بيانات الـ ٠٣مختفيا قسريا الواردة بخصوصهم شكاوى من أسرهم لوحدة
العدالة الجنائية بالمركز المصري للحقوق االقتصادية واالجتماعية
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أوال :المختفون بدون الوصول ألية معلومات عنهم حتى األن
االسم :أحمد سيد عبد الجواد
السن:
تاريخ االختفاء4102/9/6 :
موضوع القضية:
بتاريخ  4102/9/6استقل أحمد من قرية أجهور الصغرى بالقناطر الخيرية قارب مسافر إلى إيطاليا ومنذ
ذلك الحين لم يصل لذويه أية معلومات عن مكان تواجده ،وبعدها وردت بعض المعلومات بأن الشاب
محتجز بإحدى الجهات األمنية.
االجراءات القانونية:
قام أهله بتقديم بالغ للنائب العام يحمل رقم  43030لسنة  4102عرائض النائب العام ،وحفظ هذا البالغ
برقم  2664لسنة  4102إداري القناطر بتاريخ  ،4102/04/2وحتى اآلن لم يتوصل أحد من ذويه لمكان
احتجازه.
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االسم :بيومي درويش سيد
السن:
تاريخ االختفاء4102/9/6 :
موضوع القضية:
بتاريخ  4102/9/6استقل بيومي من قرية أجهور الصغرى بالقناطر الخيرية قارب مسافر إلى إيطاليا ومنذ
ذلك الحين لم يصل لذويه أية معلومات عن مكان تواجده ،حيث وردت بعض المعلومات لذويه بأن الشاب
محتجز بإحدى الجهات األمنية،
االجراءات القانونية:
قام أهله بتقديم بالغ للنائب العام يحمل رقم  43030لسنة  4102عرائض النائب العام ،وحفظ هذا البالغ
برقم  2664لسنة  4102إداري القناطر بتاريخ  ،4102/04/2وحتى اآلن لم يتوصل أحد من ذويه لمكان
احتجازه.
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االسم :حمدي نصار سيد
السن:
تاريخ االختفاء4102/8/9 :
موضوع القضية:
"حمدي" طالب بالصف الثاني الثانوي اختفى من يوم  4102/8/9أثناء تواجده بالقاهرة بعد تركه لمنزله ببني
سويف وذلك بسبب المضايقات األمنية التي تعرض لها من قبل الشرطة بزعم أنه يتظاهر ويدعو لذلك،
بعض األشخاص أخبروا ذويه باحتجازه بقسم شرطة عابدين وعند ذهاب أهله للسؤال عنه أفادهم المسئولين
هناك بعدم تواجده بديوان القسم ،وحتى ال يعلم أحد مكان إخفاءه.
وبتاريخ  4102/01/2تم ظهوره داخل قسم الخليفة .
االجراءات القانونية:
تم إرسال عدد من التلغرفات لكل من النائب العام.والمحامى العام االول لنيابات القاهرة ووزير الداخلية
المحامى لعام لنيابات بنى سويف ارقام () 289 /286 / 282
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االسم :خالد جمال خليفة
السن:
تاريخ االختفاء4102/9/6 :

