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لمحة عن القضية
مع   تتعامل  حيث  المصرية  السلطات  تمارسها  التي  القمع  لحالة  واستكماًل  محددة،  وقائع  دون 
انتشار فيروس  العقاب والسجن،  دأبت السلطات منذ  أنه جريمة تستوجب  الرأي على  التعبير عن 
إبداء  يحاولون  الذين  األشخاص  بقمع   وقامت  الصمت،  من  حالة  فرض  على   المستجد  كورونا 
النيابة عدد منهم على ذمة  العدوى، وأدرجت  انتشار  الدولة في محاربة  أداء  أو يقّيمون  مخاوفهم 
القضية 558 حصر أمن دولة لسنة 2020، ووجهت لهم اتهامات بالنضمام إلى جماعة أسست علي 
خالف القانون ونشر أخبار كاذبة ، وإساءة استخدام وسائل التواصل الجتماعي. أخلت النيابة سبيل 
33 متهًما على ذمة القضية 558 لسنة 2020، بينما يرصد هذا التقرير النتهاكات التي تعرض لها 
18 متهًما آخرين مازالوا رهن الحتجاز، ووثقت الجبهة المصرية لحقوق اإلنسان مع محاميي وذوي  
أولئك المتهمين والذين ألقي القبض عليهم خالل شهري مارس وأبريل 2020 حيث تعرض من بينهم 
15 متهًما لالختفاء القسري لمدد تراوحت بين يومين إلى شهر وتعرضت سيدة للتعذيب داخل مقر 
األمن الوطني، وتعرض متهم لنمط التدوير على ذمة قضية جديدة. وتابعت الجبهة أحوالهم منذ 
لحظة إلقاء القبض عليهم مروًرا بمثولهم أمام النيابة للتحقيق معهم في ما يواجهونه من اتهامات، 

ووصوًل إلى جلسات تجديد حبسهم.

في منتصف شهر مارس 2020 ألقت قوات األمن  القبض على  عاطف حسب 
منزله في  من  الدولى،  القرار  جريدة  تحرير  رئيس  عاًما-   40  - أحمد  السيد  الله  
محافظة أسوان. ويوم 24  مارس ُألقي القبض على  آية كمال الدين حسين سيد 
- 25 عاًما- من منزلها بمنطقة الرمل ثانى باإلسكندرية، وتعمل تاجرة مالبس، 

وقد سبق القبض عليها عام 2013  فى القضية المعروفة إعالمًيا بحركة فتيات 
7 الصبح، وبحسب تحريات األمن الوطني فقد تم القبض عليها بعد نشرها على 

المسلحة  القوات  قادة  أحد  وفاة  عقب  الجيش  تحريًضا ضد  بوك  الفيس  على  الشخصى  حسابها 
بفيروس كورونا.

تجدر اإلشارة إلى أنه منذ ظهور فيروس كورونا في مصر وخضوع المصريين للعزل المنزلي بعد 
فرض حظر التجول الليلي، ظهر عدد من المقاطع المصورة لمواطنين في مناطق مختلفة يخرجون 
من شرفات منازلهم ويقومون بالدعاء والتكبير لمنع تفشي الفيروس، ذلك بخالف عشرات آخرين 
قاموا بتنظيم مسيرات في الشوارع للدعاء أيًضا، وعلى إثر ذلك،  ُقبض على عبد الحليم محمد عبد 
الحليم -18 عاًما-  طالب بالفرقة األولى بمعهد أكتوبر العالى للهندسة، أثناء شرائه مستلزمات منزلية 
في فترة الحظر، وتم سؤاله عن التكبيرات التي حدثت في المنطقة التي يسكن بها، ومن صاحب 
الدعوة. و لنفس األسباب قامت قوات األمن في نفس اليوم بالقبض على السيد عبد الوهاب عبد 
المقصود -70 عاًما- بالمعاش، من منزله فى منطقة الدرب األحمر بالقاهرة، باإلضافة إلى أشرف 
على خالد عبد الحليم - 28 عاًما- من محل عمله بمخبز بمنطقة الدرب األحمر. وفي اليوم التالي تم 
الشركات، عقب  إحدى  كيميائًيا في  يعمل  عاًما-   27- نبيل  عبدالفتاح  عادل  القبض على عمرو  إلقاء 

تصويره مسيرة تكبير باإلسكندرية من شرفة منزله.

