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  باسم الشعب
  حمكمة جنايات القاهرة

  الدائرة السادسة شمال
» رئيس االستئناف «خليل عمر عبد العزيز     / المشكلة علنا برئاسة السيد القاضى    

مصطفى رشاد عبد التـواب ومحمـد شـريف صـبرى           / وعضوية السيدين القاضيين  
  .الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة 

  .» ل نيابة أمن الدولةوكيل أو«حسام نصار / والسيد
  .» أمين سر المحكمة«محمد سليمان / والسيد

  :أصدرت القرار اآلتى 
 ٢٠١٨ لـسنة    ٧بية ورقـم    إرها قرارات كيانات    ٢٠١٨ لسنة   ٧فى الطلب رقم    
 حصر أمـن دولـة      ٢٠١٧ لسنة   ٤٢٠بيين فى القضية رقم     رهاقرارات إدراج قوائم اإل   

  .عليا 
  :ضد 

  .د موسى  يحى السيد إبراهيم محم- ١
  . محمود محمد فتحى بدر - ٢
  . أحمد محمد عبد الرحمن عبد الهادى - ٣
  . على السيد أحمد محمد بطيخ - ٤
  . محمد جمال أحمد حشمت عبد الحميد - ٥
  . عالء على على محمد السماحى - ٦
  . أشرف فتحى رشاد أبو دبش - ٧
  . أحمد عاطف عثمان عمار - ٨
  . مجدى مصلح إسماعيل شلش - ٩

  . محمود غريب محمود قاسم - ١٠
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  . أحمد مصطفى السيد مصطفى خليل - ١١
  . أحمد محمد محمد إبراهيم السمالوى - ١٢
  . محمد مجدى إسماعيل حسن - ١٣
  . محمد عبد العاطى الحمادى على شمس - ١٤
  . عادل جمعة صالح محمد الجزار - ١٥
  . رفعت رفعت محمد العزبى أبو غزالة - ١٦
  .كريا فهمى على الشيوخى  أحمد ز- ١٧
  . حسن حسن خالد الزيات - ١٨
  . محمد حماد عبد الغنى سليم - ١٩
  . عبد الرحمن محمد السيد النيلى - ٢٠
  . معاذ زكريا فهمى على الشيوخى - ٢١
  . بالل عاطف خالد الزيات - ٢٢
  . عبد الرحمن العربى سادات أبو جاللة - ٢٣
  . محمد حسان السيد الفار - ٢٤
  . خالد فتحى فتحى عوض - ٢٥
  . عبد الرحمن ياسر نجيب داوود - ٢٦
  . عاصم أحمد أحمد أبو عيطة - ٢٧
  . زكريا فهمى على الشويخى - ٢٨
  . شكرى نصر محمد عبد البر عبد الباسط - ٢٩
  . ياسر إبراهيم إبراهيم القفاص - ٣٠
  . هشام محمد عبد الرازق إبراهيم - ٣١
  .يجى  أحمد عبد العظيم الدمل- ٣٢
  . عبد المالك قاسم محمد آدم - ٣٣
  . صبرى على على البوهى - ٣٤
  . عاشور حلمى محمد الصياد - ٣٥



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠١٨ سنة یونیة ٢٠ فى )تابع( ١٣٩ العدد – الوقائع المصریة

 

٤

  . عبد التواب خليفة محمد خضر - ٣٦
  . محمد على مسعود على عمار - ٣٧
  . محمد على رشدى حامد - ٣٨
  . مصطفى عبد التواب أمين عبد الباقى - ٣٩
  .ى  محمود أحمد عبد الحميد متول- ٤٠
  . عبد الرحمن كمال عوض عبد اهللا - ٤١
  . وائل أبو النصر محمد ضوى - ٤٢
  . عالم عالم عباس السبع - ٤٣
  . نجم الدين عاطف محمود عبد الفتاح عياد - ٤٤
  . محمد الخضر محمد أحمد عاصى - ٤٥
  . محمد عبد السميع على أبو العيلة - ٤٦
  . إسالم محمد طلبة بدوى - ٤٧
  .هيم محمد الصياد  عالء إبرا- ٤٨
  . أحمد عاشور حلمى الصياد - ٤٩
  . على إبراهيم محمد الصياد - ٥٠
  . فائز أحمد إبراهيم أحمد مقلد - ٥١
  . أبو حفص البسطويسى الخضرى البسطويسى - ٥٢
  . محمد رضا إبراهيم المتولى خضر - ٥٣
  . عمار على إبراهيم رسالن - ٥٤
  . مصطفى محمد عبد الباقى محمد - ٥٥
  . عبد الرحمن خالد محمد محمود على البكرى - ٥٦
  . شريف سعد مسعد أبو محمود - ٥٧
  . محمود محمد على عبد السالم - ٥٨
  . حسين أحمد عبد اهللا إبراهيم - ٥٩
  . عمر ثروت محمد البكرى سليمان - ٦٠
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  . محمد محمد أحمد إسماعيل أبو شقام - ٦١
 . أحمد عبد اهللا زكى عبد اهللا سالمة - ٦٢

  . أسامة سمير على إبراهيم - ٦٣
  . حسام السيد السيد عبد المنعم خليفة - ٦٤
  . محمد سند الصادق محمد العايش - ٦٥
  . محمد أحمد عبد الرحيم محمد حسانين بخيت - ٦٦
  . طارق عبد الوهاب أحمد فراج - ٦٧
  . أحمد عطية عبد الواحد على - ٦٨
  . محمد مجدى عبد الكريم جاد - ٦٩
  .ماعيل أحمد عبد العزيز خطاب  إس- ٧٠
  . حسام أحمد درويش متولى - ٧١
  . أسامة حسن عيسى أنور عيسى - ٧٢
  . خالد جالل أحمد عمر النقيش - ٧٣
  . جبر السيد محمد السيد حجى - ٧٤
  . شريف عبد الخالق رفاعى أحمد - ٧٥
  . محمد سعيد أحمد عبد المقصود - ٧٦
  . أحمد على عبد ربه عيسوى - ٧٧
  . أحمد سامى عبد الحميد عبد العال - ٧٨
  . مروان عالء سعد إبراهيم حسونة - ٧٩
  . يحى زكريا فهمى عطا - ٨٠
  . على سامى فهيم الفار - ٨١
  . محمد مصطفى محمد محمد سالم - ٨٢
  . عبد اهللا السيد سليمان الصواف - ٨٣
  . أحمد جمال أحمد محمود - ٨٤
  . محمد مجدى عبد الصادق زكى - ٨٥
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  . عيسى شلفوطة ز عبد العزيز عيسى عبد العزي- ٨٦
  . أحمد إبراهيم عبد الغنى عبد اللطيف - ٨٧
  . محمد الهادى عوض غريب - ٨٨
  . أشرف محمد على البياع - ٨٩
  . عماد حمدى مندى محمد - ٩٠
  . أيمن محمد عبد المنعم محمد السبيعى - ٩١
  . عاطف خالد حسن خالد الزيات - ٩٢
  . حسين  عيد طه على- ٩٣
  . محمد رجب محمد محمود - ٩٤
  . عاصم عبد المطلب بشير عيسى عثمان - ٩٥
  . عمرو دياب عبد الباقى نصر حسان - ٩٦
  . محمود فاروق أحمد عبد المجيد - ٩٧
  . إسالم موسى عبد الوهاب سيف - ٩٨
  . إسماعيل مصطفى على بهنسى - ٩٩

  . أحمد محمد عبد التواب ناصر - ١٠٠
  .بد اهللا إبراهيم سلومة  أحمد ع- ١٠١
  . عبد اهللا محمد إسماعيل عياد - ١٠٢
  . محمد أيمن رشدى عبد الغنى - ١٠٣
  . محمد فتحى محمد عبد العزيز هدهد - ١٠٤
  . محمد عبد الراضى رمزى محمد النمر - ١٠٥
  . حذيفة الشحات محمد مصطفى - ١٠٦
  . أنس الشحات محمد مصطفى - ١٠٧
  .مصطفى  خبيب الشحات محمد - ١٠٨
  . أحمد رفعت أحمد صدقى محمد - ١٠٩
  . محمود بدوى محمود خليل - ١١٠
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  . إبراهيم رضا إبراهيم المتولى خضر - ١١١
  . يوسف محمود عطية البدرى - ١١٢
  . محمد حسين يوسف على عبد العاطى - ١١٣
  . سليمان عبد الواحد د محمد عبد الواح- ١١٤
  . سليمان  عبد الواحد سليمان عبد الواحد- ١١٥
  . إسالم سعيد فاروق أحمد راضوان - ١١٦
  . عمار عبد الرحمن محمد عبد البارى ملش - ١١٧
  . حسين محمد يسر إبراهيم السيد أبو الليف - ١١٨
  . طه معوض طه عوض دويدار - ١١٩
  . صالح خيرت مصلح إسماعيل شلش - ١٢٠
  . محمود محمد محمد السرياقوسى - ١٢١
  .مد السيد الدهشماوى  مصطفى محسن مح- ١٢٢
  . محمود رجب خميس الحجار - ١٢٣
  . محمد عبد الحفيظ على عبد الحفيظ - ١٢٤
  . عبد العليم محمود عبد العليم مرزوق أبو سنة - ١٢٥
  . على محمود إبراهيم محمود - ١٢٦
  . محمد المتولى عوض المتولى شريف - ١٢٧
  . محمد سعيد بدوى عبد المجيد راضى - ١٢٨
  .حمد رزق محمد أحمد عطية  أ- ١٢٩
  . محمد جمال محمد عبد المجيد على - ١٣٠
  . أحمد حسن محمود أحمد ياسر - ١٣١
  . محمد فايز كمال عبد القوى - ١٣٢
  . محمد جمال عبد العاطى مسعود - ١٣٣
  . مصطفى فهمى رجب محمد غنيم - ١٣٤
  . محمود حامد عبد العزيز إبراهيم توبة - ١٣٥
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  .عبد ربه األخرس عيسوى  شريف رشاد - ١٣٦
  . إبراهيم أحمد محمود عبد ربه - ١٣٧
  . بالل محمدين محمد أحمد السيد - ١٣٨
  . محمود هالل المتولى عبد المجيد خاطر - ١٣٩
  . أحمد عبد العظيم عبد العظيم جاد - ١٤٠
  . عمرو فتح اهللا عبد الفتاح غنيم - ١٤١
  . حسن على السيد حسنين - ١٤٢
  .د إبراهيم محمد على بيومى  عمار محم- ١٤٣
  . أحمد محمد إمام جاد نجم - ١٤٤
  . محمد عبد الحفيظ أحمد حسين - ١٤٥
  . على محمود محمد عبد الونيس - ١٤٦
  . محمد أسامة على أحمد السويفى - ١٤٧
  . محمد حسين سيد فرج حجاب - ١٤٨
  . عمرو أحمد محمد فؤاد - ١٤٩
  . أحمد سعد إسماعيل أحمد الشيمى - ١٥٠
  . أحمد عبد اهللا إبراهيم عبد الحفيظ - ١٥١
  . عبد الوهاب محمد عبد الوهاب المرسى نور - ١٥٢
  . أنس ممدوح شوقى محمد - ١٥٣
  . إبراهيم وجيه محمد جمال الدين - ١٥٤
  . سعد قبالن ئ محمود محمد هان- ١٥٥
  . سمير السيد رشاد محمد الشامى - ١٥٦
  . كريم عوض سعد عوض الحداد - ١٥٧
  . مصطفى محمود فتحى عبد الرؤوف مقلد - ١٥٨
  . مصطفى محمد عبد النعيم درويش - ١٥٩
  . عبد المنعم السيد عبد المنعم سليمان قارة - ١٦٠
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  . عبد العزيز جمعة السيد عطية المسيدى - ١٦١
  . بسام شحات محمد محمد العباسى - ١٦٢
  . على عباس البسيونى الموجى - ١٦٣
  .د المقصود السيد مرجان  رمضان فتحى عب- ١٦٤
  . طارق رفعت عكاشة محمد - ١٦٥
  . عبد الرحمن أحمد عبادى أحمد - ١٦٦
  . عبد الرحمن محمد رشيدى عبد العزيز - ١٦٧
  . وليد فصيح محمد رشاد مهدى - ١٦٨
  . بالل محمد بكرى محمد يوسف - ١٦٩
  . يوسف محمد محمد السيد زهيرى - ١٧٠
  .لدعوشى  محمد أبو رواش محمد ا- ١٧١
  . عبد الرحمن على فهمى محمد النزهى - ١٧٢
  . عبد الرحمن صابر عوض بالل - ١٧٣
  . إبراهيم محمد مختار عبد الباسط - ١٧٤
  . محمد محمد عبد الواحد محمد - ١٧٥
  . حامد محمد حامد محمود حسان - ١٧٦
  . أحمد جمال عبد اللطيف محمد قابيل - ١٧٧
  .منعم صالح عبد اللطيف  صهيب عالء الدين عبد ال- ١٧٨
  . عصام حلمى محمد عبد السالم تليمة - ١٧٩
  . أشرف محمد عبد الحليم أحمد عبد الغفار - ١٨٠
  . أمير محمد بسام محمد يوسف النجار - ١٨١
  . حسام محمد إبراهيم محمد العدل - ١٨٢
  . أحمد البيالى عبد البارى على - ١٨٣
  . عباس قبارى محمد الرشيدى - ١٨٤
  . عز الدين محمد محمد عبد الحليم دويدار - ١٨٥
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  . نادى عبده حسين فرج عطية - ١٨٦
  . عبد الرحمن نجم محمد صادق - ١٨٧
  . صالح الدين محمد محمد عبد الحميد النبتيتى - ١٨٨
  . محمد محمود السيد أبو زيد - ١٨٩
  . نصر ماهر عمر شنن - ١٩٠
  . إبراهيم حمودة إبراهيم سليم عودة - ١٩١
  . محمد فرج عبد الدايم يوسف طعيمة - ١٩٢
  . ياسر حمودة إبراهيم سليم عودة - ١٩٣
  . خالد طارق رضوان مصطفى القاضى - ١٩٤
  . محمود فتحى محمود عبد الصمد - ١٩٥
  . عمار خالد رشاد زهران المغازى - ١٩٦
  . عمار محمد رضا عبد المنعم سالمة يوسف زغلة - ١٩٧
  .ميد على إبراهيم  أحمد رمضان عبد الح- ١٩٨
  . محمد إبراهيم سيد ياسين - ١٩٩
  . محمد حفنى لطفى على قطب - ٢٠٠
  . إسالم حفنى لطفى على قطب - ٢٠١
  . حسين إبراهيم محمد سيد أحمد - ٢٠٢
  . على أنور على فرج خضر - ٢٠٣
  . محمد يحى السيد هندى - ٢٠٤
  . خالد محمد محمد إبراهيم حمودة - ٢٠٥
  . مصطفى إبراهيم  أيمن محمد- ٢٠٦
  . محمد فايق حفنى عبده إمام - ٢٠٧
  . أسامة قرنى أحمد حسن محمد - ٢٠٨
  . عمرو نادى عبده حسين - ٢٠٩
  . محمود عبيد محمد عبيد - ٢١٠
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  . ثروت شعبان ربيع رحيمة - ٢١١
  . محمد عبد التواب محمد أبو بكر - ٢١٢
  . محمود أحمد محمد عبد المنعم - ٢١٣
  .ر حسن جابر  أحمد جاب- ٢١٤
  . عبد اهللا عوض عبد القوى معوض - ٢١٥
  . سامح محمد جمعة حسين - ٢١٦
  . عمار ياسر عبد التواب عبد البارى - ٢١٧
  . مصطفى جمعة حسين بيومى - ٢١٨
  . عمر أبو بكر محمد عبد الواحد - ٢١٩
  . عبد التواب ربيع عوض عمار - ٢٢٠
  . محمد مصطفى قرنى صديق - ٢٢١
  .جمال على عبد المحسن  أحمد - ٢٢٢
  . أحمد عبد السميع عبد الفتاح عبد الرازق - ٢٢٣
  . عبد الغنى محمد عطية صقر - ٢٢٤
  . الهيثم سمير فؤاد عبد المجيد - ٢٢٥
  . معاذ جابر رضوان مرسى - ٢٢٦
  . عبد المنعم أحمد عبد المنعم فرج محمد - ٢٢٧
  . مصعب كمال نجيب خالد - ٢٢٨
  . أبو حسين  محمد على رشاد- ٢٢٩
  . أسامة صالح محمد محمد سالم خطاب - ٢٣٠
  . أنس صبحى سيد إسماعيل - ٢٣١
  . معاذ حسين عبد المؤمن عبد الغفار يوسف - ٢٣٢
  .عمر حربية /  وشهرته- عمر خالد طه أحمد - ٢٣٣
  . اهللا الحداد  أسامة سعد فتح- ٢٣٤
  . عبد الرحمن كمال عبد العزيز محمود - ٢٣٥
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  .لرحمن محمد أحمد السيد أحمد  عبد ا- ٢٣٦
  . عالء محمود محمد إسماعيل أحمد - ٢٣٧
  . محمد عادل عبد الحفيظ محمود وهدان - ٢٣٨
  . عمر محمد مصطفى السيد عبد الحميد - ٢٣٩
  . محمد مجدى كامل النجار - ٢٤٠
  . محمد عبد الرحمن إبراهيم رزق قرطم - ٢٤١
  . إبراهيم طارق عماد نصر الدين - ٢٤٢
  . أحمد السيد البسطويسى إبراهيم - ٢٤٣
  . أحمد محمود يوسف الزفتاوى - ٢٤٤
  . بالل محمد عبد اهللا السباعى - ٢٤٥
  . محمد محمد الهادى أحمد بدر - ٢٤٦
  . محمد عبد ربه عبد الحليم عبد ربه خليفة - ٢٤٧
  . مصطفى نبيه عباس محمد السمراوى - ٢٤٨
  . أنس محمد صابر أبو زيد عزب - ٢٤٩
  . تامر السيد شفيق على - ٢٥٠
  . حسام عبد العظيم إبراهيم شريف - ٢٥١
  . عبد الرحمن مبروك أحمد مبارك - ٢٥٢
  . عثمان أحمد نصر نصر - ٢٥٣
  . محمد السيد بكر فايد - ٢٥٤
  . على عبد القادر على عبد القادر - ٢٥٥
  . محمد عبد الرحمن حسان أبو عامر - ٢٥٦
   . صديق على صديق مفتاح- ٢٥٧
  . أحمد حمدى أحمد حسين - ٢٥٨
  . محمد عمر على يحيى - ٢٥٩
  . أحمد رمضان السيد محمد - ٢٦٠
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  . عالء الدين عبد التواب حسين عبد الغنى - ٢٦١
  . محمود محمد رزق محمود - ٢٦٢
  . عبد الباسط عبد الفتاح محمد أحمد سالم - ٢٦٣
  . عمر زكريا عبد الحميد السيد أحمد - ٢٦٤
  .رمضان أحمد عبد الرحيم  حسن - ٢٦٥
  . رجب عبده عبده مغربى - ٢٦٦
  .اهيم السعيد ر أحمد إبراهيم إب- ٢٦٧
  . أحمد محمد السيد محمود أحمد - ٢٦٨
  . إسالم محمد يسر إبراهيم السيد أبو الليف - ٢٦٩
  . حسين فهمى ربيع محمد إبراهيم يونس - ٢٧٠
  . أحمد محمود محمد محمد عرفات - ٢٧١

  المحكمة
 :ابة العامة واالطالع على األوراق والمداولة قانونًا يد سماع طلبات النبع

هـا وجـدانها    ين المحكمة واطمـأن إل    يقيث إن الواقعات حسبما استقرت فى       يح
ابة العامة أنه وفقًا لما جاء بالتحقيقات التى تجريها         يما هو ثابت بمذكرة الن    يمستخلصة ف 

ات قطاع األمن الـوطنى مـن ورود معلومـات          نيابة أمن الدولة العليا فقد ثبت بتحري      
ثر المالحقات األمنيـة واسـتهداف أعـضاء        إأكدتها التحريات السرية مفادها أنه على       

اتفقت " حركتى حسم ، لواء الثورة    "بية والمسماة   رها اإل خوانالجناح المسلح لجماعة اإل   
دائية للجماعـة   قياداتها الهاربة خارج البالد على وضع مخطط عام لتصعيد األعمال الع          

داخل البالد باستهداف القيادة السياسية لها والعسكرية واألمنية بها وأعـضاء الهيئـات             
القضائية ورجال القوات المسلحة والشرطة ومؤسساتهم والمنشآت االقتصادية والحيوية         
واستهداف مقار البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالبالد بغرض تعطيل سـلطات الدولـة            

ملين بها من ممارسة أعمالهم وترويع المواطنين ؛ وصوالً إلشاعة الفوضـى            ومنع العا 
االقتصادية واالجتماعيـة واالسـتيالء      اوإسقاط الدولة المصرية والتأثير على مقوماته     

لقاءات تنظيمية وضعوا خاللها بنود ذلك المخطـط وعـرف       على الحكم ، حيث عقدوا    
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مد محمد عبد الـرحمن عبـد الهـادى ،          أح/ من القائمين على وضعه المتهمون األول     
/ محمود محمد فتحى بـدر ، الرابـع       / مجدى مصلح إسماعيل شلش ، والثالث     / الثانى

يحيى السيد  / على السيد أحمد محمد بطيخ ، والسادس      / محمد جمال حشمت ، والخامس    
ـ   / امنـعالء على على السماحى ، الث     / إبراهيم موسى ، السابع    اد ـأشرف فتحى رش

محمد عبد الرءوف سحلوب ،     / أحمد عاطف عثمان عمار ، العاشر     /  التاسع أبو ديش ،  
أشـرف محمـد    / عصام حلمى محمد عبد السالم تليمة ، والثانى عشر        / والحادى عشر 

/ حسام محمد إبراهيم العدل ، والرابـع عـشر        / عبد الحليم عبد الغفار ؛ والثالث عشر      
س قبـارى محمـد الرشـيدى ؛    عبـا / أحمد البيالى عبد البارى على ؛ والخامس عشر     

محمـد  / عز الدين محمد محمد عبد الحليم دويدار ، والـسابع عـشر           / والسادس عشر 
أمير محمـد بـسام محمـد يوسـف     / مجدى عبد الكريم جاد مصطفى ، والثامن عشر       

، وفى إطار تنفيذ هذا المخطط كلفوا المتهم السادس بتولى مـسئولية اإلشـراف              النجار
" حـسم ؛ لـواء الثـورة      "ة مجموعات العمل النوعى لحركتى      على تأسيس وإعادة هيكل   

داخل البالد عبر انتقاء عناصر الجماعة ممن تتوافر فيهم المقومات البدنيـة وتـأهيلهم              
فـات الخاصـة   يوتشكيل عدد من أعضائها بمجموعات نوعية متخصصة وإصدار التكل      

لى تـوفير الـدعم المـالى    بتحديد األهداف المراد تنفيذ العمليات العدائية قبلها عالوة ع        
 محمد عبـد الحفـيظ  / للقائمين على إدارتها داخل البالد عرف من بينهم المتهمون التاسع عشر         

على محمود  / محمود غريب محمود قاسم والحادى والعشرون     / أحمد حسين والعشرون  
نادى عبده معتمد ، وعضو التنظيم رضا سـيد         / محمد عبد الونيس ، الثانى والعشرون     

ين شيفا ميالن ، عمار جارى تحديدهم الذين تولوا تنفيذ التكليفـات الـصادرة              والحركي
الثـورة   ولـواء  ،إليهم من المتهم السادس بإعادة هيكلة الجناح العسكرى لحركتى حسم         

 فكريـا  عبر انتقاء أعضاء الجماعة واجتيازهم االختبارات البدنية والنفسية وتأهيلهم  
 لقناعتهم بشرعية تنفيذ األعمال العدائية وحركيا       بعقد دورات ألعضائها تضمنت ترسيخ    

حركيـة  عبر تشكيل أعضائها بخطوط تتضمن مجموعات عنقودية واتخاذهم أسـماء           
الجماعة  من بينهم عبر برامج مشفرة واتخاذ المقرات إليواء عناصر        والتواصل اآل 

علـى   وإلخفاء األسلحة النارية والعبوات المفرقعة وتصنيعها وعسكريا بتدريبهم       
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 اإلطالق  األسلحة الثقيلة بمعسكرات الجماعة بدولة السودان وعقد دورات لهم على         
استخدام األسلحة اآللية والتصويب منها وكذا طرق إعداد العبوات المفرقعة فضالً عـن       

تعمل علـى   أساليب رصد األهداف وتشكيل بعض من عناصر بمجموعات متخصصة          
وتـوفير   ل األموال واألسـلحة والمفرقعـات   توفير كافة أوجه الدعم اللوجيستى بنق     

عناصر التحرك ؛ وقد عـرف مـن بـين المنـضمين لتلـك           المقرات التنظيمية لباقى    
 ،- حركى النجـار   -المجموعات بمحافظة اإلسكندرية المتهمين أحمد مصطفى السيد خليل         

، محمـد   -مد مجـدى إسـماعيل حـسن        ، مح -أحمد محمد محمد إبراهيم السمالوى      
،  حركى رامى  -عة صالح محمد الجزار     ، عادل جم  -الحمادى على شمس    العاطى  عبد

 ، حركى شعبان    -ب عبده عبده مغربى     ، رج -مروان عالء سعد إبراهيم حسونة      
أحمد محمد السيد محمود أحمد حركى بيكو ، عبد الرحمن صابر عوض بالل ، محمد               

حركـى تقـى ،     أيمن رشدى عبد الغنى حركى لمونة ، محمد فتحى عبد العزيز هدهد             
، محمد عبد الحفيظ على عبد الحفيظ ، أحمد أحمد محمد محمـد             -حسين فهمى محمد    

 حركـى البـوب   - مصطفى نبيه عباس محمد السمراوى      - حركى مايكل    -أبو راشد   
 حركى مصطفى ، أبو الفتـوح       -يد الولد   ـد الس ـالم على محم  ـإس/ والمتوفيين
  ،- عبد العظيم البشبيشى عبد الفتاح

ت التحريات أنه فى إطار تنفيذ مخطط الجماعة الهادف إلسـقاط الدولـة             وأضاف
بية ، وقف منهـا علـى واقعـة         رهااضطلع عناصرها بارتكاب العديد من العمليات اإل      

ضـطلع  ال ثان بمحافظة اإلسـكندرية والتـى        الشروع فى قتل أفراد شرطة قسم الرم      
أحمد محمد مصطفى السيد    / بتنفيذها أعضاء حركة حسم بمحافظة اإلسكندرية المتهمين      

حركى النجار ، أحمد محمد إبراهيم السمالوى ، عادل جمعة صالح محمـد الجـزار ،        
 إسالم على محمد محمد المولـد ،      / محمد عبد العاطى الحمادى على والمتوفيين     

أبو الفتوح عبد الفتاح البشبيشى حيث أعد المذكورين عبوة ناسفة وتمكنوا من وضعها بخـط      
القوات الشرطية العاملين بديوان القسم وترقبوا انتظار خـروج أفرادهـا       سير أفراد   

اذ إجراءات تـشيتها مـن قبـل        ـوة واتخ ــط العب ـة إال أن ضب   ـذ الواقع ـ تنفي امـإلتم
  .قعات رخبراء المف
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زكريا فهمى على الشيوخى بتوفير الـدعم المـالى         / وأضافت باضطالع القيادى  
 دمياط عبر استالمها من قيادات الجماعة بالخارج        ألعضاء المجموعات المسلحة بمدينة   

محمد / ونقلها لمسئولى المجموعات المسلحة بمدينة دمياط التى تولى مسئوليتها المتوفى         
بالل عاطف خالـد    / عادل بلبولة وعرف من المنضمين لتلك المجموعات بها المتهمين        

فهمـى علـى    ، أحمـد زكريـا      -، رفعت رفعت محمد العزبى أبو غزالة        -ات  ـالزي
، محمد حماد   -، معاذ زكريا فهمى على الشيوخى حسن حسن خالد الزيات           -الشيوخى  

، -هرته عبـده النيلـى      ــ ش –يد النيلى   ــ، عبد الرحمن محمد س    -عبد الغنى سليم    
، -عماد الدين سامى فهـيم الفـار        / ، المتوفى -عبد الرحمن العربى سادات أبو جاللة       

، -طف خالد حسن الزيات ، خالد فتحى فتحى عـوض           ، عا -محمد حسان السيد الفار     
، نجم الدين عاطف محمـود  -، عالم عالم عباس السبع -عاصم أحمد أحمد أبو عطية      

، محمـد الخـضر محمـد       -، محمد عبد السميع على أبو عيلة        -اد  ـد الفتاح عي  ـعب
، أحمد عاشـور    -، عالء إبراهيم محمد الصياد      -، إسالم محمد طلبة بدوى      -عاصى  

، -، شريف سعد مسعد أبـو محمـود         -، على إبراهيم محمد الصياد      -لمى الصياد   ح
، عبـد الـرحمن   -، إبراهيم رضا إبراهيم المتولى خضر     -عاطف خالد حسن الزيات     

  ،-ياسر نجيب داوود 
كما وقفت تحريات القطاع على الوقائع التى نفذتها أعضاء المجموعات المسلحة           

 خفير الشرطة النظامى مسعود حسن عبد اهللا األميـر      بمدينة دمياط منها واقعة قتل      
 إدارى مركز دمياط والتـى      ٢٠٨٤/٢٠١٧ موضوع القضية رقم     ٢٧/٣/٢٠١٧بتاريخ  

عزبى أبـو غزالـة ، حـسن حـسن          رفعت رفعت محمد ال   / اضطلع بتنفيذها المتهمين  
يد النيلـى ، عبـد الـرحمن        ـبالل عاطف الزيات ، عبد الرحمن الس      ،  الزيات

ر وذلك  اعماد سامى فهيم الف   /  والمتوفيين معاذ زكريا الشيوخى ،    اللهسادات أبو ج  
عبد الرحمن النيلى ، عبد الرحمن سادات أبو جاللـه ، رصـد    ى المتهمانلبأن تو 

على مواعيد غدوه ورواحه ووضعوا مخططًا حدد به ميعاد          المجنى عليه والوقوف  
طـوش ودراجتـين آليتـان       بها واعدوا لذلك بنـدقيتين خر      التنفيذ ودور كل من منهم    

وانطلقا بها بقيادة كل من بالل عاطف الزيات ومن خلفه المتوفى عمـاد سـامى فهـيم      
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حسن حسن الزيات ومن خلفه المتوفى عماد سـامى فهـيم           / الفار والثانية قادها المتهم   
 صباحا وكمنوا على مقربة مـن       ٢٧/٣/٢٠١٧الفأر فى الميعاد المحدد لتنفيذها بتاريخ       

 به مستقالً دراجتـه     اذى ايقنوا سلفًا مرور المجنى عليه به حتى ابصروه مار         الطريق ال 
الفرصة لقتله فأطلق المتهم معاذ زكريا الـشيوخى         إلى أن واتتهما     هالبخارية فتعقبا 

 عماد سامى فهيم الفار بأعيرة أخـرى قاصـدين        أعيرة نارية صوبه واتبعه المتوفى    
  .الفرار قتله وما أن تيقنوا وفاته حتى ألذوا ب

  لـسنة ٩٨٩وواقعة قتل المواطن محمد غريب الزينى موضوع القضية رقم    
 إبراهيم رضا محمد رضا   /  جنايات دمياط الجديدة وعرف من بين مرتكبيها       ٢٠١٧

إبراهيم المتولى ، معاذ زكريا فهمى الشيوخ ، عبد الرحمن السيد النيلى ، أبو حفـص                
 محمد عـادل  / فارس والمتوفيين البسطاويسى الخضرى البسطاويسى صيام حركى      

ر حيث اتفقوا جميعهم علـى اسـتهدافه ووضـعوا          ابولة ، عماد الدين سامى فهيم الف      بل
 به المتوفى عمـاد   امخططه حدد به دور كل منهم واعدوا لذلك سالحا ناريا مسدس أمد           

ى عبد الرحمن السيد النيلـى تـول      / الدين سامى فهيم الفأر ودراجة نارية أمد بها المتهم        
 قيادتها محمد رضا إبراهيم المتولى ومن خلفه أبو حفص البسطاويسى وبحوزتـه           
السالح النارى وما أن أبصر األخير تقدم المجنى عليه صوب سيارته أمطره بـاألعيرة        

  .النارية فارده قتيالً والذ بالفرار 
وواقعة الشروع فى قتل الخفير النظامى إبراهيم حمـدى فتـوح موضـوع             

 إدارى مركز دمياط والتى اضطلع بتنفيذها المـتهم         ٢٠١٦ لسنة   ٥٣٥رقم   القضية
 عبد الغنى عبد العاطى ، عبد الرحمن السيد النيلى ، معاذ زكريا الشيوخ ،               محمد حماد 
  .محمد عادل بلبولة ، عماد الدين سامى فهيم الفأر / والمتوفيين

 مـد أح/ وعرف من المنضمين لتلك المجموعات بمحافظة البحيرة المتهمين       
، عبـد العلـيم     -، محمد كمال مبروك عبد اهللا       - حركى عماد    -إبراهيم إبراهيم سعيد    

 ، أحمد عبد الوهاب أحمد حسين حركى      -محمود عبد العليم أبو سنه حركى هاشم        
 ، عبد اهللا رجب علـى -حلمى مصرى محارب كاشيك / ، المتوفيان-طلحة ، أبى    
 اطى مسعود حركى خالد ، الهيثم     ، محمد جمال عبد الع    -" حركى على "عبد الحليم   
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 -سمير فؤاد عبد المجيد ، مصعب كمال نجيب خالد ، محمد على رشاد أبـو حـسين              
 أسامة صالح محمد محمـد سـالم   -، محمود السيد بكر فايد     -شهرته محمد المصرى    

  ،- حركى محسن -خطاب 
كما عرف من عناصر المجموعات المسلحة لحركة حسم ولواء الثورة بمحافظة           

ياسر إبراهيم إبراهيم القفاص ، أشرف محمد على البياع ، فـايز            / فر الشيخ المتهمين  ك
، أيمن محمد عبد المنعم محمد الـسبيعى ، جبـر           - حركى سعيد    -أحمد إبراهيم مقلد    

 .السيد محمد السيد حجى 

 وأضافت بتولى المتهم شعبان خليل محمود راضى مـسئولية المجموعـات          
واء الثورة وحـسم بمحافظـة الفيـوم والتـى ضـمت      المسلحة المنضمة لحركة ل  

عيد طه على حسين ، محمد رجب محمد محمود ، عاصـم عبـد المطلـب       / المتهمين
بشير عيسى عثمان ، عمرو دياب عبد الباقى ناصر حسان ، صـديق علـى صـديق                 
مفتاح ، محمود فاروق أحمد عبد المجيد ، إسالم موسى عبد الوهاب سيف ، إسـماعيل      

بهنس ، أحمد محمد عبد التواب ناصر ، حسين أحمد عبد اهللا إبـراهيم ،  مصطفى على  
أحمد صدقى محمد ، محمود بدوى محمود خليل، عبد العزيز عيـسى            أحمد رفعت   
عيسى شلفوطة ، أحمد عبد اهللا إبراهيم سلومة ، عبد التواب خليفة محمـد               عبد العزيز 

حامـد ، مـصطفى    ار ، محمد على رشدى      ـود على عم  ـد على مسع  ـ ، محم  خضر
 عبد التواب أمين عبد الباقى ، محمود أحمد عبد الحميد متولى ، عبد الرحمن كمـال عـوض                 
عبد اهللا ، محمود محمد على عبد السالم ، إبراهيم أحمد محمود عبـد ربـه ، ثـروت           

محمد عمر على يحيى ، محمـود محمـد رزق محمـود ، أحمـد               شعبان رحيم ،    
عبد التواب حسين عبد الغنى حركى مـاجيكو ، محمـد           عالء الدين    ،   رمضان السيد محمد  

 حركـى  -، محمود أحمد محمد عبد المنعم - حركى ناصر - بكر   عبد التواب محمد أبو   
، عبد اهللا عـوض عبـد القـوى         - حركى طاهر    -، أحمد جابر حسن جابر      -عاصم  

 سامح محمد جمعة حسين بيومى ، عمار ياسر عبد التـواب            - حركى عمر    -معوض  
، مصطفى جمعة حسين بيومى ، عمر أبو بكـر محمـد   - حركى صابر -بارى  عبد ال 

عبد الواحد ، عبد التواب ربيع عوض عمار ، محمد مصطفى قرنى صـديق ، أحمـد               
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، أحمد عبـد الـسميع      -ح ، عادل    ـركى هيما ، سام   ـ ح –ى عبد المحسن    ـجمال عل 
ـ  محمد سعيد عبد الباسط محم  / عبد الفتاح عبد الرازق ، المتوفيين      اب ـود ، أحمـد إيه

  .عبد العزيز محمد ، ماجد زايد عبد ربه على 
ووقفت على ارتكاب أعضاء المجموعات المسلحة بالفيوم لواقعة استهداف خدمة          
  المرور األمنية المارة أعلى الطريق الدائرى بمحافظة الفيوم موضـوع القـضية رقـم            

   مـسئول خـط      إدارى قسم شرطة ثان الفيوم وذلك بـأن أصـدر          ٢٠١٧ لسنة   ٣٠٢٤
معاذ جابر راضوان سامى تكليفًا للمتهم ثروت شعبان رحيمه حركـى           / الصعيد المتهم 

 لتلك التكليفات   نفاذًاإسماعيل باستهداف سيارات الشرطة المارة على الطريق الدائرى و        
دبر المتهمون محمد عمر يحيى ، محمود محمد رزق ، أحمد رمضان الـسيد محمـد                

حسين عبد الغنى بتوفير األسلحة النارية وتـدريب األعـضاء    وعالء الدين عبد التواب     
ـ                 دالمنفذين على األسلحة النارية بينما اضطلع المتهم عمر أبو بكر محمـد عبـد الواح

بتوفير الدعم اللوجيستى لألعضاء المنفذين عن طريق الهواتف المحمولـة واألمـوال            
  ثـروت شـعبان رحيمـه    / نالالزمة لالستخدام الواقعة وتولى تنفيذها كل من المتهمـي   

محمود عبيد محمد عبيـد حركـى   /  مم ، وبحوزة المتهم٩باستخدام سالح هيكلر عيار  
  محمود أحمد محمد عبد المنعم حركى عاصـم        / حمزة بندقية آلية وأخرى بحوزة المتهم     

  حال ترقب المتهم أحمد جمال على عبد المحسن حركى هيما وآخـر ترقـب مـرور                
ثروت شعبان به استعدادا للتنفيذ وتمكنوا مـن ذلـك المخطـط            الهدف وإخطار المتهم    

   والتى نجم عنها وفـاة المجنـى عليـه          ٢١/٧/٢٠١٧باستهداف أفراد الشرطة بتاريخ     
  .عصام صبرى المتولى وإصابة آخرين منهم 

/ وعرف من المنضمين لحركتى حسم ولواء الثورة بمحافظة المنوفية المتهمـون          
   شريف عبد الخالق رفاعى أحمد ، محمـد سـعيد أحمـد            عمار على إبراهيم رسالن ،    

  ،- حركى فـوزى     -، أحمد على عبد ربه عيسوى       - حركى عبقرينو    -عبد المقصود   
، ، محمود حامد عبد العزيز توبه     -ى   حركى زهد  -أحمد سامى عبد الحميد عبد العال       

  حمـد عمرو فتح اهللا عبد الفتاح غنيم ، شريف رشاد عبد ربه عيسوى ، عبد الغنـى م                
  حسين عبـد المـؤمن عبـد الغفـار        عطية صقر ، أنس صبحى سيد إسماعيل ، معاذ          
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، حسام عبد العظيم إبراهيم شريف وعرف من أعضاء الجماعة بمحافظة الجيزة            يوسف
وائل أبو النصر محمد ضوى ، مصطفى محمد عبد الباقى ، مصطفى فهمى             / المتهمون

 حمدى مندى حمدى ، عبد الـرحمن        محمد غنيم ، محمد فايز كمال عبد القوى ، عماد         
  محمـد " شـهرته    -خالد محمد محمود على البكرى ، محمد محمود السيد أبـو زيـد              

، - شهرته عمر حربيـة      -، نصر ماهر عمر شنن ، عمر خالد طه أحمد           -" العسكرى
  .أحمد إبراهيم عبد الغنى عبد اللطيف 

  المتهمـين كما عرف من بين المنضمين لتلـك الجماعـة بمحافظـة الدقهليـة              
  أبو حفص بسطاويسى الحضرى بسطاويسى ، محمد رضا المتولى إبـراهيم ، محمـد             
  عبد الراضى رمزى محمد النمر ، حذيفة الشحات محمد مـصطفى ، أنـس الـشحات        
محمد مصطفى ، خبيب الشحات محمد مصطفى ، أحمد رزق محمد أحمـد عطيـة ،                

  د محمـود إبـراهيم    محمد المتولى عوض المتولى شريف حركى حسين ، على محمو         
 ،  حركى مايو ، محمود عطا على متولى حركى سمعة ، بالل محمدين محمـد أحمـد الـسيد                 

  .محمود هالل المتولى عبد الحميد خاطر ، أحمد عبـد العظـيم عبـد العظـيم جـاد              
وأضافت باضطالع أعضاء الجماعة بتنفيذ عدة عمليات باستهداف ضباط الشرطة منها           

  حسين رئيس مباحث قسم شربين ، والشروع فى قتـل العميـد       وواقعة قتل الرائد أحمد     
بهاء الدين أبو الخير واللواء ضياء الدين عطية فتوح ، وذلك بأن أصدر المتهم يحيـى                

ت كل مـن المتهمـين   لى أعضاء مجموعة التنفيذ التى ضم     موسى تكليفات بتنفيذها وتو   
 محمود إبراهيم،   عطية، محمود عطا على متولى، على محمود       أحمد رزق محمد أحمد   

  محمد المتولى عوض المتولى شريف، المتوفى صالح الدين عطية إبـراهيم، محمـود            
  مد األخيـر بـاقى أعـضاء المجموعـة        مد السرياقوسى حركى سالمة وذلك بأن أ      مح

باألسلحة النارية الالزمة لتنفيذها حيث اضطلع المتهمان أحمـد رزق عطيـه، محمـد              
مجنى عليه أحمد حسين حال غـدوه       تحركات ال المتولى عوض المتولى شريف برصد      

  حه لعمله بقسم شربين وقفا منها على مواعيدها وأعدوا مخططـا لتنفيـذ الواقعـة         اوور
عدوا لها أسلحة نارية بندقية آلية ومسدس ودراجة بخارية قادها المتهم محمد المتـولى            أ

قيـة آليـة   وبحوزته مسدس ومن خلفه المتهم أحمد رزق محمد أحمد عطيه بحوزته بند          
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   بالطريق الذى ايقنوا سلفا مرور المجنى عليـه مـستقال          ١١/٦/٢٠١٧وأنطلقا بتاريخ   
سيارة تقله بقيادة مجند شرطة وما أن أبصروا مرورها بالطريق الذى كمنوا فيه أطلـق          
  المتهم أحمد رزق صوب المجنى عليه أعيرة نارية فارداه قتيال وكذا إضـطالع سـالفا       

ى قتل المجنى عليه بهـاء سـعد الـدين أبـو الخيـر بتـاريخ       الذكر بواقعة الشروع ف  
   بان رصدا المجنى عليه حال ذهابه لعمله مستقال سـيارة قيـادة مجنـد              ٢٠/٨/٢٠١٧

  شرطة وما أن أبصرا خروج المجنى عليه من مسكنه أطلق المتهم أحمد رزق عطيـة              
عيرة الناريـة والذا    أعيرة نارية من بندقيته اآللية قاصدان قتله فبادلهما المجنى عليه األ          

 نفذا أعضاء الجماعة واقعة الشروع فـى قتـل          ٩/١/٢٠١٨المتهمان بالفرار، وبتاريخ    
محمد أحمـد رزق عطيـة      / المجنى عليه ضياء الدين عطية وذلك بأن رصدا المتهمان        

  وعلى محمود محمود إبراهيم المجنى عليه حـال مباشـرته لعملـه بمحـيط جامعـة               
  ا على خط سيره ومواعيـدها، ووضـع األول مخططـا         فقالمنصورة وعودته لعمله وو   

  التنفيذ كلف فيه كل من المتهمين على محمود محمود إبراهيم بالترقب أعلـى كـوبرى              
طلخا لرصد قدوم المجنى عليه وإخطار المتهم أحمـد محمـد رزق، محمـد المتـولى      

   عطا علـى   عوض المتولى بقدومه ليتوليا تنفيذ واقعة القتل بينما اضطلع المتهم محمود          
  المتولى بالتواجد بالقرب من محيط الواقعة وبحوزته أدوات اإلسعاف األولية إلسـعاف           

  التنفيذ فى حالة إصابتهما وباليوم المحدد لتنفيذها انطلقـوا كمخططهـم          أعضاء  أى من   
  وما أن تلقى عضوى التنفيذ إشارة المتهم القائم بالرصد بقدوم المجنى عليـه صـوبهما             

حمد أحمد رزق، محمد المتولى عدتهما وجهز األول بندقيتـه اآلليـة            فأعدا المتهمان م  
  مستقالن دراجة بخارية وما أن أبصرا مرور المجنى عليه مستقال سيارته قيادة مجنـد             
  رفقته أطلق المتهم محمد أحمد رزق عطية أعيرة نارية صوب المجنى عليـه قاصـدا              

  .قتله إال أنه لم يتمكنا من تنفيذها
ناصرها بمحافظة الشرقية المتهمون عمر ثروت محمد البكرى        كما وقفت على ع   

سليمان، محمد محمد أحمد إسماعيل أبو شقام، أحمد عبد اهللا زكـى عبـد اهللا سـالمة،        
أسامة سمير على إبراهيم، حسام السيد السيد عبد المنعم خليفة، أحمـد سـمير محمـد                

ب، محمـد أحمـد   ادى عوض غريـعلى، محمد سند الصادق محمد العايش، محمد اله      
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د المجيـد علـى، عبـد الـسالم         ــين بخيت، محمد جمال محمد عب     نمحمد حسا عبد الرحيم   
 محمد عبد السالم على صالح، عبد الرحمن كمال عبد العزيز محمود، عبـد الـرحمن محمـد              

  .أحمد السيد أحمد، عالء محمود محمد إسماعيل أحمد
 عبد  طارق/ ونوعرف من المنضمين للحركتين بنطاق بنى سويف المتهم       

 حركى خالـد،  -، أسامة قرنى أحمد حسن محمد "جورج" حركى -الوهاب أحمد فراج  
 حركى  - حركى سمير، عمرو نادى عبده حسين        -أحمد محمد كامل سعيد الحرجاوى      

  . حركى حمزة-حسن، محمود عبيد محمد عبيد 
مد، محمود فتحى محمود عبد الـص  / من المنضمين بمحافظة القليوبية المتهمون    و

 أحمد درويش متولى، أسامة     م، حسا "كريستيانو" حركى   -أحمد عطية عبد الواحد على      
حسن عيسى أنور عيسى، خالد جالل أحمد عمر النقيش، عبد اهللا محمد إسماعيل عياد،              

، محمود محمـد محمـد    ليف حركى همام، زكريام محمد يسر إبراهيم السيد أبو ال إسال
  محسن محمد السيد الدهمشاوى حركـى نـادر،       السرياقوسى حركى سالمة، مصطفى     

يوسف محمود عطية البدرى، محمد حسين يوسف على عبد العاطى، محمد عبد الواحد             
  سليمان عبد الواحد، عبد الواحد سليمان عبد الواحد، إسالم سـعيد فـاروق رمـضان،              

 البارى ملش، حسين محمد يسر إبراهيم السيد أبو الليف،        عبد  عمار عبد الرحمن محمد     
طه معوض طه عوض دويدار، صالح خيرت إسماعيل شلش، أحمـد جمـال أحمـد               
محمود، محمد مجدى عبد الصادق ذكى، محمد سعيد بدوى عبد المجيد راضى حركى             

   حركى صفوت، درويـش، محمـد فـرج        -هشام، إبراهيم حمودة إبراهيم سليم عوده       
 أمجد، خالد طارق     حركى -عبد الدايم يوسف طعيمة، ياسر حمودة إبراهيم سليم عودة          

  رضوان مصطفى القاضى، عمار خالد رشاد زهران المغازى، عمـار محمـد رضـا             
  شهرته أحمد تيتـو،      -عبد المنعم محمد زغله، أحمد رمضان عبد الحميد على إبراهيم         

 حركـى   -طفى على قطـب     ى ل نف حركى مازن، محمد ح    -م سيد ياسين    محمد إبراهي 
 -ى القطة، محمود رجب خميس الحجار        حرك -ى لطفى على قطب     نفنصر، إسالم ح  

 حركى سعد، على أنور علـى فـرج   -حركى غريب، حسين إبراهيم محمد سيد أحمد        
 حركى صـالح إبـراهيم،      -خضر، محمد يحيى السيد هندى، محمد أحمد حسن ترك          

خالد محمد محمد إبراهيم حمودة، محمد عبد الرحمن حسان أبو عامر حركـى أمجـد،          
 حركى كـريم،    -ه حركى نادر، انس محمد صابر أبو زيد عزب          إمام فتحى إمام خريب   
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/  حركى يحيى، على عبد القادر على عبد القادر حركى         -أيمن محمد مصطفى إبراهيم     
ين د حسن عبد الحميد مبروك، والمتـوف      محمد فايق حنفى عبده إمام، محمود محم       خالد،

  اح حركى أبو مالك،   عمر عالء الدين عبد الرازق الحسينى جبر، محمد حسن محمد مفت          
عبد المنعم الشحات عبد المنعم محمد حركى ماجد، محمد عبد الفتـاح دسـوقى مكـى            

  .حركى عادل
ن والمتهم إسـالم    ء تلك المجموعة من بينهم المتوفي     ووقفت على اضطالع أعضا   

  محمد يسر أبو الليف وعبد اهللا إسماعيل عياد وآخرين بارتكاب واقعـة قتـل الـضابط       
ليسر بـالتخطيط   وطنى إبراهيم العزازى حيث اضطلع المتهم إسالم أبو ا        بقطاع األمن ال  

طلعوا برصـد   ين واض ته ألعضاء مجموعة التنفيذ المتوف    صدر تكليفا الرتكاب الواقعة وأ  
حـال  عدوا أسلحتهم النارية وتولى المتوفون قتل المجنى عليه         تحركات المجنى عليه وأ   

  .وبهم لتأمينهمرصد المتهم عبد اهللا إسماعيل عياد طريق هر
وعرف من المنضمين لها بمحافظة الغربية المتهم إسماعيل أحمد عبـد العزيـز         
خطاب وتولى المتوفى صبرى محمد سعيد صباح خليل مسئولية اسـتقطاب أعـضاء             

  . المسلحةاتالجماعة وضمهم للمجموع
  معاذ جـابر راضـوان سـامى بتـولى مـسئولية          / وأضافت باضطالع المتهم  

حة بالجنوب بأن تولى مسئولية خطوط العمل النـوعى بمحافظـات           المجموعات المسل 
يد من بينها محافظة أسيوط والتى ضمت أحمد حمدى أحمد حسين، يحيى زكريـا        عالص

  فهمى عطا، وعرف من عناصرها بسوهاج عبد المـنعم أحمـد عبـد المـنعم فـرج،             
  .وبمحافظة المنيا عبد اهللا إبراهيم محمد صادق السيد زبادى

لمجموعات شكل بعضها لتـولى مهـام مخصـصة تخـدم أعـضاء             وأن تلك ا  
  .المجموعات األخرى على مستوى المحافظات

وقفت من بينها على مجموعة التدريب والتصنيع والتى تضطلع بتدريب عناصر           
التنظيم على استخدام األسلحة المختلفة وأساليب إعداد العبـوات المفرقعـة وتـسليمها             

ف مـن عناصـرها   ليات عـر معياالت وال فى تنفيذ االغتلمجموعات التنفيذ إلستخدامها 
أعضاء التنظيم محمد أسامة على أحمد السويفى، محمد حسين سيد فرج حجاب حركى             

 -عمر، رمضان فتحى عبد المقصود السيد مرجان؛ هشام محمد عبد الرازق إبـراهيم              
  ، مصطفى محمد عبد النعيم درويش حركى حـسين الـذى تـولى      " الحاج سيد "حركى  
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ـ رض تفخيخها وتثبيت العبـوات المتف     إعداد وتجهيز السيارات المسروقة بغ       ة بهـا  رج
ة المستخدمة فى تعبئة المواد المفرقعة، والمتوفى محمد شعبان         يوتصنيع العبوات الحديد  

عويس عبد الهادى والحركيين ناصر، ويامن المصرى، حمادة، حمزة، راضى، جـالل        
ة الرصد أو يـضطلع عناصـرها برصـد         عز، ماجد وآخرين جارى تحديدهم مجموع     

الشخصيات الهامة ورموز الدولة واألماكن الحيوية وتحديد خطوط سـير الشخـصيات        
الهامة الستهدافهم بعمليات عدائية ورفع نتائج الرصد لقيادات التنظيم بالـداخل الـذين             

يرهـا  يتولوا بدورهم رفعها إلى قيادات الجماعة خارج البالد لتقييمها ودراسة جدوى تأث        
بية وعرف من عناصر تلـك      رهاوإصدار التكليفات لعناصر التنظيم لتنفيذ العمليات اإل      

المجموعة بمحافظات كفر الشيخ واإلسكندرية، والغربية، والمنوفية، البحيرة التى تولى          
مسئوليتها المتوفى صبرى محمد سعيد صباح خليل والحركيين مجدى، أسامة، ضـياء،         

جلجل، الحركى ممدوح   / ل، غريب، هيبة، إسالم، الحركى    لطفى، رمزى، سامى، جينتي   
  .وآخرين جارى تحديدهم
قيـادات  مـن   لتنفيذ التى تتولى تنفيذ العمليات العدائية بتكليـف         اوكذا مجموعة   

الجماعة التى تستهدف القضاة وأعضاء النيابة العامة وأفراد القوات المسلحة والـشرطة   
تحقيق أغراض الجماعة ضمت فـى عـضويتها        ومنشآتهم والمنشآت العامة والحيوية ل    

 شهرته سمير األزهرى، عبد الرحمن سيد أحمد        -سمير رشاد محمد الشامى     / المتهمين
 حركى محمود، عامر، عمر زكريا عبد الحميد سيد أحمد، مصطفى محمود            -منصور  
 المـنعم    حركى حسين، عبـد    -م درويش   ينع الرؤوف مقلد، مصطفى محمد عبد ال      فتحى عبد 

 حركى عمر زياده،    -د عبد المنعم سليمان قارة، بسام شحات محمد محمد العباسى           السي
محمد عبد ربه عبد الحليم عبد ربه خليفة، عبد العزيز جمعة السيد عطيـة المـسيدى،                

زة، عبد الرحمن أحمد عبـادى أحمـد،        ـ حركى حم  -ة محمد   ـارق رفعت عكاش  ـط
محمد رشاد مهدى، بـالل محمـد       عبد الرحمن محمد رشيدى عبد العزيز، وليد فصيح         

، بكرى محمد يوسف، محمد أبو رواش محمد الدعوشى، عبد الرحمن علـى فهمـى النزهـى               
عبد الرحمن صابر عوض بالل، عمار محمد إبراهيم محمد على بيومى، محمد محمـد          
 عبد الواحد محمد، حامد محمد حامد محمود حسان، أحمد جمال عبد اللطيـف محمـد قابيـل،           

الن، لدين عبد المنعم صالح عبد اللطيف، محمود محمد هانئ سـعد قـب            صهيب عالء ا  
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يحيى أحمـد يحيـى     / انـعبد الرحمن، والمتوفي  حركى   -أحمد محمود إمام جاد نجم      
  .عبد الحليم عبد الرحمن، محمد نادر أحمد فتحى

والثانية مجموعة النقل والدعم اللوجيستى لعناصر المجموعات المسلحة ويتولوا          
غ مالية من قيادات التنظيم وتسليمها لمسئولى تلك المجموعـات فـضال عـن              تلقى مبال 

قيامهم بتوفير األوكار وأماكن اإليواء والتدريب لعناصر المجموعات المسلحة وشـراء           
األسلحة والمواد التى تستخدم فى تصنيع العبوات المتفجرة وتوفير وسائل االنتقال مـن             

  نفاق علـى أسـر عناصـر      ئية وكذا اإل  عمال العدا جات اآللية لتنفيذ األ   االسيارات والدر 
أحمـد عبـد العظـيم      /  المتهمون التنظيم الذين يتم ضبطهم وعرف من بين عناصرها       

، صبرى على علـى البـوهى،       "جعفر" حركى   -جى، عبد المالك محمد قاسم آدم       يلالدم
   حركى رياض محرز، أحمـد     -عاشور حلمى محمد الصياد، عمرو أحمد محمد فؤاد         

   إبـراهيم  هللاماعيل أحمد الشيمى، حسن رمضان أحمد عبد الرحيم، أحمد عبـدا          سعد إس 
د وهدان، عمر محمد    و حركى هانى، باندا، محمد عادل عبد الحفيظ محم        -عبد الحفيظ   

  مصطفى السيد عبد الحميد، محمد مجدى كامل النجار، محمد عبـد الـرحمن إبـراهيم    
   حركـى – البسطويـسى إبـراهيم   رزق، إبراهيم طارق عماد نصر الدين، أحمد السيد     

  ممدوح، أحمد محمود يوسف الزفتاوى، بالل محمد عبد اهللا السباعى، أحمـد محمـود             
حمد عرفات، محمد محمد الهادى أحمد بدر، عبد الباسط عبد الفتاح محمد أحمد سالم،              م

  .محمد خليل جار تحديده وآخرين/ الحركى. على عباس البسيونى الموجى
فكرى والتى اضطلع مسئوليها بعقد دورات إلعداد عناصـر      ومجموعة اإلعداد ال  

المجموعة فكريا بادعاء شرعية قتال القائمين على الدولة ومؤسساتها وترسيخ قنـاعتهم            
 -بتلك األفكار، عرف من بينهم المتهمين عبد الوهاب محمد عبد الوهاب المرسى نور              

محمـد  . مال الـدين حركى مصطفى، انس ممدوح شوقى محمد، إبراهيم وجيه محمد ج 
  .صابر مرعى وآخرين جارى تحديدهم

  ها الحركى عبد السالم تختص بحفـظ كافـة        خرى خاصة بشئون األفراد توال    أو
بيانات أعضاء التنظيم وذويهم إلخطارهم فور ضبط أى من العناصر المرتبطـة بهـم              

  .م وباقى أعضاء الجماعةهطمنية للحيلولة دون ضبواتخاذ التدابير األ
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المجموعات بحركتى حسم، ولواء الثورة اتخذت عدة مقرات تنظيميـة          وأن تلك   
  بيـة وإلخفـاء وتخـزين     رهاإليواء عناصر التنظيم الهاربة بها والتخطيط لعملياتهم اإل       

األسلحة العبوات المفرقعة والمواد المستخدمة فى إعدادها وتصنيعها عرف مـن بينهـا      
  شـارع / اورة الثانية الحـى الـسادس      المج ١٢٤الوحدات السكنية الكائنة بالقطعة رقم      

  زمـام / أبو المطـامير / الحرية خلف كمبوند حسن عالم، والثانية بطريق حوش عيسى      
/ بقرية البصارطة / جارةنالبحيرة، ورشة   / بندر أبو المطامير ملك ورثة حسين سليمان      

 محافظـة   ٣د/ موازى لـشارع سـيدى بـشر      /  شارع األمجاد  ٤مركز دمياط، وثالثة    
/ بجوار المول الجديـد   / مشروع ابنى بيتك  / ة، ورابعة كائنة بالمنطقة األولى    اإلسكندري

ـ   / المنوفية، والخامسة كائنة بالحى السادس    / مدينة السادات  /  ب ٤ع  / بابشمـساكن ال
  بمنزل بحـارة متفرعـة    / الجيزة، وسادسة كائنة بالدور الثانى    /  أكتوبر ٦/ الدور الثانى 

افندى منطقة السواقى الفيوم، وسـابعة كائنـة    خلف شركة عمر    / من شارع الجمهورية  
  - شارع الفاروق عمر من شارع الجديد من شارع طلمبـات الخـزان              ٩بالعقار رقم   

   شارع حسين الحلوانى متفـرع مـن       ٢المرج القاهرة، وحدة سكنية كائنة بالعقار رقم        
حـدة   المرج مدون عليها شركة اسبيدر لقطع غيار الكمبيوتر، و-شارع مؤسسة الزكاة    

   مدينـة الـسالم وحـدة      - متفرع من شارع الخمسين      ١٢ شارع   ٩سكنية بالعقار رقم    
   القاهرة، منزل مهجـور بمنطقـة      -ول   السالم أ  - شارع المصنع  ٦سكنية بالعقار رقم    

مركز طامية، وحدة سكنية بالـشيخ      / طريق مصر الفيوم الصحراوى   / نائية بكوم اوشيم  
   شارع أحمد فرغلى متفرع من شـارع     ١م  الخصوص، وحدة سكنية بالعقار رق    / مصلح

الخصوص محافظة القليوبية، وحدة سكنية بمنطقة عـرب   / عزبة السقيلى / أحمد عرابى 
 الـدور   ٩ الخانكة، وحدة سكنية بالعقار رقـم        - عرب العيايده    -مصلح منطقة الحياة    

   قسم أول أسيوط، الـشقة الكائنـة بـشارع   - منطقة السادات    - شارع التونى    -الثانى  
   الحى الثامن المنطقة األولى التجمع الخامس محافظة القـاهرة، الـشقة الكائنـة              ٢٣٦

 مساكن دهشور دائرة قسم ثالث أكتوبر محافظة الجيزة، العقار الكائن           ١٥١بالعقار رقم   
  بشارع أبو الهول الحى الثانى عشر مشروع ابنى بيتك مدينة العاشـر مـن رمـضان               

سط عبد الفتاح محمـد     اليته عضو التنظيم عبد الب    محافظة الشرقية والذى يضطلع بمسئو    
 شارع الصفا والمروة غـرب  ١ واحدى الشقق بعقار تحت اإلنشاء الكائنة       -أحمد سالم   

الرشاح مساكن السالم السالم القاهرة ويضطلع بمسئولية ذلك المقر التنظيمـى عـضو             
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ا كمقرات لعقد   خالد استخدمت جميعه  / على عبد القادر على عبد القادر حركى      / التنظيم
  ين األسلحة والـذخائر وأدوات إعـداد العبـوات المتفجـرة،          زاللقاءات التنظيمية وتخ  

 بمنطقة العامرية ثان محافظة اإلسكندرية والتـى تـولى   ٢المزرعة الكائنة بقرية رحيم  
ومزرعة كائنـة بمركـز     " شعبان"رجب عبده مغربى حركى     / مسئوليتها عضو التنظيم  

/ ية اإلمام الغزالى محافظة البحيرة والتى تولى مسئوليتها القيـادى      قر/ الدلنجات البحيرة 
ياسر إبـراهيم إبـراهيم     / شكرى نصر محمد عبد البر عبد الباسط وعاونه فيها المتهم         

  القفاص اتخذت كمقر تنظيمى إلعداد العبوات وتصنيع المفرقعـات وإخفـاء األسـلحة            
  ى عبد الفتاح محمد إبـراهيم والتـى       النارية وذخائرها، ومزرعة مملوكة للقيادى المتوف     

يتولى مسئوليتها إسماعيل أحمد عبد العزيز خطاب كائنة بقرية بنى سالمة بجوار ديـر          
يواء إنبا بيشوى مركز وادى النطرون محافظة البحيرة والمتخذة كمعسكر للتدريب و           األ

  .بيةرهاليات اإلمعة تمهيدا الستخدامها فى تنفيذ الالعناصر وتصنيع العبوات المتفجر
   تولى توفيرها لها المتـوفى فريـد      عات على أموالٍ   باعتماد تلك المجمو   وأضاف

زكريا محمد عمر البربرى، شكرى نصر محمد عبد الباسط، ياسر إبـراهيم إبـراهيم              
القفاص، حسن رمضان أحمد عبد الحليم أنفقت فى شراء األسلحة والمواد المـستخدمة             

  التحريات أن من بين المنضمين لحركتـى حـسم        أضافت  و. واتخاذ المقرات التنظيمية  
ر، محمد مصطفى محمـد     اولواء الثورة بمحافظة القاهرة المتهمين على سامى فهيم الف        

   حركـى قاسـم،    - حركى ميزو، عبـد اهللا سـيد سـليمان الـصواف             -محمد سالم   
عبد الرحمن ياسر نجيب داوود، أحمد ياسر محمود أحمد، حسن على السيد حـسانين،              

حمن نجم محمد صادق،، حركى مصطفى، صالح الدين محمـد محمـد عبـد              عبد الر 
  .الحميد النبتيتى، عثمان أحمد نصر نصر، أسامة سعد فتح اهللا الحداد

وأنه فى إطار العمليات العدائية التى تـستهدف أفـراد الـشرطة والتمركـزات          
 المـرور   ضطلع أعضاء الجماعة بمحافظة القاهرة بتنفيذ واقعة استهداف قـوة         امنية  األ

 ١٠٧٩٩األمنى بكمين الواحة بميدان محمد ذكى مدينة نصر موضوع القـضية رقـم              
ن مـن ضـباط      والتى أسفر عن تنفيذها وفاة اثنـي        إدارى ثان مدينة نصر    ٢٠١٧لسنة  

ن أصدر المتهم يحيى السيد إبـراهيم       أوفرد ثالث وإصابة الباقين منهم؛ وذلك ب       الشرطة
 وحدة الحراك المسلح بحركة حسم برصـد عـدد        موسى تكليفات للحركى أيمن مسئول    
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من التمركزات الشرطية بالمناطق الحيوية بنطاق التجمـع، ومدينـة نـصر، مـصر              
ا السـتهدافها  هداف من بين تلك التمركزات تمهيـد    مس بهدف انتقاء األ   شعين   الجديدة،

لقـاهرة   لتلك التكليفات تولى الحركى أيمن تكليف عضوى مجموعة التنفيذ با          نفاذًاوأنه  
مد عبد الناصر عبـد اهللا البهنـساوى،      حمحمد مصطفى محمد سالم، والمتوفى أ      /المتهم

الحركى سيف برصد تلك التمركزات من بينها المركز األمنى بطريق الواحة وقفوا من             
وقفوا عليه من معلومات للمتـوفى       على خطوط سير أفراده ومواعيدها وتقديم ما       خالله

ذى تولى بدوره رفعها للقياديين بالجماعـة القـائمين علـى           أحمد محمد عمر سويلم وال    
لـسيد إبـراهيم،    العمل المسلح بحركة حسم ولواء الثورة المتهمين يحيى موسى ا          إدارة
حى لتقييم تلك النتائج ووضع مخطط لكيفيـة التنفيـذ باسـتهداف        على على السما   عالء

المسدسات وتـصوير الواقعـة     أفراد التمركز األمنى باستخدام األسلحة النارية اآللية و       
ن يـضطلع   ألبثها عبر اللجنة اإلعالمية التابعة لحركة حسم وحدد أدوار المنفذين على            

ن باإلعداد لتنفيذ الواقعة مـن خـالل تلقـيهم تـدريبات عـسكرية بالمنـاطق                والمنفذ
الصحراوية النائية بينما يتولى المتهم محمد مصطفى محمد سالم تـوفير كافـة أوجـه               

 وتـوفير   هملوجيستى ألعضاء التنفيذ عبر توفير الـسيارات الالزمـة النتقـال          الدعم ال 
 مجموعة التنفيذ عـرف مـن بيـنهم    ءلذلك المخطط كلف أعضا نفاذًااألسلحة النارية و  

 محمد مصطفى محمد سالم حركـى   ،المتهم عبد اهللا سيد سليمان الصواف حركى قاسم      
عبد اهللا محمد البهنـساوى حركـى       ميزو، أحمد محمد عمر سويلم، أحمد عبد الناصر         

خ يانطلقـوا كمخططهـم بتـار     و. ياسر ، موسى، لول، سيف     وليد، والحركيين مهاب،  
 مستقلين ثالث سيارات طراز شيفروليه بيضاء اللون، وهيونـداى النتـرا            ١/٥/٢٠١٧

وثالثة طراز هيونداى أكسنت بحوزتهم األسلحة النارية اآللية والمسدسات إلـى بقعـة             
ا حيث تواجد أفراد التمركز األمنى وما اقتربوا مـنهم وحـازوا    المحددة سلفً االستهداف  

التمركز األمنى أطلق أعضاء الجماعة األعيـرة الناريـة          بسيارتهم عن يمين مركبات   
محمد عادل وهبة، أيمن حاتم عبد الحميد واألمـين شـعبان            والتى أودت بحياة الضابط   

هرة وإصابة آخرين منهم وسـرقة أسـلحتهم        محمد عبد الحميد من قوة مديرية أمن القا       
  .النارية ومهمات الشرطة
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 مـن   عمالهـا العدائيـة كـل     أكما عرف من المشاركين لتلك الجماعة فى تنفيذ         
المتهمين عبد الرحمن مبروك أحمد مبارك، تامر السيد شفيق حيـث تمكنـت قيـادات               

ل الجماعـة وتكلـيفهم     ى الهاربين داخل البالد باستقطابهما لصالح أعما      خوانالتنظيم اإل 
ى خـوان بتسريب توقيتات ووجهات المأموريات المزمع بها استهداف عناصر التنظيم اإل    

  بل مبـالغ ماليـة يتحـصلون      ابى مستغلين فى ذلك وظيفتهم ودوائر ارتباطهم مق       رهااإل
  نهما باستغالل طبيعـة وظيفتـه بـوزارة        لتلك التكليفات اضطلع كل م     نفاذًاه  عليها وأن 

سم ثان مدينة نصر ودوائر المرتبطين بهما بجهات الوزارة المختلفة لتـأمين            الداخلية بق 
طالعهم على توقيتات ووجهـات المأموريـات       إية و خوانتحركات وتنقالت العناصر اإل   

بيتين، كـذا إمـدادهما     رهاالمزمع بها الستهداف عناصر حركتى حسم، لواء الثورة اإل        
لضباط العاملين بقسم ثـان مدينـة نـصر         عناصر التنظيم بالبيانات الشخصية للسادة ا     

 عن أماكن إقامة السادة     وأوصاف السيارات الخاصة بهم وأرقام لوحاتهم المعدنية فضالً       
  ضباط وخطوط سيرهم اليومية الستهدافهم بعمليات عدائية كما أضافت التحريات بأنـه           

 والدبلوماسية  قتصاديةالفى إطار اإلضرار باالقتصاد القومى للبالد باستهداف الكيانات ا        
واألماكن الحيوية بهدف الوصول إلى إسقاط الدولة المصرية؛ كلف المتهم يحيى موسى            
الحركى عمار برصد أبراج النايل تاور الكائن بمنطقة كورنيش النيل بمحافظة القـاهرة         

 لذات التكليف اضطلع الحركى المذكور برصد محيط المكان والتمركزات األمنية           نفاذًاو
ى تأمينه وأمدا بما وقف عليه من معلومات إلى القيادى يحيى موسى ووضـع   القائمة عل 

األخير مخطط التنفيذ باستهداف المبنى بسيارة مفخخة على أن يعاونـه فـى تنفيـذها               
أعضاء مجموعة التنفيذ عرف من بينهم المتهمين محمود محمد هانى سعد قبالن، أحمد             

  يين ماجد، ممـدوح وكمخططهـم     كرمحمود محمد إمام نجم حركى عبد الرحمن، والح       
 شارع مرعى من شـارع عبـد        ١٣اتخذ أعضاء التنفيذ من الوحدة السكنية الكائنة ب         

   منطقة البساتين محافظة القاهرة مقـرا لعقـد        -العزيز ميدان أبو عبده بمنشية جبريل       
عبـوة  لقاءاتهم التنظيمية وضعوا خالله مخطط التنفيذ وتحديد أدوار كل منهم وتجهيز ال           

  خ السيارة وإخفائها بها واألسلحة النارية وحـدد القيـادى         لمفرقعة المستخدمة فى تفخي   ا
 لـذلك   نفـاذًا يحيى موسى موعد التنفيذ بالتزامن مع ذكرى نصر السادس من أكتوبر و           

  المخطط أعد الحركى ماجد العبوة المفرقعة وجهـز دائرتهـا اإللكترونيـة بالـسيارة             
   مالكى البحيرة طراز دايـو نـوبيرا       ٦٦١٩٤رقم  المفخخة التى تحمل لوحات معدنية      
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  والتى قادها المتهم أحمد محمد إمام وتسليمها للمتهم محمود محمد هانى سـعد قـبالن               
  الذى تولى قيادتها وإيقافها ببقعة االستهداف بمحيط أبراج النايـل تـاور والتمركـزات             

  دون للحيلـوة األمنية وذلك بمعاونة الحركى ممدوح الذى تولى مراقبـة الطريـق لـه      
  .ضبطه

ـ        إوأنه فى    ا ألغـراض  طار السعى إلسقاط الدولة وإلشاعة الفوضى بهـا تحقيقً
  الجماعة أصدر القيادى يحيى موسى تكليفات للحركى عمار برصد تحركـات رئـيس            

 لذات التكليف تولى المتهم     نفاذًا الغتياله و  االبالد الستهدافه بعمل عدائى ووضع مخططً     
  جم برصد اسـتراحة الرئاسـية الجديـدة بمنطقـة المعمـورة           أحمد محمود إمام جاد ن    

 واتخاذه مـن إحـدى الوحـدات الـسكنية     ٢٠١٧باإلسكندرية خالل شهر سبتمبر لعام  
المستأجرة والمطلة على االستراحة الرئاسية ورصد تحركات القيادة السياسية باستخدام          

  هلرصـد لمـسئول   كاميرات ذات تقنية عالية الجودة ورفع نتائج ما وقف عليـه مـن ا             
  الحركى عمار عبر برنامج التلى جرام والذى اضطلع بدوره بإرسالها للقيـادى يحيـى             

 وأضـافت باضـطالع   . ا الغتيال رئيس الـبالد    ا لإلعداد ووضع مخططً   موسى تمهيد  
أعضاء التنظيم بعقد العديد من اللقاءات التنظيمية فيما بينهم لتـدارس آليـات اإلعـداد              

بية التى تستهدف بعـض الشخـصيات العامـة         رهاالعمليات اإل والتخطيط لتنفيذ بعض    
 خطوط سـيرهم اليوميـة     يدوالقيادات األمنية والعسكرية وكبار المسئولين بالدولة وتحد      

  بية وكذا رصد بعض المنـشآت العامـة واالقتـصادية       إرهاالستهدافهم بعمليات اغتيال    
  بيـة خـالل   إرهاهدافها بعمليات   الهامة ورفع مواقعها والنقاط التأمينية بها والمزمع است       

  الفترة القادمة عرف منها خطوط سير سيارات الصرافة بعدد من المحافظـات، قـسم             
  شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة، االرتكازات األمنية المعينة بـالقرب مـن ميـدان             

ة بميدان أسماء اهللا الحـسنى      ني األمنية المع  تاألزهرى بمحافظة بنى سويف، االرتكازا    
  ار جامعة األزهر بمحافظة أسيوط، األقوال األمنيـة بمنطقـة المدينـة الـصناعية           بجو

بدائرة مدينة الفيوم وسيارات الشرطة المارة بالطريق السياحى المؤدى لبحيرة قـارون،       
  وسيارات الشرطة المتجهة لسجن الفيوم العمومى والمتواجدة بمحيطه، بـرج كهربـاء           

 ترحيل المتهمـين مـن      أموريات خطوط سير م   بجيج بمركز الفيوم،  أضغط عال بقرية    
أعضاء الجماعة فى قضيتى اغتيال النائب العام، حركتى حسم ولواء الثورة، محطـات             
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تحصيل الرسوم عدد من الطرق السريعة بالمحافظات محـالت الـصاغة بعـدد مـن             
  .محافظات الجمهورية، معهد التدريب الراقى بمنطقة المعادى محافظة القاهرة

  . رائد شرطة بقطاع األمن الوطنى-يصل السعودى سرحان ف/ وبسؤال
   عثـر بتفتـيش المقـر   ٧/٤/٢٠١٧ إلذن النيابة العامـة بتـاريخ        نفاذًاشهد أنه   

 مركز  - بزمام قرية البصارطة     -الكائن بطريق عزبة الوقف     " دروة الماشية "التنظيمى  
ون طلقة ناريـة    ومائة وأثنين وأربع  "  خرطوش نبندقيتي" على سالحين ناريين     -دمياط  

  مم واثنـى عـشر    ٩خرطوش وثالثمائة وعشرين طلقة نارية آلية وعشر طلقات عيار          
فارغ طلقات نارية مختلفة العيار وقناع وجه وقفـاز أسـود اللـون،، وأنـه بتـاريخ                 

عالء إبراهيم محمد الصياد حال استقالله دراجة       /  تمكن من ضبط المتهم    ١٦/٤/٢٠١٧
تفتيشه عثر بحوزته على محررات تنظيميـة لجماعـة         بخارية بدون لوحات معدنية وب    

ـ  ــ تمكن من ضب   ٢٥/٤/٢٠١٧اريخ  ـبية، وبت رها اإل خواناإل محمـد  / مينـط المته
  ١٢/٥/٢٠١٧عبد السميع على أبو العيلة، إسالم محمد طلبة عبـده بـدوى، وبتـاريخ          

  محمد الخضر محمد أحمد عاصـى، نجـم الـدين عـاطف      / تمكن من ضبط المتهمين   
  شـريف سـعد مـسعد     /  تمكن من ضبط المـتهم     ١٣/٥/٢٠١٧اد، وبتاريخ   محمود عي 

عالم عالم عباس الـسبع،     /  تمكن من ضبط المتهم    ٣٠/٧/٢٠١٧أبو محمود، وبتاريخ    
" دروة الماشـية  " عثر بتفتيشه للمقر التنظيمى قطعة أرض ملحقه         ٧/٨/٢٠١٧وبتاريخ  

 على سـالحين    -ياط   مركز دم  - بزمام قرية البصارطة     -الكائن بطريق عزبة الوقف     
  .ن طلقة آليةن وستيتيربع خزينة سالح آلى، وعدد اثنأوعدد " بندقيتين آليتين"ناريين 

 نفـاذًا  نقيب شرطة بقطاع األمن الوطنى شهد أنه    -أحمد محمد مختار    / وبسؤال
 من ضبط المتهم محمد مجـدى إسـماعيل   ٨/٤/٢٠١٧إلذن النيابة العامة تمكن بتاريخ  

 تمكن من ضـبط    ٢٢/١١/٢٠١٧ على محررات تنظيمية، وبتاريخ      حسن وبتفتيشه عثر  
كريم عوض سعد عوض الحداد وبتفتيشه عثر على محررات تنظيميه، تمكـن            / المتهم

  نادى عبده حسن فرج عطية وبتفتيـشه عثـر        /  من ضبط المتهم   ٣٠/١/٢٠١٨بتاريخ  
  . على محررات تنظيميه

 نفـاذًا  الوطنى شهد أنه      رائد شرطة بقطاع األمن    -عمرو يوسف عمار  / وبسؤال
أحمـد  /  مـن المتهمـين     من ضبط كلٍ   ١٦/٤/٢٠١٧تمكن بتاريخ   إلذن النيابة العامة    
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ـ عاشور حلمى الصياد، على إبراهيم محمد الصياد وبتفتيشهما عثـر بحوزته           ا علـى   م
  .محررات تنظيمية

 نفـاذًا  نقيب شرطة بقطاع األمن الوطنى شهد أنه         -هانى محمد البيلى    / وبسؤال
بالل عـاطف خالـد     /  من ضبط المتهم   ١٦/٤/٢٠١٧ النيابة العامة تمكن بتاريخ      إلذن

 -لوحـات   بدون   سوداء اللون    ٣ ماركة هوجن    -الزيات حال استقالله دراجة بخارية      
ـ     ٢٢/٤/٢٠١٧  بتاريخ وبتفتيشه عثر على محررات تنظيمية، تمكن      هم ت من ضـبط الم

  .عاشور حلمى محمد الصياد
 شهد  - نقيب شرطة بقطاع األمن الوطنى       - الشافى   محمود أحمد عبد  / وبسؤال

صبرى علـى  /  من ضبط المتهم٢٢/٤/٢٠١٧ إلذن النيابة العامة تمكن بتاريخ   نفاذًاأنه  
  .على البوهى

 نقيب شرطة بقطاع األمن الـوطنى       -محمد محمد عبد العزيز يوسف      / وبسؤال
/  مـن ضـبط المـتهم      ١/٥/٢٠١٧ إلذن النيابة العامة تمكن بتـاريخ        نفاذًا شهد أنه    -

مصطفى محمد عبد الباقى محمد على وبتفتيشه عثر بحوزته علـى طبنجـة صـوت،               
حاسب آلـى محمـول، نظـارة    ) ٢(طلقة، عدد ) ١٣(خزينة خاصة بالطبنجة بها عدد  

سيف حديدى، محـررات تنظيميـة،      ) ٢(، عدد   "فالش ميمورى "مكبرة، وحدة تخزين    
  .عبد الرحمن خالد محمد محمود على/  من ضبط المتهم٢/٥/٢٠١٧وتمكن بتاريخ 
  : نقيب شرطة بقطاع األمن الوطنى شهد-عمرو محمد أحمد / وبسؤال

أيمـن  /  من ضبط المتهم١٤/٧/٢٠١٧ذن النيابة العامة تمكن بتاريخ  إل نفاذًا أنه  
م، وعدد  ١٢محمد عبد المنعم السبيعى وبتفتيشه عثر بحوزته على فرد خرطوش عيار            

  يار السالح وبمواجهته بما أسفر عنه الـضبط والتفتـيش أقـر           طلقات من ذات ع   ) ٦(
ه المضبوطات بقصد اسـتخدامها فـى العمليـات العدائيـة، وتمكـن بتـاريخ               زبإحرا

 الكائن بقرية أم الـشعور    " مزرعة الدواجن " من تفتيش المقر التنظيمى      ٢٠/١١/٢٠١٧
) ٤(، عـدد   م٣٩×٧,٦٢طلقة آلية عيار   ) ٣٢(عدد  مركز الحامول وبتفتيشه عثر على      

 كيلو جرام، مجموعة من     ٥٠سعة كل جوال    " نترات النشادر "أربعة أجولة بداخلها مادة     
قنـاع  ) ٣(األجهزة والمواد واألدوات مما تستخدم فى تصنيع وتجهيز المفرقعات، عدد           

  .نظارة واقية) ٢(واقى، عدد 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠١٨ سنة یونیة ٢٠ فى )تابع( ١٣٩ العدد – الوقائع المصریة

 

٣٣

  ى نقيب شرطة بقطاع األمـن الـوطن       -أحمد أيمن عبد الحميد محمود      / وبسؤال
محمـود  /  من ضبط المـتهم ٥/٥/٢٠١٧ إلذن النيابة العامة تمكن بتاريخ      نفاذًاشهد أنه   

م ٣٩×٧,٦٢طلقة عيار   ) ٢٠(أحمد عبد الحميد متولى وبتفتيشه عثر بحوزته على عدد          
ـ   /  من ضبط المتهم   ٦/٨/٢٠١٧ة، وتمكن بتاريخ    ـمحررات تنظيمي و  ابـعمـرو دي

  .ت تنظيميةعبد الباقى نصر وبتفتيشه عثر على محررا
 شهد أنه   - رائد شرطة بقطاع األمن الوطنى       -أحمد حاتم حبيب السيد     / وبسؤال

 حامد محمد على رشدى/  من ضبط المتهم   ٦/٥/٢٠١٧ إلذن النيابة العامة تمكن بتاريخ       نفاذًا
طلقـات مـن ذات     ) ٧(م، عدد   ٧,٦٢x٣٩على سالح آلى عيار     بحوزته  بتفتيشه عثر   و

محمود /  من ضبط المتهم   ٧/٨/٢٠١٧، وتمكن بتاريخ    ةيمعيار السالح، محررات تنظي   
  .فاروق أحمد وبتفتيشه عثر بحوزته على محررات تنظيمية

 شهد أنه -  نقيب شرطة بقطاع األمن الوطنى -أحمد مدنى فؤاد حمادى / وبسؤال
حلمى سعد مصرى   /  إلذن النيابة العامة بضبط المتهم     نفاذًا و ٢٣/٥/٢٠١٧،  ٨بتاريخى  

ا من عناصر التنظـيم     فقد وردت إليه معلومات تفيد تواجده صحبة عدد       محارب كشيك   
   سوهاج، حيث تم مداهمـة     -بإحدى الدروب الصحراوية الكائنة بطريق البحر األحمر        

  تلك المنطقة فبادر المتهمين بإطالق األعيرة النارية صوب القوات فبادلتهم إطالقها حتى           
/  من مان جثامين تبين أنها للمتهمين كالً     تم إسكات مصدرها، وأعقب ذلك العثور على ث       

حلمى سعد مصرى محارب كشيك، محمد مدحت أبو الفتح الزناتى ناصر، عبد الرحمن         
السيد رشاد محمد الوكيل، إبراهيم جمال إبراهيم محمد، بسام عادل محمود محمد، محمد   

لى على محمد على، محمود على محمد على، محمد محمد قطب عبيد، وعثر بجوارهم ع
  .ثالث بنادق آلية وكمية من الذخائر واألظرف الفارغة

 إلذن نفـاذًا  رائد شرطة بقطاع األمن الوطنى أنـه       -وليد أحمد حلمى    / وبسؤال
يوسـف محمـود عطيـة    /  من ضبط المتهم  ١٧/١٠/٢٠١٧النيابة العامة تمكن بتاريخ     

ـ     /  تمكن من ضبط المتهم    ١٨/١٠/٢٠١٧البدرى، وبتاريخ      ىمحمد حسين يوسـف عل
  محمـد عبـد الواحـد   /  تمكن من ضبط المـتهم   ١٨/١٠/٢٠١٧عبد العاطى، وبتاريخ    

إسـالم  /  من ضبط المـتهم    ٢٧/١٠/٢٠١٧سليمان عبد الواحد سليمان، وتمكن بتاريخ       
حـسين  /  تمكن من ضبط المـتهم ١٠/١١/٢٠١٧سعيد فاروق أحمد رضوان، وبتاريخ   
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 مـن ضـبط     ١١/١١/٢٠١٧خ  محمد يسر إبراهيم السيد حسن أبو الليف، وتمكن بتاري        
  إسالم محمد يسر إبراهيم وبتفتيشه عثر بحوزته علـى فـرد روسـى محلـى              / المتهم

  .م٣٩×٧,٦٢طلقة آلى عيار ) ٩(طلقة خرطوش، عدد ) ٤(الصنع، عدد 
 نقيب شرطة بقطاع األمن الوطنى شهد أنـه  -عبد الكريم محمد مهاب   / وبسؤال

عمار على إبراهيم   /  من ضبط المتهم   ٩/٥/٢٠١٧ إلذن النيابة العامة تمكن بتاريخ       نفاذًا
  الب تـوب  "رسالن صقر وبتفتيشه عثر بحوزته على جهاز حاسـب آلـى محمـول              

  ".Hpماركة 
رائد شرطة بقطاع األمن الوطنى شـهد        - أحمد حمدى أحمد إسماعيل   / وبسؤال

ـ   /  من ضبط المتهم   ١٥/٥/٢٠١٧ إلذن النيابة العامة تمكن بتاريخ       نفاذًاأنه     دفـائز أحم
  .إبراهيم أحمد مقلد

 نفـاذًا  رائد شرطة بقطاع األمن الوطنى شهد أنه    -محمود أحمد محمد    / وبسؤال
أحمد عبـد اهللا ذكـى      /  من ضبط المتهم   ١٦/٥/٢٠١٧إلذن النيابة العامة تمكن بتاريخ      

  . وبتفتيشه عثر بحوزته على محررات تنظيميةةسالم
اع األمن الوطنى شهد أنـه   رائد شرطة بقط-محمد كمال الدين بشرى  / وبسؤال

  محمـد محمـد  /  من ضبط المـتهم   ١٦/٥/٢٠١٧ إلذن النيابة العامة تمكن بتاريخ       نفاذًا
أحمد إسماعيل وبتفتيشه عثر بحوزته علـى محـررات تنظيميـة، وتمكـن بتـاريخ               

  محمد الهادى عوض غريب عوض وبتفتيـشه عثـر        /  من ضبط المتهم   ٣٠/٧/٢٠١٧
أحمد محمـود   /  من ضبط المتهم   ٢٧/٢/٢٠١٨ريخ  على محررات تنظيمية، وتمكن بتا    

  .محمد محمد عرفات وبتفتيشه عثر بحوزته على محررات تنظيمية
 رائد شرطة بقطاع األمن الوطنى شهد أنـه         -أحمد محمد نجيب سعد     / وبسؤال

محمـود محمـد    /  من ضبط المتهم   ١٧/٥/٢٠١٧ إلذن النيابة العامة تمكن بتاريخ       نفاذًا
ذا فوهـة  م ٣٩×٧,٦٢تيشه عثر بحوزته على سالح آلـى عيـار   على عبد السالم وبتف   

  ، محـررات تنظيميـة،    م  ٣٩×٧,٦٢طلقـات عيـار     ) ١٠(مثبت كاتم صوت، عـدد      
محمد عبد التواب محمـد أبـو بكـر         /  من ضبط المتهم   ٣٠/١٢/٢٠١٧وتمكن بتاريخ   

طلقـة مـن ذات عيـار الـسالح         ) ٦٠(وبتفتيشه عثر بحوزته على سالح آلى، عدد        
  إبـراهيم /  من ضـبط المـتهم  ٣/٢/٢٠١٨ ومحرر تنظيمى، وتمكن بتاريخ    المضبوط،
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طلقة آليـة عيـار     ) ١٥(أحمد محمود عبد ربه رحيم وبتفتيشه عثر بحوزته على عدد           
  .، محررات تنظيميةم ٣٩×٧,٦٢

 أنه نفـاذًا    شهد نقيب شرطة بقطاع األمن الوطنى       -محمد عمر حسن  / وبسؤال  
 أسامة سـمير علـى       / من ضبط المتهم   ٢٩/٥/٢٠١٧خ  ذن النيابة العامة تمكن بتاري    إل

إبراهيم وبتفتيشه عثر على مبلغ مالى قدره ألف ومائـة وعـشرة جنيهـات مـصرية                
  .ومحررات تنظيمية

 نفـاذًا  نقيب شرطة بقطاع األمن الوطنى شهد أنه         -أحمد عماد محمد    / وبسؤال
مود فتحـى محمـود   مح/  من ضبط المتهم٥/٢/٢٠١٨إلذن النيابة العامة تمكن بتاريخ     

ماسورة خاصـة  ) ٢(عبد الصمد وبتفتيشه عثر بحوزته على كباس محلى الصنع، عدد         
  سطوانية عبـارة عـن  أقطع ) ٦(بفرد خرطوش، ماسورة خاصة بطبنجة صوت، عدد        

   ضرب النار لفرد خرطوش، تتك خاص بفرد خرطوش، طـارق خـاص       ةبرمجرى إل 
  .بفرد خرطوش، محررات تنظيمية

   إلذن نفـاذًا ، أنه   -حمد أحمد رائد شرطة بقطاع األمن الوطنى      أحمد م / وبسؤال
  .محمد على رشاد/  من ضبط المتهم٢٥/٢/٢٠١٨النيابة العامة تمكن بتاريخ 

 - نقيب شرطة بقطاع األمن الـوطنى -مصطفى محمد سليمان بركات    / وبسؤال
أسـامة  / م من ضبط المته   ١٠/٢/٢٠١٨ إلذن النيابة العامة تمكن بتاريخ       نفاذًاشهد أنه   

  .محررات تنظيميةعلى صالح محمد محمد سالم خطاب وعثر بحوزته 
 - رائد شرطة بقطاع األمـن الـوطنى       -حسام مصباح سليمان محمد     / وبسؤال

عـالء  /  من ضبط المـتهم  ٢٧/٢/٢٠١٨ إلذن النيابة العامة تمكن بتاريخ       نفاذًاشهد أنه   
  .ظيميةمحررات تنعلى  عثر همحمود محمد إسماعيل أحمد وبتفتيش

 شـهد   - نقيب شرطة بقطاع األمن الوطنى     -أحمد مدحت محمد على     / وبسؤال
على عباس  /  من ضبط المتهم   ٢١/١١/٢٠١٧ إلذن النيابة العامة تمكن بتاريخ       نفاذًاأنه  

  . عثر على محررات تنظيميةهالبسيونى الموجى وبتفتيش مسكن
   شـهد أنـه    - رائد شرطة بقطاع األمن الوطنى     -أحمد عاطف حميدة    / وبسؤال

 إبراهيم حمـودة /  من ضبط المتهم٢٩/١٢/٢٠١٧ إلذن النيابة العامة تمكن بتاريخ     نفاذًا
  .إبراهيم سليم عودة وبتفتيشه عثر على محررات تنظيمية
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 نفاذًا شهد أنه    - نقيب شرطة بقطاع األمن الوطنى     -محمد مجدى سيد    / وبسؤال
وائل أبو النصر محمـد     /  المتهم  من ضبط  ٨/٥/٢٠١٧إلذن النيابة العامة تمكن بتاريخ      

 ألف وأربعمائـة جنيـه   هالضوى وبتفتيشه عثر على محررات تنظيمية ومبلغ مالى قدر   
محمد فايز كمال عبـد القـوى       /  من ضبط المتهم   ٤/٢/٢٠١٨، وتمكن بتاريخ    ىمصر

  ".Hpالب توب ماركة "وبتفتيشه عثر على جهاز حاسب آلى محمول 
 ائد شرطة بقطاع األمن الوطنى شهد أنـه       رؤوف أحمد محمد جمال ر    / وبسؤال

 محمـد مجـدى   /  من ضبط المتهم   ٣١/٧/٢٠١٧ إلذن النيابة العامة تمكن بتاريخ       نفاذًا
أحمد جمال أحمـد محمـود      / عبد الصادق ذكى، وبذات التاريخ تمكن من ضبط المتهم        

ـ    ـخ/  من ضبط المتهم   ٢/٨/٢٠١٧على أبو كريم، و تمكن بتاريخ        د ـالد جـالل أحم
  .نقيشعمر ال

محمد عبد السالم الغراب نقيب شرطة بقطاع األمن الوطنى شهد أنـه            / وبسؤال
 أحمـد علـى  /  من ضبط المـتهم   ١٥/١١/٢٠١٧ إلذن النيابة العامة تمكن بتاريخ       نفاذًا

 )٥(، عـدد  ١٢عبد ربه عيسوى وبتفتيشه عثر بحوزته على بندقية خرطـوش عيـار      
  .طلقات خرطوش
الرحمن نقيب شرطة بقطاع األمن الوطنى شهد       عبد الرحمن على عبد     / وبسؤال

طه معـوض   /  من ضبط المتهم   ٤/١٠/٢٠١٧ إلذن النيابة العامة تمكن بتاريخ       نفاذًاأنه  
صالح خيـرت مـصلح     /  من ضبط المتهم   ٢٠/١٠/٢٠١٧طه عوض، وتمكن بتاريخ     

 طلقـات آليـة   ) ٦(، عدد   "فرد روسى "إسماعيل شلش وبتفتيشه عثر على سالح نارى        
 عمــار/  مــن ضــبط المــتهم٢٧/١٠/٢٠١٧، وتمكــن بتــاريخ م٧,٦٢X٣٩عيــار 

/  من ضبط المـتهم ١٠/١١/٢٠١٧عبد الرحمن محمد عبد البارى ملش، وتمكن بتاريخ   
فرد روسـى   "عبد اهللا محمد إسماعيل محمد على عياد وبتفتيشه عثر على سالح نارى             

ضـبط   من   ٢٩/١٢/٢٠١٧طلقات خرطوش، وتمكن بتاريخ     ) ٣(، عدد   "محلى الصنع 
ياسر حمودة إبراهيم سليم عودة وبتفتيشه عثر على محررات تنظيمية، وتمكـن            / المتهم

حسين إبراهيم محمد سيد أحمد وبتفتيشه عثر       /  من ضبط المتهم   ٣٠/١٢/٢٠١٧بتاريخ  
  مـصطفى /  من ضـبط المـتهم     ٢٣/١/٢٠١٨على محررات تنظيمية، وتمكن بتاريخ      

ج، وتمكن بتاريخ   نى كاميرا ماركة سامسو   محسن محمد السيد إبراهيم وبتفتيشه عثر عل      
  .محمد حنفى لطفى على قطب/  من ضبط المتهم٥/٢/٢٠١٨
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 نفـاذًا  رائد شرطة بقطاع األمن الوطنى شهد أنه         -محمد جمال حافظ    / وبسؤال
محمد عبـد الحفـيظ   /  من ضبط المتهم١٤/١٠/٢٠١٧إلذن النيابة العامة تمكن بتاريخ    
  .على محررات تنظيميةعلى عبد الحفيظ وبتفتيشه عثر 

 نفـاذًا  نقيب شرطة بقطاع األمن الوطنى شهد أنه         -أحمد محمد محمد    / وبسؤال
محمد حـسين سـيد     /  من ضبط المتهم   ٢٠/١١/٢٠١٧إلذن النيابة العامة تمكن بتاريخ      

  محمـد عبـد الـرحمن    /  من ضبط المـتهم    ١٥/١/٢٠١٨فرج حجاب، وتمكن بتاريخ     
  لـى محـررات تنظيميـة، وتمكـن بتـاريخ         إبراهيم رزق قرطم وبتفتيـشه عثـر ع       

عمر محمد مصطفى السيد عبد الحميد وبتفتيشه عثـر         /  من ضبط المتهم   ١٩/١/٢٠١٨
  .على محررات تنظيمية 

  أحمد عبد المنعم عبد العزيز رائد شرطة بقطاع األمن الـوطنى شـهد            / وبسؤال
  أحمـد / هم مـن ضـبط المـت   ٢٢/١١/٢٠١٧ إلذن النيابة العامة تمكن بتاريخ نفاذًاأنه  

  م،١٢ية خرطـوش عيـار      قدالحفيظ وبتفتيش مسكنه عثر على بن     عبد اهللا إبراهيم عبد     
  .طلقات خرطوش) ٦(عدد 

 نقيب شرطة بقطاع األمن الـوطنى       -سراج عصام الدين عبد الحميد      / وبسؤال
محمـد  /  من ضبط المـتهم ٢١/١/٢٠١٨ إلذن النيابة العامة تمكن بتاريخ نفاذًاشهد أنه   

  سعة" ميمورى كارد "لحفيظ محمود وهدان وبتفتيشه عثر على كارت ذاكرة         عادل عبد ا  
ـ   ٢٥/٢/٢٠١٨ن بتاريخ   ـا، وتمك ـ جيج ٢ ـ ـ من ضب ـ / همـط المت د محمـود  ـأحم

  .يوسف الزفتاوى
   رائد شرطة بقطاع األمن الوطنى شـهد أنـه         -أسامة أحمد مصطفى    / وبسؤال

محمود بـدوى   / ن ضبط المتهم   م ١٣/١٠/٢٠١٧ إلذن النيابة العامة تمكن بتاريخ       نفاذًا
عيـار  ) ١٥(، عـدد  ١٢ية خرطوش عيار   قدد خليل وبتفتيش مسكنه عثر على بن      محمو

أحمد رفعت أحمد صـدقى  / ، محرر تنظيمى، وبذات التاريخ تمكن من ضبط المتهم   ١٢
 من ضبط   ١٠/١١/٢٠١٧محمد وبتفتيشه عثر على محررات تنظيمية ، وتمكن بتاريخ          

) ١٠(ال عوض عبد اهللا وبتفتيشه عثر على سالح آلـى، عـدد   عبد الرحمن كم  / المتهم
  صديرى عمليـات أسـود اللـون، محـررات        ) ١(، عدد   م٣٩×٧,٦٠طلقة آلية عيار    
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سامح محمد جمعـة حـسين     /  من ضبط المتهم   ٣٠/١٢/٢٠١٧تنظيمية، وتمكن بتاريخ    
خزنة سـالح آلـى،     ) ١(، عدد   ٣٩*٧,٦٠طلقة عيار   ) ١٠٠(عدد  وبتفتيشه عثر على    

كـاميرا  ) ١(ية معظمة، عدد    ؤهياكل لعبوات مفرقعة معدة للتجهيز، نظارة ر      ) ٦(د  عد
  .صغيرة الحجم، محرر تنظيمى 

  :ياسر سمير محمد نقيب شرطة بقطاع األمن الوطنى شهد/ وبسؤال
  / مـن ضـبط المـتهم   ٢/٣/٢٠١٨ إلذن النيابة العامة تمكـن بتـاريخ    نفاذًاأنه  

  .عبد الرحمن مبروك أحمد مبروك
  رائد شرطة بقطاع األمـن الـوطنى       -محمد صالح الجرحى إبراهيم     / ؤالوبس
  / مـن ضـبط المـتهم      ٢٢/١٢/٢٠١٧ إلذن النيابة العامة تمكن بتـاريخ        نفاذًاشهد أنه   

  .عبد الغنى محمد عطية صقر وبتفتيشه عثر على سالح نارى فرد خرطوش
 إلذن  فاذًانكريم طه محمد نقيب شرطة بقطاع األمن الوطنى، شهد أنه           / وبسؤال

محمد أسـامة علـى أحمـد       /  من ضبط المتهم   ٦/٢/٢٠١٨النيابة العامة تمكن بتاريخ     
، " DELLالب تـوب ماركـة      "السويفى وبتفتيشه عثر على جهاز حاسب آلى محمول         

  آالف ثالثـة  ه، مبلغ مـالى قـدر  "فالش ميمورى"وحدة تخزين ) ٣(وجواز سفر، عدد   
  .ية تركة ليرة خمس عشره دوالر أمريكى، مبلغ مالى قدراومائت

 رائد شرطة بقطاع األمن الـوطنى   -شريف لطفى إبراهيم عبد الحميد      / وبسؤال
  / مـن ضـبط المتهمـين   ٢٨/١١/٢٠١٧ إلذن النيابة العامة تمكن بتاريخ نفاذًاشهد أنه   

عبد الرحمن صابر عوض بالل، عبد الرحمن على فهمى محمد النزهى، إبراهيم محمد             
  ، عـدد ١٢فرد خرطوش عيـار  ) ١(تفتيشه األول عثر على عدد مختار عبد الباسط وب 

  )٣(، عـدد    ١٢فرد خرطـوش عيـار      ) ١( طلقات خرطوش، وبتفتيش الثانى عدد       ٤
  ".سكين كبير الحجم"طلقات خرطوش، وبتفتيشه الثالث عثر على سالح أبيض 

 نفـاذًا حسين سمير حسين نقيب شرطة بقطاع األمن الوطنى شهد أنه           / وبسؤال
تامر السيد شفيق علـى     /  من ضبط المتهم   ٢/٣/٢٠١٨لنيابة العامة تمكن بتاريخ     إلذن ا 

  ".طبنجة"وبتفتيشه عثر بحوزته على سالح نارى 
 نفـاذًا أحمد محمد إسماعيل نقيب شرطة بقطاع األمن الوطنى شهد أنه           / وبسؤال

شريف عبـد الخـالق     /  من ضبط المتهم   ١٣/٦/٢٠١٧إلذن النيابة العامة تمكن بتاريخ      
شريف رشـاد عبـد ربـه    /  من ضبط المتهم٤/٢/٢٠١٨رفاعى أحمد، وتمكن بتاريخ  
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  عيسوى األخرس وبتفتيشه عثر على محررات تنظيمية، وبذات التـاريخ تمكـن مـن             
  محمود حامد عبد العزيز إبراهيم وبتفتـيش محـل إقامتـه عثـر علـى       / ضبط المتهم 

  .محررات تنظيمية
  شـهد  يب شرطة بقطاع األمن الوطنى    محمد خالد محمد عبد الحليم نق     / وبسؤال

  رفعت رفعت/  من ضبط المتهم   ١٦/٤/٢٠١٧ إلذن النيابة العامة تمكن بتاريخ       نفاذًاأنه  
محمد العربى أبو غزاله، حسن حسن خالد الزيات، أحمد زكريـا فهمـى الـشيوخى، محمـد                 

) ٢( عبد الغنى سليم وبتفتيش األول عثر على سالح نارى فرد خرطـوش، عـدد        حماد
 خرطوش، وبتفتيش الثانى عثر على محررات تنظيمية، وبتفتيش الثالث عثر على            ةقطل

 محررات تنظيمية، وبتفتيش الرابع عثر على محررات تنظيمية، وبتفتيش المقر         
طلقة خرطوش، بطارية صـغيرة الحجـم،   ) ٢(التنظيمى محل تواجدهم عثر على عدد   

 مـن   ١٩/١/٢٠١٨ وتمكن بتاريخ    جهاز قياس، فيشة كهربائية موصل بها لمبة اختبار،       
  .محمد مجدى كامل النجار وبتفتيشه عثر على محررات تنظيمية/ ضبط المتهم

  نفـاذًا  رائد شرطة بقطاع األمن الوطنى شهد أنـه          -أحمد زهير على    / وبسؤال
سمير الـسيد رشـاد   /  من ضبط المتهم٢٠/١١/٢٠١٧إلذن النيابة العامة تمكن بتاريخ     

خزينـة  ) ٣(م، عـدد  ٣٩×٧,٦٢بندقية آلية ) ٢( عثر على عدد    محمد الشامى وبتفتيشه  
  طلقـة  )١٩(، عـدد    م  ٣٩×٧,٦٢ طلقـة عيـار   ) ٢٣٨(لى، عـدد    حديدية للسالح اآل  
  بـالل محمـدين   /  من ضبط المـتهم    ٣/٢/٢٠١٨م، وتمكن بتاريخ    ١٢خرطوش عيار   

ـ  ألف وسبعمائة وثمـانون جني     همحمد أحمد السيد وبتفتيشه عثر على مبلغ مالى قدر         ا ه
ا ومحررات تنظيميةمصري.  

 نفـاذًا  رائد شرطة بقطاع األمن الوطنى شهد أنه    -محمد أحمد محمود    / وبسؤال
عيد طه علـى حـسين      /  من ضبط المتهم   ٢/٨/٢٠١٧إلذن النيابة العامة تمكن بتاريخ      

/  من ضـبط المـتهم  ٧/٨/٢٠١٧وبتفتيشه عثر على محررات تنظيمية، وتمكن بتاريخ      
وتمكن بتـاريخ  . بشير عيسى وبتفتيشه عثر على محررات تنظيمية  عاصم عبد المطلب    

حسين أحمد عبد اهللا إبراهيم وبتفتيشه عثر على عدد         /  من ضبط المتهم   ١٠/١١/٢٠١٧
دائـرة  ) ١(، عدد م  ٣٩×٧,٦٢ طلقات عيار ) ١٠(خزينة سالح آلى وبداخلها عدد      ) ١(

 أسـود   عمليـات صـديرى ) ١(كهربائية تستخدم فى تفجير القنابل بدائية الصنع، عدد         
عمـر  / همـط المت ـ من ضب  ٣٠/١٢/٢٠١٧اللون، محررات تنظيمية، وتمكن بتاريخ      
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طلقـة  ) ٥٢(سالح آلى، عـدد     ) ١(محمد عبد الواحد وبتفتيشه عثر على عدد         أبو بكر 
  .تنظيميةيز، محررات ههياكل عبوات مفرقعة معدة للتج) ٢(، عدد م ٣٩×٧,٦٢ عيار

 نفـاذًا  رائد شرطة بقطاع األمن الوطنى شهد أنه         -ن  محمد محمود أيم  / وبسؤال
أحمد عبـد اهللا إبـراهيم   /  من ضبط المتهم٨/٨/٢٠١٧إلذن النيابة العامة تمكن بتاريخ  

طلقـات  ) ٥( ماركة العقرب، عدد ١٢سلومة وبتفتيشه عثر على بندقية خرطوش عيار        
أحمـد  / لمتهم من ضبط ا   ٣٠/١٢/٢٠١٧م، محررات تنظيمية، وتمكن بتاريخ      ١٢عيار  

  طلقـة ) ٣٣(سالح آلـى، عـدد    ) ١(جمال على عبد المحسن وبتفتيشه عثر على عدد         
/  مـن ضـبط المـتهم   ٤/٢/٢٠١٨، محرر تنظيمى، وتمكن بتاريخ  م  ٣٩×٧,٦٢ عيار

  م، عـدد  ٩عيـار   " رشـاش "ثروت شعبان ربيع رحيمه وبتفتيشه عثر على سالح آلى          
فرقعة معدة للتجهيز، وحـدة تخـزين       هياكل لعبوات م  ) ٦(م، عدد   ٩طلقة عيار   ) ٤٠(
  . جيجا، محررات تنظيمية١٦سعة " فالش ميمورى"

 رائد شرطة بقطاع األمن الوطنى شـهد أنـه          -عمرو محمد مختار    / وبسؤال  
محمـد أيمـن    /  من ضبط المتهم     ١٤/١٠/٢٠١٧ إلذن النيابة العامة تمكن بتاريخ       نفاذًا

  .ةمحمد رشدي وبتفتيشه عثر على محررات تنظيمي
 رائد شرطة بقطاع األمن الوطنى شهد أنـه     -محمود محمد الشحيمى    / وبسؤال  

محمد /  من تفتيش محل إقامة المتهم       ٤/٢/٢٠١٨ إلذن النيابة العامة تمكن بتاريخ       نفاذًا
 بنـادق آليـة   عدد ثالثللون بداخلها زيتى اجمال عبد العاطى مسعود عثر على حقيبة        

ـ    م  ٣٩×٧,٦٢ عيار   م،٧,٥م، طبنجـة    ٩وش ، طبنجـة حلـوان       ، عدد بندقيتين خرط
، عـدد  م ٣٩×٧,٦٢ طلقة آلية عيار) ٢٤٧(، عدد )معطلة(طبنجة صوت يمكن تعديلها   

  ، طلقات صوت ) ٩( ، عدد    ١٢طلقة خرطوش عيار    ) ٣٦(م، عدد   ٩طلقة عيار   ) ٨١(
قفاز أصفر اللون، وباسـتكمال     ) ٢(م، جهاز أفوميتر، عدد     ٧,٥طلقات عيار   ) ٤(عدد  

مسكن عثر على مجموعة من المالبس العسكرية الخاصة بالقوات المـسلحة ،            تفتيش ال 
  .عبوة مفرقعة معدة للتفجير، دراجة نارية

   نقيب شرطة بقطاع األمن الـوطنى شـهد  -محمد شرين حسن ثابت     / وبسؤال  
حسام أحمـد  /  من ضبط المتهم   ١٨/٦/٢٠١٧فاذًا إلذن النيابة العامة تمكن بتاريخ       نأنه  

  .ىدرويش متول
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 نفـاذًا  رائد شرطة بقطاع األمن الوطنى شهد أنه  -محمد راغب فريد    / وبسؤال  
حذيفـة الـشحات   /  من ضبط المـتهم  ١٤/١٠/٢٠١٧إلذن النيابة العامة تمكن بتاريخ  

  رائد شـرطة بقطـاع األمـن     -أحمد عبد الفتاح على أحمد      / محمد مصطفى وبسؤال  
 من تفتـيش مـسكن   ٣/٢/٢٠١٨تمكن بتاريخ  إلذن النيابة العامة  نفاذًاالوطنى شهد أنه    

، عـدد   م  ٣٩×٧,٦٢ أحمد رزق محمد أحمد عطية فعثر على سالح آلى عيار         / المتهم  
محمـود  / ، وبذات التاريخ تمكن من ضبط المـتهم    م  ٣٩×٧,٦٢ طلقة آلى عيار  ) ١٥(

  . فرد محلى الصنعخطاب وبتفتيشه عثر على سالح ناريعطا علي المتولى 
 نفاذًا رائد شرطة بقطاع األمن الوطنى شهد أنه         -تحى محمود   أحمد ف / وبسؤال  

محمد المتولى عـوض    /  من ضبط المتهم     ٣/٢/٢٠١٧إلذن النيابة العامة تمكن بتاريخ      
، طبنجـة  م ٣٩×٧,٦٢ قامته عثر على بندقيتين آليتـين عيـار       إالمتولى وبتفتيش محل    

  م،٩لقـات عيـار     ط) ١٤(، عـدد     م   ٣٩×٧,٦٢ طلقة عيار ) ١٦(ملى، عدد   ٩ماركة  
  قطعة حاجـب لـضوء اللهـب يـستخدم كـاتم          ) ١(خزينة سالح آلى، عدد     ) ٣(عدد  

 HPقطعـة   ) ٢٢(فوميتر ، عدد    أ) ١  (دصوت، جهاز حاسب آلى ، هارد ديسك ، عد        
مكثف كهربائى ، عـدد     ) ١( ماركة المونيوم صغيرة الحجم ، عدد        "الب توب "محمول  

) ١(دونـك ، عـدد      ) ١(س مختلف اللون ، عدد      غطاء رأ ) ٦(جاكت أسود اللون، عدد     ) ٧(
، نظـارة سـباحة  ) ١(نظارة شمس ، عدد    ) ٣( قفاز يد أسود اللون ، عدد        )١ ( ، عدد  هةممو خوذة
  .سعد كى لمركز شرطة كفرقطن والشاش الطبى، خريطة رسم كرومن الكمية 

:  نقيب شرطة بقطاع األمن الوطنى شـهد    -أحمد هانى عمر حسنين     / وبسؤال  
أحمـد محمـد    /  من ضبط المتهم   ٨/٤/٢٠١٧ إلذن النيابة العامة تمكن بتاريخ       نفاذًا أنه

  .محمد إبراهيم السمالوى وبتفتيشه عثر على محررات تنظيمية
:  نقيب شرطة بقطاع األمن الوطنى شهيد        –أحمد مدحت كمال الدين     / وبسؤال  

عبد الـرحمن   / المتهم   من ضبط    ٥/٦/٢٠١٧أنه نفاذًا إلذن النيابة العامة تمكن بتاريخ        
  .ياسر نجيب داوود وبتفتيشه عثر على محررات تنظيمية

 نفاذًاه  نأ  نقيب شرطة بقطاع األمن الوطنى شهد      -باسم ممدوح أحمد    / وبسؤال  
محمود هالل المتولى   /  من ضبط المتهم     ١٠/٢/٢٠١٨إلذن النيابة العامة تمكن بتاريخ      

   .دره ستمائة جنيه مصريعلى مبلغ مالى قيد وبتفتيشه عثر جعبد الم
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 نقيب شرطة بقطاع األمن الوطنى شـهد أنـه          -محمود محمد اإلمام    / وبسؤال  
علـى محمـود    /  من ضبط المـتهم      ٣/٢/٢٠١٧ إلذن النيابة العامة تمكن بتاريخ       نفاذًا

  .إبراهيم محمود علي السيد
  رائد شرطة بقطاع األمن الوطنى شهد أنه       -د الرحيم   بأحمد مجدى ع  / وبسؤال  

 من ضبط المـتهم يحيـى زكريـا         ٣٠/٧/٢٠١٧ إلذن النيابة العامة تمكن بتاريخ       نفاذًا
  . فهمى عطا

  :  نقيب شرطة بقطاع األمن الوطنى شهد-محمد على رضا / وبسؤال 
/  من ضـبط المـتهم       ٢٥/٢/٢٠١٨امة تمكن بتاريخ    ـ إلذن النيابة الع   نفاذًاأنه  

  .بالل محمد عبد اهللا السباعى الحداد
 رائد شرطة بقطاع األمن الوطنى شهد أنـه         -علي عبد الحفيظ     محمد / وبسؤال

نصر ماهر عمـر  /  من ضبط المتهم ٥/١/٢٠١٨ إلذن النيابة العامة تمكن بتاريخ      نفاذًا
  .٣٩×٧,٦٢ شنن وبتفتيش محل إقامته عثر على سالح آلى عيار

نى شهد   نقيب شرطة بقطاع األمن الوط     -إبراهيم محمد هانى إبراهيم     / وبسؤال  
الهيثم سمير  /  من ضبط المتهم     ٣٠/١/٢٠١٨ إلذن النيابة العامة تمكن بتاريخ       نفاذًاأنه  

  .فؤاد عبد المجيد وبتفتيش محل إقامته عثر على محررات تنظيمية
شـهد    عقيد شرطة بقطاع األمن الوطنى     - سامح محمد أحمد الدرس   / وبسؤال  

فريـد  /  وحال تواجده بمسكن المتهم      ١٤/٧/٢٠١٧النيابة العامة بتاريخ    إلذن   نفاذًاأنه  
، ؛ تنبه لصوت ارتطام بمنور العقار     زكريا محمد عمر البربرى لضبطه وتفتيش مسكنه      

 فتبــين ســقوط المــتهم بــه إبــان محاولتــه الهــروب خــشية ضــبطه ، وتــوفى
  .تبعا لذلك

 رائد شرطة بقطاع األمن الوطنى      -مصطفى مسعد أبو السعود خليفة      / وبسؤال  
 "حـسم " وردت معلومات باعتزام بعض عناصر حركـة  ١٨/٧/٢٠١٧ بتاريخ  شهد أنه 

 اللقاء بإحدى المناطق النائية المجاورة لمنطقة األنـدلس بالقـاهرة الجديـدة بمحافظـة             
 القاهرة، فتوجه صحبه قوة مرافقة فأبصر سيارة ماركة هيونداي إلنترا سماوى اللـون            

 ريق ، وفوجئ بـإطالق مـستقليها      متوقفة بجانب الط  " ٥٩٤ي   رج"تحمل لوحات رقم    
 دلهم إطالق النيران مما أسـفر عـن مقتـل         ابارية صوبه والقوة المرافقة له، ف     أعيرة ن 

أحمد عبد الناصر عبد اهللا محمد البهنـساوى، وعمـاد          / ناا المتهم ممستقليها، وتبين أنه  
مـم   ٣٩×٧,٦٢الدين سامى فهيم الفار، وعثر بجوار األول على بندقيـة آليـة عيـار       

   طلقة بينما تحوي األخرى ثالث عشرة طلقة مـن ةخزينتين تحوي إحداها خمس عشر و
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ذات العيار وعدد من األظرف الفارغة، كما عثر بجوار الثانى على بندقية آلية عيـار               
  مم وخزينتين تحوى إحداها ثالث وعشرين طلقة ، بينما تحـوي األخـرى            ٣٩×٧,٦٢

  لـسيارة ف الفارغـة، وبتفتـيش ا   طلقة من ذات العيار وعدد مـن األظـر    ةسبع عشر 
وأربعة خزائن حديديـة   مم٣٩×٧,٦٢ بنادق آلية عيار    المضبوطة عثر على عدد خمس    

ة تحوي خمس طلقات مـن      يخاصة باألسلحة اآللية، ومسدسين بكل منهما خزينة حديد       
ذات العيار، ثالث أجهزة السلكية، ومنظار رؤية ليلى، عدد اثنين صديرى واقى مـن              

حن السلكى، شاحنين   اثون قناع ، قبعتين، وأربع قفازات ، قاعدتين لش        الرصاص ، وثال  
مم، وسـبع   ٣٩×٧,٦٢كهربائيين ، سماعتى أذن ، مائة وثمان وستون طلقة آلية عيار            

مم طويل ، وسٍت وأربعـون      ٩مم ، وثالث وسبعون طلقة عيار       ٩وسبعون طلقة عيار    
  .سماء مختلفةألبطاقة رقم قومى 
شهد أنـه     نقيب شرطة بقطاع األمن الوطنى     -محمدمصطفى رمزى   / وبسؤال  

 - مزرعـة    - من المقر التنظيمى     ١٢/٤/٢٠١٧ إلذن النيابة العامة تمكن بتاريخ       نفاذًا
   بـدائرة قـسم شـرطة ثـان العامريـة وضـبط بهـا عـدد                ٢الكائن بقرية رحـيم     

مفجر جـاهز للتفجيـر،   ) ٧(عبوة مفرقعة معد منها عشر عبوات للتفجير ، عدد    ) ٣٣(
صاعق كهربائى، وأدوات ومواد كهربائية وكيميائية مما تستخدم فى تـصنيع           ) ٤(دد  ع

   مـن  ١١/٦/٢٠١٧مم، وتمكن بتـاريخ     ٣٩×٧,٦٢المفرقعات وست طلقات آلية عيار      
تنظيمية، بتفتيشه عثر بحوزته على محررات      مروان عالء سعد إبراهيم و    / ضبط المتهم 

 ن فهمى ربيع محمـد إبـراهيم يـونس ،         حسي/  من ضبط المتهم   ٥/١٢/٢٠١٧وتمكن بتاريخ   
  .وبتفتيشه عثر بحوزته على محررات تنظيمية وجهاز تابلت

 رائد شرطة بقطاع األمن الوطنى شهد أنه بتاريخ         -أحمد السيد السيد    / وبسؤال  
محمد عبد الستار   /  وردت معلومات باعتزام المتهمين المطلوب ضبطهما        ٦/٥/٢٠١٧

 رجب علي عبد الحليم اللقاء ببعض عناصر حركـة          إبراهيم مصطفى غيث ، وعبد اهللا     
بالطريق الدولى بدائرة مركز طنطا بمحافظة الغربية، فانتقل لتلك المنطقة ، وإذ            " حسم"

ن قوات الشرطة، أطلقا أعيرة نارية صوبها ، فبادلتهما القـوات إطـالق             اأبصر المتهم 
يتين آليتين وذخائر لهمـا     وقد عثر بجوارهما على بندق    . النيران مما أسفر عن مقتلهما      

  .وبعض األظرف الفارغة
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  أحمد شريف محمد نقيب شرطة بقطاع األمـن الـوطنى شـهد أنـه          / وبسؤال  
   وردت معلومات باعتزام بعض عناصـر حركـة حـسم التـردد            ٨/٧/٢٠١٧بتاريخ  

   منطقة وصلة دهشور بـين طريـق الواحـات والفيـوم بـالجيزة لعقـد لقـاء                 ىعل
   شخـصين  رهـا اجوقة تالحظ له وجود دراجة بخارية وب      نطوإبان تمشيطه الم   تنظيمي

  بمدخل أحد المدقات المطلة على الطريق وباالقتراب منها فـوجئ بـإطالق األعيـرة             
  صوبهم والقوات وفرار إحدى السيارتين فبادلوهم إطالق األعيرة النارية          هالنارية صوب 

ة سوداء اللـون    دراجة بخاري على  إلطالق وباالقتراب منهما عثر     حتى توقف مصدر ا   
 جثمانين أحدهما لعضو التنظيم ماجد زايد عبد ربـه علـي            هاوبجوار TOYO  ماركة

خزينة  تحـوى عـدد       مثبت بها ) مم٣٩ × ٧,٦٢(وعثر بجواره على بندقية آلية عيار       
 مثبـت بهـا خزينـة       مم )٥١ × ٥,٦٢(عيار   FN تسع طلقات من ذات العيار وبندقية     

 عيار وعدد من األظرف الفارغة مـن ذات عيـار         تحوى عدد خمسة طلقات من ذات ال      
ـ  السالحين المضبوطين والجثمان اآلخر هو مجهول الهوية          المـضبوطات   ىفتحفظ عل

 لقرار نيابة أمن الدولة فبادلوهم اإلطالق حتى توقـف  نفاذًاوأضاف بأنه  . ومحل الواقعة 
 صـالح  بـالمتهم مصدر النيران وباالقتراب عثر على عدد ثالث جثامين األول خاص         

 مثبـت بهـا     )  مـم  ٣٩× ٧,٦٢(راهيم عمارة وبجواره بندقية آلية عيار     الدين عطية إب  
 وبجـواره   ذات العيار والثانى مجهول الهوية    تحوى عدد خمسة عشر طلقة من       ة  خزين

عدد ثمانى طلقات مـن ذات      مثبت بها خزينة تحوى     ) مم٣٩ × ٧,٦٢(دقية آلية عيار    بن
مثبت بهـا    )  مم ٣٩× ٧,٦٢(واره بندقية آلية عيار     والثالث مجهول الهوية وبج   العيار  

 /خزينة تحوي عدد ستة عشر طلقة من ذات العيار فتحفظ على المضبوطات وبـسؤال     
ذن إل نفـاذًا  رائد شرطة بقطاع األمن الوطنى شهد أنه         -عبد العزيز السعودى حمدان     

بان رحـيم   ثـروت شـع   /  بتفتيش مسكن المتهم   ٣/١/٢٠١٨النيابة العامة تمكن بتاريخ     
شـارع   ٩المتخذ كمقر تنظيمى ومخزن إلخفاء األسلحة والعبوات المفرقعة والكائن ب           

 عبـوتين عـدد   ، عثـر علـى      ئرة قسم أول أسيوط بمحافظة أسـيوط      دا. حى السادات  التونى
 )  مـم ٣٩× ٧,٦٢(بنـادق آليـة عيـار    ) ٣(، عـدد  خزائن آلية ) ٦(عدد    ، مفرقعتين

  .ةجة ناريط ، نظارتى ميدان، دراالسالح المضبوطلقة آلية من ذات عيار  )٢٨١(
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  رائد شرطة بقطاع األمن الـوطنى شـهد أنـه          -عمرو أحمد عبد الرحمن     / سؤال  وب
 وردت معلومات إليه أكدتها تحرياته تفيـد اضـطالع القيـادين            ٢٤/٥/٢٠١٨بتاريخ  
 مـسئول هيم موسى بتكليف    اعالء على السماحى، يحيى السيد إبر     / خارج البالد    الهاربين

  أيمن بتنفيـذ حـادث يـستهدف أحـد المنـشآت          / وحدة الحراك المسلح لحركة حسم الحركي     
أو اإلرتكازات األمنية فى إطار تنفيذ مخطط عام يستهدف أثـارة الفوضـى بـالبالد،               

أحمد محمد عمر سويلم بتنفيذ تلك التكليفـات بمعاونـة    / فاضطلع األخير بتكليف المتهم   
 ، أحمد عبـد الناصـر عبـد اهللا    " حركى ميزو "صطفى محمد سالم    محمد م / كالً من المتهمين    

  وكـال " حركـى قاسـم   "، عبد اهللا سيد سليمان الصواف       "حركى وليد "محمد البهنساوى   
سيف / مهاب، الحركى ياسر، الحركى موسى ، الحركى لول ، الحركى           / من الحركى   

الناصر عبـد اهللا ،  أحمد عبد /  من المتهمين ين ، كما اضطلع أعضاء التنظيم كل  وآخر
  سيف برصد عدد مـن التمركـزات األمنيـة        / محمد مصطفى محمد سالم ، الحركى       

ن بينهـا   بمناطق التجمع الخامس ومدينة نصر ومصر الجديدة وعين شمس بالقاهرة وم          
ـ   / ة بمدينة نصر وتسليم نتائج الرصد للمـتهم       ارتكاز أمنى بطريق الواح      دأحمـد محم

 رفعها إلى القياديين الهاربين سالفى الـذكر ، فأصـدرا           عمر سويلم والذى تولى بدوره    
  وأضاف بقيـام عناصـر مجموعـة      . تكليفاتهما باستهداف اإلرتكاز األمنى المشار إليه     

م بالتدريب على استخدام السالح بأحد المناطق النائيـة ، واضـطالع   هالتنفيذ المشار إلي  
بتـوفير  " لـول "والحركى " "حركى ميزو"محمد مصطفى محمد سامى     / كالً من المتهم    

  الدعم اللوجيستى الالزم من سالح وذخائر ووسائل انتقال للمجموعة ، وعقدوا العديـد            
من اللقاءات التنظيمية تم خاللها وضعهم لمخطط تنفيذ الواقعة المشار إليهـا، وبتـاريخ     

   اضطلع عناصر مجموعة التنفيذ سالفى الـذكر باسـتقالل عـدد ثـالث             ١/٥/٢٠١٧
  ن ألسلحة نارية آلية وطبنجات وكاميرا تصوير وتوجهـوا إلـى محـل            يارات حائزي س

  االرتكاز األمنى بطريق الواحة بدائرة قسم شرطة مدينـة نـصر وتربـصوا بـأفراد              
  ية ممـا  الشرطة القائمين على االرتكاز األمنى وأطلقوا صوبهم وابالً من األعيرة النار          

حمد حاتم عبد الحميـد وأمـين       محمد عادل وهبة، أ   / ى الشرطة أسفر عنه استشهاد نقيب   
ـ  نفاذًاشعبان محمد عبد الحميد وإصابة آخرين ، وختم بأنه          / الشرطة     إلذن الـصادر  ل
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محمد مصطفى محمد محمد سـالم      / من النيابة بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم          
   من ضبطه حـال قيادتـه لـسيارة ماركـة          ٢٤/٥/٢٠١٧تمكن بتاريخ   " حركى ميزو "

   محاولته الهرب، وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على مبلـغ مـالى           شيفرولية أوبترا بعد  
وفارغ اللـون   ) مم٣٩سود اللون وقفازين أسودين     أقدره ألفين وثمانمائة جنيه وماسك      و

ورخـصة قيـادة   ) مـم ٢٥ × ٧,٦٢(وفارغين لعيارين ناريين   ) إريال(وجهاز السلكى   
  ٧,٦٢لعيار نارى * المتهم ولوحات معدنية 

د عبد الحليم محمد عبد الحليم رائد شرطة بقطاع األمن الـوطنى            محم/ وبسؤال  
صالح الدين عطيـة   /  وردت إليه معلومات بتواجد المتهم       ٨/٢/٢٠١٨شهد أنه بتاريخ    

  هول بمساكن اإلسكان االجتمـاعى بحـى      م عمارة وآخرين بمبنى سكنى غير مأ      إبراهي
قاهرة فانتقل إلى محـل    شرق الشروق الدور األول علوى دائرة قسم شرطة الشروق، ال         

  تواجده وباالقتراب فوجئ باطالق أعيرة نارية صوبه والقوات فبادلوهم اإلطالق حتـى           
  صـالح الـدين   / توقف مصدر النيران فتبين وجود عدد ثالث جثامين أوالها للمـتهم            

مثبت بها خزينة تحوى عدد خمسة عـشر    ) مم٣٩عطية إبراهيم عمارة وبجواره بندقية      
مثبت العيار وثانيهـا لمجهـول الهويـة        ) مم٣٩ × ٧,٦٢(آلية عيار   × طلقة من ذات    

   خزينة تحوى عدد ثمانى طلقـات مـن ذات العيـار           ٧,٦٢(وبجواره بندقية آلية عيار     
مثبت بها خزينة تحوى عدد ستة عـشر        ) مم٣٩ندقية  وثالثها لمجهول الهوية وبجواره ب    

  .)٧,٦٢(آلية عيار  × العيار طلقة من ذات
 رائد شرطة بقطاع األمن الـوطنى  -د مسعد شوقى عبد الرحمن      محم/ وبسؤال  
ام بعض عناصر حركة حسم     ز وردت إليه معلومات باعت    ٢٢/٦/٢٠١٧شهد أنه بتاريخ    

 أكتوبر الجيزة فأعد بعض األكمنة بالمنطقة       ٦عقد لقاء تنظيمى بطريق الواحات بمدينة       
 سـيارتين بعـد كمـين        تالحظ له وجود   إبان تمشيطه للمنطقة  ولضبط تلك العناصر ،     

 صحراوية نائيـة وبـاالقتراب منهـا     طريق الواحات بحوالى تسعة كيلومترات بمنطقة     
فوجئ بإطالق األعيرة النارية صوبه والقوات وفرار إحدى السيارتين فبادلوهم إطـالق         
األعيرة النارية صوبهم حتى توقف مصدر اإلطالق وبـاالقتراب منهمـا عثـر علـى        

 جثمـان   رهـا اماركة أوبل أسترا فضية اللـون وبجو      ) ٤٥٧٣ ص ن (سيارة الرقمية   ال
" حركـى باسـم وباسـل     "× مم٣٩عضو التنظيم محمد عبد المنعم ذكى على أبو طبيخ          
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مثبت بها خزينة تحوى عـدد خمـسة عـشر          ) ٧,٦٢(وعثر بجواره على بندقية آلية عيار       
 حل الواقعـة   حفظ على المضبوطات وم    الفارغة فت  ظرفطلقة من ذات العيار وعدد من األ      

عيـسى  د العزيز   عبد العزيز عيسى عب   / ن ضبط المتهم   م ٢٨/٧/٢٠١٧وتمكن بتاريخ   
وبتفتيشه عثر على مبلغ مـالى قـدره        ) ٦٣٢٦ -ي ج   (حال استقالله السيارة الرقمية     

  خمسة آالف ومائتى جنيها مصريا، محررات تنظيمية 
  شـهد أنـه    رائد شرطة بقطاع األمـن الـوطنى         -يحيى أحمد يس    / وبسؤال  

 وردت معلومات أكدتها تحرياته باعتزام بعض عناصـر حركـة           ١٥/٧/٢٠١٧بتاريخ  
. مركـز البدرشـين     . و رجوان قبلـى   حدى المناطق النائية بقرية أب     إ ياالتردد عل  حسم

  اإلرهابية وإبان تمـشيطه تالحـظ لـه       محافظة الجيزة استعدادا لتنفيذ إحدى العمليات       
  بأحد الطرق الزراعية بادرا بإطالق األعيـرة   خصين  وجود دراجة بخارية وبجوارها ش    

النارية صوبه والقوات فبادلوهم إطالق األعيرة النارية صوبهم حتى توقـف مـصدر             
  رهـا ااإلطالق وباالقتراب منهما عثر على دراجة بخارية سوداء بدون لوحـات وبجو           

لتنظـيم  خـر لعـضو ا    جثمانين أحدهما لعضو التنظيم محمد كمال مبروك عبد اهللا واآل         
مثبت بكـل   ) مم٣٩  بندقيتين آليتين عيار   ر بجوارهما على  ثسالمة سعيد كامل عطا وع    

   وكذا عثر علـى عـدد مـن األظـرف          ٧,٦٢ (طلقات منهما خزينة تحوى عدد سبعة    
/  تمكن من ضـبط المـتهم        ٥/١٢/٢٠١٧الفارغة فتحفظ على المضبوطات ، وبتاريخ       

 ومبلغ مالى وقدره    ىعلى محرر تنظيم  بسام شحات محمد محمد العباسى وبتفتيشه عثر        
  .أربعمائة جنيهوألف 

 نفـاذًا  رائد شرطة بقطاع األمن الوطنى شهد أنه        -عمرو محمد على    / وبسؤال  
محمد علـي مـسعود     /  من ضبط المتهم     ٥/٥/٢٠١٧إلذن النيابة العامة تمكن بتاريخ      

 طلقات من   )٥(م، عدد   ٣٩*٧,٦٢علي وبتفتيش محل إقامته عثر على سالح آلى عيار          
 وردت إليـه   ١١/٧/٢٠١٧ذات عيار السالح المضبوط ، محررات تنظيمية ، وبتاريخ          

ـ معلومات أكدتها تحرياته باعتزام بعض العناصر التردد على أحـد المـدقات الجبل             ة ي
المجاورة للطريق الدائرى اإلقليمي نطاق مركز سنورس الفيوم فانتقل لتلك المنطقـة ،             

  طلق أحدهم أعيرة نارية صوب قوات الشرطة بـرؤيتهم        أبصر جمع من األشخاص، وأ    
  بينما فر الباقون فبادلته القوات إطالق النيران مما أسفر عن مقتلـه وتبينـه الحركـى               
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  موسى كمال، وقد عثر بجواره على مسدس به خزينتان ، وثالث وثمانين طلقة عيـار              
 وسـبعين جنيـه      فوارغ من ذات العيار ، ومبلغ مائة دوالر، وثمانمائـة          ةمم، وخمس ٩

  مصرى، سيارة بدون لوحات ماركة جيب شروكي زرقاء اللون ، ودراجـة بخاريـة             
 من ضبط المتهم محمد رجب محمد محمود        ٦/٨/٢٠١٧بدون لوحات ، وتمكن بتاريخ      

 اإلنجليزيـة باللغة  ec ملى مدون عليه ٣٩*٧,٦٢وبتفتيشه عثر على سالح آلى عيار 

  رقـم الخـشب    ٦٤٠٤ن وذات مقـبض مـن       ذات دبشك حديدى ينطوى للجانب األيم     
  . ملى٣٩*٧,٦٢طلقات عيار ) ١٥(بالخزينة الخاصة بها ، عدد 

 رائد شرطة بقطاع األمن الوطنى شهد أنه        -محمود عبد المنعم علي     / وبسؤال  
 بتفتيش المقر التنظيمي الكائن بالعقـار       ٨/٤/٢٠١٧ إلذن النيابة العامة قام بتاريخ       نفاذًا
 بمدينة الـسادات بمحافظـة      -بنى بيتك   ا -ت المنطقة األولى     بمحور خدما  ١/ج/٢٣٦

المنوفية ، فعثر على عبوات مفرقعة وأخرى معدة للتجهيز ، وأدوات ومواد كهربائيـة              
وكيميائية مما تستخدم فى تصنيع المفرقعات ، وثالث خرائط للقطر المصرى أحـدهما             

 ١٤/١١/٢٠١٧ريخ  يرة لصحارى مصر ، وتمكن بتـا      خللمطارات وأخرى للطرق واأل   
محمد سعيد أحمد عبد المقصود ، وبتفتيش محل إقامته عثـر علـى           / من ضبط المتهم    

أدوات ومواد كهربائية وكيميائية مما تستخدم فى تصنيع المفرقعات ، وتمكـن بتـاريخ            
 حسام عبد العظيم إبراهيم شـريف وبتفتيـشه عثـر         /  من ضبط المتهم     ٢٤/٢/٢٠١٨

  .طلقات خرطوش من ذات العيار) ٣(م ، عدد ١٢ بحوزته على فرد خرطوش عيار
 شهد  / نقيب شرطة بقطاع األمن الوطنى     -محمد مجدى سيف النصر     / وبسؤال  

محمـد  /  من ضـبط المـتهم    ٣٠/١٢/٢٠١٧ إلذن النيابة العامة تمكن بتاريخ       نفاذًاأنه  
 مصطفى قرنى صديق وبتفتيشه عثر بحوزتـه علـى محـرر تنظيمـى ، وبتـاريخ               

مصطفى جمعة حسين بيومى وبتفتيشه عثر علـى     / ن من ضبط المتهم    تمك ٨/١/٢٠١٨
هياكـل  ) ٢(خزينة سالح آلـى ، عـدد        ) ١(، عدد   ٣٩*٧,٦٠طلقة عيار   ) ٤٧(عدد  

 مـن   ٢/٨/٢٠١٧لعبوات مفرقعة معدة للتجهيز، محررات تنظيمية ، كما تمكن بتاريخ           
 ميـة ، صديق علي صديق مفتاح وبتفتيشه عثـر علـى محـررات تنظي       / ضبط المتهم 

 أحمد محمد عبد التواب ناصـر وبتفتـيش محـل         /  ضبط المتهم    ٨/٨/٢٠١٧وبتاريخ  
  ١٢إقامته عثر على بندقية خرطوش عيار 
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 رائد شرطة بقطاع األمن الوطنى شهد       -عيد عبد السالم  محمد  رامى  / وبسؤال  
 محمـد /  من ضـبط المـتهم    ٢١/١١/٢٠١٧ إلذن النيابة العامة تمكن بتاريخ       نفاذًاأنه  
لمطبوعـات   عثر بحوزته على عدد مـن ا    ه ربه عبد الحليم عبد ربه خليفة وبتفتيش       عبد

 أكتـوبر   ٦بمدينـة   اإلداريـة   حدهما لمقر النيابة    أعتى رصد   الورقية والتى تتضمن واق   
  .واألخرى لجراج شركة أباتشى للبترول

 السن  - رائد شرطة بقطاع األمن الوطنى       -عاطف جمال فؤاد محمد     / وبسؤال  
/  من ضبط المتهم   ٢٨/٧/٢٠١٧ بتاريخ    إلذن النيابة العامة تمكن    نفاذًاشهد أنه    سنة   ٣٣

  .ه عثر بحوزته على محررات تنظيميةتيشعماد حمدى مندى حمدى وبتف
  رائد شرطة بقطاع األمن الوطنى شهد أنـه          -عبد القادر محمد فؤاد     / وبسؤال  

ـ   ٢٠/١١/٢٠١٧ إلذن النيابة العامة تمكن بتاريخ       نفاذًا مـصطفى  /  المـتهم    بط من ض
م درويش وبتفتيشه عثر بحوزته على أدوات مما تستخدم فـى تـصنيع             ينعمحمد عبد ال  

  .المفرقعات ، محررات ومطبوعات تنظيمية
 نقيب شرطة بقطاع األمن الوطنى شهد أنه        -أحمد محمد فهمى محمد     / وبسؤال  

.  مساكن دهـشور     ١٥١ار   إلذن النيابة العامة بتفتيش المقر التنظيمى الكائن بالعق        نفاذًا
محافظة الجيزة انتقل إليـه     . دائرة قسم ثالث أكتوبر      . ١٥شقة  . منطقة حدائق أكتوبر    

   لتـر بداخلـه مـواد      ٥٠ وعثر بداخله على سخان كهربائي سعة        ٢/١/٢٠١٨بتاريخ  
وأدوات مما تستخدم فى تصنيع المفرقعات، كما عثر باستكمال تفتيش المقر على عـدد              

ائى ، دائرة تفجير ، كمية من المواد واألدوات التى تستخدم فى تصنيع             مفجر كهرب ) ٢(
  . رائد شرطة بقطاع األمن الوطنى-إبراهيم عصام إبراهيم / وبسؤال . المفرقعات

/  من ضبط المـتهم  ٢٩/٥/٢٠١٧ إلذن النيابة العامة تمكن بتاريخ      نفاذًاشهد أنه   
  .ررات تنظيمية محعلى عمر ثروت محمد بكرى وبتفتيشه عثر بحوزته 

   نقيب شرطة بقطاع األمـن الـوطنى       -أحمد عماد محمد عبد الفتاح      / وبسؤال  
أسـامة  /  من ضبط المتهم     ١٣/٦/٢٠١٧ إلذن النيابة العامة تمكن بتاريخ       نفاذًاشهد أنه   

حسن عيسي أنور عيسى وبتفتيشه عثر بحوزته على كشكول ورقى مدون بداخله بخط             
  .والمناهج التى تحث على العنفاليد بعض المواد التنظيمية 
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 نفاذًا نقيب شرطة بقطاع األمن الوطنى شهد أنه         -حسام حسن طاهر    / وبسؤال  
 زكريا فهمى علـي الـشويخى  /  من ضبط المتهم ٦/٦/٢٠١٧ تمكن بتاريخ     العامة إلذن النيابة 

وبتفتيشه عثر على مبلغ مالى قدره ستة عشر ألف وأربعمائة جنيها مصريا ، وبتـاريخ        
ـ  حسن الزيـات وع دعاطف خال/  قام بتفتيش محل إقامة المتهم     ٧/٨/٢٠١٧ ر علـى  ث

م، وتمكـن   ٣٩×٧,٦٢طلقـة عيـار     ) ٤٠٢(عدد  م،   ٣٩×٧,٦٢بندقيتين آليتين عيار    
محمد رضا إبراهيم المتولى وبتفتيشه عثـر       /  من ضبط المتهم     ١٨/١١/٢٠١٧بتاريخ  

  .طلقة) ٢(د على سالح نارى طبنجة بالخزينة الخاصة وبداخلها عد
 شهد أنـه    / نقيب شرطة بقطاع األمن الوطنى     -هشام محمود إبراهيم    / وبسؤال  

عبد السالم محمد عبد السالم علـي صـالح         /  إلذن النيابة العامة بضبط المتهمين       نفاذًا
ختبـائهم  ا محـل    - حسبما دلته معلوماته     -أحمد محمد كامل سعيد الحرجاوى ، قصد        

بإطالق أعيرة نارية صوبه والقـوات المرافقـة       ففوجئ   ،   بإحدى المزارع بقرية اطفيح   
 النيران حتى توقـف مـصدر        مصدر له، فبادلت القوات إطالق األعيرة النارية صوب      

عز الدين أحمد عبد اللطيـف      / اإلطالق ، فتبين مقتل المتهمين المذكورين وكذا المتهم         
 ، -لـة العليـا    حصر أمن الدو٢٠١٧  لسنة ٧٦٠ م المطلوب ضبطه فى القضية رق -

طلقة مـن ذات  ) ٢٥(د ، عد" بنادق آلية"وعثر بحوزة المتهمين على ثالثة أسلحة نارية     
  .فوارغ ألعيرة نارية ، عبوتين مفرقعتين) ٩(، عدد عيار األسلحة

   نقيب شرطة بقطاع األمن الوطنى -محمد مصطفى قدري / وبسؤال 
تها تحرياتـه مفادهـا      وردت إليه معلومات أكد    ٢٣/١١/٢٠١٧شهد أنه بتاريخ    

  طـاق قريـة   ختباء مجموعة من قيادات حركة لواء الثورة بأحد العقارات المهجورة بن          ا
  محافظة البحيرة والمتخـذة كمقـر تنظيمـى إليـواء         . رون  التوحيد بمركز وادى النط   

عناصر التنظيم الهاربة وتصنيع العبوات المفرقعة فانتقل رفقة القوة الالزمة إلى محـل             
   المتهمون بإطالق األعيرة النارية صوبه والقـوات فتبـادلوا         هاالقتراب بادر تواجدهم وب 

 جثـامين األول  ةإطالق األعير النارية حتى توقف مصدر اإلطالق وتبين له وجود ثالث          
  خزينـة للمتهم يحيى أحمد يحيى عبد الحليم عثر بجواره على بندقية آلية مثبـت بهـا                

 طلقة ، والثانى للمـتهم محمـد   ١٥ا عدد  طلقات وأخرى معكوسة بداخله  ٧تحوى عدد   
  شعبان عويس عبد الهادى وبجواره بندقية آلية بلجيكى مثبت بها خزينة بـداخلها عـدد          
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 مم  ١٢ طلقة ، والثالث للمتهم محمد نادر أحمد فتحى وبجواره فرد خرطوش عيار              ١٢
 أظـرف فارغـة    ٧ى عثر على عدد     ات العيار وبتفتيش المقر التنظيم     طلقات من ذ   ٨و

 مقذوفات نارية ومبلغ مالى وبطاقة رقم قومى خاصة بـالمتهم         ٩لطلقات آلية وكذا عدد     
 مـم وكميـة مـن األدوات        ٩ طلقات عيار    ٧الثانى وباستكمال تفتيش المقر عثر على       

 إلذن النيابـة    نفـاذًا  ١٨/١/٢٠١٨والمواد مما تستخدم فى تصنيع المفرقعات، وبتاريخ        
بد الرحمن محمد رشيدى بمحل إقامته وبتفتيشه عثـر        ع/ العامة تمكن من ضبط المتهم      

  .على محررات تنظيمية
 شهد  - مقدم شرطة بقطاع األمن الوطنى       -محمود أحمد عبد الخالق     / وبسؤال  

 إلذن النيابة العامة بتفتيش المقر التنظيمى الكـائن بزمـام           نفاذًا ٨/٤/٢٠١٧أنه بتاريخ   
الدلنجات بمحافظة  شرطة  اوية دائرة مركز    قرية اإلمام الغزالى بمنطقة البستان الصحر     

طالق أعيرة ناريـة    إالبحيرة؛ انتقل إلى المقر وبرفقته قوة من الشرطة وآنذاك فوجئوا ب          
صوبهم ، فبادلت القوات إطالق النيران حتى توقف مصدر اإلطالق ، فتبـين وجـود               

اوره بندقية آليـة  أبو الفتوح عبد الفتاح عبد العظيم البشبيشى يج       / جثمانين األول للمتهم    
إسالم علي علـي الـسيد      / م بالخزينة الخاصة بها ، والثانية للمتهم        ٣٩ × ٧,٦٢عيار  
  بنـادق آليـة   ) ٤( بالخزينة الخاصة بها ، كما عثر بالمزرعة على عدد           يجاورهالمولد  

FN     خزينة لذات البنادق ، طبنجة ماركـة       ) ١١(م وعدد   ٣٩×٧,٦٢ بندقية ماركة عيار
  وكهربيـة  ، ثالث ، كمية كبيرة من الذخائر ، أدوات ومواد كيميائيـة           مم  ٩ستار عيار   

  . قنابل يدوية تستخدم فى تصنيع المفرقعات F1ومعملية 
أحمد عبد العظيم   / وبسؤال ياسر عبد الحكيم قنديل عباس شهد باستئجار المتهم          

رض الدمليجى وحدة سكنية بعقار مملوك له مكون من ثالثة أدوار مقام على قطعـة األ              
 مركز السادات وذلك لمدة تربو      - بالمنطقة األولى من مشروع ابنى بيتك        ١/ج٣٦رقم  

 ، ثم توسط األخيـر بينـه وأحـد          ٢٠١٦عن عام ونصف العام حتى شهر يوليو لعام         
معارفه يدعى على قنديل فى استئجار العقار بالكامل فى الفترة من شهر يوليـو لعـام                

 من يدعيان على ، معاذ واللذين ادعا المـدعو   سكنه خاللها  ٢٠١٧ وحتى أبريل    ٢٠١٦
   اتـصل علمـه بـضبط مـواد    ٨/٤/٢٠١٧على قنديل بكونهما مساعديه؛ وأنه بتاريخ      
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  مفرقعة وخرائط بالوحدة السكنية الكائنة بالدور الثانى بالعقار المملوك لـه فـى فتـرة              
بد العظـيم    من قبل المدعو على قنديل وأنهى بوقوفه على كون المتهم أحمد ع            استئجاره

   .خوانالدمليجى من أعضاء جماعة اإل
وحيث تم ضم عدد من القضايا الخاصة بالوقائع التى ارتكبها أعضاء الجماعـة             

  .والمبينة بمحضر التحريات وتبين من االطالع عليها
   شـهدت بأنهـا    - شقيقة زوجة المتوفى     -رضوى محمد حامد العتال     / بسؤال  

ناهى إلى سمعها دوى إطالق أعيرة نارية فهرعـت  حال تواجدها بمسكن المجنى عليه ت  
الستبيان األمر من نافذة المسكن ، فشاهدت المجنى عليه ملقى أرضا مضرجا بدمائـه              
بعد استهدافه من قبل مجهولين أبصرتهما يفرون من محل الواقعـة مـستقلين دراجـة               

  .نارية 
ـ   - زوجة المتوفى    -إيمان محمد حامد العتال     / وبسؤال   ضمون مـا    شهدت بم

          اشهدت به سابقتها وأضافت بوجود صفحات بمواقع التواصل االجتماعى نشرت أخبار 
  .بيةرهال على أن المجنى عليه قد جرى رصده واستهدافه من قبل حركة حسم اإللتد

   شـهد أنـه    - شقيق المتوفى    -محمود محمد الغريب محمود الزينى      / وبسؤال  
ه باستهداف شقيقه، وأضاف باتهامـه لعناصـر        ورد إليه اتصاال هاتفيا من مجهول أبلغ      

 بارتكاب الواقعة لكون المجنى عليه كـان  خوانبية التابعة لجماعة اإلرهاحركة حسم اإل  
 دائم مساعدة الشرطة والجيش بإمدادهم بمعلومات عن تظـاهرات عناصـر تلـك الجماعـة ،          

جتمـاعى   لمنشورات بصفحات التواصـل اال  برؤيتهوأن المجنى عليه سبق وأن أخبره       
حداها صورة المجنى عليـه محاطـة بـدائرة    إ تتداول خوانبصفحات تابعة لجماعة اإل  

 حمراء وتطالب بإهدار دمه لمساعدته لجهاز الشرطة فى القبض علـى عناصـر الجماعـة ،               
وأنه تبين فى أعقاب استهدافه صدور بيان مفاده إعالن حركة حسم مسؤوليتها عن قتل              

  . بدعوى القصاص منه هشقيق
 شـهد   - شـقيق المتـوفى      -ماهر محمد الغريب محمـود الزينـى        / وبسؤال  

  .بمضمون ما شهد به سالفه 
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 - على سبيل االستدالل     -محمود محمد محمد الغريب محمود الزينى       / وبسؤال  
ا متـوجهين السـتقالل   م أمام محل إقامته- المجنى عليه - تواجده رفقة والده هقرر بأن 

دوم شخصين مجهولين ملثمين مستقلين دراجة نارية استقرا        سيارته األخير، تالحظ له ق    
فالتفـت  " يا زينى "وقوفًا بجانب من الطريق حتى هبط رديف السائق ونادى على والده            

 - مـسدس  -لندائه ، فباغته بإطالق أربعة أعيرة نارية صوبه مستخدما سالحا ناريـا             
ه والذا الجـانى ورفيقـه      ئامدسقط صريعا مضرجا ب   فكان بحوزته ، فاستقرت بجسده      

  .بالفرار
 ٢٠٨٤مسعود حسن األمير ، موضـوع القـضية         / واقعة قتل الخفير النظامى   

   إدارى مركز دمياط٢٠١٧لسنة 
 حال تواجـده    ٢٧/٣/٢٠١٧وبسؤال السيد منصور محمد عمر شهد أنه بتاريخ         

ر  دائرة مركز دميـاط ، أبـص  -عزب النهضة / بإحدى المقاهى الكائنة بطريق دمياط  
  ا أربعـة  ميتين يـستقله   دراجة نارية وتتبعه دراجتـين نـار       المجنى عليه حال استقالله   

   أطلق رديف إحدى هـاتين الـدراجتين صـوب المجنـى          حتى ن اقتربوا منه  إأشخاص ، وما    
  كان بحوزتـه عليـه فأسـقطه      " بندقية خرطوش  "عيارا ناريا مزدوجا من سالح ناري     
بندقيـة  "بعيار آخر مزدوجا من سالح نارى آخـر        أرضا فأعقبه رديف الدراجة الثانية      

  حوزته ، ثم الذوا جميعا بالفرار ، فهرع وبعض األهالى إلسعاف المجنـى            " خرطوش
  .عليه ونقله إلى المستشفى

 -حال تواجده بـالمقهى     بأنه  وحيد جمعة عثمان محمد الصديق شهد       / سؤال  بو
ى سمعه دوى إلطـالق أربعـة        بمحيط حدوث الواقعة ، تناهى إل      ة الكائن -محل عمله   

ة فاستطلع األمر فشاهد المجنى عليه ملقى أرضا مـضرجا بدمائـه            بعأعيرة نارية متتا  
 منهما شخصين وبحوزة الرديفين سالحين نـاريين        وأبصر دراجتين ناريتين يستقل كلٌّ    

  .يلوذان من محل الواقعة " بندقيتين خرطوش"
نه حال تواجده بالحانوت خاصـته      الخطيب محمد رشاد النشار يشهد أ     / وبسؤال  

 وعقب أن تناهى إلى سمعه دوى إطالق أعيرة نارية أبـصر  - بمحيط حدوث الواقعة   -
  المجنى عليه ملقى بالطريق العام مضرجا بدمائه وبجواره دراجتـه الناريـة ، فهـرع            
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بأن أحد مرتكبى الواقعة هو نجل لمن يـدعى  "إلسعافه وسأله عن محدث إصابته فأبلغه      
وأردف باعتياد المجنى عليه المرور بـالطريق       " ابن الشيوخى ضربنى  " قائالً"وخى  الشي

  .محل حدوث الواقعة فى ذات الوقت متجها إلى عمله 
  .على حسن على  أبو العيلة شهد ذات مضمون ما شهد به سالفه/ وبسؤال 
 يوسف شهد بأنه حال سيره مستقالً سـيارته         محمود الحسينى الحسين  / وبسؤال  

بالطريق محل حدوث الواقعة ، أبصر المجنى عليه ملقى أرضـا           " ميكروباص"جرة  األ
  بالطريق العام مضرجا بدمائه فهرع وآخرين إلسعافه ونقله بسيارته للمستـشفى ، ثـم             

   قبـل دخولـه إلـى    -بأن المجنى عليه أخبره     " أحمد عارف / التالى  "وقف من الشاهد    
  .معاذ زكريا الشيوخى وآخرين/ متهم  بأن محدث إصابته هو ال-غرفه العمليات 
أحمد عارف محمد مصطفى شهد بأنه عقب دخـول المجنـى عليـه             / وبسؤال  

محـدث  عن  مستشفى دمياط العام بنزيف فى الفخذين والذراع األيسر عمدا إلى سؤاله            
  .معاذ زكريا الشيوخى وآخرين/ إصابته فأبلغه بأنه المتهم 

  .مان شهد بذات مضمون ما شهد به سالفيهالسعيد سليالسعيد رمضان / وبسؤال 
مدحت عبد اهللا حسن األمير، محمد عبد اهللا حسن األمير شهدا بأنـه             / وبسؤال  
ا من بعض رواد المقهى الكائنة بمحل حدوث الواقعـة بـسبق رصـد              منمى إلى عمله  

معـاذ الـشيوخى   / مسعود عبد اهللا حسن األمير من قبل المتهم  / شقيقهما المجنى عليه    
  .رين بغية استهدافهوآخ

مصطفى كامل حسين عبد الفتاح غنيمة باستقباله المجنى عليـه لـدى     / وبسؤال  
 فى حالة سيئة ، مصابا بثالثة جروح تهتكيـة وكـسر     -وصوله لمستشفى دمياط العام     

مضاعف بالساق اليسرى وثالثة جروح تهتكية أخرى بالفخذين األيسر واأليمـن وكـذا     
  جه لثالثة أجسام بالستيكية من جسد المجنـى عليـه لبقايـا           ابالساعد األيسر، واستخر  

  .طلقات خرطوش
محمد عادل وهبة ، أيمن     : واقعة استهداف كمين مدينة نصر ومقتل الضابطين      

حاتم عبد الرحيم ، وأمين الشرطة شعبان محمد عبد الحميـد ، موضـوع القـضية رقـم                  
  . إدارى مدينة نصر ٢٠١٧ لسنة ١٠٧٩٩

 مجند بمعسكر تشكيالت وقوات أمـن       -حى  يلد أحمد مص  محمود محم / بسؤال  
" المـستهدف " وحال تواجده بخدمة القول األمنى       ١/٥/٢٠١٧ شهد أنه بتاريخ     -القاهرة  

  ا معـة إلدارة قوات أمن القاهرة التى كان يستقلهـ المكون من سيارتين أحدهما تابع-
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ستقلها ضابطى شـرطة    مجندين وأمين شرطة واألخرى تابعة إلدارة الطرق والمنافذ ي        
- أثناء توقفهما بمحيط ميدان أحمـد زكـى          -أحدهما نظامى وبرفقتهما أمينى شرطة      

خر على جانب الطريق وترجل بعض أفـراد        مدينة نصر ، واصطفاف الواحدة تلو اآل      
   بمحاذاتهما سيارتين مالكى ذات زجاج ملون مـانع للرؤيـة أحـدهما          تالخدمة ، توقف  

ى اللون وترجل من كل واحدة منهما أربعة ملثمـين تعلـو         رصاص" كيا سيراتو "ماركة  
  رؤوسهم كشافات إضاءة وبحوزتهم أسلحة نارية آلية بينما ظـل سـائقوها بالـداخل ،              

  منهـا  وأطلق الملثمون صوبهم وابالً مـن األعيـرة الناريـة قاصـدين قـتلهم فأصـيب بعيـار                
باقون وتمكن أحـد  بقدمه اليسرى بينما لقى ضابطان وأمين شرطة مصرعهم وأصيب ال    

ار لعقار مجاور تحت اإلنشاء فلحقه أحد المهاجمين ثم         رمن الف " الشاهد التالى "المجندين  
عاد واستولى على تسليح مجندى الخدمة من بندقيتين آليتين وثالثة خرطوش وكمية من             

  .ذخائرهم ثم الذوا عقب ذلك بالفرار مستقلين سيارتهم
 مجند بقوات أمن القـاهرة بمعـسكر   -ل  إسالم فضل عبد السالم فض    / وبسؤال  

  نه وحـال تواجـده بخدمـة القـول    أ من فة شهد بمضمون ما شهد به سال -التشكيالت  
 المستهدف ، وأضاف أنه عقب تناهى سمعه لصوت إطالق األعيرة الناريـة             -األمنى  

وإصابته بعيار منها بقدمه اليسرى عمد إلى االختباء بإحدى العقارات الكائنـة بمحـيط              
مكان بالقفز إلى مخزنها مما أصابه بكسر بالقدم اليمنى ، وأضاف أنه عقب اسـتقرار              ال

  الوضع عاد إلى موقع خدمته وتحفظ على تـسليح ضـابطى وأمـين شـرطة عقـب                
وعلم من مجنـدى الخدمـة المـصابين باسـتيالء          "  سالح آلى  -طبنجتين  "مصرعهما  

  .المهاجمين على أسلحتهم األميرية
محمود السيد إسماعيل مجند بقـوات أمـن القـاهرة شـهد            عبد اهللا   / وبسؤال  

 المستهدف ، وأضـاف     -بمضمون ما شهد به سالفيه حال تواجده بخدمة القول األمنى           
بتواجده داخل إحدى سيارتيه إبان إطالق المهاجمين لألعيرة النارية صـوبها فأصـيب          

ء من وفيات ومـصابين  بقدمه اليمنى مما أفقده الوعى وعقب إفاقته تبين ما خلفه االعتدا   
  .بأفراد القوة األمنية فبادر باإلبالغ
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أحمد السيد عبد السالم السيد شهد أنـه حـال تواجـده ظهـر يـوم                / وبسؤال  
   الكائن بجوار السكة الحديد بـالقرب مـن مقـابر       - بالحانوت محل عمله     ٧/٧/٢٠١٧

ـ       -الشيخ مصلح    ا رجـال   تنبه لدوى إطالق عيار نارى على مقربة منه ، فأبصر حينه
 ق منه عيارين صـوب المتـوفى اسـتقرا برأسـه ؛           لأط" مسدس"مترجال محرزا سالحا ناريا     

  فسقط األخير أرضا مضرجا بدمائه ، بينما الذ األول بالفرار مستقال دراجـة بخاريـة              
خرين صوب األهالى لما حاولـت      آانتظره بها آخر كان برفقته ، بعد أن أطلق عيارين           

وإذ قصد المتوفى عقب ذلك ؛ تبينه مصابا برأسه         . ا دون جدوى    اللحاق بهما لضبطهم  
  .مرتكبى تلك الواقعة من فعلهما إلى قتله قصد وكذا بيسار صدره ، وقد عزا 

شهد بمضمون ما شهد بـه سـابقه بـشأن    عطية  رجب شعبان عطية    / بسؤال  و
لى عـن   سماعه لدوى إطالق األعيرة النارية وفرار مرتكبى الواقعة بعـد ردع األهـا            

  محمد إبراهيم عزازى شـريف عويـضة      / وبسؤال. ا بإطالق أعيرة صوبهم     ممالحقته
شهد بمضمون ما شهد به سابقه بشأن سماعه لدوى إطالق األعيرة النارية وقد أبـصر               

  .بعدها والده المتوفى أرضا مضرجا بدمائه
 رئيس وحدة مباحث مركز شرطة شربين       –أحمد حسين   / واقعة مقتل الضابط    

  . المنصورة  مركز جنايات٢٠١٧ لسنة ١٠٨١٥ضوع القضية رقم مو
   شهد – مساعد شرطة بمركز شربين      -أحمد رمضان السيد رمضان     / وبسؤال  

ـ /  وبرفقته الرائـد     - ١٤ب   / ٨٧٩٨ الرقمية   -أنه حال قيادته لسيارة الشرطة         دأحم
  العمـل بمركـز شـرطة شـربين ومرورهمـا         حسين سيد أحمد متوجهين إلى مقـر        

 بإطالق أعيرة نارية كثيفة صوب      ى فوجئ اومطبات االصطناعية بناحية قرية بد    حد ال بأ
  .السيارة من الناحية اليمنى من قبل مجهولين ما أدى إلى حدوث إصابتهما

هى إلـى   شهد بأنه حال تواجده بمسكنه تناعبد اهللا خالد الحسينى أحمد  / وبسؤال  
تبين قيام رديف سائق إحدى الدراجات      سمعه دوى إطالق أعيرة نارية فاستطلع األمر ف       

  النارية بإطالق أعيرة نارية باستخدام سالح آلى صوب أحد سيارات الشرطة مـا أدى             
  كبـى تإلى توقفها وحدوث إصابة مستقليها جراء تلك األعيرة ، فـى حـين تمكـن مر            

  .الواقعة من الفرار
ام منزلـه   محمد عبد المنعم رمضان رمضان شهد بأنه حال تواجده أم         / وبسؤال  

  .سمع دوى إطالق أعيرة نارية ثم أبصر دراجة نارية بجوار سيارة الشرطة
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أحمـد  / بهاء سعد محمد أبو الخير والمجند       / واقعة الشروع فى مقتل العقيد      
  .جنايات قسم دمياط ٢٠١٧ لسنة ٨٦٠٣خالد محمد الدسوقى، موضوع القضية رقم 

 مدير إدارة تـأمين الطـرق        عقيد شرطة  - سعد محمد أبو الخير      ءبها/ بسؤال  
   م حال مغادرته مـسكنه قاصـدا       ٢٠/٨/٢٠١٧ شهد أنه بتاريخ     -بمديرية أمن دمياط    

 فوجئ بأحد األشـخاص     -أحمد خالد محمد    / عمله مستقالً سيارة الشرطة قيادة المجند     
  أطلـق صـوبهما أعيـرة ناريـة قاصـدا قتلهمـا           " بندقية آليـة  "حائزا لسالح نارى    

 ، فبادله إطالق األعيرة النارية إلى أن فر مطلـق األعيـرة الناريـة             فأحدث إصابتهما   
  . هاربا بواسطة دراجة نارية قادها آخر رفقته

 مجند شرطة بإدارة تامين الطرق بـدمياط       -أحمد خالد محمد الدسوقى     / بسؤال  
  بهـاء /  شهد بمضمون ما شهد به سالفه ، وأضاف أنه عقـب اصـطحابه العقيـد                 -

 مستقالن سيارة الشرطة قيادته ، فوجئ بأحد        - أى األخير    -مام مسكنه   أبو الخير من أ   
يطلق منها أعيرة نارية    " بندقية آلية "األشخاص يقف أمام السيارة وبحوزته سالح نارى        

صوب السيارة فأحدث إصابتهما وتمكن العقيد بهاء أبو الخير من الدلوف إلـى خـارج     
  .الجانى السيارة مطلقًا بعض األعيرة النارية صوب 

 شهد بأنه تناهى إلـى سـمعه دوى         -رائف محمد رفعت أحمد أحمد      / وبسؤال  
إطالق أعيرة نارية فخرج الستبيان األمر من شرفة مسكنه فتبين وجود شخص يطلـق              

  .أعيرة نارية من سالح نارى بندقية آلية صوب المجنى عليهما ثم فر هاربا 
يوسـف  / طية عبد السميع والمجند ضياء الدين ع  / واقعة الشروع فى قتل اللواء      

  . جنح مركز طلخا٢٠١٨ لسنة ١١٧٠ نوح، موضوع القضية رقم  يوسفسامى
 - لواء شرطة بمديرية أمن الدقهليـة        -ضياء الدين عطية عبد السميع      / بسؤال  

 بالطريق الذى اعتـاده سـلفًا   - ٩/١/٢٠١٨ عصر يوم    -شهد أنه إبان عودته لمسكنه      
  رة مرورا بكوبرى طلخا وانتهاء بـشارع مدرسـة الزراعـة          بدءا من جامعة المنصو   

رفقـة  "  ٥٧٥٨  /١٣ ب" بطلخا محافظة الدقهلية ، حال استقالله لسيارة الشرطة رقم          
  قائدها الشاهد الثانى؛ تنبه لدوى إطالق أعيرة نارية أصابت يمين الـسيارة ؛ فأبـصر              

حدهما بينما يحرز اآلخر سـالحا  حينها اثنين توقفا أمام السيارة بدراجة بخارية يقودها أ     
 بمبادلتهمـا إطـالق النيـران ؛ الذا         وإذ أخرج سالحه األميرى وهم    " بندقية آلية "ناريا  

  .وقد عزا قصد مرتكبى تلك الواقعة من فعلهما إلى محاولة قتله. بالفرار 
 مجند بقوات األمن بطلخا بمديرية أمـن        -يوسف سامى يوسف نوح     / وبسؤال  

  .شهد بمضمون ما شهد به سابقه -الدقهلية 
عصام صبرى متولى والشروع فى قتل أخرين من أفـراد          / اقعة قتل المجند    و

  . إدارى قسم ثان الفيوم ٢٠١٧ لسنة ٣٠٢٤الشرطة موضوع القضية رقم 
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  جمعة حسن محمد مسعود رقيب أول شـرطة بـإدارة قـوات األمـن          / بسؤال  
  رفقـة المجنـى   ) ١٢ب   / ٤٨١١(رقمية   شهد بأنه وحال استقالله لسيارة الشرطة ال       -

  عليهم لتأمين نقلهم وتوزيعهم على محال خدمتهم وإبان عودتهم إلـى معـسكر قـوات              
  األمن ومرور السيارة استقالله بالطريق الدائرى قادما من ميدان كيمان فـارس متجهـا   
إلى مركز إطسا فوجئ بإطالق مجموعة من األشخاص وابالً من األعيرة النارية مـن              

التجاه األيمن للسيارة على مسافة تقارب الثالثون مترا من أسلحة نارية أبـصر منهـا          ا
بندقية آلية مستترين بمدخل بيت بين الزراعات مما أسفر عن وفـاة مجنـد الـشرطة                
عصام صبرى متولى وإصابة مجندى الشرطة محمود جمال محمد وإبراهيم عبد الفتاح            

وف على مواصفات مرتكبـى تلـك       قمن الو محمد وشريف الجارحى حافظ ولم يتمكن       
  .الواقعة 

   مجند شرطة بفرق األمن بـالفيوم -محمود صبرى محمد عبد الجليل     / وبسؤال  
  . شهد بمضمون ما شهد به سالفه-

   مجند شـرطة بقـوات     - سنة   ٢٢ -محمود جمال محمد عبد الحميد      / وبسؤال  
سكر قوات أمن   جهين إلى مع  ه لسيارة الشرطة متو   لال استقال  شهد بأنه وح   -أمن الفيوم   

الفيوم عقب إنهائهم خدمة االرتكاز األمنى حدثت إصابته بالساعد األيمـن ومنتـصف             
  خرين من مرافقيه من أعيرة نارية على نحو       عد األيسر وكذا توفى مجند وأصيب آ      السا

  .ما شهد به سالفاه 
   شـهد  – مجند شرطة بقـسم أول الفيـوم         -شريف الجراحى حافظ    / وبسؤال  

وث إصابته بمنتصف الساعد األيسر من جراء أعيرة نارية على نحو ما شهد بـه                بحد
  .سالفه 

واقعة انفجار عبوة مفرقعة بمحيط مركز تدريب الشرطة بطنطا ومقتل المجنى           
 ٢٠١٧ لـسنة    ١١٥٤٢عليه محمد أحمد مصطفى نوفل وآخر موضوع القضية رقم          

  جنح مركز طنطا
ن شرطة بمديرية أمن الغربية بأنه وفـى        هشام السعيد أحمد يوسف أمي    / بسؤال  

   وحال استقالله الـسيارة    ١/٤/٢٠١٧تمام الثانية وخمس وخمسين دقيقة ظهرا من يوم         
  هشام عبد العزيز الجيار ووالدته فاطمة فوزى حمودة واستقرارهم بها         / قيادة المصاب   

  بـدوى أمام مركز تدريب الشرطة بمركز دمياط منتظرين خروج كريمة األخير تفاجأ            
  .حدث أصابته ومرافقيه أانفجار 
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  .فاطمة فوزى حمودة شهدت بمضمون ما شهد به سابقها / وبسؤال 
 مساعد شرطة ثـان بمركـز   – عبودى نمحمد أبو الفتوح عبد الرحم   / وبسؤال  

 وحـال   ١/٤/٢٠١٧شرطة كفر الزيات شهد بأنه قرابة الساعة الثالثة مساء من يـوم             
ميـاط سـمع دوى انفجـار أحـدث         الشرطة بمركز د  خروجه من بوابة مركز تدريب      

  .صابتهإ
 أمين شرطة بقسم مرور المحلة شـهد        –إبراهيم ذكى شمس مرزوق     / وبسؤال  

  .بمضمون ما شهد به سابقه 
 أمين شرطة ثان بقسم أول طنطـا شـهد          –رشاد عبد المولى شريف     / وبسؤال  

  .بمضمون ما شهد به سابقيه 
 أمين شرطة ثالث بإدارة الحماية المدنية       – وحيد جابر حسين الكوهى   / وبسؤال  

  . شهد بمضمون ما شهد به سابقيه –
 أمين شرطة بـشرطة النجـدة   – ٣٧ السن –عادل عبد الحميد جمعة    / وبسؤال  

 شهد بمضمون ما شهد به سابقه وأضاف بتلف دراجته الناريـة مـن جـراء            –بطنطا  
  .االنفجار 

ب شرطة أول بمركز شرطة زفتـى   رقي–سعيد على السيد سيد أحمد   / وبسؤال  
اف بأن مصدر االنفجار كان بالجهة المقابلـة        ض شهد بمضمون ما شهد به سابقيه وأ       –

  .لبوابة مركز التدريب 
   أمين شرطة بمركز تدريب قـوات      –إبراهيم سالم محمود الشرقاوى     / وبسؤال  

مله فـى    وحال تواجده بمحل ع    ١/٤/٢٠١٧ شهد بأنه فى الثالثة من مساء يوم         -األمن  
حراسة بوابة مركز التدريب سمع دوى انفجار أمام البوابة أحدث إصابة العديـد مـن               

  .ين بمحيط االنفجار دالمتواج
   شهد بمضمون  –اعد شرطة بمركز طنطا     سبيومى محروس نصار م   / وبسؤال  

ما شهد به سابقيه وأضاف بأن مصدر االنفجار كان من جهة دراجـة ناريـة متوقفـة                
  .ل لبوابة مركز التدريب باالتجاه المقاب

 مندوب شرطة بمباحث تمـوين    –أحمد عبد الغنى إبراهيم عوض اهللا       / وبسؤال  
  . شهد بمضمون ما شهد به سابقه –المحلة 
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 عريف شـرطة بمباحـث      –على عبد اللطيف على أبو العال الحوالة        / وبسؤال  
  . به سابقيه  على سبيل االستدالل قرر بمضمون ما شهد–األموال العامة بالغربية 

ة بجسر السويس ومقتل المجنـى      تفجير عبوة مفرقعة بإحدى سيارات الشرط     
 جـنح  ٢٠١٧ة ن لس٢٥٠٢٤رقم ميع موضوع القضية ــعيد راغب عبد الس  / عليه

  .عين شمس
 نقيب شرطة باإلدارة العامة لألمـن       –أحمد على محمد على حجازى      / بسؤال  و

 وحال اسـتقالله مدرعـة الـشرطة        ٢٨/١٠/٢٠١٦ شهد بأنه ظهيرة يوم      –المركزى  
 ويوسـف  ،جمعة عيد محمـد    : دين كل من    ـه المجن ـورفقت ٧٢٨٦ / ١٣ ية ب مالرق
 أحمد عبد الحميد عمـار      ، زكريا سالمة عبده     ،سماعيل أحمد   إ خليل   ،حسب اهللا    عيد

  وانتظامهم وسيارتين أخريين بالقول األمنى المار بمنطقة شارع جسر الـسويس تفاجـأ          
 كا تسبب فى وفاة المجنـى عليـه       ،لحق تلفيات بالمدرعة محل استقالله      ر أ بدوى انفجا 

سالم محمد محمود حال تصادف مرورهمـا بمحـيط         إعيد راغب عبد السميع وإصابة      
  .االنفجار 

ر ك مجند بقطاع األمن المركزى معـس      –وبسؤال يوسف عيد حسب اهللا عرفات       
  .  شهد بمضمون ما شهد به سابقه–الشهيد مصطفى شميس 

 مجند بقطاع األمـن المركـزى معـسكر         –وبسؤال زكريا سالمة عبده حسين      
  . شهد بمضمون ما شهد به سابقيه –الشهيد مصطفى شميس 

 مجند بقطاع األمن المركزى معسكر الـشهيد        –وبسؤال جمعة عيد محمد على      
  . شهد بمضمون ما شهد به سابقيه –مصطفى شميس 

ند بقطاع األمـن المركـزى معـسكر         مج –وبسؤال خليل إسماعيل أحمد كامل      
  . شهد بمضمون ما شهد به سابقيه –الشهيد مصطفى شميس 

ـ      –وبسؤال أحمد عبد الحميد عمار عمر        كر س مجند بقطاع األمن المركـزى مع
  . شهد بمضمون ما شهد به سابقيه –الشهيد مصطفى شميس 

 أحمد عبـد الـرؤوف أحمـد        ،وبسؤال كل من محمد يسرى عبد العزيز الدش         
ـ           ،الجيزاوى   زى شـهدوا   مختار محمد رضا عبده ماضى مـن قـوات األمـن المرك

   .بمضمون ما شهد به سابقوهم
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سالم عيد محمـد محمـود شـعبان شـهد بأنـه فـى ظهيـرة يـوم             إوبسؤال  
" عربة كـارو  "عيد راغب عبد السميع     /  وحال استقالله والمجنى عليه      ٢٨/١٠/٢٠١٦

ار عبوة ناسفة بالقرب منهما أحدث إصـابته      تفاجأ بانفج  ،بشارع جسر السويس    مرورا  
  .ووفاة المجنى عليه 

واقعة استهداف أفراد المرور األمنى بمنطقة بهتيم بعبوة مفرقعـة موضـوع            
  . إدارى قسم ثان شبرا الخيمة ٢٠١٧ لسنة ٣٠٣١القضية رقم 
 – مجند شرطة بمعسكر قوات األمن بشبرا        –محمد محمود محمد على     / بسؤال
 وحال اسـتقالله    ، ونحو الساعة التاسعة والنصف مساء       ٢٥/٣/٢٠١٧يخ  شهد أنه بتار  

 وحـال سـلوكهم الطريـق    ،وأفراد القوة األمنية سيارتى شرطة لمتابعة الحالة األمنية       
 حدث انفجار أدى إلـى  ،الدائرى المار بمنطقة بهتيم فى اتجاهه صوب محافظة الجيزة       

الحاجز الخرسـانى بجانـب      يار جزء من   وانه ،م زجاج السيارة التى كان يستقلها       تهش
  .الطريق 

 نقيب شـرطة بـإدارة      –وبسؤال كل من طارق عبد المنعم عبد الهادى حمودة          
 ناصر عبـد  ، وأفراد الشرطة أحمد عيد شحات على      –تأمين الطرق والمنافذ بالقليوبية     