موضوع القضية :
بتاريخ  4102/9/6استقل خالد من قرية أجهور الصغرى بالقناطر الخيرية قارب مسافر إلى إيطاليا ومنذ
ذلك الحين لم يصل لذويه أية معلومات عن مكان تواجده ،حيث وردت بعض المعلومات لذويه بأن الشاب
محتجز بإحدى الجهات األمنية،
االجراءات القانونية:
قام أهله بتقديم بالغ للنائب العام يحمل رقم  43030لسنة  4102عرائض النائب العام ،وحفظ هذا البالغ
برقم  2664لسنة  4102إداري القناطر بتاريخ  ،4102/04/2وحتى اآلن لم يتوصل أحد من ذويه لمكان
احتجازه.
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االسم :خالد محمد حافظ محمد
السن:
تاريخ االختفاء4103/2/42 :
موضوع القضية:
تاريخ اختفاء خالد يعود لـ" 4103/2/42أحداث المنصة بشارع النصر" ويقيم بشارع شاروبيم خلف شارع
إسالم  -بني سويف ،حيث أكدت زوجته بأنه أصيب بطلق ناري ورأته مصابا في المستشفى الميداني على
قناة الجزيرة مباشر واختفى تماما من بعدها.
االجراءات القانونية:
المحضر رقم  2691ادارى قسم بنى سويف بتاريخ  4103-8-46صادر برقم  4132نيابة بنى سويف
 4103-9-04بالغ رقم  04168بتاريخ  4102-6-00عرائض النائب العام مسلسل العريضة رقم
 4648صادر 909نيابة تانى مدينة نصر رقم  04168تاريخ 4102/6/06
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االسم :عبد الرحمن محمد أبو طالب
السن 42 :عاما
تاريخ االختفاء4102/2/43 :
موضوع القضية:
فجر يوم  4102/2/43قامت قوة من مباحث قسم شرطة حلوان باقتحام منزل عبد الرحمن محمد أبو طالب
البالغ من العمر  42عاما -وألقت القبض عليه بتهمة سرقة سيارة على الرغم من أن تلك السيارة مملوكةلخاله ،وعند ذهاب ذويه للسؤال عنه أنكر القائمون على قسم شرطة حلوان وجوده ،وحتى لم يتمكن ذووه من
معرفة مكان احتجازه.
االجراءات القانونية:
قام أهل المختفي بتقديم شكوى للنائب العام بتاريخ  4102/2/42برقم  01622عرائض النائب العام،
باإلضافة إلرسال ثالثة تلغرافات لكل من وزير الداخلية ووزير العدل والنائب العام.
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االسم :عبد النبي أحمد السيد أحمد
السن 42 :عاما
تاريخ االختفاء4102/0/30 :
موضوع القضية:
اختفى عبد النبي من يوم  4102/0/30وعمره  42عاما ،ويقيم بمساكن الدلتا -أول السالم -القاهرة ،وتعود
واقعة اختفاءه عندما ذهب لزيارة أخيه المحتجز في قسم شرطة السالم أول حيث أنه اختطف من أمام القسم،
وبعد غيابه بأربعة أيام ذهب ذووه إلى قسم أول السالم لتحرير محضر بسبب اختفاءه فرفض القسم تحرير
المحضر لهم،
االجراءات القانونية:
تم إرسال عدد من التلغرافات إلى النائب العام ووزير الداخلية ،وال توجد أية معلومة تفيد بمكان احتجازه حتى
اآلن
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االسم :عبد الرحمن فتحي أحمد
السن 06 :سنة
تاريخ االختفاء4102/9/6 :

موضوع القضية:
بتاريخ  4102/9/6استقل عبد الرحمن (مواليد  )0999من قرية أجهور الصغرى بالقناطر الخيرية قارب
مسافر إلى إيطاليا ومنذ ذلك الحين لم يصل لذويه أية معلومات عن مكان تواجده ،حيث وردت بعض
المعلومات لذويه بأن الشاب محتجز بإحدى الجهات األمنية ،ف
االجراءات القانونية:
قام أهله بتقديم بالغ للنائب العام يحمل رقم  43030لسنة  4102عرائض النائب العام ،وحفظ هذا البالغ
برقم  2664لسنة  4102إداري القناطر بتاريخ  ،4102/04/2وحتى اآلن لم يتوصل أحد من ذويه لمكان
احتجازه.