في السابع والعشرين من نفس الشهر، ألقي القبض علي المحامي وعضو 
لجنة الحريات بنقابة المحامين  محسن البهنسي من منزله بحلوان، بسبب نشره 
التواصل  انتشار فيروس كورونا في مصر على صفحته الشخصية بموقع  عن 
الجتماعي فيس بوك. ويوم 28 مارس تم إلقاء القبض على آلء شعبان حميده 

عبد اللطيف - 26 عاًما- من مقر عملها بمستشفى الشاطبى باإلسكندرية عقب 

عاطف حسب الله السيد

محسن البهنسي

https://arabic.cnn.com/health/article/2020/03/11/whp-announces-coronavirus-spread-pandemic
https://arabic.cnn.com/health/article/2020/03/11/whp-announces-coronavirus-spread-pandemic
https://egyptianfront.org/ar/2020/04/atif558-2020/?fbclid=IwAR0PBEYtHeky2j2xWo7QkFjDhAn1_rzNIH51p6tbKlhmzacvEAQczXT9HOY
https://egyptianfront.org/ar/2020/04/atif558-2020/?fbclid=IwAR0PBEYtHeky2j2xWo7QkFjDhAn1_rzNIH51p6tbKlhmzacvEAQczXT9HOY
https://egyptianfront.org/ar/2020/04/aya-kamal-558/
https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1330477-الجيش-المصري-يعلن-وفاة-اللواء-خالد-شلتوت-بفيروس-كورونا
https://www.france24.com/ar/20200324-مصر-تفرض-حظر-تجول-ليلي-لمدة-15-يوما-لمواجهة-تفشي-فيروس-كورونا
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1629596
https://egyptianfront.org/ar/2020/04/amro-nabil-558-2020/?fbclid=IwAR3Mzw1_mYexCYR3uCup78dbs-SMnLhiHBUVGg_Lm6B4ogkbpsP_py9dw4Q
https://egyptianfront.org/ar/2020/03/mohsen-bahnsy/?fbclid=IwAR2A1humC3LtNoBYDFqctbQVitOvrsIOGctXcUwNFL3RSdeMdEYJTxhXykU
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كتابتها على فيسبوك عن وجود حالة مصابة بفيروس كورونا. وفي 30 مارس ألقت قوات األمن 
باإلسكندرية القبض على الناشطة نهى كمال من منزلها.

محمد كامل غانم مصطفى السايس - 27 عاًما-  صيدلي، ألقي القبض عليه يوم 4 أبريل من داخل 
مكتبة دار الثقافة باإلسكندرية، على خلفية نشره انتقادات ألداء وزيرة الصحة المصرية علي حسابه 
الشخصي بموقع فيس بوك. وفي 7 أبريل تم إلقاء القبض على عبدالله جمعه محمد عبدالغنى -28 
عاًما- ويمتلك محل فى مول الجامعة بمحافظة الدقهلية ويعمل مصور فيديوهات على قناة على 
موقع يوتيوب، وهي نفس القناة التي ُألقي القبض على صاحبها أشرف رمضان جودة حجازى، 20 
عاًما، وهي قناة تبث فيديوهات ترفيهية، ويتابعها أكثر من مليون متابع . وفي 10 أبريل ُقبض على 
هاني بكر علي كحيل -36 عاًما- من منزله ، ويعمل جراح عيون بمستشفى طوخ القليوبية، وذلك 
بإرسالها إلى إيطاليا،  التى قامت مصر  الطبية  انتقاده - على موقع فيسبوك- للمساعدات  عقب 

وحديثه عن أحقية المستشفيات المصرية بهذه المساعدات.

