8%A7
https://arabi21.com/story/1257596/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B6%D9%8A
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وقال إن "انتهاكات املحاكم  مرصي� وأجانب، فضال عن حجب مواقع وصفحات عىل مواقع التواصل االجت�عي.

املؤقت سبعة انتهاكات، تالها انتهاكات الحجب واإلغالق بـستة انتهاكا، والحبس واالحتجاز  17والنيابات بلغت 

انتهاكات، ثم جاءت القرارات اإلدارية التعسفية بـثالثة انتهاكات، وتساوت معها القيود الترشيعية بثالثة انتهاكات، ثم 

 الصحفيات ثالثة".التداب� االحرتازية بانتهاك�، وانتهاكات السجون بانتهاك واحد، في� بلغت االنتهاكات ضد 

 ) 21(عريبمنظمة حقوقیة تدین تصاعد االنتهاکات ضد الحقوقیین بمصر  
أدانت الجبهة املرصية لحقوق اإلنسان (منظمة مجتمع مد� مستقلة) قيام السلطات املرصية بتطوير أ�اط استهدافها 

، املعروفة بقضية "التمويل األجنبي"، ونّوهت إىل أنه 2011لسنة    173لنشطاء ومدافع� عن حقوق اإلنسان يف القضية  

تعرض عدد كب� من النشطاء واملحام� واملدافع� عن حقوق اإلنسان واملنظ�ت  2019"بعد احتجاجات سبتمرب 

مسموعة، سواء كانت رسمية أو مملوكة لرجال أع�ل مقرب� الحقوقية لحملة إعالمية واسعة من وسائل إعالم مقروءة و 

 اون مع ج�عة اإلخوان املسلم�".للنظام. والتي اتهمتهم بالتحريض ضد النظام السيايس، والتع

 )21(عريب حالة انتهاك لحقوق اإلنسان بمصر خالل الشهر املاضي  547
حالة انتهاك لحقوق اإلنسان يف مرص خالل   561املرصية للحقوق والحريات (منظمة مجتمع مد�)  رصدت التنسيقية

وقالت التنسيقية، يف بيان لها، عىل صفحتها بالفيسبوك، إن االنتهاكات "تنوعت   مارس املايض.  30مارس إىل    1الفرتة من  

حاالت قتل باإله�ل الطبي،  7حالة ظهور بعد إخفاء، و 402حالة إخفاء قرسي، و 15حالة اعتقال تعسفي، و 128ب� 

 حاالت قتل بالتعذيب وخارج إطار القانون، وحالة واحدة من اإله�ل الطبي بالسجون، وحالة إعدام واحدة". 7و

 (مرص العربية) عادل صبري.. قصة صحفي بريء ولم تثبت إدانته 
مرَّ عامان بالت�م والك�ل وال يزال الكاتب الصحفي عادل صربي رئيس تحرير "مرص العربية"، خلف القضبان، دون أن 

هم بريء حتى تثبت إدانته"، خالل يدان، عىل الرغم من تلك القاعدة القانونية الشه�ة التي يحفظها الجميع، وهي "املت

أيام من عمره، ظّل الرجل الخمسيني ماكثًا خلف األسوار ب� أربعة جدران وسط تقلبات  703تلك املدة التى التهمت 

 فصول السنة األربعة، فتارة متر عليه أيام قارسة الربودة وأخرى شديدة الحرارة.

 ) 21(عريبد سعید"  مقتل مصري بعد تعذیبه یلع طریقة "ریجیني" و"خال
عىل الرغم م� تعيشه مرص يف أزمة تفيش ف�وس كورونا؛ ارتكبت قوات أمن االنقالب جر�ة مروعة جديدة، أطاحت 

الل"، بحياة شاب مرصي تحت وطأة التعذيب مبقار االحتجاز، وبنفس طريقة مقتل املرصي� "خالد سعيد"، و"سيد ب

واإليطايل "جوليو ريجيني"، وغ�هم العرشات، ويف ظل انتهاكات حقوقية عىل مدار يوم� بقسم رشطة املوسيك، أحد 

سنة)، والذي كان يعمل مديرا لرشكة شحن بضائع،  27أحياء القاهرة الشعبية، قُتل الشاب وليد محمد فتحي (

ىل يد ضباط القسم الذين احتجزوه دون تهمة محددة، ُمتأثرا مبا وقع له من تعذيب، مساء الخميس املايض، ع

ووفقا للتقرير الطبي الذي تداوله نشطاء، فإن الوفاة جاءت نتيجة نزيف باملخ، والتهاب رئوي، وكسور بالضلوع، 

 إال أنه ورغم حظر تحرك املواطن�، واملخاوف من انتشار ف�وس كورونا، تم تشييع جنازة وليد، إىل مثواه.