فايد  ، أحمد شحات أحمد متولى      ، محمد مصطفى أنور عبد القادر       ،الحميد عبد الجواد    
 محمد سـعيد منـدوه سـليمان    ، أشرف صابر إمام سليمان ،شفيق عبد الوكيل عوض  

 يحى سـيد غريـب      ، مسعد عبد الراضى السيد محمد       ، أحمد السعيد محمد على      ،جاد
  . مايكل عاطف فرج فانوس شهدوا بمضمون ما ردد به الشاهد األول ،محمد 

  والتقارير الفنية المرفقة ما أسفر عنه استجواب المتهمين وإجراء المعاينات 
 -بالتحقيقـات   -زكريا  فهمـى علـى الـشيوخى إبـراهيم     /  قرر المتهم    -١

 بتجمهـر رابعـة     خـوان معاذ زكريا الشيوخى لجماعـة اإل     / بمشاركته وولده المتهم    
 علم مـن    ،وبتجمهراتها التى تلت فضه بنطاق سكنه بقرية البصارطة بمحافظة دمياط           

 وعبد الـرحمن    ،اذ زكريا الشيوخى ومحمد حماد عبد العاطى        مع/ أعضائها المتهمين   
معاذ زكريا وأعـضاء  / النيلى والمتوفى محمد عادل بلبولة ؛ وأنهى بعلمه بتنفيذ المتهم       

 وعبده النيلى بقتل أحد أفراد الشرطة بمركز شـرطة        ، محمد حماد    خوانمن جماعة اإل  
  .دمياط بمنطقة عزب النهضة 
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بانضمامه لجماعـة    -بالتحقيقات   - عاطف خالد الزيات     بالل/  أقر المتهم    – ٢
التى تتـولى   " مجموعات العمل النوعى  " وعضويته بإحدى مجموعاتها المسماة      خواناإل

 وتلقيـه تـدريبات     ،عدائية ضد أفراد الشرطة بغرض إسـقاط الدولـة          عمليات  تنفيذ  
ود األميـر ؛    مسع/  وقتله وآخرين من أعضاء المجموعة المجنى عليه         ،عسكرية فيها   

  .وحيازته وإحرازه ألسلحة نارية وذخائرها 
هم عـاطف خالـد الزيـات لجماعـة         تيالً لذلك بانضمامه ووالده الم    صوأبان تف 

اعـة   تثقيفية وتربوية على منهاج الجم      وتلقيه فيها دروسا   ، وانتظامه بأسر فيها     خواناإل
/ المتهمـون   شارك وكـل مـن أعـضائها        ٢٠١٣وفى أعقاب الثالثين من يونيو عام       

 عبـد الـرحمن أبـو       ، معاذ زكريا الشيوخى     ،عاطف خالد الزيات وزكريا الشيوخى      
 وبتجمهراتها التى أعقبت فـضه      ، وآخرين منها بتجمهر الجماعة برابعة العدوية        اللهج

 لمجموعات سميت بالعمليات النوعية تتـولى       خوانبمدينة دمياط ؛ ولتأسيس جماعة اإل     
المؤسسات والمنشآت العامـة والكهربائيـة بغـرض إشـاعة          تنفيذ أعمال عدائية ضد     

 بنطـاق   ٢٠١٥الفوضى بالبالد وصوال إلسقاطها انضم إلحداها فى غضون أكتـوبر           
معاذ زكريا الشيوخى ضمت    / مدينة البصارطة محافظة دمياط وتولى مسئوليتها المتهم        

 ، الـشيوخى   أحمـد زكريـا  ،عبد الرحمن النيلى ومحمد حماد سليم   / خالفه المتهمين   
 عبـد الـرحمن   ،سالم حمادة إ إسالم محمد طلبة بدوى شهرته ،محمد الخضر عاصى   

 خالد فتحى فتحـى     ، حسن الزيات    ، محمد حسان الفار     ، رفعت أبو غزالة     ،أبو جاللة 
  .عوض والمتوفى عماد سامى فهيم الفأر 

ـ              / تهم  كما اعتمدت مجموعة العمل النوعى تلك فى تمويلها على ما أمدها به الم
معاذ الشيوخى من أسلحة نارية وذخائر حيث أمدا أعضائها بعدد خمـس بنـادق آليـه       

 خالد فتحى   ،رفعت أبو غزالة     ،عبد الرحمن النيلى    / وأربعة خرطوش حاذها المتهمون     
 وأنها اتخذت العديد مـن المقـرات        ين محمد عادل بلبولة وعماد سامى فهيم الفار؛       والمتوف

هم ذكر منها على ثالث وحدات سكنية كائنة بمدينـة البـصارطة ؛      التنظيمية لعقد لقاءات  
وعقار تحت اإلنشاء بقرية الدوحة ؛ ومزرعة كائنة بمنطقة الشيمة قريـة البـصارطة              

أمـن ألعـضائها     -اتخذت كمالذ    - بمحافظة دمياط    –وأخرى كائنة بقرية الرحمانية     
  .وإخفاء أسلحتهم وذخائرها 
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 العدائية التى ارتكبتها تلك المجموعة باسـتهداف        وأضاف أنه فى إطار العمليات    
أفراد الشرطة وآخرين من أعضائها المجنى عليه مسعود حسن األمير انتقاما منـه             قتل  

   وأوضح تفصيال لذلك بحضوره لقاء تنظيميـا       خوانبدعوى قتله أحد أعضاء جماعة اإل     
لبولـة  محمد عـادل ب   /  بمسكن عضو الجماعة المتوفى      ٢٠١٧فى غضون مارس عام     

   عبـد الـرحمن    ، محمد حماد عبد الغنـى       ،أحمد زكريا الشيوخى    / ضمه والمتهمين   
 محمـد حـسان     ، حسن الزيـات     ، عماد سامى الفار     ،عبد الرحمن أبو جاللة      ،النيلى
 محمد عادل بلبولة كلفهم خالله المـتهم معـاذ زكريـا الـشيوخى              ، خالد فتحى    ،الفار

هم وأعدوا لـذلك أسـلحة ناريـة بنـادق          اروباستهدافه ووضع لهم مخططا حدد به أد      
عبد /  لذلك وكالمخطط الموضوع سلفا تولى المتهم        نفاذًا و ،ن  يخرطوش ودراجتين آليت  

م القـابعين   لعجنى عليه حال رواحه إلى مـسكنه لـي        لى رصد تحركات الم   يالرحمن الن 
سـامى  عماد  / معاذ زكريا الشيوخى والمتوفى     / بمحيطه بقدومه نحوهم ليتولى المتهم      

 وبـاقى أعـضاء   – أي المـتهم  –ما النارية ؛ حال تواجده      هتحالفأر استهدافه بأسل  فهيم  
 حـال   لشد مـن أزرهـم    لالمجموعة على مقربة من منفذيها وبحوزتهم أسلحة بيضاء         

ـ         تن  وحـددوا يـوم     ،وا تنفيـذها    أفيذها وإلبصارهم المجنى عليه رفقـة آخـرين أرج
محدد للتنفيذ أعد المتهم معاذ زكريا الـشيوخى         موعدا للتنفيذ وفى اليوم ال     ٢٧/٣/٢٠١٧

 –ودراجتين ناريتين قادها    " بندقيتين خرطوش "  والمتوفى عماد الفار سالحين ناريين       ،
حسن حسن خالد الزيات ومن خلفهمـا محـرزى ألسـلحة الناريـة             /  والمتهم   –هو  

نـه بطريـق   يقنوا سلفا مرور المجنى عليـه م  أوانطلقوا جميعهم بهما إلى المكان الذى       
عزب النهضة دمياط وكمنوا له حال توجهه لعمله مستقال دراجته البخاريـة ؛ ومـا أن      

 ومن خلفه المتهم معـاذ     – أى المتهم    – به تعقبوه بدراجتهم وباقترابه منه       اأبصروه مار 
ها أرضـا  رية رشيه صوب قدمه فأسقطه من فوق زكريا الشيوخى أطلق األخير أعيرة نا     

عماد الفار بعيار آخر أصـاب المجنـى        / تبعه المتهم   أين بقدمه و  وأمطره بعيارين آخر  
  .ف فأحدثوا ما به من إصابات والذوا بالفرار لعليه من الخ

 بقتله وآخرين عمـدا   – بالتحقيقات   –حسن حسن خالد الزيات     /  أقر المتهم    – ٣
  .مسعود عبد اهللا حسن األمير  /  عليهرقيب الشرطة المجنى
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معـاذ زكريـا    /  ولعالقته بـالمتهم     ٢٠١٦ أنه فى بداية عام      كلوأبان تفصيالً لذ  
محمد عادل بلبولة قيادة مجموعة مـن أعـضاء         / الشيوخى وقف على توليه والمتوفى      

دمياط تتولى تنفيذ أعمال عدائية ضد رجـال         بمنطقة البصارطة بمركز   خوانجماعة اإل 
من محمد النيلـى     عبد الرح  ،زكريا الشيوخى   /  المتهمين   الشرطة ضمت فى عضويتها   

 ، محمد حـسان الفـار       ، نجم الدين عياد     ،بالل عاطف الزيات    " عبده النيلى "وشهرته  
 إسالم حمادة   ،" عبده أبو جاللة    "  عبد الرحمن أبو جاللة وشهرته       ،خالد فتحى عوض    

 ، محمد حمـاد عبـد الغنـى    ، أحمد زكريا الشيوخى     ، محمد الخضر عاصى     ،بدوى  
 وأن تلـك  ، المتـوفى عمـاد سـامى الفـار     ، على الصياد ،رفعت رفعت أبو غزالة   
محمد / منا لها ذكر من بينها الوحدة السكنية خاصة بالمتوفى          آالمجموعة اتخذت مالذا    

؛ ومزرعـة كائنـة بقريـة       " رطوشاآللية والخ " عادل بلبولة وإخفاء األسلحة النارية      
  .يوخى  معاذ الش،عبد الرحمن النيلى / ة دبرها المتهمين مناالرح

 فى غـضون شـهر      –وأضاف أنه وللمالحقة أعضاء تلك المجموعة أمنيا علم         
مسعود حسن األمير لتوليه    /  باتفاقهم على استهداف فرد الشرطة       – ٢٠١٦مارس عام   

بالل عـاطف  /  انتقل والمتهم    ٢٣/٣/٢٠١٧ضبط عدد من أعضاء الجماعة ؛ وبتاريخ        
معـاذ  / لبصارطة حيث أبصر المتهمين     الزيات إلى محيط مقابر دفن الموتى بمنطقة ا       

 عبـد  ، خالد فتحى عـوض  ، محمد حسان الفار ، عماد سامى الفار   ،زكريا الشيوخى   
 أحمـد زكريـا     ، محمد حماد عبد الغنى      ، محمد الخضر عاصى     ،الرحمن أبو جاللة    

 بينما ترصـد لـه      ، على الصياد متربصين مرور المجنى عليه الستهدافه         ،الشيوخى  
 لم لـيع  – المجنى عليـه     –عبد الرحمن النيلى ببقعة مجاورة لمقهى انتظر بها         / المتهم  

  .وا تنفيذ مخططهم أنهم ميعاد غدوه لمسكنه ولتأخر عودته أرجمالقابعين بمك
 لذات المخطط العـدائى اتفـق معـه       نفاذًا و ٢٧/٣/٢٠١٧وباليوم المحدد للتنفيذ    

 لـذلك قـاد     نفاذًادة كرتهم فقبل و    على معاو  ،معاذ الشيوخى صباح ذات اليوم      / المتهم  
قـة  طلقا بها إلى محيط مدرسة الشهيد رضوان بمن       طدراجة بخارية ومن خلفه األول وان     

بالل عاطف الزيات مـستقال     /  دائرة مركز دمياط التقيا هناك بالمتهم        –عزب النهضة   
  عماد سامى فهيم الفار وترصدوا مـرور المجنـى        / دراجة بخارية ومن خلفه المتوفى      

هم حتـى  تعبه قاصدا مقر عمله ؛ وكمنوا ببقيقنوا سلفا مروره أليه بذات الطريق الذى  ع
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سرعا خلفه وبوصولهم لمنطقة مفارق عـزب       أه مستقالً دراجته النارية ف    ربصروا مرو أ
   ناريـا صـوب قـدم      امعاذ الشيوخى عيار  / النهضة حاذوه لجانبه أطلق حينها المتهم       

ل مطلق النيران من دراجته واتبعه بعيارين ناريين         وترج ،سقطته أرضا   أالمجنى عليه   
 آخر فأدرجوه بدمائه أرضـا والذوا       ار ناري ي المتهم معاذ الشيوخى بع    تبعهأآخريين ثم   

 ، محمد حماد عبد الغنـى       ،أحمد زكريا الشيوخى    / وأنهى باتخاذه والمتهمين    . بالفرار
  – محافظة القـاهرة     – رفعت رفعت أبو غزالة من وحدة سكنية كائنة بمنطقة الشروق         

  .مأوى لهم إلى أن ضبطوا بها 
   بانـضمامه – بالتحقيقـات  –أحمد زكريا فهمـى الـشيوخى     /  أقر المتهم    – ٤

  مجموعـات العمـل النـوعى   "  وعضويته بإحدى مجموعاتها المسماة   خوانلجماعة اإل 
 فـى    وتلقيه ،ضد أفراد الشرطة بغرض إسقاط الدولة       عدائية  والتى تتولى تنفيذ أعمال     

  . ألسلحة نارية وذخائرهـا       وإحرازه زته وحيا ،إطار ذلك تدريبات عسكرية فى كنفها       
  ،وبعلمه بارتكاب أعضاء المجموعة لوقائع قتل أفراد الشرطة محمد غريـب الزينـى              

  .مسعود األمير 
 وانتظامه أسر فيهـا     ، منذ نشأته    خوانوأبان تفصيالً لذلك بانضمامه لجماعة اإل     

 وأنه على أثر الثالثون من يونيو       ،وية وعقائدية على منهاج الجماعة      وتلقيه دروسا ترب  
  ، بالل عـاطف الزيـات       ،معاذ زكريا الشيوخى    /  شارك وأعضاء بها المتهم      ٢٠١٣

 محمـد   ، محمد السيد البـدوى      ،ن عماد سامى الفار      والمتوفي ،عبد الرحمن أبو جاللة     
  .ا أعقبت فضه بمحافظة دمياط عادل بلبولة بتجمهرات الجماعة برابعة العدوية وم

  ثر فض تلك التجمهـرات والمالحقـات األمنيـة ألعـضاء          إوأضاف أنه على    
الجماعة بمدينة دمياط تولى المتهم معاذ الشيوخى تكوين مجموعـات سـميت بالعمـل           

؛  أفراد الشرطة من ممارسة أعمالهم      بغرض إشاعة الفوضى ومنع    هالنوعى تتولى تنفيذ  
ـ       تولى إدارتها المتوف     محمـد حمـاد   /  المتهمـين    هى محمد عادل بلبولة ضـمت خالف

   المـتهم عبـد الـرحمن   ، المتهم بالل عاطف الزيات  ،عبد الرحمن النيلى    ،عبد الغنى   
 ،  أبـو غزالـة   رفعت المتهم علي سامى الفار ، المتهم رفعت المتهم خالد فتحى عوض   ،أبو جاللة   

 المتهم  ، المتهم عالم عالم السبع    ،ر   المتهم محمد حسان الفا    ، الزيات   المتهم حسن حسن  
/  المـتهم    ، المتهم إسالم محمد بدوى      ، المتهم محمد الخضر عاصى      ،نجم الدين عياد    
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/ ين  عالء إبـراهيم الـصياد والمتـوف   ، المتهم على إبراهيم الصياد      ،عاشور الصياد   أحمد  
  . عماد سامى الفار ،محمد السيد بدوى 

  عــة عــسكريا بتلقــى عناصــرها وأضــاف بإعــداد عناصــر تلــك المجمو
 حيث درب المتهم معاذ زكريا عناصرها       –دورات على كيفية استخدام األسلحة النارية       
 وعقب تلقى تلـك     ،"  الخرطوش –لية  اآل" على فك وتركيب واستخدام األسلحة النارية       

بنـادق  "ة التدريبية أمد األخير عناصر المجموعة بعدد تسعة عشر سالحا ناريـا             روالد
مـن بـين    لية ومسدسات وخرطوش وذخائر مما تستخدم عليها وحركيا والتواصل اآل         آ

  .خشية الرصد األمنى " تلى جرام"أعضائها عبر برامج محادثات مشفرة 
  كما اعتمدت مجموعة العمل النوعى تلك فى تمويلها على ما أمـد بهـا المـتهم         

 تم إنفاقها فى شـراء      انخوزكريا الشيوخى من أموال نقلها إليهم من قيادات جماعة اإل         
  جات البخارية المستخدمة فى ارتكاب عملياتهم العدائية      ااألسلحة النارية وذخائرها والدر   

  ؛إذ امدها المتهم معاذ ذكريا والمتوفى محمد عادل بلبولة بأسـلحة ناريـة وذخائرهـا                
يـة  ة لعقد لقـاءاتهم وإلخفـاء األسـلحة النار        تخذت العديد من المقرات التنظيمي    نها ا أو

رات كائنـة بقريـة الرحامنـة       مق وذكر من تلك ال    ،والذخائر وتلقى الدورات التدريبية     
 ،محمد رفعت أبـو غزالـة       / عبد الرحمن النيلى وأخرى وفرها المتهم        وفرها المتهم 

 ،محمد عادل بلبولـة     / ين  بقرية البصارطة والمملوكة للمتوف     كائنتين ووحدتين سكنيتين 
 محافظـة   –مزرعة كائنة بمنطقة أبو وطفة بالطريق الدولى         و ،عماد سامى فهيم الفار     

ا لتدريب أعضائها عسكريا دمياط اتخذت مقر.  
يقه المتهم معاذ زكريـا     ق أعلمه ش  ،وفى إطار تنفيذ المخطط العدائى لمجموعتهم       

رضا رزق  /  بإزماعه التخطيط الستهداف المدعو      ٢٠١٧شيوخى فى غضون مارس     لا
 بدعوى معاونته للشرطة فى القبض على عناصـر        –مركز دمياط   المقيم بقرية السيالة ب   

 ثـم  ، النيران صوب المشاركين فيهـا    هالجماعة المشاركين فى التجمهرات وكذا إطالق     
  ،معاذ الشيوخى   / عبد الرحمن أبو جاللة أن المتهمين       / علم فى أعقاب ذلك من المتهم       

 حال اسـتقاللهما    ٢٠١٧م  لى أن األخيرين فى غضون شهر مارس عا       عبد الرحمن الني  
قة سكنه بقريـة الـسيالة      طرضا رزق بمن  / دراجة نارية قيادة األخير استهدفا المدعو       
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كان بحوزة أولهمـا    " طبنجة" بأن أطلقوا صوبه أعيرة من سالح نارى         –بمركز دمياط   
   .ه قاصدين قتله فأصابو–معاذ الشيوخى /  أي المتهم –

 وقف من شقيقه المـتهم معـاذ   ٢٠١٧وأضاف أنه فى غضون شهر مارس عام  
عبد الرحمن السيد النيلى والمتوفى عماد سامى فهـيم         / زكريا الشيوخى بتنفيذه والمتهم     

الفار لواقعة قتل فرد الشرطة محمد غريب الزينى لمشاركته بفض تجمهرات الجماعـة           
 كائنة بقريـة الرحامنـة مركـز    –وضبط أعضائها ؛ حيث انطلقوا ثالثتهم من مالذهم  

ط سكن المجنى عليـه وتـربص لـه         ي مستقلين دراجتين ناريتين وكمنوا بمح     –مياط  د
خـرين  واستقالله سيارته الخاصة أعلم اآل    المتوفى قربا منه وما أن الحظ خروجه منه         

فتعقباه وبحوزتهما مسدسين وما أن حانت الحظتها أطلقا عليه أعيرة نارية أردته قتـيال        
  . إلى مالذهم اوعقب فراغهما عاد

معاذ زكريـا   /  المتهم    الشرطة أصدر  واستكماال لذات مخطههم باستهداف أفراد    
يذ واقعة استهداف مسعود األمير فـرد شـرطة         وخى تكليفا ألعضاء المجموعة بتنف    الشي

بمديرية أمن دمياط بدعوى قتله أحد أفراد الجماعة ؛ حيث عقـد لهـم لقـاء تنظيميـا                  
 محمـد   ،حسن حسن الزيـات     / لمتهمين  محمد عادل بلبولة ضمه وا    / بمسكن المتوفى   
 عبد الرحمن أبـو    ، بالل عاطف الزيات     ، عبد الرحمن محمد النيلى      ،حماد عبد الغنى    

عماد سـامى الفـار ؛ كلفهـم    /  معاذ الشيوخى والمتوفى    ، خالد فتحى عوض     ،جاللة  
ه خالله بتنفيذها وأعلمهم لذلك بما وقف عليه من معلومات سابقة بتحركات المجنى علي            

  ووضع لهم مخططا التنفيذ حدد به دور كل منهم وبقعة استهدافه حال مـروره بمحـيط      
  ،المقابر بقرية البصارطة وتولى مسئولية التنفيذ المتهمـين معـاذ زكريـا الـشيوخى            

تهدافه لـه  س تقدم المواطنين لنجدته حال ا ععبد الرحمن النيلى على أن يتولى الباقون من       
ه حال غدوه ورواحه لمحـيط      يد الرحمن النيلى المجنى عل    وكاتفاقهم ؛ رصد المتهم عب    

سكنه وكمن الباقون على مقربة منه استعدادا للتنفيذ وقد حال دونها تواجد المجنى عليه              
  .رفقة آخرين 

معاذ زكريا الـشيوخى   /  وقف من شقيقه المتهم      ٢٨/٣/٢٠١٧وأنهى أنه بتاريخ    
 والمتوفى عمـاد    ، بالل عاطف الزيات     ،بمعاودته الكرة والمتهمين عبد الرحمن النيلى       
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يـة  رصد المجنى عيه وقتله حال مروره بمحيط ق       ر الفار تمكنوا خاللها من      فهيمسامى  
عزب النهضة بإطالق أعيرة نارية من بندقيتين خرطوش حوزتهم مـستقلين دراجتـين      

  .ناريتين 
 ةلجماع بانضمامه   – بالتحقيقات   –محمد حماد عبد الغنى سليم      /  أقر المتهم    -٥

 وعضويته بإحدى مجموعاتها المسلحة التى تتولى تنفيذ العمليات العدائية ضـد        خواناإل
 ،يـة   ر وتلقيه لذلك تدريبات عسكرية على اسـتخدام األسـلحة النا          ،العاملين بالشرطة   

 ،ئر بقصد استخدامه فى نشاط يخل باألمن العام         اخزوحيازته وإحرازه ألسلحة نارية و    
 ،ء الجماعة لواقعة مقتل أحد أفراد الشرطة وأبان تفصيالً لـذلك            وعلمه بارتكاب أعضا  
 – وانتظامه بأسـرها بقريتـه بالبـصارطة    ٢٠١٤ منذ عام خوانبانضمامه لجماعة اإل  

حسن خالد حـسن الزيـات      /  والنضمامه علم من أعضائها المتهمين       –محافظة دمياط   
 ، وعماد سامى الفار     ، وبالل عاطف الزيات     ، وعاطف الزيات    ،ومحمد حسن الزيات    
   وعـالء  ، وأحمد عاشـور الـصياد       ،سالم محمد طلبه بدوى     إ و ،ومحمد حسان الفار    

  ، وأحمد زكريـا الـشيوخى       ، ورفعت أبو غزالة     ، وعبد الرحمن أبو جاللة      ،الصياد  
  ، وخالـد فتحـى   ، وعـالم الـسابع     ، ومعاذ زكريـا الـشيوخى       ،وزكريا الشيوخى   

  محمـد /  والمتـوفى  ، وإسالم حمادة طلبة بدوى ،لبة طة  وحماد،وعبد الرحمن النيلى   
  .عادل بلبولة 

ـ     ٢٤/٣/٢٠١٧وأضاف أنه بتاريخ       لحة مـن أعـضاء    س شكلت مجموعـات م
   ولقناعته بوجـوب قتـالهم     ،الجماعة تتولى تنفيذ العمليات العدائية ضد أفراد الشرطة         

  عـادل بلبولـة  محمـد  / انضم إلحدى تلك المجموعات التى تولى مسئوليته المتـوفى          
  ىلوتـو . محمد حـسان الفـار      و ،خالد فتحى فتحى عوض     / وضمت خالفه كل من     

  عبـد الـرحمن   / بالل عاطف الزيات مسئولية أخرى وضم إليها المتهمـون          / المتهم  
الشيوخى علم من أعضائها كـل      معاذ زكريا   / المتهم  أبو جاللة وثالثة تولى مسئوليتها      

 ، وأحمـد عاشـور الـصياد        ،أبو غزالة   لي ورفعت   لرحمن الني اوعبد  / لمتهمين  امن  
  .عماد سامى الفار /  والمتوفى ،خالد حسن الزيات  وحسن
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وأضاف بإعداد عناصر تلك المجموعات عسكريا بتلقيها تدريبات ودروات على          
بالل عاطف الزيات تدريبا    / كيفية استخدام األسلحة النارية ؛ إذ تلقى وعضو الجماعة          

طقة نائية تقع على مقربة مـن       على استخدام بندقية آلية بمن     ٢٠١٦ فى غضون ديسمبر  
  فـضالً . معاذ الـشيوخى    /  وقد دربهما عليها المتهم      ،الطريق الدولى بمحافظة دمياط     

  .ا ا وتركيبعن تولى المتهم خالد فتحى عوض عوض تدريبهم على استخدامه تفكيكً
ة ذكر من   لتنظيميلمقرات ا وأن مجموعات العمل النوعى تلك اتخذت العديد من ا        

محمد عادل بلبولة الكائن بمنطقة عجور قرية البصارطة اتخذت         / بينها مسكن المتوفى    
  ة ولتخزين وإخفاء األسـلحة الناريـة      يمقرا تنظيميا لهم لعقد لقاءاتهم ودوراتهم التدريب      

اريـة   ومزرعة دواجن استأجرها المتوفى اتخذت مخزنًا إلخفاء األسلحة الن         ،والذخائر  
  .وذخائرها 

 ،بنـادق آليـة   (وكان يتولى بعض أعضائها تأمين تلك اللقاءات بأسلحة ناريـة         
خشية ضبطهم من قبـل قـوات       )  وشماريخ ،برشوتات  (ومفرقعات  ) وبنادق خرطوش 

 ؛ فأطلقوا صـوبهم  ٢٠١٧الشرطة التى حضرت فى إحدى لقاءاتهم فى غضون فبراير    
  /مر قدوم قوات الشرطة مـن عـضو الجماعـة           أوقد علموا ب  .النيران والذوا بالفرار    

حسن محفوظ والـسيد    / بعض أفراد الشرطة هم كل من       بذلك  حمادة طلبة والذى أبلغه     
  .رمضان طلبة بدوى 

كما اعتمدت تلك المجموعات فى تمويلها لتحقيق أغراضها على أسلحة وذخـائر   
 بأن  ،مد عادل بلبولة    شيوخى والمتوفى مح  لمعاذ زكريا ا  /  بها المتهم    اومعلومات ؛ أمد  

  مـات و ومعل،وفرا لها أسلحة نارية ست بنادق آلية وخمس بنادق خرطوش ومـسدس            
أحمد عاشـور  / بشأن رصد تحركات أفراد الشرطة المزمع استهدافهم أمدها به كل من  

   وأحمـد  ، ومعاذ زكريـا الـشيوخى       ، ومحمد عادل بلبولة     ، وحسن الزيات    ،الصياد  
مات بشأن رصد أفراد الشرطة وتحركاتهم وأضاف بعلمه أن         زكريا الشيوخى من معلو   

مـسعود  / حسن الزيات من ضمن المشاركين فى قتل مخبر الشرطة          / عضو الجماعة   
  كما علـم بقيـام بعـض أعـضاء        . بان التنفيذ إاألمير الذى تولى قيادة دراجة بخارية       

/ عضو الجماعـة  وأنهى بأنه . دمياط الجديدة بماعة بقتل مخبر شرطة آخر بمنطقة    الج
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   وأحمـد زكريـا    ،حسن الزيـات    / رفعت أبو غزالة قد دبر له قبيل ضبطه ولكل من           
  منًا إليوائهم خشية ضبطهم بمسكن كائن بمدينـة الـشروق بمحافظـة           آالشيوخى مالذًا   

  .القاهرة 
رفعت رفعت محمد العزبى أبو غزالة بالتحقيقات بانـضمامه         /  أقر المتهم    – ٦

 وعضويته بإحدى مجموعاتها المسلحة التى تتولى تنفيذ عمليـات     ؛ خوانإلى جماعة اإل  
 وآخرين من أعضاء الجماعـة إلحـدى محـوالت    هيبرعدائية ضد قوات الشرطة وتخ  

  .الكهرباء بمحيط قسم شرطة ثان دمياط 
زكريـا  /  وقف من أعضائها المتهمين      خوانوأبان تفصيالً بانضمامه لجماعة اإل    

  ،محمد حمـاد عبـد الغنـى         ،أحمد زكريا الشيوخى     ،الشيوخى ومحمد عادل بلبولة     
   عبـد الـرحمن    ، بالل عاطف الزيـات      ، معاذ زكريا الشيوخى     ،عبد الرحمن النيلى    

 ، محمد الخضر محمد عاصـى       ، خالد فتحى عوض     ، محمد حسان الفار     ، ةأبو جالل 
اد وإسالم بدوى وعالم عالم عباس السبع ونجم الدين عاطف محمود عياد وعالء الصي            

 شـاركوا   ٢٠١٥ على إبراهيم الصياد وفى غضون عام        ،وأحمد عاشور حلمى الصياد     
 خـوان اق مدينة البصارطة محافظة دمياط ولتأسـيس جماعـة اإل   طبتجمهر الجماعة بن  

مجموعات العمل النوعى التى تتولى تنفيذ أعمال عدائية ضد قوات الشرطة واستهداف            
  ها والتـى تـولى    حـد  إل /ام القائم بالبالد انـضم    سقاط النظ  إل وصوالًالمنشآت الكهربائية   

 ،لد فتحـى عـوض   اخ/  محمد عادل بلبولة ضمت خالفه المتهمين /مسئوليتها المتوفى  
  معاذ زكريا الشيوخى مـسئولية أخـرى علـم        / ومحمد حماد عبد الغنى وتولى المتهم       

 أحمـد   ،"  النيلى هعبد"عبد الرحمن محمد سيد النيلى وشهرته       / من أعضائها المتهمين    
 ، أحمد زكريا الشيوخى والمتوفى عماد الدين سامى فهيم الفار           ،عاشور حلمى الصياد    

/ ها المتهم بالل عاطف الزيات وضمت فى عـضويتها المتهمـين       ومجموعة ثالثة توال  
ـ   ،حسن حسن خالد الزيات         محمـد الخـضر  ، ة عبد الرحمن العربى سادات أبو جالل

  .محمد عاصى 
ا بتلقى أعضائها علـى     ء مجموعات العمل النوعى عسكري    وأضاف بإعداد أعضا  

  /حيث تولى تـدريبهم المـتهم   . تدريبات ودورات على كيفية استخدام األسلحة النارية    
ببقعة بالقرب من الطريق الـدولى      الواقعة  معاذ زكريا الشيوخى بإحدى المناطق النائية       

  .بمحافظة دمياط 
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   فى تمويلها علـى مـا أمـدها بهـا        وإن مجموعات العمل النوعى تلك اعتمدت     
 إلنفاقهـا  خوانزكريا فهمى الشويخى من أموال نقلها إليهم من قادة جماعة اإل     / القيادى  

  معـاذ زكريـا   /  وأسلحة اشتراها المتهم     ،النارية  اآللية والدرجات   فى شراء األسلحة    
الثـة   وخمس بنادق خرطوش وث    ،" تسع بنادق آلية  "الشيوخى حيث أمدها بأسلحة نارية      

   كما اتخذت العديد من المقرات التنظيميـة إليـواء أعـضائها           ،مسدسات وذخائر لهما    
ولعقد لقاءاتهم وإخفاء األسلحة النارية فيها ؛ وذكر من تلك المقرات وحدتان سـكنيتان              

 عماد الدين سامى فهيم الفار اتخذا كمقـار      ،محمد عادل بلبولة    / والمملوكتين للمتوفيين   
عبد الرحمن  / النارية وحدتين آخرتين بمحافظة القاهرة وفرهما المتهم        إلخفاء األسلحة   

ياسر نجيب داوود وحدة سكنية كائنة بمدينة نصر وأخرى بمدينة الـشروق بمحافظـة              
 حسن حـسن  ،عبد الرحمن محمد سيد النيلى / القاهرة حيث أواه األخير بها والمتهمين    

  .من لهم آخذتا كمالذا لشيوخى اتبد الغنى وأحمد زكريا ا محمد حماد ع،الزيات 
  وأنهى أنه فى إطار العمليات التى نفذتها تلـك المجموعـة تحقيقـا ألغـراض              

خالد فتحـى   / الجماعة باستهداف المنشآت الكهربائية وأفراد الشرطة ؛ أضرم والمتهم          
 كمـا  ،فتحى عوض النيران بإحدى المحوالت الكهربائية بمحيط قسم شرطة ثان دمياط     

لمتهم محمد حماد عبد الغنى سليم بقيام معاذ زكريا الشيوخى وبالل عـاطف             وقف من ا  
الزيات وحسن حسن خالد الزيات وعماد الدين الفار بقتل الخفير النظامى مسعود حسن             

 كما وقـف علـى اضـطالع        ،عبد اهللا األمير حال ترصدهم له بمنطقة عزبة النهضة          
/ محمد سيد النيلى بقتل المجنى عليـه         عبد الرحمن    ،كريا الشيوخى   ذمعاذ  / المتهمين  

  .محمد غريب الزينى 
 بانضمامه لجماعة   – بالتحقيقات   –عالء إبراهيم محمد الصياد     /  أقر المتهم    – ٧

  . ومشاركته فى تجمهر الجماعة برابعة العدوية ، وانتظامه بأسرة فيها خواناإل
  بـدعوة مـن    ٢٠١١ منذ عـام     خوانوأبان تفصيالً لذلك بانضمامه لجماعة اإل     

  زكريا الشيوخ وانتظامه بإحدى أسرها التربوية وتدرجه فـى هيكـل الجماعـة      / المتهم
ـ  ٢٠١٣و عـام    نيالتنظيمى وفى أعقاب الثالثين من يو      رك وأعـضاء جماعتـه     اـ ش
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 وآخرين منهم تجمهراتها بميـدان      ، على إبراهيم الصياد     ،زكريا الشيوخى   / المتهمون  
ن تجمهرات بنطـاق مدينـة دميـاط شـارك فيهـا            العدوية وما أعقبت فضه م     رابعة

 عماد سامى فهيم الفار وتصوير التجمهرات وبثهـا         ، ةعبد الرحمن أبو جالل    والمتهمين
  .سقاط النظام القائم إعبر المنابر اإلعالمية للجماعة بهدف 

  غراضـها علـى أسـلحة ناريـة    أوأضاف باعتماد أعضاء الجماعة فى تنفيـذ       
   معاذ الشيوخى والمتوفى محمد عادل بلبولة وخالـد فتحـى          وذخائرها حازها المتهمون  

عماد سامى الفار وعبـد الـرحمن       / عوض وعبد الرحمن سيد النيلى والمتوفى        فتحى
 عـن   العربى سادات أبو جاللة وعلى سامى الفار أسلحة نارية آلية وخرطوش ؛ فضالً            

محمـد عـادل    / خاذ المتهم زكريا الشيوخى وأعضاء تلك الجماعة من سكن المتوفى       ات
  يـة وذخائرهـا وأنهـى بعلمـه       ربلبولة مقرا تنظيميا لعقد لقاءتهم وإخفاء األسلحة النا       

باضطالع المتهم معاذ زكريا الشيوخى وآخرين بتنفيذ واقعة قتل المجنى عليه مـسعود             
  .األمير وشهرته حازم 

ـ – بالتحقيقات –عالم عالم عباس السبع /  أقر المتهم   – ٨ رات  باشتراكه بتجمه
 بنطاق سكنه بمدينة دمياط فى أعقاب فض تجمهراتها برابعة والنهضة           خوانجماعة اإل 

 ، وعبد الرحمن أبو جاللة      ،خالد فتحى عوض    / تعرف خاللها بأعضاء منها المتهمين      
 ،كريا الشيوخى  ز ، حسن حسن الزيات     ، وعاطف خالد الزيات     ،وبالل عاطف الزيات    

  ، وعبد الرحمن محمد سيد النيلـى        ،ريا الشيوخى    وأحمد زك  ،ومعاذ زكريا الشيوخى    
 ومحمـد   ،ومحمد عـادل بلبولـة      ، وأحمد عاشور الصياد     ،ورفعت رفعت أبو غزالة     

عماد الفار ووقف منهم على تشكيلهم مجموعـات مـسلحة بأسـلحة    /  والمتوفى   ،حماد
 رجال الشرطة من ضبط أعضاء الجماعـة ؛ كمـا           عآلية وخرطوش بغرض من    نارية

محمد عادل بلبولة الكائن    / تلك المجموعات من مسكن عضو الجماعة المتوفى         اتخذت
  .بمنطقة عجور بقرية البصارطة مقرا لهم 

بالتحقيقات أنه  " سالم حمادة إشهرته  " بدوى   ةسالم محمد طلب  إ / م قرر المته  – ٩
 بميدان رابعة شارك أعضائها بتجمهراتهـا       خوانفى أعقاب فض تجمهرات جماعة اإل     



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠١٨ سنة یونیة ٢٠ فى )تابع( ١٣٩ العدد – الوقائع المصریة

 

٧٣

   ارتبط خاللها بأعـضاء    ، إلسقاط الدولة    رة بقرية البصارطة مركز دمياط وصوالً     المدب
 ومعاذ زكريا الشيوخى وأحمـد      ،أحمد زكريا الشيوخى    / منها ذكر من بينهم المتهمين      

 ، وعبد الرحمن النيلى     ، ومحمد عادل بلبولة  ومحمد الخضر عاصى         ،عاشور الصياد   
 وحسن الزيـات   ، ورفعت أبو غزالة،جاللة  أبو    وعبد الرحمن  ،ومحمد عبد الغنى سليم     

عمـاد سـامى    / وزكريا الشيوخى ؛ والمتوفى      ، وبالل عاطف الزيات     ، وخالد فتحى    ،
محمـد  / تخذ والمتهمون سالفوا الذكر من الوحدة السكنية الخاصة بالمتوفى          االفار وأنه   

  .عادل بلبولة مالذ آمن لهم خشية ضبطهم 
   وعبـد الـرحمن    ،معاذ زكريا الشيوخى    / ى الجماعة   مه بتنفيذ عضو  لوأنهى بع 

  بمنطقـة " حازم األميـر    / وشهرته  "مسعود األمير   / النيلى قتل أحد أفراد الشرطة هو       
  .عزب النهضة بمركز دمياط 

بالتحقيقـات  " حركى النجـار "مصطفى أحمد مصطفى السيد  /  أقر المتهم    – ١٠
  وعاتهـا المـسلحة المـسماة    وعـضويته إلحـدى مجم  ، خـوان بانضمامه لجماعة اإل 

التى تتولى تنفيذ أعمال عدائية ضـد ضـباط الـشرطة           "  النوعية ات العمليات مجموع"
   وشـروعه ،ومنشآتها والمنشآت العامة الحيوية ؛ بغرض إسقاط الدولـة ومؤسـساتها            

  دوآخرين من أعضاء الجماعة فى قتل أفراد الشرطة بعبـوة مفرقعـة وحيازتـه مـوا       
  .لحة نارية وذخائرها  وحيازته أس،مفرقعة 

 وانتظامه بإحدى   ٢٠١٤ منذ عام    خوان لذلك بانضمامه لجماعة اإل    وأبان تفصيالً 
ـ    طأسرها بشعبة التوحيد من    اقة الرمل ثان بمحافظة اإلسـكندرية تلقـى خاللهـا دروس  

محمـد مجـدى   / تربوية على منهاج الجماعة والنضمامه علم من أعـضائها المـتهم           
" ت  ي دعى لالنضمام لمجموعـات سـم      ٢٠١٥ غضون عام    نه فى أإسماعيل حسن ؛ و   

  عمال عدائيـة ضـد  أ تتولى تنفيذ    خوانشكلت من جماعة اإل   " ل النوعى ممجموعات الع 
  أفراد الشرطة ومنشآتها والمنشآت الحيوية بهدف إسقاط النظام القائم بـالبالد بـدعوى            

  سالم علـى محمـد    إ/ عدم تطبيق الشريعة اإلسالمية ؛ فإنضم إلحداها بقيادة المتوفى          
 ،أحمد محمد الـسمالوى     / مصطفى وعلم من المنضمين إليها المتهمين       / الولد حركى   
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/ والمتوفى" حركى رامى "  جمعة صالح   عادل ،"حركى على "محمد عبد العاطى حمادى     
  . خليل  ، خالد، والحركيين مروان ،أبو الفتوح عبد الفتاح البشبيشى حركى حسام 

موعة فى تنفيذ أعمالها العدائية على مـا أمـدها بهـا           وأضاف باعتماد تلك المج   
إسالم على محمد حركى مصطفى من أسلحة وذخائر ومفرقعات ومهمـات           / المتوفى  

   بهـا والمـتهم محمـد       ومعلومات أمد  ،للتواصل بين أعضائها وسيارة     " هواتف نقالة "
مبر  كلف أعضاء المجموعة فى غضون ديـس       هداف المزمع تنفيذها إذ   حمادى بشأن األ  

ـ – كتكليفه من المتوفى إسالم محمد على المولد   – ٢٠١٦ صـد  رع المعلومـات و  بجم
 لـذات التكليـف   ااألهداف الشرطية والحيوية تمهيدا الستهدافها بعبوات مفرقعة ونفـاذً        

محمد حمادى عبد العاطى برصد وتصوير خطوط الغـاز الطبيعـى           / اضطلع المتهم   
الفوج األمنـى بمنطقـة      عن رصد أفراد     فضالً بالممتدة للمنطقة الصناعية ببرج العر    

 على قوام أفراده وتسليحهم ؛ وأمدا بها القـائمين علـى إدارة          ه من خالل  الهانوفيل وقف 
العمليات النوعية بالجماعة عبر برنامج التليجرام لوضع مخطط التنفيذ كما اتخذت تلك            

د لقاءات وتلقـى    مدها بها وأعضاء مجموعته لعق    أالمجموعة مقرات تنظيمية مستأجرة     
  خـرى أ العجمى و  ٢١الدورات التدريبية ذكر منها أربعة وحدات سكنية بمنطقة الكيلو          

  بشارع الجمعية بالهانوفيل ؛ ووحدة سكنية بمنطقة أبـو قيـر بمحافظـة اإلسـكندرية              
  وأخرى كائنة بحوش عيسى مركز أبو المطامير محافظة البحيـرة ؛ ومخـزن كـائن              

/ طقة الرمل ثان محافظة اإلسـكندرية الخـاص بـالمتهم           بشارع أحمد أبو سليمان بمن    
  .محمد مجدى إلخفاء األسلحة النارية والعبوات المفرقعة 

وأضاف بإعداده وعناصر تلك المجموعة فكريا حيث عقـدت دورات تـضمنت       
 حيث حضر   ،لقاءات تثقيفية لهم لترسيخ قناعتهم بشرعية ما ينفذوه من عمليات عدائية            

ـ  محمد عبد العاطى حمادى لقـاء تنظ       ،ل جمعة صالح    عاد/ والمتهمان   ا بالوحـدة   يمي
ـ        ا عقائديـة تـضمنت   السكنية الكائنة بمنطقة العجمى وفرها األخير تلقوا خاللها دروس

  تأويالت شرعية لترسيخ قتال أفراد الشرطة وتنفيذ العمليات العدائية وحركيـا باتخـاذ            
" تلى جرام   "  برامج محادثات مشفرة     أسماء حركية والتواصل اآلمن بين أعضائها عبر      
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   وأخـرى علـى    ،وسرية مقراتها ومعلوماتها وتنقالت أعضائها خشية الرصد األمنى         
  أساليب الرصد وتقاريره ؛ وعسكريا بتلقى عناصرها تدريبات نظرية علـى اسـتخدام            
  األسلحة النارية حيث عقد لقاء تنظيميا بوحدة سكنية كائنة بمنطقـة الهانوفيـل دبرهـا              

عادل جمعة صالح حضره خالفهما المتهم محمـد حمـادى          / عضو المجموعة المتهم    
تدربوا خاللها على استخدام األسلحة اآللية وأخرى على كيفية زرع العبوات المفرقعـة            

  سـالم علـى   إ/ بوحدة سكنية كائنة بحوش عيسى مركز أبو المطامير وفرها المتوفى           
  .محمد الولد حركى مصطفى 

 فـى   كرتكبتهـا الجماعـة شـار     اإطار العمليات العدائية التى     فى  وأضاف أنه   
استهداف أفراد شرطة قسم ثان الرمل بمحافظة اإلسكندرية بعبـوة مفرقعـة بـدعوى              

 عقب ضبطهم ؛ أوضح لذلك أنه فى غـضون ينـاير          خوانتعذيبهم ألعضاء جماعة اإل   
 لـذلك    ؛ ونفـاذًا   مد على المولد بارتكابها   إسالم مح /  المتوفى   ه كلفه مسئول  ٢٠١٧لعام  

ـ أحمد محمد إبراهيم السمالوى برصد تحركات أفراد الـشرطة و    / والمتهم   اضطلع  اقف
 – مكلفـه  – بما وقف عليه مـن معلومـات   اأمدمنه على مواعيدها وطرق سيرهم ؛ و   

ا لتحديد أدوار منفذيها من قبل القائمين على إدارة العمل النوعى ؛ وفـى إطـار                 تمهيد
محمد حمـادى عبـد العـاطى ؛    / ضر وأعضاء مجموعته المتهمين  اإلعداد لتنفيذها ح  

 دورة تقنية عن كيفية توصيل      – ه كتكليفه من مسئول   –أبو الفتوح البشبيشى    / والمتوفى  
 محافظـة   –كز أبو المطامير حوش عيـسى       وات المفرقعة بمر  اإللكترونية للعب  الدوائر

"  مـم  ٩مسدس عيار " ح نارى   بعبوة مفرقعة وسال   هبها أمده مسئول  اوفى أعق  البحيرة ؛ 
 بها ؛ وفى غضون مارس      مطراز شيفروليه أوبترا وكاميرا تصوير الستخدامه      وسيارة
 قبل القائمين علـى إدارة  ن اجتمع به مكلفه أعلمه بمخطط تنفيذ الواقعة المحدد م       ٢٠١٧

 –العمل بالجماعة حدد به دور كل منهم فى تنفيذها وميعاده ؛ وفى أعقاب ذلـك عقـد                  
   محمد عبد العاطى حمادى    ،لمتهمين عادل جمعة حركى رامى      اا مع    لقاء تنظيمي  -و  ه

  .على والمتوفى أبو الفتوح البشبيشى وأعلم كل منهم بدوره لتنفيذ الواقعة / حركى 
 – انطلقـوا صـبيحة ذلـك اليـوم     ١٧/٣/٢٠١٧وباليوم المحدد للتنفيذ الموافق     

 والسالح النارى من مخبأهم بالسيارة أنفـة   ونقل العبوة المفرقعة–كالمخطط الموضوع  
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محمد عبد العاطى حمادى والمتوفى حيث أجريـا األخيـرين          / البيان وسلماهما للمتهم    
  –ا بينما انتظـرهم     ملكترونية للعبوة داخل السيارة وقصدا وجهته     تجربة على الدائرة اإل   

ـ            –هو     ال إحـرازه   على مقربة من مكان تنفيذها لتسهيل هروبهما وتمكن المتـوفى ح
  االسالح النارى للتأمين من وضع العبوة المفرقعة بجانب الطريق الـذى أيقنـوا سـلفً              

  عادل جمعة بـالقرب مـن     / مرور أفراد الشرطة به مستقلين سيارتهم ؛ وكمن المتهم          
محمد عبد العاطى حمادى بتحرك أفـراده لتفجيـر   / م المتهم لعيط قسم ثان الرمل لي   مح

   ا مرورهم ظهر ذلك اليـوم اضـطلع األخيـر         وا ؛ وما أن الحظ    العبوة عن بعد السلكي  
  بتفجير العبوة إال أن عطبا أصابها ولكشف أمرها من قبل رجال الـشرطة وحـضور              

لة التفجير مرة أخرى ولفـشلهم   وخبراء المفرقعات إلبطالها أعاد والمتوفى كرتهما بمحا      
 ـ     لقاء وأعضاء مج   وأنهى بحضوره . ا من مكانهم    انصرفوا جميع اموعته لقـاء تنظيمي  

   ترأسـه – مركز أبو المطامير محافظة البحيـرة       –بوحدة سكنية كائنة مساكن اإلرشاد      
  خر ملثم الوجه للوقوف على أسباب فشل تنفيذ الواقعة وإعداد تقرير عنهـا للقـائمين              آ 

  .على إدارة العمل النوعى 
 " رامـى / حركـى   " عادل جمعة صالح محمـد الجـزار        /  أقر المتهم    – ١١

 ؛ وعضويته بإحدى مجموعاتها المسلحة المسماة       خوانبالتحقيقات بانضمامه لجماعة اإل   
التى تتولى تنفيذ أعمال عدائية ضد العـاملين بـالقوات          " مجموعات العمل النوعى  " ب  

 ، بغرض إسقاط الدولة ومؤسـساتها       ،كاتهم والمنشآت العامة    لتالمسلحة والشرطة ومم  
 وشروعه فى قتل ضباط وأفراد شرطة قسم شرطة ثان          ،ة  وتلقيه فيها تدريبات عسكري   

  الرمل ؛ وحيازته وإحرازه أسلحة نارية وذخائر ومفرقعـات وأبـان تفـصيالً لـذلك              
 – وانتظامه بإحدى أسرها بشعبة القبارى       ، ٢٠٠٧ منذ عام    خوانبانضمامه لجماعة اإل  
قيفية وتربوية علـى     وتلقيه دروسا تث   ، وتدرجه بهيكلها التنظيمى     ،محافظة اإلسكندرية   

 شارك الجماعة بتجمهراتها برابعة     ٢٠١٣حداث يوليو   أثر  إمنهاج الجماعة ؛ وأنه على      
سـميت  "  مجموعـات  خـوان العدوية وبمحافظة اإلسكندرية ، ولتأسـيس جماعـة اإل     

 ومؤسـساتها   الشرطةتتولى تنفيذ أعمال عدائية ضد رجال       " بمجموعات العمل النوعى    
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 إلسقاط الدولـة    امة والكهربائية بغرض إشاعة الفوضى وصوالً     واستهداف المنشآت الع  
المـتهم أحمـد    / حدى تلك المجموعات بمحافظة اإلسكندرية تولى مـسئوليتها         انضم إل 

  محمـد / ضمت خالفـه المتهمـين      " البشمهندس  / حركى  " مصطفى السيد مصطفى    
/ لبشبيشى حركى الفتوح عبد الفتاح ا   أبو  / والمتوفى  " حركى على   "عبد العاطى حمادى    

حسام وأضاف بإعداده وعناصر تلك المجموعة فكريا بتلقيهم دورات تثقيفية وشـرعية            
 وحركيا باتخـاذهم أسـماء حركيـة        ،تضمنت ترسيخ قناعتهم لتنفيذ العمليات العدائية       

ا بتدريبهم على    وعسكري ،تليجرام تالفيا للرصد األمنى     " والتواصل عبر برامج مؤمنة     
ام األسلحة النارية حيث درب وعناصرها على كيفية فك وتركيب الـسالح            كيفية استخد 

  أخـرى  الهانوفيل بمحافظة اإلسـكندرية و      بمنطقة –النارى اآللى بوحدة سكنية أجرها      
/ على كيفية رصد األهداف الثابتة والمتحركة بوحدة سكنية بذات المنطقة وفرها المتهم             

كيفية تصنيع واستعمال العبـوات المفرقعـة        وتدريبا على    ،محمد عبد العاطى حمادى     
  . محافظة البحيرة –بوحدة سكنية بمركز أبو المطامير 

وفى إطار العمليات العدائية التى ارتكبتها مجموعة العمل النوعى تلك باستهداف           
  الشرطة تحقيقًا ألغراض الجماعة ؛ شارك فى واقعة محاولة استهداف أفـراد شـرطة             

 لذلك أنه فى غضون يناير عـام  اإلسكندرية ؛ وأوضح تفصيالًقسم ثان الرمل بمحافظة    
 صدرت تكليفات من القائمين على إدارة العمل النوعى بالجماعة نقلهـا إلـيهم              ٢٠١٧
والمتوفى أبو الفتوح عبـد الفتـاح       " حركى على   " محمد عبد العاطى حمادى     / المتهم  

ـ   اد الشرطة حال غ   برصد تنقالت أفر  " حركى حسام   " البشبيشى     امدوهم ورواحهم لمه
   تمهيدا السـتهدافهم بعبـوة مفرقعـة       ٧٠٧١عملهم بالسيارة تحمل لوحات معدنية رقم       

 لذات التكليف رصد وأعضاء المجموعة أفراد الشرطة وقفوا من خالله           نفاذًاوقتلهم ؛ و  
أحمـد مـصطفى الـسيد      / على معلومات أعانتهم على تنفيذها إذ اجتمع بهم المـتهم           

ع لهم مخططًا حدد به وقت ارتكاب الواقعة ودور كل منهم فيها ؛             مصطفى خليل ووض  
ـ         ١٧/٣/٢٠١٧وبيوم    أى  – و انطلقوا كمخططهم قاصدين بقعة االستهداف وترقـب ه
   بمحيط ديوان قسم ثان الرمل ليعلم الباقين مـنهم بتحـرك أفـراده قاصـدين               –المتهم  
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ن وضـع عبـوة مفرقعـة      أبو الفتوح عبد الفتاح البشبيشى م     / وجهتهم وتمكن المتوفى    
  لـون بيـضاء ال  " ميكروبـاص " بالطريق الذى أيقنوا سلفا مرورهم به مستقلين سيارة         

محمد عبد العاطى حمادى    / مستقليها ؛ بينما كمن المتهم      ليتولى تفجيرها عن بعد وقتل      
  على مقربة منهم لتصوير الواقعة وقد حال دون تنفيذ الواقعة ضبط عبواتهم المفرقعـة             

  .شرطة من قبل ال
 -علـى / حركـى    - علـى مد عبد العـاطى الحمـادى       مح/  أقر المتهم    -١٢

إلحـدى مجموعاتهـا المـسلحة       وعـضويته    ، خوانبالتحقيقات بانضمامه لجماعة اإل   
التى تتولى تنفيذ أعمال عدائية ضد العاملين بقـوات     " مجموعات العمل النوعى   "المسماة

عـضاء المجموعـة   أرية واسـتهدافه و بات تقنية وعسكي تدر رهااالشرطة وتلقيه فى إط   
شرطة ثان الرمل بعبوة مفرقعة وحيازته ألسلحة ناريـة آليـة ومفرقعـات              فراد قسم أ

  .واستعمالها 
 وانتظامـه  ٢٠٠٣ منـذ عـام   خوان لذلك بانضمامه لجماعة اإل    وأبان تفصيالً  -

  بهيكلهـا التنظيمـى وفـى      لدخيلة بمحافظة اإلسكندرية وتدرجه   حدى أسرها بمنطقة ا   إب
   شارك الجماعة بتجمهر رابعة وما أعقبت فـضه        ٢٠١٣أعقاب الثالثين من يونيو عام      

   بوجوب قتـال أفـراد الـشرطة انـضم     ولقناعته،من تجمهرات بمحافظة اإلسكندرية  
حدى مجموعات العمل النوعى التى تتولى تنفيذ أعمال عدائية ضد قـوات الـشرطة              إل

الباشمهندس وضمت خالفهما   " النجار" أحمد مصطفى السيد حركى     / بدعوة من المتهم    
والمتوفى أبو الفتـوح عبـد   " رامى " عادل جمعة صالح محمد الجزار حركى    / المتهم  

  .حسام / الفتاح البشبيشى حركى 
     ا بعقد لقاءات لهم تضمنت ترسـيخ       وأضاف بإعداد عناصر تلك المجموعة فكري

/  عدائية حيث عقد لهم المـتهم        ألفكار عقيدة القتال لديهم وشرعية ما ينفذوه من أعمال        
  ،تهم بجـدوى العمليـات العدائيـة    لترسيخ قناع" النجار " د حركى أحمد مصطفى السي 

تخذ اكية حيث    عنقودية واتخاذ أعضائها أسماء حر     وأمنيا بتشكيل أعضائها بمجموعات   
   عن التواصـل فيمـا بيـنهم عبـر بـرامج           فضالً" على  "  حركيا   سماًالنفسه خاللها   
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 ودورات عن الرصد واألمـن      ،تالفيا للرصد األمنى    " تلى جرام   " ثات المؤمنة   المحاد
 كما تلقى أفراد مجموعته دورات عملية عن كيفية استخدام          ،الشخصى وأمن التحقيقات    

األسلحة اآللية فكا وتركيبا وتقنية عن كيفية اسـتخدام العبـوات المفرقعـة ودوائرهـا               
  وأن هذه المجموعة اتخـذت العديـد مـن المقـرات    اإللكترونية والكهربائية وتفجيرها   

 ذكر من بينها وحـدتين سـكنيتين بحـى          ،التنظيمية لعقد لقاءاتهم ودوراتهم التدريبية      
  .أخرى كائنة بمنطقة أبو قير و ،الهانوفيل باإلسكندرية 

وأضاف أنه فى إطار العمليات العدائية التى ارتكبتها الجماعة باستهداف أفـراد            
   فى زرع عبوة ناسفة بالقرب من قسم شـرطة الرمـل ثـان             اأعضائهالشرطة شارك   

   كلف مـن مـسئول مجموعتـه   ٢٠١٧وأوضح لذلك أنه فى غضون شهر فبراير لعام        
برصد سيارة تقل ضباط مباحث القـسم  " حركى النجار " أحمد مصطفى السيد  / المتهم  

     بقصد قتل قـوات    ا الستهدافها بعبوة مفرقعة     إلى حيث تجمهرات الجماعة لفضها تمهيد
لقـسم  " حركى النجار " أحمد مصطفى السيد / الشرطة ووقف لذلك بسبق رصد المتهم   

 لتلـك التكليفـات     نفـاذًا  و ،شرطة الرمل ثان والسيارة المستهدفة فى غدوها ورواحها         
  ،" رامـى   " رصد القسم وأتبعه برصد آخر رفقة المتهمين عادل جمعة صالح حركى            

  تخيروا فيه محل زرع العبـوة الناسـفة ببدايـة   " لنجار اى حرك" أحمد مصطفى السيد   
  ن الخارج من القسم ووضع األخير مخططا للتنفيذ حـدد         يالشارع المؤدى للقسم على يم    

برصد القسم والسيارة   " رامى  " عادل جمعة صالح حركى     / به أدوراهم ؛ فكلف المتهم      
أبو الفتوح عبد الفتـاح   /  فى حين كلف المتوفى،المستهدفة حال خروجها وإعالمهم به   

   أى – وكلفـه هـو      ،ا  البشبيشى حركى حسام بزرع العبوة الناسفة بالبقعة المحددة سلفً        
 بالتنفيذ وتفجير العبوة المفرقعة عن بعد باستخدام ريموت تفجير حوزته فـور             –المتهم  

  أحمـد مـصطفى الـسيد حركـى       /  على أن يضطلع المتهم      ،اقتراب سيارة الشرطة    
بنقل العبوة وتسليمها لألعضاء المنفذين تمهيدا إلخفائها ببقعـة االسـتهداف            " النجار" 

وحدد ميعاد التنفيذ بيوم الجمعة بنهاية شهر مارس        . وتأمين هروبهم عقب تنفيذ الواقعة      
وباليوم المحدد لتنفيذها التقى أعضاء المجموعة بمنطقة الساعة بفكتوريـا         . ٢٠١٧عام  
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   أى المـتهم  – ثم قـصد   –ظهر الجمعة   صالة   قبيل أداء    –ا  فى الحادية عشر صباح – 
والمتوفى أبو الفتوح عبد الفتاح حركى حسام بالقرب من قسم ثـان الرمـل محافظـة                

  العبـوة " حركـى النجـار    " أحمد مصطفى الـسيد     / المتهم    واستلما من  ،اإلسكندرية  
  سـتيكية صـفراء   المفرقعة وجهاز التفجير عقب أن جهزاها لذلك وإخفائها بحقيبـة بال          

  اللون وهاتف للتواصل بينه وبين عضو المجموعـة عـادل جمعـة صـالح البالغـه        
بتحرك السيارة المستهدفة من ديوان القسم وانطلقا إلى حيث مكان االسـتهداف حيـث              

حسام بزرع العبوة المفرقعة عند بداية الشارع المؤدى للقـسم موجهـا   / تمكن الحركى  
تجـاه ترعـة    ايث تكون إلى يمين الخـارج منـه فـى           صوب المار بالشارع بح    ياهاإ

حسام ببقعة مجاورة لمحيط القسم فـى انتظـار         / بينما كمنا هو والحركى      ،المحمودية  
مرور أفراده وبحوزته ريموت التفجير فى حين كان المتهم األخيـر حـامال كـاميرا               

سـيارة   وفى أثناء خطبة الجمعة أبصر قـدوم         ،قلم لتصوير العملية      فى شكل  رتصوي
 ،ا العبوة المتفجرة ثم ابتعـد عنهـا   صفحفنزل عنها أحد مستقليها مت     الشرطة المستهدفة 
بكشف الـشرطة ألمـر     " النجار  / الحركى  " أحمد مصطفى السيد    / وأبلغ لذلك المتهم    

  .وة فأمره بتفجيرهاالعب
أحمـد  / من المتهم   " حركى رامى   " عادل جمعة صالح    / وأنهى بتكلفه والمتهم    

ا برصد كمين شرطة بشارع الهانوفيل الرئيسى تمهيد      " حركى النجار   " ى السيد   فطمص
 وحال تواجد أفراد مدنيين بـالقرب منـه         ،ا للتكليف رصده ثالثتهم      وتنفيذً ،الستهدافه  

  .دون استهدافه 
 بانـضمامه   -  بالتحقيقـات  – أحمد محمد محمـد إبـراهيم     /  أقر المتهم    – ١٣
ا ألغراضها واشتراكه مع أعضائها فى تنفيـذ واقعـة     تنفيذً  وإمداده لها  خوانلجماعة اإل 
 وحيازته وإحرازه ألسـلحة ناريـة وذخـائر         ،أفراد قسم شرطة ثان الرمل       استهداف

 وانتظامـه   ، ٢٠٠٥ منذ عام    خوان لذلك بانضمامه لجماعة اإل    بان تفصيالً إو ومفرقعات
أحمد /  من أعضائها المتهم     ا تثقيفية وتربوية فيها ؛ والنضمامه علم      وتلقيه دروس  بأسرة

  سماعيل حسن وعلى إثر أحـداث الثالثـين مـن    إ محمد مجدى    ،مصطفى السيد خليل    
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 شارك الجماعة بتجمهراتها بمحافظة اإلسكندرية كلـف خاللهـا برصـد            ٢٠١٣يونيو  
تحركات أفراد الشرطة دائرة قسم الرمل وإلعالم المتجمهرين بها لفضه للحيلولـة دون          

 ٧٠٧١لف به وقف على اعتياد أفراد القسم االنتقال بالسيارة رقـم  ما كُضبطهم ولتنفيذه   
أحمد /  أمد المتهم    ٢٠١٧وأنه فى غضون عام     . حال ممارسة أعمالهم    " ميكروباص  " 

   بمعلومات عـن مواعيـد غـدو ورواح أفـراد          – كتكليفه منه    –مصطفى السيد خليل    
  قـر لتخـزين األسـلحة      عالوة على ما أمد بـه مـن م         ،الشرطة واوصاف سياراتهم    

 –منطقـة الرمـل     بوالعبوات المفرقعة حيث اتخذ من المخزن الكائن بشارع العشرين          
ا إلخفائهـا   محمد مجدى إسماعيل حسن مقر    /  والمستأجر للمتهم    –محافظة اإلسكندرية   

  مـده أعقب أن أعلمه حيث أخفى به سالحا نارى مسدس وذخيرة له وعبوة مفرقعة به               
 مصطفى ؛ وأنهى بعلمه باضطالع األخير باستعمال العبوة المفرقعـة           بهما المتهم أحمد  

  .والسالح النارى بمحيط قسم ثان شرطة الرمل 
معتـز محمـد    / حركى  " محمد مصطفى محمد محمد سالم      /  أقر المتهم    – ١٤

"  المـسماة    المسلحةحدى مجموعاتها    وإل خوانبالتحقيقات بانضمامه لجماعة اإل   " ميزو  
تى تتولى تنفيذ أعمال عدائية ضد رموز الدولة والشخصيات الهامة بها           ال" حركة حسم   

وأعضاء الهيئات القضائية ورجال القوات المسلحة والـشرطة واسـتهداف منـشآتهم            
  آخرين و ه إلسقاط الدولة  وكذا قتل     كزات األمنية بغرض إشاعة الفوضى وصوالً     روالتم

ين بالتمركز األمنى المـرابط     ا وفرد شرطة والشروع فى قتل آخر      من أعضائها ضابطً  
ـ   الجماعة وتمويل تلك    ،بميدان أحمد زكى مدينة نصر       حة ناريـة آليـة     ل وحيازته ألس

  .وذخائرها وعبوات مفرقعة 
 منذ نشأته وانتظامه بأسرة فيهـا       خوانوأبان تفصيالً لذلك بانضمامه لجماعة اإل     

   ؛ وفـى غـضون عـام       بنطاق إقامته وتلقيه فيها دروسا تربوية وتثقيفية على منهاجها        
 شارك الجماعة بتجمهراتها برابعة وما أعقب فضه من تجمهرات ومجموعاتهـا       ٢٠١٣

تتولى تنفيذ عمليات عدائية ضـد      " اإلنهاك واإلرباك   " النوعية المشكلة منها سميت ب      
  الدولة ومؤسساتها من حرق وتخريب وترويع المواطنين إلشـاعة الفوضـى وصـوال         

حدة منها وشارك أعضائها فى تنفيذ أعمالها العدائيـة بحـرق           إلسقاط الدولة فانضم لوا   
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  ق الحيويـة بأنحـاء    طسيارات شرطة وأكشاك كهرباء ووضع عبوات هيكليـة بالمنـا         
  .محافظة القاهرة 

   مجموعاتهـا  خـوان  طـورت جماعـة اإل     ٢٠١٥وأضاف أنه فى غضون عام      
سـسات الدولـة    عمليات العدائية ضـد مؤ    التتولى تنفيذ   " حركة حسم   " ت  يالنوعية سم 

واستهداف أفراد الشرطة والجيش والقضاة والشخصيات العامة قتالً باستخدام األسـلحة           
. النارية والمفرقعات على أن تنسب تلك العمليات بعد تنفيذها إليها ببيان يصدر عنهـا               

نضم إليها وعلم من مسئولى تلك المجموعات بمحافظـة  اولقناعته بجدوى تلك العمليات     
  وأحمـد / المتوفى  و" حركى سيف  "محمد رمضان على أبو المطامير    /  من   القاهرة كالً 

/ وضمت فى عضويتها المتوفى      "حركى وليد   " عبد الناصر عبد اهللا محمد البهنساوى       
  .وآخرين" حركى شاكر، يوسف"أحمد محمد عمر سويلم

وأضاف بإعداد عناصر تلك المجموعات فكريا حيث عقـدت لقـاءات تثقيفيـة             
  سيخًا لقناعتهم بشرعية ما ينفذوه من عمليـات عدائيـة؛ وحركيـا باتخـاذ             تضمنتا تر 

أعضائها أسماء حركية تالفيا للرصد األمنى والتواصل اآلمن بين أعضائها عبر برامج            
، وسرية مقراتها ومعلوماتها وبيانات أعضائها خـشية        "التليجرام"رة مثل   فمحادثات مش 

  ا بمعسكرات بدولة الـسودان وعقـد دورات    الرصد األمنى؛ وعسكريا بتدريب أعضائه    
  تدريبية لهم على كيفية استخدام األسلحة النارية وطـرق إعـداد العبـوات المفرقعـة              

  شاكر عمليـا علـى  / حركى  "أحمد محمد عمر سويلم     / وتجهيزها؛ حيث دربه المتوفى   
مـر  أحمـد محمـد ع  / كيفية استخدام البنادق اآللية والمسدسات، وقد علم بتلقى كل من     

تدريبا عسكريا على   " حركة وليد "، وأحمد عبد الناصر     " شاكر، يوسف / حركى" سويلم  
  . السودان بمعسكر تابع لحركة حسم هناك لةاستخدام األسلحة النارية بدو

وأضاف بأن هذه المجموعات قد اتخذت العديد من المقـرات التنظيميـة لعقـد              
  األسلحة النارية والـذخائر والمفرقعـات،     لقاءاتهم ودوراتهم التدريبية ولتخزين وإخفاء      

  ذكر من بينها ثالث وحدات سكنية كائنة بمناطق عين شمس وثـالث وحـدات كائنـة               
  بمدينة نصر وكذا الوحـدة الكائنـة بـشارع متفـرع مـن شـارع األربعـين عـين            

 العمـل   اتوأن مجموع . آخرتين بمنطقة أبو رجيلة بالمرج ووحدة سكنية بمدينة السالم        
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  ك اعتمدت فى تحقيق أغراضها على أموال ومعلومات وأسـلحةً ، إذ نقلـت             النوعى تل 
 تولى إنفاقها مسئولى المجموعات التخاذ المقرات التنظيمية        خوانإليهم أموال جماعة اإل   

  -ولشراء األدوات والسيارات واألسلحة الالزمة لتنفيد العمليات العدائية؛ بينمـا أمـدها           
 عـالوة  -قية آلية وستة مسدسات وبندقية خرطوش    ثمان عشرة بند   - بأسلحة نارية  -هو

ا بهـا إذ كلـف برصـد        عملياتهم العدائية، ومعلومات أمـد    على ما تحصلوا عليه من      
  التمركزات األمنية بمحافظة القاهرة للوقوف على قوام تـشكيالتها وتـسليح أفرادهـا            

ـ         -ليفه  كتك و -ومواعيد تمركزهم      ة رصد وجمع المعلومات عنهـا والمتمركـزة ببقع
مجاورة للطريق الدائرى بطريق مصر السويس؛ وكذا االرتكاز األمنى بمنطقة التجمـع        

  . محافظة القاهرة تمهيدا الستهدافهم بعبوات مفرقعة -الخامس بشارع التسعين 
وأضاف أنه فى إطار استهداف الشخصيات العامة المعارضة لتوجهات جماعته          

  ضو مجلس النـواب تمهيـدا      برصد مصطفى بكرى ع    ٢٠١٧كلف فى غضون أبريل     
لقتله؛ وكتكليفه ظل يرقبه قرابة خمسة أيام وقف من خاللها علـى مواعيـد تحركاتـه                

  .وتنقالته وأمدا بما وقف عليه من معلومات مكلفة تمهيدا لوضع مخطط التنفيذ 
وأضاف أنه فى إطار العمليات العدائية التى ارتكبتها الجماعة والتـى تـستهدف     

لقضاة والشخصيات العامة، شارك فى محاولة قتل مفتى البالد الـسابق  أفراد الشرطة وا  
  ؛ إذ كلفـه محمـد     ٢٠١٦على جمعة فى يوم جمعة بأواخر شهر يوليو عـام           / الدكتور

قبل التنفيذ بإجراء الـصيانة الالزمـة       "ح، ناجى مصطفى، معتز   أبو صال / حركى "عبده
  را بيضاء اللون تحمـل لوحـات      إلحدى السيارات التى ابتاعوها سلفًا ماركة دايو نوبي       

أحمـد  / وقد علم من ضمن القائمين بالتنفيذ كل مـن        . مالكى البحيرة؛ فنفذ ما كلف به     
  ، وكـان  "حركى فـارس  "، ومؤمن الحمراوى  " شاكر، يوسف / حركى"محمد عمر سويلم  

  تنفيذها باستخدام األسلحة النارية حال استقاللهم للسيارة المذكورة وأخـرى ابتاعوهـا           
  . ذات الماركة فضى اللون تحمل لوحات مالكى البحيرة سلفًا من

كما شارك فى محاولة قتل أفراد الشرطة من قوات فض الشغب فـى غـضون               
   محافظة القاهرة، بـأن    - بشارع جسر السويس بمنطقة عين شمس        ٢٠١٦أكتوبر عام   

لـى  تم تكليفه والحركى أسامة والحركى قاسم بالرصد؛ فنفذوا ما كلفوا به حتى وقفوا ع             
  قوامهم وتوقيت مرورهم بتلك المنطقة؛ تمهيدا الستهدافهم بعبوة متفجرة وتفجيرها عـن           

" حركى خطاب "بعد، وباليوم المحدد للتنفيذ  أعد كالً من حركى أسامة، ومحمود راتب             
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  عدتهما وقصدا مسرح الواقعة ووضعا عبوة ناسفة أسفر تفجيرها عن مقتل قائد عربـة             
   .رهاا حال مرور القوات بجونقل بضائع تواجد مصادفة

مسكنه الكائن بالقرب من النادى األهلى       ا شارك فى محاولة قتل قاض بجوار      كم
، إذ كلفـه محمـد      ٢٠١٦بمنطقة التبة بمدينة نصر فى أوائـل شـهر نـوفمبر عـام              

  قبل التنفيـذ بثالثـة أشـهر بـإجراء        " أبو صالح، ناجى مصطفى، معتز    / حركى"عبده
السيارات التى ابتاعوها سلفًا ماركة هيونداى سانتا فى فـضى          الصيانة الالزمة إلحدى    

اللون تمهيدا الستهدافه بها عن طريق تفخيخها بمواد مفرقعة وتولى آخرين من أعضاء             
  .الجماعة تنفيذ الواقعة بتفجير السيارة حال مرور المجنى عليه بمحيطها 
بهتـيم محافظـة   كما شارك فى محاولة استهداف أفراد المرور األمنى بمنطقـة      

 ؛ إذ كلف حركى اللول ابتداء       ٢٠١٧القليوبية فى غضون شهرى فبراير، ومارس عام        
بتغيير معالم سيارتين ابتاعوهما سلفًا لتجنب رصدهم أثناء اسـتخدامهما فـى التنفيـذ              
وإخفائهما بعد ذلك؛ األولى ماركة شيفروليه أوبترا بيضاء اللون تحمل لوحات مالكـى             

  ية ماركة هيونداى النترا زرقاء اللون تحمل لوحات مالكـى المنوفيـة؛           البحيرة، والثان 
تباعا بقيـادة  " سيف/ حركى"فنفذ ما كلف به، كما كلفه محمد رمضان على أبوالمطامير  

  سيارة لتأمين الطريق وإبالغ القائمين بالتنفيذ بكمائن الشرطة التى قد تعترض سـبيلهم،            
  رة الشيفروليه األوبترا البيـضاء ويرافقـه فيهـا        فى حين يقوم حركى قاسم بقيادة السيا      

  حركى ياسر محرزا عبوة ناسفة، وحركى أبو عبيدة محرزا بندقية آليـة، بينمـا يقـود     
السيارة االلنترا الزرقاء، ويرافقه فيهـا  " سيف/حركى"محمد رمضان على أبو المطامير  

   مهـاب،  /حركـى "، وحركى موسى، و   "حركى شاكر، يوسف  "أحمد محمد عمر سويلم     
محرزين بنادق آلية، وذلك الستهداف أفراد ذلك التمركز بتفجير العبـوة الناسـفة          " سعد

 لذلك انطلقوا كمخططهم لمحيط بقعـة       نفاذًاوإطالق األعيرة النارية صوبهم عقب ذلك و      
ياسر إعداد العبوة وتجهيزها للتفجير وقد حال دون تنفيـذ          / االستهداف وتولى الحركى    

  نفجار المادة المحفزة لعبوة التفجير بيد حركى ياسر الـذى أصـيب           مخططهم العدائى ا  
بيده وتلقى العالج الالزم لذلك، وقد علم بعد ذلك بثالثة أسابيع بقيام آخرين من أعضاء               

  .حركة حسم باستهداف ذلك التمركز األمنى بعبوة ناسفة 
  كما شارك فى قتل أفراد الشرطة والشروع فى قتل آخـرين مـنهم بـالتمركز              
  األمنى الكائن بجوار معرض سيارات بشارع الواحة بالحى العاشر بمنطقـة الـورش            
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وأوضح لذلك أنه فى أوائـل شـهر        . ٢٠١٧بمدينة نصر فى األول من شهر مايو عام         
تكليفًا من محمد رمضان على     " حركى وليد " تلقى وأحمد عبد الناصر      ٢٠١٧أبريل عام   

  التمركز األمنى تمهيـدا السـتهدافه؛     برصد وتصوير ذلك    " سيف/حركى  "أبو المطامير 
  كمـا تـم  . فنفذا ما كلفا به لخمس أيام متتابعات وقفا فيهم على قوامه وتوقيت تمركـزه  

 -تكليفه بتغيير لون السيارتين الشيفروليه األوبترا البيضاء والهيونداى االنترا الزرقـاء         
وقـد  . ى؛ فنفذ ما كلف به إلى اللون األسود تجنبا للرصد األمن     -المستخدمين فى التنفيذ    

/ حركـى " مع أحمد محمد عمر سـويلم      ٢٠١٧اجتمع عقب ذلك بنهاية شهر أبريل عام        
مهـاب  / حركى"، و " حركى سيف "، ومحمد رمضان على أبو المطامير     " شاكر، يوسف 

  ووضعوا مخطط التنفيذ باستهداف أفراد ذلك التمركز األمنـى بـإطالق األعيـرة            "سعد
  رقة أسلحتهم حال ارتـدائهم ألقنعـة رأس قماشـية سـوداء،      النارية صوبهم لقتلهم وس   

ـ         ذىمحرزين كاميرات لتصوير التنفيذ وجهاز السلكى للتواصل بينهم، كما حـددوا منف
هم باستخدام ثالث سيارات فى ذلك؛ األولى هى سـيارة    نيتلك العملية ووزعوا األدوار ب    

تأمين الطريـق وإبـالغ     ابتاعوها سلفًا ماركة هيونداى أكسنت فضى اللون دورها هو          
  القائمين بالتنفيذ بكمائن الشرطة التى قد تعتـرض سـبيلهم، والثانيـة هـى الـسيارة               

 األوبترا البيضاء يقودها المتهم وبرفقته محمد رمضان على أبـو المطـامير        ةالشيفرولي
  ، وحركى منـصور، محـرزين بنـادق آليـة         " حركى مهاب، سعد  "، و "حركى سيف "

   السيارة الهيونداى االلنترا الزرقـاء يقودهـا حركـى قاسـم           ومسدسات ، والثالثة هى   
شـاكر،  / حركـى   " ، وأحمد محمد عمر سويلم    "حركى وليد "وبرفقته أحمد عبد الناصر   

  ، وآخر محرزين بنادق آلية ومسدسات، وتحدد موعد التنفيذ ابتداء فى أواخـر             "يوسف
ـ ٢٠١٧شهر أبريل عام     ى فـى ذاك اليـوم؛    دون تمامه لعدم تواجد ذلك التمركز األمن

  وباليوم المحـدد أعـدوا عـدتهم وقـصدوا     . ٢٠١٧ لألول من شهر مايو عام     ئرجفأ
  مسرح الواقعة، وما أن أقتربوا من هدفهم وأبصروا أفراد الشرطة حتى بـدأ محـرزوا         

ى السيارة الثانية والثالثة فى إطالق النيران صوبهم مـن داخـل            لقاألسلحة النارية مست  
 بعض القوات بعقار تحت اإلنشاء وبادلتهم إطالق النيران فأصابوا          السيارتين ، فاحتمت  

  السيارة الثانية التى يقودها المتهم، وترجل حركى مهاب وأطلق النيران صـوبهم، ثـم             
  ، وأحمـد  "حركى شـاكر، يوسـف    "أحمد محمد عمر سويلم     / ترجل كل من المتوفيين   

ة وسرقوا ممن تواجـد     واتجها صوب إحدى سياراتى الشرط    " حركى وليد "عبد الناصر   
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  ما تمكنوا مـن  بندقيتين آليتين ودرعين واقيين من الرصاص، والذوا جميعا بالفرار بعد    
  .وقد تبنت حركة حسم تلك العملية ببيان أصدرته . قتل اثنين من الضباط

م المساعد  وقد علم من حركى أسامة بمحاولة أعضاء حركة حسم قتل النائب العا           
على جمعة، عـن طريـق تفخـيخ    / فتى البالد السابق الدكتور مفى أعقاب محاولة قتل     

  .السيارة النوبيرا البيضاء 
ـ  / حركى"أحمد محمد عمر سويلم   / وأنهى أنه قد تلقى وكل من        ، "فشاكر، يوس

 "تكليفًا من محمـد رمـضان علـى أبـو المطـامير           " حركى وليد " وأحمد عبد الناصر  
 ،  ١١/١١/٢٠١٦ع تنظيمهـا يـوم      باالستعداد للتجمهرات التى كان مزم    " سيف/حركى

، ) ثالث بنادق آلية وبندقية خرطوش    (تمهيدا لالشتباك مع الشرطة حينها بأسلحة نارية        
وأسند للمتهم فى ذلك قيادة إحدى السيارات المستخدمة، وقد حال دون تنفيذ ذلك عـدم               

  .التجمهر
يقـات  ، بالتحق " عبد الـرحمن  "مام جاد، حركى    إأحمد محمد   /  أقر المتهم  - ١٥

لواء الثورة   " وعضويته بإحدى مجموعاتها المسلحة المسماة     خوانبانضمامه لجماعة اإل  
التى تتولى تنفيذ عمليات عدائية ضد القضاة وقوات الجيش والشرطة والمنشآت العامة            "

  بغرض إسقاط الدولة، وتلقيه فى كنفها تدريبات عسكرية، وحيازتـه وإحـرازه لمـواد          
  .خائرها مفرقعة وألسلحة نارية وذ

، وانتظامه بإحدى أسرها، وتلقيـه  خوانوأبان تفصيالً لذلك بانضمامه لجماعة اإل    
  فيها دروسا تثقيفية وتربوية على منهاج الجماعة، وفى أعقـاب الثالثـين مـن يونيـو             

، شارك بتجمهر الجماعة برابعة العدوية والنهضة وما أعقب فـضه مـن             ٢٠١٣لعام  
 لمجموعـات سـميت     خـوان  ؛ ولتأسيس جماعـة اإل     تجمهرات بمحيط جامعة القاهرة   

  بمجموعات الردع، ومجموعات اإلنهاك واإلرباك، تتولى تنفيذ أعمال عدائيـة، ضـد            
  قوات الشرطة بغرض إشاعة الفوضى بالبالد ووصوالً إلسقاط نظـام الحكـم القـائم؛             

نادر أحمد عزت وضمت خالفـه     / انضم لتلك المجموعات، وعلم من أعضائها المتوفى      
  .عمر أحمد محمد فؤاد / متهمال

  وإذا انضم لتلك المجموعات فقد تلقى تدريبا عـسكريا علـى كيفيـة اسـتخدام              
محمود عز الدين بمنطقة حدائق األهرام،      / ؛ وذلك بمسكن المتهم   اآلليةوتركيب األسلحة   

  محمـود / وأضاف أنه فى إطار انخراطه بتلك المجموعات؛ وكتكليف عضو الجماعة           
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 مـسكن إلحـدى     أولها؛  ٢٠١٤د العديد من األهداف فى غضون عام        عز الدين؛ رص  
   يرتكز بنهاية شـارع الهـرم،      نى كمين أم  وثانيهاوية الحمراء،   االشرطيات بمنطقة الز  

 منزل أحد القضاة، والذى ينظر إحدى قضايا الجماعة، وآخرها رصده سـيارة             وثالثها
  لهرم، وأضـاف أنـه فـى   للشرطة حال مرورها بالقرب من فندق األهرامات بمنطقة ا     

 وفى ذات اإلطار أيضا، وكتكليف عـضو الجماعـة المتـوفى ،             ٢٠١٥غضون عام   
  اضطلع بوضع عبوة مفرقعة بجوار أحد أبـراج الكهربـاء بمحـيط  قـسم شـرطة                

  .أبو النمرس بمحافظة الجيزة 
سا تثقيفية وتربوية على منهـاج      و تلقى دور  ٢٠١٧وأضاف أنه فى غضون عام      

 أنس ممدوح؛ وقد جرى تعرفه آنذاك علـى         خوان إياها عضو جماعة اإل    الجماعة؛ لقنه 
محمد أسامة السويفى، والذى وقف من مخالطته إياه اعتزامـه الـسفر          / عضو الجماعة 

لدولة تركيا، فأفصح له عن رغبته هو اآلخر فى السفر لتلك الدولة، فأعطـاه المـذكور    
  .لى ذلك األمرلغ ثالثمائة دوالر كإعانة له عبهاتفًا خلويا وم

 بوضع مخطط يستهدف القضاة وقـوات       خوانوأضاف بقيام أعضاء جماعة اإل    
  الجيش والشرطة والمنشآت العامة بعمليات عدائية وصوالً إلشاعة الفوضـى بغـرض           
إسقاط الدولة؛ وذلك بدعوى قتال مؤسسات الدولة ألعضاء الجماعة؛ ولقناعتـه بـذلك             

 إلحـدى   ٢٠١٧ة؛ انضم فى غـضون عـام        وضرورة القتال تنفيذًا ألغراض الجماع    
تـولى مـسئوليتها    " لواء الثـورة  "حركة  والمسماة   المسلحة   خوانمجموعات جماعة اإل  

 -أحمد سعد الشيمى    / والنضمامه لها علم من أعضائها المتهمين      عمار حسن، /الحركى
 -.الهارب إلى دولة تركيا بعد أن غادر البالد متسلالً عبر حدودها مع دولـة الـسودان        

  ، محمـود  " يامن المـصرى  " ، الحركى "رياض محرز   " عمر أحمد فؤاد حركى    /المتهم
  ".ممدوح" ، والحركى "ماجد" حسام، الحركى"محمد هانى حركى

وأضاف بإعداده وأعضاء الجماعة فكريا بعقد دورات تضمنت لقـاءات تثقيفيـة      
أسـماء حركيـة   لترسيخ قناعتهم بشرعية ما ينفذوه من عمليات عدائية؛ وحركيا باتخاذ       

  خـشية " تليجـرام، وايـر   " ةروالتواصل اآلمن بين أعضائها عبر برامج محادثات مشف       
  الرصد األمنى؛ وعسكرياً بتلقى عناصرها تـدريبات ودورات علـى كيفيـة اسـتخدام     

  عمـار / األسلحة النارية وتصنيع المواد المفرقعة؛ وفى إطار ذلك وكتكليف الحركـى          
، "يامن المصرى " ، والحركى "حمادة" وكل من الحركى   حسن، حضر لقاء تنظيميا جمعه    
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والذى أعطاهما خالله دورة تدريبية أمنية تتناول كيفية تأمين الهواتف الخلويـة حـال              
  التواصل بين أعضاء المجموعة، وشرحا للبرامج المشفرة وكيفيـة اسـتخدامها، ودورة   

مـواد المفرقعـة    كيفية تصنيع ال  " ماجد"أخرى حضرها شرح له وآخر خاللها الحركى      
 بتدريب أحد أعضائها على استخدام األسلحة الناريـة         -هو-واستخدامها، كما اضطلع    

  .اآللية تفكيكًا وتركيبا 
تهم اوأن هذه المجموعات قد اتخذت مقرات تنظيمية كمالذ أمن لها وعقـد لقـاء             
  خائرالتنظيمية ودوراتهم التدريبية وإخفاء المواد المفرقعـة واألسـلحة الناريـة والـذ            

فيها ذكر من بينها وحدة سكنية كائنة بشارع مرعى المتفرع من شارع عبـد العزيـز                
  .ده بمنطقة البساتين ، ووحدة أخرى بمنطقة المعمورة البلد باإلسكندرية ببميدان أبو ع

/ وأضاف باعتماد أعضاء المجموعات تلك فى تمويلها على ما أمدها به المـتهم            
  ذخائر، وما وفره لها مـن مقـرات تنظيميـة،         وحة  عمار حسن من مواد مفرقعة وأسل     

مـن  " عمر أحمد فؤاد من أموال، وما أمدها به الحركـى       / عالوة على ما أمد به المتهم     
   ."wave وال وأدوات للرصدمأ

أحمد /  تواصل بالمتهم    ٢٠١٧وأبان تفصيالً لذلك أنه فى غضون منتصف عام         
  ى أحاطه علما بطبيعـة حركـة لـواء   ، والذ" التليجرام"سعد الشيمى، وذلك عبر موقع      

  الثورة المسلحة وأغراضها ووسائلها فى تحقيـق تلـك األغـراض، وعـرض عليـه              
  عمـار / االنضمام لتلك الحركة فوافق لقناعته بها، فكلفه لذلك بالتواصل مع الحركـى           

  .حسن بصفته مسئول عن مجموعته التى قد انضم إليها 
 الستهداف القيادة السياسية للبالد والكيانات      وأنه فى إطار تنفيذ العمليات العدائية     
سقاط الدولة؛ كلف فـي     غراض الجماعة إل  االقتصادية بها والشخصيات العامة تحقيقًا أل     

   بتنفيذ مخطط يستهدف رأس السلطة فى الدولـة، وذلـك          ٢٠١٧غضون أغسطس لعام    
  دريةعن طريق النيل من مقر لرئاسة الجمهورية بمنطقة المعمورة بمحافظـة اإلسـكن            

   لذلك انتقل إليها واسـتقر بـه المقـام بـالمقر           نفاذًابرصد تحركات المترددين عليه؛ و    
  التنظيمى قرابة الثالثة عشر يوما الكائن بمنطقة المعمورة البلد، وإذ اضـطلع برصـد             

  لرئاسة الجمهورية، مستخدما كاميرا عالية الدقة؛ ووقف على وجود بعـض          تابعة  فيال  
الوقوف على كيفيـة    "؛ إذ تالحظ له وجود إضاءة بها على غير          من طاقم الرئاسة هناك   
والتيقن مما إذا كان وصولهم     "  المعتاد ، فطلب منه الحركى     Waveدلوف الطاقم إليها ،     
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عبر طائرة استقلوها فظل بالمقر التنظيمى يرقب هدفه وأمد مكلفه بما وقف عليه مـن               
  .معلومات 

ـ     ، وكمخط  ٢٠١٧وأنه فى غضون سبتمبر عام       صاد ط الجماعة لإلضرار باالقت
 النايل تاورز كتكليفه مـن      جته اضطلع برصد محيط أبرا    آالقومى للبالد واستهداف منش   

مسئوله وقف منه على معلومات أمد مكلفه بها تتعلق بكون ذلك المكان محاطًا بالعديـد               
   قوات الشرطة التى تتولى تأمينه عبـر ثـالث سـيارات           ممن كاميرات المراقبة، وقوا   

ووضع مخطط للتنفيذ باستهداف بسيارة مفخخة، وحددت أدوارهم؛ بـأن        . عشرة أفراد و
حتى يقفا على المكـان الـذى    " حسام"اضطلع المتهم بإعادة رصد األبراج هو والحركى      
  بتجهيز العبوة المفرقعة وجعلها   " ماجد"ستترك به السيارة المفخخة ، ويضطلع الحركى        

ق الثعبـان ليكـون    أيضا بمعاينة موقع بمنطقة ش    تهم  فى وضع االستخدام، ويضطلع الم    
" حـسام "مسرحا لتركيب العبوة المفرقعة بالسيارة آنفة البيان؛ على أن يضطلع الحركى           
  "ممـدوح "بقيادتها حتى شارع الرملة الذى يقع خلف أبراج النيل، ويـسبقه الحركـى              

  .مضطلعا بتأمين طريقه
   هو والمـتهم محمـود محمـد   ٤/١٠/٢٠١٧ لذلك المخطط، توجه بتاريخ    نفاذًاو

  ، واضـطلعا برصـد األبـراج، وكتكليـف مـسئوول     "حسام"هانى سعد قبالن حركى     
 التى مـن    - حمراء اللون    -مجموعته توجها لمنطقة صقر قريش، حيث وجدا السيارة         

  المزمع وضع المواد المفرقعة بها، وتمكن الحركى حسام من تشغيلها مستخدما مفتـاح            
   فـى يـوم    هولؤالذى كان قد استلمه مـن بقعـة حـددها لـه مـس             دبره له مرافقه، و   

وكتكليف األخير اضطلع بشراء مواد ستستخدم فى إعداد العبوة المفرقعة، عـاد             سابق،
التقيا بالحركى ماجـد،    والحركى حسام للمقر التنظيمى الكائن بمنطقة أبو عبده ، حيث           

 تمهيدا الستخدامها فى تنفيـذ     رفقة الحركى حسام بتجهيز العبوة المفرقعة      ريوتولى األخ 
  الواقعة، بينما اضطلع كتكليفه من مسئول مجموعته باالنتقـال لمنطقـة شـق الثعبـان         
  لمعاينة بقعة بها تكون مالذًا آمنًا لتجهيز المواد المفرقعة بالـسيارة وتوصـيل دائـرة              
  متفجيرها فانتقل إلى وجهته وأبلغ الباقين بخلوها من المـارة إلـى أن حـضرا المـته               

ماجـد  / محمود محمد هانى سعد قبالن بسيارة قيادته والمدبرة من قبل ورفقته الحركى           
  وجهزا بها العبوات المفرقعة وانطلق بها قائدها إلى محيط أبراج النايل تاورز وتمكـن             

  .من وضعها ببقعة االستهداف المحددة واوصل دائرتها الكهربائية وانصرف عنها 
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ا ألحد الشخصيات العامة المار بشارع مصطفى        ركب - كتكليفه   -وأنهى برصده   
  محمود بمنطقة المهندسين، ووقف على طبيعته وقوام سيارته وأمد مسئوله بمـا وقـف             

  .عليه من معلومات
. بالتحقيقـات " حـسام "محمود محمد هانى قـبالن حركـى        /  أقر المتهم  - ١٦

د العاملين بـالقوات    والتى تتولى تنفيذ أعمال عدائية ض     " لواء الثورة "بانضمامه لحركة   
المسلحة والشرطة وأعضاء الهيئات القضائية ورجال اإلعالم ومنـشآتهم االقتـصادية           
والحيوية والمنشئات العامة؛ بغرض إسقاط الدولة ومؤسساتها وقتال الحكومـة، وذلـك           
بتشكيل مجموعات تتولى تنفيذ تلك األعمال العدائية ومشاركته فى أحد األعمال العدائية            

ة وحيازته مواد مفرقعة واستعمالها وحيازته      ططت لها الحركة ضد أفراد الشر     ى خط الت
  أسلحة نارية وذخائرها وتلقيه دورات تدريبية فى كيفيـة اسـتخدام الـسالح النـارى              

  .واستخدام العبوات المفرقعة 
  رات المرئيـة للمجموعـات     لذلك بدوامه على مطالعـة اإلصـد       وأبان تفصيالً 

 ٢٠١٣ر شبكة المعلومات الدولية وأنه فى غضون يوليو عام          المسلحة بدولة سوريا عب   
" جيش محمـد  "سافر لدولة سوريا والتحق بإحدى المجموعات المسلحة المسماة جماعة          

وتلقى فى كنفها تدريبية عسكرية على كيفية استخدام الـسالح النـارى وشـارك فـى                
  ٢٠١٤ فى غضون عام أعقبها عودته للبالد  هناكنظام القائمالعملياتها العسكرية ضد 

كـريم  /  المتهم خوان جماعة اإل  وض تعرف على ع   ٢٠١٥أنه فى غضون عام     و
عوض سعد الدين وقف من خالل تعارفه على قناعة األخيـر بوجـوب قتـال أفـراد                 
الشرطة والقوات المسلحة وسعيه إلى االنضمام للمجموعات المسلحة المؤسـسة مـن            

كريم عوض سعد الـدين     / أعلمه المتهم  ٢٠١٧عام   وفى غضون يناير     خوانجماعة اإل 
بانضمامه إلحدى تلك المجموعات المسماة بحركة لواء الثورة التى تتولى تنفيذ أعمـال             

تهما وتوليه فى إطار انضمامه لهـا       آاد الشرطة والقوات المسلحة ومنش    عدائية ضد أفر  
ت دعواه  مسئولية تكوين مجموعات عنقودية تابعة لها حيث دعاه األخير لالنضمام والق          

تولى مـسئوليتها الحركـى عمـار    إلحدى مجموعاتها العنقودية التى     قبوالً لديه فانضم    
 "حركـى عبـد الـرحمن   "حسن والنضمامه علم من أعضائها المتهم أحمد محمد إمام جاد نجم      

 أغـراض   أنه فى إطـار تنفيـذ     و. زة  ـوالحركيين ماجد، ممدوح ، عبد العزيز ، حم       
ـ     ـلواء الثورة إع  الجماعة تولى مسئولى حركة      دادهم عبـر   ـداد أعضائها فكريـا بإم
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دروسا تضمنت ترسيخًا لعقيدة قتال أفـراد الـشرطة         " تلى جرام "برامج تواصل مؤمنة    
والقوات المسلحة وجدوى العمليات العدائية تجـاه النظـام القـائم ، وحركيـا باتخـاذ            

كليفات عبرهـا حيـث     أعضائها أسماء مغايرة واستخدام وسائل اتصال مؤمنة لتلقى الت        
أمده الحركى عبد العزيز عبر برنامج التلى جرام بوسائط الكترونية لترسـيخ قناعتـه              
بشرعية ما ينفذه من عمليات عدائية وأمنيا بأن انتقل كتكليفه مـن مـسئوله لمحافظـة                
اإلسكندرية التقى بها عضو الجماعة الحركى حمزة واتخذا من وحـدة سـكنية كائنـة               

  .تهم التنظيمية وأعده األخير لذلك تالفيا للرصد األمنى ءا مقرا لعقد لقابمنطقة المنتزه
ت االقتـصادية   آوأضاف أنه فى إطار تنفيذ العمليات العدائية باستهداف المنـش         

ه مسئول مجموعته الحركى عمـار      فبغرض إسقاط الدولة تحقيقًا ألغراض الجماعة كل      
فظة القاهرة  للمشاركة فى تنفيذ       بالسفر لمحا  ٢٠١٧حسن فى غضون شهر أكتوبر عام       

عملية نوعية أعلمه أنها عبارة عن استهداف باستخدام سيارة مفخخـة وذلـك بوضـع               
ذ باسـتخدام   نة ويليها عملية نوعية أخرى ستنف     سيارة مفخخة بجوار أحد األهداف المعي     

 أى الحركـى    - وربطـه    ٣/١٠/٢٠١٧ لذلك انتقل إليها بتـاريخ       نفاذًااألر بى جى، و   
أحمد إمام حركى عبد الـرحمن حيـث التقـاه بميـدان رمـسيس              /  بالمتهم   -عمار  

أحمد إمـام   / واصطحبه لوحدة سكنية كائنة فى ميدان أبو عبده، البساتينو أطلعه المتهم          
حركى عبد الرحمن على ما بداخل الوحدة السكنية من سـالح نـارى بندقيـة ناريـة                 

العدائى المزمع تنفيذه وذلك عقـب      ومسدس وعبوة مفرقعة أعلمه خاللها بطبيعة العمل        
أن أمدهما مسئول مجموعته الحركى عمار حسن عبر التليجرام بصور ألبـراج النيـل     

مـن الناحيـة   "سيتى من األقمار الصناعية كلفه خاللهـا باسـتهدافه بـسيارة مفخخـة       
االقتصادية ومدى تأثيره السلبى على االقتصاد القومى للبالد وأبـان لـه كيفيـة تنفيـذ      

  .لية عن طريق وضع سيارة مفخخة بجوار الباب الخلفى لألبراج العم
أحمد إمام حركى عبـد الـرحمن       / أضاف بتكليف الحركى عمار للمتهم والمتهم     

ا صباح يوم الثالثاء الساعة الـسادسة        لذلك توجه  نفاذًابرصد األبراج فى اليوم التالى و     
ريش، ثم استقال تاكسى    والنصف صباحا مستقلين سيارة ميكروباص إلى منطقة صقر ق        

أحمد إمام حركى عبد الرحمن للمتهم على الباب        / إلى أبراج النايل سيتى وأشار المتهم       
محل ارتكاز السيارة المفخخة موضع الهدف وهو الباب الخلفى الرئيسى لألبراج، ثـم             

ها فى تمركزات ثالثة يقـع األول فـى         إيااج محددا    له التمركزات األمنية لألبر    حأوض
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هة الخلفية لألبراج والثانى فى الطريق الجانبى بمحازتهمـا والثالـث فـى الجهـة               الج
األمامية لألبراج ثم عادا إلى الشقة الكائنة بمنطقة ميدان عبده وفى أعقـاب عودتهمـا               
غادر المتهم أحمد إمام حركى عبد الرحمن الشقة وعاد وبحوزته مفتـاحين لـسيارتين              

  .ما للمتهمإحداهما كيا واألخرى تيوتا وسلمه
ـ              ركى ـأضاف أنه فى أعقاب تسلمه مفاتيح السيارتان من المتهم أحمد إمـام ح

، أحمد إمام حركى عبد الـرحمن بمغـادرة العـين         / عبد الرحمن، كلف الحركى عمار المتهم     
وأبان الحركى عمار سبب ذلك التكليف وهو  قدوم الحركى ماجد ليلقـى المـتهم دورة          

  .فى تركيب العبوة المفرقعة 
أحمد إمام حركى عبـد الـرحمن الـشقة         / أضاف أنه فى أعقاب مغادرة المتهم     

حضر الحركى ماجد ملثم الوجه واستخرج العبوة الموضوعة بالشقة وهى عبارة عـن             
 سم نحاسية اللون ثم استطرد الحركـى ماجـد   ٣٠ سم وارتفاعها   ٣٥عبوة يبلغ قطرها    

 ١٣اتصالها بمؤقت زمنـى مدتـه       فى شرح كيفية توصيل الدائرة الكهربائية بالعبوة و       
  . دقيقة يحدث بمرورها االنفجار ةعشر

 توجـه   ٥/١٠/٢٠١٧أضاف أنه فى صباح اليوم الثالـث األربعـاء الموافـق            
أحمد إمام حركى عبد الرحمن إلى السيارة المصطفة بمنطقـة صـقر قـريش              /والمتهم

جربتهـا ، وفـى   وأبصرها سيارة من طراز دايو سماوى اللون وقام المتهم بقيادتهـا لت        
أحمد إمام حركى عبد الرحمن بشراء أسيتون،       / أعقاب ذلك كلف الحركى عمار المتهم     

 لذلك اشترى ما كلفه به الحركى عمار ثم عـاد           نفاذًاأكياس سوداء اللون، حبل غسيل و     
المتهم إلى العين الكائنة فى منطقة ميدان أبو عبده حيث كان الحركى ماجد فى انتظاره               

/ ة وفى ذلك الوقت توجـه المـتهم  ي كيفية تركيب العبوة والدائرة الكهربائليؤكد له شرح 
أحمد إمام حركى عبد الرحمن لمنطقة شق الثعبان الستطالع مـدى إمكانيـة تركيـب               
العبوة بالسيارة بتلك المنطقة استعدادا للتوجه عقب ذلك للهدف، وفى أعقاب ذلك التقـى        

بد الرحمن واتفقا على تركيب العبـوة فـى         أحمد إمام حركى ع   / الحركى ماجد بالمتهم  
  .السيارة بمنطقة شق الثعبان 

 تواصـل الحركـى     ٦/١٠/٢٠١٧وأضاف أنه فى صباح يوم الخميس الموافق        
أحمد إمام حركى عبد الرحمن عبر برنامج التليجرام وأرسل له خطة           / عمار مع المتهم  

أحمـد  /  المتهم والمتهم    التنفيذ موضحا دور كل فرد وقد حدد األدوار على نحو توليى          
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 لمنطقـة شـق     - أى المتهم    -إمام إحضار السيارة من منطقة صقر قريش ثم توجهه          
الثعبان لمقابلة الحركى ماجد لتركيب العبوة ثم توجه المتهم عقب ذلك لمكـان التنفيـذ               
فضالً عن انضمام الحركى ممدوح لألدوار وتوليه مسئولية تـأمين وكـشف الطريـق              

  .يب العبوة حتى مكان وضع السيارة فى منطقة النايل تاورز للمتهم عقب ترك
 لذلك وفى اليوم المحدد للتنفيذ نفذ كل منهم دوره تحديـدا واتجـه المـتهم      نفاذًاو

والحركى ماجد الساعة الثالثة صباحا لمنطقة شق الثعبان ووضع الحركى ماجد العبـوة           
فيـشة الكهربائيـة بـالبوردة      فى حقيبة السيارة وأعدها لتكون جاهزة على توصـيل ال         

الكهربائية واتجه بالسيارة إلى أبراج النايل تاورز حتى وصل الساعة السابعة والنصف            
صباحا وصف السيارة فى موقع التنفيذ وقام بتوصيل الدائرة الكهربائيـة عـدا سـلك               

 وغادر المكان عقـب     رهاااألمان الذى يحيل دون وصول التيار الكهربائى للعبوة وانفج        
بالغ الحركى عمار بإتمام عملية التوصيل إال أن العبوة لم تنفجر وذلك لعدم نزع سلك               إ

األمان فألح عليه الحركى عمار بالعودة لتصحيح توصيل العبوة ونزع سلك األمـان إال            
  .أن المتهم رفض وأبلغ بالواقعة 

فـارس  /  حركـى  -ض سـعد عـوض الحـداد        كريم عو /  قرر المتهم    - ١٧
 وعضويته ألسرة كفر الدوار والتى كان مسئولها عضو         خوانماعة اإل نضمامه إلى ج  اب

 شـارك الجماعـة     ٢٠١٣الجماعة سيد عرفة، وفى أعقاب الثالثون من يونيـة عـام            
ما أعقبت فضه من تجمهرات شارك معه عضو الجماعة عمـرو           وبتجمهراتها برابعة   

 تنفيذ أعمال عدائيـة   تتولىخوانعرفة والذى دعاه إلى االنضمام إلى مجموعة تابعة لإل  
مؤسسات الدولة وصوالً إلسقاط الدولة فانضم إليه وفى إطار ذلك ربطه األخيـر             ضد  

والتقائه به فى أعقاب تواصلهما حيث أعـده فكريـا          " راضى"عبر التليجرام بالحركى    
  .وأمده بما أسماه التأصيل الشرعى للعمليات النوعية 

 وانتظامه فى حـضور  ٢٠٠٩ منذ عام خوانوأبان تفصيالً بانضمامه لجماعة اإل   
ه ا يناير دعاه كـالً مـن صـديق   ٢٥ وفى أعقاب ثورة ٢٠١١الدورس الدينية حتى عام  

محمد عبد الحفيظ وبالل أبو المجد لالنضمام إليهما ومشاركتهم العمل السياسى تحـت             
رئاسة من يدعى رائد فاروق وهو مسئول الشباب فلبى دعائهم وشارك فـى فعاليـاتهم            

 دعاه سيد عرفه مسئول أسرة      ٢٠١٢ و ٢٠١١اضية والترفيهية وفى غضون عامى      الري
 لالنضمام إلى أسرته والتـى حـضرها كـالً مـن     خوانكفر الدوار التابعة لجماعة اإل    
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أشرف أبو شادى وعمروعبد السالم ومحمد محمود ومحمد عبد العزيز وأضاف بأنـه             
 شـارك فـى مـا أسـماه         وفى أعقاب فض تجمهرى رابعة العدوية وميدان النهـضة        

بالمليونيات بمنطقة كفر الدوار وتقابل خاللها مع كالً من يحيـى المـصرى ومحـامى         
يدعى عماد طلبه وأصدقائه أشرف أبو شادى ومحمد إبراهيم ومحمـد عبـد الحفـيظ               
وإبراهيم جاد اهللا وعلى جمعة وبالل أبو المجد وعلى أثر تصفية بعض المشاركين فـى   

ديه حماس ثورى دفعه لالشتراك فى مسيرات دورية مندده بفـض      اعتصام رابعة تولد ل   
 إبان مشاركته فى إحدى     ٢٠١٣االعتصام إلى أن تم القبض عليه فى شهر نوفمبر عام           

التظاهرات بشارع الحدائق رفقة كالً من إسالم عبد السالم ومحمود غريب وحبس لمدة             
ـ سنة وثالثة أشهر تعرف خاللها على بعض عناصر جماعـة اإل         مـنهم حـسن   وانخ

القصبى وطالل على ياسين وأخر يدعى أسامة وعقب خروجه من محبسه وفى شـهر              
 عمرو عرفه وتقابال وتطرقا فى      خوان تواصل معه عضو جماعة اإل     ٢٠١٥أبريل عام   

الحديث عن أحوال البالد ودعاه لالنضمام إلى لجان العمل النـوعى التابعـة لجماعـة              
ـ      خواناإل رق وتعطيـل مؤسـسات الدولـة لعـدم جـدوى        والتى تهدف إلى قطع الط

 دعاه لالنضمام إلى صـفوف العمـل   ٢٠١٥التظاهرات، وفى غضون شهر يونيو عام     
ل معه الحركى راضى وطلب مقابلتـه  ص توا٢٠١٥النوعى فلبى دعائه وفى نهاية عام       

ث عن الـدين  يفى محطة سيدى جابر بمحافظة اإلسكندرية وتقابل معه وتطرقا فى الحد          
نه أنه يعده إعدادا شرعيا تمهيدا إلشراكه فى العمل النوعى وأمـده بهـاتف              وتفطن ذه 

محمول ماركة سامسونج محمل عليه تطبيق التليجرام إلستخدامه فى التواصـل معـه             
ـ  ـنظرا لكونه أكثر سرية من البرامج األخرى وأوصاه بق         ة ـراءة بعض الكتـب الديني

بر التليجرام وتناقشا حول الكتب التـى       لعبد اهللا برغوثى ويحيى عياش وتواصل معه ع       
أوصاه بقرائتها وعما إذا كانت قد حققت بغيتها فى إقناعه بأن القائمين على حكم البالد                
هم فئة مرتدة والبد من مواجهتهم لخروجهم عن الحاكم الشرعى للـبالد وهـو محمـد       
 مرسى ثم أوصله بالحركى جالل والذى أكتشف أنه كان محبوس رفقته فـى غـضون              

 وقام باصطحابه إلى منطقة بمحافظة البحيرة وتلقى مع آخرين دورة عـن             ٢٠١٤عام  
 من المالحقة األمنية وتغيير مظاهرهم تفاديـا لـضبطهم          بروهاألمنيات تتلخص فى ال   

ل الشرعى للعمل النـوعى  يوتفادى ضبط الهواتف الخاصة بهم ودورة أخرى فى التأص       
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ته وعقب ذلك   ه الحاكم الشرعى ويجب مواج    تتلخص فى أن النظام القائم هو خارج عن       
  . ببعض الدورات هلمد) مبروك(بالحركى ) راضى(حركى أوصله ال

 بانـضمامه   - بالتحقيقـات    -مصطفى عبد النعيم درويـش      /  أقر المتهم  - ١٨
 تهدف إلى عدم االسـتقرار األمنـى بـالبالد          خوانلمجموعة مسلحة التابعة لجماعة اإل    

عت عكاشة محمد حركى حمزة، حيث ضمه إلـى إحـدى           طارق رف / بدعوة من المتهم  
  .المجموعات التى تتولى تصنيع العبوات المتفجرة 
 ارتبط نجلـه عبـد اهللا      ٣٠/٦/٢٠١٣وأبان تفصيالً لذلك بأنه فى أعقاب أحداث        

عبد اهللا أبو النيل ، محمـد جمـال         /  عرف منهم  خوانبمجموعة من أعضاء جماعة اإل    
حمد الدعوشى، يوسف محمد محمد الـسيد زهيـرى،         عبد الرحمن، محمد أبو رواش م     

رمضان فتحى عبد المقصود مرجان، محمد عبد الحفيظ، طـارق رفعـت وشـاركهم               
تظاهرات الجماعة وتوفى فى إحدى تلك التظاهرات فى منطقة األلف مـسكن بتـاريخ              

   .٢٠١٤ يناير ٢٥
يارتـه  ح أنه في أعقاب وفاة نجله، دأب أصدقاء نجله سالفى الذكر علـى ز          صأف

بحانوته لمواساته وللشد من أزره ، واستمرت زيارات كل من طارق رفعـت ومحمـد          
   .٢٠١٧عبد الحفيظ حتى بداية عام 

 وأثناء التقائه بكل من طارق رفعـت حركـى          ٢٠١٧أضاف أنه فى بداية عام      
ا عليـه تكـوين تنظـيم مـسلح         رضحمزة ومحمد عبد الحفيظ بالحانوت الخاص به ع       

 خـوان ظام الحاكم القائمة على اعتقاالت وقتـل شـباب جماعـة اإل    لمواجهة سياسة الن  
، على أن يكون ذلك التنظيم علـى غـرار           للحكم وإعادة الرئيس األسبق محمد مرسى    

مثيله القائم بالثورة السورية، إال أنه اعترض على ذلـك مبـررا أن قـوات الـشرطة                 
 الوضـع فـى   والجيش فى مصر لن تسقط بسهولة وأن الوضع فى مصر مغاير عـن              

  .سوريا
 عرض عليه كل مـن طـارق        ٢٠١٧أضاف أنه فى غضون شهر فبراير عام        

رفعت  ومحمد عبد الحفيظ تأسيس ذلك التنظيم بهيكل أسموه بالخاليا، بحيـث يتكـون               
التنظيم من عدد من الخاليا يكون لكل خلية مسئول وعدد من األفراد ولكل فـرد اسـم                 

التنظيم بنظام الخاليا وتـولى طـارق رفعـت         حركى واتفقا سالفى الذكر على تأسيس       
 . لذات المجموعة والحركـى هـشام      - أى المتهم    -مسئولية مجموعة التصنيع وضمه   
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 كلفه طـارق رفعـت حركـى حمـزة      ٢٠١٧ح أنه فى غضون شهر مارس عام        صأف
بتصنيع هيكل معدنى من الصاج على شكل متوازى مستطيالت بأبعاد حددها لـه األول    

 لذلك قام المتهم بشراء الخامات الالزمـة        نفاذًا سبب تصنيعه إياها و    دون أن يوقفه على   
  .للتصنيع ونفذه واستلمه األول من المتهم فى الحانوت الخاص به 

أضاف أنه فى غضون ذات الشهر كلفه طارق رفعت حركى حمـزة بتـصنيع              
سبع هياكل أخرى بذات مواصفات الهيكل األول، وذلك بغرض إجراء تجارب علـيهم             

 لذلك صنع   نفاذًاضوء تسليح التنظيم وأمده بالمبالغ المالية الالزمة لشراء الخامات و         فى  
 ثـالث هياكـل فـى الحـانوت        ون أسبوع واستلم األول منه    ـبع هياكل فى غض   ـالس

  .الخاص به
أضاف أنه فى غضون نفس الشهر كلفه طارق رفعت حركى حمـزة بتـصنيع              

لشكل واألبعاد المطلوبة للهيكلـين وكـذا       هيكلين لعبوات وأمده برسومات موضحا بها ا      
 لذلك صـنع الهيكلـين      نفاذًابالمبالغ المالية المطلوبة لشراء الخامات الالزمة للتصنيع و       

بالمواصفات واألبعاد المطلوبة فى غضون أربعة أيام واستلمهم األول منه فى الحانوت            
ون شهر أبريل    على سبب تصنيعهم أفصح أنه فى غض        المتهم الخاص بالمتهم ولم يقف   

 كلفه طارق رفعت بتصنيع هياكل لعبوات وأمده برسومات موضـحا بهـا             ٢٠١٧عام  
األشكال والمواصفات واألبعاد المطلوبة وكذا المبالغ المالية الالزمـة لـشراء خامـات         

 لذلك صنع الهياكل باألشكال واألبعاد المطلوبة إال أن األول لم يأخـذهم             نفاذًاالتصنيع و 
  .وفه على سبب استخدامهم وأضاف بعدم وق

 طارق رفعت بتصنيع هيكل عبوة مكون       هأضاف أنه فى غضون ذات الشهر كلف      
من ثالث قطع وأمده برسومات موضحا بها األشكال واألبعاد المطلوبة وكـذا المبـالغ              

 لذلك صنع الهيكل فى غضون أربعة أيـام       نفاذًالشراء خامات التصنيع و    لالزمةاالمالية  
 لم يستلمه وأمده بمبلغ ألفى جنيه كراتب شهرى مقابل تنفيذ ما يوكل إليـه              إال أنه األول  

  .من تكليفات الحقه 
 كلفه طارق رفعت حركى حمـزة       ٢٠١٧أفصح أنه فى غضون شهر مايو عام        

بتصنيع هيكل عبوة على هيئة حاوية وأمده برسومات موضحا بها األبعاد والمقاسـات             
ع ذلك الهيكل بمواصفات خاصة لتسمح بتخزين       المطلوبة، مضيفًا أن الغرض من تصني     

وانتـواء   كيلـو جـرام      ٥٠أو مصدرها تصل إلى     مواد متفجرة لم يقف على طبيعتها       
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 اللـذين يـتم   خـوان التنظيم إجراء بعض التفجيرات فى الدولة انتقاما لشباب جماعة اإل 
كـم ، إال    قتلهم واعتقالهم ظلما دون وجه حق وإلعادة الرئيس األسبق محمد مرسى للح           

أنه لم يقف من طارق رفعت حركى حمزة على طبيعـة أو نطـاق تلـك التفجيـرات                  
 لـذلك قـام بتـصنيع    نفاذًا بتكاليف خامات التصنيع المطلوبة و هأمدوأضاف بأن األول    

الحاوية وسلمها لطارق رفعت حركى حمزة فى سيارة حمراء اللون لـم يقـف علـى                
  .طرازها 

مده طارق رفعت حركـى حمـزة بهـاتف         أفصح أنه فى غضون ذات الشهر أ      
دامه والتواصل  محمول ماركة أركوس محمل عليه تطبيق التليجرام وأعلمه بكيفية استخ         

ه بأن يكون أى تواصل الحق فيما بينهما من خالل ذلـك التطبيـق              ايإمن خالله، مكلفًا    
  .واتخذا المتهم أسم حسين كاسم حركى له 

أمده طارق رفعت حركى حمـزة       ٢٠١٧أضاف أنه فى غضون شهر مايو عام        
ـ         ٥٠بسخان كهربائى سعة     تخدم كعبـوة  س لتر وكلفه بإعداده وتفريغه مـن محتـواه لي

 لذلك أعد السخان الكهربائى وسلمه لألول فى غضون خمس أيـام مـن              نفاذًامفرقعة و 
  .التكليف 

 طارق رفعت حركى حمـزة    ه كلف ٢٠١٧أفصح أنه فى غضون شهر يونيو عام        
 الستخدامه كعبـوة مفرقعـة      ه لتر وكلفه بإعداده كسابق    ٥٠ائى سعة   بإعداد سخان كهرب  

  . وسلمه لألول فى الحانوت الخاص بالمتهم هإعداده كسابقب  لذلك قامنفاذًاو
أضاف أنه فى غضون ذات الشهر كلفه طارق رفعت حركى حمـزة بتـصنيع              

ماليـة  مبـالغ   ت موضحا بها شكل الهياكل وكـذا ب       اأربع هياكل لعبوات وأمده برسوم    
 لذلك صنع الهياكل بالمواصفات المطلوبة وسلمها       نفاذًا التصنيع و  الالزمة لشراء خامات  

  .لألول بالحانوت الخاص بالمتهم 
 طارق رفعت حركى حمـزة      ه كلف ٢٠١٧أفصح أنه فى غضون شهر يوليو عام        

بتصنيع علبه من الصاج كمثيالتها المثبتة على الدراجات البخارية الخاصـة بمحـالت             
 نفاذًاطعمة وأمده بالمبالغ المالية الخاصة لشراء الخامات طالبا منه سرعة تصنيعها و           األ

  .لذلك أعدها  خالل يومين واستلمها األول من األخير فى الحانوت الخاص باألخير 
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غضون ذات الشهر كلفه طارق رفعت حركى حمزة بإعداد سبع          فى  أضاف أنه   
ها مواصفات الهياكل وأشـكالها وأبعادهـا       هياكل اسطوانية وأمده برسومات موضحا ب     

  . لذلك قام بتصنيعهم كالمواصفات المطلوبة نفاذًاو
ذات الشهر ربطه طارق رفعت حركى حمزة بـالحركى         فى غضون   أفصح أنه   

 لذلك حضر له الحركى هشام فى       نفاذًاى كيفية إعداد وتصنيع الهياكل و     لهشام لتدريبه ع  
ليمه كيفية تصنيع وإعداد الهياكل إال أن األخير لم         الحانوت الخاص بالمتهم وبدء فى تع     

  .يلتزم بالحضور للحانوت 
 تواصل معه طـارق رفعـت   ٢٠١٧أضاف أنه فى غضون شهر أغسطس عام      

حركى حمزة من خالل تطبيق التليجرام وأرسل له صورة لسخان كهربائى وكلفه منـه             
 ٣٥ يونيفيرسال سـعة     إعداد أخر كسابقيه وأمده الحركى هشام بسخان كهربائى ماركة        

 لذلك صنع السخان الكهربائى وأعده وتركـه        نفاذًالتر إلعداده ليستخدم كعبوة مفرقعة و     
  .فى حانوته حيث ضبط بالحانوت الخاص به 

 كلفه طـارق رفعـت حركـى        ٢٠١٧أفصح أنه فى غضون شهر سبتمبر عام        
المواصـفات   مكعب خشبى بأبعاد ومواصفات مختلفة وأمده بتلك      ١٢حمزة بإعداد عدد    

 لذلك أعـد    نفاذًاوالمبالغ المالية لشراء الخامات الخشبية الالزمة إلعداد تلك المكعبات و         
أضاف أنـه   . المكعبات األثنى عشر وسلم بعضهم لحركى هشام وأخرين لحركى حمزة         

فى غضون ذات الشهر كلفه طارق رفعت حركى حمزة بإعداد سبع هياكـل لعبـوات               
من جزئين كل منهما بأبعاد مختلفة وأمـده بمواصـفات     على أن يكون كل هيكل مكون       

 لذلك أعدهم المتهم بالمواصـفات      نفاذًاوأبعاد الهياكل وكذا مبالغ مالية لشراء الخامات و       
واألبعاد المطلوبة حتى أستلمهم الحركى هشام من الحانوت الخـاص بـالمتهم دون أن              

  .يقف على سبب تصنيعهم 
 تواصل معه حركى حمزة عبـر  ٢٠١٧م أفصح أنه فى غضون شهر أكتوبر عا     

بقيه وكذا إعداد عصا    اام وكلفه بإعداد سخان كهربائى يستخدم كعبوة كاس       رتطبيق التليج 
 كتكليـف الحركـى     -خشبية برأس مدببه بأطوال معينة أمده بها ثم أمده الحركى هشام          

 وكـذا   لذلك أعد المتهم السخان الكهربـائى كـسابقيه  نفاذًا بالسخان الكهربائى و -حمزة
  .العصا الخشبية وسلمهم المتهم للحركى هشام فى الحانوت الخاص بالمتهم 
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 تواصل معه طارق رفعت حركى حمزة عبـر         ٤/١١/٢٠١٧أضاف أنه بتاريخ    
تطبيق التليجرام واستفسر منه عن إمكانية تثبيت سخان كهربائى بداخل حقيبـة سـيارة     

يبة فأمده بها األول وأخبره األخيـر       خير طلب أبعاد الحق   وأمده بصور للسيارة إال أن األ     
 لذلك سلمه الحركى هشام سيارة من طراز بـى أم دبليـو بيـضاء               نفاذًابإمكانية ذلك و  
  . إلعدادها لتثبيت السخان الكهربائى إال أنه تم ضبطه ٥/١١/٢٠١٧اللون بتاريخ 

أضاف أنه قبيل ضبطه تواصل مع الحركى حمزة طالبا منه مبلغ مالى، فربطـه    
ى هشام بكل من حركى الدكتور بهيج والحركى عصام اللذان أرشداه عن العقـار   الحرك

 شارع النصر من شارع الشيشينى الطابق األرضى حيث وجد بها مبلـغ     ١٠الكائن فى   
  .الفين جنيه تحصل عليهم

بالتحقيقات بانـضمامه   " حركى عمر "محمد حسين سيد فرج     /  أقر المتهم    - ١٩
والتـى  " لواء الثـورة  "ألحد مجموعاتها المسلحة المسماة    ، وعضويته    خوانلجماعة اإل 

تتولى تنفيذ أعمال عدائية ضد رجال الجيش والشرطة إلسقاط نظـام الحكـم القـائم،               
وبتلقيه دورات فى كيفية تصنيع واستعمال العبوات المفرقعة ، وبتصنيعه كميـة مـن               

ه لدولة السودان عبر    المواد المفرقعة أمد بها أخرين من أعضاء الجماعة ، وبسبق تسلل          
  .الحدود هربا من المالحقات األمنية 

 وانتظامه لـذلك    ٢٠٠٨ منذ عام    خوانوأبان تفصيالً لذلك بانضمامه لجماعة اإل     
بإحدى أسرها ببلدته، وبمشاركته المستمرة بتجمهرات الجماعة المختلفة ومنها تجمهـر           

تعرفـه لـذلك بعـضوى      و" االنقالب العـسكرى  "رابعة العدوية فى أعقاب ما أسماه ب      
الجماعة نور رجب الكومى، فارس اإلسالم رجب الكومى، وبأنه فى غـضون شـهر              

بمحافظـة القليوبيـة ،     " العقـاب الثـورى   " أتهم بالقضية المعروفة ب    ٢٠١٥مايو لعام   
 فـى   - بمركز قليوب    خوان مسئول جماعة اإل   -محمد رأفت   / وباستعانته لذلك بالمدعو  

سودان هربا من مالحقته أمنيا ، وبأنه فـى غـضون شـهر             تسهيل تهريبه إلى دولة ال    
 تمكن من الهرب رفقة عضوى الجماعـة        - وبمساعدة األخير    - ٢٠١٥أغسطس لعام   

بكر أحمد مرسى ، حسن شافعى عبر الدروب الصحراوية إلى دولة الـسودان حيـث               
ن عبـد الـرحم   / استقر بها لمدة ثالثة عشر شهرا تعرف خاللها على عضو الجماعة            
، وبعودتـه   خـوان والذى قرر له بسبق انضمامه لمجموعات العمل النوعى لجماعة اإل         

محمد هاشم، وبتواصـله    /  بمساعدة المدعو  ٢٦/٩/٢٠١٦لمصر بذات الطريقة فى يوم      
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عبد الرحمن عبر برنامج المحادثـات    /  مع المدعو  ٢٠١٧فى غضون شهر مارس لعام      
االنضمام إلحدى مجموعات العمـل النـوعى     طالبا منه المساعدة فى     " تليجرام"المؤمنة  

ميـدانى  ب خوانداخل مصر انتقاما من أفراد الشرطة وثأرا لموتى تجمهرات جماعة اإل          
كتكليف األخير، ومن ثـم     " عمر"النهضة ورابعة العدوية ، وباختياره اسما حركيا لنفسه       

ـ " لـواء الثـورة   "انضمامه إلحدى مجموعات العمل النوعى المسماة        ة لجماعـة   التابع
سـقاط نظـام    والتى تتولى تنفيذ أعمال عدائية قبل رجال الجيش والـشرطة إل      خواناإل

الحكم القائم، وبعلمه أن جماعة لواء الثورة ينقسم هيكلها إلى ثالثة لجان األولى تختص              
بالرصد، والثانية تختص بالتصنيع والثالثة بالتنفيذ، وأن كل لجنة تتبعها عدة مجموعات            

/  الحركـى    - بخالفـه    -م كل منها ثالثة أفراد، وأن مجموعته ضـمت          عنقودية تض 
رمضان، واضطلع بمسئوليتها تباعـا كـل مـن         / ناصر، والمدعو / حمزة ، والحركى  

آدم، وأضاف بعلمه اعتـزام قيـادات   / سيف، الحركى   / مبروك، والحركى   / الحركى  
عد تمام إعداد وتجهيـز      ب ٢٠١٨حركة لواء الثورة بدء عملياتهم العدائية فى مطلع عام          

  .أعضائها 
وأنه جرى إعداده فكريا بتلقيه ملفات تحوى تأصيالً شـرعيا الغـراض تلـك              
المجموعات ، وأمنيا بتلقيه دورات فى أمن االتصال واالنتقاالت والـسواتر والـسكن،             

حمزة دورات نظرية وعملية فى تصنيع المتفجرات أعقباهـا         / وأنه تلقى من الحركى     
 - صاعق للتفجير وذلك بوحدة سكنية كائنة بمنطقة النوبارية ، وأنـه             ٢٥دد  بتصنيع ع 

اضطلع الحقًا بتدريب الحركى ناصر على كيفية تصنيع تلك المواد عمليا بذات الوحدة             
  . كتكليف الحركى أدم -السكنية 

وكما اتخذت مجموعة العمل النوعى تلك العديد من المقـرات التنظيميـة لعقـد            
راتهم التدريبية ولتصنيع المواد المفرقعة وإخفاءها فيها، ذكر منهـا وحـدة          لقاءاتهم ودو 

 ببطاقة تحقيق شخصية    رهااسيف باستئج /  كلف من الحركى     -سكنية بمدينة النوبارية    
 كلـف مـن     - ، وأخرى بزهراء مصر القديمـة      -أحمد شمس أمده بها األخير      / باسم

محمد السيد، وكـذلك مزرعـة   / اسم ببطاقة تحقيق شخصية برهااأدم باستئج/ الحركى  
/ للدواجن بقرية أم الشعور بمركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ كلـف مـن الحركـى              

مبروك بمعاينتها مسبقًا للبت فى صالحيتها كمقر لتصنيع المفرقعات وذلك فى حـضور   
  .رمضان والذى انتهت إلى موافقته بشأن صالحيتها / المدعو
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  ،سـيف / تلك المجموعة اعتمد فى تمويلها على ما أمدها به الحركـى             وأن   -
مبروك من أموال ومقرات تنظيمية وسيارات ومـواد وأدوات   / أدم، والحركى / الحركى

  .لتصنيع المفرقعات 
أدم تسلم  / وأضاف أنه فى إطار إنضمامه لتلك المجموعة وكتكليفه من الحركى           

قرب من كوبرى النوبارية تحوى مـوادا لتـصنيع   فضى اللون بال " النسر"سيارة ماركة   
ـ ومـن ثـم ا    المفرقعات نقل محتواها للوحدة السكنية الكائنة بمنطقة النوبارية          خدمها تس

بـذات  " األرصولد المفرقعة"حمزة فى تصنيع ثمانية كيلو جرامات من مادة  / والحركى  
ة كيلـو جرامـات   هشام بست/ الوحدة على فترات متتابعة، وأنه أمد من يدعى الحركى         

  .منها عبأها بعلبة حديدية تسلمها منه
/ رمضان حركـى  /  اضطلع والمدعو  ٢٠١٧وأنه فى غضون شهر سبتمبر لعام       

 كيلو جرامـا مـن مـادة األرصـولد        ١٣ بتصنيع   - كتكليف الحركى مبروك     -ناصر
  . وذلك بالمزرعة الكائنة بمركز الحامول -المفرقعة 

 نقـل   - كتكليفه من الحركى مبروك    - ٢٠١٧وأنه فى غضون شهر أكتوبر عام       
 التى صنعها مسبقًا من محل      - كيلو جرام من مادة أرصولد       ١٣ -كمية المواد المفرقعة  

 كيلـو جـرام مـن مـادة         ٢ -تصنيعها بالمزرعة الكائنة بالحامول وكذا كمية أخرى        
بزهـراء   من الوحدة السكنية الكائنة بالنوبارية إلى الوحدة السكنية الكائنـة            -أرصولد  

  .مصر القديمة 
/  سـلم الحركـى      - كتكليف الحركى مبـروك      - ٣٠/١٠/٢٠١٧وأنه فى يوم    

 بنطـاق الطريـق الـدائرى       - كيلو جرام أرصولد     ١٥ -ناصر كمية المواد المفرقعة     
  .بقليوب 

ـ        / وأضاف بعلمه عن طريق الحركى       طلع أدم بأن المواد المفرقعـة التـى اض
ات عدائية ضد الجـيش والـشرطة بمطلـع عـام           يلمخدم فى ع  تبتصنيعها ونقلها ستس  

٢٠١٨.  
 - نقل سـيارة ماركـة  - كتكليف الحركى مبروك    - ٢/١١/٢٠١٧وأنه فى يوم    

 بيضاء اللون من منطقة مسطرد إلى مخرج الطريق الـدائرى بقليـوب ،        -بى أم دبليو  
  .حازم هو من تسلمها من حيث تركها / علم منه الحقًا بأن من يدعى الحركى 
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، " حـسين : "محمد المتـولى عـوض المتـولى ، حركـى           /  المتهم  أقر - ٢٠
"  وعضويته بإحدى مجموعاتها المسلحة المـسماة      خوانبالتحقيقات بانضمامه لجماعة اإل   

التى تتولى تنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد الشرطة بغرض إسقاط الدولة،           "حركة حسم   
خر من أعـضاء المجموعـة   وتلقيه فى إطار ذلك تدريبات عسكرية فى كنفها، وقتله وآ    

ـ / أحمد حسين، وشروعه وآخرين من أعضائها فى قتل الـضابطين           / الضابط   اء ـبه
  .أبو الخير، وضياء عطية، وحيازته وإحرازه ألسلحة نارية وذخائرها 

 ، وانتظامه بإحدى أسرها، وتلقيه      خوانوأبان تفصيالً لذلك بانضمامه لجماعة اإل     
 ، ٢٠١٣لى منهاج الجماعة، وفى أعقاب من يونيو لعـام     فيها دروسا تثقيفية وتربوية ع    
سعد الشيخ شارك هو ووالده بتجمهر الجماعـة بميـدان          / وكتكليف من عضو الجماعة   

رابعة العدوية، وبتظاهراتها التى أعقبت فضه بمركـز شـربين؛ ولتأسـيس جماعـة              
ة ضـد   عمال عدائي  لمجموعات سميت بمجموعات العمل النوعى تتولى تنفيذ أ        خواناإل

ت العامة بغرض إشاعة الفوضى بالبالد وصوالً إلسقاط نظام الحكم          آالمؤسسات والمنش 
 ٢٠١٤فضل العاصى انضم إلحداها فى غضون عام        / القائم؛ وكتكليف عضو الجماعة   

أيمـن  / ة، وتولى مـسئوليتها عـضو الجماعـة         يبنطاق مركز شربين بمحافظة الدقهل    
دين محمـد ، محمـد العـسقالنى، شـريف          بالل محم / دويدار، وضمت خالفه المتهم   

  .هويدى، محمد صفوت، ومحمد حورية
وأضاف أن مجموعة العمل النوعى تلك قد ارتكبت العديد من الوقائع التخريبية؛            
كقطع طريق كفر الغاب بشربين ، حرق أعمدة اإلنارة بكوبرى شربين العلوى، وحرق             

  .أحد أبراج الكهرباء بقرية العيادية بمركز شربين 
كما رصد أعضائها محمد حورية، محمد صفوت، وفـضل العاصـى المجنـى             

أحمد حسين، وذلك بتتبع خط سيره حال غدوه ورواحه تمهيدا لقتله بدعوى إلقائه             / عليه
وفى أحد لقاءاتهم اتفقوا على اسـتهدافه        القبض على أعضاء الجماعة بمركز شربين ؛      

توجه فى اليوم التالى للقـائهم صـوب         لذلك   نفاذًابعبوة متفجرة توضع أسفل سيارته، و     
مسكن المجنى عليه مستقالً سيارة عضو المجموعة محمد صفوت، والذى كان حـائزا             

أيمن دويـدار ،  : لعبوة مفرقعة قد أعدها سلفًا، وقد رافقهم عضوى المجموعة اآلخرين         
ومحمد حورية، وإذا وصلوا للمكان آنف البيان فشل مسعاهم إذ ارتـاب المـارة فـى                

  .مرهم؛ فالذوا فرارا أ
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محمد صفوت قد دبر سالحا ناريا وأخفاه بأرض زراعيـة          / وأضاف أن المتهم    
فضل العاصى، وقد أعقب ذلك ضبط األخير ، وعلى األثر هاتفه األول            / مملوكة للمتهم 

وطلب منه تسليم ذلك السالح لوكالء عنه، فالقى طلبه قبوالً لديه، والتقى اثنـين مـن                
  .السالح المذكورذويه وسلمهم 

 المتوفى محمـد محمـد كمـال وضـع          خوانوأضاف بتولى قيادى جماعة اإل    
مخططات العمل النوعى، والتى تتولى استهداف الشرطة ومنشآتها والمنـشآت العامـة            
بعمليات عدائية وصوالً إلشاعة الفوضى بغرض إسقاط الدولة وذلـك بـدعوى قتـال              

ضرورة القتال تنفيذًا ألغـراض الجماعـة؛   الشرطة ألعضاء الجماعة؛ ولقناعته بذلك و  
 المـسلحة والمـسماة     خـوان  إلحدى مجموعات جماعة اإل    ٢٠١٧انضم بمنتصف عام    

أحمد رزق  / بنطاق مركز شربين بمحافظة الدقهلية تولى مسئوليتها المتهم       " حسم"حركة  
علـى محمـود    / والنضمامه لها علم من أعضائها المتهمين       " سعيد"محمد عطية حركى  

  " .سمعه"، محمود عطا على متولى حركى " مايو"إبراهيم حركىمحمد 
تـضمنت لقـاءات تثقيفيـة    دورات  وأضاف بإعداد أعضاء الجماعة فكريا بعقد       

لترسيخ قناعتهم بشرعية ما ينفذوه من عمليات عدائية، وحركيا باتخاذ أسـماء حركيـة         
، خشية الرصـد    " متليجرا"صل اآلمن بين أعضائها عبر برامج محادثات مشفرة         اوالتو

 ؛ وعـسكريا بتلقـى عناصـرها تـدريبات     - حسين-األمنى، حيث اتخذ اسما حركيا   
ودورات على كيفية استخدام األسلحة النارية وتركيبها، وذلك بأراٍض زراعيـة نائيـة             
بمحافظة الدقهلية ؛ وأن هذه المجموعات قد اتخذت مقرات تنظيميـة لعقـد لقـاءاتهم                

ولتخزين وإخفاء األسلحة النارية والذخائر فيها ومالذًا آمنًا لها ذكر          ودوراتهم التدريبية   
وأضاف باعتماد أعضاء   . من بينها حانوتًا كائنًا بشارع عودة بشربين بمحافظة الدقهلية        

أحمد رزق محمـد عطيـة مـن        / المجموعات تلك فى تمويلها على ما أمدها به المتهم        
لحة وذخائر، ودراجات نارية ، وهواتـف  ، وأسال قدرت بنحو اثنى عشر ألف جنيه    أمو

  .خلوية 
أحمـد  /  قد جرى تعرفـه بـالمتهم   ٢٠١٧وأبان تفصيالً لذلك أنه فى مطلع عام        

، وفـى إطـار   خـوان رزق ؛ إذ التقاه خالل نشاط تربوى نظمته إحدى أسر جماعة اإل   
عليه قتل  ة أخرى، فطرح    رة التى ارتكبتها المجموعة آنفة البيان التقاه م       يالعمليات العدائ 

 بمـا سـبق وأن تـوافر لديـه مـن            - أى المتهم    -ه  أأحمد حسين، فأنب  / المجنى عليه 
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ن التحاقه بمجموعة العمل النوعى األولى، فرصـداه بمقـر عملـه            امعلومات بشأنه إب  
المنصورة، ووقفا على مواقيت غـدوه      بمحافظة  البمركز شربين وبمنزله القريب لمبنى      

جيئة وذهابا، فعقدا العزم علـى قتلـه، وانتهيـا إلـى            ها  كلورواحه ، والطرق التى يس    
 التى تقلـه بقيـادة أحـد    - ربع نقل حمراء اللون-استهدافه حال عبور سيارة الشرطة  

 إذا سـيرغم قائـدها      - مطبا صناعيا مقاربا لقرية بداوية     -أفراد الشرطة ببقعة حدداها     
/ م فعلتهم، وقـسم المـتهم  على تهدئة السرعة بذلك الموضع، وأعد خطة للهرب بعد تما 

أحمد رزق محمد عطية أدوارهما بأن كلفه بقيادة دراجة نارية أمده بها ليتولى قيادتهـا               
 بقتل المجنى عليه ببندقيته اآللية التـى        - أى المتهم أحمد رزق      -على أن يضطلع هو     

 ٢٠١٧ مساء يوم الثالث والعشرين من رمـضان لعـام           دبرها سلفًا ؛ وكاتفاقهما تقابال    
أحمد رزق محمد عطية حامالً     / بمنطقة شربين ، فقاد الدراجة النارية ومن خلفه المتهم        

بندقية آلية، واتجها نحو كوبرى توريل الموصل لمدينـة المنـصورة عبـر الطريـق               
الشرقى، وكمنا للمجنى عليه منذ الثامنة والنصف مساء وحتى التاسعة مساء، ومـا أن              

قد تلثما، وانطلقا خلف سيارته التى كان يقودهـا فـرد           الح أمام ناظريهما حتى لحقاه و     
شرطة حتى قرية بداوى، وإذ صعد المطب الصناعى وهدئ السرعة حـاذ بالدراجـة              
قيادته يمين السيارة حيث يجلس الضابط بجوار قائدها، فاقترب منها حتـى فـصلتهما              

ق محمـد  أحمـد رز / عنها مسافة تقارب النصف متر من الخلف، وإذ ذاك أبرز المتهم      
عطية سالحه وأطلق عدة أعيرة نارية صوب الضابط، فاتجه قائـد الـسيارة يـسارا،               

أحمد رزق محمد عطية جلسته بأن صار فى        / فسارع بالدراحة حتى سبقه، فغير المتهم     
مواجهة السيارة ، ثم أمطرها بوابل من الرصاص، قاصدين قتل المجنى عليـه ومـن               

 فرارا سالكين دروبا زراعية قادتهم لقطعـة أرض         معه، وما أن أتما جرمهما حتى الذا      
  .مغطاة بالحشائش أخفيا فيها أداة فعلتهم، وعاد كل منهما لمسكنه 

ليف مجموعتـه المـسلحة     ك وكت ٢٠١٧وأضاف أنه فى غضون  أغسطس عام        
أحمـد  / بتنفيذ عملية عدائية خارج محافظة الدقهلية لتشتيت قوات األمن، التقى المـتهم           

 اختيارهما على ارتكاب واقعة بمدينة دمياط الجديـدة لقربهـا        وقعية، و رزق محمد عط  
بهاء أبو الخير، بمقر عمله بقوات      /  لذلك رصدا المجنى عليه    نفاذًامن محل سكنهما ، و    

األمن المركزى، وبمسكنه بالمدينة التى استهدفاها، ووقفا على مواقيت غدوه ورواحه ،            
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ه ، وانتهيا إلى استهدافه حـال       لتفعقدا العزم على ق   ها جيئة وذهابا ،     كلوالطرق التى يس  
 التى تقله بقيادة أحد أفراد الشرطة ببقعة حدداها         - بيضاء اللون    -عبور سيارة الشرطة  

 خطة جرمهما، وكيفية هربهما، وقـسما األدوار     ا فى المنطقة المواجهة لمسكنه؛ وأعد     -
أحمد رزق محمد عطيـة     /  المتهم ؛ بأن يضطلع بقيادة دراجة نارية أمده بها       .فيما بينهما 

 على أن يـضطلع     - دربه على استخدامه بأرٍض فضاء       -ليتولى قيادتها حامالً مسدسا     
دبرهـا سـلفًا؛ ويقتالنـه       بحمل بندقيتـه اآلليـة التـى         - أى المتهم أحمد رزق      -هو

  .بسالحيهما
 عند مدخل قرية أبو غالـب بمدينـة     ١٩/٨/٢٠١٧وكاتفاقهما تقابال صبيحة يوم     

أحمد رزق محمد عطيـة  / ياط، فقاد الدراجة النارية حامالً مسدسه ومن خلفه المتهم        دم
ـ حامالً بندقيته، واتجها أسفل منزل المجنى عليه بدمياط الجديدة، إال أنـه قـد انتابته       ا م

حالة من القلق وخشى افتضاح أمرهما، فهرع إلى قرينه وطلب منه الفرار، فلباه وفـرا          
ا فيها سالحيهما ، واتفقا على معاودة الكـرة    ألرٍض زراعية أخفي  دربا أوصلهما   سالكين  

 ى، بـذات الموضـع الـذ      ٢٠/٨/٢٠١٧فى اليوم التالى، وكاتفاقهما تقابال صبيحة يوم        
تقابال به فى اليوم السابق، واتجها لمسكن المجنى عليه فوصاله نحو الـساعة الـسابعة             

أحمد رزق محمد   / ى أمطره المتهم  ا له وما أن استقل سيارته حت      نفكمصف صباحا،   والن
أن قائد السيارة قد ابتعد بها للخلف، فـتمكن      عطية بوابل من الرصاص قاصدا قتله، إال      

 هـو اآلخـر     - أى المتهم    -المجنى عليه من النزول منها وبادله إطالق النيران، فقام          
لـسيارة،  بإطالق نيران مسدسه صوبه حتى تمكنا من الفرار بعد أن أحدثا إصابة قائد ا             

  . كل إلى مسكنه راعية أخفيا فيها سالحيهما وتفرقوسلكا طريقًا قادهما ألرض ز
 ، وكتكليف مجموعته المـسلحة  ٢٠١٧وأنهى أنه فى غضون شهر ديسمبر لعام    

أحمد رزق محمد عطيـة بـالقرب      / بتنفيذ عملية عدائية بمدينة المنصورة، التقى المتهم      
 ضياء عطية، بمحـل خدمتـه األمنيـة أمـام           /من جامعة المنصورة ، ورصدا اللواء     

الجامعة، وبمسكنه الكائن بشارع الزراعيين، ووقفا علـى مواقيـت غـدوه ورواحـه،          
والطرق التى يسلكها جيئة وذهابا، فعقدا العزم على قتله، وانتهيا إلى اسـتهدافه حـال               

د  التى تقلـه بقيـادة أحـد أفـرا        - طراز بيجو خضراء اللون      -عبور سيارة الشرطة    
أحمـد  /  وقسم المـتهم - كوبرى يقطع الشارع المؤدى لمسكنه -الشرطة ببقعة حدداها   
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المجنـى  على محمود برصد سـيارة      / رزق محمد عطية أدوارهم بأن يضطلع المتهم        
محمد المتولى بقيـادة دراجـة      /  الجريمة، ويضطلع المتهم   عليه ببقعة قريبة من مسرح    

 - أى المتهم أحمد رزق      - مسدسا على أن يقوم هو     نارية أمده بها ليتولى قيادتها حامالً     
/ بحمل بندقيته اآللية التى دبرها سلفًا، ويقتالنه بسالحيهما، علـى أن يكـون المـتهم                

ا حامالً حقيبة معبأة بمواد لإلسـعافات       ممحمود عطا بانتظارهما ببقعة أخرى قريبة منه      
الً دراجة نارية أمـده بهـا        ومستق -أحمد رزق وسلمه إياها     /  دبرها المتهم    -األولية  
  .أيضا 

 ٩/١/٢٠١٨أحمد رزق محمـد عطيـة عـصر يـوم           / وكاتفاقهم تقابل والمتهم  
بمنطقة شربين، فقاد الدراجة النارية حامالً مسدسه ومن خلفه قرينـه حـامالً بندقيتـه،     

محمود عطا فى طريقهما صوب المجنى عليه، فاستقل رفقتهما إلـى أن            / وقابال المتهم 
على محمود قـد اتجـه صـوب        / ق المنصورة شربين  فى حين كان المتهم       نزل بطري 

ـ              هـو   نكوبرى طلخا، ووصل إلى وجهته نحو الساعة الثانية والنصف مـساء، وكم
أحمد رزق للمجنى عليه نحو ساعة ونصف الساعة حتـى وردهمـا اتـصال        / تهمموال

سـيارته حتـى    على محمود الذى أخبرهما خالله بقرب مجيئه، وما أن أبصرا           / المتهم
أحمـد رزق صـوب     /  ذاك أطلق المتهم   مينها بمسافة تقدر بنحو متر، وإذ     حاذاها من ي  

المجنى عليه أربع طلقات قاصدا قتله، إال أن البندقية أصابها عطل حـال دون إطـالق         
مزيد من الطلقات ، ففرا من مسرح جرمهم، وأخفيا سالحيهما بالحانوت التنظيمى آنف             

  .البيان 
بالتحقيقات، " سمعة/ حركى"محمود عطا على المتولى خطاب    /لمتهم   أقر ا  - ٢١

التى تتولى تنفيذ عمليات عدائية ضد أفـراد        " حسم" وحركة   خوانبانضمامه لجماعة اإل  
  .الشرطة، وتلقيه لذلك تدريبات عسكرية على استخدام األسلحة النارية 

 خـالل    مـن  ٢٠١٥ فـى عـام      خوانوأبان تفصيالً لذلك بانضمامه لجماعة اإل     
انتظامه فى إحدى أسرها التابعة لمركز شربين محافظة الدقهليـة بـدعوة مـن أحـد                

مصطفى رمضان عبد اللطيف؛ فالقت تلك الدعوة قبـوالً لديـه، وقـد             / أعضائها هو 
رمضان عبد اللطيف، وقد    / انخرط لذلك تباعا فى أنشطتها التى ترأسها عضو الجماعة        

، وعلى محمود محمـود إبـراهيم       " حسين/ حركى"لى  محمد متو / من  علم من أعضائها كالً     
  " .مايو/ حركى "جعيبة
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وأضاف بأنه على إثر قناعته بضرورة قتال أفراد الشرطة انتقاما مـنهم لفـض              
محمـد  / بدعوى من عضوى الجماعـة    " حسم"تجمهرى رابعة والنهضة؛ انضم لحركة      

 شهرى  ن فى غضو  "مايو/ حركى"وعلى محمود إبراهيم جعيبة   " حسين/ حركى  "متولى  
 بغرض تنفيذ العمليات النوعية التـى تـستهدف قتـل ضـباط             ٢٠١٧أكتوبر ونوفمبر   

سعيد / الشرطة؛ فالقت تلك الدعوى قبوالً لديه، وقد علم من أعضائها من يدعى حركى            
  .الذى تولى إصدار التكليفات له، كما علم بتواجد أحد أعضائها خارج البالد 

محمد / وكة تحصل على هاتف محمول من المدع      وفى إطار انضمامه لتلك الحر    
" تليجـرام "هم باستخدام برنامج المحادثـات    نلتسهيل التواصل بي  " حسين/ حركى"متولى  

كما تلقى تدريبا من محمـد متـولى        . سمعة/ سعيد اسما حركيا هو   / واختار له حركى    
دادا لتولى   على قيادة الدراجات البخارية استع     ٢٠١٧فى أوائل ديسمبر    " حسين/ حركى"

ط الشرطة، عالوة على تلقيه تـدريبين       ابقيادتها حال تنفيذهم  أية عملية عدائية ضد ض        
 بـأرض  ٢٠١٧مبر على فك وتركيب واستخدام األسلحة النارية فـى منتـصف ديـس          

ابتداء بتدريبه علـى اسـتخدام      " حسين/ حركى"اضطلع محمد متولى   زراعية نائية؛ إذ  
تدريبه تباعا تدريبه على استخدام بندقيـة آليـة فـى           سعيد  / مسدس ، ثم تولى حركى      

  .حضور األول 
سـعيد  /  من حركى٢٠١٨وأضاف بأنه قد تلقى تكليفًا فى التاسع من شهر يناير          

على مقربة من مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية       " حسين/ حركى"بلقائه ومحمد متولى    
قيبة ظهر داكنـة اللـون ودراجـة        لتنفيذ إحدى العمليات العدائية بها، وسلماه حينها ح       

بخارية غير التى يستقالنها، وكلفاه بانتظارهما، فنفذ ما كلف به حتى عـادا إليـه بعـد      
  " .ة أمن الدقهليةيريالضابط بمد"اء الدين عطية يض/ استهداف اللواء 

 بانضمامه لجماعة   - بالتحقيقات -بالل محمدين محمد أحمد     /  أقر المتهم    - ٢٢
والتـى  " رباكنهاك واإل مجموعات اإل " ته إلحدى مجموعاتها المسماة   يو ، وعض  خواناإل

قاط نظام الحكـم، وباضـطالعه      سإتتولى تنفيذ عمليات تخريبية للمرافق العامة بهدف        
وبعض أعضاء مجموعته بتخريب خطوط توصيل المياه الممتدة بقرية بـساط التابعـة             

 بنطـاق   اار للبـضائع مـار    لمركز شربين محافظة الدقهلية، وبالشروع فى تعطيل قط       
مركز شربين، وبالشروع فى تخريب سيارتين بمرآب محكمة شربين ، وبرصد إحـدى   

ـ    حدأادى بمركز شربين تمهيدا لتفجير      شركات الغاز الكائنة بقرية اله     از ـ خطـوط الغ
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محمود اليمانى سيارتى شرطة بـالحى األول بمدينـة دميـاط           / وبتخريبه والمتهم  بها،
  .الجديدة 

ية، وانتظامـه   إخوان لنشأته بأسرة    خوانن تفصيالً لذلك بانضمامه لجماعة اإل     وأبا
عرفه لذلك بأعضاء الجماعـة كـل   بإحدى أسرها ، ومشاركته فى أنشطتها المختلفة، وت      

 محمود هاشم ، أحمد مطاوع ، وأحمد زيادة ، السيد سـراج، باإلضـافة لـشقيقه    :من  
اعة المختلفة ومنها تجمهرهم بميـدان      عمر محمدين محمد، ومشاركته بتجمهرات الجم     

اإلنهاك  "ةرابعة العدوية، وبعضويته إلحدى المجموعات التابعة لجماعة اإلخواة المسما        
 والتى تتولى تنفيذ أعمال تخريبية للمرافق العامة وافتعال األزمات إلسقاط           -" واإلرباك

 -سئوليتها وضمت   أيمن دويدار م  /  والتى تولى عضو الجماعة    -نظام الحكم فى البالد     
 محمد حورية، محمد صفوت، محمد أحمد العسقالنى، ماجد شـنن، فـضل             -خالفهما  

  .السعيد، محمد المتولى ووالده، شريف هويدى 
وإن تلك المجموعة اتخذت من مسكنى المتهمين أيمن دويدار، وشريف هويـدى            

  . التخريبية  مقرين تنظيميين لعقد لقاءاتهم وإعداد مخططاتهم-بقرية بساط بشربين 
عته بتنفيذ عـدة    وأنه فى إطار انضمامه لتلك المجموعة اضطلع وأعضاء مجمو        

 إذا غدا رفقة المتهمين أيمن دويدار وشريف        ٢٠١٤م فى مطلع عام     عمليات كانت أوله  
 إلى أرض زراعية بنطاق قرية البساط بمركـز         - مستقلين دراجته البخارية     -هويدى  

اسورة حديدية تستخدم للرى مستخدمين فى ذلك فأس        شربين ، هنالك خرب األخيرين م     
  .أيمن دويدار / حديدى حمله المتهم

وأنه بعد قرابة شهر من عمليتهم السابقة خططوا إلى تعطيل قطار بضائع قـادم              
لمنصورة فى اتجاه مدينة دمياط مرورا بمركز شربين وذلك بوضـع جـسم          امن مدينة   

انقالبـه، ووزعـوا األدوار فيمـا بيـنهم         صلب بخط سيره أعلى القضبان ليؤدى إلى        
 لمخططهم التقى المتهمين محمـد المتـولى ووالـده بـالطريق          نفاذًاكاتفاقهم المسبق، و  

 "لـة جمن"ان بحوزة األخيرين جـسم حديـدى   السريع بالقرب من مركز شربين حيث ك   
  .م وضعه المتهم محمد المتولى بالمكان المتفق عليه، إال أنهم أخفقوا فى تحقيق مراده

وأنه بعد قرابة شهر أيضا من العملية السابقة خطط وأعضاء مجموعته لتخريب            
سيارتين اعتادتا التوقف بمرآب محكمة شربين وذلك بإضرام النار  فيهما ردا على مـا           

 عليـه   التى تنزل بالمتظاهرين المضبوطين هناك، ووقـع االختيـار        " األحكام الظالمة   " أسماه
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 لمخططهم أمدهم المتهم أيمـن دويـدار بمـواد معجلـة            نفاذًا، و ماجد للتنفيذ   / والمتهم
وقصدا  إلى مبتغاهم ، إال أن تواجد سيارات وأفراد بمحيط المحكمـة             " بنزين"لالشتعال

وأنه بعد مـا يقـرب مـن    . هدفتين حال دون إتمام جريمتهما    تسرتين الم ثم رواح السيا  
ريف هويدى، محمد المتـولى إلـى       ثالثة أسابيع من العملية السابقة قصد والمتهمين ش       

إحدى مواسير الغاز الخاصة بشركة غاز مصر بمركز شـربين فـى محاولـة مـنهم              
  .لتفجيرها، إال أن إفتقادهم ألداة للتنفيذ حال دون اتمامهم جريمتهم 

وأنه علم بعقد أعضاء مجموعته النية على استهداف ضـابط شـرطة بمباحـث      
عه بالقبض على عدد من أعضاء جماعـة         الضطال -مركز شربين يدعى أحمد حسين      

ا أبـصره " بندقية خرطوش " سالح نارى    وذلك باستخدام    - وفض تجمهراتهم    خواناإل
حوزة المتهم أيمن دويدار، وأنه علم أيضا بسبق رصد المتهم محمـد صـفوت لـذات                

  .أيمن دويدار، وأنه علم الحقًا بمقتل الضابط المذكور / الضابط بتكليف من المتهم
محمـود اليمـانى    /  جمعته عالقة بعضو الجماعـة       ٢٠١٤ه فى نهاية عام     وأن

بالمدينة الجامعية بمدينة دمياط الجديدة، ومن ثم اتفاقهما على تخريب سيارتى شـرطة             
متوقفتين بورشة إلصالح السيارات بالحى األول بمدينة دمياط الجديدة وذلك ردا علـى             

هـا   زجاجة مآل  ا التفاقهما أعد  نفاذًامعة، و فض قوات الشرطة للمظاهرات الطالبية بالجا     
وقصدا إلى حيث السيارتين فجرا سـاكبين تلـك المـادة    " بنزين"بمادة معجلة لالشتعال  

  .عليهما مضرمين النيران فيهما ثم الذا بالفرار 
  " .حركى سمير األزهرى" رشاد محمد الشامى السيد سمير /  أقر المتهم - ٢٣
"  وعضويته بثالث مجموعـات لهـا أسـماها        خوانماعة اإل  بانضمامه لج  -بالتحقيقات  

والتى تهدف جميعا إلى إسـقاط      " لواء الثورة "ورابعة أسماها " مجموعات العمل النوعى    
نظام الحكم الحالى للدولة بارتكاب عمليات عدائيـة قبـل رجـال الجـيش والـشرطة        

عتـصامى رابعـة    والقضاء انتقاما وثأرا لدماء من أسماهم شهداء ثورة يناير وفـض ا           
العدوية والنهضة،  واشتراكه فى غالبية الفاعليات التى نظمتها الجماعة بمحـل إقامتـه      
وخارجه، واشتراكه فى العديد من األعمال العدائيـة التـى اضـطلع أعـضاء تلـك                

ت العامة والشرطية ، وتلقيـه  آ فى اتيانها قبل بعض المنش    - التى ضمته    -المجموعات  
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صد واألمن الشخصى والتأصيل الـشرعى، وحيازتـه أسـلحة          دورات تدريبية فى الر   
  .نارية وذخائرها 

 منذ الـصغر وانتمائـه ألشـبال        خوانن تفصيالً لذلك بانضمامه لجماعة اإل     باأو
الـسيد كـشك،    / الجماعة وانتظامه بعدد من أسرها كان مـسئولها عـضو الجماعـة           
وشـقيقه مـسعد    والنضمامه هذا وقف على أعضاء الجماعة كل من أحمد الجـوهرى            

الجوهرى، ومحمود عزام ، عمرو عبد ربه، عمرو عصام ، حسين العطار، وأنه فـى               
 - قـسم العقيـدة والفلـسفة        - التحق بكلية أصول الدين والدعوة       ٢٠٠٦غضون عام   

بجامعة األزهر بالمنصورة إذا انتظم بأسر الجماعة بالجامعة ، وتدرج فيها من محـب              
 يناير وتنفيـذًا للتكليفـات      ٢٥ وفى أعقاب ثورة     ٢٠١١د ، وفى غضون  عام       يإلى مؤ 

 والتى نقلها له مـسئول أسـرته حينهـا عـضو         -الصادرة من مكتب إرشاد الجماعة      
 بالنزول إلى مختلف الميادين للتجمهر والمطالبة بإسقاط النظام         - محمد بدر    -الجماعة  

وأضـاف  القائم حينها شارك فى العديد من التجمهرات فـى محافظـة المنـصورة ،               
أحمـد  /  للتكليف الصادر له من مسئول أسرته حينها عضو الجماعـة نفاذًا -بمشاركته  

 بتجمهرات الجماعة برابعة العدوية وميدان النهضة رفقة أعضاء فيهـا وقـف            -فتحى  
منهم على كل من حاتم رمزى، وأنس ممدوح  شوقى محمد، عمر زكريا عبد الحميـد                

نصور، عصام دالل،  السيد كشك وفـى غـضون          سيد أحمد، إبراهيم الكاتب، هانى م     
 بالعديد من   -أحمد فتحى   /  كتكليف عضو الجماعة     - شارك   ٢٠١٣شهر سبتمبر لعام    

 محـل إقامتـه     ححقتـه فبـار   تظاهرات الجماعة األمر الذى حدا بالجهات األمنية لمال       
محمد طـه، وأنـه ولتكليفـات       / خر بمدينة المنصورة رفقة عضو الجماعة     آمستأجرا  

والتى " لجان العمليات النوعية  " تم تشكيل ما سمى،      خوانت من قيادات جماعة اإل    صدر
تعمل فى إطار من التخفى وتضطلع بتنفيذ أعمال عدائية ضد قوات ومنشآت الـشرطة              

  .والمنشآت العامة وذلك بغرض إسقاط مؤسسات الدولة
/  جرى اتصال أعقبه لقاء بينه وعضو الجماعـة ٢٠١٣وفى غضون أواخر عام   

 التقى فيـه عـضوى      - مسئول الجماعة بمحل إقامته بقرية محل الدمنة         -عصام دالل 
 بتكليف صادر لـه مـن   -معاذ جمال وأحمد فوزى وكلف ثالثتهم من األول        / الجماعة

ـ   /  بلقاء قيادى الجماعة-مكتب الجماعة بالمحافظة   ا وعادل إمام فـامتثلوا، هنالـك التق
عادل إمام بتشكيل مجموعـات     /ن، وكلفوا من    أحمد الفى وأحمد أمي   / عضوى الجماعة   
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مقسمة إلى قسمين األول يضطلع أعضاؤه بحمل ألعاب نارية لتأمين أعضاء الجماعـة             
المشاركين فى التظاهرات باالعتداء على معترضيها من األجهزة األمنية أو غيرهـا ،             

همـة   تكـون م   - والذى أسماه مجموعات اإلرباك واإلنهاك االقتـصادى         -أما الثانى   
أعضاؤه حرق أبراج ومحوالت الكهرباء إلحداث شـلل اقتـصادى بالدولـة وصـوالً         

أحمـد األلفـى    /  لتلك التكليفات انضم وعضو الجماعـة      نفاذًاإلسقاط مؤسساتها، وأنه    
/ إلحدى المجموعات المكلفة بتأمين تظاهرات الجماعة فى حين أنضم أعضاء الجماعة          

راهيم الكاتب إلى إحدى مجموعات اإلربـاك       أحمد فوزى ومعاذ جمال وأحمد أمين وإب      
 ألغراض الجماعـة    نفاذًا -واإلنهاك تلك، وفى إطار انضمام األخيرين لتلك المجموعة         

 شاركهم التخطيط لحرق إحدى محوالت الكهرباء بقرية سالمون بمدينة المنصورة ،            -
 وقـصدوا  - جراكن بنزين - لذلك المخطط أعدوا حاويات مواد معجلة لالشتعال    نفاذًاو

مستقلين دراجتين ناريتين إلى محول الكهرباء المشار إليه سـلفًا بيـد أنـه حـال دون         
  .بلوغهم إياه مرور إحدى سيارات الشرطة بالقرب منهم 

 لتكليفـه مـن عـضو       نفاذًا و ٢٠١٤وأضاف أنه فى غضون شهر فبراير لعام        
 -  أعضاء الجماعـة  ألحد- تسلّمه منه  - جنيه   ٤٠٠٠٠عادل إمام سلّم مبلغ     / الجماعة

 بمحل إقامته بحى السيدة زينب بمحافظة القـاهرة وقـف الحقًـا    -لم يقف على هويته   
ت  إلمـداد أعـضاء مجموعـا   - شماريخ  - على الغرض منه وهو شراء ألعاب نارية      

  .تأمين التظاهرات بها
 بعـدما  -ىرضا دسوق/ ة دعى من عضو الجماع ٢٠١٤وفى غضون أواخر عام   

مؤسسات الدولة بغرض إسـقاطها     يل الشرعى للعمليات العدائية ضد      تناوال فكرة التأص  
 فقبـل وضـمته     - بمحافظة السويس    -نضمام إلحدى مجموعات العمل النوعى       لإل -

عبـد الـرحمن عبـد البـارى     ، " حركى ميمى"مصطفى حراجى   / وأعضاء الجماعة   
ـ   " حركى نجيب "، عادل يوسف  " حركى بودى " ولى األخيـر مـسئولية تلـك       حيـث ت
، وفى إطار انضمامه هذا اضطلع وأعضاء مجموعته بتنفيذ عمليات عدائيـة            مجموعةال

بجوار خط سكة حديـدى بمنطقـة العوايـد         - فجروها   -ذكر منها زرع عبوة صوتية      
 بجوار سيارة متوقفـة بمـرآب   -فجروها-بمحافظة السويس، وكذا زرع عبوة صوتية     

لى تنفيذهم عمليـات عدائيـة      بمنطقة اإليمان بالسويس، ووقف من أعضاء مجموعته ع       
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أخرى كإضرام النيران بسيارتين األولـى ميكروبـاص بمنطقـة الـصباح بالـسويس        
  .واألخرى خاصة بالشرطة بمنطقة الموشى بالسويس 

عمـر  /  دعى من عـضو الجماعـة        ٢٠١٣وأنه فى غضون شهر مارس لعام       
  ضـمته  - فقبـل    - لمجموعة عمل نوعى     لالنضمام" حركى عماد "زكريا عبد الحميد    

، عبـد   "  إسـالم "حركى  " حركى معتز " ، عمر " حركى سيد "محمد   /أعضاء الجماعة و
حيث تولى األخير مسئوليتها، وفى إطار انضمامه       " حركى محمود "الرحمن سيد أحمد،    

 كما أمدهم عـضو المجموعـة       ،" سعيد"سما حركيا، هو  التلك المجموعة إخطار لنفسه     
بندقية آلية ومـسدس مـن       - بجزء منه    -تاعوا   فإب ٥٠٠٠٠بمبلغ  " حركى سيد " محمد

إحدى تجار األسلحة بقرية ديم الشلت تمهيدا إلعداد أعضاء المجموعة لتنفيذ العمليـات             
العدائية فى إطار تحقيق أغراض الجماعة وأضاف أنه فى عضون شـهر مـايو لعـام      

ن على تكوي " حركى محمود "عبد الرحمن سيد أحمد     /  وقف من عضو الجماعة      ٢٠١٧
تهـدف لتحقيـق    " لواء الثورة " لمجموعات عمل نوعى متقدمة أسماها       خوانجماعة اإل 

ذات أغراض الجماعة بذات وسائلها وأضاف إليها استهداف األشـخاص مـن رمـوز        
الدولة ومسئوليها بعمليات قتل باألسلحة الناريـة والعبـوات الناسـفة ، فـدعاه األول               

 ذلك قبوله وجـرى انـضمامه لمجموعـة         لإلنضمام إلى أحد تلك المجموعات ، فالقى      
، محمـد   " حركى عماد "عمر زكريا عبد الحميد     /  أعضاء الجماعة    - خالفه   -ضمت  

حركـى  " ، عبد الرحمن سيد أحمد " إسالم"، حركى   " حركى معتز "، عمر   " حركى سيد "
وتولى األخير مسئولية تلك المجموعة إذ جرى تلقيه التكليفـات مـن أعـضاء     " محمود

عبـر تطبيـق    " شـيفا "، الحركـى    " مبروك" الحركى   -" حركى عبد العزيز  "الجماعة  
  " .تليجرام"المحادثات المؤمنة 

 دورات التأصـيل  توأضاف بإعداد عناصر تلك المجموعة فكريا حيـث عقـد         
الشرعى لترسيخ قناعتهم بشرعية ما ينفذوه من عمليات عدائية ، وحركيا باتخاذ أسماء             

" تليجـرام "أعضائها عبر برامج محادثات مـشفرة مثـل         حركية والتواصل اآلمن بين     
، " تـرو كربـت  "، وبرامج لتشفير الملفات والمعلومات وتلقى التكليفات منها ،       " الين"و

وعسكريا بحضورهم دورات فى األمن الشخصى وكشف التعقب من الجهات األمنيـة            
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 القائمين علـى   وكذا رصد المنشآت واألشخاص المراد استهدافها بعمليات عدائية ، وأن         
  " .بالل"س ، وحركى أن"دريسهم بتلك الدورات هما حركى ت

راتهـم  ووأن هذه المجموعة اتخذت العديد من المقرات التنظيمية لعقد لقاءاتهم ود  
التدريبية ، وذكر منها وحدة سكنية ببلدة أم الروضا بمحافظة دمياط ، وغرفـة بحـى                

  .ينة جمصة الجامعة بمدينة المنصورة ، ووحدة سكنية بمد
كما اعتمدت مجموعة العمل النوعى تلك فى تمويلهـا علـى أمـوال ومقـرات        

  " .عبد العزيز"حركى / تنظيمية وفرها وأمدهم بها عضو الجماعة 
 تكليفات متتاليـة    - وباقى أعضائها    - تلقى   ةلتلك المجموع وفى إطار إنضمامه    

/ لها من عـضو الجماعـة        كان أو  -" تليجرام"ثات  د عبر برنامج المحا   -من مسئوليها   
 فـى إطـار   - عمليات عدائية قبلها ذبرصد أية أهداف تصلح لتنفي   " عبد العزيز 'حركى  

عبد الرحمن سـيد    /  لذلك التكليف نقل عضو الجماعة       نفاذًا و -تحقيق أهداف الجماعة    
 عن اإلعـداد لترحيـل بعـض        - لمصدر التكليف    -معلومات  " حركى محمود "أحمد  

خالد عـسكر والمحكـوم     /  وعلى رأسهم من يدعى      - خوانة اإل  من جماع  -المتهمين  
إلى سجنى وادى النطرون وبرج العـرب وذلـك         عليهم باإلعدام من سجن المنصورة      

تمهيدا الستهداف مأمورية الترحيل بعملية عدائية ومن ثم تهريب المتهمـين ، وعليـه              
يد أحمد سـيارة    عمر زكريا عبد الحميد ، عبد الرحمن س       / استأجر عضوى المجموعة    

ها وأمدا بنتيجة الرصـد الحركـى       اوتتبعا خط سير إحدى سيارات الترحيالت ورصد      
، كما كلف هو من األخير بجمع وتأكيد المعلومات         " ماتليجر"عبر برنامج   " عبد العزيز "

 لذات التكليف تواصـل مـع شـقيقة أحـد           نفاذًاالواردة عن مأمورية الترحيل تلك ، و      
 المزمع ترحيلهم ووقف منها على حقيقة وجـوده         -ة لديه سلفا     والمعلوم -المسجونين  

بسجن المنصورة واعتزام ترحيله وآخرين ، ثم أمد مصدر التكليف بمـا جمعـه مـن                
علـى  " عبد العزيـز  "المعلومات وقفوا من الحركى     معلومات ، إال أنه ولعدم اكتمال بعض        

  .رفض قيادات الجماعة تنفيذ تلك العملية 
 -" تليجـرام " عبر برنـامج  - الثانى فصدر ألعضاء المجموعة أما عن التكليف  

برصد خط سير إحـدى سـيارات التـرحيالت         " مبروك"حركى  / من عضو الجماعة    
 باإلعدام من سجن الزقـازيق إلـى سـجن          محكوم عليه المزمع إقاللها أحد المتهمين ال    
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فيـذه ذلـك    عمر زكريا عبد الحميـد بتن     / العقرب بالقاهرة ، وعلم من عضو الجماعة        
التكليف إذ استأجر سيارة انتقل بها لموقع خط سير سيارة الترحيالت ورصده ثم أمـد               

  .مصدر التكليف بما جمعه عنها من معلومات 
عمـر زكريـا عبـد      / وعن التكليف األخير قرر بوقوفه من عضو المجموعة         

جماعة عبد الرحمن سيد أحمد على تلقيه من عضو ال        / الحميد بتلقيه وعضو المجموعة     
 -ومضمونه رصد خط سير المستشار حسن فريد        " تليجرام"عبر برنامج   " شيفا"حركى  

 ذهابا لمقر عمله بالمحكمة الكائنة بمعهد أمناء الشرطة وإيابا          -رئيس محكمة الجنايات    
بتنفيذهما ذلك التكليف ورفع نتـائج الرصـد        منه  منه تمهيدا الستهدافه وقتله ، كما علم        

  .يف ذاته تلك لمصدر التكل
عمـر  / وأنهى بأنه فى أعقاب ذلك التكليف األخير علم بضبط عضو المجموعة        

 وذخـائر بمـسكنه     - بندقيتين آليتـين     -إخفاءه أسلحة نارية    بزكريا عبد الحميد وكذا     
عبد الرحمن سيد أحمد للتحصل عليها وإخفاءها ومـن         / فتواصل مع عضو المجموعة     

 بمـسقط  - دون علمه بمحتواها    -اها بمسكن شقيقه     منه وأخف  - أى المتهم    -ثم تسلمها   
  .رأسه بقرية محل الدمنة 

 - ماجد   - كاتساال   -نادر  "ثروت شعبان ربيع رحيم حركى      /  أقر المتهم    - ٢٤
 وعـضويته   خـوان  بإنضمامه لجماعـة اإل    - بالتحقيقات   -"  إسماعيل -موالى محند   

ولى تنفيذ عمليات عدائية ضد     التى تت " حركة حسم "بإحدى مجموعاتها المسلحة المسماة     
القضاة وأفراد الجيش والشرطة والمنشآت العامة ؛ بغرض إسقاط الدولة ، وتلقيه فـى              
إطار ذلك تدريبات عسكرية فى كنفها ، وتمويله إياها بإمدادها بمواد مفرقعة وأسـلحة              
وذخائر ، وبما جمعه من معلومات بشأن رصده وغيره مـن أعـضائها لـبعض مـن         

ولة والقضاة وأفراد الجيش والشرطة والمنشآت العامة ، وقتله وآخرين مـن            قيادات الد 
/ ى ، والشروع فى قتل مجندى الشرطة      عصام صبرى المتول  / أعضائها لمجند الشرطة    

محمود جمال محمد ، إبراهيم عبد الفتاح محمد ، وشريف الجارحى حافظ ، وحيازتـه               
  .وإحرازه لمواد مفرقعة وألسلحة نارية وذخائرها 

هـرات  مجوأبان تفصيالً لذلك أنه فى أعقاب الثالثين من يونيو قد شارك فـى ت             
ـ  بميدان رابعة العدوية وبتظاهراتها التى أعقبت فضه بن      خوانجماعة اإل  اق محافظـة  ط

 لمجموعات تتولى استهداف قيادات الدولة والقـضاة        خوانالفيوم ، ولتأسيس جماعة اإل    
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ة بعمليات عدائية وصوال إلشـاعة الفوضـى        وقوات الجيش والشرطة والمنشآت العام    
نفيـذًا ألغـراض الجماعـة ؛       بغرض إسقاط الدولة ؛ ولقناعته بذلك وضرورة القتال ت        

 المـسلحة والمـسماة     خـوان  إلحدى مجموعات جماعة اإل    ٢٠١٥نتصف عام   انضم بم 
معـاذ  / اق محافظتى الفيوم وبنى سويف ، تولى مسؤوليتها المـتهم           طبن" حسم"حركة  

، " تيتـو "، والحركـى    " عـادل إمـام   "، الحركى   " بيتر"وان مرسى حركى    جابر رض 
أحمد جمال على عبـد المحـسن حركـى    / نضمامه لها علم من أعضائها المتهمين  وال

، عبد اهللا عوض عبد القوى معـوض       " عمر"، سامح محمد جمعة حسين حركى       " هيما"
ع ـمد عبـد الـسمي  ، أح" محمد محمود"، أحمد محمد كامل سعيد حركى  " عمر"حركى  

، " حمـزة "، محمود عبيد محمد عبيـد حركـى         " سالم"عبد الفتاح عبد الرازق حركى      
، " مـاركو " الواحـد حركـى      مصطفى جمعة حسين بيومى ، عمر أبو بكر محمد عبد         

، محمود أحمد محمد عبد المنعم حركى       " ناصر"التواب محمد أبو بكر حركى      محمد عبد 
، أحمد جابر حسن جـابر  "صابر" عبد البارى حركى  ، عمار ياسر عبد التواب    " عاصم"

، "مـاجيكو "اب حـسين عبـد الغنـى حركـى          ، عالء الدين عبد التو    " طاهر"حركى  
 هشام مازن ، وائل ، سعيد ، أحمد ، ماجد ، خالد ، وليد ، شوقى ، فهد ،                    ،والحركيين  

  ، رائـد ، سـمير ، مـراد ،   رأفت ، على ، حسن ، سامح ، بركـات ، آدم ، نـاجح   
  .والمستر

وأضاف بإعداد أعضاء الجماعة فكريا بعقد دورات تـضمنت لقـاءات تثقيفيـة           
لترسيخ قناعتهم بشرعية ما ينفذوه من عمليات عدائية ؛ وحركيا باتخاذ أسماء حركيـة              