برنامج  مذيع  عاًما-   45  - غنيم  حلمى  خالد  على  القبض  ُألقي  أبريل   13 يوم 
عقب  باإلسكندرية،  منزله  الحياة،  من  قناة مصر  على  يعرض  الذي  المشاكس 
حديثه على فيسبوك عن إهمال مستشفى العجمي باإلسكندرية فى التحليل 
للمشتبه إصابتهم بالكورونا، وهو األمر نفسه الذي بسببه ُألقي القبض على 

يوم  عاًما-   44  - إبراهيم  أحمد صبرة  بنها،  جامعة  الطب  بكلية  المساعد  األستاذ 
16 أبريل. أما الصحفي والمعد التلفزيوني أحمد محمد أحمد علي، والشهير بأحمد 

عالم -33 عاًما- فقد ألقت قوات األمن القبض عليه في 21 أبريل من منزل أهله 
بمركز العياط ، وفي اليوم ذاته ُألقي القبض على  خلود سعيد عامر، وهي باحثة 
في  النشر  بإدارة  الترجمة  رئيسة قسم  وتعمل  واللغة،  باألنثروبولوجيا  مهتمة 

قطاع المكتبات بمكتبة اإلسكندرية.

تجدر اإلشارة إلى أن  من بين المتهمين بالقضية 558 لسنة 2020، الطالب عبد 
الرحمن طارق الشهير بعبد الرحمن موكا،  والذي كان قد أخلي سبيله بتدابير احترازية 

يوم 10 مارس 2020 في القضية  رقم 1331 لسنة 201٩  لكنه ظل محتجًزا في 
قسم شرطة قصر النيل في انتظار تأشيرة األمن الوطني حتى ظهر مرة أخرى 
يوم 30 أبريل في نيابة أمن الدولة وتم التحقيق معه علي ذمة هذه القضية، 
وقررت النيابة حبسه خمسة عشر يوًما علي ذمة التحقيقات. تعرض عبد الرحمن 

موكا للتدوير، حيث تجاهلت وزارة الداخلية األمر الصادر بإخالء سبيله، ليظل محتجًزا 
ليواجه  جديدة  ذمة قضية  على  ذلك  بعد  ليظهر  عن شهر  يزيد  لما  القانون  بخالف 

اتهامات مكررة بدون أساس أو أدلة. وتقوم النيابة من خالل تدوير المتهمين بانتهاك 
مدد الحبس الحتياطي المقررة والتحايل على القانون الذي يفرض ضرورة إخالء 
السبيل الفوري لألشخاص حال صدور قرار بذلك أو انتهاء مدة الحبس الحتياطي 

المقررة في قانون اإلجراءات الجنائية وأقصاها عامين.

خالد غنيم

خلود سعيد

عبدالرحمن موكا

أحمد عالم

https://egyptianfront.org/ar/2020/04/khalid-ghonim558-2020/
https://www.facebook.com/daaarbnews/photos/a.113652013577286/133776944898126/?type=3&theater
https://www.facebook.com/daaarbnews/photos/a.113652013577286/133776944898126/?type=3&theater
https://www.facebook.com/daaarbnews/photos/a.113652013577286/132458515029969/?type=3&theater
https://www.facebook.com/daaarbnews/photos/a.113652013577286/134946871447800/?type=3&theater
https://egyptianfront.org/ar/2019/12/admin-detention/?fbclid=IwAR00d7kEzfOXeRrCbLGpwCaKzeMA6f_IXLXd50n4fWsLKn4ANS_7WUL40yo
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المحافظة المهنة السن السم
أسوان  رئيس تحرير جريدة القرار الدولى 40 عاطف حسب الله 

السيد 
اإلسكندرية  25 تاجرة مالبس آية كمال الدين حسين 

سيد 
الجيزة طالب 18 عبدالحليم محمد 

عبدالحليم
القاهرة  بالمعاش 70 السيد عبد الوهاب عبد 

المقصود
القاهرة  عامل مخبز  28  أشرف على خالد عبد 

الحليم
اإلسكندرية  كيميائي  27 عمرو عادل عبد الفتاح 

نبيل 
الجيزة  محامي  - محسن البهنسي

اإلسكندرية  طبيبة  26 آلء شعبان حميده عبد 
اللطيف

اإلسكندرية  - - نهى كمال
السكندرية  صيدلي  27 محمد كامل غانم 

مصطفى السايس
الدقهلية  مصور فيديو 28 عبدالله جمعة محمد 

عبدالغني
الدقهلية  يوتيوبر 20  أشرف رمضان جودة 

حجازي
القليوبية جراح عيون 36  هاني بكر علي كحيل

اإلسكندرية  مقدم برنامج  45 خالد حلمي غنيم
القليوبية  أستاذ مساعد بكلية الطب جامعة 