 ) 21(عريبمد شومان یندد باعتقال األمن أفرادا من أسرته بمصر الفنان مح

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://arabi21.com/story/1257801/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://arabi21.com/story/1258030/547-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83-%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7
https://masralarabia.net/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1538231-%D8%A8%D8%B1%D8%A6-%D8%AE%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%B5%D8%A8%D8%B1%D9%8A--%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%87--%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84--%D9%84%D8%A7-%D8%B4%D8%A6
https://arabi21.com/story/1260508/%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D8%B0%D9%8A%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF
https://arabi21.com/story/1260932/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B4%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%86%D8%AF%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%B3%D8%B1
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،  2020فرباير  13قال الفنان املرصي محمد شومان، إن قوات األمن قامت باعتقال نجله أحمد، وشقيقه فؤاد، يوم 

قا اتهامات باالنت�ء لج�عة إرهابية، وواصلت التجديد له� وحبسه� وأخفته� قرسيا لعدة أيام، ثم وجهت له� الح

عىل ذمة التحقيق، وأضاف، يف بيان له، األحد، عىل حسابه بالفيسبوك، بعنوان "أنقذوا أرسيت من املوت البطيء"، أن 

 فيلم بسبوسة "االعتقال هو محض تصفية حسابات سياسية وعملية انتقامية خارج إطار القانون، بعد مشاركتي يف

 بالقشطة، والضجة التي أحدثها بعد فوزه بالجائزة املاسية مبهرجان الفيلم األورويب.

 (مدى مرص) یوًما   15حبس مؤسس جریدة «البورصة»  
حبست نيابة أمن الدولة العليا مصطفى صقر، مالك رشكة «بيزنيس نيوز» التي يصدر عنها صحيفتَي «البورصة» و«داييل 

يوًما عىل ذمة التحقيقات، بحسب عضو مجلس نقابة الصحفي� محمد سعد عبد الحفيظ،  15وز إيجيبت» ملدة ني

وقال عبد الحفيظ إن قوة من الرشطة قبضت عىل صقر، من منزله واقتادته إىل قسم رشطة مدينة نرص، ثم إىل «أمن 

 الدولة العليا»، التي حققت معه وقررت حبسه.

 ) 21(عريبیوما  15س مالك صحیفتین  النیابة املصریة تحب 
قالت وسائل إعالم مرصية إن نيابة أمن الدولة العليا قررت، االثن�، حبس مصطفى صقر مالك رشكة "بيزنيس نيوز" 

يوما عىل ذمة التحقيقات، بتهمة االنض�م لج�عة مل  15التي تصدر عنها صحيفتا "البورصة" و"داييل نيوز إيجيبت" 

لك بعد أيام قليلة من حجب السلطات موقع "درب" اإلليكرتو� الذي مىض عىل إطالقه نحو شهر، يتم تحديدها، وذ

وذكر عضو مجلس نقابة الصحفي� محمود كامل، إنه تلقى اتصاال هاتفيا بالقبض عىل مصطفى صقر من منزله يف ساعة 

 أن نيابة أمن الدولة تخطر مجلس النقابة مبكرة من صباح األحد، وتم اقتياده إىل أحد مقرات األمن الوطني، منوها إىل

بالقبض عىل أي من الزمالء يف قضايا متعلقة بالنرش، لكنها ال تخطرها حال وجود أكرث من تهمة أخرى، وإن كانت من 

 بينها اتهامات نرش.

 (العريب الجديد)   منی سیف تنشر محضر إضراب عالء عبد الفتاح عن الطعام
ت الناشطة السياسية املرصية، منى سيف، محرض إرضاب شقيقها الناشط السيايس، عالء عبد الفتاح، يف سجن طرة نرش 

وكتبت سيف "عالء عبد الفتاح  إبريل الجاري، موضحة من خالله أسباب اإلرضاب وقياسات حالته الصحية. 12منذ 

إبريل لسقوط أمر حبسه! وعرض عىل النيابة  12ن أثبت يف محرض رسمي دخوله إرضابا عن الطعام بشكل كيل بدءاً م

 اليوم التايل".

 ) 21(عريبحمالت ترهیب وتهدید بمصر ملنتقدي تعامل الحکومة مع کورونا 
املرصي�، بوقف حمالت الرتهيب والقمع ضد منتقدي تعامل الحكومة مع  طالب عددا من األطباء والقانوني� 

أزمة كورونا، واصف� ذلك بأنه استهداف "مقصود وممنهج"، لكل املدافع� عن املصلحة العامة، ووصف مراقبون 

ىل "، تحريك البالغات ضد املنتقدين بأنها "كيدية وتفتقر للمصداقية"، وأنها تعتمد ع21يف حديث مع "عريب

وقائع واتهامات وهمية، ولفت أطباء يف هذا الصدد للبالغ املقدم ضد عضو مجلس نقابة األطباء السابق، 

الدكتورة منى مينا، مستغرب� تقديم بالغ ضد طبيبة مختصة ومؤهلة للحديث ىف موضوع األمراض والف�وسات، 

 واملخاطر التي ترتبها األوبئة عىل العامل� يف القطاع الطبي.