، " التليجـرام ، والثيرمـا    "والتواصل اآلمن بين أعضائها عبر برامج محادثات مشفرة         
 نادر ، كاتساال ، ماجـد ، مـوالى          -خذ أسماء حركية    الرصد األمنى ، حيث ات     خشية

ا بتلقى عناصرها تدريبات ودورات على كيفية اسـتخدام   ؛ وعسكري-محند ، إسماعيل    
                األسلحة النارية وتركيبها ، وتصنيع المواد المفرقعة ؛ وفى إطار ذلـك حـضر لقـاء

، " ناصـر "رى حركى   عمار ياسر عبد التواب عبد البا     /  وكل من المتهم     هتنظيميا جمع 
، حيث درب على كيفية استخدام األسـلحة الناريـة     " آدم"، والحركى   " ناجح"والحركى  

  .اآللية تفكيكًا وتركيبا 
وأن هذه المجموعات قد اتخذت مقرات تنظيمية كمالذ آمن لها ولعقـد لقـاءاتهم        

ة والـذخائر فيهـا     التنظيمية ودوراتهم التدريبية وإخفاء المواد المفرقعة واألسلحة الناري       
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ة الفيوم ؛ األولى بقرية مناشى الخطيـب  ظذكر من بينها وحدتين سكنيتين كائنتين بمحاف     
  .ة ظقرية بجيج بذات المحافواألخرى بقرية سنوفر ، وكذلك أرضا زراعية كائنة ب

لـى مـا أمـدها بـه        وأضاف باعتماد أعضاء المجموعات تلك فى تمويلهـا ع        
، أحمد جمال على عبـد المحـسن        " بيتر"مرسى حركى   معاذ جابر رضوان    / المتهمين
، محمد عبد التواب محمد أبو      " عمر"، سامح محمد جمعة حسين حركى       " هيما"حركى  

مراد من مواد مفرقعة وأسلحة وذخائر ، ومـا وفـره           ، والحركى   " ناصر"بكر حركى   
مـن  " رائد"، الحركى   " فهد"، الحركى   " ناجح"مصطفى أبو بكر، والحركى     / المتهمون

مقرات تنظيمية، عالوة على ما أمدها هو به من مواد مفرقعة ؛ ومعلومات برصد مـا                
  .هو مزمع استهدافه 

 ، وفى إطار تنفيـذ العمليـات        ٢٠١٧وأضاف أنه فى غضون شهر يونيو لعام        
العدائية التى ارتكبتها الجماعة والتى تستهدف قتل أفراد الـشرطة تحقيقًـا ألغـراض              

" بيتـر "معاذ جابر رضوان مرسـى حركـى        / لدولة ؛ وضع المتهم     الجماعة بإسقاط ا  
مخططًا الستهداف سيارات الشرطة المارة بالطريق الرابط بين قريتى إطـسا وكيمـان      

مراد ، وهشام الطريق المـذكور ،  / بمحافظة الفيوم ؛ وكتكليفه عاين المتهم والحركيان  
 يسهل الهرب من خاللها حال      فوقفوا على وجود منزل مهجور به يتقدم منطقة زراعية        

 بذلك مكلفهم ؛ والذى أعد خطة تنفيذ جرمهم؛ فقسم أدوارهـم بـأن     فأنبأواتمام التنفيذ ،    
أحمد جمال علـى    / م يضطلع المتهم    ثتكون نقطة االلتقاء هى المسكن المهجور ، ومن         

برصد طريق الواقعة فـى اتجاهـه نحـو قريـة اطـسا ،       " هيما"عبد المحسن حركى    
برصده فـى  " ماجيكو" المتهم عالء الدين عبد التواب حسين عبد الغنى حركى     ويضطلع

نـسحاب  خالد برصد بقعـة اال  / اتجاهه اآلخر صوب قرية كيمان ، ويضطلع الحركى         
هشام ، مراد ، وحسن بإصابة هدفهم بأسلحتهم اآلليـة ؛           / على أن يضطلع الحركيون     

تقائهم ؛ وكمنـوا لقـوات الـشرطة    عدوا عدتهم ، وتوجهوا صوب بقعة ال  أوعلى األثر   
يال الخيبة ؛ فما زاد     ذمساء يرقبون مجيئها ؛ إال أنها لم تأت ؛ فعادوا أدراجهم يجرون أ            

إال تـصميما علـى ارتكـاب       " بيتـر "معاذ جابر رضوان مرسى حركى      / ذلك المتهم   
ـ     / فعلتهم؛ فأعاد تقسيم أدوارهم، بأن يضطلع المتهمان         ى محمود عبيد محمد عبيد حرك

برصـد طريـق الواقعـة فـى        " هيما"، أحمد جمال على عبد المحسن حركى        " حمزة"
برصـد  " ماجيكو"اتجاهيه ، ويضطلع عالء الدين عبد التواب حسين عبد الغنى حركى            



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠١٨ سنة یونیة ٢٠ فى )تابع( ١٣٩ العدد – الوقائع المصریة

 

١١٧

هـشام ،  /  والحركيـان  - أى المتهم معاذ جابر -ة االنسحاب على أن يضطلع هو   عبق
تهم آنفة البيان ؛ وكاتفاقهم إعادة الكـرة      طه بقتل أفراد الشرطة المزمع مرورهم بأسلح      و

مـراد وإذ وصـلوا   / ذاهبين نحو مسرح بغيهم؛ معدين أسلحتهم التى دبرها الحركـى         
انه نحو ساعتين ، إال أن مسعاهم قد خاب أيضا ؛ إذ            يلوجهتهم وكمنوا لهدفهم المزمع إت    

 معلـوم ، وأعـاد      أرجأ مكلفهم التنفيذ لميقات   فلم تعبر قوات الشرطة مسرح الواقعة ؛        
محمود عبيد محمد عبيـد     /  والمتهمان   - أى المتهم    -تقسيم األدوار ؛ بأن يضطلع هو       

" حـسن "، والحركـى    " عاصم"، محمود أحمد محمد عبد المنعم حركى        " حمزة"حركى  
، " هيما"بمهمة التنفيذ، على أن يضطلع المتهمان أحمد جمال علي عبد المحسن حركى             

 -مراد بسالح نـارى  / لرصد ؛ وكتكليف مسؤوله أمده الحركى     والحركى خالد بمهام ا   
مصطفى جمعة حسين بيـومى ،  /  ، فاحتفظ به صباح يوم الواقعة لدى المتهم       -هيكلر  

محمود أحمد محمد   / وفى المساء عاد إليه مسترجعا سالحه ، وهرع إلى مسكن المتهم            
سامح محمـد جمعـة   / لمتهم مستقالً دراجة نارية أمده بها ا    " عاصم"عبد المنعم حركى    

، وتوجها صوب بقعة التقائهم المحددة سلفًا ، فوجد قرنائه قابعين           " عمر"حسين حركى   
بالمسكن المهجور ، فتفرقوا كامنين لهدفهم وفق المخطط الموضـوع سـلفًا ؛ وإذ ذاك               

ه مكلفه بأن قوات الشرطة فى طريقها لمسرح الواقعة ، وبمضى نحو ساعة الحـت          أأنب
ن فـصلتهم  أهم مارة فى االتجاه المؤدى لقرية إطسا ؛ ومـا  ي للشرطة أمام ناظر   سيارة

محمود عبيد محمد عبيـد  /  المتهمان  اتقدر بنحو عشرين مترا حتى أمطره     عنها مسافة   
بوابـل مـن األعيـرة    " عاصم"، محمود أحمد محمد عبد المنعم حركى  " حمزة"حركى  

 السيارة حركتها حتى صارت فى مواجهـة        النارية قاصدين قتل من بداخلها ، فواصلت      
 بإطالق وابل من األعيرة النارية      - أي المتهم    -المنزل الكامنين به ؛ وهنا اضطلع هو        

 حتى تمكن قرينـاه مـن الفـرار ؛          - قاصدا إزهاق أرواح مستقليها      -صوب السيارة   
 أن قُتـل    فانسحبا عبر البقعة الزراعية الكائنة خلف المسكن ، ولحقهما مهـروالً بعـد            

، محمود جمال محمد  / ى عليهم   نصيب المج أعصام صبرى المتولى ، و    / المجنى عليه   
 الجارحى حـافظ ؛ وإذ فـروا أخفـوا أسـلحتهم            فإبراهيم عبد الفتاح محمد ، وشري     

وأضاف أنه فى غضون شـهر      . وا لمساكنهم   دبالمنطقة الزراعية سالفة الوصف ، وعا     
؛ " بيتـر  "معاذ جابر رضوان مرسـى حركـى      / تهم   ؛ وكتكليف الم   ٢٠١٧يونيو لعام   
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أحمد جمال علـى عبـد المحـسن حركـى     / اضطلع باستالم عبوة مفرقعة من المتهم      
  " .ماركو" بكر محمد عبد الواحد حركى وعمر أب/ ، وأمد بها المتهم "هيما"

 ، وفى إطار تنفيـذ مخطـط        ٢٠١٧ضون شهر أكتوبر لعام     غوأضاف أنه فى    
/ ، اضطلع هو والمـتهم      " تيتو"شآت العامة ، وكتكليف الحركى      الجماعة باستهداف المن  

ناجح ، وآدم بتفجير برج     / والحركيان  " حركى ناصر "محمد عبد التواب محمد أبو بكر       
للكهرباء كائن بالطريق الدائرى فى مدخل نحو قرية إطـسا ؛ بـأن توجهـوا صـوبه               

   .رهاافجووضعوا إلى جواره عبوة مفرقعة ، إال أن طارئا حال دون ان
 وفـى إطـار تنفيـذ مخطـط         ٢٠١٧وأضاف أنه فى غضون شهر أبريل لعام        

ـ معاذ جـابر ر   / الجماعة بالنيل من قيادات الدولة ، وكتكليف المتهم          وان مرسـى   ض
/ والمتوفى" هيما"عبد المحسن حركى    أحمد جمال علي    / ، كلف المتهمين    " بيتر"حركى  

وم لتحديد بقعـة صـالحة لـزرع عبـوة     ماجد زايد بمعاينة طريق طامية بمحافظة الفي     
مفرقعة بها تستهدف ركب وزير التموين المزمع مروره عبرها ، إال أنهما قـد ضـال                

أحمد محمـد  / طريق إيجاد تلك البقعة ، فُألغى التنفيذ ، وفى ذات اإلطار علم أن المتهم  
، قد جمع معلومات حـول محـافظ بنـى سـويف            " محمد محمود "كامل سعيد حركى    

، " بيتـر "معاذ جابر رمضان مرسى حركى      / كن التى يرتادها ، وأمد بها المتهم        واألما
  .وذلك تمهيدا الستهدافه 

وأضاف أنه فى إطار مخطط الجماعة الرامى إلى استهداف أفـراد الـشرطة ،              
معاذ جـابر رضـوان     /  كتكليف المتهم    - ٢٠١٧ضون شهر مايو لعام     غاضطلع في   

ن حركـى   أحمد جمال على عبـد المحـس      / متهمين   بتكليف ال  -" بيتر"مرسى حركى   
ماجـد  / ، والمتوفى   " ماجيكو"، عالء الدين عبد التواب حسين عبد الغنى حركى          "هيما"

زايد بزرع عبوة مفرقعة بطريق العزب بالفيوم ، وذلك استهدافًا لكمين أمنـى سـيمر               
/ م بها الحركـى      أمده -عليه ، فانتقلوا لبقعة عاينوها سلفًا ووضعوا بها عبوة مفرقعة           

   .رهاا إال أن طارئا حال دون انفج-عادل إمام 
أحمد جمال علـى عبـد المحـسن        / وأضاف أنه كتكليفاته ؛ اضطلع المتهمون       

 برصـد  ٢٠١٧وائل وشوقى فى غـضون فبرايـر لعـام    / ، الحركيان   " هيما"حركى  
سيارتين لضابطى شرطة حال مرورهما بمركز الفيوم ، وفى غـضون أبريـل لعـام               
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برصد ضـابط   " محمد محمود "أحمد محمد كامل سعيد حركى      /  اضطلع المتهم    ٢٠١٧
يق مركز ناصر بمحافظة بنى سـويف       نى بطر مبقطاع األمن الوطنى ، وبرصد كمين أ      

/ ، الحركيان " عمر"لقوى معوض حركى    عبد اهللا عوض عبد ا    / كما اضطلع المتهمون    
صحة النفسية بمحافظة المنوفية ،     فهد ، والمستر برصد ارتكاز أمنى بجوار مستشفى ال        

  .تمهيدا الستهدافه ، فأمد مكلفه بما آلت إليه وقائع الرصد تلك 
 هو والحركى حسن برصـد      ٢٠١٦وأنهى أنه اضطلع فى غضون ديسمبر لعام        

معلومات حول أحد أفراد الشرطة يعمل بمركز شرطة الفيوم ، وذلك تمهيدا السـتهدافه         
عة المقبوض عليهم ، وأمد مكلفه بما آل إليـه الرصـد ،             بدعوى تعذيبه ألعضاء الجما   

ـ حـسين    سامح محمد جمعة  / وفى ذات اإلطار اضطلع هو والمتهم        " عمـر "ركى ـح
برصد بقعة بمحافظة أسيوط تمهيدا لزرع عبوة مفرقعة بها تستهدف سيارة شرطة مـن     

  .المزمع مرورها بها 
عمـر المـصرى ،     "ى   جمعة حسين بيومى حرك    د سامح محم   أقر المتهم  - ٢٥

 وعضويته بإحـدى    خواننضمامه لجماعة اإل  ا ب - بالتحقيقات   - "جاك ، فداء ، وياسين    
التى تتولى تنفيذ عمليات عدائية ضد القوات       " حركة حسم "مجموعاتها المسلحة المسماة    

المسلحة والشرطة والمنشآت العامة ؛ بغرض إسقاط الدولة ، وتلقيه فـى إطـار ذلـك           
فى كنفها ، وتمويله إياها بنقله إليها مواد مفرقعة وأسـلحة وذخـائر             تدريبات عسكرية   

 .بية ، وحيازته ألسلحة نارية وذخائرها إرهاوذلك بقصد استخدامها فى ارتكاب جرائم 
 لمجموعات  خوان ، ولتأسيس جماعة اإل    ٢٠١٦ عام   نوأبان تفصيالً لذلك أنه فى غضو     

جـيش والـشرطة والمنـشآت العامـة        مسلحة تتولى استهداف قيادات الدولة وقوات ال      
بعمليات عدائية وصوالً إلشاعة الفوضى بغرض إسقاط الدولة ؛ انضم إلحـدى تلـك              

بنطاق محافظتى الفيوم وأسيوط ، تولى مسؤوليتها       " حسم"المجموعات والمسماة بحركة    
ثـروت  / نضمامه لها علم من أعضائها المتهمين بيتر ، فريد ، وتيتو ، وال/ الحركيون  

، أحمد عبد السميع عبـد الفتـاح        " شعبان ، وكتساال  "ى  ـه حرك ـع رحيم ـان ربي شعب
، " أحمـد "، عمار ياسر عبد التواب عبد البـارى حركـى           " سالم"عبد الرازق حركى    

 مصطفى جمعة حسين بيومى ، عمر أبو بكر محمد ، محمد عبد التواب أبـو بكـر ، محمـد                   
 .حكيم ، صالح ، وشريف : يين مصطفى قرنى ، وأحمد على أحمد محمود ، والحرك
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وأضاف بإعداد أعضاء الجماعة فكريا بعقد دورات تضمنت لقاءات تثقيفيـة لترسـيخ             
قناعتهم بشرعية ما ينفذوه من عمليات عدائيـة ؛ وحركيـا باتخـاذ أسـماء حركيـة                 

، " التليجـرام ، والثيرمـا    "والتواصل اآلمن بين أعضائها عبر برامج محادثات مشفرة         
 عمر المصرى ، جـاك ، فـداء ،          -صد األمنى ، حيث اتخذ أسماء حركية        خشية الر 
 ؛ وعسكريا بتلقى عناصرها تدريبات ودورات على كيفية استخدام األسـلحة            -وياسين  

 هالنارية وتركيبها ، وتصنيع المواد المفرقعة ؛ وفى إطار ذلك حضر لقاء تنظيميا جمع             
فريد على كيفيـة    / ربهم خالله الحركى    حكيم ، وصالح ، حيث د     / وكل من الحركيين    

  .استخدام األسلحة النارية اآللية تفكيكًا وتركيبا 
عقـد لقـاءاتهم   وأن هذه المجموعات قد اتخذت مقرات تنظيمية كمالذ آمن لها ول     

 التدريبية وإخفاء المواد المفرقعة واألسلحة النارية والـذخائر فيهـا           التنظيمية ودوراتهم 
سكنية كائنة بمحافظة أسيوط بالقرب من محطة قطـارات الـسكك        ذكر من بينها وحدة     

  .الحديدية ، ومنزلين ، وقطعة أرض كائنين بمحافظة الفيوم 
وأضاف باعتماد أعضاء المجموعات تلك فى تمويلهـا علـى مـا أمـدها بـه                

ـ     " بيتر"سى حركى   معاذ جابر رضوان مر   / المتهمون    رحـيم   ع، ثروت شـعبان ربي
عماد من مواد مفرقعة وأسلحة وذخـائر ، ومـا   / والحركى  " الشعبان ، وكتسا  "حركى  

، أحمد عبـد الـسميع      " بيتر"ابر رضوان مرسى حركى     ـمعاذ ج / أمدها به المتهمون    
 / ، والحركى تيتو من أموال ، وما وفره المتهمـون         " سالم"عبد الفتاح عبد الرازق حركى      

 عبد الفتاح عبـد الـرازق   ، أحمد عبد السميع  " بيتر"معاذ جابر رضوان مرسى حركى      
عالوة علـى مـا   ، ، ومصطفى جمعة حسين بيومى من مقرات تنظيمية      " سالم"حركى  

وال ومقرات تنظيمية ومواد مفرقعة وأسـلحة ناريـة ومعلومـات           مأمدها به هو من أ    
  .برصد ما هو مزمع استهدافه 

ـ   ٢٠١٧  عام وأضاف أنه فى غضون    ى  ، وفى إطار تنفيذ العمليات العدائيـة الت
ارتكبتها الجماعة والتى تستهدف قتل أفراد الشرطة تحقيقًا ألغراض الجماعة بإسـقاط            

أحمد عبد السميع عبـد الفتـاح عبـد الـرازق     / الدولة ؛ وكتكليفه ، اضطلع المتهمان      
برصـد إحـدى    " أحمـد "، وعمار ياسر عبد التواب عبد البارى حركى         " سالم"حركى  

ة األزهر بمحافظة أسيوط تمهيـدا السـتهدافها        سيارات الشرطة المرتكزة بمحيط جامع    
معـاذ جـابر    / على مواعيد غدوها ورواحهـا ، وكتكليـف المـتهم           بعبوة مفرقعة ، فوقفا     
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أحمد عبد الـسميع  /  هو والمتهمان - أى المتهم - اضطلع   رضوان مرسى حركى بيتر ؛    
ـ "، ثروت شعبان ربيـع رحيمـة حركـى          " سالم"عبد الفتاح عبد الرازق حركى       " عبانش

 فأنبأوا بذلك مكلفهم والذى أعـد خطـة تنفيـذ           بتحديد بقعة إلخفاء العبوة المفرقعة بها ،      
ثـروت شـعبان   / جرمهم ، مقسما أدوارهم ، ممدا إياهم بعبوات مفرقعة نقلها المـتهم      

ـ للمقر التنظيمى الكائن بمحافظة أ   " شعبان"ربيع رحيمة حركى     يوط ، وعلـى األثـر   س
، وعمـار   " سـالم "حمد عبد السميع عبد الفتاح عبد الرازق حركـى          أ/ توجه المتهمان   

لبقعة التنفيذ المحـددة سـلفًا ، واضـعين       " أحمد" ياسر عبد التواب عبد البارى حركى       
 ؛ فما زادهـم ذلـك إال إصـرارا    رهااالعبوة بها ، إال أن عطالً أصابها حال دون انفج      

أحمـد  /  والمـتهم - أي المتهم  - هو    اضطلع على ارتكاب جرمهم ، فأعادوا الكرة بأن      
بزرع العبوة المفرقعة ببقعة التنفيـذ      " سالم" عبد السميع عبد الفتاح عبد الرازق حركى        

د سيارة  صعمار ياسر عبد التواب عبد البارى بمهمة ر       / آنفة البيان ، واضطلع المتهم      
 فهمـا بتفجيـر   ه بذلك ،ينيرق أوما أن الحت أمام ناظريه حتى أنب      الشرطة المستهدفة ،    

ال أن عطل أصاب العبـوة حـال دون     العبوة قاصدين قتل من بداخل السيارة المارة ، إ        
   . رهاانفجا

أضاف أنه فى غضون ذات العام ؛ اضطلع باستالم عبوات مفرقعـة وأسـلحة     و
، وكتكليفـه أخفاهـا    " شـعبان "ثروت شعبان ربيع رحيمة حركى      / وذخائر من المتهم    
  . بمحافظة الفيوم - أى المتهم -ى وفره بالمقر التنظيمى الذ

 وفى إطار تنفيـذ مخطـط       ٢٠١٧وأضاف أنه فى غضون شهر أغسطس لعام        
معاذ جـابر رضـوان مرسـى       / الجماعة بالنيل من قيادات الدولة ، وكتكليف المتهم         

أحمد عبد السميع عبد الفتاح عبد الرازق حركـى  / ، اضطلع هو والمتهم     " بيتر"حركى  
 - أسيوط لتحديد بقعة صالحة لـزرع عبـوة مفرقعـة             بمحافظة نة طريق بمعاي" سالم"

ط المزمع مروره عبرهـا متجهـا     و بها تستهدف ركب محافظ أسي     -أمدهما بها مكلفهم    
ـ       حـال  هصوب دير درنكة ، إال أن مغادرة المحافظ لذلك الدير فور وصـولهم لمحيط

ربيع رحيمة أنبأه بأنه قـد      ثروت شعبان   / وأضاف أن المتهم    . دون تمام تنفيذ جرمهم     
نفذ واقعة قتل أحد مجندى الشرطة عبر استهداف سيارة استقلها وآخـرين مـن أفـراد     

             ـ  الشرطة بمحافظة الفيوم ، وأنه قد رآه صباح ذلك اليوم وقد حاز بمسكنه سالح ا ا ناري
  " .هيكلر"
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ـ     يمأحمد عبد الس  / المتهم  أن  وأنهى   ـ أع عبد الفتاح عبد الرازق قد أنب ه قـد  ه بأن
عمار ياسر عبد التواب عبد البـارى برصـد إحـدى سـيارات        / اضطلع هو والمتهم    

الشرطة التى تتولى نقل وترحيل المتهمين ؛ إال أنه ارتأى العدول عن استهدافها خـشية       
  .م بداخلها ه المقبوض عليخوانوجود أى من أعضاء جماعة اإل

" هيمـا ، عـادل    حركـى   "أحمد جمال على عبد المحـسن       /  أقر المتهم    - ٢٦
 وعـضويته إلحـدى مجموعاتهـا المـسلحة         خواننضمامه لجماعة اإل  ا ب -بالتحقيقات  

والتى تضطلع بتنفيذ عمليات عدائية ضد الـشرطة        " مجموعات العمل النوعى  "المسماة  
، " نقالب العـسكرى بـاال "وأفراد القوات المسلحة والقضاة وصوال إلى إسقاط ما أسماه       

ل الشرعى ألغراض تلك المجموعـات وكـذا فـى كيفيـة            وبتلقيه دورات فى التأصي   
ا أعلى الطريق الدائرى فيما تـولى بـاقى    ينمسلحة النارية ، وبرصده قوالً أ     استخدام األ 

 . مجند شرطة وإصابة أربعة آخرين من أفراده قتل أفراد مجموعته
نتظامه بإحدى أسرها فـى      وا خواننضمامه إلى جماعة اإل   اوأبان تفصيالً لذلك ب   

نضمامه علم من أعـضائها عبـد الناصـر         وال" نقالب العسكرى باال" سماه  أقاب ما   أع
بو عمـر  أتوفيقية وعلوانى ومحمود عبد الرحيم ومحمد حسين من ترسا وعيد طه من ال  

ية ، وبمشاركته فى تجمهرات الجماعة فى ذلك الوقت ، وأنـه آنـذاك              من عزبة الحلفا  
تتـولى  " مجموعات العمل النوعى  "يت  ت سم ااضطلع أعضاء الجماعة بتشكيل مجموع    

صـوالً  تنفيذ عمليات عدائية ضد النظام القائم وأفراده من القوات المسلحة والـشرطة و     
عبـد الناصـر   / عوة مـن  نضامه لبعض تلك المجموعات بد   اإلسقاط النظام القائم ، وب    

نضمامه علم من أعضائها محسن الحركى مـازن ، ومحمـود الحركـى             علوانى ، وال  
 ، وسـيد    ةوأحمد رمضان الحركي عبـود    ، وأحمد عبد السميع الحركى فارس       صالح  

الحركي عيد ، والحركي رأفت ، والحركي سيد ، والحركي وليد ، وسـعيد المـصري      
، والحركى حمزة وأبو أنس الحركى الماجيكو والحركى عادل ، ومحمد           الحركي سعيد   

ى سـامح والحركـى     ، والحركى حسن والحرك   ) قرنى وعلي (مصطفى قرنى الحركى    
عمر والحركى شوقى والحركى وليد ، وماجد الحركى أبو علـي ، والحركـى حـسن      
والحركى النمر والحركى حمزة والحركى هشام والحركى طـه والحركـى رمـضان             

  .والحركى مراد 
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ثروت شـعبان رحـيم    /  مسئولية إحدى مجموعات العمل النوعى بقيادة        هوبتولي
 ، وبوقوفه مـن األخيـر       - التابع له تلك المجموعة       مسئول الخط  -الحركى إسماعيل   

والتى تعتبر بمثابة تطور لمجموعات العمـل       " حسم"على تبعية تلك المجموعات لحركة      
النوعى والتى يضطلع برئاستها قياديو الجماعة خارج البالد وتضم أعضاءها بالـداخل            

عض اآلخر  منقسمين إلى مجموعات يختص بعضها برصد األهداف فى حين يختص الب          
بتنفيذ العمليات العدائية قبل تلك األهداف ، وأن تلك الحركة تضم قـسمين األول هـو                

 بيانات أعضاء مجموعات العمل النوعى والثـانى هـو بنـك            ع جمي يحوىواألرشيف  
عـضاء  أاألهداف ويحوى جميع المعلومات الالزمة عن األهداف التى رصدت من قبل          

تكليف من القيادة العامة لمسئول الوحدة ومنـه إلـى        نها ال المجموعات والتى يصدر بشأ   
  .نفيذ  لمسئولى المجموعات المختصة بالتمسئول الخط والذى بدوره ينقل التكليف

وأضاف بإعداد عناصر تلك المجموعات فكريـا بتلقـيهم دورات وحـضورهم            
م لقاءات تثقيفية لترسيخ قناعتهم بشرعية ما ينفذوه من عمليـات عدائيـة ، وبإعـداده              

حركيا باتخاذ أسماء حركية للتواصل اآلمن فيما بين أعضائها عبر برامج المحادثـات             
ى الرصد األمنى ألعـضاء المجموعـات ، وبإعـدادهم        فاآلمنة التليجرام والثيريما لتال   

عسكريا بتلقيهم تدريبات ودورات فى كيفية استخدام األسلحة النارية وأوضاع الرمايـة            
عها وكيفية زراعتها ذكر منها دورات فى كيفيـة فـك           ي وتصن وإعداد العبوات المفرقعة  

وتركيب واستعمال األسلحة تلقى إحداها من الحركى تامر حضرها والحركى محـسن            
والحركى مصطفى ، وأخرى تلقاها من الحركى عثمـان حـضرها والحركـى عيـد               

" الحركـى إسـماعيل   "والحركى سيد ، ودورتين تلقاهما من المتهم ثروت شعبان رحيم           
 دورتـين مـن   - والحركى عمـر  -حضرها والحركى وليد والحركى شوقى، وبتلقيه    

الحركى مجد األولى فى فك وتركيب السالح النارى والثانية فى زرع وتفجير العبوات             
المفرقعة ، كما تلقى والحركى حسن دورتين فى إطار إعـدادهما بـدنيا وذلـك مـن                 

  .الحركى مراد 
 -" الحركى إسـماعيل "لمتهم ثروت شعبان رحيم  كتكليف ا  -وأنه اضطلع الحقا    

بتدريب كل من الحركى علي والحركى سامح على كيفية فك وتركيب األسلحة الناريـة         
  .وأوضاع السالح 
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وأن تلك المجموعة اعتمدت فى تمويلها على ما أمدها به المتهم ثروت شـعبان              
 .عبد الرحيم من أموال وأسلحة وذخائر ومفرقعات 

نضمامه لتلك المجموعات اضـطلع بتنفيـذ التكليفـات         اى إطار   وأضاف أنه وف  
الصادرة إليه ، ولذلك وكتكليف المتهم ثروت شعبان عبد الرحيم نقل عبوتين مفرقعتين             
من نقطة ميتة إلى أرض فضاء بجوار منزله ثم سلمهم للحركـى ماجـد الـذى قـام                  

جامعية بنات ، كما تـولى      بتخزينهما بمنزله الكائن بقرية كيمان فارس بجوار المدينة ال        
من الحركـى النمـر ،   ) رشاش هكلر(والحركى حسن تسلم دراجة نارية وسالح نارى   

كما نقل بندقية آلية من منزل الحركى ماجد إلى أرض فضاء بجوار منزله ثـم سـلمها         
ـ     ـ تسلم والحركى حس   -عقب ذلك للحركى حسن ، وأنه        ان ـن من المتهم ثروت شعب

 جوالين أبيضين يحويان بندقيتين آليتـين ورشـاش هكلـر إذا     - كتكليفه   -عبد الرحيم   
ا وبعلمه أن ذلـك الـسالح       والحركى عمر والحركى ماجد تخزينه    تولى الحركى حسن    

 مـن المـتهم      كتكليفـه  -وأنه  . استُخدم فى قتل مجند وإصابة أربعة من أفراد شرطة          
راد شرطة أمد    رصد عدة تمركزات أمنية وخطوط سير أف       -م  ثروت شعبان عبد الرحي   

جماعته بمعلومات عنها تمهيدا لوضع مخططًا للتنفيذ عليهم وأنه كلـف مـن المـتهم                
ثروت شعبان عبد الرحيم باالشتراك مع الحركى ماجد فى رصد أية سـيارة شـرطة               
يتصادف مرورها بطريق طامية ومن ثم زرع عبوة مفرقعة علـى جانـب الطريـق               

 بالـدائرة الكهربائيـة للعبـوة       ليها إال أن عطالً   وتفجيرها فور مرور السيارة لقتل مستق     
  .المفرقعة حال دون إتمام جريمتهم 

ـ     ـن الحركى حم  ـترك والمتهمي ـوأنه اش  ان ـزة والحركى حسن وثروت شعب
 فى استهداف سيارة شرطة بمدخل قرية إطسا ، وأنـه       - كتكليف األخير    -عبد الرحيم   

ـ     لمخطط أعدوه مسبقا وقف يراقب السيارة        نفاذًا  نحاملة أفراد الشرطة فـى حـين كم
 للـسيارة   - ثروت شعبان عبد الرحيم والحركى حمزة والحركـى حـسن            -ن  والمتهم

بمدخل قرية كيمان فارس حاملين بنادق آلية ورشاش هكلر منتظرين مـرور الـسيارة              
ثروت / ن أبصر السيارة حتى بادر بإبالغ المتهم        إمنويين إزهاق روح مستقليها ، وما       

 دوى إطالق   هد الرحيم بمرورها ، وبعد قرابة النصف ساعة تناهى إلى سمع          شعبان عب 
بصر سيارة شرطة زرقاء اللون تقل بعض المجندين المـصابين          أأعيرة نارية وبعقبها    
  .فعلم بنجاح عمليتهم 
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نـضمامه  ا ب - بالتحقيقات   -عمر أبو بكر محمد عبد الواحد       /  أقر المتهم    - ٢٧
 بإحـدى مجموعاتهـا     تههابيـة ، وعـضوي    رغراضها اإل  مع علمه بأ   خوانلجماعة اإل 

التى تتولى تنفيذ أعمال عدائية ضد العـاملين بـالقوات          " حسم"المسلحة المسماة بحركة  
المسلحة والشرطة وممتلكاتهم والمنشآت العامـة بغـرض إسـقاط الدولـة وتعطيـل              

ة بقصد  مؤسساتها ، وتلقيه فى إطار انضمامه لتلك المجموعات دورات تدريبية عسكري          
ب بجمعـه وإمـداده   رهابية ، وارتكابه جريمة من جرائم تمويل اإلإرهاارتكاب جريمة  

اج رصده لعدد من أمناء ومركبات الشرطة السـتهدافهم         تلتلك الجماعة بمعلومات عن ن    
، وتوليه مسؤولية إحدى المجموعات النوعية ببنى سويف ، وحيازته وإحرازه أسـلحة             

  .ها فى أنشطة مخلة باألمن والنظام العام نارية وذخائر بقصد استخدام
 على إثـر وفـاة    ٢٠١٤ منذ عام    خواننضمامه لجماعة اإل  اوأبان تفصيالً لذلك ب   

عبد اهللا فى أحداث فض تجمهر الجماعة برابعة لتوافـق أغـراض الجماعـة              / شقيقه  
الساعية إلسقاط الدولة مع قناعاته ورغبته للثأر من قتلة شقيقه عـن طريـق اسـتخدام     
القوة والعنف المسلح تجاه مؤسسات الدولة وأفرادها ، فأضـحى يـشارك بتجمهـرات           

 ،  ٢٠١٥ضون أبريل من عام     غ اآلخر ، وأنه فى      هالجماعة بمحافظة الفيوم برفقة شقيق    
 خـوان وقف على انضمام شقيقه إلحدى مجموعات العمل النوعى التابعة لجماعـة اإل           

د القوات المسلحة والشرطة وصـوال إلسـقاط        التى تتولى تنفيذ أعمال عدائية قبل أفرا      
نضمام إلى  الدولة ، ولضبط بعض من العناصر المرتبطة باألخير سافر لدولة ماليزيا ال           

  . هناك خوانجماعة اإل
ثـروت  /  م ولعالقة جمعتـه بـالمتهم        ٢٠١٦وأنه فى غضون أكتوبر من عام       

ليجـرام علـى هاتفـه      شعبان عبد الرحيم تواصل معه األخير وكلفه بتحميل تطبيق الت         
للتواصل فيما بينهما ، حيث أرسل إليه عبره آيات قرآنية وأحاديث نبوية عـن فـضل                
الجهاد والمجاهدين بشكل عام ثم دعاه لالنضمام إلحدى مجموعـات العمـل النـوعى              

  .محفزا إياه بالقبول لألخذ بالثأر لشقيقه فقبل 
 -ثـروت   / هم   المـت  - كلفه سـالف الـذكر       ٢٠١٧وفى غضون فبراير عام     

 مسئول  -" تركى العيوطى "بالتواصل من خالل التليجرام مع صاحب المعرف المسمى         
 للترتيب للقائه لضمه إلى إحدى مجموعات العمل النوعى التابعـة           -خط بحركة حسم    

ـ - هو -لحركة حسم ، موضحا أن اسمه        ، فـالتقى  - ١٢٥شـوب  "  التليجـرام ى عل
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، حيث حدثه األخير فى إطـار       " معاذ"ه الحقيقى   باألخير بمنطقة رمسيس وعلم أن اسم     
 جـيش إسـالمى   رهـا ا عن الحركـة باعتب - تحت مسمى دورة الرؤيا -تأهيله فكريا  

سمى هو تحرير المـسجد      وأن هدفها األ   خوانعالمى وأنها الذراع العسكرى لجماعة اإل     
نظمة األقصى ، وأنه من أجل تحقيق هذا الغرض تهدف الجماعة لمحاربة الجيوش واأل            

الحاكمة فى الدول اإلسالمية وإسقاط النظام القائم بمصر وتحرير أعضاء الجماعة مـن          
 بالخارج بدولة   خواناعة اإل  من جم  تالمسجونين ، كما أعلمه بأن الحركة متصلة بقيادا       

 إدارتها ، ولديهم هناك ما يسمى باألرشيف وهو عبارة عن جمـع لكافـة               ا يتولو تركيل
هم وبياناتهم الحقيقية وأسرهم لمتابعتهم وتقـديم  ئاء الحركة وأسماالبيانات الخاصة بأعض 

العون ألسرهم فى حاالت إلقاء القبض عليهم ، وبنهاية اللقاء تتطلع محدثـة للوقـوف               
نضمام للحركة فطلب مهلة من الوقت اسـتغرقت يـومين          على قراره النهائى بشأن اال    

 .نضمام للحركة وانتهت بتأكيده قبول اال
نضمام لحركة حسم وقف على أن هيكلها التنظيمى مقـسم          النه بقبوله ا  وأضاف أ 

لقطاعات بشكل يجعل لكل محافظة قطاع خاص بها له مسئول ، وكل قطـاع يحـوى                
خـط  وحدتين لهما مسئولين وكل وحدة تحوى ثالث خطوط لكل منها مـسئول وكـل               

ت حـسب  ا مسئولها أيضا وتقسم تلـك المجموعـا  مكون من ثالث مجموعات لكل منه     
يع مفرقعات أو تـوفير الـدعم       المهمة المسندة إليها إما تنفيذ عمليات أو رصد أو تصن         

ستى والنقل وتتكون المجموعة الواحدة من ثالثة لخمسة أفراد ال يعلـم أعـضائها           اللوج
تركـى  "بعضهم البعض للحفاظ على أمنيات الجماعـة ، وأردف بإرسـال الحركـى              

جرام ملفات نصية منها صادرة عن كتائب عـز الـدين          إليه عبر برنامج التلي   " العيوطى
القسام بغرض تأهيله حركيا وتدريبه على تأمينه الشخصى وسائل اتـصاله وخطـوط             

  " .شهاب"سيره ، فاتخذ لذلك اسما حركيا 
بالتواصل " تركى العيوطى " كلفه الحركى    ٢٠١٧ضون أبريل   غوأضاف أنه فى    

 مـسئول إحـدى المجموعـات       -" عمر علي " ماجد زايد حركى  / مع المتهم المتوفى    
ـ    لالنضمام إليها وتلق   -بمحافظة الفيوم     برنـامج  رى التكليفات منه ، فتواصل معـه عب

ـ ل، فأع" أبو على للمشويات"التليجرام على معرفة المسمى   ه األخيـر بأنـه سـيتولى    م
 مقاطع مصورة وملفـات عـن فـك    -ه عسكريا ل فى إطار تأهي -مسئوليته وأرسل له    

  .ب المسدسات وكيفية زرع العبوات المفرقعة وتركي
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ماجد برصد سيارة تـرحيالت     /  كلفه المتهم المتوفى     ٢٠١٧وفى عضون مايو    
 الصحراوى عقب خروجها من مديرية أمن بنـى سـويف            الفيوم /بطريق بنى سويف    

متجهة لسجن الفيوم الستهدافها دون أن يذكر له سبب االستهداف ، فانتقل كتكليفه إلـى              
 فأبصر سـيارة    -أول الصحرواى من ناحية الفيوم      . يق المحدد له لرصد السيارة      الطر

وسيارتين ترحيالت فأبلغ نتيجة الرصد لمكلفه فأعلمـه األخيـر بعـدم           " بوكس"شرطة  
  . لقلة اإلمكانيات اتهم على استهدافهمرقد

 م وعلى أثر مقتل مـسئول مجموعتـه         ٢٠١٧فى غضون شهر يونية من عام       
 -" توتـو "تواصل معه عبر برنامج التليجرام صاحب المعرف المـسمى           -ماجد زايد   

لتلقى التكليفات منـه ،     " باسم" وربطه بصاحب المعرف المسمى      -متواجد بدولة تركيا    
 ذلك كلفه األخير بالمشاركة وآخرين فى وضع المخطط الـالزم لتنفيـذ إحـدى               نفاذًاو

يدان ، حيـث   ماجد ز   / قتلة جال الشرطة بدعوى القصاص من    ة ضد ر  يالعمليات النوع 
 لرصد مرور أى سيارة شـرطة وإبالغـه         - الفيوم   -كلفه بالوقوف بالطريق الدائرى     

حتى يتولى هو وآخرين من مجموعة التنفيذ استهدافها ، فانتقل كتكليفه فـى غـضون               
 واشترى خط هاتفى بدون بيانات وهاتف صـغير  .٢٠١٧ رمضان  ١٥ - ٢٠١٧يونية  

 ، فأرسل له األخير مكلفًـا       - كتكليفه من الحركى باسم      -طسا  وتمركز بمدخل مركز إ   
إياه بالرحيل لمغادرة أحد أعضاء التنفيذ ، وفى نهاية رمضان كرر الرصـد ولـم يـر       

بالتواصـل  " A"للعمل معـه  " باسم"شىء وتعذر التنفيذ ، وفى أعقاب ذلك كلفه الحركى   
عات العمـل النـوعى ،      عبر برنامج التليجرام مع صاحب المعرف المسمى فى مجمو        

 إمام وخطيب مـسجد بمنطقـة   -ن تامر أحمد شعبا/ فعلم أن األخير هو المدعو الشيخ    
نـضمامه  ا إمكانيـة اإلفـصاح لـه ب    فامتنع عن التواصل معه لعـدم   -نه  ة لسك رمجاو

  .لمجموعات العمل النوعى لوقوفه على بياناته الحقيقية 
ذ جابر رضوان سـامى حركـى       معا/ وأردف أنه فى أعقاب ذلك أعلمه المتهم        

أنه سيتولى مسئولية مجموعة للعمل النوعى ببنى سويف وأرسل لـه           " تركى العيوطى "
تضمنت تأصيل فكرة القيام بالعمليات النوعية بتأويل       " دورة الرؤيا "دورة فكرية أسماها    

ن اعتدى علـيكم فاعتـدوا عليـه    وإ"، " …إن عاقبتم فعاقبوا   و"آيات من القرآن الكريم     
 وواجب قتاله لرده عن البغى والظلم ، ثـم          ، وكذا بحسب أن النظام القائم باغٍ      " …ثلبم

ال يـذكره   " عبر التليجرام بآخر     ٢٠١٧ضون أغسطس عام    غفى  " تركى"ربطه المدعو   
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ألحقه بمنطقة زراعية بمركز يوسف الصديق تدرب خاللها واثنين ملثمين على           " مسماه
  .استخدام البنادق اآللية 

معـاذ بأعـضاء    /  ربطـه المـتهم      - فى غضون ذات الفتـرة       - وعقب ذلك 
جـرام، فتواصـل   يالمجموعة التى سيتولى مسئوليتها وأمده بمعرفتهم عبر برنـامج التل     

 رأفت ، والحركى مصطفى ، بينما لـم يلتـقِ         / قى باثنين منهم هما الحركى      معهم والت 
 فى  -كليفات ، ثم تلقى     تيمون ولم يصدر لتلك المجموعات ثمة ت      / بثالثهم وهو الحركى    

 معاذ برصد الطريق الـدائرى بـالفيوم        -ا من المتهم     تكليفً - ٢٠١٧عضون أغسطس   
للوقوف على مدى إمكانية استهداف سيارة شـرطة أمامـه ،   " الملكة"جوار قاعة أفراح  

فانتقل للبقعة المحددة وتبين تعذر تنفيذ عملية االستهداف به لصعوبة االنسحاب عقـب             
معاذ باستالم مسدس من شخص أمـده بمعرفـة         / فأعقب ذلك أن كلفه المتهم      التنفيذ ،   

 - طالب بكلية الهندسة جامعة بنـى سـويف          -محمد محمود   / عبر التليجرام المسمى    
على "معاذ بمعرفة آلخر يدعى     / فنفذ ذلك التكليف وتسلم منه المسدس ، ثم أمده المتهم           

بناحية كوبرى رحمـى بقريـة رحمـى        وكلفه بترك المسدس له بمنطقة زراعية       " يار
  .التابعة لمركز الفيوم فنفذ ذلك التكليف أيضا 
معـاذ بـآخر عبـر      /  ربطه المتهم    ٢٠١٧وفى غضون شهر سبتمبر من عام       

 بدنية معه ، فـالتقى األخيـر        ةلتلقى دورة تدريب  " مراد"التليجرام يستخدم معرف باسم     
 - ملثمين غير معلـومين لـه        -ين  بأرض زراعية بناحية مركز إطسا رفقة اثنين آخر       

  .حيث تلقوا تدريبات لرفع اللياقة البدنية 
فه بتولى مسئولية مجموعة أخرى     معاذ ليكل / فى أعقاب ذلك تواصل معه المتهم       

 التليجـرام وهـم   جتهم عبـر برنـام  مكونة من أربعة أفراد أمده بمعرف   حافظة الفيوم   بم
، " إبراهيم"والحركى  "  عبد اهللا خاطر  "، والحركى   " ياسر" "، الحركى " صالح"الحركى  

هم لمرة واحدة لقنهم خاللها تدريبا حركيا عن األمن الشخصى وأمن           ب لذلك التقى    نفاذًاو
وبنهاية شهر سبتمبر مـن عـام       ". عالء"سما حركيا   ان يستخدم آنذاك    االتليفونات ، وك  

أية أهداف شـرطية    ة ديموا بالفيوم لتحديد     يمعاذ برصد مدخل قر   /  كلفه المتهم    ٢٠١٧
 سيارات شرطية تـسير     -يمكن التعدى عليه بمدخل القرية ، فلم يجد أية أهداف فردية            

 يمكن استهدافها ، كما تلقى تكليفا برصد طريـق قريـة العربـى ديمـشقن            -بمفردها  
  .بمركز الفيوم لذات الغرض ولم يلق أيضا أي أهداف منفردة يمكن استهدافها 
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 بالتحقيقـات  -" حـاتم "حركـى  "د رجب محمد محمود     محم/  أقر المتهم    - ٢٨
 وتلقيه فيها تدريبات عسكرية وإحرازه وحيازتـه لألسـلحة     خوانومشاركته لجماعة اإل  

  .النارية والذخيرة 
 عـضو جماعـة   -طـاهر صـالح    / المتوفىرفه على بان تفصيالً لذلك بتع  أو

كـل مـن عبـد اهللا       خير حضرها و   وحضوره للقاءات تربوية دعاه إليها األ      - خواناإل
، الشيخ سيد ، إبراهيم محمد ، رشدى حمدى ثم المدعو طاهر صالح لالنـضمام               أحمد

 ، وأضاف بمشاركته والمتوفى طاهر صالح وسعيد مختـار وحـسن            خوانلجماعة اإل 
/ سيد والسنوسى وعبد الرحمن كمال في تجمهرات رابعة إثر دعوتـه مـن المتـوفى              

 - خالل فض تجمهـرات رابعـة العدويـة    -ير صالح طاهر ، وفى أعقاب وفاة األخ     
/ شارك المتهم تظاهرات الجماعة وتعارف من خاللها على عضو الجماعـة المـدعو              

صالح طاهر تـولى انـضم      / محمد عبد الكريم ، وأضاف أنه فى أعقاب وفاة المدعو           
شعبان عويس وضمت فى عضويتها كل من عبـد اهللا          / ليتها المدعو   وألسرة تولى مسئ  

محمـود  / عو  دتم ضبط الم   ن الشيخ سيد ، إبراهيم محمد ، رشدى حمدى إلى أ          أحمد ، 
  .عويس 

أضاف بتلقيه دورة تدريبية على فك وتركيب السالح النارى بإحـدى المنـاطق             
محمد عبد الكريم   / بشواى محافظة الفيوم دعاه إليها المدعو       أ مزكز   ارية بجو واالصحر

ضاف أنه فى خالل تلك الدورة اتخذ له اسـم          وقف من القائمين عليها المدعو ماهر وأ      و
  " .حاتم"حركى 

عبـد الـرحمن   /  أمده المـدعو     ٢٠١٧ضون شهر أبريل عام     غأضاف أنه فى    
 فـي الـدفاع عـن الـنفس         اكمال والمدعو صالح بسالحين ناريين وذخيرة الستخدامه      
عبد الرحمن كمـال اسـتلم      / فخبأهما في مسكنه وأضاف أنه فى أعقاب ضبط المدعو          

  .صالح السالح من المتهم / لمدعو ا
حيازته لألسلحة النارية والذخيرة ، وأضـاف بمـشاركته تظـاهرات جماعـة        ب

 بنطاق قرية شكشوك مركز أبشواى محافظة الفيوم فى أعقاب فض تجمهـرات    خواناإل
 الـذى  خـوان محمد عبد الكريم عضو جماعة اإل  / رابعة العدوية وتعارفه على المدعو      

ـ  وأضاف بتخوانضمام لجماعة اإلدعى المتهم لالن   ب الـسالح  لقيه دوره فى فك وتركي
/ ة بمحافظـة الفيـوم وأضـاف بإخفـاء المـدعو            يالنارى بإحدى المناطق الصحراو   
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 - أى المـتهم  -وذخائر بمـسكنه  " بندقيتين ناريتين "عبدالرحمن كمال سالحيين ناريين     
  ،  خـوان جماعة اإل ضو  ع -طاهر صالح   / صيال لذلك بتعارفه على المتوفى      فوأبان ت 

وكل من عبد اهللا أحمد ، الـشيخ        وحضوره للقاءات تربوية دعاه إليها األخير حضرها        
لمدعو طـاهر صـالح لالنـضمام لجماعـة       اسيد ، إبراهيم محمد ، رشدى حمدى ثم         

وأضاف بمشاركته والمتوفى طاهر صالح وسـعيد مختـار وحـسن سـيد             ،   خواناإل
صـالح  / تجمهرات رابعة إثر دعوته من المتوفى       والسنوسى وعبد الرحمن كمال فى      

 شـارك   - خالل فض تجمهرات رابعـة العدويـة         -طاهر ، وفى أعقاب وفاة األخير       
ـ / المتهم تظاهرات الجماعة وتعارف من خاللها على عضو الجماعة المدعو            مد ـمح

انـضم ألسـرة    ح طاهر تولى    صال/ عبد الكريم ، أضاف أنه فى أعقاب وفاة المدعو          
، كل من عبد اهللا أحمـد     شعبان عويس وضمت فى عضويتها      /  مسئوليتها المدعو    تولى

 .محمود عويس / الشيخ سيد ، إبراهيم محمد ، رشدى حمدى إلى أن تم ضبط المدعو 
أضاف بتلقيه دورة تدريبية على فك وتركيب السالح النارى بإحـدى المنـاطق             

محمد عبـدالكريم   / ليها المدعو   افظة الفيوم دعاه إ   ة بجوار مركز أبشواى مح    يواالصحر
ووقف من القائمين عليها المدعو ماهر وأضاف أنه فى خالل تلك الدورة اتخذ له اسـم                

  " .حاتم"حركى 
 الـرحمن  عبـد /  أمده المـدعو   ٢٠١٧ضون شهر أبريل عام     غآضاف أنه فى    

ين ناريين وذخيرة الستخدامهم فـى الـدفاع عـن الـنفس       كمال والمدعو صالح بسالح   
عبد الرحمن كمـال اسـتلم      / كنه وأضاف أنه فى أعقاب ضبط المدعو        سا في م  فخبأهم
  .صالح السالح من المتهم / المدعو 

 بحيازتـه  - بالتحقيقـات  -محمود محمد على عبد الـسالم   /  أقر المتهم    - ٢٩
بندقية آلية وكذا ذخائر مما تستخدم على ذات الـسالح          "وإحرازه لسالح نارى مششخن     

  .ى نشاط يخل باألمن العام بقصد استخدامهم ف
طه محمـود   /  المتوفى   خوانبان تفصيالً لذلك ، بمشاركته وعضو جماعة اإل       أو

عبد الحميد بتجمهرات الجماعة بنطاق مركز الشواشنة بمحافظة الفيـوم وعلـى إثـر              
 بقريـة   - ، اتخذا من المزرعة الكائنة       ٢٠١٥المالحقات األمنية لهما فى غضون عام       

.  مالذًا آمنًا لهمـا خـشية ضـبطهما        -وسف الصديق بمحافظة الفيوم     الريان بمنطقة ي  
فهد وأنه فى غضون أكتـوبر  / وأضاف بتعرفه من خالل المتوفى على المسمى حركيا      
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 لذلك أخفاهم بمـسكنه     نفاذًالية وذخائرها لديه و   آ كلفه األخير بإخفاء بندقية      ٢٠١٦لعام  
  .ه ف البيان حتى تمام ضبطآنالكائن بذات العنوان 

 انـضمامه  - بالتحقيقات -حسام عبد العظيم إبراهيم شريف       /  المتهم  أقر - ٣٠
 وإلحدى مجموعاتها المسلحة التى تتولى تنفيذ أعمال عدائية ضـد           خوانإلى جماعة اإل  

  .المنشآت العامة وصوالً إلسقاط الدولة 
 بـدعوة مـن     ٢٠١٤ فى غضون عام     خوانبان تفصيالً بانضمامه لجماعة اإل    أو

حدى أسرها بمركز منوف محافظـة      إه محمد سعيد العضو بالجماعة وبانتظامه ب      صديق
 أعضائها مسئول األسرة صبحى أبو صالح وأعضائها عمرو فتح اهللا          من  م  ِلالمنوفية وع

 فـى تجمهراتهـا   كغنيم وعبد العزيز شعبان البرماوى وياسر صابر مرجـان وشـار     
 تعـرف علـى عـضوى       ٢٠١٥م   عا ةالمناهضة للنظام القائم وفى غضون شهر يوني      

الجماعة أحمد عبد اهللا ومحمد سعد الدمليجى وتحدثا معه وباقى أعضاء أسرته بـشأن               
 تحت مـسمى حـرس الثـورة    خواننتوائهما تكوين مجموعة مسلحة تابعة لجماعة اإل   ا

الهدف منها تنفيذ عمليات عدائية وتخريبية قبل المنـشآت العامـة الحيويـة وتحديـدا               
ء وقطع الطرق العامة إلظهار فشل النظـام القـائم فـى إدارة الـبالد     محوالت الكهربا 

 بإسقاط ما أسماه بالنظام االنقالبى وهـو مـا يـسمى     خوانوتحقيق أغراض جماعة اإل   
بالعمل النوعى ووافقوا جميعهم واتفقوا على تحميل تطبيق التليجـرام للتواصـل فيمـا              

هو أحمد عبد اهللا وأعضائها محمد       مسئول المجموعة    ن فانضم لهم وكا   .بينهم من خالله  
ى وقـد نفـذت تلـك    وسعد المليجى وعمرو فتح اهللا غنيم وعبد العزيز شعبان البرمـا          

ى وطبالوى فى غـضون شـهر   كالمجموعة واقعة قطع طريق الصينية بين قريتى دبر      
 وكلف بمراقبة الطريق وإبالغهم فى حالة وصول قوات الشرطة وتم           ٢٠١٦يناير عام   

 وفـى   .يق خالل تلك الواقعة بواسطة إشعال النيـران بنهـر الطريـق           قطع ذلك الطر  
 أبلغهم عضو الجماعة أحمد عبـد اهللا برصـده أحـد            ٢٠١٦بريل عام   إغضون شهر   

ميعا على وضع مخطـط     المحوالت الكهربائية بطريق مهجور وانتوائه حرقه واتفقوا ج       
  .للتنفيذ عليه
" حركـى نـادر   "اهيم  مصطفى محسن محمـد الـسيد إبـر       /  أقر المتهم    - ٣١

 ة وعضويته بإحدى مجموعاتها المسلحة المـسما      خوانبالتحقيقات بانضمامه لجماعة اإل   
  .تها آ وأفراد الشرطة ومنشةوالتى تتولى تنفيذ أعمال عدائية ضد القضا" حركة حسم"
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ت العامة بغرض إسقاط الدولة ، والترويج ألغراض الجماعـة وعلمـه            آوالمنش
  .إبراهيم العزازى /  قتل النقيب بتنفيذ أعضائها لواقعة

 ٢٠٠٥ فـى غـضون عـام      خـوان  لذلك بانضمامه لجماعـة اإل     ن تفصيالً ابأو
وانتظامه بإحدى أسرها بنطاق مركز الخانكة تلقى خاللها دروسا تربوية وتثقيفية علـى         
منهاج الجماعة حتى تدرجه فيها وتوليه مسئولية اإلشراف التربوى ألعضاء الجماعـة            

 كمحمـد مرسـى شـار     / قائـد الجماعـة     عزل   الخانكة ، وفى أعقاب      بنطاق مركز 
 ، عـز الـدين      ةمجدى مصلح شلش ، خالد إبراهيم حمودة عود       / وأعضائها المتهمون   

محمد دويدار، محمد مجدى عبد الكريم ، محمود فتحى محمود عبد الـصمد ، إسـالم                
أبو الليف ، إبـراهيم  سماعيل عياد ، حسين محمد يسر إمحمد يسر أبو الليف ، عبد اهللا    

سالم حفنى قطب ، علـى      إحمودة عودة ، ياسر إبراهيم حمودة ، محمد حفنى قطب ،            
أحمد ترك ، محمـد    ة ، محمد  ل ، عمار محمد رضا زغ     داشأنور خضر ، عمار خالد ر     

، خالـد  رمحمود رجب الحجا  ى هندى و  يفايق حفنى ، محمد فرج عبد الدايم ، محمد يح         
د مجدى عبد الصادق ذكى ، والمتوفى محمد عبد الفتاح مكى           جالل أحمد النقيش ، محم    

        ٢٠١٤ ، وبغضون عام     هالجماعة فى تجمهراتها المدبرة بمنطقة رابعة وما أعقبت فض 
 اضطلعت بتأمين تجمهرات الجماعة     اأنشأت قيادات الجماعة باللجنة اإلدارية العليا لجانً      

خالد جالل نقيش ضمت فى     / المتهم  بأسلحة نارية بنطاق مركز الخانكة تولى تأسيسها        
سالم محمد يسر أبو الليف ، وحسين محمد يـسر          إريم ،   كأعضائها محمد مجدى عبد ال    

، يتيو ، محمد مجدى عبد الصادق ذكى      أبو الليف ، عمار رشاد، أحمد رمضان حركى ت        
محمد حفنى قطب مسئول المكتـب اإلدارى بالعمـل         /  من المتهم    هبينما اضطلع كتكليف  

نة اإلعالمية للمكتب والترويج ألغراض الجماعة عبر تصوير تجمهراتها بنطـاق           باللج
إقامته شاركه فيها المتهم حسين محمد يسر أبو الليف وتمرير تلك المقاطع إلى القنوات              

 انـضم  ٢٠١٦اإلعالمية للجماعة منها قناة الجزيرة القطرية؛ وأضاف أنه بغضون عام       
 صدرت تكليفات بتشكيلها مـن قيـادات جماعـة       لمجموعات سميت باإلرباك واإلنهاك   

 تتولى تنفيذ أعمال عدائية ضد المنشآت الشرطية والحيوية بهـدف اسـتنزاف             خواناإل
جهود أفراد الشرطة والنضمامه إليها والمتهمون حسين إبراهيم محمد سـيد، عبـد اهللا              

ى بمقر  عياد محمد اضطلعوا خاللها بوضع عبوات هيكلية بمقر محكمة الخانكة، وأخر          
 .مدينتها مجلس 
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وأضاف بتولى قيادات اللجنة اإلدارية العليا التى تولى مسئوليتها المتوفى محمـد    
على السيد بطيخ، مجدى مـصلح شـلش،        /محمد كمال وضمت فى عضويتها المتهمين     

أشرف عبد الحليم عبد الغفار بتطوير أعمال اللجان النوعية والتـى تتـولى اسـتهداف         
مين عليها ورجال القضاء والشرطة والمنـشآت العامـة بعمليـات           رئيس الدولة والقائ  

عدائية والمواطنين المعارضين لتوجهات الجماعة وصوال إلشاعة الفوضـى بغـرض           
ل سماها باألحكام الظالمة على أعضاء الجماعة وبدعوى قتـا        أإسقاط الدولة وانتقاما لما     

لفتوى الشرعية بالجماعـة    ن أعضاء لجنة ا   ي القيادي الشرطة ألعضاء الجماعة حيث أعد    
سماه بالتأصيل الشرعى ألعمال    أمجدى مصلح شلش؛ عصام حلمى تليمة ما         /ناالمتهم

اد أعضائها بها إلقناعهم بشرعية تنفيذ األعمال العدائيـة؛ فـضال       دتلك المجموعات وإم  
عن اضطالع قيادات الجماعة الهاربة بدولة تركيا بتحريض أعضائها باالستمرار فـى            

ميـر محمـد    أ/عالمية هناك علم من بينهم المتهمـين  المسلحة عبر قنواتهم اإل العمليات
ا ألغـراض  ولقناعته بـذلك وضـرورة القتـال تنفيـذً       . بسام، عز الدين محمد دويدار    

حدى مجموعاتها المـسلحة بنطـاق محافظـة         إل ٢٠١٦الجماعة؛ انضم بمنتصف عام     
لكريم حركى عبد الرحمن الداخل؛     محمد مجدى عبد ا   /القليوبية تولى مسئوليتها المتهمان   

عبد الصمد والنضمامه لها علم من مسئولى التأصـيل الـشرعى         محمود  محمود فتحى   
محمد فايق إمام كمـا وقـف علـى          /كة حسم المتهم  ات المسلحة المسماة حر   بالمجموع

تقسيم أعضائها بنطاق مركز الخانكة بمجموعات عنقودية متخصصة تعمل كـل منهـا             
 /تولى مسئوليتها المـتهم   " الرصد"؛ علم منها أربعة أولها مجموعة       بمعزل عن األخرى  

إسالم حفنـى قطـب ، أحمـد رمـضان          / عبد الدايم ، وضمت المتهمين      محمد فرج   
ضـمت  " الدعم اللوجيستى "تيتو، وعبداهللا إسماعيل عياد، ومجموعة      حركى  الحميد  عبد

تـصنيع  " ومجموعـة    إبراهيم حمودة إبراهيم، محمود رجب خميس الحجار،       /المتهمين
والتـى  " التنفيـذ "؛ ومجموعـة    "حركى أمجد "ضمت ياسر حمودة إبراهيم     " المفرقعات

إسالم محمد يسر أبـو     "يات العدائية تولى مسئوليتها المتهم      لمبتنفيذ الع اضطلع أعضائها   
الليف وضمت المتوفيين عمر عالء جبر حركى أيمن، محمد حسن مفتاح، محمد عبـد              

على أنـور   /عبد المنعم الشحات، كما وقف على انضمام المتهمين       الفتاح دسوقى مكى؛    
على خضر؛ عمار خالد رشاد؛ عمار عبد الرحمن ملش؛ عمار محمد رضـا زغلـة،               

 .محمد يحيى السيد هندى، محمد أحمد حسن ترك
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وأضاف بإعداد أعضاء الجماعة فكريا بعقد دورات تـضمنت لقـاءات تثقيفيـة           
فذوه من عمليات عدائية وحركيا باتخاذ أسـماء حركيـة          لترسيخ قناعتهم بشرعية ما ين    

، خـشية الرصـد   "تليجرام"من بين أعضائها عبر برامج محادثات مشفرة       والتواصل اآل 
   األمنى، حيث اتخذ اسم ا بتلقى عناصـرها تـدريبات         - اا حركينادر إبراهيم؛ وعسكري 

ء على كيفية اسـتخدام  ودورات بمعسكراتها بدولة السودان وبداخل البالد بصحراء سينا     
األسلحة النارية وتصنيع وإعداد العبوات المفرقعـة؛ وأن هـذه المجموعـات اتخـذت        
مقرات تنظيمية لعقد لقاءاتهم ودوراتهم التدريبية ولتخزين وإخفـاء األسـلحة الناريـة             

ا لها ذكر مـن بينهـا المزرعـة         والذخائر والمواد المفرقعة وتصنيعها فيها ومالذًا أمنً      
 بتقسيم أرض التين بالخانكة؛ وأخرى وحدة سكنية كائنـة بمنطقـة الخـصوص             الكائنة

  .بمحافظة القليوبية 
وأضاف باعتماد أعضاء المجموعات تلك فى تمويلهـا علـى مـا أمـدها بـه                

محمد مجدى عبد الكريم جاد، محمود فتحى محمود عبد الصمد من أمـوال              /نوالمتهم
حجار مقرا بمركز الخانكة    لد رجب خميس ا   وأسلحة وذخائر، كما وفر لها المتهم محمو      

محافظة القليوبية إلخفاء األسلحة النارية وذخائرها وتصنيع المواد المفرقعة وعبواتهـا           
  .وإيواء أعضائها 

محمـد مجـدى     /ف من المتهم  ِلوعات كُ ـامه لتلك المجم  ـوإنه فى إطار انضم   
مـسئولية التثقيـف    محمد حفنى قطـب لتـولى        /عبد الكريم جاد بالتواصل مع المتهم     

 /مده األول لذلك بمحررات تنظيمية قام علـى إعـدادها المـتهم           أالشرعى ألعضائها و  
 ةمجدى مصلح شلش تضمنت تأويالت شرعية لترسيخ قناعتهم بمفهوم القتال واسـتباح           

 وعلـى  ٢٠١٧دماء القائمين على الدولة ورجال القضاء والشرطة؛ وفى غضون عـام   
محمد مجدى عبد الكـريم   / العمل المسلح تمكن المتهمإثر ضبط أحد أعضاء مجموعات 

محمد حفنى قطـب وعلـم بتـولى        / جاد من التسلل إلى دولة السودان بمعاونة المتهم         
  .خالد إبراهيم حمودة مسئولية إيواء أعضائها الهاربين بدولة السودان /المتهم

 إسالم إبراهيم يـسر أبـو الليـف        / وقف من المتهم   ٢٠١٧وفى غضون يونيو    
عمر عالء جبر باضطالعهما وأعضاء المجموعات بحركة حسم باإلعـداد           /والمتوفى

إبراهيم العزازى المقيم بدائرة    /والتخطيط لتنفيذ عملية قتل الضابط بقطاع األمن الوطنى       
الخانكة وذلك فى إطار تنفيذ العمليات العدائية ضد رجال الشرطة تحقيقـا ألغـراض              
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 لحركة حـسم  . المجموعة بالعمل باللجنة اإلعالمية  الجماعة؛ حيث كلفه المتوفى عضو    
 تواصـل مـع     - أى المـتهم     -ولقبوله  " جون جاكوب "والتى تولى مسئوليتها الحركى     

وأمده خاللـه بـصور عبـر األقمـار         " تليجرام"األخير عبر برنامج التواصل المؤمن      
 الخانكـة   الصناعية مبينًا بها محل إقامة المجنى عليه بمنطقة الجبل األصـفر مركـز            

والمكان المحدد لقتله وصور أخرى له حال رصده أثناء أدائـه لفـروض الـصلوات               
بمسجد كائن بشارع الشيخ مصلح وذلك إلسباغ شعار حركة حسم عليها ؛ ونفاذًا لـذلك           
أمده المتوفى سالف الذكر بحاسب آلى لتنفيذ ما كُلف به وبانتهائه منها أعـاد إرسـالها                

 تمهيدا إلصدارها بإحدى بياناتها اإلعالمية عقب إتمـام تنفيـذ       لمسئول اللجنة اإلعالمية  
/  علم بتنفيذ واقعة قتل المجنى عليه ووقف من المتهمين         ٧/٧/٢٠١٧الواقعة ؛ وبتاريخ    

محمود فتحى محمود عبد الصمد ومحمد مجدى عبد الكريم جاد علـى أدوار منفـذى                
م محمد يسر أبو الليـف تكليفـات        إسال/ الواقعة إذ تلقى مسئول مجموعة التنفيذ المتهم      

بتنفيذها وأنه نفاذًا لتلك التكليفات خطط لها وحدد أدوار منفذيها وأسند ألعـضائها كـل             
، محمدمن المتوفين عمر عالء الدين عبد الرازق جبر ، عبد المنعم شحات عبد المنعم                

 محمد حسن محمد مفتاح ، محمد عبد الفتاح دسوقى حسن مكى حركى عـادل تنفيـذها   
عبد اهللا إسماعيل عياد رصد الطريق لتأمين فـرار المنفـذين حـال         / بينما تولى المتهم  

/ استقاللهم دراجة بخارية أمدهم بها الرتكاب الواقعة ؛ وباليوم التالى لها التقى بـالمتهم             
عمر عالء جبر بنطاق مدينة السادس مـن أكتـوبر          / عبد اهللا إسماعيل عياد والمتوفى    

علمه األخير بتركه محل إقامته نظرا للمالحقات األمنية على أن          محافظة الجيزة حيث أ   
  .يتولى ثالثهما مسئولية التواصل بينهما 

وأنهى أنه على إثر وفاة مرتكبى الواقعة حال مداهمة الـشرطة لهـم بالوحـدة               
السكنية الكائنة بالخصوص وبالمزرعة الكائنة بتقسيم أرض التين حال مقاومتهم ألفراد           

ادلتهم لهم األعيرة النارية قرابة الخمس ساعات والتى أسفرت عـن وفـاة             الشرطة ومب 
صالح الدين محمد محمـد عبـد الحميـد         / األعضاء األربعة المنفذين أعلمه المتهمين    

جماعـة  االنضمام إلى الجناح المسلح ل    النبيتيتى ، محمود محمد حسن مبروك رغبتهما        
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ـ  /  بالمتهماهفتواصل على إثر  " حركة حسم " والمسماة   خواناإل ود ـمحمود فتحـى محم
علمه األخير بتولى المسئولين بحركة حسم التواصـل        أعبد الصمد لضمهما إليها حيث      

  .معهم لضمهما إليها 
بالتحقيقات "  صفوت ىحرك"إبراهيم حمودة إبراهيم سليم عودة      /  أقر المتهم  -٣٢

مجموعة "سماة   ، وعضويته إلحدى مجموعاتها المسلحة الم      خوانبانضمامه لجماعة اإل  
التى تتولى تنفيذ أعمال عدائية ضد الدولة ومؤسساتها ومشاركته فـى  " يات النوعية لالعم

  .عدد من األعمال العدائية التى نفذتها الجماعة وحيازته مواد مفرقعة 
 بدعوة من السيد    ٢٠١٢ منذ عام    خوانوأبان تفصيالً لذلك بانضمامه لجماعة اإل     

 الكائنة فى الخانكة والنضمامه علم من أعـضائها هيـثم    الجمل وانتظامه بإحدى أسرها   
ـ     ـمحمد ، محمد ربيع ، حسين عبد القادر ، محم          ـ  ـود عبد الحميد ، محم دى ـد مج

، أيمن ، محمد مفتاح حركى أبو مالك      عبد الكريم جاد حركى حامد ، عمر جبر حركى          
خـضر ،  محمد مكى حركى عادل ، عمار قرح ، إسالم أبو الليف حركى همام ، على         

حسن حسين ، إيهاب بحر ، محمد ربيع ، محمد فايق ، محمود عبد الحميد ، يوسـف                  
 بمشاركته أنـشطة الجماعـة وتجمهـرات رابعـة العدويـة            أضافرجب ، أشرف و   

وتجمهراتها التى أعقبت فض تجمهرات رابعة العدوية فى مدينة الخانكة فـى أعقـاب              
موعات العمل النـوعى تتـولى      ذلك شكلت مجموعات من أعضاء الجماعة سميت بمج       

ـ     ـ ـتنفيذ أعمال عدائية ضد الدولة بقصد إسقاط نظام الدولة ضمه إليها محم دى ـد مج
ووقف من أعضاء مجموعته على المتهمين على خضر ، عمـر           عبد الكريم حركى حامد     

 إسالم أبو الليف حركى همام ، محمد مفتاح حركـى أبـو مالـك ،                يمن ، أجبر حركى   
  .دل محمد مكى حركى عا

وأضاف بإعداد عناصر مجموعته فكريا حيث عقدت دورات تضمنت لقـاءات           
تثقيفية لهم لترسيخ قناعتهم بشرعية ما ينفذوه من عمليات عدائية وحركيا باتخاذ أسماء             

التليجـرام ،   "من بين أعضائها عبر بـرامج محادثـات مـشفرة           حركية والتواصل اآل  
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ريبات بدنية وأن هـذه المجموعـة اتخـذت     ، عسكريا بتدرب عناصرها على تد     "الالين
العديد من المقرات التنظيمية لعقد لقاءاتهم ودوراتهم التدريبية ولتخزين إخفاء األسـلحة            
النارية والذخائر والمواد المفرقعة وتصنيعها ؛ من ضمنها المخزن الخاص به ، مسكن             

مام الكائن فـى    المتهم عمر جبر حركى أيمن ، مسكن المتهم إسالم أبو الليف حركى ه            
الحى البوالقى ، مسكن    منطقة البوالقى ، المزرعة الكائنة بجوار مدرسة الزراعة بنين          

العمل النوعى تلك فى تمويلهـا      المتهم محمد مجدى حركى حامد كما اعتمدت مجموعة         
على خضر من أموال وأسلحة وذخـائر وعبـوات مفرقعـة           / على ما أمدها به المتهم    
الدولـة  مليات العدائية التى ارتكبتها الجماعة والتى تـستهدف       العوأضاف أنه فى إطار     

ذاك الـرئيس   ـأنابى لحملة مرشح الرئاسة     ـومؤسساتها شارك فى حرق المقر االنتخ     
عمر جبر  /  عرض المتهم  ٢٠١٤عبد الفتاح السيسى وأوضح لذلك أنه فى غضون عام          

الكائن فى مدينة الخانكة    مقترح حرق المقر االنتخابى لحملة الرئيس عبد الفتاح السيسى          
على خضر لذلك مخططا لتنفيذ الواقعـة       / أمام مستشفى طارق المشتولى ووضع المتهم     

عمر جبر حركـى أيمـن وتـولى        / حدد به دور كل منهم فتولى مسئولية التنفيذ المتهم        
مسئولية التأمين وكل من المتهمين على خضر وإسالم أبو الليف حركى همـام             / المتهم

  .نسحاب من الموقع عقب إتمام التنفيذ باستخدام دراجة بخارية مسئولية اال
عمـر  / على خضر المـتهم   / تنفيذ أعدوا عدتهم وأمد المتهم    لوفى اليوم المحدد ل   

عمر جبر حركـى    /  بالمتهم - أى المتهم    -جبر حركى أيمن بزجاجتين بنزين ثم التقى        
لعـين مقـر الحملـة      أيمن وتوجهوا صوب مقر الحملة ورصداهو سكبا البنزين على ا         

عمر جبر حركى أيمن النار فى العين وفروا هاربين ، أضاف أنه فـى          / ضرم المتهم أو
خالـد النقـشى   /  أجر المتهم المخزن الخاص به للمتهم     ٢٠١٤بريل عام   أغضون شهر   

الستخدامه فى تخزين إطارات وبنزين الستخدامهم فى أعمال الجماعة العدائيـة ، أنـه        
على خضر المتهم إسالم أبـو الليـف   /  كلف المتهم  ٢٠١٥ام  فى غضون شهر يوليو ع    

 لـذلك  نفـاذًا  و– خـوان  عضو بجماعة اإل–حركى همام بالتواصل مع شريف الوكيل  
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إسالم أبو الليف حركى همـام      / اصطحب المدعو شريف الوكيل كل من المتهم والمتهم       
  .أثناء شرائه سالح نارى بندقية خرطوش من مجهول 

 شـارك فـى قطـع طريـق       ٢٠١٤ن شهر سبتمبر عام     وأضاف أنه فى غضو   
ـ  ـعلى خض/ متهالخانكة أبو زعبل وأوضح لذلك باقتراح الم   ة ـر قطع طريـق الخانك

أبو زعبل واتفق المتهم وأعضاء مجموعته كل من على خضر ، محمد مجدى حركـى             
 محمد مجدى حركى  / حامد على ذلك وفى اليوم المحدد للتنفيذ تقابل المتهم مع المتهمين          

حامد وعلى خضر وبحوزة األخير إطارات سيارات وبنزين وتوجهـوا إلـى شـريط              
القطار ووضعوا عليه اإلطارات وأشعلوا بها النيران وقطعوا الطريق وأضاف بحيـازة            

/ محمد مجدى حركى حامد أنذاك لسالح نارى فرد خرطوش خـاص بـالمتهم            / المتهم
 كل من إسالم أبو الليـف       على خضر أضاف بتكليف المتهم محمد مجدى حركى حامد        

حركى همام وعمر جبر حركى أيمن بوضع عبوة متفجرة أمـدهم بهـا األول لجـوار             
  . لذلك انفجرت عبوة بجوار مجلس مدينة الخانكة نفاذًامجلس مدينة الخانكة و

محمد مكـى حركـى     / متهمحمد مجدى حركى حامد الم    / متهأضاف بتكليف الم  
عمر جبر  / همتوتفجيرها والم " ز شرطة الخانكة  مرك"عادل بوضع عبوة مفرقعة بجوار      

 – أى المـتهم  –حركى أيمن بوضع عبوة بجوار المحكمة وتفجيرها علـى أن يتـولى    
تأمين المحكمة ولذلك أمدهم المتهمين محمد مجدى حركى حامد وإسـالم أبـو الليـف               

ـ   . حركى همام بعبوتين مفرقعتين وانفجرت العبوة المستهدفة للمحكمة        ه أضـاف باتفاق
وأعضاء المجموعة بوضع عبوة مفرقعة بجوار معسكر قوات أمن الخانكة الكائن على            
طريق السالم واتفقوا بقيام كل من إسالم أبو الليف حركى همام ومحمد مفتاح حركـى               

محمـد  / متهأبو مالك بوضع العبوة بجوار معسكر قوات أمن الخانكة و أمدهم لذلك الم            
بو الليف حركـى    أسالم  إوضعها كل من المتهمين      بعبوة مفرقعة    )حامد(مجدى حركى   

 أضـاف باتفاقـه وأعـضاء    )بجـوار وفجراهـا  (همام ومحمد مفتاح حركى أبو مالك  
المجموعة بوضع عبوة مفرقعة بجوار القسم الجديد فى الخانكة واتفقوا بقيام كـل مـن               

انكـة   بوضع العبوة بجوار القسم الجديـد بالخ       )أيمن(عمر جبر حركى    / المتهم والمتهم 
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محمد مجدى حركى حامد بعبوة مفرقعة وضـعاها خلـف القـسم      / وأمدهم لذلك المتهم  
/  كلفـه المـتهم  ٢٠١٦وفشل فى تفجيرها أضاف أنه فى غضون شهر أغسطس عـام        

 بتوفير عشر خطوط هواتف محمولة بدون بيانات وأمـده          )حامد(محمد مجدى حركى    
طوط مـن منطقـة المطريـة وسـلمها      لذلك اشترى المتهم الخ  نفاذًالذلك بمبالغ مالية و   

المتهم محمـد مجـدى حركـى      لفهمحمد مجدى حركى حامد فى أعقاب ذلك ك       / للمتهم
 وخمـس خطـوط هواتـف    Sony Z 2 ماركة سونى ذد تو لحامد بشراء هاتف محمو

 لذلك اشـترى الهـاتف   نفاذًا آالف جنيه وةمتحركة بدون بيانات وأمده لذلك بمبلغ خمس  
 أضاف أنه فى غضون     )حامد(مهم للمتهم محمد مجدى حركى      المحمول والخطوط وسل  

إسالم أبو الليف حركى همام بـشراء دراجـة         /  المتهم ه كلف ٢٠١٧شهر رمضان عام    
بخارية له إال أن المتهم لم يستطع توفير تلك الدراجة وفى أعقاب ذلـك علـم بواقعـة                  

يذ تلك الواقعة وبعلمـه     فراد مجموعته بتنف  أإبراهيم عزازى واستنتج قيام     / اغتيال النقيب 
بقيام عبد اهللا عياد بقيادة الدراجة البخارية المستخدمة فى تنفيذ الواقعة أضاف أنه فـى               

محمد مجدى حركـى حامـد بـشراء        /  المتهم ه كلف ٢٠١٧غضون شهر أغسطس عام     
عمر جبر حركى أيمن ومحمد مكى حركـى عـادل          / مالبس بلدية وتسليمها للمتهمين   

  .المالبس وتقابل مع المتهمين فى منطقة المرج وسلمها لهما  لذلك اشترى نفاذًاو
محمد مجدى حركى حامد ، خالد محمد محمد إبـراهيم          / وأنهى بتسلل المتهمان  

  .حمودة خالد إلى دولة السودان 
ياسر حمودة إبراهيم سليم بالتحقيقـات بانـضمامه لجماعـة          /  قرر المتهم  -٣٣

محمد حنفى لطفـى    / تها ، ومشاركته وكل من     وانخراطه لذلك تباعا فى أنشط     خواناإل
على قطب ، وحسين محمد يسر إبراهيم السيد أبو الليف ، وإسالم محمد يسر إبـراهيم                
السيد أبو الليف ، وإبراهيم حمودة إبراهيم سليم ، ومحمد مجـدى عبـد الكـريم جـاد        

ـ            ة مصطفى بتجمهرات الجماعة التى تلت فض تجمهرى رابعة والنهضة بمدينة الخانك
 بتأمينهـا باسـتخدام األسـلحة الناريـة         ينخربمحافظة القاهرة ، واضطالع الثالثة اآل     

 محمـد   /ـإبراهيم حمودة إبراهيم سليم ل    / وقد علم بإمداد  . والمفرقعات قبل قوات الشرطة   
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ـ    " فرد خرطوش "مجدى عبد الكريم جاد مصطفى بسالح نارى         إسـالم  / ـ، كما دبر ل
الليف مخزنًا بالعقار محل سكنه بمدينة الخانكة اسـتخدمه         محمد يسر إبراهيم السيد أبو      

وأنهى أنه قد أبـصر  . ةفى إخفاء عدد من إطارات الكاوتشوك وزجاجات بها مواد سائل      
حسين محمد يسر إبراهيم السيد أبو الليف ، وإسالم محمد يسر إبراهيم الـسيد           / كالً من 

مقتل أحد ضباط الشرطة بمدينة     بمحيط مسرح واقعة    بخارية  أبو الليف مستقلين دراجة     
  .الخانكة قبيل حدوثها 

 بانـضمامه   – بالتحقيقـات    – النقـيش    رخالد جالل أحمد عم   /  أقر المتهم  -٣٤
 وتدرجه فى هيكلها التنظيمى وصوالً لتوليه مسئولية نائـب مـسئول            خوانلجماعة اإل 

 تجمهـرات أسماه باالنقالب العسكرى وفض     ما  شعبة صالح الدين بحي بوالق وعلى إثر        
 محافظـة القليوبيـة   – بمدينة الخانكـة  خوانشارك تظاهرات جماعة اإلرابعة العدوية   

بغرض عودة الرئيس األسبق محمد مرسى للحكم وأضاف أنه فى غضون شهر أكتوبر             
محمد صابر الخياط وشهرته محمد العسكرى بتولى مسئولية        /  كلفه المتوفى  ٢٠١٤عام  

 تتولى تنفيذ أعمـال عدائيـة       خوانابعة لجماعة اإل  ت" مجموعة نوعية "مجموعة مسلحة   
  .باء بغرض إسقاط الدولة ومؤسساتهاضد العاملين بجهاز الشرطة وتفجير أبراج الكهر
 بـدعوة مـن     ٢٠٠٠ منذ عـام     خوانوأبان تفصيالً لذلك بانضمامه لجماعة اإل     

ـ         / المتوفى ز محمد الفقى وانتظامه بإحدى أسرها الكائنـة مـساكن فتحـى عبـد العزي
ناصر الجعيدى ، نبوى المشتولى وسيد وإيهـاب  / والنضمامه علم من أعضائها كل من   

وأضاف بتوليه مسئولية نائب مسئول شعبة صالح الدين بحى بوالق وبمـشاركته فـى          
نقالب العسكرى بتجمهرات الجماعة فى رابعة العدوية وتجمهـرات         أعقاب ما أسماه اال   

فض تجمهرات رابعـة العدويـة بـدعوة مـن          الجماعة بمنطقة الخانكة والتى أعقبت      
  .خالد حمودة / المدعو

محمـد صـابر    /  كلفه المتوفى  ٢٠١٤أضاف أنه فى غضون شهر أكتوبر عام        
ـ الخياط وشهرته محمد العسكرى بتولى مسئولية مجموعة نوعية فى الخانكة بدالً              ن ع

م أبـو   خالد حمودة ووقف من أعضائها على محمد مجدى عبد الكريم ، إسـال            / المدعو
عمـال عدائيـة    أالليف ، محمود عبد اللطيف ، عمر جبر وتتولى تلك المجموعة تنفيذ             

  .ضد مؤسسات الدولة بهدف إسقاط النظام وعودة الرئيس األسبق محمد مرسى 
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ترسيخ محمد صابر الخياط وذلك ب    / وأضاف بإعداده لذلك فكريا من قبل المدعو      
نه ضبطه حـال دون إتمـام       إات عدائية إال    نفذوه من عملي  قناعة الجماعة بشرعية ما ي    

  .محمد مندور / إعداده ولذلك تولى مسئولية مجموعة العمل النوعى بالخانكة المدعو
بريـل  أطه معوض طه معوض بالتحقيقات أنه فى غـضون          /  قرر المتهم  -٣٥

 ولعمله كوسيط عقارى وفر وحدة سكنية بالطابق الخامس كائنـة بـشارع             ٢٠١٧لعام  
محمد / ين يسر أبو الليف والمتوف    إسالم محمد / قة الخصوص كطلب المتهم   السقيلى منط 

خير ه باتخاذ األ  ملعم الشحات عبد المنعم ؛ وأنهى بع      حسن محمد محمد مفتاح ؛ عبد المن      
خرى كائنة بالطابق الخـامس بـشارع أحمـد فرغلـى           أ وحدة   – فى غضون يونيو     –

  . القليوبية المتفرع من شارع أحمد عرابى بمنطقة الخصوص محافظة
 بالتحقيقـات بانـضمامه     –" حركة محسن "عماد حمدى مندى    /  أقر المتهم  -٣٦
مجموعـات العمـل   " ، وعضويته بإحدى مجموعاتها المسلحة المسماة      خوانلجماعة اإل 

ت آتها والمنـش  آوالتى تتولى تنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد الـشرطة ومنـش          " النوعى
وآخرين من أعضاء الجماعة عبوة     دولة ؛ وبتفجيره    العامة والكهربائية بغرض إسقاط ال    

ألبراج كهرباء مدينة اإلنتـاج اإلعالمـى ؛   مفرقعة بمحيط قسم شرطة أكتوبر وتفجيره     
  .وحيازته مواد مفرقعة واستعمالها 

 وبمشاركة ٢٠١٣ فى غضون عام خوانوأبان تفصيالً لذلك بانضمامه لجماعة اإل
 مجموعات العمل النوعى التى تتـولى  خوانة اإل أعضائها بتجمهراتها ؛ ولتأسيس جماع    

تهم وتخريب أبراج الكهرباء بغرض إشاعة آتنفيذ أعمال عدائية ضد رجال الشرطة ومنش
الفوضى وإسقاط النظام القائم ؛ انضم إلحداها بنطاق مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة       

محمد / تها المتهم الجيزة والتى تولى مسئوليتها المدعو جمال طلخان وضمت فى عضوي         
  .خرين آو" حركى هشام"محمود السيد أبو زيد شهرته محمود أبو الليل 

وأضاف بإعداد عناصر تلك المجموعة فكريـا حيـث تلقـوا دورات تـضمنت      
لقاءات تثقيفية لهم لترسيخ قناعتهم بشرعية ما ينفذوه من عمليات عدائية ، حيث أمـده               

اهيم ، وحركيا باتخاذ أسماء حركيـة فاتخـذ   لكترونى تضمنت تلك المف   إمسئوله بوسيط   
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تها التنظيميـة   ءامحسن ؛ فضالً عن اتخاذ أعضائها مقرات لعقد لقا        " لنفسه اسما حركيا  
وأنه فـى إطـار   .  بمدينة السادس من أكتوبر١١ذكر منها وحدة سكنية كائنة فى الحى     

ت آة ومنـشآتها والمنـش    العمليات العدائية التى ارتكبتها الجماعة استهدافًا ألفراد الشرط       
الكهربائية ؛ شارك وأعضاء بالجماعة فى ارتكاب عدد منها أولها فى غـضون ينـاير               

 من مسئوله برصد قسم شرطة بمدينة السادس من أكتـوبر  – كتكليفه   – اضطلع   ٢٠١٥
 وقف عليه من معلومات أمـد بهـا مـسئوله تمهيـدا             – الكائن بالحى الحادى عشر      –

 بعد باستخدام هـاتف     لى وضع عبوة ناسفة بمحيطه وتفجيرها عن      الستهدافه ؛ واتفقًا ع   
 لذات المخطط وفى اليوم المحدد لتنفيذه تحصل من مسئوله على العبـوة             امحمول ونفاذ 

  .الناسفة ووضعها بمحيط القسم المستهدف وفجرها عن بعد باستخدام الهاتف 
ود السيد أبـو  محمد محم/  كُلف والمتهم٢٠١٥وأنهى أنه فى غضون أبريل لعام  

عالمى حيث اجتمـع    زيد حركى هشام بتفجير أبراج الكهرباء المغذية لمدينة اإلنتاج اإل         
بهما وأعضاء تلك المجموعة مسئولها كلفهم خالله بتفجيرها باستخدام عبـوات ناسـفة             

 لذات المخطط استقلوا سيارتهم بحـوزتهم عـدد       اأمدهم بها وحدد لهما أدوراهم ؛ ونفاذً      
ـ          أربعة عبوات    تين فناسفة قصدوا وجهتهم ووضع والمتهم محمود أبو الليل عبوتين ناس

خـرتين بـآخر    آبقاعدة أحد أبراج الكهرباء بينما تمكن الباقون من أعضائها من وضع            
  .مجاور له وغادروا جميعا محيطه وفجروها عن بعد باستخدام هاتف محمول 

تونى كـروس ،    / كىحر"محمد عبد الحفيظ على عبد الحفيظ       / قر المتهم أ -٣٧
 التى تهدف   خوان بانضمامه لجماعة اإل   – بالتحقيقات   –" مرتضى منصور ، الف اليف    

. إلى تنفيذ عمليات عدائية نوعية من تفجير وتخريب إلسـقاط نظـام الحكـم بـالبالد          
  .ه بأغراضها لم آمنة مع عمدادها بمالذإو

حدى أسـرها   إه فى    وانتظام ٢٠٠٨وأبان تفصيالً لذلك ؛ بانضمامه لها منذ عام         
. التابع بقريته بمدينة أبو المطامير بمحافظة البحيرة وانخرط لذلك تباعا فـى أنـشطتها             

 ، وعلى إثر تدبير الجماعة لتجمهرات متعددة        ٢٠١٣وأضاف أنه فى أعقاب يوليو عام       



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠١٨ سنة یونیة ٢٠ فى )تابع( ١٣٩ العدد – الوقائع المصریة

 

١٤٣

سعيا إلسقاط نظام الحكم عن طريق تنفيذ عمليات عدائية سـميت بالعمليـات النوعيـة        
 بالتواصل مع المـشاركين بتلـك       ٢٠١٥ اضطلع منذ عام     –يذها أعضاء منها    تولى تنف 

واتخذ " تلى جرام "األعمال العدائية والهاربين من المالحقات األمنية عبر برنامج مؤمن          
وكُلـف  " تونى كروس ، مرتضى منصور ، الف اليف       " لنفسه اسما حركيا خالله منها    

ل النوعى وكتكليفه دبر عدد مـن الوحـدات        بتوفير مقرات تنظيمية إليواء أعضاء العم     
 أمنًـا   ا محافظة اإلسكندرية اتخذت كمـالذً     /السكنية المستأجرة بنطاق منطقة الهانوفيل    

  " .فادى وله آخر راضى"ألعضائها ذكر من بينهم الحركى 
 بالتحقيقـات بانـضمامه     – أقر المتهم محمود هالل المتولى عبد المجيـد          -٣٨
سر فيها وتلقيه دروسا تثقيفيـة وتربويـة         وانتظامه بأ  ٢٠٠٥  منذ عام  خوانلجماعة اإل 

 شارك بتجمهـر الجماعـة   ٢٠١٣عقاب الثالثين من يونيو عام     أعلى منهاجها وأنه فى     
ثر التعامالت األمنية ؛ التقى     أثر وفاة شقيقه عضو الجماعة على       إبرابعة العدوية وعلى    

لمتوفى إليها أعقبهـا دعوتـه      بأحد بعضو من حركة حسم حيث أعلمه بانضمام شقيقه ا         
  .نضمام إليها بدعوى االنتقام من أفراد الشرطة والثأر له لال

 بانضمامه إلى   – بالتحقيقات   – أقر المتهم مروان عالء الدين سعد إبراهيم         -٣٩
 وانتظامه بأسٍر فيها    ٢٠١١ وأبان تفصيالً لذلك بانضمامه إليها منذ عام         خوانجماعة اإل 

وعقائدية على منهاج الجماعة والنـضمامه علـم مـن أعـضائها           تلقى دروسا تربوية    
  .محمد سعيد وبمشاركته الجماعة بتجمهرها بنطاق محافظة اإلسكندرية / المتوفى

" محمود شـبانه "محمد عادل عبد الحفيظ محمود وهدان حركى /  أقر المتهم -٤٠
ل ألعـضائها    ؛ وتمويله لها بنقـل األمـوا       خوان بانضمامه لجماعة اإل   – بالتحقيقات   –

 منذ نشأته وانتظامـه     خوانتحقيقًا ألغراضها وأبان تفصيالً لذلك بانضمامه لجماعة اإل       
بأسر فيها وتلقيه دروسا تثقيفية وتربوية على منهاجها بنطاق سكنه وبجامعة األزهـر ،            

 وقـف علـى     ٢٠١٧ومشاركته لها بتجمهراتها برابعة العدوية ، وأنه فى غضون عام           
طارق رفعت عكاشة لمجموعات العمل النوعى وأنهـى بتكليفـه مـن            / انضمام المتهم 

  .عضو بالجماعة المسمى حركيا أحمد حسن بنقل األموال وتسليمها ألعضائها 
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عالء محمود محمد إسماعيل أحمـد بالتحقيقـات بانـضمام          /  قرر المتهم  -٤١
حمـد   ، أ ىيوسف محمد محمد السيد زهيرى ، بالل محمد عبـداهللا الـسباع           / المتهمين

محمود يوسف الزفتاوى ، محمد أبو رواش محمد الدعوشى ومشاركته لهم بتجمهـرات       
  .الجماعة المدبرة بمحيط جامعة األزهر 

 بمـشاركته   – بالتحقيقات   –محمود حامد عبد العزيز إبراهيم      /  قرر المتهم  -٤٢
 وبتجمهرها برابعة العدوية وما أعقبت فضه مـن تجمهـرات بنطـاق             خوانجماعة اإل 

عمرو فتح اهللا عبد الفتاح غنـيم ،        / نه بمحافظة المنوفية وعلمه من أعضائها المتهم      سك
 عقد لقاء تنظيميا بمسكن األخيـر ضـمه وآخـرين مـن      ٢٠١٦وأنه فى غضون عام     

أعضائها كُلف خالله باتخاذ اسما حركيا واستخدام البرامج المؤمنـة التواصـل بـين               
عقابها جرى لقاءه بعـضو     أوفى  " أمجد"ما حركيا   واتخذ لنفسه اس  " تلى جرام "أعضائها  

من أعضاء حركة حسم بمنطقة العامرية محافظة اإلسكندرية دعى خالله لالنضمام إلى            
 خـوان لتتـولى تنفيـذ      على تأسيسها من قبل جماعة اإل      هتلك الجماعة ووقف من داعي    

  .أعمال عدائية ضد قوات الشرطة ومؤسسات الدولة 
 –بالتحقيقـات   " حركـى مـدحت    "نار على إبراهيم رسال   عم/  أقر المتهم  -٤٣

 التى تتولى تنفيذ أعمـال      خوانبانضمامه لمجموعة مكونة من بعض أعضاء جماعة اإل       
عدائية ضد أفراد الجيش والشرطة والمنشآت العامة بغرض إسـقاط الدولـة ، وتلقيـه         

  .لذلك دورات تدريبية على كيفية تصنيع العبوات المتفجرة 
 لجماعة أسـسها حركـى      ٢٠١٦الً لذلك ، بانضمامه فى مطلع عام        وأبان تفصي 

 لتنفيذ عمليات عدائية تستهدف أفراد      خوانحمزة ضم إليها بعض من أعضاء جماعة اإل       
ة والمنشآت العامة باستخدام األسلحة النارية والمفرقعات بقصد إسـقاط          طالجيش والشر 

عبد الرحمن البيه ،    / لى كٍل من  ووقف من أعضاء مجموعته تلك ع     . نظام الحكم بالبالد  
وأضاف بإعـداد   . وعلى محسن ، وحركى خطاب ، وحركى دسوقى ، وحركى يامن            

عناصر تلك المجموعة أمنيا ؛ باتخاذ أسماء حركية والتواصل اآلمن بين أعضائها عبر             
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وسرية المعلومات المتداولة بينهم وبيانات أعضائها خـشية الرصـد        " التليجرام"برنامج  
عبد الرحمن البيه ، على محـسن ،    / ى ، فالتقى لذلك ببعض أعضاء مجموعته هم       األمن

كما تم إعدادهم عـسكريا بتلقـى       . حركى ياسر ، حيث دربهم حركى حمزة على ذلك        
  .عناصرها دورة فى كيفية تصنيع واستخدام العبوات المتفجرة 

اتهم ودوراتهـم   وأضاف بأن هذه المجموعة قد اتخذوا مقرا تنظيميا لهم لعقد لقاء          
  .التدريبية بمسكن كائن بمدينة بدر 

 بالتحقيقات بانضمامه   –أيمن محمد عبد المنعم محمد السبيعى       /  أقر المتهم  -٤٤
مجموعـات العمـل   " ، وعضويته بإحدى مجموعاتها المسلحة المسماة      خوانلجماعة اإل 

ت العامة آ والمنشوالتى تتولى تنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد الشرطة ومنشآتها        " النوعى
  .بغرض إسقاط الدولة ؛ وحيازته وإحرازه لمواد مفرقعة وأسلحة نارية وذخائرها 

 وانتظامه بإحـدى أسـرها فـى        خوانوأبان تفصيالً لذلك بانضمامه لجماعة اإل     
 ، وتلقيه فيها دروسا تثقيفية وتربوية على منهاج الجماعة ، وفـى             ٢٠٠٩غضون عام   

 ، وكتكليف المكتب اإلدارى للجماعة شارك       ٢٠١٣ونيو لعام   أعقاب ثورة الثالثين من ي    
/  المتـوفى  خـوان بتظاهراتها بنطاق محافظة كفر الشيخ ؛ ولتأسيس قيادى جماعـة اإل          

محمد محمد كمال لمجموعات سميت بمجموعات العمل النوعى تتـولى تنفيـذ أعمـال      
 وصوالً إلسقاط   ت العامة بغرض إشاعة الفوضى بالبالد     آعدائية ضد المؤسسات والمنش   

على العربى ، ومحمد مصباح ؛ انضم       / نظام الحكم القائم ؛ وكتكليف عضوى الجماعة      
مـسؤليتها عـضو   إلحداها بنطاق مركز البرلس بمحافظة كفر الشيخ ، والتـى تـولى    

محمد زين حركى هانى ،     السيد جميل ، وضمت فى عضويتها خالفه أحمد         / الجماعة  
 ، وآخرين ، والنضمامه لتلك المجموعات علم مـن          الحركى رامى ، الحركى معروف    

عبد الباسط عمار ، على خيرى بدوى البنـا ، الـسعيد قاسـم زغلـول ،                 : أعضائها  
  .الحركى نصر ، محمد رزق ، أنور محمود ، إسالم قرورة ، ومحمد عسل 
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وأضاف بإعداد أعضاء تلك المجموعات فكريا بعقد دورات تـضمنت لقـاءات            
قناعتهم بشرعية ما ينفذوه من عمليات عدائية ؛ حيث حـضر لقـاءين             تثقيفية لترسيخ   

محمد / محمد رزق ، واآلخر بمقر تنظيمى وفره المتهم       / تنظيميين األول بمسكن المتهم   
عسل ، وخاللهما لُقن بضرورة مجابهة قوات الشرطة ، والتعامل معها بوصفها عـدو              

حركيـة والتواصـل اآلمـن بـين        صائل البد وأن يقتص منه ؛ وحركيا باتخاذ أسماء          
خشية الرصد األمنى ؛ حيث حضر لقـاء        " الين"أعضائها عبر برامج محادثات مشفرة      

تنظيمى بذات المقر التنظيمى الذى وفره محمد عـسل ، وخاللـه درب علـى كيفيـة                 
التواصل اآلمن بين أعضاء المجموعة عبر الهواتـف الخلويـة ؛ وعـسكريا بتلقـى               

ورات على كيفية استخدام األسلحة الناريـة وتركيبهـا ؛ حيـث            عناصرها تدريبات ود  
 األسـلحة اآلليـة تفكيكًـا        خاللهما على كيفية اسـتخدام     بحضر لقاءين تنظيميين تدر   

  .، وكذلك كيفية تصنيع المواد المفرقعة وتركيبا
وأضاف أن هذه المجموعات قد اتخذت مقرات تنظيمية كمالٍذ آمٍن لعقد لقاءاتهم            

لتدريبية ولتخزين وإخفاء األسلحة النارية والذخائر ؛ ذكر من بينها مـسكنًا            ودوراتهم ا 
  .بمدينة بلطيم 

وأضاف باعتماد أعضاء المجموعات تلك فى تمويلهـا علـى مـا أمـدها بـه                
عبد الباسط عمار ، أنور محمود ، وإسالم قرقورة من أسلحة وذخائر ، ومـا     / المتهمان

والحركى معروف من سيارات يتنقلون بهـا ، ومـا          السيد جميل ،    / أمدها به المتهمان  
  .السيد جميل من مقرات تنظيمية / أمدها به المتهم

وأنه فى إطار العمليات العدائية التى ارتكبتها مجموعات العمل النـوعى تلـك ؛    
 مخططًا لمهاجمة قوات شرطية تابعة لمركز فوه بكفر الشيخ والتـى كـان    هأعد مسؤول 

رية السالمية بنطاق المركز للقبض علـى بعـض مـن أعـضاء             من المزمع انتقالها لق   
أحمـد زيـن ، والحـركيين رامـى         / الجماعة ؛ حيث التقاه هو وعناصر مجموعتـه       

بمقر تنظيمي وفره إسالم قرقورة وقـسم األدوار بـأن يـضطلع الحركـى              ومعروف  
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ثم ن  بقيادة السيارة صوب البقعة التى ستمر بها القوة الشرطية المستهدفة ، وم           معروف  
، - أى سـيد     –اعتراضها بإشعال إطارات سيارات فى طريقها ، على أن يضطلع هو            

 بوابل من الرصاص بثالث بنادق آلية بحـوزة         إرهامطاب" رامى"وأحمد زين والحركى    
كل منهم ، قاصدين بذلك قتل مستقليها ، فى حين يضطلع المتهم بإمـدادهم بالـذخيرة                

 البقعة المحددة ، وكمنوا لقوات الشرطة ؛ إال أن          حال نفادها ؛ وكاتفاقهم توجهوا صوب     
مسؤول المجموعة علم من أحد مصادره أن القوة المستهدفة قد غيرت خـط سـيرها ؛           

  .فعادوا أدراجهم 
وأضاف أنه فى ذات اإلطار أيضا ؛ أعد مـسؤوله مخططًـا الغتيـال إحـدى                

له بمنطقـة صـحراوية     القيادات الشرطية ؛ وذلك باستهدافه حال عبور السيارة التى تق         
أحمـد  / مجاورة لجماعة الدلتا ؛ حيث التقى يوم التنفيذ بمسؤوله وعناصر مجموعتـه           

زين ، والحركيين رامى ومعروف ، وقسم مـسؤولهم األدوار بيـنهم بـأن يـضطلع                
الحركى معروف بقيادة سيارة دبرها صوب البقعة التى ستمر بها السيارة المـستهدفة ،           

الصحراوية تلك حتى يعاجله كـل مـن سـيد ، أحمـد زيـن ،                وما أن يعبر المنطقة     
والحركى رامى بوابل من األعيرة النارية أسلحتهم اآللية التى دبرها أولهم ، فى حـين               
يضطلع المتهم بإمدادهم بالذخيرة حال نفادها ؛ وكاتفـاقهم توجهـوا صـوب البقعـة                

 ، إال أنه لـم يـأت ،   المحددة، وكمنوا لهدفهم ؛ وظلوا يرقبوا وصوله لمسرح جريمتهم       
  .ففشل مسعاهم ، وعادوا يجرون أذيال الخيبة 

 برصد مباٍن شرطية    – كتكليف مسؤول مجموعته     –وتابع إقراره أنه قد اضطلع      
تمثلت فى مبنى قطاع األمن الوطنى ، ومبنى الترحيالت بمحافظـة كفـر الـشيخ ، إذ       

  .مه لمسؤوله  لما أسفر عنه الرصد ، وسل– كروكى –رسم رسما تخطيطيا 
وأردف أنه كتكليف مسؤوله أيضا اضطلع برصد تمركز أمنى بمحـيط محطـة         
مياه كفر الشيخ يتولى حراسة إحدى القيادات الشرطية ؛ فوقف على قوامه المشكل من              

  .سيارتين وثالثة أفراد شرطة ، فوافى مسؤوله بما أسفر عنه الرصد 
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؛ برصد تمركز أمنى بمحطة     وأنهى أنه قد اضطلع ، كتكليف مسؤول مجموعته         
  .وقود األمل بمدينة بلطيم 

 -حقيقـات ت بال –" حركى إبراهيم سعيد  "فائز أحمد إبراهيم مقلد     /  اقر المتهم  -٤٥
لجنـة  " ، وعضويته الثنين من مجموعاتها المسلحة المسماة         خوانبانضمامه لجماعة اإل  

ه لذلك فيهـا  الشرطة ، وتلقيالتى تتولى تنفيذ أعمال عدائية ضد أفراد    " العمليات النوعية 
  .ات عسكرية وإعداد العبوات المفرقعة دور

 واشـتراكه فـى     ٢٠١٤ فى عام    خوانوأبان تفصيالً لذلك بانضمامه لجماعة اإل     
ف لـذلك مـن أعـضائها علـى         تجمهرات الجماعة بنطاق جامعة كفر الشيخ ، وتعر       

النـوعى فالقـت    حدى مجموعات العمل    أحمد غريب والذى دعاه لالنضمام إل     / المدعو
 التـى تـضطلع بتنفيـذ       –حدى مجموعات العمل النوعى     دعوته تلك قبوله ، فانضم إل     

شـريف  / عمليات عدائية ضد رجال الشرطة كان مسئولها عضو الجماعـة الحركـى           
أبـو  / هـانى ، حركـى    / لى ، حركى  ع/  أعضاء الجماعة حركى   – خالفه   –وضمت  

 عبـر   –شـريف   / كليف الحركى  كت –، وجرى التواصل بينه وأعضاء مجموعته       عمر
سـعيد  /  بالحركى – هو   –بأسمائهم الحركية إذ سمى     " الين"برنامج المحادثات المؤمن    
 جنيهـا ليبتـاع هاتفًـا نقـاالً لتـسهيل      ٥٠٠شريف بمبلغ / وذلك بعد أن أمده الحركى  

  .التواصل بينهم 
/ وأضاف بانضمامه لمجموعة عمل نوعى ثانية بدعوة من مـسئولها الحركـى           

أحمـد ، إذ جـرى   / أبو عبد اهللا ، الحركى  / بحى ضمته وعضوى الجماعة الحركى    ص
  ".تليجرام" عبر برنامج المحادثات المؤمنة –صبحى /  كتكليف الحركى–التواصل بينهم 

وأضاف بإعداده وأعضاء مجموعتيه لتنفيذ ألغراض الجماعة إذ تلقى وأعـضاء     
/ و عمر بـدعوة مـن الحركـى       أب/ هانى ، حركى  / على ، حركى  / مجموعته الحركى 

 شريف دورة فى التأصيل الشرعى ألغراض الجماعة بإحدى المقرات التنظيمية ببلطيم ،
وكذا دورة أمنية فى كيفية التواصل بين أعضاء تلك المجموعة ، ودورة أخـرى فـى                
أمن المطاردة ، وكذا دورة عملية عن كيفية فك وتركيب السالح اآللـى ، وأنـه فـى                  
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أحمـد ،   / أبو عبد اهللا ، وحركى    /  تلقى وأعضاء مجموعته حركى    ٢٠١٦غضون عام   
 دورة نظرية فى كيفية التعامـل مـع العبـوات           – كتكليف األخير    –صبحى  / وحركى

عبد الـرحمن جمـال     / المفرقعة وكان القائم على التدريس بها عضو الجماعة المتوفى        
 بتكليف من   – هو   –جره  وذلك بإحدى المقرات التنظيمية بمحافظة كفر الشيخ الذى استأ        

 عيسى  شصبحى ، ودورة عملية أخيرة بإحدى المقرات التنظيمية بمنطقة حو         / الحركى
  .ضعها بمكان التنفيذ وعن كيفية تركيب العبوات المفرقعة و

صبحى رصد سيارتى شرطة اعتادتا التوقف بمدخل /  لتكليفات الحركىنفاذًاوأنه  
 إال أن تغيير محل توقفهما حـال دون اسـتكمال      فهماامحافظة كفر الشيخ تمهيدا الستهد    

/ عقابها ولتكليفه وأفراد مجموعته من الحركـى      أمخططهم المذكور ، وأضاف بأنه فى       
حد المساجد بقرية حوش عيـسى يـوم        أمام  أصبحى رصدوا قول أمنى اعتاد التمركز       

المحـدد  الجمعة تمهيدا الستهدافه بعبوة مفرقعة ووقفوا على خط سيره ، وفى الموعـد            
حدى مصارف المياه   إ بجوار   – دبرها األخير    –صبحى عبوة مفرقعة    / زرع والحركى 

الواقع بخط سير القول األمنى تمهيدا لتفجيرها ، إال أنه حال دون التنفيذ بذلك اليوم تغير  
صبحى بانتواء تنفيذ عملية قبـل      / ه من الحركى  لمالقول األمنى خط سير ، وأضاف بع      

  .ال أن ضبطه حال دون وقوفه على تفصيالته إط جامعة دمنهور حدى األهداف بمحيإ
أحمد عاشور حلمى محمـد الـصياد بالتحقيقـات باشـتراكه     /  قرر المتهم  -٤٦

 فى أعقاب فض    خوانوعاشور حلمى محمد الصياد بالتجمهرات التى نظمتها جماعة اإل        
/ ائها كالً من  وقد علم لذلك من أعض    . اعتصام رابعة بقرية البصارطة بمحافظة دمياط       

عبد الرحمن العربى سادات أبو جاللة ، ومحمد الخضر محمـد عاصـى ، ورفعـت                
رفعت محمد العزبى أبو غزالة ، وبالل عاطف خالد الزيات ، وحـسن حـسن خالـد                 
الزيات ، وزكريا فهمى على الشيوخى ، وأحمد زكريا فهمى على الشيوخى ، ومعـاذ               

 بـدوى ،    ةالسيد الفار ، وإسالم محمد طلب     زكريا فهمى على الشيوخى ، ومحمد حسان        
، ومحمد حماد عبد الغنى سليم ،       "عبده النيلى / هرتهش"وعبد الرحمن محمد السيد النيلى      
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وقـد اتخـذوا   . وخالد فتحى فتحى عوض ، ونجم الدين عاطف محمود عبد الفتاح عياد   
نوا يتولـوا   محمد عادل بلبولة بمنطقة عجور مقرا للقاء الذين كـا         / من مسكن المتوفى  

لمواجهـة  " الشماريخ"والمفرقعات  " بنادق آلية وخرطوش  "تأمينه حينها باألسلحة النارية     
معـاذ زكريـا    / بصر فى ذلك من أعضائها كالً من      أوقد  . الشرطة إبان مالحقتهم أمنيا   

، ومحمد  "عبده النيلى / شهرته"فهمى على الشيوخى ، وعبد الرحمن محمد السيد النيلى          
لغنى سليم ، ورفعت رفعت محمد العزبى أبو غزالة ، وخالد فتحى فتحـى              حماد عبد ا  

عوض ، وبالل عاطف خالد الزيات ، وعبد الرحمن العربى سادات أبو جاللـة حـين               
تصدوا لقوات الشرطة سلفًا ببنادق آلية لتجنب ضبطهم ، وقد شاركهم فى ذلـك مـرةً                

خى يو فهمـى علـى الـش      وأضاف بإمـداد زكريـا    ". الشماريخ"باستخدام المفرقعات   
بنـادق  "للمذكورين بالمال لشراء السالح الالزم فى ذلك ، فابتاعوا تسعة أسلحة ناريـة            

عبـد الـرحمن محمـد    / كما تولى كٌل من. أمدهم بها محمد حماد عبد الغنى سليم    " آلية
، ومعاذ زكريا فهمى على الشيوخى تدريب أعـضاء    " عبده النيلى / شهرته"السيد النيلى   

  . على استخدام تلك األسلحة بإحدى المناطق بالطريق الدولى الجماعة
 بـاعتزام األخيـر   -معاذ زكريا فهمى على الشيوخى/ وأنهى بأنه قد تبلغ له من    

  . وذلك قبل ارتكابها –حازم األمير / قتل أحد أفراد الشرطة يدعى
 عبد العزيز عيسى عبد العزيز عيسى بالتحقيقات بانـضمامه        /  قرر المتهم  -٤٧
 وانتظامه بإحدى أسرها الكائنة بقرية الدلجمون بمركز كفـر الزيـات            خوانلجماعة اإل 

وأضـاف بتـردده علـى    . محافظة الغربية ، ومشاركته فى تجمهر رابعـة العدويـة        
صبرى صـباح   / المزرعة الكائنة بمنطقة النوبارية بمحافظة البحيرة المملوكة للمتوفَّين       

  .يخ خليل ، ومحمد عبد المنعم أبو طب
 – بالتحقيقـات  – قرر المتهم محمد عبد ربه عبد الحليم عبد ربـه خليفـة     -٤٨

 ومشاركته فى تجمهر النهضة وكذا تجمهرات الجماعة التى         خوانبانضمامه لجماعة اإل  
بسام شحات محمد محمـد العباسـى      / وقد علم من أعضائها   . تلت ذلك بمحافظة الجيزة   

ها النوعى التـى تتـولى تنفيـذ العمليـات       الذى دعاه لالنضمام إلحدى مجموعات عمل     
وأعده لذلك فكريا بتأصـيل     . العدائية من قتل وتخريب بقصد إسقاط الدولة ومؤسساتها       
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شرعية ما يتم تنفيذه من عمليات عدائية ، وأمنيا بالتواصل اآلمن مـن بينهمـا عبـر                  
  " .التليجرام"برنامج المحادثات المشفر 

خالق رفاعى محمد بالتحقيقات بمـشاركته فـى        شريف عبد ال  /  قرر المتهم  -٤٩
مدينـة  ب برابعة العدوية ما تاله مـن تجمهـرات          خوانالتجمهر الذى نظمته جماعة اإل    

محمـد سـعيد    /  تعرف على  ٢٠١٤وأنه فى غضون مايو     . السادات بمحافظة المنوفية  
أحمد عبد المقصود أحد أعضاء مجموعات عمل الجماعة النـوعى بمدينـة الـسادات              

منوفية والتى تتولى تنفيذ العمليـات العدائيـة باسـتخدام المفرقعـات ضـد      الافظة  بمح
وفى إطار ذلـك ؛ كلفـه       . مؤسسات الدولة والمنشآت العامة إلسقاط نظام الحكم بالبالد       

 بإخفاء مجموعة من الدوائر الكهربائية التى تُـستخدم         ٢٠١٥المذكور فى غضون عام     
  .به وأخفاهم له بمسكنه فى تصنيع المفرقعة ، فنفذ ما كلف 

 –التحقيقـات   بأسامة صالح محمـد محمـد سـالم خطـاب           /  أقر المتهم  -٥٠
 ، وانتظامه بأسر فيهـا ، والنـضمامه         ٢٠٠٧ غضون عام    خوانبانضمامه لجماعة اإل  

محمد عبد الحفيظ أحمد حسين ، طارق رفعت عكاشـة ، مـصعب             / علم من أعضائها  
حسين ، على محمود عبـد الـونيس ، أنـس    كمال نجيب خالد ، محمد على رشاد أبو        

 ٢٠١٧صبحى سعد إسماعيل ، وأحمد محمود يوسف الزفتاوى وأنه فى غضون عـام              
أمد المتهم طارق رفعت عكاشة بأمواٍل كطلبه منه بدعوى إعانة أحد أعضاء الجماعـة              

ا المحبوسين احتياطي.  
 -يقـات  بالتحق –" فـوزى " أقر المتهم أحمد على عبد ربه عيسوى حركى          -٥١

حركـة  " وعضويته بإحدى مجموعاتها المـسلحة المـسماة         خوانبانضمامه لجماعة اإل  
التى تتولى تنفيذ عمليات عدائية ضد القضاة وأفراد الجيش والشرطة والمنـشآت            " حسم

العامة ؛ بغرض إسقاط الدولة ، وتمويله إياها بإمدادها بمواد مفرقعة وأسلحة وذخـائر              
  .وإحرازه لمواد مفرقعة وألسلحة نارية وذخائرها ومقرات تنظيمية ، وحيازته 

 ، وانتظامـه بإحـدى أسـرها ،         خوانوأبان تفصيالً لذلك بانضمامه لجماعة اإل     
وتلقيه فيها دروسا تثقيفية وتربوية على منهاج الجماعة ، وفى أعقاب ثورة الثالثين من              

اتها التـى أعقبـت    شارك بتجمهرها بميدان رابعة العدوية ، وبتظاهر  ٢٠١٣يونيو لعام   
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 لمجموعات سميت بمجموعات العمـل      خوانفضه بمركز منوف ؛ ولتأسيس جماعة اإل      
ت العامـة    أفراد الشرطة والمؤسسات والمنـشآ     النوعى تتولى تنفيذ أعمال عدائية ضد     

البالد وصوال إلسقاط نظام الحكم القائم ؛ انضم إلحداها فـى           ببغرض إشاعة الفوضى    
سئوليتها عـضو   ممركز شربين بمحافظة الدقهلية ، وتولى        بنطاق   ٢٠١٥غضون عام   

 ، عمرو غنـيم ،      أحمد رزق سالمة  / ت خالفه المتهمين  عمرو خليل ، وضم   / الجماعة
شريف شاهين ، عبد اهللا المصرى ، أحمد حشاد ، محمود الشنب ، عمـرو حـشاد ،                  

  .وأحمد سعفان 
 الوقائع كالـشروع  وأضاف أن مجموعة العمل النوعى تلك قد ارتكبت العديد من 

فى قتل أحد أفراد الشرطة ، والشروع فى قتل أحد المحامين ، بدعوى صدور فتـاوى                
  .من الجماعة تجيز قتلهم 

 المتوفى محمـد محمـد كمـال وضـع          خوانوأضاف بتولى قيادى جماعة اإل    
مخططات العمل النوعى ، والتى تتولى استهداف الشرطة ومنشآتها والمنشآت العامـة            

دائية وصوالً إلشاعة الفوضى بغرض إسقاط الدولة وذلـك بـدعوى قتـال             بعمليات ع 
الشرطة ألعضاء الجماعة ؛ ولقناعته بذلك وضرورة القتال تنفيذًا ألغراض الجماعـة ؛    

 المـسلحة والمـسماة     خوان إلحدى مجموعات جماعة اإل    ٢٠١٧انضم فى غضون عام     
أحمـد  / ئوليتها المـتهم  بنطاق مركز منوف بمحافظة المنوفية تولى مـس       " حسم"حركة  

، والنضمامه لهـا علـم مـن أعـضائها         " زهدى"سامى عبد الحميد عبد العال حركى       
، وأحمـد عبـد العظـيم       " عبقرينو"محمد سعيد أحمد عبد المقصود حركى       / المتهمين

  .الدمليجى 
وأضاف بإعداد أعضاء الجماعة فكريا بعقد دورات تـضمنت لقـاءات تثقيفيـة           

عية ما ينفذوه من عمليات عدائية ؛ وحركيا باتخاذ أسماء حركيـة            لترسيخ قناعتهم بشر  
، خشية الرصـد  " التليجرام"والتواصل اآلمن بين أعضائها عبر برامج محادثات مشفرة   

 ؛ وعسكريا بتلقـى عناصـرها تـدريبات    - فوزى –األمنى ، حيث اتخذ اسما حركيا      
  .ها ، وتصنيع المواد المفرقعة ودورات على كيفية استخدام األسلحة النارية وتركيب
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من لها ولعقـد لقـاءاتهم   آ مقرات تنظيمية كمالذ  توأن هذه المجموعات قد اتخذ    
التنظيمية ودوراتهم التدريبية وإخفاء المواد المفرقعة واألسلحة النارية والـذخائر فيهـا            

  .ذكر من بينها ثالث وحدات سكنية بمحافظة المنوفية 
موعات تلك فى تمويلهـا علـى مـا أمـدها بـه             وأضاف باعتماد أعضاء المج   

ـ  " ىدزه"أحمد سامى عبد الحميد عبد العال حركى      / المتهمون د ـ، ومحمد سـعيد أحم
 –عبقرينو من مواد مفرقعة وأسلحة وذخائر ، ومـا وفـره أى             "عبد المقصود حركى    

مواد مفرقعة ؛ ومعلومات برصـد مـا هـو          و من مقرات تنظيمية ، وأسلحة       –المتهم  
  .ستهدافه مزمع ا

هـا الجماعـة اضـطلع    وأضاف أنه فى إطار تنفيذ العمليات العدائية التى ارتكبت 
ل أفرادا للشرطة تمهيدا الستهدافه ، كما اضطلع بوضع عبوة مفرقعة           برصد أتوبيس يق  

  .بمحيط محكمة منوف ، فترتب عليه تخريب مبناه 
امه لجماعـة    بانـضم  – بالتحقيقات   –يحى زكريا فهمى عطا     /  اقر المتهم  -٥٢

ـ " ، وعضويته لذلك بإحدى مجموعاتها المسلحة المـسماة          خواناإل  العمـل   اتمجموع
والتى تتولى تنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد الـشرطة ومنـشآتهم والمنـشآت             " النوعى

العامة وصوالً إلسقاط النظام ، ومشاركته ألعضائها فى استهداف قسم شرطة القوصية            
  .بعبوة مفرقعة 

 ىحدإ وانتظامه ب  ٢٠١٣ منذ عام    خوانال لذلك بانضمامه لجماعة اإل    وأبان تفصي 
 شارك وأعضاء الجماعة المتهمون     ٢٠١٣أسرها ، وفى أعقاب الثالثين من يونيو لعام         

معاذ جابر رضوان سامى ، أحمد حمدى أحمد حسين وآخرين بتجمهراتها بنطاق محل             
 – بمحافظـة أسـيوط      –عى   مجموعات العمل النو   ىحدسكنه ، وأنه دعى لالنضمام إل     

والتى تتولى استهداف المحوالت الكهربائية وأفراد الشرطة ومنـشآتهم فالقـت تلـك             
 ، والنضمامه علم من أعضائها المتهمين أحمد حمدى أحمد حسين ، معاذ             هالدعوة قبول 

 –جابر رضوان ، وأن تلك المجموعة اعتمدت فى تنقالت أعضائها على ما أمدها بـه             
 نقـل بدراجتـه أعـضاء    – كتكليفه –ن دراجة آلية تولى قيادتها ، وأنه     م –ى المتهم   أ
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مجموعته إلى حيث محول كهربائى مجاور للبنك األهلى فرع القوصية والـذين تولـوا      
إضرام النيران به حال تواجد المتهم معاذ جابر رضوان والذى تـولى تـصوير تنفيـذ     

  .الواقعة 
 التقـى أعـضاء بمجموعـات       –وان   كتكليفه من المتهم معاذ جابر رض      –وأنه  

للعمل النوعى ذكر من بينهم أحمد تونى عبد العال ، جمال الدين محمد ، وآخـرين إذ                 
تولى نقلهم بدراجته إلى أحد المقرات التنظيمية المخصصة لعقد لقاءاتهم صنّعوا خاللها            

 معاذ جابر رضوان على محاولته تفجير قسم شرطة       / عبوة مفرقعة ، ووقف من المتهم     
  .القصير بالقوصية 

  ما أسفرت عنه المعاينة التصويرية للنيابة العامة
محاكاة المتهم محمد رضا المتولى لكيفية ارتكابه والمـتهم أحمـد رزق عطيـة          

 ، ومثـل دوره  ١١/٦/٢٠١٧سين والتى تم ارتكابها بتاريخ      حأحمد  / واقعة قتل الضابط  
طالقهم النيران صوب المجنى عليـه      فى تنفيذ الواقعة وبين موقعه والمتهم اآلخر حال إ        

  .وجاءت محاكاته لها على ذات النحو الوارد بإقراره بتحقيقات النيابة العامة 
محمد مصطفى محمد سالم لكيفية ارتكابه والمتوفيين أحمد محمد         / محاكاة المتهم 

محمـد عـادل وهبـة      / عمر سويلم ، أحمد عبد الناصر البهنساوى لواقعة قتل الضابط         
 ، ومثل دوره فى تنفيذ الواقعـة وبـين          ١/٥/٢٠١٧التى تم ارتكابها بتاريخ     وآخرين و 

موقعه والمتهم اآلخر حال إطالقهم النيران صوب المجنى عليه وجاءت محاكاتـه لهـا          
  .على ذات النحو الوارد بإقراره بتحقيقات النيابة العامة 

عـاطف  كابه والمتهمـون بـالل      حسن حسن الزيات لكيفية ارت    / محاكاة المتهم 
، معاذ ذكريا الشيوخ والمتوفى عماد الدين سامى فهمى الفار واقعة قتل الخفيـر              الزيات

، ومثـل   ٢٧/٣/٢٠١٧مسعود عبد اهللا حسن األمير والتى تم ارتكابها بتاريخ          / النظامى
دوره فى تنفيذ الواقعة وبين موقعه والمتهمين اآلخرين حال إطالقهم النيـران صـوب              

 .كاته لها على ذات النحو الوارد بإقراره بتحقيقات النيابة العامةالمجنى عليه وجاءت محا
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محمود عبيد محمـد    / ثروت شعبان رحيمة لكيفية ارتكابه والمتهمين     /  محاكاة المتهم  –
عبيد ، محمود أحمد محمد عبد المنعم حركى عاصم ، أحمد جمال على عبد المحـسن                

 ومثل دوره فى تنفيـذ  ٢١/٧/٢٠١٧خ عاصم والتى تم ارتكابها بتاري / واقعة قتل المجند  
الواقعة وبين موقعه والمتهمون اآلخرون حال إطالقهم النيران صوب المجنـى عليـه             

  .وجاءت محاكاته لها على ذات النحو الوارد بإقراره بتحقيقات النيابة العامة 
  : ثبت بمعاينة النيابة العامة -ثالثًا

 زمام قريـة    –بستان الصحراوية   الكائن بمنطقة ال  " مزرعة" للمقر التنظيمى    -١
 متـر   ٢٠٠ × ١٥٠ تقع على مساحة     – محافظة البحيرة    – الدلنجات   –اإلمام الغزالى   

دورين وملحق به آخر ومخـزن مكـون مـن دور           من  تقريبا مسورة بها مبنى مكون      
عدد أربع وعشرين بندقية نارية مختلفة العيار وخمـس قنابـل           على  أرضى ، عثر به     

شر لغم أرضى مضاد لألفراد ومائتان وخمسة عـشر مفجـر محلـى             يدوية وثالثة ع  
ثنى عشر مفجر وعبوة مفرقعة على شكل مصباح كهربائى وسـبعة وسـتين             االصنع و 

دائرة تفجير بالريموت وستة ريموتات كنترول وسـخان كهربـائى وميـزان حـساس      
لين بهمـا   ومكواة لحام وكميات كبيرة من األدوات المعملية والقطع اإللكترونية وجـوا          

كمية كبيرة بلى وقطع معدنية من المستخدمة كشظايا فى تـصنيع العبـوات المفرقعـة            
 فولت وأسالك كهربائية تحوى مواد صلبة وأسالك ألمونيوم وسـت         ٩وعشر بطاريات   

وعشرين جوال تحوى مواد كيميائية وكميات كبيرة من الذخائر مدفونة داخل براميـل             
  .مزرعة بالستيكية زرقاء اللون بأرض ال

 – قـسم ثـان العامريـة        –قرية رحـيم    . ٦ للمقر التنظيمى الكائن بحوش      -٢
  محافظة اإلسكندرية 

أنه عبارة عن أرض زراعية بها مبنيين منفصلين كـل منهمـا دور أرضـى ،              
وعثر بهما على عدد ثالثة وثالثون عبوة مفرقعة مختلفة األشكال واألحجام منها عـشر     

نين لغم أرضى ، وأربعة وعشرون طلقـة ناريـة آليـة ،     ثاعبوات مجهزة للتفجير ، و    
خزينة حديدية لسالح نارى ، وعشرون عبوة بالستيكية وزجاجية تحوى مـواد سـائلة         
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ومسحوقة ، سبع أقماع حديدية مختلفة األحجام ، وسبع أجولة بالستيكية تحـوى قطـع         
 حـساس   معدنية صغيرة الحجم ومختلفة األشكال ، وسبع مفجرات معدنيـة ، ميـزان            

 فولت ، دائرة ريموت ، نظـارة طبيـة          ٩فوميتر ، بطاريات    أخر كهربائى ، جهاز     آو
مزودة بكاميرا تسجيل ، ومكواة كهربائية ، وصـاعق كهربـائى ، ومجموعـة مـن                

نيـة  داأليسيهات واألسالك الكهربائية ولمبات االختبار والفيش الكهربائية واألشكال المع        
  .وراق الترشيح ومواد وفرش الطالء الممغنطة والدوارق الزجاجية وأ

 بالمنطقـة األولـى مـن       ١)/ج (٢٣٦ للمقر التنظيمى الكائن بالعقار رقـم        -٣
   محافظة المنوفية – مركز السادات –مشروع ابنى بيتك 

أنه عقار مكون من ثالثة أدوار وعثر بالوحدة السكنية الكائنـة بالـدور الثـانى               
لة الوزن معبأة ومحكمة الغلـق مـن النـاحيتين    العلوى على عبوة أسطوانية معدنية ثقي     

بأحدهما ثقب من المنتصف ، عدد ثمانية عشر عبوة معدنية ، عبوة أسطوانية معدنيـة               
محكمة الغلق من إحدى الجانبين ومثبت بأسفلها قطع حديدية صـغيرة الحجـم ، عـدد     

ختلفة  من البالسيتك مربعة ومستطيلة الشكل م      تتسعة عشر غطاء حديدى ، أربع عبوا      
األحجام فارغة ، عبوة بالستيكية تحوى بعض القطع المعدنية والمسامير ، كميـة مـن          

 فولـت   ٩القطع المعدنية الممغنطة ، ميزان كهربائى حساس ، إحدى عـشر بطاريـة              
، أربع قوالب بالستيكية    ) ريموت(ثنين منهما متصلين بأسالك كهربائية ، جهاز تحكم         ا

طع معدنية صغيرة الحجم ، قناعين واقيين مـن الغـاز ،         حداها مثبت بقاعدته ق   إفارغة  
ثنين مكواة لحام ، قاعدة مكواة ، مصهر للشمع ، جهاز ثقـب صـغير الحجـم ،     اعدد  

جهاز قياس كهربائى ، أربع أقماع بالستيكية للتعبئة ، ست أنابيـب اختبـار ، أربـع                 
براى ، ثالث علـب     سا، عبوة   ) أدوات للتقليب والخلط  (أجسام بالستيكية رفيعة الشكل     

ـ                   ةطالء ، بكرة الصق شفاف ، لوح يستخدم فى تنعيم المعادن ، منشار حديدى ، ثالث
رفيعـة  ألواح من مادة الفايبر ، عبوة بالستيكية بداخلها رمال ، ماسورة من األلمونيوم              

الشكل ملتوية ، عدد أربعة عشر أنبوبا أسطوانيا صغير الحجم منها اثنان من البالستيك              
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 سـبع أنابيـب     ، والباقى من األلمونيوم معبأة جميعها بمادة بيضاء اللـون ،          ) نجةسر(
يوم صغيرة الحجم فارغة ، كشاف إضاءة مفرغ ومتصل بأسـالك        أسطوانية من األلمون  

كهربائية ، مجموعة من الدوائر والمفاتيح واألسالك الكهربائية ، عبوة معجون الصـق          
ون ، علبة بهـا قفـازات بالسـتيكية ، أربـع     ، خرطوم بالستيكى أبيض الل    ) سيلكون(

عبوات بالستيكية تحوى كميات من القطع المعدنية صغيرة الحجم ، عبوات بالسـتيكية            
 قوزجاجية تحوى مواد مسحوقة بيضاء اللون وأخرى سائلة ، ثالث خرائط من الـور             

 المقوى تحوى األولى توضيح للمطارات الدولية والمحلية بالقطر المصرى ، وتحـوى           
الثانية توضيح ألماكن السفارى السياحية بالقطر المصرى ، وتحوى الثالثـة توضـيح             
للدروب الصحراوية بالقطر المصرى ، عقد إيجـار للعقـار محـل الـضبط مـؤرخ                

على ، ومدة اإليجار    / ياسر عبد الحكيم قنديل ، والمستأجر     /  بين المؤجر  ٢٧/٣/٢٠١٧
  .ؤجر دون المستأجر يع المق ومذيل بتو٢٦/٣/٢٠١٨عام وتنتهى فى 

  : ما ثبت بتقارير اإلدارة العامة لتحقيق األدلة الجنائية -رابعا 
  :أيمن محمد عبد المنعم السبيعى تبين اآلتى/  أنه بفحص مضبوطات المتهم- ١

أن السالح النارى المضبوط عبارة عن فرد خرطوش بماسورة غير مشـشخنة            
الستعمال ، وأن الست طلقات كل منهـا         ل ة وصالح ة وسليم ة مم ، وأنها كامل    ١٢عيار  

  .من ذات عيار السالح وكاملة األجزاء وصالحة لالستعمال عليه 
أحمد مصطفى السيد مصطفى خليل تبـين       /  أنه بفحص مضبوطات المتهم    - ٢

  :اآلتى 
أن السالح النارى المضبوط عبارة عن بندقية آلية أجنبيـة الـصنع بماسـورة              

  .وأنها كاملة وسليمة وصالحة لالستعمال  مم ، ٣٩ × ٧,٦٢مششخنة عيار 
أن الثمانى والثالثين طلقة كل منها مما تستخدم على األسـلحة الناريـة عيـار               

 . مم وكاملة األجزاء وصالة لالستعمال على البندقية المضبوطة ٣٩ × ٧,٦٢
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أن العبوة المعدنية أسطوانية الشكل من النوعية المعتاد اسـتخدامها فـى إعـداد       
المفرقعة محلية التشكيل وكذا الثالث مفاتيح لتـشغيل الكهربـاء والبطاريـات            العبوات  

واألسالك الكهربائية مما تستخدم فى إعداد دوائر التفجير الكهربائية ، والقطع المعدنيـة      
  .يمكن استخدامها كشظايا إلصابة األفراد المتواجدين بمحيط االنفجار 

 على فهمى محمد النزهى تبين      عبد الرحمن /  أنه بفحص مضبوطات المتهم    - ٣
  :اآلتى 

أنها عبارة عن سالح نارى خرطوش صناعة محلية بماسورة واحدة غيـر        ) أ  ( 
فها الستقبال الطلقـات المـستخدمة علـى األسـلحة     رمششخنة ومشكل ظ  

  . مم وهو سليم وصالح لالستعمال وسبق اإلطالق به ١٢الخرطوش عيار 
ر مطرقة الكبسولة مما تستخدم علـى       عدد ثالث طلقات كاملة األجزاء غي     ) ب(

 مم سليمة وصالحة لالستعمال على الـسالح        ١٢األسلحة الخرطوش عيار    
  ) .٢/١(محل البند 

  :محمد على رشدى حامد تبين اآلتى /  أنه بفحص مضبوطات المتهم- ٤
أن السالم النارى المضبوط عبارة عن بندقية آلية أجنبية الصنع بماسـورة            ) أ  ( 

  . مم ، وأنها كاملة وسليمة وصالحة لالستعمال ٣٩ × ٧,٦٢ مششخنة عيار
  أن السبع طلقات كل منها مما تـستخدم علـى األسـلحة الناريـة عيـار               ) ب(

 مم وكاملة األجزاء وصـالحة لالسـتعمال علـى البندقيـة            ٣٩ × ٧,٦٢ 
  .المضبوطة 

 مـم وكاملـة     ٣٩ × ٧,٦٢أن الخزينة تستخدم على األسلحة النارية عيار        ) ج(
  .جزاء وصالحة لالستعمال على البندقية المضبوطة األ

  :حسين أحمد عبد اهللا إبراهيم تبين اآلتى/ فحص مضبوطات المتهم ب أنه -٥
 مـم وكاملـة     ٣٩ × ٧,٦٢خزينة مما تستخدم على األسلحة النارية عيار        ) أ  ( 

  .األجزاء وصالحة لالستعمال
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  سـلحة الناريـة عيـار      أن العشرة طلقات كل منها مما تستخدم علـى األ          ) ب(
  . مم وكاملة األجزاء وصالحة لالستعمال٣٩ × ٧,٦٢

 أن الجسم البالستيكى المضبوط بداخله دائرة إلكترونية مثبت بهـا دائـرة             )ت(
أخرى تعمل كدائرة استقبال وإرسـال موصـولة بالبطاريـات وأسـالك            

  .عةتفجير العبوات المفرقعداد دوائر كهربائية من المعتاد استخدامها فى إ
  :محمد رجب محمد محمود تبين اآلتى/  أنه بفحص مضبوطات المتهم -٦

 سالح نارى عبارة عن بندقية آلية أجنبية الصنع بماسورة مشـشخنة عيـار              )أ(
  . مم، كاملة وسليمة وصالحة لالستعمال٣٩ × ٧,٦٢

 أن الخمسة عشر طلقة كل منها مما تستخدم على األسلحة الناريـة عيـار               )ب(
م وكاملة األجزاء وصـالحة لالسـتعمال علـى البندقيـة            م ٣٩ × ٧,٦٢

  .المضبوطة
 مـم وكاملـة     ٣٩ × ٧,٦٢ أن الخزينة تستخدم على األسلحة النارية عيار         )ج(

  .األجزاء وصالحة لالستعمال على البندقية المضبوطة
  :عبد اهللا إسماعيل محمد تبين اآلتى/  أنه بفحص مضبوطات المتهم -٧

المضبوط عبارة عن فـرد خرطـوش محلـى الـصنع            أن السالح النارى     )أ(
 مم، وأنه كامل وسليم وصالح لالستعمال       ١٢بماسورة غير مششخنة عيار     

  .وسبق اإلطالق منه
 مـم  ١٢ أن الثالث طلقات كل منها مما تستخدم على األسلحة النارية عيار          )ب(

  .وكاملة األجزاء وصالحة لألستعمال
  :ن كمال عوض عبد اهللا تبين اآلتىعبد الرحم/  بفحص مضبوطات المتهم -٨

 أن السالح النارى المضبوط عبارة عن بندقية آلية أجنبية الـصنع بماسـورة     )أ(
  .مم وأنها كاملة وسليمة وصالحة لالستعمال٣٩ × ٧,٦٢مششخنة عيار 

ـ            )ب( ـ ـ أن العشر طلقات كل منها مما تستخدم على األسـلحة الناري ار ـة عي
 وصـالحة لالسـتعمال علـى البندقيـة          مم وكاملة األجزاء   ٣٩ × ٧,٦٢

  .المضبوطة
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  :محمود بدوى محمود خليل تبين اآلتى/  أنه بفحص مضبوطات المتهم -٩
 أن السالح النارى المضبوط عبارة عن بندقية خرطـوش يحـوى أجـزاء               )أ(

رئيسية لسالح نارى والمتمثلة فى الجسم المعدنى والماسـورة المـصقولة           
  . مم١٢عيار 

عشر طلقة كل منها مما تستخدم على األسلحة الناريـة عيـار             أن الخمسة    )ب(
  . مم وكاملة األجزاء وصالحة لالستعمال على البندقية المضبوطة١٢

  :محمود أحمد عبد الحميد متولى تبين اآلتى/  أنه بفحص مضبوطات المتهم -١٠
ــار    ــة عي ــلحة الناري ــى األس ــستخدم عل ــا ت ــا مم ــل منه ــة ك ــشرون طلق   أن الع

  .م وكاملة األجزاء وصالحة لالستعمال على سالح نارى مششخن من ذات العيار م٣٩ × ٧,٦٢
  :محمود على عبد السالم تبين اآلتى/  أنه بفحص مضبوطات المتهم -١١
 أن السالح النارى المضبوط عبارة عن بندقية آلية أجنبية الـصنع بماسـورة     )أ(

  .ألستعمال مم، وأنها كاملة وسليمة وصالحة ل٣٩ × ٧,٦٢مششخنة عيار 
   أن العشر طلقات كل منها مما تستخدم على األسـلحة الناريـة عيـار              )ب(

  مم وكاملة األجزاء وصالحة لالستعمال علـى البندقيـة         ٣٩ × ٧,٦٢ 
  .المضبوطة

  :محمد سعيد أحمد عبد المقصود تبين اآلتى/  أنه بفحص مضبوطات المتهم -١٢
اد المنصوص عليها بالبند رقـم      والتى تعد من المو   ) نترات البوتاسيوم ( مادة   )أ(

المفرقعة  بشأن المواد  "٢٠٠٧ لسنة   ٢٢٢٥ رقم   بقرار وزير الداخلية  ) ٦٠(
  ".والمواد التى تعتبر فى حكم المفرقعات

وهما من المـواد    )  نترات األمونيوم  –نترات البوتاسيوم   ( خليط من مادتى     )ب(
 لسنة  ٢٢٢٥م  بقرار السيد وزير الداخلية رق    ) ٧٨(المنصوص عليها بالبند    

  . بشأن المواد التى تعتبر فى حكم المفرقعات٢٠٠٧
التى يمكن استخدامها فى إنتاج العديد من المخاليط        ) نترات األمونيوم ( مادة   )ج(

  ). بودرة األلومنيوم–الفحم ( المفرقعة فى حالة خلطها مع مواد مثل 
ـ –الفحم  ( أن من بين المواد المضبوطة مادتى        )د( والمـشار  ) وم بودرة األلومني

  .إلي إمكانية استخدامهما على النحو المبين بالبند السابق
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حسام عبد العظيم إبراهيم شريف تبين أنهـا        / أنه بفحص مضبوطات المتهم      -١٣
  :عبارة عن

سالح نارى خرطوش صناعة محلية بماسورة واحدة غير مششخنة ومـشكل           
 مـم  ١٢ش عيـار  ظرفها الستقبال الطلقات المستخدمة على األسلحة الخرطو     

  .وهو كامل وسليم وصالح لالستعمال وسبق اإلطالق به
الطلقات المضبوطة وعددها ثالث طلقات كالً منهـا كاملـة األجـزاء غيـر              

 مـم وهـى     ١٢مطرقة الكبسولة مما تستخدم على األسلحة الخرطوش عيار         
كاملة وسليمة وصالحة لالستعمال وتستخدم على الـسالح الـوارد للفحـص            

  . فى العيارالتفاقهما
  :تىأحمد محمد عبد التواب ناصر تبين اآل/  أنه بفحص مضبوطات المتهم -١٤
 أن السالح النارى المضبوط عبارة عن بندقية خرطـوش أجنبيـة الـصنع              )أ(

 مـم ، وأنهـا كاملـة األجـزاء وصـالحة         ١٢بماسورة مصقولة عيـار     
  .لالستعمال

 مـم   ١٢حة النارية عيار     أن الست طلقات كل منها مما تستخدم على األسل         )ب(
  .وكاملة األجزاء وصالحة لألستعمال على البندقية المضبوطة

  :تىمحمد على مسعود على تبين اآل/ هم  أنه بفحص مضبوطات المت-١٥
 أن السالح النارى المضبوط عبارة عن بندقية آلية أجنبية الـصنع بماسـورة     )أ(

  .الحة لالستعمال مم، وأنها كاملة وسليمة وص٣٩ × ٧,٦٢مششخنة عيار 
   أن الخمــس طلقــات كــل منهــا ممــا تــستخدم علــى األســلحة الناريــة عيــار)ب(

  . مم وكاملة األجزاء وصالحة لالستعمال على البندقية المضبوطة٣٩ × ٧,٦٢ 
  :محمد رضا إبراهيم المتولى تبين اآلتى/  أنه بفحص مضبوطات المتهم -١٦
ث صوت على شـكل مـسدس        أن السالح النارى المضبوط عبارة عن محد       )أ(

  مـم فأصـبح    ٩أجنبى الصنع وأجرى عليه تعديل إلطالق األعيرة النارية عيار          
  .سالح نارى غير مششخن الماسورة، وأنه كامل وسليم وصالح لالستعمال

 مم وكاملـة  ٩ أن الطلقتين كل منهم مما تستخدم على األسلحة النارية عيار     )ب(
  .األجزاء وصالحة لالستعمال
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د المتولى عوض المتـولى شـريف   ـمحم/ بوطات المتهم ـبفحص مض أنه   -١٧
  :تبين اآلتى
ة أجنبية وتعمـل    مضبوط عبارة عن بندقية آلية صناع      أن السالح النارى ال    )أ  ( 

بدبـشك  ) مم٣٩ × ٧,٦٢(بنظام الثقب ومنظم الغاز بماسورة مششخنة عيار        
 وسـبق   معدنى ينطوى على الجسم وهى كاملة وسليمة وصالحة لالسـتخدام         

ثـار المنطبعـة علـى      اإلطالق بها وبإجراء المقارنة الميكروسكوبية على اآل      
قاعدة األظرف المأخوذة من تجربة اإلطـالق تبـين تطابقهـا مـع مثيلتهـا               

  :تيةالمرفوعة من حوادث إطالق األعيرة النارية فى الوقائع اآل
 أمـام    رئيس مباحث مركز شربين    –أحمد حسين   /  واقعة استشهاد الرائد   )١/أ(

 هعزبة الخن زمام قرية البرامون دائرة مركز شرطة المنصورة أثناء اسـتقالل     
أحمـد  /  نقل دقهلية وإصابة قائد السيارة مساعد شـرطة          ٨٧٩٨السيارة رقم   

 ٢٠١٧/ ١٧١ / ١٠٨١٥ فى المحـضر رقـم       ١١/٦/٢٠١٧رمضان بتاريخ   
  .جنايات مركز المنصورة

ء سعد أبو الخير مـدير إدارة تـأمين         بها/  واقعة الشروع فى قتل العقيد       )٢/أ(
أحمـد محمـد خالـد      / الطرق والمنافذ بمديرية أمن دمياط والمجند الـسائق         

 فى  ٢٠/٨/٢٠١٧الدسوقى بمنطقة مساكن السبعين أمام سور الجامعة بتاريخ         
  . إدارى قسم دمياط الجديدة٢٧١٤/٢٠١٧المحضر رقم 

ساعد مدير أمـن الدقهليـة      ضياء عطية م  /  واقعة الشروع فى قتل اللواء       )٣/أ(
 فى المحـضر    ٩/١/٢٠١٨بشارع مدرسة الزراعة دائرة مركز طلخا بتاريخ        

  . جنح مركز طلخا١١٧٠/٢٠١٨رقم 
 بندقية آلية صناعة أجنبية بماسورة مششخنة وهى كاملة وسليمة وصـالحة       )ب(

  .لالستخدام وسبق اإلطالق بها
 مـم  ٩شـشخنة عيـار    مسدس ماركة برلونتج صناعة بلجيكية بماسورة م )ت(

  :الحوادث اآلتيةبطويل بخزينة فارغة وبإجراء سبق استخدامه 
إبـراهيم عـزازى   / يرة نارية واستشهاد مـالزم أول       عث إطالق أ  د حا )١/ت(

شريف عويضة من قوة األمن الوطنى بالقليوبية بشارع الشيخ مصلح عزبـة            
رقـم   فـى المحـضر      ٧/٧/٢٠١٧الشيخ مصلح دائرة مركز الخانكة بتاريخ       

  . إدارى مركز الخانكة٧٢٩٩/٢٠١٧



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠١٨ سنة یونیة ٢٠ فى )تابع( ١٣٩ العدد – الوقائع المصریة

 

١٦٣

 شرطة وإصابة   ١٢/٣٣١٧ حادث إطالق أعيرة نارية على السيارة رقم         )٢/ت(
بهاء بهاء سعد أبو الخير مدير إدارة تأمين الطرق والمنافـذ بمديريـة أمـن               

أحمد محمد خالد الدسوقى بمنطقة مـساكن الـسبعين         / دمياط والمجند السائق    
 ٢٧١٤/٢٠١٧ فى المحـضر رقـم       ٢٠/٨/٢٠١٧خ  أمام سور الجامعة بتاري   

  .إدارى قسم دمياط الجديدة
خزن فارغة من الصاج الصلب المطـروق كـل مـنهم كاملـة           ) ٣( عدد   )ث(

 مم من ذات نوع     ٣٩ × ٧,٦٢وسليمة وصالحة لالستخدام على البنادق عيار       
  .وعيار البندقيتين الواردتين للفحص بالحرز األول

  . مم٣٩ × ٧,٦٢على البنادق عيار  مشتت لهب مما يستخدم )ج(
ـ  ) ١٦( عدد  )ح( ـ لحة الناريـة عي ـطلقة نارية مما تستعمل علـى األس ار ــ

الستعمال على البندقيتين   لوكل منهم كاملة وسليمة وصالحة      ) مم٣٩ × ٧,٦٢(
  .الواردتين للفحص بالحرز األول وذلك التفاقهما فى العيار

 مم طويل   ٩األسلحة النارية عيار    طلقة نارية مما تستعمل على      ) ١٤( عدد   )خ(
وكل منها كاملة وسليمة وصالحة لالستعمال على الـسالح الـوارد للفحـص            

  .وذلك التفاقهما فى العيار) ١(بالحرز الثانى بالبند 
 جسم معدنى مما تستخدم فى تشكيل وتصنيع كواتم الصوت التـى            ٢٢ عدد   )د(

 مكـرر  ٣٥ بالمادة رقـم     يتم تركيبها على األسلحة النارية والمنصوص عليها      
  .من قانون األسلحة والذخائر

  :تى أنه بفحص مضبوطات المتهم ، محمود عطا على المتولى تبين اآل-١٨
ح نارى محلى الصنع بماسورة غير      الأن السالح النارى المضبوط عبارة عن س      

 مـم  ٣٩ × ٧,٦٢مششخنة مشكل ظرفها الستقبال األعيـرة الناريـة عيـار        
  . رئيسية تتمثل فى الماسورة والجسم المعدنىويحتوى على أجزاء

  :تىعبد الرحمن صابر عوض تبين اآل/  أنه بفحص مضبوطات المتهم -١٩
 أنها عبارة عن سالح نارى خرطوش صناعة محلية بماسورة واحدة غير            )أ  ( 

مششخنة مشكل ظرفها الستقبال الطلقـات التـى تـستخدم علـى األسـلحة              
  .ل وسليم وصالح لالستخدام والسالح كام١٢الخرطوش عيار 
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طلقات كل منها كاملة األجزاء غير مطرقة الكبـسولة وسـليمة           ) ٤( عدد   )ب(
 ومنها السالح الـوارد     ١٢وصالحة لالستعمال على األسلحة الخرطوش عيار       

  .للفحص بذات القضية التفاقهما فى العيار
  أنه بفحص المضبوطات الخاص بتفتيش مسكن المـتهم أحمـد رزق محمـد      -٢٠

  :أحمد عطية عبارة عن
م الغـاز بماسـورة     ظبندقية آلية صناعة أجنبية تعمل بنظام الثقـب ومـن          )أ  ( 

  .كاملة وسليمة وصالحة لالستخدام) مم٣٩ × ٧,٦٢(مششخنة عيار 
أن عدد خمسة عشر طلقة كاملة األجزاء غير مطرقة الكبسولة مـن ذات              )ب(

  .عمالأ كاملة وصالحة لالست/٢٠عيار السالح محل البند 
ـ   /  أنه بفحص مضبوطات المتهم      -٢١ مس ـمحمد عبد العاطى الحمادى علـى ش

  :تبين اآلتى
 أن السالح النارى المضبوط عبارة عن محدث صوت على شكل مـسدس           )أ  ( 

 مم فأصبح   ٩ الطالق األعيرة النارية عيار      أجنبى الصنع وأجرى عليه تعديالً    
  .ستعماليم وصالح لالسالح نارى غير مششخن الماسورة، وأنه كامل وسل

 مـم وكاملـة األجـزاء وصـالحة         ٩ أن الطلقة النارية المضبوطة عيار       )ب(
  .ستعماللال

  :رفعت رفعت محمد العزبى تبين اآلتى/  أنه بفحص مضبوطات المتهم -٢٢
 أن السالح النارى المضبوط عبارة عن فرد خرطـوش بماسـورة غيـر              )أ  ( 

  . وسليم وصالح لالستعمال مم، وأنه كامل األجزاء١٦مششخنة عيار 
 مـم   ١٦ أن الطلقتين كل منها مما تستخدم على األسلحة الناريـة عيـار              )ب(

  .ستعمالوكاملة األجزاء وصالحة اال
 أنه بفحص المضبوطات المعثور عليها بالمقر التنظيمى الكائنة بزمام قريـة            -٢٣

  :تى مركز دمياط تبين اآل- البصارطة طريق عزبة الوقف
 ١٢ندقيتين خرطوش تركية الصنع كل منها بماسورة مصقولة عيار           عدد ب  )أ  ( 

  .ين لالستعمالتكاملتين وصالح
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 ١٢تستخدم على األسلحة الخرطوش عيـار       مما   ا طلقة كل منه   ١٤٢ عدد   )ب(
 لالستعمال على السالحين محل     ةكاملة األجزاء غير مطرقة الكبسولة وصالح     

ستخدم فى إطالقهـا سـالح مـن    االكبسولة مطرقة  وطلقة فارغة   . أ/٢٣البند  
  .السالحين محل ذات البند

ثنين خزنة من الصاج الصلب المطروق كل منهما مما تعبأ بالطلقات           ا عدد   )ت(
 مـم وكاملـة وسـليمة       ٣٦ × ٧,٦٢المستخدمة على األسلحة النارية عيـار       

  .ستعمالوصالحة لال
ـ لحة الناريـة    ـتخدم على األس  ـ تس ا مم ا طلقة كل منه   ٣٢٠ عدد   )ج( ار ـعي

  . مم كاملة األجزاء غير مطرقة الكبسولة وصالحين لالستعمال٣٦ × ٧,٦٢
 مـم   ٩ مما تستخدم على األسلحة النارية عيار        ا عدد عشرة طلقات كل منه     )ح(

  . لالستعمالةكاملة األجزاء غير مطرقة الكبسولة وصالح
 مطرق الكبسولة خـاص بطلقـة ممـا         ا عدد عشرة أظرف فارغة كل منه      )خ(

ـ         ٩ على األسلحة النارية عيار      تستخدم  ا مم طويل وبفحص قاعـدة كـل منه
ثار انطباعات أجزاء ميكانيكية متحركةآا تبين وجود ميكروسكوبي.  

  :مصطفى محمد عبد الباقى محمد تبين اآلتى/  أنه بفحص مضبوطات المتهم -٢٤
 أن السالح النارى المضبوط عبارة عن محدث صوت على شكل مـسدس           )أ  ( 

 مم فأصبح   ٩صنع وأجرى عليه تعديال إلطالق األعيرة النارية عيار         أجنبى ال 
  .الستعماللسالح نارى غير مششخن الماسورة، وأنه كامل وسليم وصالح 

 ٩ طلقة كل منها مما تستخدم على األسلحة النارية عيـار  ة أن الثالث عشر )ب(
  .ملى وكاملة األجزاء وصالحة لالستعمال على السالح المضبوط

سود اللون بالفحص   أ Compaq ماركة   – الب توب    –لى محمول   آسب   حا )ت(
 – سـد النهـضة      – ملفات نصية تيران وصنافير      -:تىتبين احتوائه على اآل   

ملف نصى مقدم إلى السيد اللواء مدير إدارة الحماية المدنية به كشف أسـماء              
موظفين تابعين لشركة الكان لشبكات االتصاالت والمرشحين لدورة الحريـق          

التكتيكات العسكرية  " "صناعة نماذج الطائرة  " فن الحرب "ملفات نصية بعنوان    
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وأهم نقاط حرب الشوارع أو حرب العصابات األعمـال المطلوبـة؛ فيـديو             
  .مام الشهيد حسن البنابعنوان من أقوال اإل

سود اللون بالفحص تبـين  أ dell ماركة - الب توب – حاسب آلى محمول    )ث(
ترفـع  " فـن الحـرب   "ملفات نصية خاصة بشركة الكان       اآلتى   حتوائه على ا

صور شخصية لألفراد مرتـدين     " تها الخمسة ا المسلمين شعار  خوانجماعة اإل 
  ."زى الشرطة

  :محمد محمود السيد أبو زيد تبين أنها عبارة عن/ ثبت مضبوطات المتهم  -٢٥
سالح نارى خرطوش صناعة محلية بماسورة واحدة غير مشـشخنة ومـشكل            

 مـم  ١٦الستقبال الطلقات المستخدمة على األسلحة الخرطوش عيـار      ظرفها  
وهو كامل وسليم وصالح لالستعمال وسبق اإلطالق به؛ وعدد طلقتـين مـن             

  .ذات عيار السالح المضبوط كاملتين وصالحتين لالستعمال عليه
  :نصر ماهر عمر شنن تبين اآلتى/ أنه بفحص مضبوطات المتهم  -٢٦

ارى المضبوط عبارة عن بندقية آلية أجنبية الصنع بماسورة          أن السالح الن   )أ  ( 
  .ستعمال مم وأنها كاملة وسليمة وصالحة لال٣٩ × ٧,٦٢مششخنة عيار 

ـ  ـمحمد مصطفى محم  / هم  ـبوطات المت ـ أنه بفحص مض   -٢٧ الم ـد محمـد س
  :تىتبين اآل

ـ  مغ الطلقات من ال   ار أن عدد اثنان ف    )أ  (   بالـسيارة المـضبوطة   اعثـور عليه
 مم استخدم فى    ٢٥ × ٧,٦٢ مم والثالث لعيار     ٣٩ × ٧,٦٢وزته هما لعيار    ح

إطالقهم ثالثة أسلحة نارية ذو أجزاء ميكانيكية متحركة وبـإجراء المقارنـة            
ـ       الميكروسكوبية على اآل   فظ عليهـا   تحثار المنطبعة عليهم وبين األظـرف الم

 تلك اآلثار مع    بية تبين تطابق  رهابأرشيف اإلدارة والمرفوعة من الحوادث اإل     
األظرف المعثور عليها بواقعة إطالق النيران صوب أفـراد القـول األمنـى             

 موضـوع  ١/٥/٢٠١٧المتحرك بميدان محمد زكى بطريق القطامية بتـاريخ     
 إدارى أول مدينة نصر، وكـذا تطـابق         ٢٠١٧ لسنة   ١٠٧١٩المحضر رقم   
ـ  ٢٥ × ٧,٦٢الفارغ لعيار    ا بواقعـة   مم مع األظرف الفارغة المعثـور عليه

 موضـوع   ٨/٣/٢٠١٧مقتل المواطن محمد محمد الغريب الزينـى بتـاريخ          
  . الجديدة– إدارى قسم دمياط ٢٠١٧ لسنة ٩٨٩القضية رقم 
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  :ثروت شعبان ريبع رحيم تبين اآلتى/ أنه بفحص مضبوطات المتهم  -٢٨
 أنها عبارة عن عدد ستة حاويات معدنية يمكن استخدامها كعبوات مفرقعة            )أ  ( 

  .لية التشكيلمح
 م، وهـو كامـل وسـليم     ٩رشاش أجنبى الصنع بماسورة مششخنة عيار        )ب(

وبإجراء المقارنة الميكروسكوبية على اآلثـار المنطبعـة        . وصالح لالستعمال 
غ الطلقات المأخوذة منه إلجراء المضاهاة تطابقت مـع مثيلتهـا           اربقاعدة فو 

لـسيارة رقـم ب     طالق أعيـره ناريـة علـى ا       إوالمعثور عليها فى حادث     
عـصام  / إلدارة قوات األمن واستـشهاد المجنـد        التابعة   شرطة   ١٢/٤٨١١

 لـسنة   ٣٠٢٤صبرى المتولى وإصابة ثالثة مجندين موضوع القضية رقـم          
  . قسم ثانى الفيومى إدار٢٠١٧

كاملـة وسـليمة   ) مـم ٣٩ × ٧,٦٢( ثالث بنادق آلية أجنبية الصنع عيـار    )ت(
  .وصالحة لالستعمال

 مم وهـى كاملـة   ٩طلقة مما تستخدم على األسلحة النارية عيار  ٤٠ عدد   )ث(
  .ب/٢٥األجزاء وصالحة لالستعمال على السالح محل البند 

) مـم ٣٩ × ٧,٦٢( طلقة مما تستخدم على األسلحة النارية عيار         ٢٨١ عدد   )ج(
  .وهى كاملة األجزاء وصالحة لالستعمال

 مم وكاملة   ٣٩ × ٧,٦٢ار   خزائن تستخدم على األسلحة النارية عي      ٦ عدد   )ح(
  .ت/٢٥األجزاء وصالحة لالستعمال على البنادق محل البند 

  :سامح محمد جمعة حسين تبين اآلتى/ أنه بفحص مضبوطات المتهم  -٢٩
 دائرية كـالً    ية حاويات معدنية وأربعة أغطية معدن     ٦ أنها عبارة عن عدد      )أ  ( 

عداد العبـوات المفرقعـة   إ فى  امنها مثقوب من منتصفه من المعتاد استخدامه      
  .محلية التشكيل

 عدد مائة طلقة كاملة األجزاء غير مطرقة الكبسولة ممـا تـستخدم علـى          )ب(
 مم سليمة وصالحة لالستعمال وخزنة مـن        ٣٩ × ٧,٦٢األسلحة اآللية عيار    
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الصاج الصلب المطروق كاملة األجزاء وصالحة لالستعمال خاصة بالبنـادق          
  .مم٣٩ × ٧,٦٢طراز كالشينكوف عيار 

  :اآلتىأحمد جمال على عبد المحسن تبين / أنه بفحص مضبوطات المتهم -٣٠
 صناعة أجنبية تعمل بنظام الثقب      شينكوف عبارة عن بندقية آلية طراز كال      )أ  ( 

 مم وبخزينة فارغة كاملـة     ٣٩ × ٧,٦٢ومنظم الغاز بماسورة مششخنة عيار      
  .وسليمة وصالحة لالستخدام

ون طلقة نارية مما تستعمل على األسلحة الناريـة عيـار            عدد ثالث وثالث   )ب(
كاملة وسليمة وصالحة لالستعمال على السالح محل البنـد         ) مم٣٩ × ٧,٦٢(

  .أ/٢٧
  :عمر أبو بكر محمد عبد الحميد تبين اآلتى/ أنه بفحص مضبوطات المتهم  -٣١

بماسورة  أن السالح النارى المضبوط عبارة عن بندقية آلية أجنبية الصنع            )أ  ( 
  .ستعمالم، وأنها كاملة وسليمة وصالحة لال م٣٩ × ٧,٦٢مششخنة عيار 

ين كل منها مما تـستخدم علـى        تثنين وخمسين طلقة المضبوط    أن عدد اال   )ب(
سـتعمال   مم وكاملة األجزاء وصـالحة لال      ٣٩ × ٧,٦٢األسلحة النارية عيار  

  .على البندقية المضبوطة
محمد عبد التواب محمـد     / همـ بالمت ص المضبوطات الخاصة  ـ ثبت من فح   -٣٢

  :تىأبو بكر تبين اآل
 سالح نارى عبارة عن بندقية آلية طراز كالشنكوف صناعة أجنبية تعمل            )أ  ( 

 مم وبخزينـة    ٣٩ × ٧,٦٢بنظام الثقب ومنظم الغاز بماسورة مششخنة عيار        
  .فارغة كاملة وسليمة وصالحة لالستخدام

 × ٧,٦٢ل على األسلحة الناريـة عيـار   طلقة نارية مما تستعم) ٦٠( عدد   )ب(
 كاملة وسليمة وصالحة لالستعمال على السالح النارى محل         ا مم وكل منه   ٣٩

  .أ/٢٩البند 
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محمود محمـد هـانى سـعد قـبالن         /  تبين من فحص المضبوطات المتهم       -٣٣
 مالكى البحيرة فضية    ٦٦٣٩٥٤والمعثور عليها بالسيارة قيادته طراز دايو نوبيرا رقم         

  .ن وبدلت معالمها بوضع الصق أحمر اللوناللو
 عبارة عـن حاويـة معدنيـة        ة عثر بالحقيبة الخلفية لها على عبوة مفرقع        )أ( 

اسطوانية الشكل تحتوى على عشرة كيلو جرامات من مادة صفراء اللون هى            
 أحد مشتقات مادة الهكسوجين شديدة االنفجار المنصوص عليهـا  R saltلمادة ا

بمفجـر  مجهـزة    ٥٠داخلية بشأن المواد المفرقعة بالبند رقـم        بقرار وزير ال  
ا عن  يائكهربائى محلى التشكيل يحتوى على مادة مفرقعة بادئة لتفجيرها كهرب         

  .بعد باستخدام دائرة مؤقت زمنى
 مم بماسـورة    ٩ عثر بداخل السيارة على سالح نارى طراز حلوان عيار           )ب(

 ومملوك لهيئـة الـشرطة ومبلـغ        مششخنة كامل األجزاء وصالح لالستعمال    
الخاصـة بوفـاة موضـوع      والعجيزى  تفتيش  بسرقته بواقعة استهداف نقطة     

  .٢١/٨/٢٠١٦ جنايات قسم السادات بتاريخ ١٢٠٧١/٢٠١٦المحضر رقم 
يها بـالحوادث   لعثور ع م وبإجراء المقارنة الميكروسكوبية على األظرف ال      ) أ   (

ات المعثور عليها بواقعة مقتل العميـد       بية تبين تطابقها مع فوارغ الطلق     رهااإل
عادل رجائى قائد الفرقة التاسـعة مـدرعات أمـام محـل سـكنه بتـاريخ                

 أحـوال بتـاريخ     ٢٢ ومحرر عن الواقعة المحـضر رقـم         ٢٢/١٠/٢٠١٦
٢٢/١٠/٢٠١٦.  