بنها 
44  أحمد صبرة إبراهيم

الجيزة  صحفي ومعد تليفزيوني  33 أحمد محمد احمد على
اإلسكندرية  رئيسة قسم الترجمة بإدارة النشر 

في قطاع المكتبات بمكتبة 
اإلسكندرية

- خلود سعيد عامر 
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انتهاك الحق في سالمة الجسد 

الوطني  األمن  قطاع  وتحديًدا  الشرطة  قوات  تتوقف  ل   
القضايا  بكل صوره وأشكاله في جميع  التعذيب  عن استخدام 
المواثيق  وجميع  المصري  والقانون  للدستور  بالمخالفة 
كمال  آيه  تعرضت  القضية  هذه  وفي  الدولية.  والمعاهدات 
الدين حسين سيد أثناء اختفائها في مقر األمن الوطني للصعق 
بالكهرباء والضرب والسب وتم التحقيق معها سبع مرات، األمر 
الذي كان سبًبا في إضرابها عن الطعام لحين عرضها على النيابة. 

 

أو  عليه،  يقبض  من  كل 
تجب  حريته  تقيد  أو  يحبس، 
عليه  يحفظ  بما  معاملته 
وال  تعذيبه،  يجوز  وال  كرامته، 
ترهيبه، وال إكراهه، وال إيذاؤه 
يكون  وال  معنوًيا،  أو  بدنًيا 
أماكن  أو حبسه إال فى  حجزه، 
إنسانًيا  الئقة  لذلك  مخصصة 
بتوفير  الدولة  وتلتزم  وصحيًا، 
وسائل اإلتاحة لألشخاص ذوي 
من  شىء  ومخالفة  اإلعاقة. 
مرتكبها  يعاقب  جريمة  ذلك 
حق  وللمتهم  للقانون.  وفًقا 
أنه  يثبت  قول  وكل  الصمت. 
وطأة  تحت  محتجز  من  صدر 
التهديد  أو  تقدم،  مما  شىء 
يعول  وال  يهدر  منه،  بشىء 

عليه

المادة ٥٥ من دستور ٢٠١٤
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انتهاك الحق في التواصل مع العالم الخارجي

رغم أن القانون المصري ينص على وجوب عرض المتهم خالل 
وثقت   18 أصل  من  متهًما   15 أن  إل  24 ساعة،  أقصاها  مدة 
الجبهة المصرية حالتهم تعرضوا لالختفاء القسري لمدد تراوحت 
ألقي   2020 مارس  أنه في شهر  حيث  إلى شهر.  يومين  بين 
القبض على عاطف حسب الله السيد أحمد في منتصف شهر 
مارس 2020 وتم اقتياده إلى مركز شرطة نصر النوبة بأسوان،  
ثم قسم شرطة كوم أمبو ثم مقر األمن الوطنى في أسوان، 
ولم يظهر أمام النيابة إل يوم 14 أبريل أي بعد مرور شهر من 
تاريخ ضبطه. أما عبد الحليم محمد عبدالحليم فقد ألقي القبض 
أكتوبر لمدة 6  عليه 24 مارس 2020 وظل في قسم شرطة 6 

أيام وعرض علي النيابة في 30 مارس.