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://madamasr.com/ar/2020/04/13/feature/%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a9/%d8%ad%d8%a8%d8%b3-%d9%85%d8%a4%d8%b3%d8%b3-%d8%ac%d8%b1%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b5%d8%a9-15-%d9%8a%d9%88%d9%85%d9%8b%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad/
https://arabi21.com/story/1261187/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83-%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%AA%D9%8A%D9%86-15-%D9%8A%D9%88%D9%85%D8%A7
https://www.alaraby.co.uk/politics/2020/4/28/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%86%D9%89-%D8%B3%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%B6%D8%B1-%D8%A5%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD
https://www.alaraby.co.uk/politics/2020/4/28/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%86%D9%89-%D8%B3%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%B6%D8%B1-%D8%A5%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD
https://www.alaraby.co.uk/politics/2020/4/28/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%86%D9%89-%D8%B3%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%B6%D8%B1-%D8%A5%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD
https://arabi21.com/story/1266594/%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D9%87%D9%8A%D8%A8-%D9%88%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
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 هنا وهناك من

 (بوابة األخبار) «التضامن»: اإلفراج عن آیة سمیر وإنهاء أزمتها مع دار «نهر الحیاة»  
لتضامن االجت�عي، يف ترصيحات خاصة لـ«بوابة أخبار اليوم» أنه تم اإلفراج عن الطفلة آية أكد مصدر مطلع يف وزارة ا

سم� أحد نزالء دار أيتام "نهر الحياة" بالعارش من رمضان، وذلك بعد تدخل وزارة التضامن يف البالغات الكيدية التي 

 قدمت ضدها من إدارة امللجأ.

 ) 21(عريبدمون القمع ملکافحة کورونا  "نیویورك تایمز": الدیکتاتوریون یستخ
نرشت صحيفة "نيويورك تا�ز" تقريرا لديكالن وولش تحت عنوان "مأزق املستبدين: ال تستطيعون القبض عىل ف�وس"، 

ألقوياء بالطريقة التي وقال وولش وهو مدير مكتب الصحيفة يف القاهرة: "عندما رضب الف�وس رضبته رد الحكام ا

يعرفونها"، وكان هذا يعني بالنسبة لرئيس النظام املرصي عبد الفتاح السييس نرش قوات الحرب الكي�وية الذين نزلوا 

إىل شوارع القاهرة ببدلهم الواقية واملطهرات يف "عرض مرسحي للعضالت العسكرية تم نرشه عرب وسائل التواصل 

اوفه من أن تؤدي اإلجراءات التعسفية والسلطات الواسعة التي منحتها األنظمة لنفسها االجت�عي"، وعرب روث عن مخ

باسم محاربة الف�وس إىل جعلها إرثا دامئا. وأضاف: "هذا هو املربر األخ� لخرق الحقوق والذي أخىش أن يستمر بعد 

يكتاتوري�. فدول مثل مرص وروسيا تقع نهاية األزمة". ويف اتجاه آخر يجلب الف�وس مخاطر أخرى محتملة للحكام الد

عىل الواجهة األمامية ملنحنى الف�وس م� يعني أن األسوأ سيحصل يف غضون أسابيع. ولو رضبت األزمة بنفس الطريقة 

السيئة التي رضبت فيها أوروبا والواليات املتحدة فإن اإلجراءات التعسفية لن تكون مجدية ملواجهة األزمة. واملشكلة 

هذه األنظمة ال تستطيع اعتقال الف�وس أو فرض الرقابة أو اعتباره منظمة محظورة. ك� أن الثمن االقتصادي  هي أن

الذي سيخلفه الف�وس وراءه سيضع ضغوطا عىل شبكات الرعاية التي تعلم معظم الديكتاتوريات. فالقادة الذين 

 يقدمون أنفسهم كمنقذين لألمة سينكشفون لو زادت الوفيات.

 (الجزيرة) میدل إیست آي: السلطات السودانیة اعتقلت مصریین معارضین للسیسي 
ذكر موقع ميدل إيست آي أن مجموعة من املعارض� املرصي� كان قد ألقي القبض عليهم من قبل السلطات السودانية 

يواجهون اآلن خطر ترحيلهم إىل مرص، وأضاف املوقع أنه وفقا ملصادر مل يسمها قامت السلطات السودانية باعتقال 

ة مرصي� عىل األقل ممن يعارضون السييس، م� يؤكد عىل دفء العالقات ب� الحكومت� املدعومت�  وتعذيب تسع

 عسكريا، وقال محام سودا� عىل اضطالع وثيق بعمليات االعتقال إن املرصي� التسعة يواجهون خطر الرتحيل إىل مرص.