  :تى أحمد محمد إمام جاد نجم تبين اآل/أنه بفحص مضبوطات المتهم  -٣٤
ة بريتا إيطالى الـصنع بماسـورة مشـشخنة       أنها عبارة عن مسدس مارك     )أ  ( 

 مم قصير وتبين وجود آثار ميكانيكية بموضع الترقيم على كـل مـن        ٩عيار  
  .الجسم من الجهة اليسرى وهو كامل وسليم وصالح لالستعمال

 مـم   ٩ مما تستخدم على األسلحة النارية عيـار         اطلقات كل منه  " ٧" عدد   )ب(
 لالستعمال على الـسالح     ولة وصالحة جزاء غير مطرقة الكبس   قصير كاملة األ  

  .الوارد للفحص التفاقهما فى العيار
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 مطرق الكبسولة خاصـة بطلقـات ممـا      اأظرف فارغة كل منه   ) ٤( عدد   )ت(
 بالسالح محـل  ا مم قصير وسبق إطالقه٩تستخدم على األسلحة النارية عيار      

  .أ/٣٢البند 
عـيم درويــش    ى محمـد عبد الن   مصطف/ هم  ـ أنه بفحص مضبوطات المت    -٣٥
  :تىتبين اآل

أنها عبارة عن عدد ثالث حاويات معدنية وكذا مجموعة من الغطـاءات المعدنيـة           
ـ        الدائرية    قوالـب خـشبية وقالـب معـدنى        ةالمثقوبة من منتصفها وكـذا عـدد ثالث

عداد العبـوات   إوالمضبوطات بالحالة الواردة عليها من النوعية المعتاد استخدامها فى          
  .لتشكيلالمفرقعة محلية ا

  :محمد جمال عبد العاطى مسعود تبين اآلتى/ أنه بفحص مضبوطات المتهم  -٣٦
 ا بماسـورته  ١٢ بندقية خرطوش تركى الصنع بماسورة مصقولة عيـار          )أ  ( 

طلقة خرطوش وكذا طلقات بالخزنة الخاصة بها تحوى أجزاء رئيسية لسالح           
 صالح بذاتـه    امنهنارى تتمثل فى الجسم المعدنى والماسورة المصقولة وكل         

  .لالستعمال
 وهـى كاملـة     ١٢ بندقية خرطوش تركى الصنع بماسورة مصقولة عيار         )ب(

  .وسليمة وصالحة لالستعمال
 ثالث بنادق آلية صناعة أجنبية تعمل كل منها بنظرية الثقب ومنظم الغـاز       )ت(

 مـم كاملـة وسـليمة وصـالحة         ٣٩ × ٧,٦٢ذات ماسورة مششخنة عيار     
  .الث خزن من ذات عيار السالحلالستعمال وعدد ث

 مـم    ٩ مسدس ماركة حلوان صناعة مصرى بماسورة مشـشخنة عيـار            )ث(
  .طويل وهو كامل وسليم وصالح لالستعمال

 مـم  ٧,٦٥ مسدس ماركة براوننج صناعة بلجيكى بماسورة مششخنة عيار          )ج(
يحوى أجزاء رئيسية لسالح نارى تتمثل فـى الجـسم المعـدنى والمنزلـق              

ة المششخنة وكل منهم صالحة بذاته لالستعمال، عدد أربع طلقـات           والماسور
 مم كاملة األجزاء غير     ٧,٦٥تستخدم على األسلحة النارية عيار      مما  كل منهم   

  .مطرقة الكبسولة وصالحين لالستعمال على ذات السالح
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مما تستخدم علـى األسـلحة الناريـة         عدد أربعمائة وسبع وعشرون طلقة       )ح(
مم كاملة األجـزاء غيـر مطرقـة الكبـسولة وصـالحين       ٣٩ × ٧,٦٢عيار  

  .ت/٣٦لالستعمال على البنادق محل البند 
 مم طويـل    ٩ إحدى وثمانون طلقة مما تستخدم على األسلحة النارية عيار           )خ(

كاملة األجزاء غير مطرقة الكبسولة وصالحين لالستعمال على محـل البنـد            
  .ث/٣٦

 مم  ١٢على األسلحة الخرطوش عيار      عدد ست وثالثون طلقة مما تستخدم        )د(
كاملة األجزاء غير مطرقة الكبسولة وصالحين لالستعمال على البندقية محـل           

  .ب/٣٦البند 
إبـراهيم أحمـد    /  ثبت بفحص محتويات األحراز المضبوطة بحوزة المتهم         -٣٧

  :محمود عبد ربه أنها عبارة عن
قة الكبـسولة ممـا      عدد خمسة عشر طلقة كال منها كاملة األجزاء غير مطر          -

وهى كاملة وسـليمة  ) مم٣٩ × ٧,٦٢(تستخدم على األسلحة الخرطوش عيار     
  .وصالحة لالستعمال

مد ـعبـد الـص   ود  ـمحمود فتحى   ـمحم/ ص مضبوطات المتهم    ـ أنه بفح  -٣٨
  :تىتبين اآل

 أنها عبارة عن سالح نارى خرطوش صناعة محلية بماسورة واحـدة غيـر              )أ  ( 
ستقبال الطلقات التى تستخدم على األسلحة الخرطـوش  مششخنة ومشكل ظرفها إل  

  . مم وهو كامل وسليم وصالح لالستخدام وسبق اإلطالق به١٢عيار 
 القطع المعدنية المضبوطة بحوزة المتهم تعد أجزاء لسالح نارى منها مـا             )ب(

ا رئيسايعد جزءمن الوجهة الفنيةي .  
الم محمد عبد السالم علـى       ثبت بفحص مضبوطات المتهم المتوفى عبد الس       -٣٩
  :أنها عبارة عن اآلتى خرين تبينآصالح و

 ثالث بنادق آلية أجنبية الصنع تعمل بنظام الثقب ومنظم الغـاز بماسـورة   )أ  ( 
  .مم كاملة وسليمة وصالحة لالستخدام٣٩ × ٧,٦٢مششخنة عيار 

ستعمل على األسلحة النارية مـن ذات  عيـار          ت طلقة نارية مما     ٢٥ عدد   )ب(
  .ة وصالحة لالستعمال عليهمميابق كاملة وسلألسلحة محل البند السا
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 أظرف فارغة مطرقة الكبسولة خاص بطلقة من الطلقـات التـى            ٩ عدد   )ت(
استخدم فـى إطالقهـم     ) مم٣٩ × ٧,٦٢(تستخدم على األسلحة النارية عيار      
  .ثالث أسلحة مختلفة من ذات العيار

محمد عادل عبد الحفيظ    / زة المتهم  ثبت بفحص وحدة التخزين المضبوط حو      -٤٠
تـأمين  " األمـن الشخـصى   "محمود وهدان تضمنت ملفات نصية معنونـة بعبـارات          

  "كتاب اإلسعافات األولية فى الساحات الجهادية"االتصاالت باإلنترنت 
  :تى أسامة على أحمد السويفى تبين األمحمد/  أنه بفحص مضبوطات المتهم -٤١

تحوى مقاطع مرئيـة لـبعض      ) فالشة(ن خارجية    عبارة عن وحدة تخزي    )أ  ( 
  .بية وقتل بعض األشخاصرهاالعمليات اإل

دراسـة حركـة   : يحوى ملفـات نـصية  ) الب توب( حاسب آلى محمول    )ب(
ب معنونه بحمزة أسـامة بـن       ت ك – أسلم ثم قاتل     –المقاومة العسكرية حماس    

خير العبـاد    زاد المعاد فى هدي      – حوار مع المجاهد أبى أكرم هشام        –ن  دال
ـ ـنشيط القس(ادية ـجه: وتيةـات صـ ملف–وزية  ـالبن قيم الج   وان ـام بعن

  )ليأنا ال أستق
 ثبت أن المضبوطات المعثور عليها بالمقر التنظيمى الكائن بشارع على بـن             -٤٢

  : مدينة النوبارية محافظة البحيرة أنها عبارة عن. أبى طالب
ونية مثبت عليـه بعـض المكونـات        مجموعة من األدوات المعملية لوحة إلكتر     

. العناصر اإللكترونية وال يمكن الجزم بكونها تستخدم فى دوائر التفجير مـن عدمـه               
 مـن   ةتجهيزة مفرقعة فى طور التشكيل تم تشكيلها من ماسورة بالستيكية وجدت فارغ           

 ١,٥ بطاريـة  ٤ فولـت وعـدد      ٩ بطارية   ٢ فولت وعدد    ١٢ بطارية   -  محتويات ةأي
 عبوات بالستيكية مـدون عليهـا   ١٠ أنابيب معدنية بداخلها مصلب؛ عدد     ٤فولت عدد   
رية عبارة عن مادة الصقة؛ لفافة من السلك األزرق، ترمومتر، مجموعة           حالعجينة الس 

سطوانية تمثل مفجرات محلية فى طور التشكيل؛ مفتاح جـرس أبـيض    ألمن األجسام ا  
عة فى طور التشكيل تم تشكيلها مـن   تجهيزة مفرق٢، عدد ة فيشة كهربائي ٢اللون، عدد   
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 مما تـستخدم فـى      ة عبوة بالستيكي  ٢٠ عدد   ه وعاء معدنى كبير بداخل    ،ماسورة معدنية 
حفظ العينات المعملية فارغة من أية محتويات وكذا جـزء مـن ماسـورة بالسـتيكية             

  .مفتوحة الطرفين
 والتنميـة   هيئة العامة للتعمير  ل أنه بفحص المضبوطات بالعقار مهجور تابع ل       -٤٣
. مركـز وادى النطـرون    . مـام مالـك   بنطاق قرية التوحيد نقطة شرطة اإل     . الزراعية

د يحيى عبـد الحلـيم      ـيحيى أحم / و التنظيم المتوفى    ـة البحيرة بحوزة عض   ـمحافظ
  :تىعبد الرحمن تبين اآل

علب بالستيكية معملية، قطعة بالسـتيكية      ) ٥(أوانى زجاجية، عدد    ) ٢(أن عدد   
) ٢( فولت وعـدد  ٩بطارية ) ٢( فولت وعدد ١٢بطارية ) ٢(اريات، عدد   خاصة بالبط 

 سـم مـزود     ٢١ سم وقطره حـوالى      ٢٣فولت، إناء معدنى طوله حوالى      ١,٥بطارية  
ـ  ٧ سم وقطرها حوالى     ٧سطوانية الشكل طولها حوالى     أ معدنية   ةبصنبور، عبو  م ـ س

ن بداخلـه   ذو غطاء معدنى مثقوب بمنتصفه، جسم اسـطوانى الـشكل مـن الكرتـو             
عبوة بالستيكية مدون عليهـا العجينـة الـسحرية         ) ٧(فوميتر، عدد   أترمومتر، جهاز   

قناع وجه، عـدد    ) ٣(ر خاصة بقناع وجه، عدد      تفال) ٢(عبارة عن مادة الصقة، عدد      
أنابيب معدنيـة بـداخلهم     ) ٦(أطباق بالستيكية مقسمة على شكل مكعبات، عدد        ) ١٠(

ة معدنية وموقد لهب خاص بالمعامل، يد بالسـتيكية،         مادة الصقة، ماسك معدنى وقاعد    
 مـن المعـدن طولهـا       ةسطوانية مشكل كيس بالستيك بداخله مجموعة من األجسام اال      

 يمكـن  – سم ومحكم غلق طرفيـه بمـادة الصـقة    ٥ سم وقطرها حوالى ٥,٥حوالى  
  .استخدامهم فى تجهيز وتصنيع العبوات المفرقعة

  امة للمستندات المضبوطةطالع النيابة العاما أسفر عنه 
ـ  ـأحم/ بوطات الورقية حوزة المتهم   ـ أن المض  -١ د مـصطفى الـسيد     ـد محم

  :تىحركى النجار تضمنت اآل
وأهميتـه ووسـائل جمـع      " الرصـد "مطبوع بعدد ثالث وثالثين ورقة معنون       

برنامج رصـد   "المعلومات، أنواع األهداف، التقسيمات الخارجية للمبنى، وآخر معنون         
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المراقبة، ونقاط المراقبـة، كيفيـة إنهـاء العمليـة بعـد      "ك، ثابت، مراقبة هدف متحر 
      سـم  ا" من البنود أهمهـا عبـارات        ااالنكشاف، ونموذج عن تقرير الرصد تضمن عدد

 طبيعة المنطقة، المحـيط ورسـمه، مواصـفات الهـدف            ، الهدف، العنوان بالتفصيل  
نت العملية اقتحام فالبـد مـن   ن كاإن أمكن زرع عبوة وإالخارجية، الهدف من الداخل  

مواصفات الهدف من الداخل، نقاط الضعف والقوة، األحداث السابقة لمدة ستة أشـهر،             
تحديد وقت ومكان استالم العدة قبل وبعد التنفيذ، تحديد مكان التمركز، تحديـد شـكل               

ع ، تحديد أماكن زرع العبوات، دعم التقرير بصور وخرائط لموق         "تعامل. تفخيخ"التنفيذ  
  . التنفيذ وأماكن الدخول والخروج، تحديد األضرار الواقعة على الهدف نتيجة العملية

" أمن المكتـب  " "أمن المنزل "الجهاز األمنى تضمن فقرات منها      "مطبوع معنون   
التبادل األمن للملفات والوثائق ونقلها باسـتخدام       " أمن الهاتف  ""أمن التنقل  "أمن السيارة "

  .برامج مشفرة
الرأى الشرعى فى استهداف الكمائن     " القيادة العامة "طبوع معنون بعبارة     م )أ  ( 

راء الفقهـاء وبعـض     آتضمن عرض جانب من     " التى تمارس أعمال الحرابة   
نية فى شأن مباشرة أفعال الحرابة وإسـقاطها علـى أفـراد            آمن اآليات القر  

ض لـصائل النتهـاكهم األعـرا     االشرطة واستباحة دمائهم بدعوى دفع للعدو       
وسفكهم للدماء وقطع الطرقات وحكم من توفى دونهم من عوام المسلمين فـى       

  .تلك العمليات باعتباره شهيدا ألجل إقامة اإلسالم
تفخـيخ  "احتوى على عدة بيانات الموضوع  " تقرير الرصد " مطبوع معنون    )ب(

سيارة أجرة تنقل أفراد شرطة تابعين لقسم الرمل ثان موضـحا بـه تـاريخ               
 محرر من   ٢٠١٧-١-١١ وتاريخ التسليم    ٢٠١٧-١-١٠ن الرصد   االنتهاء م 

النجار ومرسل إلى القيادة كما تضمن فقرة معنونة الجـرائم التـى قـام بهـا      
 األخوات، حمالت بشكل دورى شـبه       ىحدإالهدف منها التسبب فى بتر ساق       

منظم بالمنطقة واعتقال كثير من األفراد، اعتراض المـسيرات بـشكل دائـم             
ى معنونة ما نتج من عملية الرصد موضحا بهـا نـوع الـسيارة              خرأوفقرة  "

 وعالمات مميزة لها محـدد بهـا خـط          ااستقالل أفراد الشرطة ورقم لوحاته    
سيرهم وطبيعة الطرق المارين بها وأماكن التوقف اإلجبارى ومواعيد غدوهم          
ورواحهم من ديوان القسم وطبيعة تسليح أفراد الشرطة وقوامهم ضابط يدعى           
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؛ ام مجدى وسبعة أفراد وأماكن تواجدهم داخل الـسيارة حـال اسـتقالله      سالإ
وأماكن تواجد أعضاء التنفيذ وطرق دخولهم لمكان التنفيذ وخـروجهم منـه،            

خرى ملتقطـة عبـر   أوصورة ضوئية للسيارة حال تواجدها بالطريق العام، و       
يـه  طـرق المؤديـة إل  الاألقمار الصناعية موضح بها أماكن الرصد والتنفيذ و      

ـ إصـابة و "كذا الهدف من العملية  وواالنسحاب منه    ل أفـراد، وتـدمير أو   قت
 مسدس وعدد أربع خزن، عبـوة       ٢" إعطاب المركبة واألدوات الالزمة للتنفيذ    

  .موجهة بريموت 
تقرير عن زرع عبوة ناسفة لميكروباص يقل أفراد قـسم          " مطبوع معنون    )ت(

تهم وأعضاء مجموعته يوم    حتوى على تفصيالت دور الم    ا" شرطة ثان الرمل  
 عـدم   تـه دم تفجير العبوة والتى جاءت نتيج     الواقعة موضحا به سبب ع    تنفيذ  

قعة وبين جهاز اإلرسال حوزة الحركـى علـى         راستقبال اإلشارة بالعبوة المف   
  .لبعد المسافة بينهما 

سطوانية ا لموقع ممتد به أنابيب      اعدد ثالث صور ضوئية تضمنت تصوير     ) ث(
 أخـرى لـسيارة بـالطريق العـام خاصـة           ضوئيةورة  ـوص،   كلــالش

  .بترحيالت شرطة 
أحمد عبد العظيم عبد العظيم جـاد       / ن المضبوطات الورقية حوزة المتهم    أ - ٢

  : اآلتى قد تضمنت
تطور العبـوات فـى كتائـب       "مطبوع مكون من خمس ورقات ، معنون        ) أ  ( 

 مراحل ؛ األولـى      أربع ا تاريخيا لذلك التطور على    ، وقد تضمن سرد   " القسام
 ، وفيها بدأ العمل بتحـضير  ١٩٩٢ وحتى منتصف عام     ١٩٩٠منذ بداية عام    

 وحتـى   ١٩٩٤البارود األسود وتجهيز العبوات ، والثانية منذ منتصف عـام           
 ، وفيها بدأت العمليات االستشهادية وتم التوسع فـى الـسيارات            ١٩٩٨عام  

الثة هى انتفاضة األقصى بتـاريخ      المفخخة وتطورت الدوائر الكهربائية ، والث     
 وفيها تطورت أساليب التمويه واإلخفاء كاألحزمـة الناسـفة ،           ٢٨/٩/٢٠٠٠

والرابعة شملت تطور العبوات خالل انتفاضة األقصى عبر كتائب عز الـدين         
القسام ؛ والتى قسمت لقسمين أولهما العبوات المضادة للـدروع ، والعبـوات             

  .المضادة لألفراد 
 علـم   -الـدرس الثـانى      " مكون من خمـس ورقـات معنـون        مطبوع) ب(

، وقد شمل تعريفها ، واآلثار الناجمـة عـن عمليـة االنفجـار ؛             "المتفجرات
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كالضغط والتدمير ، والحرارة والطاقة ، ثم شمل اآلثار الثانوية الناجمة عـن             
  .االنفجار ؛ كاالحتراق ، والتشظى ، وختم بأسئلة حول موضوعه 

، " قواعد التعامل مع المتفجـرات "ن سبع ورقات ، معنون     مطبوع مكون م  ) ت(
وقد تضمن إجراءات األمان العامة فى التعامـل مـع المتفجـرات ؛ كعـدم               

 ، أو التعامل معها أثناء الشرود       رهااتعريضها للحرارة ، وحظر التدخين بجو     
حظر حملهـا فـى   : الذهنى ، كما شمل قواعد التعامل مع الصواعق ، ومنها       

رتكاز فى الجسم ، حظر تخزينها مـع المـواد المتفجـرة ، عـدم               أماكن اال 
تعريضها للطرق أو الحرارة ، والتحذير مـن الـضغط عليهـا باألسـنان أو       
السكين أو غيرها من األدوات ، كما حـوى قواعـد تخـزين المتفجـرات ؛                
كضرورة أن يكون ذلك تحت األرض ، وفى مخـازٍن مقاومـٍة للرصـاص              

 ، وتجنب دخول الهواء الخارجى إليها حال ارتفـاع          والبرق ، وتجنب تكدسه   
درجات الحرارة ، ثم تناول التدابير المقترحة ضد النار والحـرارة ، ومنهـا              

ـ وضع ستائر معتمة على النوافذ المعرضة للشمس ، وع         د فـتح صـناديق     ن
المتفجرات باستعمال أدوات معدنية تولد الشرار عند االحتكاك ، ثم عرج إلى            

  .المتفجرات ، وقواعد نقلها ، واستعمالها حال التدريب خطار غبار أ
عمرو دياب عبـد البـاقى ناصـر        / ن المضبوطات الورقية حوزة المتهم    أ - ٣

  : اآلتى حسان قد تضمنت
، وقد تـضمن    " محاربة الفاسدين "مطبوع مكون من ورقة واحدة ، معنون        ) أ  ( 

كريم ، وأحاديث نبويـة     تأصيالً شرعيا لذلك األمر معززا بآيات من القرآن ال        
مشرفة ، كما نبه إلى أن محاربة الفساد ليست وظيفة لجهـة معينـة أو فئـة                 

  .خاصة ؛ بل هى مسؤولية جماعية يقع القيام بها على عاتق الكافة 
، وقـد   " الوقوف فى وجه الظـالمين    "مطبوع مكون من ورقتين ، معنون       ) ب(

 هنـاك أسـاليب نبويـة       ا تأصيال شرعيا لهذا األمر ، ووضح أن       تضمن أيض 
مختلفة لمواجهة الظالمين ؛ األول منها هو تأكيد عقوبة الظالم وأنها الحقة بـه     
عاجالً أم آجال ، وأن حق المظلوم ال يضيع ، وثانيهـا هـو األمـر بنـصر                
المظلوم ، ومقارعة الظالم ، وأما الثالث فهو تخويف األمة من السكوت عـن              

ذ الدائم من الظلـم ايقاعـا ووقوعـا ، وأمـا     الظالم ، وبشأن الرابع فهو التعو 
الخامس فهو التأكيد على منزلة اإلمام العادل ورفع درجته ، وقد شدد أيـضا              

  .على ضرورة االلتزام بالضوابط الشرعية فى تلك المواجهة 
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، وقـد   "  المـسلمين  خوانتعريف عام بـاإل   "مطبوع مكون من ورقتين ، معنون       
 األمين ، وأنها جماعة من المـسلمين تـشكل طمـوح    تضمن وصفهم بأنهم ورثة النبى   

  .وآمال المصلحين ، وأنها جمعت كل خصائص الناجحين 
ن أحمد عبد اهللا إبـراهيم      ـحس/ وزة المتهم ـات الورقية ح  ـن المضبوط أ - ٤

  : اآلتى قد تضمنت
مطبوع مكون من ورقة واحدة ، بال عنوان ، ويحـوى تعريفًـا لجماعـة      ) أ  ( 

  .أسسها ، ومن ثم يتناول أهدافها  ، ومن خواناإل
، " ادورة إعداد الفـرد المقاتـل    "مطبوع مكون من ثمانى ورقات ، معنون        ) ب(

وأعـدوا لهـم مـا     "وقد استهل بآية من القرآن الكريم ، وهى قوله تعالى   
، ثم تناول كيفية اإلمساك بالسالح ، وإجراءات األمـان          "استطعتم من قوة  

، وأيضا تعريف بالرصاصة ومكوناتها من      مقرونة بالصور الشارحة لها     
             ا شـمل شـرحلبندقيـة   امقذوف ، كبسولة ، ظرف ، بارود ، وأخيـر 

  .الكالشينكوف 
بسام شحات محمد محمد العباسى قـد       /  أن المحرر التنظيمى حوزة المتهم     - ٥

، وأنه قد تـضمن     " ظهور البارود والمتفجرات  "جاء فى عدد ست عشرة ورقة معنونة        
ية لظهور مواد البارود والمتفجرات ، كما تناول شرحا للمتفجرات كعوامل           لمحة تاريخ 

تـصنيع  : تخريٍب وسالٍح فى حرب العصابات ، كما شمل أيضا موضـوعاٍت عـدة              
المتفجرات ، أنواعها ، قوة االنفجار ، سرعة االنفجار ، وتطرق لموضوع المتفجـرات   

 فقد وصفها بالتدميرية وقدم وصـفًا       العسكرية والتجارية ، وبشأن المتفجرات العسكرية     
نيتـرات  "، " ٣،٤ركيبـات سـى   ت"، " ن تـى اتى "عضها وطرق تصنيعها مثل مواد   لب

، وأما عن المتفجرات التجارية فقد عرفها أيـضا وصـنفها           " نيترات اآلمنيوم "، و "النشا
جـرات  ، ثم تناول شرحا للمتف    " الجيالتين الصاعق "، و " الديناميت بأنواعه : "وذكر منها   

، " البـارود الـدخانى   "، و " البارود األسود : "الضعيفة ، وحدد فرعيها الرئيسيين وهما       
  .وأرفق فى نهايته صورا لبعض أنواع المتفجرات 

 أن مرفقات تقرير اإلدارة العامة لتحقيق األدلة الجنائية الخاصـة بتفريـغ             - ٦
 محمـد الـسيد     مـصطفى محـسن   / محتوى الكاميرا الرقمية المضبوطة حوزة المتهم     

  : اآلتى تضمنت
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 عـن المتحـدث   ٢٠١٧ نـوفمبر  ١٣صادر بتـاريخ   " بيان"مطبوع معنون   ) أ(
عباس قبـارى   /  المتهم السابع عشر   خواناإلعالمى بالمكتب العام لجماعة اإل    

محمد الرشيدى تضمن تنديدا بالحكم الصادر بإحالة عدد أربعـة عـشر مـن             
كر ؛ والتحريض ضد رئيس الدولـة  أعضاء الجماعة إلى ما أسماه بمفتى العس   

وقضاة الحكم الصادر باالستمرار فـى بـذل الـدماء وتبنـى اسـتراتيجيات            
  .ة وصوالً إلسقاط النظام القائم يوتكتيكات الثور

حـال تلقـيهم تـدريبات    " بنادق آلية "صورا لعناصر ملثمة حاملين أسلحة نارية       
  .عسكرية بالصحراء 

  :رتكبها أعضاء الجماعة فقد تبين اآلتى بشأن العمليات اإلرهابية التى ا
 واقعة قتل محمد محمد الغريب محمود الزينى بمحافظة دميـاط موضـوع             - ١

  : إدارى قسم دمياط الجديدة ٢٠١٧ لسنة ٩٨٩القضية رقم 
وجود آثار لـدماء غزيـرة      : ثبت من معاينة النيابة العامة لمسرح الحادث        ) أ(

الباب األيسر وأسفلها بمحـل حـدوث     بهيكل سيارة المجنى عليه من ناحية       
  .الواقعة 

الخاص بمعاينـة محـل     ثبت بتقرير اإلدارة العامة لتحقيق األدلة الجنائية        ) ب(
  :حدوث الواقعة 

 أنه وجد بالسيارة محل الحادث موضوع المعاينة أثر إلطـالق أعيـرة     -١ / ب
 مقذوف نارى تبين إطالقه مـن سـالح نـارى           ١نارية وتم رفع عدد     

  .تعذر تحديد عياره مششخن 
محمد محمد الغريـب محمـود      /  تطابق البصمة الوراثية للمجنى عليه     - ٢/ ب

 ضرس وكـذا    ٢الزينى مع البصمة الوراثية آلثار الدماء العالقة بعدد         
 والخاصـة بـالمجنى     ٥٩٦ /المرفوعة من أسفل السيارة رقم ر ط ن       

  .عليه 
 هـى  - أظرف فارغة    ٤د   عد - الواردة من النيابة     - األظرف الفارغة    -٣/ ب

لطلقات نارية مطرقة الكبسولة مما تستخدم على األسلحة النارية عيـار   
حـد ذو أجـزاء   اطالقهم جميعا من سالح نارى و    إ مم تم    ٢٥ × ٧,٦٢

  .ميكانيكية متحركة 
ثبت بمناظرة النيابة لجثمان المتوفى إصابته بأعيرة نارية بأمـاكن متفرقـة          ) ج(

 العين اليمنى وأخرى بالرقبة وأخرى أعلى الفخذ        من جسده منها فتحة أعلى    
  .األيسر وكذا جرح أسفل الركبة اليمنى وآخر أعلى الصدر بالناحية اليسرى 
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 أن الوفاة تعزى إلى تلـك اإلصـابة         :ثبت بتقارير مصلحة الطب الشرعى      ) د(
بالرأس التى أدت إلى كسر بالجمجمة وتهتكات بالمخ ونـتج عنهـا فـشل              

ا المنظمة بالعمليـات الحيويـة وصـدمه انتهـت بالوفـاة ،           بالمراكز العلي 
 مـم   ٩والمقذوف المضبوط عبارة عن مقذوف رصاصى وهو من عيـار           

قصير مما تشير إلى إطالقه من طبنجة أو مسدس مششخن من ذات العيار             
ويجوز حدوث إصابة المجنى عليه من مثل ذلك المقذوف ووفق التـصوير            

  .الوارد بمذكرة النيابة 
 ١٠ محمود محمد محمد الغريب محمـود الزينـى الـسن    :قرر استدالالً   )ـه(

 أمام محل إقامتهمـا     - المجنى عليه    -سنوات قرر بأنه تواجده رفقة والدة       
متوجهين الستقالل سيارته األخير ، تالحظ له قدوم شخـصين مجهـولين            
ملثمين مستقلين دراجة نارية استقرا وقوفًا بجانب من الطريق حتـى هـبط      

فالتفت لندائه ، فباغتـه بـإطالق   " يا زينى "يف السائق ونادى على والده      رد
  كان بحوزتـه ،    - مسدس   -أربعة أعيرة نارية صوبة مستخدما سالحا ناريا        

  .فاستقرت بجسده فسقط صريعا مضرجا بدمائه ، والذا الجانى ورفيقه فرارا 
اط موضوع القـضية     واقعة قتل مسعود حسن عبد اهللا األمير بمحافظة دمي         - ٢

  : إدارى مركز دمياط ٢٠١٧ لسنة ٢٠٨٤رقم 
مسعود عبد اهللا حسن األميـر      / ثبت بتقرير الصفة التشريحية للمجنى عليه     ) أ  ( 

  :وجود المعالم اإلصابية الحيوية الحديثة التالية 
 خرطوش بالفخذ األيمن الساق اليسرى      ة عدد أربعة إصابات نارية رشي     - ١/ أ

 حدثت من جراء إطالق خمسة أعيرة ناريـة رشـية           والساعد األيسر 
 مم وطلقت عليه من سـالح نـارى       ١٢خرطوش ثالثة منها من عيار      

د أطلقت عليه من مسافة قريبـة       قخرطوش من عيار نارى خرطوش و     
لم تجاوز مدى تجمع الرش والذى يقدر بنحو مثلى إلى ثالثـة أمثـال              

  .طول ماسورة السالح المطلق 
 رشية خرطوش بالفخذ األيسر حدثت مـن عيـار نـارى             إصابة نارية  - ٢/أ

خرطوش أطلق عليه من سالح نارى معد اإلطالق هـذا النـوع مـن              
األعيرة النارية الرشية من مسافة قد جاوزت مدى تجمع الرش والـذى     

  .سورة السالح المطلق ايقدر بنحو مثلى إلى ثالث أمثال طول م



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠١٨ سنة یونیة ٢٠ فى )تابع( ١٣٩ العدد – الوقائع المصریة

 

١٨٠

حتكاك بعيـار نـارى يتعـذر       بالساق اليسرى حدث من اال    متهتك   جرح   - ٣/أ
الجزم يقينًا بعيارة نظرا لعدم استقرار أى جزء مميز منهـا وهـو جـائز               

  .الحدوث من االحتكاك بعيار نارى خرطوش 
 تعزى الوفاة إلى اإلصابات النارية الرشية المشاهدة بالفخذ األيمن والفخذ           - ٤/أ

تكات باألوعية  األيسر والساق اليسرى والساعد األيسر وما نجم عنها من ته         
الدموية الرئيسية بالفخذ األيمن والفخذ األيسر والساق اليـسرى والـساعد           

 إلى هبوط حاد بالـدورة الدمويـة        دىاأليسر وحدوث نزيف دموى جسيم أ     
 .والتنفسية وحدوث الوفاة 

 :ثبت بتقرير اإلدارة العامة لتحقيق األدلة الجنائية أن ) ب(
ة من جسد المجنى عليـه عبـارة عـن         الثالث أجسام بالستيكية المستخرج   

ثالثة أظرف فارغة كل منهم مطرقة الكبـسولة وخـاص بطلقـة ناريـة              
  ١٢خرطوش مما تستخدم على األسلحة النارية الخرطوش عيار 

 واقعة استهداف كمين مدينة نصر ومقتل الضابطين محمد عـادل وهبـة ،           - ٣
لحميد والـشروع فـى قتـل       شعبان محمد عبد ا   / أيمن حاتم عبد الرحيم وأمين الشرطة     

 إدارى  ٢٠١٧ لـسنة    ١٠٧٩٩آخرين من أفراد الشرطة المرفقين موضوع القضية رقم         
  .ثاٍن مدينة نصر 

  :ثبت بمعاينة النيابة العامة لمسرح الواقعة ) أ ( 
 عبـارة عـن تهـشم       ١٣/٩٣٦٨ وجود تلفيات بسيارة الشرطة رقم ب        - ١/أ

ت نارية بزجاج الـسيارة     القالزجاج األمامى واألبواب مع وجود آثار لط      
  .وجانبها األيسر واختراقها لهيكل السيارة ووجود آثار دماء بمقاعدها 

 عبـارة عـن تهـشم       ١١/٤٨٣٤ وجود تلفيات بسيارة الشرطة رقم ب        - ٢/أ
الزجاج األمامى لمقعد قائدها والمقعد المجاور له مع وجود آثار لطلقـات         

يكل السيارة وجانبها األيمن مـع  نارية بجانب السيارة األيسر واختراقها ه   
 .وجود آثار دماء بمقاعدها 

  :ثبت بمناظرة النيابة العامة لجثامين المتوفين اآلتى ) ب(
محمد عادل وهبة السيد وجـود ثـالث مواضـع    /  جثمان المجنى عليه  - ١/ب

لعـين  إصابية بيمين الرأس وآخر بأعاله وخامس كبر حجمـا بجـوار ا           
هما ، كما تبين وجود ثالث مواضع إصابية        يتمقلاليمنى وخلو العينين من     

بالكتف األيسر وآثار إصابية بكف اليد اليمنى ، وموضع إصابى بيـسار            
  .الصدر 
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أيمن حاتم عبد الرحيم وجود مواضع إصـابية        /  جثمان المجنى عليه   - ٢/ب
بيسار الوجه واألذن اليسرى ومنتصف الرأس من الخلف ، والـذراع           

ر الظهر ، وبكف اليد اليمنى ، والفخذ والـساق          والكتف األيسر ، ويسا   
  .اليمنى ، واإللية اليسرى وأعلى الفخذ األيسر ومفصل القدم اليسرى 

شعبان محمد عبد الحميد وجود مواضع إصابية       /  جثمان المجنى عليه   - ٣/ب
بط األيسر واليـد    بالرأس والكتف األيمن ومعصم اليد اليمنى وأسفل اإل       

ب األيمن ويسار الظهر وأعلى ويـسار اإلليـة   اليسرى والصدر والجان  
والخصية والفخذ األيسر والركبة اليسرى والساق اليمنى والفخذ األيمن         

  . بيسار البطن ةمع وجود آثار رشي
  : ثبت بالتقارير الطبية الصادر من مستشفى البنك األهلى للرعاية المتكاملة)ت(

ى بطلق نـارى مـستقر   عالء زغلول إمام مصطف   /  إصابة المجنى عليه   - ١/ت
فى الحوض والرأس وكدمة بالصدر وقطـع بـشريان اليـد اليـسرى         

  .وتهتكها 
عبد اهللا محمود السيد إسـماعيل بجـرح قطعـى          /  إصابة المجنى عليه   - ٢/ت

  . بها ةبالقدم اليمنى مع وجود آثار شظايا رشي
طلعت محمد فتحى عراجى بطلق نـارى باإلليـة         /  إصابة المجنى عليه   - ٣/ت

  .تك بأنسجتها وكسر بعظمة الفخذ اليسرى وته
محمود محمد أحمد مصلحى بتهتك بالقدم اليسرى       /  إصابة المجنى عليه   - ٤/ت

  .وقطع بشريانها 
إسالم فضل عبد السالم فضل بطلق نارى بالقـدم         /  إصابة المجنى عليه   - ٥/ت

  .اليسرى 
ية موضـوع القـض  : إبراهيم عزازى شريف عويضة     /  واقعة قتل الضابط   - ٤

  . إدارى مركز الخانكة ٢٠١٧ لسنة ٧٢٩٩رقم 
  :ثبت بمناظرة النيابة العامة لجثمان المجنى عليه اآلتى ) أ ( 

  .د آثار إصابات بالرأس وآثار دائرية الشكل بيسار الصدر والظهر ووج
  :ثبت بمعاينة النيابة العامة لمسرح الواقعة ) ب(

بجانـب مقـابر    ) لشيخ مصلح  ا -الخانكة  (حدوثها بالمنطقة الواقعة بطريق     
  .منطقة الشيخ مصلح وخط السكة الحديدية 
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  :ثبت بتقرير الصفة التشريحية لجثمان المجنى عليه) ث(
أن وفاته تعزى إلى إصابات نارية برأسه ويسار صدره ؛ وهى إصابات حيوية              
حديثة حدثت من مقذوفات نارية مفردة ، وقد أصابته بعضها باتجاه أساسى من الخلف               

اليسار إلى األمام واليمين بمنطقة الرأس ، وأصابته من األمام وعلى اليسار قليالً إلـى   و
الخلف واألسفل واليمين قليالً بمنطقة الصدر ؛ مع األخذ فى االعتبار المجال الحركـى              
الواسع للجذع والرأس ، وكان ذلك من مسافة جاوزت مدى اإلطالق القريـب والتـى               

ممـا أدى   . سورة السالح المستخدم    اثة أمتار أمثال طول م    تقدر بحوالى مترين إلى ثال    
إلى كسور مفتتة وفقد بعظام الجمجمة وتهتك بالمخ والسحايا ونزيف دمـوى متخلـل ،        

ى إلى نزيـف دمـوى    دوكذلك تهتك بالرئة اليسرى والشريان األورطى ، األمر الذى أ         
  .غزير انتهت بالوفاة 

 :عاينة مسرح الواقعة مق األدلة الجنائية بشأن ثبت بتقرير اإلدارة العامة لتحقي) ج(
العثور على آثار لتلوثات بنية اللون يشتبه فى كونها دماء بمنتصف الطريـق ،              
كما تم العثور على ظرفين فارغين مطرقين الكبسولة خاصين بالطلقات التى تـستخدم             

  . نارى واحدطالقهما باستخدام سالحطويل وقد تم إ)  مم٩(على األسلحة النارية عيار 
 رئيس وحدة مباحث مركـز      -أحمد حسين سيد أحمد     /  واقعة قتل الضابط   - ٥

 ١٠٨١٥أحمد رمضان السيد القـضية رقـم        / شرطة شربين والشروع فى قتل المجند     
  . جنايات مركز المنصورة ٢٠١٧لسنة 

  :ثبت بمعاينة النيابة العامة لمحل حدوث الواقعة أن الحادث) أ ( 
 من المنصورة إلى دمياط الشرقى القديم يحده من         هفلتى المتج وقع بالطريق األس  

الجانبين األيمن واأليسر مجرى مائى وبمنتصف الطريق مطبا صناعيا بامتداد عـرض        
الطريق يفصل بينه وبين السيارة حوالى خمسون مترا تقريبا ، حيث تبين على يـسار               

 ماركـة  -ربع نقل حمراء اللون      -الطريق تواجد السيارة محل إطالق األعيرة النارية        
يوجد بمقدمتها دعامة حديدة وذات صندوق خلفى       ) ١٤ب/٧٨٩٨(نيسان تحمل لوحات    

ها األمامى والخلفى والجانبى األيسر ، ووجد آثار إلطـالق          جوتالحظ تهشم كامل بزجا   
أعيرة نارية بمقدمتها ، كما وجد ثقب دائرى بالضلفة اليمنى للصندوق الخلفى الخـاص          

آخر بالقائم األيمن للسيارة ، وثقبان بالباب األيمن وآخرين بالصندوق من الناحيـة           بها و 
اليسرى وثقبان بزجاج الجانب األيسر للصندوق ، كما تبين وجود عدة ثقوب بالزجـاج             
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، كمـا   بالفانوس األمامى األيـسر   األمامى والكابوت والرفرف األيمن للسيارة ، وكسر        
السيارة بمقعدى السائق مجاورة وبعجلة القيادة وبالبـاب        تالحظ آثار دماء بداخل كبينة      

خل وبالعتبة اليسرى للسيارة من الداخل أيضا ، وكذا بقايا آلثـار      ااأليمن للسيارة من الد   
تهشم الزجاج وجدت داخل السيارة وخارجها وبالصندوق الخلفى ، وقدم األهالى عـدد             

  .الواقعة اثنين وعشرون فارغ لطلقات نارى عثر عليها بمكان 
 : ثبت بمناظرة النيابة العامة لجثمان المجنى عليه اآلتى) ب(

وجود أثر إصابى بذراعه األيمن وأسفل منتصف البطن وآخر بوحشية الكتـف            
تقريبا واآلخر  )  سم ٢(األيمن أسفله جرحين دائريين أحدهما أسفل الساعد األيمن قطره          

جرح بمنتصف البطن أسـفل الـصدر       تقريبا وكذا   )  سم ٢(دائرى أعلى الساعد قطره     
أعلى حلمـة الـصدر مـن       )  سم ١٥( سم وجرح آخر بطول حوالى       ٢٥بطول حوالى   

يسر تبـين وجـود     الناحية اليمنى محيطًا بها تجمع دموى أخضر اللون ، وبالجانب األ          
  ) . سم٣(جرح أعلى الفخذ األيمن من الجانب األيمن لإلليه اليمنى بطول حوالى 

   :لصفة التشريحية الخاصة بتشريح جثمان المجنى عليهثبت بتقرير ا -ث 
أن إصاباته عبارة عن إصابة نارية بالذقن والخد األيـسر ، والكتـف والعـضد      

حد الـشظايا   األيمن ، وبخلفية ومقدم الساعد األيمن ، وبمقدم يمين الصدر ، ودخول أل            
ة ، وأن اإلصـابات     لي األيمن أقصى اإل   ذالنارية منطقة يمين البطن وبوحشية أعلى الفخ      

آنفة البيان تحدث من اإلصابة بمقذوف نارى مفرد مطلق من سالح نارى معد إلطالق              
المقذوفات المفردة يتعذر الجزم بعياره نظرا لعدم استقرار بعض المقـذوفات وانبعـاج             

طالق جـاوزت مـدى اإلطـالق       البعض اآلخر المستخرج من الجثة ، وأن مسافة اإل        
حو ثالثة أمثال ماسورة السالح من فوقة السالح المـستخدم ، وأن            القريب الذى يقدر بن   

الوفاة إصابية وتعزى إلى اإلصابات النارية الحيوية سالفة البيـان خاصـة الموجـودة              
بالبطن والمحدثة بتهتكات بكل من شريان األورطى بالبطن والوريد األجـوفى الـسفلى      

يمن واأليسر وما نتج عنها من نـزف        البنكرياس واألمعاء والشريان الكلوى األ    ووالكبد  
دموى جسيم بتجويف البطن أدى إلى الوفاة وهى جائزة الحدوث مـن مثـل التـصور             

ومـن مثـل مقـذوفات    ) سالح آلى(الوارد بمذكرة النيابة ومن مثل لسالح المشار عنه   
 بفحص حرز الطلقات البالغ عدده اثنين وعـشرون         إنهالفوارغ المرسلة من النيابة ، إذ       

مفروغ الكبـسولة   ) ٣٩×٧,٦٢(نه فارغ طلقة آلى نحاسى اللون عيار        أغ طلقة تبين    فار
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وأن إصابات المجنى عليه جائزة الحدوث من مثل المقذوفات الخاصـة لفـوارغ تلـك         
  .الطلقات 

أحمـد رمـضان    / كما ثبت بتقرير الطب الشرعى الخاص بالمجنى عليه        -ث  
ـ   :السيد   ابته بـالكتف األيمـن    بتوقيع الكشف الطبى الشرعى تبـين إص

وبالعين اليمنى نتج عنها نزف شديد بالعين اليمنى وهى جائزة الحـدوث            
  .وفقًا للتصوير الوارد باألوراق وبتاريخ معاصر للواقعة 

ثبت بتقرير اإلدارة العامة لتحقيق األدلة الجنائية بـشأن معاينـة مـسرح              -ج  
  :الواقعة

إلطالق أعيرة نارية أحـدثت بهـا       أن السيارة استقالل المجنى عليهما تعرضت       
خـل  احدهما دأالتلفيات المبينة بالتقرير ، وعثَر على عدد اثنين جزء من غالف نحاسى    

حوض السيارة بجوار البطارية والثانى من داخل المنطقة ما بـين الرفـرف األمـامى          
 األيسر والكارتيرة البالستيكية الخاصة به وتم رفعهما لفحصهما معمليا وبفحـص كـل            
منهما وجد عبارة عن جزء من غالف من النحاس خاص بطلقة نارية ويحمـل جـزء                

طالقهـا  إألثر انطباع خط ششخان مما يشير إلى أن الطلقة الخاصة به اسـتُخدم فـى                
 فنيا تحديد عيار وذاتية السالح المـستخدم فـى          رسالح نارى مششخن الماسورة ويتعذ    

فنية التى يعول عليها فى الفحص الفنى ، كمـا   إطالقه لعدم اكتماله واحتوائه العالمات ال     
أن بفحص عدد اثنين وعشرون ظرف فارغ تبين أن كل منهم مطرق الكبسولة وخاص              

اء رجزاء ميكانيكية متحركة وأنه بـإج    أبطلقة من الطلقات التى تستخدم سالح نارى ذو         
حركـة علـى    جزاء الميكانيكيـة المت   نة الميكروسكوبية آلثار انطباعات األ    رعملية المقا 

ـ    قاعدة كل من األظرف الفارغة تبين اتفاق اآل         يـدل علـى سـبق       اثار مع بعضها مم
ثـار  طالقهم جميعا باستخدام سالح نارى واحد من ذات العيار ، كما أنه بفحـص اآل              إ

ثار الدماء المرفوعة من على مقعـد سـائق         البيولوجية تبين تطابق البصمة الوراثية آل     
مجاور للسائق ومن على الباب األيمن للسيارة محل الحادث         السيارة ومن على المقعد ال    

أحمد حسين سيد أحمد حسن وتطابق البصمة       / ثية للمجنى عليه الرائد   ارمع البصمة الو  
ثار الدماء المرفوعة من على العتبة اليسرى لكبينة الـسيارة مـع البـصمة              الوراثية آل 

 وأن البـصمة الوراثيـة      أحمد رمضان السيد ،   / الوراثية للمصاب مساعد شرطة سرى    
ثار الدماء المرفوعة على مقود السيارة لخليط يتضمن البصمة الوراثية للمجنى عليـه         آل
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/ أحمد حسين سيد أحمد حسن والبصمة الوراثية للمصاب مساعد شرطة سـرى           / الرائد
  .أحمد رمضان السيد 

يد  عق -بهاء سعد محمد أبو الخير      /  واقعة الشروع فى قتل كل من الضابط       - ٦
أحمـد خالـد محمـد      / مدير إدارة تأمين الطرق بمديرية أمن دمياط ، المجند        / شرطة  

  . جنايات قسم دمياط الكلية ٢٠١٧ لسنة ٨٦٠٣موضوع القضية رقم 
ثبت من تقرير اإلدارة العامة لتحقيق األدلة الجنائية الخاصة بمعاينة مـسرح            ) أ(

  :الحادث 
م مطرق الكبسولة خاص بطلقـة       ظرف فارغ كل منه    ٢العثور على عدد    ) ١/أ(

طالقهم من  إ مم وسبق    ٣٩ × ٧,٦٢مما تستخدم على األسلحة النارية عيار       
  .سالح واحد 

 أظرف فارغة كل منهم مطرق الكبسولة خاص بطلقة مما تستخدم           ٤عدد  ) ٢/أ(
 مـم طويـل ومـن أجـزاء المقارنـة       ٩على األسـلحة الناريـة عيـار        

ن منهم  ياألظرف تبين أن كل اثن    بقاعة   الميكروسكوبية على األثار المنطبعة   
 .طلق من سالح مختلف من ذات العيار أ

ثـار  آ أجزاء غالف نحاسى كل منهم خاص بمقذوف تحمل جوانبه     ٥عدد  ) ٣/أ(
طالقـه باسـتخدام    إانطباع أجزاء من خطوط ششخان مما يشير إلى سبق          

  .سالح مشخنًا
ـ         ٤عدد  ) ٤/أ( ذوف طلقـة ممـا      طلقات أربع قلوب صلب كل منهم خاص بمق

 . مم ٣٩ × ٧,٦٢تستخدم على األسلحة النارية عيار 
 ظرف فارغ كل منهم مطرق الكبسولة خاص بطلقة مما تستخدم           ٢٢عدد  ) ٥/أ(

طالقهمـا باسـتخدام    إ مم وسـبق     ٣٩ × ٧,٦٢على األسلحة النارية عيار     
  .سالح واحد 

ممـا  عدد تسعة أظرف فارغة كل منهم مطرق الكبسولة خـاص بطلقـة            ) ٦/أ(
ـ        ٩تستخدم على األسلحة الناريـة       اء المقارنـة   ر مـم طويـل ومـن إج

  .طالقهم من سالحين من ذات العيار إالميكروسكوبية تبين 
 ثبت من التقارير الطبية الخاصة بتوقيع الكـشف الطبـى علـى المجنـى               )ب(

 :عليهما
 عبارة عـن    -بهاء سعد محمد أبو الخير      /  أن إصابة المجنى عليه    )١/ب(

  . مع تهتك بعضالت الساعد األيمن نتيجة تعرضه لطلق نارىجرح سطحى
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أحمد خالد محمد دسوقى عبـارة عـن كـسر          / أن إصابة المجنى عليه   ) ٢/ب(
مفتوح متفتت بعظمة الفخذ األيسر تحت مفصل الفخذ مع تهتك بعضالت           

جة مقذوف نارى استقر خلف جـدار الـبطن بمنطقـة           يالفخذ األيسر نت  
  . الساق اليسرى الحوض وجرح قطعى بسمانة

 -ضياء الدين عطية عبد الـسميع       /  واقعة الشروع فى قتل كل من الضابط       - ٧
يوسف سامى يوسف نوح موضوع القضية      / لواء شرطة بمديرية أمن الدقهلية ، المجند      

  : جنح طلخا ٢٠١٨ لسنة ١١٧٠رقم 
 :ثبت بمعاينة النيابة العامة لمسرح الواقعة ) أ(

راعة المتفرع من شارع العاهدة وهو شارع عرضـه         أنه يقع بشارع مدرسة الز    
ها الشاهد األول ، وهى سـيارة       لحوالى عشرة أمتار ، وتبين به السيارة التى كان يستق         

، وبمعاينتهـا   ) ٤٠٥بيجـو   (ماركة   ٥٧٥٨ /١٣ تابعة لوزارة الداخلية تحمل الرقم ب     
رة وأخرى بـالرفرف    تبين بها فتحتى دخول لعيارين ناريين بالباب األيمن الخلفى للسيا         

الخلفى ، يقابلهم فتحات خروج بالجانب األيسر للسيارة ، وقد تم العثور على قطعتـين               
  .معدنيتين نحاسيتين لمقذوفين ناريين داخل السيارة 

  :ة يثبت بتقرير اإلدارة العامة لتحقيق األدلة الجنائ) ب(
ـ           ) ١/ب( ة بيجـو   أن الحادث عبارة عن إطالق أعيرة نارية على سـيارة مارك

ـ  تحمل لوحات تسير معدنية ر     ٤٠٥ شـرطة قيـادة     ٥٧٥٨ /١٣م ب   ق
يوسف سامى يوسف نوح بجوار مدرسة الزراعة بشارع مدرسة         / المجند

ن غـالف نحاسـى مـستقران    يالزراعة بمدينة طلخا وعثر على عدد اثن     
بالمسند الخاص بالمقعد الخلفى للسيارة كل منهما خاص بمقذوف طلقـة           

جزاء من خطوط ششخان مما يشير إلى سبق إطالقهـا     نارية يحمل آثار أ   
من سالح نارى مششخن الماسورة ، وأن آثار الثقـوب الثابتـة بالجهـة       

لبة سـريعة   صاليمنى لها وحدثت نتيجة اختراق ومرور وارتطام أجسام         
اتخذ مسارا من خارج الـسيارة مـن الجهـة          " كمقذوفات نارية "الحركة  

  .تجاه مكان حدوثها اليمنى من الخلف إلى داخلها با
ن المعثور عليهما بمسرح الحادث كـل منهمـا         ين الفارغ يأن عدد الظرف  ) ٢/ب(

 مـم   ٣٩×٧,٦٢مطرق الكبسولة مما تستخدم على األسلحة النارية عيار         
  .استخدم فى إطالقهما سالح نارى واحد 
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ـ  واقعة قتل المجند عصام صبرى متولى والشروع فى ق         - ٨ ل أفـراد القـوة     ت
  : إدارى قسم ثاٍن الفيوم ٢٠١٧ لسنة ٣٠٢٤له موضوع القضية رقم المرافقة 
 بتشريح جثمان مجند الشرطة عـصام       ثبت بتقرير الصفة التشريحية الخاص    ) أ(

 دموية  ةصبرى متولى أن إصابته عبارة عن إصابة نارية بالبطن أحدثت أنزف          
 ة وتهتكات بأحشاء البطن وقد نتجت بمقذوف عيار نارى مفـرد ُأطلـق       رغزي

من سالح نارى معد إلطالق هذا النوع من الطلقات ومـن مـسافة إطـالق               
جاوزت مدى اإلطالق القريب باتجاه إطالق أساسى فى الوضع القائم والثابت           

وكـذا  . للجسم من األمام واليمين للخلف ولليسار بميل بسيط من أسفل ألعلى          
قد نتجـت   وجود إصابة نارية بالفخذ األيمن أحدثت تهتكات بعضالت الفخذ و         

مفرد ُأطلق من سالح نارى معد إلطالق هذا النوع مـن           نارى  بمقذوف عيار   
الطلقات ومن مسافة إطالق جاوزت مدى اإلطالق القريـب بإتجـاه إطـالق          
أساسى فى الوضع القائم والثابت للجسم من اليمين للسيار بميل بـسيط مـن              

وصوفة بـالبطن   أسفل ألعلى ، وتعزى وفاة المجنى عليه لإلصابة النارية الم         
 دمويـة غزيـرة بـالتجويف    ةوما أحدثته من تهتكات باألحشاء البطنية وأنزف    

موية والتنفسية ولم تفلح المحاوالت الطبيـة إلنقـاذه   دالبطنى وتوقف الدورة ال   
  .نظرا لجسامة اإلصابة واإلصابة بالفخذ األيمن كافية إلحداث وفاته 

  :دلة الجنائية ثبت بتقرير اإلدارة العامة لتحقيق األ) ب(
العثور بمحل الواقعة على عدد سبعة أظـرف فارغـة لطلقـات عيـار       ) ١/ب(

وكذا العثور على عدد أربعة أظـرف فارغـة لطلقـات           ) مم٣٩×٧,٦٢(
  . مم طويل ٩نارية عيار 

بمعاينة السيارة محل الحادث تبين وجود عدد ثالثة ثقوب نافذة بالبـاب            ) ٢/ب(
فى وبابه الخلفى وهى آثـار ناتجـة عـن        األيمن للكابينة والصندوق الخل   

  .أجسام صلبة ذات سرعة عالية الحركة كمقذوفات األسلحة النارية 
 واقعة قتل المجنى عليهما محمد أحمد مصطفى نوفل ، محمد فؤاد خطـاب           - ٩

بعبوة مفرقعة بمحيط مركز تدريب الشرطة بمركز طنطـا موضـوع القـضية رقـم               
  : جنح مركز طنطا ٢٠١٧ لسنة ١١٥٤٢
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  : ثبت بتقرير الصفة التشريحية - ١
أن وفاة محمد أحمد مصطفى نوفل تعزى إلى إصـابات تهتكيـة انفجاريـة              ) أ(

 بالمخ وتـأثر    ةبالرأس وما أحدثته من كسور بعظام الجمجمة وتهتك وأنزف        
مباشر بالمراكز الحيوية بالمخ وهبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية انتهى          

ابات حيوية حديثة نتجت من وجـود المتـوفى فـى         بالوفاة، وأن تلك اإلص   
مسار موجة انفجارية وتطاير لشظايا نتيجة انفجـار مـواد متفجـرة ذات             

  .سرعة عالية 
أن وفاة محمد فؤاد خطاب تعزى إلى إصابات تهتكية انفجارية بالرأس وما            ) ب(

أحدثته من كسور بعظام الجمجمة وتهتك وأنزفـه بـالمخ وتـأثر مباشـر              
لحيوية بالمخ انتهى بالوفاة ، وأن تلك اإلصابات حيويـة حديثـة            بالمراكز ا 

نتجت من وجود المتوفى فى مسار موجة انفجارية وتطاير لشظايا نتيجـة            
  .انفجار مواد متفجرة ذات سرعة عالية 

/  واقعة استهداف الكول األمنى بمنطقة جسر السويس ومقتـل المـواطن           - ١٠
  : جنح عين شمس ٢٠١٦ لسنة ٢٥٠٢٤قم عيد راغب عبد السميع موضوع القضية ر

 أن موقع االنفجار يقع بشارع جـسر        ثبت من معاينة النيابة لمسرح الحادث     ) أ(
السويس بالقرب من منطقة الجراج ، وأن الحادث قد خلف تلفيات بمدرعة             

وكذا سـيارة بيـضاء     ) ٧٢٦٣ / ١٣ب  (الشرطة حاملة اللوحات الرقمية     
  ) .١٩٢ر م ق (اللون حاملة اللوحات الرقمية 

  :ثبت من تقرير اإلدارة العامة لتحقيق األدلة الجنائية ) ب(
أن الحادث عبارة عن تفجير عبوة مفرقعة مشكلة محليا من حاوية معدنيـة             

 كجم من مخلوط مفرقع يتكون أساسا من مادة نترات          ٥تحتوى على حوالى    
 وزيـر   وهى أحد المخاليط المفرقعة المنصوص عليهـا بقـرار        (األمونيوم  

 بشأن المـواد التـى تعتبـر فـى حكـم            ٢٠٠٧ لسنة   ٢٢٢٥الداخلية رقم   
"  كـس إر دى   أ"، باإلضافة إلى كمية من مـادة        )٧٨(المفرقعات بالبند رقم    

بنفس القـرار ، والتـى      ) ٥٠(د رقم   نبشديدة االنفجار المنصوص عليها بال    
 انبميـد ) نيوجرسـى (سمنتى  أكانت موضوعة أعلى كومة رمال مالصقة لحاجز        

نفاق م من سور صاج خاص بأعمال مترو األ       ٩,٥كريم على مسافة حوالى     
 بشارع جسر السويس باالتجاه القادم من جراج هيئة النقل العام إلى ميدان كـريم             
بمنطقة العرب دائرة قسم عين شمس ، وتم تفجيرها كهربيا أثناء سير قول             

كانـا  مما أدى لوفاة شـخص وإصـابة آخـر          ) عدد ثالث سيارات  (منى  أ
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يستقالن عربة كارو تصادف تواجدهما بمنطقة الحـادث باإلضـافة إلـى            
  .تلفيات بمدرعة تابعة لقوات األمن المركزى 

  عيـد راغـب    / ثبت من تقرير الصفة التشريحية أن وفاة المجنـى عليـه          ) ج(
تعزى إلى إصابات ذات طبيعة انفجارية تمثلت فى جـروح          : عبد السميع   

يمنى والصدر والظهر وما صاحبهم مـن حـدوث         تهتكية بالوجه والعين ال   
دت إلى الوفاة ، وأن تلـك  أتهتك بالرئتين ومانتج عن ذلك من صدمة نزفية   

  .اإلصابات جائز ، الحدوث من انفجار عبوة ناسفة 
سـالم عيـد    إثبت من التقرير الطبى الصادر عن مستشفى الشرطة إصابة          ) د(

منى ، وجرح قطعى بخلفية     محمود شعبان بجرح قطعى بالرأس والجبهة الي      
  .الكتف األيمن 

 واقعة الشروع فى قتل أفراد المرور األمنى بعبوة مفرقعة بمنطقة بهتـيم             - ١١
 إدارى قـسم ثـاٍن   ٢٠١٧ لـسنة    ٣٠٣١ية رقم   ـوع القض ـة القليوبية بموض  ـمحافظ

  .شبرا الخيمة 
 :اآلتى  ة قسم المفرقعاتي ثبت بتقرير اإلدارة العامة لتحقيق األدلة الجنائ-

أنه بإجراء المعاينة الفنية لمحل الحادث تبين أنه نجم عن انفجار عبوة مفرقعة محليـة               
 لتـر تحتـوى علـى       ٢الصنع مكونة من حاوية معدنية عبارة عن أسطوانة غاز سعة           

 - كجم من مخلوط مفرقع يتكون بصفة رئيسية من مـادة نتـرات األمنيـوم             ٢حوالى  
 لـسنة   ٢٢٢٥نصوص عليها بقرار وزير الداخلية رقم       وهى أحد المخاليط المفرقعة الم    

 وذلك باإلضـافة إلـى      - ٧٩ بشأن المواد التى تعتبر فى حكم المفرقعات بالبند          ٢٠٠٧
والتى استخدمت كشظايا إلحداث إصابات وتلفيات بحيز االنفجـار ؛          " بلى"قطع معدنية   

ين الطريـق   سمنتى على يم  أوأن تلك العبوة قد وضعت أعلى كومة رمال خلف حاجز           
الدائرى المار بمنطقة بهتيم فى اتجاهه نحو الجيزة ، والتى تم تفجيرها حال سير قـوة                

ى إلى تلفيات بـسيارة     ، مما أد  "  الطريق الدائرى  -خدمة القطاع األول    "المرور األمنى   
  . شرطة ١١ب  / ٢٤٥٨ يةمالشرطة الرق
ـ             - ١٢ وة مفرقعـة    واقعة الشروع فى قتل أفراد قسم ثاٍن شـرطة الرمـل بعب

 : إدارى قسم الرمل ثاٍن محافظة اإلسكندرية ٢٠١٧ لسنة ٢٢٩٠موضوع القضية رقم 
 :ة ي ثبت من تقرير اإلدارة العامة لمصلحة تحقيق األدلة الجنائ-
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أن العبوة المفرقعة المضبوطة عثر عليها بجانب سور الشركة العربيـة للغـزل           
المنـصوص عليهـا بقـرار    "عبئة بمادة  محلية التشكيل م عبوةوالنسيج دائرة القسم هى 

ـ  بال٢٠٠٧  لـسنة ٢٢٢٥، رقـم  "  الهيكسوجين المفرقعةRDXوزير الداخلية     )٥٠(د رقـم  بن
، باإلضافة إلى مفجر يحتوى على خليط من مـادتى فليمنـات            " بشأن المواد المفرقعة  "

أن بش) "٢ ،   ١(الزئبق وأزيد الرصاص المنصوص عليهما بذات القرار بالبندين رقمى          
، ويتم تفجيرها كهربائيا عن بعد باسـتخدام دائـرة اسـتقبال إشـارة              " المواد المفرقعة 

مة المقطع تستخدم كـشظايا بغـرض إحـداث         ظالسلكية باإلضافة إلى قطع معدنية منت     
  .نفجار إصابات وتلفيات بحيز اال

وحيث أن الوقائع على النحو السالف سرده تشكل الجنايـات والجـنح المـؤثم              
ــالمواد   ،١٩ ، ١٥ ، ١٣ ، ٢ ، ١  /١٢ ، ١٠ ، ٩ ، ٧ ، ٦ ، ٥ ، ٣ ، ٢ ، ١ بــ

٣٩ ،   ٣٧ ،   ٣٤ ،   ٣٠ ،   ٣١ ،   ٢٩/١ ،   ٢٨/١ ،   ٢٧/١ ،   ٢٦/١ ،   ٢٥ ،   ٢ ،٢١/١  ، 
، ) أ/ ( ثانيـا  ٢ب ، والمواد رها بشأن مكافحة اإل   ٢٠١٥ لسنة   ٩٤ من القانون رقم     ٥١
ــررا ٨٦ ، ٤١/١ ، ٤٠  ١٠٢، ) ج (١٠٢، ) ب (١٠٢، ) أ (١٠٢ ، ٩٠، ) د( مكـ

 ٣٦١أوالً ، ثالثًـا ،   / ٣١٥ ، ٢٣٥ ، ٣,٢ /٢٣٤ ،   ٢٣١ ،   ٢٣٠،  ) ـه (١٠٢،  ) د(
 مـن   ٣٠/١ ،   ٦ ، ٤ ،٣ ،١  /٢٦ ،   ٦ ،   ٢ ،   ١/١من قانون العقوبـات ، والمـواد        

 لـسنة   ١٠١ و ١٩٧٨ لـسنة    ٢٦ المعدل بالقوانين أرقام     ١٩٥٤ لسنة   ٣٩٤القانون رقم   
) ٢( ، والجـدول رقـم   ٢٠١٢ لسنة ٦ و١٩٩٢ لسنة ٩٧ و ١٩٨١ لسنة   ١٦٥ و ١٩٨٠

) ٣(من القسم الثـانى مـن الجـدول رقـم      ) ب(و  ) أ(الملحق بالقانون األول والبندين     
مـن قـرار   ) ٧٩ ، ٧٨ ، ٦٠ ، ٥٠ ، ٢ ، ١(البنود أرقـام  والملحق بالقانون األول ،    

 تعتبر فـى     بإعادة حصر المواد المفرقعة والتى     ٢٠٠٧ لسنة   ٢٢٢٥وزير الداخلية رقم    
 ١٩٧٦ لسنة   ٦٨٦ ، من قرار رئيس الجمهورية       ٤ ،   ٢ ،   ١حكم المفرقعات ، والمواد     

 ١١٦ ،   ٢، والمواد   د الجنوبية للجمهورية  بشأن تأمين المنطقة العسكرية المتاخمة للحدو     
 لـسنة   ١٢٦ والمعدل بالقـانون رقـم       ١٩٩٦ لسنة   ١٢ من القانون رقم     ١٢٢مكررا ،   

  . بشأن الطفل ٢٠٠٨
 تأشر من السيد المستشار النائب العـام بعـرض طلـب            ٣٠/٥/٢٠١٨ريخ  وبتا

بيـة  رهادراج األسماء والكيانات اإل   إاالدراج على محكمة الجنايات المختصة للنظر فى        
  .ن يبيرهابية واإلرهاالمبينة بمذكرة النيابة العامة على قوائم الكيانات اإل
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لعامة فى هـذا الـشأن       تم عرض الطلب ومذكرة النيابة ا      ١٠/٦/٢٠١٨وبجلسة  
على المحكمة لنظره وطلب السيد رئيس نيابة أمن الدولة العليا الحاضر بالجلسة تأييـد              

  .ين أو دفاعهم يبرهاالطلب ولم يحضر أحد من المطلوب إدراجهم على قوائم اإل
وترتيبا على ما تقدم وبناء على ما عرض على المحكمة بمذكرة النيابة العامـة              

ليها المحكمة  إحريات التى أجراها قطاع األمن الوطنى والتى اطمأنت         والتى تضمنت الت  
ـ           إ  لذ جاءت صريحة وواضحة وتضمنت أسماء المتهمين كامالً والتكليفات الصادرة لك

بية وأخذا بمـا قـرره المتهمـون بالتحقيقـات مـن          رهارهم من العمليات اإل   ومنهم ود 
ه من واقعات القتل العمـد      وا نفذ  المسلمين وخالياها وم   خوانفات بشأن جماعة اإل   ااعتر

اط ببى باسـتهدافهم لـض    إرهاصرار والترصد والشروع فيه تنفيذًا لغرض       مع سبق اإل  
وأفراد الشرطة ورصد السيد رئيس الجمهورية حال تردده على مقـر تـابع لرئاسـة               

ستهداف وزير التموين والتجـارة الداخليـة       االجمهورية بمحافظة اإلسكندرية ومحاولة     
سيوط وبنى سويف بعبوات مفرقعة وتفجير أبراج الكهرباء وتفجيـر مركـز            ومحافظ أ 

التدريب الخاص بشرطة بمدينة طنطا بعبوة مفرقعة ومحاولة تفجير األقسام الـشرطية            
ت بها النيابـة    ثبت بالمعاينة التصورية التى قام    رتكاب كل منها وكذا ما      اوالغرض من   

نظيمية من أوراق ومـستندات وكـذا مـا         وكذا ما أسفر عنه ضبط بالمقرات الت      العامة  
ضبط من أسلحة وذخائر ومفرقعات وما أسفر عنه الفحص الفنى لتلـك المـضبوطات              

وهى جميعا أدلة واضحة وصـريحة      . مة  ضوكذا ما ثبت من اطالع على القضايا المن       
ـ إلوب  ـيعا المط ـام قبل المتهمين جم   ـوت االته ـعلى ثب  ـ    ـدراجه ة ـم علـى قائم

  .هابيةرالكيانات اإل
 فى شأن تنظيم قـوائم      ٢٠١٥ لسنة   ٨ من القانون    ٣وطبقًا لما ورد بنص المادة      

 من أن طلب اإلدراج     ٢٠١٧ لسنة   ١١ن والمعدل بالقانون    يبيرهابية واإل رهاالكيانات اإل 
ـ   ـات والمس ـامة يكون مشفوعا بتحقيق   ـابة الع ـدم من الني  ـالمق ريات ـتندات أو التح

  .ا الطلب  لهذةأو المعلومات المؤيد
شترطه المـشرع لقبولـه والقـضاء    افقد توافرت فى الطلب المعروض كافة ما      

  .بطلبات النيابة العامة 
وترتيبا على ما تقدم فقد وقر فى يقين المحكمة على وجـه القطـع واليقـين أن                

 ومجموعاتها المسلحة المسمى حركة حسم ولـواء الثـورة تعـد مـن           خوانجماعة اإل 
دراجها بقائمة  إمما يتعين معه    .  لتأسيسها على خالف أحكام القانون       بيةرهاالكيانات اإل 
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 ٨بية المنصوص عليها بالفقرة األولى من المادة الثانيـة مـن القـانون           رهاالكيانات اإل 
ن كمـا يتعـين     يبيرهـا اإلوبية  رها الصادر بشأن تنظيم قوائم الكيانات اإل      ٢٠١٥لسنة  

ن يبيرهـا لمقدم من النيابة العامة على قائمة اإل      دراج المتهمين الوارد أسمائهم بالطلب ا     إ
  .المنصوص عليها بالفقرتين الثانية والثالثة من المادة الثانية من القانون المشار إليه 

  فلهذه األسباب
 ٢٠١٥ لـسنة    ٨ من القانون    ٧ ،   ٥ ،   ٤ ،   ٣ ،   ٢ ،   ١بعد االطالع على المواد     
   ٢٠١٧ لسنة ١١ن والمعدل بالقانون يبيرهابية واإلرهافى شأن تنظيم قوائم الكيانات اإل

  :قررت المحكمة 
حـسم  بحركتى   ومجموعتيها المسلحتين المسماتين     خوانإدراج جماعة اإل   : أوالً

 ٤٢٠بية على ذمة القـضية رقـم        رهايتين على قوائم الكيانات اإل    خوانولواء الثورة اإل  
  . حصر أمن دولة عليا ٢٠١٧لسنة 

ية ـ على ذمة القـض    ينبيرها التالية على قائمة اإل    إدراج أسماء المتهمين   : ثانيا
  . حصر أمن دولة عليا ٢٠١٧ ، لسنة ٤٢٠رقم 

  . يحى السيد إبراهيم محمد موسى - ١
  . محمود محمد فتحى بدر - ٢
  . أحمد محمد عبد الرحمن عبد الهادى - ٣
  . على السيد أحمد محمد بطيخ - ٤
  . محمد جمال أحمد حشمت عبد الحميد - ٥
  . عالء على على محمد السماحى - ٦
  . أشرف فتحى رشاد أبو دبش - ٧
  . أحمد عاطف عثمان عمار - ٨
  . مجدى مصلح إسماعيل شلش - ٩

  . محمود غريب محمود قاسم - ١٠
  . أحمد مصطفى السيد مصطفى خليل - ١١
  . أحمد محمد محمد إبراهيم السمالوى - ١٢
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١٩٣

  . محمد مجدى إسماعيل حسن - ١٣
  .بد العاطى الحمادى على شمس  محمد ع- ١٤
  . عادل جمعة صالح محمد الجزار - ١٥
  . رفعت رفعت محمد العزبى أبو غزالة - ١٦
  . أحمد زكريا فهمى على الشيوخى - ١٧
  . حسن حسن خالد الزيات - ١٨
  . محمد حماد عبد الغنى سليم - ١٩
  . عبد الرحمن محمد السيد النيلى - ٢٠
  .الشيوخى  معاذ زكريا فهمى على - ٢١
  . بالل عاطف خالد الزيات - ٢٢
  . عبد الرحمن العربى سادات أبو جاللة - ٢٣
  . محمد حسان السيد الفار - ٢٤
  . خالد فتحى فتحى عوض - ٢٥
  . عبد الرحمن ياسر نجيب داوود - ٢٦
  . عاصم أحمد أحمد أبو عيطة - ٢٧
  . زكريا فهمى على الشويخى - ٢٨
  .ر عبد الباسط  شكرى نصر محمد عبد الب- ٢٩
  . ياسر إبراهيم إبراهيم القفاص - ٣٠
  . هشام محمد عبد الرازق إبراهيم - ٣١
  . أحمد عبد العظيم الدمليجى - ٣٢
  . عبد المالك قاسم محمد آدم - ٣٣
  . صبرى على على البوهى - ٣٤
  . عاشور حلمى محمد الصياد - ٣٥
  . عبد التواب خليفة محمد خضر - ٣٦
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١٩٤

  .عود على عمار  محمد على مس- ٣٧
  . محمد على رشدى حامد - ٣٨
  . مصطفى عبد التواب أمين عبد الباقى - ٣٩
  . محمود أحمد عبد الحميد متولى - ٤٠
  . عبد الرحمن كمال عوض عبد اهللا - ٤١
  . وائل أبو النصر محمد ضوى - ٤٢
  . عالم عالم عباس السبع - ٤٣
  . نجم الدين عاطف محمود عبد الفتاح عياد - ٤٤
  . محمد الخضر محمد أحمد عاصى - ٤٥
  . محمد عبد السميع على أبو العيلة - ٤٦
  . إسالم محمد طلبة بدوى - ٤٧
  . عالء إبراهيم محمد الصياد - ٤٨
  . أحمد عاشور حلمى الصياد - ٤٩
  . على إبراهيم محمد الصياد - ٥٠
  . فائز أحمد إبراهيم أحمد مقلد - ٥١
  .البسطويسى  أبو حفص البسطويسى الخضرى - ٥٢
  . محمد رضا إبراهيم المتولى خضر - ٥٣
  . عمار على إبراهيم رسالن - ٥٤
  . مصطفى محمد عبد الباقى محمد - ٥٥
  . عبد الرحمن خالد محمد محمود على البكرى - ٥٦
  . شريف سعد مسعد أبو محمود - ٥٧
  . محمود محمد على عبد السالم - ٥٨
  . حسين أحمد عبد اهللا إبراهيم - ٥٩
  . عمر ثروت محمد البكرى سليمان - ٦٠
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١٩٥

  . محمد محمد أحمد إسماعيل أبو شقام - ٦١
 . أحمد عبد اهللا زكى عبد اهللا سالمة - ٦٢
  . أسامة سمير على إبراهيم - ٦٣
  . حسام السيد السيد عبد المنعم خليفة - ٦٤
  . محمد سند الصادق محمد العايش - ٦٥
  . بخيت  محمد أحمد عبد الرحيم محمد حسانين- ٦٦
  . طارق عبد الوهاب أحمد فراج - ٦٧
  . أحمد عطية عبد الواحد على - ٦٨
  . محمد مجدى عبد الكريم جاد - ٦٩
  . إسماعيل أحمد عبد العزيز خطاب - ٧٠
  . حسام أحمد درويش متولى - ٧١
  . أسامة حسن عيسى أنور عيسى - ٧٢
  . خالد جالل أحمد عمر النقيش - ٧٣
  .لسيد حجى  جبر السيد محمد ا- ٧٤
  . شريف عبد الخالق رفاعى أحمد - ٧٥
  . محمد سعيد أحمد عبد المقصود - ٧٦
  . أحمد على عبد ربه عيسوى - ٧٧
  . أحمد سامى عبد الحميد عبد العال - ٧٨
  . مروان عالء سعد إبراهيم حسونة - ٧٩
  . يحى زكريا فهمى عطا - ٨٠
  . على سامى فهيم الفار - ٨١
  . محمد سالم  محمد مصطفى محمد- ٨٢
  . عبد اهللا السيد سليمان الصواف - ٨٣
  . أحمد جمال أحمد محمود - ٨٤
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١٩٦

  . محمد مجدى عبد الصادق زكى - ٨٥
  . عبد العزيز عيسى عبد العزير عيسى شلفوطة - ٨٦
  . أحمد إبراهيم عبد الغنى عبد اللطيف - ٨٧
  . محمد الهادى عوض غريب - ٨٨
  . أشرف محمد على البياع - ٨٩
  . عماد حمدى مندى محمد - ٩٠
  . أيمن محمد عبد المنعم محمد السبيعى - ٩١
  . عاطف خالد حسن خالد الزيات - ٩٢
  . عيد طه على حسين - ٩٣
  . محمد رجب محمد محمود - ٩٤
  . عاصم عبد المطلب بشير عيسى عثمان - ٩٥
  . عمرو دياب عبد الباقى نصر حسان - ٩٦
  . محمود فاروق أحمد عبد المجيد - ٩٧
  . إسالم موسى عبد الوهاب سيف - ٩٨
  . إسماعيل مصطفى على بهنسى - ٩٩

  . أحمد محمد عبد التواب ناصر - ١٠٠
  . أحمد عبد اهللا إبراهيم سلومة - ١٠١
  . عبد اهللا محمد إسماعيل عياد - ١٠٢
  . محمد أيمن رشدى عبد الغنى - ١٠٣
  . محمد فتحى محمد عبد العزيز هدهد - ١٠٤
  .د الراضى رمزى محمد النمر  محمد عب- ١٠٥
  . حذيفة الشحات محمد مصطفى - ١٠٦
  . أنس الشحات محمد مصطفى - ١٠٧
  . خبيب الشحات محمد مصطفى - ١٠٨
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١٩٧

  . أحمد رفعت أحمد صدقى محمد - ١٠٩
  . محمود بدوى محمود خليل - ١١٠
  . إبراهيم رضا إبراهيم المتولى خضر - ١١١
  . يوسف محمود عطية البدرى - ١١٢
  . محمد حسين يوسف على عبد العاطى - ١١٣
  . سليمان عبد الواحد د محمد عبد الواح- ١١٤
  . عبد الواحد سليمان عبد الواحد سليمان - ١١٥
  . إسالم سعيد فاروق أحمد راضوان - ١١٦
  . عمار عبد الرحمن محمد عبد البارى ملش - ١١٧
  . حسين محمد يسر إبراهيم السيد أبو الليف - ١١٨
  .ه معوض طه عوض دويدار  ط- ١١٩
  . صالح خيرت مصلح إسماعيل شلش - ١٢٠
  . محمود محمد محمد السرياقوسى - ١٢١
  . مصطفى محسن محمد السيد الدهشماوى - ١٢٢
  . محمود رجب خميس الحجار - ١٢٣
  . محمد عبد الحفيظ على عبد الحفيظ - ١٢٤
  . عبد العليم محمود عبد العليم مرزوق أبو سنة - ١٢٥
  . على محمود إبراهيم محمود - ١٢٦
  . محمد المتولى عوض المتولى شريف - ١٢٧
  . محمد سعيد بدوى عبد المجيد راضى - ١٢٨
  . أحمد رزق محمد أحمد عطية - ١٢٩
  . محمد جمال محمد عبد المجيد على - ١٣٠
  .د أحمد حسن و أحمد ياسر محم- ١٣١
  . محمد فايز كمال عبد القوى - ١٣٢
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١٩٨

  . عبد العاطى مسعود  محمد جمال- ١٣٣
  . مصطفى فهمى رجب محمد غنيم - ١٣٤
  . محمود حامد عبد العزيز إبراهيم توبة - ١٣٥
  . شريف رشاد عبد ربه األخرس عيسوى - ١٣٦
  . إبراهيم أحمد محمود عبد ربه - ١٣٧
  . بالل محمدين محمد أحمد السيد - ١٣٨
  . محمود هالل المتولى عبد المجيد خاطر - ١٣٩
  .حمد عبد العظيم عبد العظيم جاد  أ- ١٤٠
  . عمرو فتح اهللا عبد الفتاح غنيم - ١٤١
  . حسن على السيد حسنين - ١٤٢
  . عمار محمد إبراهيم محمد على بيومى - ١٤٣
  . أحمد محمد إمام جاد نجم - ١٤٤
  . محمد عبد الحفيظ أحمد حسين - ١٤٥
  . على محمود محمد عبد الونيس - ١٤٦
  .لى أحمد السويفى  محمد أسامة ع- ١٤٧
  . محمد حسين سيد فرج حجاب - ١٤٨
  . عمرو أحمد محمد فؤاد - ١٤٩
  . أحمد سعد إسماعيل أحمد الشيمى - ١٥٠
  . أحمد عبد اهللا إبراهيم عبد الحفيظ - ١٥١
  . عبد الوهاب محمد عبد الوهاب المرسى نور - ١٥٢
  . أنس ممدوح شوقى محمد - ١٥٣
  .ل الدين  إبراهيم وجيه محمد جما- ١٥٤
  . سعد قبالن ء محمود محمد هانى- ١٥٥
  . سمير السيد رشاد محمد الشامى - ١٥٦



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠١٨ سنة یونیة ٢٠ فى )تابع( ١٣٩ العدد – الوقائع المصریة

 

١٩٩

  . كريم عوض سعد عوض الحداد - ١٥٧
  . مصطفى محمود فتحى عبد الرؤوف مقلد - ١٥٨
  . مصطفى محمد عبد النعيم درويش - ١٥٩
  . عبد المنعم السيد عبد المنعم سليمان قارة - ١٦٠
  .معة السيد عطية المسيدى  عبد العزيز ج- ١٦١
  . بسام شحات محمد محمد العباسى - ١٦٢
  . على عباس البسيونى الموجى - ١٦٣
  . رمضان فتحى عبد المقصود السيد مرجان - ١٦٤
  . طارق رفعت عكاشة محمد - ١٦٥
  . عبد الرحمن أحمد عبادى أحمد - ١٦٦
  . عبد الرحمن محمد رشيدى عبد العزيز - ١٦٧
  .ح محمد رشاد مهدى  وليد فصي- ١٦٨
  . بالل محمد بكرى محمد يوسف - ١٦٩
  . يوسف محمد محمد السيد زهيرى - ١٧٠
  . محمد أبو رواش محمد الدعوشى - ١٧١
  . عبد الرحمن على فهمى محمد النزهى - ١٧٢
  . عبد الرحمن صابر عوض بالل - ١٧٣
  . إبراهيم محمد مختار عبد الباسط - ١٧٤
  .احد محمد  محمد محمد عبد الو- ١٧٥
  . حامد محمد حامد محمود حسان - ١٧٦
  . أحمد جمال عبد اللطيف محمد قابيل - ١٧٧
  . صهيب عالء الدين عبد المنعم صالح عبد اللطيف - ١٧٨
  . عصام حلمى محمد عبد السالم تليمة - ١٧٩
  . أشرف محمد عبد الحليم أحمد عبد الغفار - ١٨٠
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٢٠٠

  .ار  أمير محمد بسام محمد يوسف النج- ١٨١
  . حسام محمد إبراهيم محمد العدل - ١٨٢
  . أحمد البيالى عبد البارى على - ١٨٣
  . عباس قبارى محمد الرشيدى - ١٨٤
  . عزالدين محمد محمد عبد الحليم دويدار - ١٨٥
  . نادى عبده حسين فرج عطية - ١٨٦
  . عبد الرحمن نجم محمد صادق - ١٨٧
  . النبتيتى  صالح الدين محمد محمد عبد الحميد- ١٨٨
  . محمد محمود السيد أبو زيد - ١٨٩
  . نصر ماهر عمر شنن - ١٩٠
  . إبراهيم حمودة إبراهيم سليم عودة - ١٩١
  . محمد فرج عبد الدايم يوسف طعيمة - ١٩٢
  . ياسر حمودة إبراهيم سليم عودة - ١٩٣
  . خالد طارق رضوان مصطفى القاضى - ١٩٤
  . محمود فتحى محمود عبد الصمد - ١٩٥
  . عمار خالد رشاد زهران المغازى - ١٩٦
  . عمار محمد رضا عبد المنعم سالمة يوسف زغلة - ١٩٧
  . أحمد رمضان عبد الحميد على إبراهيم - ١٩٨
  . محمد إبراهيم سيد ياسين - ١٩٩
  . محمد حفنى لطفى على قطب - ٢٠٠
  . إسالم حفنى لطفى على قطب - ٢٠١
   . حسين إبراهيم محمد سيد أحمد- ٢٠٢
  . على أنور على فرج خضر - ٢٠٣
  . محمد يحى السيد هندى - ٢٠٤
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٢٠١

  . خالد محمد محمد إبراهيم حمودة - ٢٠٥
  . أيمن محمد مصطفى إبراهيم - ٢٠٦
  . محمد فايق حفنى عبده إمام - ٢٠٧
  . أسامة قرنى أحمد حسن محمد - ٢٠٨
  . عمرو نادى عبده حسين - ٢٠٩
  . محمود عبيد محمد عبيد - ٢١٠
  . ثروت شعبان ربيع رحيمة - ٢١١
  . محمد عبد التواب محمد أبو بكر - ٢١٢
  . محمود أحمد محمد عبد المنعم - ٢١٣
  . أحمد جابر حسن جابر - ٢١٤
  . عبد اهللا عوض عبد القوى معوض - ٢١٥
  . سامح محمد جمعة حسين - ٢١٦
  . عمار ياسر عبد التواب عبد البارى - ٢١٧
   . مصطفى جمعة حسين بيومى- ٢١٨
  . عمر أبو بكر محمد عبد الواحد - ٢١٩
  . عبد التواب ربيع عوض عمار - ٢٢٠
  . محمد مصطفى قرنى صديق - ٢٢١
  . أحمد جمال على عبد المحسن - ٢٢٢
  . أحمد عبد السميع عبد الفتاح عبد الرازق - ٢٢٣
  . عبد الغنى محمد عطية صقر - ٢٢٤
  . الهيثم سمير فؤاد عبد المجيد - ٢٢٥
  .اذ جابر رضوان مرسى  مع- ٢٢٦
  . عبد المنعم أحمد عبد المنعم فرج محمد - ٢٢٧
  . مصعب كمال نجيب خالد - ٢٢٨
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٢٠٢

  . محمد على رشاد أبو حسين - ٢٢٩
  . أسامة صالح محمد محمد سالم خطاب - ٢٣٠
  . أنس صبحى سيد إسماعيل - ٢٣١
  . معاذ حسين عبد المؤمن عبد الغفار يوسف - ٢٣٢
  .عمر حربية /  وشهرته-حمد  عمر خالد طه أ- ٢٣٣
  . أسامة سعد فتح اهللا الحداد - ٢٣٤
  . عبد الرحمن كمال عبد العزيز محمود - ٢٣٥
  . عبد الرحمن محمد أحمد السيد أحمد - ٢٣٦
  . عالء محمود محمد إسماعيل أحمد - ٢٣٧
  . محمد عادل عبد الحفيظ محمود وهدان - ٢٣٨
   . عمر محمد مصطفى السيد عبد الحميد- ٢٣٩
  . محمد مجدى كامل النجار - ٢٤٠
  . محمد عبد الرحمن إبراهيم رزق قرطم - ٢٤١
  . إبراهيم طارق عماد نصر الدين - ٢٤٢
  . أحمد السيد البسطويسى إبراهيم - ٢٤٣
  . أحمد محمود يوسف الزفتاوى - ٢٤٤
  . بالل محمد عبد اهللا السباعى - ٢٤٥
  . محمد محمد الهادى أحمد بدر - ٢٤٦
  .حمد عبد ربه عبد الحليم عبد ربه خليفة  م- ٢٤٧
  . مصطفى نبيه عباس محمد السمراوى - ٢٤٨
  . أنس محمد صابر أبو زيد عزب - ٢٤٩
  . تامر السيد شفيق على - ٢٥٠
  . حسام عبد العظيم إبراهيم شريف - ٢٥١
  . عبد الرحمن مبروك أحمد مبارك - ٢٥٢
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  . عثمان أحمد نصر نصر - ٢٥٣
  .بكر فايد  محمد السيد - ٢٥٤
  . على عبد القادر على عبد القادر - ٢٥٥
  . محمد عبد الرحمن حسان أبو عامر - ٢٥٦
  . صديق على صديق مفتاح - ٢٥٧
  . أحمد حمدى أحمد حسين - ٢٥٨
  . محمد عمر على يحيى - ٢٥٩
  . أحمد رمضان السيد محمد - ٢٦٠
  . عالء الدين عبد التواب حسين عبد الغنى - ٢٦١
  .محمد رزق محمود  محمود - ٢٦٢
  . عبد الباسط عبد الفتاح محمد أحمد سالم - ٢٦٣
  . عمر زكريا عبد الحميد السيد أحمد - ٢٦٤
  . حسن رمضان أحمد عبد الرحيم - ٢٦٥
  . رجب عبده عبده مغربى - ٢٦٦
  . السعيد إبراهيم أحمد إبراهيم - ٢٦٧
  . أحمد محمد السيد محمود أحمد - ٢٦٨
  .إبراهيم السيد أبو الليف  إسالم محمد يسر - ٢٦٩
  . حسين فهمى ربيع محمد إبراهيم يونس - ٢٧٠
  . أحمد محمود محمد محمد عرفات - ٢٧١
  .محمود عطا على المتولى  - ٢٧٢

 من تاريخ صدور هذا القرار مع ما يترتب على ذلك مـن   أوذلك لمدة خمس سنوات تبد    
ـ  ٢٠١٥ لسنة   ٨ من القانون رقم     ٧ادة  ــثار طبقًا لنص الم   آ  ١١دل بالقـانون    ـ المع

   ٢٠١٧لسنة 
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  رئيس مجلس اإلدارة
 

  ٢٠١٨ لسنة ٢٦٨رقم اإليداع بدار الكتب 
١٣٠٩ - ١٩/٧/٢٠١٨ - ٢٠١٧/ ٢٦٢٣٠  
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  باسم الشعب
  حمكمة جنايات القاهرة

  الدائرة السادسة شمال
» رئيس االستئناف «خليل عمر عبد العزيز     / المشكلة علنا برئاسة السيد القاضى    

مصطفى رشاد عبد التـواب ومحمـد شـريف صـبرى           / وعضوية السيدين القاضيين  
  .الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة 

  .» ل نيابة أمن الدولةوكيل أو«حسام نصار / والسيد
  .» أمين سر المحكمة«محمد سليمان / والسيد

  :أصدرت القرار اآلتى 
 ٢٠١٨ لـسنة    ٧بية ورقـم    إرها قرارات كيانات    ٢٠١٨ لسنة   ٧فى الطلب رقم    
 حصر أمـن دولـة      ٢٠١٧ لسنة   ٤٢٠بيين فى القضية رقم     رهاقرارات إدراج قوائم اإل   

  .عليا 
  :ضد 

  .د موسى  يحى السيد إبراهيم محم- ١
  . محمود محمد فتحى بدر - ٢
  . أحمد محمد عبد الرحمن عبد الهادى - ٣
  . على السيد أحمد محمد بطيخ - ٤
  . محمد جمال أحمد حشمت عبد الحميد - ٥
  . عالء على على محمد السماحى - ٦
  . أشرف فتحى رشاد أبو دبش - ٧
  . أحمد عاطف عثمان عمار - ٨
  . مجدى مصلح إسماعيل شلش - ٩

  . محمود غريب محمود قاسم - ١٠
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  . أحمد مصطفى السيد مصطفى خليل - ١١
  . أحمد محمد محمد إبراهيم السمالوى - ١٢
  . محمد مجدى إسماعيل حسن - ١٣
  . محمد عبد العاطى الحمادى على شمس - ١٤
  . عادل جمعة صالح محمد الجزار - ١٥
  . رفعت رفعت محمد العزبى أبو غزالة - ١٦
  .كريا فهمى على الشيوخى  أحمد ز- ١٧
  . حسن حسن خالد الزيات - ١٨
  . محمد حماد عبد الغنى سليم - ١٩
  . عبد الرحمن محمد السيد النيلى - ٢٠
  . معاذ زكريا فهمى على الشيوخى - ٢١
  . بالل عاطف خالد الزيات - ٢٢
  . عبد الرحمن العربى سادات أبو جاللة - ٢٣
  . محمد حسان السيد الفار - ٢٤
  . خالد فتحى فتحى عوض - ٢٥
  . عبد الرحمن ياسر نجيب داوود - ٢٦
  . عاصم أحمد أحمد أبو عيطة - ٢٧
  . زكريا فهمى على الشويخى - ٢٨
  . شكرى نصر محمد عبد البر عبد الباسط - ٢٩
  . ياسر إبراهيم إبراهيم القفاص - ٣٠
  . هشام محمد عبد الرازق إبراهيم - ٣١
  .يجى  أحمد عبد العظيم الدمل- ٣٢
  . عبد المالك قاسم محمد آدم - ٣٣
  . صبرى على على البوهى - ٣٤
  . عاشور حلمى محمد الصياد - ٣٥
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  . عبد التواب خليفة محمد خضر - ٣٦
  . محمد على مسعود على عمار - ٣٧
  . محمد على رشدى حامد - ٣٨
  . مصطفى عبد التواب أمين عبد الباقى - ٣٩
  .ى  محمود أحمد عبد الحميد متول- ٤٠
  . عبد الرحمن كمال عوض عبد اهللا - ٤١
  . وائل أبو النصر محمد ضوى - ٤٢
  . عالم عالم عباس السبع - ٤٣
  . نجم الدين عاطف محمود عبد الفتاح عياد - ٤٤
  . محمد الخضر محمد أحمد عاصى - ٤٥
  . محمد عبد السميع على أبو العيلة - ٤٦
  . إسالم محمد طلبة بدوى - ٤٧
  .هيم محمد الصياد  عالء إبرا- ٤٨
  . أحمد عاشور حلمى الصياد - ٤٩
  . على إبراهيم محمد الصياد - ٥٠
  . فائز أحمد إبراهيم أحمد مقلد - ٥١
  . أبو حفص البسطويسى الخضرى البسطويسى - ٥٢
  . محمد رضا إبراهيم المتولى خضر - ٥٣
  . عمار على إبراهيم رسالن - ٥٤
  . مصطفى محمد عبد الباقى محمد - ٥٥
  . عبد الرحمن خالد محمد محمود على البكرى - ٥٦
  . شريف سعد مسعد أبو محمود - ٥٧
  . محمود محمد على عبد السالم - ٥٨
  . حسين أحمد عبد اهللا إبراهيم - ٥٩
  . عمر ثروت محمد البكرى سليمان - ٦٠
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  . محمد محمد أحمد إسماعيل أبو شقام - ٦١
 . أحمد عبد اهللا زكى عبد اهللا سالمة - ٦٢

  . أسامة سمير على إبراهيم - ٦٣
  . حسام السيد السيد عبد المنعم خليفة - ٦٤
  . محمد سند الصادق محمد العايش - ٦٥
  . محمد أحمد عبد الرحيم محمد حسانين بخيت - ٦٦
  . طارق عبد الوهاب أحمد فراج - ٦٧
  . أحمد عطية عبد الواحد على - ٦٨
  . محمد مجدى عبد الكريم جاد - ٦٩
  .ماعيل أحمد عبد العزيز خطاب  إس- ٧٠
  . حسام أحمد درويش متولى - ٧١
  . أسامة حسن عيسى أنور عيسى - ٧٢
  . خالد جالل أحمد عمر النقيش - ٧٣
  . جبر السيد محمد السيد حجى - ٧٤
  . شريف عبد الخالق رفاعى أحمد - ٧٥
  . محمد سعيد أحمد عبد المقصود - ٧٦
  . أحمد على عبد ربه عيسوى - ٧٧
  . أحمد سامى عبد الحميد عبد العال - ٧٨
  . مروان عالء سعد إبراهيم حسونة - ٧٩
  . يحى زكريا فهمى عطا - ٨٠
  . على سامى فهيم الفار - ٨١
  . محمد مصطفى محمد محمد سالم - ٨٢
  . عبد اهللا السيد سليمان الصواف - ٨٣
  . أحمد جمال أحمد محمود - ٨٤
  . محمد مجدى عبد الصادق زكى - ٨٥
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  . عيسى شلفوطة ز عبد العزيز عيسى عبد العزي- ٨٦
  . أحمد إبراهيم عبد الغنى عبد اللطيف - ٨٧
  . محمد الهادى عوض غريب - ٨٨
  . أشرف محمد على البياع - ٨٩
  . عماد حمدى مندى محمد - ٩٠
  . أيمن محمد عبد المنعم محمد السبيعى - ٩١
  . عاطف خالد حسن خالد الزيات - ٩٢
  . حسين  عيد طه على- ٩٣
  . محمد رجب محمد محمود - ٩٤
  . عاصم عبد المطلب بشير عيسى عثمان - ٩٥
  . عمرو دياب عبد الباقى نصر حسان - ٩٦
  . محمود فاروق أحمد عبد المجيد - ٩٧
  . إسالم موسى عبد الوهاب سيف - ٩٨
  . إسماعيل مصطفى على بهنسى - ٩٩

  . أحمد محمد عبد التواب ناصر - ١٠٠
  .بد اهللا إبراهيم سلومة  أحمد ع- ١٠١
  . عبد اهللا محمد إسماعيل عياد - ١٠٢
  . محمد أيمن رشدى عبد الغنى - ١٠٣
  . محمد فتحى محمد عبد العزيز هدهد - ١٠٤
  . محمد عبد الراضى رمزى محمد النمر - ١٠٥
  . حذيفة الشحات محمد مصطفى - ١٠٦
  . أنس الشحات محمد مصطفى - ١٠٧
  .مصطفى  خبيب الشحات محمد - ١٠٨
  . أحمد رفعت أحمد صدقى محمد - ١٠٩
  . محمود بدوى محمود خليل - ١١٠
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  . إبراهيم رضا إبراهيم المتولى خضر - ١١١
  . يوسف محمود عطية البدرى - ١١٢
  . محمد حسين يوسف على عبد العاطى - ١١٣
  . سليمان عبد الواحد د محمد عبد الواح- ١١٤
  . سليمان  عبد الواحد سليمان عبد الواحد- ١١٥
  . إسالم سعيد فاروق أحمد راضوان - ١١٦
  . عمار عبد الرحمن محمد عبد البارى ملش - ١١٧
  . حسين محمد يسر إبراهيم السيد أبو الليف - ١١٨
  . طه معوض طه عوض دويدار - ١١٩
  . صالح خيرت مصلح إسماعيل شلش - ١٢٠
  . محمود محمد محمد السرياقوسى - ١٢١
  .مد السيد الدهشماوى  مصطفى محسن مح- ١٢٢
  . محمود رجب خميس الحجار - ١٢٣
  . محمد عبد الحفيظ على عبد الحفيظ - ١٢٤
  . عبد العليم محمود عبد العليم مرزوق أبو سنة - ١٢٥
  . على محمود إبراهيم محمود - ١٢٦
  . محمد المتولى عوض المتولى شريف - ١٢٧
  . محمد سعيد بدوى عبد المجيد راضى - ١٢٨
  .حمد رزق محمد أحمد عطية  أ- ١٢٩
  . محمد جمال محمد عبد المجيد على - ١٣٠
  . أحمد حسن محمود أحمد ياسر - ١٣١
  . محمد فايز كمال عبد القوى - ١٣٢
  . محمد جمال عبد العاطى مسعود - ١٣٣
  . مصطفى فهمى رجب محمد غنيم - ١٣٤
  . محمود حامد عبد العزيز إبراهيم توبة - ١٣٥
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  .عبد ربه األخرس عيسوى  شريف رشاد - ١٣٦
  . إبراهيم أحمد محمود عبد ربه - ١٣٧
  . بالل محمدين محمد أحمد السيد - ١٣٨
  . محمود هالل المتولى عبد المجيد خاطر - ١٣٩
  . أحمد عبد العظيم عبد العظيم جاد - ١٤٠
  . عمرو فتح اهللا عبد الفتاح غنيم - ١٤١
  . حسن على السيد حسنين - ١٤٢
  .د إبراهيم محمد على بيومى  عمار محم- ١٤٣
  . أحمد محمد إمام جاد نجم - ١٤٤
  . محمد عبد الحفيظ أحمد حسين - ١٤٥
  . على محمود محمد عبد الونيس - ١٤٦
  . محمد أسامة على أحمد السويفى - ١٤٧
  . محمد حسين سيد فرج حجاب - ١٤٨
  . عمرو أحمد محمد فؤاد - ١٤٩
  . أحمد سعد إسماعيل أحمد الشيمى - ١٥٠
  . أحمد عبد اهللا إبراهيم عبد الحفيظ - ١٥١
  . عبد الوهاب محمد عبد الوهاب المرسى نور - ١٥٢
  . أنس ممدوح شوقى محمد - ١٥٣
  . إبراهيم وجيه محمد جمال الدين - ١٥٤
  . سعد قبالن ئ محمود محمد هان- ١٥٥
  . سمير السيد رشاد محمد الشامى - ١٥٦
  . كريم عوض سعد عوض الحداد - ١٥٧
  . مصطفى محمود فتحى عبد الرؤوف مقلد - ١٥٨
  . مصطفى محمد عبد النعيم درويش - ١٥٩
  . عبد المنعم السيد عبد المنعم سليمان قارة - ١٦٠
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  . عبد العزيز جمعة السيد عطية المسيدى - ١٦١
  . بسام شحات محمد محمد العباسى - ١٦٢
  . على عباس البسيونى الموجى - ١٦٣
  .د المقصود السيد مرجان  رمضان فتحى عب- ١٦٤
  . طارق رفعت عكاشة محمد - ١٦٥
  . عبد الرحمن أحمد عبادى أحمد - ١٦٦
  . عبد الرحمن محمد رشيدى عبد العزيز - ١٦٧
  . وليد فصيح محمد رشاد مهدى - ١٦٨
  . بالل محمد بكرى محمد يوسف - ١٦٩
  . يوسف محمد محمد السيد زهيرى - ١٧٠
  .لدعوشى  محمد أبو رواش محمد ا- ١٧١
  . عبد الرحمن على فهمى محمد النزهى - ١٧٢
  . عبد الرحمن صابر عوض بالل - ١٧٣
  . إبراهيم محمد مختار عبد الباسط - ١٧٤
  . محمد محمد عبد الواحد محمد - ١٧٥
  . حامد محمد حامد محمود حسان - ١٧٦
  . أحمد جمال عبد اللطيف محمد قابيل - ١٧٧
  .منعم صالح عبد اللطيف  صهيب عالء الدين عبد ال- ١٧٨
  . عصام حلمى محمد عبد السالم تليمة - ١٧٩
  . أشرف محمد عبد الحليم أحمد عبد الغفار - ١٨٠
  . أمير محمد بسام محمد يوسف النجار - ١٨١
  . حسام محمد إبراهيم محمد العدل - ١٨٢
  . أحمد البيالى عبد البارى على - ١٨٣
  . عباس قبارى محمد الرشيدى - ١٨٤
  . عز الدين محمد محمد عبد الحليم دويدار - ١٨٥
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  . نادى عبده حسين فرج عطية - ١٨٦
  . عبد الرحمن نجم محمد صادق - ١٨٧
  . صالح الدين محمد محمد عبد الحميد النبتيتى - ١٨٨
  . محمد محمود السيد أبو زيد - ١٨٩
  . نصر ماهر عمر شنن - ١٩٠
  . إبراهيم حمودة إبراهيم سليم عودة - ١٩١
  . محمد فرج عبد الدايم يوسف طعيمة - ١٩٢
  . ياسر حمودة إبراهيم سليم عودة - ١٩٣
  . خالد طارق رضوان مصطفى القاضى - ١٩٤
  . محمود فتحى محمود عبد الصمد - ١٩٥
  . عمار خالد رشاد زهران المغازى - ١٩٦
  . عمار محمد رضا عبد المنعم سالمة يوسف زغلة - ١٩٧
  .ميد على إبراهيم  أحمد رمضان عبد الح- ١٩٨
  . محمد إبراهيم سيد ياسين - ١٩٩
  . محمد حفنى لطفى على قطب - ٢٠٠
  . إسالم حفنى لطفى على قطب - ٢٠١
  . حسين إبراهيم محمد سيد أحمد - ٢٠٢
  . على أنور على فرج خضر - ٢٠٣
  . محمد يحى السيد هندى - ٢٠٤
  . خالد محمد محمد إبراهيم حمودة - ٢٠٥
  . مصطفى إبراهيم  أيمن محمد- ٢٠٦
  . محمد فايق حفنى عبده إمام - ٢٠٧
  . أسامة قرنى أحمد حسن محمد - ٢٠٨
  . عمرو نادى عبده حسين - ٢٠٩
  . محمود عبيد محمد عبيد - ٢١٠
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  . ثروت شعبان ربيع رحيمة - ٢١١
  . محمد عبد التواب محمد أبو بكر - ٢١٢
  . محمود أحمد محمد عبد المنعم - ٢١٣
  .ر حسن جابر  أحمد جاب- ٢١٤
  . عبد اهللا عوض عبد القوى معوض - ٢١٥
  . سامح محمد جمعة حسين - ٢١٦
  . عمار ياسر عبد التواب عبد البارى - ٢١٧
  . مصطفى جمعة حسين بيومى - ٢١٨
  . عمر أبو بكر محمد عبد الواحد - ٢١٩
  . عبد التواب ربيع عوض عمار - ٢٢٠
  . محمد مصطفى قرنى صديق - ٢٢١
  .جمال على عبد المحسن  أحمد - ٢٢٢
  . أحمد عبد السميع عبد الفتاح عبد الرازق - ٢٢٣
  . عبد الغنى محمد عطية صقر - ٢٢٤
  . الهيثم سمير فؤاد عبد المجيد - ٢٢٥
  . معاذ جابر رضوان مرسى - ٢٢٦
  . عبد المنعم أحمد عبد المنعم فرج محمد - ٢٢٧
  . مصعب كمال نجيب خالد - ٢٢٨
  . أبو حسين  محمد على رشاد- ٢٢٩
  . أسامة صالح محمد محمد سالم خطاب - ٢٣٠
  . أنس صبحى سيد إسماعيل - ٢٣١
  . معاذ حسين عبد المؤمن عبد الغفار يوسف - ٢٣٢
  .عمر حربية /  وشهرته- عمر خالد طه أحمد - ٢٣٣
  . اهللا الحداد  أسامة سعد فتح- ٢٣٤
  . عبد الرحمن كمال عبد العزيز محمود - ٢٣٥
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  .لرحمن محمد أحمد السيد أحمد  عبد ا- ٢٣٦
  . عالء محمود محمد إسماعيل أحمد - ٢٣٧
  . محمد عادل عبد الحفيظ محمود وهدان - ٢٣٨
  . عمر محمد مصطفى السيد عبد الحميد - ٢٣٩
  . محمد مجدى كامل النجار - ٢٤٠
  . محمد عبد الرحمن إبراهيم رزق قرطم - ٢٤١
  . إبراهيم طارق عماد نصر الدين - ٢٤٢
  . أحمد السيد البسطويسى إبراهيم - ٢٤٣
  . أحمد محمود يوسف الزفتاوى - ٢٤٤
  . بالل محمد عبد اهللا السباعى - ٢٤٥
  . محمد محمد الهادى أحمد بدر - ٢٤٦
  . محمد عبد ربه عبد الحليم عبد ربه خليفة - ٢٤٧
  . مصطفى نبيه عباس محمد السمراوى - ٢٤٨
  . أنس محمد صابر أبو زيد عزب - ٢٤٩
  . تامر السيد شفيق على - ٢٥٠
  . حسام عبد العظيم إبراهيم شريف - ٢٥١
  . عبد الرحمن مبروك أحمد مبارك - ٢٥٢
  . عثمان أحمد نصر نصر - ٢٥٣
  . محمد السيد بكر فايد - ٢٥٤
  . على عبد القادر على عبد القادر - ٢٥٥
  . محمد عبد الرحمن حسان أبو عامر - ٢٥٦
   . صديق على صديق مفتاح- ٢٥٧
  . أحمد حمدى أحمد حسين - ٢٥٨
  . محمد عمر على يحيى - ٢٥٩
  . أحمد رمضان السيد محمد - ٢٦٠
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  . عالء الدين عبد التواب حسين عبد الغنى - ٢٦١
  . محمود محمد رزق محمود - ٢٦٢
  . عبد الباسط عبد الفتاح محمد أحمد سالم - ٢٦٣
  . عمر زكريا عبد الحميد السيد أحمد - ٢٦٤
  .رمضان أحمد عبد الرحيم  حسن - ٢٦٥
  . رجب عبده عبده مغربى - ٢٦٦
  .اهيم السعيد ر أحمد إبراهيم إب- ٢٦٧
  . أحمد محمد السيد محمود أحمد - ٢٦٨
  . إسالم محمد يسر إبراهيم السيد أبو الليف - ٢٦٩
  . حسين فهمى ربيع محمد إبراهيم يونس - ٢٧٠
  . أحمد محمود محمد محمد عرفات - ٢٧١

  المحكمة
 :ابة العامة واالطالع على األوراق والمداولة قانونًا يد سماع طلبات النبع

هـا وجـدانها    ين المحكمة واطمـأن إل    يقيث إن الواقعات حسبما استقرت فى       يح
ابة العامة أنه وفقًا لما جاء بالتحقيقات التى تجريها         يما هو ثابت بمذكرة الن    يمستخلصة ف 

ات قطاع األمن الـوطنى مـن ورود معلومـات          نيابة أمن الدولة العليا فقد ثبت بتحري      
ثر المالحقات األمنيـة واسـتهداف أعـضاء        إأكدتها التحريات السرية مفادها أنه على       

اتفقت " حركتى حسم ، لواء الثورة    "بية والمسماة   رها اإل خوانالجناح المسلح لجماعة اإل   
دائية للجماعـة   قياداتها الهاربة خارج البالد على وضع مخطط عام لتصعيد األعمال الع          

داخل البالد باستهداف القيادة السياسية لها والعسكرية واألمنية بها وأعـضاء الهيئـات             
القضائية ورجال القوات المسلحة والشرطة ومؤسساتهم والمنشآت االقتصادية والحيوية         
واستهداف مقار البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالبالد بغرض تعطيل سـلطات الدولـة            

ملين بها من ممارسة أعمالهم وترويع المواطنين ؛ وصوالً إلشاعة الفوضـى            ومنع العا 
االقتصادية واالجتماعيـة واالسـتيالء      اوإسقاط الدولة المصرية والتأثير على مقوماته     

لقاءات تنظيمية وضعوا خاللها بنود ذلك المخطـط وعـرف       على الحكم ، حيث عقدوا    
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مد محمد عبد الـرحمن عبـد الهـادى ،          أح/ من القائمين على وضعه المتهمون األول     
/ محمود محمد فتحى بـدر ، الرابـع       / مجدى مصلح إسماعيل شلش ، والثالث     / الثانى

يحيى السيد  / على السيد أحمد محمد بطيخ ، والسادس      / محمد جمال حشمت ، والخامس    
ـ   / امنـعالء على على السماحى ، الث     / إبراهيم موسى ، السابع    اد ـأشرف فتحى رش

محمد عبد الرءوف سحلوب ،     / أحمد عاطف عثمان عمار ، العاشر     /  التاسع أبو ديش ،  
أشـرف محمـد    / عصام حلمى محمد عبد السالم تليمة ، والثانى عشر        / والحادى عشر 

/ حسام محمد إبراهيم العدل ، والرابـع عـشر        / عبد الحليم عبد الغفار ؛ والثالث عشر      
س قبـارى محمـد الرشـيدى ؛    عبـا / أحمد البيالى عبد البارى على ؛ والخامس عشر     

محمـد  / عز الدين محمد محمد عبد الحليم دويدار ، والـسابع عـشر           / والسادس عشر 
أمير محمـد بـسام محمـد يوسـف     / مجدى عبد الكريم جاد مصطفى ، والثامن عشر       

، وفى إطار تنفيذ هذا المخطط كلفوا المتهم السادس بتولى مـسئولية اإلشـراف              النجار
" حـسم ؛ لـواء الثـورة      "ة مجموعات العمل النوعى لحركتى      على تأسيس وإعادة هيكل   

داخل البالد عبر انتقاء عناصر الجماعة ممن تتوافر فيهم المقومات البدنيـة وتـأهيلهم              
فـات الخاصـة   يوتشكيل عدد من أعضائها بمجموعات نوعية متخصصة وإصدار التكل      

لى تـوفير الـدعم المـالى    بتحديد األهداف المراد تنفيذ العمليات العدائية قبلها عالوة ع        
 محمد عبـد الحفـيظ  / للقائمين على إدارتها داخل البالد عرف من بينهم المتهمون التاسع عشر         

على محمود  / محمود غريب محمود قاسم والحادى والعشرون     / أحمد حسين والعشرون  
نادى عبده معتمد ، وعضو التنظيم رضا سـيد         / محمد عبد الونيس ، الثانى والعشرون     

ين شيفا ميالن ، عمار جارى تحديدهم الذين تولوا تنفيذ التكليفـات الـصادرة              والحركي
الثـورة   ولـواء  ،إليهم من المتهم السادس بإعادة هيكلة الجناح العسكرى لحركتى حسم         

 فكريـا  عبر انتقاء أعضاء الجماعة واجتيازهم االختبارات البدنية والنفسية وتأهيلهم  
 لقناعتهم بشرعية تنفيذ األعمال العدائية وحركيا       بعقد دورات ألعضائها تضمنت ترسيخ    

حركيـة  عبر تشكيل أعضائها بخطوط تتضمن مجموعات عنقودية واتخاذهم أسـماء           
الجماعة  من بينهم عبر برامج مشفرة واتخاذ المقرات إليواء عناصر        والتواصل اآل 

علـى   وإلخفاء األسلحة النارية والعبوات المفرقعة وتصنيعها وعسكريا بتدريبهم       
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 اإلطالق  األسلحة الثقيلة بمعسكرات الجماعة بدولة السودان وعقد دورات لهم على         
استخدام األسلحة اآللية والتصويب منها وكذا طرق إعداد العبوات المفرقعة فضالً عـن       

تعمل علـى   أساليب رصد األهداف وتشكيل بعض من عناصر بمجموعات متخصصة          
وتـوفير   ل األموال واألسـلحة والمفرقعـات   توفير كافة أوجه الدعم اللوجيستى بنق     

عناصر التحرك ؛ وقد عـرف مـن بـين المنـضمين لتلـك           المقرات التنظيمية لباقى    
 ،- حركى النجـار   -المجموعات بمحافظة اإلسكندرية المتهمين أحمد مصطفى السيد خليل         

، محمـد   -مد مجـدى إسـماعيل حـسن        ، مح -أحمد محمد محمد إبراهيم السمالوى      
،  حركى رامى  -عة صالح محمد الجزار     ، عادل جم  -الحمادى على شمس    العاطى  عبد

 ، حركى شعبان    -ب عبده عبده مغربى     ، رج -مروان عالء سعد إبراهيم حسونة      
أحمد محمد السيد محمود أحمد حركى بيكو ، عبد الرحمن صابر عوض بالل ، محمد               

حركـى تقـى ،     أيمن رشدى عبد الغنى حركى لمونة ، محمد فتحى عبد العزيز هدهد             
، محمد عبد الحفيظ على عبد الحفيظ ، أحمد أحمد محمد محمـد             -حسين فهمى محمد    

 حركـى البـوب   - مصطفى نبيه عباس محمد السمراوى      - حركى مايكل    -أبو راشد   
 حركى مصطفى ، أبو الفتـوح       -يد الولد   ـد الس ـالم على محم  ـإس/ والمتوفيين
  ،- عبد العظيم البشبيشى عبد الفتاح

ت التحريات أنه فى إطار تنفيذ مخطط الجماعة الهادف إلسـقاط الدولـة             وأضاف
بية ، وقف منهـا علـى واقعـة         رهااضطلع عناصرها بارتكاب العديد من العمليات اإل      

ضـطلع  ال ثان بمحافظة اإلسـكندرية والتـى        الشروع فى قتل أفراد شرطة قسم الرم      
أحمد محمد مصطفى السيد    / بتنفيذها أعضاء حركة حسم بمحافظة اإلسكندرية المتهمين      

حركى النجار ، أحمد محمد إبراهيم السمالوى ، عادل جمعة صالح محمـد الجـزار ،        
 إسالم على محمد محمد المولـد ،      / محمد عبد العاطى الحمادى على والمتوفيين     

أبو الفتوح عبد الفتاح البشبيشى حيث أعد المذكورين عبوة ناسفة وتمكنوا من وضعها بخـط      
القوات الشرطية العاملين بديوان القسم وترقبوا انتظار خـروج أفرادهـا       سير أفراد   

اذ إجراءات تـشيتها مـن قبـل        ـوة واتخ ــط العب ـة إال أن ضب   ـذ الواقع ـ تنفي امـإلتم
  .قعات رخبراء المف
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زكريا فهمى على الشيوخى بتوفير الـدعم المـالى         / وأضافت باضطالع القيادى  
 دمياط عبر استالمها من قيادات الجماعة بالخارج        ألعضاء المجموعات المسلحة بمدينة   

محمد / ونقلها لمسئولى المجموعات المسلحة بمدينة دمياط التى تولى مسئوليتها المتوفى         
بالل عاطف خالـد    / عادل بلبولة وعرف من المنضمين لتلك المجموعات بها المتهمين        

فهمـى علـى    ، أحمـد زكريـا      -، رفعت رفعت محمد العزبى أبو غزالة        -ات  ـالزي
، محمد حماد   -، معاذ زكريا فهمى على الشيوخى حسن حسن خالد الزيات           -الشيوخى  

، -هرته عبـده النيلـى      ــ ش –يد النيلى   ــ، عبد الرحمن محمد س    -عبد الغنى سليم    
، -عماد الدين سامى فهـيم الفـار        / ، المتوفى -عبد الرحمن العربى سادات أبو جاللة       

، -طف خالد حسن الزيات ، خالد فتحى فتحى عـوض           ، عا -محمد حسان السيد الفار     
، نجم الدين عاطف محمـود  -، عالم عالم عباس السبع -عاصم أحمد أحمد أبو عطية      

، محمـد الخـضر محمـد       -، محمد عبد السميع على أبو عيلة        -اد  ـد الفتاح عي  ـعب
، أحمد عاشـور    -، عالء إبراهيم محمد الصياد      -، إسالم محمد طلبة بدوى      -عاصى  

، -، شريف سعد مسعد أبـو محمـود         -، على إبراهيم محمد الصياد      -لمى الصياد   ح
، عبـد الـرحمن   -، إبراهيم رضا إبراهيم المتولى خضر     -عاطف خالد حسن الزيات     

  ،-ياسر نجيب داوود 
كما وقفت تحريات القطاع على الوقائع التى نفذتها أعضاء المجموعات المسلحة           

 خفير الشرطة النظامى مسعود حسن عبد اهللا األميـر      بمدينة دمياط منها واقعة قتل      
 إدارى مركز دمياط والتـى      ٢٠٨٤/٢٠١٧ موضوع القضية رقم     ٢٧/٣/٢٠١٧بتاريخ  

عزبى أبـو غزالـة ، حـسن حـسن          رفعت رفعت محمد ال   / اضطلع بتنفيذها المتهمين  
يد النيلـى ، عبـد الـرحمن        ـبالل عاطف الزيات ، عبد الرحمن الس      ،  الزيات

ر وذلك  اعماد سامى فهيم الف   /  والمتوفيين معاذ زكريا الشيوخى ،    اللهسادات أبو ج  
عبد الرحمن النيلى ، عبد الرحمن سادات أبو جاللـه ، رصـد    ى المتهمانلبأن تو 

على مواعيد غدوه ورواحه ووضعوا مخططًا حدد به ميعاد          المجنى عليه والوقوف  
طـوش ودراجتـين آليتـان       بها واعدوا لذلك بنـدقيتين خر      التنفيذ ودور كل من منهم    

وانطلقا بها بقيادة كل من بالل عاطف الزيات ومن خلفه المتوفى عمـاد سـامى فهـيم      
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حسن حسن الزيات ومن خلفه المتوفى عماد سـامى فهـيم           / الفار والثانية قادها المتهم   
 صباحا وكمنوا على مقربة مـن       ٢٧/٣/٢٠١٧الفأر فى الميعاد المحدد لتنفيذها بتاريخ       

 به مستقالً دراجتـه     اذى ايقنوا سلفًا مرور المجنى عليه به حتى ابصروه مار         الطريق ال 
الفرصة لقتله فأطلق المتهم معاذ زكريا الـشيوخى         إلى أن واتتهما     هالبخارية فتعقبا 

 عماد سامى فهيم الفار بأعيرة أخـرى قاصـدين        أعيرة نارية صوبه واتبعه المتوفى    
  .الفرار قتله وما أن تيقنوا وفاته حتى ألذوا ب

  لـسنة ٩٨٩وواقعة قتل المواطن محمد غريب الزينى موضوع القضية رقم    
 إبراهيم رضا محمد رضا   /  جنايات دمياط الجديدة وعرف من بين مرتكبيها       ٢٠١٧

إبراهيم المتولى ، معاذ زكريا فهمى الشيوخ ، عبد الرحمن السيد النيلى ، أبو حفـص                
 محمد عـادل  / فارس والمتوفيين البسطاويسى الخضرى البسطاويسى صيام حركى      

ر حيث اتفقوا جميعهم علـى اسـتهدافه ووضـعوا          ابولة ، عماد الدين سامى فهيم الف      بل
 به المتوفى عمـاد   امخططه حدد به دور كل منهم واعدوا لذلك سالحا ناريا مسدس أمد           

ى عبد الرحمن السيد النيلـى تـول      / الدين سامى فهيم الفأر ودراجة نارية أمد بها المتهم        
 قيادتها محمد رضا إبراهيم المتولى ومن خلفه أبو حفص البسطاويسى وبحوزتـه           
السالح النارى وما أن أبصر األخير تقدم المجنى عليه صوب سيارته أمطره بـاألعيرة        

  .النارية فارده قتيالً والذ بالفرار 
وواقعة الشروع فى قتل الخفير النظامى إبراهيم حمـدى فتـوح موضـوع             

 إدارى مركز دمياط والتى اضطلع بتنفيذها المـتهم         ٢٠١٦ لسنة   ٥٣٥رقم   القضية
 عبد الغنى عبد العاطى ، عبد الرحمن السيد النيلى ، معاذ زكريا الشيوخ ،               محمد حماد 
  .محمد عادل بلبولة ، عماد الدين سامى فهيم الفأر / والمتوفيين

 مـد أح/ وعرف من المنضمين لتلك المجموعات بمحافظة البحيرة المتهمين       
، عبـد العلـيم     -، محمد كمال مبروك عبد اهللا       - حركى عماد    -إبراهيم إبراهيم سعيد    

 ، أحمد عبد الوهاب أحمد حسين حركى      -محمود عبد العليم أبو سنه حركى هاشم        
 ، عبد اهللا رجب علـى -حلمى مصرى محارب كاشيك / ، المتوفيان-طلحة ، أبى    
 اطى مسعود حركى خالد ، الهيثم     ، محمد جمال عبد الع    -" حركى على "عبد الحليم   
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 -سمير فؤاد عبد المجيد ، مصعب كمال نجيب خالد ، محمد على رشاد أبـو حـسين              
 أسامة صالح محمد محمـد سـالم   -، محمود السيد بكر فايد     -شهرته محمد المصرى    

  ،- حركى محسن -خطاب 
كما عرف من عناصر المجموعات المسلحة لحركة حسم ولواء الثورة بمحافظة           

ياسر إبراهيم إبراهيم القفاص ، أشرف محمد على البياع ، فـايز            / فر الشيخ المتهمين  ك
، أيمن محمد عبد المنعم محمد الـسبيعى ، جبـر           - حركى سعيد    -أحمد إبراهيم مقلد    

 .السيد محمد السيد حجى 

 وأضافت بتولى المتهم شعبان خليل محمود راضى مـسئولية المجموعـات          
واء الثورة وحـسم بمحافظـة الفيـوم والتـى ضـمت      المسلحة المنضمة لحركة ل  

عيد طه على حسين ، محمد رجب محمد محمود ، عاصـم عبـد المطلـب       / المتهمين
بشير عيسى عثمان ، عمرو دياب عبد الباقى ناصر حسان ، صـديق علـى صـديق                 
مفتاح ، محمود فاروق أحمد عبد المجيد ، إسالم موسى عبد الوهاب سيف ، إسـماعيل      

بهنس ، أحمد محمد عبد التواب ناصر ، حسين أحمد عبد اهللا إبـراهيم ،  مصطفى على  
أحمد صدقى محمد ، محمود بدوى محمود خليل، عبد العزيز عيـسى            أحمد رفعت   
عيسى شلفوطة ، أحمد عبد اهللا إبراهيم سلومة ، عبد التواب خليفة محمـد               عبد العزيز 

حامـد ، مـصطفى    ار ، محمد على رشدى      ـود على عم  ـد على مسع  ـ ، محم  خضر
 عبد التواب أمين عبد الباقى ، محمود أحمد عبد الحميد متولى ، عبد الرحمن كمـال عـوض                 
عبد اهللا ، محمود محمد على عبد السالم ، إبراهيم أحمد محمود عبـد ربـه ، ثـروت           

محمد عمر على يحيى ، محمـود محمـد رزق محمـود ، أحمـد               شعبان رحيم ،    
عبد التواب حسين عبد الغنى حركى مـاجيكو ، محمـد           عالء الدين    ،   رمضان السيد محمد  

 حركـى  -، محمود أحمد محمد عبد المنعم - حركى ناصر - بكر   عبد التواب محمد أبو   
، عبد اهللا عـوض عبـد القـوى         - حركى طاهر    -، أحمد جابر حسن جابر      -عاصم  

 سامح محمد جمعة حسين بيومى ، عمار ياسر عبد التـواب            - حركى عمر    -معوض  
، مصطفى جمعة حسين بيومى ، عمر أبو بكـر محمـد   - حركى صابر -بارى  عبد ال 

عبد الواحد ، عبد التواب ربيع عوض عمار ، محمد مصطفى قرنى صـديق ، أحمـد               
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، أحمد عبـد الـسميع      -ح ، عادل    ـركى هيما ، سام   ـ ح –ى عبد المحسن    ـجمال عل 
ـ  محمد سعيد عبد الباسط محم  / عبد الفتاح عبد الرازق ، المتوفيين      اب ـود ، أحمـد إيه

  .عبد العزيز محمد ، ماجد زايد عبد ربه على 
ووقفت على ارتكاب أعضاء المجموعات المسلحة بالفيوم لواقعة استهداف خدمة          
  المرور األمنية المارة أعلى الطريق الدائرى بمحافظة الفيوم موضـوع القـضية رقـم            

   مـسئول خـط      إدارى قسم شرطة ثان الفيوم وذلك بـأن أصـدر          ٢٠١٧ لسنة   ٣٠٢٤
معاذ جابر راضوان سامى تكليفًا للمتهم ثروت شعبان رحيمه حركـى           / الصعيد المتهم 

 لتلك التكليفات   نفاذًاإسماعيل باستهداف سيارات الشرطة المارة على الطريق الدائرى و        
دبر المتهمون محمد عمر يحيى ، محمود محمد رزق ، أحمد رمضان الـسيد محمـد                

حسين عبد الغنى بتوفير األسلحة النارية وتـدريب األعـضاء    وعالء الدين عبد التواب     
ـ                 دالمنفذين على األسلحة النارية بينما اضطلع المتهم عمر أبو بكر محمـد عبـد الواح

بتوفير الدعم اللوجيستى لألعضاء المنفذين عن طريق الهواتف المحمولـة واألمـوال            
  ثـروت شـعبان رحيمـه    / نالالزمة لالستخدام الواقعة وتولى تنفيذها كل من المتهمـي   

محمود عبيد محمد عبيـد حركـى   /  مم ، وبحوزة المتهم٩باستخدام سالح هيكلر عيار  
  محمود أحمد محمد عبد المنعم حركى عاصـم        / حمزة بندقية آلية وأخرى بحوزة المتهم     

  حال ترقب المتهم أحمد جمال على عبد المحسن حركى هيما وآخـر ترقـب مـرور                
ثروت شعبان به استعدادا للتنفيذ وتمكنوا مـن ذلـك المخطـط            الهدف وإخطار المتهم    

   والتى نجم عنها وفـاة المجنـى عليـه          ٢١/٧/٢٠١٧باستهداف أفراد الشرطة بتاريخ     
  .عصام صبرى المتولى وإصابة آخرين منهم 

/ وعرف من المنضمين لحركتى حسم ولواء الثورة بمحافظة المنوفية المتهمـون          
   شريف عبد الخالق رفاعى أحمد ، محمـد سـعيد أحمـد            عمار على إبراهيم رسالن ،    

  ،- حركى فـوزى     -، أحمد على عبد ربه عيسوى       - حركى عبقرينو    -عبد المقصود   
، ، محمود حامد عبد العزيز توبه     -ى   حركى زهد  -أحمد سامى عبد الحميد عبد العال       

  حمـد عمرو فتح اهللا عبد الفتاح غنيم ، شريف رشاد عبد ربه عيسوى ، عبد الغنـى م                
  حسين عبـد المـؤمن عبـد الغفـار        عطية صقر ، أنس صبحى سيد إسماعيل ، معاذ          
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، حسام عبد العظيم إبراهيم شريف وعرف من أعضاء الجماعة بمحافظة الجيزة            يوسف
وائل أبو النصر محمد ضوى ، مصطفى محمد عبد الباقى ، مصطفى فهمى             / المتهمون

 حمدى مندى حمدى ، عبد الـرحمن        محمد غنيم ، محمد فايز كمال عبد القوى ، عماد         
  محمـد " شـهرته    -خالد محمد محمود على البكرى ، محمد محمود السيد أبـو زيـد              

، - شهرته عمر حربيـة      -، نصر ماهر عمر شنن ، عمر خالد طه أحمد           -" العسكرى
  .أحمد إبراهيم عبد الغنى عبد اللطيف 

  المتهمـين كما عرف من بين المنضمين لتلـك الجماعـة بمحافظـة الدقهليـة              
  أبو حفص بسطاويسى الحضرى بسطاويسى ، محمد رضا المتولى إبـراهيم ، محمـد             
  عبد الراضى رمزى محمد النمر ، حذيفة الشحات محمد مـصطفى ، أنـس الـشحات        
محمد مصطفى ، خبيب الشحات محمد مصطفى ، أحمد رزق محمد أحمـد عطيـة ،                

  د محمـود إبـراهيم    محمد المتولى عوض المتولى شريف حركى حسين ، على محمو         
 ،  حركى مايو ، محمود عطا على متولى حركى سمعة ، بالل محمدين محمـد أحمـد الـسيد                 

  .محمود هالل المتولى عبد الحميد خاطر ، أحمد عبـد العظـيم عبـد العظـيم جـاد              
وأضافت باضطالع أعضاء الجماعة بتنفيذ عدة عمليات باستهداف ضباط الشرطة منها           

  حسين رئيس مباحث قسم شربين ، والشروع فى قتـل العميـد       وواقعة قتل الرائد أحمد     
بهاء الدين أبو الخير واللواء ضياء الدين عطية فتوح ، وذلك بأن أصدر المتهم يحيـى                

ت كل مـن المتهمـين   لى أعضاء مجموعة التنفيذ التى ضم     موسى تكليفات بتنفيذها وتو   
 محمود إبراهيم،   عطية، محمود عطا على متولى، على محمود       أحمد رزق محمد أحمد   

  محمد المتولى عوض المتولى شريف، المتوفى صالح الدين عطية إبـراهيم، محمـود            
  مد األخيـر بـاقى أعـضاء المجموعـة        مد السرياقوسى حركى سالمة وذلك بأن أ      مح

باألسلحة النارية الالزمة لتنفيذها حيث اضطلع المتهمان أحمـد رزق عطيـه، محمـد              
مجنى عليه أحمد حسين حال غـدوه       تحركات ال المتولى عوض المتولى شريف برصد      

  حه لعمله بقسم شربين وقفا منها على مواعيدها وأعدوا مخططـا لتنفيـذ الواقعـة         اوور
عدوا لها أسلحة نارية بندقية آلية ومسدس ودراجة بخارية قادها المتهم محمد المتـولى            أ

قيـة آليـة   وبحوزته مسدس ومن خلفه المتهم أحمد رزق محمد أحمد عطيه بحوزته بند          
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   بالطريق الذى ايقنوا سلفا مرور المجنى عليـه مـستقال          ١١/٦/٢٠١٧وأنطلقا بتاريخ   
سيارة تقله بقيادة مجند شرطة وما أن أبصروا مرورها بالطريق الذى كمنوا فيه أطلـق          
  المتهم أحمد رزق صوب المجنى عليه أعيرة نارية فارداه قتيال وكذا إضـطالع سـالفا       

ى قتل المجنى عليه بهـاء سـعد الـدين أبـو الخيـر بتـاريخ       الذكر بواقعة الشروع ف  
   بان رصدا المجنى عليه حال ذهابه لعمله مستقال سـيارة قيـادة مجنـد              ٢٠/٨/٢٠١٧

  شرطة وما أن أبصرا خروج المجنى عليه من مسكنه أطلق المتهم أحمد رزق عطيـة              
عيرة الناريـة والذا    أعيرة نارية من بندقيته اآللية قاصدان قتله فبادلهما المجنى عليه األ          

 نفذا أعضاء الجماعة واقعة الشروع فـى قتـل          ٩/١/٢٠١٨المتهمان بالفرار، وبتاريخ    
محمد أحمـد رزق عطيـة      / المجنى عليه ضياء الدين عطية وذلك بأن رصدا المتهمان        

  وعلى محمود محمود إبراهيم المجنى عليه حـال مباشـرته لعملـه بمحـيط جامعـة               
  ا على خط سيره ومواعيـدها، ووضـع األول مخططـا         فقالمنصورة وعودته لعمله وو   

  التنفيذ كلف فيه كل من المتهمين على محمود محمود إبراهيم بالترقب أعلـى كـوبرى              
طلخا لرصد قدوم المجنى عليه وإخطار المتهم أحمـد محمـد رزق، محمـد المتـولى      

   عطا علـى   عوض المتولى بقدومه ليتوليا تنفيذ واقعة القتل بينما اضطلع المتهم محمود          
  المتولى بالتواجد بالقرب من محيط الواقعة وبحوزته أدوات اإلسعاف األولية إلسـعاف           

  التنفيذ فى حالة إصابتهما وباليوم المحدد لتنفيذها انطلقـوا كمخططهـم          أعضاء  أى من   
  وما أن تلقى عضوى التنفيذ إشارة المتهم القائم بالرصد بقدوم المجنى عليـه صـوبهما             

حمد أحمد رزق، محمد المتولى عدتهما وجهز األول بندقيتـه اآلليـة            فأعدا المتهمان م  
  مستقالن دراجة بخارية وما أن أبصرا مرور المجنى عليه مستقال سيارته قيادة مجنـد             
  رفقته أطلق المتهم محمد أحمد رزق عطية أعيرة نارية صوب المجنى عليـه قاصـدا              

  .قتله إال أنه لم يتمكنا من تنفيذها
ناصرها بمحافظة الشرقية المتهمون عمر ثروت محمد البكرى        كما وقفت على ع   

سليمان، محمد محمد أحمد إسماعيل أبو شقام، أحمد عبد اهللا زكـى عبـد اهللا سـالمة،        
أسامة سمير على إبراهيم، حسام السيد السيد عبد المنعم خليفة، أحمـد سـمير محمـد                

ب، محمـد أحمـد   ادى عوض غريـعلى، محمد سند الصادق محمد العايش، محمد اله      



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠١٨ سنة یونیة ٢٠ فى )تابع( ١٣٩ العدد – الوقائع المصریة

 

٢٢

د المجيـد علـى، عبـد الـسالم         ــين بخيت، محمد جمال محمد عب     نمحمد حسا عبد الرحيم   
 محمد عبد السالم على صالح، عبد الرحمن كمال عبد العزيز محمود، عبـد الـرحمن محمـد              

  .أحمد السيد أحمد، عالء محمود محمد إسماعيل أحمد
 عبد  طارق/ ونوعرف من المنضمين للحركتين بنطاق بنى سويف المتهم       

 حركى خالـد،  -، أسامة قرنى أحمد حسن محمد "جورج" حركى -الوهاب أحمد فراج  
 حركى  - حركى سمير، عمرو نادى عبده حسين        -أحمد محمد كامل سعيد الحرجاوى      

  . حركى حمزة-حسن، محمود عبيد محمد عبيد 
مد، محمود فتحى محمود عبد الـص  / من المنضمين بمحافظة القليوبية المتهمون    و

 أحمد درويش متولى، أسامة     م، حسا "كريستيانو" حركى   -أحمد عطية عبد الواحد على      
حسن عيسى أنور عيسى، خالد جالل أحمد عمر النقيش، عبد اهللا محمد إسماعيل عياد،              

، محمود محمـد محمـد    ليف حركى همام، زكريام محمد يسر إبراهيم السيد أبو ال إسال
  محسن محمد السيد الدهمشاوى حركـى نـادر،       السرياقوسى حركى سالمة، مصطفى     

يوسف محمود عطية البدرى، محمد حسين يوسف على عبد العاطى، محمد عبد الواحد             
  سليمان عبد الواحد، عبد الواحد سليمان عبد الواحد، إسالم سـعيد فـاروق رمـضان،              

 البارى ملش، حسين محمد يسر إبراهيم السيد أبو الليف،        عبد  عمار عبد الرحمن محمد     
طه معوض طه عوض دويدار، صالح خيرت إسماعيل شلش، أحمـد جمـال أحمـد               
محمود، محمد مجدى عبد الصادق ذكى، محمد سعيد بدوى عبد المجيد راضى حركى             

   حركى صفوت، درويـش، محمـد فـرج        -هشام، إبراهيم حمودة إبراهيم سليم عوده       
 أمجد، خالد طارق     حركى -عبد الدايم يوسف طعيمة، ياسر حمودة إبراهيم سليم عودة          

  رضوان مصطفى القاضى، عمار خالد رشاد زهران المغازى، عمـار محمـد رضـا             
  شهرته أحمد تيتـو،      -عبد المنعم محمد زغله، أحمد رمضان عبد الحميد على إبراهيم         

 حركـى   -طفى على قطـب     ى ل نف حركى مازن، محمد ح    -م سيد ياسين    محمد إبراهي 
 -ى القطة، محمود رجب خميس الحجار        حرك -ى لطفى على قطب     نفنصر، إسالم ح  

 حركى سعد، على أنور علـى فـرج   -حركى غريب، حسين إبراهيم محمد سيد أحمد        
 حركى صـالح إبـراهيم،      -خضر، محمد يحيى السيد هندى، محمد أحمد حسن ترك          

خالد محمد محمد إبراهيم حمودة، محمد عبد الرحمن حسان أبو عامر حركـى أمجـد،          
 حركى كـريم،    -ه حركى نادر، انس محمد صابر أبو زيد عزب          إمام فتحى إمام خريب   
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/  حركى يحيى، على عبد القادر على عبد القادر حركى         -أيمن محمد مصطفى إبراهيم     
ين د حسن عبد الحميد مبروك، والمتـوف      محمد فايق حنفى عبده إمام، محمود محم       خالد،

  اح حركى أبو مالك،   عمر عالء الدين عبد الرازق الحسينى جبر، محمد حسن محمد مفت          
عبد المنعم الشحات عبد المنعم محمد حركى ماجد، محمد عبد الفتـاح دسـوقى مكـى            

  .حركى عادل
ن والمتهم إسـالم    ء تلك المجموعة من بينهم المتوفي     ووقفت على اضطالع أعضا   

  محمد يسر أبو الليف وعبد اهللا إسماعيل عياد وآخرين بارتكاب واقعـة قتـل الـضابط       
ليسر بـالتخطيط   وطنى إبراهيم العزازى حيث اضطلع المتهم إسالم أبو ا        بقطاع األمن ال  

طلعوا برصـد   ين واض ته ألعضاء مجموعة التنفيذ المتوف    صدر تكليفا الرتكاب الواقعة وأ  
حـال  عدوا أسلحتهم النارية وتولى المتوفون قتل المجنى عليه         تحركات المجنى عليه وأ   

  .وبهم لتأمينهمرصد المتهم عبد اهللا إسماعيل عياد طريق هر
وعرف من المنضمين لها بمحافظة الغربية المتهم إسماعيل أحمد عبـد العزيـز         
خطاب وتولى المتوفى صبرى محمد سعيد صباح خليل مسئولية اسـتقطاب أعـضاء             

  . المسلحةاتالجماعة وضمهم للمجموع
  معاذ جـابر راضـوان سـامى بتـولى مـسئولية          / وأضافت باضطالع المتهم  

حة بالجنوب بأن تولى مسئولية خطوط العمل النـوعى بمحافظـات           المجموعات المسل 
يد من بينها محافظة أسيوط والتى ضمت أحمد حمدى أحمد حسين، يحيى زكريـا        عالص

  فهمى عطا، وعرف من عناصرها بسوهاج عبد المـنعم أحمـد عبـد المـنعم فـرج،             
  .وبمحافظة المنيا عبد اهللا إبراهيم محمد صادق السيد زبادى

لمجموعات شكل بعضها لتـولى مهـام مخصـصة تخـدم أعـضاء             وأن تلك ا  
  .المجموعات األخرى على مستوى المحافظات

وقفت من بينها على مجموعة التدريب والتصنيع والتى تضطلع بتدريب عناصر           
التنظيم على استخدام األسلحة المختلفة وأساليب إعداد العبـوات المفرقعـة وتـسليمها             

ف مـن عناصـرها   ليات عـر معياالت وال فى تنفيذ االغتلمجموعات التنفيذ إلستخدامها 
أعضاء التنظيم محمد أسامة على أحمد السويفى، محمد حسين سيد فرج حجاب حركى             

 -عمر، رمضان فتحى عبد المقصود السيد مرجان؛ هشام محمد عبد الرازق إبـراهيم              
  ، مصطفى محمد عبد النعيم درويش حركى حـسين الـذى تـولى      " الحاج سيد "حركى  
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ـ رض تفخيخها وتثبيت العبـوات المتف     إعداد وتجهيز السيارات المسروقة بغ       ة بهـا  رج
ة المستخدمة فى تعبئة المواد المفرقعة، والمتوفى محمد شعبان         يوتصنيع العبوات الحديد  

عويس عبد الهادى والحركيين ناصر، ويامن المصرى، حمادة، حمزة، راضى، جـالل        
ة الرصد أو يـضطلع عناصـرها برصـد         عز، ماجد وآخرين جارى تحديدهم مجموع     

الشخصيات الهامة ورموز الدولة واألماكن الحيوية وتحديد خطوط سـير الشخـصيات        
الهامة الستهدافهم بعمليات عدائية ورفع نتائج الرصد لقيادات التنظيم بالـداخل الـذين             

يرهـا  يتولوا بدورهم رفعها إلى قيادات الجماعة خارج البالد لتقييمها ودراسة جدوى تأث        
بية وعرف من عناصر تلـك      رهاوإصدار التكليفات لعناصر التنظيم لتنفيذ العمليات اإل      

المجموعة بمحافظات كفر الشيخ واإلسكندرية، والغربية، والمنوفية، البحيرة التى تولى          
مسئوليتها المتوفى صبرى محمد سعيد صباح خليل والحركيين مجدى، أسامة، ضـياء،         

جلجل، الحركى ممدوح   / ل، غريب، هيبة، إسالم، الحركى    لطفى، رمزى، سامى، جينتي   
  .وآخرين جارى تحديدهم
قيـادات  مـن   لتنفيذ التى تتولى تنفيذ العمليات العدائية بتكليـف         اوكذا مجموعة   

الجماعة التى تستهدف القضاة وأعضاء النيابة العامة وأفراد القوات المسلحة والـشرطة   
تحقيق أغراض الجماعة ضمت فـى عـضويتها        ومنشآتهم والمنشآت العامة والحيوية ل    

 شهرته سمير األزهرى، عبد الرحمن سيد أحمد        -سمير رشاد محمد الشامى     / المتهمين
 حركى محمود، عامر، عمر زكريا عبد الحميد سيد أحمد، مصطفى محمود            -منصور  
 المـنعم    حركى حسين، عبـد    -م درويش   ينع الرؤوف مقلد، مصطفى محمد عبد ال      فتحى عبد 

 حركى عمر زياده،    -د عبد المنعم سليمان قارة، بسام شحات محمد محمد العباسى           السي
محمد عبد ربه عبد الحليم عبد ربه خليفة، عبد العزيز جمعة السيد عطيـة المـسيدى،                

زة، عبد الرحمن أحمد عبـادى أحمـد،        ـ حركى حم  -ة محمد   ـارق رفعت عكاش  ـط
محمد رشاد مهدى، بـالل محمـد       عبد الرحمن محمد رشيدى عبد العزيز، وليد فصيح         

، بكرى محمد يوسف، محمد أبو رواش محمد الدعوشى، عبد الرحمن علـى فهمـى النزهـى               
عبد الرحمن صابر عوض بالل، عمار محمد إبراهيم محمد على بيومى، محمد محمـد          
 عبد الواحد محمد، حامد محمد حامد محمود حسان، أحمد جمال عبد اللطيـف محمـد قابيـل،           

الن، لدين عبد المنعم صالح عبد اللطيف، محمود محمد هانئ سـعد قـب            صهيب عالء ا  
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يحيى أحمـد يحيـى     / انـعبد الرحمن، والمتوفي  حركى   -أحمد محمود إمام جاد نجم      
  .عبد الحليم عبد الرحمن، محمد نادر أحمد فتحى

والثانية مجموعة النقل والدعم اللوجيستى لعناصر المجموعات المسلحة ويتولوا          
غ مالية من قيادات التنظيم وتسليمها لمسئولى تلك المجموعـات فـضال عـن              تلقى مبال 

قيامهم بتوفير األوكار وأماكن اإليواء والتدريب لعناصر المجموعات المسلحة وشـراء           
األسلحة والمواد التى تستخدم فى تصنيع العبوات المتفجرة وتوفير وسائل االنتقال مـن             

  نفاق علـى أسـر عناصـر      ئية وكذا اإل  عمال العدا جات اآللية لتنفيذ األ   االسيارات والدر 
أحمـد عبـد العظـيم      /  المتهمون التنظيم الذين يتم ضبطهم وعرف من بين عناصرها       

، صبرى على علـى البـوهى،       "جعفر" حركى   -جى، عبد المالك محمد قاسم آدم       يلالدم
   حركى رياض محرز، أحمـد     -عاشور حلمى محمد الصياد، عمرو أحمد محمد فؤاد         

   إبـراهيم  هللاماعيل أحمد الشيمى، حسن رمضان أحمد عبد الرحيم، أحمد عبـدا          سعد إس 
د وهدان، عمر محمد    و حركى هانى، باندا، محمد عادل عبد الحفيظ محم        -عبد الحفيظ   

  مصطفى السيد عبد الحميد، محمد مجدى كامل النجار، محمد عبـد الـرحمن إبـراهيم    
   حركـى – البسطويـسى إبـراهيم   رزق، إبراهيم طارق عماد نصر الدين، أحمد السيد     

  ممدوح، أحمد محمود يوسف الزفتاوى، بالل محمد عبد اهللا السباعى، أحمـد محمـود             
حمد عرفات، محمد محمد الهادى أحمد بدر، عبد الباسط عبد الفتاح محمد أحمد سالم،              م

  .محمد خليل جار تحديده وآخرين/ الحركى. على عباس البسيونى الموجى
فكرى والتى اضطلع مسئوليها بعقد دورات إلعداد عناصـر      ومجموعة اإلعداد ال  

المجموعة فكريا بادعاء شرعية قتال القائمين على الدولة ومؤسساتها وترسيخ قنـاعتهم            
 -بتلك األفكار، عرف من بينهم المتهمين عبد الوهاب محمد عبد الوهاب المرسى نور              

محمـد  . مال الـدين حركى مصطفى، انس ممدوح شوقى محمد، إبراهيم وجيه محمد ج 
  .صابر مرعى وآخرين جارى تحديدهم

  ها الحركى عبد السالم تختص بحفـظ كافـة        خرى خاصة بشئون األفراد توال    أو
بيانات أعضاء التنظيم وذويهم إلخطارهم فور ضبط أى من العناصر المرتبطـة بهـم              

  .م وباقى أعضاء الجماعةهطمنية للحيلولة دون ضبواتخاذ التدابير األ
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المجموعات بحركتى حسم، ولواء الثورة اتخذت عدة مقرات تنظيميـة          وأن تلك   
  بيـة وإلخفـاء وتخـزين     رهاإليواء عناصر التنظيم الهاربة بها والتخطيط لعملياتهم اإل       

األسلحة العبوات المفرقعة والمواد المستخدمة فى إعدادها وتصنيعها عرف مـن بينهـا      
  شـارع / اورة الثانية الحـى الـسادس      المج ١٢٤الوحدات السكنية الكائنة بالقطعة رقم      

  زمـام / أبو المطـامير / الحرية خلف كمبوند حسن عالم، والثانية بطريق حوش عيسى      
/ بقرية البصارطة / جارةنالبحيرة، ورشة   / بندر أبو المطامير ملك ورثة حسين سليمان      

 محافظـة   ٣د/ موازى لـشارع سـيدى بـشر      /  شارع األمجاد  ٤مركز دمياط، وثالثة    
/ بجوار المول الجديـد   / مشروع ابنى بيتك  / ة، ورابعة كائنة بالمنطقة األولى    اإلسكندري

ـ   / المنوفية، والخامسة كائنة بالحى السادس    / مدينة السادات  /  ب ٤ع  / بابشمـساكن ال
  بمنزل بحـارة متفرعـة    / الجيزة، وسادسة كائنة بالدور الثانى    /  أكتوبر ٦/ الدور الثانى 

افندى منطقة السواقى الفيوم، وسـابعة كائنـة    خلف شركة عمر    / من شارع الجمهورية  
  - شارع الفاروق عمر من شارع الجديد من شارع طلمبـات الخـزان              ٩بالعقار رقم   

   شارع حسين الحلوانى متفـرع مـن       ٢المرج القاهرة، وحدة سكنية كائنة بالعقار رقم        
حـدة   المرج مدون عليها شركة اسبيدر لقطع غيار الكمبيوتر، و-شارع مؤسسة الزكاة    

   مدينـة الـسالم وحـدة      - متفرع من شارع الخمسين      ١٢ شارع   ٩سكنية بالعقار رقم    
   القاهرة، منزل مهجـور بمنطقـة      -ول   السالم أ  - شارع المصنع  ٦سكنية بالعقار رقم    

مركز طامية، وحدة سكنية بالـشيخ      / طريق مصر الفيوم الصحراوى   / نائية بكوم اوشيم  
   شارع أحمد فرغلى متفرع من شـارع     ١م  الخصوص، وحدة سكنية بالعقار رق    / مصلح

الخصوص محافظة القليوبية، وحدة سكنية بمنطقة عـرب   / عزبة السقيلى / أحمد عرابى 
 الـدور   ٩ الخانكة، وحدة سكنية بالعقار رقـم        - عرب العيايده    -مصلح منطقة الحياة    

   قسم أول أسيوط، الـشقة الكائنـة بـشارع   - منطقة السادات    - شارع التونى    -الثانى  
   الحى الثامن المنطقة األولى التجمع الخامس محافظة القـاهرة، الـشقة الكائنـة              ٢٣٦

 مساكن دهشور دائرة قسم ثالث أكتوبر محافظة الجيزة، العقار الكائن           ١٥١بالعقار رقم   
  بشارع أبو الهول الحى الثانى عشر مشروع ابنى بيتك مدينة العاشـر مـن رمـضان               

سط عبد الفتاح محمـد     اليته عضو التنظيم عبد الب    محافظة الشرقية والذى يضطلع بمسئو    
 شارع الصفا والمروة غـرب  ١ واحدى الشقق بعقار تحت اإلنشاء الكائنة       -أحمد سالم   

الرشاح مساكن السالم السالم القاهرة ويضطلع بمسئولية ذلك المقر التنظيمـى عـضو             
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ا كمقرات لعقد   خالد استخدمت جميعه  / على عبد القادر على عبد القادر حركى      / التنظيم
  ين األسلحة والـذخائر وأدوات إعـداد العبـوات المتفجـرة،          زاللقاءات التنظيمية وتخ  

 بمنطقة العامرية ثان محافظة اإلسكندرية والتـى تـولى   ٢المزرعة الكائنة بقرية رحيم  
ومزرعة كائنـة بمركـز     " شعبان"رجب عبده مغربى حركى     / مسئوليتها عضو التنظيم  

/ ية اإلمام الغزالى محافظة البحيرة والتى تولى مسئوليتها القيـادى      قر/ الدلنجات البحيرة 
ياسر إبـراهيم إبـراهيم     / شكرى نصر محمد عبد البر عبد الباسط وعاونه فيها المتهم         

  القفاص اتخذت كمقر تنظيمى إلعداد العبوات وتصنيع المفرقعـات وإخفـاء األسـلحة            
  ى عبد الفتاح محمد إبـراهيم والتـى       النارية وذخائرها، ومزرعة مملوكة للقيادى المتوف     

يتولى مسئوليتها إسماعيل أحمد عبد العزيز خطاب كائنة بقرية بنى سالمة بجوار ديـر          
يواء إنبا بيشوى مركز وادى النطرون محافظة البحيرة والمتخذة كمعسكر للتدريب و           األ

  .بيةرهاليات اإلمعة تمهيدا الستخدامها فى تنفيذ الالعناصر وتصنيع العبوات المتفجر
   تولى توفيرها لها المتـوفى فريـد      عات على أموالٍ   باعتماد تلك المجمو   وأضاف

زكريا محمد عمر البربرى، شكرى نصر محمد عبد الباسط، ياسر إبـراهيم إبـراهيم              
القفاص، حسن رمضان أحمد عبد الحليم أنفقت فى شراء األسلحة والمواد المـستخدمة             

  التحريات أن من بين المنضمين لحركتـى حـسم        أضافت  و. واتخاذ المقرات التنظيمية  
ر، محمد مصطفى محمـد     اولواء الثورة بمحافظة القاهرة المتهمين على سامى فهيم الف        

   حركـى قاسـم،    - حركى ميزو، عبـد اهللا سـيد سـليمان الـصواف             -محمد سالم   
عبد الرحمن ياسر نجيب داوود، أحمد ياسر محمود أحمد، حسن على السيد حـسانين،              

حمن نجم محمد صادق،، حركى مصطفى، صالح الدين محمـد محمـد عبـد              عبد الر 
  .الحميد النبتيتى، عثمان أحمد نصر نصر، أسامة سعد فتح اهللا الحداد

وأنه فى إطار العمليات العدائية التى تـستهدف أفـراد الـشرطة والتمركـزات          
 المـرور   ضطلع أعضاء الجماعة بمحافظة القاهرة بتنفيذ واقعة استهداف قـوة         امنية  األ

 ١٠٧٩٩األمنى بكمين الواحة بميدان محمد ذكى مدينة نصر موضوع القـضية رقـم              
ن مـن ضـباط      والتى أسفر عن تنفيذها وفاة اثنـي        إدارى ثان مدينة نصر    ٢٠١٧لسنة  

ن أصدر المتهم يحيى السيد إبـراهيم       أوفرد ثالث وإصابة الباقين منهم؛ وذلك ب       الشرطة
 وحدة الحراك المسلح بحركة حسم برصـد عـدد        موسى تكليفات للحركى أيمن مسئول    
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من التمركزات الشرطية بالمناطق الحيوية بنطاق التجمـع، ومدينـة نـصر، مـصر              
ا السـتهدافها  هداف من بين تلك التمركزات تمهيـد    مس بهدف انتقاء األ   شعين   الجديدة،

لقـاهرة   لتلك التكليفات تولى الحركى أيمن تكليف عضوى مجموعة التنفيذ با          نفاذًاوأنه  
مد عبد الناصر عبـد اهللا البهنـساوى،      حمحمد مصطفى محمد سالم، والمتوفى أ      /المتهم

الحركى سيف برصد تلك التمركزات من بينها المركز األمنى بطريق الواحة وقفوا من             
وقفوا عليه من معلومات للمتـوفى       على خطوط سير أفراده ومواعيدها وتقديم ما       خالله

ذى تولى بدوره رفعها للقياديين بالجماعـة القـائمين علـى           أحمد محمد عمر سويلم وال    
لـسيد إبـراهيم،    العمل المسلح بحركة حسم ولواء الثورة المتهمين يحيى موسى ا          إدارة
حى لتقييم تلك النتائج ووضع مخطط لكيفيـة التنفيـذ باسـتهداف        على على السما   عالء

المسدسات وتـصوير الواقعـة     أفراد التمركز األمنى باستخدام األسلحة النارية اآللية و       
ن يـضطلع   ألبثها عبر اللجنة اإلعالمية التابعة لحركة حسم وحدد أدوار المنفذين على            

ن باإلعداد لتنفيذ الواقعة مـن خـالل تلقـيهم تـدريبات عـسكرية بالمنـاطق                والمنفذ
الصحراوية النائية بينما يتولى المتهم محمد مصطفى محمد سالم تـوفير كافـة أوجـه               

 وتـوفير   هملوجيستى ألعضاء التنفيذ عبر توفير الـسيارات الالزمـة النتقـال          الدعم ال 
 مجموعة التنفيذ عـرف مـن بيـنهم    ءلذلك المخطط كلف أعضا نفاذًااألسلحة النارية و  

 محمد مصطفى محمد سالم حركـى   ،المتهم عبد اهللا سيد سليمان الصواف حركى قاسم      
عبد اهللا محمد البهنـساوى حركـى       ميزو، أحمد محمد عمر سويلم، أحمد عبد الناصر         

خ يانطلقـوا كمخططهـم بتـار     و. ياسر ، موسى، لول، سيف     وليد، والحركيين مهاب،  
 مستقلين ثالث سيارات طراز شيفروليه بيضاء اللون، وهيونـداى النتـرا            ١/٥/٢٠١٧

وثالثة طراز هيونداى أكسنت بحوزتهم األسلحة النارية اآللية والمسدسات إلـى بقعـة             
ا حيث تواجد أفراد التمركز األمنى وما اقتربوا مـنهم وحـازوا    المحددة سلفً االستهداف  

التمركز األمنى أطلق أعضاء الجماعة األعيـرة الناريـة          بسيارتهم عن يمين مركبات   
محمد عادل وهبة، أيمن حاتم عبد الحميد واألمـين شـعبان            والتى أودت بحياة الضابط   

هرة وإصابة آخرين منهم وسـرقة أسـلحتهم        محمد عبد الحميد من قوة مديرية أمن القا       
  .النارية ومهمات الشرطة
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 مـن   عمالهـا العدائيـة كـل     أكما عرف من المشاركين لتلك الجماعة فى تنفيذ         
المتهمين عبد الرحمن مبروك أحمد مبارك، تامر السيد شفيق حيـث تمكنـت قيـادات               

ل الجماعـة وتكلـيفهم     ى الهاربين داخل البالد باستقطابهما لصالح أعما      خوانالتنظيم اإل 
ى خـوان بتسريب توقيتات ووجهات المأموريات المزمع بها استهداف عناصر التنظيم اإل    

  بل مبـالغ ماليـة يتحـصلون      ابى مستغلين فى ذلك وظيفتهم ودوائر ارتباطهم مق       رهااإل
  نهما باستغالل طبيعـة وظيفتـه بـوزارة        لتلك التكليفات اضطلع كل م     نفاذًاه  عليها وأن 

سم ثان مدينة نصر ودوائر المرتبطين بهما بجهات الوزارة المختلفة لتـأمين            الداخلية بق 
طالعهم على توقيتات ووجهـات المأموريـات       إية و خوانتحركات وتنقالت العناصر اإل   

بيتين، كـذا إمـدادهما     رهاالمزمع بها الستهداف عناصر حركتى حسم، لواء الثورة اإل        
لضباط العاملين بقسم ثـان مدينـة نـصر         عناصر التنظيم بالبيانات الشخصية للسادة ا     

 عن أماكن إقامة السادة     وأوصاف السيارات الخاصة بهم وأرقام لوحاتهم المعدنية فضالً       
  ضباط وخطوط سيرهم اليومية الستهدافهم بعمليات عدائية كما أضافت التحريات بأنـه           

 والدبلوماسية  قتصاديةالفى إطار اإلضرار باالقتصاد القومى للبالد باستهداف الكيانات ا        
واألماكن الحيوية بهدف الوصول إلى إسقاط الدولة المصرية؛ كلف المتهم يحيى موسى            
الحركى عمار برصد أبراج النايل تاور الكائن بمنطقة كورنيش النيل بمحافظة القـاهرة         

 لذات التكليف اضطلع الحركى المذكور برصد محيط المكان والتمركزات األمنية           نفاذًاو
ى تأمينه وأمدا بما وقف عليه من معلومات إلى القيادى يحيى موسى ووضـع   القائمة عل 

األخير مخطط التنفيذ باستهداف المبنى بسيارة مفخخة على أن يعاونـه فـى تنفيـذها               
أعضاء مجموعة التنفيذ عرف من بينهم المتهمين محمود محمد هانى سعد قبالن، أحمد             

  يين ماجد، ممـدوح وكمخططهـم     كرمحمود محمد إمام نجم حركى عبد الرحمن، والح       
 شارع مرعى من شـارع عبـد        ١٣اتخذ أعضاء التنفيذ من الوحدة السكنية الكائنة ب         

   منطقة البساتين محافظة القاهرة مقـرا لعقـد        -العزيز ميدان أبو عبده بمنشية جبريل       
عبـوة  لقاءاتهم التنظيمية وضعوا خالله مخطط التنفيذ وتحديد أدوار كل منهم وتجهيز ال           

  خ السيارة وإخفائها بها واألسلحة النارية وحـدد القيـادى         لمفرقعة المستخدمة فى تفخي   ا
 لـذلك   نفـاذًا يحيى موسى موعد التنفيذ بالتزامن مع ذكرى نصر السادس من أكتوبر و           

  المخطط أعد الحركى ماجد العبوة المفرقعة وجهـز دائرتهـا اإللكترونيـة بالـسيارة             
   مالكى البحيرة طراز دايـو نـوبيرا       ٦٦١٩٤رقم  المفخخة التى تحمل لوحات معدنية      
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  والتى قادها المتهم أحمد محمد إمام وتسليمها للمتهم محمود محمد هانى سـعد قـبالن               
  الذى تولى قيادتها وإيقافها ببقعة االستهداف بمحيط أبراج النايـل تـاور والتمركـزات             

  دون للحيلـوة األمنية وذلك بمعاونة الحركى ممدوح الذى تولى مراقبـة الطريـق لـه      
  .ضبطه

ـ        إوأنه فى    ا ألغـراض  طار السعى إلسقاط الدولة وإلشاعة الفوضى بهـا تحقيقً
  الجماعة أصدر القيادى يحيى موسى تكليفات للحركى عمار برصد تحركـات رئـيس            

 لذات التكليف تولى المتهم     نفاذًا الغتياله و  االبالد الستهدافه بعمل عدائى ووضع مخططً     
  جم برصد اسـتراحة الرئاسـية الجديـدة بمنطقـة المعمـورة           أحمد محمود إمام جاد ن    

 واتخاذه مـن إحـدى الوحـدات الـسكنية     ٢٠١٧باإلسكندرية خالل شهر سبتمبر لعام  
المستأجرة والمطلة على االستراحة الرئاسية ورصد تحركات القيادة السياسية باستخدام          

  هلرصـد لمـسئول   كاميرات ذات تقنية عالية الجودة ورفع نتائج ما وقف عليـه مـن ا             
  الحركى عمار عبر برنامج التلى جرام والذى اضطلع بدوره بإرسالها للقيـادى يحيـى             

 وأضـافت باضـطالع   . ا الغتيال رئيس الـبالد    ا لإلعداد ووضع مخططً   موسى تمهيد  
أعضاء التنظيم بعقد العديد من اللقاءات التنظيمية فيما بينهم لتـدارس آليـات اإلعـداد              

بية التى تستهدف بعـض الشخـصيات العامـة         رهاالعمليات اإل والتخطيط لتنفيذ بعض    
 خطوط سـيرهم اليوميـة     يدوالقيادات األمنية والعسكرية وكبار المسئولين بالدولة وتحد      

  بية وكذا رصد بعض المنـشآت العامـة واالقتـصادية       إرهاالستهدافهم بعمليات اغتيال    
  بيـة خـالل   إرهاهدافها بعمليات   الهامة ورفع مواقعها والنقاط التأمينية بها والمزمع است       

  الفترة القادمة عرف منها خطوط سير سيارات الصرافة بعدد من المحافظـات، قـسم             
  شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة، االرتكازات األمنية المعينة بـالقرب مـن ميـدان             

ة بميدان أسماء اهللا الحـسنى      ني األمنية المع  تاألزهرى بمحافظة بنى سويف، االرتكازا    
  ار جامعة األزهر بمحافظة أسيوط، األقوال األمنيـة بمنطقـة المدينـة الـصناعية           بجو

بدائرة مدينة الفيوم وسيارات الشرطة المارة بالطريق السياحى المؤدى لبحيرة قـارون،       
  وسيارات الشرطة المتجهة لسجن الفيوم العمومى والمتواجدة بمحيطه، بـرج كهربـاء           

 ترحيل المتهمـين مـن      أموريات خطوط سير م   بجيج بمركز الفيوم،  أضغط عال بقرية    
أعضاء الجماعة فى قضيتى اغتيال النائب العام، حركتى حسم ولواء الثورة، محطـات             
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تحصيل الرسوم عدد من الطرق السريعة بالمحافظات محـالت الـصاغة بعـدد مـن             
  .محافظات الجمهورية، معهد التدريب الراقى بمنطقة المعادى محافظة القاهرة

  . رائد شرطة بقطاع األمن الوطنى-يصل السعودى سرحان ف/ وبسؤال
   عثـر بتفتـيش المقـر   ٧/٤/٢٠١٧ إلذن النيابة العامـة بتـاريخ        نفاذًاشهد أنه   

 مركز  - بزمام قرية البصارطة     -الكائن بطريق عزبة الوقف     " دروة الماشية "التنظيمى  
ون طلقة ناريـة    ومائة وأثنين وأربع  "  خرطوش نبندقيتي" على سالحين ناريين     -دمياط  

  مم واثنـى عـشر    ٩خرطوش وثالثمائة وعشرين طلقة نارية آلية وعشر طلقات عيار          
فارغ طلقات نارية مختلفة العيار وقناع وجه وقفـاز أسـود اللـون،، وأنـه بتـاريخ                 

عالء إبراهيم محمد الصياد حال استقالله دراجة       /  تمكن من ضبط المتهم    ١٦/٤/٢٠١٧
تفتيشه عثر بحوزته على محررات تنظيميـة لجماعـة         بخارية بدون لوحات معدنية وب    

ـ  ــ تمكن من ضب   ٢٥/٤/٢٠١٧اريخ  ـبية، وبت رها اإل خواناإل محمـد  / مينـط المته
  ١٢/٥/٢٠١٧عبد السميع على أبو العيلة، إسالم محمد طلبة عبـده بـدوى، وبتـاريخ          

  محمد الخضر محمد أحمد عاصـى، نجـم الـدين عـاطف      / تمكن من ضبط المتهمين   
  شـريف سـعد مـسعد     /  تمكن من ضبط المـتهم     ١٣/٥/٢٠١٧اد، وبتاريخ   محمود عي 

عالم عالم عباس الـسبع،     /  تمكن من ضبط المتهم    ٣٠/٧/٢٠١٧أبو محمود، وبتاريخ    
" دروة الماشـية  " عثر بتفتيشه للمقر التنظيمى قطعة أرض ملحقه         ٧/٨/٢٠١٧وبتاريخ  

 على سـالحين    -ياط   مركز دم  - بزمام قرية البصارطة     -الكائن بطريق عزبة الوقف     
  .ن طلقة آليةن وستيتيربع خزينة سالح آلى، وعدد اثنأوعدد " بندقيتين آليتين"ناريين 

 نفـاذًا  نقيب شرطة بقطاع األمن الوطنى شهد أنه    -أحمد محمد مختار    / وبسؤال
 من ضبط المتهم محمد مجـدى إسـماعيل   ٨/٤/٢٠١٧إلذن النيابة العامة تمكن بتاريخ  

 تمكن من ضـبط    ٢٢/١١/٢٠١٧ على محررات تنظيمية، وبتاريخ      حسن وبتفتيشه عثر  
كريم عوض سعد عوض الحداد وبتفتيشه عثر على محررات تنظيميه، تمكـن            / المتهم

  نادى عبده حسن فرج عطية وبتفتيـشه عثـر        /  من ضبط المتهم   ٣٠/١/٢٠١٨بتاريخ  
  . على محررات تنظيميه

 نفـاذًا  الوطنى شهد أنه      رائد شرطة بقطاع األمن    -عمرو يوسف عمار  / وبسؤال
أحمـد  /  مـن المتهمـين     من ضبط كلٍ   ١٦/٤/٢٠١٧تمكن بتاريخ   إلذن النيابة العامة    
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ـ عاشور حلمى الصياد، على إبراهيم محمد الصياد وبتفتيشهما عثـر بحوزته           ا علـى   م
  .محررات تنظيمية

 نفـاذًا  نقيب شرطة بقطاع األمن الوطنى شهد أنه         -هانى محمد البيلى    / وبسؤال
بالل عـاطف خالـد     /  من ضبط المتهم   ١٦/٤/٢٠١٧ النيابة العامة تمكن بتاريخ      إلذن

 -لوحـات   بدون   سوداء اللون    ٣ ماركة هوجن    -الزيات حال استقالله دراجة بخارية      
ـ     ٢٢/٤/٢٠١٧  بتاريخ وبتفتيشه عثر على محررات تنظيمية، تمكن      هم ت من ضـبط الم

  .عاشور حلمى محمد الصياد
 شهد  - نقيب شرطة بقطاع األمن الوطنى       - الشافى   محمود أحمد عبد  / وبسؤال

صبرى علـى  /  من ضبط المتهم٢٢/٤/٢٠١٧ إلذن النيابة العامة تمكن بتاريخ   نفاذًاأنه  
  .على البوهى

 نقيب شرطة بقطاع األمن الـوطنى       -محمد محمد عبد العزيز يوسف      / وبسؤال
/  مـن ضـبط المـتهم      ١/٥/٢٠١٧ إلذن النيابة العامة تمكن بتـاريخ        نفاذًا شهد أنه    -

مصطفى محمد عبد الباقى محمد على وبتفتيشه عثر بحوزته علـى طبنجـة صـوت،               
حاسب آلـى محمـول، نظـارة    ) ٢(طلقة، عدد ) ١٣(خزينة خاصة بالطبنجة بها عدد  

سيف حديدى، محـررات تنظيميـة،      ) ٢(، عدد   "فالش ميمورى "مكبرة، وحدة تخزين    
  .عبد الرحمن خالد محمد محمود على/  من ضبط المتهم٢/٥/٢٠١٧وتمكن بتاريخ 
  : نقيب شرطة بقطاع األمن الوطنى شهد-عمرو محمد أحمد / وبسؤال

أيمـن  /  من ضبط المتهم١٤/٧/٢٠١٧ذن النيابة العامة تمكن بتاريخ  إل نفاذًا أنه  
م، وعدد  ١٢محمد عبد المنعم السبيعى وبتفتيشه عثر بحوزته على فرد خرطوش عيار            

  يار السالح وبمواجهته بما أسفر عنه الـضبط والتفتـيش أقـر           طلقات من ذات ع   ) ٦(
ه المضبوطات بقصد اسـتخدامها فـى العمليـات العدائيـة، وتمكـن بتـاريخ               زبإحرا

 الكائن بقرية أم الـشعور    " مزرعة الدواجن " من تفتيش المقر التنظيمى      ٢٠/١١/٢٠١٧
) ٤(، عـدد   م٣٩×٧,٦٢طلقة آلية عيار   ) ٣٢(عدد  مركز الحامول وبتفتيشه عثر على      

 كيلو جرام، مجموعة من     ٥٠سعة كل جوال    " نترات النشادر "أربعة أجولة بداخلها مادة     
قنـاع  ) ٣(األجهزة والمواد واألدوات مما تستخدم فى تصنيع وتجهيز المفرقعات، عدد           

  .نظارة واقية) ٢(واقى، عدد 
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  ى نقيب شرطة بقطاع األمـن الـوطن       -أحمد أيمن عبد الحميد محمود      / وبسؤال
محمـود  /  من ضبط المـتهم ٥/٥/٢٠١٧ إلذن النيابة العامة تمكن بتاريخ      نفاذًاشهد أنه   

م ٣٩×٧,٦٢طلقة عيار   ) ٢٠(أحمد عبد الحميد متولى وبتفتيشه عثر بحوزته على عدد          
ـ   /  من ضبط المتهم   ٦/٨/٢٠١٧ة، وتمكن بتاريخ    ـمحررات تنظيمي و  ابـعمـرو دي

  .ت تنظيميةعبد الباقى نصر وبتفتيشه عثر على محررا
 شهد أنه   - رائد شرطة بقطاع األمن الوطنى       -أحمد حاتم حبيب السيد     / وبسؤال

 حامد محمد على رشدى/  من ضبط المتهم   ٦/٥/٢٠١٧ إلذن النيابة العامة تمكن بتاريخ       نفاذًا
طلقـات مـن ذات     ) ٧(م، عدد   ٧,٦٢x٣٩على سالح آلى عيار     بحوزته  بتفتيشه عثر   و

محمود /  من ضبط المتهم   ٧/٨/٢٠١٧، وتمكن بتاريخ    ةيمعيار السالح، محررات تنظي   
  .فاروق أحمد وبتفتيشه عثر بحوزته على محررات تنظيمية

 شهد أنه -  نقيب شرطة بقطاع األمن الوطنى -أحمد مدنى فؤاد حمادى / وبسؤال
حلمى سعد مصرى   /  إلذن النيابة العامة بضبط المتهم     نفاذًا و ٢٣/٥/٢٠١٧،  ٨بتاريخى  

ا من عناصر التنظـيم     فقد وردت إليه معلومات تفيد تواجده صحبة عدد       محارب كشيك   
   سوهاج، حيث تم مداهمـة     -بإحدى الدروب الصحراوية الكائنة بطريق البحر األحمر        

  تلك المنطقة فبادر المتهمين بإطالق األعيرة النارية صوب القوات فبادلتهم إطالقها حتى           
/  من مان جثامين تبين أنها للمتهمين كالً     تم إسكات مصدرها، وأعقب ذلك العثور على ث       

حلمى سعد مصرى محارب كشيك، محمد مدحت أبو الفتح الزناتى ناصر، عبد الرحمن         
السيد رشاد محمد الوكيل، إبراهيم جمال إبراهيم محمد، بسام عادل محمود محمد، محمد   

لى على محمد على، محمود على محمد على، محمد محمد قطب عبيد، وعثر بجوارهم ع
  .ثالث بنادق آلية وكمية من الذخائر واألظرف الفارغة

 إلذن نفـاذًا  رائد شرطة بقطاع األمن الوطنى أنـه       -وليد أحمد حلمى    / وبسؤال
يوسـف محمـود عطيـة    /  من ضبط المتهم  ١٧/١٠/٢٠١٧النيابة العامة تمكن بتاريخ     

ـ     /  تمكن من ضبط المتهم    ١٨/١٠/٢٠١٧البدرى، وبتاريخ      ىمحمد حسين يوسـف عل
  محمـد عبـد الواحـد   /  تمكن من ضبط المـتهم   ١٨/١٠/٢٠١٧عبد العاطى، وبتاريخ    

إسـالم  /  من ضبط المـتهم    ٢٧/١٠/٢٠١٧سليمان عبد الواحد سليمان، وتمكن بتاريخ       
حـسين  /  تمكن من ضبط المـتهم ١٠/١١/٢٠١٧سعيد فاروق أحمد رضوان، وبتاريخ   
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 مـن ضـبط     ١١/١١/٢٠١٧خ  محمد يسر إبراهيم السيد حسن أبو الليف، وتمكن بتاري        
  إسالم محمد يسر إبراهيم وبتفتيشه عثر بحوزته علـى فـرد روسـى محلـى              / المتهم

  .م٣٩×٧,٦٢طلقة آلى عيار ) ٩(طلقة خرطوش، عدد ) ٤(الصنع، عدد 
 نقيب شرطة بقطاع األمن الوطنى شهد أنـه  -عبد الكريم محمد مهاب   / وبسؤال

عمار على إبراهيم   /  من ضبط المتهم   ٩/٥/٢٠١٧ إلذن النيابة العامة تمكن بتاريخ       نفاذًا
  الب تـوب  "رسالن صقر وبتفتيشه عثر بحوزته على جهاز حاسـب آلـى محمـول              

  ".Hpماركة 
رائد شرطة بقطاع األمن الوطنى شـهد        - أحمد حمدى أحمد إسماعيل   / وبسؤال

ـ   /  من ضبط المتهم   ١٥/٥/٢٠١٧ إلذن النيابة العامة تمكن بتاريخ       نفاذًاأنه     دفـائز أحم
  .إبراهيم أحمد مقلد

 نفـاذًا  رائد شرطة بقطاع األمن الوطنى شهد أنه    -محمود أحمد محمد    / وبسؤال
أحمد عبـد اهللا ذكـى      /  من ضبط المتهم   ١٦/٥/٢٠١٧إلذن النيابة العامة تمكن بتاريخ      

  . وبتفتيشه عثر بحوزته على محررات تنظيميةةسالم
اع األمن الوطنى شهد أنـه   رائد شرطة بقط-محمد كمال الدين بشرى  / وبسؤال

  محمـد محمـد  /  من ضبط المـتهم   ١٦/٥/٢٠١٧ إلذن النيابة العامة تمكن بتاريخ       نفاذًا
أحمد إسماعيل وبتفتيشه عثر بحوزته علـى محـررات تنظيميـة، وتمكـن بتـاريخ               

  محمد الهادى عوض غريب عوض وبتفتيـشه عثـر        /  من ضبط المتهم   ٣٠/٧/٢٠١٧
أحمد محمـود   /  من ضبط المتهم   ٢٧/٢/٢٠١٨ريخ  على محررات تنظيمية، وتمكن بتا    

  .محمد محمد عرفات وبتفتيشه عثر بحوزته على محررات تنظيمية
 رائد شرطة بقطاع األمن الوطنى شهد أنـه         -أحمد محمد نجيب سعد     / وبسؤال

محمـود محمـد    /  من ضبط المتهم   ١٧/٥/٢٠١٧ إلذن النيابة العامة تمكن بتاريخ       نفاذًا
ذا فوهـة  م ٣٩×٧,٦٢تيشه عثر بحوزته على سالح آلـى عيـار   على عبد السالم وبتف   

  ، محـررات تنظيميـة،    م  ٣٩×٧,٦٢طلقـات عيـار     ) ١٠(مثبت كاتم صوت، عـدد      
محمد عبد التواب محمـد أبـو بكـر         /  من ضبط المتهم   ٣٠/١٢/٢٠١٧وتمكن بتاريخ   

طلقـة مـن ذات عيـار الـسالح         ) ٦٠(وبتفتيشه عثر بحوزته على سالح آلى، عدد        
  إبـراهيم /  من ضـبط المـتهم  ٣/٢/٢٠١٨ ومحرر تنظيمى، وتمكن بتاريخ    المضبوط،



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠١٨ سنة یونیة ٢٠ فى )تابع( ١٣٩ العدد – الوقائع المصریة

 

٣٥

طلقة آليـة عيـار     ) ١٥(أحمد محمود عبد ربه رحيم وبتفتيشه عثر بحوزته على عدد           
  .، محررات تنظيميةم ٣٩×٧,٦٢

 أنه نفـاذًا    شهد نقيب شرطة بقطاع األمن الوطنى       -محمد عمر حسن  / وبسؤال  
 أسامة سـمير علـى       / من ضبط المتهم   ٢٩/٥/٢٠١٧خ  ذن النيابة العامة تمكن بتاري    إل

إبراهيم وبتفتيشه عثر على مبلغ مالى قدره ألف ومائـة وعـشرة جنيهـات مـصرية                
  .ومحررات تنظيمية

 نفـاذًا  نقيب شرطة بقطاع األمن الوطنى شهد أنه         -أحمد عماد محمد    / وبسؤال
مود فتحـى محمـود   مح/  من ضبط المتهم٥/٢/٢٠١٨إلذن النيابة العامة تمكن بتاريخ     

ماسورة خاصـة  ) ٢(عبد الصمد وبتفتيشه عثر بحوزته على كباس محلى الصنع، عدد         
  سطوانية عبـارة عـن  أقطع ) ٦(بفرد خرطوش، ماسورة خاصة بطبنجة صوت، عدد        

   ضرب النار لفرد خرطوش، تتك خاص بفرد خرطوش، طـارق خـاص       ةبرمجرى إل 
  .بفرد خرطوش، محررات تنظيمية

   إلذن نفـاذًا ، أنه   -حمد أحمد رائد شرطة بقطاع األمن الوطنى      أحمد م / وبسؤال
  .محمد على رشاد/  من ضبط المتهم٢٥/٢/٢٠١٨النيابة العامة تمكن بتاريخ 

 - نقيب شرطة بقطاع األمن الـوطنى -مصطفى محمد سليمان بركات    / وبسؤال
أسـامة  / م من ضبط المته   ١٠/٢/٢٠١٨ إلذن النيابة العامة تمكن بتاريخ       نفاذًاشهد أنه   

  .محررات تنظيميةعلى صالح محمد محمد سالم خطاب وعثر بحوزته 
 - رائد شرطة بقطاع األمـن الـوطنى       -حسام مصباح سليمان محمد     / وبسؤال

عـالء  /  من ضبط المـتهم  ٢٧/٢/٢٠١٨ إلذن النيابة العامة تمكن بتاريخ       نفاذًاشهد أنه   
  .ظيميةمحررات تنعلى  عثر همحمود محمد إسماعيل أحمد وبتفتيش

 شـهد   - نقيب شرطة بقطاع األمن الوطنى     -أحمد مدحت محمد على     / وبسؤال
على عباس  /  من ضبط المتهم   ٢١/١١/٢٠١٧ إلذن النيابة العامة تمكن بتاريخ       نفاذًاأنه  

  . عثر على محررات تنظيميةهالبسيونى الموجى وبتفتيش مسكن
   شـهد أنـه    - رائد شرطة بقطاع األمن الوطنى     -أحمد عاطف حميدة    / وبسؤال

 إبراهيم حمـودة /  من ضبط المتهم٢٩/١٢/٢٠١٧ إلذن النيابة العامة تمكن بتاريخ     نفاذًا
  .إبراهيم سليم عودة وبتفتيشه عثر على محررات تنظيمية
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 نفاذًا شهد أنه    - نقيب شرطة بقطاع األمن الوطنى     -محمد مجدى سيد    / وبسؤال
وائل أبو النصر محمـد     /  المتهم  من ضبط  ٨/٥/٢٠١٧إلذن النيابة العامة تمكن بتاريخ      

 ألف وأربعمائـة جنيـه   هالضوى وبتفتيشه عثر على محررات تنظيمية ومبلغ مالى قدر   
محمد فايز كمال عبـد القـوى       /  من ضبط المتهم   ٤/٢/٢٠١٨، وتمكن بتاريخ    ىمصر

  ".Hpالب توب ماركة "وبتفتيشه عثر على جهاز حاسب آلى محمول 
 ائد شرطة بقطاع األمن الوطنى شهد أنـه       رؤوف أحمد محمد جمال ر    / وبسؤال

 محمـد مجـدى   /  من ضبط المتهم   ٣١/٧/٢٠١٧ إلذن النيابة العامة تمكن بتاريخ       نفاذًا
أحمد جمال أحمـد محمـود      / عبد الصادق ذكى، وبذات التاريخ تمكن من ضبط المتهم        

ـ    ـخ/  من ضبط المتهم   ٢/٨/٢٠١٧على أبو كريم، و تمكن بتاريخ        د ـالد جـالل أحم
  .نقيشعمر ال

محمد عبد السالم الغراب نقيب شرطة بقطاع األمن الوطنى شهد أنـه            / وبسؤال
 أحمـد علـى  /  من ضبط المـتهم   ١٥/١١/٢٠١٧ إلذن النيابة العامة تمكن بتاريخ       نفاذًا

 )٥(، عـدد  ١٢عبد ربه عيسوى وبتفتيشه عثر بحوزته على بندقية خرطـوش عيـار      
  .طلقات خرطوش
الرحمن نقيب شرطة بقطاع األمن الوطنى شهد       عبد الرحمن على عبد     / وبسؤال

طه معـوض   /  من ضبط المتهم   ٤/١٠/٢٠١٧ إلذن النيابة العامة تمكن بتاريخ       نفاذًاأنه  
صالح خيـرت مـصلح     /  من ضبط المتهم   ٢٠/١٠/٢٠١٧طه عوض، وتمكن بتاريخ     

 طلقـات آليـة   ) ٦(، عدد   "فرد روسى "إسماعيل شلش وبتفتيشه عثر على سالح نارى        
 عمــار/  مــن ضــبط المــتهم٢٧/١٠/٢٠١٧، وتمكــن بتــاريخ م٧,٦٢X٣٩عيــار 

/  من ضبط المـتهم ١٠/١١/٢٠١٧عبد الرحمن محمد عبد البارى ملش، وتمكن بتاريخ   
فرد روسـى   "عبد اهللا محمد إسماعيل محمد على عياد وبتفتيشه عثر على سالح نارى             

ضـبط   من   ٢٩/١٢/٢٠١٧طلقات خرطوش، وتمكن بتاريخ     ) ٣(، عدد   "محلى الصنع 
ياسر حمودة إبراهيم سليم عودة وبتفتيشه عثر على محررات تنظيمية، وتمكـن            / المتهم

حسين إبراهيم محمد سيد أحمد وبتفتيشه عثر       /  من ضبط المتهم   ٣٠/١٢/٢٠١٧بتاريخ  
  مـصطفى /  من ضـبط المـتهم     ٢٣/١/٢٠١٨على محررات تنظيمية، وتمكن بتاريخ      

ج، وتمكن بتاريخ   نى كاميرا ماركة سامسو   محسن محمد السيد إبراهيم وبتفتيشه عثر عل      
  .محمد حنفى لطفى على قطب/  من ضبط المتهم٥/٢/٢٠١٨
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 نفـاذًا  رائد شرطة بقطاع األمن الوطنى شهد أنه         -محمد جمال حافظ    / وبسؤال
محمد عبـد الحفـيظ   /  من ضبط المتهم١٤/١٠/٢٠١٧إلذن النيابة العامة تمكن بتاريخ    
  .على محررات تنظيميةعلى عبد الحفيظ وبتفتيشه عثر 

 نفـاذًا  نقيب شرطة بقطاع األمن الوطنى شهد أنه         -أحمد محمد محمد    / وبسؤال
محمد حـسين سـيد     /  من ضبط المتهم   ٢٠/١١/٢٠١٧إلذن النيابة العامة تمكن بتاريخ      

  محمـد عبـد الـرحمن    /  من ضبط المـتهم    ١٥/١/٢٠١٨فرج حجاب، وتمكن بتاريخ     
  لـى محـررات تنظيميـة، وتمكـن بتـاريخ         إبراهيم رزق قرطم وبتفتيـشه عثـر ع       

عمر محمد مصطفى السيد عبد الحميد وبتفتيشه عثـر         /  من ضبط المتهم   ١٩/١/٢٠١٨
  .على محررات تنظيمية 

  أحمد عبد المنعم عبد العزيز رائد شرطة بقطاع األمن الـوطنى شـهد            / وبسؤال
  أحمـد / هم مـن ضـبط المـت   ٢٢/١١/٢٠١٧ إلذن النيابة العامة تمكن بتاريخ نفاذًاأنه  

  م،١٢ية خرطـوش عيـار      قدالحفيظ وبتفتيش مسكنه عثر على بن     عبد اهللا إبراهيم عبد     
  .طلقات خرطوش) ٦(عدد 

 نقيب شرطة بقطاع األمن الـوطنى       -سراج عصام الدين عبد الحميد      / وبسؤال
محمـد  /  من ضبط المـتهم ٢١/١/٢٠١٨ إلذن النيابة العامة تمكن بتاريخ نفاذًاشهد أنه   

  سعة" ميمورى كارد "لحفيظ محمود وهدان وبتفتيشه عثر على كارت ذاكرة         عادل عبد ا  
ـ   ٢٥/٢/٢٠١٨ن بتاريخ   ـا، وتمك ـ جيج ٢ ـ ـ من ضب ـ / همـط المت د محمـود  ـأحم

  .يوسف الزفتاوى
   رائد شرطة بقطاع األمن الوطنى شـهد أنـه         -أسامة أحمد مصطفى    / وبسؤال

محمود بـدوى   / ن ضبط المتهم   م ١٣/١٠/٢٠١٧ إلذن النيابة العامة تمكن بتاريخ       نفاذًا
عيـار  ) ١٥(، عـدد  ١٢ية خرطوش عيار   قدد خليل وبتفتيش مسكنه عثر على بن      محمو

أحمد رفعت أحمد صـدقى  / ، محرر تنظيمى، وبذات التاريخ تمكن من ضبط المتهم   ١٢
 من ضبط   ١٠/١١/٢٠١٧محمد وبتفتيشه عثر على محررات تنظيمية ، وتمكن بتاريخ          

) ١٠(ال عوض عبد اهللا وبتفتيشه عثر على سالح آلـى، عـدد   عبد الرحمن كم  / المتهم
  صديرى عمليـات أسـود اللـون، محـررات        ) ١(، عدد   م٣٩×٧,٦٠طلقة آلية عيار    
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سامح محمد جمعـة حـسين     /  من ضبط المتهم   ٣٠/١٢/٢٠١٧تنظيمية، وتمكن بتاريخ    
خزنة سـالح آلـى،     ) ١(، عدد   ٣٩*٧,٦٠طلقة عيار   ) ١٠٠(عدد  وبتفتيشه عثر على    

كـاميرا  ) ١(ية معظمة، عدد    ؤهياكل لعبوات مفرقعة معدة للتجهيز، نظارة ر      ) ٦(د  عد
  .صغيرة الحجم، محرر تنظيمى 

  :ياسر سمير محمد نقيب شرطة بقطاع األمن الوطنى شهد/ وبسؤال
  / مـن ضـبط المـتهم   ٢/٣/٢٠١٨ إلذن النيابة العامة تمكـن بتـاريخ    نفاذًاأنه  

  .عبد الرحمن مبروك أحمد مبروك
  رائد شرطة بقطاع األمـن الـوطنى       -محمد صالح الجرحى إبراهيم     / ؤالوبس
  / مـن ضـبط المـتهم      ٢٢/١٢/٢٠١٧ إلذن النيابة العامة تمكن بتـاريخ        نفاذًاشهد أنه   

  .عبد الغنى محمد عطية صقر وبتفتيشه عثر على سالح نارى فرد خرطوش
 إلذن  فاذًانكريم طه محمد نقيب شرطة بقطاع األمن الوطنى، شهد أنه           / وبسؤال

محمد أسـامة علـى أحمـد       /  من ضبط المتهم   ٦/٢/٢٠١٨النيابة العامة تمكن بتاريخ     
، " DELLالب تـوب ماركـة      "السويفى وبتفتيشه عثر على جهاز حاسب آلى محمول         

  آالف ثالثـة  ه، مبلغ مـالى قـدر  "فالش ميمورى"وحدة تخزين ) ٣(وجواز سفر، عدد   
  .ية تركة ليرة خمس عشره دوالر أمريكى، مبلغ مالى قدراومائت

 رائد شرطة بقطاع األمن الـوطنى   -شريف لطفى إبراهيم عبد الحميد      / وبسؤال
  / مـن ضـبط المتهمـين   ٢٨/١١/٢٠١٧ إلذن النيابة العامة تمكن بتاريخ نفاذًاشهد أنه   

عبد الرحمن صابر عوض بالل، عبد الرحمن على فهمى محمد النزهى، إبراهيم محمد             
  ، عـدد ١٢فرد خرطوش عيـار  ) ١(تفتيشه األول عثر على عدد مختار عبد الباسط وب 

  )٣(، عـدد    ١٢فرد خرطـوش عيـار      ) ١( طلقات خرطوش، وبتفتيش الثانى عدد       ٤
  ".سكين كبير الحجم"طلقات خرطوش، وبتفتيشه الثالث عثر على سالح أبيض 

 نفـاذًا حسين سمير حسين نقيب شرطة بقطاع األمن الوطنى شهد أنه           / وبسؤال
تامر السيد شفيق علـى     /  من ضبط المتهم   ٢/٣/٢٠١٨لنيابة العامة تمكن بتاريخ     إلذن ا 

  ".طبنجة"وبتفتيشه عثر بحوزته على سالح نارى 
 نفـاذًا أحمد محمد إسماعيل نقيب شرطة بقطاع األمن الوطنى شهد أنه           / وبسؤال

شريف عبـد الخـالق     /  من ضبط المتهم   ١٣/٦/٢٠١٧إلذن النيابة العامة تمكن بتاريخ      
شريف رشـاد عبـد ربـه    /  من ضبط المتهم٤/٢/٢٠١٨رفاعى أحمد، وتمكن بتاريخ  
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  عيسوى األخرس وبتفتيشه عثر على محررات تنظيمية، وبذات التـاريخ تمكـن مـن             
  محمود حامد عبد العزيز إبراهيم وبتفتـيش محـل إقامتـه عثـر علـى       / ضبط المتهم 

  .محررات تنظيمية
  شـهد  يب شرطة بقطاع األمن الوطنى    محمد خالد محمد عبد الحليم نق     / وبسؤال

  رفعت رفعت/  من ضبط المتهم   ١٦/٤/٢٠١٧ إلذن النيابة العامة تمكن بتاريخ       نفاذًاأنه  
محمد العربى أبو غزاله، حسن حسن خالد الزيات، أحمد زكريـا فهمـى الـشيوخى، محمـد                 

) ٢( عبد الغنى سليم وبتفتيش األول عثر على سالح نارى فرد خرطـوش، عـدد        حماد
 خرطوش، وبتفتيش الثانى عثر على محررات تنظيمية، وبتفتيش الثالث عثر على            ةقطل

 محررات تنظيمية، وبتفتيش الرابع عثر على محررات تنظيمية، وبتفتيش المقر         
طلقة خرطوش، بطارية صـغيرة الحجـم،   ) ٢(التنظيمى محل تواجدهم عثر على عدد   

 مـن   ١٩/١/٢٠١٨ وتمكن بتاريخ    جهاز قياس، فيشة كهربائية موصل بها لمبة اختبار،       
  .محمد مجدى كامل النجار وبتفتيشه عثر على محررات تنظيمية/ ضبط المتهم

  نفـاذًا  رائد شرطة بقطاع األمن الوطنى شهد أنـه          -أحمد زهير على    / وبسؤال
سمير الـسيد رشـاد   /  من ضبط المتهم٢٠/١١/٢٠١٧إلذن النيابة العامة تمكن بتاريخ     

خزينـة  ) ٣(م، عـدد  ٣٩×٧,٦٢بندقية آلية ) ٢( عثر على عدد    محمد الشامى وبتفتيشه  
  طلقـة  )١٩(، عـدد    م  ٣٩×٧,٦٢ طلقـة عيـار   ) ٢٣٨(لى، عـدد    حديدية للسالح اآل  
  بـالل محمـدين   /  من ضبط المـتهم    ٣/٢/٢٠١٨م، وتمكن بتاريخ    ١٢خرطوش عيار   

ـ  ألف وسبعمائة وثمـانون جني     همحمد أحمد السيد وبتفتيشه عثر على مبلغ مالى قدر         ا ه
ا ومحررات تنظيميةمصري.  