9

االسم :عبد هللا إبراهيم محي
السن 06 :عاما
تاريخ االختفاء4102/9/6 :
موضوع القضية:
بتاريخ  4102/9/6استقل عبد هللا (مواليد  )0999من قرية أجهور الصغرى بالقناطر الخيرية قارب مسافر
إلى إيطاليا ومنذ ذلك الحين لم يصل لذويه أية معلومات عن مكان تواجده ،حيث وردت بعض المعلومات
لذويه بأن الشاب محتجز بإحدى الجهات األمنية،
االجراءات القانونية:
قام أهله بتقديم بالغ للنائب العام يحمل رقم  43030لسنة  4102عرائض النائب العام ،وحفظ هذا البالغ
برقم  2664لسنة  4102إداري القناطر بتاريخ  ،4102/04/2وحتى اآلن لم يتوصل أحد من ذويه لمكان
احتجازه.
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االسم :عمر محمد علي
السن41 :عاما
تاريخ االختفاء4103/8/02 :
موضوع القضية:
اختفى عمر بتاريخ " 4103/8/02يوم فض اعتصام رابعة العدوية " ويبلغ من العمر  41عاما ،ويقيم بشارع
الصناديلي رابعة -مركز الجيزة -الجيزة .وتم إلقاء القبض عليه من قبل قوات األمن المتمركزة داخل الحرم
الجامعي واقتادته إلى مكان غير معلوم حتى اآلن.
االجراءات القانونية:
تم إرسال عدد من التلغرافات إلى مدير مصلحة السجون ومدير أمن القاهرة وتقديم بالغ للنائب العام يحمل
رقم  00292تم عرضه على نيابة شرق القاهرة ليأخذ رقم " 0062صادر" بتاريخ  ،4102/9/00وتم تحرير
المحضر رقم  4220إداري قسم أول العاشر من رمضان ،ولم يتوصل ذووه إلى أية معلومة تفيد بمكان
احتجازه.
تم رفع دعوى أمام القضاء اإلداري برقم  6309لسنة  68ق ضد رئيس الجمهورية وآخرين لإلفصاح عن
مكان اختفاء "عمر".
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االسم :عمرو ابراهيم عبد المنعم
السن:
تاريخ االختفاء4103/2/8 :
موضوع القضية:
اختفى عمرو بتاريخ  " 4103/2/8يوم فض اعتصام الحرس الجمهوري " ويقيم بمركز الرياض -كفر
الشيخ.
االجراءات القانونية:
قدم ذويه بتقديم بالغا للنائب العام رقم  04163لسنة  ،4102وقاموا بتحرير المحضر رقم  49لسنة 4102
عرائض نيابة مصر الجديدة وأقام ذووه أيضا الدعوى رقم  20284لسنة  68قضائية لإلفصاح عن مكان
احتجاز نجلهم وأحيلت للمفوضين لجلسة  ،4102/6/02وحتى اآلن ال توجد أية معلومة تفيد بمكان
احتجازه.
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االسم :محمد أحمد إبراهيم
السن 02 :عاما
تاريخ االختفاء4102/9/6 :
موضوع القضية:
بتاريخ  4102/9/6استقل محمد (مواليد  )4110من قرية أجهور الصغرى بالقناطر الخيرية قارب مسافر
إلى إيطاليا ومنذ ذلك الحين لم يصل لذويه أية معلومات عن مكان تواجده ،حيث وردت بعض المعلومات
لذويه بأن الشاب محتجز بإحدى الجهات األمنية.
االجراءات القانونية:
قام أهله بتقديم بالغ للنائب العام يحمل رقم  43030لسنة  4102عرائض النائب العام ،وحفظ هذا البالغ
برقم  2664لسنة  4102إداري القناطر بتاريخ  ،4102/04/2وحتى اآلن لم يتوصل أحد من ذويه لمكان
احتجازه.
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االسم :محمد أحمد علي كريم
السن 34 :عاما
تاريخ االختفاء4102/2/40 :
موضوع القضية:
اختفى محمد أحمد علي البالغ من العمر  34عاما في يوم  4102/01/06أثناء زيارته ألحد مصابي الثورة
في حلمية الزيتون ،وبعد ذلك وردت بعض األقاويل لذويه أن األمن الوطني هو من قام باحتجازه ،ولكان حتى
اآلن ال توجد أية معلومات رسمية تفيد بمكان احتجازه.
االجراءات القانونية:
تم ارسال عدة تلغرافات الى كال من رئيس الجمهورية ووزير الداخلية والنائب العام
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االسم :محمد عبد هللا ابراهيم
السن 02 :عاما
تاريخ االختفاء4102/9/6 :
موضوع القضية:
بتاريخ  4102/9/6استقل محمد (مواليد  )4110من قرية أجهور الصغرى بالقناطر الخيرية قارب مسافر
إلى إيطاليا ومنذ ذلك الحين لم يصل لذويه أية معلومات عن مكان تواجده ،حيث وردت بعض المعلومات
لذويه بأن الشاب محتجز بإحدى الجهات األمنية.
االجراءات القانونية:
قام أهله بتقديم بالغ للنائب العام يحمل رقم  43030لسنة  4102عرائض النائب العام ،وحفظ هذا البالغ
برقم  2664لسنة  4102إداري القناطر بتاريخ  ،4102/04/2وحتى اآلن لم يتوصل أحد من ذويه لمكان
احتجازه.
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االسم :محمد عصام احمد
السن:
تاريخ االختفاء4102/9/6 :
موضوع القضية:
بتاريخ  4102/9/6استقل محمد من قرية أجهور الصغرى بالقناطر الخيرية قارب مسافر إلى إيطاليا ومنذ
ذلك الحين لم يصل لذويه أية معلومات عن مكان تواجده ،حيث وردت بعض المعلومات لذويه بأن الشاب
محتجز بإحدى الجهات األمنية.
االجراءات القانونية:
قام أهله بتقديم بالغ للنائب العام يحمل رقم  43030لسنة  4102عرائض النائب العام ،وحفظ هذا البالغ
برقم  2664لسنة  4102إداري القناطر بتاريخ  ،4102/04/2وحتى اآلن لم يتوصل أحد من ذويه لمكان
احتجازه.
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االسم :محمد عواد عاشور
السن 08 :عاما
تاريخ االختفاء4102/9/6 :
موضوع القضية:
بتاريخ  4102/9/6استقل محمد (مواليد  )0992من قرية أجهور الصغرى بالقناطر الخيرية قارب مسافر
إلى إيطاليا ومنذ ذلك الحين لم يصل لذويه أية معلومات عن مكان تواجده ،حيث وردت بعض المعلومات
لذويه بأن الشاب محتجز بإحدى الجهات األمنية.
االجراءات القانونية:
قام أهله بتقديم بالغ للنائب العام يحمل رقم  43030لسنة  4102عرائض النائب العام ،وحفظ هذا البالغ
برقم  2664لسنة  4102إداري القناطر بتاريخ  ،4102/04/2وحتى اآلن لم يتوصل أحد من ذويه لمكان
احتجازه.
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االسم :محمد ناصر سالم حسين
السن 08 :عاما
تاريخ االختفاء4102/9/6 :
موضوع القضية:
بتاريخ  4102/9/6استقل محمد (مواليد  )0992من قرية أجهور الصغرى بالقناطر الخيرية قارب مسافر
إلى إيطاليا ومنذ ذلك الحين لم يصل لذويه أية معلومات عن مكان تواجده ،حيث وردت بعض المعلومات
لذويه بأن الشاب محتجز بإحدى الجهات األمنية.
االجراءات القانونية:
فقام أهله بتقديم بالغ للنائب العام يحمل رقم  43030لسنة  4102عرائض النائب العام ،وحفظ هذا البالغ
برقم  2664لسنة  4102إداري القناطر بتاريخ  ،4102/04/2وحتى اآلن لم يتوصل أحد من ذويه لمكان
احتجازه.