 ) 21(عريبباء عن حبس الصحفي الکویتي مبارك البغیلي بتهمة اإلساءة ملصر أن
يوما عىل ذمة التحقيق؛   15تضاربت أنباء عن إصدار النيابة العامة الكويتية قرارا بحبس الصحفي مبارك البغييل  

ية بتغريدات عىل "تويرت". ونرش البغييل عدة مقاطع وتغريدات عىل حسابه، بتهمة اإلساءة إىل الدولة املرص

تناولت الجالية املرصية يف الكويت، واعتربت مسيئة للدولة املرصية. هذا ليس يف بوالق وال دمنهور وال شربا 

هؤالء مصاروة يف عشوائية الحساوي يحتشدون بطريقة غ� نظامية للحصول عىل وجبات مساعدات من  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3025476/1/%D8%AE%D8%A7%D8%B5---%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86---%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%86-%D8%A2%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%A5%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D8%AF%D8%A7%D8%B1--%D9%86%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-
https://arabi21.com/story/1259354/NYT-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%B9-%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%84-%D8%A5%D9%8A%D8%B3%D8%AA-%D8%A2%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%AA-%D9%88%D8%B9%D8%B0%D8%A8%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A
https://arabi21.com/story/1260530/%D8%A3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%86-%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%BA%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%A8%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84
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لكويت وحكومتهم ألقت بهم وال تريد حتى اآلن إعادتهم لبلدهم! ومنا إىل املرصية وزيرة الهجرة التي تقول (كرامة ا

 املرصي خط أحمر)!

 

 🇰🇰🇰🇰🇰🇰🇰🇰منتجات خرضوات وفواكه قادمة من السودان والهند ولبنان للشعب الكويتي 

شاهدوا كيف يتم تعقيم الفواكه يف السودان وبعد ذلك يتم فحصها جيداً حفاظاً عىل سالمة املستهلك�، وليس مثل 

 (منتجات ترعة الرصف الصحي أبو سبعتالف أونطه)

 ) 21(عريبداخلیة مصر تتهم "اإلخوان" بالتحریض ملنع دفن متوفاة بکورونا 
اتهمت وزارة الداخلية املرصية ج�عة اإلخوان، بالتحريض ملنع دفن متوفاة نتيجة إصابتها بف�وس كورونا املستجد يف 

قرية "شربا البهو" مبحافظة الدقهلية ش�ل رشق البالد، وعزا البيان قيام بعض "الخارج� عن القانون" مبنع الدفن بأنها 

 ات التحريض التي تروج لها اللجان اإللكرتونية لج�عة اإلخوان بدعوى منع انتشار املرض"."استجابة للشائعات ودعو 

 (اليوم السابع) النائب العام یأمر بإجراء تحقیق عاجل فی حادث األمیریة  
أمر املستشار ح�ده الصاوي، النائب العام، بإجراء تحقيق عاجل يف الحادث اإلرهايب الواقع اليوم بحي األم�ية، وانتقل 

أسفر عن مقتل ضابط بقطاع األمن الوطني وإصابة آخر فريق من نيابة أمن الدولة العليا ملعاينة مرسح الحادث الذي 

 وفردي رشطة من ذات القطاع.

 (الجزيرة) حقوقي مصري: ما ال تعرفه عن ضابط األمن الوطني محمد الحويف 
فاصيل عن ضابط األمن الوطني محمد الحويف الذي قتل يف كشف الباحث الحقوقي املرصي هيثم غنيم ت

اشتباكات األم�ية رشقي القاهرة، ورسد غنيم العديد من املعلومات عن الضابط محمد فوزي الحويف، وهي 

 كالتايل:

 *التحق هذا الضابط بجهاز أمن الدولة يف عهد الرئيس املخلوع محمد حسني مبارك.

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://arabi21.com/story/1260557/%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B6-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%AF%D9%81%D9%86-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D8%A8
https://www.youm7.com/story/2020/4/14/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D8%A3%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84-%D9%81%D9%89-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9/4725597
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%A7-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%B9%D9%86-%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%81%D9%8A
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 ، برتبة "نقيب".2011من يناير  25كضابط يف مكتب التحرير مبحافظة البح�ة حتى قيام ثورة  *عمل الحويف

*كان مسؤوًال عن انتهاكات عديدة ضد املواطن� الذين اعتقلوا يف فرتة حكم مبارك، وإخفائهم والتحقيق معهم بشكل 

 غ� قانو� داخل مكتب التحرير.

ن الدولة، تم تغي� اسم الجهاز إىل اسم "جهاز األمن الوطني" وإعادة "محمد *بعد ثورة يناير ومطالب تفكيك جهاز أم

 الحويف" إىل العمل، ليبدأ الضباط يف التدرب عىل تفادي ما حدث يف الثورة، بقيادة مدير جديد لجهاز األمن الوطني.

 *التحق هذا الضابط بجهاز أمن الدولة يف عهد الرئيس املخلوع محمد حسني مبارك.

 ، برتبة "نقيب".2011من يناير  25الحويف كضابط يف مكتب التحرير مبحافظة البح�ة حتى قيام ثورة  *عمل

*كان مسؤوًال عن انتهاكات عديدة ضد املواطن� الذين اعتقلوا يف فرتة حكم مبارك، وإخفائهم والتحقيق معهم بشكل 

 غ� قانو� داخل مكتب التحرير.