 نفـاذًا  رائد شرطة بقطاع األمن الوطنى شهد أنه    -محمد أحمد محمود    / وبسؤال
عيد طه علـى حـسين      /  من ضبط المتهم   ٢/٨/٢٠١٧إلذن النيابة العامة تمكن بتاريخ      

/  من ضـبط المـتهم  ٧/٨/٢٠١٧وبتفتيشه عثر على محررات تنظيمية، وتمكن بتاريخ      
وتمكن بتـاريخ  . بشير عيسى وبتفتيشه عثر على محررات تنظيمية  عاصم عبد المطلب    

حسين أحمد عبد اهللا إبراهيم وبتفتيشه عثر على عدد         /  من ضبط المتهم   ١٠/١١/٢٠١٧
دائـرة  ) ١(، عدد م  ٣٩×٧,٦٢ طلقات عيار ) ١٠(خزينة سالح آلى وبداخلها عدد      ) ١(

 أسـود   عمليـات صـديرى ) ١(كهربائية تستخدم فى تفجير القنابل بدائية الصنع، عدد         
عمـر  / همـط المت ـ من ضب  ٣٠/١٢/٢٠١٧اللون، محررات تنظيمية، وتمكن بتاريخ      
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طلقـة  ) ٥٢(سالح آلى، عـدد     ) ١(محمد عبد الواحد وبتفتيشه عثر على عدد         أبو بكر 
  .تنظيميةيز، محررات ههياكل عبوات مفرقعة معدة للتج) ٢(، عدد م ٣٩×٧,٦٢ عيار

 نفـاذًا  رائد شرطة بقطاع األمن الوطنى شهد أنه         -ن  محمد محمود أيم  / وبسؤال
أحمد عبـد اهللا إبـراهيم   /  من ضبط المتهم٨/٨/٢٠١٧إلذن النيابة العامة تمكن بتاريخ  

طلقـات  ) ٥( ماركة العقرب، عدد ١٢سلومة وبتفتيشه عثر على بندقية خرطوش عيار        
أحمـد  / لمتهم من ضبط ا   ٣٠/١٢/٢٠١٧م، محررات تنظيمية، وتمكن بتاريخ      ١٢عيار  

  طلقـة ) ٣٣(سالح آلـى، عـدد    ) ١(جمال على عبد المحسن وبتفتيشه عثر على عدد         
/  مـن ضـبط المـتهم   ٤/٢/٢٠١٨، محرر تنظيمى، وتمكن بتاريخ  م  ٣٩×٧,٦٢ عيار

  م، عـدد  ٩عيـار   " رشـاش "ثروت شعبان ربيع رحيمه وبتفتيشه عثر على سالح آلى          
فرقعة معدة للتجهيز، وحـدة تخـزين       هياكل لعبوات م  ) ٦(م، عدد   ٩طلقة عيار   ) ٤٠(
  . جيجا، محررات تنظيمية١٦سعة " فالش ميمورى"

 رائد شرطة بقطاع األمن الوطنى شـهد أنـه          -عمرو محمد مختار    / وبسؤال  
محمـد أيمـن    /  من ضبط المتهم     ١٤/١٠/٢٠١٧ إلذن النيابة العامة تمكن بتاريخ       نفاذًا

  .ةمحمد رشدي وبتفتيشه عثر على محررات تنظيمي
 رائد شرطة بقطاع األمن الوطنى شهد أنـه     -محمود محمد الشحيمى    / وبسؤال  

محمد /  من تفتيش محل إقامة المتهم       ٤/٢/٢٠١٨ إلذن النيابة العامة تمكن بتاريخ       نفاذًا
 بنـادق آليـة   عدد ثالثللون بداخلها زيتى اجمال عبد العاطى مسعود عثر على حقيبة        

ـ    م  ٣٩×٧,٦٢ عيار   م،٧,٥م، طبنجـة    ٩وش ، طبنجـة حلـوان       ، عدد بندقيتين خرط
، عـدد  م ٣٩×٧,٦٢ طلقة آلية عيار) ٢٤٧(، عدد )معطلة(طبنجة صوت يمكن تعديلها   

  ، طلقات صوت ) ٩( ، عدد    ١٢طلقة خرطوش عيار    ) ٣٦(م، عدد   ٩طلقة عيار   ) ٨١(
قفاز أصفر اللون، وباسـتكمال     ) ٢(م، جهاز أفوميتر، عدد     ٧,٥طلقات عيار   ) ٤(عدد  

مسكن عثر على مجموعة من المالبس العسكرية الخاصة بالقوات المـسلحة ،            تفتيش ال 
  .عبوة مفرقعة معدة للتفجير، دراجة نارية

   نقيب شرطة بقطاع األمن الـوطنى شـهد  -محمد شرين حسن ثابت     / وبسؤال  
حسام أحمـد  /  من ضبط المتهم   ١٨/٦/٢٠١٧فاذًا إلذن النيابة العامة تمكن بتاريخ       نأنه  

  .ىدرويش متول
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 نفـاذًا  رائد شرطة بقطاع األمن الوطنى شهد أنه  -محمد راغب فريد    / وبسؤال  
حذيفـة الـشحات   /  من ضبط المـتهم  ١٤/١٠/٢٠١٧إلذن النيابة العامة تمكن بتاريخ  

  رائد شـرطة بقطـاع األمـن     -أحمد عبد الفتاح على أحمد      / محمد مصطفى وبسؤال  
 من تفتـيش مـسكن   ٣/٢/٢٠١٨تمكن بتاريخ  إلذن النيابة العامة  نفاذًاالوطنى شهد أنه    

، عـدد   م  ٣٩×٧,٦٢ أحمد رزق محمد أحمد عطية فعثر على سالح آلى عيار         / المتهم  
محمـود  / ، وبذات التاريخ تمكن من ضبط المـتهم    م  ٣٩×٧,٦٢ طلقة آلى عيار  ) ١٥(

  . فرد محلى الصنعخطاب وبتفتيشه عثر على سالح ناريعطا علي المتولى 
 نفاذًا رائد شرطة بقطاع األمن الوطنى شهد أنه         -تحى محمود   أحمد ف / وبسؤال  

محمد المتولى عـوض    /  من ضبط المتهم     ٣/٢/٢٠١٧إلذن النيابة العامة تمكن بتاريخ      
، طبنجـة  م ٣٩×٧,٦٢ قامته عثر على بندقيتين آليتـين عيـار       إالمتولى وبتفتيش محل    

  م،٩لقـات عيـار     ط) ١٤(، عـدد     م   ٣٩×٧,٦٢ طلقة عيار ) ١٦(ملى، عدد   ٩ماركة  
  قطعة حاجـب لـضوء اللهـب يـستخدم كـاتم          ) ١(خزينة سالح آلى، عدد     ) ٣(عدد  

 HPقطعـة   ) ٢٢(فوميتر ، عدد    أ) ١  (دصوت، جهاز حاسب آلى ، هارد ديسك ، عد        
مكثف كهربائى ، عـدد     ) ١( ماركة المونيوم صغيرة الحجم ، عدد        "الب توب "محمول  

) ١(دونـك ، عـدد      ) ١(س مختلف اللون ، عدد      غطاء رأ ) ٦(جاكت أسود اللون، عدد     ) ٧(
، نظـارة سـباحة  ) ١(نظارة شمس ، عدد    ) ٣( قفاز يد أسود اللون ، عدد        )١ ( ، عدد  هةممو خوذة
  .سعد كى لمركز شرطة كفرقطن والشاش الطبى، خريطة رسم كرومن الكمية 

:  نقيب شرطة بقطاع األمن الوطنى شـهد    -أحمد هانى عمر حسنين     / وبسؤال  
أحمـد محمـد    /  من ضبط المتهم   ٨/٤/٢٠١٧ إلذن النيابة العامة تمكن بتاريخ       نفاذًا أنه

  .محمد إبراهيم السمالوى وبتفتيشه عثر على محررات تنظيمية
:  نقيب شرطة بقطاع األمن الوطنى شهيد        –أحمد مدحت كمال الدين     / وبسؤال  

عبد الـرحمن   / المتهم   من ضبط    ٥/٦/٢٠١٧أنه نفاذًا إلذن النيابة العامة تمكن بتاريخ        
  .ياسر نجيب داوود وبتفتيشه عثر على محررات تنظيمية

 نفاذًاه  نأ  نقيب شرطة بقطاع األمن الوطنى شهد      -باسم ممدوح أحمد    / وبسؤال  
محمود هالل المتولى   /  من ضبط المتهم     ١٠/٢/٢٠١٨إلذن النيابة العامة تمكن بتاريخ      

   .دره ستمائة جنيه مصريعلى مبلغ مالى قيد وبتفتيشه عثر جعبد الم
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 نقيب شرطة بقطاع األمن الوطنى شـهد أنـه          -محمود محمد اإلمام    / وبسؤال  
علـى محمـود    /  من ضبط المـتهم      ٣/٢/٢٠١٧ إلذن النيابة العامة تمكن بتاريخ       نفاذًا

  .إبراهيم محمود علي السيد
  رائد شرطة بقطاع األمن الوطنى شهد أنه       -د الرحيم   بأحمد مجدى ع  / وبسؤال  

 من ضبط المـتهم يحيـى زكريـا         ٣٠/٧/٢٠١٧ إلذن النيابة العامة تمكن بتاريخ       نفاذًا
  . فهمى عطا

  :  نقيب شرطة بقطاع األمن الوطنى شهد-محمد على رضا / وبسؤال 
/  من ضـبط المـتهم       ٢٥/٢/٢٠١٨امة تمكن بتاريخ    ـ إلذن النيابة الع   نفاذًاأنه  

  .بالل محمد عبد اهللا السباعى الحداد
 رائد شرطة بقطاع األمن الوطنى شهد أنـه         -علي عبد الحفيظ     محمد / وبسؤال

نصر ماهر عمـر  /  من ضبط المتهم ٥/١/٢٠١٨ إلذن النيابة العامة تمكن بتاريخ      نفاذًا
  .٣٩×٧,٦٢ شنن وبتفتيش محل إقامته عثر على سالح آلى عيار

نى شهد   نقيب شرطة بقطاع األمن الوط     -إبراهيم محمد هانى إبراهيم     / وبسؤال  
الهيثم سمير  /  من ضبط المتهم     ٣٠/١/٢٠١٨ إلذن النيابة العامة تمكن بتاريخ       نفاذًاأنه  

  .فؤاد عبد المجيد وبتفتيش محل إقامته عثر على محررات تنظيمية
شـهد    عقيد شرطة بقطاع األمن الوطنى     - سامح محمد أحمد الدرس   / وبسؤال  

فريـد  /  وحال تواجده بمسكن المتهم      ١٤/٧/٢٠١٧النيابة العامة بتاريخ    إلذن   نفاذًاأنه  
، ؛ تنبه لصوت ارتطام بمنور العقار     زكريا محمد عمر البربرى لضبطه وتفتيش مسكنه      

 فتبــين ســقوط المــتهم بــه إبــان محاولتــه الهــروب خــشية ضــبطه ، وتــوفى
  .تبعا لذلك

 رائد شرطة بقطاع األمن الوطنى      -مصطفى مسعد أبو السعود خليفة      / وبسؤال  
 "حـسم " وردت معلومات باعتزام بعض عناصر حركـة  ١٨/٧/٢٠١٧ بتاريخ  شهد أنه 

 اللقاء بإحدى المناطق النائية المجاورة لمنطقة األنـدلس بالقـاهرة الجديـدة بمحافظـة             
 القاهرة، فتوجه صحبه قوة مرافقة فأبصر سيارة ماركة هيونداي إلنترا سماوى اللـون            

 ريق ، وفوجئ بـإطالق مـستقليها      متوقفة بجانب الط  " ٥٩٤ي   رج"تحمل لوحات رقم    
 دلهم إطالق النيران مما أسـفر عـن مقتـل         ابارية صوبه والقوة المرافقة له، ف     أعيرة ن 

أحمد عبد الناصر عبد اهللا محمد البهنـساوى، وعمـاد          / ناا المتهم ممستقليها، وتبين أنه  
مـم   ٣٩×٧,٦٢الدين سامى فهيم الفار، وعثر بجوار األول على بندقيـة آليـة عيـار       

   طلقة بينما تحوي األخرى ثالث عشرة طلقة مـن ةخزينتين تحوي إحداها خمس عشر و
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ذات العيار وعدد من األظرف الفارغة، كما عثر بجوار الثانى على بندقية آلية عيـار               
  مم وخزينتين تحوى إحداها ثالث وعشرين طلقة ، بينما تحـوي األخـرى            ٣٩×٧,٦٢

  لـسيارة ف الفارغـة، وبتفتـيش ا   طلقة من ذات العيار وعدد مـن األظـر    ةسبع عشر 
وأربعة خزائن حديديـة   مم٣٩×٧,٦٢ بنادق آلية عيار    المضبوطة عثر على عدد خمس    

ة تحوي خمس طلقات مـن      يخاصة باألسلحة اآللية، ومسدسين بكل منهما خزينة حديد       
ذات العيار، ثالث أجهزة السلكية، ومنظار رؤية ليلى، عدد اثنين صديرى واقى مـن              

حن السلكى، شاحنين   اثون قناع ، قبعتين، وأربع قفازات ، قاعدتين لش        الرصاص ، وثال  
مم، وسـبع   ٣٩×٧,٦٢كهربائيين ، سماعتى أذن ، مائة وثمان وستون طلقة آلية عيار            

مم طويل ، وسٍت وأربعـون      ٩مم ، وثالث وسبعون طلقة عيار       ٩وسبعون طلقة عيار    
  .سماء مختلفةألبطاقة رقم قومى 
شهد أنـه     نقيب شرطة بقطاع األمن الوطنى     -محمدمصطفى رمزى   / وبسؤال  

 - مزرعـة    - من المقر التنظيمى     ١٢/٤/٢٠١٧ إلذن النيابة العامة تمكن بتاريخ       نفاذًا
   بـدائرة قـسم شـرطة ثـان العامريـة وضـبط بهـا عـدد                ٢الكائن بقرية رحـيم     

مفجر جـاهز للتفجيـر،   ) ٧(عبوة مفرقعة معد منها عشر عبوات للتفجير ، عدد    ) ٣٣(
صاعق كهربائى، وأدوات ومواد كهربائية وكيميائية مما تستخدم فى تـصنيع           ) ٤(دد  ع

   مـن  ١١/٦/٢٠١٧مم، وتمكن بتـاريخ     ٣٩×٧,٦٢المفرقعات وست طلقات آلية عيار      
تنظيمية، بتفتيشه عثر بحوزته على محررات      مروان عالء سعد إبراهيم و    / ضبط المتهم 

 ن فهمى ربيع محمـد إبـراهيم يـونس ،         حسي/  من ضبط المتهم   ٥/١٢/٢٠١٧وتمكن بتاريخ   
  .وبتفتيشه عثر بحوزته على محررات تنظيمية وجهاز تابلت

 رائد شرطة بقطاع األمن الوطنى شهد أنه بتاريخ         -أحمد السيد السيد    / وبسؤال  
محمد عبد الستار   /  وردت معلومات باعتزام المتهمين المطلوب ضبطهما        ٦/٥/٢٠١٧

 رجب علي عبد الحليم اللقاء ببعض عناصر حركـة          إبراهيم مصطفى غيث ، وعبد اهللا     
بالطريق الدولى بدائرة مركز طنطا بمحافظة الغربية، فانتقل لتلك المنطقة ، وإذ            " حسم"

ن قوات الشرطة، أطلقا أعيرة نارية صوبها ، فبادلتهما القـوات إطـالق             اأبصر المتهم 
يتين آليتين وذخائر لهمـا     وقد عثر بجوارهما على بندق    . النيران مما أسفر عن مقتلهما      

  .وبعض األظرف الفارغة
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  أحمد شريف محمد نقيب شرطة بقطاع األمـن الـوطنى شـهد أنـه          / وبسؤال  
   وردت معلومات باعتزام بعض عناصـر حركـة حـسم التـردد            ٨/٧/٢٠١٧بتاريخ  

   منطقة وصلة دهشور بـين طريـق الواحـات والفيـوم بـالجيزة لعقـد لقـاء                 ىعل
   شخـصين  رهـا اجوقة تالحظ له وجود دراجة بخارية وب      نطوإبان تمشيطه الم   تنظيمي

  بمدخل أحد المدقات المطلة على الطريق وباالقتراب منها فـوجئ بـإطالق األعيـرة             
  صوبهم والقوات وفرار إحدى السيارتين فبادلوهم إطالق األعيرة النارية          هالنارية صوب 

ة سوداء اللـون    دراجة بخاري على  إلطالق وباالقتراب منهما عثر     حتى توقف مصدر ا   
 جثمانين أحدهما لعضو التنظيم ماجد زايد عبد ربـه علـي            هاوبجوار TOYO  ماركة

خزينة  تحـوى عـدد       مثبت بها ) مم٣٩ × ٧,٦٢(وعثر بجواره على بندقية آلية عيار       
 مثبـت بهـا خزينـة       مم )٥١ × ٥,٦٢(عيار   FN تسع طلقات من ذات العيار وبندقية     

 عيار وعدد من األظرف الفارغة مـن ذات عيـار         تحوى عدد خمسة طلقات من ذات ال      
ـ  السالحين المضبوطين والجثمان اآلخر هو مجهول الهوية          المـضبوطات   ىفتحفظ عل

 لقرار نيابة أمن الدولة فبادلوهم اإلطالق حتى توقـف  نفاذًاوأضاف بأنه  . ومحل الواقعة 
 صـالح  بـالمتهم مصدر النيران وباالقتراب عثر على عدد ثالث جثامين األول خاص         

 مثبـت بهـا     )  مـم  ٣٩× ٧,٦٢(راهيم عمارة وبجواره بندقية آلية عيار     الدين عطية إب  
 وبجـواره   ذات العيار والثانى مجهول الهوية    تحوى عدد خمسة عشر طلقة من       ة  خزين

عدد ثمانى طلقات مـن ذات      مثبت بها خزينة تحوى     ) مم٣٩ × ٧,٦٢(دقية آلية عيار    بن
مثبت بهـا    )  مم ٣٩× ٧,٦٢(واره بندقية آلية عيار     والثالث مجهول الهوية وبج   العيار  

 /خزينة تحوي عدد ستة عشر طلقة من ذات العيار فتحفظ على المضبوطات وبـسؤال     
ذن إل نفـاذًا  رائد شرطة بقطاع األمن الوطنى شهد أنه         -عبد العزيز السعودى حمدان     

بان رحـيم   ثـروت شـع   /  بتفتيش مسكن المتهم   ٣/١/٢٠١٨النيابة العامة تمكن بتاريخ     
شـارع   ٩المتخذ كمقر تنظيمى ومخزن إلخفاء األسلحة والعبوات المفرقعة والكائن ب           

 عبـوتين عـدد   ، عثـر علـى      ئرة قسم أول أسيوط بمحافظة أسـيوط      دا. حى السادات  التونى
 )  مـم ٣٩× ٧,٦٢(بنـادق آليـة عيـار    ) ٣(، عـدد  خزائن آلية ) ٦(عدد    ، مفرقعتين

  .ةجة ناريط ، نظارتى ميدان، دراالسالح المضبوطلقة آلية من ذات عيار  )٢٨١(
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  رائد شرطة بقطاع األمن الـوطنى شـهد أنـه          -عمرو أحمد عبد الرحمن     / سؤال  وب
 وردت معلومات إليه أكدتها تحرياته تفيـد اضـطالع القيـادين            ٢٤/٥/٢٠١٨بتاريخ  
 مـسئول هيم موسى بتكليف    اعالء على السماحى، يحيى السيد إبر     / خارج البالد    الهاربين

  أيمن بتنفيـذ حـادث يـستهدف أحـد المنـشآت          / وحدة الحراك المسلح لحركة حسم الحركي     
أو اإلرتكازات األمنية فى إطار تنفيذ مخطط عام يستهدف أثـارة الفوضـى بـالبالد،               

أحمد محمد عمر سويلم بتنفيذ تلك التكليفـات بمعاونـة    / فاضطلع األخير بتكليف المتهم   
 ، أحمد عبـد الناصـر عبـد اهللا    " حركى ميزو "صطفى محمد سالم    محمد م / كالً من المتهمين    

  وكـال " حركـى قاسـم   "، عبد اهللا سيد سليمان الصواف       "حركى وليد "محمد البهنساوى   
سيف / مهاب، الحركى ياسر، الحركى موسى ، الحركى لول ، الحركى           / من الحركى   

الناصر عبـد اهللا ،  أحمد عبد /  من المتهمين ين ، كما اضطلع أعضاء التنظيم كل  وآخر
  سيف برصد عدد مـن التمركـزات األمنيـة        / محمد مصطفى محمد سالم ، الحركى       

ن بينهـا   بمناطق التجمع الخامس ومدينة نصر ومصر الجديدة وعين شمس بالقاهرة وم          
ـ   / ة بمدينة نصر وتسليم نتائج الرصد للمـتهم       ارتكاز أمنى بطريق الواح      دأحمـد محم

 رفعها إلى القياديين الهاربين سالفى الـذكر ، فأصـدرا           عمر سويلم والذى تولى بدوره    
  وأضاف بقيـام عناصـر مجموعـة      . تكليفاتهما باستهداف اإلرتكاز األمنى المشار إليه     

م بالتدريب على استخدام السالح بأحد المناطق النائيـة ، واضـطالع   هالتنفيذ المشار إلي  
بتـوفير  " لـول "والحركى " "حركى ميزو"محمد مصطفى محمد سامى     / كالً من المتهم    

  الدعم اللوجيستى الالزم من سالح وذخائر ووسائل انتقال للمجموعة ، وعقدوا العديـد            
من اللقاءات التنظيمية تم خاللها وضعهم لمخطط تنفيذ الواقعة المشار إليهـا، وبتـاريخ     

   اضطلع عناصر مجموعة التنفيذ سالفى الـذكر باسـتقالل عـدد ثـالث             ١/٥/٢٠١٧
  ن ألسلحة نارية آلية وطبنجات وكاميرا تصوير وتوجهـوا إلـى محـل            يارات حائزي س

  االرتكاز األمنى بطريق الواحة بدائرة قسم شرطة مدينـة نـصر وتربـصوا بـأفراد              
  ية ممـا  الشرطة القائمين على االرتكاز األمنى وأطلقوا صوبهم وابالً من األعيرة النار          

حمد حاتم عبد الحميـد وأمـين       محمد عادل وهبة، أ   / ى الشرطة أسفر عنه استشهاد نقيب   
ـ  نفاذًاشعبان محمد عبد الحميد وإصابة آخرين ، وختم بأنه          / الشرطة     إلذن الـصادر  ل



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠١٨ سنة یونیة ٢٠ فى )تابع( ١٣٩ العدد – الوقائع المصریة

 

٤٦

محمد مصطفى محمد محمد سـالم      / من النيابة بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم          
   من ضبطه حـال قيادتـه لـسيارة ماركـة          ٢٤/٥/٢٠١٧تمكن بتاريخ   " حركى ميزو "

   محاولته الهرب، وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على مبلـغ مـالى           شيفرولية أوبترا بعد  
وفارغ اللـون   ) مم٣٩سود اللون وقفازين أسودين     أقدره ألفين وثمانمائة جنيه وماسك      و

ورخـصة قيـادة   ) مـم ٢٥ × ٧,٦٢(وفارغين لعيارين ناريين   ) إريال(وجهاز السلكى   
  ٧,٦٢لعيار نارى * المتهم ولوحات معدنية 

د عبد الحليم محمد عبد الحليم رائد شرطة بقطاع األمن الـوطنى            محم/ وبسؤال  
صالح الدين عطيـة   /  وردت إليه معلومات بتواجد المتهم       ٨/٢/٢٠١٨شهد أنه بتاريخ    

  هول بمساكن اإلسكان االجتمـاعى بحـى      م عمارة وآخرين بمبنى سكنى غير مأ      إبراهي
قاهرة فانتقل إلى محـل    شرق الشروق الدور األول علوى دائرة قسم شرطة الشروق، ال         

  تواجده وباالقتراب فوجئ باطالق أعيرة نارية صوبه والقوات فبادلوهم اإلطالق حتـى           
  صـالح الـدين   / توقف مصدر النيران فتبين وجود عدد ثالث جثامين أوالها للمـتهم            

مثبت بها خزينة تحوى عدد خمسة عـشر    ) مم٣٩عطية إبراهيم عمارة وبجواره بندقية      
مثبت العيار وثانيهـا لمجهـول الهويـة        ) مم٣٩ × ٧,٦٢(آلية عيار   × طلقة من ذات    

   خزينة تحوى عدد ثمانى طلقـات مـن ذات العيـار           ٧,٦٢(وبجواره بندقية آلية عيار     
مثبت بها خزينة تحوى عدد ستة عـشر        ) مم٣٩ندقية  وثالثها لمجهول الهوية وبجواره ب    

  .)٧,٦٢(آلية عيار  × العيار طلقة من ذات
 رائد شرطة بقطاع األمن الـوطنى  -د مسعد شوقى عبد الرحمن      محم/ وبسؤال  
ام بعض عناصر حركة حسم     ز وردت إليه معلومات باعت    ٢٢/٦/٢٠١٧شهد أنه بتاريخ    

 أكتوبر الجيزة فأعد بعض األكمنة بالمنطقة       ٦عقد لقاء تنظيمى بطريق الواحات بمدينة       
 سـيارتين بعـد كمـين        تالحظ له وجود   إبان تمشيطه للمنطقة  ولضبط تلك العناصر ،     

 صحراوية نائيـة وبـاالقتراب منهـا     طريق الواحات بحوالى تسعة كيلومترات بمنطقة     
فوجئ بإطالق األعيرة النارية صوبه والقوات وفرار إحدى السيارتين فبادلوهم إطـالق         
األعيرة النارية صوبهم حتى توقف مصدر اإلطالق وبـاالقتراب منهمـا عثـر علـى        

 جثمـان   رهـا اماركة أوبل أسترا فضية اللـون وبجو      ) ٤٥٧٣ ص ن (سيارة الرقمية   ال
" حركـى باسـم وباسـل     "× مم٣٩عضو التنظيم محمد عبد المنعم ذكى على أبو طبيخ          
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مثبت بها خزينة تحوى عـدد خمـسة عـشر          ) ٧,٦٢(وعثر بجواره على بندقية آلية عيار       
 حل الواقعـة   حفظ على المضبوطات وم    الفارغة فت  ظرفطلقة من ذات العيار وعدد من األ      

عيـسى  د العزيز   عبد العزيز عيسى عب   / ن ضبط المتهم   م ٢٨/٧/٢٠١٧وتمكن بتاريخ   
وبتفتيشه عثر على مبلغ مـالى قـدره        ) ٦٣٢٦ -ي ج   (حال استقالله السيارة الرقمية     

  خمسة آالف ومائتى جنيها مصريا، محررات تنظيمية 
  شـهد أنـه    رائد شرطة بقطاع األمـن الـوطنى         -يحيى أحمد يس    / وبسؤال  

 وردت معلومات أكدتها تحرياته باعتزام بعض عناصـر حركـة           ١٥/٧/٢٠١٧بتاريخ  
. مركـز البدرشـين     . و رجوان قبلـى   حدى المناطق النائية بقرية أب     إ ياالتردد عل  حسم

  اإلرهابية وإبان تمـشيطه تالحـظ لـه       محافظة الجيزة استعدادا لتنفيذ إحدى العمليات       
  بأحد الطرق الزراعية بادرا بإطالق األعيـرة   خصين  وجود دراجة بخارية وبجوارها ش    

النارية صوبه والقوات فبادلوهم إطالق األعيرة النارية صوبهم حتى توقـف مـصدر             
  رهـا ااإلطالق وباالقتراب منهما عثر على دراجة بخارية سوداء بدون لوحـات وبجو           

لتنظـيم  خـر لعـضو ا    جثمانين أحدهما لعضو التنظيم محمد كمال مبروك عبد اهللا واآل         
مثبت بكـل   ) مم٣٩  بندقيتين آليتين عيار   ر بجوارهما على  ثسالمة سعيد كامل عطا وع    

   وكذا عثر علـى عـدد مـن األظـرف          ٧,٦٢ (طلقات منهما خزينة تحوى عدد سبعة    
/  تمكن من ضـبط المـتهم        ٥/١٢/٢٠١٧الفارغة فتحفظ على المضبوطات ، وبتاريخ       

 ومبلغ مالى وقدره    ىعلى محرر تنظيم  بسام شحات محمد محمد العباسى وبتفتيشه عثر        
  .أربعمائة جنيهوألف 

 نفـاذًا  رائد شرطة بقطاع األمن الوطنى شهد أنه        -عمرو محمد على    / وبسؤال  
محمد علـي مـسعود     /  من ضبط المتهم     ٥/٥/٢٠١٧إلذن النيابة العامة تمكن بتاريخ      

 طلقات من   )٥(م، عدد   ٣٩*٧,٦٢علي وبتفتيش محل إقامته عثر على سالح آلى عيار          
 وردت إليـه   ١١/٧/٢٠١٧ذات عيار السالح المضبوط ، محررات تنظيمية ، وبتاريخ          

ـ معلومات أكدتها تحرياته باعتزام بعض العناصر التردد على أحـد المـدقات الجبل             ة ي
المجاورة للطريق الدائرى اإلقليمي نطاق مركز سنورس الفيوم فانتقل لتلك المنطقـة ،             

  طلق أحدهم أعيرة نارية صوب قوات الشرطة بـرؤيتهم        أبصر جمع من األشخاص، وأ    
  بينما فر الباقون فبادلته القوات إطالق النيران مما أسفر عن مقتلـه وتبينـه الحركـى               
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  موسى كمال، وقد عثر بجواره على مسدس به خزينتان ، وثالث وثمانين طلقة عيـار              
 وسـبعين جنيـه      فوارغ من ذات العيار ، ومبلغ مائة دوالر، وثمانمائـة          ةمم، وخمس ٩

  مصرى، سيارة بدون لوحات ماركة جيب شروكي زرقاء اللون ، ودراجـة بخاريـة             
 من ضبط المتهم محمد رجب محمد محمود        ٦/٨/٢٠١٧بدون لوحات ، وتمكن بتاريخ      

 اإلنجليزيـة باللغة  ec ملى مدون عليه ٣٩*٧,٦٢وبتفتيشه عثر على سالح آلى عيار 

  رقـم الخـشب    ٦٤٠٤ن وذات مقـبض مـن       ذات دبشك حديدى ينطوى للجانب األيم     
  . ملى٣٩*٧,٦٢طلقات عيار ) ١٥(بالخزينة الخاصة بها ، عدد 

 رائد شرطة بقطاع األمن الوطنى شهد أنه        -محمود عبد المنعم علي     / وبسؤال  
 بتفتيش المقر التنظيمي الكائن بالعقـار       ٨/٤/٢٠١٧ إلذن النيابة العامة قام بتاريخ       نفاذًا
 بمدينة الـسادات بمحافظـة      -بنى بيتك   ا -ت المنطقة األولى     بمحور خدما  ١/ج/٢٣٦

المنوفية ، فعثر على عبوات مفرقعة وأخرى معدة للتجهيز ، وأدوات ومواد كهربائيـة              
وكيميائية مما تستخدم فى تصنيع المفرقعات ، وثالث خرائط للقطر المصرى أحـدهما             

 ١٤/١١/٢٠١٧ريخ  يرة لصحارى مصر ، وتمكن بتـا      خللمطارات وأخرى للطرق واأل   
محمد سعيد أحمد عبد المقصود ، وبتفتيش محل إقامته عثـر علـى           / من ضبط المتهم    

أدوات ومواد كهربائية وكيميائية مما تستخدم فى تصنيع المفرقعات ، وتمكـن بتـاريخ            
 حسام عبد العظيم إبراهيم شـريف وبتفتيـشه عثـر         /  من ضبط المتهم     ٢٤/٢/٢٠١٨

  .طلقات خرطوش من ذات العيار) ٣(م ، عدد ١٢ بحوزته على فرد خرطوش عيار
 شهد  / نقيب شرطة بقطاع األمن الوطنى     -محمد مجدى سيف النصر     / وبسؤال  

محمـد  /  من ضـبط المـتهم    ٣٠/١٢/٢٠١٧ إلذن النيابة العامة تمكن بتاريخ       نفاذًاأنه  
 مصطفى قرنى صديق وبتفتيشه عثر بحوزتـه علـى محـرر تنظيمـى ، وبتـاريخ               

مصطفى جمعة حسين بيومى وبتفتيشه عثر علـى     / ن من ضبط المتهم    تمك ٨/١/٢٠١٨
هياكـل  ) ٢(خزينة سالح آلـى ، عـدد        ) ١(، عدد   ٣٩*٧,٦٠طلقة عيار   ) ٤٧(عدد  

 مـن   ٢/٨/٢٠١٧لعبوات مفرقعة معدة للتجهيز، محررات تنظيمية ، كما تمكن بتاريخ           
 ميـة ، صديق علي صديق مفتاح وبتفتيشه عثـر علـى محـررات تنظي       / ضبط المتهم 

 أحمد محمد عبد التواب ناصـر وبتفتـيش محـل         /  ضبط المتهم    ٨/٨/٢٠١٧وبتاريخ  
  ١٢إقامته عثر على بندقية خرطوش عيار 
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 رائد شرطة بقطاع األمن الوطنى شهد       -عيد عبد السالم  محمد  رامى  / وبسؤال  
 محمـد /  من ضـبط المـتهم    ٢١/١١/٢٠١٧ إلذن النيابة العامة تمكن بتاريخ       نفاذًاأنه  
لمطبوعـات   عثر بحوزته على عدد مـن ا    ه ربه عبد الحليم عبد ربه خليفة وبتفتيش       عبد

 أكتـوبر   ٦بمدينـة   اإلداريـة   حدهما لمقر النيابة    أعتى رصد   الورقية والتى تتضمن واق   
  .واألخرى لجراج شركة أباتشى للبترول

 السن  - رائد شرطة بقطاع األمن الوطنى       -عاطف جمال فؤاد محمد     / وبسؤال  
/  من ضبط المتهم   ٢٨/٧/٢٠١٧ بتاريخ    إلذن النيابة العامة تمكن    نفاذًاشهد أنه    سنة   ٣٣

  .ه عثر بحوزته على محررات تنظيميةتيشعماد حمدى مندى حمدى وبتف
  رائد شرطة بقطاع األمن الوطنى شهد أنـه          -عبد القادر محمد فؤاد     / وبسؤال  

ـ   ٢٠/١١/٢٠١٧ إلذن النيابة العامة تمكن بتاريخ       نفاذًا مـصطفى  /  المـتهم    بط من ض
م درويش وبتفتيشه عثر بحوزته على أدوات مما تستخدم فـى تـصنيع             ينعمحمد عبد ال  

  .المفرقعات ، محررات ومطبوعات تنظيمية
 نقيب شرطة بقطاع األمن الوطنى شهد أنه        -أحمد محمد فهمى محمد     / وبسؤال  

.  مساكن دهـشور     ١٥١ار   إلذن النيابة العامة بتفتيش المقر التنظيمى الكائن بالعق        نفاذًا
محافظة الجيزة انتقل إليـه     . دائرة قسم ثالث أكتوبر      . ١٥شقة  . منطقة حدائق أكتوبر    

   لتـر بداخلـه مـواد      ٥٠ وعثر بداخله على سخان كهربائي سعة        ٢/١/٢٠١٨بتاريخ  
وأدوات مما تستخدم فى تصنيع المفرقعات، كما عثر باستكمال تفتيش المقر على عـدد              

ائى ، دائرة تفجير ، كمية من المواد واألدوات التى تستخدم فى تصنيع             مفجر كهرب ) ٢(
  . رائد شرطة بقطاع األمن الوطنى-إبراهيم عصام إبراهيم / وبسؤال . المفرقعات

/  من ضبط المـتهم  ٢٩/٥/٢٠١٧ إلذن النيابة العامة تمكن بتاريخ      نفاذًاشهد أنه   
  .ررات تنظيمية محعلى عمر ثروت محمد بكرى وبتفتيشه عثر بحوزته 

   نقيب شرطة بقطاع األمـن الـوطنى       -أحمد عماد محمد عبد الفتاح      / وبسؤال  
أسـامة  /  من ضبط المتهم     ١٣/٦/٢٠١٧ إلذن النيابة العامة تمكن بتاريخ       نفاذًاشهد أنه   

حسن عيسي أنور عيسى وبتفتيشه عثر بحوزته على كشكول ورقى مدون بداخله بخط             
  .والمناهج التى تحث على العنفاليد بعض المواد التنظيمية 
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 نفاذًا نقيب شرطة بقطاع األمن الوطنى شهد أنه         -حسام حسن طاهر    / وبسؤال  
 زكريا فهمى علـي الـشويخى  /  من ضبط المتهم ٦/٦/٢٠١٧ تمكن بتاريخ     العامة إلذن النيابة 

وبتفتيشه عثر على مبلغ مالى قدره ستة عشر ألف وأربعمائة جنيها مصريا ، وبتـاريخ        
ـ  حسن الزيـات وع دعاطف خال/  قام بتفتيش محل إقامة المتهم     ٧/٨/٢٠١٧ ر علـى  ث

م، وتمكـن   ٣٩×٧,٦٢طلقـة عيـار     ) ٤٠٢(عدد  م،   ٣٩×٧,٦٢بندقيتين آليتين عيار    
محمد رضا إبراهيم المتولى وبتفتيشه عثـر       /  من ضبط المتهم     ١٨/١١/٢٠١٧بتاريخ  

  .طلقة) ٢(د على سالح نارى طبنجة بالخزينة الخاصة وبداخلها عد
 شهد أنـه    / نقيب شرطة بقطاع األمن الوطنى     -هشام محمود إبراهيم    / وبسؤال  

عبد السالم محمد عبد السالم علـي صـالح         /  إلذن النيابة العامة بضبط المتهمين       نفاذًا
ختبـائهم  ا محـل    - حسبما دلته معلوماته     -أحمد محمد كامل سعيد الحرجاوى ، قصد        

بإطالق أعيرة نارية صوبه والقـوات المرافقـة       ففوجئ   ،   بإحدى المزارع بقرية اطفيح   
 النيران حتى توقـف مـصدر        مصدر له، فبادلت القوات إطالق األعيرة النارية صوب      

عز الدين أحمد عبد اللطيـف      / اإلطالق ، فتبين مقتل المتهمين المذكورين وكذا المتهم         
 ، -لـة العليـا    حصر أمن الدو٢٠١٧  لسنة ٧٦٠ م المطلوب ضبطه فى القضية رق -

طلقة مـن ذات  ) ٢٥(د ، عد" بنادق آلية"وعثر بحوزة المتهمين على ثالثة أسلحة نارية     
  .فوارغ ألعيرة نارية ، عبوتين مفرقعتين) ٩(، عدد عيار األسلحة

   نقيب شرطة بقطاع األمن الوطنى -محمد مصطفى قدري / وبسؤال 
تها تحرياتـه مفادهـا      وردت إليه معلومات أكد    ٢٣/١١/٢٠١٧شهد أنه بتاريخ    

  طـاق قريـة   ختباء مجموعة من قيادات حركة لواء الثورة بأحد العقارات المهجورة بن          ا
  محافظة البحيرة والمتخـذة كمقـر تنظيمـى إليـواء         . رون  التوحيد بمركز وادى النط   

عناصر التنظيم الهاربة وتصنيع العبوات المفرقعة فانتقل رفقة القوة الالزمة إلى محـل             
   المتهمون بإطالق األعيرة النارية صوبه والقـوات فتبـادلوا         هاالقتراب بادر تواجدهم وب 

 جثـامين األول  ةإطالق األعير النارية حتى توقف مصدر اإلطالق وتبين له وجود ثالث          
  خزينـة للمتهم يحيى أحمد يحيى عبد الحليم عثر بجواره على بندقية آلية مثبـت بهـا                

 طلقة ، والثانى للمـتهم محمـد   ١٥ا عدد  طلقات وأخرى معكوسة بداخله  ٧تحوى عدد   
  شعبان عويس عبد الهادى وبجواره بندقية آلية بلجيكى مثبت بها خزينة بـداخلها عـدد          
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 مم  ١٢ طلقة ، والثالث للمتهم محمد نادر أحمد فتحى وبجواره فرد خرطوش عيار              ١٢
 أظـرف فارغـة    ٧ى عثر على عدد     ات العيار وبتفتيش المقر التنظيم     طلقات من ذ   ٨و

 مقذوفات نارية ومبلغ مالى وبطاقة رقم قومى خاصة بـالمتهم         ٩لطلقات آلية وكذا عدد     
 مـم وكميـة مـن األدوات        ٩ طلقات عيار    ٧الثانى وباستكمال تفتيش المقر عثر على       

 إلذن النيابـة    نفـاذًا  ١٨/١/٢٠١٨والمواد مما تستخدم فى تصنيع المفرقعات، وبتاريخ        
بد الرحمن محمد رشيدى بمحل إقامته وبتفتيشه عثـر        ع/ العامة تمكن من ضبط المتهم      

  .على محررات تنظيمية
 شهد  - مقدم شرطة بقطاع األمن الوطنى       -محمود أحمد عبد الخالق     / وبسؤال  

 إلذن النيابة العامة بتفتيش المقر التنظيمى الكـائن بزمـام           نفاذًا ٨/٤/٢٠١٧أنه بتاريخ   
الدلنجات بمحافظة  شرطة  اوية دائرة مركز    قرية اإلمام الغزالى بمنطقة البستان الصحر     

طالق أعيرة ناريـة    إالبحيرة؛ انتقل إلى المقر وبرفقته قوة من الشرطة وآنذاك فوجئوا ب          
صوبهم ، فبادلت القوات إطالق النيران حتى توقف مصدر اإلطالق ، فتبـين وجـود               

اوره بندقية آليـة  أبو الفتوح عبد الفتاح عبد العظيم البشبيشى يج       / جثمانين األول للمتهم    
إسالم علي علـي الـسيد      / م بالخزينة الخاصة بها ، والثانية للمتهم        ٣٩ × ٧,٦٢عيار  
  بنـادق آليـة   ) ٤( بالخزينة الخاصة بها ، كما عثر بالمزرعة على عدد           يجاورهالمولد  

FN     خزينة لذات البنادق ، طبنجة ماركـة       ) ١١(م وعدد   ٣٩×٧,٦٢ بندقية ماركة عيار
  وكهربيـة  ، ثالث ، كمية كبيرة من الذخائر ، أدوات ومواد كيميائيـة           مم  ٩ستار عيار   

  . قنابل يدوية تستخدم فى تصنيع المفرقعات F1ومعملية 
أحمد عبد العظيم   / وبسؤال ياسر عبد الحكيم قنديل عباس شهد باستئجار المتهم          

رض الدمليجى وحدة سكنية بعقار مملوك له مكون من ثالثة أدوار مقام على قطعـة األ              
 مركز السادات وذلك لمدة تربو      - بالمنطقة األولى من مشروع ابنى بيتك        ١/ج٣٦رقم  

 ، ثم توسط األخيـر بينـه وأحـد          ٢٠١٦عن عام ونصف العام حتى شهر يوليو لعام         
معارفه يدعى على قنديل فى استئجار العقار بالكامل فى الفترة من شهر يوليـو لعـام                

 من يدعيان على ، معاذ واللذين ادعا المـدعو   سكنه خاللها  ٢٠١٧ وحتى أبريل    ٢٠١٦
   اتـصل علمـه بـضبط مـواد    ٨/٤/٢٠١٧على قنديل بكونهما مساعديه؛ وأنه بتاريخ      
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  مفرقعة وخرائط بالوحدة السكنية الكائنة بالدور الثانى بالعقار المملوك لـه فـى فتـرة              
بد العظـيم    من قبل المدعو على قنديل وأنهى بوقوفه على كون المتهم أحمد ع            استئجاره

   .خوانالدمليجى من أعضاء جماعة اإل
وحيث تم ضم عدد من القضايا الخاصة بالوقائع التى ارتكبها أعضاء الجماعـة             

  .والمبينة بمحضر التحريات وتبين من االطالع عليها
   شـهدت بأنهـا    - شقيقة زوجة المتوفى     -رضوى محمد حامد العتال     / بسؤال  

ناهى إلى سمعها دوى إطالق أعيرة نارية فهرعـت  حال تواجدها بمسكن المجنى عليه ت  
الستبيان األمر من نافذة المسكن ، فشاهدت المجنى عليه ملقى أرضا مضرجا بدمائـه              
بعد استهدافه من قبل مجهولين أبصرتهما يفرون من محل الواقعـة مـستقلين دراجـة               

  .نارية 
ـ   - زوجة المتوفى    -إيمان محمد حامد العتال     / وبسؤال   ضمون مـا    شهدت بم

          اشهدت به سابقتها وأضافت بوجود صفحات بمواقع التواصل االجتماعى نشرت أخبار 
  .بيةرهال على أن المجنى عليه قد جرى رصده واستهدافه من قبل حركة حسم اإللتد

   شـهد أنـه    - شقيق المتوفى    -محمود محمد الغريب محمود الزينى      / وبسؤال  
ه باستهداف شقيقه، وأضاف باتهامـه لعناصـر        ورد إليه اتصاال هاتفيا من مجهول أبلغ      

 بارتكاب الواقعة لكون المجنى عليه كـان  خوانبية التابعة لجماعة اإلرهاحركة حسم اإل  
 دائم مساعدة الشرطة والجيش بإمدادهم بمعلومات عن تظـاهرات عناصـر تلـك الجماعـة ،          

جتمـاعى   لمنشورات بصفحات التواصـل اال  برؤيتهوأن المجنى عليه سبق وأن أخبره       
حداها صورة المجنى عليـه محاطـة بـدائرة    إ تتداول خوانبصفحات تابعة لجماعة اإل  

 حمراء وتطالب بإهدار دمه لمساعدته لجهاز الشرطة فى القبض علـى عناصـر الجماعـة ،               
وأنه تبين فى أعقاب استهدافه صدور بيان مفاده إعالن حركة حسم مسؤوليتها عن قتل              

  . بدعوى القصاص منه هشقيق
 شـهد   - شـقيق المتـوفى      -ماهر محمد الغريب محمـود الزينـى        / وبسؤال  

  .بمضمون ما شهد به سالفه 
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 - على سبيل االستدالل     -محمود محمد محمد الغريب محمود الزينى       / وبسؤال  
ا متـوجهين السـتقالل   م أمام محل إقامته- المجنى عليه - تواجده رفقة والده هقرر بأن 

دوم شخصين مجهولين ملثمين مستقلين دراجة نارية استقرا        سيارته األخير، تالحظ له ق    
فالتفـت  " يا زينى "وقوفًا بجانب من الطريق حتى هبط رديف السائق ونادى على والده            

 - مـسدس  -لندائه ، فباغته بإطالق أربعة أعيرة نارية صوبه مستخدما سالحا ناريـا             
ه والذا الجـانى ورفيقـه      ئامدسقط صريعا مضرجا ب   فكان بحوزته ، فاستقرت بجسده      

  .بالفرار
 ٢٠٨٤مسعود حسن األمير ، موضـوع القـضية         / واقعة قتل الخفير النظامى   

   إدارى مركز دمياط٢٠١٧لسنة 
 حال تواجـده    ٢٧/٣/٢٠١٧وبسؤال السيد منصور محمد عمر شهد أنه بتاريخ         

ر  دائرة مركز دميـاط ، أبـص  -عزب النهضة / بإحدى المقاهى الكائنة بطريق دمياط  
  ا أربعـة  ميتين يـستقله   دراجة نارية وتتبعه دراجتـين نـار       المجنى عليه حال استقالله   

   أطلق رديف إحدى هـاتين الـدراجتين صـوب المجنـى          حتى ن اقتربوا منه  إأشخاص ، وما    
  كان بحوزتـه عليـه فأسـقطه      " بندقية خرطوش  "عيارا ناريا مزدوجا من سالح ناري     
بندقيـة  "بعيار آخر مزدوجا من سالح نارى آخـر        أرضا فأعقبه رديف الدراجة الثانية      

  حوزته ، ثم الذوا جميعا بالفرار ، فهرع وبعض األهالى إلسعاف المجنـى            " خرطوش
  .عليه ونقله إلى المستشفى

 -حال تواجده بـالمقهى     بأنه  وحيد جمعة عثمان محمد الصديق شهد       / سؤال  بو
ى سمعه دوى إلطـالق أربعـة        بمحيط حدوث الواقعة ، تناهى إل      ة الكائن -محل عمله   

ة فاستطلع األمر فشاهد المجنى عليه ملقى أرضا مـضرجا بدمائـه            بعأعيرة نارية متتا  
 منهما شخصين وبحوزة الرديفين سالحين نـاريين        وأبصر دراجتين ناريتين يستقل كلٌّ    

  .يلوذان من محل الواقعة " بندقيتين خرطوش"
نه حال تواجده بالحانوت خاصـته      الخطيب محمد رشاد النشار يشهد أ     / وبسؤال  

 وعقب أن تناهى إلى سمعه دوى إطالق أعيرة نارية أبـصر  - بمحيط حدوث الواقعة   -
  المجنى عليه ملقى بالطريق العام مضرجا بدمائه وبجواره دراجتـه الناريـة ، فهـرع            
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بأن أحد مرتكبى الواقعة هو نجل لمن يـدعى  "إلسعافه وسأله عن محدث إصابته فأبلغه      
وأردف باعتياد المجنى عليه المرور بـالطريق       " ابن الشيوخى ضربنى  " قائالً"وخى  الشي

  .محل حدوث الواقعة فى ذات الوقت متجها إلى عمله 
  .على حسن على  أبو العيلة شهد ذات مضمون ما شهد به سالفه/ وبسؤال 
 يوسف شهد بأنه حال سيره مستقالً سـيارته         محمود الحسينى الحسين  / وبسؤال  

بالطريق محل حدوث الواقعة ، أبصر المجنى عليه ملقى أرضـا           " ميكروباص"جرة  األ
  بالطريق العام مضرجا بدمائه فهرع وآخرين إلسعافه ونقله بسيارته للمستـشفى ، ثـم             

   قبـل دخولـه إلـى    -بأن المجنى عليه أخبره     " أحمد عارف / التالى  "وقف من الشاهد    
  .معاذ زكريا الشيوخى وآخرين/ متهم  بأن محدث إصابته هو ال-غرفه العمليات 
أحمد عارف محمد مصطفى شهد بأنه عقب دخـول المجنـى عليـه             / وبسؤال  

محـدث  عن  مستشفى دمياط العام بنزيف فى الفخذين والذراع األيسر عمدا إلى سؤاله            
  .معاذ زكريا الشيوخى وآخرين/ إصابته فأبلغه بأنه المتهم 

  .مان شهد بذات مضمون ما شهد به سالفيهالسعيد سليالسعيد رمضان / وبسؤال 
مدحت عبد اهللا حسن األمير، محمد عبد اهللا حسن األمير شهدا بأنـه             / وبسؤال  
ا من بعض رواد المقهى الكائنة بمحل حدوث الواقعـة بـسبق رصـد              منمى إلى عمله  

معـاذ الـشيوخى   / مسعود عبد اهللا حسن األمير من قبل المتهم  / شقيقهما المجنى عليه    
  .رين بغية استهدافهوآخ

مصطفى كامل حسين عبد الفتاح غنيمة باستقباله المجنى عليـه لـدى     / وبسؤال  
 فى حالة سيئة ، مصابا بثالثة جروح تهتكيـة وكـسر     -وصوله لمستشفى دمياط العام     

مضاعف بالساق اليسرى وثالثة جروح تهتكية أخرى بالفخذين األيسر واأليمـن وكـذا     
  جه لثالثة أجسام بالستيكية من جسد المجنـى عليـه لبقايـا           ابالساعد األيسر، واستخر  

  .طلقات خرطوش
محمد عادل وهبة ، أيمن     : واقعة استهداف كمين مدينة نصر ومقتل الضابطين      

حاتم عبد الرحيم ، وأمين الشرطة شعبان محمد عبد الحميـد ، موضـوع القـضية رقـم                  
  . إدارى مدينة نصر ٢٠١٧ لسنة ١٠٧٩٩

 مجند بمعسكر تشكيالت وقوات أمـن       -حى  يلد أحمد مص  محمود محم / بسؤال  
" المـستهدف " وحال تواجده بخدمة القول األمنى       ١/٥/٢٠١٧ شهد أنه بتاريخ     -القاهرة  

  ا معـة إلدارة قوات أمن القاهرة التى كان يستقلهـ المكون من سيارتين أحدهما تابع-
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ستقلها ضابطى شـرطة    مجندين وأمين شرطة واألخرى تابعة إلدارة الطرق والمنافذ ي        
- أثناء توقفهما بمحيط ميدان أحمـد زكـى          -أحدهما نظامى وبرفقتهما أمينى شرطة      

خر على جانب الطريق وترجل بعض أفـراد        مدينة نصر ، واصطفاف الواحدة تلو اآل      
   بمحاذاتهما سيارتين مالكى ذات زجاج ملون مـانع للرؤيـة أحـدهما          تالخدمة ، توقف  

ى اللون وترجل من كل واحدة منهما أربعة ملثمـين تعلـو         رصاص" كيا سيراتو "ماركة  
  رؤوسهم كشافات إضاءة وبحوزتهم أسلحة نارية آلية بينما ظـل سـائقوها بالـداخل ،              

  منهـا  وأطلق الملثمون صوبهم وابالً مـن األعيـرة الناريـة قاصـدين قـتلهم فأصـيب بعيـار                
باقون وتمكن أحـد  بقدمه اليسرى بينما لقى ضابطان وأمين شرطة مصرعهم وأصيب ال    

ار لعقار مجاور تحت اإلنشاء فلحقه أحد المهاجمين ثم         رمن الف " الشاهد التالى "المجندين  
عاد واستولى على تسليح مجندى الخدمة من بندقيتين آليتين وثالثة خرطوش وكمية من             

  .ذخائرهم ثم الذوا عقب ذلك بالفرار مستقلين سيارتهم
 مجند بقوات أمن القـاهرة بمعـسكر   -ل  إسالم فضل عبد السالم فض    / وبسؤال  

  نه وحـال تواجـده بخدمـة القـول    أ من فة شهد بمضمون ما شهد به سال -التشكيالت  
 المستهدف ، وأضاف أنه عقب تناهى سمعه لصوت إطالق األعيرة الناريـة             -األمنى  

وإصابته بعيار منها بقدمه اليسرى عمد إلى االختباء بإحدى العقارات الكائنـة بمحـيط              
مكان بالقفز إلى مخزنها مما أصابه بكسر بالقدم اليمنى ، وأضاف أنه عقب اسـتقرار              ال

  الوضع عاد إلى موقع خدمته وتحفظ على تـسليح ضـابطى وأمـين شـرطة عقـب                
وعلم من مجنـدى الخدمـة المـصابين باسـتيالء          "  سالح آلى  -طبنجتين  "مصرعهما  

  .المهاجمين على أسلحتهم األميرية
محمود السيد إسماعيل مجند بقـوات أمـن القـاهرة شـهد            عبد اهللا   / وبسؤال  

 المستهدف ، وأضـاف     -بمضمون ما شهد به سالفيه حال تواجده بخدمة القول األمنى           
بتواجده داخل إحدى سيارتيه إبان إطالق المهاجمين لألعيرة النارية صـوبها فأصـيب          

ء من وفيات ومـصابين  بقدمه اليمنى مما أفقده الوعى وعقب إفاقته تبين ما خلفه االعتدا   
  .بأفراد القوة األمنية فبادر باإلبالغ
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أحمد السيد عبد السالم السيد شهد أنـه حـال تواجـده ظهـر يـوم                / وبسؤال  
   الكائن بجوار السكة الحديد بـالقرب مـن مقـابر       - بالحانوت محل عمله     ٧/٧/٢٠١٧

ـ       -الشيخ مصلح    ا رجـال   تنبه لدوى إطالق عيار نارى على مقربة منه ، فأبصر حينه
 ق منه عيارين صـوب المتـوفى اسـتقرا برأسـه ؛           لأط" مسدس"مترجال محرزا سالحا ناريا     

  فسقط األخير أرضا مضرجا بدمائه ، بينما الذ األول بالفرار مستقال دراجـة بخاريـة              
خرين صوب األهالى لما حاولـت      آانتظره بها آخر كان برفقته ، بعد أن أطلق عيارين           

وإذ قصد المتوفى عقب ذلك ؛ تبينه مصابا برأسه         . ا دون جدوى    اللحاق بهما لضبطهم  
  .مرتكبى تلك الواقعة من فعلهما إلى قتله قصد وكذا بيسار صدره ، وقد عزا 

شهد بمضمون ما شهد بـه سـابقه بـشأن    عطية  رجب شعبان عطية    / بسؤال  و
لى عـن   سماعه لدوى إطالق األعيرة النارية وفرار مرتكبى الواقعة بعـد ردع األهـا            

  محمد إبراهيم عزازى شـريف عويـضة      / وبسؤال. ا بإطالق أعيرة صوبهم     ممالحقته
شهد بمضمون ما شهد به سابقه بشأن سماعه لدوى إطالق األعيرة النارية وقد أبـصر               

  .بعدها والده المتوفى أرضا مضرجا بدمائه
 رئيس وحدة مباحث مركز شرطة شربين       –أحمد حسين   / واقعة مقتل الضابط    

  . المنصورة  مركز جنايات٢٠١٧ لسنة ١٠٨١٥ضوع القضية رقم مو
   شهد – مساعد شرطة بمركز شربين      -أحمد رمضان السيد رمضان     / وبسؤال  

ـ /  وبرفقته الرائـد     - ١٤ب   / ٨٧٩٨ الرقمية   -أنه حال قيادته لسيارة الشرطة         دأحم
  العمـل بمركـز شـرطة شـربين ومرورهمـا         حسين سيد أحمد متوجهين إلى مقـر        

 بإطالق أعيرة نارية كثيفة صوب      ى فوجئ اومطبات االصطناعية بناحية قرية بد    حد ال بأ
  .السيارة من الناحية اليمنى من قبل مجهولين ما أدى إلى حدوث إصابتهما

هى إلـى   شهد بأنه حال تواجده بمسكنه تناعبد اهللا خالد الحسينى أحمد  / وبسؤال  
تبين قيام رديف سائق إحدى الدراجات      سمعه دوى إطالق أعيرة نارية فاستطلع األمر ف       

  النارية بإطالق أعيرة نارية باستخدام سالح آلى صوب أحد سيارات الشرطة مـا أدى             
  كبـى تإلى توقفها وحدوث إصابة مستقليها جراء تلك األعيرة ، فـى حـين تمكـن مر            

  .الواقعة من الفرار
ام منزلـه   محمد عبد المنعم رمضان رمضان شهد بأنه حال تواجده أم         / وبسؤال  

  .سمع دوى إطالق أعيرة نارية ثم أبصر دراجة نارية بجوار سيارة الشرطة
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أحمـد  / بهاء سعد محمد أبو الخير والمجند       / واقعة الشروع فى مقتل العقيد      
  .جنايات قسم دمياط ٢٠١٧ لسنة ٨٦٠٣خالد محمد الدسوقى، موضوع القضية رقم 

 مدير إدارة تـأمين الطـرق        عقيد شرطة  - سعد محمد أبو الخير      ءبها/ بسؤال  
   م حال مغادرته مـسكنه قاصـدا       ٢٠/٨/٢٠١٧ شهد أنه بتاريخ     -بمديرية أمن دمياط    

 فوجئ بأحد األشـخاص     -أحمد خالد محمد    / عمله مستقالً سيارة الشرطة قيادة المجند     
  أطلـق صـوبهما أعيـرة ناريـة قاصـدا قتلهمـا           " بندقية آليـة  "حائزا لسالح نارى    

 ، فبادله إطالق األعيرة النارية إلى أن فر مطلـق األعيـرة الناريـة             فأحدث إصابتهما   
  . هاربا بواسطة دراجة نارية قادها آخر رفقته

 مجند شرطة بإدارة تامين الطرق بـدمياط       -أحمد خالد محمد الدسوقى     / بسؤال  
  بهـاء /  شهد بمضمون ما شهد به سالفه ، وأضاف أنه عقـب اصـطحابه العقيـد                 -

 مستقالن سيارة الشرطة قيادته ، فوجئ بأحد        - أى األخير    -مام مسكنه   أبو الخير من أ   
يطلق منها أعيرة نارية    " بندقية آلية "األشخاص يقف أمام السيارة وبحوزته سالح نارى        

صوب السيارة فأحدث إصابتهما وتمكن العقيد بهاء أبو الخير من الدلوف إلـى خـارج     
  .الجانى السيارة مطلقًا بعض األعيرة النارية صوب 

 شهد بأنه تناهى إلـى سـمعه دوى         -رائف محمد رفعت أحمد أحمد      / وبسؤال  
إطالق أعيرة نارية فخرج الستبيان األمر من شرفة مسكنه فتبين وجود شخص يطلـق              

  .أعيرة نارية من سالح نارى بندقية آلية صوب المجنى عليهما ثم فر هاربا 
يوسـف  / طية عبد السميع والمجند ضياء الدين ع  / واقعة الشروع فى قتل اللواء      

  . جنح مركز طلخا٢٠١٨ لسنة ١١٧٠ نوح، موضوع القضية رقم  يوسفسامى
 - لواء شرطة بمديرية أمن الدقهليـة        -ضياء الدين عطية عبد السميع      / بسؤال  

 بالطريق الذى اعتـاده سـلفًا   - ٩/١/٢٠١٨ عصر يوم    -شهد أنه إبان عودته لمسكنه      
  رة مرورا بكوبرى طلخا وانتهاء بـشارع مدرسـة الزراعـة          بدءا من جامعة المنصو   

رفقـة  "  ٥٧٥٨  /١٣ ب" بطلخا محافظة الدقهلية ، حال استقالله لسيارة الشرطة رقم          
  قائدها الشاهد الثانى؛ تنبه لدوى إطالق أعيرة نارية أصابت يمين الـسيارة ؛ فأبـصر              

حدهما بينما يحرز اآلخر سـالحا  حينها اثنين توقفا أمام السيارة بدراجة بخارية يقودها أ     
 بمبادلتهمـا إطـالق النيـران ؛ الذا         وإذ أخرج سالحه األميرى وهم    " بندقية آلية "ناريا  

  .وقد عزا قصد مرتكبى تلك الواقعة من فعلهما إلى محاولة قتله. بالفرار 
 مجند بقوات األمن بطلخا بمديرية أمـن        -يوسف سامى يوسف نوح     / وبسؤال  

  .شهد بمضمون ما شهد به سابقه -الدقهلية 
عصام صبرى متولى والشروع فى قتل أخرين من أفـراد          / اقعة قتل المجند    و

  . إدارى قسم ثان الفيوم ٢٠١٧ لسنة ٣٠٢٤الشرطة موضوع القضية رقم 
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  جمعة حسن محمد مسعود رقيب أول شـرطة بـإدارة قـوات األمـن          / بسؤال  
  رفقـة المجنـى   ) ١٢ب   / ٤٨١١(رقمية   شهد بأنه وحال استقالله لسيارة الشرطة ال       -

  عليهم لتأمين نقلهم وتوزيعهم على محال خدمتهم وإبان عودتهم إلـى معـسكر قـوات              
  األمن ومرور السيارة استقالله بالطريق الدائرى قادما من ميدان كيمان فـارس متجهـا   
إلى مركز إطسا فوجئ بإطالق مجموعة من األشخاص وابالً من األعيرة النارية مـن              

التجاه األيمن للسيارة على مسافة تقارب الثالثون مترا من أسلحة نارية أبـصر منهـا          ا
بندقية آلية مستترين بمدخل بيت بين الزراعات مما أسفر عن وفـاة مجنـد الـشرطة                
عصام صبرى متولى وإصابة مجندى الشرطة محمود جمال محمد وإبراهيم عبد الفتاح            

وف على مواصفات مرتكبـى تلـك       قمن الو محمد وشريف الجارحى حافظ ولم يتمكن       
  .الواقعة 

   مجند شرطة بفرق األمن بـالفيوم -محمود صبرى محمد عبد الجليل     / وبسؤال  
  . شهد بمضمون ما شهد به سالفه-

   مجند شـرطة بقـوات     - سنة   ٢٢ -محمود جمال محمد عبد الحميد      / وبسؤال  
سكر قوات أمن   جهين إلى مع  ه لسيارة الشرطة متو   لال استقال  شهد بأنه وح   -أمن الفيوم   

الفيوم عقب إنهائهم خدمة االرتكاز األمنى حدثت إصابته بالساعد األيمـن ومنتـصف             
  خرين من مرافقيه من أعيرة نارية على نحو       عد األيسر وكذا توفى مجند وأصيب آ      السا

  .ما شهد به سالفاه 
   شـهد  – مجند شرطة بقـسم أول الفيـوم         -شريف الجراحى حافظ    / وبسؤال  

وث إصابته بمنتصف الساعد األيسر من جراء أعيرة نارية على نحو ما شهد بـه                بحد
  .سالفه 

واقعة انفجار عبوة مفرقعة بمحيط مركز تدريب الشرطة بطنطا ومقتل المجنى           
 ٢٠١٧ لـسنة    ١١٥٤٢عليه محمد أحمد مصطفى نوفل وآخر موضوع القضية رقم          

  جنح مركز طنطا
ن شرطة بمديرية أمن الغربية بأنه وفـى        هشام السعيد أحمد يوسف أمي    / بسؤال  

   وحال استقالله الـسيارة    ١/٤/٢٠١٧تمام الثانية وخمس وخمسين دقيقة ظهرا من يوم         
  هشام عبد العزيز الجيار ووالدته فاطمة فوزى حمودة واستقرارهم بها         / قيادة المصاب   

  بـدوى أمام مركز تدريب الشرطة بمركز دمياط منتظرين خروج كريمة األخير تفاجأ            
  .حدث أصابته ومرافقيه أانفجار 
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  .فاطمة فوزى حمودة شهدت بمضمون ما شهد به سابقها / وبسؤال 
 مساعد شرطة ثـان بمركـز   – عبودى نمحمد أبو الفتوح عبد الرحم   / وبسؤال  

 وحـال   ١/٤/٢٠١٧شرطة كفر الزيات شهد بأنه قرابة الساعة الثالثة مساء من يـوم             
ميـاط سـمع دوى انفجـار أحـدث         الشرطة بمركز د  خروجه من بوابة مركز تدريب      

  .صابتهإ
 أمين شرطة بقسم مرور المحلة شـهد        –إبراهيم ذكى شمس مرزوق     / وبسؤال  

  .بمضمون ما شهد به سابقه 
 أمين شرطة ثان بقسم أول طنطـا شـهد          –رشاد عبد المولى شريف     / وبسؤال  

  .بمضمون ما شهد به سابقيه 
 أمين شرطة ثالث بإدارة الحماية المدنية       – وحيد جابر حسين الكوهى   / وبسؤال  

  . شهد بمضمون ما شهد به سابقيه –
 أمين شرطة بـشرطة النجـدة   – ٣٧ السن –عادل عبد الحميد جمعة    / وبسؤال  

 شهد بمضمون ما شهد به سابقه وأضاف بتلف دراجته الناريـة مـن جـراء            –بطنطا  
  .االنفجار 

ب شرطة أول بمركز شرطة زفتـى   رقي–سعيد على السيد سيد أحمد   / وبسؤال  
اف بأن مصدر االنفجار كان بالجهة المقابلـة        ض شهد بمضمون ما شهد به سابقيه وأ       –

  .لبوابة مركز التدريب 
   أمين شرطة بمركز تدريب قـوات      –إبراهيم سالم محمود الشرقاوى     / وبسؤال  

مله فـى    وحال تواجده بمحل ع    ١/٤/٢٠١٧ شهد بأنه فى الثالثة من مساء يوم         -األمن  
حراسة بوابة مركز التدريب سمع دوى انفجار أمام البوابة أحدث إصابة العديـد مـن               

  .ين بمحيط االنفجار دالمتواج
   شهد بمضمون  –اعد شرطة بمركز طنطا     سبيومى محروس نصار م   / وبسؤال  

ما شهد به سابقيه وأضاف بأن مصدر االنفجار كان من جهة دراجـة ناريـة متوقفـة                
  .ل لبوابة مركز التدريب باالتجاه المقاب

 مندوب شرطة بمباحث تمـوين    –أحمد عبد الغنى إبراهيم عوض اهللا       / وبسؤال  
  . شهد بمضمون ما شهد به سابقه –المحلة 
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 عريف شـرطة بمباحـث      –على عبد اللطيف على أبو العال الحوالة        / وبسؤال  
  . به سابقيه  على سبيل االستدالل قرر بمضمون ما شهد–األموال العامة بالغربية 

ة بجسر السويس ومقتل المجنـى      تفجير عبوة مفرقعة بإحدى سيارات الشرط     
 جـنح  ٢٠١٧ة ن لس٢٥٠٢٤رقم ميع موضوع القضية ــعيد راغب عبد الس  / عليه

  .عين شمس
 نقيب شرطة باإلدارة العامة لألمـن       –أحمد على محمد على حجازى      / بسؤال  و

 وحال اسـتقالله مدرعـة الـشرطة        ٢٨/١٠/٢٠١٦ شهد بأنه ظهيرة يوم      –المركزى  
 ويوسـف  ،جمعة عيد محمـد    : دين كل من    ـه المجن ـورفقت ٧٢٨٦ / ١٣ ية ب مالرق
 أحمد عبد الحميد عمـار      ، زكريا سالمة عبده     ،سماعيل أحمد   إ خليل   ،حسب اهللا    عيد

  وانتظامهم وسيارتين أخريين بالقول األمنى المار بمنطقة شارع جسر الـسويس تفاجـأ          
 كا تسبب فى وفاة المجنـى عليـه       ،لحق تلفيات بالمدرعة محل استقالله      ر أ بدوى انفجا 

سالم محمد محمود حال تصادف مرورهمـا بمحـيط         إعيد راغب عبد السميع وإصابة      
  .االنفجار 

ر ك مجند بقطاع األمن المركزى معـس      –وبسؤال يوسف عيد حسب اهللا عرفات       
  .  شهد بمضمون ما شهد به سابقه–الشهيد مصطفى شميس 

 مجند بقطاع األمـن المركـزى معـسكر         –وبسؤال زكريا سالمة عبده حسين      
  . شهد بمضمون ما شهد به سابقيه –الشهيد مصطفى شميس 

 مجند بقطاع األمن المركزى معسكر الـشهيد        –وبسؤال جمعة عيد محمد على      
  . شهد بمضمون ما شهد به سابقيه –مصطفى شميس 

ند بقطاع األمـن المركـزى معـسكر         مج –وبسؤال خليل إسماعيل أحمد كامل      
  . شهد بمضمون ما شهد به سابقيه –الشهيد مصطفى شميس 

ـ      –وبسؤال أحمد عبد الحميد عمار عمر        كر س مجند بقطاع األمن المركـزى مع
  . شهد بمضمون ما شهد به سابقيه –الشهيد مصطفى شميس 

 أحمد عبـد الـرؤوف أحمـد        ،وبسؤال كل من محمد يسرى عبد العزيز الدش         
ـ           ،الجيزاوى   زى شـهدوا   مختار محمد رضا عبده ماضى مـن قـوات األمـن المرك

   .بمضمون ما شهد به سابقوهم
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سالم عيد محمـد محمـود شـعبان شـهد بأنـه فـى ظهيـرة يـوم             إوبسؤال  
" عربة كـارو  "عيد راغب عبد السميع     /  وحال استقالله والمجنى عليه      ٢٨/١٠/٢٠١٦

ار عبوة ناسفة بالقرب منهما أحدث إصـابته      تفاجأ بانفج  ،بشارع جسر السويس    مرورا  
  .ووفاة المجنى عليه 

واقعة استهداف أفراد المرور األمنى بمنطقة بهتيم بعبوة مفرقعـة موضـوع            
  . إدارى قسم ثان شبرا الخيمة ٢٠١٧ لسنة ٣٠٣١القضية رقم 
 – مجند شرطة بمعسكر قوات األمن بشبرا        –محمد محمود محمد على     / بسؤال
 وحال اسـتقالله    ، ونحو الساعة التاسعة والنصف مساء       ٢٥/٣/٢٠١٧يخ  شهد أنه بتار  

 وحـال سـلوكهم الطريـق    ،وأفراد القوة األمنية سيارتى شرطة لمتابعة الحالة األمنية       
 حدث انفجار أدى إلـى  ،الدائرى المار بمنطقة بهتيم فى اتجاهه صوب محافظة الجيزة       

الحاجز الخرسـانى بجانـب      يار جزء من   وانه ،م زجاج السيارة التى كان يستقلها       تهش
  .الطريق 

 نقيب شـرطة بـإدارة      –وبسؤال كل من طارق عبد المنعم عبد الهادى حمودة          
 ناصر عبـد  ، وأفراد الشرطة أحمد عيد شحات على      –تأمين الطرق والمنافذ بالقليوبية     

فايد  ، أحمد شحات أحمد متولى      ، محمد مصطفى أنور عبد القادر       ،الحميد عبد الجواد    
 محمد سـعيد منـدوه سـليمان    ، أشرف صابر إمام سليمان ،شفيق عبد الوكيل عوض  

 يحى سـيد غريـب      ، مسعد عبد الراضى السيد محمد       ، أحمد السعيد محمد على      ،جاد
  . مايكل عاطف فرج فانوس شهدوا بمضمون ما ردد به الشاهد األول ،محمد 

  والتقارير الفنية المرفقة ما أسفر عنه استجواب المتهمين وإجراء المعاينات 
 -بالتحقيقـات   -زكريا  فهمـى علـى الـشيوخى إبـراهيم     /  قرر المتهم    -١

 بتجمهـر رابعـة     خـوان معاذ زكريا الشيوخى لجماعـة اإل     / بمشاركته وولده المتهم    
 علم مـن    ،وبتجمهراتها التى تلت فضه بنطاق سكنه بقرية البصارطة بمحافظة دمياط           

 وعبد الـرحمن    ،اذ زكريا الشيوخى ومحمد حماد عبد العاطى        مع/ أعضائها المتهمين   
معاذ زكريا وأعـضاء  / النيلى والمتوفى محمد عادل بلبولة ؛ وأنهى بعلمه بتنفيذ المتهم       

 وعبده النيلى بقتل أحد أفراد الشرطة بمركز شـرطة        ، محمد حماد    خوانمن جماعة اإل  
  .دمياط بمنطقة عزب النهضة 
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بانضمامه لجماعـة    -بالتحقيقات   - عاطف خالد الزيات     بالل/  أقر المتهم    – ٢
التى تتـولى   " مجموعات العمل النوعى  " وعضويته بإحدى مجموعاتها المسماة      خواناإل

 وتلقيـه تـدريبات     ،عدائية ضد أفراد الشرطة بغرض إسـقاط الدولـة          عمليات  تنفيذ  
ود األميـر ؛    مسع/  وقتله وآخرين من أعضاء المجموعة المجنى عليه         ،عسكرية فيها   

  .وحيازته وإحرازه ألسلحة نارية وذخائرها 
هم عـاطف خالـد الزيـات لجماعـة         تيالً لذلك بانضمامه ووالده الم    صوأبان تف 

اعـة   تثقيفية وتربوية على منهاج الجم      وتلقيه فيها دروسا   ، وانتظامه بأسر فيها     خواناإل
/ المتهمـون   شارك وكـل مـن أعـضائها        ٢٠١٣وفى أعقاب الثالثين من يونيو عام       

 عبـد الـرحمن أبـو       ، معاذ زكريا الشيوخى     ،عاطف خالد الزيات وزكريا الشيوخى      
 وبتجمهراتها التى أعقبت فـضه      ، وآخرين منها بتجمهر الجماعة برابعة العدوية        اللهج

 لمجموعات سميت بالعمليات النوعية تتـولى       خوانبمدينة دمياط ؛ ولتأسيس جماعة اإل     
المؤسسات والمنشآت العامـة والكهربائيـة بغـرض إشـاعة          تنفيذ أعمال عدائية ضد     

 بنطـاق   ٢٠١٥الفوضى بالبالد وصوال إلسقاطها انضم إلحداها فى غضون أكتـوبر           
معاذ زكريا الشيوخى ضمت    / مدينة البصارطة محافظة دمياط وتولى مسئوليتها المتهم        

 ، الـشيوخى   أحمـد زكريـا  ،عبد الرحمن النيلى ومحمد حماد سليم   / خالفه المتهمين   
 عبـد الـرحمن   ،سالم حمادة إ إسالم محمد طلبة بدوى شهرته ،محمد الخضر عاصى   

 خالد فتحى فتحـى     ، حسن الزيات    ، محمد حسان الفار     ، رفعت أبو غزالة     ،أبو جاللة 
  .عوض والمتوفى عماد سامى فهيم الفأر 

ـ              / تهم  كما اعتمدت مجموعة العمل النوعى تلك فى تمويلها على ما أمدها به الم
معاذ الشيوخى من أسلحة نارية وذخائر حيث أمدا أعضائها بعدد خمـس بنـادق آليـه       

 خالد فتحى   ،رفعت أبو غزالة     ،عبد الرحمن النيلى    / وأربعة خرطوش حاذها المتهمون     
 وأنها اتخذت العديد مـن المقـرات        ين محمد عادل بلبولة وعماد سامى فهيم الفار؛       والمتوف

هم ذكر منها على ثالث وحدات سكنية كائنة بمدينـة البـصارطة ؛      التنظيمية لعقد لقاءات  
وعقار تحت اإلنشاء بقرية الدوحة ؛ ومزرعة كائنة بمنطقة الشيمة قريـة البـصارطة              

أمـن ألعـضائها     -اتخذت كمالذ    - بمحافظة دمياط    –وأخرى كائنة بقرية الرحمانية     
  .وإخفاء أسلحتهم وذخائرها 
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 العدائية التى ارتكبتها تلك المجموعة باسـتهداف        وأضاف أنه فى إطار العمليات    
أفراد الشرطة وآخرين من أعضائها المجنى عليه مسعود حسن األمير انتقاما منـه             قتل  

   وأوضح تفصيال لذلك بحضوره لقاء تنظيميـا       خوانبدعوى قتله أحد أعضاء جماعة اإل     
لبولـة  محمد عـادل ب   /  بمسكن عضو الجماعة المتوفى      ٢٠١٧فى غضون مارس عام     

   عبـد الـرحمن    ، محمد حماد عبد الغنـى       ،أحمد زكريا الشيوخى    / ضمه والمتهمين   
 محمـد حـسان     ، حسن الزيـات     ، عماد سامى الفار     ،عبد الرحمن أبو جاللة      ،النيلى
 محمد عادل بلبولة كلفهم خالله المـتهم معـاذ زكريـا الـشيوخى              ، خالد فتحى    ،الفار

هم وأعدوا لـذلك أسـلحة ناريـة بنـادق          اروباستهدافه ووضع لهم مخططا حدد به أد      
عبد /  لذلك وكالمخطط الموضوع سلفا تولى المتهم        نفاذًا و ،ن  يخرطوش ودراجتين آليت  

م القـابعين   لعجنى عليه حال رواحه إلى مـسكنه لـي        لى رصد تحركات الم   يالرحمن الن 
سـامى  عماد  / معاذ زكريا الشيوخى والمتوفى     / بمحيطه بقدومه نحوهم ليتولى المتهم      

 وبـاقى أعـضاء   – أي المـتهم  –ما النارية ؛ حال تواجده      هتحالفأر استهدافه بأسل  فهيم  
 حـال   لشد مـن أزرهـم    لالمجموعة على مقربة من منفذيها وبحوزتهم أسلحة بيضاء         

ـ         تن  وحـددوا يـوم     ،وا تنفيـذها    أفيذها وإلبصارهم المجنى عليه رفقـة آخـرين أرج
محدد للتنفيذ أعد المتهم معاذ زكريا الـشيوخى         موعدا للتنفيذ وفى اليوم ال     ٢٧/٣/٢٠١٧

 –ودراجتين ناريتين قادها    " بندقيتين خرطوش "  والمتوفى عماد الفار سالحين ناريين       ،
حسن حسن خالد الزيات ومن خلفهمـا محـرزى ألسـلحة الناريـة             /  والمتهم   –هو  

نـه بطريـق   يقنوا سلفا مرور المجنى عليـه م  أوانطلقوا جميعهم بهما إلى المكان الذى       
عزب النهضة دمياط وكمنوا له حال توجهه لعمله مستقال دراجته البخاريـة ؛ ومـا أن      

 ومن خلفه المتهم معـاذ     – أى المتهم    – به تعقبوه بدراجتهم وباقترابه منه       اأبصروه مار 
ها أرضـا  رية رشيه صوب قدمه فأسقطه من فوق زكريا الشيوخى أطلق األخير أعيرة نا     

عماد الفار بعيار آخر أصـاب المجنـى        / تبعه المتهم   أين بقدمه و  وأمطره بعيارين آخر  
  .ف فأحدثوا ما به من إصابات والذوا بالفرار لعليه من الخ

 بقتله وآخرين عمـدا   – بالتحقيقات   –حسن حسن خالد الزيات     /  أقر المتهم    – ٣
  .مسعود عبد اهللا حسن األمير  /  عليهرقيب الشرطة المجنى



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠١٨ سنة یونیة ٢٠ فى )تابع( ١٣٩ العدد – الوقائع المصریة

 

٦٤

معـاذ زكريـا    /  ولعالقته بـالمتهم     ٢٠١٦ أنه فى بداية عام      كلوأبان تفصيالً لذ  
محمد عادل بلبولة قيادة مجموعة مـن أعـضاء         / الشيوخى وقف على توليه والمتوفى      

دمياط تتولى تنفيذ أعمال عدائية ضد رجـال         بمنطقة البصارطة بمركز   خوانجماعة اإل 
من محمد النيلـى     عبد الرح  ،زكريا الشيوخى   /  المتهمين   الشرطة ضمت فى عضويتها   

 ، محمد حـسان الفـار       ، نجم الدين عياد     ،بالل عاطف الزيات    " عبده النيلى "وشهرته  
 إسالم حمادة   ،" عبده أبو جاللة    "  عبد الرحمن أبو جاللة وشهرته       ،خالد فتحى عوض    

 ، محمد حمـاد عبـد الغنـى    ، أحمد زكريا الشيوخى     ، محمد الخضر عاصى     ،بدوى  
 وأن تلـك  ، المتـوفى عمـاد سـامى الفـار     ، على الصياد ،رفعت رفعت أبو غزالة   
محمد / منا لها ذكر من بينها الوحدة السكنية خاصة بالمتوفى          آالمجموعة اتخذت مالذا    

؛ ومزرعـة كائنـة بقريـة       " رطوشاآللية والخ " عادل بلبولة وإخفاء األسلحة النارية      
  .يوخى  معاذ الش،عبد الرحمن النيلى / ة دبرها المتهمين مناالرح

 فى غـضون شـهر      –وأضاف أنه وللمالحقة أعضاء تلك المجموعة أمنيا علم         
مسعود حسن األمير لتوليه    /  باتفاقهم على استهداف فرد الشرطة       – ٢٠١٦مارس عام   

بالل عـاطف  /  انتقل والمتهم    ٢٣/٣/٢٠١٧ضبط عدد من أعضاء الجماعة ؛ وبتاريخ        
معـاذ  / لبصارطة حيث أبصر المتهمين     الزيات إلى محيط مقابر دفن الموتى بمنطقة ا       

 عبـد  ، خالد فتحى عـوض  ، محمد حسان الفار ، عماد سامى الفار   ،زكريا الشيوخى   
 أحمـد زكريـا     ، محمد حماد عبد الغنى      ، محمد الخضر عاصى     ،الرحمن أبو جاللة    

 بينما ترصـد لـه      ، على الصياد متربصين مرور المجنى عليه الستهدافه         ،الشيوخى  
 لم لـيع  – المجنى عليـه     –عبد الرحمن النيلى ببقعة مجاورة لمقهى انتظر بها         / المتهم  

  .وا تنفيذ مخططهم أنهم ميعاد غدوه لمسكنه ولتأخر عودته أرجمالقابعين بمك
 لذات المخطط العـدائى اتفـق معـه       نفاذًا و ٢٧/٣/٢٠١٧وباليوم المحدد للتنفيذ    

 لـذلك قـاد     نفاذًادة كرتهم فقبل و    على معاو  ،معاذ الشيوخى صباح ذات اليوم      / المتهم  
قـة  طلقا بها إلى محيط مدرسة الشهيد رضوان بمن       طدراجة بخارية ومن خلفه األول وان     

بالل عاطف الزيات مـستقال     /  دائرة مركز دمياط التقيا هناك بالمتهم        –عزب النهضة   
  عماد سامى فهيم الفار وترصدوا مـرور المجنـى        / دراجة بخارية ومن خلفه المتوفى      

هم حتـى  تعبه قاصدا مقر عمله ؛ وكمنوا ببقيقنوا سلفا مروره أليه بذات الطريق الذى  ع
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سرعا خلفه وبوصولهم لمنطقة مفارق عـزب       أه مستقالً دراجته النارية ف    ربصروا مرو أ
   ناريـا صـوب قـدم      امعاذ الشيوخى عيار  / النهضة حاذوه لجانبه أطلق حينها المتهم       

ل مطلق النيران من دراجته واتبعه بعيارين ناريين         وترج ،سقطته أرضا   أالمجنى عليه   
 آخر فأدرجوه بدمائه أرضـا والذوا       ار ناري ي المتهم معاذ الشيوخى بع    تبعهأآخريين ثم   

 ، محمد حماد عبد الغنـى       ،أحمد زكريا الشيوخى    / وأنهى باتخاذه والمتهمين    . بالفرار
  – محافظة القـاهرة     – رفعت رفعت أبو غزالة من وحدة سكنية كائنة بمنطقة الشروق         

  .مأوى لهم إلى أن ضبطوا بها 
   بانـضمامه – بالتحقيقـات  –أحمد زكريا فهمـى الـشيوخى     /  أقر المتهم    – ٤

  مجموعـات العمـل النـوعى   "  وعضويته بإحدى مجموعاتها المسماة   خوانلجماعة اإل 
 فـى    وتلقيه ،ضد أفراد الشرطة بغرض إسقاط الدولة       عدائية  والتى تتولى تنفيذ أعمال     

  . ألسلحة نارية وذخائرهـا       وإحرازه زته وحيا ،إطار ذلك تدريبات عسكرية فى كنفها       
  ،وبعلمه بارتكاب أعضاء المجموعة لوقائع قتل أفراد الشرطة محمد غريـب الزينـى              

  .مسعود األمير 
 وانتظامه أسر فيهـا     ، منذ نشأته    خوانوأبان تفصيالً لذلك بانضمامه لجماعة اإل     

 وأنه على أثر الثالثون من يونيو       ،وية وعقائدية على منهاج الجماعة      وتلقيه دروسا ترب  
  ، بالل عـاطف الزيـات       ،معاذ زكريا الشيوخى    /  شارك وأعضاء بها المتهم      ٢٠١٣

 محمـد   ، محمد السيد البـدوى      ،ن عماد سامى الفار      والمتوفي ،عبد الرحمن أبو جاللة     
  .ا أعقبت فضه بمحافظة دمياط عادل بلبولة بتجمهرات الجماعة برابعة العدوية وم

  ثر فض تلك التجمهـرات والمالحقـات األمنيـة ألعـضاء          إوأضاف أنه على    
الجماعة بمدينة دمياط تولى المتهم معاذ الشيوخى تكوين مجموعـات سـميت بالعمـل           

؛  أفراد الشرطة من ممارسة أعمالهم      بغرض إشاعة الفوضى ومنع    هالنوعى تتولى تنفيذ  
ـ       تولى إدارتها المتوف     محمـد حمـاد   /  المتهمـين    هى محمد عادل بلبولة ضـمت خالف

   المـتهم عبـد الـرحمن   ، المتهم بالل عاطف الزيات  ،عبد الرحمن النيلى    ،عبد الغنى   
 ،  أبـو غزالـة   رفعت المتهم علي سامى الفار ، المتهم رفعت المتهم خالد فتحى عوض   ،أبو جاللة   

 المتهم  ، المتهم عالم عالم السبع    ،ر   المتهم محمد حسان الفا    ، الزيات   المتهم حسن حسن  
/  المـتهم    ، المتهم إسالم محمد بدوى      ، المتهم محمد الخضر عاصى      ،نجم الدين عياد    
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/ ين  عالء إبـراهيم الـصياد والمتـوف   ، المتهم على إبراهيم الصياد      ،عاشور الصياد   أحمد  
  . عماد سامى الفار ،محمد السيد بدوى 

  عــة عــسكريا بتلقــى عناصــرها وأضــاف بإعــداد عناصــر تلــك المجمو
 حيث درب المتهم معاذ زكريا عناصرها       –دورات على كيفية استخدام األسلحة النارية       
 وعقب تلقى تلـك     ،"  الخرطوش –لية  اآل" على فك وتركيب واستخدام األسلحة النارية       

بنـادق  "ة التدريبية أمد األخير عناصر المجموعة بعدد تسعة عشر سالحا ناريـا             روالد
مـن بـين    لية ومسدسات وخرطوش وذخائر مما تستخدم عليها وحركيا والتواصل اآل         آ

  .خشية الرصد األمنى " تلى جرام"أعضائها عبر برامج محادثات مشفرة 
  كما اعتمدت مجموعة العمل النوعى تلك فى تمويلها على ما أمـد بهـا المـتهم         

 تم إنفاقها فى شـراء      انخوزكريا الشيوخى من أموال نقلها إليهم من قيادات جماعة اإل         
  جات البخارية المستخدمة فى ارتكاب عملياتهم العدائية      ااألسلحة النارية وذخائرها والدر   

  ؛إذ امدها المتهم معاذ ذكريا والمتوفى محمد عادل بلبولة بأسـلحة ناريـة وذخائرهـا                
يـة  ة لعقد لقـاءاتهم وإلخفـاء األسـلحة النار        تخذت العديد من المقرات التنظيمي    نها ا أو

رات كائنـة بقريـة الرحامنـة       مق وذكر من تلك ال    ،والذخائر وتلقى الدورات التدريبية     
 ،محمد رفعت أبـو غزالـة       / عبد الرحمن النيلى وأخرى وفرها المتهم        وفرها المتهم 

 ،محمد عادل بلبولـة     / ين  بقرية البصارطة والمملوكة للمتوف     كائنتين ووحدتين سكنيتين 
 محافظـة   –مزرعة كائنة بمنطقة أبو وطفة بالطريق الدولى         و ،عماد سامى فهيم الفار     

ا لتدريب أعضائها عسكريا دمياط اتخذت مقر.  
يقه المتهم معاذ زكريـا     ق أعلمه ش  ،وفى إطار تنفيذ المخطط العدائى لمجموعتهم       

رضا رزق  /  بإزماعه التخطيط الستهداف المدعو      ٢٠١٧شيوخى فى غضون مارس     لا
 بدعوى معاونته للشرطة فى القبض على عناصـر        –مركز دمياط   المقيم بقرية السيالة ب   

 ثـم  ، النيران صوب المشاركين فيهـا    هالجماعة المشاركين فى التجمهرات وكذا إطالق     
  ،معاذ الشيوخى   / عبد الرحمن أبو جاللة أن المتهمين       / علم فى أعقاب ذلك من المتهم       

 حال اسـتقاللهما    ٢٠١٧م  لى أن األخيرين فى غضون شهر مارس عا       عبد الرحمن الني  
قة سكنه بقريـة الـسيالة      طرضا رزق بمن  / دراجة نارية قيادة األخير استهدفا المدعو       
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كان بحوزة أولهمـا    " طبنجة" بأن أطلقوا صوبه أعيرة من سالح نارى         –بمركز دمياط   
   .ه قاصدين قتله فأصابو–معاذ الشيوخى /  أي المتهم –

 وقف من شقيقه المـتهم معـاذ   ٢٠١٧وأضاف أنه فى غضون شهر مارس عام  
عبد الرحمن السيد النيلى والمتوفى عماد سامى فهـيم         / زكريا الشيوخى بتنفيذه والمتهم     

الفار لواقعة قتل فرد الشرطة محمد غريب الزينى لمشاركته بفض تجمهرات الجماعـة           
 كائنة بقريـة الرحامنـة مركـز    –وضبط أعضائها ؛ حيث انطلقوا ثالثتهم من مالذهم  

ط سكن المجنى عليـه وتـربص لـه         ي مستقلين دراجتين ناريتين وكمنوا بمح     –مياط  د
خـرين  واستقالله سيارته الخاصة أعلم اآل    المتوفى قربا منه وما أن الحظ خروجه منه         

فتعقباه وبحوزتهما مسدسين وما أن حانت الحظتها أطلقا عليه أعيرة نارية أردته قتـيال        
  . إلى مالذهم اوعقب فراغهما عاد

معاذ زكريـا   /  المتهم    الشرطة أصدر  واستكماال لذات مخطههم باستهداف أفراد    
يذ واقعة استهداف مسعود األمير فـرد شـرطة         وخى تكليفا ألعضاء المجموعة بتنف    الشي

بمديرية أمن دمياط بدعوى قتله أحد أفراد الجماعة ؛ حيث عقـد لهـم لقـاء تنظيميـا                  
 محمـد   ،حسن حسن الزيـات     / لمتهمين  محمد عادل بلبولة ضمه وا    / بمسكن المتوفى   
 عبد الرحمن أبـو    ، بالل عاطف الزيات     ، عبد الرحمن محمد النيلى      ،حماد عبد الغنى    

عماد سـامى الفـار ؛ كلفهـم    /  معاذ الشيوخى والمتوفى    ، خالد فتحى عوض     ،جاللة  
ه خالله بتنفيذها وأعلمهم لذلك بما وقف عليه من معلومات سابقة بتحركات المجنى علي            

  ووضع لهم مخططا التنفيذ حدد به دور كل منهم وبقعة استهدافه حال مـروره بمحـيط      
  ،المقابر بقرية البصارطة وتولى مسئولية التنفيذ المتهمـين معـاذ زكريـا الـشيوخى            

تهدافه لـه  س تقدم المواطنين لنجدته حال ا ععبد الرحمن النيلى على أن يتولى الباقون من       
ه حال غدوه ورواحه لمحـيط      يد الرحمن النيلى المجنى عل    وكاتفاقهم ؛ رصد المتهم عب    

سكنه وكمن الباقون على مقربة منه استعدادا للتنفيذ وقد حال دونها تواجد المجنى عليه              
  .رفقة آخرين 

معاذ زكريا الـشيوخى   /  وقف من شقيقه المتهم      ٢٨/٣/٢٠١٧وأنهى أنه بتاريخ    
 والمتوفى عمـاد    ، بالل عاطف الزيات     ،بمعاودته الكرة والمتهمين عبد الرحمن النيلى       
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يـة  رصد المجنى عيه وقتله حال مروره بمحيط ق       ر الفار تمكنوا خاللها من      فهيمسامى  
عزب النهضة بإطالق أعيرة نارية من بندقيتين خرطوش حوزتهم مـستقلين دراجتـين      

  .ناريتين 
 ةلجماع بانضمامه   – بالتحقيقات   –محمد حماد عبد الغنى سليم      /  أقر المتهم    -٥

 وعضويته بإحدى مجموعاتها المسلحة التى تتولى تنفيذ العمليات العدائية ضـد        خواناإل
 ،يـة   ر وتلقيه لذلك تدريبات عسكرية على اسـتخدام األسـلحة النا          ،العاملين بالشرطة   

 ،ئر بقصد استخدامه فى نشاط يخل باألمن العام         اخزوحيازته وإحرازه ألسلحة نارية و    
 ،ء الجماعة لواقعة مقتل أحد أفراد الشرطة وأبان تفصيالً لـذلك            وعلمه بارتكاب أعضا  
 – وانتظامه بأسـرها بقريتـه بالبـصارطة    ٢٠١٤ منذ عام خوانبانضمامه لجماعة اإل  

حسن خالد حـسن الزيـات      /  والنضمامه علم من أعضائها المتهمين       –محافظة دمياط   
 ، وعماد سامى الفار     ، وبالل عاطف الزيات     ، وعاطف الزيات    ،ومحمد حسن الزيات    
   وعـالء  ، وأحمد عاشـور الـصياد       ،سالم محمد طلبه بدوى     إ و ،ومحمد حسان الفار    

  ، وأحمد زكريـا الـشيوخى       ، ورفعت أبو غزالة     ، وعبد الرحمن أبو جاللة      ،الصياد  
  ، وخالـد فتحـى   ، وعـالم الـسابع     ، ومعاذ زكريـا الـشيوخى       ،وزكريا الشيوخى   

  محمـد /  والمتـوفى  ، وإسالم حمادة طلبة بدوى ،لبة طة  وحماد،وعبد الرحمن النيلى   
  .عادل بلبولة 

ـ     ٢٤/٣/٢٠١٧وأضاف أنه بتاريخ       لحة مـن أعـضاء    س شكلت مجموعـات م
   ولقناعته بوجـوب قتـالهم     ،الجماعة تتولى تنفيذ العمليات العدائية ضد أفراد الشرطة         

  عـادل بلبولـة  محمـد  / انضم إلحدى تلك المجموعات التى تولى مسئوليته المتـوفى          
  ىلوتـو . محمد حـسان الفـار      و ،خالد فتحى فتحى عوض     / وضمت خالفه كل من     

  عبـد الـرحمن   / بالل عاطف الزيات مسئولية أخرى وضم إليها المتهمـون          / المتهم  
الشيوخى علم من أعضائها كـل      معاذ زكريا   / المتهم  أبو جاللة وثالثة تولى مسئوليتها      

 ، وأحمـد عاشـور الـصياد        ،أبو غزالة   لي ورفعت   لرحمن الني اوعبد  / لمتهمين  امن  
  .عماد سامى الفار /  والمتوفى ،خالد حسن الزيات  وحسن
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وأضاف بإعداد عناصر تلك المجموعات عسكريا بتلقيها تدريبات ودروات على          
بالل عاطف الزيات تدريبا    / كيفية استخدام األسلحة النارية ؛ إذ تلقى وعضو الجماعة          

طقة نائية تقع على مقربة مـن       على استخدام بندقية آلية بمن     ٢٠١٦ فى غضون ديسمبر  
  فـضالً . معاذ الـشيوخى    /  وقد دربهما عليها المتهم      ،الطريق الدولى بمحافظة دمياط     

  .ا ا وتركيبعن تولى المتهم خالد فتحى عوض عوض تدريبهم على استخدامه تفكيكً
ة ذكر من   لتنظيميلمقرات ا وأن مجموعات العمل النوعى تلك اتخذت العديد من ا        

محمد عادل بلبولة الكائن بمنطقة عجور قرية البصارطة اتخذت         / بينها مسكن المتوفى    
  ة ولتخزين وإخفاء األسـلحة الناريـة      يمقرا تنظيميا لهم لعقد لقاءاتهم ودوراتهم التدريب      

اريـة   ومزرعة دواجن استأجرها المتوفى اتخذت مخزنًا إلخفاء األسلحة الن         ،والذخائر  
  .وذخائرها 

 ،بنـادق آليـة   (وكان يتولى بعض أعضائها تأمين تلك اللقاءات بأسلحة ناريـة         
خشية ضبطهم من قبـل قـوات       )  وشماريخ ،برشوتات  (ومفرقعات  ) وبنادق خرطوش 

 ؛ فأطلقوا صـوبهم  ٢٠١٧الشرطة التى حضرت فى إحدى لقاءاتهم فى غضون فبراير    
  /مر قدوم قوات الشرطة مـن عـضو الجماعـة           أوقد علموا ب  .النيران والذوا بالفرار    

حسن محفوظ والـسيد    / بعض أفراد الشرطة هم كل من       بذلك  حمادة طلبة والذى أبلغه     
  .رمضان طلبة بدوى 

كما اعتمدت تلك المجموعات فى تمويلها لتحقيق أغراضها على أسلحة وذخـائر   
 بأن  ،مد عادل بلبولة    شيوخى والمتوفى مح  لمعاذ زكريا ا  /  بها المتهم    اومعلومات ؛ أمد  

  مـات و ومعل،وفرا لها أسلحة نارية ست بنادق آلية وخمس بنادق خرطوش ومـسدس            
أحمد عاشـور  / بشأن رصد تحركات أفراد الشرطة المزمع استهدافهم أمدها به كل من  

   وأحمـد  ، ومعاذ زكريـا الـشيوخى       ، ومحمد عادل بلبولة     ، وحسن الزيات    ،الصياد  
مات بشأن رصد أفراد الشرطة وتحركاتهم وأضاف بعلمه أن         زكريا الشيوخى من معلو   

مـسعود  / حسن الزيات من ضمن المشاركين فى قتل مخبر الشرطة          / عضو الجماعة   
  كما علـم بقيـام بعـض أعـضاء        . بان التنفيذ إاألمير الذى تولى قيادة دراجة بخارية       

/ عضو الجماعـة  وأنهى بأنه . دمياط الجديدة بماعة بقتل مخبر شرطة آخر بمنطقة    الج
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   وأحمـد زكريـا    ،حسن الزيـات    / رفعت أبو غزالة قد دبر له قبيل ضبطه ولكل من           
  منًا إليوائهم خشية ضبطهم بمسكن كائن بمدينـة الـشروق بمحافظـة           آالشيوخى مالذًا   

  .القاهرة 
رفعت رفعت محمد العزبى أبو غزالة بالتحقيقات بانـضمامه         /  أقر المتهم    – ٦

 وعضويته بإحدى مجموعاتها المسلحة التى تتولى تنفيذ عمليـات     ؛ خوانإلى جماعة اإل  
 وآخرين من أعضاء الجماعـة إلحـدى محـوالت    هيبرعدائية ضد قوات الشرطة وتخ  

  .الكهرباء بمحيط قسم شرطة ثان دمياط 
زكريـا  /  وقف من أعضائها المتهمين      خوانوأبان تفصيالً بانضمامه لجماعة اإل    

  ،محمد حمـاد عبـد الغنـى         ،أحمد زكريا الشيوخى     ،الشيوخى ومحمد عادل بلبولة     
   عبـد الـرحمن    ، بالل عاطف الزيـات      ، معاذ زكريا الشيوخى     ،عبد الرحمن النيلى    

 ، محمد الخضر محمد عاصـى       ، خالد فتحى عوض     ، محمد حسان الفار     ، ةأبو جالل 
اد وإسالم بدوى وعالم عالم عباس السبع ونجم الدين عاطف محمود عياد وعالء الصي            

 شـاركوا   ٢٠١٥ على إبراهيم الصياد وفى غضون عام        ،وأحمد عاشور حلمى الصياد     
 خـوان اق مدينة البصارطة محافظة دمياط ولتأسـيس جماعـة اإل   طبتجمهر الجماعة بن  

مجموعات العمل النوعى التى تتولى تنفيذ أعمال عدائية ضد قوات الشرطة واستهداف            
  ها والتـى تـولى    حـد  إل /ام القائم بالبالد انـضم    سقاط النظ  إل وصوالًالمنشآت الكهربائية   

 ،لد فتحـى عـوض   اخ/  محمد عادل بلبولة ضمت خالفه المتهمين /مسئوليتها المتوفى  
  معاذ زكريا الشيوخى مـسئولية أخـرى علـم        / ومحمد حماد عبد الغنى وتولى المتهم       

 أحمـد   ،"  النيلى هعبد"عبد الرحمن محمد سيد النيلى وشهرته       / من أعضائها المتهمين    
 ، أحمد زكريا الشيوخى والمتوفى عماد الدين سامى فهيم الفار           ،عاشور حلمى الصياد    

/ ها المتهم بالل عاطف الزيات وضمت فى عـضويتها المتهمـين       ومجموعة ثالثة توال  
ـ   ،حسن حسن خالد الزيات         محمـد الخـضر  ، ة عبد الرحمن العربى سادات أبو جالل

  .محمد عاصى 
ا بتلقى أعضائها علـى     ء مجموعات العمل النوعى عسكري    وأضاف بإعداد أعضا  

  /حيث تولى تـدريبهم المـتهم   . تدريبات ودورات على كيفية استخدام األسلحة النارية    
ببقعة بالقرب من الطريق الـدولى      الواقعة  معاذ زكريا الشيوخى بإحدى المناطق النائية       

  .بمحافظة دمياط 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠١٨ سنة یونیة ٢٠ فى )تابع( ١٣٩ العدد – الوقائع المصریة

 

٧١

   فى تمويلها علـى مـا أمـدها بهـا        وإن مجموعات العمل النوعى تلك اعتمدت     
 إلنفاقهـا  خوانزكريا فهمى الشويخى من أموال نقلها إليهم من قادة جماعة اإل     / القيادى  

  معـاذ زكريـا   /  وأسلحة اشتراها المتهم     ،النارية  اآللية والدرجات   فى شراء األسلحة    
الثـة   وخمس بنادق خرطوش وث    ،" تسع بنادق آلية  "الشيوخى حيث أمدها بأسلحة نارية      

   كما اتخذت العديد من المقرات التنظيميـة إليـواء أعـضائها           ،مسدسات وذخائر لهما    
ولعقد لقاءاتهم وإخفاء األسلحة النارية فيها ؛ وذكر من تلك المقرات وحدتان سـكنيتان              

 عماد الدين سامى فهيم الفار اتخذا كمقـار      ،محمد عادل بلبولة    / والمملوكتين للمتوفيين   
عبد الرحمن  / النارية وحدتين آخرتين بمحافظة القاهرة وفرهما المتهم        إلخفاء األسلحة   

ياسر نجيب داوود وحدة سكنية كائنة بمدينة نصر وأخرى بمدينة الـشروق بمحافظـة              
 حسن حـسن  ،عبد الرحمن محمد سيد النيلى / القاهرة حيث أواه األخير بها والمتهمين    

  .من لهم آخذتا كمالذا لشيوخى اتبد الغنى وأحمد زكريا ا محمد حماد ع،الزيات 
  وأنهى أنه فى إطار العمليات التى نفذتها تلـك المجموعـة تحقيقـا ألغـراض              

خالد فتحـى   / الجماعة باستهداف المنشآت الكهربائية وأفراد الشرطة ؛ أضرم والمتهم          
 كمـا  ،فتحى عوض النيران بإحدى المحوالت الكهربائية بمحيط قسم شرطة ثان دمياط     

لمتهم محمد حماد عبد الغنى سليم بقيام معاذ زكريا الشيوخى وبالل عـاطف             وقف من ا  
الزيات وحسن حسن خالد الزيات وعماد الدين الفار بقتل الخفير النظامى مسعود حسن             

 كما وقـف علـى اضـطالع        ،عبد اهللا األمير حال ترصدهم له بمنطقة عزبة النهضة          
/ محمد سيد النيلى بقتل المجنى عليـه         عبد الرحمن    ،كريا الشيوخى   ذمعاذ  / المتهمين  

  .محمد غريب الزينى 
 بانضمامه لجماعة   – بالتحقيقات   –عالء إبراهيم محمد الصياد     /  أقر المتهم    – ٧

  . ومشاركته فى تجمهر الجماعة برابعة العدوية ، وانتظامه بأسرة فيها خواناإل
  بـدعوة مـن    ٢٠١١ منذ عـام     خوانوأبان تفصيالً لذلك بانضمامه لجماعة اإل     

  زكريا الشيوخ وانتظامه بإحدى أسرها التربوية وتدرجه فـى هيكـل الجماعـة      / المتهم
ـ  ٢٠١٣و عـام    نيالتنظيمى وفى أعقاب الثالثين من يو      رك وأعـضاء جماعتـه     اـ ش
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 وآخرين منهم تجمهراتها بميـدان      ، على إبراهيم الصياد     ،زكريا الشيوخى   / المتهمون  
ن تجمهرات بنطـاق مدينـة دميـاط شـارك فيهـا            العدوية وما أعقبت فضه م     رابعة

 عماد سامى فهيم الفار وتصوير التجمهرات وبثهـا         ، ةعبد الرحمن أبو جالل    والمتهمين
  .سقاط النظام القائم إعبر المنابر اإلعالمية للجماعة بهدف 

  غراضـها علـى أسـلحة ناريـة    أوأضاف باعتماد أعضاء الجماعة فى تنفيـذ       
   معاذ الشيوخى والمتوفى محمد عادل بلبولة وخالـد فتحـى          وذخائرها حازها المتهمون  

عماد سامى الفار وعبـد الـرحمن       / عوض وعبد الرحمن سيد النيلى والمتوفى        فتحى
 عـن   العربى سادات أبو جاللة وعلى سامى الفار أسلحة نارية آلية وخرطوش ؛ فضالً            

محمـد عـادل    / خاذ المتهم زكريا الشيوخى وأعضاء تلك الجماعة من سكن المتوفى       ات
  يـة وذخائرهـا وأنهـى بعلمـه       ربلبولة مقرا تنظيميا لعقد لقاءتهم وإخفاء األسلحة النا       

باضطالع المتهم معاذ زكريا الشيوخى وآخرين بتنفيذ واقعة قتل المجنى عليه مـسعود             
  .األمير وشهرته حازم 

ـ – بالتحقيقات –عالم عالم عباس السبع /  أقر المتهم   – ٨ رات  باشتراكه بتجمه
 بنطاق سكنه بمدينة دمياط فى أعقاب فض تجمهراتها برابعة والنهضة           خوانجماعة اإل 

 ، وعبد الرحمن أبو جاللة      ،خالد فتحى عوض    / تعرف خاللها بأعضاء منها المتهمين      
 ،كريا الشيوخى  ز ، حسن حسن الزيات     ، وعاطف خالد الزيات     ،وبالل عاطف الزيات    

  ، وعبد الرحمن محمد سيد النيلـى        ،ريا الشيوخى    وأحمد زك  ،ومعاذ زكريا الشيوخى    
 ومحمـد   ،ومحمد عـادل بلبولـة      ، وأحمد عاشور الصياد     ،ورفعت رفعت أبو غزالة     

عماد الفار ووقف منهم على تشكيلهم مجموعـات مـسلحة بأسـلحة    /  والمتوفى   ،حماد
 رجال الشرطة من ضبط أعضاء الجماعـة ؛ كمـا           عآلية وخرطوش بغرض من    نارية

محمد عادل بلبولة الكائن    / تلك المجموعات من مسكن عضو الجماعة المتوفى         اتخذت
  .بمنطقة عجور بقرية البصارطة مقرا لهم 

بالتحقيقات أنه  " سالم حمادة إشهرته  " بدوى   ةسالم محمد طلب  إ / م قرر المته  – ٩
 بميدان رابعة شارك أعضائها بتجمهراتهـا       خوانفى أعقاب فض تجمهرات جماعة اإل     



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠١٨ سنة یونیة ٢٠ فى )تابع( ١٣٩ العدد – الوقائع المصریة

 

٧٣

   ارتبط خاللها بأعـضاء    ، إلسقاط الدولة    رة بقرية البصارطة مركز دمياط وصوالً     المدب
 ومعاذ زكريا الشيوخى وأحمـد      ،أحمد زكريا الشيوخى    / منها ذكر من بينهم المتهمين      

 ، وعبد الرحمن النيلى     ، ومحمد عادل بلبولة  ومحمد الخضر عاصى         ،عاشور الصياد   
 وحسن الزيـات   ، ورفعت أبو غزالة،جاللة  أبو    وعبد الرحمن  ،ومحمد عبد الغنى سليم     

عمـاد سـامى    / وزكريا الشيوخى ؛ والمتوفى      ، وبالل عاطف الزيات     ، وخالد فتحى    ،
محمـد  / تخذ والمتهمون سالفوا الذكر من الوحدة السكنية الخاصة بالمتوفى          االفار وأنه   

  .عادل بلبولة مالذ آمن لهم خشية ضبطهم 
   وعبـد الـرحمن    ،معاذ زكريا الشيوخى    / ى الجماعة   مه بتنفيذ عضو  لوأنهى بع 

  بمنطقـة " حازم األميـر    / وشهرته  "مسعود األمير   / النيلى قتل أحد أفراد الشرطة هو       
  .عزب النهضة بمركز دمياط 

بالتحقيقـات  " حركى النجـار "مصطفى أحمد مصطفى السيد  /  أقر المتهم    – ١٠
  وعاتهـا المـسلحة المـسماة    وعـضويته إلحـدى مجم  ، خـوان بانضمامه لجماعة اإل 

التى تتولى تنفيذ أعمال عدائية ضـد ضـباط الـشرطة           "  النوعية ات العمليات مجموع"
   وشـروعه ،ومنشآتها والمنشآت العامة الحيوية ؛ بغرض إسقاط الدولـة ومؤسـساتها            

  دوآخرين من أعضاء الجماعة فى قتل أفراد الشرطة بعبـوة مفرقعـة وحيازتـه مـوا       
  .لحة نارية وذخائرها  وحيازته أس،مفرقعة 

 وانتظامه بإحدى   ٢٠١٤ منذ عام    خوان لذلك بانضمامه لجماعة اإل    وأبان تفصيالً 
ـ    طأسرها بشعبة التوحيد من    اقة الرمل ثان بمحافظة اإلسـكندرية تلقـى خاللهـا دروس  

محمـد مجـدى   / تربوية على منهاج الجماعة والنضمامه علم من أعـضائها المـتهم           
" ت  ي دعى لالنضمام لمجموعـات سـم      ٢٠١٥ غضون عام    نه فى أإسماعيل حسن ؛ و   

  عمال عدائيـة ضـد  أ تتولى تنفيذ    خوانشكلت من جماعة اإل   " ل النوعى ممجموعات الع 
  أفراد الشرطة ومنشآتها والمنشآت الحيوية بهدف إسقاط النظام القائم بـالبالد بـدعوى            

  سالم علـى محمـد    إ/ عدم تطبيق الشريعة اإلسالمية ؛ فإنضم إلحداها بقيادة المتوفى          
 ،أحمد محمد الـسمالوى     / مصطفى وعلم من المنضمين إليها المتهمين       / الولد حركى   
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/ والمتوفى" حركى رامى "  جمعة صالح   عادل ،"حركى على "محمد عبد العاطى حمادى     
  . خليل  ، خالد، والحركيين مروان ،أبو الفتوح عبد الفتاح البشبيشى حركى حسام 

موعة فى تنفيذ أعمالها العدائية على مـا أمـدها بهـا           وأضاف باعتماد تلك المج   
إسالم على محمد حركى مصطفى من أسلحة وذخائر ومفرقعات ومهمـات           / المتوفى  

   بهـا والمـتهم محمـد       ومعلومات أمد  ،للتواصل بين أعضائها وسيارة     " هواتف نقالة "
مبر  كلف أعضاء المجموعة فى غضون ديـس       هداف المزمع تنفيذها إذ   حمادى بشأن األ  

ـ – كتكليفه من المتوفى إسالم محمد على المولد   – ٢٠١٦ صـد  رع المعلومـات و  بجم
 لـذات التكليـف   ااألهداف الشرطية والحيوية تمهيدا الستهدافها بعبوات مفرقعة ونفـاذً        

محمد حمادى عبد العاطى برصد وتصوير خطوط الغـاز الطبيعـى           / اضطلع المتهم   
الفوج األمنـى بمنطقـة      عن رصد أفراد     فضالً بالممتدة للمنطقة الصناعية ببرج العر    

 على قوام أفراده وتسليحهم ؛ وأمدا بها القـائمين علـى إدارة          ه من خالل  الهانوفيل وقف 
العمليات النوعية بالجماعة عبر برنامج التليجرام لوضع مخطط التنفيذ كما اتخذت تلك            

د لقاءات وتلقـى    مدها بها وأعضاء مجموعته لعق    أالمجموعة مقرات تنظيمية مستأجرة     
  خـرى أ العجمى و  ٢١الدورات التدريبية ذكر منها أربعة وحدات سكنية بمنطقة الكيلو          

  بشارع الجمعية بالهانوفيل ؛ ووحدة سكنية بمنطقة أبـو قيـر بمحافظـة اإلسـكندرية              
  وأخرى كائنة بحوش عيسى مركز أبو المطامير محافظة البحيـرة ؛ ومخـزن كـائن              

/ طقة الرمل ثان محافظة اإلسـكندرية الخـاص بـالمتهم           بشارع أحمد أبو سليمان بمن    
  .محمد مجدى إلخفاء األسلحة النارية والعبوات المفرقعة 

وأضاف بإعداده وعناصر تلك المجموعة فكريا حيث عقـدت دورات تـضمنت       
 حيث حضر   ،لقاءات تثقيفية لهم لترسيخ قناعتهم بشرعية ما ينفذوه من عمليات عدائية            

ـ  محمد عبد العاطى حمادى لقـاء تنظ       ،ل جمعة صالح    عاد/ والمتهمان   ا بالوحـدة   يمي
ـ        ا عقائديـة تـضمنت   السكنية الكائنة بمنطقة العجمى وفرها األخير تلقوا خاللها دروس

  تأويالت شرعية لترسيخ قتال أفراد الشرطة وتنفيذ العمليات العدائية وحركيـا باتخـاذ            
" تلى جرام   "  برامج محادثات مشفرة     أسماء حركية والتواصل اآلمن بين أعضائها عبر      
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   وأخـرى علـى    ،وسرية مقراتها ومعلوماتها وتنقالت أعضائها خشية الرصد األمنى         
  أساليب الرصد وتقاريره ؛ وعسكريا بتلقى عناصرها تدريبات نظرية علـى اسـتخدام            
  األسلحة النارية حيث عقد لقاء تنظيميا بوحدة سكنية كائنة بمنطقـة الهانوفيـل دبرهـا              

عادل جمعة صالح حضره خالفهما المتهم محمـد حمـادى          / عضو المجموعة المتهم    
تدربوا خاللها على استخدام األسلحة اآللية وأخرى على كيفية زرع العبوات المفرقعـة            

  سـالم علـى   إ/ بوحدة سكنية كائنة بحوش عيسى مركز أبو المطامير وفرها المتوفى           
  .محمد الولد حركى مصطفى 

 فـى   كرتكبتهـا الجماعـة شـار     اإطار العمليات العدائية التى     فى  وأضاف أنه   
استهداف أفراد شرطة قسم ثان الرمل بمحافظة اإلسكندرية بعبـوة مفرقعـة بـدعوى              

 عقب ضبطهم ؛ أوضح لذلك أنه فى غـضون ينـاير          خوانتعذيبهم ألعضاء جماعة اإل   
 لـذلك    ؛ ونفـاذًا   مد على المولد بارتكابها   إسالم مح /  المتوفى   ه كلفه مسئول  ٢٠١٧لعام  

ـ أحمد محمد إبراهيم السمالوى برصد تحركات أفراد الـشرطة و    / والمتهم   اضطلع  اقف
 – مكلفـه  – بما وقف عليه مـن معلومـات   اأمدمنه على مواعيدها وطرق سيرهم ؛ و   

ا لتحديد أدوار منفذيها من قبل القائمين على إدارة العمل النوعى ؛ وفـى إطـار                 تمهيد
محمد حمـادى عبـد العـاطى ؛    / ضر وأعضاء مجموعته المتهمين  اإلعداد لتنفيذها ح  

 دورة تقنية عن كيفية توصيل      – ه كتكليفه من مسئول   –أبو الفتوح البشبيشى    / والمتوفى  
 محافظـة   –كز أبو المطامير حوش عيـسى       وات المفرقعة بمر  اإللكترونية للعب  الدوائر

"  مـم  ٩مسدس عيار " ح نارى   بعبوة مفرقعة وسال   هبها أمده مسئول  اوفى أعق  البحيرة ؛ 
 بها ؛ وفى غضون مارس      مطراز شيفروليه أوبترا وكاميرا تصوير الستخدامه      وسيارة
 قبل القائمين علـى إدارة  ن اجتمع به مكلفه أعلمه بمخطط تنفيذ الواقعة المحدد م       ٢٠١٧

 –العمل بالجماعة حدد به دور كل منهم فى تنفيذها وميعاده ؛ وفى أعقاب ذلـك عقـد                  
   محمد عبد العاطى حمادى    ،لمتهمين عادل جمعة حركى رامى      اا مع    لقاء تنظيمي  -و  ه

  .على والمتوفى أبو الفتوح البشبيشى وأعلم كل منهم بدوره لتنفيذ الواقعة / حركى 
 – انطلقـوا صـبيحة ذلـك اليـوم     ١٧/٣/٢٠١٧وباليوم المحدد للتنفيذ الموافق     

 والسالح النارى من مخبأهم بالسيارة أنفـة   ونقل العبوة المفرقعة–كالمخطط الموضوع  
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محمد عبد العاطى حمادى والمتوفى حيث أجريـا األخيـرين          / البيان وسلماهما للمتهم    
  –ا بينما انتظـرهم     ملكترونية للعبوة داخل السيارة وقصدا وجهته     تجربة على الدائرة اإل   

ـ            –هو     ال إحـرازه   على مقربة من مكان تنفيذها لتسهيل هروبهما وتمكن المتـوفى ح
  االسالح النارى للتأمين من وضع العبوة المفرقعة بجانب الطريق الـذى أيقنـوا سـلفً              

  عادل جمعة بـالقرب مـن     / مرور أفراد الشرطة به مستقلين سيارتهم ؛ وكمن المتهم          
محمد عبد العاطى حمادى بتحرك أفـراده لتفجيـر   / م المتهم لعيط قسم ثان الرمل لي   مح

   ا مرورهم ظهر ذلك اليـوم اضـطلع األخيـر         وا ؛ وما أن الحظ    العبوة عن بعد السلكي  
  بتفجير العبوة إال أن عطبا أصابها ولكشف أمرها من قبل رجال الـشرطة وحـضور              

لة التفجير مرة أخرى ولفـشلهم   وخبراء المفرقعات إلبطالها أعاد والمتوفى كرتهما بمحا      
 ـ     لقاء وأعضاء مج   وأنهى بحضوره . ا من مكانهم    انصرفوا جميع اموعته لقـاء تنظيمي  

   ترأسـه – مركز أبو المطامير محافظة البحيـرة       –بوحدة سكنية كائنة مساكن اإلرشاد      
  خر ملثم الوجه للوقوف على أسباب فشل تنفيذ الواقعة وإعداد تقرير عنهـا للقـائمين              آ 

  .على إدارة العمل النوعى 
 " رامـى / حركـى   " عادل جمعة صالح محمـد الجـزار        /  أقر المتهم    – ١١

 ؛ وعضويته بإحدى مجموعاتها المسلحة المسماة       خوانبالتحقيقات بانضمامه لجماعة اإل   
التى تتولى تنفيذ أعمال عدائية ضد العـاملين بـالقوات          " مجموعات العمل النوعى  " ب  

 ، بغرض إسقاط الدولة ومؤسـساتها       ،كاتهم والمنشآت العامة    لتالمسلحة والشرطة ومم  
 وشروعه فى قتل ضباط وأفراد شرطة قسم شرطة ثان          ،ة  وتلقيه فيها تدريبات عسكري   

  الرمل ؛ وحيازته وإحرازه أسلحة نارية وذخائر ومفرقعـات وأبـان تفـصيالً لـذلك              
 – وانتظامه بإحدى أسرها بشعبة القبارى       ، ٢٠٠٧ منذ عام    خوانبانضمامه لجماعة اإل  
قيفية وتربوية علـى     وتلقيه دروسا تث   ، وتدرجه بهيكلها التنظيمى     ،محافظة اإلسكندرية   

 شارك الجماعة بتجمهراتها برابعة     ٢٠١٣حداث يوليو   أثر  إمنهاج الجماعة ؛ وأنه على      
سـميت  "  مجموعـات  خـوان العدوية وبمحافظة اإلسكندرية ، ولتأسـيس جماعـة اإل     

 ومؤسـساتها   الشرطةتتولى تنفيذ أعمال عدائية ضد رجال       " بمجموعات العمل النوعى    
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 إلسقاط الدولـة    امة والكهربائية بغرض إشاعة الفوضى وصوالً     واستهداف المنشآت الع  
المـتهم أحمـد    / حدى تلك المجموعات بمحافظة اإلسكندرية تولى مـسئوليتها         انضم إل 

  محمـد / ضمت خالفـه المتهمـين      " البشمهندس  / حركى  " مصطفى السيد مصطفى    
/ لبشبيشى حركى الفتوح عبد الفتاح ا   أبو  / والمتوفى  " حركى على   "عبد العاطى حمادى    

حسام وأضاف بإعداده وعناصر تلك المجموعة فكريا بتلقيهم دورات تثقيفية وشـرعية            
 وحركيا باتخـاذهم أسـماء حركيـة        ،تضمنت ترسيخ قناعتهم لتنفيذ العمليات العدائية       

ا بتدريبهم على    وعسكري ،تليجرام تالفيا للرصد األمنى     " والتواصل عبر برامج مؤمنة     
ام األسلحة النارية حيث درب وعناصرها على كيفية فك وتركيب الـسالح            كيفية استخد 

  أخـرى  الهانوفيل بمحافظة اإلسـكندرية و      بمنطقة –النارى اآللى بوحدة سكنية أجرها      
/ على كيفية رصد األهداف الثابتة والمتحركة بوحدة سكنية بذات المنطقة وفرها المتهم             

كيفية تصنيع واستعمال العبـوات المفرقعـة        وتدريبا على    ،محمد عبد العاطى حمادى     
  . محافظة البحيرة –بوحدة سكنية بمركز أبو المطامير 

وفى إطار العمليات العدائية التى ارتكبتها مجموعة العمل النوعى تلك باستهداف           
  الشرطة تحقيقًا ألغراض الجماعة ؛ شارك فى واقعة محاولة استهداف أفـراد شـرطة             

 لذلك أنه فى غضون يناير عـام  اإلسكندرية ؛ وأوضح تفصيالًقسم ثان الرمل بمحافظة    
 صدرت تكليفات من القائمين على إدارة العمل النوعى بالجماعة نقلهـا إلـيهم              ٢٠١٧
والمتوفى أبو الفتوح عبـد الفتـاح       " حركى على   " محمد عبد العاطى حمادى     / المتهم  

ـ   اد الشرطة حال غ   برصد تنقالت أفر  " حركى حسام   " البشبيشى     امدوهم ورواحهم لمه
   تمهيدا السـتهدافهم بعبـوة مفرقعـة       ٧٠٧١عملهم بالسيارة تحمل لوحات معدنية رقم       

 لذات التكليف رصد وأعضاء المجموعة أفراد الشرطة وقفوا من خالله           نفاذًاوقتلهم ؛ و  
أحمـد مـصطفى الـسيد      / على معلومات أعانتهم على تنفيذها إذ اجتمع بهم المـتهم           

ع لهم مخططًا حدد به وقت ارتكاب الواقعة ودور كل منهم فيها ؛             مصطفى خليل ووض  
ـ         ١٧/٣/٢٠١٧وبيوم    أى  – و انطلقوا كمخططهم قاصدين بقعة االستهداف وترقـب ه
   بمحيط ديوان قسم ثان الرمل ليعلم الباقين مـنهم بتحـرك أفـراده قاصـدين               –المتهم  
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ن وضـع عبـوة مفرقعـة      أبو الفتوح عبد الفتاح البشبيشى م     / وجهتهم وتمكن المتوفى    
  لـون بيـضاء ال  " ميكروبـاص " بالطريق الذى أيقنوا سلفا مرورهم به مستقلين سيارة         

محمد عبد العاطى حمادى    / مستقليها ؛ بينما كمن المتهم      ليتولى تفجيرها عن بعد وقتل      
  على مقربة منهم لتصوير الواقعة وقد حال دون تنفيذ الواقعة ضبط عبواتهم المفرقعـة             

  .شرطة من قبل ال
 -علـى / حركـى    - علـى مد عبد العـاطى الحمـادى       مح/  أقر المتهم    -١٢

إلحـدى مجموعاتهـا المـسلحة       وعـضويته    ، خوانبالتحقيقات بانضمامه لجماعة اإل   
التى تتولى تنفيذ أعمال عدائية ضد العاملين بقـوات     " مجموعات العمل النوعى   "المسماة

عـضاء المجموعـة   أرية واسـتهدافه و بات تقنية وعسكي تدر رهااالشرطة وتلقيه فى إط   
شرطة ثان الرمل بعبوة مفرقعة وحيازته ألسلحة ناريـة آليـة ومفرقعـات              فراد قسم أ

  .واستعمالها 
 وانتظامـه  ٢٠٠٣ منـذ عـام   خوان لذلك بانضمامه لجماعة اإل    وأبان تفصيالً  -

  بهيكلهـا التنظيمـى وفـى      لدخيلة بمحافظة اإلسكندرية وتدرجه   حدى أسرها بمنطقة ا   إب
   شارك الجماعة بتجمهر رابعة وما أعقبت فـضه        ٢٠١٣أعقاب الثالثين من يونيو عام      

   بوجوب قتـال أفـراد الـشرطة انـضم     ولقناعته،من تجمهرات بمحافظة اإلسكندرية  
حدى مجموعات العمل النوعى التى تتولى تنفيذ أعمال عدائية ضد قـوات الـشرطة              إل

الباشمهندس وضمت خالفهما   " النجار" أحمد مصطفى السيد حركى     / بدعوة من المتهم    
والمتوفى أبو الفتـوح عبـد   " رامى " عادل جمعة صالح محمد الجزار حركى    / المتهم  

  .حسام / الفتاح البشبيشى حركى 
     ا بعقد لقاءات لهم تضمنت ترسـيخ       وأضاف بإعداد عناصر تلك المجموعة فكري

/  عدائية حيث عقد لهم المـتهم        ألفكار عقيدة القتال لديهم وشرعية ما ينفذوه من أعمال        
  ،تهم بجـدوى العمليـات العدائيـة    لترسيخ قناع" النجار " د حركى أحمد مصطفى السي 

تخذ اكية حيث    عنقودية واتخاذ أعضائها أسماء حر     وأمنيا بتشكيل أعضائها بمجموعات   
   عن التواصـل فيمـا بيـنهم عبـر بـرامج           فضالً" على  "  حركيا   سماًالنفسه خاللها   
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 ودورات عن الرصد واألمـن      ،تالفيا للرصد األمنى    " تلى جرام   " ثات المؤمنة   المحاد
 كما تلقى أفراد مجموعته دورات عملية عن كيفية استخدام          ،الشخصى وأمن التحقيقات    

األسلحة اآللية فكا وتركيبا وتقنية عن كيفية اسـتخدام العبـوات المفرقعـة ودوائرهـا               
  وأن هذه المجموعة اتخـذت العديـد مـن المقـرات    اإللكترونية والكهربائية وتفجيرها   

 ذكر من بينها وحـدتين سـكنيتين بحـى          ،التنظيمية لعقد لقاءاتهم ودوراتهم التدريبية      
  .أخرى كائنة بمنطقة أبو قير و ،الهانوفيل باإلسكندرية 

وأضاف أنه فى إطار العمليات العدائية التى ارتكبتها الجماعة باستهداف أفـراد            
   فى زرع عبوة ناسفة بالقرب من قسم شـرطة الرمـل ثـان             اأعضائهالشرطة شارك   

   كلف مـن مـسئول مجموعتـه   ٢٠١٧وأوضح لذلك أنه فى غضون شهر فبراير لعام        
برصد سيارة تقل ضباط مباحث القـسم  " حركى النجار " أحمد مصطفى السيد  / المتهم  

     بقصد قتل قـوات    ا الستهدافها بعبوة مفرقعة     إلى حيث تجمهرات الجماعة لفضها تمهيد
لقـسم  " حركى النجار " أحمد مصطفى السيد / الشرطة ووقف لذلك بسبق رصد المتهم   

 لتلـك التكليفـات     نفـاذًا  و ،شرطة الرمل ثان والسيارة المستهدفة فى غدوها ورواحها         
  ،" رامـى   " رصد القسم وأتبعه برصد آخر رفقة المتهمين عادل جمعة صالح حركى            

  تخيروا فيه محل زرع العبـوة الناسـفة ببدايـة   " لنجار اى حرك" أحمد مصطفى السيد   
  ن الخارج من القسم ووضع األخير مخططا للتنفيذ حـدد         يالشارع المؤدى للقسم على يم    

برصد القسم والسيارة   " رامى  " عادل جمعة صالح حركى     / به أدوراهم ؛ فكلف المتهم      
أبو الفتوح عبد الفتـاح   /  فى حين كلف المتوفى،المستهدفة حال خروجها وإعالمهم به   

   أى – وكلفـه هـو      ،ا  البشبيشى حركى حسام بزرع العبوة الناسفة بالبقعة المحددة سلفً        
 بالتنفيذ وتفجير العبوة المفرقعة عن بعد باستخدام ريموت تفجير حوزته فـور             –المتهم  

  أحمـد مـصطفى الـسيد حركـى       /  على أن يضطلع المتهم      ،اقتراب سيارة الشرطة    
بنقل العبوة وتسليمها لألعضاء المنفذين تمهيدا إلخفائها ببقعـة االسـتهداف            " النجار" 

وحدد ميعاد التنفيذ بيوم الجمعة بنهاية شهر مارس        . وتأمين هروبهم عقب تنفيذ الواقعة      
وباليوم المحدد لتنفيذها التقى أعضاء المجموعة بمنطقة الساعة بفكتوريـا         . ٢٠١٧عام  
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   أى المـتهم  – ثم قـصد   –ظهر الجمعة   صالة   قبيل أداء    –ا  فى الحادية عشر صباح – 
والمتوفى أبو الفتوح عبد الفتاح حركى حسام بالقرب من قسم ثـان الرمـل محافظـة                

  العبـوة " حركـى النجـار    " أحمد مصطفى الـسيد     / المتهم    واستلما من  ،اإلسكندرية  
  سـتيكية صـفراء   المفرقعة وجهاز التفجير عقب أن جهزاها لذلك وإخفائها بحقيبـة بال          

  اللون وهاتف للتواصل بينه وبين عضو المجموعـة عـادل جمعـة صـالح البالغـه        
بتحرك السيارة المستهدفة من ديوان القسم وانطلقا إلى حيث مكان االسـتهداف حيـث              

حسام بزرع العبوة المفرقعة عند بداية الشارع المؤدى للقـسم موجهـا   / تمكن الحركى  
تجـاه ترعـة    ايث تكون إلى يمين الخـارج منـه فـى           صوب المار بالشارع بح    ياهاإ

حسام ببقعة مجاورة لمحيط القسم فـى انتظـار         / بينما كمنا هو والحركى      ،المحمودية  
مرور أفراده وبحوزته ريموت التفجير فى حين كان المتهم األخيـر حـامال كـاميرا               

سـيارة   وفى أثناء خطبة الجمعة أبصر قـدوم         ،قلم لتصوير العملية      فى شكل  رتصوي
 ،ا العبوة المتفجرة ثم ابتعـد عنهـا   صفحفنزل عنها أحد مستقليها مت     الشرطة المستهدفة 
بكشف الـشرطة ألمـر     " النجار  / الحركى  " أحمد مصطفى السيد    / وأبلغ لذلك المتهم    

  .وة فأمره بتفجيرهاالعب
أحمـد  / من المتهم   " حركى رامى   " عادل جمعة صالح    / وأنهى بتكلفه والمتهم    

ا برصد كمين شرطة بشارع الهانوفيل الرئيسى تمهيد      " حركى النجار   " ى السيد   فطمص
 وحال تواجد أفراد مدنيين بـالقرب منـه         ،ا للتكليف رصده ثالثتهم      وتنفيذً ،الستهدافه  

  .دون استهدافه 
 بانـضمامه   -  بالتحقيقـات  – أحمد محمد محمـد إبـراهيم     /  أقر المتهم    – ١٣
ا ألغراضها واشتراكه مع أعضائها فى تنفيـذ واقعـة     تنفيذً  وإمداده لها  خوانلجماعة اإل 
 وحيازته وإحرازه ألسـلحة ناريـة وذخـائر         ،أفراد قسم شرطة ثان الرمل       استهداف

 وانتظامـه   ، ٢٠٠٥ منذ عام    خوان لذلك بانضمامه لجماعة اإل    بان تفصيالً إو ومفرقعات
أحمد /  من أعضائها المتهم     ا تثقيفية وتربوية فيها ؛ والنضمامه علم      وتلقيه دروس  بأسرة

  سماعيل حسن وعلى إثر أحـداث الثالثـين مـن    إ محمد مجدى    ،مصطفى السيد خليل    
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 شارك الجماعة بتجمهراتها بمحافظة اإلسكندرية كلـف خاللهـا برصـد            ٢٠١٣يونيو  
تحركات أفراد الشرطة دائرة قسم الرمل وإلعالم المتجمهرين بها لفضه للحيلولـة دون          

 ٧٠٧١لف به وقف على اعتياد أفراد القسم االنتقال بالسيارة رقـم  ما كُضبطهم ولتنفيذه   
أحمد /  أمد المتهم    ٢٠١٧وأنه فى غضون عام     . حال ممارسة أعمالهم    " ميكروباص  " 

   بمعلومات عـن مواعيـد غـدو ورواح أفـراد          – كتكليفه منه    –مصطفى السيد خليل    
  قـر لتخـزين األسـلحة      عالوة على ما أمد بـه مـن م         ،الشرطة واوصاف سياراتهم    

 –منطقـة الرمـل     بوالعبوات المفرقعة حيث اتخذ من المخزن الكائن بشارع العشرين          
ا إلخفائهـا   محمد مجدى إسماعيل حسن مقر    /  والمستأجر للمتهم    –محافظة اإلسكندرية   

  مـده أعقب أن أعلمه حيث أخفى به سالحا نارى مسدس وذخيرة له وعبوة مفرقعة به               
 مصطفى ؛ وأنهى بعلمه باضطالع األخير باستعمال العبوة المفرقعـة           بهما المتهم أحمد  

  .والسالح النارى بمحيط قسم ثان شرطة الرمل 
معتـز محمـد    / حركى  " محمد مصطفى محمد محمد سالم      /  أقر المتهم    – ١٤

"  المـسماة    المسلحةحدى مجموعاتها    وإل خوانبالتحقيقات بانضمامه لجماعة اإل   " ميزو  
تى تتولى تنفيذ أعمال عدائية ضد رموز الدولة والشخصيات الهامة بها           ال" حركة حسم   

وأعضاء الهيئات القضائية ورجال القوات المسلحة والـشرطة واسـتهداف منـشآتهم            
  آخرين و ه إلسقاط الدولة  وكذا قتل     كزات األمنية بغرض إشاعة الفوضى وصوالً     روالتم

ين بالتمركز األمنى المـرابط     ا وفرد شرطة والشروع فى قتل آخر      من أعضائها ضابطً  
ـ   الجماعة وتمويل تلك    ،بميدان أحمد زكى مدينة نصر       حة ناريـة آليـة     ل وحيازته ألس

  .وذخائرها وعبوات مفرقعة 
 منذ نشأته وانتظامه بأسرة فيهـا       خوانوأبان تفصيالً لذلك بانضمامه لجماعة اإل     

   ؛ وفـى غـضون عـام       بنطاق إقامته وتلقيه فيها دروسا تربوية وتثقيفية على منهاجها        
 شارك الجماعة بتجمهراتها برابعة وما أعقب فضه من تجمهرات ومجموعاتهـا       ٢٠١٣

تتولى تنفيذ عمليات عدائية ضـد      " اإلنهاك واإلرباك   " النوعية المشكلة منها سميت ب      
  الدولة ومؤسساتها من حرق وتخريب وترويع المواطنين إلشـاعة الفوضـى وصـوال         

حدة منها وشارك أعضائها فى تنفيذ أعمالها العدائيـة بحـرق           إلسقاط الدولة فانضم لوا   
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  ق الحيويـة بأنحـاء    طسيارات شرطة وأكشاك كهرباء ووضع عبوات هيكليـة بالمنـا         
  .محافظة القاهرة 

   مجموعاتهـا  خـوان  طـورت جماعـة اإل     ٢٠١٥وأضاف أنه فى غضون عام      
سـسات الدولـة    عمليات العدائية ضـد مؤ    التتولى تنفيذ   " حركة حسم   " ت  يالنوعية سم 

واستهداف أفراد الشرطة والجيش والقضاة والشخصيات العامة قتالً باستخدام األسـلحة           
. النارية والمفرقعات على أن تنسب تلك العمليات بعد تنفيذها إليها ببيان يصدر عنهـا               

نضم إليها وعلم من مسئولى تلك المجموعات بمحافظـة  اولقناعته بجدوى تلك العمليات     
  وأحمـد / المتوفى  و" حركى سيف  "محمد رمضان على أبو المطامير    /  من   القاهرة كالً 

/ وضمت فى عضويتها المتوفى      "حركى وليد   " عبد الناصر عبد اهللا محمد البهنساوى       
  .وآخرين" حركى شاكر، يوسف"أحمد محمد عمر سويلم

وأضاف بإعداد عناصر تلك المجموعات فكريا حيث عقـدت لقـاءات تثقيفيـة             
  سيخًا لقناعتهم بشرعية ما ينفذوه من عمليـات عدائيـة؛ وحركيـا باتخـاذ             تضمنتا تر 

أعضائها أسماء حركية تالفيا للرصد األمنى والتواصل اآلمن بين أعضائها عبر برامج            
، وسرية مقراتها ومعلوماتها وبيانات أعضائها خـشية        "التليجرام"رة مثل   فمحادثات مش 

  ا بمعسكرات بدولة الـسودان وعقـد دورات    الرصد األمنى؛ وعسكريا بتدريب أعضائه    
  تدريبية لهم على كيفية استخدام األسلحة النارية وطـرق إعـداد العبـوات المفرقعـة              

  شاكر عمليـا علـى  / حركى  "أحمد محمد عمر سويلم     / وتجهيزها؛ حيث دربه المتوفى   
مـر  أحمـد محمـد ع  / كيفية استخدام البنادق اآللية والمسدسات، وقد علم بتلقى كل من     

تدريبا عسكريا على   " حركة وليد "، وأحمد عبد الناصر     " شاكر، يوسف / حركى" سويلم  
  . السودان بمعسكر تابع لحركة حسم هناك لةاستخدام األسلحة النارية بدو

وأضاف بأن هذه المجموعات قد اتخذت العديد من المقـرات التنظيميـة لعقـد              
  األسلحة النارية والـذخائر والمفرقعـات،     لقاءاتهم ودوراتهم التدريبية ولتخزين وإخفاء      

  ذكر من بينها ثالث وحدات سكنية كائنة بمناطق عين شمس وثـالث وحـدات كائنـة               
  بمدينة نصر وكذا الوحـدة الكائنـة بـشارع متفـرع مـن شـارع األربعـين عـين            

 العمـل   اتوأن مجموع . آخرتين بمنطقة أبو رجيلة بالمرج ووحدة سكنية بمدينة السالم        
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  ك اعتمدت فى تحقيق أغراضها على أموال ومعلومات وأسـلحةً ، إذ نقلـت             النوعى تل 
 تولى إنفاقها مسئولى المجموعات التخاذ المقرات التنظيمية        خوانإليهم أموال جماعة اإل   

  -ولشراء األدوات والسيارات واألسلحة الالزمة لتنفيد العمليات العدائية؛ بينمـا أمـدها           
 عـالوة  -قية آلية وستة مسدسات وبندقية خرطوش    ثمان عشرة بند   - بأسلحة نارية  -هو

ا بهـا إذ كلـف برصـد        عملياتهم العدائية، ومعلومات أمـد    على ما تحصلوا عليه من      
  التمركزات األمنية بمحافظة القاهرة للوقوف على قوام تـشكيالتها وتـسليح أفرادهـا            

ـ         -ليفه  كتك و -ومواعيد تمركزهم      ة رصد وجمع المعلومات عنهـا والمتمركـزة ببقع
مجاورة للطريق الدائرى بطريق مصر السويس؛ وكذا االرتكاز األمنى بمنطقة التجمـع        

  . محافظة القاهرة تمهيدا الستهدافهم بعبوات مفرقعة -الخامس بشارع التسعين 
وأضاف أنه فى إطار استهداف الشخصيات العامة المعارضة لتوجهات جماعته          

  ضو مجلس النـواب تمهيـدا      برصد مصطفى بكرى ع    ٢٠١٧كلف فى غضون أبريل     
لقتله؛ وكتكليفه ظل يرقبه قرابة خمسة أيام وقف من خاللها علـى مواعيـد تحركاتـه                

  .وتنقالته وأمدا بما وقف عليه من معلومات مكلفة تمهيدا لوضع مخطط التنفيذ 
وأضاف أنه فى إطار العمليات العدائية التى ارتكبتها الجماعة والتـى تـستهدف     

لقضاة والشخصيات العامة، شارك فى محاولة قتل مفتى البالد الـسابق  أفراد الشرطة وا  
  ؛ إذ كلفـه محمـد     ٢٠١٦على جمعة فى يوم جمعة بأواخر شهر يوليو عـام           / الدكتور

قبل التنفيذ بإجراء الـصيانة الالزمـة       "ح، ناجى مصطفى، معتز   أبو صال / حركى "عبده
  را بيضاء اللون تحمـل لوحـات      إلحدى السيارات التى ابتاعوها سلفًا ماركة دايو نوبي       

أحمـد  / وقد علم من ضمن القائمين بالتنفيذ كل مـن        . مالكى البحيرة؛ فنفذ ما كلف به     
  ، وكـان  "حركى فـارس  "، ومؤمن الحمراوى  " شاكر، يوسف / حركى"محمد عمر سويلم  

  تنفيذها باستخدام األسلحة النارية حال استقاللهم للسيارة المذكورة وأخـرى ابتاعوهـا           
  . ذات الماركة فضى اللون تحمل لوحات مالكى البحيرة سلفًا من

كما شارك فى محاولة قتل أفراد الشرطة من قوات فض الشغب فـى غـضون               
   محافظة القاهرة، بـأن    - بشارع جسر السويس بمنطقة عين شمس        ٢٠١٦أكتوبر عام   

لـى  تم تكليفه والحركى أسامة والحركى قاسم بالرصد؛ فنفذوا ما كلفوا به حتى وقفوا ع             
  قوامهم وتوقيت مرورهم بتلك المنطقة؛ تمهيدا الستهدافهم بعبوة متفجرة وتفجيرها عـن           

" حركى خطاب "بعد، وباليوم المحدد للتنفيذ  أعد كالً من حركى أسامة، ومحمود راتب             
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  عدتهما وقصدا مسرح الواقعة ووضعا عبوة ناسفة أسفر تفجيرها عن مقتل قائد عربـة             
   .رهاا حال مرور القوات بجونقل بضائع تواجد مصادفة

مسكنه الكائن بالقرب من النادى األهلى       ا شارك فى محاولة قتل قاض بجوار      كم
، إذ كلفـه محمـد      ٢٠١٦بمنطقة التبة بمدينة نصر فى أوائـل شـهر نـوفمبر عـام              

  قبل التنفيـذ بثالثـة أشـهر بـإجراء        " أبو صالح، ناجى مصطفى، معتز    / حركى"عبده
السيارات التى ابتاعوها سلفًا ماركة هيونداى سانتا فى فـضى          الصيانة الالزمة إلحدى    

اللون تمهيدا الستهدافه بها عن طريق تفخيخها بمواد مفرقعة وتولى آخرين من أعضاء             
  .الجماعة تنفيذ الواقعة بتفجير السيارة حال مرور المجنى عليه بمحيطها 
بهتـيم محافظـة   كما شارك فى محاولة استهداف أفراد المرور األمنى بمنطقـة      

 ؛ إذ كلف حركى اللول ابتداء       ٢٠١٧القليوبية فى غضون شهرى فبراير، ومارس عام        
بتغيير معالم سيارتين ابتاعوهما سلفًا لتجنب رصدهم أثناء اسـتخدامهما فـى التنفيـذ              
وإخفائهما بعد ذلك؛ األولى ماركة شيفروليه أوبترا بيضاء اللون تحمل لوحات مالكـى             

  ية ماركة هيونداى النترا زرقاء اللون تحمل لوحات مالكـى المنوفيـة؛           البحيرة، والثان 
تباعا بقيـادة  " سيف/ حركى"فنفذ ما كلف به، كما كلفه محمد رمضان على أبوالمطامير  

  سيارة لتأمين الطريق وإبالغ القائمين بالتنفيذ بكمائن الشرطة التى قد تعترض سـبيلهم،            
  رة الشيفروليه األوبترا البيـضاء ويرافقـه فيهـا        فى حين يقوم حركى قاسم بقيادة السيا      

  حركى ياسر محرزا عبوة ناسفة، وحركى أبو عبيدة محرزا بندقية آليـة، بينمـا يقـود     
السيارة االلنترا الزرقاء، ويرافقه فيهـا  " سيف/حركى"محمد رمضان على أبو المطامير  

   مهـاب،  /حركـى "، وحركى موسى، و   "حركى شاكر، يوسف  "أحمد محمد عمر سويلم     
محرزين بنادق آلية، وذلك الستهداف أفراد ذلك التمركز بتفجير العبـوة الناسـفة          " سعد

 لذلك انطلقوا كمخططهم لمحيط بقعـة       نفاذًاوإطالق األعيرة النارية صوبهم عقب ذلك و      
ياسر إعداد العبوة وتجهيزها للتفجير وقد حال دون تنفيـذ          / االستهداف وتولى الحركى    

  نفجار المادة المحفزة لعبوة التفجير بيد حركى ياسر الـذى أصـيب           مخططهم العدائى ا  
بيده وتلقى العالج الالزم لذلك، وقد علم بعد ذلك بثالثة أسابيع بقيام آخرين من أعضاء               

  .حركة حسم باستهداف ذلك التمركز األمنى بعبوة ناسفة 
  كما شارك فى قتل أفراد الشرطة والشروع فى قتل آخـرين مـنهم بـالتمركز              
  األمنى الكائن بجوار معرض سيارات بشارع الواحة بالحى العاشر بمنطقـة الـورش            
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وأوضح لذلك أنه فى أوائـل شـهر        . ٢٠١٧بمدينة نصر فى األول من شهر مايو عام         
تكليفًا من محمد رمضان على     " حركى وليد " تلقى وأحمد عبد الناصر      ٢٠١٧أبريل عام   

  التمركز األمنى تمهيـدا السـتهدافه؛     برصد وتصوير ذلك    " سيف/حركى  "أبو المطامير 
  كمـا تـم  . فنفذا ما كلفا به لخمس أيام متتابعات وقفا فيهم على قوامه وتوقيت تمركـزه  

 -تكليفه بتغيير لون السيارتين الشيفروليه األوبترا البيضاء والهيونداى االنترا الزرقـاء         
وقـد  . ى؛ فنفذ ما كلف به إلى اللون األسود تجنبا للرصد األمن     -المستخدمين فى التنفيذ    

/ حركـى " مع أحمد محمد عمر سـويلم      ٢٠١٧اجتمع عقب ذلك بنهاية شهر أبريل عام        
مهـاب  / حركى"، و " حركى سيف "، ومحمد رمضان على أبو المطامير     " شاكر، يوسف 

  ووضعوا مخطط التنفيذ باستهداف أفراد ذلك التمركز األمنـى بـإطالق األعيـرة            "سعد
  رقة أسلحتهم حال ارتـدائهم ألقنعـة رأس قماشـية سـوداء،      النارية صوبهم لقتلهم وس   

ـ         ذىمحرزين كاميرات لتصوير التنفيذ وجهاز السلكى للتواصل بينهم، كما حـددوا منف
هم باستخدام ثالث سيارات فى ذلك؛ األولى هى سـيارة    نيتلك العملية ووزعوا األدوار ب    

تأمين الطريـق وإبـالغ     ابتاعوها سلفًا ماركة هيونداى أكسنت فضى اللون دورها هو          
  القائمين بالتنفيذ بكمائن الشرطة التى قد تعتـرض سـبيلهم، والثانيـة هـى الـسيارة               

 األوبترا البيضاء يقودها المتهم وبرفقته محمد رمضان على أبـو المطـامير        ةالشيفرولي
  ، وحركى منـصور، محـرزين بنـادق آليـة         " حركى مهاب، سعد  "، و "حركى سيف "

   السيارة الهيونداى االلنترا الزرقـاء يقودهـا حركـى قاسـم           ومسدسات ، والثالثة هى   
شـاكر،  / حركـى   " ، وأحمد محمد عمر سويلم    "حركى وليد "وبرفقته أحمد عبد الناصر   

  ، وآخر محرزين بنادق آلية ومسدسات، وتحدد موعد التنفيذ ابتداء فى أواخـر             "يوسف
ـ ٢٠١٧شهر أبريل عام     ى فـى ذاك اليـوم؛    دون تمامه لعدم تواجد ذلك التمركز األمن

  وباليوم المحـدد أعـدوا عـدتهم وقـصدوا     . ٢٠١٧ لألول من شهر مايو عام     ئرجفأ
  مسرح الواقعة، وما أن أقتربوا من هدفهم وأبصروا أفراد الشرطة حتى بـدأ محـرزوا         

ى السيارة الثانية والثالثة فى إطالق النيران صوبهم مـن داخـل            لقاألسلحة النارية مست  
 بعض القوات بعقار تحت اإلنشاء وبادلتهم إطالق النيران فأصابوا          السيارتين ، فاحتمت  

  السيارة الثانية التى يقودها المتهم، وترجل حركى مهاب وأطلق النيران صـوبهم، ثـم             
  ، وأحمـد  "حركى شـاكر، يوسـف    "أحمد محمد عمر سويلم     / ترجل كل من المتوفيين   

ة وسرقوا ممن تواجـد     واتجها صوب إحدى سياراتى الشرط    " حركى وليد "عبد الناصر   
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  ما تمكنوا مـن  بندقيتين آليتين ودرعين واقيين من الرصاص، والذوا جميعا بالفرار بعد    
  .وقد تبنت حركة حسم تلك العملية ببيان أصدرته . قتل اثنين من الضباط

م المساعد  وقد علم من حركى أسامة بمحاولة أعضاء حركة حسم قتل النائب العا           
على جمعة، عـن طريـق تفخـيخ    / فتى البالد السابق الدكتور مفى أعقاب محاولة قتل     

  .السيارة النوبيرا البيضاء 
ـ  / حركى"أحمد محمد عمر سويلم   / وأنهى أنه قد تلقى وكل من        ، "فشاكر، يوس

 "تكليفًا من محمـد رمـضان علـى أبـو المطـامير           " حركى وليد " وأحمد عبد الناصر  
 ،  ١١/١١/٢٠١٦ع تنظيمهـا يـوم      باالستعداد للتجمهرات التى كان مزم    " سيف/حركى

، ) ثالث بنادق آلية وبندقية خرطوش    (تمهيدا لالشتباك مع الشرطة حينها بأسلحة نارية        
وأسند للمتهم فى ذلك قيادة إحدى السيارات المستخدمة، وقد حال دون تنفيذ ذلك عـدم               

  .التجمهر
يقـات  ، بالتحق " عبد الـرحمن  "مام جاد، حركى    إأحمد محمد   /  أقر المتهم  - ١٥

لواء الثورة   " وعضويته بإحدى مجموعاتها المسلحة المسماة     خوانبانضمامه لجماعة اإل  
التى تتولى تنفيذ عمليات عدائية ضد القضاة وقوات الجيش والشرطة والمنشآت العامة            "

  بغرض إسقاط الدولة، وتلقيه فى كنفها تدريبات عسكرية، وحيازتـه وإحـرازه لمـواد          
  .خائرها مفرقعة وألسلحة نارية وذ

، وانتظامه بإحدى أسرها، وتلقيـه  خوانوأبان تفصيالً لذلك بانضمامه لجماعة اإل    
  فيها دروسا تثقيفية وتربوية على منهاج الجماعة، وفى أعقـاب الثالثـين مـن يونيـو             

، شارك بتجمهر الجماعة برابعة العدوية والنهضة وما أعقب فـضه مـن             ٢٠١٣لعام  
 لمجموعـات سـميت     خـوان  ؛ ولتأسيس جماعـة اإل     تجمهرات بمحيط جامعة القاهرة   

  بمجموعات الردع، ومجموعات اإلنهاك واإلرباك، تتولى تنفيذ أعمال عدائيـة، ضـد            
  قوات الشرطة بغرض إشاعة الفوضى بالبالد ووصوالً إلسقاط نظـام الحكـم القـائم؛             

نادر أحمد عزت وضمت خالفـه     / انضم لتلك المجموعات، وعلم من أعضائها المتوفى      
  .عمر أحمد محمد فؤاد / متهمال

  وإذا انضم لتلك المجموعات فقد تلقى تدريبا عـسكريا علـى كيفيـة اسـتخدام              
محمود عز الدين بمنطقة حدائق األهرام،      / ؛ وذلك بمسكن المتهم   اآلليةوتركيب األسلحة   

  محمـود / وأضاف أنه فى إطار انخراطه بتلك المجموعات؛ وكتكليف عضو الجماعة           
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 مـسكن إلحـدى     أولها؛  ٢٠١٤د العديد من األهداف فى غضون عام        عز الدين؛ رص  
   يرتكز بنهاية شـارع الهـرم،      نى كمين أم  وثانيهاوية الحمراء،   االشرطيات بمنطقة الز  

 منزل أحد القضاة، والذى ينظر إحدى قضايا الجماعة، وآخرها رصده سـيارة             وثالثها
  لهرم، وأضـاف أنـه فـى   للشرطة حال مرورها بالقرب من فندق األهرامات بمنطقة ا     

 وفى ذات اإلطار أيضا، وكتكليف عـضو الجماعـة المتـوفى ،             ٢٠١٥غضون عام   
  اضطلع بوضع عبوة مفرقعة بجوار أحد أبـراج الكهربـاء بمحـيط  قـسم شـرطة                

  .أبو النمرس بمحافظة الجيزة 
سا تثقيفية وتربوية على منهـاج      و تلقى دور  ٢٠١٧وأضاف أنه فى غضون عام      

 أنس ممدوح؛ وقد جرى تعرفه آنذاك علـى         خوان إياها عضو جماعة اإل    الجماعة؛ لقنه 
محمد أسامة السويفى، والذى وقف من مخالطته إياه اعتزامـه الـسفر          / عضو الجماعة 

لدولة تركيا، فأفصح له عن رغبته هو اآلخر فى السفر لتلك الدولة، فأعطـاه المـذكور    
  .لى ذلك األمرلغ ثالثمائة دوالر كإعانة له عبهاتفًا خلويا وم

 بوضع مخطط يستهدف القضاة وقـوات       خوانوأضاف بقيام أعضاء جماعة اإل    
  الجيش والشرطة والمنشآت العامة بعمليات عدائية وصوالً إلشاعة الفوضـى بغـرض           
إسقاط الدولة؛ وذلك بدعوى قتال مؤسسات الدولة ألعضاء الجماعة؛ ولقناعتـه بـذلك             

 إلحـدى   ٢٠١٧ة؛ انضم فى غـضون عـام        وضرورة القتال تنفيذًا ألغراض الجماع    
تـولى مـسئوليتها    " لواء الثـورة  "حركة  والمسماة   المسلحة   خوانمجموعات جماعة اإل  

 -أحمد سعد الشيمى    / والنضمامه لها علم من أعضائها المتهمين      عمار حسن، /الحركى
 -.الهارب إلى دولة تركيا بعد أن غادر البالد متسلالً عبر حدودها مع دولـة الـسودان        

  ، محمـود  " يامن المـصرى  " ، الحركى "رياض محرز   " عمر أحمد فؤاد حركى    /المتهم
  ".ممدوح" ، والحركى "ماجد" حسام، الحركى"محمد هانى حركى

وأضاف بإعداده وأعضاء الجماعة فكريا بعقد دورات تضمنت لقـاءات تثقيفيـة      
أسـماء حركيـة   لترسيخ قناعتهم بشرعية ما ينفذوه من عمليات عدائية؛ وحركيا باتخاذ       

  خـشية " تليجـرام، وايـر   " ةروالتواصل اآلمن بين أعضائها عبر برامج محادثات مشف       
  الرصد األمنى؛ وعسكرياً بتلقى عناصرها تـدريبات ودورات علـى كيفيـة اسـتخدام     

  عمـار / األسلحة النارية وتصنيع المواد المفرقعة؛ وفى إطار ذلك وكتكليف الحركـى          
، "يامن المصرى " ، والحركى "حمادة" وكل من الحركى   حسن، حضر لقاء تنظيميا جمعه    
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والذى أعطاهما خالله دورة تدريبية أمنية تتناول كيفية تأمين الهواتف الخلويـة حـال              
  التواصل بين أعضاء المجموعة، وشرحا للبرامج المشفرة وكيفيـة اسـتخدامها، ودورة   

مـواد المفرقعـة    كيفية تصنيع ال  " ماجد"أخرى حضرها شرح له وآخر خاللها الحركى      
 بتدريب أحد أعضائها على استخدام األسلحة الناريـة         -هو-واستخدامها، كما اضطلع    

  .اآللية تفكيكًا وتركيبا 
تهم اوأن هذه المجموعات قد اتخذت مقرات تنظيمية كمالذ أمن لها وعقـد لقـاء             
  خائرالتنظيمية ودوراتهم التدريبية وإخفاء المواد المفرقعـة واألسـلحة الناريـة والـذ            

فيها ذكر من بينها وحدة سكنية كائنة بشارع مرعى المتفرع من شارع عبـد العزيـز                
  .ده بمنطقة البساتين ، ووحدة أخرى بمنطقة المعمورة البلد باإلسكندرية ببميدان أبو ع

/ وأضاف باعتماد أعضاء المجموعات تلك فى تمويلها على ما أمدها به المـتهم            
  ذخائر، وما وفره لها مـن مقـرات تنظيميـة،         وحة  عمار حسن من مواد مفرقعة وأسل     

مـن  " عمر أحمد فؤاد من أموال، وما أمدها به الحركـى       / عالوة على ما أمد به المتهم     
   ."wave وال وأدوات للرصدمأ

أحمد /  تواصل بالمتهم    ٢٠١٧وأبان تفصيالً لذلك أنه فى غضون منتصف عام         
  ى أحاطه علما بطبيعـة حركـة لـواء   ، والذ" التليجرام"سعد الشيمى، وذلك عبر موقع      

  الثورة المسلحة وأغراضها ووسائلها فى تحقيـق تلـك األغـراض، وعـرض عليـه              
  عمـار / االنضمام لتلك الحركة فوافق لقناعته بها، فكلفه لذلك بالتواصل مع الحركـى           

  .حسن بصفته مسئول عن مجموعته التى قد انضم إليها 
 الستهداف القيادة السياسية للبالد والكيانات      وأنه فى إطار تنفيذ العمليات العدائية     
سقاط الدولة؛ كلف فـي     غراض الجماعة إل  االقتصادية بها والشخصيات العامة تحقيقًا أل     

   بتنفيذ مخطط يستهدف رأس السلطة فى الدولـة، وذلـك          ٢٠١٧غضون أغسطس لعام    
  دريةعن طريق النيل من مقر لرئاسة الجمهورية بمنطقة المعمورة بمحافظـة اإلسـكن            

   لذلك انتقل إليها واسـتقر بـه المقـام بـالمقر           نفاذًابرصد تحركات المترددين عليه؛ و    
  التنظيمى قرابة الثالثة عشر يوما الكائن بمنطقة المعمورة البلد، وإذ اضـطلع برصـد             

  لرئاسة الجمهورية، مستخدما كاميرا عالية الدقة؛ ووقف على وجود بعـض          تابعة  فيال  
الوقوف على كيفيـة    "؛ إذ تالحظ له وجود إضاءة بها على غير          من طاقم الرئاسة هناك   
والتيقن مما إذا كان وصولهم     "  المعتاد ، فطلب منه الحركى     Waveدلوف الطاقم إليها ،     
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عبر طائرة استقلوها فظل بالمقر التنظيمى يرقب هدفه وأمد مكلفه بما وقف عليه مـن               
  .معلومات 

ـ     ، وكمخط  ٢٠١٧وأنه فى غضون سبتمبر عام       صاد ط الجماعة لإلضرار باالقت
 النايل تاورز كتكليفه مـن      جته اضطلع برصد محيط أبرا    آالقومى للبالد واستهداف منش   

مسئوله وقف منه على معلومات أمد مكلفه بها تتعلق بكون ذلك المكان محاطًا بالعديـد               
   قوات الشرطة التى تتولى تأمينه عبـر ثـالث سـيارات           ممن كاميرات المراقبة، وقوا   

ووضع مخطط للتنفيذ باستهداف بسيارة مفخخة، وحددت أدوارهم؛ بـأن        . عشرة أفراد و
حتى يقفا على المكـان الـذى    " حسام"اضطلع المتهم بإعادة رصد األبراج هو والحركى      
  بتجهيز العبوة المفرقعة وجعلها   " ماجد"ستترك به السيارة المفخخة ، ويضطلع الحركى        

ق الثعبـان ليكـون    أيضا بمعاينة موقع بمنطقة ش    تهم  فى وضع االستخدام، ويضطلع الم    
" حـسام "مسرحا لتركيب العبوة المفرقعة بالسيارة آنفة البيان؛ على أن يضطلع الحركى           
  "ممـدوح "بقيادتها حتى شارع الرملة الذى يقع خلف أبراج النيل، ويـسبقه الحركـى              

  .مضطلعا بتأمين طريقه
   هو والمـتهم محمـود محمـد   ٤/١٠/٢٠١٧ لذلك المخطط، توجه بتاريخ    نفاذًاو

  ، واضـطلعا برصـد األبـراج، وكتكليـف مـسئوول     "حسام"هانى سعد قبالن حركى     
 التى مـن    - حمراء اللون    -مجموعته توجها لمنطقة صقر قريش، حيث وجدا السيارة         

  المزمع وضع المواد المفرقعة بها، وتمكن الحركى حسام من تشغيلها مستخدما مفتـاح            
   فـى يـوم    هولؤالذى كان قد استلمه مـن بقعـة حـددها لـه مـس             دبره له مرافقه، و   

وكتكليف األخير اضطلع بشراء مواد ستستخدم فى إعداد العبوة المفرقعة، عـاد             سابق،
التقيا بالحركى ماجـد،    والحركى حسام للمقر التنظيمى الكائن بمنطقة أبو عبده ، حيث           

 تمهيدا الستخدامها فى تنفيـذ     رفقة الحركى حسام بتجهيز العبوة المفرقعة      ريوتولى األخ 
  الواقعة، بينما اضطلع كتكليفه من مسئول مجموعته باالنتقـال لمنطقـة شـق الثعبـان         
  لمعاينة بقعة بها تكون مالذًا آمنًا لتجهيز المواد المفرقعة بالـسيارة وتوصـيل دائـرة              
  متفجيرها فانتقل إلى وجهته وأبلغ الباقين بخلوها من المـارة إلـى أن حـضرا المـته               

ماجـد  / محمود محمد هانى سعد قبالن بسيارة قيادته والمدبرة من قبل ورفقته الحركى           
  وجهزا بها العبوات المفرقعة وانطلق بها قائدها إلى محيط أبراج النايل تاورز وتمكـن             

  .من وضعها ببقعة االستهداف المحددة واوصل دائرتها الكهربائية وانصرف عنها 
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ا ألحد الشخصيات العامة المار بشارع مصطفى        ركب - كتكليفه   -وأنهى برصده   
  محمود بمنطقة المهندسين، ووقف على طبيعته وقوام سيارته وأمد مسئوله بمـا وقـف             

  .عليه من معلومات
. بالتحقيقـات " حـسام "محمود محمد هانى قـبالن حركـى        /  أقر المتهم  - ١٦

د العاملين بـالقوات    والتى تتولى تنفيذ أعمال عدائية ض     " لواء الثورة "بانضمامه لحركة   
المسلحة والشرطة وأعضاء الهيئات القضائية ورجال اإلعالم ومنـشآتهم االقتـصادية           
والحيوية والمنشئات العامة؛ بغرض إسقاط الدولة ومؤسساتها وقتال الحكومـة، وذلـك           
بتشكيل مجموعات تتولى تنفيذ تلك األعمال العدائية ومشاركته فى أحد األعمال العدائية            

ة وحيازته مواد مفرقعة واستعمالها وحيازته      ططت لها الحركة ضد أفراد الشر     ى خط الت
  أسلحة نارية وذخائرها وتلقيه دورات تدريبية فى كيفيـة اسـتخدام الـسالح النـارى              

  .واستخدام العبوات المفرقعة 
  رات المرئيـة للمجموعـات     لذلك بدوامه على مطالعـة اإلصـد       وأبان تفصيالً 

 ٢٠١٣ر شبكة المعلومات الدولية وأنه فى غضون يوليو عام          المسلحة بدولة سوريا عب   
" جيش محمـد  "سافر لدولة سوريا والتحق بإحدى المجموعات المسلحة المسماة جماعة          

وتلقى فى كنفها تدريبية عسكرية على كيفية استخدام الـسالح النـارى وشـارك فـى                
  ٢٠١٤ فى غضون عام أعقبها عودته للبالد  هناكنظام القائمالعملياتها العسكرية ضد 

كـريم  /  المتهم خوان جماعة اإل  وض تعرف على ع   ٢٠١٥أنه فى غضون عام     و
عوض سعد الدين وقف من خالل تعارفه على قناعة األخيـر بوجـوب قتـال أفـراد                 
الشرطة والقوات المسلحة وسعيه إلى االنضمام للمجموعات المسلحة المؤسـسة مـن            

كريم عوض سعد الـدين     / أعلمه المتهم  ٢٠١٧عام   وفى غضون يناير     خوانجماعة اإل 
بانضمامه إلحدى تلك المجموعات المسماة بحركة لواء الثورة التى تتولى تنفيذ أعمـال             

تهما وتوليه فى إطار انضمامه لهـا       آاد الشرطة والقوات المسلحة ومنش    عدائية ضد أفر  
ت دعواه  مسئولية تكوين مجموعات عنقودية تابعة لها حيث دعاه األخير لالنضمام والق          

تولى مـسئوليتها الحركـى عمـار    إلحدى مجموعاتها العنقودية التى     قبوالً لديه فانضم    
 "حركـى عبـد الـرحمن   "حسن والنضمامه علم من أعضائها المتهم أحمد محمد إمام جاد نجم      

 أغـراض   أنه فى إطـار تنفيـذ     و. زة  ـوالحركيين ماجد، ممدوح ، عبد العزيز ، حم       
ـ     ـلواء الثورة إع  الجماعة تولى مسئولى حركة      دادهم عبـر   ـداد أعضائها فكريـا بإم
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دروسا تضمنت ترسيخًا لعقيدة قتال أفـراد الـشرطة         " تلى جرام "برامج تواصل مؤمنة    
والقوات المسلحة وجدوى العمليات العدائية تجـاه النظـام القـائم ، وحركيـا باتخـاذ            

كليفات عبرهـا حيـث     أعضائها أسماء مغايرة واستخدام وسائل اتصال مؤمنة لتلقى الت        
أمده الحركى عبد العزيز عبر برنامج التلى جرام بوسائط الكترونية لترسـيخ قناعتـه              
بشرعية ما ينفذه من عمليات عدائية وأمنيا بأن انتقل كتكليفه مـن مـسئوله لمحافظـة                
اإلسكندرية التقى بها عضو الجماعة الحركى حمزة واتخذا من وحـدة سـكنية كائنـة               

  .تهم التنظيمية وأعده األخير لذلك تالفيا للرصد األمنى ءا مقرا لعقد لقابمنطقة المنتزه
ت االقتـصادية   آوأضاف أنه فى إطار تنفيذ العمليات العدائية باستهداف المنـش         

ه مسئول مجموعته الحركى عمـار      فبغرض إسقاط الدولة تحقيقًا ألغراض الجماعة كل      
فظة القاهرة  للمشاركة فى تنفيذ       بالسفر لمحا  ٢٠١٧حسن فى غضون شهر أكتوبر عام       

عملية نوعية أعلمه أنها عبارة عن استهداف باستخدام سيارة مفخخـة وذلـك بوضـع               
ذ باسـتخدام   نة ويليها عملية نوعية أخرى ستنف     سيارة مفخخة بجوار أحد األهداف المعي     

 أى الحركـى    - وربطـه    ٣/١٠/٢٠١٧ لذلك انتقل إليها بتـاريخ       نفاذًااألر بى جى، و   
أحمد إمام حركى عبد الـرحمن حيـث التقـاه بميـدان رمـسيس              /  بالمتهم   -عمار  

أحمد إمـام   / واصطحبه لوحدة سكنية كائنة فى ميدان أبو عبده، البساتينو أطلعه المتهم          
حركى عبد الرحمن على ما بداخل الوحدة السكنية من سـالح نـارى بندقيـة ناريـة                 

العدائى المزمع تنفيذه وذلك عقـب      ومسدس وعبوة مفرقعة أعلمه خاللها بطبيعة العمل        
أن أمدهما مسئول مجموعته الحركى عمار حسن عبر التليجرام بصور ألبـراج النيـل     