المخبز أشرف  القبض على عامل  ألقي  الشهر نفسه  وفي 
على خالد عبد الحليم من مقر عمله في 24 مارس وتم اصطحابه 
إلى قسم شرطة باب الشعرية ليظل حبيًسا دون عرض على 
النيابة حتى يوم 30 مارس أي بعد مرور 6 أيام من تاريخ ضبطه. 
أما الطبيبة  آلء شعبان حميده عبد اللطيف فقد ألقي القبض  عليها من مقر عملها بمستشفى 
 6 إلى قسم شرطة  األمن  لجامعة اإلسكندرية في 28 مارس واصطحبتها قوات  التابع  الشاطبى 
الفعلي.  الضبط  تاريخ  يومين من  بعد مرور  أي  يوم 30 مارس  إل   النيابة  تعرض على  أكتوبر ولم 
الدرب  بينما ألقت قوات األمن القبض على السيد عبد الوهاب عبد المقصود من منزله بمنطقة 
األحمر في 24 مارس ولم يظهر أمام النيابة إل يوم 30 مارس أي بعد مرور 6 أيام قضاها في قسم 
منزله  من  مارس   25 يوم  عليه  القبض  إلقاء  تم  نبيل  عبدالفتاح  عادل  الشعرية.وعمرو  باب  شرطة 
المركزى  لألمن  معسكر  ثم  بأبيس  الوطني  األمن  مقر  إلى  واقتياده  باإلسكندرية  المنتزه  بمنطقة 
القبض  األمن  وألقت قوات  أبريل.   6 يوم  أي في  يوًما   12 مرور  بعد  إل  النيابة  علي  يعرض  ولم 
باإلسكندرية وتم  ثان  الرمل  بمنطقة  يوم 24 مارس من منزلها  الدين حسين سيد  كمال  آية  على  
اقتيادها إلى مقر األمن الوطني بمنطقة أبيس باإلسكندرية ولم ُتعرض على النيابة إل بعد مرور 8 
أيام في 1 أبريل 2020، حيث تم التعدي عليها بالسب والضرب، إلى جانب تعذيبها صعًقاا بالكهرباء. 

الحرية الشخصية حق طبيعى، 
وهى مصونة ال ُتمس، وفيما 
يجوز  ال  التلبس،  حالة  عدا 
القبض على أحد، أو تفتيشه، 
بأى  حريته  تقييد  أو  حبسه،  أو 
مسبب  قضائى  بأمر  إال  قيد 
أن  ويجب  التحقيق.  يستلزمه 
حريته  تقيد  من  كل  فورًا  ُيبلغ 
بحقوقه  ويحاط  ذلك،  بأسباب 
االتصال  من  وُيمٌكن  كتابة، 
وأن  فوًرا،  بمحاميه  و  بذويه 
التحقيق  سلطة  إلى  يقدم 
من  ساعة  وعشرين  أربع  خالل 

وقت تقييد حريته 

المادة ٥٤ من دستور ٢٠١٤
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في أبريل 2020، تم إلقاء القبض على الصيدلي محمد كامل غانم مصطفى السايس من مكتبة 
دار الثقافة باإلسكندرية يوم 4 أبريل وعرضه على نيابة أمن الدولة بعدها بأربعة أيام في 8 أبريل احتجز 
خالل هذه الفترة في جهاز األمن الوطنى بمنطقة أبيس. واختفى عبدالله جمعة محمد عبدالغنى 
لمدة ثالثة أيام بعد إلقاء القبض عليه من قرية دميرة - الدقهلية يوم 7 أبريل 2020 واقتياده إلى 
مركز شرطة طلخا  حيث لم يعرض علي النيابة إل يوم 11 أبريل.  األمر نفسه الذي حدث مع هانى 
بكر على كحيل الذي تم إلقاء القبض عليه في  10 أبريل واصطحابه إلى مقر األمن الوطني في مركز 
طوخ حيث لم يظهر أمام النيابة إل بعد مرور 18 يوًما أي في يوم 28 أبريل. بينما  تم القبض على 
أحمد صبرة إبراهيم من عيادته الخاصة في مدينة بنها  يوم  16 أبريل 2020، واقتياده إلى مقر األمن 

الوطني ببنها ولم ُيعرض على النيابة إل في 28 أبريل  أي بعد مرور 12 يوًما من 
تاريخ القبض عليه. بينما تم إلقاء القبض على أشرف رمضان جودة حجازى من قرية 
دميرة - الدقهلية في 7 أبريل ليظل في مركز شرطة طلخا لمدة 4 أيام حتى عرضه 
على النيابة في 11 أبريل. أما خالد حلمى غنيم فقد تم إلقاء القبض عليه في 13 
أبريل من منزله باإلسكندرية، وتم اصطحابه إلى مقر األمن الوطني بسموحة، 

لكنه ُعرض على نيابة أمن الدولة العليا في  28 أبريل. 