جهاز أمن الدولة، تم تغي� اسم الجهاز إىل اسم "جهاز األمن الوطني" وإعادة "محمد *بعد ثورة يناير ومطالب تفكيك  

 الحويف" إىل العمل، ليبدأ الضباط يف التدرب عىل تفادي ما حدث يف الثورة، بقيادة مدير جديد لجهاز األمن الوطني.

أحد املسؤول� عن اختطاف وتعذيب العديد من املواطن�، ليتم ترقيته  ، أصبح النقيب الحويف2013من يوليو  3*بعد 

 لرتبة "رائد". 2014يف يوليو 

*توىل الحويف بعدها مسؤولية العمليات يف أحد املكاتب التابعة إلدارة محافظة الجيزة بجهاز األمن الوطني، ثم أصيب 

 .2016بطلق ناري عام 

 تبة "مقدم"، بالتزامن مع توليه مهام جديدة داخل جهاز األمن الوطني.متت ترقيته إىل ر  2019*يف شهر يوليو 

*لتأكيد مدى تغلغل وترابط شبكات املصالح املرتبطة بضباط األمن الوطني "أمن الدولة" فيكفي العلم أن عم الحويف 

 .هو أم� حزب "ح�ة وطن" بالبح�ة، وأرفق غنيم بتغريداته عدة صور لتوثيق ما طرح من معلومات

 (الرشوق) برملاني: خلیة األمیریة تضم جماعات إرهابیة تم القضاء علیها من قبل 
أكدت النجاح الكب� للدولة املرصية عىل  قال محمود محيي الدين، عضو مجلس النواب، إن عملية األم�ية اإلرهابية

األصعدة كافة، مش�ًا إىل استقرار الوضع الداخيل، بتكاتف الشعب وأجهزة الدولة، وأضاف «محيي الدينأن خلية األم�ية 

تضم أفراًدا من مجموعات إرهابية سابقة، ذاكرًا أن هذه املجموعات بتفصيالتها تش� إىل أن هذه الخلية مخلقة من 

 ية أكرب تم القضاء عليها يف السابق.خل

 ) 21(عريبنور: شکوك حول حادث "األمیریة".. وأدعو لعقد اجتماعي جدید بمصر 
أو إرهاب أو استخدام سالح يف  أدان زعيم حزب غد الثورة واملرشح الرئايس املرصي السابق، أ�ن نور، أي عنف

مواجهة الدولة، الفتا إىل أن "هناك شكوكا حول التفس� السيايس لحادثة األم�ية التي وقعت مؤخرا يف ظل 

إقحام بعض العنارص التي رمبا ال تتفق مع الواقع"، واستبعد نور حدوث صفقة ما ب� النظام والقوى املدنية 

ا وقرب االنتخابات الربملانية، قائال إن "هذا درب من دروب الوهم، وأشار داخل مرص، عىل خلفية أزمة كورون

عىل أن يكون الجميع مدعوون إلصالح  –وليس السييس  –إىل أنه ليس "ضد أي حوار مع مؤسسات الدولة 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=15042020&id=22c6c5b4-0c4e-4b1b-b6f0-365702f2ff7a
https://arabi21.com/story/1261623/%D9%86%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D9%83%D9%88%D9%83-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1
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انية، الوطن، وفقا لعقد اجت�عي جديد، وقواعد شفافة للمحاسبة والعدالة االنتقالية. أما الحديث عن مقاعد برمل

ومكاسب سياسية، وصفقات ما، فلن يجد السييس إال أشباه املرشح الكومبارس يف انتخابات الرئاسة السابقة، موىس 

 مصطفى موىس، ليقبلوا مبثل هذا".

 (الوطن) الخرباوي: املنزل الذي قطنته الخلیة اإلرهابیة باألمیریة مملوك إلخواني 
قال ثروت الخرباوي، إن داعش هي من قامت بالعمل اإلرهايب الخسيس يف األم�ية بالتنسيق مع ج�عة اإلخوان، 

مش�ا إىل أن العقار الذي كانت به هذه الخلية اإلرهابية مملوك ألحد اإلخوان، واملنطقة من املناطق املليئة بأفراد 

التايل هناك قدر من التحالف والتنسيق والتوجيه، وهذه هي البصمة التنفيذية لداعش، فهي الج�عة اإلرهابية، وب

 البارعة يف تنفيذ ذلك.

 (بوابة األخبار) مساء   8الداخلیة: رفع أي سیارة یلع الکورنیش اعتباًرا من 
مساًء سيتم رفع أي سيارة متواجدة  8أكدت وزارة الداخلية أنه اعتباًرا من اليوم األحد، عقب بدء الحظر يف الساعة 

ات ملخالفتها القرار الصادر بشأن غلق تلك الطرق وعدم الس�ح بانتظار السيارات بها، بطرق الكورنيش بكافة املحافظ

وكانت وزارة الداخلية أعلنت أمس أنه من املقرر إعتباًرا من صباح غدا اإلثن�، إغالق طرق الكورنيش بكافة املحافظات 

أسيوط" سيتم   –الجيزة  –عدا محافظات "القاهرة  وعدم الس�ح بإنتظار السيارات بها، مع توف� املسارات البديلة، في�  

 الس�ح بتسي� حركة السيارات بها مع منع االنتظار بتلك الطرق.