مـن الناحيـة   "سيتى من األقمار الصناعية كلفه خاللهـا باسـتهدافه بـسيارة مفخخـة       
االقتصادية ومدى تأثيره السلبى على االقتصاد القومى للبالد وأبـان لـه كيفيـة تنفيـذ      

  .لية عن طريق وضع سيارة مفخخة بجوار الباب الخلفى لألبراج العم
أحمد إمام حركى عبـد الـرحمن       / أضاف بتكليف الحركى عمار للمتهم والمتهم     

ا صباح يوم الثالثاء الساعة الـسادسة        لذلك توجه  نفاذًابرصد األبراج فى اليوم التالى و     
ريش، ثم استقال تاكسى    والنصف صباحا مستقلين سيارة ميكروباص إلى منطقة صقر ق        

أحمد إمام حركى عبد الرحمن للمتهم على الباب        / إلى أبراج النايل سيتى وأشار المتهم       
محل ارتكاز السيارة المفخخة موضع الهدف وهو الباب الخلفى الرئيسى لألبراج، ثـم             

ها فى تمركزات ثالثة يقـع األول فـى         إيااج محددا    له التمركزات األمنية لألبر    حأوض
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هة الخلفية لألبراج والثانى فى الطريق الجانبى بمحازتهمـا والثالـث فـى الجهـة               الج
األمامية لألبراج ثم عادا إلى الشقة الكائنة بمنطقة ميدان عبده وفى أعقـاب عودتهمـا               
غادر المتهم أحمد إمام حركى عبد الرحمن الشقة وعاد وبحوزته مفتـاحين لـسيارتين              

  .ما للمتهمإحداهما كيا واألخرى تيوتا وسلمه
ـ              ركى ـأضاف أنه فى أعقاب تسلمه مفاتيح السيارتان من المتهم أحمد إمـام ح

، أحمد إمام حركى عبد الـرحمن بمغـادرة العـين         / عبد الرحمن، كلف الحركى عمار المتهم     
وأبان الحركى عمار سبب ذلك التكليف وهو  قدوم الحركى ماجد ليلقـى المـتهم دورة          

  .فى تركيب العبوة المفرقعة 
أحمد إمام حركى عبـد الـرحمن الـشقة         / أضاف أنه فى أعقاب مغادرة المتهم     

حضر الحركى ماجد ملثم الوجه واستخرج العبوة الموضوعة بالشقة وهى عبارة عـن             
 سم نحاسية اللون ثم استطرد الحركـى ماجـد   ٣٠ سم وارتفاعها   ٣٥عبوة يبلغ قطرها    

 ١٣اتصالها بمؤقت زمنـى مدتـه       فى شرح كيفية توصيل الدائرة الكهربائية بالعبوة و       
  . دقيقة يحدث بمرورها االنفجار ةعشر

 توجـه   ٥/١٠/٢٠١٧أضاف أنه فى صباح اليوم الثالـث األربعـاء الموافـق            
أحمد إمام حركى عبد الرحمن إلى السيارة المصطفة بمنطقـة صـقر قـريش              /والمتهم

جربتهـا ، وفـى   وأبصرها سيارة من طراز دايو سماوى اللون وقام المتهم بقيادتهـا لت        
أحمد إمام حركى عبد الرحمن بشراء أسيتون،       / أعقاب ذلك كلف الحركى عمار المتهم     

 لذلك اشترى ما كلفه به الحركى عمار ثم عـاد           نفاذًاأكياس سوداء اللون، حبل غسيل و     
المتهم إلى العين الكائنة فى منطقة ميدان أبو عبده حيث كان الحركى ماجد فى انتظاره               

/ ة وفى ذلك الوقت توجـه المـتهم  ي كيفية تركيب العبوة والدائرة الكهربائليؤكد له شرح 
أحمد إمام حركى عبد الرحمن لمنطقة شق الثعبان الستطالع مـدى إمكانيـة تركيـب               
العبوة بالسيارة بتلك المنطقة استعدادا للتوجه عقب ذلك للهدف، وفى أعقاب ذلك التقـى        

بد الرحمن واتفقا على تركيب العبـوة فـى         أحمد إمام حركى ع   / الحركى ماجد بالمتهم  
  .السيارة بمنطقة شق الثعبان 

 تواصـل الحركـى     ٦/١٠/٢٠١٧وأضاف أنه فى صباح يوم الخميس الموافق        
أحمد إمام حركى عبد الرحمن عبر برنامج التليجرام وأرسل له خطة           / عمار مع المتهم  

أحمـد  /  المتهم والمتهم    التنفيذ موضحا دور كل فرد وقد حدد األدوار على نحو توليى          
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 لمنطقـة شـق     - أى المتهم    -إمام إحضار السيارة من منطقة صقر قريش ثم توجهه          
الثعبان لمقابلة الحركى ماجد لتركيب العبوة ثم توجه المتهم عقب ذلك لمكـان التنفيـذ               
فضالً عن انضمام الحركى ممدوح لألدوار وتوليه مسئولية تـأمين وكـشف الطريـق              

  .يب العبوة حتى مكان وضع السيارة فى منطقة النايل تاورز للمتهم عقب ترك
 لذلك وفى اليوم المحدد للتنفيذ نفذ كل منهم دوره تحديـدا واتجـه المـتهم      نفاذًاو

والحركى ماجد الساعة الثالثة صباحا لمنطقة شق الثعبان ووضع الحركى ماجد العبـوة           
فيـشة الكهربائيـة بـالبوردة      فى حقيبة السيارة وأعدها لتكون جاهزة على توصـيل ال         

الكهربائية واتجه بالسيارة إلى أبراج النايل تاورز حتى وصل الساعة السابعة والنصف            
صباحا وصف السيارة فى موقع التنفيذ وقام بتوصيل الدائرة الكهربائيـة عـدا سـلك               

 وغادر المكان عقـب     رهاااألمان الذى يحيل دون وصول التيار الكهربائى للعبوة وانفج        
بالغ الحركى عمار بإتمام عملية التوصيل إال أن العبوة لم تنفجر وذلك لعدم نزع سلك               إ

األمان فألح عليه الحركى عمار بالعودة لتصحيح توصيل العبوة ونزع سلك األمـان إال            
  .أن المتهم رفض وأبلغ بالواقعة 

فـارس  /  حركـى  -ض سـعد عـوض الحـداد        كريم عو /  قرر المتهم    - ١٧
 وعضويته ألسرة كفر الدوار والتى كان مسئولها عضو         خوانماعة اإل نضمامه إلى ج  اب

 شـارك الجماعـة     ٢٠١٣الجماعة سيد عرفة، وفى أعقاب الثالثون من يونيـة عـام            
ما أعقبت فضه من تجمهرات شارك معه عضو الجماعة عمـرو           وبتجمهراتها برابعة   

 تنفيذ أعمال عدائيـة   تتولىخوانعرفة والذى دعاه إلى االنضمام إلى مجموعة تابعة لإل  
مؤسسات الدولة وصوالً إلسقاط الدولة فانضم إليه وفى إطار ذلك ربطه األخيـر             ضد  

والتقائه به فى أعقاب تواصلهما حيث أعـده فكريـا          " راضى"عبر التليجرام بالحركى    
  .وأمده بما أسماه التأصيل الشرعى للعمليات النوعية 

 وانتظامه فى حـضور  ٢٠٠٩ منذ عام خوانوأبان تفصيالً بانضمامه لجماعة اإل   
ه ا يناير دعاه كـالً مـن صـديق   ٢٥ وفى أعقاب ثورة ٢٠١١الدورس الدينية حتى عام  

محمد عبد الحفيظ وبالل أبو المجد لالنضمام إليهما ومشاركتهم العمل السياسى تحـت             
رئاسة من يدعى رائد فاروق وهو مسئول الشباب فلبى دعائهم وشارك فـى فعاليـاتهم            

 دعاه سيد عرفه مسئول أسرة      ٢٠١٢ و ٢٠١١اضية والترفيهية وفى غضون عامى      الري
 لالنضمام إلى أسرته والتـى حـضرها كـالً مـن     خوانكفر الدوار التابعة لجماعة اإل    



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠١٨ سنة یونیة ٢٠ فى )تابع( ١٣٩ العدد – الوقائع المصریة

 

٩٤

أشرف أبو شادى وعمروعبد السالم ومحمد محمود ومحمد عبد العزيز وأضاف بأنـه             
 شـارك فـى مـا أسـماه         وفى أعقاب فض تجمهرى رابعة العدوية وميدان النهـضة        

بالمليونيات بمنطقة كفر الدوار وتقابل خاللها مع كالً من يحيـى المـصرى ومحـامى         
يدعى عماد طلبه وأصدقائه أشرف أبو شادى ومحمد إبراهيم ومحمـد عبـد الحفـيظ               
وإبراهيم جاد اهللا وعلى جمعة وبالل أبو المجد وعلى أثر تصفية بعض المشاركين فـى   

ديه حماس ثورى دفعه لالشتراك فى مسيرات دورية مندده بفـض      اعتصام رابعة تولد ل   
 إبان مشاركته فى إحدى     ٢٠١٣االعتصام إلى أن تم القبض عليه فى شهر نوفمبر عام           

التظاهرات بشارع الحدائق رفقة كالً من إسالم عبد السالم ومحمود غريب وحبس لمدة             
ـ سنة وثالثة أشهر تعرف خاللها على بعض عناصر جماعـة اإل         مـنهم حـسن   وانخ

القصبى وطالل على ياسين وأخر يدعى أسامة وعقب خروجه من محبسه وفى شـهر              
 عمرو عرفه وتقابال وتطرقا فى      خوان تواصل معه عضو جماعة اإل     ٢٠١٥أبريل عام   

الحديث عن أحوال البالد ودعاه لالنضمام إلى لجان العمل النـوعى التابعـة لجماعـة              
ـ      خواناإل رق وتعطيـل مؤسـسات الدولـة لعـدم جـدوى        والتى تهدف إلى قطع الط

 دعاه لالنضمام إلى صـفوف العمـل   ٢٠١٥التظاهرات، وفى غضون شهر يونيو عام     
ل معه الحركى راضى وطلب مقابلتـه  ص توا٢٠١٥النوعى فلبى دعائه وفى نهاية عام       

ث عن الـدين  يفى محطة سيدى جابر بمحافظة اإلسكندرية وتقابل معه وتطرقا فى الحد          
نه أنه يعده إعدادا شرعيا تمهيدا إلشراكه فى العمل النوعى وأمـده بهـاتف              وتفطن ذه 

محمول ماركة سامسونج محمل عليه تطبيق التليجرام إلستخدامه فى التواصـل معـه             
ـ  ـنظرا لكونه أكثر سرية من البرامج األخرى وأوصاه بق         ة ـراءة بعض الكتـب الديني

بر التليجرام وتناقشا حول الكتب التـى       لعبد اهللا برغوثى ويحيى عياش وتواصل معه ع       
أوصاه بقرائتها وعما إذا كانت قد حققت بغيتها فى إقناعه بأن القائمين على حكم البالد                
هم فئة مرتدة والبد من مواجهتهم لخروجهم عن الحاكم الشرعى للـبالد وهـو محمـد       
 مرسى ثم أوصله بالحركى جالل والذى أكتشف أنه كان محبوس رفقته فـى غـضون              

 وقام باصطحابه إلى منطقة بمحافظة البحيرة وتلقى مع آخرين دورة عـن             ٢٠١٤عام  
 من المالحقة األمنية وتغيير مظاهرهم تفاديـا لـضبطهم          بروهاألمنيات تتلخص فى ال   

ل الشرعى للعمل النـوعى  يوتفادى ضبط الهواتف الخاصة بهم ودورة أخرى فى التأص       
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ته وعقب ذلك   ه الحاكم الشرعى ويجب مواج    تتلخص فى أن النظام القائم هو خارج عن       
  . ببعض الدورات هلمد) مبروك(بالحركى ) راضى(حركى أوصله ال

 بانـضمامه   - بالتحقيقـات    -مصطفى عبد النعيم درويـش      /  أقر المتهم  - ١٨
 تهدف إلى عدم االسـتقرار األمنـى بـالبالد          خوانلمجموعة مسلحة التابعة لجماعة اإل    

عت عكاشة محمد حركى حمزة، حيث ضمه إلـى إحـدى           طارق رف / بدعوة من المتهم  
  .المجموعات التى تتولى تصنيع العبوات المتفجرة 
 ارتبط نجلـه عبـد اهللا      ٣٠/٦/٢٠١٣وأبان تفصيالً لذلك بأنه فى أعقاب أحداث        

عبد اهللا أبو النيل ، محمـد جمـال         /  عرف منهم  خوانبمجموعة من أعضاء جماعة اإل    
حمد الدعوشى، يوسف محمد محمد الـسيد زهيـرى،         عبد الرحمن، محمد أبو رواش م     

رمضان فتحى عبد المقصود مرجان، محمد عبد الحفيظ، طـارق رفعـت وشـاركهم               
تظاهرات الجماعة وتوفى فى إحدى تلك التظاهرات فى منطقة األلف مـسكن بتـاريخ              

   .٢٠١٤ يناير ٢٥
يارتـه  ح أنه في أعقاب وفاة نجله، دأب أصدقاء نجله سالفى الذكر علـى ز          صأف

بحانوته لمواساته وللشد من أزره ، واستمرت زيارات كل من طارق رفعـت ومحمـد          
   .٢٠١٧عبد الحفيظ حتى بداية عام 

 وأثناء التقائه بكل من طارق رفعـت حركـى          ٢٠١٧أضاف أنه فى بداية عام      
ا عليـه تكـوين تنظـيم مـسلح         رضحمزة ومحمد عبد الحفيظ بالحانوت الخاص به ع       

 خـوان ظام الحاكم القائمة على اعتقاالت وقتـل شـباب جماعـة اإل    لمواجهة سياسة الن  
، على أن يكون ذلك التنظيم علـى غـرار           للحكم وإعادة الرئيس األسبق محمد مرسى    

مثيله القائم بالثورة السورية، إال أنه اعترض على ذلـك مبـررا أن قـوات الـشرطة                 
 الوضـع فـى   والجيش فى مصر لن تسقط بسهولة وأن الوضع فى مصر مغاير عـن              

  .سوريا
 عرض عليه كل مـن طـارق        ٢٠١٧أضاف أنه فى غضون شهر فبراير عام        

رفعت  ومحمد عبد الحفيظ تأسيس ذلك التنظيم بهيكل أسموه بالخاليا، بحيـث يتكـون               
التنظيم من عدد من الخاليا يكون لكل خلية مسئول وعدد من األفراد ولكل فـرد اسـم                 

التنظيم بنظام الخاليا وتـولى طـارق رفعـت         حركى واتفقا سالفى الذكر على تأسيس       
 . لذات المجموعة والحركـى هـشام      - أى المتهم    -مسئولية مجموعة التصنيع وضمه   
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 كلفه طـارق رفعـت حركـى حمـزة      ٢٠١٧ح أنه فى غضون شهر مارس عام        صأف
بتصنيع هيكل معدنى من الصاج على شكل متوازى مستطيالت بأبعاد حددها لـه األول    

 لذلك قام المتهم بشراء الخامات الالزمـة        نفاذًا سبب تصنيعه إياها و    دون أن يوقفه على   
  .للتصنيع ونفذه واستلمه األول من المتهم فى الحانوت الخاص به 

أضاف أنه فى غضون ذات الشهر كلفه طارق رفعت حركى حمـزة بتـصنيع              
سبع هياكل أخرى بذات مواصفات الهيكل األول، وذلك بغرض إجراء تجارب علـيهم             

 لذلك صنع   نفاذًاضوء تسليح التنظيم وأمده بالمبالغ المالية الالزمة لشراء الخامات و         فى  
 ثـالث هياكـل فـى الحـانوت        ون أسبوع واستلم األول منه    ـبع هياكل فى غض   ـالس

  .الخاص به
أضاف أنه فى غضون نفس الشهر كلفه طارق رفعت حركى حمـزة بتـصنيع              

لشكل واألبعاد المطلوبة للهيكلـين وكـذا       هيكلين لعبوات وأمده برسومات موضحا بها ا      
 لذلك صـنع الهيكلـين      نفاذًابالمبالغ المالية المطلوبة لشراء الخامات الالزمة للتصنيع و       

بالمواصفات واألبعاد المطلوبة فى غضون أربعة أيام واستلمهم األول منه فى الحانوت            
ون شهر أبريل    على سبب تصنيعهم أفصح أنه فى غض        المتهم الخاص بالمتهم ولم يقف   

 كلفه طارق رفعت بتصنيع هياكل لعبوات وأمده برسومات موضـحا بهـا             ٢٠١٧عام  
األشكال والمواصفات واألبعاد المطلوبة وكذا المبالغ المالية الالزمـة لـشراء خامـات         

 لذلك صنع الهياكل باألشكال واألبعاد المطلوبة إال أن األول لم يأخـذهم             نفاذًاالتصنيع و 
  .وفه على سبب استخدامهم وأضاف بعدم وق

 طارق رفعت بتصنيع هيكل عبوة مكون       هأضاف أنه فى غضون ذات الشهر كلف      
من ثالث قطع وأمده برسومات موضحا بها األشكال واألبعاد المطلوبة وكـذا المبـالغ              

 لذلك صنع الهيكل فى غضون أربعة أيـام       نفاذًالشراء خامات التصنيع و    لالزمةاالمالية  
 لم يستلمه وأمده بمبلغ ألفى جنيه كراتب شهرى مقابل تنفيذ ما يوكل إليـه              إال أنه األول  

  .من تكليفات الحقه 
 كلفه طارق رفعت حركى حمـزة       ٢٠١٧أفصح أنه فى غضون شهر مايو عام        

بتصنيع هيكل عبوة على هيئة حاوية وأمده برسومات موضحا بها األبعاد والمقاسـات             
ع ذلك الهيكل بمواصفات خاصة لتسمح بتخزين       المطلوبة، مضيفًا أن الغرض من تصني     

وانتـواء   كيلـو جـرام      ٥٠أو مصدرها تصل إلى     مواد متفجرة لم يقف على طبيعتها       
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 اللـذين يـتم   خـوان التنظيم إجراء بعض التفجيرات فى الدولة انتقاما لشباب جماعة اإل 
كـم ، إال    قتلهم واعتقالهم ظلما دون وجه حق وإلعادة الرئيس األسبق محمد مرسى للح           

أنه لم يقف من طارق رفعت حركى حمزة على طبيعـة أو نطـاق تلـك التفجيـرات                  
 لـذلك قـام بتـصنيع    نفاذًا بتكاليف خامات التصنيع المطلوبة و هأمدوأضاف بأن األول    

الحاوية وسلمها لطارق رفعت حركى حمزة فى سيارة حمراء اللون لـم يقـف علـى                
  .طرازها 

مده طارق رفعت حركـى حمـزة بهـاتف         أفصح أنه فى غضون ذات الشهر أ      
دامه والتواصل  محمول ماركة أركوس محمل عليه تطبيق التليجرام وأعلمه بكيفية استخ         

ه بأن يكون أى تواصل الحق فيما بينهما من خالل ذلـك التطبيـق              ايإمن خالله، مكلفًا    
  .واتخذا المتهم أسم حسين كاسم حركى له 

أمده طارق رفعت حركى حمـزة       ٢٠١٧أضاف أنه فى غضون شهر مايو عام        
ـ         ٥٠بسخان كهربائى سعة     تخدم كعبـوة  س لتر وكلفه بإعداده وتفريغه مـن محتـواه لي

 لذلك أعد السخان الكهربائى وسلمه لألول فى غضون خمس أيـام مـن              نفاذًامفرقعة و 
  .التكليف 

 طارق رفعت حركى حمـزة    ه كلف ٢٠١٧أفصح أنه فى غضون شهر يونيو عام        
 الستخدامه كعبـوة مفرقعـة      ه لتر وكلفه بإعداده كسابق    ٥٠ائى سعة   بإعداد سخان كهرب  

  . وسلمه لألول فى الحانوت الخاص بالمتهم هإعداده كسابقب  لذلك قامنفاذًاو
أضاف أنه فى غضون ذات الشهر كلفه طارق رفعت حركى حمـزة بتـصنيع              

ماليـة  مبـالغ   ت موضحا بها شكل الهياكل وكـذا ب       اأربع هياكل لعبوات وأمده برسوم    
 لذلك صنع الهياكل بالمواصفات المطلوبة وسلمها       نفاذًا التصنيع و  الالزمة لشراء خامات  

  .لألول بالحانوت الخاص بالمتهم 
 طارق رفعت حركى حمـزة      ه كلف ٢٠١٧أفصح أنه فى غضون شهر يوليو عام        

بتصنيع علبه من الصاج كمثيالتها المثبتة على الدراجات البخارية الخاصـة بمحـالت             
 نفاذًاطعمة وأمده بالمبالغ المالية الخاصة لشراء الخامات طالبا منه سرعة تصنيعها و           األ

  .لذلك أعدها  خالل يومين واستلمها األول من األخير فى الحانوت الخاص باألخير 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠١٨ سنة یونیة ٢٠ فى )تابع( ١٣٩ العدد – الوقائع المصریة

 

٩٨

غضون ذات الشهر كلفه طارق رفعت حركى حمزة بإعداد سبع          فى  أضاف أنه   
ها مواصفات الهياكل وأشـكالها وأبعادهـا       هياكل اسطوانية وأمده برسومات موضحا ب     

  . لذلك قام بتصنيعهم كالمواصفات المطلوبة نفاذًاو
ذات الشهر ربطه طارق رفعت حركى حمزة بـالحركى         فى غضون   أفصح أنه   

 لذلك حضر له الحركى هشام فى       نفاذًاى كيفية إعداد وتصنيع الهياكل و     لهشام لتدريبه ع  
ليمه كيفية تصنيع وإعداد الهياكل إال أن األخير لم         الحانوت الخاص بالمتهم وبدء فى تع     

  .يلتزم بالحضور للحانوت 
 تواصل معه طـارق رفعـت   ٢٠١٧أضاف أنه فى غضون شهر أغسطس عام      

حركى حمزة من خالل تطبيق التليجرام وأرسل له صورة لسخان كهربائى وكلفه منـه             
 ٣٥ يونيفيرسال سـعة     إعداد أخر كسابقيه وأمده الحركى هشام بسخان كهربائى ماركة        

 لذلك صنع السخان الكهربائى وأعده وتركـه        نفاذًالتر إلعداده ليستخدم كعبوة مفرقعة و     
  .فى حانوته حيث ضبط بالحانوت الخاص به 

 كلفه طـارق رفعـت حركـى        ٢٠١٧أفصح أنه فى غضون شهر سبتمبر عام        
المواصـفات   مكعب خشبى بأبعاد ومواصفات مختلفة وأمده بتلك      ١٢حمزة بإعداد عدد    

 لذلك أعـد    نفاذًاوالمبالغ المالية لشراء الخامات الخشبية الالزمة إلعداد تلك المكعبات و         
أضاف أنـه   . المكعبات األثنى عشر وسلم بعضهم لحركى هشام وأخرين لحركى حمزة         

فى غضون ذات الشهر كلفه طارق رفعت حركى حمزة بإعداد سبع هياكـل لعبـوات               
من جزئين كل منهما بأبعاد مختلفة وأمـده بمواصـفات     على أن يكون كل هيكل مكون       

 لذلك أعدهم المتهم بالمواصـفات      نفاذًاوأبعاد الهياكل وكذا مبالغ مالية لشراء الخامات و       
واألبعاد المطلوبة حتى أستلمهم الحركى هشام من الحانوت الخـاص بـالمتهم دون أن              

  .يقف على سبب تصنيعهم 
 تواصل معه حركى حمزة عبـر  ٢٠١٧م أفصح أنه فى غضون شهر أكتوبر عا     

بقيه وكذا إعداد عصا    اام وكلفه بإعداد سخان كهربائى يستخدم كعبوة كاس       رتطبيق التليج 
 كتكليـف الحركـى     -خشبية برأس مدببه بأطوال معينة أمده بها ثم أمده الحركى هشام          

 وكـذا   لذلك أعد المتهم السخان الكهربـائى كـسابقيه  نفاذًا بالسخان الكهربائى و -حمزة
  .العصا الخشبية وسلمهم المتهم للحركى هشام فى الحانوت الخاص بالمتهم 
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 تواصل معه طارق رفعت حركى حمزة عبـر         ٤/١١/٢٠١٧أضاف أنه بتاريخ    
تطبيق التليجرام واستفسر منه عن إمكانية تثبيت سخان كهربائى بداخل حقيبـة سـيارة     

يبة فأمده بها األول وأخبره األخيـر       خير طلب أبعاد الحق   وأمده بصور للسيارة إال أن األ     
 لذلك سلمه الحركى هشام سيارة من طراز بـى أم دبليـو بيـضاء               نفاذًابإمكانية ذلك و  
  . إلعدادها لتثبيت السخان الكهربائى إال أنه تم ضبطه ٥/١١/٢٠١٧اللون بتاريخ 

أضاف أنه قبيل ضبطه تواصل مع الحركى حمزة طالبا منه مبلغ مالى، فربطـه    
ى هشام بكل من حركى الدكتور بهيج والحركى عصام اللذان أرشداه عن العقـار   الحرك

 شارع النصر من شارع الشيشينى الطابق األرضى حيث وجد بها مبلـغ     ١٠الكائن فى   
  .الفين جنيه تحصل عليهم

بالتحقيقات بانـضمامه   " حركى عمر "محمد حسين سيد فرج     /  أقر المتهم    - ١٩
والتـى  " لواء الثـورة  "ألحد مجموعاتها المسلحة المسماة    ، وعضويته    خوانلجماعة اإل 

تتولى تنفيذ أعمال عدائية ضد رجال الجيش والشرطة إلسقاط نظـام الحكـم القـائم،               
وبتلقيه دورات فى كيفية تصنيع واستعمال العبوات المفرقعة ، وبتصنيعه كميـة مـن               

ه لدولة السودان عبر    المواد المفرقعة أمد بها أخرين من أعضاء الجماعة ، وبسبق تسلل          
  .الحدود هربا من المالحقات األمنية 

 وانتظامه لـذلك    ٢٠٠٨ منذ عام    خوانوأبان تفصيالً لذلك بانضمامه لجماعة اإل     
بإحدى أسرها ببلدته، وبمشاركته المستمرة بتجمهرات الجماعة المختلفة ومنها تجمهـر           

تعرفـه لـذلك بعـضوى      و" االنقالب العـسكرى  "رابعة العدوية فى أعقاب ما أسماه ب      
الجماعة نور رجب الكومى، فارس اإلسالم رجب الكومى، وبأنه فى غـضون شـهر              

بمحافظـة القليوبيـة ،     " العقـاب الثـورى   " أتهم بالقضية المعروفة ب    ٢٠١٥مايو لعام   
 فـى   - بمركز قليوب    خوان مسئول جماعة اإل   -محمد رأفت   / وباستعانته لذلك بالمدعو  

سودان هربا من مالحقته أمنيا ، وبأنه فـى غـضون شـهر             تسهيل تهريبه إلى دولة ال    
 تمكن من الهرب رفقة عضوى الجماعـة        - وبمساعدة األخير    - ٢٠١٥أغسطس لعام   

بكر أحمد مرسى ، حسن شافعى عبر الدروب الصحراوية إلى دولة الـسودان حيـث               
ن عبـد الـرحم   / استقر بها لمدة ثالثة عشر شهرا تعرف خاللها على عضو الجماعة            
، وبعودتـه   خـوان والذى قرر له بسبق انضمامه لمجموعات العمل النوعى لجماعة اإل         

محمد هاشم، وبتواصـله    /  بمساعدة المدعو  ٢٦/٩/٢٠١٦لمصر بذات الطريقة فى يوم      
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عبد الرحمن عبر برنامج المحادثـات    /  مع المدعو  ٢٠١٧فى غضون شهر مارس لعام      
االنضمام إلحدى مجموعات العمـل النـوعى     طالبا منه المساعدة فى     " تليجرام"المؤمنة  

ميـدانى  ب خوانداخل مصر انتقاما من أفراد الشرطة وثأرا لموتى تجمهرات جماعة اإل          
كتكليف األخير، ومن ثـم     " عمر"النهضة ورابعة العدوية ، وباختياره اسما حركيا لنفسه       

ـ " لـواء الثـورة   "انضمامه إلحدى مجموعات العمل النوعى المسماة        ة لجماعـة   التابع
سـقاط نظـام    والتى تتولى تنفيذ أعمال عدائية قبل رجال الجيش والـشرطة إل      خواناإل

الحكم القائم، وبعلمه أن جماعة لواء الثورة ينقسم هيكلها إلى ثالثة لجان األولى تختص              
بالرصد، والثانية تختص بالتصنيع والثالثة بالتنفيذ، وأن كل لجنة تتبعها عدة مجموعات            

/  الحركـى    - بخالفـه    -م كل منها ثالثة أفراد، وأن مجموعته ضـمت          عنقودية تض 
رمضان، واضطلع بمسئوليتها تباعـا كـل مـن         / ناصر، والمدعو / حمزة ، والحركى  

آدم، وأضاف بعلمه اعتـزام قيـادات   / سيف، الحركى   / مبروك، والحركى   / الحركى  
عد تمام إعداد وتجهيـز      ب ٢٠١٨حركة لواء الثورة بدء عملياتهم العدائية فى مطلع عام          

  .أعضائها 
وأنه جرى إعداده فكريا بتلقيه ملفات تحوى تأصيالً شـرعيا الغـراض تلـك              
المجموعات ، وأمنيا بتلقيه دورات فى أمن االتصال واالنتقاالت والـسواتر والـسكن،             

حمزة دورات نظرية وعملية فى تصنيع المتفجرات أعقباهـا         / وأنه تلقى من الحركى     
 - صاعق للتفجير وذلك بوحدة سكنية كائنة بمنطقة النوبارية ، وأنـه             ٢٥دد  بتصنيع ع 

اضطلع الحقًا بتدريب الحركى ناصر على كيفية تصنيع تلك المواد عمليا بذات الوحدة             
  . كتكليف الحركى أدم -السكنية 

وكما اتخذت مجموعة العمل النوعى تلك العديد من المقـرات التنظيميـة لعقـد            
راتهم التدريبية ولتصنيع المواد المفرقعة وإخفاءها فيها، ذكر منهـا وحـدة          لقاءاتهم ودو 

 ببطاقة تحقيق شخصية    رهااسيف باستئج /  كلف من الحركى     -سكنية بمدينة النوبارية    
 كلـف مـن     - ، وأخرى بزهراء مصر القديمـة      -أحمد شمس أمده بها األخير      / باسم

محمد السيد، وكـذلك مزرعـة   / اسم ببطاقة تحقيق شخصية برهااأدم باستئج/ الحركى  
/ للدواجن بقرية أم الشعور بمركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ كلـف مـن الحركـى              

مبروك بمعاينتها مسبقًا للبت فى صالحيتها كمقر لتصنيع المفرقعات وذلك فى حـضور   
  .رمضان والذى انتهت إلى موافقته بشأن صالحيتها / المدعو
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  ،سـيف / تلك المجموعة اعتمد فى تمويلها على ما أمدها به الحركـى             وأن   -
مبروك من أموال ومقرات تنظيمية وسيارات ومـواد وأدوات   / أدم، والحركى / الحركى

  .لتصنيع المفرقعات 
أدم تسلم  / وأضاف أنه فى إطار إنضمامه لتلك المجموعة وكتكليفه من الحركى           

قرب من كوبرى النوبارية تحوى مـوادا لتـصنيع   فضى اللون بال " النسر"سيارة ماركة   
ـ ومـن ثـم ا    المفرقعات نقل محتواها للوحدة السكنية الكائنة بمنطقة النوبارية          خدمها تس

بـذات  " األرصولد المفرقعة"حمزة فى تصنيع ثمانية كيلو جرامات من مادة  / والحركى  
ة كيلـو جرامـات   هشام بست/ الوحدة على فترات متتابعة، وأنه أمد من يدعى الحركى         

  .منها عبأها بعلبة حديدية تسلمها منه
/ رمضان حركـى  /  اضطلع والمدعو  ٢٠١٧وأنه فى غضون شهر سبتمبر لعام       

 كيلو جرامـا مـن مـادة األرصـولد        ١٣ بتصنيع   - كتكليف الحركى مبروك     -ناصر
  . وذلك بالمزرعة الكائنة بمركز الحامول -المفرقعة 

 نقـل   - كتكليفه من الحركى مبروك    - ٢٠١٧وأنه فى غضون شهر أكتوبر عام       
 التى صنعها مسبقًا من محل      - كيلو جرام من مادة أرصولد       ١٣ -كمية المواد المفرقعة  

 كيلـو جـرام مـن مـادة         ٢ -تصنيعها بالمزرعة الكائنة بالحامول وكذا كمية أخرى        
بزهـراء   من الوحدة السكنية الكائنة بالنوبارية إلى الوحدة السكنية الكائنـة            -أرصولد  

  .مصر القديمة 
/  سـلم الحركـى      - كتكليف الحركى مبـروك      - ٣٠/١٠/٢٠١٧وأنه فى يوم    

 بنطـاق الطريـق الـدائرى       - كيلو جرام أرصولد     ١٥ -ناصر كمية المواد المفرقعة     
  .بقليوب 

ـ        / وأضاف بعلمه عن طريق الحركى       طلع أدم بأن المواد المفرقعـة التـى اض
ات عدائية ضد الجـيش والـشرطة بمطلـع عـام           يلمخدم فى ع  تبتصنيعها ونقلها ستس  

٢٠١٨.  
 - نقل سـيارة ماركـة  - كتكليف الحركى مبروك    - ٢/١١/٢٠١٧وأنه فى يوم    

 بيضاء اللون من منطقة مسطرد إلى مخرج الطريق الـدائرى بقليـوب ،        -بى أم دبليو  
  .حازم هو من تسلمها من حيث تركها / علم منه الحقًا بأن من يدعى الحركى 
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، " حـسين : "محمد المتـولى عـوض المتـولى ، حركـى           /  المتهم  أقر - ٢٠
"  وعضويته بإحدى مجموعاتها المسلحة المـسماة      خوانبالتحقيقات بانضمامه لجماعة اإل   

التى تتولى تنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد الشرطة بغرض إسقاط الدولة،           "حركة حسم   
خر من أعـضاء المجموعـة   وتلقيه فى إطار ذلك تدريبات عسكرية فى كنفها، وقتله وآ    

ـ / أحمد حسين، وشروعه وآخرين من أعضائها فى قتل الـضابطين           / الضابط   اء ـبه
  .أبو الخير، وضياء عطية، وحيازته وإحرازه ألسلحة نارية وذخائرها 

 ، وانتظامه بإحدى أسرها، وتلقيه      خوانوأبان تفصيالً لذلك بانضمامه لجماعة اإل     
 ، ٢٠١٣لى منهاج الجماعة، وفى أعقاب من يونيو لعـام     فيها دروسا تثقيفية وتربوية ع    
سعد الشيخ شارك هو ووالده بتجمهر الجماعـة بميـدان          / وكتكليف من عضو الجماعة   

رابعة العدوية، وبتظاهراتها التى أعقبت فضه بمركـز شـربين؛ ولتأسـيس جماعـة              
ة ضـد   عمال عدائي  لمجموعات سميت بمجموعات العمل النوعى تتولى تنفيذ أ        خواناإل

ت العامة بغرض إشاعة الفوضى بالبالد وصوالً إلسقاط نظام الحكم          آالمؤسسات والمنش 
 ٢٠١٤فضل العاصى انضم إلحداها فى غضون عام        / القائم؛ وكتكليف عضو الجماعة   

أيمـن  / ة، وتولى مـسئوليتها عـضو الجماعـة         يبنطاق مركز شربين بمحافظة الدقهل    
دين محمـد ، محمـد العـسقالنى، شـريف          بالل محم / دويدار، وضمت خالفه المتهم   

  .هويدى، محمد صفوت، ومحمد حورية
وأضاف أن مجموعة العمل النوعى تلك قد ارتكبت العديد من الوقائع التخريبية؛            
كقطع طريق كفر الغاب بشربين ، حرق أعمدة اإلنارة بكوبرى شربين العلوى، وحرق             

  .أحد أبراج الكهرباء بقرية العيادية بمركز شربين 
كما رصد أعضائها محمد حورية، محمد صفوت، وفـضل العاصـى المجنـى             

أحمد حسين، وذلك بتتبع خط سيره حال غدوه ورواحه تمهيدا لقتله بدعوى إلقائه             / عليه
وفى أحد لقاءاتهم اتفقوا على اسـتهدافه        القبض على أعضاء الجماعة بمركز شربين ؛      

توجه فى اليوم التالى للقـائهم صـوب         لذلك   نفاذًابعبوة متفجرة توضع أسفل سيارته، و     
مسكن المجنى عليه مستقالً سيارة عضو المجموعة محمد صفوت، والذى كان حـائزا             

أيمن دويـدار ،  : لعبوة مفرقعة قد أعدها سلفًا، وقد رافقهم عضوى المجموعة اآلخرين         
ومحمد حورية، وإذا وصلوا للمكان آنف البيان فشل مسعاهم إذ ارتـاب المـارة فـى                

  .مرهم؛ فالذوا فرارا أ
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محمد صفوت قد دبر سالحا ناريا وأخفاه بأرض زراعيـة          / وأضاف أن المتهم    
فضل العاصى، وقد أعقب ذلك ضبط األخير ، وعلى األثر هاتفه األول            / مملوكة للمتهم 

وطلب منه تسليم ذلك السالح لوكالء عنه، فالقى طلبه قبوالً لديه، والتقى اثنـين مـن                
  .السالح المذكورذويه وسلمهم 

 المتوفى محمـد محمـد كمـال وضـع          خوانوأضاف بتولى قيادى جماعة اإل    
مخططات العمل النوعى، والتى تتولى استهداف الشرطة ومنشآتها والمنـشآت العامـة            
بعمليات عدائية وصوالً إلشاعة الفوضى بغرض إسقاط الدولة وذلـك بـدعوى قتـال              

ضرورة القتال تنفيذًا ألغـراض الجماعـة؛   الشرطة ألعضاء الجماعة؛ ولقناعته بذلك و  
 المـسلحة والمـسماة     خـوان  إلحدى مجموعات جماعة اإل    ٢٠١٧انضم بمنتصف عام    

أحمد رزق  / بنطاق مركز شربين بمحافظة الدقهلية تولى مسئوليتها المتهم       " حسم"حركة  
علـى محمـود    / والنضمامه لها علم من أعضائها المتهمين       " سعيد"محمد عطية حركى  

  " .سمعه"، محمود عطا على متولى حركى " مايو"إبراهيم حركىمحمد 
تـضمنت لقـاءات تثقيفيـة    دورات  وأضاف بإعداد أعضاء الجماعة فكريا بعقد       

لترسيخ قناعتهم بشرعية ما ينفذوه من عمليات عدائية، وحركيا باتخاذ أسـماء حركيـة         
، خشية الرصـد    " متليجرا"صل اآلمن بين أعضائها عبر برامج محادثات مشفرة         اوالتو

 ؛ وعـسكريا بتلقـى عناصـرها تـدريبات     - حسين-األمنى، حيث اتخذ اسما حركيا   
ودورات على كيفية استخدام األسلحة النارية وتركيبها، وذلك بأراٍض زراعيـة نائيـة             
بمحافظة الدقهلية ؛ وأن هذه المجموعات قد اتخذت مقرات تنظيميـة لعقـد لقـاءاتهم                

ولتخزين وإخفاء األسلحة النارية والذخائر فيها ومالذًا آمنًا لها ذكر          ودوراتهم التدريبية   
وأضاف باعتماد أعضاء   . من بينها حانوتًا كائنًا بشارع عودة بشربين بمحافظة الدقهلية        

أحمد رزق محمـد عطيـة مـن        / المجموعات تلك فى تمويلها على ما أمدها به المتهم        
لحة وذخائر، ودراجات نارية ، وهواتـف  ، وأسال قدرت بنحو اثنى عشر ألف جنيه    أمو

  .خلوية 
أحمـد  /  قد جرى تعرفـه بـالمتهم   ٢٠١٧وأبان تفصيالً لذلك أنه فى مطلع عام        

، وفـى إطـار   خـوان رزق ؛ إذ التقاه خالل نشاط تربوى نظمته إحدى أسر جماعة اإل   
عليه قتل  ة أخرى، فطرح    رة التى ارتكبتها المجموعة آنفة البيان التقاه م       يالعمليات العدائ 

 بمـا سـبق وأن تـوافر لديـه مـن            - أى المتهم    -ه  أأحمد حسين، فأنب  / المجنى عليه 
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ن التحاقه بمجموعة العمل النوعى األولى، فرصـداه بمقـر عملـه            امعلومات بشأنه إب  
المنصورة، ووقفا على مواقيت غـدوه      بمحافظة  البمركز شربين وبمنزله القريب لمبنى      

جيئة وذهابا، فعقدا العزم علـى قتلـه، وانتهيـا إلـى            ها  كلورواحه ، والطرق التى يس    
 التى تقلـه بقيـادة أحـد    - ربع نقل حمراء اللون-استهدافه حال عبور سيارة الشرطة  

 إذا سـيرغم قائـدها      - مطبا صناعيا مقاربا لقرية بداوية     -أفراد الشرطة ببقعة حدداها     
/ م فعلتهم، وقـسم المـتهم  على تهدئة السرعة بذلك الموضع، وأعد خطة للهرب بعد تما 

أحمد رزق محمد عطية أدوارهما بأن كلفه بقيادة دراجة نارية أمده بها ليتولى قيادتهـا               
 بقتل المجنى عليه ببندقيته اآللية التـى        - أى المتهم أحمد رزق      -على أن يضطلع هو     

 ٢٠١٧ مساء يوم الثالث والعشرين من رمـضان لعـام           دبرها سلفًا ؛ وكاتفاقهما تقابال    
أحمد رزق محمد عطية حامالً     / بمنطقة شربين ، فقاد الدراجة النارية ومن خلفه المتهم        

بندقية آلية، واتجها نحو كوبرى توريل الموصل لمدينـة المنـصورة عبـر الطريـق               
الشرقى، وكمنا للمجنى عليه منذ الثامنة والنصف مساء وحتى التاسعة مساء، ومـا أن              

قد تلثما، وانطلقا خلف سيارته التى كان يقودهـا فـرد           الح أمام ناظريهما حتى لحقاه و     
شرطة حتى قرية بداوى، وإذ صعد المطب الصناعى وهدئ السرعة حـاذ بالدراجـة              
قيادته يمين السيارة حيث يجلس الضابط بجوار قائدها، فاقترب منها حتـى فـصلتهما              

ق محمـد  أحمـد رز / عنها مسافة تقارب النصف متر من الخلف، وإذ ذاك أبرز المتهم      
عطية سالحه وأطلق عدة أعيرة نارية صوب الضابط، فاتجه قائـد الـسيارة يـسارا،               

أحمد رزق محمد عطية جلسته بأن صار فى        / فسارع بالدراحة حتى سبقه، فغير المتهم     
مواجهة السيارة ، ثم أمطرها بوابل من الرصاص، قاصدين قتل المجنى عليـه ومـن               

 فرارا سالكين دروبا زراعية قادتهم لقطعـة أرض         معه، وما أن أتما جرمهما حتى الذا      
  .مغطاة بالحشائش أخفيا فيها أداة فعلتهم، وعاد كل منهما لمسكنه 

ليف مجموعتـه المـسلحة     ك وكت ٢٠١٧وأضاف أنه فى غضون  أغسطس عام        
أحمـد  / بتنفيذ عملية عدائية خارج محافظة الدقهلية لتشتيت قوات األمن، التقى المـتهم           

 اختيارهما على ارتكاب واقعة بمدينة دمياط الجديـدة لقربهـا        وقعية، و رزق محمد عط  
بهاء أبو الخير، بمقر عمله بقوات      /  لذلك رصدا المجنى عليه    نفاذًامن محل سكنهما ، و    

األمن المركزى، وبمسكنه بالمدينة التى استهدفاها، ووقفا على مواقيت غدوه ورواحه ،            
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ه ، وانتهيا إلى استهدافه حـال       لتفعقدا العزم على ق   ها جيئة وذهابا ،     كلوالطرق التى يس  
 التى تقله بقيادة أحد أفراد الشرطة ببقعة حدداها         - بيضاء اللون    -عبور سيارة الشرطة  

 خطة جرمهما، وكيفية هربهما، وقـسما األدوار     ا فى المنطقة المواجهة لمسكنه؛ وأعد     -
أحمد رزق محمد عطيـة     /  المتهم ؛ بأن يضطلع بقيادة دراجة نارية أمده بها       .فيما بينهما 

 على أن يـضطلع     - دربه على استخدامه بأرٍض فضاء       -ليتولى قيادتها حامالً مسدسا     
دبرهـا سـلفًا؛ ويقتالنـه       بحمل بندقيتـه اآلليـة التـى         - أى المتهم أحمد رزق      -هو

  .بسالحيهما
 عند مدخل قرية أبو غالـب بمدينـة     ١٩/٨/٢٠١٧وكاتفاقهما تقابال صبيحة يوم     

أحمد رزق محمد عطيـة  / ياط، فقاد الدراجة النارية حامالً مسدسه ومن خلفه المتهم        دم
ـ حامالً بندقيته، واتجها أسفل منزل المجنى عليه بدمياط الجديدة، إال أنـه قـد انتابته       ا م

حالة من القلق وخشى افتضاح أمرهما، فهرع إلى قرينه وطلب منه الفرار، فلباه وفـرا          
ا فيها سالحيهما ، واتفقا على معاودة الكـرة    ألرٍض زراعية أخفي  دربا أوصلهما   سالكين  

 ى، بـذات الموضـع الـذ      ٢٠/٨/٢٠١٧فى اليوم التالى، وكاتفاقهما تقابال صبيحة يوم        
تقابال به فى اليوم السابق، واتجها لمسكن المجنى عليه فوصاله نحو الـساعة الـسابعة             

أحمد رزق محمد   / ى أمطره المتهم  ا له وما أن استقل سيارته حت      نفكمصف صباحا،   والن
أن قائد السيارة قد ابتعد بها للخلف، فـتمكن      عطية بوابل من الرصاص قاصدا قتله، إال      

 هـو اآلخـر     - أى المتهم    -المجنى عليه من النزول منها وبادله إطالق النيران، فقام          
لـسيارة،  بإطالق نيران مسدسه صوبه حتى تمكنا من الفرار بعد أن أحدثا إصابة قائد ا             

  . كل إلى مسكنه راعية أخفيا فيها سالحيهما وتفرقوسلكا طريقًا قادهما ألرض ز
 ، وكتكليف مجموعته المـسلحة  ٢٠١٧وأنهى أنه فى غضون شهر ديسمبر لعام    

أحمد رزق محمد عطيـة بـالقرب      / بتنفيذ عملية عدائية بمدينة المنصورة، التقى المتهم      
 ضياء عطية، بمحـل خدمتـه األمنيـة أمـام           /من جامعة المنصورة ، ورصدا اللواء     

الجامعة، وبمسكنه الكائن بشارع الزراعيين، ووقفا علـى مواقيـت غـدوه ورواحـه،          
والطرق التى يسلكها جيئة وذهابا، فعقدا العزم على قتله، وانتهيا إلى اسـتهدافه حـال               

د  التى تقلـه بقيـادة أحـد أفـرا        - طراز بيجو خضراء اللون      -عبور سيارة الشرطة    
أحمـد  /  وقسم المـتهم - كوبرى يقطع الشارع المؤدى لمسكنه -الشرطة ببقعة حدداها   
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المجنـى  على محمود برصد سـيارة      / رزق محمد عطية أدوارهم بأن يضطلع المتهم        
محمد المتولى بقيـادة دراجـة      /  الجريمة، ويضطلع المتهم   عليه ببقعة قريبة من مسرح    

 - أى المتهم أحمد رزق      - مسدسا على أن يقوم هو     نارية أمده بها ليتولى قيادتها حامالً     
/ بحمل بندقيته اآللية التى دبرها سلفًا، ويقتالنه بسالحيهما، علـى أن يكـون المـتهم                

ا حامالً حقيبة معبأة بمواد لإلسـعافات       ممحمود عطا بانتظارهما ببقعة أخرى قريبة منه      
الً دراجة نارية أمـده بهـا        ومستق -أحمد رزق وسلمه إياها     /  دبرها المتهم    -األولية  
  .أيضا 

 ٩/١/٢٠١٨أحمد رزق محمـد عطيـة عـصر يـوم           / وكاتفاقهم تقابل والمتهم  
بمنطقة شربين، فقاد الدراجة النارية حامالً مسدسه ومن خلفه قرينـه حـامالً بندقيتـه،     

محمود عطا فى طريقهما صوب المجنى عليه، فاستقل رفقتهما إلـى أن            / وقابال المتهم 
على محمود قـد اتجـه صـوب        / ق المنصورة شربين  فى حين كان المتهم       نزل بطري 

ـ              هـو   نكوبرى طلخا، ووصل إلى وجهته نحو الساعة الثانية والنصف مـساء، وكم
أحمد رزق للمجنى عليه نحو ساعة ونصف الساعة حتـى وردهمـا اتـصال        / تهمموال

سـيارته حتـى    على محمود الذى أخبرهما خالله بقرب مجيئه، وما أن أبصرا           / المتهم
أحمـد رزق صـوب     /  ذاك أطلق المتهم   مينها بمسافة تقدر بنحو متر، وإذ     حاذاها من ي  

المجنى عليه أربع طلقات قاصدا قتله، إال أن البندقية أصابها عطل حـال دون إطـالق         
مزيد من الطلقات ، ففرا من مسرح جرمهم، وأخفيا سالحيهما بالحانوت التنظيمى آنف             

  .البيان 
بالتحقيقات، " سمعة/ حركى"محمود عطا على المتولى خطاب    /لمتهم   أقر ا  - ٢١

التى تتولى تنفيذ عمليات عدائية ضد أفـراد        " حسم" وحركة   خوانبانضمامه لجماعة اإل  
  .الشرطة، وتلقيه لذلك تدريبات عسكرية على استخدام األسلحة النارية 

 خـالل    مـن  ٢٠١٥ فـى عـام      خوانوأبان تفصيالً لذلك بانضمامه لجماعة اإل     
انتظامه فى إحدى أسرها التابعة لمركز شربين محافظة الدقهليـة بـدعوة مـن أحـد                

مصطفى رمضان عبد اللطيف؛ فالقت تلك الدعوة قبـوالً لديـه، وقـد             / أعضائها هو 
رمضان عبد اللطيف، وقد    / انخرط لذلك تباعا فى أنشطتها التى ترأسها عضو الجماعة        

، وعلى محمود محمـود إبـراهيم       " حسين/ حركى"لى  محمد متو / من  علم من أعضائها كالً     
  " .مايو/ حركى "جعيبة
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وأضاف بأنه على إثر قناعته بضرورة قتال أفراد الشرطة انتقاما مـنهم لفـض              
محمـد  / بدعوى من عضوى الجماعـة    " حسم"تجمهرى رابعة والنهضة؛ انضم لحركة      

 شهرى  ن فى غضو  "مايو/ حركى"وعلى محمود إبراهيم جعيبة   " حسين/ حركى  "متولى  
 بغرض تنفيذ العمليات النوعية التـى تـستهدف قتـل ضـباط             ٢٠١٧أكتوبر ونوفمبر   

سعيد / الشرطة؛ فالقت تلك الدعوى قبوالً لديه، وقد علم من أعضائها من يدعى حركى            
  .الذى تولى إصدار التكليفات له، كما علم بتواجد أحد أعضائها خارج البالد 

محمد / وكة تحصل على هاتف محمول من المدع      وفى إطار انضمامه لتلك الحر    
" تليجـرام "هم باستخدام برنامج المحادثـات    نلتسهيل التواصل بي  " حسين/ حركى"متولى  

كما تلقى تدريبا من محمـد متـولى        . سمعة/ سعيد اسما حركيا هو   / واختار له حركى    
دادا لتولى   على قيادة الدراجات البخارية استع     ٢٠١٧فى أوائل ديسمبر    " حسين/ حركى"

ط الشرطة، عالوة على تلقيه تـدريبين       ابقيادتها حال تنفيذهم  أية عملية عدائية ضد ض        
 بـأرض  ٢٠١٧مبر على فك وتركيب واستخدام األسلحة النارية فـى منتـصف ديـس          

ابتداء بتدريبه علـى اسـتخدام      " حسين/ حركى"اضطلع محمد متولى   زراعية نائية؛ إذ  
تدريبه تباعا تدريبه على استخدام بندقيـة آليـة فـى           سعيد  / مسدس ، ثم تولى حركى      

  .حضور األول 
سـعيد  /  من حركى٢٠١٨وأضاف بأنه قد تلقى تكليفًا فى التاسع من شهر يناير          

على مقربة من مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية       " حسين/ حركى"بلقائه ومحمد متولى    
قيبة ظهر داكنـة اللـون ودراجـة        لتنفيذ إحدى العمليات العدائية بها، وسلماه حينها ح       

بخارية غير التى يستقالنها، وكلفاه بانتظارهما، فنفذ ما كلف به حتى عـادا إليـه بعـد      
  " .ة أمن الدقهليةيريالضابط بمد"اء الدين عطية يض/ استهداف اللواء 

 بانضمامه لجماعة   - بالتحقيقات -بالل محمدين محمد أحمد     /  أقر المتهم    - ٢٢
والتـى  " رباكنهاك واإل مجموعات اإل " ته إلحدى مجموعاتها المسماة   يو ، وعض  خواناإل

قاط نظام الحكـم، وباضـطالعه      سإتتولى تنفيذ عمليات تخريبية للمرافق العامة بهدف        
وبعض أعضاء مجموعته بتخريب خطوط توصيل المياه الممتدة بقرية بـساط التابعـة             

 بنطـاق   اار للبـضائع مـار    لمركز شربين محافظة الدقهلية، وبالشروع فى تعطيل قط       
مركز شربين، وبالشروع فى تخريب سيارتين بمرآب محكمة شربين ، وبرصد إحـدى   

ـ    حدأادى بمركز شربين تمهيدا لتفجير      شركات الغاز الكائنة بقرية اله     از ـ خطـوط الغ
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محمود اليمانى سيارتى شرطة بـالحى األول بمدينـة دميـاط           / وبتخريبه والمتهم  بها،
  .الجديدة 

ية، وانتظامـه   إخوان لنشأته بأسرة    خوانن تفصيالً لذلك بانضمامه لجماعة اإل     وأبا
عرفه لذلك بأعضاء الجماعـة كـل   بإحدى أسرها ، ومشاركته فى أنشطتها المختلفة، وت      

 محمود هاشم ، أحمد مطاوع ، وأحمد زيادة ، السيد سـراج، باإلضـافة لـشقيقه    :من  
اعة المختلفة ومنها تجمهرهم بميـدان      عمر محمدين محمد، ومشاركته بتجمهرات الجم     

اإلنهاك  "ةرابعة العدوية، وبعضويته إلحدى المجموعات التابعة لجماعة اإلخواة المسما        
 والتى تتولى تنفيذ أعمال تخريبية للمرافق العامة وافتعال األزمات إلسقاط           -" واإلرباك

 -سئوليتها وضمت   أيمن دويدار م  /  والتى تولى عضو الجماعة    -نظام الحكم فى البالد     
 محمد حورية، محمد صفوت، محمد أحمد العسقالنى، ماجد شـنن، فـضل             -خالفهما  

  .السعيد، محمد المتولى ووالده، شريف هويدى 
وإن تلك المجموعة اتخذت من مسكنى المتهمين أيمن دويدار، وشريف هويـدى            

  . التخريبية  مقرين تنظيميين لعقد لقاءاتهم وإعداد مخططاتهم-بقرية بساط بشربين 
عته بتنفيذ عـدة    وأنه فى إطار انضمامه لتلك المجموعة اضطلع وأعضاء مجمو        

 إذا غدا رفقة المتهمين أيمن دويدار وشريف        ٢٠١٤م فى مطلع عام     عمليات كانت أوله  
 إلى أرض زراعية بنطاق قرية البساط بمركـز         - مستقلين دراجته البخارية     -هويدى  

اسورة حديدية تستخدم للرى مستخدمين فى ذلك فأس        شربين ، هنالك خرب األخيرين م     
  .أيمن دويدار / حديدى حمله المتهم

وأنه بعد قرابة شهر من عمليتهم السابقة خططوا إلى تعطيل قطار بضائع قـادم              
لمنصورة فى اتجاه مدينة دمياط مرورا بمركز شربين وذلك بوضـع جـسم          امن مدينة   

انقالبـه، ووزعـوا األدوار فيمـا بيـنهم         صلب بخط سيره أعلى القضبان ليؤدى إلى        
 لمخططهم التقى المتهمين محمـد المتـولى ووالـده بـالطريق          نفاذًاكاتفاقهم المسبق، و  

 "لـة جمن"ان بحوزة األخيرين جـسم حديـدى   السريع بالقرب من مركز شربين حيث ك   
  .م وضعه المتهم محمد المتولى بالمكان المتفق عليه، إال أنهم أخفقوا فى تحقيق مراده

وأنه بعد قرابة شهر أيضا من العملية السابقة خطط وأعضاء مجموعته لتخريب            
سيارتين اعتادتا التوقف بمرآب محكمة شربين وذلك بإضرام النار  فيهما ردا على مـا           

 عليـه   التى تنزل بالمتظاهرين المضبوطين هناك، ووقـع االختيـار        " األحكام الظالمة   " أسماه
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 لمخططهم أمدهم المتهم أيمـن دويـدار بمـواد معجلـة            نفاذًا، و ماجد للتنفيذ   / والمتهم
وقصدا  إلى مبتغاهم ، إال أن تواجد سيارات وأفراد بمحيط المحكمـة             " بنزين"لالشتعال

وأنه بعد مـا يقـرب مـن    . هدفتين حال دون إتمام جريمتهما    تسرتين الم ثم رواح السيا  
ريف هويدى، محمد المتـولى إلـى       ثالثة أسابيع من العملية السابقة قصد والمتهمين ش       

إحدى مواسير الغاز الخاصة بشركة غاز مصر بمركز شـربين فـى محاولـة مـنهم              
  .لتفجيرها، إال أن إفتقادهم ألداة للتنفيذ حال دون اتمامهم جريمتهم 

وأنه علم بعقد أعضاء مجموعته النية على استهداف ضـابط شـرطة بمباحـث      
عه بالقبض على عدد من أعضاء جماعـة         الضطال -مركز شربين يدعى أحمد حسين      

ا أبـصره " بندقية خرطوش " سالح نارى    وذلك باستخدام    - وفض تجمهراتهم    خواناإل
حوزة المتهم أيمن دويدار، وأنه علم أيضا بسبق رصد المتهم محمـد صـفوت لـذات                

  .أيمن دويدار، وأنه علم الحقًا بمقتل الضابط المذكور / الضابط بتكليف من المتهم
محمـود اليمـانى    /  جمعته عالقة بعضو الجماعـة       ٢٠١٤ه فى نهاية عام     وأن

بالمدينة الجامعية بمدينة دمياط الجديدة، ومن ثم اتفاقهما على تخريب سيارتى شـرطة             
متوقفتين بورشة إلصالح السيارات بالحى األول بمدينة دمياط الجديدة وذلك ردا علـى             

هـا   زجاجة مآل  ا التفاقهما أعد  نفاذًامعة، و فض قوات الشرطة للمظاهرات الطالبية بالجا     
وقصدا إلى حيث السيارتين فجرا سـاكبين تلـك المـادة    " بنزين"بمادة معجلة لالشتعال  

  .عليهما مضرمين النيران فيهما ثم الذا بالفرار 
  " .حركى سمير األزهرى" رشاد محمد الشامى السيد سمير /  أقر المتهم - ٢٣
"  وعضويته بثالث مجموعـات لهـا أسـماها        خوانماعة اإل  بانضمامه لج  -بالتحقيقات  

والتى تهدف جميعا إلى إسـقاط      " لواء الثورة "ورابعة أسماها " مجموعات العمل النوعى    
نظام الحكم الحالى للدولة بارتكاب عمليات عدائيـة قبـل رجـال الجـيش والـشرطة        

عتـصامى رابعـة    والقضاء انتقاما وثأرا لدماء من أسماهم شهداء ثورة يناير وفـض ا           
العدوية والنهضة،  واشتراكه فى غالبية الفاعليات التى نظمتها الجماعة بمحـل إقامتـه      
وخارجه، واشتراكه فى العديد من األعمال العدائيـة التـى اضـطلع أعـضاء تلـك                

ت العامة والشرطية ، وتلقيـه  آ فى اتيانها قبل بعض المنش    - التى ضمته    -المجموعات  
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صد واألمن الشخصى والتأصيل الـشرعى، وحيازتـه أسـلحة          دورات تدريبية فى الر   
  .نارية وذخائرها 

 منذ الـصغر وانتمائـه ألشـبال        خوانن تفصيالً لذلك بانضمامه لجماعة اإل     باأو
الـسيد كـشك،    / الجماعة وانتظامه بعدد من أسرها كان مـسئولها عـضو الجماعـة           
وشـقيقه مـسعد    والنضمامه هذا وقف على أعضاء الجماعة كل من أحمد الجـوهرى            

الجوهرى، ومحمود عزام ، عمرو عبد ربه، عمرو عصام ، حسين العطار، وأنه فـى               
 - قـسم العقيـدة والفلـسفة        - التحق بكلية أصول الدين والدعوة       ٢٠٠٦غضون عام   

بجامعة األزهر بالمنصورة إذا انتظم بأسر الجماعة بالجامعة ، وتدرج فيها من محـب              
 يناير وتنفيـذًا للتكليفـات      ٢٥ وفى أعقاب ثورة     ٢٠١١د ، وفى غضون  عام       يإلى مؤ 

 والتى نقلها له مـسئول أسـرته حينهـا عـضو         -الصادرة من مكتب إرشاد الجماعة      
 بالنزول إلى مختلف الميادين للتجمهر والمطالبة بإسقاط النظام         - محمد بدر    -الجماعة  

وأضـاف  القائم حينها شارك فى العديد من التجمهرات فـى محافظـة المنـصورة ،               
أحمـد  /  للتكليف الصادر له من مسئول أسرته حينها عضو الجماعـة نفاذًا -بمشاركته  

 بتجمهرات الجماعة برابعة العدوية وميدان النهضة رفقة أعضاء فيهـا وقـف            -فتحى  
منهم على كل من حاتم رمزى، وأنس ممدوح  شوقى محمد، عمر زكريا عبد الحميـد                

نصور، عصام دالل،  السيد كشك وفـى غـضون          سيد أحمد، إبراهيم الكاتب، هانى م     
 بالعديد من   -أحمد فتحى   /  كتكليف عضو الجماعة     - شارك   ٢٠١٣شهر سبتمبر لعام    

 محـل إقامتـه     ححقتـه فبـار   تظاهرات الجماعة األمر الذى حدا بالجهات األمنية لمال       
محمد طـه، وأنـه ولتكليفـات       / خر بمدينة المنصورة رفقة عضو الجماعة     آمستأجرا  

والتى " لجان العمليات النوعية  " تم تشكيل ما سمى،      خوانت من قيادات جماعة اإل    صدر
تعمل فى إطار من التخفى وتضطلع بتنفيذ أعمال عدائية ضد قوات ومنشآت الـشرطة              

  .والمنشآت العامة وذلك بغرض إسقاط مؤسسات الدولة
/  جرى اتصال أعقبه لقاء بينه وعضو الجماعـة ٢٠١٣وفى غضون أواخر عام   

 التقى فيـه عـضوى      - مسئول الجماعة بمحل إقامته بقرية محل الدمنة         -عصام دالل 
 بتكليف صادر لـه مـن   -معاذ جمال وأحمد فوزى وكلف ثالثتهم من األول        / الجماعة

ـ   /  بلقاء قيادى الجماعة-مكتب الجماعة بالمحافظة   ا وعادل إمام فـامتثلوا، هنالـك التق
عادل إمام بتشكيل مجموعـات     /ن، وكلفوا من    أحمد الفى وأحمد أمي   / عضوى الجماعة   
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مقسمة إلى قسمين األول يضطلع أعضاؤه بحمل ألعاب نارية لتأمين أعضاء الجماعـة             
المشاركين فى التظاهرات باالعتداء على معترضيها من األجهزة األمنية أو غيرهـا ،             

همـة   تكـون م   - والذى أسماه مجموعات اإلرباك واإلنهاك االقتـصادى         -أما الثانى   
أعضاؤه حرق أبراج ومحوالت الكهرباء إلحداث شـلل اقتـصادى بالدولـة وصـوالً         

أحمـد األلفـى    /  لتلك التكليفات انضم وعضو الجماعـة      نفاذًاإلسقاط مؤسساتها، وأنه    
/ إلحدى المجموعات المكلفة بتأمين تظاهرات الجماعة فى حين أنضم أعضاء الجماعة          

راهيم الكاتب إلى إحدى مجموعات اإلربـاك       أحمد فوزى ومعاذ جمال وأحمد أمين وإب      
 ألغراض الجماعـة    نفاذًا -واإلنهاك تلك، وفى إطار انضمام األخيرين لتلك المجموعة         

 شاركهم التخطيط لحرق إحدى محوالت الكهرباء بقرية سالمون بمدينة المنصورة ،            -
 وقـصدوا  - جراكن بنزين - لذلك المخطط أعدوا حاويات مواد معجلة لالشتعال    نفاذًاو

مستقلين دراجتين ناريتين إلى محول الكهرباء المشار إليه سـلفًا بيـد أنـه حـال دون         
  .بلوغهم إياه مرور إحدى سيارات الشرطة بالقرب منهم 

 لتكليفـه مـن عـضو       نفاذًا و ٢٠١٤وأضاف أنه فى غضون شهر فبراير لعام        
 -  أعضاء الجماعـة  ألحد- تسلّمه منه  - جنيه   ٤٠٠٠٠عادل إمام سلّم مبلغ     / الجماعة

 بمحل إقامته بحى السيدة زينب بمحافظة القـاهرة وقـف الحقًـا    -لم يقف على هويته   
ت  إلمـداد أعـضاء مجموعـا   - شماريخ  - على الغرض منه وهو شراء ألعاب نارية      

  .تأمين التظاهرات بها
 بعـدما  -ىرضا دسوق/ ة دعى من عضو الجماع ٢٠١٤وفى غضون أواخر عام   

مؤسسات الدولة بغرض إسـقاطها     يل الشرعى للعمليات العدائية ضد      تناوال فكرة التأص  
 فقبـل وضـمته     - بمحافظة السويس    -نضمام إلحدى مجموعات العمل النوعى       لإل -

عبـد الـرحمن عبـد البـارى     ، " حركى ميمى"مصطفى حراجى   / وأعضاء الجماعة   
ـ   " حركى نجيب "، عادل يوسف  " حركى بودى " ولى األخيـر مـسئولية تلـك       حيـث ت
، وفى إطار انضمامه هذا اضطلع وأعضاء مجموعته بتنفيذ عمليات عدائيـة            مجموعةال

بجوار خط سكة حديـدى بمنطقـة العوايـد         - فجروها   -ذكر منها زرع عبوة صوتية      
 بجوار سيارة متوقفـة بمـرآب   -فجروها-بمحافظة السويس، وكذا زرع عبوة صوتية     

لى تنفيذهم عمليـات عدائيـة      بمنطقة اإليمان بالسويس، ووقف من أعضاء مجموعته ع       
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أخرى كإضرام النيران بسيارتين األولـى ميكروبـاص بمنطقـة الـصباح بالـسويس        
  .واألخرى خاصة بالشرطة بمنطقة الموشى بالسويس 

عمـر  /  دعى من عـضو الجماعـة        ٢٠١٣وأنه فى غضون شهر مارس لعام       
  ضـمته  - فقبـل    - لمجموعة عمل نوعى     لالنضمام" حركى عماد "زكريا عبد الحميد    

، عبـد   "  إسـالم "حركى  " حركى معتز " ، عمر " حركى سيد "محمد   /أعضاء الجماعة و
حيث تولى األخير مسئوليتها، وفى إطار انضمامه       " حركى محمود "الرحمن سيد أحمد،    

 كما أمدهم عـضو المجموعـة       ،" سعيد"سما حركيا، هو  التلك المجموعة إخطار لنفسه     
بندقية آلية ومـسدس مـن       - بجزء منه    -تاعوا   فإب ٥٠٠٠٠بمبلغ  " حركى سيد " محمد

إحدى تجار األسلحة بقرية ديم الشلت تمهيدا إلعداد أعضاء المجموعة لتنفيذ العمليـات             
العدائية فى إطار تحقيق أغراض الجماعة وأضاف أنه فى عضون شـهر مـايو لعـام      

ن على تكوي " حركى محمود "عبد الرحمن سيد أحمد     /  وقف من عضو الجماعة      ٢٠١٧
تهـدف لتحقيـق    " لواء الثورة " لمجموعات عمل نوعى متقدمة أسماها       خوانجماعة اإل 

ذات أغراض الجماعة بذات وسائلها وأضاف إليها استهداف األشـخاص مـن رمـوز        
الدولة ومسئوليها بعمليات قتل باألسلحة الناريـة والعبـوات الناسـفة ، فـدعاه األول               

 ذلك قبوله وجـرى انـضمامه لمجموعـة         لإلنضمام إلى أحد تلك المجموعات ، فالقى      
، محمـد   " حركى عماد "عمر زكريا عبد الحميد     /  أعضاء الجماعة    - خالفه   -ضمت  

حركـى  " ، عبد الرحمن سيد أحمد " إسالم"، حركى   " حركى معتز "، عمر   " حركى سيد "
وتولى األخير مسئولية تلك المجموعة إذ جرى تلقيه التكليفـات مـن أعـضاء     " محمود

عبـر تطبيـق    " شـيفا "، الحركـى    " مبروك" الحركى   -" حركى عبد العزيز  "الجماعة  
  " .تليجرام"المحادثات المؤمنة 

 دورات التأصـيل  توأضاف بإعداد عناصر تلك المجموعة فكريا حيـث عقـد         
الشرعى لترسيخ قناعتهم بشرعية ما ينفذوه من عمليات عدائية ، وحركيا باتخاذ أسماء             

" تليجـرام "أعضائها عبر برامج محادثات مـشفرة مثـل         حركية والتواصل اآلمن بين     
، " تـرو كربـت  "، وبرامج لتشفير الملفات والمعلومات وتلقى التكليفات منها ،       " الين"و

وعسكريا بحضورهم دورات فى األمن الشخصى وكشف التعقب من الجهات األمنيـة            
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 القائمين علـى   وكذا رصد المنشآت واألشخاص المراد استهدافها بعمليات عدائية ، وأن         
  " .بالل"س ، وحركى أن"دريسهم بتلك الدورات هما حركى ت

راتهـم  ووأن هذه المجموعة اتخذت العديد من المقرات التنظيمية لعقد لقاءاتهم ود  
التدريبية ، وذكر منها وحدة سكنية ببلدة أم الروضا بمحافظة دمياط ، وغرفـة بحـى                

  .ينة جمصة الجامعة بمدينة المنصورة ، ووحدة سكنية بمد
كما اعتمدت مجموعة العمل النوعى تلك فى تمويلهـا علـى أمـوال ومقـرات        

  " .عبد العزيز"حركى / تنظيمية وفرها وأمدهم بها عضو الجماعة 
 تكليفات متتاليـة    - وباقى أعضائها    - تلقى   ةلتلك المجموع وفى إطار إنضمامه    

/ لها من عـضو الجماعـة        كان أو  -" تليجرام"ثات  د عبر برنامج المحا   -من مسئوليها   
 فـى إطـار   - عمليات عدائية قبلها ذبرصد أية أهداف تصلح لتنفي   " عبد العزيز 'حركى  

عبد الرحمن سـيد    /  لذلك التكليف نقل عضو الجماعة       نفاذًا و -تحقيق أهداف الجماعة    
 عن اإلعـداد لترحيـل بعـض        - لمصدر التكليف    -معلومات  " حركى محمود "أحمد  

خالد عـسكر والمحكـوم     /  وعلى رأسهم من يدعى      - خوانة اإل  من جماع  -المتهمين  
إلى سجنى وادى النطرون وبرج العـرب وذلـك         عليهم باإلعدام من سجن المنصورة      

تمهيدا الستهداف مأمورية الترحيل بعملية عدائية ومن ثم تهريب المتهمـين ، وعليـه              
يد أحمد سـيارة    عمر زكريا عبد الحميد ، عبد الرحمن س       / استأجر عضوى المجموعة    

ها وأمدا بنتيجة الرصـد الحركـى       اوتتبعا خط سير إحدى سيارات الترحيالت ورصد      
، كما كلف هو من األخير بجمع وتأكيد المعلومات         " ماتليجر"عبر برنامج   " عبد العزيز "

 لذات التكليف تواصـل مـع شـقيقة أحـد           نفاذًاالواردة عن مأمورية الترحيل تلك ، و      
 المزمع ترحيلهم ووقف منها على حقيقة وجـوده         -ة لديه سلفا     والمعلوم -المسجونين  

بسجن المنصورة واعتزام ترحيله وآخرين ، ثم أمد مصدر التكليف بمـا جمعـه مـن                
علـى  " عبد العزيـز  "المعلومات وقفوا من الحركى     معلومات ، إال أنه ولعدم اكتمال بعض        

  .رفض قيادات الجماعة تنفيذ تلك العملية 
 -" تليجـرام " عبر برنـامج  - الثانى فصدر ألعضاء المجموعة أما عن التكليف  

برصد خط سير إحـدى سـيارات التـرحيالت         " مبروك"حركى  / من عضو الجماعة    
 باإلعدام من سجن الزقـازيق إلـى سـجن          محكوم عليه المزمع إقاللها أحد المتهمين ال    
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فيـذه ذلـك    عمر زكريا عبد الحميـد بتن     / العقرب بالقاهرة ، وعلم من عضو الجماعة        
التكليف إذ استأجر سيارة انتقل بها لموقع خط سير سيارة الترحيالت ورصده ثم أمـد               

  .مصدر التكليف بما جمعه عنها من معلومات 
عمـر زكريـا عبـد      / وعن التكليف األخير قرر بوقوفه من عضو المجموعة         

جماعة عبد الرحمن سيد أحمد على تلقيه من عضو ال        / الحميد بتلقيه وعضو المجموعة     
 -ومضمونه رصد خط سير المستشار حسن فريد        " تليجرام"عبر برنامج   " شيفا"حركى  

 ذهابا لمقر عمله بالمحكمة الكائنة بمعهد أمناء الشرطة وإيابا          -رئيس محكمة الجنايات    
بتنفيذهما ذلك التكليف ورفع نتـائج الرصـد        منه  منه تمهيدا الستهدافه وقتله ، كما علم        

  .يف ذاته تلك لمصدر التكل
عمـر  / وأنهى بأنه فى أعقاب ذلك التكليف األخير علم بضبط عضو المجموعة        

 وذخـائر بمـسكنه     - بندقيتين آليتـين     -إخفاءه أسلحة نارية    بزكريا عبد الحميد وكذا     
عبد الرحمن سيد أحمد للتحصل عليها وإخفاءها ومـن         / فتواصل مع عضو المجموعة     

 بمـسقط  - دون علمه بمحتواها    -اها بمسكن شقيقه     منه وأخف  - أى المتهم    -ثم تسلمها   
  .رأسه بقرية محل الدمنة 

 - ماجد   - كاتساال   -نادر  "ثروت شعبان ربيع رحيم حركى      /  أقر المتهم    - ٢٤
 وعـضويته   خـوان  بإنضمامه لجماعـة اإل    - بالتحقيقات   -"  إسماعيل -موالى محند   

ولى تنفيذ عمليات عدائية ضد     التى تت " حركة حسم "بإحدى مجموعاتها المسلحة المسماة     
القضاة وأفراد الجيش والشرطة والمنشآت العامة ؛ بغرض إسقاط الدولة ، وتلقيه فـى              
إطار ذلك تدريبات عسكرية فى كنفها ، وتمويله إياها بإمدادها بمواد مفرقعة وأسـلحة              
وذخائر ، وبما جمعه من معلومات بشأن رصده وغيره مـن أعـضائها لـبعض مـن         

ولة والقضاة وأفراد الجيش والشرطة والمنشآت العامة ، وقتله وآخرين مـن            قيادات الد 
/ ى ، والشروع فى قتل مجندى الشرطة      عصام صبرى المتول  / أعضائها لمجند الشرطة    

محمود جمال محمد ، إبراهيم عبد الفتاح محمد ، وشريف الجارحى حافظ ، وحيازتـه               
  .وإحرازه لمواد مفرقعة وألسلحة نارية وذخائرها 

هـرات  مجوأبان تفصيالً لذلك أنه فى أعقاب الثالثين من يونيو قد شارك فـى ت             
ـ  بميدان رابعة العدوية وبتظاهراتها التى أعقبت فضه بن      خوانجماعة اإل  اق محافظـة  ط

 لمجموعات تتولى استهداف قيادات الدولة والقـضاة        خوانالفيوم ، ولتأسيس جماعة اإل    
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ة بعمليات عدائية وصوال إلشـاعة الفوضـى        وقوات الجيش والشرطة والمنشآت العام    
نفيـذًا ألغـراض الجماعـة ؛       بغرض إسقاط الدولة ؛ ولقناعته بذلك وضرورة القتال ت        

 المـسلحة والمـسماة     خـوان  إلحدى مجموعات جماعة اإل    ٢٠١٥نتصف عام   انضم بم 
معـاذ  / اق محافظتى الفيوم وبنى سويف ، تولى مسؤوليتها المـتهم           طبن" حسم"حركة  

، " تيتـو "، والحركـى    " عـادل إمـام   "، الحركى   " بيتر"وان مرسى حركى    جابر رض 
أحمد جمال على عبـد المحـسن حركـى    / نضمامه لها علم من أعضائها المتهمين  وال

، عبد اهللا عوض عبد القوى معـوض       " عمر"، سامح محمد جمعة حسين حركى       " هيما"
ع ـمد عبـد الـسمي  ، أح" محمد محمود"، أحمد محمد كامل سعيد حركى  " عمر"حركى  

، " حمـزة "، محمود عبيد محمد عبيـد حركـى         " سالم"عبد الفتاح عبد الرازق حركى      
، " مـاركو " الواحـد حركـى      مصطفى جمعة حسين بيومى ، عمر أبو بكر محمد عبد         

، محمود أحمد محمد عبد المنعم حركى       " ناصر"التواب محمد أبو بكر حركى      محمد عبد 
، أحمد جابر حسن جـابر  "صابر" عبد البارى حركى  ، عمار ياسر عبد التواب    " عاصم"

، "مـاجيكو "اب حـسين عبـد الغنـى حركـى          ، عالء الدين عبد التو    " طاهر"حركى  
 هشام مازن ، وائل ، سعيد ، أحمد ، ماجد ، خالد ، وليد ، شوقى ، فهد ،                    ،والحركيين  

  ، رائـد ، سـمير ، مـراد ،   رأفت ، على ، حسن ، سامح ، بركـات ، آدم ، نـاجح   
  .والمستر

وأضاف بإعداد أعضاء الجماعة فكريا بعقد دورات تـضمنت لقـاءات تثقيفيـة           
لترسيخ قناعتهم بشرعية ما ينفذوه من عمليات عدائية ؛ وحركيا باتخاذ أسماء حركيـة              

، " التليجـرام ، والثيرمـا    "والتواصل اآلمن بين أعضائها عبر برامج محادثات مشفرة         
 نادر ، كاتساال ، ماجـد ، مـوالى          -خذ أسماء حركية    الرصد األمنى ، حيث ات     خشية

ا بتلقى عناصرها تدريبات ودورات على كيفية اسـتخدام   ؛ وعسكري-محند ، إسماعيل    
                األسلحة النارية وتركيبها ، وتصنيع المواد المفرقعة ؛ وفى إطار ذلـك حـضر لقـاء

، " ناصـر "رى حركى   عمار ياسر عبد التواب عبد البا     /  وكل من المتهم     هتنظيميا جمع 
، حيث درب على كيفية استخدام األسـلحة الناريـة     " آدم"، والحركى   " ناجح"والحركى  

  .اآللية تفكيكًا وتركيبا 
وأن هذه المجموعات قد اتخذت مقرات تنظيمية كمالذ آمن لها ولعقـد لقـاءاتهم        

ة والـذخائر فيهـا     التنظيمية ودوراتهم التدريبية وإخفاء المواد المفرقعة واألسلحة الناري       
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ة الفيوم ؛ األولى بقرية مناشى الخطيـب  ظذكر من بينها وحدتين سكنيتين كائنتين بمحاف     
  .ة ظقرية بجيج بذات المحافواألخرى بقرية سنوفر ، وكذلك أرضا زراعية كائنة ب

لـى مـا أمـدها بـه        وأضاف باعتماد أعضاء المجموعات تلك فى تمويلهـا ع        
، أحمد جمال على عبـد المحـسن        " بيتر"مرسى حركى   معاذ جابر رضوان    / المتهمين
، محمد عبد التواب محمد أبو      " عمر"، سامح محمد جمعة حسين حركى       " هيما"حركى  

مراد من مواد مفرقعة وأسلحة وذخائر ، ومـا وفـره           ، والحركى   " ناصر"بكر حركى   
مـن  " رائد"، الحركى   " فهد"، الحركى   " ناجح"مصطفى أبو بكر، والحركى     / المتهمون

مقرات تنظيمية، عالوة على ما أمدها هو به من مواد مفرقعة ؛ ومعلومات برصد مـا                
  .هو مزمع استهدافه 

 ، وفى إطار تنفيـذ العمليـات        ٢٠١٧وأضاف أنه فى غضون شهر يونيو لعام        
العدائية التى ارتكبتها الجماعة والتى تستهدف قتل أفراد الـشرطة تحقيقًـا ألغـراض              

" بيتـر "معاذ جابر رضوان مرسـى حركـى        / لدولة ؛ وضع المتهم     الجماعة بإسقاط ا  
مخططًا الستهداف سيارات الشرطة المارة بالطريق الرابط بين قريتى إطـسا وكيمـان      

مراد ، وهشام الطريق المـذكور ،  / بمحافظة الفيوم ؛ وكتكليفه عاين المتهم والحركيان  
 يسهل الهرب من خاللها حال      فوقفوا على وجود منزل مهجور به يتقدم منطقة زراعية        

 بذلك مكلفهم ؛ والذى أعد خطة تنفيذ جرمهم؛ فقسم أدوارهـم بـأن     فأنبأواتمام التنفيذ ،    
أحمد جمال علـى    / م يضطلع المتهم    ثتكون نقطة االلتقاء هى المسكن المهجور ، ومن         

برصد طريق الواقعة فـى اتجاهـه نحـو قريـة اطـسا ،       " هيما"عبد المحسن حركى    
برصده فـى  " ماجيكو" المتهم عالء الدين عبد التواب حسين عبد الغنى حركى     ويضطلع

نـسحاب  خالد برصد بقعـة اال  / اتجاهه اآلخر صوب قرية كيمان ، ويضطلع الحركى         
هشام ، مراد ، وحسن بإصابة هدفهم بأسلحتهم اآلليـة ؛           / على أن يضطلع الحركيون     

تقائهم ؛ وكمنـوا لقـوات الـشرطة    عدوا عدتهم ، وتوجهوا صوب بقعة ال  أوعلى األثر   
يال الخيبة ؛ فما زاد     ذمساء يرقبون مجيئها ؛ إال أنها لم تأت ؛ فعادوا أدراجهم يجرون أ            

إال تـصميما علـى ارتكـاب       " بيتـر "معاذ جابر رضوان مرسى حركى      / ذلك المتهم   
ـ     / فعلتهم؛ فأعاد تقسيم أدوارهم، بأن يضطلع المتهمان         ى محمود عبيد محمد عبيد حرك

برصـد طريـق الواقعـة فـى        " هيما"، أحمد جمال على عبد المحسن حركى        " حمزة"
برصـد  " ماجيكو"اتجاهيه ، ويضطلع عالء الدين عبد التواب حسين عبد الغنى حركى            
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هـشام ،  /  والحركيـان  - أى المتهم معاذ جابر -ة االنسحاب على أن يضطلع هو   عبق
تهم آنفة البيان ؛ وكاتفاقهم إعادة الكـرة      طه بقتل أفراد الشرطة المزمع مرورهم بأسلح      و

مـراد وإذ وصـلوا   / ذاهبين نحو مسرح بغيهم؛ معدين أسلحتهم التى دبرها الحركـى         
انه نحو ساعتين ، إال أن مسعاهم قد خاب أيضا ؛ إذ            يلوجهتهم وكمنوا لهدفهم المزمع إت    

 معلـوم ، وأعـاد      أرجأ مكلفهم التنفيذ لميقات   فلم تعبر قوات الشرطة مسرح الواقعة ؛        
محمود عبيد محمد عبيـد     /  والمتهمان   - أى المتهم    -تقسيم األدوار ؛ بأن يضطلع هو       

" حـسن "، والحركـى    " عاصم"، محمود أحمد محمد عبد المنعم حركى        " حمزة"حركى  
، " هيما"بمهمة التنفيذ، على أن يضطلع المتهمان أحمد جمال علي عبد المحسن حركى             

 -مراد بسالح نـارى  / لرصد ؛ وكتكليف مسؤوله أمده الحركى     والحركى خالد بمهام ا   
مصطفى جمعة حسين بيـومى ،  /  ، فاحتفظ به صباح يوم الواقعة لدى المتهم       -هيكلر  

محمود أحمد محمد   / وفى المساء عاد إليه مسترجعا سالحه ، وهرع إلى مسكن المتهم            
سامح محمـد جمعـة   / لمتهم مستقالً دراجة نارية أمده بها ا    " عاصم"عبد المنعم حركى    

، وتوجها صوب بقعة التقائهم المحددة سلفًا ، فوجد قرنائه قابعين           " عمر"حسين حركى   
بالمسكن المهجور ، فتفرقوا كامنين لهدفهم وفق المخطط الموضـوع سـلفًا ؛ وإذ ذاك               

ه مكلفه بأن قوات الشرطة فى طريقها لمسرح الواقعة ، وبمضى نحو ساعة الحـت          أأنب
ن فـصلتهم  أهم مارة فى االتجاه المؤدى لقرية إطسا ؛ ومـا  ي للشرطة أمام ناظر   سيارة

محمود عبيد محمد عبيـد  /  المتهمان  اتقدر بنحو عشرين مترا حتى أمطره     عنها مسافة   
بوابـل مـن األعيـرة    " عاصم"، محمود أحمد محمد عبد المنعم حركى  " حمزة"حركى  

 السيارة حركتها حتى صارت فى مواجهـة        النارية قاصدين قتل من بداخلها ، فواصلت      
 بإطالق وابل من األعيرة النارية      - أي المتهم    -المنزل الكامنين به ؛ وهنا اضطلع هو        

 حتى تمكن قرينـاه مـن الفـرار ؛          - قاصدا إزهاق أرواح مستقليها      -صوب السيارة   
 أن قُتـل    فانسحبا عبر البقعة الزراعية الكائنة خلف المسكن ، ولحقهما مهـروالً بعـد            

، محمود جمال محمد  / ى عليهم   نصيب المج أعصام صبرى المتولى ، و    / المجنى عليه   
 الجارحى حـافظ ؛ وإذ فـروا أخفـوا أسـلحتهم            فإبراهيم عبد الفتاح محمد ، وشري     

وأضاف أنه فى غضون شـهر      . وا لمساكنهم   دبالمنطقة الزراعية سالفة الوصف ، وعا     
؛ " بيتـر  "معاذ جابر رضوان مرسـى حركـى      / تهم   ؛ وكتكليف الم   ٢٠١٧يونيو لعام   
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أحمد جمال علـى عبـد المحـسن حركـى     / اضطلع باستالم عبوة مفرقعة من المتهم      
  " .ماركو" بكر محمد عبد الواحد حركى وعمر أب/ ، وأمد بها المتهم "هيما"

 ، وفى إطار تنفيـذ مخطـط        ٢٠١٧ضون شهر أكتوبر لعام     غوأضاف أنه فى    
/ ، اضطلع هو والمـتهم      " تيتو"شآت العامة ، وكتكليف الحركى      الجماعة باستهداف المن  

ناجح ، وآدم بتفجير برج     / والحركيان  " حركى ناصر "محمد عبد التواب محمد أبو بكر       
للكهرباء كائن بالطريق الدائرى فى مدخل نحو قرية إطـسا ؛ بـأن توجهـوا صـوبه               

   .رهاافجووضعوا إلى جواره عبوة مفرقعة ، إال أن طارئا حال دون ان
 وفـى إطـار تنفيـذ مخطـط         ٢٠١٧وأضاف أنه فى غضون شهر أبريل لعام        

ـ معاذ جـابر ر   / الجماعة بالنيل من قيادات الدولة ، وكتكليف المتهم          وان مرسـى   ض
/ والمتوفى" هيما"عبد المحسن حركى    أحمد جمال علي    / ، كلف المتهمين    " بيتر"حركى  

وم لتحديد بقعـة صـالحة لـزرع عبـوة     ماجد زايد بمعاينة طريق طامية بمحافظة الفي     
مفرقعة بها تستهدف ركب وزير التموين المزمع مروره عبرها ، إال أنهما قـد ضـال                

أحمد محمـد  / طريق إيجاد تلك البقعة ، فُألغى التنفيذ ، وفى ذات اإلطار علم أن المتهم  
، قد جمع معلومات حـول محـافظ بنـى سـويف            " محمد محمود "كامل سعيد حركى    

، " بيتـر "معاذ جابر رمضان مرسى حركى      / كن التى يرتادها ، وأمد بها المتهم        واألما
  .وذلك تمهيدا الستهدافه 

وأضاف أنه فى إطار مخطط الجماعة الرامى إلى استهداف أفـراد الـشرطة ،              
معاذ جـابر رضـوان     /  كتكليف المتهم    - ٢٠١٧ضون شهر مايو لعام     غاضطلع في   

ن حركـى   أحمد جمال على عبـد المحـس      / متهمين   بتكليف ال  -" بيتر"مرسى حركى   
ماجـد  / ، والمتوفى   " ماجيكو"، عالء الدين عبد التواب حسين عبد الغنى حركى          "هيما"

زايد بزرع عبوة مفرقعة بطريق العزب بالفيوم ، وذلك استهدافًا لكمين أمنـى سـيمر               
/ م بها الحركـى      أمده -عليه ، فانتقلوا لبقعة عاينوها سلفًا ووضعوا بها عبوة مفرقعة           

   .رهاا إال أن طارئا حال دون انفج-عادل إمام 
أحمد جمال علـى عبـد المحـسن        / وأضاف أنه كتكليفاته ؛ اضطلع المتهمون       

 برصـد  ٢٠١٧وائل وشوقى فى غـضون فبرايـر لعـام    / ، الحركيان   " هيما"حركى  
سيارتين لضابطى شرطة حال مرورهما بمركز الفيوم ، وفى غـضون أبريـل لعـام               
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برصد ضـابط   " محمد محمود "أحمد محمد كامل سعيد حركى      /  اضطلع المتهم    ٢٠١٧
يق مركز ناصر بمحافظة بنى سـويف       نى بطر مبقطاع األمن الوطنى ، وبرصد كمين أ      

/ ، الحركيان " عمر"لقوى معوض حركى    عبد اهللا عوض عبد ا    / كما اضطلع المتهمون    
صحة النفسية بمحافظة المنوفية ،     فهد ، والمستر برصد ارتكاز أمنى بجوار مستشفى ال        

  .تمهيدا الستهدافه ، فأمد مكلفه بما آلت إليه وقائع الرصد تلك 
 هو والحركى حسن برصـد      ٢٠١٦وأنهى أنه اضطلع فى غضون ديسمبر لعام        

معلومات حول أحد أفراد الشرطة يعمل بمركز شرطة الفيوم ، وذلك تمهيدا السـتهدافه         
عة المقبوض عليهم ، وأمد مكلفه بما آل إليـه الرصـد ،             بدعوى تعذيبه ألعضاء الجما   

ـ حـسين    سامح محمد جمعة  / وفى ذات اإلطار اضطلع هو والمتهم        " عمـر "ركى ـح
برصد بقعة بمحافظة أسيوط تمهيدا لزرع عبوة مفرقعة بها تستهدف سيارة شرطة مـن     

  .المزمع مرورها بها 
عمـر المـصرى ،     "ى   جمعة حسين بيومى حرك    د سامح محم   أقر المتهم  - ٢٥

 وعضويته بإحـدى    خواننضمامه لجماعة اإل  ا ب - بالتحقيقات   - "جاك ، فداء ، وياسين    
التى تتولى تنفيذ عمليات عدائية ضد القوات       " حركة حسم "مجموعاتها المسلحة المسماة    

المسلحة والشرطة والمنشآت العامة ؛ بغرض إسقاط الدولة ، وتلقيه فـى إطـار ذلـك           
فى كنفها ، وتمويله إياها بنقله إليها مواد مفرقعة وأسـلحة وذخـائر             تدريبات عسكرية   

 .بية ، وحيازته ألسلحة نارية وذخائرها إرهاوذلك بقصد استخدامها فى ارتكاب جرائم 
 لمجموعات  خوان ، ولتأسيس جماعة اإل    ٢٠١٦ عام   نوأبان تفصيالً لذلك أنه فى غضو     

جـيش والـشرطة والمنـشآت العامـة        مسلحة تتولى استهداف قيادات الدولة وقوات ال      
بعمليات عدائية وصوالً إلشاعة الفوضى بغرض إسقاط الدولة ؛ انضم إلحـدى تلـك              

بنطاق محافظتى الفيوم وأسيوط ، تولى مسؤوليتها       " حسم"المجموعات والمسماة بحركة    
ثـروت  / نضمامه لها علم من أعضائها المتهمين بيتر ، فريد ، وتيتو ، وال/ الحركيون  

، أحمد عبد السميع عبـد الفتـاح        " شعبان ، وكتساال  "ى  ـه حرك ـع رحيم ـان ربي شعب
، " أحمـد "، عمار ياسر عبد التواب عبد البـارى حركـى           " سالم"عبد الرازق حركى    

 مصطفى جمعة حسين بيومى ، عمر أبو بكر محمد ، محمد عبد التواب أبـو بكـر ، محمـد                   
 .حكيم ، صالح ، وشريف : يين مصطفى قرنى ، وأحمد على أحمد محمود ، والحرك
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وأضاف بإعداد أعضاء الجماعة فكريا بعقد دورات تضمنت لقاءات تثقيفيـة لترسـيخ             
قناعتهم بشرعية ما ينفذوه من عمليات عدائيـة ؛ وحركيـا باتخـاذ أسـماء حركيـة                 

، " التليجـرام ، والثيرمـا    "والتواصل اآلمن بين أعضائها عبر برامج محادثات مشفرة         
 عمر المصرى ، جـاك ، فـداء ،          -صد األمنى ، حيث اتخذ أسماء حركية        خشية الر 
 ؛ وعسكريا بتلقى عناصرها تدريبات ودورات على كيفية استخدام األسـلحة            -وياسين  

 هالنارية وتركيبها ، وتصنيع المواد المفرقعة ؛ وفى إطار ذلك حضر لقاء تنظيميا جمع             
فريد على كيفيـة    / ربهم خالله الحركى    حكيم ، وصالح ، حيث د     / وكل من الحركيين    

  .استخدام األسلحة النارية اآللية تفكيكًا وتركيبا 
عقـد لقـاءاتهم   وأن هذه المجموعات قد اتخذت مقرات تنظيمية كمالذ آمن لها ول     

 التدريبية وإخفاء المواد المفرقعة واألسلحة النارية والـذخائر فيهـا           التنظيمية ودوراتهم 
سكنية كائنة بمحافظة أسيوط بالقرب من محطة قطـارات الـسكك        ذكر من بينها وحدة     

  .الحديدية ، ومنزلين ، وقطعة أرض كائنين بمحافظة الفيوم 
وأضاف باعتماد أعضاء المجموعات تلك فى تمويلهـا علـى مـا أمـدها بـه                

ـ     " بيتر"سى حركى   معاذ جابر رضوان مر   / المتهمون    رحـيم   ع، ثروت شـعبان ربي
عماد من مواد مفرقعة وأسلحة وذخـائر ، ومـا   / والحركى  " الشعبان ، وكتسا  "حركى  

، أحمد عبـد الـسميع      " بيتر"ابر رضوان مرسى حركى     ـمعاذ ج / أمدها به المتهمون    
 / ، والحركى تيتو من أموال ، وما وفره المتهمـون         " سالم"عبد الفتاح عبد الرازق حركى      

 عبد الفتاح عبـد الـرازق   ، أحمد عبد السميع  " بيتر"معاذ جابر رضوان مرسى حركى      
عالوة علـى مـا   ، ، ومصطفى جمعة حسين بيومى من مقرات تنظيمية      " سالم"حركى  

وال ومقرات تنظيمية ومواد مفرقعة وأسـلحة ناريـة ومعلومـات           مأمدها به هو من أ    
  .برصد ما هو مزمع استهدافه 

ـ   ٢٠١٧  عام وأضاف أنه فى غضون    ى  ، وفى إطار تنفيذ العمليات العدائيـة الت
ارتكبتها الجماعة والتى تستهدف قتل أفراد الشرطة تحقيقًا ألغراض الجماعة بإسـقاط            

أحمد عبد السميع عبـد الفتـاح عبـد الـرازق     / الدولة ؛ وكتكليفه ، اضطلع المتهمان      
برصـد إحـدى    " أحمـد "، وعمار ياسر عبد التواب عبد البارى حركى         " سالم"حركى  

ة األزهر بمحافظة أسيوط تمهيـدا السـتهدافها        سيارات الشرطة المرتكزة بمحيط جامع    
معـاذ جـابر    / على مواعيد غدوها ورواحهـا ، وكتكليـف المـتهم           بعبوة مفرقعة ، فوقفا     
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أحمد عبد الـسميع  /  هو والمتهمان - أى المتهم - اضطلع   رضوان مرسى حركى بيتر ؛    
ـ "، ثروت شعبان ربيـع رحيمـة حركـى          " سالم"عبد الفتاح عبد الرازق حركى       " عبانش

 فأنبأوا بذلك مكلفهم والذى أعـد خطـة تنفيـذ           بتحديد بقعة إلخفاء العبوة المفرقعة بها ،      
ثـروت شـعبان   / جرمهم ، مقسما أدوارهم ، ممدا إياهم بعبوات مفرقعة نقلها المـتهم      

ـ للمقر التنظيمى الكائن بمحافظة أ   " شعبان"ربيع رحيمة حركى     يوط ، وعلـى األثـر   س
، وعمـار   " سـالم "حمد عبد السميع عبد الفتاح عبد الرازق حركـى          أ/ توجه المتهمان   

لبقعة التنفيذ المحـددة سـلفًا ، واضـعين       " أحمد" ياسر عبد التواب عبد البارى حركى       
 ؛ فما زادهـم ذلـك إال إصـرارا    رهااالعبوة بها ، إال أن عطالً أصابها حال دون انفج      

أحمـد  /  والمـتهم - أي المتهم  - هو    اضطلع على ارتكاب جرمهم ، فأعادوا الكرة بأن      
بزرع العبوة المفرقعة ببقعة التنفيـذ      " سالم" عبد السميع عبد الفتاح عبد الرازق حركى        

د سيارة  صعمار ياسر عبد التواب عبد البارى بمهمة ر       / آنفة البيان ، واضطلع المتهم      
 فهمـا بتفجيـر   ه بذلك ،ينيرق أوما أن الحت أمام ناظريه حتى أنب      الشرطة المستهدفة ،    

ال أن عطل أصاب العبـوة حـال دون     العبوة قاصدين قتل من بداخل السيارة المارة ، إ        
   . رهاانفجا

أضاف أنه فى غضون ذات العام ؛ اضطلع باستالم عبوات مفرقعـة وأسـلحة     و
، وكتكليفـه أخفاهـا    " شـعبان "ثروت شعبان ربيع رحيمة حركى      / وذخائر من المتهم    
  . بمحافظة الفيوم - أى المتهم -ى وفره بالمقر التنظيمى الذ

 وفى إطار تنفيـذ مخطـط       ٢٠١٧وأضاف أنه فى غضون شهر أغسطس لعام        
معاذ جـابر رضـوان مرسـى       / الجماعة بالنيل من قيادات الدولة ، وكتكليف المتهم         

أحمد عبد السميع عبد الفتاح عبد الرازق حركـى  / ، اضطلع هو والمتهم     " بيتر"حركى  
 - أسيوط لتحديد بقعة صالحة لـزرع عبـوة مفرقعـة             بمحافظة نة طريق بمعاي" سالم"

ط المزمع مروره عبرهـا متجهـا     و بها تستهدف ركب محافظ أسي     -أمدهما بها مكلفهم    
ـ       حـال  هصوب دير درنكة ، إال أن مغادرة المحافظ لذلك الدير فور وصـولهم لمحيط

ربيع رحيمة أنبأه بأنه قـد      ثروت شعبان   / وأضاف أن المتهم    . دون تمام تنفيذ جرمهم     
نفذ واقعة قتل أحد مجندى الشرطة عبر استهداف سيارة استقلها وآخـرين مـن أفـراد     

             ـ  الشرطة بمحافظة الفيوم ، وأنه قد رآه صباح ذلك اليوم وقد حاز بمسكنه سالح ا ا ناري
  " .هيكلر"
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ـ     يمأحمد عبد الس  / المتهم  أن  وأنهى   ـ أع عبد الفتاح عبد الرازق قد أنب ه قـد  ه بأن
عمار ياسر عبد التواب عبد البـارى برصـد إحـدى سـيارات        / اضطلع هو والمتهم    

الشرطة التى تتولى نقل وترحيل المتهمين ؛ إال أنه ارتأى العدول عن استهدافها خـشية       
  .م بداخلها ه المقبوض عليخوانوجود أى من أعضاء جماعة اإل

" هيمـا ، عـادل    حركـى   "أحمد جمال على عبد المحـسن       /  أقر المتهم    - ٢٦
 وعـضويته إلحـدى مجموعاتهـا المـسلحة         خواننضمامه لجماعة اإل  ا ب -بالتحقيقات  

والتى تضطلع بتنفيذ عمليات عدائية ضد الـشرطة        " مجموعات العمل النوعى  "المسماة  
، " نقالب العـسكرى بـاال "وأفراد القوات المسلحة والقضاة وصوال إلى إسقاط ما أسماه       

ل الشرعى ألغراض تلك المجموعـات وكـذا فـى كيفيـة            وبتلقيه دورات فى التأصي   
ا أعلى الطريق الدائرى فيما تـولى بـاقى    ينمسلحة النارية ، وبرصده قوالً أ     استخدام األ 

 . مجند شرطة وإصابة أربعة آخرين من أفراده قتل أفراد مجموعته
نتظامه بإحدى أسرها فـى      وا خواننضمامه إلى جماعة اإل   اوأبان تفصيالً لذلك ب   

نضمامه علم من أعـضائها عبـد الناصـر         وال" نقالب العسكرى باال" سماه  أقاب ما   أع
بو عمـر  أتوفيقية وعلوانى ومحمود عبد الرحيم ومحمد حسين من ترسا وعيد طه من ال  

ية ، وبمشاركته فى تجمهرات الجماعة فى ذلك الوقت ، وأنـه آنـذاك              من عزبة الحلفا  
تتـولى  " مجموعات العمل النوعى  "يت  ت سم ااضطلع أعضاء الجماعة بتشكيل مجموع    

صـوالً  تنفيذ عمليات عدائية ضد النظام القائم وأفراده من القوات المسلحة والـشرطة و     
عبـد الناصـر   / عوة مـن  نضامه لبعض تلك المجموعات بد   اإلسقاط النظام القائم ، وب    

نضمامه علم من أعضائها محسن الحركى مـازن ، ومحمـود الحركـى             علوانى ، وال  
 ، وسـيد    ةوأحمد رمضان الحركي عبـود    ، وأحمد عبد السميع الحركى فارس       صالح  

الحركي عيد ، والحركي رأفت ، والحركي سيد ، والحركي وليد ، وسـعيد المـصري      
، والحركى حمزة وأبو أنس الحركى الماجيكو والحركى عادل ، ومحمد           الحركي سعيد   

ى سـامح والحركـى     ، والحركى حسن والحرك   ) قرنى وعلي (مصطفى قرنى الحركى    
عمر والحركى شوقى والحركى وليد ، وماجد الحركى أبو علـي ، والحركـى حـسن      
والحركى النمر والحركى حمزة والحركى هشام والحركى طـه والحركـى رمـضان             

  .والحركى مراد 
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ثروت شـعبان رحـيم    /  مسئولية إحدى مجموعات العمل النوعى بقيادة        هوبتولي
 ، وبوقوفه مـن األخيـر       - التابع له تلك المجموعة       مسئول الخط  -الحركى إسماعيل   

والتى تعتبر بمثابة تطور لمجموعات العمـل       " حسم"على تبعية تلك المجموعات لحركة      
النوعى والتى يضطلع برئاستها قياديو الجماعة خارج البالد وتضم أعضاءها بالـداخل            

عض اآلخر  منقسمين إلى مجموعات يختص بعضها برصد األهداف فى حين يختص الب          
بتنفيذ العمليات العدائية قبل تلك األهداف ، وأن تلك الحركة تضم قـسمين األول هـو                

 بيانات أعضاء مجموعات العمل النوعى والثـانى هـو بنـك            ع جمي يحوىواألرشيف  
عـضاء  أاألهداف ويحوى جميع المعلومات الالزمة عن األهداف التى رصدت من قبل          

تكليف من القيادة العامة لمسئول الوحدة ومنـه إلـى        نها ال المجموعات والتى يصدر بشأ   
  .نفيذ  لمسئولى المجموعات المختصة بالتمسئول الخط والذى بدوره ينقل التكليف

وأضاف بإعداد عناصر تلك المجموعات فكريـا بتلقـيهم دورات وحـضورهم            
م لقاءات تثقيفية لترسيخ قناعتهم بشرعية ما ينفذوه من عمليـات عدائيـة ، وبإعـداده              

حركيا باتخاذ أسماء حركية للتواصل اآلمن فيما بين أعضائها عبر برامج المحادثـات             
ى الرصد األمنى ألعـضاء المجموعـات ، وبإعـدادهم        فاآلمنة التليجرام والثيريما لتال   

عسكريا بتلقيهم تدريبات ودورات فى كيفية استخدام األسلحة النارية وأوضاع الرمايـة            
عها وكيفية زراعتها ذكر منها دورات فى كيفيـة فـك           ي وتصن وإعداد العبوات المفرقعة  

وتركيب واستعمال األسلحة تلقى إحداها من الحركى تامر حضرها والحركى محـسن            
والحركى مصطفى ، وأخرى تلقاها من الحركى عثمـان حـضرها والحركـى عيـد               

" الحركـى إسـماعيل   "والحركى سيد ، ودورتين تلقاهما من المتهم ثروت شعبان رحيم           
 دورتـين مـن   - والحركى عمـر  -حضرها والحركى وليد والحركى شوقى، وبتلقيه    

الحركى مجد األولى فى فك وتركيب السالح النارى والثانية فى زرع وتفجير العبوات             
المفرقعة ، كما تلقى والحركى حسن دورتين فى إطار إعـدادهما بـدنيا وذلـك مـن                 

  .الحركى مراد 
 -" الحركى إسـماعيل "لمتهم ثروت شعبان رحيم  كتكليف ا  -وأنه اضطلع الحقا    

بتدريب كل من الحركى علي والحركى سامح على كيفية فك وتركيب األسلحة الناريـة         
  .وأوضاع السالح 
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وأن تلك المجموعة اعتمدت فى تمويلها على ما أمدها به المتهم ثروت شـعبان              
 .عبد الرحيم من أموال وأسلحة وذخائر ومفرقعات 

نضمامه لتلك المجموعات اضـطلع بتنفيـذ التكليفـات         اى إطار   وأضاف أنه وف  
الصادرة إليه ، ولذلك وكتكليف المتهم ثروت شعبان عبد الرحيم نقل عبوتين مفرقعتين             
من نقطة ميتة إلى أرض فضاء بجوار منزله ثم سلمهم للحركـى ماجـد الـذى قـام                  

جامعية بنات ، كما تـولى      بتخزينهما بمنزله الكائن بقرية كيمان فارس بجوار المدينة ال        
من الحركـى النمـر ،   ) رشاش هكلر(والحركى حسن تسلم دراجة نارية وسالح نارى   

كما نقل بندقية آلية من منزل الحركى ماجد إلى أرض فضاء بجوار منزله ثـم سـلمها         
ـ     ـ تسلم والحركى حس   -عقب ذلك للحركى حسن ، وأنه        ان ـن من المتهم ثروت شعب

 جوالين أبيضين يحويان بندقيتين آليتـين ورشـاش هكلـر إذا     - كتكليفه   -عبد الرحيم   
ا وبعلمه أن ذلـك الـسالح       والحركى عمر والحركى ماجد تخزينه    تولى الحركى حسن    

 مـن المـتهم      كتكليفـه  -وأنه  . استُخدم فى قتل مجند وإصابة أربعة من أفراد شرطة          
راد شرطة أمد    رصد عدة تمركزات أمنية وخطوط سير أف       -م  ثروت شعبان عبد الرحي   

جماعته بمعلومات عنها تمهيدا لوضع مخططًا للتنفيذ عليهم وأنه كلـف مـن المـتهم                
ثروت شعبان عبد الرحيم باالشتراك مع الحركى ماجد فى رصد أية سـيارة شـرطة               
يتصادف مرورها بطريق طامية ومن ثم زرع عبوة مفرقعة علـى جانـب الطريـق               

 بالـدائرة الكهربائيـة للعبـوة       ليها إال أن عطالً   وتفجيرها فور مرور السيارة لقتل مستق     
  .المفرقعة حال دون إتمام جريمتهم 

ـ     ـن الحركى حم  ـترك والمتهمي ـوأنه اش  ان ـزة والحركى حسن وثروت شعب
 فى استهداف سيارة شرطة بمدخل قرية إطسا ، وأنـه       - كتكليف األخير    -عبد الرحيم   

ـ     لمخطط أعدوه مسبقا وقف يراقب السيارة        نفاذًا  نحاملة أفراد الشرطة فـى حـين كم
 للـسيارة   - ثروت شعبان عبد الرحيم والحركى حمزة والحركـى حـسن            -ن  والمتهم

بمدخل قرية كيمان فارس حاملين بنادق آلية ورشاش هكلر منتظرين مـرور الـسيارة              
ثروت / ن أبصر السيارة حتى بادر بإبالغ المتهم        إمنويين إزهاق روح مستقليها ، وما       

 دوى إطالق   هد الرحيم بمرورها ، وبعد قرابة النصف ساعة تناهى إلى سمع          شعبان عب 
بصر سيارة شرطة زرقاء اللون تقل بعض المجندين المـصابين          أأعيرة نارية وبعقبها    
  .فعلم بنجاح عمليتهم 
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نـضمامه  ا ب - بالتحقيقات   -عمر أبو بكر محمد عبد الواحد       /  أقر المتهم    - ٢٧
 بإحـدى مجموعاتهـا     تههابيـة ، وعـضوي    رغراضها اإل  مع علمه بأ   خوانلجماعة اإل 

التى تتولى تنفيذ أعمال عدائية ضد العـاملين بـالقوات          " حسم"المسلحة المسماة بحركة  
المسلحة والشرطة وممتلكاتهم والمنشآت العامـة بغـرض إسـقاط الدولـة وتعطيـل              

ة بقصد  مؤسساتها ، وتلقيه فى إطار انضمامه لتلك المجموعات دورات تدريبية عسكري          
ب بجمعـه وإمـداده   رهابية ، وارتكابه جريمة من جرائم تمويل اإلإرهاارتكاب جريمة  

اج رصده لعدد من أمناء ومركبات الشرطة السـتهدافهم         تلتلك الجماعة بمعلومات عن ن    
، وتوليه مسؤولية إحدى المجموعات النوعية ببنى سويف ، وحيازته وإحرازه أسـلحة             

  .ها فى أنشطة مخلة باألمن والنظام العام نارية وذخائر بقصد استخدام
 على إثـر وفـاة    ٢٠١٤ منذ عام    خواننضمامه لجماعة اإل  اوأبان تفصيالً لذلك ب   

عبد اهللا فى أحداث فض تجمهر الجماعة برابعة لتوافـق أغـراض الجماعـة              / شقيقه  
الساعية إلسقاط الدولة مع قناعاته ورغبته للثأر من قتلة شقيقه عـن طريـق اسـتخدام     
القوة والعنف المسلح تجاه مؤسسات الدولة وأفرادها ، فأضـحى يـشارك بتجمهـرات           

 ،  ٢٠١٥ضون أبريل من عام     غ اآلخر ، وأنه فى      هالجماعة بمحافظة الفيوم برفقة شقيق    
 خـوان وقف على انضمام شقيقه إلحدى مجموعات العمل النوعى التابعة لجماعـة اإل           

د القوات المسلحة والشرطة وصـوال إلسـقاط        التى تتولى تنفيذ أعمال عدائية قبل أفرا      
نضمام إلى  الدولة ، ولضبط بعض من العناصر المرتبطة باألخير سافر لدولة ماليزيا ال           

  . هناك خوانجماعة اإل
ثـروت  /  م ولعالقة جمعتـه بـالمتهم        ٢٠١٦وأنه فى غضون أكتوبر من عام       

ليجـرام علـى هاتفـه      شعبان عبد الرحيم تواصل معه األخير وكلفه بتحميل تطبيق الت         
للتواصل فيما بينهما ، حيث أرسل إليه عبره آيات قرآنية وأحاديث نبوية عـن فـضل                
الجهاد والمجاهدين بشكل عام ثم دعاه لالنضمام إلحدى مجموعـات العمـل النـوعى              

  .محفزا إياه بالقبول لألخذ بالثأر لشقيقه فقبل 
 -ثـروت   / هم   المـت  - كلفه سـالف الـذكر       ٢٠١٧وفى غضون فبراير عام     

 مسئول  -" تركى العيوطى "بالتواصل من خالل التليجرام مع صاحب المعرف المسمى         
 للترتيب للقائه لضمه إلى إحدى مجموعات العمل النوعى التابعـة           -خط بحركة حسم    

ـ - هو -لحركة حسم ، موضحا أن اسمه        ، فـالتقى  - ١٢٥شـوب  "  التليجـرام ى عل
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، حيث حدثه األخير فى إطـار       " معاذ"ه الحقيقى   باألخير بمنطقة رمسيس وعلم أن اسم     
 جـيش إسـالمى   رهـا ا عن الحركـة باعتب - تحت مسمى دورة الرؤيا -تأهيله فكريا  

سمى هو تحرير المـسجد      وأن هدفها األ   خوانعالمى وأنها الذراع العسكرى لجماعة اإل     
نظمة األقصى ، وأنه من أجل تحقيق هذا الغرض تهدف الجماعة لمحاربة الجيوش واأل            

الحاكمة فى الدول اإلسالمية وإسقاط النظام القائم بمصر وتحرير أعضاء الجماعة مـن          
 بالخارج بدولة   خواناعة اإل  من جم  تالمسجونين ، كما أعلمه بأن الحركة متصلة بقيادا       

 إدارتها ، ولديهم هناك ما يسمى باألرشيف وهو عبارة عن جمـع لكافـة               ا يتولو تركيل
هم وبياناتهم الحقيقية وأسرهم لمتابعتهم وتقـديم  ئاء الحركة وأسماالبيانات الخاصة بأعض 

العون ألسرهم فى حاالت إلقاء القبض عليهم ، وبنهاية اللقاء تتطلع محدثـة للوقـوف               
نضمام للحركة فطلب مهلة من الوقت اسـتغرقت يـومين          على قراره النهائى بشأن اال    

 .نضمام للحركة وانتهت بتأكيده قبول اال
نضمام لحركة حسم وقف على أن هيكلها التنظيمى مقـسم          النه بقبوله ا  وأضاف أ 

لقطاعات بشكل يجعل لكل محافظة قطاع خاص بها له مسئول ، وكل قطـاع يحـوى                
خـط  وحدتين لهما مسئولين وكل وحدة تحوى ثالث خطوط لكل منها مـسئول وكـل               

ت حـسب  ا مسئولها أيضا وتقسم تلـك المجموعـا  مكون من ثالث مجموعات لكل منه     
يع مفرقعات أو تـوفير الـدعم       المهمة المسندة إليها إما تنفيذ عمليات أو رصد أو تصن         

ستى والنقل وتتكون المجموعة الواحدة من ثالثة لخمسة أفراد ال يعلـم أعـضائها           اللوج
تركـى  "بعضهم البعض للحفاظ على أمنيات الجماعـة ، وأردف بإرسـال الحركـى              

جرام ملفات نصية منها صادرة عن كتائب عـز الـدين          إليه عبر برنامج التلي   " العيوطى
القسام بغرض تأهيله حركيا وتدريبه على تأمينه الشخصى وسائل اتـصاله وخطـوط             

  " .شهاب"سيره ، فاتخذ لذلك اسما حركيا 
بالتواصل " تركى العيوطى " كلفه الحركى    ٢٠١٧ضون أبريل   غوأضاف أنه فى    

 مـسئول إحـدى المجموعـات       -" عمر علي " ماجد زايد حركى  / مع المتهم المتوفى    
ـ    لالنضمام إليها وتلق   -بمحافظة الفيوم     برنـامج  رى التكليفات منه ، فتواصل معـه عب

ـ ل، فأع" أبو على للمشويات"التليجرام على معرفة المسمى   ه األخيـر بأنـه سـيتولى    م
 مقاطع مصورة وملفـات عـن فـك    -ه عسكريا ل فى إطار تأهي -مسئوليته وأرسل له    

  .ب المسدسات وكيفية زرع العبوات المفرقعة وتركي
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ماجد برصد سيارة تـرحيالت     /  كلفه المتهم المتوفى     ٢٠١٧وفى عضون مايو    
 الصحراوى عقب خروجها من مديرية أمن بنـى سـويف            الفيوم /بطريق بنى سويف    

متجهة لسجن الفيوم الستهدافها دون أن يذكر له سبب االستهداف ، فانتقل كتكليفه إلـى              
 فأبصر سـيارة    -أول الصحرواى من ناحية الفيوم      . يق المحدد له لرصد السيارة      الطر

وسيارتين ترحيالت فأبلغ نتيجة الرصد لمكلفه فأعلمـه األخيـر بعـدم           " بوكس"شرطة  
  . لقلة اإلمكانيات اتهم على استهدافهمرقد

 م وعلى أثر مقتل مـسئول مجموعتـه         ٢٠١٧فى غضون شهر يونية من عام       
 -" توتـو "تواصل معه عبر برنامج التليجرام صاحب المعرف المـسمى           -ماجد زايد   

لتلقى التكليفات منـه ،     " باسم" وربطه بصاحب المعرف المسمى      -متواجد بدولة تركيا    
 ذلك كلفه األخير بالمشاركة وآخرين فى وضع المخطط الـالزم لتنفيـذ إحـدى               نفاذًاو

يدان ، حيـث   ماجد ز   / قتلة جال الشرطة بدعوى القصاص من    ة ضد ر  يالعمليات النوع 
 لرصد مرور أى سيارة شـرطة وإبالغـه         - الفيوم   -كلفه بالوقوف بالطريق الدائرى     

حتى يتولى هو وآخرين من مجموعة التنفيذ استهدافها ، فانتقل كتكليفه فـى غـضون               
 واشترى خط هاتفى بدون بيانات وهاتف صـغير  .٢٠١٧ رمضان  ١٥ - ٢٠١٧يونية  

 ، فأرسل له األخير مكلفًـا       - كتكليفه من الحركى باسم      -طسا  وتمركز بمدخل مركز إ   
إياه بالرحيل لمغادرة أحد أعضاء التنفيذ ، وفى نهاية رمضان كرر الرصـد ولـم يـر       

بالتواصـل  " A"للعمل معـه  " باسم"شىء وتعذر التنفيذ ، وفى أعقاب ذلك كلفه الحركى   
عات العمـل النـوعى ،      عبر برنامج التليجرام مع صاحب المعرف المسمى فى مجمو        

 إمام وخطيب مـسجد بمنطقـة   -ن تامر أحمد شعبا/ فعلم أن األخير هو المدعو الشيخ    
نـضمامه  ا إمكانيـة اإلفـصاح لـه ب    فامتنع عن التواصل معه لعـدم   -نه  ة لسك رمجاو

  .لمجموعات العمل النوعى لوقوفه على بياناته الحقيقية 
ذ جابر رضوان سـامى حركـى       معا/ وأردف أنه فى أعقاب ذلك أعلمه المتهم        

أنه سيتولى مسئولية مجموعة للعمل النوعى ببنى سويف وأرسل لـه           " تركى العيوطى "
تضمنت تأصيل فكرة القيام بالعمليات النوعية بتأويل       " دورة الرؤيا "دورة فكرية أسماها    

ن اعتدى علـيكم فاعتـدوا عليـه    وإ"، " …إن عاقبتم فعاقبوا   و"آيات من القرآن الكريم     
 وواجب قتاله لرده عن البغى والظلم ، ثـم          ، وكذا بحسب أن النظام القائم باغٍ      " …ثلبم

ال يـذكره   " عبر التليجرام بآخر     ٢٠١٧ضون أغسطس عام    غفى  " تركى"ربطه المدعو   
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ألحقه بمنطقة زراعية بمركز يوسف الصديق تدرب خاللها واثنين ملثمين على           " مسماه
  .استخدام البنادق اآللية 

معـاذ بأعـضاء    /  ربطـه المـتهم      - فى غضون ذات الفتـرة       - وعقب ذلك 
جـرام، فتواصـل   يالمجموعة التى سيتولى مسئوليتها وأمده بمعرفتهم عبر برنـامج التل     

 رأفت ، والحركى مصطفى ، بينما لـم يلتـقِ         / قى باثنين منهم هما الحركى      معهم والت 
 فى  -كليفات ، ثم تلقى     تيمون ولم يصدر لتلك المجموعات ثمة ت      / بثالثهم وهو الحركى    

 معاذ برصد الطريق الـدائرى بـالفيوم        -ا من المتهم     تكليفً - ٢٠١٧عضون أغسطس   
للوقوف على مدى إمكانية استهداف سيارة شـرطة أمامـه ،   " الملكة"جوار قاعة أفراح  

فانتقل للبقعة المحددة وتبين تعذر تنفيذ عملية االستهداف به لصعوبة االنسحاب عقـب             
معاذ باستالم مسدس من شخص أمـده بمعرفـة         / فأعقب ذلك أن كلفه المتهم      التنفيذ ،   

 - طالب بكلية الهندسة جامعة بنـى سـويف          -محمد محمود   / عبر التليجرام المسمى    
على "معاذ بمعرفة آلخر يدعى     / فنفذ ذلك التكليف وتسلم منه المسدس ، ثم أمده المتهم           

بناحية كوبرى رحمـى بقريـة رحمـى        وكلفه بترك المسدس له بمنطقة زراعية       " يار
  .التابعة لمركز الفيوم فنفذ ذلك التكليف أيضا 
معـاذ بـآخر عبـر      /  ربطه المتهم    ٢٠١٧وفى غضون شهر سبتمبر من عام       

 بدنية معه ، فـالتقى األخيـر        ةلتلقى دورة تدريب  " مراد"التليجرام يستخدم معرف باسم     
 - ملثمين غير معلـومين لـه        -ين  بأرض زراعية بناحية مركز إطسا رفقة اثنين آخر       

  .حيث تلقوا تدريبات لرفع اللياقة البدنية 
فه بتولى مسئولية مجموعة أخرى     معاذ ليكل / فى أعقاب ذلك تواصل معه المتهم       

 التليجـرام وهـم   جتهم عبـر برنـام  مكونة من أربعة أفراد أمده بمعرف   حافظة الفيوم   بم
، " إبراهيم"والحركى  "  عبد اهللا خاطر  "، والحركى   " ياسر" "، الحركى " صالح"الحركى  

هم لمرة واحدة لقنهم خاللها تدريبا حركيا عن األمن الشخصى وأمن           ب لذلك التقى    نفاذًاو
وبنهاية شهر سبتمبر مـن عـام       ". عالء"سما حركيا   ان يستخدم آنذاك    االتليفونات ، وك  

أية أهداف شـرطية    ة ديموا بالفيوم لتحديد     يمعاذ برصد مدخل قر   /  كلفه المتهم    ٢٠١٧
 سيارات شرطية تـسير     -يمكن التعدى عليه بمدخل القرية ، فلم يجد أية أهداف فردية            

 يمكن استهدافها ، كما تلقى تكليفا برصد طريـق قريـة العربـى ديمـشقن            -بمفردها  
  .بمركز الفيوم لذات الغرض ولم يلق أيضا أي أهداف منفردة يمكن استهدافها 
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 بالتحقيقـات  -" حـاتم "حركـى  "د رجب محمد محمود     محم/  أقر المتهم    - ٢٨
 وتلقيه فيها تدريبات عسكرية وإحرازه وحيازتـه لألسـلحة     خوانومشاركته لجماعة اإل  

  .النارية والذخيرة 
 عـضو جماعـة   -طـاهر صـالح    / المتوفىرفه على بان تفصيالً لذلك بتع  أو

كـل مـن عبـد اهللا       خير حضرها و   وحضوره للقاءات تربوية دعاه إليها األ      - خواناإل
، الشيخ سيد ، إبراهيم محمد ، رشدى حمدى ثم المدعو طاهر صالح لالنـضمام               أحمد

 ، وأضاف بمشاركته والمتوفى طاهر صالح وسعيد مختـار وحـسن            خوانلجماعة اإل 
/ سيد والسنوسى وعبد الرحمن كمال في تجمهرات رابعة إثر دعوتـه مـن المتـوفى              

 - خالل فض تجمهـرات رابعـة العدويـة    -ير صالح طاهر ، وفى أعقاب وفاة األخ     
/ شارك المتهم تظاهرات الجماعة وتعارف من خاللها على عضو الجماعـة المـدعو              

صالح طاهر تـولى انـضم      / محمد عبد الكريم ، وأضاف أنه فى أعقاب وفاة المدعو           
شعبان عويس وضمت فى عضويتها كل من عبـد اهللا          / ليتها المدعو   وألسرة تولى مسئ  

محمـود  / عو  دتم ضبط الم   ن الشيخ سيد ، إبراهيم محمد ، رشدى حمدى إلى أ          أحمد ، 
  .عويس 

أضاف بتلقيه دورة تدريبية على فك وتركيب السالح النارى بإحـدى المنـاطق             
محمد عبد الكريم   / بشواى محافظة الفيوم دعاه إليها المدعو       أ مزكز   ارية بجو واالصحر

ضاف أنه فى خالل تلك الدورة اتخذ له اسـم          وقف من القائمين عليها المدعو ماهر وأ      و
  " .حاتم"حركى 

عبـد الـرحمن   /  أمده المـدعو     ٢٠١٧ضون شهر أبريل عام     غأضاف أنه فى    
 فـي الـدفاع عـن الـنفس         اكمال والمدعو صالح بسالحين ناريين وذخيرة الستخدامه      
عبد الرحمن كمـال اسـتلم      / فخبأهما في مسكنه وأضاف أنه فى أعقاب ضبط المدعو          

  .صالح السالح من المتهم / لمدعو ا
حيازته لألسلحة النارية والذخيرة ، وأضـاف بمـشاركته تظـاهرات جماعـة        ب

 بنطاق قرية شكشوك مركز أبشواى محافظة الفيوم فى أعقاب فض تجمهـرات    خواناإل
 الـذى  خـوان محمد عبد الكريم عضو جماعة اإل  / رابعة العدوية وتعارفه على المدعو      

ـ  وأضاف بتخوانضمام لجماعة اإلدعى المتهم لالن   ب الـسالح  لقيه دوره فى فك وتركي
/ ة بمحافظـة الفيـوم وأضـاف بإخفـاء المـدعو            يالنارى بإحدى المناطق الصحراو   



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠١٨ سنة یونیة ٢٠ فى )تابع( ١٣٩ العدد – الوقائع المصریة

 

١٣٠

 - أى المـتهم  -وذخائر بمـسكنه  " بندقيتين ناريتين "عبدالرحمن كمال سالحيين ناريين     
  ،  خـوان جماعة اإل ضو  ع -طاهر صالح   / صيال لذلك بتعارفه على المتوفى      فوأبان ت 

وكل من عبد اهللا أحمد ، الـشيخ        وحضوره للقاءات تربوية دعاه إليها األخير حضرها        
لمدعو طـاهر صـالح لالنـضمام لجماعـة       اسيد ، إبراهيم محمد ، رشدى حمدى ثم         

وأضاف بمشاركته والمتوفى طاهر صالح وسـعيد مختـار وحـسن سـيد             ،   خواناإل
صـالح  / تجمهرات رابعة إثر دعوته من المتوفى       والسنوسى وعبد الرحمن كمال فى      

 شـارك   - خالل فض تجمهرات رابعـة العدويـة         -طاهر ، وفى أعقاب وفاة األخير       
ـ / المتهم تظاهرات الجماعة وتعارف من خاللها على عضو الجماعة المدعو            مد ـمح

انـضم ألسـرة    ح طاهر تولى    صال/ عبد الكريم ، أضاف أنه فى أعقاب وفاة المدعو          
، كل من عبد اهللا أحمـد     شعبان عويس وضمت فى عضويتها      /  مسئوليتها المدعو    تولى

 .محمود عويس / الشيخ سيد ، إبراهيم محمد ، رشدى حمدى إلى أن تم ضبط المدعو 
أضاف بتلقيه دورة تدريبية على فك وتركيب السالح النارى بإحـدى المنـاطق             

محمد عبـدالكريم   / ليها المدعو   افظة الفيوم دعاه إ   ة بجوار مركز أبشواى مح    يواالصحر
ووقف من القائمين عليها المدعو ماهر وأضاف أنه فى خالل تلك الدورة اتخذ له اسـم                

  " .حاتم"حركى 
 الـرحمن  عبـد /  أمده المـدعو   ٢٠١٧ضون شهر أبريل عام     غآضاف أنه فى    

ين ناريين وذخيرة الستخدامهم فـى الـدفاع عـن الـنفس       كمال والمدعو صالح بسالح   
عبد الرحمن كمـال اسـتلم      / كنه وأضاف أنه فى أعقاب ضبط المدعو        سا في م  فخبأهم
  .صالح السالح من المتهم / المدعو 

 بحيازتـه  - بالتحقيقـات  -محمود محمد على عبد الـسالم   /  أقر المتهم    - ٢٩
بندقية آلية وكذا ذخائر مما تستخدم على ذات الـسالح          "وإحرازه لسالح نارى مششخن     

  .ى نشاط يخل باألمن العام بقصد استخدامهم ف
طه محمـود   /  المتوفى   خوانبان تفصيالً لذلك ، بمشاركته وعضو جماعة اإل       أو

عبد الحميد بتجمهرات الجماعة بنطاق مركز الشواشنة بمحافظة الفيـوم وعلـى إثـر              
 بقريـة   - ، اتخذا من المزرعة الكائنة       ٢٠١٥المالحقات األمنية لهما فى غضون عام       

.  مالذًا آمنًا لهمـا خـشية ضـبطهما        -وسف الصديق بمحافظة الفيوم     الريان بمنطقة ي  
فهد وأنه فى غضون أكتـوبر  / وأضاف بتعرفه من خالل المتوفى على المسمى حركيا      
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 لذلك أخفاهم بمـسكنه     نفاذًالية وذخائرها لديه و   آ كلفه األخير بإخفاء بندقية      ٢٠١٦لعام  
  .ه ف البيان حتى تمام ضبطآنالكائن بذات العنوان 

 انـضمامه  - بالتحقيقات -حسام عبد العظيم إبراهيم شريف       /  المتهم  أقر - ٣٠
 وإلحدى مجموعاتها المسلحة التى تتولى تنفيذ أعمال عدائية ضـد           خوانإلى جماعة اإل  

  .المنشآت العامة وصوالً إلسقاط الدولة 
 بـدعوة مـن     ٢٠١٤ فى غضون عام     خوانبان تفصيالً بانضمامه لجماعة اإل    أو

حدى أسرها بمركز منوف محافظـة      إه محمد سعيد العضو بالجماعة وبانتظامه ب      صديق
 أعضائها مسئول األسرة صبحى أبو صالح وأعضائها عمرو فتح اهللا          من  م  ِلالمنوفية وع

 فـى تجمهراتهـا   كغنيم وعبد العزيز شعبان البرماوى وياسر صابر مرجـان وشـار     
 تعـرف علـى عـضوى       ٢٠١٥م   عا ةالمناهضة للنظام القائم وفى غضون شهر يوني      

الجماعة أحمد عبد اهللا ومحمد سعد الدمليجى وتحدثا معه وباقى أعضاء أسرته بـشأن               
 تحت مـسمى حـرس الثـورة    خواننتوائهما تكوين مجموعة مسلحة تابعة لجماعة اإل   ا

الهدف منها تنفيذ عمليات عدائية وتخريبية قبل المنـشآت العامـة الحيويـة وتحديـدا               
ء وقطع الطرق العامة إلظهار فشل النظـام القـائم فـى إدارة الـبالد     محوالت الكهربا 

 بإسقاط ما أسماه بالنظام االنقالبى وهـو مـا يـسمى     خوانوتحقيق أغراض جماعة اإل   
بالعمل النوعى ووافقوا جميعهم واتفقوا على تحميل تطبيق التليجـرام للتواصـل فيمـا              

هو أحمد عبد اهللا وأعضائها محمد       مسئول المجموعة    ن فانضم لهم وكا   .بينهم من خالله  
ى وقـد نفـذت تلـك    وسعد المليجى وعمرو فتح اهللا غنيم وعبد العزيز شعبان البرمـا          

ى وطبالوى فى غـضون شـهر   كالمجموعة واقعة قطع طريق الصينية بين قريتى دبر      
 وكلف بمراقبة الطريق وإبالغهم فى حالة وصول قوات الشرطة وتم           ٢٠١٦يناير عام   

 وفـى   .يق خالل تلك الواقعة بواسطة إشعال النيـران بنهـر الطريـق           قطع ذلك الطر  
 أبلغهم عضو الجماعة أحمد عبـد اهللا برصـده أحـد            ٢٠١٦بريل عام   إغضون شهر   

ميعا على وضع مخطـط     المحوالت الكهربائية بطريق مهجور وانتوائه حرقه واتفقوا ج       
  .للتنفيذ عليه
" حركـى نـادر   "اهيم  مصطفى محسن محمـد الـسيد إبـر       /  أقر المتهم    - ٣١

 ة وعضويته بإحدى مجموعاتها المسلحة المـسما      خوانبالتحقيقات بانضمامه لجماعة اإل   
  .تها آ وأفراد الشرطة ومنشةوالتى تتولى تنفيذ أعمال عدائية ضد القضا" حركة حسم"
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ت العامة بغرض إسقاط الدولة ، والترويج ألغراض الجماعـة وعلمـه            آوالمنش
  .إبراهيم العزازى /  قتل النقيب بتنفيذ أعضائها لواقعة

 ٢٠٠٥ فـى غـضون عـام      خـوان  لذلك بانضمامه لجماعـة اإل     ن تفصيالً ابأو
وانتظامه بإحدى أسرها بنطاق مركز الخانكة تلقى خاللها دروسا تربوية وتثقيفية علـى         
منهاج الجماعة حتى تدرجه فيها وتوليه مسئولية اإلشراف التربوى ألعضاء الجماعـة            

 كمحمـد مرسـى شـار     / قائـد الجماعـة     عزل   الخانكة ، وفى أعقاب      بنطاق مركز 
 ، عـز الـدين      ةمجدى مصلح شلش ، خالد إبراهيم حمودة عود       / وأعضائها المتهمون   

محمد دويدار، محمد مجدى عبد الكريم ، محمود فتحى محمود عبد الـصمد ، إسـالم                
أبو الليف ، إبـراهيم  سماعيل عياد ، حسين محمد يسر إمحمد يسر أبو الليف ، عبد اهللا    

سالم حفنى قطب ، علـى      إحمودة عودة ، ياسر إبراهيم حمودة ، محمد حفنى قطب ،            
أحمد ترك ، محمـد    ة ، محمد  ل ، عمار محمد رضا زغ     داشأنور خضر ، عمار خالد ر     

، خالـد  رمحمود رجب الحجا  ى هندى و  يفايق حفنى ، محمد فرج عبد الدايم ، محمد يح         
د مجدى عبد الصادق ذكى ، والمتوفى محمد عبد الفتاح مكى           جالل أحمد النقيش ، محم    

        ٢٠١٤ ، وبغضون عام     هالجماعة فى تجمهراتها المدبرة بمنطقة رابعة وما أعقبت فض 
 اضطلعت بتأمين تجمهرات الجماعة     اأنشأت قيادات الجماعة باللجنة اإلدارية العليا لجانً      

خالد جالل نقيش ضمت فى     / المتهم  بأسلحة نارية بنطاق مركز الخانكة تولى تأسيسها        
سالم محمد يسر أبو الليف ، وحسين محمد يـسر          إريم ،   كأعضائها محمد مجدى عبد ال    

، يتيو ، محمد مجدى عبد الصادق ذكى      أبو الليف ، عمار رشاد، أحمد رمضان حركى ت        
محمد حفنى قطب مسئول المكتـب اإلدارى بالعمـل         /  من المتهم    هبينما اضطلع كتكليف  

نة اإلعالمية للمكتب والترويج ألغراض الجماعة عبر تصوير تجمهراتها بنطـاق           باللج
إقامته شاركه فيها المتهم حسين محمد يسر أبو الليف وتمرير تلك المقاطع إلى القنوات              

 انـضم  ٢٠١٦اإلعالمية للجماعة منها قناة الجزيرة القطرية؛ وأضاف أنه بغضون عام       
 صدرت تكليفات بتشكيلها مـن قيـادات جماعـة       لمجموعات سميت باإلرباك واإلنهاك   

 تتولى تنفيذ أعمال عدائية ضد المنشآت الشرطية والحيوية بهـدف اسـتنزاف             خواناإل
جهود أفراد الشرطة والنضمامه إليها والمتهمون حسين إبراهيم محمد سـيد، عبـد اهللا              

ى بمقر  عياد محمد اضطلعوا خاللها بوضع عبوات هيكلية بمقر محكمة الخانكة، وأخر          
 .مدينتها مجلس 
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وأضاف بتولى قيادات اللجنة اإلدارية العليا التى تولى مسئوليتها المتوفى محمـد    
على السيد بطيخ، مجدى مـصلح شـلش،        /محمد كمال وضمت فى عضويتها المتهمين     

أشرف عبد الحليم عبد الغفار بتطوير أعمال اللجان النوعية والتـى تتـولى اسـتهداف         
مين عليها ورجال القضاء والشرطة والمنـشآت العامـة بعمليـات           رئيس الدولة والقائ  

عدائية والمواطنين المعارضين لتوجهات الجماعة وصوال إلشاعة الفوضـى بغـرض           
ل سماها باألحكام الظالمة على أعضاء الجماعة وبدعوى قتـا        أإسقاط الدولة وانتقاما لما     

لفتوى الشرعية بالجماعـة    ن أعضاء لجنة ا   ي القيادي الشرطة ألعضاء الجماعة حيث أعد    
سماه بالتأصيل الشرعى ألعمال    أمجدى مصلح شلش؛ عصام حلمى تليمة ما         /ناالمتهم

اد أعضائها بها إلقناعهم بشرعية تنفيذ األعمال العدائيـة؛ فـضال       دتلك المجموعات وإم  
عن اضطالع قيادات الجماعة الهاربة بدولة تركيا بتحريض أعضائها باالستمرار فـى            

ميـر محمـد    أ/عالمية هناك علم من بينهم المتهمـين  المسلحة عبر قنواتهم اإل العمليات
ا ألغـراض  ولقناعته بـذلك وضـرورة القتـال تنفيـذً       . بسام، عز الدين محمد دويدار    

حدى مجموعاتها المـسلحة بنطـاق محافظـة         إل ٢٠١٦الجماعة؛ انضم بمنتصف عام     
لكريم حركى عبد الرحمن الداخل؛     محمد مجدى عبد ا   /القليوبية تولى مسئوليتها المتهمان   

عبد الصمد والنضمامه لها علم من مسئولى التأصـيل الـشرعى         محمود  محمود فتحى   
محمد فايق إمام كمـا وقـف علـى          /كة حسم المتهم  ات المسلحة المسماة حر   بالمجموع

تقسيم أعضائها بنطاق مركز الخانكة بمجموعات عنقودية متخصصة تعمل كـل منهـا             
 /تولى مسئوليتها المـتهم   " الرصد"؛ علم منها أربعة أولها مجموعة       بمعزل عن األخرى  

إسالم حفنـى قطـب ، أحمـد رمـضان          / عبد الدايم ، وضمت المتهمين      محمد فرج   
ضـمت  " الدعم اللوجيستى "تيتو، وعبداهللا إسماعيل عياد، ومجموعة      حركى  الحميد  عبد

تـصنيع  " ومجموعـة    إبراهيم حمودة إبراهيم، محمود رجب خميس الحجار،       /المتهمين
والتـى  " التنفيـذ "؛ ومجموعـة    "حركى أمجد "ضمت ياسر حمودة إبراهيم     " المفرقعات

إسالم محمد يسر أبـو     "يات العدائية تولى مسئوليتها المتهم      لمبتنفيذ الع اضطلع أعضائها   
الليف وضمت المتوفيين عمر عالء جبر حركى أيمن، محمد حسن مفتاح، محمد عبـد              

على أنـور   /عبد المنعم الشحات، كما وقف على انضمام المتهمين       الفتاح دسوقى مكى؛    
على خضر؛ عمار خالد رشاد؛ عمار عبد الرحمن ملش؛ عمار محمد رضـا زغلـة،               

 .محمد يحيى السيد هندى، محمد أحمد حسن ترك
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وأضاف بإعداد أعضاء الجماعة فكريا بعقد دورات تـضمنت لقـاءات تثقيفيـة           
فذوه من عمليات عدائية وحركيا باتخاذ أسـماء حركيـة          لترسيخ قناعتهم بشرعية ما ين    

، خـشية الرصـد   "تليجرام"من بين أعضائها عبر برامج محادثات مشفرة       والتواصل اآل 
   األمنى، حيث اتخذ اسم ا بتلقى عناصـرها تـدريبات         - اا حركينادر إبراهيم؛ وعسكري 

ء على كيفية اسـتخدام  ودورات بمعسكراتها بدولة السودان وبداخل البالد بصحراء سينا     
األسلحة النارية وتصنيع وإعداد العبوات المفرقعـة؛ وأن هـذه المجموعـات اتخـذت        
مقرات تنظيمية لعقد لقاءاتهم ودوراتهم التدريبية ولتخزين وإخفـاء األسـلحة الناريـة             

ا لها ذكر مـن بينهـا المزرعـة         والذخائر والمواد المفرقعة وتصنيعها فيها ومالذًا أمنً      
 بتقسيم أرض التين بالخانكة؛ وأخرى وحدة سكنية كائنـة بمنطقـة الخـصوص             الكائنة

  .بمحافظة القليوبية 
وأضاف باعتماد أعضاء المجموعات تلك فى تمويلهـا علـى مـا أمـدها بـه                

محمد مجدى عبد الكريم جاد، محمود فتحى محمود عبد الصمد من أمـوال              /نوالمتهم
حجار مقرا بمركز الخانكة    لد رجب خميس ا   وأسلحة وذخائر، كما وفر لها المتهم محمو      

محافظة القليوبية إلخفاء األسلحة النارية وذخائرها وتصنيع المواد المفرقعة وعبواتهـا           
  .وإيواء أعضائها 

محمـد مجـدى     /ف من المتهم  ِلوعات كُ ـامه لتلك المجم  ـوإنه فى إطار انضم   
مـسئولية التثقيـف    محمد حفنى قطـب لتـولى        /عبد الكريم جاد بالتواصل مع المتهم     

 /مده األول لذلك بمحررات تنظيمية قام علـى إعـدادها المـتهم           أالشرعى ألعضائها و  
 ةمجدى مصلح شلش تضمنت تأويالت شرعية لترسيخ قناعتهم بمفهوم القتال واسـتباح           

 وعلـى  ٢٠١٧دماء القائمين على الدولة ورجال القضاء والشرطة؛ وفى غضون عـام   
محمد مجدى عبد الكـريم   / العمل المسلح تمكن المتهمإثر ضبط أحد أعضاء مجموعات 

محمد حفنى قطـب وعلـم بتـولى        / جاد من التسلل إلى دولة السودان بمعاونة المتهم         
  .خالد إبراهيم حمودة مسئولية إيواء أعضائها الهاربين بدولة السودان /المتهم

 إسالم إبراهيم يـسر أبـو الليـف        / وقف من المتهم   ٢٠١٧وفى غضون يونيو    
عمر عالء جبر باضطالعهما وأعضاء المجموعات بحركة حسم باإلعـداد           /والمتوفى

إبراهيم العزازى المقيم بدائرة    /والتخطيط لتنفيذ عملية قتل الضابط بقطاع األمن الوطنى       
الخانكة وذلك فى إطار تنفيذ العمليات العدائية ضد رجال الشرطة تحقيقـا ألغـراض              
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 لحركة حـسم  . المجموعة بالعمل باللجنة اإلعالمية  الجماعة؛ حيث كلفه المتوفى عضو    
 تواصـل مـع     - أى المـتهم     -ولقبوله  " جون جاكوب "والتى تولى مسئوليتها الحركى     

وأمده خاللـه بـصور عبـر األقمـار         " تليجرام"األخير عبر برنامج التواصل المؤمن      
 الخانكـة   الصناعية مبينًا بها محل إقامة المجنى عليه بمنطقة الجبل األصـفر مركـز            

والمكان المحدد لقتله وصور أخرى له حال رصده أثناء أدائـه لفـروض الـصلوات               
بمسجد كائن بشارع الشيخ مصلح وذلك إلسباغ شعار حركة حسم عليها ؛ ونفاذًا لـذلك           
أمده المتوفى سالف الذكر بحاسب آلى لتنفيذ ما كُلف به وبانتهائه منها أعـاد إرسـالها                

 تمهيدا إلصدارها بإحدى بياناتها اإلعالمية عقب إتمـام تنفيـذ       لمسئول اللجنة اإلعالمية  
/  علم بتنفيذ واقعة قتل المجنى عليه ووقف من المتهمين         ٧/٧/٢٠١٧الواقعة ؛ وبتاريخ    

محمود فتحى محمود عبد الصمد ومحمد مجدى عبد الكريم جاد علـى أدوار منفـذى                
م محمد يسر أبو الليـف تكليفـات        إسال/ الواقعة إذ تلقى مسئول مجموعة التنفيذ المتهم      

بتنفيذها وأنه نفاذًا لتلك التكليفات خطط لها وحدد أدوار منفذيها وأسند ألعـضائها كـل             
، محمدمن المتوفين عمر عالء الدين عبد الرازق جبر ، عبد المنعم شحات عبد المنعم                

 محمد حسن محمد مفتاح ، محمد عبد الفتاح دسوقى حسن مكى حركى عـادل تنفيـذها   
عبد اهللا إسماعيل عياد رصد الطريق لتأمين فـرار المنفـذين حـال         / بينما تولى المتهم  

/ استقاللهم دراجة بخارية أمدهم بها الرتكاب الواقعة ؛ وباليوم التالى لها التقى بـالمتهم             
عمر عالء جبر بنطاق مدينة السادس مـن أكتـوبر          / عبد اهللا إسماعيل عياد والمتوفى    

علمه األخير بتركه محل إقامته نظرا للمالحقات األمنية على أن          محافظة الجيزة حيث أ   
  .يتولى ثالثهما مسئولية التواصل بينهما 

وأنهى أنه على إثر وفاة مرتكبى الواقعة حال مداهمة الـشرطة لهـم بالوحـدة               
السكنية الكائنة بالخصوص وبالمزرعة الكائنة بتقسيم أرض التين حال مقاومتهم ألفراد           

ادلتهم لهم األعيرة النارية قرابة الخمس ساعات والتى أسفرت عـن وفـاة             الشرطة ومب 
صالح الدين محمد محمـد عبـد الحميـد         / األعضاء األربعة المنفذين أعلمه المتهمين    

جماعـة  االنضمام إلى الجناح المسلح ل    النبيتيتى ، محمود محمد حسن مبروك رغبتهما        
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ـ  /  بالمتهماهفتواصل على إثر  " حركة حسم " والمسماة   خواناإل ود ـمحمود فتحـى محم
علمه األخير بتولى المسئولين بحركة حسم التواصـل        أعبد الصمد لضمهما إليها حيث      

  .معهم لضمهما إليها 
بالتحقيقات "  صفوت ىحرك"إبراهيم حمودة إبراهيم سليم عودة      /  أقر المتهم  -٣٢

مجموعة "سماة   ، وعضويته إلحدى مجموعاتها المسلحة الم      خوانبانضمامه لجماعة اإل  
التى تتولى تنفيذ أعمال عدائية ضد الدولة ومؤسساتها ومشاركته فـى  " يات النوعية لالعم

  .عدد من األعمال العدائية التى نفذتها الجماعة وحيازته مواد مفرقعة 
 بدعوة من السيد    ٢٠١٢ منذ عام    خوانوأبان تفصيالً لذلك بانضمامه لجماعة اإل     

 الكائنة فى الخانكة والنضمامه علم من أعـضائها هيـثم    الجمل وانتظامه بإحدى أسرها   
ـ     ـمحمد ، محمد ربيع ، حسين عبد القادر ، محم          ـ  ـود عبد الحميد ، محم دى ـد مج

، أيمن ، محمد مفتاح حركى أبو مالك      عبد الكريم جاد حركى حامد ، عمر جبر حركى          
خـضر ،  محمد مكى حركى عادل ، عمار قرح ، إسالم أبو الليف حركى همام ، على         

حسن حسين ، إيهاب بحر ، محمد ربيع ، محمد فايق ، محمود عبد الحميد ، يوسـف                  
 بمشاركته أنـشطة الجماعـة وتجمهـرات رابعـة العدويـة            أضافرجب ، أشرف و   

وتجمهراتها التى أعقبت فض تجمهرات رابعة العدوية فى مدينة الخانكة فـى أعقـاب              
موعات العمل النـوعى تتـولى      ذلك شكلت مجموعات من أعضاء الجماعة سميت بمج       

ـ     ـ ـتنفيذ أعمال عدائية ضد الدولة بقصد إسقاط نظام الدولة ضمه إليها محم دى ـد مج
ووقف من أعضاء مجموعته على المتهمين على خضر ، عمـر           عبد الكريم حركى حامد     

 إسالم أبو الليف حركى همام ، محمد مفتاح حركـى أبـو مالـك ،                يمن ، أجبر حركى   
  .دل محمد مكى حركى عا

وأضاف بإعداد عناصر مجموعته فكريا حيث عقدت دورات تضمنت لقـاءات           
تثقيفية لهم لترسيخ قناعتهم بشرعية ما ينفذوه من عمليات عدائية وحركيا باتخاذ أسماء             

التليجـرام ،   "من بين أعضائها عبر بـرامج محادثـات مـشفرة           حركية والتواصل اآل  
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ريبات بدنية وأن هـذه المجموعـة اتخـذت     ، عسكريا بتدرب عناصرها على تد     "الالين
العديد من المقرات التنظيمية لعقد لقاءاتهم ودوراتهم التدريبية ولتخزين إخفاء األسـلحة            
النارية والذخائر والمواد المفرقعة وتصنيعها ؛ من ضمنها المخزن الخاص به ، مسكن             

مام الكائن فـى    المتهم عمر جبر حركى أيمن ، مسكن المتهم إسالم أبو الليف حركى ه            
الحى البوالقى ، مسكن    منطقة البوالقى ، المزرعة الكائنة بجوار مدرسة الزراعة بنين          

العمل النوعى تلك فى تمويلهـا      المتهم محمد مجدى حركى حامد كما اعتمدت مجموعة         
على خضر من أموال وأسلحة وذخـائر وعبـوات مفرقعـة           / على ما أمدها به المتهم    
الدولـة  مليات العدائية التى ارتكبتها الجماعة والتى تـستهدف       العوأضاف أنه فى إطار     

ذاك الـرئيس   ـأنابى لحملة مرشح الرئاسة     ـومؤسساتها شارك فى حرق المقر االنتخ     
عمر جبر  /  عرض المتهم  ٢٠١٤عبد الفتاح السيسى وأوضح لذلك أنه فى غضون عام          

الكائن فى مدينة الخانكة    مقترح حرق المقر االنتخابى لحملة الرئيس عبد الفتاح السيسى          
على خضر لذلك مخططا لتنفيذ الواقعـة       / أمام مستشفى طارق المشتولى ووضع المتهم     

عمر جبر حركـى أيمـن وتـولى        / حدد به دور كل منهم فتولى مسئولية التنفيذ المتهم        
مسئولية التأمين وكل من المتهمين على خضر وإسالم أبو الليف حركى همـام             / المتهم

  .نسحاب من الموقع عقب إتمام التنفيذ باستخدام دراجة بخارية مسئولية اال
عمـر  / على خضر المـتهم   / تنفيذ أعدوا عدتهم وأمد المتهم    لوفى اليوم المحدد ل   

عمر جبر حركـى    /  بالمتهم - أى المتهم    -جبر حركى أيمن بزجاجتين بنزين ثم التقى        
لعـين مقـر الحملـة      أيمن وتوجهوا صوب مقر الحملة ورصداهو سكبا البنزين على ا         

عمر جبر حركى أيمن النار فى العين وفروا هاربين ، أضاف أنه فـى          / ضرم المتهم أو
خالـد النقـشى   /  أجر المتهم المخزن الخاص به للمتهم     ٢٠١٤بريل عام   أغضون شهر   

الستخدامه فى تخزين إطارات وبنزين الستخدامهم فى أعمال الجماعة العدائيـة ، أنـه        
على خضر المتهم إسالم أبـو الليـف   /  كلف المتهم  ٢٠١٥ام  فى غضون شهر يوليو ع    

 لـذلك  نفـاذًا  و– خـوان  عضو بجماعة اإل–حركى همام بالتواصل مع شريف الوكيل  
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إسالم أبو الليف حركى همـام      / اصطحب المدعو شريف الوكيل كل من المتهم والمتهم       
  .أثناء شرائه سالح نارى بندقية خرطوش من مجهول 

 شـارك فـى قطـع طريـق       ٢٠١٤ن شهر سبتمبر عام     وأضاف أنه فى غضو   
ـ  ـعلى خض/ متهالخانكة أبو زعبل وأوضح لذلك باقتراح الم   ة ـر قطع طريـق الخانك

أبو زعبل واتفق المتهم وأعضاء مجموعته كل من على خضر ، محمد مجدى حركـى             
 محمد مجدى حركى  / حامد على ذلك وفى اليوم المحدد للتنفيذ تقابل المتهم مع المتهمين          

حامد وعلى خضر وبحوزة األخير إطارات سيارات وبنزين وتوجهـوا إلـى شـريط              
القطار ووضعوا عليه اإلطارات وأشعلوا بها النيران وقطعوا الطريق وأضاف بحيـازة            

/ محمد مجدى حركى حامد أنذاك لسالح نارى فرد خرطوش خـاص بـالمتهم            / المتهم
 كل من إسالم أبو الليـف       على خضر أضاف بتكليف المتهم محمد مجدى حركى حامد        

حركى همام وعمر جبر حركى أيمن بوضع عبوة متفجرة أمـدهم بهـا األول لجـوار             
  . لذلك انفجرت عبوة بجوار مجلس مدينة الخانكة نفاذًامجلس مدينة الخانكة و

محمد مكـى حركـى     / متهمحمد مجدى حركى حامد الم    / متهأضاف بتكليف الم  
عمر جبر  / همتوتفجيرها والم " ز شرطة الخانكة  مرك"عادل بوضع عبوة مفرقعة بجوار      

 – أى المـتهم  –حركى أيمن بوضع عبوة بجوار المحكمة وتفجيرها علـى أن يتـولى    
تأمين المحكمة ولذلك أمدهم المتهمين محمد مجدى حركى حامد وإسـالم أبـو الليـف               

ـ   . حركى همام بعبوتين مفرقعتين وانفجرت العبوة المستهدفة للمحكمة        ه أضـاف باتفاق
وأعضاء المجموعة بوضع عبوة مفرقعة بجوار معسكر قوات أمن الخانكة الكائن على            
طريق السالم واتفقوا بقيام كل من إسالم أبو الليف حركى همام ومحمد مفتاح حركـى               

محمـد  / متهأبو مالك بوضع العبوة بجوار معسكر قوات أمن الخانكة و أمدهم لذلك الم            
بو الليف حركـى    أسالم  إوضعها كل من المتهمين      بعبوة مفرقعة    )حامد(مجدى حركى   

 أضـاف باتفاقـه وأعـضاء    )بجـوار وفجراهـا  (همام ومحمد مفتاح حركى أبو مالك  
المجموعة بوضع عبوة مفرقعة بجوار القسم الجديد فى الخانكة واتفقوا بقيام كـل مـن               

انكـة   بوضع العبوة بجوار القسم الجديـد بالخ       )أيمن(عمر جبر حركى    / المتهم والمتهم 
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محمد مجدى حركى حامد بعبوة مفرقعة وضـعاها خلـف القـسم      / وأمدهم لذلك المتهم  
/  كلفـه المـتهم  ٢٠١٦وفشل فى تفجيرها أضاف أنه فى غضون شهر أغسطس عـام        

 بتوفير عشر خطوط هواتف محمولة بدون بيانات وأمـده          )حامد(محمد مجدى حركى    
طوط مـن منطقـة المطريـة وسـلمها      لذلك اشترى المتهم الخ  نفاذًالذلك بمبالغ مالية و   

المتهم محمـد مجـدى حركـى      لفهمحمد مجدى حركى حامد فى أعقاب ذلك ك       / للمتهم
 وخمـس خطـوط هواتـف    Sony Z 2 ماركة سونى ذد تو لحامد بشراء هاتف محمو

 لذلك اشـترى الهـاتف   نفاذًا آالف جنيه وةمتحركة بدون بيانات وأمده لذلك بمبلغ خمس  
 أضاف أنه فى غضون     )حامد(مهم للمتهم محمد مجدى حركى      المحمول والخطوط وسل  

إسالم أبو الليف حركى همام بـشراء دراجـة         /  المتهم ه كلف ٢٠١٧شهر رمضان عام    
بخارية له إال أن المتهم لم يستطع توفير تلك الدراجة وفى أعقاب ذلـك علـم بواقعـة                  

يذ تلك الواقعة وبعلمـه     فراد مجموعته بتنف  أإبراهيم عزازى واستنتج قيام     / اغتيال النقيب 
بقيام عبد اهللا عياد بقيادة الدراجة البخارية المستخدمة فى تنفيذ الواقعة أضاف أنه فـى               

محمد مجدى حركـى حامـد بـشراء        /  المتهم ه كلف ٢٠١٧غضون شهر أغسطس عام     
عمر جبر حركى أيمن ومحمد مكى حركـى عـادل          / مالبس بلدية وتسليمها للمتهمين   

  .المالبس وتقابل مع المتهمين فى منطقة المرج وسلمها لهما  لذلك اشترى نفاذًاو
محمد مجدى حركى حامد ، خالد محمد محمد إبـراهيم          / وأنهى بتسلل المتهمان  

  .حمودة خالد إلى دولة السودان 
ياسر حمودة إبراهيم سليم بالتحقيقـات بانـضمامه لجماعـة          /  قرر المتهم  -٣٣

محمد حنفى لطفـى    / تها ، ومشاركته وكل من     وانخراطه لذلك تباعا فى أنشط     خواناإل
على قطب ، وحسين محمد يسر إبراهيم السيد أبو الليف ، وإسالم محمد يسر إبـراهيم                
السيد أبو الليف ، وإبراهيم حمودة إبراهيم سليم ، ومحمد مجـدى عبـد الكـريم جـاد        

ـ            ة مصطفى بتجمهرات الجماعة التى تلت فض تجمهرى رابعة والنهضة بمدينة الخانك
 بتأمينهـا باسـتخدام األسـلحة الناريـة         ينخربمحافظة القاهرة ، واضطالع الثالثة اآل     

 محمـد   /ـإبراهيم حمودة إبراهيم سليم ل    / وقد علم بإمداد  . والمفرقعات قبل قوات الشرطة   
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ـ    " فرد خرطوش "مجدى عبد الكريم جاد مصطفى بسالح نارى         إسـالم  / ـ، كما دبر ل
الليف مخزنًا بالعقار محل سكنه بمدينة الخانكة اسـتخدمه         محمد يسر إبراهيم السيد أبو      

وأنهى أنه قد أبـصر  . ةفى إخفاء عدد من إطارات الكاوتشوك وزجاجات بها مواد سائل      
حسين محمد يسر إبراهيم السيد أبو الليف ، وإسالم محمد يسر إبراهيم الـسيد           / كالً من 

مقتل أحد ضباط الشرطة بمدينة     بمحيط مسرح واقعة    بخارية  أبو الليف مستقلين دراجة     
  .الخانكة قبيل حدوثها 

 بانـضمامه   – بالتحقيقـات    – النقـيش    رخالد جالل أحمد عم   /  أقر المتهم  -٣٤
 وتدرجه فى هيكلها التنظيمى وصوالً لتوليه مسئولية نائـب مـسئول            خوانلجماعة اإل 

 تجمهـرات أسماه باالنقالب العسكرى وفض     ما  شعبة صالح الدين بحي بوالق وعلى إثر        
 محافظـة القليوبيـة   – بمدينة الخانكـة  خوانشارك تظاهرات جماعة اإلرابعة العدوية   

بغرض عودة الرئيس األسبق محمد مرسى للحكم وأضاف أنه فى غضون شهر أكتوبر             
محمد صابر الخياط وشهرته محمد العسكرى بتولى مسئولية        /  كلفه المتوفى  ٢٠١٤عام  

 تتولى تنفيذ أعمـال عدائيـة       خوانابعة لجماعة اإل  ت" مجموعة نوعية "مجموعة مسلحة   
  .باء بغرض إسقاط الدولة ومؤسساتهاضد العاملين بجهاز الشرطة وتفجير أبراج الكهر
 بـدعوة مـن     ٢٠٠٠ منذ عـام     خوانوأبان تفصيالً لذلك بانضمامه لجماعة اإل     

ـ         / المتوفى ز محمد الفقى وانتظامه بإحدى أسرها الكائنـة مـساكن فتحـى عبـد العزي
ناصر الجعيدى ، نبوى المشتولى وسيد وإيهـاب  / والنضمامه علم من أعضائها كل من   

وأضاف بتوليه مسئولية نائب مسئول شعبة صالح الدين بحى بوالق وبمـشاركته فـى          
نقالب العسكرى بتجمهرات الجماعة فى رابعة العدوية وتجمهـرات         أعقاب ما أسماه اال   

فض تجمهرات رابعـة العدويـة بـدعوة مـن          الجماعة بمنطقة الخانكة والتى أعقبت      
  .خالد حمودة / المدعو

محمـد صـابر    /  كلفه المتوفى  ٢٠١٤أضاف أنه فى غضون شهر أكتوبر عام        
ـ الخياط وشهرته محمد العسكرى بتولى مسئولية مجموعة نوعية فى الخانكة بدالً              ن ع

م أبـو   خالد حمودة ووقف من أعضائها على محمد مجدى عبد الكريم ، إسـال            / المدعو
عمـال عدائيـة    أالليف ، محمود عبد اللطيف ، عمر جبر وتتولى تلك المجموعة تنفيذ             

  .ضد مؤسسات الدولة بهدف إسقاط النظام وعودة الرئيس األسبق محمد مرسى 
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ترسيخ محمد صابر الخياط وذلك ب    / وأضاف بإعداده لذلك فكريا من قبل المدعو      
نه ضبطه حـال دون إتمـام       إات عدائية إال    نفذوه من عملي  قناعة الجماعة بشرعية ما ي    

  .محمد مندور / إعداده ولذلك تولى مسئولية مجموعة العمل النوعى بالخانكة المدعو
بريـل  أطه معوض طه معوض بالتحقيقات أنه فى غـضون          /  قرر المتهم  -٣٥

 ولعمله كوسيط عقارى وفر وحدة سكنية بالطابق الخامس كائنـة بـشارع             ٢٠١٧لعام  
محمد / ين يسر أبو الليف والمتوف    إسالم محمد / قة الخصوص كطلب المتهم   السقيلى منط 

خير ه باتخاذ األ  ملعم الشحات عبد المنعم ؛ وأنهى بع      حسن محمد محمد مفتاح ؛ عبد المن      
خرى كائنة بالطابق الخـامس بـشارع أحمـد فرغلـى           أ وحدة   – فى غضون يونيو     –

  . القليوبية المتفرع من شارع أحمد عرابى بمنطقة الخصوص محافظة
 بالتحقيقـات بانـضمامه     –" حركة محسن "عماد حمدى مندى    /  أقر المتهم  -٣٦
مجموعـات العمـل   " ، وعضويته بإحدى مجموعاتها المسلحة المسماة      خوانلجماعة اإل 

ت آتها والمنـش  آوالتى تتولى تنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد الـشرطة ومنـش          " النوعى
وآخرين من أعضاء الجماعة عبوة     دولة ؛ وبتفجيره    العامة والكهربائية بغرض إسقاط ال    

ألبراج كهرباء مدينة اإلنتـاج اإلعالمـى ؛   مفرقعة بمحيط قسم شرطة أكتوبر وتفجيره     
  .وحيازته مواد مفرقعة واستعمالها 

 وبمشاركة ٢٠١٣ فى غضون عام خوانوأبان تفصيالً لذلك بانضمامه لجماعة اإل
 مجموعات العمل النوعى التى تتـولى  خوانة اإل أعضائها بتجمهراتها ؛ ولتأسيس جماع    

تهم وتخريب أبراج الكهرباء بغرض إشاعة آتنفيذ أعمال عدائية ضد رجال الشرطة ومنش
الفوضى وإسقاط النظام القائم ؛ انضم إلحداها بنطاق مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة       

محمد / تها المتهم الجيزة والتى تولى مسئوليتها المدعو جمال طلخان وضمت فى عضوي         
  .خرين آو" حركى هشام"محمود السيد أبو زيد شهرته محمود أبو الليل 

وأضاف بإعداد عناصر تلك المجموعة فكريـا حيـث تلقـوا دورات تـضمنت      
لقاءات تثقيفية لهم لترسيخ قناعتهم بشرعية ما ينفذوه من عمليات عدائية ، حيث أمـده               

اهيم ، وحركيا باتخاذ أسماء حركيـة فاتخـذ   لكترونى تضمنت تلك المف   إمسئوله بوسيط   
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تها التنظيميـة   ءامحسن ؛ فضالً عن اتخاذ أعضائها مقرات لعقد لقا        " لنفسه اسما حركيا  
وأنه فـى إطـار   .  بمدينة السادس من أكتوبر١١ذكر منها وحدة سكنية كائنة فى الحى     

ت آة ومنـشآتها والمنـش    العمليات العدائية التى ارتكبتها الجماعة استهدافًا ألفراد الشرط       
الكهربائية ؛ شارك وأعضاء بالجماعة فى ارتكاب عدد منها أولها فى غـضون ينـاير               

 من مسئوله برصد قسم شرطة بمدينة السادس من أكتـوبر  – كتكليفه   – اضطلع   ٢٠١٥
 وقف عليه من معلومات أمـد بهـا مـسئوله تمهيـدا             – الكائن بالحى الحادى عشر      –

 بعد باستخدام هـاتف     لى وضع عبوة ناسفة بمحيطه وتفجيرها عن      الستهدافه ؛ واتفقًا ع   
 لذات المخطط وفى اليوم المحدد لتنفيذه تحصل من مسئوله على العبـوة             امحمول ونفاذ 

  .الناسفة ووضعها بمحيط القسم المستهدف وفجرها عن بعد باستخدام الهاتف 
ود السيد أبـو  محمد محم/  كُلف والمتهم٢٠١٥وأنهى أنه فى غضون أبريل لعام  

عالمى حيث اجتمـع    زيد حركى هشام بتفجير أبراج الكهرباء المغذية لمدينة اإلنتاج اإل         
بهما وأعضاء تلك المجموعة مسئولها كلفهم خالله بتفجيرها باستخدام عبـوات ناسـفة             

 لذات المخطط استقلوا سيارتهم بحـوزتهم عـدد       اأمدهم بها وحدد لهما أدوراهم ؛ ونفاذً      
ـ          أربعة عبوات    تين فناسفة قصدوا وجهتهم ووضع والمتهم محمود أبو الليل عبوتين ناس

خـرتين بـآخر    آبقاعدة أحد أبراج الكهرباء بينما تمكن الباقون من أعضائها من وضع            
  .مجاور له وغادروا جميعا محيطه وفجروها عن بعد باستخدام هاتف محمول 

تونى كـروس ،    / كىحر"محمد عبد الحفيظ على عبد الحفيظ       / قر المتهم أ -٣٧
 التى تهدف   خوان بانضمامه لجماعة اإل   – بالتحقيقات   –" مرتضى منصور ، الف اليف    

. إلى تنفيذ عمليات عدائية نوعية من تفجير وتخريب إلسـقاط نظـام الحكـم بـالبالد          
  .ه بأغراضها لم آمنة مع عمدادها بمالذإو

حدى أسـرها   إه فى    وانتظام ٢٠٠٨وأبان تفصيالً لذلك ؛ بانضمامه لها منذ عام         
. التابع بقريته بمدينة أبو المطامير بمحافظة البحيرة وانخرط لذلك تباعا فـى أنـشطتها             

 ، وعلى إثر تدبير الجماعة لتجمهرات متعددة        ٢٠١٣وأضاف أنه فى أعقاب يوليو عام       



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠١٨ سنة یونیة ٢٠ فى )تابع( ١٣٩ العدد – الوقائع المصریة

 

١٤٣

سعيا إلسقاط نظام الحكم عن طريق تنفيذ عمليات عدائية سـميت بالعمليـات النوعيـة        
 بالتواصل مع المـشاركين بتلـك       ٢٠١٥ اضطلع منذ عام     –يذها أعضاء منها    تولى تنف 

واتخذ " تلى جرام "األعمال العدائية والهاربين من المالحقات األمنية عبر برنامج مؤمن          
وكُلـف  " تونى كروس ، مرتضى منصور ، الف اليف       " لنفسه اسما حركيا خالله منها    

ل النوعى وكتكليفه دبر عدد مـن الوحـدات        بتوفير مقرات تنظيمية إليواء أعضاء العم     
 أمنًـا   ا محافظة اإلسكندرية اتخذت كمـالذً     /السكنية المستأجرة بنطاق منطقة الهانوفيل    

  " .فادى وله آخر راضى"ألعضائها ذكر من بينهم الحركى 
 بالتحقيقـات بانـضمامه     – أقر المتهم محمود هالل المتولى عبد المجيـد          -٣٨
سر فيها وتلقيه دروسا تثقيفيـة وتربويـة         وانتظامه بأ  ٢٠٠٥  منذ عام  خوانلجماعة اإل 

 شارك بتجمهـر الجماعـة   ٢٠١٣عقاب الثالثين من يونيو عام     أعلى منهاجها وأنه فى     
ثر التعامالت األمنية ؛ التقى     أثر وفاة شقيقه عضو الجماعة على       إبرابعة العدوية وعلى    

لمتوفى إليها أعقبهـا دعوتـه      بأحد بعضو من حركة حسم حيث أعلمه بانضمام شقيقه ا         
  .نضمام إليها بدعوى االنتقام من أفراد الشرطة والثأر له لال

 بانضمامه إلى   – بالتحقيقات   – أقر المتهم مروان عالء الدين سعد إبراهيم         -٣٩
 وانتظامه بأسٍر فيها    ٢٠١١ وأبان تفصيالً لذلك بانضمامه إليها منذ عام         خوانجماعة اإل 

وعقائدية على منهاج الجماعة والنـضمامه علـم مـن أعـضائها           تلقى دروسا تربوية    
  .محمد سعيد وبمشاركته الجماعة بتجمهرها بنطاق محافظة اإلسكندرية / المتوفى

" محمود شـبانه "محمد عادل عبد الحفيظ محمود وهدان حركى /  أقر المتهم -٤٠
ل ألعـضائها    ؛ وتمويله لها بنقـل األمـوا       خوان بانضمامه لجماعة اإل   – بالتحقيقات   –

 منذ نشأته وانتظامـه     خوانتحقيقًا ألغراضها وأبان تفصيالً لذلك بانضمامه لجماعة اإل       
بأسر فيها وتلقيه دروسا تثقيفية وتربوية على منهاجها بنطاق سكنه وبجامعة األزهـر ،            

 وقـف علـى     ٢٠١٧ومشاركته لها بتجمهراتها برابعة العدوية ، وأنه فى غضون عام           
طارق رفعت عكاشة لمجموعات العمل النوعى وأنهـى بتكليفـه مـن            / انضمام المتهم 

  .عضو بالجماعة المسمى حركيا أحمد حسن بنقل األموال وتسليمها ألعضائها 
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عالء محمود محمد إسماعيل أحمـد بالتحقيقـات بانـضمام          /  قرر المتهم  -٤١
حمـد   ، أ ىيوسف محمد محمد السيد زهيرى ، بالل محمد عبـداهللا الـسباع           / المتهمين

محمود يوسف الزفتاوى ، محمد أبو رواش محمد الدعوشى ومشاركته لهم بتجمهـرات       
  .الجماعة المدبرة بمحيط جامعة األزهر 

 بمـشاركته   – بالتحقيقات   –محمود حامد عبد العزيز إبراهيم      /  قرر المتهم  -٤٢
 وبتجمهرها برابعة العدوية وما أعقبت فضه مـن تجمهـرات بنطـاق             خوانجماعة اإل 

عمرو فتح اهللا عبد الفتاح غنـيم ،        / نه بمحافظة المنوفية وعلمه من أعضائها المتهم      سك
 عقد لقاء تنظيميا بمسكن األخيـر ضـمه وآخـرين مـن      ٢٠١٦وأنه فى غضون عام     

أعضائها كُلف خالله باتخاذ اسما حركيا واستخدام البرامج المؤمنـة التواصـل بـين               
عقابها جرى لقاءه بعـضو     أوفى  " أمجد"ما حركيا   واتخذ لنفسه اس  " تلى جرام "أعضائها  

من أعضاء حركة حسم بمنطقة العامرية محافظة اإلسكندرية دعى خالله لالنضمام إلى            
 خـوان لتتـولى تنفيـذ      على تأسيسها من قبل جماعة اإل      هتلك الجماعة ووقف من داعي    

  .أعمال عدائية ضد قوات الشرطة ومؤسسات الدولة 
 –بالتحقيقـات   " حركـى مـدحت    "نار على إبراهيم رسال   عم/  أقر المتهم  -٤٣

 التى تتولى تنفيذ أعمـال      خوانبانضمامه لمجموعة مكونة من بعض أعضاء جماعة اإل       
عدائية ضد أفراد الجيش والشرطة والمنشآت العامة بغرض إسـقاط الدولـة ، وتلقيـه         

  .لذلك دورات تدريبية على كيفية تصنيع العبوات المتفجرة 
 لجماعة أسـسها حركـى      ٢٠١٦الً لذلك ، بانضمامه فى مطلع عام        وأبان تفصي 

 لتنفيذ عمليات عدائية تستهدف أفراد      خوانحمزة ضم إليها بعض من أعضاء جماعة اإل       
ة والمنشآت العامة باستخدام األسلحة النارية والمفرقعات بقصد إسـقاط          طالجيش والشر 

عبد الرحمن البيه ،    / لى كٍل من  ووقف من أعضاء مجموعته تلك ع     . نظام الحكم بالبالد  
وأضاف بإعـداد   . وعلى محسن ، وحركى خطاب ، وحركى دسوقى ، وحركى يامن            

عناصر تلك المجموعة أمنيا ؛ باتخاذ أسماء حركية والتواصل اآلمن بين أعضائها عبر             
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وسرية المعلومات المتداولة بينهم وبيانات أعضائها خـشية الرصـد        " التليجرام"برنامج  
عبد الرحمن البيه ، على محـسن ،    / ى ، فالتقى لذلك ببعض أعضاء مجموعته هم       األمن

كما تم إعدادهم عـسكريا بتلقـى       . حركى ياسر ، حيث دربهم حركى حمزة على ذلك        
  .عناصرها دورة فى كيفية تصنيع واستخدام العبوات المتفجرة 

اتهم ودوراتهـم   وأضاف بأن هذه المجموعة قد اتخذوا مقرا تنظيميا لهم لعقد لقاء          
  .التدريبية بمسكن كائن بمدينة بدر 

 بالتحقيقات بانضمامه   –أيمن محمد عبد المنعم محمد السبيعى       /  أقر المتهم  -٤٤
مجموعـات العمـل   " ، وعضويته بإحدى مجموعاتها المسلحة المسماة      خوانلجماعة اإل 

ت العامة آ والمنشوالتى تتولى تنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد الشرطة ومنشآتها        " النوعى
  .بغرض إسقاط الدولة ؛ وحيازته وإحرازه لمواد مفرقعة وأسلحة نارية وذخائرها 

 وانتظامه بإحـدى أسـرها فـى        خوانوأبان تفصيالً لذلك بانضمامه لجماعة اإل     
 ، وتلقيه فيها دروسا تثقيفية وتربوية على منهاج الجماعة ، وفـى             ٢٠٠٩غضون عام   

 ، وكتكليف المكتب اإلدارى للجماعة شارك       ٢٠١٣ونيو لعام   أعقاب ثورة الثالثين من ي    
/  المتـوفى  خـوان بتظاهراتها بنطاق محافظة كفر الشيخ ؛ ولتأسيس قيادى جماعـة اإل          

محمد محمد كمال لمجموعات سميت بمجموعات العمل النوعى تتـولى تنفيـذ أعمـال      
 وصوالً إلسقاط   ت العامة بغرض إشاعة الفوضى بالبالد     آعدائية ضد المؤسسات والمنش   

على العربى ، ومحمد مصباح ؛ انضم       / نظام الحكم القائم ؛ وكتكليف عضوى الجماعة      
مـسؤليتها عـضو   إلحداها بنطاق مركز البرلس بمحافظة كفر الشيخ ، والتـى تـولى    

محمد زين حركى هانى ،     السيد جميل ، وضمت فى عضويتها خالفه أحمد         / الجماعة  
 ، وآخرين ، والنضمامه لتلك المجموعات علم مـن          الحركى رامى ، الحركى معروف    