18

االسم :محمود ابراهيم مصطفى أحمد
السن:
تاريخ االختفاء4103/8/02 :
موضوع القضية:
اختفى محمود بتاريخ " 4103/8/02يوم فض اعتصام رابعة العدوية " ،ويقيم بمساكن البترول -طنطا ثان-
الغربية ،قام ذووه بالبحث عنه في غالبية السجون والمستشفيات ولم يتم العثور على أية أثر له ،وأخبر
أصدقاء المختفي زوجته بأنهم شاهدوه في ميدان اربعة العدوية عند دخول قوات الفض.
االجراءات القانونية:
قدم ذووه بالغ للنائب العام رقم " 04162عرائض النائب العام" لسنة  ،4103تم تحرير المحضر رقم 9298
 4103/ادارى اول طنطا وتقديم بالغ للنائب العام حمل رقم  04162عرائض النائب العام بتاريخ
 4102/6/00وارسال الى نيابة شرق القاهرة برقم  811وتم تحرير محضر بنيابة شرق برقم  0392بتاريخ
 4102/6/04وتم تقديم بالغ اخر للنائب العام حمل رقم  06128بتاريخ 4102/8/9
وال توجد أية معلومة تفيد بمكان احتجازه حتى اآلن.
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االسم :محمود سالمة سعد هللا
السن 06 :عاما
تاريخ االختفاء4102/9/6 :
موضوع القضية:
بتاريخ  4102/9/6استقل محمود (مواليد  )0999من قرية أجهور الصغرى بالقناطر الخيرية قارب مسافر
إلى إيطاليا ومنذ ذلك الحين لم يصل لذويه أية معلومات عن مكان تواجده ،حيث وردت بعض المعلومات
لذويه بأن الشاب محتجز بإحدى الجهات األمنية.
االجراءات القانونية:
قام أهله بتقديم بالغ للنائب العام يحمل رقم  43030لسنة  4102عرائض النائب العام ،وحفظ هذا البالغ
برقم  2664لسنة  4102إداري القناطر بتاريخ  ،4102/04/2وحتى اآلن لم يتوصل أحد من ذويه لمكان
احتجازه.
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االسم :محمود فتحي أحمد
السن:
تاريخ االختفاء4102/9/6 :
موضوع القضية:
بتاريخ  4102/9/6استقل محمود من قرية أجهور الصغرى بالقناطر الخيرية قارب مسافر إلى إيطاليا ومنذ
ذلك الحين لم يصل لذويه أية معلومات عن مكان تواجده ،حيث وردت بعض المعلومات لذويه بأن الشاب
محتجز بإحدى الجهات األمنية.
االجراءات القانونية:
قام أهله بتقديم بالغ للنائب العام يحمل رقم  43030لسنة  4102عرائض النائب العام ،وحفظ هذا البالغ
برقم  2664لسنة  4102إداري القناطر بتاريخ  ،4102/04/2وحتى اآلن لم يتوصل أحد من ذويه لمكان
احتجازه.
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االسم :هند راشد فوزي بدوي
السن:
تاريخ االختفاء4102/04/3 :
موضوع القضية:
اختفت بتاريخ  4102/04/3وتقيم بمركز ميت غمر  -الدقهلية وذلك حدث أثناء ذهابها إلى جامعة بنها،
ولم يتم التوصل إلى مكان اختفائها حتى اآلن.
االجراءات القانونية:
قام ذووها بتحرير المحضر رقم  03824لسنة  4102إداري مركز ميت غمر ،وأرسلوا عدة تلغرافات إلى
رئاسة الجمهورية ووزيري الداخلية والعدل بتاريخ  ،4102/4/06وقاموا أيضا بتقديم بالغ للنائب العام يحمل
رقم  42238لسنة .4102
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االسم :رأفت فيصل علي شحاته
السن:
تاريخ االختفاء4102/0/03 :
موضوع القضية:
تاريخ اختفاء يعود ل .4102/0/03
ويقيم بناهيا -مركز إمبابة -الجيزة ،حيث تم اختطافه من أمام المدرسة الخاصة والمملوكة له ،ووفقا لرواية
ذويه فإن بعض من أقارب وأصدقاء المختفي أخبروهم بأنه محتجز بمعرفة جهاز األمن الوطني ،وحتى اآلن
لم يتوصلوا إلى مكان اختفاءه.
االجراءات القانونية:
قام ذووه بتحرير المحضر رقم  002إداري مركز كرداسة بتاريخ  4102/0/02وقام ذووه بإرسال عدة
تلغرافات إلى النائب العام ووزير الداخلية ورئيس مصلحة السجون بتاريخ ،4102/0/31
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االسم :عادل درديري عبد الجواد
السن:
تاريخ االختفاء4103/8/02 :
موضوع القضية:
اختفى عادل بتاريخ " 4103/8/02يوم فض اعتصام رابعة العدوية" ويقيم بشارع الشيماء -أول العامرية-
اإلسكندرية ،واتصل المختفي عادل درديري بزوجته اثناء الفض وأخبرها بمقتل ابنها إثر إصابته بطلق ناري
ومن بعدها انقطع االتصال ولم يتوصل أهاليهما لمكانهما حتى اآلن.
االجراءات القانونية:
تم ارسال عدد من التلغ ارفات الى كال من النائب العام والمحامى العام لنيابات شمال القاهرة ووزير الداخلية
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االسم :عبد الحميد محمد محمد
السن23 :
تاريخ االختفاء4102/8/02 :
موضوع القضية:
تاريخ اختفاء عبد الحميد يعود ل "4103/8/02يوم فض اعتصام رابعة العدوية " ويبلغ من العمر  44عاما،
ويقيم في مركز الحامول بكفر الشيخ ،حيث قام ذووه بالبحث عنه في المستشفيات والسجون ولم يتوصلوا ألية
معلومة تفيد بمكانه ،ووفقا لرواية ذويه فإن أخر مكان كان متواجد فيه المختفي هو ميدان رابعة العدوية.
االجراءات القانونية:
قام ذووه أيضا بتقديم عدد من التلغرافات الى كال من وزير الداخلية والنائب العام كما تم تقديم البالغ رقم
 04126لسنة  .4102عرائض النائب العام باالضافة الى المحضر رقم  4103/ 2410ادارى الحامول
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االسم :أحمد سعيد محمد