 ) 21(عريبهل ُأغلق الباب بین املعارضة والسیسي بإدراج "خلیة األمل" إرهابیة؟ 
توقع، أدرجت محكمة مرصية عددا من الناشط� والسياسي� املعتقل� عىل ذمة القضية يف قرار قضايئ عىل غ� امل

سنوات. من وجهة نظر أحد املعارض� املرصي� من  5املعروفة إعالميا بقضية "خلية األمل"، عىل الئحة اإلرهاب ملدة 

الباب أمام القوى املدنية املطالبة  الخارج، قال الصحفي واإلعالمي قطب العريب: "أظن أن هذا اإلدراج يستهدف قفل

باإلفراج عن السجناء السياسي�"، ويف رؤيته للرد عىل مثل هذا القرار، وعرب صفحته بـ"فيسبوك"، أكد نائب رئيس حزب 

الجبهة الد�قراطية مجدي حمدان، أنه طاملا أن الدولة تعترب العمل السيايس املرشوع بتجهيز قوائم انتخابية عمال 

، فيجب عىل الحزب املرصي الد�قراطي االجت�عي عقد هيئة عليا ومؤمتر عام، والتقدم بحل الحزب وإيقافه إرهابيا

 سياسيا؛ تضامنا مع زياد العليمي وحسام مؤنس.

 (اليوم السابع) الداخلیة تضبط الطالبة "حنین" لتحریضها یلع الفسق والفجور 
ألقت الداخلية القبض عىل الطالبة "حن� حسام" لبثها فيديو للتحريض فيه عىل الفسق والفجور، وتم اتخاذ اإلجراءات 

القانونية حيالها، وجارى العرض عىل النيابة املختصة، وكان الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أحال 

 حسام، الطالبة بكلية اآلثار، إىل التحقيقات، بالجامعة لقيامها بسلوكيات تتناىف مع اآلداب العامة والتقاليد حن�

 الجامعية.

  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.elwatannews.com/news/details/4703763
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3034943/1/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9--%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A3%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%B4-%D8%A8%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8B%D8%A7-%D9%85%D9%86-8-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A1
https://arabi21.com/story/1262373/%D9%87%D9%84-%D8%A3%D8%BA%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3
https://www.youm7.com/story/2020/4/21/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B6%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A9-%D8%AD%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B6%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AC%D9%88%D8%B1/4735831
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 ) 21(عريب  2019دول عربیة تتصدر قائمة األکثر تنفیذا لإلعدام يف  3
، 2019نظمة العفو الدولية، ألكرث الدول تنفيذا ألحكام اإلعدام، يف العام دول عربية قامئة طويلة أعدتها م 3تصدرت 

شخصا العام املايض، وهو أعىل رقم تسجله منظمة العفو الدولية  184وأضافت أن السلطات السعودية أعدمت 

، وقعت 2019عام    % من عمليات اإلعدام التي سجلتها يف86لإلعدامات يف عام واحد باململكة، وقالت العفو الدولية إن  

 يف إيران والسعودية والعراق ومرص، وجاء ترتيب الدول العرش األكرث تنفيذا لإلعدام كالتايل:

الصومال: -14باكستان: -22الواليات املتحدة: -32مرص: -100العراق: -184السعودية: -251إيران: -الص�: غ� معلوم

 7اليمن: -11جنوب السودان: 12

 (األخبار) ضابط شرطة یقیم دعوى ضد «رویترز» لنشرها صورته ضمن تقریر مفبرك 
ز"، لنرشها صورته ضمن تقرير للوكالة يروج أقام الرائد أ�ن عمر باألمن املركزي، دعوى قضائية ضد وكالة أنباء "رويرت

جنح صحافة بوالق أبو العال، أن وكالة أنباء  ٢٠٢٠لسنة  ٣وجاء يف الدعوى رقم  أكاذيب سيطرة الدولة عىل اإلعالم.

 "رويرتز" استخدمت صورة الرائد أ�ن عمر ضمن تقريرها دون أن يكون له عالقة باملوضوع، وخالفا للحقيقة.

 ) 21(عريبیناریوهات تداعیات کورونا یلع النظام املصري دراسة ترصد س
قالت دراسة أصدرها املعهد املرصي للدراسات السياسية واالسرتاتيجية، إن املؤرشات خالل الفرتة املاضية تش� إىل أن 

ات عدة عىل رأسها ملف اإلفراج عن املعتقل�، والقيام مبصالحة مجتمعية السييس "لن يرتاجع عن سياساته يف ملف

حقيقية، أو فتح األفق السيايس أمام معارضيه ولو قليال، ما قد يدفع بسيناريوهات أخرى تحول دون بقائه يف السلطة 

يستمر الفشل يف أداء النظام لفرتة طويلة"، وأضافت أن "السيناريو الذي يبدو األكرث احت�ال يف الوقت الراهن، هو أن 

مع تصاعد املشكالت الصحية واالقتصادية واالجت�عية واملائية مبا يدفع إىل بدايات حاالت من االضطراب والغضب 

الشعبي املصحوب بحراك كب�، لكن يف هذا السيناريو، قد تتدخل رسيعا قوى داخلية لالستفادة من هذه األوضاع 

 بالقفز عىل السلطة".