عبد الباسط عمار ، على خيرى بدوى البنـا ، الـسعيد قاسـم زغلـول ،                 : أعضائها  
  .الحركى نصر ، محمد رزق ، أنور محمود ، إسالم قرورة ، ومحمد عسل 
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وأضاف بإعداد أعضاء تلك المجموعات فكريا بعقد دورات تـضمنت لقـاءات            
قناعتهم بشرعية ما ينفذوه من عمليات عدائية ؛ حيث حـضر لقـاءين             تثقيفية لترسيخ   

محمد / محمد رزق ، واآلخر بمقر تنظيمى وفره المتهم       / تنظيميين األول بمسكن المتهم   
عسل ، وخاللهما لُقن بضرورة مجابهة قوات الشرطة ، والتعامل معها بوصفها عـدو              

حركيـة والتواصـل اآلمـن بـين        صائل البد وأن يقتص منه ؛ وحركيا باتخاذ أسماء          
خشية الرصد األمنى ؛ حيث حضر لقـاء        " الين"أعضائها عبر برامج محادثات مشفرة      

تنظيمى بذات المقر التنظيمى الذى وفره محمد عـسل ، وخاللـه درب علـى كيفيـة                 
التواصل اآلمن بين أعضاء المجموعة عبر الهواتـف الخلويـة ؛ وعـسكريا بتلقـى               

ورات على كيفية استخدام األسلحة الناريـة وتركيبهـا ؛ حيـث            عناصرها تدريبات ود  
 األسـلحة اآلليـة تفكيكًـا        خاللهما على كيفية اسـتخدام     بحضر لقاءين تنظيميين تدر   

  .، وكذلك كيفية تصنيع المواد المفرقعة وتركيبا
وأضاف أن هذه المجموعات قد اتخذت مقرات تنظيمية كمالٍذ آمٍن لعقد لقاءاتهم            

لتدريبية ولتخزين وإخفاء األسلحة النارية والذخائر ؛ ذكر من بينها مـسكنًا            ودوراتهم ا 
  .بمدينة بلطيم 

وأضاف باعتماد أعضاء المجموعات تلك فى تمويلهـا علـى مـا أمـدها بـه                
عبد الباسط عمار ، أنور محمود ، وإسالم قرقورة من أسلحة وذخائر ، ومـا     / المتهمان

والحركى معروف من سيارات يتنقلون بهـا ، ومـا          السيد جميل ،    / أمدها به المتهمان  
  .السيد جميل من مقرات تنظيمية / أمدها به المتهم

وأنه فى إطار العمليات العدائية التى ارتكبتها مجموعات العمل النـوعى تلـك ؛    
 مخططًا لمهاجمة قوات شرطية تابعة لمركز فوه بكفر الشيخ والتـى كـان    هأعد مسؤول 

رية السالمية بنطاق المركز للقبض علـى بعـض مـن أعـضاء             من المزمع انتقالها لق   
أحمـد زيـن ، والحـركيين رامـى         / الجماعة ؛ حيث التقاه هو وعناصر مجموعتـه       

بمقر تنظيمي وفره إسالم قرقورة وقـسم األدوار بـأن يـضطلع الحركـى              ومعروف  
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ثم ن  بقيادة السيارة صوب البقعة التى ستمر بها القوة الشرطية المستهدفة ، وم           معروف  
، - أى سـيد     –اعتراضها بإشعال إطارات سيارات فى طريقها ، على أن يضطلع هو            

 بوابل من الرصاص بثالث بنادق آلية بحـوزة         إرهامطاب" رامى"وأحمد زين والحركى    
كل منهم ، قاصدين بذلك قتل مستقليها ، فى حين يضطلع المتهم بإمـدادهم بالـذخيرة                

 البقعة المحددة ، وكمنوا لقوات الشرطة ؛ إال أن          حال نفادها ؛ وكاتفاقهم توجهوا صوب     
مسؤول المجموعة علم من أحد مصادره أن القوة المستهدفة قد غيرت خـط سـيرها ؛           

  .فعادوا أدراجهم 
وأضاف أنه فى ذات اإلطار أيضا ؛ أعد مـسؤوله مخططًـا الغتيـال إحـدى                

له بمنطقـة صـحراوية     القيادات الشرطية ؛ وذلك باستهدافه حال عبور السيارة التى تق         
أحمـد  / مجاورة لجماعة الدلتا ؛ حيث التقى يوم التنفيذ بمسؤوله وعناصر مجموعتـه           

زين ، والحركيين رامى ومعروف ، وقسم مـسؤولهم األدوار بيـنهم بـأن يـضطلع                
الحركى معروف بقيادة سيارة دبرها صوب البقعة التى ستمر بها السيارة المـستهدفة ،           

الصحراوية تلك حتى يعاجله كـل مـن سـيد ، أحمـد زيـن ،                وما أن يعبر المنطقة     
والحركى رامى بوابل من األعيرة النارية أسلحتهم اآللية التى دبرها أولهم ، فى حـين               
يضطلع المتهم بإمدادهم بالذخيرة حال نفادها ؛ وكاتفـاقهم توجهـوا صـوب البقعـة                

 ، إال أنه لـم يـأت ،   المحددة، وكمنوا لهدفهم ؛ وظلوا يرقبوا وصوله لمسرح جريمتهم       
  .ففشل مسعاهم ، وعادوا يجرون أذيال الخيبة 

 برصد مباٍن شرطية    – كتكليف مسؤول مجموعته     –وتابع إقراره أنه قد اضطلع      
تمثلت فى مبنى قطاع األمن الوطنى ، ومبنى الترحيالت بمحافظـة كفـر الـشيخ ، إذ       

  .مه لمسؤوله  لما أسفر عنه الرصد ، وسل– كروكى –رسم رسما تخطيطيا 
وأردف أنه كتكليف مسؤوله أيضا اضطلع برصد تمركز أمنى بمحـيط محطـة         
مياه كفر الشيخ يتولى حراسة إحدى القيادات الشرطية ؛ فوقف على قوامه المشكل من              

  .سيارتين وثالثة أفراد شرطة ، فوافى مسؤوله بما أسفر عنه الرصد 
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؛ برصد تمركز أمنى بمحطة     وأنهى أنه قد اضطلع ، كتكليف مسؤول مجموعته         
  .وقود األمل بمدينة بلطيم 

 -حقيقـات ت بال –" حركى إبراهيم سعيد  "فائز أحمد إبراهيم مقلد     /  اقر المتهم  -٤٥
لجنـة  " ، وعضويته الثنين من مجموعاتها المسلحة المسماة         خوانبانضمامه لجماعة اإل  

ه لذلك فيهـا  الشرطة ، وتلقيالتى تتولى تنفيذ أعمال عدائية ضد أفراد    " العمليات النوعية 
  .ات عسكرية وإعداد العبوات المفرقعة دور

 واشـتراكه فـى     ٢٠١٤ فى عام    خوانوأبان تفصيالً لذلك بانضمامه لجماعة اإل     
ف لـذلك مـن أعـضائها علـى         تجمهرات الجماعة بنطاق جامعة كفر الشيخ ، وتعر       

النـوعى فالقـت    حدى مجموعات العمل    أحمد غريب والذى دعاه لالنضمام إل     / المدعو
 التـى تـضطلع بتنفيـذ       –حدى مجموعات العمل النوعى     دعوته تلك قبوله ، فانضم إل     

شـريف  / عمليات عدائية ضد رجال الشرطة كان مسئولها عضو الجماعـة الحركـى           
أبـو  / هـانى ، حركـى    / لى ، حركى  ع/  أعضاء الجماعة حركى   – خالفه   –وضمت  

 عبـر   –شـريف   / كليف الحركى  كت –، وجرى التواصل بينه وأعضاء مجموعته       عمر
سـعيد  /  بالحركى – هو   –بأسمائهم الحركية إذ سمى     " الين"برنامج المحادثات المؤمن    
 جنيهـا ليبتـاع هاتفًـا نقـاالً لتـسهيل      ٥٠٠شريف بمبلغ / وذلك بعد أن أمده الحركى  

  .التواصل بينهم 
/ وأضاف بانضمامه لمجموعة عمل نوعى ثانية بدعوة من مـسئولها الحركـى           

أحمـد ، إذ جـرى   / أبو عبد اهللا ، الحركى  / بحى ضمته وعضوى الجماعة الحركى    ص
  ".تليجرام" عبر برنامج المحادثات المؤمنة –صبحى /  كتكليف الحركى–التواصل بينهم 

وأضاف بإعداده وأعضاء مجموعتيه لتنفيذ ألغراض الجماعة إذ تلقى وأعـضاء     
/ و عمر بـدعوة مـن الحركـى       أب/ هانى ، حركى  / على ، حركى  / مجموعته الحركى 

 شريف دورة فى التأصيل الشرعى ألغراض الجماعة بإحدى المقرات التنظيمية ببلطيم ،
وكذا دورة أمنية فى كيفية التواصل بين أعضاء تلك المجموعة ، ودورة أخـرى فـى                
أمن المطاردة ، وكذا دورة عملية عن كيفية فك وتركيب السالح اآللـى ، وأنـه فـى                  
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أحمـد ،   / أبو عبد اهللا ، وحركى    /  تلقى وأعضاء مجموعته حركى    ٢٠١٦غضون عام   
 دورة نظرية فى كيفية التعامـل مـع العبـوات           – كتكليف األخير    –صبحى  / وحركى

عبد الـرحمن جمـال     / المفرقعة وكان القائم على التدريس بها عضو الجماعة المتوفى        
 بتكليف من   – هو   –جره  وذلك بإحدى المقرات التنظيمية بمحافظة كفر الشيخ الذى استأ        

 عيسى  شصبحى ، ودورة عملية أخيرة بإحدى المقرات التنظيمية بمنطقة حو         / الحركى
  .ضعها بمكان التنفيذ وعن كيفية تركيب العبوات المفرقعة و

صبحى رصد سيارتى شرطة اعتادتا التوقف بمدخل /  لتكليفات الحركىنفاذًاوأنه  
 إال أن تغيير محل توقفهما حـال دون اسـتكمال      فهماامحافظة كفر الشيخ تمهيدا الستهد    

/ عقابها ولتكليفه وأفراد مجموعته من الحركـى      أمخططهم المذكور ، وأضاف بأنه فى       
حد المساجد بقرية حوش عيـسى يـوم        أمام  أصبحى رصدوا قول أمنى اعتاد التمركز       

المحـدد  الجمعة تمهيدا الستهدافه بعبوة مفرقعة ووقفوا على خط سيره ، وفى الموعـد            
حدى مصارف المياه   إ بجوار   – دبرها األخير    –صبحى عبوة مفرقعة    / زرع والحركى 

الواقع بخط سير القول األمنى تمهيدا لتفجيرها ، إال أنه حال دون التنفيذ بذلك اليوم تغير  
صبحى بانتواء تنفيذ عملية قبـل      / ه من الحركى  لمالقول األمنى خط سير ، وأضاف بع      

  .ال أن ضبطه حال دون وقوفه على تفصيالته إط جامعة دمنهور حدى األهداف بمحيإ
أحمد عاشور حلمى محمـد الـصياد بالتحقيقـات باشـتراكه     /  قرر المتهم  -٤٦

 فى أعقاب فض    خوانوعاشور حلمى محمد الصياد بالتجمهرات التى نظمتها جماعة اإل        
/ ائها كالً من  وقد علم لذلك من أعض    . اعتصام رابعة بقرية البصارطة بمحافظة دمياط       

عبد الرحمن العربى سادات أبو جاللة ، ومحمد الخضر محمـد عاصـى ، ورفعـت                
رفعت محمد العزبى أبو غزالة ، وبالل عاطف خالد الزيات ، وحـسن حـسن خالـد                 
الزيات ، وزكريا فهمى على الشيوخى ، وأحمد زكريا فهمى على الشيوخى ، ومعـاذ               

 بـدوى ،    ةالسيد الفار ، وإسالم محمد طلب     زكريا فهمى على الشيوخى ، ومحمد حسان        
، ومحمد حماد عبد الغنى سليم ،       "عبده النيلى / هرتهش"وعبد الرحمن محمد السيد النيلى      
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وقـد اتخـذوا   . وخالد فتحى فتحى عوض ، ونجم الدين عاطف محمود عبد الفتاح عياد   
نوا يتولـوا   محمد عادل بلبولة بمنطقة عجور مقرا للقاء الذين كـا         / من مسكن المتوفى  

لمواجهـة  " الشماريخ"والمفرقعات  " بنادق آلية وخرطوش  "تأمينه حينها باألسلحة النارية     
معـاذ زكريـا    / بصر فى ذلك من أعضائها كالً من      أوقد  . الشرطة إبان مالحقتهم أمنيا   

، ومحمد  "عبده النيلى / شهرته"فهمى على الشيوخى ، وعبد الرحمن محمد السيد النيلى          
لغنى سليم ، ورفعت رفعت محمد العزبى أبو غزالة ، وخالد فتحى فتحـى              حماد عبد ا  

عوض ، وبالل عاطف خالد الزيات ، وعبد الرحمن العربى سادات أبو جاللـة حـين               
تصدوا لقوات الشرطة سلفًا ببنادق آلية لتجنب ضبطهم ، وقد شاركهم فى ذلـك مـرةً                

خى يو فهمـى علـى الـش      وأضاف بإمـداد زكريـا    ". الشماريخ"باستخدام المفرقعات   
بنـادق  "للمذكورين بالمال لشراء السالح الالزم فى ذلك ، فابتاعوا تسعة أسلحة ناريـة            

عبـد الـرحمن محمـد    / كما تولى كٌل من. أمدهم بها محمد حماد عبد الغنى سليم    " آلية
، ومعاذ زكريا فهمى على الشيوخى تدريب أعـضاء    " عبده النيلى / شهرته"السيد النيلى   

  . على استخدام تلك األسلحة بإحدى المناطق بالطريق الدولى الجماعة
 بـاعتزام األخيـر   -معاذ زكريا فهمى على الشيوخى/ وأنهى بأنه قد تبلغ له من    

  . وذلك قبل ارتكابها –حازم األمير / قتل أحد أفراد الشرطة يدعى
 عبد العزيز عيسى عبد العزيز عيسى بالتحقيقات بانـضمامه        /  قرر المتهم  -٤٧
 وانتظامه بإحدى أسرها الكائنة بقرية الدلجمون بمركز كفـر الزيـات            خوانلجماعة اإل 

وأضـاف بتـردده علـى    . محافظة الغربية ، ومشاركته فى تجمهر رابعـة العدويـة        
صبرى صـباح   / المزرعة الكائنة بمنطقة النوبارية بمحافظة البحيرة المملوكة للمتوفَّين       

  .يخ خليل ، ومحمد عبد المنعم أبو طب
 – بالتحقيقـات  – قرر المتهم محمد عبد ربه عبد الحليم عبد ربـه خليفـة     -٤٨

 ومشاركته فى تجمهر النهضة وكذا تجمهرات الجماعة التى         خوانبانضمامه لجماعة اإل  
بسام شحات محمد محمـد العباسـى      / وقد علم من أعضائها   . تلت ذلك بمحافظة الجيزة   

ها النوعى التـى تتـولى تنفيـذ العمليـات       الذى دعاه لالنضمام إلحدى مجموعات عمل     
وأعده لذلك فكريا بتأصـيل     . العدائية من قتل وتخريب بقصد إسقاط الدولة ومؤسساتها       
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شرعية ما يتم تنفيذه من عمليات عدائية ، وأمنيا بالتواصل اآلمن مـن بينهمـا عبـر                  
  " .التليجرام"برنامج المحادثات المشفر 

خالق رفاعى محمد بالتحقيقات بمـشاركته فـى        شريف عبد ال  /  قرر المتهم  -٤٩
مدينـة  ب برابعة العدوية ما تاله مـن تجمهـرات          خوانالتجمهر الذى نظمته جماعة اإل    

محمـد سـعيد    /  تعرف على  ٢٠١٤وأنه فى غضون مايو     . السادات بمحافظة المنوفية  
أحمد عبد المقصود أحد أعضاء مجموعات عمل الجماعة النـوعى بمدينـة الـسادات              

منوفية والتى تتولى تنفيذ العمليـات العدائيـة باسـتخدام المفرقعـات ضـد      الافظة  بمح
وفى إطار ذلـك ؛ كلفـه       . مؤسسات الدولة والمنشآت العامة إلسقاط نظام الحكم بالبالد       

 بإخفاء مجموعة من الدوائر الكهربائية التى تُـستخدم         ٢٠١٥المذكور فى غضون عام     
  .به وأخفاهم له بمسكنه فى تصنيع المفرقعة ، فنفذ ما كلف 

 –التحقيقـات   بأسامة صالح محمـد محمـد سـالم خطـاب           /  أقر المتهم  -٥٠
 ، وانتظامه بأسر فيهـا ، والنـضمامه         ٢٠٠٧ غضون عام    خوانبانضمامه لجماعة اإل  

محمد عبد الحفيظ أحمد حسين ، طارق رفعت عكاشـة ، مـصعب             / علم من أعضائها  
حسين ، على محمود عبـد الـونيس ، أنـس    كمال نجيب خالد ، محمد على رشاد أبو        

 ٢٠١٧صبحى سعد إسماعيل ، وأحمد محمود يوسف الزفتاوى وأنه فى غضون عـام              
أمد المتهم طارق رفعت عكاشة بأمواٍل كطلبه منه بدعوى إعانة أحد أعضاء الجماعـة              

ا المحبوسين احتياطي.  
 -يقـات  بالتحق –" فـوزى " أقر المتهم أحمد على عبد ربه عيسوى حركى          -٥١

حركـة  " وعضويته بإحدى مجموعاتها المـسلحة المـسماة         خوانبانضمامه لجماعة اإل  
التى تتولى تنفيذ عمليات عدائية ضد القضاة وأفراد الجيش والشرطة والمنـشآت            " حسم

العامة ؛ بغرض إسقاط الدولة ، وتمويله إياها بإمدادها بمواد مفرقعة وأسلحة وذخـائر              
  .وإحرازه لمواد مفرقعة وألسلحة نارية وذخائرها ومقرات تنظيمية ، وحيازته 

 ، وانتظامـه بإحـدى أسـرها ،         خوانوأبان تفصيالً لذلك بانضمامه لجماعة اإل     
وتلقيه فيها دروسا تثقيفية وتربوية على منهاج الجماعة ، وفى أعقاب ثورة الثالثين من              

اتها التـى أعقبـت    شارك بتجمهرها بميدان رابعة العدوية ، وبتظاهر  ٢٠١٣يونيو لعام   
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 لمجموعات سميت بمجموعات العمـل      خوانفضه بمركز منوف ؛ ولتأسيس جماعة اإل      
ت العامـة    أفراد الشرطة والمؤسسات والمنـشآ     النوعى تتولى تنفيذ أعمال عدائية ضد     

البالد وصوال إلسقاط نظام الحكم القائم ؛ انضم إلحداها فـى           ببغرض إشاعة الفوضى    
سئوليتها عـضو   ممركز شربين بمحافظة الدقهلية ، وتولى        بنطاق   ٢٠١٥غضون عام   

 ، عمرو غنـيم ،      أحمد رزق سالمة  / ت خالفه المتهمين  عمرو خليل ، وضم   / الجماعة
شريف شاهين ، عبد اهللا المصرى ، أحمد حشاد ، محمود الشنب ، عمـرو حـشاد ،                  

  .وأحمد سعفان 
 الوقائع كالـشروع  وأضاف أن مجموعة العمل النوعى تلك قد ارتكبت العديد من 

فى قتل أحد أفراد الشرطة ، والشروع فى قتل أحد المحامين ، بدعوى صدور فتـاوى                
  .من الجماعة تجيز قتلهم 

 المتوفى محمـد محمـد كمـال وضـع          خوانوأضاف بتولى قيادى جماعة اإل    
مخططات العمل النوعى ، والتى تتولى استهداف الشرطة ومنشآتها والمنشآت العامـة            

دائية وصوالً إلشاعة الفوضى بغرض إسقاط الدولة وذلـك بـدعوى قتـال             بعمليات ع 
الشرطة ألعضاء الجماعة ؛ ولقناعته بذلك وضرورة القتال تنفيذًا ألغراض الجماعـة ؛    

 المـسلحة والمـسماة     خوان إلحدى مجموعات جماعة اإل    ٢٠١٧انضم فى غضون عام     
أحمـد  / ئوليتها المـتهم  بنطاق مركز منوف بمحافظة المنوفية تولى مـس       " حسم"حركة  

، والنضمامه لهـا علـم مـن أعـضائها         " زهدى"سامى عبد الحميد عبد العال حركى       
، وأحمـد عبـد العظـيم       " عبقرينو"محمد سعيد أحمد عبد المقصود حركى       / المتهمين

  .الدمليجى 
وأضاف بإعداد أعضاء الجماعة فكريا بعقد دورات تـضمنت لقـاءات تثقيفيـة           

عية ما ينفذوه من عمليات عدائية ؛ وحركيا باتخاذ أسماء حركيـة            لترسيخ قناعتهم بشر  
، خشية الرصـد  " التليجرام"والتواصل اآلمن بين أعضائها عبر برامج محادثات مشفرة   

 ؛ وعسكريا بتلقـى عناصـرها تـدريبات    - فوزى –األمنى ، حيث اتخذ اسما حركيا      
  .ها ، وتصنيع المواد المفرقعة ودورات على كيفية استخدام األسلحة النارية وتركيب
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من لها ولعقـد لقـاءاتهم   آ مقرات تنظيمية كمالذ  توأن هذه المجموعات قد اتخذ    
التنظيمية ودوراتهم التدريبية وإخفاء المواد المفرقعة واألسلحة النارية والـذخائر فيهـا            

  .ذكر من بينها ثالث وحدات سكنية بمحافظة المنوفية 
موعات تلك فى تمويلهـا علـى مـا أمـدها بـه             وأضاف باعتماد أعضاء المج   

ـ  " ىدزه"أحمد سامى عبد الحميد عبد العال حركى      / المتهمون د ـ، ومحمد سـعيد أحم
 –عبقرينو من مواد مفرقعة وأسلحة وذخائر ، ومـا وفـره أى             "عبد المقصود حركى    

مواد مفرقعة ؛ ومعلومات برصـد مـا هـو          و من مقرات تنظيمية ، وأسلحة       –المتهم  
  .ستهدافه مزمع ا

هـا الجماعـة اضـطلع    وأضاف أنه فى إطار تنفيذ العمليات العدائية التى ارتكبت 
ل أفرادا للشرطة تمهيدا الستهدافه ، كما اضطلع بوضع عبوة مفرقعة           برصد أتوبيس يق  

  .بمحيط محكمة منوف ، فترتب عليه تخريب مبناه 
امه لجماعـة    بانـضم  – بالتحقيقات   –يحى زكريا فهمى عطا     /  اقر المتهم  -٥٢

ـ " ، وعضويته لذلك بإحدى مجموعاتها المسلحة المـسماة          خواناإل  العمـل   اتمجموع
والتى تتولى تنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد الـشرطة ومنـشآتهم والمنـشآت             " النوعى

العامة وصوالً إلسقاط النظام ، ومشاركته ألعضائها فى استهداف قسم شرطة القوصية            
  .بعبوة مفرقعة 

 ىحدإ وانتظامه ب  ٢٠١٣ منذ عام    خوانال لذلك بانضمامه لجماعة اإل    وأبان تفصي 
 شارك وأعضاء الجماعة المتهمون     ٢٠١٣أسرها ، وفى أعقاب الثالثين من يونيو لعام         

معاذ جابر رضوان سامى ، أحمد حمدى أحمد حسين وآخرين بتجمهراتها بنطاق محل             
 – بمحافظـة أسـيوط      –عى   مجموعات العمل النو   ىحدسكنه ، وأنه دعى لالنضمام إل     

والتى تتولى استهداف المحوالت الكهربائية وأفراد الشرطة ومنـشآتهم فالقـت تلـك             
 ، والنضمامه علم من أعضائها المتهمين أحمد حمدى أحمد حسين ، معاذ             هالدعوة قبول 

 –جابر رضوان ، وأن تلك المجموعة اعتمدت فى تنقالت أعضائها على ما أمدها بـه             
 نقـل بدراجتـه أعـضاء    – كتكليفه –ن دراجة آلية تولى قيادتها ، وأنه     م –ى المتهم   أ
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مجموعته إلى حيث محول كهربائى مجاور للبنك األهلى فرع القوصية والـذين تولـوا      
إضرام النيران به حال تواجد المتهم معاذ جابر رضوان والذى تـولى تـصوير تنفيـذ     

  .الواقعة 
 التقـى أعـضاء بمجموعـات       –وان   كتكليفه من المتهم معاذ جابر رض      –وأنه  

للعمل النوعى ذكر من بينهم أحمد تونى عبد العال ، جمال الدين محمد ، وآخـرين إذ                 
تولى نقلهم بدراجته إلى أحد المقرات التنظيمية المخصصة لعقد لقاءاتهم صنّعوا خاللها            

 معاذ جابر رضوان على محاولته تفجير قسم شرطة       / عبوة مفرقعة ، ووقف من المتهم     
  .القصير بالقوصية 

  ما أسفرت عنه المعاينة التصويرية للنيابة العامة
محاكاة المتهم محمد رضا المتولى لكيفية ارتكابه والمـتهم أحمـد رزق عطيـة          

 ، ومثـل دوره  ١١/٦/٢٠١٧سين والتى تم ارتكابها بتاريخ      حأحمد  / واقعة قتل الضابط  
طالقهم النيران صوب المجنى عليـه      فى تنفيذ الواقعة وبين موقعه والمتهم اآلخر حال إ        

  .وجاءت محاكاته لها على ذات النحو الوارد بإقراره بتحقيقات النيابة العامة 
محمد مصطفى محمد سالم لكيفية ارتكابه والمتوفيين أحمد محمد         / محاكاة المتهم 

محمـد عـادل وهبـة      / عمر سويلم ، أحمد عبد الناصر البهنساوى لواقعة قتل الضابط         
 ، ومثل دوره فى تنفيذ الواقعـة وبـين          ١/٥/٢٠١٧التى تم ارتكابها بتاريخ     وآخرين و 

موقعه والمتهم اآلخر حال إطالقهم النيران صوب المجنى عليه وجاءت محاكاتـه لهـا          
  .على ذات النحو الوارد بإقراره بتحقيقات النيابة العامة 

عـاطف  كابه والمتهمـون بـالل      حسن حسن الزيات لكيفية ارت    / محاكاة المتهم 
، معاذ ذكريا الشيوخ والمتوفى عماد الدين سامى فهمى الفار واقعة قتل الخفيـر              الزيات

، ومثـل   ٢٧/٣/٢٠١٧مسعود عبد اهللا حسن األمير والتى تم ارتكابها بتاريخ          / النظامى
دوره فى تنفيذ الواقعة وبين موقعه والمتهمين اآلخرين حال إطالقهم النيـران صـوب              

 .كاته لها على ذات النحو الوارد بإقراره بتحقيقات النيابة العامةالمجنى عليه وجاءت محا
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محمود عبيد محمـد    / ثروت شعبان رحيمة لكيفية ارتكابه والمتهمين     /  محاكاة المتهم  –
عبيد ، محمود أحمد محمد عبد المنعم حركى عاصم ، أحمد جمال على عبد المحـسن                

 ومثل دوره فى تنفيـذ  ٢١/٧/٢٠١٧خ عاصم والتى تم ارتكابها بتاري / واقعة قتل المجند  
الواقعة وبين موقعه والمتهمون اآلخرون حال إطالقهم النيران صوب المجنـى عليـه             

  .وجاءت محاكاته لها على ذات النحو الوارد بإقراره بتحقيقات النيابة العامة 
  : ثبت بمعاينة النيابة العامة -ثالثًا

 زمام قريـة    –بستان الصحراوية   الكائن بمنطقة ال  " مزرعة" للمقر التنظيمى    -١
 متـر   ٢٠٠ × ١٥٠ تقع على مساحة     – محافظة البحيرة    – الدلنجات   –اإلمام الغزالى   

دورين وملحق به آخر ومخـزن مكـون مـن دور           من  تقريبا مسورة بها مبنى مكون      
عدد أربع وعشرين بندقية نارية مختلفة العيار وخمـس قنابـل           على  أرضى ، عثر به     

شر لغم أرضى مضاد لألفراد ومائتان وخمسة عـشر مفجـر محلـى             يدوية وثالثة ع  
ثنى عشر مفجر وعبوة مفرقعة على شكل مصباح كهربائى وسـبعة وسـتين             االصنع و 

دائرة تفجير بالريموت وستة ريموتات كنترول وسـخان كهربـائى وميـزان حـساس      
لين بهمـا   ومكواة لحام وكميات كبيرة من األدوات المعملية والقطع اإللكترونية وجـوا          

كمية كبيرة بلى وقطع معدنية من المستخدمة كشظايا فى تـصنيع العبـوات المفرقعـة            
 فولت وأسالك كهربائية تحوى مواد صلبة وأسالك ألمونيوم وسـت         ٩وعشر بطاريات   

وعشرين جوال تحوى مواد كيميائية وكميات كبيرة من الذخائر مدفونة داخل براميـل             
  .مزرعة بالستيكية زرقاء اللون بأرض ال

 – قـسم ثـان العامريـة        –قرية رحـيم    . ٦ للمقر التنظيمى الكائن بحوش      -٢
  محافظة اإلسكندرية 

أنه عبارة عن أرض زراعية بها مبنيين منفصلين كـل منهمـا دور أرضـى ،              
وعثر بهما على عدد ثالثة وثالثون عبوة مفرقعة مختلفة األشكال واألحجام منها عـشر     

نين لغم أرضى ، وأربعة وعشرون طلقـة ناريـة آليـة ،     ثاعبوات مجهزة للتفجير ، و    
خزينة حديدية لسالح نارى ، وعشرون عبوة بالستيكية وزجاجية تحوى مـواد سـائلة         
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ومسحوقة ، سبع أقماع حديدية مختلفة األحجام ، وسبع أجولة بالستيكية تحـوى قطـع         
 حـساس   معدنية صغيرة الحجم ومختلفة األشكال ، وسبع مفجرات معدنيـة ، ميـزان            

 فولت ، دائرة ريموت ، نظـارة طبيـة          ٩فوميتر ، بطاريات    أخر كهربائى ، جهاز     آو
مزودة بكاميرا تسجيل ، ومكواة كهربائية ، وصـاعق كهربـائى ، ومجموعـة مـن                

نيـة  داأليسيهات واألسالك الكهربائية ولمبات االختبار والفيش الكهربائية واألشكال المع        
  .وراق الترشيح ومواد وفرش الطالء الممغنطة والدوارق الزجاجية وأ

 بالمنطقـة األولـى مـن       ١)/ج (٢٣٦ للمقر التنظيمى الكائن بالعقار رقـم        -٣
   محافظة المنوفية – مركز السادات –مشروع ابنى بيتك 

أنه عقار مكون من ثالثة أدوار وعثر بالوحدة السكنية الكائنـة بالـدور الثـانى               
لة الوزن معبأة ومحكمة الغلـق مـن النـاحيتين    العلوى على عبوة أسطوانية معدنية ثقي     

بأحدهما ثقب من المنتصف ، عدد ثمانية عشر عبوة معدنية ، عبوة أسطوانية معدنيـة               
محكمة الغلق من إحدى الجانبين ومثبت بأسفلها قطع حديدية صـغيرة الحجـم ، عـدد     

ختلفة  من البالسيتك مربعة ومستطيلة الشكل م      تتسعة عشر غطاء حديدى ، أربع عبوا      
األحجام فارغة ، عبوة بالستيكية تحوى بعض القطع المعدنية والمسامير ، كميـة مـن          

 فولـت   ٩القطع المعدنية الممغنطة ، ميزان كهربائى حساس ، إحدى عـشر بطاريـة              
، أربع قوالب بالستيكية    ) ريموت(ثنين منهما متصلين بأسالك كهربائية ، جهاز تحكم         ا

طع معدنية صغيرة الحجم ، قناعين واقيين مـن الغـاز ،         حداها مثبت بقاعدته ق   إفارغة  
ثنين مكواة لحام ، قاعدة مكواة ، مصهر للشمع ، جهاز ثقـب صـغير الحجـم ،     اعدد  

جهاز قياس كهربائى ، أربع أقماع بالستيكية للتعبئة ، ست أنابيـب اختبـار ، أربـع                 
براى ، ثالث علـب     سا، عبوة   ) أدوات للتقليب والخلط  (أجسام بالستيكية رفيعة الشكل     

ـ                   ةطالء ، بكرة الصق شفاف ، لوح يستخدم فى تنعيم المعادن ، منشار حديدى ، ثالث
رفيعـة  ألواح من مادة الفايبر ، عبوة بالستيكية بداخلها رمال ، ماسورة من األلمونيوم              

الشكل ملتوية ، عدد أربعة عشر أنبوبا أسطوانيا صغير الحجم منها اثنان من البالستيك              
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 سـبع أنابيـب     ، والباقى من األلمونيوم معبأة جميعها بمادة بيضاء اللـون ،          ) نجةسر(
يوم صغيرة الحجم فارغة ، كشاف إضاءة مفرغ ومتصل بأسـالك        أسطوانية من األلمون  

كهربائية ، مجموعة من الدوائر والمفاتيح واألسالك الكهربائية ، عبوة معجون الصـق          
ون ، علبة بهـا قفـازات بالسـتيكية ، أربـع     ، خرطوم بالستيكى أبيض الل    ) سيلكون(

عبوات بالستيكية تحوى كميات من القطع المعدنية صغيرة الحجم ، عبوات بالسـتيكية            
 قوزجاجية تحوى مواد مسحوقة بيضاء اللون وأخرى سائلة ، ثالث خرائط من الـور             

 المقوى تحوى األولى توضيح للمطارات الدولية والمحلية بالقطر المصرى ، وتحـوى           
الثانية توضيح ألماكن السفارى السياحية بالقطر المصرى ، وتحوى الثالثـة توضـيح             
للدروب الصحراوية بالقطر المصرى ، عقد إيجـار للعقـار محـل الـضبط مـؤرخ                

على ، ومدة اإليجار    / ياسر عبد الحكيم قنديل ، والمستأجر     /  بين المؤجر  ٢٧/٣/٢٠١٧
  .ؤجر دون المستأجر يع المق ومذيل بتو٢٦/٣/٢٠١٨عام وتنتهى فى 

  : ما ثبت بتقارير اإلدارة العامة لتحقيق األدلة الجنائية -رابعا 
  :أيمن محمد عبد المنعم السبيعى تبين اآلتى/  أنه بفحص مضبوطات المتهم- ١

أن السالح النارى المضبوط عبارة عن فرد خرطوش بماسورة غير مشـشخنة            
الستعمال ، وأن الست طلقات كل منهـا         ل ة وصالح ة وسليم ة مم ، وأنها كامل    ١٢عيار  

  .من ذات عيار السالح وكاملة األجزاء وصالحة لالستعمال عليه 
أحمد مصطفى السيد مصطفى خليل تبـين       /  أنه بفحص مضبوطات المتهم    - ٢

  :اآلتى 
أن السالح النارى المضبوط عبارة عن بندقية آلية أجنبيـة الـصنع بماسـورة              

  .وأنها كاملة وسليمة وصالحة لالستعمال  مم ، ٣٩ × ٧,٦٢مششخنة عيار 
أن الثمانى والثالثين طلقة كل منها مما تستخدم على األسـلحة الناريـة عيـار               

 . مم وكاملة األجزاء وصالة لالستعمال على البندقية المضبوطة ٣٩ × ٧,٦٢
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أن العبوة المعدنية أسطوانية الشكل من النوعية المعتاد اسـتخدامها فـى إعـداد       
المفرقعة محلية التشكيل وكذا الثالث مفاتيح لتـشغيل الكهربـاء والبطاريـات            العبوات  

واألسالك الكهربائية مما تستخدم فى إعداد دوائر التفجير الكهربائية ، والقطع المعدنيـة      
  .يمكن استخدامها كشظايا إلصابة األفراد المتواجدين بمحيط االنفجار 

 على فهمى محمد النزهى تبين      عبد الرحمن /  أنه بفحص مضبوطات المتهم    - ٣
  :اآلتى 

أنها عبارة عن سالح نارى خرطوش صناعة محلية بماسورة واحدة غيـر        ) أ  ( 
فها الستقبال الطلقـات المـستخدمة علـى األسـلحة     رمششخنة ومشكل ظ  

  . مم وهو سليم وصالح لالستعمال وسبق اإلطالق به ١٢الخرطوش عيار 
ر مطرقة الكبسولة مما تستخدم علـى       عدد ثالث طلقات كاملة األجزاء غي     ) ب(

 مم سليمة وصالحة لالستعمال على الـسالح        ١٢األسلحة الخرطوش عيار    
  ) .٢/١(محل البند 

  :محمد على رشدى حامد تبين اآلتى /  أنه بفحص مضبوطات المتهم- ٤
أن السالم النارى المضبوط عبارة عن بندقية آلية أجنبية الصنع بماسـورة            ) أ  ( 

  . مم ، وأنها كاملة وسليمة وصالحة لالستعمال ٣٩ × ٧,٦٢ مششخنة عيار
  أن السبع طلقات كل منها مما تـستخدم علـى األسـلحة الناريـة عيـار               ) ب(

 مم وكاملة األجزاء وصـالحة لالسـتعمال علـى البندقيـة            ٣٩ × ٧,٦٢ 
  .المضبوطة 

 مـم وكاملـة     ٣٩ × ٧,٦٢أن الخزينة تستخدم على األسلحة النارية عيار        ) ج(
  .جزاء وصالحة لالستعمال على البندقية المضبوطة األ

  :حسين أحمد عبد اهللا إبراهيم تبين اآلتى/ فحص مضبوطات المتهم ب أنه -٥
 مـم وكاملـة     ٣٩ × ٧,٦٢خزينة مما تستخدم على األسلحة النارية عيار        ) أ  ( 

  .األجزاء وصالحة لالستعمال
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  سـلحة الناريـة عيـار      أن العشرة طلقات كل منها مما تستخدم علـى األ          ) ب(
  . مم وكاملة األجزاء وصالحة لالستعمال٣٩ × ٧,٦٢

 أن الجسم البالستيكى المضبوط بداخله دائرة إلكترونية مثبت بهـا دائـرة             )ت(
أخرى تعمل كدائرة استقبال وإرسـال موصـولة بالبطاريـات وأسـالك            

  .عةتفجير العبوات المفرقعداد دوائر كهربائية من المعتاد استخدامها فى إ
  :محمد رجب محمد محمود تبين اآلتى/  أنه بفحص مضبوطات المتهم -٦

 سالح نارى عبارة عن بندقية آلية أجنبية الصنع بماسورة مشـشخنة عيـار              )أ(
  . مم، كاملة وسليمة وصالحة لالستعمال٣٩ × ٧,٦٢

 أن الخمسة عشر طلقة كل منها مما تستخدم على األسلحة الناريـة عيـار               )ب(
م وكاملة األجزاء وصـالحة لالسـتعمال علـى البندقيـة            م ٣٩ × ٧,٦٢

  .المضبوطة
 مـم وكاملـة     ٣٩ × ٧,٦٢ أن الخزينة تستخدم على األسلحة النارية عيار         )ج(

  .األجزاء وصالحة لالستعمال على البندقية المضبوطة
  :عبد اهللا إسماعيل محمد تبين اآلتى/  أنه بفحص مضبوطات المتهم -٧

المضبوط عبارة عن فـرد خرطـوش محلـى الـصنع            أن السالح النارى     )أ(
 مم، وأنه كامل وسليم وصالح لالستعمال       ١٢بماسورة غير مششخنة عيار     

  .وسبق اإلطالق منه
 مـم  ١٢ أن الثالث طلقات كل منها مما تستخدم على األسلحة النارية عيار          )ب(

  .وكاملة األجزاء وصالحة لألستعمال
  :ن كمال عوض عبد اهللا تبين اآلتىعبد الرحم/  بفحص مضبوطات المتهم -٨

 أن السالح النارى المضبوط عبارة عن بندقية آلية أجنبية الـصنع بماسـورة     )أ(
  .مم وأنها كاملة وسليمة وصالحة لالستعمال٣٩ × ٧,٦٢مششخنة عيار 

ـ            )ب( ـ ـ أن العشر طلقات كل منها مما تستخدم على األسـلحة الناري ار ـة عي
 وصـالحة لالسـتعمال علـى البندقيـة          مم وكاملة األجزاء   ٣٩ × ٧,٦٢

  .المضبوطة
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  :محمود بدوى محمود خليل تبين اآلتى/  أنه بفحص مضبوطات المتهم -٩
 أن السالح النارى المضبوط عبارة عن بندقية خرطـوش يحـوى أجـزاء               )أ(

رئيسية لسالح نارى والمتمثلة فى الجسم المعدنى والماسـورة المـصقولة           
  . مم١٢عيار 

عشر طلقة كل منها مما تستخدم على األسلحة الناريـة عيـار             أن الخمسة    )ب(
  . مم وكاملة األجزاء وصالحة لالستعمال على البندقية المضبوطة١٢

  :محمود أحمد عبد الحميد متولى تبين اآلتى/  أنه بفحص مضبوطات المتهم -١٠
ــار    ــة عي ــلحة الناري ــى األس ــستخدم عل ــا ت ــا مم ــل منه ــة ك ــشرون طلق   أن الع

  .م وكاملة األجزاء وصالحة لالستعمال على سالح نارى مششخن من ذات العيار م٣٩ × ٧,٦٢
  :محمود على عبد السالم تبين اآلتى/  أنه بفحص مضبوطات المتهم -١١
 أن السالح النارى المضبوط عبارة عن بندقية آلية أجنبية الـصنع بماسـورة     )أ(

  .ألستعمال مم، وأنها كاملة وسليمة وصالحة ل٣٩ × ٧,٦٢مششخنة عيار 
   أن العشر طلقات كل منها مما تستخدم على األسـلحة الناريـة عيـار              )ب(

  مم وكاملة األجزاء وصالحة لالستعمال علـى البندقيـة         ٣٩ × ٧,٦٢ 
  .المضبوطة

  :محمد سعيد أحمد عبد المقصود تبين اآلتى/  أنه بفحص مضبوطات المتهم -١٢
اد المنصوص عليها بالبند رقـم      والتى تعد من المو   ) نترات البوتاسيوم ( مادة   )أ(

المفرقعة  بشأن المواد  "٢٠٠٧ لسنة   ٢٢٢٥ رقم   بقرار وزير الداخلية  ) ٦٠(
  ".والمواد التى تعتبر فى حكم المفرقعات

وهما من المـواد    )  نترات األمونيوم  –نترات البوتاسيوم   ( خليط من مادتى     )ب(
 لسنة  ٢٢٢٥م  بقرار السيد وزير الداخلية رق    ) ٧٨(المنصوص عليها بالبند    

  . بشأن المواد التى تعتبر فى حكم المفرقعات٢٠٠٧
التى يمكن استخدامها فى إنتاج العديد من المخاليط        ) نترات األمونيوم ( مادة   )ج(

  ). بودرة األلومنيوم–الفحم ( المفرقعة فى حالة خلطها مع مواد مثل 
ـ –الفحم  ( أن من بين المواد المضبوطة مادتى        )د( والمـشار  ) وم بودرة األلومني

  .إلي إمكانية استخدامهما على النحو المبين بالبند السابق
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حسام عبد العظيم إبراهيم شريف تبين أنهـا        / أنه بفحص مضبوطات المتهم      -١٣
  :عبارة عن

سالح نارى خرطوش صناعة محلية بماسورة واحدة غير مششخنة ومـشكل           
 مـم  ١٢ش عيـار  ظرفها الستقبال الطلقات المستخدمة على األسلحة الخرطو     

  .وهو كامل وسليم وصالح لالستعمال وسبق اإلطالق به
الطلقات المضبوطة وعددها ثالث طلقات كالً منهـا كاملـة األجـزاء غيـر              

 مـم وهـى     ١٢مطرقة الكبسولة مما تستخدم على األسلحة الخرطوش عيار         
كاملة وسليمة وصالحة لالستعمال وتستخدم على الـسالح الـوارد للفحـص            

  . فى العيارالتفاقهما
  :تىأحمد محمد عبد التواب ناصر تبين اآل/  أنه بفحص مضبوطات المتهم -١٤
 أن السالح النارى المضبوط عبارة عن بندقية خرطـوش أجنبيـة الـصنع              )أ(

 مـم ، وأنهـا كاملـة األجـزاء وصـالحة         ١٢بماسورة مصقولة عيـار     
  .لالستعمال

 مـم   ١٢حة النارية عيار     أن الست طلقات كل منها مما تستخدم على األسل         )ب(
  .وكاملة األجزاء وصالحة لألستعمال على البندقية المضبوطة

  :تىمحمد على مسعود على تبين اآل/ هم  أنه بفحص مضبوطات المت-١٥
 أن السالح النارى المضبوط عبارة عن بندقية آلية أجنبية الـصنع بماسـورة     )أ(

  .الحة لالستعمال مم، وأنها كاملة وسليمة وص٣٩ × ٧,٦٢مششخنة عيار 
   أن الخمــس طلقــات كــل منهــا ممــا تــستخدم علــى األســلحة الناريــة عيــار)ب(

  . مم وكاملة األجزاء وصالحة لالستعمال على البندقية المضبوطة٣٩ × ٧,٦٢ 
  :محمد رضا إبراهيم المتولى تبين اآلتى/  أنه بفحص مضبوطات المتهم -١٦
ث صوت على شـكل مـسدس        أن السالح النارى المضبوط عبارة عن محد       )أ(

  مـم فأصـبح    ٩أجنبى الصنع وأجرى عليه تعديل إلطالق األعيرة النارية عيار          
  .سالح نارى غير مششخن الماسورة، وأنه كامل وسليم وصالح لالستعمال

 مم وكاملـة  ٩ أن الطلقتين كل منهم مما تستخدم على األسلحة النارية عيار     )ب(
  .األجزاء وصالحة لالستعمال



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠١٨ سنة یونیة ٢٠ فى )تابع( ١٣٩ العدد – الوقائع المصریة

 

١٦٢

د المتولى عوض المتـولى شـريف   ـمحم/ بوطات المتهم ـبفحص مض أنه   -١٧
  :تبين اآلتى
ة أجنبية وتعمـل    مضبوط عبارة عن بندقية آلية صناع      أن السالح النارى ال    )أ  ( 

بدبـشك  ) مم٣٩ × ٧,٦٢(بنظام الثقب ومنظم الغاز بماسورة مششخنة عيار        
 وسـبق   معدنى ينطوى على الجسم وهى كاملة وسليمة وصالحة لالسـتخدام         

ثـار المنطبعـة علـى      اإلطالق بها وبإجراء المقارنة الميكروسكوبية على اآل      
قاعدة األظرف المأخوذة من تجربة اإلطـالق تبـين تطابقهـا مـع مثيلتهـا               

  :تيةالمرفوعة من حوادث إطالق األعيرة النارية فى الوقائع اآل
 أمـام    رئيس مباحث مركز شربين    –أحمد حسين   /  واقعة استشهاد الرائد   )١/أ(

 هعزبة الخن زمام قرية البرامون دائرة مركز شرطة المنصورة أثناء اسـتقالل     
أحمـد  /  نقل دقهلية وإصابة قائد السيارة مساعد شـرطة          ٨٧٩٨السيارة رقم   

 ٢٠١٧/ ١٧١ / ١٠٨١٥ فى المحـضر رقـم       ١١/٦/٢٠١٧رمضان بتاريخ   
  .جنايات مركز المنصورة

ء سعد أبو الخير مـدير إدارة تـأمين         بها/  واقعة الشروع فى قتل العقيد       )٢/أ(
أحمـد محمـد خالـد      / الطرق والمنافذ بمديرية أمن دمياط والمجند الـسائق         

 فى  ٢٠/٨/٢٠١٧الدسوقى بمنطقة مساكن السبعين أمام سور الجامعة بتاريخ         
  . إدارى قسم دمياط الجديدة٢٧١٤/٢٠١٧المحضر رقم 

ساعد مدير أمـن الدقهليـة      ضياء عطية م  /  واقعة الشروع فى قتل اللواء       )٣/أ(
 فى المحـضر    ٩/١/٢٠١٨بشارع مدرسة الزراعة دائرة مركز طلخا بتاريخ        

  . جنح مركز طلخا١١٧٠/٢٠١٨رقم 
 بندقية آلية صناعة أجنبية بماسورة مششخنة وهى كاملة وسليمة وصـالحة       )ب(

  .لالستخدام وسبق اإلطالق بها
 مـم  ٩شـشخنة عيـار    مسدس ماركة برلونتج صناعة بلجيكية بماسورة م )ت(

  :الحوادث اآلتيةبطويل بخزينة فارغة وبإجراء سبق استخدامه 
إبـراهيم عـزازى   / يرة نارية واستشهاد مـالزم أول       عث إطالق أ  د حا )١/ت(

شريف عويضة من قوة األمن الوطنى بالقليوبية بشارع الشيخ مصلح عزبـة            
رقـم   فـى المحـضر      ٧/٧/٢٠١٧الشيخ مصلح دائرة مركز الخانكة بتاريخ       

  . إدارى مركز الخانكة٧٢٩٩/٢٠١٧
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 شرطة وإصابة   ١٢/٣٣١٧ حادث إطالق أعيرة نارية على السيارة رقم         )٢/ت(
بهاء بهاء سعد أبو الخير مدير إدارة تأمين الطرق والمنافـذ بمديريـة أمـن               

أحمد محمد خالد الدسوقى بمنطقة مـساكن الـسبعين         / دمياط والمجند السائق    
 ٢٧١٤/٢٠١٧ فى المحـضر رقـم       ٢٠/٨/٢٠١٧خ  أمام سور الجامعة بتاري   

  .إدارى قسم دمياط الجديدة
خزن فارغة من الصاج الصلب المطـروق كـل مـنهم كاملـة           ) ٣( عدد   )ث(

 مم من ذات نوع     ٣٩ × ٧,٦٢وسليمة وصالحة لالستخدام على البنادق عيار       
  .وعيار البندقيتين الواردتين للفحص بالحرز األول

  . مم٣٩ × ٧,٦٢على البنادق عيار  مشتت لهب مما يستخدم )ج(
ـ  ) ١٦( عدد  )ح( ـ لحة الناريـة عي ـطلقة نارية مما تستعمل علـى األس ار ــ

الستعمال على البندقيتين   لوكل منهم كاملة وسليمة وصالحة      ) مم٣٩ × ٧,٦٢(
  .الواردتين للفحص بالحرز األول وذلك التفاقهما فى العيار

 مم طويل   ٩األسلحة النارية عيار    طلقة نارية مما تستعمل على      ) ١٤( عدد   )خ(
وكل منها كاملة وسليمة وصالحة لالستعمال على الـسالح الـوارد للفحـص            

  .وذلك التفاقهما فى العيار) ١(بالحرز الثانى بالبند 
 جسم معدنى مما تستخدم فى تشكيل وتصنيع كواتم الصوت التـى            ٢٢ عدد   )د(

 مكـرر  ٣٥ بالمادة رقـم     يتم تركيبها على األسلحة النارية والمنصوص عليها      
  .من قانون األسلحة والذخائر

  :تى أنه بفحص مضبوطات المتهم ، محمود عطا على المتولى تبين اآل-١٨
ح نارى محلى الصنع بماسورة غير      الأن السالح النارى المضبوط عبارة عن س      

 مـم  ٣٩ × ٧,٦٢مششخنة مشكل ظرفها الستقبال األعيـرة الناريـة عيـار        
  . رئيسية تتمثل فى الماسورة والجسم المعدنىويحتوى على أجزاء

  :تىعبد الرحمن صابر عوض تبين اآل/  أنه بفحص مضبوطات المتهم -١٩
 أنها عبارة عن سالح نارى خرطوش صناعة محلية بماسورة واحدة غير            )أ  ( 

مششخنة مشكل ظرفها الستقبال الطلقـات التـى تـستخدم علـى األسـلحة              
  .ل وسليم وصالح لالستخدام والسالح كام١٢الخرطوش عيار 
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طلقات كل منها كاملة األجزاء غير مطرقة الكبـسولة وسـليمة           ) ٤( عدد   )ب(
 ومنها السالح الـوارد     ١٢وصالحة لالستعمال على األسلحة الخرطوش عيار       

  .للفحص بذات القضية التفاقهما فى العيار
  أنه بفحص المضبوطات الخاص بتفتيش مسكن المـتهم أحمـد رزق محمـد      -٢٠

  :أحمد عطية عبارة عن
م الغـاز بماسـورة     ظبندقية آلية صناعة أجنبية تعمل بنظام الثقـب ومـن          )أ  ( 

  .كاملة وسليمة وصالحة لالستخدام) مم٣٩ × ٧,٦٢(مششخنة عيار 
أن عدد خمسة عشر طلقة كاملة األجزاء غير مطرقة الكبسولة مـن ذات              )ب(

  .عمالأ كاملة وصالحة لالست/٢٠عيار السالح محل البند 
ـ   /  أنه بفحص مضبوطات المتهم      -٢١ مس ـمحمد عبد العاطى الحمادى علـى ش

  :تبين اآلتى
 أن السالح النارى المضبوط عبارة عن محدث صوت على شكل مـسدس           )أ  ( 

 مم فأصبح   ٩ الطالق األعيرة النارية عيار      أجنبى الصنع وأجرى عليه تعديالً    
  .ستعماليم وصالح لالسالح نارى غير مششخن الماسورة، وأنه كامل وسل

 مـم وكاملـة األجـزاء وصـالحة         ٩ أن الطلقة النارية المضبوطة عيار       )ب(
  .ستعماللال

  :رفعت رفعت محمد العزبى تبين اآلتى/  أنه بفحص مضبوطات المتهم -٢٢
 أن السالح النارى المضبوط عبارة عن فرد خرطـوش بماسـورة غيـر              )أ  ( 

  . وسليم وصالح لالستعمال مم، وأنه كامل األجزاء١٦مششخنة عيار 
 مـم   ١٦ أن الطلقتين كل منها مما تستخدم على األسلحة الناريـة عيـار              )ب(

  .ستعمالوكاملة األجزاء وصالحة اال
 أنه بفحص المضبوطات المعثور عليها بالمقر التنظيمى الكائنة بزمام قريـة            -٢٣

  :تى مركز دمياط تبين اآل- البصارطة طريق عزبة الوقف
 ١٢ندقيتين خرطوش تركية الصنع كل منها بماسورة مصقولة عيار           عدد ب  )أ  ( 

  .ين لالستعمالتكاملتين وصالح
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 ١٢تستخدم على األسلحة الخرطوش عيـار       مما   ا طلقة كل منه   ١٤٢ عدد   )ب(
 لالستعمال على السالحين محل     ةكاملة األجزاء غير مطرقة الكبسولة وصالح     

ستخدم فى إطالقهـا سـالح مـن    االكبسولة مطرقة  وطلقة فارغة   . أ/٢٣البند  
  .السالحين محل ذات البند

ثنين خزنة من الصاج الصلب المطروق كل منهما مما تعبأ بالطلقات           ا عدد   )ت(
 مـم وكاملـة وسـليمة       ٣٦ × ٧,٦٢المستخدمة على األسلحة النارية عيـار       

  .ستعمالوصالحة لال
ـ لحة الناريـة    ـتخدم على األس  ـ تس ا مم ا طلقة كل منه   ٣٢٠ عدد   )ج( ار ـعي

  . مم كاملة األجزاء غير مطرقة الكبسولة وصالحين لالستعمال٣٦ × ٧,٦٢
 مـم   ٩ مما تستخدم على األسلحة النارية عيار        ا عدد عشرة طلقات كل منه     )ح(

  . لالستعمالةكاملة األجزاء غير مطرقة الكبسولة وصالح
 مطرق الكبسولة خـاص بطلقـة ممـا         ا عدد عشرة أظرف فارغة كل منه      )خ(

ـ         ٩ على األسلحة النارية عيار      تستخدم  ا مم طويل وبفحص قاعـدة كـل منه
ثار انطباعات أجزاء ميكانيكية متحركةآا تبين وجود ميكروسكوبي.  

  :مصطفى محمد عبد الباقى محمد تبين اآلتى/  أنه بفحص مضبوطات المتهم -٢٤
 أن السالح النارى المضبوط عبارة عن محدث صوت على شكل مـسدس           )أ  ( 

 مم فأصبح   ٩صنع وأجرى عليه تعديال إلطالق األعيرة النارية عيار         أجنبى ال 
  .الستعماللسالح نارى غير مششخن الماسورة، وأنه كامل وسليم وصالح 

 ٩ طلقة كل منها مما تستخدم على األسلحة النارية عيـار  ة أن الثالث عشر )ب(
  .ملى وكاملة األجزاء وصالحة لالستعمال على السالح المضبوط

سود اللون بالفحص   أ Compaq ماركة   – الب توب    –لى محمول   آسب   حا )ت(
 – سـد النهـضة      – ملفات نصية تيران وصنافير      -:تىتبين احتوائه على اآل   

ملف نصى مقدم إلى السيد اللواء مدير إدارة الحماية المدنية به كشف أسـماء              
موظفين تابعين لشركة الكان لشبكات االتصاالت والمرشحين لدورة الحريـق          

التكتيكات العسكرية  " "صناعة نماذج الطائرة  " فن الحرب "ملفات نصية بعنوان    
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وأهم نقاط حرب الشوارع أو حرب العصابات األعمـال المطلوبـة؛ فيـديو             
  .مام الشهيد حسن البنابعنوان من أقوال اإل

سود اللون بالفحص تبـين  أ dell ماركة - الب توب – حاسب آلى محمول    )ث(
ترفـع  " فـن الحـرب   "ملفات نصية خاصة بشركة الكان       اآلتى   حتوائه على ا

صور شخصية لألفراد مرتـدين     " تها الخمسة ا المسلمين شعار  خوانجماعة اإل 
  ."زى الشرطة

  :محمد محمود السيد أبو زيد تبين أنها عبارة عن/ ثبت مضبوطات المتهم  -٢٥
سالح نارى خرطوش صناعة محلية بماسورة واحدة غير مشـشخنة ومـشكل            

 مـم  ١٦الستقبال الطلقات المستخدمة على األسلحة الخرطوش عيـار      ظرفها  
وهو كامل وسليم وصالح لالستعمال وسبق اإلطالق به؛ وعدد طلقتـين مـن             

  .ذات عيار السالح المضبوط كاملتين وصالحتين لالستعمال عليه
  :نصر ماهر عمر شنن تبين اآلتى/ أنه بفحص مضبوطات المتهم  -٢٦

ارى المضبوط عبارة عن بندقية آلية أجنبية الصنع بماسورة          أن السالح الن   )أ  ( 
  .ستعمال مم وأنها كاملة وسليمة وصالحة لال٣٩ × ٧,٦٢مششخنة عيار 

ـ  ـمحمد مصطفى محم  / هم  ـبوطات المت ـ أنه بفحص مض   -٢٧ الم ـد محمـد س
  :تىتبين اآل

ـ  مغ الطلقات من ال   ار أن عدد اثنان ف    )أ  (   بالـسيارة المـضبوطة   اعثـور عليه
 مم استخدم فى    ٢٥ × ٧,٦٢ مم والثالث لعيار     ٣٩ × ٧,٦٢وزته هما لعيار    ح

إطالقهم ثالثة أسلحة نارية ذو أجزاء ميكانيكية متحركة وبـإجراء المقارنـة            
ـ       الميكروسكوبية على اآل   فظ عليهـا   تحثار المنطبعة عليهم وبين األظـرف الم

 تلك اآلثار مع    بية تبين تطابق  رهابأرشيف اإلدارة والمرفوعة من الحوادث اإل     
األظرف المعثور عليها بواقعة إطالق النيران صوب أفـراد القـول األمنـى             

 موضـوع  ١/٥/٢٠١٧المتحرك بميدان محمد زكى بطريق القطامية بتـاريخ     
 إدارى أول مدينة نصر، وكـذا تطـابق         ٢٠١٧ لسنة   ١٠٧١٩المحضر رقم   
ـ  ٢٥ × ٧,٦٢الفارغ لعيار    ا بواقعـة   مم مع األظرف الفارغة المعثـور عليه

 موضـوع   ٨/٣/٢٠١٧مقتل المواطن محمد محمد الغريب الزينـى بتـاريخ          
  . الجديدة– إدارى قسم دمياط ٢٠١٧ لسنة ٩٨٩القضية رقم 
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  :ثروت شعبان ريبع رحيم تبين اآلتى/ أنه بفحص مضبوطات المتهم  -٢٨
 أنها عبارة عن عدد ستة حاويات معدنية يمكن استخدامها كعبوات مفرقعة            )أ  ( 

  .لية التشكيلمح
 م، وهـو كامـل وسـليم     ٩رشاش أجنبى الصنع بماسورة مششخنة عيار        )ب(

وبإجراء المقارنة الميكروسكوبية على اآلثـار المنطبعـة        . وصالح لالستعمال 
غ الطلقات المأخوذة منه إلجراء المضاهاة تطابقت مـع مثيلتهـا           اربقاعدة فو 

لـسيارة رقـم ب     طالق أعيـره ناريـة علـى ا       إوالمعثور عليها فى حادث     
عـصام  / إلدارة قوات األمن واستـشهاد المجنـد        التابعة   شرطة   ١٢/٤٨١١

 لـسنة   ٣٠٢٤صبرى المتولى وإصابة ثالثة مجندين موضوع القضية رقـم          
  . قسم ثانى الفيومى إدار٢٠١٧

كاملـة وسـليمة   ) مـم ٣٩ × ٧,٦٢( ثالث بنادق آلية أجنبية الصنع عيـار    )ت(
  .وصالحة لالستعمال

 مم وهـى كاملـة   ٩طلقة مما تستخدم على األسلحة النارية عيار  ٤٠ عدد   )ث(
  .ب/٢٥األجزاء وصالحة لالستعمال على السالح محل البند 

) مـم ٣٩ × ٧,٦٢( طلقة مما تستخدم على األسلحة النارية عيار         ٢٨١ عدد   )ج(
  .وهى كاملة األجزاء وصالحة لالستعمال

 مم وكاملة   ٣٩ × ٧,٦٢ار   خزائن تستخدم على األسلحة النارية عي      ٦ عدد   )ح(
  .ت/٢٥األجزاء وصالحة لالستعمال على البنادق محل البند 

  :سامح محمد جمعة حسين تبين اآلتى/ أنه بفحص مضبوطات المتهم  -٢٩
 دائرية كـالً    ية حاويات معدنية وأربعة أغطية معدن     ٦ أنها عبارة عن عدد      )أ  ( 

عداد العبـوات المفرقعـة   إ فى  امنها مثقوب من منتصفه من المعتاد استخدامه      
  .محلية التشكيل

 عدد مائة طلقة كاملة األجزاء غير مطرقة الكبسولة ممـا تـستخدم علـى          )ب(
 مم سليمة وصالحة لالستعمال وخزنة مـن        ٣٩ × ٧,٦٢األسلحة اآللية عيار    
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الصاج الصلب المطروق كاملة األجزاء وصالحة لالستعمال خاصة بالبنـادق          
  .مم٣٩ × ٧,٦٢طراز كالشينكوف عيار 

  :اآلتىأحمد جمال على عبد المحسن تبين / أنه بفحص مضبوطات المتهم -٣٠
 صناعة أجنبية تعمل بنظام الثقب      شينكوف عبارة عن بندقية آلية طراز كال      )أ  ( 

 مم وبخزينة فارغة كاملـة     ٣٩ × ٧,٦٢ومنظم الغاز بماسورة مششخنة عيار      
  .وسليمة وصالحة لالستخدام

ون طلقة نارية مما تستعمل على األسلحة الناريـة عيـار            عدد ثالث وثالث   )ب(
كاملة وسليمة وصالحة لالستعمال على السالح محل البنـد         ) مم٣٩ × ٧,٦٢(

  .أ/٢٧
  :عمر أبو بكر محمد عبد الحميد تبين اآلتى/ أنه بفحص مضبوطات المتهم  -٣١

بماسورة  أن السالح النارى المضبوط عبارة عن بندقية آلية أجنبية الصنع            )أ  ( 
  .ستعمالم، وأنها كاملة وسليمة وصالحة لال م٣٩ × ٧,٦٢مششخنة عيار 

ين كل منها مما تـستخدم علـى        تثنين وخمسين طلقة المضبوط    أن عدد اال   )ب(
سـتعمال   مم وكاملة األجزاء وصـالحة لال      ٣٩ × ٧,٦٢األسلحة النارية عيار  

  .على البندقية المضبوطة
محمد عبد التواب محمـد     / همـ بالمت ص المضبوطات الخاصة  ـ ثبت من فح   -٣٢

  :تىأبو بكر تبين اآل
 سالح نارى عبارة عن بندقية آلية طراز كالشنكوف صناعة أجنبية تعمل            )أ  ( 

 مم وبخزينـة    ٣٩ × ٧,٦٢بنظام الثقب ومنظم الغاز بماسورة مششخنة عيار        
  .فارغة كاملة وسليمة وصالحة لالستخدام

 × ٧,٦٢ل على األسلحة الناريـة عيـار   طلقة نارية مما تستعم) ٦٠( عدد   )ب(
 كاملة وسليمة وصالحة لالستعمال على السالح النارى محل         ا مم وكل منه   ٣٩

  .أ/٢٩البند 
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محمود محمـد هـانى سـعد قـبالن         /  تبين من فحص المضبوطات المتهم       -٣٣
 مالكى البحيرة فضية    ٦٦٣٩٥٤والمعثور عليها بالسيارة قيادته طراز دايو نوبيرا رقم         

  .ن وبدلت معالمها بوضع الصق أحمر اللوناللو
 عبارة عـن حاويـة معدنيـة        ة عثر بالحقيبة الخلفية لها على عبوة مفرقع        )أ( 

اسطوانية الشكل تحتوى على عشرة كيلو جرامات من مادة صفراء اللون هى            
 أحد مشتقات مادة الهكسوجين شديدة االنفجار المنصوص عليهـا  R saltلمادة ا

بمفجـر  مجهـزة    ٥٠داخلية بشأن المواد المفرقعة بالبند رقـم        بقرار وزير ال  
ا عن  يائكهربائى محلى التشكيل يحتوى على مادة مفرقعة بادئة لتفجيرها كهرب         

  .بعد باستخدام دائرة مؤقت زمنى
 مم بماسـورة    ٩ عثر بداخل السيارة على سالح نارى طراز حلوان عيار           )ب(

 ومملوك لهيئـة الـشرطة ومبلـغ        مششخنة كامل األجزاء وصالح لالستعمال    
الخاصـة بوفـاة موضـوع      والعجيزى  تفتيش  بسرقته بواقعة استهداف نقطة     

  .٢١/٨/٢٠١٦ جنايات قسم السادات بتاريخ ١٢٠٧١/٢٠١٦المحضر رقم 
يها بـالحوادث   لعثور ع م وبإجراء المقارنة الميكروسكوبية على األظرف ال      ) أ   (

ات المعثور عليها بواقعة مقتل العميـد       بية تبين تطابقها مع فوارغ الطلق     رهااإل
عادل رجائى قائد الفرقة التاسـعة مـدرعات أمـام محـل سـكنه بتـاريخ                

 أحـوال بتـاريخ     ٢٢ ومحرر عن الواقعة المحـضر رقـم         ٢٢/١٠/٢٠١٦
٢٢/١٠/٢٠١٦.  

  :تى أحمد محمد إمام جاد نجم تبين اآل/أنه بفحص مضبوطات المتهم  -٣٤
ة بريتا إيطالى الـصنع بماسـورة مشـشخنة       أنها عبارة عن مسدس مارك     )أ  ( 

 مم قصير وتبين وجود آثار ميكانيكية بموضع الترقيم على كـل مـن        ٩عيار  
  .الجسم من الجهة اليسرى وهو كامل وسليم وصالح لالستعمال

 مـم   ٩ مما تستخدم على األسلحة النارية عيـار         اطلقات كل منه  " ٧" عدد   )ب(
 لالستعمال على الـسالح     ولة وصالحة جزاء غير مطرقة الكبس   قصير كاملة األ  

  .الوارد للفحص التفاقهما فى العيار
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 مطرق الكبسولة خاصـة بطلقـات ممـا      اأظرف فارغة كل منه   ) ٤( عدد   )ت(
 بالسالح محـل  ا مم قصير وسبق إطالقه٩تستخدم على األسلحة النارية عيار      

  .أ/٣٢البند 
عـيم درويــش    ى محمـد عبد الن   مصطف/ هم  ـ أنه بفحص مضبوطات المت    -٣٥
  :تىتبين اآل

أنها عبارة عن عدد ثالث حاويات معدنية وكذا مجموعة من الغطـاءات المعدنيـة           
ـ        الدائرية    قوالـب خـشبية وقالـب معـدنى        ةالمثقوبة من منتصفها وكـذا عـدد ثالث

عداد العبـوات   إوالمضبوطات بالحالة الواردة عليها من النوعية المعتاد استخدامها فى          
  .لتشكيلالمفرقعة محلية ا

  :محمد جمال عبد العاطى مسعود تبين اآلتى/ أنه بفحص مضبوطات المتهم  -٣٦
 ا بماسـورته  ١٢ بندقية خرطوش تركى الصنع بماسورة مصقولة عيـار          )أ  ( 

طلقة خرطوش وكذا طلقات بالخزنة الخاصة بها تحوى أجزاء رئيسية لسالح           
 صالح بذاتـه    امنهنارى تتمثل فى الجسم المعدنى والماسورة المصقولة وكل         

  .لالستعمال
 وهـى كاملـة     ١٢ بندقية خرطوش تركى الصنع بماسورة مصقولة عيار         )ب(

  .وسليمة وصالحة لالستعمال
 ثالث بنادق آلية صناعة أجنبية تعمل كل منها بنظرية الثقب ومنظم الغـاز       )ت(

 مـم كاملـة وسـليمة وصـالحة         ٣٩ × ٧,٦٢ذات ماسورة مششخنة عيار     
  .الث خزن من ذات عيار السالحلالستعمال وعدد ث

 مـم    ٩ مسدس ماركة حلوان صناعة مصرى بماسورة مشـشخنة عيـار            )ث(
  .طويل وهو كامل وسليم وصالح لالستعمال

 مـم  ٧,٦٥ مسدس ماركة براوننج صناعة بلجيكى بماسورة مششخنة عيار          )ج(
يحوى أجزاء رئيسية لسالح نارى تتمثل فـى الجـسم المعـدنى والمنزلـق              

ة المششخنة وكل منهم صالحة بذاته لالستعمال، عدد أربع طلقـات           والماسور
 مم كاملة األجزاء غير     ٧,٦٥تستخدم على األسلحة النارية عيار      مما  كل منهم   

  .مطرقة الكبسولة وصالحين لالستعمال على ذات السالح
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مما تستخدم علـى األسـلحة الناريـة         عدد أربعمائة وسبع وعشرون طلقة       )ح(
مم كاملة األجـزاء غيـر مطرقـة الكبـسولة وصـالحين       ٣٩ × ٧,٦٢عيار  

  .ت/٣٦لالستعمال على البنادق محل البند 
 مم طويـل    ٩ إحدى وثمانون طلقة مما تستخدم على األسلحة النارية عيار           )خ(

كاملة األجزاء غير مطرقة الكبسولة وصالحين لالستعمال على محـل البنـد            
  .ث/٣٦

 مم  ١٢على األسلحة الخرطوش عيار      عدد ست وثالثون طلقة مما تستخدم        )د(
كاملة األجزاء غير مطرقة الكبسولة وصالحين لالستعمال على البندقية محـل           

  .ب/٣٦البند 
إبـراهيم أحمـد    /  ثبت بفحص محتويات األحراز المضبوطة بحوزة المتهم         -٣٧

  :محمود عبد ربه أنها عبارة عن
قة الكبـسولة ممـا      عدد خمسة عشر طلقة كال منها كاملة األجزاء غير مطر          -

وهى كاملة وسـليمة  ) مم٣٩ × ٧,٦٢(تستخدم على األسلحة الخرطوش عيار     
  .وصالحة لالستعمال

مد ـعبـد الـص   ود  ـمحمود فتحى   ـمحم/ ص مضبوطات المتهم    ـ أنه بفح  -٣٨
  :تىتبين اآل

 أنها عبارة عن سالح نارى خرطوش صناعة محلية بماسورة واحـدة غيـر              )أ  ( 
ستقبال الطلقات التى تستخدم على األسلحة الخرطـوش  مششخنة ومشكل ظرفها إل  

  . مم وهو كامل وسليم وصالح لالستخدام وسبق اإلطالق به١٢عيار 
 القطع المعدنية المضبوطة بحوزة المتهم تعد أجزاء لسالح نارى منها مـا             )ب(

ا رئيسايعد جزءمن الوجهة الفنيةي .  
الم محمد عبد السالم علـى       ثبت بفحص مضبوطات المتهم المتوفى عبد الس       -٣٩
  :أنها عبارة عن اآلتى خرين تبينآصالح و

 ثالث بنادق آلية أجنبية الصنع تعمل بنظام الثقب ومنظم الغـاز بماسـورة   )أ  ( 
  .مم كاملة وسليمة وصالحة لالستخدام٣٩ × ٧,٦٢مششخنة عيار 

ستعمل على األسلحة النارية مـن ذات  عيـار          ت طلقة نارية مما     ٢٥ عدد   )ب(
  .ة وصالحة لالستعمال عليهمميابق كاملة وسلألسلحة محل البند السا
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 أظرف فارغة مطرقة الكبسولة خاص بطلقة من الطلقـات التـى            ٩ عدد   )ت(
استخدم فـى إطالقهـم     ) مم٣٩ × ٧,٦٢(تستخدم على األسلحة النارية عيار      
  .ثالث أسلحة مختلفة من ذات العيار

محمد عادل عبد الحفيظ    / زة المتهم  ثبت بفحص وحدة التخزين المضبوط حو      -٤٠
تـأمين  " األمـن الشخـصى   "محمود وهدان تضمنت ملفات نصية معنونـة بعبـارات          

  "كتاب اإلسعافات األولية فى الساحات الجهادية"االتصاالت باإلنترنت 
  :تى أسامة على أحمد السويفى تبين األمحمد/  أنه بفحص مضبوطات المتهم -٤١

تحوى مقاطع مرئيـة لـبعض      ) فالشة(ن خارجية    عبارة عن وحدة تخزي    )أ  ( 
  .بية وقتل بعض األشخاصرهاالعمليات اإل

دراسـة حركـة   : يحوى ملفـات نـصية  ) الب توب( حاسب آلى محمول    )ب(
ب معنونه بحمزة أسـامة بـن       ت ك – أسلم ثم قاتل     –المقاومة العسكرية حماس    

خير العبـاد    زاد المعاد فى هدي      – حوار مع المجاهد أبى أكرم هشام        –ن  دال
ـ ـنشيط القس(ادية ـجه: وتيةـات صـ ملف–وزية  ـالبن قيم الج   وان ـام بعن

  )ليأنا ال أستق
 ثبت أن المضبوطات المعثور عليها بالمقر التنظيمى الكائن بشارع على بـن             -٤٢

  : مدينة النوبارية محافظة البحيرة أنها عبارة عن. أبى طالب
ونية مثبت عليـه بعـض المكونـات        مجموعة من األدوات المعملية لوحة إلكتر     

. العناصر اإللكترونية وال يمكن الجزم بكونها تستخدم فى دوائر التفجير مـن عدمـه               
 مـن   ةتجهيزة مفرقعة فى طور التشكيل تم تشكيلها من ماسورة بالستيكية وجدت فارغ           

 ١,٥ بطاريـة  ٤ فولـت وعـدد      ٩ بطارية   ٢ فولت وعدد    ١٢ بطارية   -  محتويات ةأي
 عبوات بالستيكية مـدون عليهـا   ١٠ أنابيب معدنية بداخلها مصلب؛ عدد     ٤فولت عدد   
رية عبارة عن مادة الصقة؛ لفافة من السلك األزرق، ترمومتر، مجموعة           حالعجينة الس 

سطوانية تمثل مفجرات محلية فى طور التشكيل؛ مفتاح جـرس أبـيض    ألمن األجسام ا  
عة فى طور التشكيل تم تشكيلها مـن   تجهيزة مفرق٢، عدد ة فيشة كهربائي ٢اللون، عدد   
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 مما تـستخدم فـى      ة عبوة بالستيكي  ٢٠ عدد   ه وعاء معدنى كبير بداخل    ،ماسورة معدنية 
حفظ العينات المعملية فارغة من أية محتويات وكذا جـزء مـن ماسـورة بالسـتيكية             

  .مفتوحة الطرفين
 والتنميـة   هيئة العامة للتعمير  ل أنه بفحص المضبوطات بالعقار مهجور تابع ل       -٤٣
. مركـز وادى النطـرون    . مـام مالـك   بنطاق قرية التوحيد نقطة شرطة اإل     . الزراعية

د يحيى عبـد الحلـيم      ـيحيى أحم / و التنظيم المتوفى    ـة البحيرة بحوزة عض   ـمحافظ
  :تىعبد الرحمن تبين اآل

علب بالستيكية معملية، قطعة بالسـتيكية      ) ٥(أوانى زجاجية، عدد    ) ٢(أن عدد   
) ٢( فولت وعـدد  ٩بطارية ) ٢( فولت وعدد ١٢بطارية ) ٢(اريات، عدد   خاصة بالبط 

 سـم مـزود     ٢١ سم وقطره حـوالى      ٢٣فولت، إناء معدنى طوله حوالى      ١,٥بطارية  
ـ  ٧ سم وقطرها حوالى     ٧سطوانية الشكل طولها حوالى     أ معدنية   ةبصنبور، عبو  م ـ س

ن بداخلـه   ذو غطاء معدنى مثقوب بمنتصفه، جسم اسـطوانى الـشكل مـن الكرتـو             
عبوة بالستيكية مدون عليهـا العجينـة الـسحرية         ) ٧(فوميتر، عدد   أترمومتر، جهاز   

قناع وجه، عـدد    ) ٣(ر خاصة بقناع وجه، عدد      تفال) ٢(عبارة عن مادة الصقة، عدد      
أنابيب معدنيـة بـداخلهم     ) ٦(أطباق بالستيكية مقسمة على شكل مكعبات، عدد        ) ١٠(

ة معدنية وموقد لهب خاص بالمعامل، يد بالسـتيكية،         مادة الصقة، ماسك معدنى وقاعد    
 مـن المعـدن طولهـا       ةسطوانية مشكل كيس بالستيك بداخله مجموعة من األجسام اال      

 يمكـن  – سم ومحكم غلق طرفيـه بمـادة الصـقة    ٥ سم وقطرها حوالى ٥,٥حوالى  
  .استخدامهم فى تجهيز وتصنيع العبوات المفرقعة

  امة للمستندات المضبوطةطالع النيابة العاما أسفر عنه 
ـ  ـأحم/ بوطات الورقية حوزة المتهم   ـ أن المض  -١ د مـصطفى الـسيد     ـد محم

  :تىحركى النجار تضمنت اآل
وأهميتـه ووسـائل جمـع      " الرصـد "مطبوع بعدد ثالث وثالثين ورقة معنون       

برنامج رصـد   "المعلومات، أنواع األهداف، التقسيمات الخارجية للمبنى، وآخر معنون         
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المراقبة، ونقاط المراقبـة، كيفيـة إنهـاء العمليـة بعـد      "ك، ثابت، مراقبة هدف متحر 
      سـم  ا" من البنود أهمهـا عبـارات        ااالنكشاف، ونموذج عن تقرير الرصد تضمن عدد

 طبيعة المنطقة، المحـيط ورسـمه، مواصـفات الهـدف            ، الهدف، العنوان بالتفصيل  
نت العملية اقتحام فالبـد مـن   ن كاإن أمكن زرع عبوة وإالخارجية، الهدف من الداخل  

مواصفات الهدف من الداخل، نقاط الضعف والقوة، األحداث السابقة لمدة ستة أشـهر،             
تحديد وقت ومكان استالم العدة قبل وبعد التنفيذ، تحديد مكان التمركز، تحديـد شـكل               

ع ، تحديد أماكن زرع العبوات، دعم التقرير بصور وخرائط لموق         "تعامل. تفخيخ"التنفيذ  
  . التنفيذ وأماكن الدخول والخروج، تحديد األضرار الواقعة على الهدف نتيجة العملية

" أمن المكتـب  " "أمن المنزل "الجهاز األمنى تضمن فقرات منها      "مطبوع معنون   
التبادل األمن للملفات والوثائق ونقلها باسـتخدام       " أمن الهاتف  ""أمن التنقل  "أمن السيارة "

  .برامج مشفرة
الرأى الشرعى فى استهداف الكمائن     " القيادة العامة "طبوع معنون بعبارة     م )أ  ( 

راء الفقهـاء وبعـض     آتضمن عرض جانب من     " التى تمارس أعمال الحرابة   
نية فى شأن مباشرة أفعال الحرابة وإسـقاطها علـى أفـراد            آمن اآليات القر  

ض لـصائل النتهـاكهم األعـرا     االشرطة واستباحة دمائهم بدعوى دفع للعدو       
وسفكهم للدماء وقطع الطرقات وحكم من توفى دونهم من عوام المسلمين فـى       

  .تلك العمليات باعتباره شهيدا ألجل إقامة اإلسالم
تفخـيخ  "احتوى على عدة بيانات الموضوع  " تقرير الرصد " مطبوع معنون    )ب(

سيارة أجرة تنقل أفراد شرطة تابعين لقسم الرمل ثان موضـحا بـه تـاريخ               
 محرر من   ٢٠١٧-١-١١ وتاريخ التسليم    ٢٠١٧-١-١٠ن الرصد   االنتهاء م 

النجار ومرسل إلى القيادة كما تضمن فقرة معنونة الجـرائم التـى قـام بهـا      
 األخوات، حمالت بشكل دورى شـبه       ىحدإالهدف منها التسبب فى بتر ساق       

منظم بالمنطقة واعتقال كثير من األفراد، اعتراض المـسيرات بـشكل دائـم             
ى معنونة ما نتج من عملية الرصد موضحا بهـا نـوع الـسيارة              خرأوفقرة  "

 وعالمات مميزة لها محـدد بهـا خـط          ااستقالل أفراد الشرطة ورقم لوحاته    
سيرهم وطبيعة الطرق المارين بها وأماكن التوقف اإلجبارى ومواعيد غدوهم          
ورواحهم من ديوان القسم وطبيعة تسليح أفراد الشرطة وقوامهم ضابط يدعى           
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؛ ام مجدى وسبعة أفراد وأماكن تواجدهم داخل الـسيارة حـال اسـتقالله      سالإ
وأماكن تواجد أعضاء التنفيذ وطرق دخولهم لمكان التنفيذ وخـروجهم منـه،            

خرى ملتقطـة عبـر   أوصورة ضوئية للسيارة حال تواجدها بالطريق العام، و       
يـه  طـرق المؤديـة إل  الاألقمار الصناعية موضح بها أماكن الرصد والتنفيذ و      

ـ إصـابة و "كذا الهدف من العملية  وواالنسحاب منه    ل أفـراد، وتـدمير أو   قت
 مسدس وعدد أربع خزن، عبـوة       ٢" إعطاب المركبة واألدوات الالزمة للتنفيذ    

  .موجهة بريموت 
تقرير عن زرع عبوة ناسفة لميكروباص يقل أفراد قـسم          " مطبوع معنون    )ت(

تهم وأعضاء مجموعته يوم    حتوى على تفصيالت دور الم    ا" شرطة ثان الرمل  
 عـدم   تـه دم تفجير العبوة والتى جاءت نتيج     الواقعة موضحا به سبب ع    تنفيذ  

قعة وبين جهاز اإلرسال حوزة الحركـى علـى         راستقبال اإلشارة بالعبوة المف   
  .لبعد المسافة بينهما 

سطوانية ا لموقع ممتد به أنابيب      اعدد ثالث صور ضوئية تضمنت تصوير     ) ث(
 أخـرى لـسيارة بـالطريق العـام خاصـة           ضوئيةورة  ـوص،   كلــالش

  .بترحيالت شرطة 
أحمد عبد العظيم عبد العظيم جـاد       / ن المضبوطات الورقية حوزة المتهم    أ - ٢

  : اآلتى قد تضمنت
تطور العبـوات فـى كتائـب       "مطبوع مكون من خمس ورقات ، معنون        ) أ  ( 

 مراحل ؛ األولـى      أربع ا تاريخيا لذلك التطور على    ، وقد تضمن سرد   " القسام
 ، وفيها بدأ العمل بتحـضير  ١٩٩٢ وحتى منتصف عام     ١٩٩٠منذ بداية عام    

 وحتـى   ١٩٩٤البارود األسود وتجهيز العبوات ، والثانية منذ منتصف عـام           
 ، وفيها بدأت العمليات االستشهادية وتم التوسع فـى الـسيارات            ١٩٩٨عام  

الثة هى انتفاضة األقصى بتـاريخ      المفخخة وتطورت الدوائر الكهربائية ، والث     
 وفيها تطورت أساليب التمويه واإلخفاء كاألحزمـة الناسـفة ،           ٢٨/٩/٢٠٠٠

والرابعة شملت تطور العبوات خالل انتفاضة األقصى عبر كتائب عز الـدين         
القسام ؛ والتى قسمت لقسمين أولهما العبوات المضادة للـدروع ، والعبـوات             

  .المضادة لألفراد 
 علـم   -الـدرس الثـانى      " مكون من خمـس ورقـات معنـون        مطبوع) ب(

، وقد شمل تعريفها ، واآلثار الناجمـة عـن عمليـة االنفجـار ؛             "المتفجرات



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠١٨ سنة یونیة ٢٠ فى )تابع( ١٣٩ العدد – الوقائع المصریة

 

١٧٦

كالضغط والتدمير ، والحرارة والطاقة ، ثم شمل اآلثار الثانوية الناجمة عـن             
  .االنفجار ؛ كاالحتراق ، والتشظى ، وختم بأسئلة حول موضوعه 

، " قواعد التعامل مع المتفجـرات "ن سبع ورقات ، معنون     مطبوع مكون م  ) ت(
وقد تضمن إجراءات األمان العامة فى التعامـل مـع المتفجـرات ؛ كعـدم               

 ، أو التعامل معها أثناء الشرود       رهااتعريضها للحرارة ، وحظر التدخين بجو     
حظر حملهـا فـى   : الذهنى ، كما شمل قواعد التعامل مع الصواعق ، ومنها       

رتكاز فى الجسم ، حظر تخزينها مـع المـواد المتفجـرة ، عـدم               أماكن اال 
تعريضها للطرق أو الحرارة ، والتحذير مـن الـضغط عليهـا باألسـنان أو       
السكين أو غيرها من األدوات ، كما حـوى قواعـد تخـزين المتفجـرات ؛                
كضرورة أن يكون ذلك تحت األرض ، وفى مخـازٍن مقاومـٍة للرصـاص              

 ، وتجنب دخول الهواء الخارجى إليها حال ارتفـاع          والبرق ، وتجنب تكدسه   
درجات الحرارة ، ثم تناول التدابير المقترحة ضد النار والحـرارة ، ومنهـا              

ـ وضع ستائر معتمة على النوافذ المعرضة للشمس ، وع         د فـتح صـناديق     ن
المتفجرات باستعمال أدوات معدنية تولد الشرار عند االحتكاك ، ثم عرج إلى            

  .المتفجرات ، وقواعد نقلها ، واستعمالها حال التدريب خطار غبار أ
عمرو دياب عبـد البـاقى ناصـر        / ن المضبوطات الورقية حوزة المتهم    أ - ٣

  : اآلتى حسان قد تضمنت
، وقد تـضمن    " محاربة الفاسدين "مطبوع مكون من ورقة واحدة ، معنون        ) أ  ( 

كريم ، وأحاديث نبويـة     تأصيالً شرعيا لذلك األمر معززا بآيات من القرآن ال        
مشرفة ، كما نبه إلى أن محاربة الفساد ليست وظيفة لجهـة معينـة أو فئـة                 

  .خاصة ؛ بل هى مسؤولية جماعية يقع القيام بها على عاتق الكافة 
، وقـد   " الوقوف فى وجه الظـالمين    "مطبوع مكون من ورقتين ، معنون       ) ب(

 هنـاك أسـاليب نبويـة       ا تأصيال شرعيا لهذا األمر ، ووضح أن       تضمن أيض 
مختلفة لمواجهة الظالمين ؛ األول منها هو تأكيد عقوبة الظالم وأنها الحقة بـه     
عاجالً أم آجال ، وأن حق المظلوم ال يضيع ، وثانيهـا هـو األمـر بنـصر                
المظلوم ، ومقارعة الظالم ، وأما الثالث فهو تخويف األمة من السكوت عـن              

ذ الدائم من الظلـم ايقاعـا ووقوعـا ، وأمـا     الظالم ، وبشأن الرابع فهو التعو 
الخامس فهو التأكيد على منزلة اإلمام العادل ورفع درجته ، وقد شدد أيـضا              

  .على ضرورة االلتزام بالضوابط الشرعية فى تلك المواجهة 
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، وقـد   "  المـسلمين  خوانتعريف عام بـاإل   "مطبوع مكون من ورقتين ، معنون       
 األمين ، وأنها جماعة من المـسلمين تـشكل طمـوح    تضمن وصفهم بأنهم ورثة النبى   

  .وآمال المصلحين ، وأنها جمعت كل خصائص الناجحين 
ن أحمد عبد اهللا إبـراهيم      ـحس/ وزة المتهم ـات الورقية ح  ـن المضبوط أ - ٤

  : اآلتى قد تضمنت
مطبوع مكون من ورقة واحدة ، بال عنوان ، ويحـوى تعريفًـا لجماعـة      ) أ  ( 

  .أسسها ، ومن ثم يتناول أهدافها  ، ومن خواناإل
، " ادورة إعداد الفـرد المقاتـل    "مطبوع مكون من ثمانى ورقات ، معنون        ) ب(

وأعـدوا لهـم مـا     "وقد استهل بآية من القرآن الكريم ، وهى قوله تعالى   
، ثم تناول كيفية اإلمساك بالسالح ، وإجراءات األمـان          "استطعتم من قوة  

، وأيضا تعريف بالرصاصة ومكوناتها من      مقرونة بالصور الشارحة لها     
             ا شـمل شـرحلبندقيـة   امقذوف ، كبسولة ، ظرف ، بارود ، وأخيـر 

  .الكالشينكوف 
بسام شحات محمد محمد العباسى قـد       /  أن المحرر التنظيمى حوزة المتهم     - ٥

، وأنه قد تـضمن     " ظهور البارود والمتفجرات  "جاء فى عدد ست عشرة ورقة معنونة        
ية لظهور مواد البارود والمتفجرات ، كما تناول شرحا للمتفجرات كعوامل           لمحة تاريخ 

تـصنيع  : تخريٍب وسالٍح فى حرب العصابات ، كما شمل أيضا موضـوعاٍت عـدة              
المتفجرات ، أنواعها ، قوة االنفجار ، سرعة االنفجار ، وتطرق لموضوع المتفجـرات   

 فقد وصفها بالتدميرية وقدم وصـفًا       العسكرية والتجارية ، وبشأن المتفجرات العسكرية     
نيتـرات  "، " ٣،٤ركيبـات سـى   ت"، " ن تـى اتى "عضها وطرق تصنيعها مثل مواد   لب

، وأما عن المتفجرات التجارية فقد عرفها أيـضا وصـنفها           " نيترات اآلمنيوم "، و "النشا
جـرات  ، ثم تناول شرحا للمتف    " الجيالتين الصاعق "، و " الديناميت بأنواعه : "وذكر منها   

، " البـارود الـدخانى   "، و " البارود األسود : "الضعيفة ، وحدد فرعيها الرئيسيين وهما       
  .وأرفق فى نهايته صورا لبعض أنواع المتفجرات 

 أن مرفقات تقرير اإلدارة العامة لتحقيق األدلة الجنائية الخاصـة بتفريـغ             - ٦
 محمـد الـسيد     مـصطفى محـسن   / محتوى الكاميرا الرقمية المضبوطة حوزة المتهم     

  : اآلتى تضمنت
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 عـن المتحـدث   ٢٠١٧ نـوفمبر  ١٣صادر بتـاريخ   " بيان"مطبوع معنون   ) أ(
عباس قبـارى   /  المتهم السابع عشر   خواناإلعالمى بالمكتب العام لجماعة اإل    

محمد الرشيدى تضمن تنديدا بالحكم الصادر بإحالة عدد أربعـة عـشر مـن             
كر ؛ والتحريض ضد رئيس الدولـة  أعضاء الجماعة إلى ما أسماه بمفتى العس   

وقضاة الحكم الصادر باالستمرار فـى بـذل الـدماء وتبنـى اسـتراتيجيات            
  .ة وصوالً إلسقاط النظام القائم يوتكتيكات الثور

حـال تلقـيهم تـدريبات    " بنادق آلية "صورا لعناصر ملثمة حاملين أسلحة نارية       
  .عسكرية بالصحراء 

  :رتكبها أعضاء الجماعة فقد تبين اآلتى بشأن العمليات اإلرهابية التى ا
 واقعة قتل محمد محمد الغريب محمود الزينى بمحافظة دميـاط موضـوع             - ١

  : إدارى قسم دمياط الجديدة ٢٠١٧ لسنة ٩٨٩القضية رقم 
وجود آثار لـدماء غزيـرة      : ثبت من معاينة النيابة العامة لمسرح الحادث        ) أ(

الباب األيسر وأسفلها بمحـل حـدوث     بهيكل سيارة المجنى عليه من ناحية       
  .الواقعة 

الخاص بمعاينـة محـل     ثبت بتقرير اإلدارة العامة لتحقيق األدلة الجنائية        ) ب(
  :حدوث الواقعة 

 أنه وجد بالسيارة محل الحادث موضوع المعاينة أثر إلطـالق أعيـرة     -١ / ب
 مقذوف نارى تبين إطالقه مـن سـالح نـارى           ١نارية وتم رفع عدد     

  .تعذر تحديد عياره مششخن 
محمد محمد الغريـب محمـود      /  تطابق البصمة الوراثية للمجنى عليه     - ٢/ ب

 ضرس وكـذا    ٢الزينى مع البصمة الوراثية آلثار الدماء العالقة بعدد         
 والخاصـة بـالمجنى     ٥٩٦ /المرفوعة من أسفل السيارة رقم ر ط ن       

  .عليه 
 هـى  - أظرف فارغة    ٤د   عد - الواردة من النيابة     - األظرف الفارغة    -٣/ ب

لطلقات نارية مطرقة الكبسولة مما تستخدم على األسلحة النارية عيـار   
حـد ذو أجـزاء   اطالقهم جميعا من سالح نارى و    إ مم تم    ٢٥ × ٧,٦٢

  .ميكانيكية متحركة 
ثبت بمناظرة النيابة لجثمان المتوفى إصابته بأعيرة نارية بأمـاكن متفرقـة          ) ج(

 العين اليمنى وأخرى بالرقبة وأخرى أعلى الفخذ        من جسده منها فتحة أعلى    
  .األيسر وكذا جرح أسفل الركبة اليمنى وآخر أعلى الصدر بالناحية اليسرى 
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 أن الوفاة تعزى إلى تلـك اإلصـابة         :ثبت بتقارير مصلحة الطب الشرعى      ) د(
بالرأس التى أدت إلى كسر بالجمجمة وتهتكات بالمخ ونـتج عنهـا فـشل              

ا المنظمة بالعمليـات الحيويـة وصـدمه انتهـت بالوفـاة ،           بالمراكز العلي 
 مـم   ٩والمقذوف المضبوط عبارة عن مقذوف رصاصى وهو من عيـار           

قصير مما تشير إلى إطالقه من طبنجة أو مسدس مششخن من ذات العيار             
ويجوز حدوث إصابة المجنى عليه من مثل ذلك المقذوف ووفق التـصوير            

  .الوارد بمذكرة النيابة 
 ١٠ محمود محمد محمد الغريب محمـود الزينـى الـسن    :قرر استدالالً   )ـه(

 أمام محل إقامتهمـا     - المجنى عليه    -سنوات قرر بأنه تواجده رفقة والدة       
متوجهين الستقالل سيارته األخير ، تالحظ له قدوم شخـصين مجهـولين            
ملثمين مستقلين دراجة نارية استقرا وقوفًا بجانب من الطريق حتـى هـبط      

فالتفت لندائه ، فباغتـه بـإطالق   " يا زينى "يف السائق ونادى على والده      رد
  كان بحوزتـه ،    - مسدس   -أربعة أعيرة نارية صوبة مستخدما سالحا ناريا        

  .فاستقرت بجسده فسقط صريعا مضرجا بدمائه ، والذا الجانى ورفيقه فرارا 
اط موضوع القـضية     واقعة قتل مسعود حسن عبد اهللا األمير بمحافظة دمي         - ٢

  : إدارى مركز دمياط ٢٠١٧ لسنة ٢٠٨٤رقم 
مسعود عبد اهللا حسن األميـر      / ثبت بتقرير الصفة التشريحية للمجنى عليه     ) أ  ( 

  :وجود المعالم اإلصابية الحيوية الحديثة التالية 
 خرطوش بالفخذ األيمن الساق اليسرى      ة عدد أربعة إصابات نارية رشي     - ١/ أ

 حدثت من جراء إطالق خمسة أعيرة ناريـة رشـية           والساعد األيسر 
 مم وطلقت عليه من سـالح نـارى       ١٢خرطوش ثالثة منها من عيار      

د أطلقت عليه من مسافة قريبـة       قخرطوش من عيار نارى خرطوش و     
لم تجاوز مدى تجمع الرش والذى يقدر بنحو مثلى إلى ثالثـة أمثـال              

  .طول ماسورة السالح المطلق 
 رشية خرطوش بالفخذ األيسر حدثت مـن عيـار نـارى             إصابة نارية  - ٢/أ

خرطوش أطلق عليه من سالح نارى معد اإلطالق هـذا النـوع مـن              
األعيرة النارية الرشية من مسافة قد جاوزت مدى تجمع الرش والـذى     

  .سورة السالح المطلق ايقدر بنحو مثلى إلى ثالث أمثال طول م
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حتكاك بعيـار نـارى يتعـذر       بالساق اليسرى حدث من اال    متهتك   جرح   - ٣/أ
الجزم يقينًا بعيارة نظرا لعدم استقرار أى جزء مميز منهـا وهـو جـائز               

  .الحدوث من االحتكاك بعيار نارى خرطوش 
 تعزى الوفاة إلى اإلصابات النارية الرشية المشاهدة بالفخذ األيمن والفخذ           - ٤/أ

تكات باألوعية  األيسر والساق اليسرى والساعد األيسر وما نجم عنها من ته         
الدموية الرئيسية بالفخذ األيمن والفخذ األيسر والساق اليـسرى والـساعد           

 إلى هبوط حاد بالـدورة الدمويـة        دىاأليسر وحدوث نزيف دموى جسيم أ     
 .والتنفسية وحدوث الوفاة 

 :ثبت بتقرير اإلدارة العامة لتحقيق األدلة الجنائية أن ) ب(
ة من جسد المجنى عليـه عبـارة عـن         الثالث أجسام بالستيكية المستخرج   

ثالثة أظرف فارغة كل منهم مطرقة الكبـسولة وخـاص بطلقـة ناريـة              
  ١٢خرطوش مما تستخدم على األسلحة النارية الخرطوش عيار 

 واقعة استهداف كمين مدينة نصر ومقتل الضابطين محمد عـادل وهبـة ،           - ٣
لحميد والـشروع فـى قتـل       شعبان محمد عبد ا   / أيمن حاتم عبد الرحيم وأمين الشرطة     

 إدارى  ٢٠١٧ لـسنة    ١٠٧٩٩آخرين من أفراد الشرطة المرفقين موضوع القضية رقم         
  .ثاٍن مدينة نصر 

  :ثبت بمعاينة النيابة العامة لمسرح الواقعة ) أ ( 
 عبـارة عـن تهـشم       ١٣/٩٣٦٨ وجود تلفيات بسيارة الشرطة رقم ب        - ١/أ

ت نارية بزجاج الـسيارة     القالزجاج األمامى واألبواب مع وجود آثار لط      
  .وجانبها األيسر واختراقها لهيكل السيارة ووجود آثار دماء بمقاعدها 

 عبـارة عـن تهـشم       ١١/٤٨٣٤ وجود تلفيات بسيارة الشرطة رقم ب        - ٢/أ
الزجاج األمامى لمقعد قائدها والمقعد المجاور له مع وجود آثار لطلقـات         

يكل السيارة وجانبها األيمن مـع  نارية بجانب السيارة األيسر واختراقها ه   
 .وجود آثار دماء بمقاعدها 

  :ثبت بمناظرة النيابة العامة لجثامين المتوفين اآلتى ) ب(
محمد عادل وهبة السيد وجـود ثـالث مواضـع    /  جثمان المجنى عليه  - ١/ب

لعـين  إصابية بيمين الرأس وآخر بأعاله وخامس كبر حجمـا بجـوار ا           
هما ، كما تبين وجود ثالث مواضع إصابية        يتمقلاليمنى وخلو العينين من     

بالكتف األيسر وآثار إصابية بكف اليد اليمنى ، وموضع إصابى بيـسار            
  .الصدر 
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أيمن حاتم عبد الرحيم وجود مواضع إصـابية        /  جثمان المجنى عليه   - ٢/ب
بيسار الوجه واألذن اليسرى ومنتصف الرأس من الخلف ، والـذراع           

ر الظهر ، وبكف اليد اليمنى ، والفخذ والـساق          والكتف األيسر ، ويسا   
  .اليمنى ، واإللية اليسرى وأعلى الفخذ األيسر ومفصل القدم اليسرى 

شعبان محمد عبد الحميد وجود مواضع إصابية       /  جثمان المجنى عليه   - ٣/ب
بط األيسر واليـد    بالرأس والكتف األيمن ومعصم اليد اليمنى وأسفل اإل       

ب األيمن ويسار الظهر وأعلى ويـسار اإلليـة   اليسرى والصدر والجان  
والخصية والفخذ األيسر والركبة اليسرى والساق اليمنى والفخذ األيمن         

  . بيسار البطن ةمع وجود آثار رشي
  : ثبت بالتقارير الطبية الصادر من مستشفى البنك األهلى للرعاية المتكاملة)ت(

ى بطلق نـارى مـستقر   عالء زغلول إمام مصطف   /  إصابة المجنى عليه   - ١/ت
فى الحوض والرأس وكدمة بالصدر وقطـع بـشريان اليـد اليـسرى         

  .وتهتكها 
عبد اهللا محمود السيد إسـماعيل بجـرح قطعـى          /  إصابة المجنى عليه   - ٢/ت

  . بها ةبالقدم اليمنى مع وجود آثار شظايا رشي
طلعت محمد فتحى عراجى بطلق نـارى باإلليـة         /  إصابة المجنى عليه   - ٣/ت

  .تك بأنسجتها وكسر بعظمة الفخذ اليسرى وته
محمود محمد أحمد مصلحى بتهتك بالقدم اليسرى       /  إصابة المجنى عليه   - ٤/ت

  .وقطع بشريانها 
إسالم فضل عبد السالم فضل بطلق نارى بالقـدم         /  إصابة المجنى عليه   - ٥/ت

  .اليسرى 
ية موضـوع القـض  : إبراهيم عزازى شريف عويضة     /  واقعة قتل الضابط   - ٤

  . إدارى مركز الخانكة ٢٠١٧ لسنة ٧٢٩٩رقم 
  :ثبت بمناظرة النيابة العامة لجثمان المجنى عليه اآلتى ) أ ( 

  .د آثار إصابات بالرأس وآثار دائرية الشكل بيسار الصدر والظهر ووج
  :ثبت بمعاينة النيابة العامة لمسرح الواقعة ) ب(

بجانـب مقـابر    ) لشيخ مصلح  ا -الخانكة  (حدوثها بالمنطقة الواقعة بطريق     
  .منطقة الشيخ مصلح وخط السكة الحديدية 
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  :ثبت بتقرير الصفة التشريحية لجثمان المجنى عليه) ث(
أن وفاته تعزى إلى إصابات نارية برأسه ويسار صدره ؛ وهى إصابات حيوية              
حديثة حدثت من مقذوفات نارية مفردة ، وقد أصابته بعضها باتجاه أساسى من الخلف               

اليسار إلى األمام واليمين بمنطقة الرأس ، وأصابته من األمام وعلى اليسار قليالً إلـى   و
الخلف واألسفل واليمين قليالً بمنطقة الصدر ؛ مع األخذ فى االعتبار المجال الحركـى              
الواسع للجذع والرأس ، وكان ذلك من مسافة جاوزت مدى اإلطالق القريـب والتـى               

ممـا أدى   . سورة السالح المستخدم    اثة أمتار أمثال طول م    تقدر بحوالى مترين إلى ثال    
إلى كسور مفتتة وفقد بعظام الجمجمة وتهتك بالمخ والسحايا ونزيف دمـوى متخلـل ،        

ى إلى نزيـف دمـوى    دوكذلك تهتك بالرئة اليسرى والشريان األورطى ، األمر الذى أ         
  .غزير انتهت بالوفاة 

 :عاينة مسرح الواقعة مق األدلة الجنائية بشأن ثبت بتقرير اإلدارة العامة لتحقي) ج(
العثور على آثار لتلوثات بنية اللون يشتبه فى كونها دماء بمنتصف الطريـق ،              
كما تم العثور على ظرفين فارغين مطرقين الكبسولة خاصين بالطلقات التى تـستخدم             

  . نارى واحدطالقهما باستخدام سالحطويل وقد تم إ)  مم٩(على األسلحة النارية عيار 
 رئيس وحدة مباحث مركـز      -أحمد حسين سيد أحمد     /  واقعة قتل الضابط   - ٥

 ١٠٨١٥أحمد رمضان السيد القـضية رقـم        / شرطة شربين والشروع فى قتل المجند     
  . جنايات مركز المنصورة ٢٠١٧لسنة 

  :ثبت بمعاينة النيابة العامة لمحل حدوث الواقعة أن الحادث) أ ( 
 من المنصورة إلى دمياط الشرقى القديم يحده من         هفلتى المتج وقع بالطريق األس  

الجانبين األيمن واأليسر مجرى مائى وبمنتصف الطريق مطبا صناعيا بامتداد عـرض        
الطريق يفصل بينه وبين السيارة حوالى خمسون مترا تقريبا ، حيث تبين على يـسار               

 ماركـة  -ربع نقل حمراء اللون      -الطريق تواجد السيارة محل إطالق األعيرة النارية        
يوجد بمقدمتها دعامة حديدة وذات صندوق خلفى       ) ١٤ب/٧٨٩٨(نيسان تحمل لوحات    

ها األمامى والخلفى والجانبى األيسر ، ووجد آثار إلطـالق          جوتالحظ تهشم كامل بزجا   
أعيرة نارية بمقدمتها ، كما وجد ثقب دائرى بالضلفة اليمنى للصندوق الخلفى الخـاص          

آخر بالقائم األيمن للسيارة ، وثقبان بالباب األيمن وآخرين بالصندوق من الناحيـة           بها و 
اليسرى وثقبان بزجاج الجانب األيسر للصندوق ، كما تبين وجود عدة ثقوب بالزجـاج             
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، كمـا   بالفانوس األمامى األيـسر   األمامى والكابوت والرفرف األيمن للسيارة ، وكسر        
السيارة بمقعدى السائق مجاورة وبعجلة القيادة وبالبـاب        تالحظ آثار دماء بداخل كبينة      

خل وبالعتبة اليسرى للسيارة من الداخل أيضا ، وكذا بقايا آلثـار      ااأليمن للسيارة من الد   
تهشم الزجاج وجدت داخل السيارة وخارجها وبالصندوق الخلفى ، وقدم األهالى عـدد             

  .الواقعة اثنين وعشرون فارغ لطلقات نارى عثر عليها بمكان 
 : ثبت بمناظرة النيابة العامة لجثمان المجنى عليه اآلتى) ب(

وجود أثر إصابى بذراعه األيمن وأسفل منتصف البطن وآخر بوحشية الكتـف            
تقريبا واآلخر  )  سم ٢(األيمن أسفله جرحين دائريين أحدهما أسفل الساعد األيمن قطره          

جرح بمنتصف البطن أسـفل الـصدر       تقريبا وكذا   )  سم ٢(دائرى أعلى الساعد قطره     
أعلى حلمـة الـصدر مـن       )  سم ١٥( سم وجرح آخر بطول حوالى       ٢٥بطول حوالى   

يسر تبـين وجـود     الناحية اليمنى محيطًا بها تجمع دموى أخضر اللون ، وبالجانب األ          
  ) . سم٣(جرح أعلى الفخذ األيمن من الجانب األيمن لإلليه اليمنى بطول حوالى 

   :لصفة التشريحية الخاصة بتشريح جثمان المجنى عليهثبت بتقرير ا -ث 
أن إصاباته عبارة عن إصابة نارية بالذقن والخد األيـسر ، والكتـف والعـضد      

حد الـشظايا   األيمن ، وبخلفية ومقدم الساعد األيمن ، وبمقدم يمين الصدر ، ودخول أل            
ة ، وأن اإلصـابات     لي األيمن أقصى اإل   ذالنارية منطقة يمين البطن وبوحشية أعلى الفخ      

آنفة البيان تحدث من اإلصابة بمقذوف نارى مفرد مطلق من سالح نارى معد إلطالق              
المقذوفات المفردة يتعذر الجزم بعياره نظرا لعدم استقرار بعض المقـذوفات وانبعـاج             

طالق جـاوزت مـدى اإلطـالق       البعض اآلخر المستخرج من الجثة ، وأن مسافة اإل        
حو ثالثة أمثال ماسورة السالح من فوقة السالح المـستخدم ، وأن            القريب الذى يقدر بن   

الوفاة إصابية وتعزى إلى اإلصابات النارية الحيوية سالفة البيـان خاصـة الموجـودة              
بالبطن والمحدثة بتهتكات بكل من شريان األورطى بالبطن والوريد األجـوفى الـسفلى      

يمن واأليسر وما نتج عنها من نـزف        البنكرياس واألمعاء والشريان الكلوى األ    ووالكبد  
دموى جسيم بتجويف البطن أدى إلى الوفاة وهى جائزة الحدوث مـن مثـل التـصور             

ومـن مثـل مقـذوفات    ) سالح آلى(الوارد بمذكرة النيابة ومن مثل لسالح المشار عنه   
 بفحص حرز الطلقات البالغ عدده اثنين وعـشرون         إنهالفوارغ المرسلة من النيابة ، إذ       

مفروغ الكبـسولة   ) ٣٩×٧,٦٢(نه فارغ طلقة آلى نحاسى اللون عيار        أغ طلقة تبين    فار
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وأن إصابات المجنى عليه جائزة الحدوث من مثل المقذوفات الخاصـة لفـوارغ تلـك         
  .الطلقات 

أحمـد رمـضان    / كما ثبت بتقرير الطب الشرعى الخاص بالمجنى عليه        -ث  
ـ   :السيد   ابته بـالكتف األيمـن    بتوقيع الكشف الطبى الشرعى تبـين إص

وبالعين اليمنى نتج عنها نزف شديد بالعين اليمنى وهى جائزة الحـدوث            
  .وفقًا للتصوير الوارد باألوراق وبتاريخ معاصر للواقعة 

ثبت بتقرير اإلدارة العامة لتحقيق األدلة الجنائية بـشأن معاينـة مـسرح              -ج  
  :الواقعة

إلطالق أعيرة نارية أحـدثت بهـا       أن السيارة استقالل المجنى عليهما تعرضت       
خـل  احدهما دأالتلفيات المبينة بالتقرير ، وعثَر على عدد اثنين جزء من غالف نحاسى    

حوض السيارة بجوار البطارية والثانى من داخل المنطقة ما بـين الرفـرف األمـامى          
 األيسر والكارتيرة البالستيكية الخاصة به وتم رفعهما لفحصهما معمليا وبفحـص كـل            
منهما وجد عبارة عن جزء من غالف من النحاس خاص بطلقة نارية ويحمـل جـزء                

طالقهـا  إألثر انطباع خط ششخان مما يشير إلى أن الطلقة الخاصة به اسـتُخدم فـى                
 فنيا تحديد عيار وذاتية السالح المـستخدم فـى          رسالح نارى مششخن الماسورة ويتعذ    

فنية التى يعول عليها فى الفحص الفنى ، كمـا   إطالقه لعدم اكتماله واحتوائه العالمات ال     
أن بفحص عدد اثنين وعشرون ظرف فارغ تبين أن كل منهم مطرق الكبسولة وخاص              

اء رجزاء ميكانيكية متحركة وأنه بـإج    أبطلقة من الطلقات التى تستخدم سالح نارى ذو         
حركـة علـى    جزاء الميكانيكيـة المت   نة الميكروسكوبية آلثار انطباعات األ    رعملية المقا 

ـ    قاعدة كل من األظرف الفارغة تبين اتفاق اآل         يـدل علـى سـبق       اثار مع بعضها مم
ثـار  طالقهم جميعا باستخدام سالح نارى واحد من ذات العيار ، كما أنه بفحـص اآل              إ

ثار الدماء المرفوعة من على مقعـد سـائق         البيولوجية تبين تطابق البصمة الوراثية آل     
مجاور للسائق ومن على الباب األيمن للسيارة محل الحادث         السيارة ومن على المقعد ال    

أحمد حسين سيد أحمد حسن وتطابق البصمة       / ثية للمجنى عليه الرائد   ارمع البصمة الو  
ثار الدماء المرفوعة من على العتبة اليسرى لكبينة الـسيارة مـع البـصمة              الوراثية آل 

 وأن البـصمة الوراثيـة      أحمد رمضان السيد ،   / الوراثية للمصاب مساعد شرطة سرى    
ثار الدماء المرفوعة على مقود السيارة لخليط يتضمن البصمة الوراثية للمجنى عليـه         آل
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/ أحمد حسين سيد أحمد حسن والبصمة الوراثية للمصاب مساعد شرطة سـرى           / الرائد
  .أحمد رمضان السيد 

يد  عق -بهاء سعد محمد أبو الخير      /  واقعة الشروع فى قتل كل من الضابط       - ٦
أحمـد خالـد محمـد      / مدير إدارة تأمين الطرق بمديرية أمن دمياط ، المجند        / شرطة  

  . جنايات قسم دمياط الكلية ٢٠١٧ لسنة ٨٦٠٣موضوع القضية رقم 
ثبت من تقرير اإلدارة العامة لتحقيق األدلة الجنائية الخاصة بمعاينة مـسرح            ) أ(

  :الحادث 
م مطرق الكبسولة خاص بطلقـة       ظرف فارغ كل منه    ٢العثور على عدد    ) ١/أ(

طالقهم من  إ مم وسبق    ٣٩ × ٧,٦٢مما تستخدم على األسلحة النارية عيار       
  .سالح واحد 

 أظرف فارغة كل منهم مطرق الكبسولة خاص بطلقة مما تستخدم           ٤عدد  ) ٢/أ(
 مـم طويـل ومـن أجـزاء المقارنـة       ٩على األسـلحة الناريـة عيـار        

ن منهم  ياألظرف تبين أن كل اثن    بقاعة   الميكروسكوبية على األثار المنطبعة   
 .طلق من سالح مختلف من ذات العيار أ

ثـار  آ أجزاء غالف نحاسى كل منهم خاص بمقذوف تحمل جوانبه     ٥عدد  ) ٣/أ(
طالقـه باسـتخدام    إانطباع أجزاء من خطوط ششخان مما يشير إلى سبق          

  .سالح مشخنًا
ـ         ٤عدد  ) ٤/أ( ذوف طلقـة ممـا      طلقات أربع قلوب صلب كل منهم خاص بمق

 . مم ٣٩ × ٧,٦٢تستخدم على األسلحة النارية عيار 
 ظرف فارغ كل منهم مطرق الكبسولة خاص بطلقة مما تستخدم           ٢٢عدد  ) ٥/أ(

طالقهمـا باسـتخدام    إ مم وسـبق     ٣٩ × ٧,٦٢على األسلحة النارية عيار     
  .سالح واحد 

ممـا  عدد تسعة أظرف فارغة كل منهم مطرق الكبسولة خـاص بطلقـة            ) ٦/أ(
ـ        ٩تستخدم على األسلحة الناريـة       اء المقارنـة   ر مـم طويـل ومـن إج

  .طالقهم من سالحين من ذات العيار إالميكروسكوبية تبين 
 ثبت من التقارير الطبية الخاصة بتوقيع الكـشف الطبـى علـى المجنـى               )ب(

 :عليهما
 عبارة عـن    -بهاء سعد محمد أبو الخير      /  أن إصابة المجنى عليه    )١/ب(

  . مع تهتك بعضالت الساعد األيمن نتيجة تعرضه لطلق نارىجرح سطحى
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أحمد خالد محمد دسوقى عبـارة عـن كـسر          / أن إصابة المجنى عليه   ) ٢/ب(
مفتوح متفتت بعظمة الفخذ األيسر تحت مفصل الفخذ مع تهتك بعضالت           

جة مقذوف نارى استقر خلف جـدار الـبطن بمنطقـة           يالفخذ األيسر نت  
  . الساق اليسرى الحوض وجرح قطعى بسمانة

 -ضياء الدين عطية عبد الـسميع       /  واقعة الشروع فى قتل كل من الضابط       - ٧
يوسف سامى يوسف نوح موضوع القضية      / لواء شرطة بمديرية أمن الدقهلية ، المجند      

  : جنح طلخا ٢٠١٨ لسنة ١١٧٠رقم 
 :ثبت بمعاينة النيابة العامة لمسرح الواقعة ) أ(

راعة المتفرع من شارع العاهدة وهو شارع عرضـه         أنه يقع بشارع مدرسة الز    
ها الشاهد األول ، وهى سـيارة       لحوالى عشرة أمتار ، وتبين به السيارة التى كان يستق         

، وبمعاينتهـا   ) ٤٠٥بيجـو   (ماركة   ٥٧٥٨ /١٣ تابعة لوزارة الداخلية تحمل الرقم ب     
رة وأخرى بـالرفرف    تبين بها فتحتى دخول لعيارين ناريين بالباب األيمن الخلفى للسيا         

الخلفى ، يقابلهم فتحات خروج بالجانب األيسر للسيارة ، وقد تم العثور على قطعتـين               
  .معدنيتين نحاسيتين لمقذوفين ناريين داخل السيارة 

  :ة يثبت بتقرير اإلدارة العامة لتحقيق األدلة الجنائ) ب(
ـ           ) ١/ب( ة بيجـو   أن الحادث عبارة عن إطالق أعيرة نارية على سـيارة مارك

ـ  تحمل لوحات تسير معدنية ر     ٤٠٥ شـرطة قيـادة     ٥٧٥٨ /١٣م ب   ق
يوسف سامى يوسف نوح بجوار مدرسة الزراعة بشارع مدرسة         / المجند

ن غـالف نحاسـى مـستقران    يالزراعة بمدينة طلخا وعثر على عدد اثن     
بالمسند الخاص بالمقعد الخلفى للسيارة كل منهما خاص بمقذوف طلقـة           

جزاء من خطوط ششخان مما يشير إلى سبق إطالقهـا     نارية يحمل آثار أ   
من سالح نارى مششخن الماسورة ، وأن آثار الثقـوب الثابتـة بالجهـة       

لبة سـريعة   صاليمنى لها وحدثت نتيجة اختراق ومرور وارتطام أجسام         
اتخذ مسارا من خارج الـسيارة مـن الجهـة          " كمقذوفات نارية "الحركة  

  .تجاه مكان حدوثها اليمنى من الخلف إلى داخلها با
ن المعثور عليهما بمسرح الحادث كـل منهمـا         ين الفارغ يأن عدد الظرف  ) ٢/ب(

 مـم   ٣٩×٧,٦٢مطرق الكبسولة مما تستخدم على األسلحة النارية عيار         
  .استخدم فى إطالقهما سالح نارى واحد 
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ـ  واقعة قتل المجند عصام صبرى متولى والشروع فى ق         - ٨ ل أفـراد القـوة     ت
  : إدارى قسم ثاٍن الفيوم ٢٠١٧ لسنة ٣٠٢٤له موضوع القضية رقم المرافقة 
 بتشريح جثمان مجند الشرطة عـصام       ثبت بتقرير الصفة التشريحية الخاص    ) أ(

 دموية  ةصبرى متولى أن إصابته عبارة عن إصابة نارية بالبطن أحدثت أنزف          
 ة وتهتكات بأحشاء البطن وقد نتجت بمقذوف عيار نارى مفـرد ُأطلـق       رغزي

من سالح نارى معد إلطالق هذا النوع من الطلقات ومـن مـسافة إطـالق               
جاوزت مدى اإلطالق القريب باتجاه إطالق أساسى فى الوضع القائم والثابت           

وكـذا  . للجسم من األمام واليمين للخلف ولليسار بميل بسيط من أسفل ألعلى          
قد نتجـت   وجود إصابة نارية بالفخذ األيمن أحدثت تهتكات بعضالت الفخذ و         

مفرد ُأطلق من سالح نارى معد إلطالق هذا النوع مـن           نارى  بمقذوف عيار   
الطلقات ومن مسافة إطالق جاوزت مدى اإلطالق القريـب بإتجـاه إطـالق          
أساسى فى الوضع القائم والثابت للجسم من اليمين للسيار بميل بـسيط مـن              

وصوفة بـالبطن   أسفل ألعلى ، وتعزى وفاة المجنى عليه لإلصابة النارية الم         
 دمويـة غزيـرة بـالتجويف    ةوما أحدثته من تهتكات باألحشاء البطنية وأنزف    

موية والتنفسية ولم تفلح المحاوالت الطبيـة إلنقـاذه   دالبطنى وتوقف الدورة ال   
  .نظرا لجسامة اإلصابة واإلصابة بالفخذ األيمن كافية إلحداث وفاته 

  :دلة الجنائية ثبت بتقرير اإلدارة العامة لتحقيق األ) ب(
العثور بمحل الواقعة على عدد سبعة أظـرف فارغـة لطلقـات عيـار       ) ١/ب(

وكذا العثور على عدد أربعة أظـرف فارغـة لطلقـات           ) مم٣٩×٧,٦٢(
  . مم طويل ٩نارية عيار 

بمعاينة السيارة محل الحادث تبين وجود عدد ثالثة ثقوب نافذة بالبـاب            ) ٢/ب(
فى وبابه الخلفى وهى آثـار ناتجـة عـن        األيمن للكابينة والصندوق الخل   

  .أجسام صلبة ذات سرعة عالية الحركة كمقذوفات األسلحة النارية 
 واقعة قتل المجنى عليهما محمد أحمد مصطفى نوفل ، محمد فؤاد خطـاب           - ٩

بعبوة مفرقعة بمحيط مركز تدريب الشرطة بمركز طنطـا موضـوع القـضية رقـم               
  : جنح مركز طنطا ٢٠١٧ لسنة ١١٥٤٢
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  : ثبت بتقرير الصفة التشريحية - ١
أن وفاة محمد أحمد مصطفى نوفل تعزى إلى إصـابات تهتكيـة انفجاريـة              ) أ(

 بالمخ وتـأثر    ةبالرأس وما أحدثته من كسور بعظام الجمجمة وتهتك وأنزف        
مباشر بالمراكز الحيوية بالمخ وهبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية انتهى          

ابات حيوية حديثة نتجت من وجـود المتـوفى فـى         بالوفاة، وأن تلك اإلص   
مسار موجة انفجارية وتطاير لشظايا نتيجة انفجـار مـواد متفجـرة ذات             

  .سرعة عالية 
أن وفاة محمد فؤاد خطاب تعزى إلى إصابات تهتكية انفجارية بالرأس وما            ) ب(

أحدثته من كسور بعظام الجمجمة وتهتك وأنزفـه بـالمخ وتـأثر مباشـر              
لحيوية بالمخ انتهى بالوفاة ، وأن تلك اإلصابات حيويـة حديثـة            بالمراكز ا 

نتجت من وجود المتوفى فى مسار موجة انفجارية وتطاير لشظايا نتيجـة            
  .انفجار مواد متفجرة ذات سرعة عالية 

/  واقعة استهداف الكول األمنى بمنطقة جسر السويس ومقتـل المـواطن           - ١٠
  : جنح عين شمس ٢٠١٦ لسنة ٢٥٠٢٤قم عيد راغب عبد السميع موضوع القضية ر

 أن موقع االنفجار يقع بشارع جـسر        ثبت من معاينة النيابة لمسرح الحادث     ) أ(
السويس بالقرب من منطقة الجراج ، وأن الحادث قد خلف تلفيات بمدرعة             

وكذا سـيارة بيـضاء     ) ٧٢٦٣ / ١٣ب  (الشرطة حاملة اللوحات الرقمية     
  ) .١٩٢ر م ق (اللون حاملة اللوحات الرقمية 

  :ثبت من تقرير اإلدارة العامة لتحقيق األدلة الجنائية ) ب(
أن الحادث عبارة عن تفجير عبوة مفرقعة مشكلة محليا من حاوية معدنيـة             

 كجم من مخلوط مفرقع يتكون أساسا من مادة نترات          ٥تحتوى على حوالى    
 وزيـر   وهى أحد المخاليط المفرقعة المنصوص عليهـا بقـرار        (األمونيوم  

 بشأن المـواد التـى تعتبـر فـى حكـم            ٢٠٠٧ لسنة   ٢٢٢٥الداخلية رقم   
"  كـس إر دى   أ"، باإلضافة إلى كمية من مـادة        )٧٨(المفرقعات بالبند رقم    

بنفس القـرار ، والتـى      ) ٥٠(د رقم   نبشديدة االنفجار المنصوص عليها بال    
 انبميـد ) نيوجرسـى (سمنتى  أكانت موضوعة أعلى كومة رمال مالصقة لحاجز        

نفاق م من سور صاج خاص بأعمال مترو األ       ٩,٥كريم على مسافة حوالى     
 بشارع جسر السويس باالتجاه القادم من جراج هيئة النقل العام إلى ميدان كـريم             
بمنطقة العرب دائرة قسم عين شمس ، وتم تفجيرها كهربيا أثناء سير قول             

كانـا  مما أدى لوفاة شـخص وإصـابة آخـر          ) عدد ثالث سيارات  (منى  أ
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يستقالن عربة كارو تصادف تواجدهما بمنطقة الحـادث باإلضـافة إلـى            
  .تلفيات بمدرعة تابعة لقوات األمن المركزى 

  عيـد راغـب    / ثبت من تقرير الصفة التشريحية أن وفاة المجنـى عليـه          ) ج(
تعزى إلى إصابات ذات طبيعة انفجارية تمثلت فى جـروح          : عبد السميع   

يمنى والصدر والظهر وما صاحبهم مـن حـدوث         تهتكية بالوجه والعين ال   
دت إلى الوفاة ، وأن تلـك  أتهتك بالرئتين ومانتج عن ذلك من صدمة نزفية   

  .اإلصابات جائز ، الحدوث من انفجار عبوة ناسفة 
سـالم عيـد    إثبت من التقرير الطبى الصادر عن مستشفى الشرطة إصابة          ) د(

منى ، وجرح قطعى بخلفية     محمود شعبان بجرح قطعى بالرأس والجبهة الي      
  .الكتف األيمن 

 واقعة الشروع فى قتل أفراد المرور األمنى بعبوة مفرقعة بمنطقة بهتـيم             - ١١
 إدارى قـسم ثـاٍن   ٢٠١٧ لـسنة    ٣٠٣١ية رقم   ـوع القض ـة القليوبية بموض  ـمحافظ

  .شبرا الخيمة 
 :اآلتى  ة قسم المفرقعاتي ثبت بتقرير اإلدارة العامة لتحقيق األدلة الجنائ-

أنه بإجراء المعاينة الفنية لمحل الحادث تبين أنه نجم عن انفجار عبوة مفرقعة محليـة               
 لتـر تحتـوى علـى       ٢الصنع مكونة من حاوية معدنية عبارة عن أسطوانة غاز سعة           

 - كجم من مخلوط مفرقع يتكون بصفة رئيسية من مـادة نتـرات األمنيـوم             ٢حوالى  
 لـسنة   ٢٢٢٥نصوص عليها بقرار وزير الداخلية رقم       وهى أحد المخاليط المفرقعة الم    

 وذلك باإلضـافة إلـى      - ٧٩ بشأن المواد التى تعتبر فى حكم المفرقعات بالبند          ٢٠٠٧
والتى استخدمت كشظايا إلحداث إصابات وتلفيات بحيز االنفجـار ؛          " بلى"قطع معدنية   

ين الطريـق   سمنتى على يم  أوأن تلك العبوة قد وضعت أعلى كومة رمال خلف حاجز           
الدائرى المار بمنطقة بهتيم فى اتجاهه نحو الجيزة ، والتى تم تفجيرها حال سير قـوة                

ى إلى تلفيات بـسيارة     ، مما أد  "  الطريق الدائرى  -خدمة القطاع األول    "المرور األمنى   
  . شرطة ١١ب  / ٢٤٥٨ يةمالشرطة الرق
ـ             - ١٢ وة مفرقعـة    واقعة الشروع فى قتل أفراد قسم ثاٍن شـرطة الرمـل بعب

 : إدارى قسم الرمل ثاٍن محافظة اإلسكندرية ٢٠١٧ لسنة ٢٢٩٠موضوع القضية رقم 
 :ة ي ثبت من تقرير اإلدارة العامة لمصلحة تحقيق األدلة الجنائ-
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أن العبوة المفرقعة المضبوطة عثر عليها بجانب سور الشركة العربيـة للغـزل           
المنـصوص عليهـا بقـرار    "عبئة بمادة  محلية التشكيل م عبوةوالنسيج دائرة القسم هى 

ـ  بال٢٠٠٧  لـسنة ٢٢٢٥، رقـم  "  الهيكسوجين المفرقعةRDXوزير الداخلية     )٥٠(د رقـم  بن
، باإلضافة إلى مفجر يحتوى على خليط من مـادتى فليمنـات            " بشأن المواد المفرقعة  "

أن بش) "٢ ،   ١(الزئبق وأزيد الرصاص المنصوص عليهما بذات القرار بالبندين رقمى          
، ويتم تفجيرها كهربائيا عن بعد باسـتخدام دائـرة اسـتقبال إشـارة              " المواد المفرقعة 

مة المقطع تستخدم كـشظايا بغـرض إحـداث         ظالسلكية باإلضافة إلى قطع معدنية منت     
  .نفجار إصابات وتلفيات بحيز اال

وحيث أن الوقائع على النحو السالف سرده تشكل الجنايـات والجـنح المـؤثم              
ــالمواد   ،١٩ ، ١٥ ، ١٣ ، ٢ ، ١  /١٢ ، ١٠ ، ٩ ، ٧ ، ٦ ، ٥ ، ٣ ، ٢ ، ١ بــ

٣٩ ،   ٣٧ ،   ٣٤ ،   ٣٠ ،   ٣١ ،   ٢٩/١ ،   ٢٨/١ ،   ٢٧/١ ،   ٢٦/١ ،   ٢٥ ،   ٢ ،٢١/١  ، 
، ) أ/ ( ثانيـا  ٢ب ، والمواد رها بشأن مكافحة اإل   ٢٠١٥ لسنة   ٩٤ من القانون رقم     ٥١
ــررا ٨٦ ، ٤١/١ ، ٤٠  ١٠٢، ) ج (١٠٢، ) ب (١٠٢، ) أ (١٠٢ ، ٩٠، ) د( مكـ

 ٣٦١أوالً ، ثالثًـا ،   / ٣١٥ ، ٢٣٥ ، ٣,٢ /٢٣٤ ،   ٢٣١ ،   ٢٣٠،  ) ـه (١٠٢،  ) د(
 مـن   ٣٠/١ ،   ٦ ، ٤ ،٣ ،١  /٢٦ ،   ٦ ،   ٢ ،   ١/١من قانون العقوبـات ، والمـواد        

 لـسنة   ١٠١ و ١٩٧٨ لـسنة    ٢٦ المعدل بالقوانين أرقام     ١٩٥٤ لسنة   ٣٩٤القانون رقم   
) ٢( ، والجـدول رقـم   ٢٠١٢ لسنة ٦ و١٩٩٢ لسنة ٩٧ و ١٩٨١ لسنة   ١٦٥ و ١٩٨٠

) ٣(من القسم الثـانى مـن الجـدول رقـم      ) ب(و  ) أ(الملحق بالقانون األول والبندين     
مـن قـرار   ) ٧٩ ، ٧٨ ، ٦٠ ، ٥٠ ، ٢ ، ١(البنود أرقـام  والملحق بالقانون األول ،    

 تعتبر فـى     بإعادة حصر المواد المفرقعة والتى     ٢٠٠٧ لسنة   ٢٢٢٥وزير الداخلية رقم    
 ١٩٧٦ لسنة   ٦٨٦ ، من قرار رئيس الجمهورية       ٤ ،   ٢ ،   ١حكم المفرقعات ، والمواد     

 ١١٦ ،   ٢، والمواد   د الجنوبية للجمهورية  بشأن تأمين المنطقة العسكرية المتاخمة للحدو     
 لـسنة   ١٢٦ والمعدل بالقـانون رقـم       ١٩٩٦ لسنة   ١٢ من القانون رقم     ١٢٢مكررا ،   

  . بشأن الطفل ٢٠٠٨
 تأشر من السيد المستشار النائب العـام بعـرض طلـب            ٣٠/٥/٢٠١٨ريخ  وبتا

بيـة  رهادراج األسماء والكيانات اإل   إاالدراج على محكمة الجنايات المختصة للنظر فى        
  .ن يبيرهابية واإلرهاالمبينة بمذكرة النيابة العامة على قوائم الكيانات اإل
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لعامة فى هـذا الـشأن       تم عرض الطلب ومذكرة النيابة ا      ١٠/٦/٢٠١٨وبجلسة  
على المحكمة لنظره وطلب السيد رئيس نيابة أمن الدولة العليا الحاضر بالجلسة تأييـد              

  .ين أو دفاعهم يبرهاالطلب ولم يحضر أحد من المطلوب إدراجهم على قوائم اإل
وترتيبا على ما تقدم وبناء على ما عرض على المحكمة بمذكرة النيابة العامـة              

ليها المحكمة  إحريات التى أجراها قطاع األمن الوطنى والتى اطمأنت         والتى تضمنت الت  
ـ           إ  لذ جاءت صريحة وواضحة وتضمنت أسماء المتهمين كامالً والتكليفات الصادرة لك

بية وأخذا بمـا قـرره المتهمـون بالتحقيقـات مـن          رهارهم من العمليات اإل   ومنهم ود 
ه من واقعات القتل العمـد      وا نفذ  المسلمين وخالياها وم   خوانفات بشأن جماعة اإل   ااعتر

اط ببى باسـتهدافهم لـض    إرهاصرار والترصد والشروع فيه تنفيذًا لغرض       مع سبق اإل  
وأفراد الشرطة ورصد السيد رئيس الجمهورية حال تردده على مقـر تـابع لرئاسـة               

ستهداف وزير التموين والتجـارة الداخليـة       االجمهورية بمحافظة اإلسكندرية ومحاولة     
سيوط وبنى سويف بعبوات مفرقعة وتفجير أبراج الكهرباء وتفجيـر مركـز            ومحافظ أ 

التدريب الخاص بشرطة بمدينة طنطا بعبوة مفرقعة ومحاولة تفجير األقسام الـشرطية            
ت بها النيابـة    ثبت بالمعاينة التصورية التى قام    رتكاب كل منها وكذا ما      اوالغرض من   

نظيمية من أوراق ومـستندات وكـذا مـا         وكذا ما أسفر عنه ضبط بالمقرات الت      العامة  
ضبط من أسلحة وذخائر ومفرقعات وما أسفر عنه الفحص الفنى لتلـك المـضبوطات              

وهى جميعا أدلة واضحة وصـريحة      . مة  ضوكذا ما ثبت من اطالع على القضايا المن       
ـ إلوب  ـيعا المط ـام قبل المتهمين جم   ـوت االته ـعلى ثب  ـ    ـدراجه ة ـم علـى قائم

  .هابيةرالكيانات اإل
 فى شأن تنظيم قـوائم      ٢٠١٥ لسنة   ٨ من القانون    ٣وطبقًا لما ورد بنص المادة      

 من أن طلب اإلدراج     ٢٠١٧ لسنة   ١١ن والمعدل بالقانون    يبيرهابية واإل رهاالكيانات اإل 
ـ   ـات والمس ـامة يكون مشفوعا بتحقيق   ـابة الع ـدم من الني  ـالمق ريات ـتندات أو التح

  .ا الطلب  لهذةأو المعلومات المؤيد
شترطه المـشرع لقبولـه والقـضاء    افقد توافرت فى الطلب المعروض كافة ما      

  .بطلبات النيابة العامة 
وترتيبا على ما تقدم فقد وقر فى يقين المحكمة على وجـه القطـع واليقـين أن                

 ومجموعاتها المسلحة المسمى حركة حسم ولـواء الثـورة تعـد مـن           خوانجماعة اإل 
دراجها بقائمة  إمما يتعين معه    .  لتأسيسها على خالف أحكام القانون       بيةرهاالكيانات اإل 
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 ٨بية المنصوص عليها بالفقرة األولى من المادة الثانيـة مـن القـانون           رهاالكيانات اإل 
ن كمـا يتعـين     يبيرهـا اإلوبية  رها الصادر بشأن تنظيم قوائم الكيانات اإل      ٢٠١٥لسنة  

ن يبيرهـا لمقدم من النيابة العامة على قائمة اإل      دراج المتهمين الوارد أسمائهم بالطلب ا     إ
  .المنصوص عليها بالفقرتين الثانية والثالثة من المادة الثانية من القانون المشار إليه 

  فلهذه األسباب
 ٢٠١٥ لـسنة    ٨ من القانون    ٧ ،   ٥ ،   ٤ ،   ٣ ،   ٢ ،   ١بعد االطالع على المواد     
   ٢٠١٧ لسنة ١١ن والمعدل بالقانون يبيرهابية واإلرهافى شأن تنظيم قوائم الكيانات اإل

  :قررت المحكمة 
حـسم  بحركتى   ومجموعتيها المسلحتين المسماتين     خوانإدراج جماعة اإل   : أوالً

 ٤٢٠بية على ذمة القـضية رقـم        رهايتين على قوائم الكيانات اإل    خوانولواء الثورة اإل  
  . حصر أمن دولة عليا ٢٠١٧لسنة 

ية ـ على ذمة القـض    ينبيرها التالية على قائمة اإل    إدراج أسماء المتهمين   : ثانيا
  . حصر أمن دولة عليا ٢٠١٧ ، لسنة ٤٢٠رقم 

  . يحى السيد إبراهيم محمد موسى - ١
  . محمود محمد فتحى بدر - ٢
  . أحمد محمد عبد الرحمن عبد الهادى - ٣
  . على السيد أحمد محمد بطيخ - ٤
  . محمد جمال أحمد حشمت عبد الحميد - ٥
  . عالء على على محمد السماحى - ٦
  . أشرف فتحى رشاد أبو دبش - ٧
  . أحمد عاطف عثمان عمار - ٨
  . مجدى مصلح إسماعيل شلش - ٩

  . محمود غريب محمود قاسم - ١٠
  . أحمد مصطفى السيد مصطفى خليل - ١١
  . أحمد محمد محمد إبراهيم السمالوى - ١٢
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  . محمد مجدى إسماعيل حسن - ١٣
  .بد العاطى الحمادى على شمس  محمد ع- ١٤
  . عادل جمعة صالح محمد الجزار - ١٥
  . رفعت رفعت محمد العزبى أبو غزالة - ١٦
  . أحمد زكريا فهمى على الشيوخى - ١٧
  . حسن حسن خالد الزيات - ١٨
  . محمد حماد عبد الغنى سليم - ١٩
  . عبد الرحمن محمد السيد النيلى - ٢٠
  .الشيوخى  معاذ زكريا فهمى على - ٢١
  . بالل عاطف خالد الزيات - ٢٢
  . عبد الرحمن العربى سادات أبو جاللة - ٢٣
  . محمد حسان السيد الفار - ٢٤
  . خالد فتحى فتحى عوض - ٢٥
  . عبد الرحمن ياسر نجيب داوود - ٢٦
  . عاصم أحمد أحمد أبو عيطة - ٢٧
  . زكريا فهمى على الشويخى - ٢٨
  .ر عبد الباسط  شكرى نصر محمد عبد الب- ٢٩
  . ياسر إبراهيم إبراهيم القفاص - ٣٠
  . هشام محمد عبد الرازق إبراهيم - ٣١
  . أحمد عبد العظيم الدمليجى - ٣٢
  . عبد المالك قاسم محمد آدم - ٣٣
  . صبرى على على البوهى - ٣٤
  . عاشور حلمى محمد الصياد - ٣٥
  . عبد التواب خليفة محمد خضر - ٣٦
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  .عود على عمار  محمد على مس- ٣٧
  . محمد على رشدى حامد - ٣٨
  . مصطفى عبد التواب أمين عبد الباقى - ٣٩
  . محمود أحمد عبد الحميد متولى - ٤٠
  . عبد الرحمن كمال عوض عبد اهللا - ٤١
  . وائل أبو النصر محمد ضوى - ٤٢
  . عالم عالم عباس السبع - ٤٣
  . نجم الدين عاطف محمود عبد الفتاح عياد - ٤٤
  . محمد الخضر محمد أحمد عاصى - ٤٥
  . محمد عبد السميع على أبو العيلة - ٤٦
  . إسالم محمد طلبة بدوى - ٤٧
  . عالء إبراهيم محمد الصياد - ٤٨
  . أحمد عاشور حلمى الصياد - ٤٩
  . على إبراهيم محمد الصياد - ٥٠
  . فائز أحمد إبراهيم أحمد مقلد - ٥١
  .البسطويسى  أبو حفص البسطويسى الخضرى - ٥٢
  . محمد رضا إبراهيم المتولى خضر - ٥٣
  . عمار على إبراهيم رسالن - ٥٤
  . مصطفى محمد عبد الباقى محمد - ٥٥
  . عبد الرحمن خالد محمد محمود على البكرى - ٥٦
  . شريف سعد مسعد أبو محمود - ٥٧
  . محمود محمد على عبد السالم - ٥٨
  . حسين أحمد عبد اهللا إبراهيم - ٥٩
  . عمر ثروت محمد البكرى سليمان - ٦٠
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  . محمد محمد أحمد إسماعيل أبو شقام - ٦١
 . أحمد عبد اهللا زكى عبد اهللا سالمة - ٦٢
  . أسامة سمير على إبراهيم - ٦٣
  . حسام السيد السيد عبد المنعم خليفة - ٦٤
  . محمد سند الصادق محمد العايش - ٦٥
  . بخيت  محمد أحمد عبد الرحيم محمد حسانين- ٦٦
  . طارق عبد الوهاب أحمد فراج - ٦٧
  . أحمد عطية عبد الواحد على - ٦٨
  . محمد مجدى عبد الكريم جاد - ٦٩
  . إسماعيل أحمد عبد العزيز خطاب - ٧٠
  . حسام أحمد درويش متولى - ٧١
  . أسامة حسن عيسى أنور عيسى - ٧٢
  . خالد جالل أحمد عمر النقيش - ٧٣
  .لسيد حجى  جبر السيد محمد ا- ٧٤
  . شريف عبد الخالق رفاعى أحمد - ٧٥
  . محمد سعيد أحمد عبد المقصود - ٧٦
  . أحمد على عبد ربه عيسوى - ٧٧
  . أحمد سامى عبد الحميد عبد العال - ٧٨
  . مروان عالء سعد إبراهيم حسونة - ٧٩
  . يحى زكريا فهمى عطا - ٨٠
  . على سامى فهيم الفار - ٨١
  . محمد سالم  محمد مصطفى محمد- ٨٢
  . عبد اهللا السيد سليمان الصواف - ٨٣
  . أحمد جمال أحمد محمود - ٨٤
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  . محمد مجدى عبد الصادق زكى - ٨٥
  . عبد العزيز عيسى عبد العزير عيسى شلفوطة - ٨٦
  . أحمد إبراهيم عبد الغنى عبد اللطيف - ٨٧
  . محمد الهادى عوض غريب - ٨٨
  . أشرف محمد على البياع - ٨٩
  . عماد حمدى مندى محمد - ٩٠
  . أيمن محمد عبد المنعم محمد السبيعى - ٩١
  . عاطف خالد حسن خالد الزيات - ٩٢
  . عيد طه على حسين - ٩٣
  . محمد رجب محمد محمود - ٩٤
  . عاصم عبد المطلب بشير عيسى عثمان - ٩٥
  . عمرو دياب عبد الباقى نصر حسان - ٩٦
  . محمود فاروق أحمد عبد المجيد - ٩٧
  . إسالم موسى عبد الوهاب سيف - ٩٨
  . إسماعيل مصطفى على بهنسى - ٩٩

  . أحمد محمد عبد التواب ناصر - ١٠٠
  . أحمد عبد اهللا إبراهيم سلومة - ١٠١
  . عبد اهللا محمد إسماعيل عياد - ١٠٢
  . محمد أيمن رشدى عبد الغنى - ١٠٣
  . محمد فتحى محمد عبد العزيز هدهد - ١٠٤
  .د الراضى رمزى محمد النمر  محمد عب- ١٠٥
  . حذيفة الشحات محمد مصطفى - ١٠٦
  . أنس الشحات محمد مصطفى - ١٠٧
  . خبيب الشحات محمد مصطفى - ١٠٨
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  . أحمد رفعت أحمد صدقى محمد - ١٠٩
  . محمود بدوى محمود خليل - ١١٠
  . إبراهيم رضا إبراهيم المتولى خضر - ١١١
  . يوسف محمود عطية البدرى - ١١٢
  . محمد حسين يوسف على عبد العاطى - ١١٣
  . سليمان عبد الواحد د محمد عبد الواح- ١١٤
  . عبد الواحد سليمان عبد الواحد سليمان - ١١٥
  . إسالم سعيد فاروق أحمد راضوان - ١١٦
  . عمار عبد الرحمن محمد عبد البارى ملش - ١١٧
  . حسين محمد يسر إبراهيم السيد أبو الليف - ١١٨
  .ه معوض طه عوض دويدار  ط- ١١٩
  . صالح خيرت مصلح إسماعيل شلش - ١٢٠
  . محمود محمد محمد السرياقوسى - ١٢١
  . مصطفى محسن محمد السيد الدهشماوى - ١٢٢
  . محمود رجب خميس الحجار - ١٢٣
  . محمد عبد الحفيظ على عبد الحفيظ - ١٢٤
  . عبد العليم محمود عبد العليم مرزوق أبو سنة - ١٢٥
  . على محمود إبراهيم محمود - ١٢٦
  . محمد المتولى عوض المتولى شريف - ١٢٧
  . محمد سعيد بدوى عبد المجيد راضى - ١٢٨
  . أحمد رزق محمد أحمد عطية - ١٢٩
  . محمد جمال محمد عبد المجيد على - ١٣٠
  .د أحمد حسن و أحمد ياسر محم- ١٣١
  . محمد فايز كمال عبد القوى - ١٣٢



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠١٨ سنة یونیة ٢٠ فى )تابع( ١٣٩ العدد – الوقائع المصریة

 

١٩٨

  . عبد العاطى مسعود  محمد جمال- ١٣٣
  . مصطفى فهمى رجب محمد غنيم - ١٣٤
  . محمود حامد عبد العزيز إبراهيم توبة - ١٣٥
  . شريف رشاد عبد ربه األخرس عيسوى - ١٣٦
  . إبراهيم أحمد محمود عبد ربه - ١٣٧
  . بالل محمدين محمد أحمد السيد - ١٣٨
  . محمود هالل المتولى عبد المجيد خاطر - ١٣٩
  .حمد عبد العظيم عبد العظيم جاد  أ- ١٤٠
  . عمرو فتح اهللا عبد الفتاح غنيم - ١٤١
  . حسن على السيد حسنين - ١٤٢
  . عمار محمد إبراهيم محمد على بيومى - ١٤٣
  . أحمد محمد إمام جاد نجم - ١٤٤
  . محمد عبد الحفيظ أحمد حسين - ١٤٥
  . على محمود محمد عبد الونيس - ١٤٦
  .لى أحمد السويفى  محمد أسامة ع- ١٤٧
  . محمد حسين سيد فرج حجاب - ١٤٨
  . عمرو أحمد محمد فؤاد - ١٤٩
  . أحمد سعد إسماعيل أحمد الشيمى - ١٥٠
  . أحمد عبد اهللا إبراهيم عبد الحفيظ - ١٥١
  . عبد الوهاب محمد عبد الوهاب المرسى نور - ١٥٢
  . أنس ممدوح شوقى محمد - ١٥٣
  .ل الدين  إبراهيم وجيه محمد جما- ١٥٤
  . سعد قبالن ء محمود محمد هانى- ١٥٥
  . سمير السيد رشاد محمد الشامى - ١٥٦
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  . كريم عوض سعد عوض الحداد - ١٥٧
  . مصطفى محمود فتحى عبد الرؤوف مقلد - ١٥٨
  . مصطفى محمد عبد النعيم درويش - ١٥٩
  . عبد المنعم السيد عبد المنعم سليمان قارة - ١٦٠
  .معة السيد عطية المسيدى  عبد العزيز ج- ١٦١
  . بسام شحات محمد محمد العباسى - ١٦٢
  . على عباس البسيونى الموجى - ١٦٣
  . رمضان فتحى عبد المقصود السيد مرجان - ١٦٤
  . طارق رفعت عكاشة محمد - ١٦٥
  . عبد الرحمن أحمد عبادى أحمد - ١٦٦
  . عبد الرحمن محمد رشيدى عبد العزيز - ١٦٧
  .ح محمد رشاد مهدى  وليد فصي- ١٦٨
  . بالل محمد بكرى محمد يوسف - ١٦٩
  . يوسف محمد محمد السيد زهيرى - ١٧٠
  . محمد أبو رواش محمد الدعوشى - ١٧١
  . عبد الرحمن على فهمى محمد النزهى - ١٧٢
  . عبد الرحمن صابر عوض بالل - ١٧٣
  . إبراهيم محمد مختار عبد الباسط - ١٧٤
  .احد محمد  محمد محمد عبد الو- ١٧٥
  . حامد محمد حامد محمود حسان - ١٧٦
  . أحمد جمال عبد اللطيف محمد قابيل - ١٧٧
  . صهيب عالء الدين عبد المنعم صالح عبد اللطيف - ١٧٨
  . عصام حلمى محمد عبد السالم تليمة - ١٧٩
  . أشرف محمد عبد الحليم أحمد عبد الغفار - ١٨٠
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  .ار  أمير محمد بسام محمد يوسف النج- ١٨١
  . حسام محمد إبراهيم محمد العدل - ١٨٢
  . أحمد البيالى عبد البارى على - ١٨٣
  . عباس قبارى محمد الرشيدى - ١٨٤
  . عزالدين محمد محمد عبد الحليم دويدار - ١٨٥
  . نادى عبده حسين فرج عطية - ١٨٦
  . عبد الرحمن نجم محمد صادق - ١٨٧
  . النبتيتى  صالح الدين محمد محمد عبد الحميد- ١٨٨
  . محمد محمود السيد أبو زيد - ١٨٩
  . نصر ماهر عمر شنن - ١٩٠
  . إبراهيم حمودة إبراهيم سليم عودة - ١٩١
  . محمد فرج عبد الدايم يوسف طعيمة - ١٩٢
  . ياسر حمودة إبراهيم سليم عودة - ١٩٣
  . خالد طارق رضوان مصطفى القاضى - ١٩٤
  . محمود فتحى محمود عبد الصمد - ١٩٥
  . عمار خالد رشاد زهران المغازى - ١٩٦
  . عمار محمد رضا عبد المنعم سالمة يوسف زغلة - ١٩٧
  . أحمد رمضان عبد الحميد على إبراهيم - ١٩٨
  . محمد إبراهيم سيد ياسين - ١٩٩
  . محمد حفنى لطفى على قطب - ٢٠٠
  . إسالم حفنى لطفى على قطب - ٢٠١
   . حسين إبراهيم محمد سيد أحمد- ٢٠٢
  . على أنور على فرج خضر - ٢٠٣
  . محمد يحى السيد هندى - ٢٠٤
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  . خالد محمد محمد إبراهيم حمودة - ٢٠٥
  . أيمن محمد مصطفى إبراهيم - ٢٠٦
  . محمد فايق حفنى عبده إمام - ٢٠٧
  . أسامة قرنى أحمد حسن محمد - ٢٠٨
  . عمرو نادى عبده حسين - ٢٠٩
  . محمود عبيد محمد عبيد - ٢١٠
  . ثروت شعبان ربيع رحيمة - ٢١١
  . محمد عبد التواب محمد أبو بكر - ٢١٢
  . محمود أحمد محمد عبد المنعم - ٢١٣
  . أحمد جابر حسن جابر - ٢١٤
  . عبد اهللا عوض عبد القوى معوض - ٢١٥
  . سامح محمد جمعة حسين - ٢١٦
  . عمار ياسر عبد التواب عبد البارى - ٢١٧
   . مصطفى جمعة حسين بيومى- ٢١٨
  . عمر أبو بكر محمد عبد الواحد - ٢١٩
  . عبد التواب ربيع عوض عمار - ٢٢٠
  . محمد مصطفى قرنى صديق - ٢٢١
  . أحمد جمال على عبد المحسن - ٢٢٢
  . أحمد عبد السميع عبد الفتاح عبد الرازق - ٢٢٣
  . عبد الغنى محمد عطية صقر - ٢٢٤
  . الهيثم سمير فؤاد عبد المجيد - ٢٢٥
  .اذ جابر رضوان مرسى  مع- ٢٢٦
  . عبد المنعم أحمد عبد المنعم فرج محمد - ٢٢٧
  . مصعب كمال نجيب خالد - ٢٢٨
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  . محمد على رشاد أبو حسين - ٢٢٩
  . أسامة صالح محمد محمد سالم خطاب - ٢٣٠
  . أنس صبحى سيد إسماعيل - ٢٣١
  . معاذ حسين عبد المؤمن عبد الغفار يوسف - ٢٣٢
  .عمر حربية /  وشهرته-حمد  عمر خالد طه أ- ٢٣٣
  . أسامة سعد فتح اهللا الحداد - ٢٣٤
  . عبد الرحمن كمال عبد العزيز محمود - ٢٣٥
  . عبد الرحمن محمد أحمد السيد أحمد - ٢٣٦
  . عالء محمود محمد إسماعيل أحمد - ٢٣٧
  . محمد عادل عبد الحفيظ محمود وهدان - ٢٣٨
   . عمر محمد مصطفى السيد عبد الحميد- ٢٣٩
  . محمد مجدى كامل النجار - ٢٤٠
  . محمد عبد الرحمن إبراهيم رزق قرطم - ٢٤١
  . إبراهيم طارق عماد نصر الدين - ٢٤٢
  . أحمد السيد البسطويسى إبراهيم - ٢٤٣
  . أحمد محمود يوسف الزفتاوى - ٢٤٤
  . بالل محمد عبد اهللا السباعى - ٢٤٥
  . محمد محمد الهادى أحمد بدر - ٢٤٦
  .حمد عبد ربه عبد الحليم عبد ربه خليفة  م- ٢٤٧
  . مصطفى نبيه عباس محمد السمراوى - ٢٤٨
  . أنس محمد صابر أبو زيد عزب - ٢٤٩
  . تامر السيد شفيق على - ٢٥٠
  . حسام عبد العظيم إبراهيم شريف - ٢٥١
  . عبد الرحمن مبروك أحمد مبارك - ٢٥٢
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  . عثمان أحمد نصر نصر - ٢٥٣
  .بكر فايد  محمد السيد - ٢٥٤
  . على عبد القادر على عبد القادر - ٢٥٥
  . محمد عبد الرحمن حسان أبو عامر - ٢٥٦
  . صديق على صديق مفتاح - ٢٥٧
  . أحمد حمدى أحمد حسين - ٢٥٨
  . محمد عمر على يحيى - ٢٥٩
  . أحمد رمضان السيد محمد - ٢٦٠
  . عالء الدين عبد التواب حسين عبد الغنى - ٢٦١
  .محمد رزق محمود  محمود - ٢٦٢
  . عبد الباسط عبد الفتاح محمد أحمد سالم - ٢٦٣
  . عمر زكريا عبد الحميد السيد أحمد - ٢٦٤
  . حسن رمضان أحمد عبد الرحيم - ٢٦٥
  . رجب عبده عبده مغربى - ٢٦٦
  . السعيد إبراهيم أحمد إبراهيم - ٢٦٧
  . أحمد محمد السيد محمود أحمد - ٢٦٨
  .إبراهيم السيد أبو الليف  إسالم محمد يسر - ٢٦٩
  . حسين فهمى ربيع محمد إبراهيم يونس - ٢٧٠
  . أحمد محمود محمد محمد عرفات - ٢٧١
  .محمود عطا على المتولى  - ٢٧٢

 من تاريخ صدور هذا القرار مع ما يترتب على ذلك مـن   أوذلك لمدة خمس سنوات تبد    
ـ  ٢٠١٥ لسنة   ٨ من القانون رقم     ٧ادة  ــثار طبقًا لنص الم   آ  ١١دل بالقـانون    ـ المع

   ٢٠١٧لسنة 
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  رئيس مجلس اإلدارة
 

  ٢٠١٨ لسنة ٢٦٨رقم اإليداع بدار الكتب 
١٣٠٩ - ١٩/٧/٢٠١٨ - ٢٠١٧/ ٢٦٢٣٠  
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  باسم الشعب
  حمكمة جنايات القاهرة

  الدائرة السادسة شمال
» رئيس االستئناف «خليل عمر عبد العزيز     / المشكلة علنا برئاسة السيد القاضى    

مصطفى رشاد عبد التـواب ومحمـد شـريف صـبرى           / وعضوية السيدين القاضيين  
  .الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة 

  .» ل نيابة أمن الدولةوكيل أو«حسام نصار / والسيد
  .» أمين سر المحكمة«محمد سليمان / والسيد

  :أصدرت القرار اآلتى 
 ٢٠١٨ لـسنة    ٧بية ورقـم    إرها قرارات كيانات    ٢٠١٨ لسنة   ٧فى الطلب رقم    
 حصر أمـن دولـة      ٢٠١٧ لسنة   ٤٢٠بيين فى القضية رقم     رهاقرارات إدراج قوائم اإل   

  .عليا 
  :ضد 

  .د موسى  يحى السيد إبراهيم محم- ١
  . محمود محمد فتحى بدر - ٢
  . أحمد محمد عبد الرحمن عبد الهادى - ٣
  . على السيد أحمد محمد بطيخ - ٤
  . محمد جمال أحمد حشمت عبد الحميد - ٥
  . عالء على على محمد السماحى - ٦
  . أشرف فتحى رشاد أبو دبش - ٧
  . أحمد عاطف عثمان عمار - ٨
  . مجدى مصلح إسماعيل شلش - ٩

  . محمود غريب محمود قاسم - ١٠
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  . أحمد مصطفى السيد مصطفى خليل - ١١
  . أحمد محمد محمد إبراهيم السمالوى - ١٢
  . محمد مجدى إسماعيل حسن - ١٣
  . محمد عبد العاطى الحمادى على شمس - ١٤
  . عادل جمعة صالح محمد الجزار - ١٥
  . رفعت رفعت محمد العزبى أبو غزالة - ١٦
  .كريا فهمى على الشيوخى  أحمد ز- ١٧
  . حسن حسن خالد الزيات - ١٨
  . محمد حماد عبد الغنى سليم - ١٩
  . عبد الرحمن محمد السيد النيلى - ٢٠
  . معاذ زكريا فهمى على الشيوخى - ٢١
  . بالل عاطف خالد الزيات - ٢٢
  . عبد الرحمن العربى سادات أبو جاللة - ٢٣
  . محمد حسان السيد الفار - ٢٤
  . خالد فتحى فتحى عوض - ٢٥
  . عبد الرحمن ياسر نجيب داوود - ٢٦
  . عاصم أحمد أحمد أبو عيطة - ٢٧
  . زكريا فهمى على الشويخى - ٢٨
  . شكرى نصر محمد عبد البر عبد الباسط - ٢٩
  . ياسر إبراهيم إبراهيم القفاص - ٣٠
  . هشام محمد عبد الرازق إبراهيم - ٣١
  .يجى  أحمد عبد العظيم الدمل- ٣٢
  . عبد المالك قاسم محمد آدم - ٣٣
  . صبرى على على البوهى - ٣٤
  . عاشور حلمى محمد الصياد - ٣٥
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  . عبد التواب خليفة محمد خضر - ٣٦
  . محمد على مسعود على عمار - ٣٧
  . محمد على رشدى حامد - ٣٨
  . مصطفى عبد التواب أمين عبد الباقى - ٣٩
  .ى  محمود أحمد عبد الحميد متول- ٤٠
  . عبد الرحمن كمال عوض عبد اهللا - ٤١
  . وائل أبو النصر محمد ضوى - ٤٢
  . عالم عالم عباس السبع - ٤٣
  . نجم الدين عاطف محمود عبد الفتاح عياد - ٤٤
  . محمد الخضر محمد أحمد عاصى - ٤٥
  . محمد عبد السميع على أبو العيلة - ٤٦
  . إسالم محمد طلبة بدوى - ٤٧
  .هيم محمد الصياد  عالء إبرا- ٤٨
  . أحمد عاشور حلمى الصياد - ٤٩
  . على إبراهيم محمد الصياد - ٥٠
  . فائز أحمد إبراهيم أحمد مقلد - ٥١
  . أبو حفص البسطويسى الخضرى البسطويسى - ٥٢
  . محمد رضا إبراهيم المتولى خضر - ٥٣
  . عمار على إبراهيم رسالن - ٥٤
  . مصطفى محمد عبد الباقى محمد - ٥٥
  . عبد الرحمن خالد محمد محمود على البكرى - ٥٦
  . شريف سعد مسعد أبو محمود - ٥٧
  . محمود محمد على عبد السالم - ٥٨
  . حسين أحمد عبد اهللا إبراهيم - ٥٩
  . عمر ثروت محمد البكرى سليمان - ٦٠



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠١٨ سنة یونیة ٢٠ فى )تابع( ١٣٩ العدد – الوقائع المصریة

 

٥

  . محمد محمد أحمد إسماعيل أبو شقام - ٦١
 . أحمد عبد اهللا زكى عبد اهللا سالمة - ٦٢

  . أسامة سمير على إبراهيم - ٦٣
  . حسام السيد السيد عبد المنعم خليفة - ٦٤
  . محمد سند الصادق محمد العايش - ٦٥
  . محمد أحمد عبد الرحيم محمد حسانين بخيت - ٦٦
  . طارق عبد الوهاب أحمد فراج - ٦٧
  . أحمد عطية عبد الواحد على - ٦٨
  . محمد مجدى عبد الكريم جاد - ٦٩
  .ماعيل أحمد عبد العزيز خطاب  إس- ٧٠
  . حسام أحمد درويش متولى - ٧١
  . أسامة حسن عيسى أنور عيسى - ٧٢
  . خالد جالل أحمد عمر النقيش - ٧٣
  . جبر السيد محمد السيد حجى - ٧٤
  . شريف عبد الخالق رفاعى أحمد - ٧٥
  . محمد سعيد أحمد عبد المقصود - ٧٦
  . أحمد على عبد ربه عيسوى - ٧٧
  . أحمد سامى عبد الحميد عبد العال - ٧٨
  . مروان عالء سعد إبراهيم حسونة - ٧٩
  . يحى زكريا فهمى عطا - ٨٠
  . على سامى فهيم الفار - ٨١
  . محمد مصطفى محمد محمد سالم - ٨٢
  . عبد اهللا السيد سليمان الصواف - ٨٣
  . أحمد جمال أحمد محمود - ٨٤
  . محمد مجدى عبد الصادق زكى - ٨٥
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  . عيسى شلفوطة ز عبد العزيز عيسى عبد العزي- ٨٦
  . أحمد إبراهيم عبد الغنى عبد اللطيف - ٨٧
  . محمد الهادى عوض غريب - ٨٨
  . أشرف محمد على البياع - ٨٩
  . عماد حمدى مندى محمد - ٩٠
  . أيمن محمد عبد المنعم محمد السبيعى - ٩١
  . عاطف خالد حسن خالد الزيات - ٩٢
  . حسين  عيد طه على- ٩٣
  . محمد رجب محمد محمود - ٩٤
  . عاصم عبد المطلب بشير عيسى عثمان - ٩٥
  . عمرو دياب عبد الباقى نصر حسان - ٩٦
  . محمود فاروق أحمد عبد المجيد - ٩٧
  . إسالم موسى عبد الوهاب سيف - ٩٨
  . إسماعيل مصطفى على بهنسى - ٩٩

  . أحمد محمد عبد التواب ناصر - ١٠٠
  .بد اهللا إبراهيم سلومة  أحمد ع- ١٠١
  . عبد اهللا محمد إسماعيل عياد - ١٠٢
  . محمد أيمن رشدى عبد الغنى - ١٠٣
  . محمد فتحى محمد عبد العزيز هدهد - ١٠٤
  . محمد عبد الراضى رمزى محمد النمر - ١٠٥
  . حذيفة الشحات محمد مصطفى - ١٠٦
  . أنس الشحات محمد مصطفى - ١٠٧
  .مصطفى  خبيب الشحات محمد - ١٠٨
  . أحمد رفعت أحمد صدقى محمد - ١٠٩
  . محمود بدوى محمود خليل - ١١٠
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  . إبراهيم رضا إبراهيم المتولى خضر - ١١١
  . يوسف محمود عطية البدرى - ١١٢
  . محمد حسين يوسف على عبد العاطى - ١١٣
  . سليمان عبد الواحد د محمد عبد الواح- ١١٤
  . سليمان  عبد الواحد سليمان عبد الواحد- ١١٥
  . إسالم سعيد فاروق أحمد راضوان - ١١٦
  . عمار عبد الرحمن محمد عبد البارى ملش - ١١٧
  . حسين محمد يسر إبراهيم السيد أبو الليف - ١١٨
  . طه معوض طه عوض دويدار - ١١٩
  . صالح خيرت مصلح إسماعيل شلش - ١٢٠
  . محمود محمد محمد السرياقوسى - ١٢١
  .مد السيد الدهشماوى  مصطفى محسن مح- ١٢٢
  . محمود رجب خميس الحجار - ١٢٣
  . محمد عبد الحفيظ على عبد الحفيظ - ١٢٤
  . عبد العليم محمود عبد العليم مرزوق أبو سنة - ١٢٥
  . على محمود إبراهيم محمود - ١٢٦
  . محمد المتولى عوض المتولى شريف - ١٢٧
  . محمد سعيد بدوى عبد المجيد راضى - ١٢٨
  .حمد رزق محمد أحمد عطية  أ- ١٢٩
  . محمد جمال محمد عبد المجيد على - ١٣٠
  . أحمد حسن محمود أحمد ياسر - ١٣١
  . محمد فايز كمال عبد القوى - ١٣٢
  . محمد جمال عبد العاطى مسعود - ١٣٣
  . مصطفى فهمى رجب محمد غنيم - ١٣٤
  . محمود حامد عبد العزيز إبراهيم توبة - ١٣٥
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  .عبد ربه األخرس عيسوى  شريف رشاد - ١٣٦
  . إبراهيم أحمد محمود عبد ربه - ١٣٧
  . بالل محمدين محمد أحمد السيد - ١٣٨
  . محمود هالل المتولى عبد المجيد خاطر - ١٣٩
  . أحمد عبد العظيم عبد العظيم جاد - ١٤٠
  . عمرو فتح اهللا عبد الفتاح غنيم - ١٤١
  . حسن على السيد حسنين - ١٤٢
  .د إبراهيم محمد على بيومى  عمار محم- ١٤٣
  . أحمد محمد إمام جاد نجم - ١٤٤
  . محمد عبد الحفيظ أحمد حسين - ١٤٥
  . على محمود محمد عبد الونيس - ١٤٦
  . محمد أسامة على أحمد السويفى - ١٤٧
  . محمد حسين سيد فرج حجاب - ١٤٨
  . عمرو أحمد محمد فؤاد - ١٤٩
  . أحمد سعد إسماعيل أحمد الشيمى - ١٥٠
  . أحمد عبد اهللا إبراهيم عبد الحفيظ - ١٥١
  . عبد الوهاب محمد عبد الوهاب المرسى نور - ١٥٢
  . أنس ممدوح شوقى محمد - ١٥٣
  . إبراهيم وجيه محمد جمال الدين - ١٥٤
  . سعد قبالن ئ محمود محمد هان- ١٥٥
  . سمير السيد رشاد محمد الشامى - ١٥٦
  . كريم عوض سعد عوض الحداد - ١٥٧
  . مصطفى محمود فتحى عبد الرؤوف مقلد - ١٥٨
  . مصطفى محمد عبد النعيم درويش - ١٥٩
  . عبد المنعم السيد عبد المنعم سليمان قارة - ١٦٠
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  . عبد العزيز جمعة السيد عطية المسيدى - ١٦١
  . بسام شحات محمد محمد العباسى - ١٦٢
  . على عباس البسيونى الموجى - ١٦٣
  .د المقصود السيد مرجان  رمضان فتحى عب- ١٦٤
  . طارق رفعت عكاشة محمد - ١٦٥
  . عبد الرحمن أحمد عبادى أحمد - ١٦٦
  . عبد الرحمن محمد رشيدى عبد العزيز - ١٦٧
  . وليد فصيح محمد رشاد مهدى - ١٦٨
  . بالل محمد بكرى محمد يوسف - ١٦٩
  . يوسف محمد محمد السيد زهيرى - ١٧٠
  .لدعوشى  محمد أبو رواش محمد ا- ١٧١
  . عبد الرحمن على فهمى محمد النزهى - ١٧٢
  . عبد الرحمن صابر عوض بالل - ١٧٣
  . إبراهيم محمد مختار عبد الباسط - ١٧٤
  . محمد محمد عبد الواحد محمد - ١٧٥
  . حامد محمد حامد محمود حسان - ١٧٦
  . أحمد جمال عبد اللطيف محمد قابيل - ١٧٧
  .منعم صالح عبد اللطيف  صهيب عالء الدين عبد ال- ١٧٨
  . عصام حلمى محمد عبد السالم تليمة - ١٧٩
  . أشرف محمد عبد الحليم أحمد عبد الغفار - ١٨٠
  . أمير محمد بسام محمد يوسف النجار - ١٨١
  . حسام محمد إبراهيم محمد العدل - ١٨٢
  . أحمد البيالى عبد البارى على - ١٨٣
  . عباس قبارى محمد الرشيدى - ١٨٤
  . عز الدين محمد محمد عبد الحليم دويدار - ١٨٥
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  . نادى عبده حسين فرج عطية - ١٨٦
  . عبد الرحمن نجم محمد صادق - ١٨٧
  . صالح الدين محمد محمد عبد الحميد النبتيتى - ١٨٨
  . محمد محمود السيد أبو زيد - ١٨٩
  . نصر ماهر عمر شنن - ١٩٠
  . إبراهيم حمودة إبراهيم سليم عودة - ١٩١
  . محمد فرج عبد الدايم يوسف طعيمة - ١٩٢
  . ياسر حمودة إبراهيم سليم عودة - ١٩٣
  . خالد طارق رضوان مصطفى القاضى - ١٩٤
  . محمود فتحى محمود عبد الصمد - ١٩٥
  . عمار خالد رشاد زهران المغازى - ١٩٦
  . عمار محمد رضا عبد المنعم سالمة يوسف زغلة - ١٩٧
  .ميد على إبراهيم  أحمد رمضان عبد الح- ١٩٨
  . محمد إبراهيم سيد ياسين - ١٩٩
  . محمد حفنى لطفى على قطب - ٢٠٠
  . إسالم حفنى لطفى على قطب - ٢٠١
  . حسين إبراهيم محمد سيد أحمد - ٢٠٢
  . على أنور على فرج خضر - ٢٠٣
  . محمد يحى السيد هندى - ٢٠٤
  . خالد محمد محمد إبراهيم حمودة - ٢٠٥
  . مصطفى إبراهيم  أيمن محمد- ٢٠٦
  . محمد فايق حفنى عبده إمام - ٢٠٧
  . أسامة قرنى أحمد حسن محمد - ٢٠٨
  . عمرو نادى عبده حسين - ٢٠٩
  . محمود عبيد محمد عبيد - ٢١٠
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  . ثروت شعبان ربيع رحيمة - ٢١١
  . محمد عبد التواب محمد أبو بكر - ٢١٢
  . محمود أحمد محمد عبد المنعم - ٢١٣
  .ر حسن جابر  أحمد جاب- ٢١٤
  . عبد اهللا عوض عبد القوى معوض - ٢١٥
  . سامح محمد جمعة حسين - ٢١٦
  . عمار ياسر عبد التواب عبد البارى - ٢١٧
  . مصطفى جمعة حسين بيومى - ٢١٨
  . عمر أبو بكر محمد عبد الواحد - ٢١٩
  . عبد التواب ربيع عوض عمار - ٢٢٠
  . محمد مصطفى قرنى صديق - ٢٢١
  .جمال على عبد المحسن  أحمد - ٢٢٢
  . أحمد عبد السميع عبد الفتاح عبد الرازق - ٢٢٣
  . عبد الغنى محمد عطية صقر - ٢٢٤
  . الهيثم سمير فؤاد عبد المجيد - ٢٢٥
  . معاذ جابر رضوان مرسى - ٢٢٦
  . عبد المنعم أحمد عبد المنعم فرج محمد - ٢٢٧
  . مصعب كمال نجيب خالد - ٢٢٨
  . أبو حسين  محمد على رشاد- ٢٢٩
  . أسامة صالح محمد محمد سالم خطاب - ٢٣٠
  . أنس صبحى سيد إسماعيل - ٢٣١
  . معاذ حسين عبد المؤمن عبد الغفار يوسف - ٢٣٢
  .عمر حربية /  وشهرته- عمر خالد طه أحمد - ٢٣٣
  . اهللا الحداد  أسامة سعد فتح- ٢٣٤
  . عبد الرحمن كمال عبد العزيز محمود - ٢٣٥
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  .لرحمن محمد أحمد السيد أحمد  عبد ا- ٢٣٦
  . عالء محمود محمد إسماعيل أحمد - ٢٣٧
  . محمد عادل عبد الحفيظ محمود وهدان - ٢٣٨
  . عمر محمد مصطفى السيد عبد الحميد - ٢٣٩
  . محمد مجدى كامل النجار - ٢٤٠
  . محمد عبد الرحمن إبراهيم رزق قرطم - ٢٤١
  . إبراهيم طارق عماد نصر الدين - ٢٤٢
  . أحمد السيد البسطويسى إبراهيم - ٢٤٣
  . أحمد محمود يوسف الزفتاوى - ٢٤٤
  . بالل محمد عبد اهللا السباعى - ٢٤٥
  . محمد محمد الهادى أحمد بدر - ٢٤٦
  . محمد عبد ربه عبد الحليم عبد ربه خليفة - ٢٤٧
  . مصطفى نبيه عباس محمد السمراوى - ٢٤٨
  . أنس محمد صابر أبو زيد عزب - ٢٤٩
  . تامر السيد شفيق على - ٢٥٠
  . حسام عبد العظيم إبراهيم شريف - ٢٥١
  . عبد الرحمن مبروك أحمد مبارك - ٢٥٢
  . عثمان أحمد نصر نصر - ٢٥٣
  . محمد السيد بكر فايد - ٢٥٤
  . على عبد القادر على عبد القادر - ٢٥٥
  . محمد عبد الرحمن حسان أبو عامر - ٢٥٦
   . صديق على صديق مفتاح- ٢٥٧
  . أحمد حمدى أحمد حسين - ٢٥٨
  . محمد عمر على يحيى - ٢٥٩
  . أحمد رمضان السيد محمد - ٢٦٠
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  . عالء الدين عبد التواب حسين عبد الغنى - ٢٦١
  . محمود محمد رزق محمود - ٢٦٢
  . عبد الباسط عبد الفتاح محمد أحمد سالم - ٢٦٣
  . عمر زكريا عبد الحميد السيد أحمد - ٢٦٤
  .رمضان أحمد عبد الرحيم  حسن - ٢٦٥
  . رجب عبده عبده مغربى - ٢٦٦
  .اهيم السعيد ر أحمد إبراهيم إب- ٢٦٧
  . أحمد محمد السيد محمود أحمد - ٢٦٨
  . إسالم محمد يسر إبراهيم السيد أبو الليف - ٢٦٩
  . حسين فهمى ربيع محمد إبراهيم يونس - ٢٧٠
  . أحمد محمود محمد محمد عرفات - ٢٧١

  المحكمة
 :ابة العامة واالطالع على األوراق والمداولة قانونًا يد سماع طلبات النبع

هـا وجـدانها    ين المحكمة واطمـأن إل    يقيث إن الواقعات حسبما استقرت فى       يح
ابة العامة أنه وفقًا لما جاء بالتحقيقات التى تجريها         يما هو ثابت بمذكرة الن    يمستخلصة ف 

ات قطاع األمن الـوطنى مـن ورود معلومـات          نيابة أمن الدولة العليا فقد ثبت بتحري      
ثر المالحقات األمنيـة واسـتهداف أعـضاء        إأكدتها التحريات السرية مفادها أنه على       

اتفقت " حركتى حسم ، لواء الثورة    "بية والمسماة   رها اإل خوانالجناح المسلح لجماعة اإل   
دائية للجماعـة   قياداتها الهاربة خارج البالد على وضع مخطط عام لتصعيد األعمال الع          

داخل البالد باستهداف القيادة السياسية لها والعسكرية واألمنية بها وأعـضاء الهيئـات             
القضائية ورجال القوات المسلحة والشرطة ومؤسساتهم والمنشآت االقتصادية والحيوية         
واستهداف مقار البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالبالد بغرض تعطيل سـلطات الدولـة            

ملين بها من ممارسة أعمالهم وترويع المواطنين ؛ وصوالً إلشاعة الفوضـى            ومنع العا 
االقتصادية واالجتماعيـة واالسـتيالء      اوإسقاط الدولة المصرية والتأثير على مقوماته     

لقاءات تنظيمية وضعوا خاللها بنود ذلك المخطـط وعـرف       على الحكم ، حيث عقدوا    
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مد محمد عبد الـرحمن عبـد الهـادى ،          أح/ من القائمين على وضعه المتهمون األول     
/ محمود محمد فتحى بـدر ، الرابـع       / مجدى مصلح إسماعيل شلش ، والثالث     / الثانى