لم تتوفر
صورة
حتي األن

السن:
تاريخ االختفاء4102/9/46 :

موضوع القضية:
تاريخ اختفاء أحمد يوم  4102/9/46ويقيم في مركز أشمون  -المنوفية ،وفقا لرواية شقيقه فأنه أثناء
عودته من عمله بجسر السويس انقطعت به كافة سبل االتصال ،ومنذ ذلك الحين ال توجد أية معلومات عن
مكان اختفائه.
االجراءات القانونية:
قام ذووه بتحرير المحضر رقم  01202لسنة  4102إداري أشمون بتاريخ  4102/9/48بقسم شرطة
أشمون ،وقاموا أيضا بإرسال تلغراف بشأن اختفاءه للنائب العام بتاريخ .4102/01/02
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االسم :محمد عادل درديري عبد الجواد

لم تتوفر
صورة
حتي األن

السن:
تاريخ االختفاء4103/8/02 :
موضوع القضية:

اختفى محمد بتاريخ " 4103/8/02يوم فض اعتصام رابعة العدوية" ويقيم بشارع الشيماء -أول العامرية-
اإلسكندرية ،واتصل والده -المختفي -عادل درديري بزوجته أثناء الفض وأخبرها بمقتل ابنها إثر إصابته
بطلق ناري ومن بعدها انقطع االتصال ولم يتوصل أهالي المختفيان إليهما أو إلى جثة االبن حتى اآلن.
االجراءات القانونية:
تم ارسال عدة تلغرافات الى كال من النائب العام ووزير الداخلية
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ثانيا :بيانات من تم الوصول لمعلومات عن أماكن احتجازه
االسم :بسام محمد مصطفى

لم تتوفر
صورة
حتي األن

السن:
تاريخ االختفاء4102/6/43 :
موضوع القضية:

في يوم  4102/6/43قامت قوة أمنية باقتحام منزل بسام محمد ،واقتادوه لمكان غير معلوم ،واستولوا على
مبلغ مائة ألف جنيه خاصة بعمله ،ولم يوضحوا أسباب القبض عليه .وبعد مرور  91يوما على اختفاءه
ظهر في سجن االستقبال بليمان طرة ،ويتم اآلن تجديد حبسه على ذمة قضية االنضمام لجماعة محظورة.
االجراءات القانونية:
بتاريخ  4102/6/49تم ارسال عدد من التلغرافات الى كال من النائب العام ووزير الداخلية وبتاريخ
 4102/2/06تم تقديم البالغ رقم  03264عرائض النائب العام وتم ارساله الى نيابة شرق القاهرة بتاريخ
 4102/8/9برقم صادر 2010
كما تم توثيق
أربعة شهادات موثقة في الشهر العقاري من الجيران تفيد بواقعة القبض وتمزيق مالبسه والقاءه في حديقة
المنزل واخفائه .
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االسم :عادل نبوي عبد الحميد

لم تتوفر
صورة
حتي األن

السن:
تاريخ االختفاء4102/2/40 :
موضوع القضية:

تم القبض على عادل نبوي في يوم  4102/2/40بواسطة قوة أمنية اقتحمت منزله الكائن في مساكن
الشروق بمدينة نصر أول بالقاهرة ،وتعدت على أهل المنزل بالضرب وقامت بتكسير محتويات المنزل،
واستولت على  2موبايالت والب توب وسكين مطبخ ،وبعد مرور شهرين على اختفاءه ظهر بسجن االستقبال
بليمان طرة ،واآلن يتم تجديده حبسه في نيابة أمن الدولة العليا .على ذمة القضية رقم  4102/ 262امن
دولة
االجراءات القانونية:
تم ارسال عدد من التلغرافات الى كال من رئيس الجمهورية ووزير الداخلية والنائب العام
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االسم :مازن محمد حسن
السن:
تاريخ االختفاء4102/8/6 :
موضوع القضية:
اختفى مازن محمد حسن بتاريخ  4102/8/6من أمام منزله ،وبعد شهرين من اختفاءه أرسل لزوجته جواب
من سجن االستقبال بليمان طرة أخبرها بأنه يتم التحقيق معه في نيابة أمن الدولة العليا على ذمة قضية الرقم
 4102/ 624االنضمام لجماعة محظورة
االجراءات القانونية:
بتاريخ  4102/8/06تم تقديم البالغ رقم  4102/ 220الى المحامى العام لنيابات شمال القاهرة وبنفس
التاريخ ارسل البالغ الى نيابة روض الفرج برقم صادر 4102/3043
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االسم :محمود محمد سالمة

لم تتوفر
صورة
حتي األن

السن42:
تاريخ االختفاء4102/4/9 :
موضوع القضية:

يعود تاريخ اختفاء محمود محمد سالمة إلى  4102/4/9ويبلغ من العمر  42عاما ،وتم إلقاء القبض
عليه من قبل قوات الشرطة ويقيم بقرية المتانيا -مركز العياط -الجيزة .ومنذ ذلك التاريخ لم يتوصل أحد
من ذويه إلى مكان احتجازه حتى ظهر في يوم  4102/6/0في سجن العزولي باإلسماعيلية وتم ترحيله
لسجن العقرب بليمان طرة ،وهو اآلن مسجون على ذمة قضية "أنصار بيت المقدس" والتي تنظرها الدائرة
" "48جنايات.
االجراءات القانونية:
تقدم محامو المركز للنائب العام بتاريخ  4102/3/03بالبالغ رقم  2223عرائض النائب العام لمعرفة مكان
احتجازه
والبالغ رقم  9638بتاريخ  4102/2/2للتحقيق من مدى حتجازه بسجن العازولى الحربى باالسماعلية وبيان
التهم الموجه اليه
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