 (بوابة األخبار)  ظمي مسیرة االحتفال برمضان يف اإلسکندریةضبط من
متكنت وزارة الداخلية، من ضبط األشخاص الذين قاموا بتنظيم مس�ة باإلسكندرية قبل بدء حظر التجوال احتفاالً  

 ة محاوالت للفوىض والبلبلة.بشهر رمضان، وتهيب الوزارة باملواطن�، تجنب أي

 (الجزيرة) براءة املصري علي أبو القاسم املعتقل يف السعودیة بعد حکم بإعدامه 
و القاسم املعتقل يف السعودية بتهمة تهريب املخدرات، إن املحكمة قررت قالت زوجة املهندس املرصي عيل أب

أن ال وجه للدعوى الجنائية ضده بين� مل تعرتض النيابة، ما يستوجب اإلفراج عنه، وكانت قضية املهندس املرصي 

ر بحقه أثارت ضجة واسعة وجدًال عىل منصات التواصل، بدعوات إلنقاذه قبل تنفيذ حكم اإلعدام الذي صد

رغم حكم القضاء املرصي برباءته، ومطالبات بتدخل الجهات املرصية املسؤولة، وكان أبو القاسم اتهم   2018عام  

 بتهريب وترويج مخدرات يف السعودية.

 (بوابة األخبار) أشهر  3السیسي یعلن حالة الطوارئ يف البالد ملدة 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://arabi21.com/story/1263026/3-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-2
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3036763/1/%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D9%8A%D9%82%D9%8A%D9%85-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%89-%D8%B6%D8%AF--%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D8%B2-%C2%A0%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA%D9%87-%D8%B6%D9%85%D9%86-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%81%D8%A8%D8%B1%D9%83
https://arabi21.com/story/1263578/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3037299/1/%D8%B6%D8%A8%D8%B7-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A8%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3039145/1/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A9-3-%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1
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أشهر اعتباًر من الساعة   3بإعالن حالة الطوارئ يف جميع أنحاء البالد ملدة  2020لسنة  168أصدر السييس، القرار رقم 

، ونرش القرار يف الجريدة الرسمية، بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، ونظراً 2020أبريل    28الواحدة من صباح اليوم الثالثاء،  

األمنية والصحية التي متر بها البالد، وتنص املادة الثانية من القرار، عىل أن تتويل القوات املسلحة وهيئة الرشطة للظروف  

اتخاذ ما يلزم ملواجهة أخطار اإلرهاب ومتويله، وحفظ األمن بجميع أنحاء البالد، وح�ية املمتلكات العامة والخاصة، 

بعة من القرار، عىل أن يعاقب بالسجن كل من يخالف األوامر الصادرة من  وحفظ أرواح املواطن�، وتنص املادة الرا

 املشار إليه. 1985لسنة  162رقم  السييس بالتطبيق ألحكام القانون

 ) 21(عريبمنظمات حقوقیة: حریة الرأي أصبحت أخطر من جرائم القتل بمصر 
استبعاد السياسي�    -أبريل  14الصادر يف    –منظ�ت حقوقية تعمد معاي� العفو الرئايس األخ� عن السجناء    8استنكرت  

املعارض� السلمي� وسجناء الرأي من الصحفي� واملحامي� والحقوقي� من قامئة املعفي عنهم، واعتربت املنظ�ت، يف 

هذا االستبعاد املتعمد يعكس نظرة الحكومة املرصية للحق يف حرية التعب�، والذي تعتربه جر�ة بيان مشرتك لهم، أن "

أشد خطرا عىل األمن العام من القتل وجرائم العنف"، وقالوا إن "قرار العفو الذي جاء يف موعده السنوي املعتاد مبناسبة 

لدولية لإلفراج عن سجناء الرأي واملحبوس� احتياطيا عيد تحرير سيناء تجاهل كافة النداءات الحقوقية املحلية وا

والسجناء الذين مل يثبت تورطهم يف جرائم عنف، وغ�هم من السجناء كبار السن واملرىض بأمراض مناعية وأمراض  

)، مكتفيا بالعفو عن 19-مزمنة والنساء الحوامل واألطفال تخفيفا لتكدس السجون يف ظل تفيش وباء كورونا (كوفيد

الذي نص عىل استثناء   -هم� جنائي� ثبت تورطهم بأحكام نهائية يف جرائم قتل وعنف"، وأضافوا: "قرار العفو الرئايسمت

 19مارس املايض بإصدار القانون رقم  18جاء بعد أيام قليلة من صدور قرار السييس يف  -املتهم� يف جرائم التظاهر