يوم 21 أبريل ألقت قوات األمن القبض على الصحفي والمعد التلفزيوني أحمد محمد أحمد على 
الشهير بأحمد عالم ليتم عرضه على نيابة أمن الدولة في يوم 27 أبريل 2020، أي بعد مرور 6 أيام، ظل 
خاللهم حبيًسا في مقر األمن الوطنى بالشيخ زايد. وفي نفس اليوم، اقتحمت قوات األمن منزل  
خلود سعيد عامر الباحثة و رئيسة قسم الترجمة بإدارة النشر في قطاع المكتبات بمكتبة اإلسكندرية، 
لتختفي قسرًيا لمدة أسبوع حتى ظهورها أمام النيابة يوم 28 أبريل.  لم تلتزم الجهات المعنية بنص 
القانون في التعامل مع المتهمين، وانتهك موظفو وزارة الداخلية حق المتهمين في المثول أمام 
النيابة خالل 24 ساعة من لحظة الضبط وخالفوا نص المادة 36 من قانون اإلجراءات الجنائية التي 
تؤكد على أنه »يجب على مأمور الضبط القضائي أن يسمع فورًا أقوال المتهم المضبوط، وإذا لم 
يأت بما يبرئه، يرسله في مدى أربع وعشرين ساعة إلى النيابة العامة المختصة. ويجب على النيابة 
العامة أن تستجوبه في ظرف أربع وعشرين ساعة، ثم تأمر بالقبض عليه أو بإطالق سراحه«، وذلك 
باإلضافة إلى نص الفقرة األولي من المادة 41 من ذات القانون والتي تؤكد على أنه  »ال يجوز 

حبس أي إنسان إال في السجون المخصصة لذلك.«. 

وثقت  الذين  المتهمين  عدد 
تعرضهم  المصرية  الجبهة 
لالختفاء القسري قبل العرض 

على النيابة:

• 15 من أصل 1٨ متهًما 
أقل من ثالثة 

أيام
من ثالثة أيام 

إلى أسبوع
من أسبوع 
إلى شهر

متهم
واحـــد

٨
متهمين

٦
متهمين

أشرف رمضان

https://egyptianfront.org/ar/2020/04/بعد-احتجاز-4-أيام-حبس-اليوتيوبر-أشرف-رم/?fbclid=IwAR2li1GKB_OJLL65mZoY6E2_cziKzsg81zmgTrKbZoYe3YCx6LtgajOK2LY
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خاتمة

يعيش العالم مرحلة مظلمة من تاريخه، لحظة استثنائية لم نشهدها منذ الحرب العالمية الثانية، 
وفي الوقت الذي يجتاح العالم فيروس كورونا COVID-19، حيث تخطت أعداد  المصابين بالفيروس 
حتى كتابة هذه السطور حاجز الثالثة ماليين مصاب، وبلغت أعداد الوفيات ما يقارب من ربع مليون 
حالة، وبعد أن أعلنت منظمة الصحة العالمية أن انتشار الفيروس وصل لمرحلة الجائحة العالمية في 
11 مارس 2020، أدرجته مصر ضمن جدول األمراض المعدية  بالقانون رقم 137 لسنة 1٩58 في 1 

أبريل 2020، إل أن هذا اإلدراج لم يؤثر بشكل إيجابي على وضع العدالة الجنائية المصري.

تفاعلت معظم دول العالم مع الوضع الصحي الستثنائي بأن اتخذت إجراءات تخص اإلفراج عن 
السجناء لضمان سالمتهم وتخفيف التكدس، حيث أفرجت عدة دول مثل  الجزائر وتونس والبحرين 
والسودان واألردن وإندونيسيا وأفغانستان وإيران وفرنسا إلى جانب 15 ولية أمريكية عن اآللف 
من السجناء. بينما في المقابل لم تتوقف السلطات المصرية عن زيادة أعداد السجناء بزيادة حمالت 
القبض على النشطاء والمواطنين الذين يحاولون التعبير عن مخاوفهم من آثار انتشار فيروس كورونا 
التي اتخذتها لمواجهة  داخل السجون المصرية  أو محاولة الشتباك مع قرارات الحكومة المصرية 
وقف العدوى، واستمرت قوات األمن في  إخفاء المقبوض عليهم قسرًيا، األمر الذي أصبح إجراًء 

روتينًيا في اآلونة األخيرة.