بشأن تنظيم السجون، مبا يستوجب عدم رسيان اإلفراج   1956لسنة    396بتعديل بعض أحكام القانون رقم    2020لسنة  

 أو قانون مكافحة اإلرهاب". –الثابت إلغائه -الرشطي عىل املحكوم عليهم استنادا لقانون التجمهر

 (املرصي اليوم)  ٢٠١٩جامعة عین شمس: إنهاء خدمة زوجة «عشماوي» يف 
إنهاء  ٢٠١٩مارس  ١٣قالت جامعة ع� شمس إن مجلس كلية البنات جامعة ع� شمس قد قرر يف جلسته بتاريخ 

ئيس جامعة ع� شمس خدمة السيدة نرسين حس� سيد عىل املدرس املساعد بقسم اللغة العربية، ووافق الدكتور ر 

(التاريخ التايل النتهاء إجازة رعاية الطفل) وذلك  ٢٠١٨سبتمرب  ١عىل إنهاء خدمتها اعتبارا من  ٢٠١٩إبريل  ٢٢يف 

النقطاعها عن العمل دون إذن رغم إنذارها. ويأيت بيان الجامعة ردا عىل ما تداولته عدد من وسائل اإلعالم بشأن رفع 

 ن إنهاء خدمة أرملة هشام عش�وي.ة ضد رئيس جامعة ع� شمس المتناعه عأحد املحام� دعوي قضائي

 (العريب الجديد) تطالب باإلفراج عن املعتقلین   إبریل" 6يف ذکرى تأسیسها... "
ملرصية، باإلفراج عن املسجون� احتياطياً وغ�هم من املساج� "غ� الخطرين" خوفاً إبريل" ا 6طالبت حركة "

ورصحت الحركة، يف بيان مبناسبة ذكرى   من تفيش ف�وس كورونا الجديد، وذلك بالذكرى الثانية عرشة لتأسيسها.

خرجت من رحم نضال  إبريل، الحركة اليل 6سنة، كان ميالد حركة شباب  12تأسيسها، أنه "زي النهاردة من 

كانت تطمح للحرية والكرامة اإلنسانية   2011وحراك ع�يل عظيم يف املحلة، حراك برش بثورة انطلقت رشارتها يف  

 والعدالة االجت�عية".

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://arabi21.com/story/1265004/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D9%8A-%D8%A3%D8%B5%D8%A8%D8%AD%D8%AA-%D8%A3%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1973235
https://www.alaraby.co.uk/politics/2020/4/6/%D8%A8%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%87%D8%A7-6-%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84-%E2%80%8B-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
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 ) (العريب الجديدإخالء سبیل محمد عادل يف قضیة وتجدید حبسه بأخرى  
إبريل" املرصية، قررت غرفة املشورة مبحكمة جنايات املنصورة، إخالء  6يف الذكرى الثانية عرشة لتأسيس حركة "شباب 

سبيل الناشط السيايس وأحد مؤسيس الحركة، محمد عادل، بض�ن محل اإلقامة؛ يف مقابل ذلك، صدر بحقه قرار بالحبس 

إداري،  2018لسنة  5606ويواجه عادل يف القضية رقم  ، يف قضية أخرى.يوماً احتياطياً، اعتباراً من يوم اإلثن� 15

اتهامات بنرش أخبار وبيانات كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل االجت�عي، عىل خلفية بالغ تقدم به مجهول يف 

2018. 

 (الجزيرة) "هیومن رایتس مونیتور" تطالب بإطالق سراح املعتقلین يف مصر 
طالبت منظمة "هيومن رايتس مونيتور" السلطات املرصية برسعة إطالق رساح املعتقل� خوفاً عىل حياتهم من خطر  

املرصية وأماكن االحتجاز قد وصل إىل  وقالت املنظمة يف تقرير لها إن "التكدس يف السجون املوت بجائحة كورونا.

% بحسب مصادر رسمية"، مش�ة إىل عدم سمح السلطات "ألي من الجهات أو املنظ�ت الحقوقية املستقلة بزيارة 300

أماكن االحتجاز ومراقبة مدى التزام السلطات املرصية بتطبيق املعاي� الدولية ألماكن االحتجاز طبقاً لالتفاقية 

 دنيا ملعاملة السجناء الخاصة باألمم املتحدة، أو طبقا للدستور املرصي ولوائح السجون".النموذجية ال

 (املرصي اليوم) مواطًنا بجنسیات أخرى  88باألسماء.. «الداخلیة» تسمح بتجنس 
مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع عدم احتفاظهم  66وزارة الداخلية بالس�ح لـ نرشت الجريدة الرسمية قرار 

ى مع احتفاظهم بالجنسية مواطنًا آخرين بالتجنس بجنسيات أخر  22بالجنسية املرصية، إضافة إىل قرار الس�ح لـ 

 املرصية.
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http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%A5%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B7%D8%A8%D9%8A-%D9%88%D8%AA%D8%B9%D8%B0%D9%8A%D8%A8-%D8%AD%D8%AA%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D8%AC%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1973329
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