كان أولى بالدولة المصرية أن تفرج عن المحبوسين احتياطًيا والمسجونين غير الخطرين، والهتمام 
بحفظ دولة القانون، بدًل من زيادة أعداد المحتجزين بدعوى اتهامهم باتهامات واهية دون دليل، في 
ظل منظومة موازية من النتهاكات التي اعتمدتها السلطات كإجراء روتيني يتعرض له أي شخص 

ُيقبض عليه. 

https://www.youm7.com/story/2020/4/1/الجريدة-الرسمية-تنشر-قرار-وزير-الصحة-باعتبار-كورونا-مرضا-معديا/4699963
https://daaarb.com/العالم-يفرج-عن-السجناء-6-دول-عربية-و4-أجن/
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مرفقات

مدد اختفاء المتهمين، وأماكن احتجازهم بمخالفة القانون

مكان اإلخفاء  مدة 
اإلخفاء  
باأليام

تاريخ العرض 
علي النيابة 

تاريخ الضبط 
وفقا للمتهم 

مكان الضبط وفقا 
للمتهم 

السم 

مقر األمن 
الوطنى فى 

أسوان

شهر  منتصف  14 أبريل
شهر مارس 

منزله بأسوان  عاطف حسب الله 
السيد أحمد

قسم شرطة 6 
أكتوبر

6 3030-3-30 2020-3-24 - عبد الحليم محمد 
عبدالحليم

شرطة باب 
الشعرية

6 2020-3-30 2020-3-24 مخبز بمنطقة 
الدرب األحمر

أشرف على خالد عبد 
الحليم

قسم شرطة 6 
أكتوبر

2 2020-3-30 2020-3-28 مقر عملها 
بمستشفى 

الشاطبى

 آلء شعبان حميده 
عبد اللطيف

قسم شرطة 
باب الشعرية

6 2020-3-30 2020-3-24 منزله بمنطقة 
الدرب الحمر 

 السيد عبد الوهاب 
عبد المقصود

مقر األمن 
الوطني 

بأبيس ثم 
معسكر لألمن 

المركزى

12 2020-4-6 2020-3-25 منزله بمنطقة 
المنتزه 

باإلسكندرية

عمرو عادل عبدالفتاح 
نبيل

مقر األمن 
الوطني 

بمنطقة أبيس 
باإلسكندرية

8 2020-4-1 2020-3-24  منزلها 
باألسكندرية 

 آية كمال الدين 
حسين سيد

مقر األمن 
الوطني 

بمنطقة أبيس 
باإلسكندرية

4 2020-4-8 2020-4-4  مكتبة دار الثقافة 
باإلسكندرية

 محمد كامل غانم 
مصطفى السايس

 مركز شرطة 
طلخا

4 2020-4-11 2020-4-7 قرية دميرة - 
الدقهلي

عبدالله جمعة محمد 
عبدالغنى

 مقر األمن 
الوطني في 

مركز طوخ 

18 2020-4-28 2020-4-10 منزله بمركز طوخ 
محافظة القليوبية

هانى بكر على كحيل 

مقر األمن 
الوطني ببنها

12 2020-4-28 2020-4-16 من عيادته الخاصة 
في مدينة بنها 

 أحمد صبرة إبراهيم

مركز شرطة 
طلخا

4 2020-4-11 2020-4-7 من قرية دميرة - 
الدقهلية

أشرف رمضان جودة 
حجازى
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 مقر األمن 
الوطني 
بسموحة

15 2020-4-28 2020-4-13 منزله باإلسكندرية خالد حلمى غنيم

مقر األمن 
الوطنى 

بالشيخ زايد

6 2020-4-27 2020-4-21 منزل أهله بالعياط أحمد محمد أحمد 

7 2020-4-28 2020-4-21 منزلها باإلسكندرية خلود سعيد عامر