يحيى السيد  / على السيد أحمد محمد بطيخ ، والسادس      / محمد جمال حشمت ، والخامس    
ـ   / امنـعالء على على السماحى ، الث     / إبراهيم موسى ، السابع    اد ـأشرف فتحى رش

محمد عبد الرءوف سحلوب ،     / أحمد عاطف عثمان عمار ، العاشر     /  التاسع أبو ديش ،  
أشـرف محمـد    / عصام حلمى محمد عبد السالم تليمة ، والثانى عشر        / والحادى عشر 

/ حسام محمد إبراهيم العدل ، والرابـع عـشر        / عبد الحليم عبد الغفار ؛ والثالث عشر      
س قبـارى محمـد الرشـيدى ؛    عبـا / أحمد البيالى عبد البارى على ؛ والخامس عشر     

محمـد  / عز الدين محمد محمد عبد الحليم دويدار ، والـسابع عـشر           / والسادس عشر 
أمير محمـد بـسام محمـد يوسـف     / مجدى عبد الكريم جاد مصطفى ، والثامن عشر       

، وفى إطار تنفيذ هذا المخطط كلفوا المتهم السادس بتولى مـسئولية اإلشـراف              النجار
" حـسم ؛ لـواء الثـورة      "ة مجموعات العمل النوعى لحركتى      على تأسيس وإعادة هيكل   

داخل البالد عبر انتقاء عناصر الجماعة ممن تتوافر فيهم المقومات البدنيـة وتـأهيلهم              
فـات الخاصـة   يوتشكيل عدد من أعضائها بمجموعات نوعية متخصصة وإصدار التكل      

لى تـوفير الـدعم المـالى    بتحديد األهداف المراد تنفيذ العمليات العدائية قبلها عالوة ع        
 محمد عبـد الحفـيظ  / للقائمين على إدارتها داخل البالد عرف من بينهم المتهمون التاسع عشر         

على محمود  / محمود غريب محمود قاسم والحادى والعشرون     / أحمد حسين والعشرون  
نادى عبده معتمد ، وعضو التنظيم رضا سـيد         / محمد عبد الونيس ، الثانى والعشرون     

ين شيفا ميالن ، عمار جارى تحديدهم الذين تولوا تنفيذ التكليفـات الـصادرة              والحركي
الثـورة   ولـواء  ،إليهم من المتهم السادس بإعادة هيكلة الجناح العسكرى لحركتى حسم         

 فكريـا  عبر انتقاء أعضاء الجماعة واجتيازهم االختبارات البدنية والنفسية وتأهيلهم  
 لقناعتهم بشرعية تنفيذ األعمال العدائية وحركيا       بعقد دورات ألعضائها تضمنت ترسيخ    

حركيـة  عبر تشكيل أعضائها بخطوط تتضمن مجموعات عنقودية واتخاذهم أسـماء           
الجماعة  من بينهم عبر برامج مشفرة واتخاذ المقرات إليواء عناصر        والتواصل اآل 

علـى   وإلخفاء األسلحة النارية والعبوات المفرقعة وتصنيعها وعسكريا بتدريبهم       
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 اإلطالق  األسلحة الثقيلة بمعسكرات الجماعة بدولة السودان وعقد دورات لهم على         
استخدام األسلحة اآللية والتصويب منها وكذا طرق إعداد العبوات المفرقعة فضالً عـن       

تعمل علـى   أساليب رصد األهداف وتشكيل بعض من عناصر بمجموعات متخصصة          
وتـوفير   ل األموال واألسـلحة والمفرقعـات   توفير كافة أوجه الدعم اللوجيستى بنق     

عناصر التحرك ؛ وقد عـرف مـن بـين المنـضمين لتلـك           المقرات التنظيمية لباقى    
 ،- حركى النجـار   -المجموعات بمحافظة اإلسكندرية المتهمين أحمد مصطفى السيد خليل         

، محمـد   -مد مجـدى إسـماعيل حـسن        ، مح -أحمد محمد محمد إبراهيم السمالوى      
،  حركى رامى  -عة صالح محمد الجزار     ، عادل جم  -الحمادى على شمس    العاطى  عبد

 ، حركى شعبان    -ب عبده عبده مغربى     ، رج -مروان عالء سعد إبراهيم حسونة      
أحمد محمد السيد محمود أحمد حركى بيكو ، عبد الرحمن صابر عوض بالل ، محمد               

حركـى تقـى ،     أيمن رشدى عبد الغنى حركى لمونة ، محمد فتحى عبد العزيز هدهد             
، محمد عبد الحفيظ على عبد الحفيظ ، أحمد أحمد محمد محمـد             -حسين فهمى محمد    

 حركـى البـوب   - مصطفى نبيه عباس محمد السمراوى      - حركى مايكل    -أبو راشد   
 حركى مصطفى ، أبو الفتـوح       -يد الولد   ـد الس ـالم على محم  ـإس/ والمتوفيين
  ،- عبد العظيم البشبيشى عبد الفتاح

ت التحريات أنه فى إطار تنفيذ مخطط الجماعة الهادف إلسـقاط الدولـة             وأضاف
بية ، وقف منهـا علـى واقعـة         رهااضطلع عناصرها بارتكاب العديد من العمليات اإل      

ضـطلع  ال ثان بمحافظة اإلسـكندرية والتـى        الشروع فى قتل أفراد شرطة قسم الرم      
أحمد محمد مصطفى السيد    / بتنفيذها أعضاء حركة حسم بمحافظة اإلسكندرية المتهمين      

حركى النجار ، أحمد محمد إبراهيم السمالوى ، عادل جمعة صالح محمـد الجـزار ،        
 إسالم على محمد محمد المولـد ،      / محمد عبد العاطى الحمادى على والمتوفيين     

أبو الفتوح عبد الفتاح البشبيشى حيث أعد المذكورين عبوة ناسفة وتمكنوا من وضعها بخـط      
القوات الشرطية العاملين بديوان القسم وترقبوا انتظار خـروج أفرادهـا       سير أفراد   

اذ إجراءات تـشيتها مـن قبـل        ـوة واتخ ــط العب ـة إال أن ضب   ـذ الواقع ـ تنفي امـإلتم
  .قعات رخبراء المف
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زكريا فهمى على الشيوخى بتوفير الـدعم المـالى         / وأضافت باضطالع القيادى  
 دمياط عبر استالمها من قيادات الجماعة بالخارج        ألعضاء المجموعات المسلحة بمدينة   

محمد / ونقلها لمسئولى المجموعات المسلحة بمدينة دمياط التى تولى مسئوليتها المتوفى         
بالل عاطف خالـد    / عادل بلبولة وعرف من المنضمين لتلك المجموعات بها المتهمين        

فهمـى علـى    ، أحمـد زكريـا      -، رفعت رفعت محمد العزبى أبو غزالة        -ات  ـالزي
، محمد حماد   -، معاذ زكريا فهمى على الشيوخى حسن حسن خالد الزيات           -الشيوخى  

، -هرته عبـده النيلـى      ــ ش –يد النيلى   ــ، عبد الرحمن محمد س    -عبد الغنى سليم    
، -عماد الدين سامى فهـيم الفـار        / ، المتوفى -عبد الرحمن العربى سادات أبو جاللة       

، -طف خالد حسن الزيات ، خالد فتحى فتحى عـوض           ، عا -محمد حسان السيد الفار     
، نجم الدين عاطف محمـود  -، عالم عالم عباس السبع -عاصم أحمد أحمد أبو عطية      

، محمـد الخـضر محمـد       -، محمد عبد السميع على أبو عيلة        -اد  ـد الفتاح عي  ـعب
، أحمد عاشـور    -، عالء إبراهيم محمد الصياد      -، إسالم محمد طلبة بدوى      -عاصى  

، -، شريف سعد مسعد أبـو محمـود         -، على إبراهيم محمد الصياد      -لمى الصياد   ح
، عبـد الـرحمن   -، إبراهيم رضا إبراهيم المتولى خضر     -عاطف خالد حسن الزيات     

  ،-ياسر نجيب داوود 
كما وقفت تحريات القطاع على الوقائع التى نفذتها أعضاء المجموعات المسلحة           

 خفير الشرطة النظامى مسعود حسن عبد اهللا األميـر      بمدينة دمياط منها واقعة قتل      
 إدارى مركز دمياط والتـى      ٢٠٨٤/٢٠١٧ موضوع القضية رقم     ٢٧/٣/٢٠١٧بتاريخ  

عزبى أبـو غزالـة ، حـسن حـسن          رفعت رفعت محمد ال   / اضطلع بتنفيذها المتهمين  
يد النيلـى ، عبـد الـرحمن        ـبالل عاطف الزيات ، عبد الرحمن الس      ،  الزيات

ر وذلك  اعماد سامى فهيم الف   /  والمتوفيين معاذ زكريا الشيوخى ،    اللهسادات أبو ج  
عبد الرحمن النيلى ، عبد الرحمن سادات أبو جاللـه ، رصـد    ى المتهمانلبأن تو 

على مواعيد غدوه ورواحه ووضعوا مخططًا حدد به ميعاد          المجنى عليه والوقوف  
طـوش ودراجتـين آليتـان       بها واعدوا لذلك بنـدقيتين خر      التنفيذ ودور كل من منهم    

وانطلقا بها بقيادة كل من بالل عاطف الزيات ومن خلفه المتوفى عمـاد سـامى فهـيم      
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حسن حسن الزيات ومن خلفه المتوفى عماد سـامى فهـيم           / الفار والثانية قادها المتهم   
 صباحا وكمنوا على مقربة مـن       ٢٧/٣/٢٠١٧الفأر فى الميعاد المحدد لتنفيذها بتاريخ       

 به مستقالً دراجتـه     اذى ايقنوا سلفًا مرور المجنى عليه به حتى ابصروه مار         الطريق ال 
الفرصة لقتله فأطلق المتهم معاذ زكريا الـشيوخى         إلى أن واتتهما     هالبخارية فتعقبا 

 عماد سامى فهيم الفار بأعيرة أخـرى قاصـدين        أعيرة نارية صوبه واتبعه المتوفى    
  .الفرار قتله وما أن تيقنوا وفاته حتى ألذوا ب

  لـسنة ٩٨٩وواقعة قتل المواطن محمد غريب الزينى موضوع القضية رقم    
 إبراهيم رضا محمد رضا   /  جنايات دمياط الجديدة وعرف من بين مرتكبيها       ٢٠١٧

إبراهيم المتولى ، معاذ زكريا فهمى الشيوخ ، عبد الرحمن السيد النيلى ، أبو حفـص                
 محمد عـادل  / فارس والمتوفيين البسطاويسى الخضرى البسطاويسى صيام حركى      

ر حيث اتفقوا جميعهم علـى اسـتهدافه ووضـعوا          ابولة ، عماد الدين سامى فهيم الف      بل
 به المتوفى عمـاد   امخططه حدد به دور كل منهم واعدوا لذلك سالحا ناريا مسدس أمد           

ى عبد الرحمن السيد النيلـى تـول      / الدين سامى فهيم الفأر ودراجة نارية أمد بها المتهم        
 قيادتها محمد رضا إبراهيم المتولى ومن خلفه أبو حفص البسطاويسى وبحوزتـه           
السالح النارى وما أن أبصر األخير تقدم المجنى عليه صوب سيارته أمطره بـاألعيرة        

  .النارية فارده قتيالً والذ بالفرار 
وواقعة الشروع فى قتل الخفير النظامى إبراهيم حمـدى فتـوح موضـوع             

 إدارى مركز دمياط والتى اضطلع بتنفيذها المـتهم         ٢٠١٦ لسنة   ٥٣٥رقم   القضية
 عبد الغنى عبد العاطى ، عبد الرحمن السيد النيلى ، معاذ زكريا الشيوخ ،               محمد حماد 
  .محمد عادل بلبولة ، عماد الدين سامى فهيم الفأر / والمتوفيين

 مـد أح/ وعرف من المنضمين لتلك المجموعات بمحافظة البحيرة المتهمين       
، عبـد العلـيم     -، محمد كمال مبروك عبد اهللا       - حركى عماد    -إبراهيم إبراهيم سعيد    

 ، أحمد عبد الوهاب أحمد حسين حركى      -محمود عبد العليم أبو سنه حركى هاشم        
 ، عبد اهللا رجب علـى -حلمى مصرى محارب كاشيك / ، المتوفيان-طلحة ، أبى    
 اطى مسعود حركى خالد ، الهيثم     ، محمد جمال عبد الع    -" حركى على "عبد الحليم   



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠١٨ سنة یونیة ٢٠ فى )تابع( ١٣٩ العدد – الوقائع المصریة

 

١٨

 -سمير فؤاد عبد المجيد ، مصعب كمال نجيب خالد ، محمد على رشاد أبـو حـسين              
 أسامة صالح محمد محمـد سـالم   -، محمود السيد بكر فايد     -شهرته محمد المصرى    

  ،- حركى محسن -خطاب 
كما عرف من عناصر المجموعات المسلحة لحركة حسم ولواء الثورة بمحافظة           

ياسر إبراهيم إبراهيم القفاص ، أشرف محمد على البياع ، فـايز            / فر الشيخ المتهمين  ك
، أيمن محمد عبد المنعم محمد الـسبيعى ، جبـر           - حركى سعيد    -أحمد إبراهيم مقلد    

 .السيد محمد السيد حجى 

 وأضافت بتولى المتهم شعبان خليل محمود راضى مـسئولية المجموعـات          
واء الثورة وحـسم بمحافظـة الفيـوم والتـى ضـمت      المسلحة المنضمة لحركة ل  

عيد طه على حسين ، محمد رجب محمد محمود ، عاصـم عبـد المطلـب       / المتهمين
بشير عيسى عثمان ، عمرو دياب عبد الباقى ناصر حسان ، صـديق علـى صـديق                 
مفتاح ، محمود فاروق أحمد عبد المجيد ، إسالم موسى عبد الوهاب سيف ، إسـماعيل      

بهنس ، أحمد محمد عبد التواب ناصر ، حسين أحمد عبد اهللا إبـراهيم ،  مصطفى على  
أحمد صدقى محمد ، محمود بدوى محمود خليل، عبد العزيز عيـسى            أحمد رفعت   
عيسى شلفوطة ، أحمد عبد اهللا إبراهيم سلومة ، عبد التواب خليفة محمـد               عبد العزيز 

حامـد ، مـصطفى    ار ، محمد على رشدى      ـود على عم  ـد على مسع  ـ ، محم  خضر
 عبد التواب أمين عبد الباقى ، محمود أحمد عبد الحميد متولى ، عبد الرحمن كمـال عـوض                 
عبد اهللا ، محمود محمد على عبد السالم ، إبراهيم أحمد محمود عبـد ربـه ، ثـروت           

محمد عمر على يحيى ، محمـود محمـد رزق محمـود ، أحمـد               شعبان رحيم ،    
عبد التواب حسين عبد الغنى حركى مـاجيكو ، محمـد           عالء الدين    ،   رمضان السيد محمد  

 حركـى  -، محمود أحمد محمد عبد المنعم - حركى ناصر - بكر   عبد التواب محمد أبو   
، عبد اهللا عـوض عبـد القـوى         - حركى طاهر    -، أحمد جابر حسن جابر      -عاصم  

 سامح محمد جمعة حسين بيومى ، عمار ياسر عبد التـواب            - حركى عمر    -معوض  
، مصطفى جمعة حسين بيومى ، عمر أبو بكـر محمـد   - حركى صابر -بارى  عبد ال 

عبد الواحد ، عبد التواب ربيع عوض عمار ، محمد مصطفى قرنى صـديق ، أحمـد               
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، أحمد عبـد الـسميع      -ح ، عادل    ـركى هيما ، سام   ـ ح –ى عبد المحسن    ـجمال عل 
ـ  محمد سعيد عبد الباسط محم  / عبد الفتاح عبد الرازق ، المتوفيين      اب ـود ، أحمـد إيه

  .عبد العزيز محمد ، ماجد زايد عبد ربه على 
ووقفت على ارتكاب أعضاء المجموعات المسلحة بالفيوم لواقعة استهداف خدمة          
  المرور األمنية المارة أعلى الطريق الدائرى بمحافظة الفيوم موضـوع القـضية رقـم            

   مـسئول خـط      إدارى قسم شرطة ثان الفيوم وذلك بـأن أصـدر          ٢٠١٧ لسنة   ٣٠٢٤
معاذ جابر راضوان سامى تكليفًا للمتهم ثروت شعبان رحيمه حركـى           / الصعيد المتهم 

 لتلك التكليفات   نفاذًاإسماعيل باستهداف سيارات الشرطة المارة على الطريق الدائرى و        
دبر المتهمون محمد عمر يحيى ، محمود محمد رزق ، أحمد رمضان الـسيد محمـد                

حسين عبد الغنى بتوفير األسلحة النارية وتـدريب األعـضاء    وعالء الدين عبد التواب     
ـ                 دالمنفذين على األسلحة النارية بينما اضطلع المتهم عمر أبو بكر محمـد عبـد الواح

بتوفير الدعم اللوجيستى لألعضاء المنفذين عن طريق الهواتف المحمولـة واألمـوال            
  ثـروت شـعبان رحيمـه    / نالالزمة لالستخدام الواقعة وتولى تنفيذها كل من المتهمـي   

محمود عبيد محمد عبيـد حركـى   /  مم ، وبحوزة المتهم٩باستخدام سالح هيكلر عيار  
  محمود أحمد محمد عبد المنعم حركى عاصـم        / حمزة بندقية آلية وأخرى بحوزة المتهم     

  حال ترقب المتهم أحمد جمال على عبد المحسن حركى هيما وآخـر ترقـب مـرور                
ثروت شعبان به استعدادا للتنفيذ وتمكنوا مـن ذلـك المخطـط            الهدف وإخطار المتهم    

   والتى نجم عنها وفـاة المجنـى عليـه          ٢١/٧/٢٠١٧باستهداف أفراد الشرطة بتاريخ     
  .عصام صبرى المتولى وإصابة آخرين منهم 

/ وعرف من المنضمين لحركتى حسم ولواء الثورة بمحافظة المنوفية المتهمـون          
   شريف عبد الخالق رفاعى أحمد ، محمـد سـعيد أحمـد            عمار على إبراهيم رسالن ،    

  ،- حركى فـوزى     -، أحمد على عبد ربه عيسوى       - حركى عبقرينو    -عبد المقصود   
، ، محمود حامد عبد العزيز توبه     -ى   حركى زهد  -أحمد سامى عبد الحميد عبد العال       

  حمـد عمرو فتح اهللا عبد الفتاح غنيم ، شريف رشاد عبد ربه عيسوى ، عبد الغنـى م                
  حسين عبـد المـؤمن عبـد الغفـار        عطية صقر ، أنس صبحى سيد إسماعيل ، معاذ          
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، حسام عبد العظيم إبراهيم شريف وعرف من أعضاء الجماعة بمحافظة الجيزة            يوسف
وائل أبو النصر محمد ضوى ، مصطفى محمد عبد الباقى ، مصطفى فهمى             / المتهمون

 حمدى مندى حمدى ، عبد الـرحمن        محمد غنيم ، محمد فايز كمال عبد القوى ، عماد         
  محمـد " شـهرته    -خالد محمد محمود على البكرى ، محمد محمود السيد أبـو زيـد              

، - شهرته عمر حربيـة      -، نصر ماهر عمر شنن ، عمر خالد طه أحمد           -" العسكرى
  .أحمد إبراهيم عبد الغنى عبد اللطيف 

  المتهمـين كما عرف من بين المنضمين لتلـك الجماعـة بمحافظـة الدقهليـة              
  أبو حفص بسطاويسى الحضرى بسطاويسى ، محمد رضا المتولى إبـراهيم ، محمـد             
  عبد الراضى رمزى محمد النمر ، حذيفة الشحات محمد مـصطفى ، أنـس الـشحات        
محمد مصطفى ، خبيب الشحات محمد مصطفى ، أحمد رزق محمد أحمـد عطيـة ،                

  د محمـود إبـراهيم    محمد المتولى عوض المتولى شريف حركى حسين ، على محمو         
 ،  حركى مايو ، محمود عطا على متولى حركى سمعة ، بالل محمدين محمـد أحمـد الـسيد                 

  .محمود هالل المتولى عبد الحميد خاطر ، أحمد عبـد العظـيم عبـد العظـيم جـاد              
وأضافت باضطالع أعضاء الجماعة بتنفيذ عدة عمليات باستهداف ضباط الشرطة منها           

  حسين رئيس مباحث قسم شربين ، والشروع فى قتـل العميـد       وواقعة قتل الرائد أحمد     
بهاء الدين أبو الخير واللواء ضياء الدين عطية فتوح ، وذلك بأن أصدر المتهم يحيـى                

ت كل مـن المتهمـين   لى أعضاء مجموعة التنفيذ التى ضم     موسى تكليفات بتنفيذها وتو   
 محمود إبراهيم،   عطية، محمود عطا على متولى، على محمود       أحمد رزق محمد أحمد   

  محمد المتولى عوض المتولى شريف، المتوفى صالح الدين عطية إبـراهيم، محمـود            
  مد األخيـر بـاقى أعـضاء المجموعـة        مد السرياقوسى حركى سالمة وذلك بأن أ      مح

باألسلحة النارية الالزمة لتنفيذها حيث اضطلع المتهمان أحمـد رزق عطيـه، محمـد              
مجنى عليه أحمد حسين حال غـدوه       تحركات ال المتولى عوض المتولى شريف برصد      

  حه لعمله بقسم شربين وقفا منها على مواعيدها وأعدوا مخططـا لتنفيـذ الواقعـة         اوور
عدوا لها أسلحة نارية بندقية آلية ومسدس ودراجة بخارية قادها المتهم محمد المتـولى            أ

قيـة آليـة   وبحوزته مسدس ومن خلفه المتهم أحمد رزق محمد أحمد عطيه بحوزته بند          
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   بالطريق الذى ايقنوا سلفا مرور المجنى عليـه مـستقال          ١١/٦/٢٠١٧وأنطلقا بتاريخ   
سيارة تقله بقيادة مجند شرطة وما أن أبصروا مرورها بالطريق الذى كمنوا فيه أطلـق          
  المتهم أحمد رزق صوب المجنى عليه أعيرة نارية فارداه قتيال وكذا إضـطالع سـالفا       

ى قتل المجنى عليه بهـاء سـعد الـدين أبـو الخيـر بتـاريخ       الذكر بواقعة الشروع ف  
   بان رصدا المجنى عليه حال ذهابه لعمله مستقال سـيارة قيـادة مجنـد              ٢٠/٨/٢٠١٧

  شرطة وما أن أبصرا خروج المجنى عليه من مسكنه أطلق المتهم أحمد رزق عطيـة              
عيرة الناريـة والذا    أعيرة نارية من بندقيته اآللية قاصدان قتله فبادلهما المجنى عليه األ          

 نفذا أعضاء الجماعة واقعة الشروع فـى قتـل          ٩/١/٢٠١٨المتهمان بالفرار، وبتاريخ    
محمد أحمـد رزق عطيـة      / المجنى عليه ضياء الدين عطية وذلك بأن رصدا المتهمان        

  وعلى محمود محمود إبراهيم المجنى عليه حـال مباشـرته لعملـه بمحـيط جامعـة               
  ا على خط سيره ومواعيـدها، ووضـع األول مخططـا         فقالمنصورة وعودته لعمله وو   

  التنفيذ كلف فيه كل من المتهمين على محمود محمود إبراهيم بالترقب أعلـى كـوبرى              
طلخا لرصد قدوم المجنى عليه وإخطار المتهم أحمـد محمـد رزق، محمـد المتـولى      

   عطا علـى   عوض المتولى بقدومه ليتوليا تنفيذ واقعة القتل بينما اضطلع المتهم محمود          
  المتولى بالتواجد بالقرب من محيط الواقعة وبحوزته أدوات اإلسعاف األولية إلسـعاف           

  التنفيذ فى حالة إصابتهما وباليوم المحدد لتنفيذها انطلقـوا كمخططهـم          أعضاء  أى من   
  وما أن تلقى عضوى التنفيذ إشارة المتهم القائم بالرصد بقدوم المجنى عليـه صـوبهما             

حمد أحمد رزق، محمد المتولى عدتهما وجهز األول بندقيتـه اآلليـة            فأعدا المتهمان م  
  مستقالن دراجة بخارية وما أن أبصرا مرور المجنى عليه مستقال سيارته قيادة مجنـد             
  رفقته أطلق المتهم محمد أحمد رزق عطية أعيرة نارية صوب المجنى عليـه قاصـدا              

  .قتله إال أنه لم يتمكنا من تنفيذها
ناصرها بمحافظة الشرقية المتهمون عمر ثروت محمد البكرى        كما وقفت على ع   

سليمان، محمد محمد أحمد إسماعيل أبو شقام، أحمد عبد اهللا زكـى عبـد اهللا سـالمة،        
أسامة سمير على إبراهيم، حسام السيد السيد عبد المنعم خليفة، أحمـد سـمير محمـد                

ب، محمـد أحمـد   ادى عوض غريـعلى، محمد سند الصادق محمد العايش، محمد اله      
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د المجيـد علـى، عبـد الـسالم         ــين بخيت، محمد جمال محمد عب     نمحمد حسا عبد الرحيم   
 محمد عبد السالم على صالح، عبد الرحمن كمال عبد العزيز محمود، عبـد الـرحمن محمـد              

  .أحمد السيد أحمد، عالء محمود محمد إسماعيل أحمد
 عبد  طارق/ ونوعرف من المنضمين للحركتين بنطاق بنى سويف المتهم       

 حركى خالـد،  -، أسامة قرنى أحمد حسن محمد "جورج" حركى -الوهاب أحمد فراج  
 حركى  - حركى سمير، عمرو نادى عبده حسين        -أحمد محمد كامل سعيد الحرجاوى      

  . حركى حمزة-حسن، محمود عبيد محمد عبيد 
مد، محمود فتحى محمود عبد الـص  / من المنضمين بمحافظة القليوبية المتهمون    و

 أحمد درويش متولى، أسامة     م، حسا "كريستيانو" حركى   -أحمد عطية عبد الواحد على      
حسن عيسى أنور عيسى، خالد جالل أحمد عمر النقيش، عبد اهللا محمد إسماعيل عياد،              

، محمود محمـد محمـد    ليف حركى همام، زكريام محمد يسر إبراهيم السيد أبو ال إسال
  محسن محمد السيد الدهمشاوى حركـى نـادر،       السرياقوسى حركى سالمة، مصطفى     

يوسف محمود عطية البدرى، محمد حسين يوسف على عبد العاطى، محمد عبد الواحد             
  سليمان عبد الواحد، عبد الواحد سليمان عبد الواحد، إسالم سـعيد فـاروق رمـضان،              

 البارى ملش، حسين محمد يسر إبراهيم السيد أبو الليف،        عبد  عمار عبد الرحمن محمد     
طه معوض طه عوض دويدار، صالح خيرت إسماعيل شلش، أحمـد جمـال أحمـد               
محمود، محمد مجدى عبد الصادق ذكى، محمد سعيد بدوى عبد المجيد راضى حركى             

   حركى صفوت، درويـش، محمـد فـرج        -هشام، إبراهيم حمودة إبراهيم سليم عوده       
 أمجد، خالد طارق     حركى -عبد الدايم يوسف طعيمة، ياسر حمودة إبراهيم سليم عودة          

  رضوان مصطفى القاضى، عمار خالد رشاد زهران المغازى، عمـار محمـد رضـا             
  شهرته أحمد تيتـو،      -عبد المنعم محمد زغله، أحمد رمضان عبد الحميد على إبراهيم         

 حركـى   -طفى على قطـب     ى ل نف حركى مازن، محمد ح    -م سيد ياسين    محمد إبراهي 
 -ى القطة، محمود رجب خميس الحجار        حرك -ى لطفى على قطب     نفنصر، إسالم ح  

 حركى سعد، على أنور علـى فـرج   -حركى غريب، حسين إبراهيم محمد سيد أحمد        
 حركى صـالح إبـراهيم،      -خضر، محمد يحيى السيد هندى، محمد أحمد حسن ترك          

خالد محمد محمد إبراهيم حمودة، محمد عبد الرحمن حسان أبو عامر حركـى أمجـد،          
 حركى كـريم،    -ه حركى نادر، انس محمد صابر أبو زيد عزب          إمام فتحى إمام خريب   
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/  حركى يحيى، على عبد القادر على عبد القادر حركى         -أيمن محمد مصطفى إبراهيم     
ين د حسن عبد الحميد مبروك، والمتـوف      محمد فايق حنفى عبده إمام، محمود محم       خالد،

  اح حركى أبو مالك،   عمر عالء الدين عبد الرازق الحسينى جبر، محمد حسن محمد مفت          
عبد المنعم الشحات عبد المنعم محمد حركى ماجد، محمد عبد الفتـاح دسـوقى مكـى            

  .حركى عادل
ن والمتهم إسـالم    ء تلك المجموعة من بينهم المتوفي     ووقفت على اضطالع أعضا   

  محمد يسر أبو الليف وعبد اهللا إسماعيل عياد وآخرين بارتكاب واقعـة قتـل الـضابط       
ليسر بـالتخطيط   وطنى إبراهيم العزازى حيث اضطلع المتهم إسالم أبو ا        بقطاع األمن ال  

طلعوا برصـد   ين واض ته ألعضاء مجموعة التنفيذ المتوف    صدر تكليفا الرتكاب الواقعة وأ  
حـال  عدوا أسلحتهم النارية وتولى المتوفون قتل المجنى عليه         تحركات المجنى عليه وأ   

  .وبهم لتأمينهمرصد المتهم عبد اهللا إسماعيل عياد طريق هر
وعرف من المنضمين لها بمحافظة الغربية المتهم إسماعيل أحمد عبـد العزيـز         
خطاب وتولى المتوفى صبرى محمد سعيد صباح خليل مسئولية اسـتقطاب أعـضاء             

  . المسلحةاتالجماعة وضمهم للمجموع
  معاذ جـابر راضـوان سـامى بتـولى مـسئولية          / وأضافت باضطالع المتهم  

حة بالجنوب بأن تولى مسئولية خطوط العمل النـوعى بمحافظـات           المجموعات المسل 
يد من بينها محافظة أسيوط والتى ضمت أحمد حمدى أحمد حسين، يحيى زكريـا        عالص

  فهمى عطا، وعرف من عناصرها بسوهاج عبد المـنعم أحمـد عبـد المـنعم فـرج،             
  .وبمحافظة المنيا عبد اهللا إبراهيم محمد صادق السيد زبادى

لمجموعات شكل بعضها لتـولى مهـام مخصـصة تخـدم أعـضاء             وأن تلك ا  
  .المجموعات األخرى على مستوى المحافظات

وقفت من بينها على مجموعة التدريب والتصنيع والتى تضطلع بتدريب عناصر           
التنظيم على استخدام األسلحة المختلفة وأساليب إعداد العبـوات المفرقعـة وتـسليمها             

ف مـن عناصـرها   ليات عـر معياالت وال فى تنفيذ االغتلمجموعات التنفيذ إلستخدامها 
أعضاء التنظيم محمد أسامة على أحمد السويفى، محمد حسين سيد فرج حجاب حركى             

 -عمر، رمضان فتحى عبد المقصود السيد مرجان؛ هشام محمد عبد الرازق إبـراهيم              
  ، مصطفى محمد عبد النعيم درويش حركى حـسين الـذى تـولى      " الحاج سيد "حركى  
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ـ رض تفخيخها وتثبيت العبـوات المتف     إعداد وتجهيز السيارات المسروقة بغ       ة بهـا  رج
ة المستخدمة فى تعبئة المواد المفرقعة، والمتوفى محمد شعبان         يوتصنيع العبوات الحديد  

عويس عبد الهادى والحركيين ناصر، ويامن المصرى، حمادة، حمزة، راضى، جـالل        
ة الرصد أو يـضطلع عناصـرها برصـد         عز، ماجد وآخرين جارى تحديدهم مجموع     

الشخصيات الهامة ورموز الدولة واألماكن الحيوية وتحديد خطوط سـير الشخـصيات        
الهامة الستهدافهم بعمليات عدائية ورفع نتائج الرصد لقيادات التنظيم بالـداخل الـذين             

يرهـا  يتولوا بدورهم رفعها إلى قيادات الجماعة خارج البالد لتقييمها ودراسة جدوى تأث        
بية وعرف من عناصر تلـك      رهاوإصدار التكليفات لعناصر التنظيم لتنفيذ العمليات اإل      

المجموعة بمحافظات كفر الشيخ واإلسكندرية، والغربية، والمنوفية، البحيرة التى تولى          
مسئوليتها المتوفى صبرى محمد سعيد صباح خليل والحركيين مجدى، أسامة، ضـياء،         

جلجل، الحركى ممدوح   / ل، غريب، هيبة، إسالم، الحركى    لطفى، رمزى، سامى، جينتي   
  .وآخرين جارى تحديدهم
قيـادات  مـن   لتنفيذ التى تتولى تنفيذ العمليات العدائية بتكليـف         اوكذا مجموعة   

الجماعة التى تستهدف القضاة وأعضاء النيابة العامة وأفراد القوات المسلحة والـشرطة   
تحقيق أغراض الجماعة ضمت فـى عـضويتها        ومنشآتهم والمنشآت العامة والحيوية ل    

 شهرته سمير األزهرى، عبد الرحمن سيد أحمد        -سمير رشاد محمد الشامى     / المتهمين
 حركى محمود، عامر، عمر زكريا عبد الحميد سيد أحمد، مصطفى محمود            -منصور  
 المـنعم    حركى حسين، عبـد    -م درويش   ينع الرؤوف مقلد، مصطفى محمد عبد ال      فتحى عبد 

 حركى عمر زياده،    -د عبد المنعم سليمان قارة، بسام شحات محمد محمد العباسى           السي
محمد عبد ربه عبد الحليم عبد ربه خليفة، عبد العزيز جمعة السيد عطيـة المـسيدى،                

زة، عبد الرحمن أحمد عبـادى أحمـد،        ـ حركى حم  -ة محمد   ـارق رفعت عكاش  ـط
محمد رشاد مهدى، بـالل محمـد       عبد الرحمن محمد رشيدى عبد العزيز، وليد فصيح         

، بكرى محمد يوسف، محمد أبو رواش محمد الدعوشى، عبد الرحمن علـى فهمـى النزهـى               
عبد الرحمن صابر عوض بالل، عمار محمد إبراهيم محمد على بيومى، محمد محمـد          
 عبد الواحد محمد، حامد محمد حامد محمود حسان، أحمد جمال عبد اللطيـف محمـد قابيـل،           

الن، لدين عبد المنعم صالح عبد اللطيف، محمود محمد هانئ سـعد قـب            صهيب عالء ا  
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يحيى أحمـد يحيـى     / انـعبد الرحمن، والمتوفي  حركى   -أحمد محمود إمام جاد نجم      
  .عبد الحليم عبد الرحمن، محمد نادر أحمد فتحى

والثانية مجموعة النقل والدعم اللوجيستى لعناصر المجموعات المسلحة ويتولوا          
غ مالية من قيادات التنظيم وتسليمها لمسئولى تلك المجموعـات فـضال عـن              تلقى مبال 

قيامهم بتوفير األوكار وأماكن اإليواء والتدريب لعناصر المجموعات المسلحة وشـراء           
األسلحة والمواد التى تستخدم فى تصنيع العبوات المتفجرة وتوفير وسائل االنتقال مـن             

  نفاق علـى أسـر عناصـر      ئية وكذا اإل  عمال العدا جات اآللية لتنفيذ األ   االسيارات والدر 
أحمـد عبـد العظـيم      /  المتهمون التنظيم الذين يتم ضبطهم وعرف من بين عناصرها       

، صبرى على علـى البـوهى،       "جعفر" حركى   -جى، عبد المالك محمد قاسم آدم       يلالدم
   حركى رياض محرز، أحمـد     -عاشور حلمى محمد الصياد، عمرو أحمد محمد فؤاد         

   إبـراهيم  هللاماعيل أحمد الشيمى، حسن رمضان أحمد عبد الرحيم، أحمد عبـدا          سعد إس 
د وهدان، عمر محمد    و حركى هانى، باندا، محمد عادل عبد الحفيظ محم        -عبد الحفيظ   

  مصطفى السيد عبد الحميد، محمد مجدى كامل النجار، محمد عبـد الـرحمن إبـراهيم    
   حركـى – البسطويـسى إبـراهيم   رزق، إبراهيم طارق عماد نصر الدين، أحمد السيد     

  ممدوح، أحمد محمود يوسف الزفتاوى، بالل محمد عبد اهللا السباعى، أحمـد محمـود             
حمد عرفات، محمد محمد الهادى أحمد بدر، عبد الباسط عبد الفتاح محمد أحمد سالم،              م

  .محمد خليل جار تحديده وآخرين/ الحركى. على عباس البسيونى الموجى
فكرى والتى اضطلع مسئوليها بعقد دورات إلعداد عناصـر      ومجموعة اإلعداد ال  

المجموعة فكريا بادعاء شرعية قتال القائمين على الدولة ومؤسساتها وترسيخ قنـاعتهم            
 -بتلك األفكار، عرف من بينهم المتهمين عبد الوهاب محمد عبد الوهاب المرسى نور              

محمـد  . مال الـدين حركى مصطفى، انس ممدوح شوقى محمد، إبراهيم وجيه محمد ج 
  .صابر مرعى وآخرين جارى تحديدهم

  ها الحركى عبد السالم تختص بحفـظ كافـة        خرى خاصة بشئون األفراد توال    أو
بيانات أعضاء التنظيم وذويهم إلخطارهم فور ضبط أى من العناصر المرتبطـة بهـم              

  .م وباقى أعضاء الجماعةهطمنية للحيلولة دون ضبواتخاذ التدابير األ
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المجموعات بحركتى حسم، ولواء الثورة اتخذت عدة مقرات تنظيميـة          وأن تلك   
  بيـة وإلخفـاء وتخـزين     رهاإليواء عناصر التنظيم الهاربة بها والتخطيط لعملياتهم اإل       

األسلحة العبوات المفرقعة والمواد المستخدمة فى إعدادها وتصنيعها عرف مـن بينهـا      
  شـارع / اورة الثانية الحـى الـسادس      المج ١٢٤الوحدات السكنية الكائنة بالقطعة رقم      

  زمـام / أبو المطـامير / الحرية خلف كمبوند حسن عالم، والثانية بطريق حوش عيسى      
/ بقرية البصارطة / جارةنالبحيرة، ورشة   / بندر أبو المطامير ملك ورثة حسين سليمان      

 محافظـة   ٣د/ موازى لـشارع سـيدى بـشر      /  شارع األمجاد  ٤مركز دمياط، وثالثة    
/ بجوار المول الجديـد   / مشروع ابنى بيتك  / ة، ورابعة كائنة بالمنطقة األولى    اإلسكندري

ـ   / المنوفية، والخامسة كائنة بالحى السادس    / مدينة السادات  /  ب ٤ع  / بابشمـساكن ال
  بمنزل بحـارة متفرعـة    / الجيزة، وسادسة كائنة بالدور الثانى    /  أكتوبر ٦/ الدور الثانى 

افندى منطقة السواقى الفيوم، وسـابعة كائنـة    خلف شركة عمر    / من شارع الجمهورية  
  - شارع الفاروق عمر من شارع الجديد من شارع طلمبـات الخـزان              ٩بالعقار رقم   

   شارع حسين الحلوانى متفـرع مـن       ٢المرج القاهرة، وحدة سكنية كائنة بالعقار رقم        
حـدة   المرج مدون عليها شركة اسبيدر لقطع غيار الكمبيوتر، و-شارع مؤسسة الزكاة    

   مدينـة الـسالم وحـدة      - متفرع من شارع الخمسين      ١٢ شارع   ٩سكنية بالعقار رقم    
   القاهرة، منزل مهجـور بمنطقـة      -ول   السالم أ  - شارع المصنع  ٦سكنية بالعقار رقم    

مركز طامية، وحدة سكنية بالـشيخ      / طريق مصر الفيوم الصحراوى   / نائية بكوم اوشيم  
   شارع أحمد فرغلى متفرع من شـارع     ١م  الخصوص، وحدة سكنية بالعقار رق    / مصلح

الخصوص محافظة القليوبية، وحدة سكنية بمنطقة عـرب   / عزبة السقيلى / أحمد عرابى 
 الـدور   ٩ الخانكة، وحدة سكنية بالعقار رقـم        - عرب العيايده    -مصلح منطقة الحياة    

   قسم أول أسيوط، الـشقة الكائنـة بـشارع   - منطقة السادات    - شارع التونى    -الثانى  
   الحى الثامن المنطقة األولى التجمع الخامس محافظة القـاهرة، الـشقة الكائنـة              ٢٣٦

 مساكن دهشور دائرة قسم ثالث أكتوبر محافظة الجيزة، العقار الكائن           ١٥١بالعقار رقم   
  بشارع أبو الهول الحى الثانى عشر مشروع ابنى بيتك مدينة العاشـر مـن رمـضان               

سط عبد الفتاح محمـد     اليته عضو التنظيم عبد الب    محافظة الشرقية والذى يضطلع بمسئو    
 شارع الصفا والمروة غـرب  ١ واحدى الشقق بعقار تحت اإلنشاء الكائنة       -أحمد سالم   

الرشاح مساكن السالم السالم القاهرة ويضطلع بمسئولية ذلك المقر التنظيمـى عـضو             



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠١٨ سنة یونیة ٢٠ فى )تابع( ١٣٩ العدد – الوقائع المصریة

 

٢٧

ا كمقرات لعقد   خالد استخدمت جميعه  / على عبد القادر على عبد القادر حركى      / التنظيم
  ين األسلحة والـذخائر وأدوات إعـداد العبـوات المتفجـرة،          زاللقاءات التنظيمية وتخ  

 بمنطقة العامرية ثان محافظة اإلسكندرية والتـى تـولى   ٢المزرعة الكائنة بقرية رحيم  
ومزرعة كائنـة بمركـز     " شعبان"رجب عبده مغربى حركى     / مسئوليتها عضو التنظيم  

/ ية اإلمام الغزالى محافظة البحيرة والتى تولى مسئوليتها القيـادى      قر/ الدلنجات البحيرة 
ياسر إبـراهيم إبـراهيم     / شكرى نصر محمد عبد البر عبد الباسط وعاونه فيها المتهم         

  القفاص اتخذت كمقر تنظيمى إلعداد العبوات وتصنيع المفرقعـات وإخفـاء األسـلحة            
  ى عبد الفتاح محمد إبـراهيم والتـى       النارية وذخائرها، ومزرعة مملوكة للقيادى المتوف     

يتولى مسئوليتها إسماعيل أحمد عبد العزيز خطاب كائنة بقرية بنى سالمة بجوار ديـر          
يواء إنبا بيشوى مركز وادى النطرون محافظة البحيرة والمتخذة كمعسكر للتدريب و           األ

  .بيةرهاليات اإلمعة تمهيدا الستخدامها فى تنفيذ الالعناصر وتصنيع العبوات المتفجر
   تولى توفيرها لها المتـوفى فريـد      عات على أموالٍ   باعتماد تلك المجمو   وأضاف

زكريا محمد عمر البربرى، شكرى نصر محمد عبد الباسط، ياسر إبـراهيم إبـراهيم              
القفاص، حسن رمضان أحمد عبد الحليم أنفقت فى شراء األسلحة والمواد المـستخدمة             

  التحريات أن من بين المنضمين لحركتـى حـسم        أضافت  و. واتخاذ المقرات التنظيمية  
ر، محمد مصطفى محمـد     اولواء الثورة بمحافظة القاهرة المتهمين على سامى فهيم الف        

   حركـى قاسـم،    - حركى ميزو، عبـد اهللا سـيد سـليمان الـصواف             -محمد سالم   
عبد الرحمن ياسر نجيب داوود، أحمد ياسر محمود أحمد، حسن على السيد حـسانين،              

حمن نجم محمد صادق،، حركى مصطفى، صالح الدين محمـد محمـد عبـد              عبد الر 
  .الحميد النبتيتى، عثمان أحمد نصر نصر، أسامة سعد فتح اهللا الحداد

وأنه فى إطار العمليات العدائية التى تـستهدف أفـراد الـشرطة والتمركـزات          
 المـرور   ضطلع أعضاء الجماعة بمحافظة القاهرة بتنفيذ واقعة استهداف قـوة         امنية  األ

 ١٠٧٩٩األمنى بكمين الواحة بميدان محمد ذكى مدينة نصر موضوع القـضية رقـم              
ن مـن ضـباط      والتى أسفر عن تنفيذها وفاة اثنـي        إدارى ثان مدينة نصر    ٢٠١٧لسنة  

ن أصدر المتهم يحيى السيد إبـراهيم       أوفرد ثالث وإصابة الباقين منهم؛ وذلك ب       الشرطة
 وحدة الحراك المسلح بحركة حسم برصـد عـدد        موسى تكليفات للحركى أيمن مسئول    



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠١٨ سنة یونیة ٢٠ فى )تابع( ١٣٩ العدد – الوقائع المصریة

 

٢٨

من التمركزات الشرطية بالمناطق الحيوية بنطاق التجمـع، ومدينـة نـصر، مـصر              
ا السـتهدافها  هداف من بين تلك التمركزات تمهيـد    مس بهدف انتقاء األ   شعين   الجديدة،

لقـاهرة   لتلك التكليفات تولى الحركى أيمن تكليف عضوى مجموعة التنفيذ با          نفاذًاوأنه  
مد عبد الناصر عبـد اهللا البهنـساوى،      حمحمد مصطفى محمد سالم، والمتوفى أ      /المتهم

الحركى سيف برصد تلك التمركزات من بينها المركز األمنى بطريق الواحة وقفوا من             
وقفوا عليه من معلومات للمتـوفى       على خطوط سير أفراده ومواعيدها وتقديم ما       خالله

ذى تولى بدوره رفعها للقياديين بالجماعـة القـائمين علـى           أحمد محمد عمر سويلم وال    
لـسيد إبـراهيم،    العمل المسلح بحركة حسم ولواء الثورة المتهمين يحيى موسى ا          إدارة
حى لتقييم تلك النتائج ووضع مخطط لكيفيـة التنفيـذ باسـتهداف        على على السما   عالء

المسدسات وتـصوير الواقعـة     أفراد التمركز األمنى باستخدام األسلحة النارية اآللية و       
ن يـضطلع   ألبثها عبر اللجنة اإلعالمية التابعة لحركة حسم وحدد أدوار المنفذين على            

ن باإلعداد لتنفيذ الواقعة مـن خـالل تلقـيهم تـدريبات عـسكرية بالمنـاطق                والمنفذ
الصحراوية النائية بينما يتولى المتهم محمد مصطفى محمد سالم تـوفير كافـة أوجـه               

 وتـوفير   هملوجيستى ألعضاء التنفيذ عبر توفير الـسيارات الالزمـة النتقـال          الدعم ال 
 مجموعة التنفيذ عـرف مـن بيـنهم    ءلذلك المخطط كلف أعضا نفاذًااألسلحة النارية و  

 محمد مصطفى محمد سالم حركـى   ،المتهم عبد اهللا سيد سليمان الصواف حركى قاسم      
عبد اهللا محمد البهنـساوى حركـى       ميزو، أحمد محمد عمر سويلم، أحمد عبد الناصر         

خ يانطلقـوا كمخططهـم بتـار     و. ياسر ، موسى، لول، سيف     وليد، والحركيين مهاب،  
 مستقلين ثالث سيارات طراز شيفروليه بيضاء اللون، وهيونـداى النتـرا            ١/٥/٢٠١٧

وثالثة طراز هيونداى أكسنت بحوزتهم األسلحة النارية اآللية والمسدسات إلـى بقعـة             
ا حيث تواجد أفراد التمركز األمنى وما اقتربوا مـنهم وحـازوا    المحددة سلفً االستهداف  

التمركز األمنى أطلق أعضاء الجماعة األعيـرة الناريـة          بسيارتهم عن يمين مركبات   
محمد عادل وهبة، أيمن حاتم عبد الحميد واألمـين شـعبان            والتى أودت بحياة الضابط   

هرة وإصابة آخرين منهم وسـرقة أسـلحتهم        محمد عبد الحميد من قوة مديرية أمن القا       
  .النارية ومهمات الشرطة
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 مـن   عمالهـا العدائيـة كـل     أكما عرف من المشاركين لتلك الجماعة فى تنفيذ         
المتهمين عبد الرحمن مبروك أحمد مبارك، تامر السيد شفيق حيـث تمكنـت قيـادات               

ل الجماعـة وتكلـيفهم     ى الهاربين داخل البالد باستقطابهما لصالح أعما      خوانالتنظيم اإل 
ى خـوان بتسريب توقيتات ووجهات المأموريات المزمع بها استهداف عناصر التنظيم اإل    

  بل مبـالغ ماليـة يتحـصلون      ابى مستغلين فى ذلك وظيفتهم ودوائر ارتباطهم مق       رهااإل
  نهما باستغالل طبيعـة وظيفتـه بـوزارة        لتلك التكليفات اضطلع كل م     نفاذًاه  عليها وأن 

سم ثان مدينة نصر ودوائر المرتبطين بهما بجهات الوزارة المختلفة لتـأمين            الداخلية بق 
طالعهم على توقيتات ووجهـات المأموريـات       إية و خوانتحركات وتنقالت العناصر اإل   

بيتين، كـذا إمـدادهما     رهاالمزمع بها الستهداف عناصر حركتى حسم، لواء الثورة اإل        
لضباط العاملين بقسم ثـان مدينـة نـصر         عناصر التنظيم بالبيانات الشخصية للسادة ا     

 عن أماكن إقامة السادة     وأوصاف السيارات الخاصة بهم وأرقام لوحاتهم المعدنية فضالً       
  ضباط وخطوط سيرهم اليومية الستهدافهم بعمليات عدائية كما أضافت التحريات بأنـه           

 والدبلوماسية  قتصاديةالفى إطار اإلضرار باالقتصاد القومى للبالد باستهداف الكيانات ا        
واألماكن الحيوية بهدف الوصول إلى إسقاط الدولة المصرية؛ كلف المتهم يحيى موسى            
الحركى عمار برصد أبراج النايل تاور الكائن بمنطقة كورنيش النيل بمحافظة القـاهرة         

 لذات التكليف اضطلع الحركى المذكور برصد محيط المكان والتمركزات األمنية           نفاذًاو
ى تأمينه وأمدا بما وقف عليه من معلومات إلى القيادى يحيى موسى ووضـع   القائمة عل 

األخير مخطط التنفيذ باستهداف المبنى بسيارة مفخخة على أن يعاونـه فـى تنفيـذها               
أعضاء مجموعة التنفيذ عرف من بينهم المتهمين محمود محمد هانى سعد قبالن، أحمد             

  يين ماجد، ممـدوح وكمخططهـم     كرمحمود محمد إمام نجم حركى عبد الرحمن، والح       
 شارع مرعى من شـارع عبـد        ١٣اتخذ أعضاء التنفيذ من الوحدة السكنية الكائنة ب         

   منطقة البساتين محافظة القاهرة مقـرا لعقـد        -العزيز ميدان أبو عبده بمنشية جبريل       
عبـوة  لقاءاتهم التنظيمية وضعوا خالله مخطط التنفيذ وتحديد أدوار كل منهم وتجهيز ال           

  خ السيارة وإخفائها بها واألسلحة النارية وحـدد القيـادى         لمفرقعة المستخدمة فى تفخي   ا
 لـذلك   نفـاذًا يحيى موسى موعد التنفيذ بالتزامن مع ذكرى نصر السادس من أكتوبر و           

  المخطط أعد الحركى ماجد العبوة المفرقعة وجهـز دائرتهـا اإللكترونيـة بالـسيارة             
   مالكى البحيرة طراز دايـو نـوبيرا       ٦٦١٩٤رقم  المفخخة التى تحمل لوحات معدنية      
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  والتى قادها المتهم أحمد محمد إمام وتسليمها للمتهم محمود محمد هانى سـعد قـبالن               
  الذى تولى قيادتها وإيقافها ببقعة االستهداف بمحيط أبراج النايـل تـاور والتمركـزات             

  دون للحيلـوة األمنية وذلك بمعاونة الحركى ممدوح الذى تولى مراقبـة الطريـق لـه      
  .ضبطه

ـ        إوأنه فى    ا ألغـراض  طار السعى إلسقاط الدولة وإلشاعة الفوضى بهـا تحقيقً
  الجماعة أصدر القيادى يحيى موسى تكليفات للحركى عمار برصد تحركـات رئـيس            

 لذات التكليف تولى المتهم     نفاذًا الغتياله و  االبالد الستهدافه بعمل عدائى ووضع مخططً     
  جم برصد اسـتراحة الرئاسـية الجديـدة بمنطقـة المعمـورة           أحمد محمود إمام جاد ن    

 واتخاذه مـن إحـدى الوحـدات الـسكنية     ٢٠١٧باإلسكندرية خالل شهر سبتمبر لعام  
المستأجرة والمطلة على االستراحة الرئاسية ورصد تحركات القيادة السياسية باستخدام          

  هلرصـد لمـسئول   كاميرات ذات تقنية عالية الجودة ورفع نتائج ما وقف عليـه مـن ا             
  الحركى عمار عبر برنامج التلى جرام والذى اضطلع بدوره بإرسالها للقيـادى يحيـى             

 وأضـافت باضـطالع   . ا الغتيال رئيس الـبالد    ا لإلعداد ووضع مخططً   موسى تمهيد  
أعضاء التنظيم بعقد العديد من اللقاءات التنظيمية فيما بينهم لتـدارس آليـات اإلعـداد              

بية التى تستهدف بعـض الشخـصيات العامـة         رهاالعمليات اإل والتخطيط لتنفيذ بعض    
 خطوط سـيرهم اليوميـة     يدوالقيادات األمنية والعسكرية وكبار المسئولين بالدولة وتحد      

  بية وكذا رصد بعض المنـشآت العامـة واالقتـصادية       إرهاالستهدافهم بعمليات اغتيال    
  بيـة خـالل   إرهاهدافها بعمليات   الهامة ورفع مواقعها والنقاط التأمينية بها والمزمع است       

  الفترة القادمة عرف منها خطوط سير سيارات الصرافة بعدد من المحافظـات، قـسم             
  شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة، االرتكازات األمنية المعينة بـالقرب مـن ميـدان             

ة بميدان أسماء اهللا الحـسنى      ني األمنية المع  تاألزهرى بمحافظة بنى سويف، االرتكازا    
  ار جامعة األزهر بمحافظة أسيوط، األقوال األمنيـة بمنطقـة المدينـة الـصناعية           بجو

بدائرة مدينة الفيوم وسيارات الشرطة المارة بالطريق السياحى المؤدى لبحيرة قـارون،       
  وسيارات الشرطة المتجهة لسجن الفيوم العمومى والمتواجدة بمحيطه، بـرج كهربـاء           

 ترحيل المتهمـين مـن      أموريات خطوط سير م   بجيج بمركز الفيوم،  أضغط عال بقرية    
أعضاء الجماعة فى قضيتى اغتيال النائب العام، حركتى حسم ولواء الثورة، محطـات             
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تحصيل الرسوم عدد من الطرق السريعة بالمحافظات محـالت الـصاغة بعـدد مـن             
  .محافظات الجمهورية، معهد التدريب الراقى بمنطقة المعادى محافظة القاهرة

  . رائد شرطة بقطاع األمن الوطنى-يصل السعودى سرحان ف/ وبسؤال
   عثـر بتفتـيش المقـر   ٧/٤/٢٠١٧ إلذن النيابة العامـة بتـاريخ        نفاذًاشهد أنه   

 مركز  - بزمام قرية البصارطة     -الكائن بطريق عزبة الوقف     " دروة الماشية "التنظيمى  
ون طلقة ناريـة    ومائة وأثنين وأربع  "  خرطوش نبندقيتي" على سالحين ناريين     -دمياط  

  مم واثنـى عـشر    ٩خرطوش وثالثمائة وعشرين طلقة نارية آلية وعشر طلقات عيار          
فارغ طلقات نارية مختلفة العيار وقناع وجه وقفـاز أسـود اللـون،، وأنـه بتـاريخ                 

عالء إبراهيم محمد الصياد حال استقالله دراجة       /  تمكن من ضبط المتهم    ١٦/٤/٢٠١٧
تفتيشه عثر بحوزته على محررات تنظيميـة لجماعـة         بخارية بدون لوحات معدنية وب    

ـ  ــ تمكن من ضب   ٢٥/٤/٢٠١٧اريخ  ـبية، وبت رها اإل خواناإل محمـد  / مينـط المته
  ١٢/٥/٢٠١٧عبد السميع على أبو العيلة، إسالم محمد طلبة عبـده بـدوى، وبتـاريخ          

  محمد الخضر محمد أحمد عاصـى، نجـم الـدين عـاطف      / تمكن من ضبط المتهمين   
  شـريف سـعد مـسعد     /  تمكن من ضبط المـتهم     ١٣/٥/٢٠١٧اد، وبتاريخ   محمود عي 

عالم عالم عباس الـسبع،     /  تمكن من ضبط المتهم    ٣٠/٧/٢٠١٧أبو محمود، وبتاريخ    
" دروة الماشـية  " عثر بتفتيشه للمقر التنظيمى قطعة أرض ملحقه         ٧/٨/٢٠١٧وبتاريخ  

 على سـالحين    -ياط   مركز دم  - بزمام قرية البصارطة     -الكائن بطريق عزبة الوقف     
  .ن طلقة آليةن وستيتيربع خزينة سالح آلى، وعدد اثنأوعدد " بندقيتين آليتين"ناريين 

 نفـاذًا  نقيب شرطة بقطاع األمن الوطنى شهد أنه    -أحمد محمد مختار    / وبسؤال
 من ضبط المتهم محمد مجـدى إسـماعيل   ٨/٤/٢٠١٧إلذن النيابة العامة تمكن بتاريخ  

 تمكن من ضـبط    ٢٢/١١/٢٠١٧ على محررات تنظيمية، وبتاريخ      حسن وبتفتيشه عثر  
كريم عوض سعد عوض الحداد وبتفتيشه عثر على محررات تنظيميه، تمكـن            / المتهم

  نادى عبده حسن فرج عطية وبتفتيـشه عثـر        /  من ضبط المتهم   ٣٠/١/٢٠١٨بتاريخ  
  . على محررات تنظيميه

 نفـاذًا  الوطنى شهد أنه      رائد شرطة بقطاع األمن    -عمرو يوسف عمار  / وبسؤال
أحمـد  /  مـن المتهمـين     من ضبط كلٍ   ١٦/٤/٢٠١٧تمكن بتاريخ   إلذن النيابة العامة    
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ـ عاشور حلمى الصياد، على إبراهيم محمد الصياد وبتفتيشهما عثـر بحوزته           ا علـى   م
  .محررات تنظيمية

 نفـاذًا  نقيب شرطة بقطاع األمن الوطنى شهد أنه         -هانى محمد البيلى    / وبسؤال
بالل عـاطف خالـد     /  من ضبط المتهم   ١٦/٤/٢٠١٧ النيابة العامة تمكن بتاريخ      إلذن

 -لوحـات   بدون   سوداء اللون    ٣ ماركة هوجن    -الزيات حال استقالله دراجة بخارية      
ـ     ٢٢/٤/٢٠١٧  بتاريخ وبتفتيشه عثر على محررات تنظيمية، تمكن      هم ت من ضـبط الم

  .عاشور حلمى محمد الصياد
 شهد  - نقيب شرطة بقطاع األمن الوطنى       - الشافى   محمود أحمد عبد  / وبسؤال

صبرى علـى  /  من ضبط المتهم٢٢/٤/٢٠١٧ إلذن النيابة العامة تمكن بتاريخ   نفاذًاأنه  
  .على البوهى

 نقيب شرطة بقطاع األمن الـوطنى       -محمد محمد عبد العزيز يوسف      / وبسؤال
/  مـن ضـبط المـتهم      ١/٥/٢٠١٧ إلذن النيابة العامة تمكن بتـاريخ        نفاذًا شهد أنه    -

مصطفى محمد عبد الباقى محمد على وبتفتيشه عثر بحوزته علـى طبنجـة صـوت،               
حاسب آلـى محمـول، نظـارة    ) ٢(طلقة، عدد ) ١٣(خزينة خاصة بالطبنجة بها عدد  

سيف حديدى، محـررات تنظيميـة،      ) ٢(، عدد   "فالش ميمورى "مكبرة، وحدة تخزين    
  .عبد الرحمن خالد محمد محمود على/  من ضبط المتهم٢/٥/٢٠١٧وتمكن بتاريخ 
  : نقيب شرطة بقطاع األمن الوطنى شهد-عمرو محمد أحمد / وبسؤال

أيمـن  /  من ضبط المتهم١٤/٧/٢٠١٧ذن النيابة العامة تمكن بتاريخ  إل نفاذًا أنه  
م، وعدد  ١٢محمد عبد المنعم السبيعى وبتفتيشه عثر بحوزته على فرد خرطوش عيار            

  يار السالح وبمواجهته بما أسفر عنه الـضبط والتفتـيش أقـر           طلقات من ذات ع   ) ٦(
ه المضبوطات بقصد اسـتخدامها فـى العمليـات العدائيـة، وتمكـن بتـاريخ               زبإحرا

 الكائن بقرية أم الـشعور    " مزرعة الدواجن " من تفتيش المقر التنظيمى      ٢٠/١١/٢٠١٧
) ٤(، عـدد   م٣٩×٧,٦٢طلقة آلية عيار   ) ٣٢(عدد  مركز الحامول وبتفتيشه عثر على      

 كيلو جرام، مجموعة من     ٥٠سعة كل جوال    " نترات النشادر "أربعة أجولة بداخلها مادة     
قنـاع  ) ٣(األجهزة والمواد واألدوات مما تستخدم فى تصنيع وتجهيز المفرقعات، عدد           

  .نظارة واقية) ٢(واقى، عدد 
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  ى نقيب شرطة بقطاع األمـن الـوطن       -أحمد أيمن عبد الحميد محمود      / وبسؤال
محمـود  /  من ضبط المـتهم ٥/٥/٢٠١٧ إلذن النيابة العامة تمكن بتاريخ      نفاذًاشهد أنه   

م ٣٩×٧,٦٢طلقة عيار   ) ٢٠(أحمد عبد الحميد متولى وبتفتيشه عثر بحوزته على عدد          
ـ   /  من ضبط المتهم   ٦/٨/٢٠١٧ة، وتمكن بتاريخ    ـمحررات تنظيمي و  ابـعمـرو دي

  .ت تنظيميةعبد الباقى نصر وبتفتيشه عثر على محررا
 شهد أنه   - رائد شرطة بقطاع األمن الوطنى       -أحمد حاتم حبيب السيد     / وبسؤال

 حامد محمد على رشدى/  من ضبط المتهم   ٦/٥/٢٠١٧ إلذن النيابة العامة تمكن بتاريخ       نفاذًا
طلقـات مـن ذات     ) ٧(م، عدد   ٧,٦٢x٣٩على سالح آلى عيار     بحوزته  بتفتيشه عثر   و

محمود /  من ضبط المتهم   ٧/٨/٢٠١٧، وتمكن بتاريخ    ةيمعيار السالح، محررات تنظي   
  .فاروق أحمد وبتفتيشه عثر بحوزته على محررات تنظيمية

 شهد أنه -  نقيب شرطة بقطاع األمن الوطنى -أحمد مدنى فؤاد حمادى / وبسؤال
حلمى سعد مصرى   /  إلذن النيابة العامة بضبط المتهم     نفاذًا و ٢٣/٥/٢٠١٧،  ٨بتاريخى  

ا من عناصر التنظـيم     فقد وردت إليه معلومات تفيد تواجده صحبة عدد       محارب كشيك   
   سوهاج، حيث تم مداهمـة     -بإحدى الدروب الصحراوية الكائنة بطريق البحر األحمر        

  تلك المنطقة فبادر المتهمين بإطالق األعيرة النارية صوب القوات فبادلتهم إطالقها حتى           
/  من مان جثامين تبين أنها للمتهمين كالً     تم إسكات مصدرها، وأعقب ذلك العثور على ث       

حلمى سعد مصرى محارب كشيك، محمد مدحت أبو الفتح الزناتى ناصر، عبد الرحمن         
السيد رشاد محمد الوكيل، إبراهيم جمال إبراهيم محمد، بسام عادل محمود محمد، محمد   

لى على محمد على، محمود على محمد على، محمد محمد قطب عبيد، وعثر بجوارهم ع
  .ثالث بنادق آلية وكمية من الذخائر واألظرف الفارغة

 إلذن نفـاذًا  رائد شرطة بقطاع األمن الوطنى أنـه       -وليد أحمد حلمى    / وبسؤال
يوسـف محمـود عطيـة    /  من ضبط المتهم  ١٧/١٠/٢٠١٧النيابة العامة تمكن بتاريخ     

ـ     /  تمكن من ضبط المتهم    ١٨/١٠/٢٠١٧البدرى، وبتاريخ      ىمحمد حسين يوسـف عل
  محمـد عبـد الواحـد   /  تمكن من ضبط المـتهم   ١٨/١٠/٢٠١٧عبد العاطى، وبتاريخ    

إسـالم  /  من ضبط المـتهم    ٢٧/١٠/٢٠١٧سليمان عبد الواحد سليمان، وتمكن بتاريخ       
حـسين  /  تمكن من ضبط المـتهم ١٠/١١/٢٠١٧سعيد فاروق أحمد رضوان، وبتاريخ   
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 مـن ضـبط     ١١/١١/٢٠١٧خ  محمد يسر إبراهيم السيد حسن أبو الليف، وتمكن بتاري        
  إسالم محمد يسر إبراهيم وبتفتيشه عثر بحوزته علـى فـرد روسـى محلـى              / المتهم

  .م٣٩×٧,٦٢طلقة آلى عيار ) ٩(طلقة خرطوش، عدد ) ٤(الصنع، عدد 
 نقيب شرطة بقطاع األمن الوطنى شهد أنـه  -عبد الكريم محمد مهاب   / وبسؤال

عمار على إبراهيم   /  من ضبط المتهم   ٩/٥/٢٠١٧ إلذن النيابة العامة تمكن بتاريخ       نفاذًا
  الب تـوب  "رسالن صقر وبتفتيشه عثر بحوزته على جهاز حاسـب آلـى محمـول              

  ".Hpماركة 
رائد شرطة بقطاع األمن الوطنى شـهد        - أحمد حمدى أحمد إسماعيل   / وبسؤال

ـ   /  من ضبط المتهم   ١٥/٥/٢٠١٧ إلذن النيابة العامة تمكن بتاريخ       نفاذًاأنه     دفـائز أحم
  .إبراهيم أحمد مقلد

 نفـاذًا  رائد شرطة بقطاع األمن الوطنى شهد أنه    -محمود أحمد محمد    / وبسؤال
أحمد عبـد اهللا ذكـى      /  من ضبط المتهم   ١٦/٥/٢٠١٧إلذن النيابة العامة تمكن بتاريخ      

  . وبتفتيشه عثر بحوزته على محررات تنظيميةةسالم
اع األمن الوطنى شهد أنـه   رائد شرطة بقط-محمد كمال الدين بشرى  / وبسؤال

  محمـد محمـد  /  من ضبط المـتهم   ١٦/٥/٢٠١٧ إلذن النيابة العامة تمكن بتاريخ       نفاذًا
أحمد إسماعيل وبتفتيشه عثر بحوزته علـى محـررات تنظيميـة، وتمكـن بتـاريخ               

  محمد الهادى عوض غريب عوض وبتفتيـشه عثـر        /  من ضبط المتهم   ٣٠/٧/٢٠١٧
أحمد محمـود   /  من ضبط المتهم   ٢٧/٢/٢٠١٨ريخ  على محررات تنظيمية، وتمكن بتا    

  .محمد محمد عرفات وبتفتيشه عثر بحوزته على محررات تنظيمية
 رائد شرطة بقطاع األمن الوطنى شهد أنـه         -أحمد محمد نجيب سعد     / وبسؤال

محمـود محمـد    /  من ضبط المتهم   ١٧/٥/٢٠١٧ إلذن النيابة العامة تمكن بتاريخ       نفاذًا
ذا فوهـة  م ٣٩×٧,٦٢تيشه عثر بحوزته على سالح آلـى عيـار   على عبد السالم وبتف   

  ، محـررات تنظيميـة،    م  ٣٩×٧,٦٢طلقـات عيـار     ) ١٠(مثبت كاتم صوت، عـدد      
محمد عبد التواب محمـد أبـو بكـر         /  من ضبط المتهم   ٣٠/١٢/٢٠١٧وتمكن بتاريخ   

طلقـة مـن ذات عيـار الـسالح         ) ٦٠(وبتفتيشه عثر بحوزته على سالح آلى، عدد        
  إبـراهيم /  من ضـبط المـتهم  ٣/٢/٢٠١٨ ومحرر تنظيمى، وتمكن بتاريخ    المضبوط،
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طلقة آليـة عيـار     ) ١٥(أحمد محمود عبد ربه رحيم وبتفتيشه عثر بحوزته على عدد           
  .، محررات تنظيميةم ٣٩×٧,٦٢

 أنه نفـاذًا    شهد نقيب شرطة بقطاع األمن الوطنى       -محمد عمر حسن  / وبسؤال  
 أسامة سـمير علـى       / من ضبط المتهم   ٢٩/٥/٢٠١٧خ  ذن النيابة العامة تمكن بتاري    إل

إبراهيم وبتفتيشه عثر على مبلغ مالى قدره ألف ومائـة وعـشرة جنيهـات مـصرية                
  .ومحررات تنظيمية

 نفـاذًا  نقيب شرطة بقطاع األمن الوطنى شهد أنه         -أحمد عماد محمد    / وبسؤال
مود فتحـى محمـود   مح/  من ضبط المتهم٥/٢/٢٠١٨إلذن النيابة العامة تمكن بتاريخ     

ماسورة خاصـة  ) ٢(عبد الصمد وبتفتيشه عثر بحوزته على كباس محلى الصنع، عدد         
  سطوانية عبـارة عـن  أقطع ) ٦(بفرد خرطوش، ماسورة خاصة بطبنجة صوت، عدد        

   ضرب النار لفرد خرطوش، تتك خاص بفرد خرطوش، طـارق خـاص       ةبرمجرى إل 
  .بفرد خرطوش، محررات تنظيمية

   إلذن نفـاذًا ، أنه   -حمد أحمد رائد شرطة بقطاع األمن الوطنى      أحمد م / وبسؤال
  .محمد على رشاد/  من ضبط المتهم٢٥/٢/٢٠١٨النيابة العامة تمكن بتاريخ 

 - نقيب شرطة بقطاع األمن الـوطنى -مصطفى محمد سليمان بركات    / وبسؤال
أسـامة  / م من ضبط المته   ١٠/٢/٢٠١٨ إلذن النيابة العامة تمكن بتاريخ       نفاذًاشهد أنه   

  .محررات تنظيميةعلى صالح محمد محمد سالم خطاب وعثر بحوزته 
 - رائد شرطة بقطاع األمـن الـوطنى       -حسام مصباح سليمان محمد     / وبسؤال

عـالء  /  من ضبط المـتهم  ٢٧/٢/٢٠١٨ إلذن النيابة العامة تمكن بتاريخ       نفاذًاشهد أنه   
  .ظيميةمحررات تنعلى  عثر همحمود محمد إسماعيل أحمد وبتفتيش

 شـهد   - نقيب شرطة بقطاع األمن الوطنى     -أحمد مدحت محمد على     / وبسؤال
على عباس  /  من ضبط المتهم   ٢١/١١/٢٠١٧ إلذن النيابة العامة تمكن بتاريخ       نفاذًاأنه  

  . عثر على محررات تنظيميةهالبسيونى الموجى وبتفتيش مسكن
   شـهد أنـه    - رائد شرطة بقطاع األمن الوطنى     -أحمد عاطف حميدة    / وبسؤال

 إبراهيم حمـودة /  من ضبط المتهم٢٩/١٢/٢٠١٧ إلذن النيابة العامة تمكن بتاريخ     نفاذًا
  .إبراهيم سليم عودة وبتفتيشه عثر على محررات تنظيمية
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 نفاذًا شهد أنه    - نقيب شرطة بقطاع األمن الوطنى     -محمد مجدى سيد    / وبسؤال
وائل أبو النصر محمـد     /  المتهم  من ضبط  ٨/٥/٢٠١٧إلذن النيابة العامة تمكن بتاريخ      

 ألف وأربعمائـة جنيـه   هالضوى وبتفتيشه عثر على محررات تنظيمية ومبلغ مالى قدر   
محمد فايز كمال عبـد القـوى       /  من ضبط المتهم   ٤/٢/٢٠١٨، وتمكن بتاريخ    ىمصر

  ".Hpالب توب ماركة "وبتفتيشه عثر على جهاز حاسب آلى محمول 
 ائد شرطة بقطاع األمن الوطنى شهد أنـه       رؤوف أحمد محمد جمال ر    / وبسؤال

 محمـد مجـدى   /  من ضبط المتهم   ٣١/٧/٢٠١٧ إلذن النيابة العامة تمكن بتاريخ       نفاذًا
أحمد جمال أحمـد محمـود      / عبد الصادق ذكى، وبذات التاريخ تمكن من ضبط المتهم        

ـ    ـخ/  من ضبط المتهم   ٢/٨/٢٠١٧على أبو كريم، و تمكن بتاريخ        د ـالد جـالل أحم
  .نقيشعمر ال

محمد عبد السالم الغراب نقيب شرطة بقطاع األمن الوطنى شهد أنـه            / وبسؤال
 أحمـد علـى  /  من ضبط المـتهم   ١٥/١١/٢٠١٧ إلذن النيابة العامة تمكن بتاريخ       نفاذًا

 )٥(، عـدد  ١٢عبد ربه عيسوى وبتفتيشه عثر بحوزته على بندقية خرطـوش عيـار      
  .طلقات خرطوش
الرحمن نقيب شرطة بقطاع األمن الوطنى شهد       عبد الرحمن على عبد     / وبسؤال

طه معـوض   /  من ضبط المتهم   ٤/١٠/٢٠١٧ إلذن النيابة العامة تمكن بتاريخ       نفاذًاأنه  
صالح خيـرت مـصلح     /  من ضبط المتهم   ٢٠/١٠/٢٠١٧طه عوض، وتمكن بتاريخ     

 طلقـات آليـة   ) ٦(، عدد   "فرد روسى "إسماعيل شلش وبتفتيشه عثر على سالح نارى        
 عمــار/  مــن ضــبط المــتهم٢٧/١٠/٢٠١٧، وتمكــن بتــاريخ م٧,٦٢X٣٩عيــار 

/  من ضبط المـتهم ١٠/١١/٢٠١٧عبد الرحمن محمد عبد البارى ملش، وتمكن بتاريخ   
فرد روسـى   "عبد اهللا محمد إسماعيل محمد على عياد وبتفتيشه عثر على سالح نارى             

ضـبط   من   ٢٩/١٢/٢٠١٧طلقات خرطوش، وتمكن بتاريخ     ) ٣(، عدد   "محلى الصنع 
ياسر حمودة إبراهيم سليم عودة وبتفتيشه عثر على محررات تنظيمية، وتمكـن            / المتهم

حسين إبراهيم محمد سيد أحمد وبتفتيشه عثر       /  من ضبط المتهم   ٣٠/١٢/٢٠١٧بتاريخ  
  مـصطفى /  من ضـبط المـتهم     ٢٣/١/٢٠١٨على محررات تنظيمية، وتمكن بتاريخ      

ج، وتمكن بتاريخ   نى كاميرا ماركة سامسو   محسن محمد السيد إبراهيم وبتفتيشه عثر عل      
  .محمد حنفى لطفى على قطب/  من ضبط المتهم٥/٢/٢٠١٨
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 نفـاذًا  رائد شرطة بقطاع األمن الوطنى شهد أنه         -محمد جمال حافظ    / وبسؤال
محمد عبـد الحفـيظ   /  من ضبط المتهم١٤/١٠/٢٠١٧إلذن النيابة العامة تمكن بتاريخ    
  .على محررات تنظيميةعلى عبد الحفيظ وبتفتيشه عثر 

 نفـاذًا  نقيب شرطة بقطاع األمن الوطنى شهد أنه         -أحمد محمد محمد    / وبسؤال
محمد حـسين سـيد     /  من ضبط المتهم   ٢٠/١١/٢٠١٧إلذن النيابة العامة تمكن بتاريخ      

  محمـد عبـد الـرحمن    /  من ضبط المـتهم    ١٥/١/٢٠١٨فرج حجاب، وتمكن بتاريخ     
  لـى محـررات تنظيميـة، وتمكـن بتـاريخ         إبراهيم رزق قرطم وبتفتيـشه عثـر ع       

عمر محمد مصطفى السيد عبد الحميد وبتفتيشه عثـر         /  من ضبط المتهم   ١٩/١/٢٠١٨
  .على محررات تنظيمية 

  أحمد عبد المنعم عبد العزيز رائد شرطة بقطاع األمن الـوطنى شـهد            / وبسؤال
  أحمـد / هم مـن ضـبط المـت   ٢٢/١١/٢٠١٧ إلذن النيابة العامة تمكن بتاريخ نفاذًاأنه  

  م،١٢ية خرطـوش عيـار      قدالحفيظ وبتفتيش مسكنه عثر على بن     عبد اهللا إبراهيم عبد     
  .طلقات خرطوش) ٦(عدد 

 نقيب شرطة بقطاع األمن الـوطنى       -سراج عصام الدين عبد الحميد      / وبسؤال
محمـد  /  من ضبط المـتهم ٢١/١/٢٠١٨ إلذن النيابة العامة تمكن بتاريخ نفاذًاشهد أنه   

  سعة" ميمورى كارد "لحفيظ محمود وهدان وبتفتيشه عثر على كارت ذاكرة         عادل عبد ا  
ـ   ٢٥/٢/٢٠١٨ن بتاريخ   ـا، وتمك ـ جيج ٢ ـ ـ من ضب ـ / همـط المت د محمـود  ـأحم

  .يوسف الزفتاوى
   رائد شرطة بقطاع األمن الوطنى شـهد أنـه         -أسامة أحمد مصطفى    / وبسؤال

محمود بـدوى   / ن ضبط المتهم   م ١٣/١٠/٢٠١٧ إلذن النيابة العامة تمكن بتاريخ       نفاذًا
عيـار  ) ١٥(، عـدد  ١٢ية خرطوش عيار   قدد خليل وبتفتيش مسكنه عثر على بن      محمو

أحمد رفعت أحمد صـدقى  / ، محرر تنظيمى، وبذات التاريخ تمكن من ضبط المتهم   ١٢
 من ضبط   ١٠/١١/٢٠١٧محمد وبتفتيشه عثر على محررات تنظيمية ، وتمكن بتاريخ          

) ١٠(ال عوض عبد اهللا وبتفتيشه عثر على سالح آلـى، عـدد   عبد الرحمن كم  / المتهم
  صديرى عمليـات أسـود اللـون، محـررات        ) ١(، عدد   م٣٩×٧,٦٠طلقة آلية عيار    
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سامح محمد جمعـة حـسين     /  من ضبط المتهم   ٣٠/١٢/٢٠١٧تنظيمية، وتمكن بتاريخ    
خزنة سـالح آلـى،     ) ١(، عدد   ٣٩*٧,٦٠طلقة عيار   ) ١٠٠(عدد  وبتفتيشه عثر على    

كـاميرا  ) ١(ية معظمة، عدد    ؤهياكل لعبوات مفرقعة معدة للتجهيز، نظارة ر      ) ٦(د  عد
  .صغيرة الحجم، محرر تنظيمى 

  :ياسر سمير محمد نقيب شرطة بقطاع األمن الوطنى شهد/ وبسؤال
  / مـن ضـبط المـتهم   ٢/٣/٢٠١٨ إلذن النيابة العامة تمكـن بتـاريخ    نفاذًاأنه  

  .عبد الرحمن مبروك أحمد مبروك
  رائد شرطة بقطاع األمـن الـوطنى       -محمد صالح الجرحى إبراهيم     / ؤالوبس
  / مـن ضـبط المـتهم      ٢٢/١٢/٢٠١٧ إلذن النيابة العامة تمكن بتـاريخ        نفاذًاشهد أنه   

  .عبد الغنى محمد عطية صقر وبتفتيشه عثر على سالح نارى فرد خرطوش
 إلذن  فاذًانكريم طه محمد نقيب شرطة بقطاع األمن الوطنى، شهد أنه           / وبسؤال

محمد أسـامة علـى أحمـد       /  من ضبط المتهم   ٦/٢/٢٠١٨النيابة العامة تمكن بتاريخ     
، " DELLالب تـوب ماركـة      "السويفى وبتفتيشه عثر على جهاز حاسب آلى محمول         

  آالف ثالثـة  ه، مبلغ مـالى قـدر  "فالش ميمورى"وحدة تخزين ) ٣(وجواز سفر، عدد   
  .ية تركة ليرة خمس عشره دوالر أمريكى، مبلغ مالى قدراومائت

 رائد شرطة بقطاع األمن الـوطنى   -شريف لطفى إبراهيم عبد الحميد      / وبسؤال
  / مـن ضـبط المتهمـين   ٢٨/١١/٢٠١٧ إلذن النيابة العامة تمكن بتاريخ نفاذًاشهد أنه   

عبد الرحمن صابر عوض بالل، عبد الرحمن على فهمى محمد النزهى، إبراهيم محمد             
  ، عـدد ١٢فرد خرطوش عيـار  ) ١(تفتيشه األول عثر على عدد مختار عبد الباسط وب 

  )٣(، عـدد    ١٢فرد خرطـوش عيـار      ) ١( طلقات خرطوش، وبتفتيش الثانى عدد       ٤
  ".سكين كبير الحجم"طلقات خرطوش، وبتفتيشه الثالث عثر على سالح أبيض 

 نفـاذًا حسين سمير حسين نقيب شرطة بقطاع األمن الوطنى شهد أنه           / وبسؤال
تامر السيد شفيق علـى     /  من ضبط المتهم   ٢/٣/٢٠١٨لنيابة العامة تمكن بتاريخ     إلذن ا 

  ".طبنجة"وبتفتيشه عثر بحوزته على سالح نارى 
 نفـاذًا أحمد محمد إسماعيل نقيب شرطة بقطاع األمن الوطنى شهد أنه           / وبسؤال

شريف عبـد الخـالق     /  من ضبط المتهم   ١٣/٦/٢٠١٧إلذن النيابة العامة تمكن بتاريخ      
شريف رشـاد عبـد ربـه    /  من ضبط المتهم٤/٢/٢٠١٨رفاعى أحمد، وتمكن بتاريخ  
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  عيسوى األخرس وبتفتيشه عثر على محررات تنظيمية، وبذات التـاريخ تمكـن مـن             
  محمود حامد عبد العزيز إبراهيم وبتفتـيش محـل إقامتـه عثـر علـى       / ضبط المتهم 

  .محررات تنظيمية
  شـهد  يب شرطة بقطاع األمن الوطنى    محمد خالد محمد عبد الحليم نق     / وبسؤال

  رفعت رفعت/  من ضبط المتهم   ١٦/٤/٢٠١٧ إلذن النيابة العامة تمكن بتاريخ       نفاذًاأنه  
محمد العربى أبو غزاله، حسن حسن خالد الزيات، أحمد زكريـا فهمـى الـشيوخى، محمـد                 

) ٢( عبد الغنى سليم وبتفتيش األول عثر على سالح نارى فرد خرطـوش، عـدد        حماد
 خرطوش، وبتفتيش الثانى عثر على محررات تنظيمية، وبتفتيش الثالث عثر على            ةقطل

 محررات تنظيمية، وبتفتيش الرابع عثر على محررات تنظيمية، وبتفتيش المقر         
طلقة خرطوش، بطارية صـغيرة الحجـم،   ) ٢(التنظيمى محل تواجدهم عثر على عدد   

 مـن   ١٩/١/٢٠١٨ وتمكن بتاريخ    جهاز قياس، فيشة كهربائية موصل بها لمبة اختبار،       
  .محمد مجدى كامل النجار وبتفتيشه عثر على محررات تنظيمية/ ضبط المتهم

  نفـاذًا  رائد شرطة بقطاع األمن الوطنى شهد أنـه          -أحمد زهير على    / وبسؤال
سمير الـسيد رشـاد   /  من ضبط المتهم٢٠/١١/٢٠١٧إلذن النيابة العامة تمكن بتاريخ     

خزينـة  ) ٣(م، عـدد  ٣٩×٧,٦٢بندقية آلية ) ٢( عثر على عدد    محمد الشامى وبتفتيشه  
  طلقـة  )١٩(، عـدد    م  ٣٩×٧,٦٢ طلقـة عيـار   ) ٢٣٨(لى، عـدد    حديدية للسالح اآل  
  بـالل محمـدين   /  من ضبط المـتهم    ٣/٢/٢٠١٨م، وتمكن بتاريخ    ١٢خرطوش عيار   

ـ  ألف وسبعمائة وثمـانون جني     همحمد أحمد السيد وبتفتيشه عثر على مبلغ مالى قدر         ا ه
ا ومحررات تنظيميةمصري.  

 نفـاذًا  رائد شرطة بقطاع األمن الوطنى شهد أنه    -محمد أحمد محمود    / وبسؤال
عيد طه علـى حـسين      /  من ضبط المتهم   ٢/٨/٢٠١٧إلذن النيابة العامة تمكن بتاريخ      

/  من ضـبط المـتهم  ٧/٨/٢٠١٧وبتفتيشه عثر على محررات تنظيمية، وتمكن بتاريخ      
وتمكن بتـاريخ  . بشير عيسى وبتفتيشه عثر على محررات تنظيمية  عاصم عبد المطلب    

حسين أحمد عبد اهللا إبراهيم وبتفتيشه عثر على عدد         /  من ضبط المتهم   ١٠/١١/٢٠١٧
دائـرة  ) ١(، عدد م  ٣٩×٧,٦٢ طلقات عيار ) ١٠(خزينة سالح آلى وبداخلها عدد      ) ١(

 أسـود   عمليـات صـديرى ) ١(كهربائية تستخدم فى تفجير القنابل بدائية الصنع، عدد         
عمـر  / همـط المت ـ من ضب  ٣٠/١٢/٢٠١٧اللون، محررات تنظيمية، وتمكن بتاريخ      
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طلقـة  ) ٥٢(سالح آلى، عـدد     ) ١(محمد عبد الواحد وبتفتيشه عثر على عدد         أبو بكر 
  .تنظيميةيز، محررات ههياكل عبوات مفرقعة معدة للتج) ٢(، عدد م ٣٩×٧,٦٢ عيار

 نفـاذًا  رائد شرطة بقطاع األمن الوطنى شهد أنه         -ن  محمد محمود أيم  / وبسؤال
أحمد عبـد اهللا إبـراهيم   /  من ضبط المتهم٨/٨/٢٠١٧إلذن النيابة العامة تمكن بتاريخ  

طلقـات  ) ٥( ماركة العقرب، عدد ١٢سلومة وبتفتيشه عثر على بندقية خرطوش عيار        
أحمـد  / لمتهم من ضبط ا   ٣٠/١٢/٢٠١٧م، محررات تنظيمية، وتمكن بتاريخ      ١٢عيار  

  طلقـة ) ٣٣(سالح آلـى، عـدد    ) ١(جمال على عبد المحسن وبتفتيشه عثر على عدد         
/  مـن ضـبط المـتهم   ٤/٢/٢٠١٨، محرر تنظيمى، وتمكن بتاريخ  م  ٣٩×٧,٦٢ عيار

  م، عـدد  ٩عيـار   " رشـاش "ثروت شعبان ربيع رحيمه وبتفتيشه عثر على سالح آلى          
فرقعة معدة للتجهيز، وحـدة تخـزين       هياكل لعبوات م  ) ٦(م، عدد   ٩طلقة عيار   ) ٤٠(
  . جيجا، محررات تنظيمية١٦سعة " فالش ميمورى"

 رائد شرطة بقطاع األمن الوطنى شـهد أنـه          -عمرو محمد مختار    / وبسؤال  
محمـد أيمـن    /  من ضبط المتهم     ١٤/١٠/٢٠١٧ إلذن النيابة العامة تمكن بتاريخ       نفاذًا

  .ةمحمد رشدي وبتفتيشه عثر على محررات تنظيمي
 رائد شرطة بقطاع األمن الوطنى شهد أنـه     -محمود محمد الشحيمى    / وبسؤال  

محمد /  من تفتيش محل إقامة المتهم       ٤/٢/٢٠١٨ إلذن النيابة العامة تمكن بتاريخ       نفاذًا
 بنـادق آليـة   عدد ثالثللون بداخلها زيتى اجمال عبد العاطى مسعود عثر على حقيبة        

ـ    م  ٣٩×٧,٦٢ عيار   م،٧,٥م، طبنجـة    ٩وش ، طبنجـة حلـوان       ، عدد بندقيتين خرط
، عـدد  م ٣٩×٧,٦٢ طلقة آلية عيار) ٢٤٧(، عدد )معطلة(طبنجة صوت يمكن تعديلها   

  ، طلقات صوت ) ٩( ، عدد    ١٢طلقة خرطوش عيار    ) ٣٦(م، عدد   ٩طلقة عيار   ) ٨١(
قفاز أصفر اللون، وباسـتكمال     ) ٢(م، جهاز أفوميتر، عدد     ٧,٥طلقات عيار   ) ٤(عدد  

مسكن عثر على مجموعة من المالبس العسكرية الخاصة بالقوات المـسلحة ،            تفتيش ال 
  .عبوة مفرقعة معدة للتفجير، دراجة نارية

   نقيب شرطة بقطاع األمن الـوطنى شـهد  -محمد شرين حسن ثابت     / وبسؤال  
حسام أحمـد  /  من ضبط المتهم   ١٨/٦/٢٠١٧فاذًا إلذن النيابة العامة تمكن بتاريخ       نأنه  

  .ىدرويش متول
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 نفـاذًا  رائد شرطة بقطاع األمن الوطنى شهد أنه  -محمد راغب فريد    / وبسؤال  
حذيفـة الـشحات   /  من ضبط المـتهم  ١٤/١٠/٢٠١٧إلذن النيابة العامة تمكن بتاريخ  

  رائد شـرطة بقطـاع األمـن     -أحمد عبد الفتاح على أحمد      / محمد مصطفى وبسؤال  
 من تفتـيش مـسكن   ٣/٢/٢٠١٨تمكن بتاريخ  إلذن النيابة العامة  نفاذًاالوطنى شهد أنه    

، عـدد   م  ٣٩×٧,٦٢ أحمد رزق محمد أحمد عطية فعثر على سالح آلى عيار         / المتهم  
محمـود  / ، وبذات التاريخ تمكن من ضبط المـتهم    م  ٣٩×٧,٦٢ طلقة آلى عيار  ) ١٥(

  . فرد محلى الصنعخطاب وبتفتيشه عثر على سالح ناريعطا علي المتولى 
 نفاذًا رائد شرطة بقطاع األمن الوطنى شهد أنه         -تحى محمود   أحمد ف / وبسؤال  

محمد المتولى عـوض    /  من ضبط المتهم     ٣/٢/٢٠١٧إلذن النيابة العامة تمكن بتاريخ      
، طبنجـة  م ٣٩×٧,٦٢ قامته عثر على بندقيتين آليتـين عيـار       إالمتولى وبتفتيش محل    

  م،٩لقـات عيـار     ط) ١٤(، عـدد     م   ٣٩×٧,٦٢ طلقة عيار ) ١٦(ملى، عدد   ٩ماركة  
  قطعة حاجـب لـضوء اللهـب يـستخدم كـاتم          ) ١(خزينة سالح آلى، عدد     ) ٣(عدد  

 HPقطعـة   ) ٢٢(فوميتر ، عدد    أ) ١  (دصوت، جهاز حاسب آلى ، هارد ديسك ، عد        
مكثف كهربائى ، عـدد     ) ١( ماركة المونيوم صغيرة الحجم ، عدد        "الب توب "محمول  

) ١(دونـك ، عـدد      ) ١(س مختلف اللون ، عدد      غطاء رأ ) ٦(جاكت أسود اللون، عدد     ) ٧(
، نظـارة سـباحة  ) ١(نظارة شمس ، عدد    ) ٣( قفاز يد أسود اللون ، عدد        )١ ( ، عدد  هةممو خوذة
  .سعد كى لمركز شرطة كفرقطن والشاش الطبى، خريطة رسم كرومن الكمية 

:  نقيب شرطة بقطاع األمن الوطنى شـهد    -أحمد هانى عمر حسنين     / وبسؤال  
أحمـد محمـد    /  من ضبط المتهم   ٨/٤/٢٠١٧ إلذن النيابة العامة تمكن بتاريخ       نفاذًا أنه

  .محمد إبراهيم السمالوى وبتفتيشه عثر على محررات تنظيمية
:  نقيب شرطة بقطاع األمن الوطنى شهيد        –أحمد مدحت كمال الدين     / وبسؤال  

عبد الـرحمن   / المتهم   من ضبط    ٥/٦/٢٠١٧أنه نفاذًا إلذن النيابة العامة تمكن بتاريخ        
  .ياسر نجيب داوود وبتفتيشه عثر على محررات تنظيمية

 نفاذًاه  نأ  نقيب شرطة بقطاع األمن الوطنى شهد      -باسم ممدوح أحمد    / وبسؤال  
محمود هالل المتولى   /  من ضبط المتهم     ١٠/٢/٢٠١٨إلذن النيابة العامة تمكن بتاريخ      

   .دره ستمائة جنيه مصريعلى مبلغ مالى قيد وبتفتيشه عثر جعبد الم
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 نقيب شرطة بقطاع األمن الوطنى شـهد أنـه          -محمود محمد اإلمام    / وبسؤال  
علـى محمـود    /  من ضبط المـتهم      ٣/٢/٢٠١٧ إلذن النيابة العامة تمكن بتاريخ       نفاذًا

  .إبراهيم محمود علي السيد
  رائد شرطة بقطاع األمن الوطنى شهد أنه       -د الرحيم   بأحمد مجدى ع  / وبسؤال  

 من ضبط المـتهم يحيـى زكريـا         ٣٠/٧/٢٠١٧ إلذن النيابة العامة تمكن بتاريخ       نفاذًا
  . فهمى عطا

  :  نقيب شرطة بقطاع األمن الوطنى شهد-محمد على رضا / وبسؤال 
/  من ضـبط المـتهم       ٢٥/٢/٢٠١٨امة تمكن بتاريخ    ـ إلذن النيابة الع   نفاذًاأنه  

  .بالل محمد عبد اهللا السباعى الحداد
 رائد شرطة بقطاع األمن الوطنى شهد أنـه         -علي عبد الحفيظ     محمد / وبسؤال

نصر ماهر عمـر  /  من ضبط المتهم ٥/١/٢٠١٨ إلذن النيابة العامة تمكن بتاريخ      نفاذًا
  .٣٩×٧,٦٢ شنن وبتفتيش محل إقامته عثر على سالح آلى عيار

نى شهد   نقيب شرطة بقطاع األمن الوط     -إبراهيم محمد هانى إبراهيم     / وبسؤال  
الهيثم سمير  /  من ضبط المتهم     ٣٠/١/٢٠١٨ إلذن النيابة العامة تمكن بتاريخ       نفاذًاأنه  

  .فؤاد عبد المجيد وبتفتيش محل إقامته عثر على محررات تنظيمية
شـهد    عقيد شرطة بقطاع األمن الوطنى     - سامح محمد أحمد الدرس   / وبسؤال  

فريـد  /  وحال تواجده بمسكن المتهم      ١٤/٧/٢٠١٧النيابة العامة بتاريخ    إلذن   نفاذًاأنه  
، ؛ تنبه لصوت ارتطام بمنور العقار     زكريا محمد عمر البربرى لضبطه وتفتيش مسكنه      

 فتبــين ســقوط المــتهم بــه إبــان محاولتــه الهــروب خــشية ضــبطه ، وتــوفى
  .تبعا لذلك

 رائد شرطة بقطاع األمن الوطنى      -مصطفى مسعد أبو السعود خليفة      / وبسؤال  
 "حـسم " وردت معلومات باعتزام بعض عناصر حركـة  ١٨/٧/٢٠١٧ بتاريخ  شهد أنه 

 اللقاء بإحدى المناطق النائية المجاورة لمنطقة األنـدلس بالقـاهرة الجديـدة بمحافظـة             
 القاهرة، فتوجه صحبه قوة مرافقة فأبصر سيارة ماركة هيونداي إلنترا سماوى اللـون            

 ريق ، وفوجئ بـإطالق مـستقليها      متوقفة بجانب الط  " ٥٩٤ي   رج"تحمل لوحات رقم    
 دلهم إطالق النيران مما أسـفر عـن مقتـل         ابارية صوبه والقوة المرافقة له، ف     أعيرة ن 

أحمد عبد الناصر عبد اهللا محمد البهنـساوى، وعمـاد          / ناا المتهم ممستقليها، وتبين أنه  
مـم   ٣٩×٧,٦٢الدين سامى فهيم الفار، وعثر بجوار األول على بندقيـة آليـة عيـار       

   طلقة بينما تحوي األخرى ثالث عشرة طلقة مـن ةخزينتين تحوي إحداها خمس عشر و



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠١٨ سنة یونیة ٢٠ فى )تابع( ١٣٩ العدد – الوقائع المصریة

 

٤٣

ذات العيار وعدد من األظرف الفارغة، كما عثر بجوار الثانى على بندقية آلية عيـار               
  مم وخزينتين تحوى إحداها ثالث وعشرين طلقة ، بينما تحـوي األخـرى            ٣٩×٧,٦٢

  لـسيارة ف الفارغـة، وبتفتـيش ا   طلقة من ذات العيار وعدد مـن األظـر    ةسبع عشر 
وأربعة خزائن حديديـة   مم٣٩×٧,٦٢ بنادق آلية عيار    المضبوطة عثر على عدد خمس    

ة تحوي خمس طلقات مـن      يخاصة باألسلحة اآللية، ومسدسين بكل منهما خزينة حديد       
ذات العيار، ثالث أجهزة السلكية، ومنظار رؤية ليلى، عدد اثنين صديرى واقى مـن              

حن السلكى، شاحنين   اثون قناع ، قبعتين، وأربع قفازات ، قاعدتين لش        الرصاص ، وثال  
مم، وسـبع   ٣٩×٧,٦٢كهربائيين ، سماعتى أذن ، مائة وثمان وستون طلقة آلية عيار            

مم طويل ، وسٍت وأربعـون      ٩مم ، وثالث وسبعون طلقة عيار       ٩وسبعون طلقة عيار    
  .سماء مختلفةألبطاقة رقم قومى 
شهد أنـه     نقيب شرطة بقطاع األمن الوطنى     -محمدمصطفى رمزى   / وبسؤال  

 - مزرعـة    - من المقر التنظيمى     ١٢/٤/٢٠١٧ إلذن النيابة العامة تمكن بتاريخ       نفاذًا
   بـدائرة قـسم شـرطة ثـان العامريـة وضـبط بهـا عـدد                ٢الكائن بقرية رحـيم     

مفجر جـاهز للتفجيـر،   ) ٧(عبوة مفرقعة معد منها عشر عبوات للتفجير ، عدد    ) ٣٣(
صاعق كهربائى، وأدوات ومواد كهربائية وكيميائية مما تستخدم فى تـصنيع           ) ٤(دد  ع

   مـن  ١١/٦/٢٠١٧مم، وتمكن بتـاريخ     ٣٩×٧,٦٢المفرقعات وست طلقات آلية عيار      
تنظيمية، بتفتيشه عثر بحوزته على محررات      مروان عالء سعد إبراهيم و    / ضبط المتهم 

 ن فهمى ربيع محمـد إبـراهيم يـونس ،         حسي/  من ضبط المتهم   ٥/١٢/٢٠١٧وتمكن بتاريخ   
  .وبتفتيشه عثر بحوزته على محررات تنظيمية وجهاز تابلت

 رائد شرطة بقطاع األمن الوطنى شهد أنه بتاريخ         -أحمد السيد السيد    / وبسؤال  
محمد عبد الستار   /  وردت معلومات باعتزام المتهمين المطلوب ضبطهما        ٦/٥/٢٠١٧

 رجب علي عبد الحليم اللقاء ببعض عناصر حركـة          إبراهيم مصطفى غيث ، وعبد اهللا     
بالطريق الدولى بدائرة مركز طنطا بمحافظة الغربية، فانتقل لتلك المنطقة ، وإذ            " حسم"

ن قوات الشرطة، أطلقا أعيرة نارية صوبها ، فبادلتهما القـوات إطـالق             اأبصر المتهم 
يتين آليتين وذخائر لهمـا     وقد عثر بجوارهما على بندق    . النيران مما أسفر عن مقتلهما      

  .وبعض األظرف الفارغة
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  أحمد شريف محمد نقيب شرطة بقطاع األمـن الـوطنى شـهد أنـه          / وبسؤال  
   وردت معلومات باعتزام بعض عناصـر حركـة حـسم التـردد            ٨/٧/٢٠١٧بتاريخ  

   منطقة وصلة دهشور بـين طريـق الواحـات والفيـوم بـالجيزة لعقـد لقـاء                 ىعل
   شخـصين  رهـا اجوقة تالحظ له وجود دراجة بخارية وب      نطوإبان تمشيطه الم   تنظيمي

  بمدخل أحد المدقات المطلة على الطريق وباالقتراب منها فـوجئ بـإطالق األعيـرة             
  صوبهم والقوات وفرار إحدى السيارتين فبادلوهم إطالق األعيرة النارية          هالنارية صوب 

ة سوداء اللـون    دراجة بخاري على  إلطالق وباالقتراب منهما عثر     حتى توقف مصدر ا   
 جثمانين أحدهما لعضو التنظيم ماجد زايد عبد ربـه علـي            هاوبجوار TOYO  ماركة

خزينة  تحـوى عـدد       مثبت بها ) مم٣٩ × ٧,٦٢(وعثر بجواره على بندقية آلية عيار       
 مثبـت بهـا خزينـة       مم )٥١ × ٥,٦٢(عيار   FN تسع طلقات من ذات العيار وبندقية     

 عيار وعدد من األظرف الفارغة مـن ذات عيـار         تحوى عدد خمسة طلقات من ذات ال      
ـ  السالحين المضبوطين والجثمان اآلخر هو مجهول الهوية          المـضبوطات   ىفتحفظ عل

 لقرار نيابة أمن الدولة فبادلوهم اإلطالق حتى توقـف  نفاذًاوأضاف بأنه  . ومحل الواقعة 
 صـالح  بـالمتهم مصدر النيران وباالقتراب عثر على عدد ثالث جثامين األول خاص         

 مثبـت بهـا     )  مـم  ٣٩× ٧,٦٢(راهيم عمارة وبجواره بندقية آلية عيار     الدين عطية إب  
 وبجـواره   ذات العيار والثانى مجهول الهوية    تحوى عدد خمسة عشر طلقة من       ة  خزين

عدد ثمانى طلقات مـن ذات      مثبت بها خزينة تحوى     ) مم٣٩ × ٧,٦٢(دقية آلية عيار    بن
مثبت بهـا    )  مم ٣٩× ٧,٦٢(واره بندقية آلية عيار     والثالث مجهول الهوية وبج   العيار  

 /خزينة تحوي عدد ستة عشر طلقة من ذات العيار فتحفظ على المضبوطات وبـسؤال     
ذن إل نفـاذًا  رائد شرطة بقطاع األمن الوطنى شهد أنه         -عبد العزيز السعودى حمدان     

بان رحـيم   ثـروت شـع   /  بتفتيش مسكن المتهم   ٣/١/٢٠١٨النيابة العامة تمكن بتاريخ     
شـارع   ٩المتخذ كمقر تنظيمى ومخزن إلخفاء األسلحة والعبوات المفرقعة والكائن ب           

 عبـوتين عـدد   ، عثـر علـى      ئرة قسم أول أسيوط بمحافظة أسـيوط      دا. حى السادات  التونى
 )  مـم ٣٩× ٧,٦٢(بنـادق آليـة عيـار    ) ٣(، عـدد  خزائن آلية ) ٦(عدد    ، مفرقعتين

  .ةجة ناريط ، نظارتى ميدان، دراالسالح المضبوطلقة آلية من ذات عيار  )٢٨١(
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  رائد شرطة بقطاع األمن الـوطنى شـهد أنـه          -عمرو أحمد عبد الرحمن     / سؤال  وب
 وردت معلومات إليه أكدتها تحرياته تفيـد اضـطالع القيـادين            ٢٤/٥/٢٠١٨بتاريخ  
 مـسئول هيم موسى بتكليف    اعالء على السماحى، يحيى السيد إبر     / خارج البالد    الهاربين

  أيمن بتنفيـذ حـادث يـستهدف أحـد المنـشآت          / وحدة الحراك المسلح لحركة حسم الحركي     
أو اإلرتكازات األمنية فى إطار تنفيذ مخطط عام يستهدف أثـارة الفوضـى بـالبالد،               

أحمد محمد عمر سويلم بتنفيذ تلك التكليفـات بمعاونـة    / فاضطلع األخير بتكليف المتهم   
 ، أحمد عبـد الناصـر عبـد اهللا    " حركى ميزو "صطفى محمد سالم    محمد م / كالً من المتهمين    

  وكـال " حركـى قاسـم   "، عبد اهللا سيد سليمان الصواف       "حركى وليد "محمد البهنساوى   
سيف / مهاب، الحركى ياسر، الحركى موسى ، الحركى لول ، الحركى           / من الحركى   

الناصر عبـد اهللا ،  أحمد عبد /  من المتهمين ين ، كما اضطلع أعضاء التنظيم كل  وآخر
  سيف برصد عدد مـن التمركـزات األمنيـة        / محمد مصطفى محمد سالم ، الحركى       

ن بينهـا   بمناطق التجمع الخامس ومدينة نصر ومصر الجديدة وعين شمس بالقاهرة وم          
ـ   / ة بمدينة نصر وتسليم نتائج الرصد للمـتهم       ارتكاز أمنى بطريق الواح      دأحمـد محم

 رفعها إلى القياديين الهاربين سالفى الـذكر ، فأصـدرا           عمر سويلم والذى تولى بدوره    
  وأضاف بقيـام عناصـر مجموعـة      . تكليفاتهما باستهداف اإلرتكاز األمنى المشار إليه     

م بالتدريب على استخدام السالح بأحد المناطق النائيـة ، واضـطالع   هالتنفيذ المشار إلي  
بتـوفير  " لـول "والحركى " "حركى ميزو"محمد مصطفى محمد سامى     / كالً من المتهم    

  الدعم اللوجيستى الالزم من سالح وذخائر ووسائل انتقال للمجموعة ، وعقدوا العديـد            
من اللقاءات التنظيمية تم خاللها وضعهم لمخطط تنفيذ الواقعة المشار إليهـا، وبتـاريخ     

   اضطلع عناصر مجموعة التنفيذ سالفى الـذكر باسـتقالل عـدد ثـالث             ١/٥/٢٠١٧
  ن ألسلحة نارية آلية وطبنجات وكاميرا تصوير وتوجهـوا إلـى محـل            يارات حائزي س

  االرتكاز األمنى بطريق الواحة بدائرة قسم شرطة مدينـة نـصر وتربـصوا بـأفراد              
  ية ممـا  الشرطة القائمين على االرتكاز األمنى وأطلقوا صوبهم وابالً من األعيرة النار          

حمد حاتم عبد الحميـد وأمـين       محمد عادل وهبة، أ   / ى الشرطة أسفر عنه استشهاد نقيب   
ـ  نفاذًاشعبان محمد عبد الحميد وإصابة آخرين ، وختم بأنه          / الشرطة     إلذن الـصادر  ل
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محمد مصطفى محمد محمد سـالم      / من النيابة بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم          
   من ضبطه حـال قيادتـه لـسيارة ماركـة          ٢٤/٥/٢٠١٧تمكن بتاريخ   " حركى ميزو "

   محاولته الهرب، وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على مبلـغ مـالى           شيفرولية أوبترا بعد  
وفارغ اللـون   ) مم٣٩سود اللون وقفازين أسودين     أقدره ألفين وثمانمائة جنيه وماسك      و

ورخـصة قيـادة   ) مـم ٢٥ × ٧,٦٢(وفارغين لعيارين ناريين   ) إريال(وجهاز السلكى   
  ٧,٦٢لعيار نارى * المتهم ولوحات معدنية 

د عبد الحليم محمد عبد الحليم رائد شرطة بقطاع األمن الـوطنى            محم/ وبسؤال  
صالح الدين عطيـة   /  وردت إليه معلومات بتواجد المتهم       ٨/٢/٢٠١٨شهد أنه بتاريخ    

  هول بمساكن اإلسكان االجتمـاعى بحـى      م عمارة وآخرين بمبنى سكنى غير مأ      إبراهي
قاهرة فانتقل إلى محـل    شرق الشروق الدور األول علوى دائرة قسم شرطة الشروق، ال         

  تواجده وباالقتراب فوجئ باطالق أعيرة نارية صوبه والقوات فبادلوهم اإلطالق حتـى           
  صـالح الـدين   / توقف مصدر النيران فتبين وجود عدد ثالث جثامين أوالها للمـتهم            

مثبت بها خزينة تحوى عدد خمسة عـشر    ) مم٣٩عطية إبراهيم عمارة وبجواره بندقية      
مثبت العيار وثانيهـا لمجهـول الهويـة        ) مم٣٩ × ٧,٦٢(آلية عيار   × طلقة من ذات    

   خزينة تحوى عدد ثمانى طلقـات مـن ذات العيـار           ٧,٦٢(وبجواره بندقية آلية عيار     
مثبت بها خزينة تحوى عدد ستة عـشر        ) مم٣٩ندقية  وثالثها لمجهول الهوية وبجواره ب    

  .)٧,٦٢(آلية عيار  × العيار طلقة من ذات
 رائد شرطة بقطاع األمن الـوطنى  -د مسعد شوقى عبد الرحمن      محم/ وبسؤال  
ام بعض عناصر حركة حسم     ز وردت إليه معلومات باعت    ٢٢/٦/٢٠١٧شهد أنه بتاريخ    

 أكتوبر الجيزة فأعد بعض األكمنة بالمنطقة       ٦عقد لقاء تنظيمى بطريق الواحات بمدينة       
 سـيارتين بعـد كمـين        تالحظ له وجود   إبان تمشيطه للمنطقة  ولضبط تلك العناصر ،     

 صحراوية نائيـة وبـاالقتراب منهـا     طريق الواحات بحوالى تسعة كيلومترات بمنطقة     
فوجئ بإطالق األعيرة النارية صوبه والقوات وفرار إحدى السيارتين فبادلوهم إطـالق         
األعيرة النارية صوبهم حتى توقف مصدر اإلطالق وبـاالقتراب منهمـا عثـر علـى        

 جثمـان   رهـا اماركة أوبل أسترا فضية اللـون وبجو      ) ٤٥٧٣ ص ن (سيارة الرقمية   ال
" حركـى باسـم وباسـل     "× مم٣٩عضو التنظيم محمد عبد المنعم ذكى على أبو طبيخ          
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مثبت بها خزينة تحوى عـدد خمـسة عـشر          ) ٧,٦٢(وعثر بجواره على بندقية آلية عيار       
 حل الواقعـة   حفظ على المضبوطات وم    الفارغة فت  ظرفطلقة من ذات العيار وعدد من األ      

عيـسى  د العزيز   عبد العزيز عيسى عب   / ن ضبط المتهم   م ٢٨/٧/٢٠١٧وتمكن بتاريخ   
وبتفتيشه عثر على مبلغ مـالى قـدره        ) ٦٣٢٦ -ي ج   (حال استقالله السيارة الرقمية     

  خمسة آالف ومائتى جنيها مصريا، محررات تنظيمية 
  شـهد أنـه    رائد شرطة بقطاع األمـن الـوطنى         -يحيى أحمد يس    / وبسؤال  

 وردت معلومات أكدتها تحرياته باعتزام بعض عناصـر حركـة           ١٥/٧/٢٠١٧بتاريخ  
. مركـز البدرشـين     . و رجوان قبلـى   حدى المناطق النائية بقرية أب     إ ياالتردد عل  حسم

  اإلرهابية وإبان تمـشيطه تالحـظ لـه       محافظة الجيزة استعدادا لتنفيذ إحدى العمليات       
  بأحد الطرق الزراعية بادرا بإطالق األعيـرة   خصين  وجود دراجة بخارية وبجوارها ش    

النارية صوبه والقوات فبادلوهم إطالق األعيرة النارية صوبهم حتى توقـف مـصدر             
  رهـا ااإلطالق وباالقتراب منهما عثر على دراجة بخارية سوداء بدون لوحـات وبجو           

لتنظـيم  خـر لعـضو ا    جثمانين أحدهما لعضو التنظيم محمد كمال مبروك عبد اهللا واآل         
مثبت بكـل   ) مم٣٩  بندقيتين آليتين عيار   ر بجوارهما على  ثسالمة سعيد كامل عطا وع    

   وكذا عثر علـى عـدد مـن األظـرف          ٧,٦٢ (طلقات منهما خزينة تحوى عدد سبعة    
/  تمكن من ضـبط المـتهم        ٥/١٢/٢٠١٧الفارغة فتحفظ على المضبوطات ، وبتاريخ       

 ومبلغ مالى وقدره    ىعلى محرر تنظيم  بسام شحات محمد محمد العباسى وبتفتيشه عثر        
  .أربعمائة جنيهوألف 

 نفـاذًا  رائد شرطة بقطاع األمن الوطنى شهد أنه        -عمرو محمد على    / وبسؤال  
محمد علـي مـسعود     /  من ضبط المتهم     ٥/٥/٢٠١٧إلذن النيابة العامة تمكن بتاريخ      

 طلقات من   )٥(م، عدد   ٣٩*٧,٦٢علي وبتفتيش محل إقامته عثر على سالح آلى عيار          
 وردت إليـه   ١١/٧/٢٠١٧ذات عيار السالح المضبوط ، محررات تنظيمية ، وبتاريخ          

ـ معلومات أكدتها تحرياته باعتزام بعض العناصر التردد على أحـد المـدقات الجبل             ة ي
المجاورة للطريق الدائرى اإلقليمي نطاق مركز سنورس الفيوم فانتقل لتلك المنطقـة ،             

  طلق أحدهم أعيرة نارية صوب قوات الشرطة بـرؤيتهم        أبصر جمع من األشخاص، وأ    
  بينما فر الباقون فبادلته القوات إطالق النيران مما أسفر عن مقتلـه وتبينـه الحركـى               
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  موسى كمال، وقد عثر بجواره على مسدس به خزينتان ، وثالث وثمانين طلقة عيـار              
 وسـبعين جنيـه      فوارغ من ذات العيار ، ومبلغ مائة دوالر، وثمانمائـة          ةمم، وخمس ٩

  مصرى، سيارة بدون لوحات ماركة جيب شروكي زرقاء اللون ، ودراجـة بخاريـة             
 من ضبط المتهم محمد رجب محمد محمود        ٦/٨/٢٠١٧بدون لوحات ، وتمكن بتاريخ      

 اإلنجليزيـة باللغة  ec ملى مدون عليه ٣٩*٧,٦٢وبتفتيشه عثر على سالح آلى عيار 

  رقـم الخـشب    ٦٤٠٤ن وذات مقـبض مـن       ذات دبشك حديدى ينطوى للجانب األيم     
  . ملى٣٩*٧,٦٢طلقات عيار ) ١٥(بالخزينة الخاصة بها ، عدد 

 رائد شرطة بقطاع األمن الوطنى شهد أنه        -محمود عبد المنعم علي     / وبسؤال  
 بتفتيش المقر التنظيمي الكائن بالعقـار       ٨/٤/٢٠١٧ إلذن النيابة العامة قام بتاريخ       نفاذًا
 بمدينة الـسادات بمحافظـة      -بنى بيتك   ا -ت المنطقة األولى     بمحور خدما  ١/ج/٢٣٦

المنوفية ، فعثر على عبوات مفرقعة وأخرى معدة للتجهيز ، وأدوات ومواد كهربائيـة              
وكيميائية مما تستخدم فى تصنيع المفرقعات ، وثالث خرائط للقطر المصرى أحـدهما             

 ١٤/١١/٢٠١٧ريخ  يرة لصحارى مصر ، وتمكن بتـا      خللمطارات وأخرى للطرق واأل   
محمد سعيد أحمد عبد المقصود ، وبتفتيش محل إقامته عثـر علـى           / من ضبط المتهم    

أدوات ومواد كهربائية وكيميائية مما تستخدم فى تصنيع المفرقعات ، وتمكـن بتـاريخ            
 حسام عبد العظيم إبراهيم شـريف وبتفتيـشه عثـر         /  من ضبط المتهم     ٢٤/٢/٢٠١٨

  .طلقات خرطوش من ذات العيار) ٣(م ، عدد ١٢ بحوزته على فرد خرطوش عيار
 شهد  / نقيب شرطة بقطاع األمن الوطنى     -محمد مجدى سيف النصر     / وبسؤال  

محمـد  /  من ضـبط المـتهم    ٣٠/١٢/٢٠١٧ إلذن النيابة العامة تمكن بتاريخ       نفاذًاأنه  
 مصطفى قرنى صديق وبتفتيشه عثر بحوزتـه علـى محـرر تنظيمـى ، وبتـاريخ               

مصطفى جمعة حسين بيومى وبتفتيشه عثر علـى     / ن من ضبط المتهم    تمك ٨/١/٢٠١٨
هياكـل  ) ٢(خزينة سالح آلـى ، عـدد        ) ١(، عدد   ٣٩*٧,٦٠طلقة عيار   ) ٤٧(عدد  

 مـن   ٢/٨/٢٠١٧لعبوات مفرقعة معدة للتجهيز، محررات تنظيمية ، كما تمكن بتاريخ           
 ميـة ، صديق علي صديق مفتاح وبتفتيشه عثـر علـى محـررات تنظي       / ضبط المتهم 

 أحمد محمد عبد التواب ناصـر وبتفتـيش محـل         /  ضبط المتهم    ٨/٨/٢٠١٧وبتاريخ  
  ١٢إقامته عثر على بندقية خرطوش عيار 
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 رائد شرطة بقطاع األمن الوطنى شهد       -عيد عبد السالم  محمد  رامى  / وبسؤال  
 محمـد /  من ضـبط المـتهم    ٢١/١١/٢٠١٧ إلذن النيابة العامة تمكن بتاريخ       نفاذًاأنه  
لمطبوعـات   عثر بحوزته على عدد مـن ا    ه ربه عبد الحليم عبد ربه خليفة وبتفتيش       عبد

 أكتـوبر   ٦بمدينـة   اإلداريـة   حدهما لمقر النيابة    أعتى رصد   الورقية والتى تتضمن واق   
  .واألخرى لجراج شركة أباتشى للبترول

 السن  - رائد شرطة بقطاع األمن الوطنى       -عاطف جمال فؤاد محمد     / وبسؤال  
/  من ضبط المتهم   ٢٨/٧/٢٠١٧ بتاريخ    إلذن النيابة العامة تمكن    نفاذًاشهد أنه    سنة   ٣٣

  .ه عثر بحوزته على محررات تنظيميةتيشعماد حمدى مندى حمدى وبتف
  رائد شرطة بقطاع األمن الوطنى شهد أنـه          -عبد القادر محمد فؤاد     / وبسؤال  

ـ   ٢٠/١١/٢٠١٧ إلذن النيابة العامة تمكن بتاريخ       نفاذًا مـصطفى  /  المـتهم    بط من ض
م درويش وبتفتيشه عثر بحوزته على أدوات مما تستخدم فـى تـصنيع             ينعمحمد عبد ال  

  .المفرقعات ، محررات ومطبوعات تنظيمية
 نقيب شرطة بقطاع األمن الوطنى شهد أنه        -أحمد محمد فهمى محمد     / وبسؤال  

.  مساكن دهـشور     ١٥١ار   إلذن النيابة العامة بتفتيش المقر التنظيمى الكائن بالعق        نفاذًا
محافظة الجيزة انتقل إليـه     . دائرة قسم ثالث أكتوبر      . ١٥شقة  . منطقة حدائق أكتوبر    

   لتـر بداخلـه مـواد      ٥٠ وعثر بداخله على سخان كهربائي سعة        ٢/١/٢٠١٨بتاريخ  
وأدوات مما تستخدم فى تصنيع المفرقعات، كما عثر باستكمال تفتيش المقر على عـدد              

ائى ، دائرة تفجير ، كمية من المواد واألدوات التى تستخدم فى تصنيع             مفجر كهرب ) ٢(
  . رائد شرطة بقطاع األمن الوطنى-إبراهيم عصام إبراهيم / وبسؤال . المفرقعات

/  من ضبط المـتهم  ٢٩/٥/٢٠١٧ إلذن النيابة العامة تمكن بتاريخ      نفاذًاشهد أنه   
  .ررات تنظيمية محعلى عمر ثروت محمد بكرى وبتفتيشه عثر بحوزته 

   نقيب شرطة بقطاع األمـن الـوطنى       -أحمد عماد محمد عبد الفتاح      / وبسؤال  
أسـامة  /  من ضبط المتهم     ١٣/٦/٢٠١٧ إلذن النيابة العامة تمكن بتاريخ       نفاذًاشهد أنه   

حسن عيسي أنور عيسى وبتفتيشه عثر بحوزته على كشكول ورقى مدون بداخله بخط             
  .والمناهج التى تحث على العنفاليد بعض المواد التنظيمية 
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 نفاذًا نقيب شرطة بقطاع األمن الوطنى شهد أنه         -حسام حسن طاهر    / وبسؤال  
 زكريا فهمى علـي الـشويخى  /  من ضبط المتهم ٦/٦/٢٠١٧ تمكن بتاريخ     العامة إلذن النيابة 

وبتفتيشه عثر على مبلغ مالى قدره ستة عشر ألف وأربعمائة جنيها مصريا ، وبتـاريخ        
ـ  حسن الزيـات وع دعاطف خال/  قام بتفتيش محل إقامة المتهم     ٧/٨/٢٠١٧ ر علـى  ث

م، وتمكـن   ٣٩×٧,٦٢طلقـة عيـار     ) ٤٠٢(عدد  م،   ٣٩×٧,٦٢بندقيتين آليتين عيار    
محمد رضا إبراهيم المتولى وبتفتيشه عثـر       /  من ضبط المتهم     ١٨/١١/٢٠١٧بتاريخ  

  .طلقة) ٢(د على سالح نارى طبنجة بالخزينة الخاصة وبداخلها عد
 شهد أنـه    / نقيب شرطة بقطاع األمن الوطنى     -هشام محمود إبراهيم    / وبسؤال  

عبد السالم محمد عبد السالم علـي صـالح         /  إلذن النيابة العامة بضبط المتهمين       نفاذًا
ختبـائهم  ا محـل    - حسبما دلته معلوماته     -أحمد محمد كامل سعيد الحرجاوى ، قصد        

بإطالق أعيرة نارية صوبه والقـوات المرافقـة       ففوجئ   ،   بإحدى المزارع بقرية اطفيح   
 النيران حتى توقـف مـصدر        مصدر له، فبادلت القوات إطالق األعيرة النارية صوب      

عز الدين أحمد عبد اللطيـف      / اإلطالق ، فتبين مقتل المتهمين المذكورين وكذا المتهم         
 ، -لـة العليـا    حصر أمن الدو٢٠١٧  لسنة ٧٦٠ م المطلوب ضبطه فى القضية رق -

طلقة مـن ذات  ) ٢٥(د ، عد" بنادق آلية"وعثر بحوزة المتهمين على ثالثة أسلحة نارية     
  .فوارغ ألعيرة نارية ، عبوتين مفرقعتين) ٩(، عدد عيار األسلحة

   نقيب شرطة بقطاع األمن الوطنى -محمد مصطفى قدري / وبسؤال 
تها تحرياتـه مفادهـا      وردت إليه معلومات أكد    ٢٣/١١/٢٠١٧شهد أنه بتاريخ    

  طـاق قريـة   ختباء مجموعة من قيادات حركة لواء الثورة بأحد العقارات المهجورة بن          ا
  محافظة البحيرة والمتخـذة كمقـر تنظيمـى إليـواء         . رون  التوحيد بمركز وادى النط   

عناصر التنظيم الهاربة وتصنيع العبوات المفرقعة فانتقل رفقة القوة الالزمة إلى محـل             
   المتهمون بإطالق األعيرة النارية صوبه والقـوات فتبـادلوا         هاالقتراب بادر تواجدهم وب 

 جثـامين األول  ةإطالق األعير النارية حتى توقف مصدر اإلطالق وتبين له وجود ثالث          
  خزينـة للمتهم يحيى أحمد يحيى عبد الحليم عثر بجواره على بندقية آلية مثبـت بهـا                

 طلقة ، والثانى للمـتهم محمـد   ١٥ا عدد  طلقات وأخرى معكوسة بداخله  ٧تحوى عدد   
  شعبان عويس عبد الهادى وبجواره بندقية آلية بلجيكى مثبت بها خزينة بـداخلها عـدد          
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 مم  ١٢ طلقة ، والثالث للمتهم محمد نادر أحمد فتحى وبجواره فرد خرطوش عيار              ١٢
 أظـرف فارغـة    ٧ى عثر على عدد     ات العيار وبتفتيش المقر التنظيم     طلقات من ذ   ٨و

 مقذوفات نارية ومبلغ مالى وبطاقة رقم قومى خاصة بـالمتهم         ٩لطلقات آلية وكذا عدد     
 مـم وكميـة مـن األدوات        ٩ طلقات عيار    ٧الثانى وباستكمال تفتيش المقر عثر على       

 إلذن النيابـة    نفـاذًا  ١٨/١/٢٠١٨والمواد مما تستخدم فى تصنيع المفرقعات، وبتاريخ        
بد الرحمن محمد رشيدى بمحل إقامته وبتفتيشه عثـر        ع/ العامة تمكن من ضبط المتهم      

  .على محررات تنظيمية
 شهد  - مقدم شرطة بقطاع األمن الوطنى       -محمود أحمد عبد الخالق     / وبسؤال  

 إلذن النيابة العامة بتفتيش المقر التنظيمى الكـائن بزمـام           نفاذًا ٨/٤/٢٠١٧أنه بتاريخ   
الدلنجات بمحافظة  شرطة  اوية دائرة مركز    قرية اإلمام الغزالى بمنطقة البستان الصحر     

طالق أعيرة ناريـة    إالبحيرة؛ انتقل إلى المقر وبرفقته قوة من الشرطة وآنذاك فوجئوا ب          
صوبهم ، فبادلت القوات إطالق النيران حتى توقف مصدر اإلطالق ، فتبـين وجـود               

اوره بندقية آليـة  أبو الفتوح عبد الفتاح عبد العظيم البشبيشى يج       / جثمانين األول للمتهم    
إسالم علي علـي الـسيد      / م بالخزينة الخاصة بها ، والثانية للمتهم        ٣٩ × ٧,٦٢عيار  
  بنـادق آليـة   ) ٤( بالخزينة الخاصة بها ، كما عثر بالمزرعة على عدد           يجاورهالمولد  

FN     خزينة لذات البنادق ، طبنجة ماركـة       ) ١١(م وعدد   ٣٩×٧,٦٢ بندقية ماركة عيار
  وكهربيـة  ، ثالث ، كمية كبيرة من الذخائر ، أدوات ومواد كيميائيـة           مم  ٩ستار عيار   

  . قنابل يدوية تستخدم فى تصنيع المفرقعات F1ومعملية 
أحمد عبد العظيم   / وبسؤال ياسر عبد الحكيم قنديل عباس شهد باستئجار المتهم          

رض الدمليجى وحدة سكنية بعقار مملوك له مكون من ثالثة أدوار مقام على قطعـة األ              
 مركز السادات وذلك لمدة تربو      - بالمنطقة األولى من مشروع ابنى بيتك        ١/ج٣٦رقم  

 ، ثم توسط األخيـر بينـه وأحـد          ٢٠١٦عن عام ونصف العام حتى شهر يوليو لعام         
معارفه يدعى على قنديل فى استئجار العقار بالكامل فى الفترة من شهر يوليـو لعـام                

 من يدعيان على ، معاذ واللذين ادعا المـدعو   سكنه خاللها  ٢٠١٧ وحتى أبريل    ٢٠١٦
   اتـصل علمـه بـضبط مـواد    ٨/٤/٢٠١٧على قنديل بكونهما مساعديه؛ وأنه بتاريخ      
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  مفرقعة وخرائط بالوحدة السكنية الكائنة بالدور الثانى بالعقار المملوك لـه فـى فتـرة              
بد العظـيم    من قبل المدعو على قنديل وأنهى بوقوفه على كون المتهم أحمد ع            استئجاره

   .خوانالدمليجى من أعضاء جماعة اإل
وحيث تم ضم عدد من القضايا الخاصة بالوقائع التى ارتكبها أعضاء الجماعـة             

  .والمبينة بمحضر التحريات وتبين من االطالع عليها
   شـهدت بأنهـا    - شقيقة زوجة المتوفى     -رضوى محمد حامد العتال     / بسؤال  

ناهى إلى سمعها دوى إطالق أعيرة نارية فهرعـت  حال تواجدها بمسكن المجنى عليه ت  
الستبيان األمر من نافذة المسكن ، فشاهدت المجنى عليه ملقى أرضا مضرجا بدمائـه              
بعد استهدافه من قبل مجهولين أبصرتهما يفرون من محل الواقعـة مـستقلين دراجـة               

  .نارية 
ـ   - زوجة المتوفى    -إيمان محمد حامد العتال     / وبسؤال   ضمون مـا    شهدت بم

          اشهدت به سابقتها وأضافت بوجود صفحات بمواقع التواصل االجتماعى نشرت أخبار 
  .بيةرهال على أن المجنى عليه قد جرى رصده واستهدافه من قبل حركة حسم اإللتد

   شـهد أنـه    - شقيق المتوفى    -محمود محمد الغريب محمود الزينى      / وبسؤال  
ه باستهداف شقيقه، وأضاف باتهامـه لعناصـر        ورد إليه اتصاال هاتفيا من مجهول أبلغ      

 بارتكاب الواقعة لكون المجنى عليه كـان  خوانبية التابعة لجماعة اإلرهاحركة حسم اإل  
 دائم مساعدة الشرطة والجيش بإمدادهم بمعلومات عن تظـاهرات عناصـر تلـك الجماعـة ،          

جتمـاعى   لمنشورات بصفحات التواصـل اال  برؤيتهوأن المجنى عليه سبق وأن أخبره       
حداها صورة المجنى عليـه محاطـة بـدائرة    إ تتداول خوانبصفحات تابعة لجماعة اإل  

 حمراء وتطالب بإهدار دمه لمساعدته لجهاز الشرطة فى القبض علـى عناصـر الجماعـة ،               
وأنه تبين فى أعقاب استهدافه صدور بيان مفاده إعالن حركة حسم مسؤوليتها عن قتل              

  . بدعوى القصاص منه هشقيق
 شـهد   - شـقيق المتـوفى      -ماهر محمد الغريب محمـود الزينـى        / وبسؤال  

  .بمضمون ما شهد به سالفه 
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 - على سبيل االستدالل     -محمود محمد محمد الغريب محمود الزينى       / وبسؤال  
ا متـوجهين السـتقالل   م أمام محل إقامته- المجنى عليه - تواجده رفقة والده هقرر بأن 

دوم شخصين مجهولين ملثمين مستقلين دراجة نارية استقرا        سيارته األخير، تالحظ له ق    
فالتفـت  " يا زينى "وقوفًا بجانب من الطريق حتى هبط رديف السائق ونادى على والده            

 - مـسدس  -لندائه ، فباغته بإطالق أربعة أعيرة نارية صوبه مستخدما سالحا ناريـا             
ه والذا الجـانى ورفيقـه      ئامدسقط صريعا مضرجا ب   فكان بحوزته ، فاستقرت بجسده      

  .بالفرار
 ٢٠٨٤مسعود حسن األمير ، موضـوع القـضية         / واقعة قتل الخفير النظامى   

   إدارى مركز دمياط٢٠١٧لسنة 
 حال تواجـده    ٢٧/٣/٢٠١٧وبسؤال السيد منصور محمد عمر شهد أنه بتاريخ         

ر  دائرة مركز دميـاط ، أبـص  -عزب النهضة / بإحدى المقاهى الكائنة بطريق دمياط  
  ا أربعـة  ميتين يـستقله   دراجة نارية وتتبعه دراجتـين نـار       المجنى عليه حال استقالله   

   أطلق رديف إحدى هـاتين الـدراجتين صـوب المجنـى          حتى ن اقتربوا منه  إأشخاص ، وما    
  كان بحوزتـه عليـه فأسـقطه      " بندقية خرطوش  "عيارا ناريا مزدوجا من سالح ناري     
بندقيـة  "بعيار آخر مزدوجا من سالح نارى آخـر        أرضا فأعقبه رديف الدراجة الثانية      

  حوزته ، ثم الذوا جميعا بالفرار ، فهرع وبعض األهالى إلسعاف المجنـى            " خرطوش
  .عليه ونقله إلى المستشفى

 -حال تواجده بـالمقهى     بأنه  وحيد جمعة عثمان محمد الصديق شهد       / سؤال  بو
ى سمعه دوى إلطـالق أربعـة        بمحيط حدوث الواقعة ، تناهى إل      ة الكائن -محل عمله   

ة فاستطلع األمر فشاهد المجنى عليه ملقى أرضا مـضرجا بدمائـه            بعأعيرة نارية متتا  
 منهما شخصين وبحوزة الرديفين سالحين نـاريين        وأبصر دراجتين ناريتين يستقل كلٌّ    

  .يلوذان من محل الواقعة " بندقيتين خرطوش"
نه حال تواجده بالحانوت خاصـته      الخطيب محمد رشاد النشار يشهد أ     / وبسؤال  

 وعقب أن تناهى إلى سمعه دوى إطالق أعيرة نارية أبـصر  - بمحيط حدوث الواقعة   -
  المجنى عليه ملقى بالطريق العام مضرجا بدمائه وبجواره دراجتـه الناريـة ، فهـرع            
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بأن أحد مرتكبى الواقعة هو نجل لمن يـدعى  "إلسعافه وسأله عن محدث إصابته فأبلغه      
وأردف باعتياد المجنى عليه المرور بـالطريق       " ابن الشيوخى ضربنى  " قائالً"وخى  الشي

  .محل حدوث الواقعة فى ذات الوقت متجها إلى عمله 
  .على حسن على  أبو العيلة شهد ذات مضمون ما شهد به سالفه/ وبسؤال 
 يوسف شهد بأنه حال سيره مستقالً سـيارته         محمود الحسينى الحسين  / وبسؤال  

بالطريق محل حدوث الواقعة ، أبصر المجنى عليه ملقى أرضـا           " ميكروباص"جرة  األ
  بالطريق العام مضرجا بدمائه فهرع وآخرين إلسعافه ونقله بسيارته للمستـشفى ، ثـم             

   قبـل دخولـه إلـى    -بأن المجنى عليه أخبره     " أحمد عارف / التالى  "وقف من الشاهد    
  .معاذ زكريا الشيوخى وآخرين/ متهم  بأن محدث إصابته هو ال-غرفه العمليات 
أحمد عارف محمد مصطفى شهد بأنه عقب دخـول المجنـى عليـه             / وبسؤال  

محـدث  عن  مستشفى دمياط العام بنزيف فى الفخذين والذراع األيسر عمدا إلى سؤاله            
  .معاذ زكريا الشيوخى وآخرين/ إصابته فأبلغه بأنه المتهم 

  .مان شهد بذات مضمون ما شهد به سالفيهالسعيد سليالسعيد رمضان / وبسؤال 
مدحت عبد اهللا حسن األمير، محمد عبد اهللا حسن األمير شهدا بأنـه             / وبسؤال  
ا من بعض رواد المقهى الكائنة بمحل حدوث الواقعـة بـسبق رصـد              منمى إلى عمله  

معـاذ الـشيوخى   / مسعود عبد اهللا حسن األمير من قبل المتهم  / شقيقهما المجنى عليه    
  .رين بغية استهدافهوآخ

مصطفى كامل حسين عبد الفتاح غنيمة باستقباله المجنى عليـه لـدى     / وبسؤال  
 فى حالة سيئة ، مصابا بثالثة جروح تهتكيـة وكـسر     -وصوله لمستشفى دمياط العام     

مضاعف بالساق اليسرى وثالثة جروح تهتكية أخرى بالفخذين األيسر واأليمـن وكـذا     
  جه لثالثة أجسام بالستيكية من جسد المجنـى عليـه لبقايـا           ابالساعد األيسر، واستخر  

  .طلقات خرطوش
محمد عادل وهبة ، أيمن     : واقعة استهداف كمين مدينة نصر ومقتل الضابطين      

حاتم عبد الرحيم ، وأمين الشرطة شعبان محمد عبد الحميـد ، موضـوع القـضية رقـم                  
  . إدارى مدينة نصر ٢٠١٧ لسنة ١٠٧٩٩

 مجند بمعسكر تشكيالت وقوات أمـن       -حى  يلد أحمد مص  محمود محم / بسؤال  
" المـستهدف " وحال تواجده بخدمة القول األمنى       ١/٥/٢٠١٧ شهد أنه بتاريخ     -القاهرة  

  ا معـة إلدارة قوات أمن القاهرة التى كان يستقلهـ المكون من سيارتين أحدهما تابع-
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ستقلها ضابطى شـرطة    مجندين وأمين شرطة واألخرى تابعة إلدارة الطرق والمنافذ ي        
- أثناء توقفهما بمحيط ميدان أحمـد زكـى          -أحدهما نظامى وبرفقتهما أمينى شرطة      

خر على جانب الطريق وترجل بعض أفـراد        مدينة نصر ، واصطفاف الواحدة تلو اآل      
   بمحاذاتهما سيارتين مالكى ذات زجاج ملون مـانع للرؤيـة أحـدهما          تالخدمة ، توقف  

ى اللون وترجل من كل واحدة منهما أربعة ملثمـين تعلـو         رصاص" كيا سيراتو "ماركة  
  رؤوسهم كشافات إضاءة وبحوزتهم أسلحة نارية آلية بينما ظـل سـائقوها بالـداخل ،              

  منهـا  وأطلق الملثمون صوبهم وابالً مـن األعيـرة الناريـة قاصـدين قـتلهم فأصـيب بعيـار                
باقون وتمكن أحـد  بقدمه اليسرى بينما لقى ضابطان وأمين شرطة مصرعهم وأصيب ال    

ار لعقار مجاور تحت اإلنشاء فلحقه أحد المهاجمين ثم         رمن الف " الشاهد التالى "المجندين  
عاد واستولى على تسليح مجندى الخدمة من بندقيتين آليتين وثالثة خرطوش وكمية من             

  .ذخائرهم ثم الذوا عقب ذلك بالفرار مستقلين سيارتهم
 مجند بقوات أمن القـاهرة بمعـسكر   -ل  إسالم فضل عبد السالم فض    / وبسؤال  

  نه وحـال تواجـده بخدمـة القـول    أ من فة شهد بمضمون ما شهد به سال -التشكيالت  
 المستهدف ، وأضاف أنه عقب تناهى سمعه لصوت إطالق األعيرة الناريـة             -األمنى  

وإصابته بعيار منها بقدمه اليسرى عمد إلى االختباء بإحدى العقارات الكائنـة بمحـيط              
مكان بالقفز إلى مخزنها مما أصابه بكسر بالقدم اليمنى ، وأضاف أنه عقب اسـتقرار              ال

  الوضع عاد إلى موقع خدمته وتحفظ على تـسليح ضـابطى وأمـين شـرطة عقـب                
وعلم من مجنـدى الخدمـة المـصابين باسـتيالء          "  سالح آلى  -طبنجتين  "مصرعهما  

  .المهاجمين على أسلحتهم األميرية
محمود السيد إسماعيل مجند بقـوات أمـن القـاهرة شـهد            عبد اهللا   / وبسؤال  

 المستهدف ، وأضـاف     -بمضمون ما شهد به سالفيه حال تواجده بخدمة القول األمنى           
بتواجده داخل إحدى سيارتيه إبان إطالق المهاجمين لألعيرة النارية صـوبها فأصـيب          

ء من وفيات ومـصابين  بقدمه اليمنى مما أفقده الوعى وعقب إفاقته تبين ما خلفه االعتدا   
  .بأفراد القوة األمنية فبادر باإلبالغ
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أحمد السيد عبد السالم السيد شهد أنـه حـال تواجـده ظهـر يـوم                / وبسؤال  
   الكائن بجوار السكة الحديد بـالقرب مـن مقـابر       - بالحانوت محل عمله     ٧/٧/٢٠١٧

ـ       -الشيخ مصلح    ا رجـال   تنبه لدوى إطالق عيار نارى على مقربة منه ، فأبصر حينه
 ق منه عيارين صـوب المتـوفى اسـتقرا برأسـه ؛           لأط" مسدس"مترجال محرزا سالحا ناريا     

  فسقط األخير أرضا مضرجا بدمائه ، بينما الذ األول بالفرار مستقال دراجـة بخاريـة              
خرين صوب األهالى لما حاولـت      آانتظره بها آخر كان برفقته ، بعد أن أطلق عيارين           

وإذ قصد المتوفى عقب ذلك ؛ تبينه مصابا برأسه         . ا دون جدوى    اللحاق بهما لضبطهم  
  .مرتكبى تلك الواقعة من فعلهما إلى قتله قصد وكذا بيسار صدره ، وقد عزا 

شهد بمضمون ما شهد بـه سـابقه بـشأن    عطية  رجب شعبان عطية    / بسؤال  و
لى عـن   سماعه لدوى إطالق األعيرة النارية وفرار مرتكبى الواقعة بعـد ردع األهـا            

  محمد إبراهيم عزازى شـريف عويـضة      / وبسؤال. ا بإطالق أعيرة صوبهم     ممالحقته
شهد بمضمون ما شهد به سابقه بشأن سماعه لدوى إطالق األعيرة النارية وقد أبـصر               

  .بعدها والده المتوفى أرضا مضرجا بدمائه
 رئيس وحدة مباحث مركز شرطة شربين       –أحمد حسين   / واقعة مقتل الضابط    

  . المنصورة  مركز جنايات٢٠١٧ لسنة ١٠٨١٥ضوع القضية رقم مو
   شهد – مساعد شرطة بمركز شربين      -أحمد رمضان السيد رمضان     / وبسؤال  

ـ /  وبرفقته الرائـد     - ١٤ب   / ٨٧٩٨ الرقمية   -أنه حال قيادته لسيارة الشرطة         دأحم
  العمـل بمركـز شـرطة شـربين ومرورهمـا         حسين سيد أحمد متوجهين إلى مقـر        

 بإطالق أعيرة نارية كثيفة صوب      ى فوجئ اومطبات االصطناعية بناحية قرية بد    حد ال بأ
  .السيارة من الناحية اليمنى من قبل مجهولين ما أدى إلى حدوث إصابتهما

هى إلـى   شهد بأنه حال تواجده بمسكنه تناعبد اهللا خالد الحسينى أحمد  / وبسؤال  
تبين قيام رديف سائق إحدى الدراجات      سمعه دوى إطالق أعيرة نارية فاستطلع األمر ف       

  النارية بإطالق أعيرة نارية باستخدام سالح آلى صوب أحد سيارات الشرطة مـا أدى             
  كبـى تإلى توقفها وحدوث إصابة مستقليها جراء تلك األعيرة ، فـى حـين تمكـن مر            

  .الواقعة من الفرار
ام منزلـه   محمد عبد المنعم رمضان رمضان شهد بأنه حال تواجده أم         / وبسؤال  

  .سمع دوى إطالق أعيرة نارية ثم أبصر دراجة نارية بجوار سيارة الشرطة
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أحمـد  / بهاء سعد محمد أبو الخير والمجند       / واقعة الشروع فى مقتل العقيد      
  .جنايات قسم دمياط ٢٠١٧ لسنة ٨٦٠٣خالد محمد الدسوقى، موضوع القضية رقم 

 مدير إدارة تـأمين الطـرق        عقيد شرطة  - سعد محمد أبو الخير      ءبها/ بسؤال  
   م حال مغادرته مـسكنه قاصـدا       ٢٠/٨/٢٠١٧ شهد أنه بتاريخ     -بمديرية أمن دمياط    

 فوجئ بأحد األشـخاص     -أحمد خالد محمد    / عمله مستقالً سيارة الشرطة قيادة المجند     
  أطلـق صـوبهما أعيـرة ناريـة قاصـدا قتلهمـا           " بندقية آليـة  "حائزا لسالح نارى    

 ، فبادله إطالق األعيرة النارية إلى أن فر مطلـق األعيـرة الناريـة             فأحدث إصابتهما   
  . هاربا بواسطة دراجة نارية قادها آخر رفقته

 مجند شرطة بإدارة تامين الطرق بـدمياط       -أحمد خالد محمد الدسوقى     / بسؤال  
  بهـاء /  شهد بمضمون ما شهد به سالفه ، وأضاف أنه عقـب اصـطحابه العقيـد                 -

 مستقالن سيارة الشرطة قيادته ، فوجئ بأحد        - أى األخير    -مام مسكنه   أبو الخير من أ   
يطلق منها أعيرة نارية    " بندقية آلية "األشخاص يقف أمام السيارة وبحوزته سالح نارى        

صوب السيارة فأحدث إصابتهما وتمكن العقيد بهاء أبو الخير من الدلوف إلـى خـارج     
  .الجانى السيارة مطلقًا بعض األعيرة النارية صوب 

 شهد بأنه تناهى إلـى سـمعه دوى         -رائف محمد رفعت أحمد أحمد      / وبسؤال  
إطالق أعيرة نارية فخرج الستبيان األمر من شرفة مسكنه فتبين وجود شخص يطلـق              

  .أعيرة نارية من سالح نارى بندقية آلية صوب المجنى عليهما ثم فر هاربا 
يوسـف  / طية عبد السميع والمجند ضياء الدين ع  / واقعة الشروع فى قتل اللواء      

  . جنح مركز طلخا٢٠١٨ لسنة ١١٧٠ نوح، موضوع القضية رقم  يوسفسامى
 - لواء شرطة بمديرية أمن الدقهليـة        -ضياء الدين عطية عبد السميع      / بسؤال  

 بالطريق الذى اعتـاده سـلفًا   - ٩/١/٢٠١٨ عصر يوم    -شهد أنه إبان عودته لمسكنه      
  رة مرورا بكوبرى طلخا وانتهاء بـشارع مدرسـة الزراعـة          بدءا من جامعة المنصو   

رفقـة  "  ٥٧٥٨  /١٣ ب" بطلخا محافظة الدقهلية ، حال استقالله لسيارة الشرطة رقم          
  قائدها الشاهد الثانى؛ تنبه لدوى إطالق أعيرة نارية أصابت يمين الـسيارة ؛ فأبـصر              

حدهما بينما يحرز اآلخر سـالحا  حينها اثنين توقفا أمام السيارة بدراجة بخارية يقودها أ     
 بمبادلتهمـا إطـالق النيـران ؛ الذا         وإذ أخرج سالحه األميرى وهم    " بندقية آلية "ناريا  

  .وقد عزا قصد مرتكبى تلك الواقعة من فعلهما إلى محاولة قتله. بالفرار 
 مجند بقوات األمن بطلخا بمديرية أمـن        -يوسف سامى يوسف نوح     / وبسؤال  

  .شهد بمضمون ما شهد به سابقه -الدقهلية 
عصام صبرى متولى والشروع فى قتل أخرين من أفـراد          / اقعة قتل المجند    و

  . إدارى قسم ثان الفيوم ٢٠١٧ لسنة ٣٠٢٤الشرطة موضوع القضية رقم 
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  جمعة حسن محمد مسعود رقيب أول شـرطة بـإدارة قـوات األمـن          / بسؤال  
  رفقـة المجنـى   ) ١٢ب   / ٤٨١١(رقمية   شهد بأنه وحال استقالله لسيارة الشرطة ال       -

  عليهم لتأمين نقلهم وتوزيعهم على محال خدمتهم وإبان عودتهم إلـى معـسكر قـوات              
  األمن ومرور السيارة استقالله بالطريق الدائرى قادما من ميدان كيمان فـارس متجهـا   
إلى مركز إطسا فوجئ بإطالق مجموعة من األشخاص وابالً من األعيرة النارية مـن              

التجاه األيمن للسيارة على مسافة تقارب الثالثون مترا من أسلحة نارية أبـصر منهـا          ا
بندقية آلية مستترين بمدخل بيت بين الزراعات مما أسفر عن وفـاة مجنـد الـشرطة                
عصام صبرى متولى وإصابة مجندى الشرطة محمود جمال محمد وإبراهيم عبد الفتاح            

وف على مواصفات مرتكبـى تلـك       قمن الو محمد وشريف الجارحى حافظ ولم يتمكن       
  .الواقعة 

   مجند شرطة بفرق األمن بـالفيوم -محمود صبرى محمد عبد الجليل     / وبسؤال  
  . شهد بمضمون ما شهد به سالفه-

   مجند شـرطة بقـوات     - سنة   ٢٢ -محمود جمال محمد عبد الحميد      / وبسؤال  
سكر قوات أمن   جهين إلى مع  ه لسيارة الشرطة متو   لال استقال  شهد بأنه وح   -أمن الفيوم   

الفيوم عقب إنهائهم خدمة االرتكاز األمنى حدثت إصابته بالساعد األيمـن ومنتـصف             
  خرين من مرافقيه من أعيرة نارية على نحو       عد األيسر وكذا توفى مجند وأصيب آ      السا

  .ما شهد به سالفاه 
   شـهد  – مجند شرطة بقـسم أول الفيـوم         -شريف الجراحى حافظ    / وبسؤال  

وث إصابته بمنتصف الساعد األيسر من جراء أعيرة نارية على نحو ما شهد بـه                بحد
  .سالفه 

واقعة انفجار عبوة مفرقعة بمحيط مركز تدريب الشرطة بطنطا ومقتل المجنى           
 ٢٠١٧ لـسنة    ١١٥٤٢عليه محمد أحمد مصطفى نوفل وآخر موضوع القضية رقم          

  جنح مركز طنطا
ن شرطة بمديرية أمن الغربية بأنه وفـى        هشام السعيد أحمد يوسف أمي    / بسؤال  

   وحال استقالله الـسيارة    ١/٤/٢٠١٧تمام الثانية وخمس وخمسين دقيقة ظهرا من يوم         
  هشام عبد العزيز الجيار ووالدته فاطمة فوزى حمودة واستقرارهم بها         / قيادة المصاب   

  بـدوى أمام مركز تدريب الشرطة بمركز دمياط منتظرين خروج كريمة األخير تفاجأ            
  .حدث أصابته ومرافقيه أانفجار 
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  .فاطمة فوزى حمودة شهدت بمضمون ما شهد به سابقها / وبسؤال 
 مساعد شرطة ثـان بمركـز   – عبودى نمحمد أبو الفتوح عبد الرحم   / وبسؤال  

 وحـال   ١/٤/٢٠١٧شرطة كفر الزيات شهد بأنه قرابة الساعة الثالثة مساء من يـوم             
ميـاط سـمع دوى انفجـار أحـدث         الشرطة بمركز د  خروجه من بوابة مركز تدريب      

  .صابتهإ
 أمين شرطة بقسم مرور المحلة شـهد        –إبراهيم ذكى شمس مرزوق     / وبسؤال  

  .بمضمون ما شهد به سابقه 
 أمين شرطة ثان بقسم أول طنطـا شـهد          –رشاد عبد المولى شريف     / وبسؤال  

  .بمضمون ما شهد به سابقيه 
 أمين شرطة ثالث بإدارة الحماية المدنية       – وحيد جابر حسين الكوهى   / وبسؤال  

  . شهد بمضمون ما شهد به سابقيه –
 أمين شرطة بـشرطة النجـدة   – ٣٧ السن –عادل عبد الحميد جمعة    / وبسؤال  

 شهد بمضمون ما شهد به سابقه وأضاف بتلف دراجته الناريـة مـن جـراء            –بطنطا  
  .االنفجار 

ب شرطة أول بمركز شرطة زفتـى   رقي–سعيد على السيد سيد أحمد   / وبسؤال  
اف بأن مصدر االنفجار كان بالجهة المقابلـة        ض شهد بمضمون ما شهد به سابقيه وأ       –

  .لبوابة مركز التدريب 
   أمين شرطة بمركز تدريب قـوات      –إبراهيم سالم محمود الشرقاوى     / وبسؤال  

مله فـى    وحال تواجده بمحل ع    ١/٤/٢٠١٧ شهد بأنه فى الثالثة من مساء يوم         -األمن  
حراسة بوابة مركز التدريب سمع دوى انفجار أمام البوابة أحدث إصابة العديـد مـن               

  .ين بمحيط االنفجار دالمتواج
   شهد بمضمون  –اعد شرطة بمركز طنطا     سبيومى محروس نصار م   / وبسؤال  

ما شهد به سابقيه وأضاف بأن مصدر االنفجار كان من جهة دراجـة ناريـة متوقفـة                
  .ل لبوابة مركز التدريب باالتجاه المقاب

 مندوب شرطة بمباحث تمـوين    –أحمد عبد الغنى إبراهيم عوض اهللا       / وبسؤال  
  . شهد بمضمون ما شهد به سابقه –المحلة 
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 عريف شـرطة بمباحـث      –على عبد اللطيف على أبو العال الحوالة        / وبسؤال  
  . به سابقيه  على سبيل االستدالل قرر بمضمون ما شهد–األموال العامة بالغربية 

ة بجسر السويس ومقتل المجنـى      تفجير عبوة مفرقعة بإحدى سيارات الشرط     
 جـنح  ٢٠١٧ة ن لس٢٥٠٢٤رقم ميع موضوع القضية ــعيد راغب عبد الس  / عليه

  .عين شمس
 نقيب شرطة باإلدارة العامة لألمـن       –أحمد على محمد على حجازى      / بسؤال  و

 وحال اسـتقالله مدرعـة الـشرطة        ٢٨/١٠/٢٠١٦ شهد بأنه ظهيرة يوم      –المركزى  
 ويوسـف  ،جمعة عيد محمـد    : دين كل من    ـه المجن ـورفقت ٧٢٨٦ / ١٣ ية ب مالرق
 أحمد عبد الحميد عمـار      ، زكريا سالمة عبده     ،سماعيل أحمد   إ خليل   ،حسب اهللا    عيد

  وانتظامهم وسيارتين أخريين بالقول األمنى المار بمنطقة شارع جسر الـسويس تفاجـأ          
 كا تسبب فى وفاة المجنـى عليـه       ،لحق تلفيات بالمدرعة محل استقالله      ر أ بدوى انفجا 

سالم محمد محمود حال تصادف مرورهمـا بمحـيط         إعيد راغب عبد السميع وإصابة      
  .االنفجار 

ر ك مجند بقطاع األمن المركزى معـس      –وبسؤال يوسف عيد حسب اهللا عرفات       
  .  شهد بمضمون ما شهد به سابقه–الشهيد مصطفى شميس 

 مجند بقطاع األمـن المركـزى معـسكر         –وبسؤال زكريا سالمة عبده حسين      
  . شهد بمضمون ما شهد به سابقيه –الشهيد مصطفى شميس 

 مجند بقطاع األمن المركزى معسكر الـشهيد        –وبسؤال جمعة عيد محمد على      
  . شهد بمضمون ما شهد به سابقيه –مصطفى شميس 

ند بقطاع األمـن المركـزى معـسكر         مج –وبسؤال خليل إسماعيل أحمد كامل      
  . شهد بمضمون ما شهد به سابقيه –الشهيد مصطفى شميس 

ـ      –وبسؤال أحمد عبد الحميد عمار عمر        كر س مجند بقطاع األمن المركـزى مع
  . شهد بمضمون ما شهد به سابقيه –الشهيد مصطفى شميس 

 أحمد عبـد الـرؤوف أحمـد        ،وبسؤال كل من محمد يسرى عبد العزيز الدش         
ـ           ،الجيزاوى   زى شـهدوا   مختار محمد رضا عبده ماضى مـن قـوات األمـن المرك

   .بمضمون ما شهد به سابقوهم
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سالم عيد محمـد محمـود شـعبان شـهد بأنـه فـى ظهيـرة يـوم             إوبسؤال  
" عربة كـارو  "عيد راغب عبد السميع     /  وحال استقالله والمجنى عليه      ٢٨/١٠/٢٠١٦

ار عبوة ناسفة بالقرب منهما أحدث إصـابته      تفاجأ بانفج  ،بشارع جسر السويس    مرورا  
  .ووفاة المجنى عليه 

واقعة استهداف أفراد المرور األمنى بمنطقة بهتيم بعبوة مفرقعـة موضـوع            
  . إدارى قسم ثان شبرا الخيمة ٢٠١٧ لسنة ٣٠٣١القضية رقم 
 – مجند شرطة بمعسكر قوات األمن بشبرا        –محمد محمود محمد على     / بسؤال
 وحال اسـتقالله    ، ونحو الساعة التاسعة والنصف مساء       ٢٥/٣/٢٠١٧يخ  شهد أنه بتار  

 وحـال سـلوكهم الطريـق    ،وأفراد القوة األمنية سيارتى شرطة لمتابعة الحالة األمنية       
 حدث انفجار أدى إلـى  ،الدائرى المار بمنطقة بهتيم فى اتجاهه صوب محافظة الجيزة       

الحاجز الخرسـانى بجانـب      يار جزء من   وانه ،م زجاج السيارة التى كان يستقلها       تهش
  .الطريق 

 نقيب شـرطة بـإدارة      –وبسؤال كل من طارق عبد المنعم عبد الهادى حمودة          
 ناصر عبـد  ، وأفراد الشرطة أحمد عيد شحات على      –تأمين الطرق والمنافذ بالقليوبية     

فايد  ، أحمد شحات أحمد متولى      ، محمد مصطفى أنور عبد القادر       ،الحميد عبد الجواد    
 محمد سـعيد منـدوه سـليمان    ، أشرف صابر إمام سليمان ،شفيق عبد الوكيل عوض  

 يحى سـيد غريـب      ، مسعد عبد الراضى السيد محمد       ، أحمد السعيد محمد على      ،جاد
  . مايكل عاطف فرج فانوس شهدوا بمضمون ما ردد به الشاهد األول ،محمد 

  والتقارير الفنية المرفقة ما أسفر عنه استجواب المتهمين وإجراء المعاينات 
 -بالتحقيقـات   -زكريا  فهمـى علـى الـشيوخى إبـراهيم     /  قرر المتهم    -١

 بتجمهـر رابعـة     خـوان معاذ زكريا الشيوخى لجماعـة اإل     / بمشاركته وولده المتهم    
 علم مـن    ،وبتجمهراتها التى تلت فضه بنطاق سكنه بقرية البصارطة بمحافظة دمياط           

 وعبد الـرحمن    ،اذ زكريا الشيوخى ومحمد حماد عبد العاطى        مع/ أعضائها المتهمين   
معاذ زكريا وأعـضاء  / النيلى والمتوفى محمد عادل بلبولة ؛ وأنهى بعلمه بتنفيذ المتهم       

 وعبده النيلى بقتل أحد أفراد الشرطة بمركز شـرطة        ، محمد حماد    خوانمن جماعة اإل  
  .دمياط بمنطقة عزب النهضة 
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بانضمامه لجماعـة    -بالتحقيقات   - عاطف خالد الزيات     بالل/  أقر المتهم    – ٢
التى تتـولى   " مجموعات العمل النوعى  " وعضويته بإحدى مجموعاتها المسماة      خواناإل

 وتلقيـه تـدريبات     ،عدائية ضد أفراد الشرطة بغرض إسـقاط الدولـة          عمليات  تنفيذ  
ود األميـر ؛    مسع/  وقتله وآخرين من أعضاء المجموعة المجنى عليه         ،عسكرية فيها   

  .وحيازته وإحرازه ألسلحة نارية وذخائرها 
هم عـاطف خالـد الزيـات لجماعـة         تيالً لذلك بانضمامه ووالده الم    صوأبان تف 

اعـة   تثقيفية وتربوية على منهاج الجم      وتلقيه فيها دروسا   ، وانتظامه بأسر فيها     خواناإل
/ المتهمـون   شارك وكـل مـن أعـضائها        ٢٠١٣وفى أعقاب الثالثين من يونيو عام       

 عبـد الـرحمن أبـو       ، معاذ زكريا الشيوخى     ،عاطف خالد الزيات وزكريا الشيوخى      
 وبتجمهراتها التى أعقبت فـضه      ، وآخرين منها بتجمهر الجماعة برابعة العدوية        اللهج

 لمجموعات سميت بالعمليات النوعية تتـولى       خوانبمدينة دمياط ؛ ولتأسيس جماعة اإل     
المؤسسات والمنشآت العامـة والكهربائيـة بغـرض إشـاعة          تنفيذ أعمال عدائية ضد     

 بنطـاق   ٢٠١٥الفوضى بالبالد وصوال إلسقاطها انضم إلحداها فى غضون أكتـوبر           
معاذ زكريا الشيوخى ضمت    / مدينة البصارطة محافظة دمياط وتولى مسئوليتها المتهم        

 ، الـشيوخى   أحمـد زكريـا  ،عبد الرحمن النيلى ومحمد حماد سليم   / خالفه المتهمين   
 عبـد الـرحمن   ،سالم حمادة إ إسالم محمد طلبة بدوى شهرته ،محمد الخضر عاصى   

 خالد فتحى فتحـى     ، حسن الزيات    ، محمد حسان الفار     ، رفعت أبو غزالة     ،أبو جاللة 
  .عوض والمتوفى عماد سامى فهيم الفأر 

ـ              / تهم  كما اعتمدت مجموعة العمل النوعى تلك فى تمويلها على ما أمدها به الم
معاذ الشيوخى من أسلحة نارية وذخائر حيث أمدا أعضائها بعدد خمـس بنـادق آليـه       

 خالد فتحى   ،رفعت أبو غزالة     ،عبد الرحمن النيلى    / وأربعة خرطوش حاذها المتهمون     
 وأنها اتخذت العديد مـن المقـرات        ين محمد عادل بلبولة وعماد سامى فهيم الفار؛       والمتوف

هم ذكر منها على ثالث وحدات سكنية كائنة بمدينـة البـصارطة ؛      التنظيمية لعقد لقاءات  
وعقار تحت اإلنشاء بقرية الدوحة ؛ ومزرعة كائنة بمنطقة الشيمة قريـة البـصارطة              

أمـن ألعـضائها     -اتخذت كمالذ    - بمحافظة دمياط    –وأخرى كائنة بقرية الرحمانية     
  .وإخفاء أسلحتهم وذخائرها 
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 العدائية التى ارتكبتها تلك المجموعة باسـتهداف        وأضاف أنه فى إطار العمليات    
أفراد الشرطة وآخرين من أعضائها المجنى عليه مسعود حسن األمير انتقاما منـه             قتل  

   وأوضح تفصيال لذلك بحضوره لقاء تنظيميـا       خوانبدعوى قتله أحد أعضاء جماعة اإل     
لبولـة  محمد عـادل ب   /  بمسكن عضو الجماعة المتوفى      ٢٠١٧فى غضون مارس عام     

   عبـد الـرحمن    ، محمد حماد عبد الغنـى       ،أحمد زكريا الشيوخى    / ضمه والمتهمين   
 محمـد حـسان     ، حسن الزيـات     ، عماد سامى الفار     ،عبد الرحمن أبو جاللة      ،النيلى
 محمد عادل بلبولة كلفهم خالله المـتهم معـاذ زكريـا الـشيوخى              ، خالد فتحى    ،الفار

هم وأعدوا لـذلك أسـلحة ناريـة بنـادق          اروباستهدافه ووضع لهم مخططا حدد به أد      
عبد /  لذلك وكالمخطط الموضوع سلفا تولى المتهم        نفاذًا و ،ن  يخرطوش ودراجتين آليت  

م القـابعين   لعجنى عليه حال رواحه إلى مـسكنه لـي        لى رصد تحركات الم   يالرحمن الن 
سـامى  عماد  / معاذ زكريا الشيوخى والمتوفى     / بمحيطه بقدومه نحوهم ليتولى المتهم      

 وبـاقى أعـضاء   – أي المـتهم  –ما النارية ؛ حال تواجده      هتحالفأر استهدافه بأسل  فهيم  
 حـال   لشد مـن أزرهـم    لالمجموعة على مقربة من منفذيها وبحوزتهم أسلحة بيضاء         

ـ         تن  وحـددوا يـوم     ،وا تنفيـذها    أفيذها وإلبصارهم المجنى عليه رفقـة آخـرين أرج
محدد للتنفيذ أعد المتهم معاذ زكريا الـشيوخى         موعدا للتنفيذ وفى اليوم ال     ٢٧/٣/٢٠١٧

 –ودراجتين ناريتين قادها    " بندقيتين خرطوش "  والمتوفى عماد الفار سالحين ناريين       ،
حسن حسن خالد الزيات ومن خلفهمـا محـرزى ألسـلحة الناريـة             /  والمتهم   –هو  

نـه بطريـق   يقنوا سلفا مرور المجنى عليـه م  أوانطلقوا جميعهم بهما إلى المكان الذى       
عزب النهضة دمياط وكمنوا له حال توجهه لعمله مستقال دراجته البخاريـة ؛ ومـا أن      

 ومن خلفه المتهم معـاذ     – أى المتهم    – به تعقبوه بدراجتهم وباقترابه منه       اأبصروه مار 
ها أرضـا  رية رشيه صوب قدمه فأسقطه من فوق زكريا الشيوخى أطلق األخير أعيرة نا     

عماد الفار بعيار آخر أصـاب المجنـى        / تبعه المتهم   أين بقدمه و  وأمطره بعيارين آخر  
  .ف فأحدثوا ما به من إصابات والذوا بالفرار لعليه من الخ

 بقتله وآخرين عمـدا   – بالتحقيقات   –حسن حسن خالد الزيات     /  أقر المتهم    – ٣
  .مسعود عبد اهللا حسن األمير  /  عليهرقيب الشرطة المجنى
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معـاذ زكريـا    /  ولعالقته بـالمتهم     ٢٠١٦ أنه فى بداية عام      كلوأبان تفصيالً لذ  
محمد عادل بلبولة قيادة مجموعة مـن أعـضاء         / الشيوخى وقف على توليه والمتوفى      

دمياط تتولى تنفيذ أعمال عدائية ضد رجـال         بمنطقة البصارطة بمركز   خوانجماعة اإل 
من محمد النيلـى     عبد الرح  ،زكريا الشيوخى   /  المتهمين   الشرطة ضمت فى عضويتها   

 ، محمد حـسان الفـار       ، نجم الدين عياد     ،بالل عاطف الزيات    " عبده النيلى "وشهرته  
 إسالم حمادة   ،" عبده أبو جاللة    "  عبد الرحمن أبو جاللة وشهرته       ،خالد فتحى عوض    

 ، محمد حمـاد عبـد الغنـى    ، أحمد زكريا الشيوخى     ، محمد الخضر عاصى     ،بدوى  
 وأن تلـك  ، المتـوفى عمـاد سـامى الفـار     ، على الصياد ،رفعت رفعت أبو غزالة   
محمد / منا لها ذكر من بينها الوحدة السكنية خاصة بالمتوفى          آالمجموعة اتخذت مالذا    

؛ ومزرعـة كائنـة بقريـة       " رطوشاآللية والخ " عادل بلبولة وإخفاء األسلحة النارية      
  .يوخى  معاذ الش،عبد الرحمن النيلى / ة دبرها المتهمين مناالرح

 فى غـضون شـهر      –وأضاف أنه وللمالحقة أعضاء تلك المجموعة أمنيا علم         
مسعود حسن األمير لتوليه    /  باتفاقهم على استهداف فرد الشرطة       – ٢٠١٦مارس عام   

بالل عـاطف  /  انتقل والمتهم    ٢٣/٣/٢٠١٧ضبط عدد من أعضاء الجماعة ؛ وبتاريخ        
معـاذ  / لبصارطة حيث أبصر المتهمين     الزيات إلى محيط مقابر دفن الموتى بمنطقة ا       

 عبـد  ، خالد فتحى عـوض  ، محمد حسان الفار ، عماد سامى الفار   ،زكريا الشيوخى   
 أحمـد زكريـا     ، محمد حماد عبد الغنى      ، محمد الخضر عاصى     ،الرحمن أبو جاللة    

 بينما ترصـد لـه      ، على الصياد متربصين مرور المجنى عليه الستهدافه         ،الشيوخى  
 لم لـيع  – المجنى عليـه     –عبد الرحمن النيلى ببقعة مجاورة لمقهى انتظر بها         / المتهم  

  .وا تنفيذ مخططهم أنهم ميعاد غدوه لمسكنه ولتأخر عودته أرجمالقابعين بمك
 لذات المخطط العـدائى اتفـق معـه       نفاذًا و ٢٧/٣/٢٠١٧وباليوم المحدد للتنفيذ    

 لـذلك قـاد     نفاذًادة كرتهم فقبل و    على معاو  ،معاذ الشيوخى صباح ذات اليوم      / المتهم  
قـة  طلقا بها إلى محيط مدرسة الشهيد رضوان بمن       طدراجة بخارية ومن خلفه األول وان     

بالل عاطف الزيات مـستقال     /  دائرة مركز دمياط التقيا هناك بالمتهم        –عزب النهضة   
  عماد سامى فهيم الفار وترصدوا مـرور المجنـى        / دراجة بخارية ومن خلفه المتوفى      

هم حتـى  تعبه قاصدا مقر عمله ؛ وكمنوا ببقيقنوا سلفا مروره أليه بذات الطريق الذى  ع
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سرعا خلفه وبوصولهم لمنطقة مفارق عـزب       أه مستقالً دراجته النارية ف    ربصروا مرو أ
   ناريـا صـوب قـدم      امعاذ الشيوخى عيار  / النهضة حاذوه لجانبه أطلق حينها المتهم       

ل مطلق النيران من دراجته واتبعه بعيارين ناريين         وترج ،سقطته أرضا   أالمجنى عليه   
 آخر فأدرجوه بدمائه أرضـا والذوا       ار ناري ي المتهم معاذ الشيوخى بع    تبعهأآخريين ثم   

 ، محمد حماد عبد الغنـى       ،أحمد زكريا الشيوخى    / وأنهى باتخاذه والمتهمين    . بالفرار
  – محافظة القـاهرة     – رفعت رفعت أبو غزالة من وحدة سكنية كائنة بمنطقة الشروق         

  .مأوى لهم إلى أن ضبطوا بها 
   بانـضمامه – بالتحقيقـات  –أحمد زكريا فهمـى الـشيوخى     /  أقر المتهم    – ٤

  مجموعـات العمـل النـوعى   "  وعضويته بإحدى مجموعاتها المسماة   خوانلجماعة اإل 
 فـى    وتلقيه ،ضد أفراد الشرطة بغرض إسقاط الدولة       عدائية  والتى تتولى تنفيذ أعمال     

  . ألسلحة نارية وذخائرهـا       وإحرازه زته وحيا ،إطار ذلك تدريبات عسكرية فى كنفها       
  ،وبعلمه بارتكاب أعضاء المجموعة لوقائع قتل أفراد الشرطة محمد غريـب الزينـى              

  .مسعود األمير 
 وانتظامه أسر فيهـا     ، منذ نشأته    خوانوأبان تفصيالً لذلك بانضمامه لجماعة اإل     

 وأنه على أثر الثالثون من يونيو       ،وية وعقائدية على منهاج الجماعة      وتلقيه دروسا ترب  
  ، بالل عـاطف الزيـات       ،معاذ زكريا الشيوخى    /  شارك وأعضاء بها المتهم      ٢٠١٣

 محمـد   ، محمد السيد البـدوى      ،ن عماد سامى الفار      والمتوفي ،عبد الرحمن أبو جاللة     
  .ا أعقبت فضه بمحافظة دمياط عادل بلبولة بتجمهرات الجماعة برابعة العدوية وم

  ثر فض تلك التجمهـرات والمالحقـات األمنيـة ألعـضاء          إوأضاف أنه على    
الجماعة بمدينة دمياط تولى المتهم معاذ الشيوخى تكوين مجموعـات سـميت بالعمـل           

؛  أفراد الشرطة من ممارسة أعمالهم      بغرض إشاعة الفوضى ومنع    هالنوعى تتولى تنفيذ  
ـ       تولى إدارتها المتوف     محمـد حمـاد   /  المتهمـين    هى محمد عادل بلبولة ضـمت خالف

   المـتهم عبـد الـرحمن   ، المتهم بالل عاطف الزيات  ،عبد الرحمن النيلى    ،عبد الغنى   
 ،  أبـو غزالـة   رفعت المتهم علي سامى الفار ، المتهم رفعت المتهم خالد فتحى عوض   ،أبو جاللة   

 المتهم  ، المتهم عالم عالم السبع    ،ر   المتهم محمد حسان الفا    ، الزيات   المتهم حسن حسن  
/  المـتهم    ، المتهم إسالم محمد بدوى      ، المتهم محمد الخضر عاصى      ،نجم الدين عياد    
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/ ين  عالء إبـراهيم الـصياد والمتـوف   ، المتهم على إبراهيم الصياد      ،عاشور الصياد   أحمد  
  . عماد سامى الفار ،محمد السيد بدوى 

  عــة عــسكريا بتلقــى عناصــرها وأضــاف بإعــداد عناصــر تلــك المجمو
 حيث درب المتهم معاذ زكريا عناصرها       –دورات على كيفية استخدام األسلحة النارية       
 وعقب تلقى تلـك     ،"  الخرطوش –لية  اآل" على فك وتركيب واستخدام األسلحة النارية       

بنـادق  "ة التدريبية أمد األخير عناصر المجموعة بعدد تسعة عشر سالحا ناريـا             روالد
مـن بـين    لية ومسدسات وخرطوش وذخائر مما تستخدم عليها وحركيا والتواصل اآل         آ

  .خشية الرصد األمنى " تلى جرام"أعضائها عبر برامج محادثات مشفرة 
  كما اعتمدت مجموعة العمل النوعى تلك فى تمويلها على ما أمـد بهـا المـتهم         

 تم إنفاقها فى شـراء      انخوزكريا الشيوخى من أموال نقلها إليهم من قيادات جماعة اإل         
  جات البخارية المستخدمة فى ارتكاب عملياتهم العدائية      ااألسلحة النارية وذخائرها والدر   

  ؛إذ امدها المتهم معاذ ذكريا والمتوفى محمد عادل بلبولة بأسـلحة ناريـة وذخائرهـا                
يـة  ة لعقد لقـاءاتهم وإلخفـاء األسـلحة النار        تخذت العديد من المقرات التنظيمي    نها ا أو

رات كائنـة بقريـة الرحامنـة       مق وذكر من تلك ال    ،والذخائر وتلقى الدورات التدريبية     
 ،محمد رفعت أبـو غزالـة       / عبد الرحمن النيلى وأخرى وفرها المتهم        وفرها المتهم 

 ،محمد عادل بلبولـة     / ين  بقرية البصارطة والمملوكة للمتوف     كائنتين ووحدتين سكنيتين 
 محافظـة   –مزرعة كائنة بمنطقة أبو وطفة بالطريق الدولى         و ،عماد سامى فهيم الفار     

ا لتدريب أعضائها عسكريا دمياط اتخذت مقر.  
يقه المتهم معاذ زكريـا     ق أعلمه ش  ،وفى إطار تنفيذ المخطط العدائى لمجموعتهم       

رضا رزق  /  بإزماعه التخطيط الستهداف المدعو      ٢٠١٧شيوخى فى غضون مارس     لا
 بدعوى معاونته للشرطة فى القبض على عناصـر        –مركز دمياط   المقيم بقرية السيالة ب   

 ثـم  ، النيران صوب المشاركين فيهـا    هالجماعة المشاركين فى التجمهرات وكذا إطالق     
  ،معاذ الشيوخى   / عبد الرحمن أبو جاللة أن المتهمين       / علم فى أعقاب ذلك من المتهم       

 حال اسـتقاللهما    ٢٠١٧م  لى أن األخيرين فى غضون شهر مارس عا       عبد الرحمن الني  
قة سكنه بقريـة الـسيالة      طرضا رزق بمن  / دراجة نارية قيادة األخير استهدفا المدعو       
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كان بحوزة أولهمـا    " طبنجة" بأن أطلقوا صوبه أعيرة من سالح نارى         –بمركز دمياط   
   .ه قاصدين قتله فأصابو–معاذ الشيوخى /  أي المتهم –

 وقف من شقيقه المـتهم معـاذ   ٢٠١٧وأضاف أنه فى غضون شهر مارس عام  
عبد الرحمن السيد النيلى والمتوفى عماد سامى فهـيم         / زكريا الشيوخى بتنفيذه والمتهم     

الفار لواقعة قتل فرد الشرطة محمد غريب الزينى لمشاركته بفض تجمهرات الجماعـة           
 كائنة بقريـة الرحامنـة مركـز    –وضبط أعضائها ؛ حيث انطلقوا ثالثتهم من مالذهم  

ط سكن المجنى عليـه وتـربص لـه         ي مستقلين دراجتين ناريتين وكمنوا بمح     –مياط  د
خـرين  واستقالله سيارته الخاصة أعلم اآل    المتوفى قربا منه وما أن الحظ خروجه منه         

فتعقباه وبحوزتهما مسدسين وما أن حانت الحظتها أطلقا عليه أعيرة نارية أردته قتـيال        
  . إلى مالذهم اوعقب فراغهما عاد

معاذ زكريـا   /  المتهم    الشرطة أصدر  واستكماال لذات مخطههم باستهداف أفراد    
يذ واقعة استهداف مسعود األمير فـرد شـرطة         وخى تكليفا ألعضاء المجموعة بتنف    الشي

بمديرية أمن دمياط بدعوى قتله أحد أفراد الجماعة ؛ حيث عقـد لهـم لقـاء تنظيميـا                  
 محمـد   ،حسن حسن الزيـات     / لمتهمين  محمد عادل بلبولة ضمه وا    / بمسكن المتوفى   
 عبد الرحمن أبـو    ، بالل عاطف الزيات     ، عبد الرحمن محمد النيلى      ،حماد عبد الغنى    

عماد سـامى الفـار ؛ كلفهـم    /  معاذ الشيوخى والمتوفى    ، خالد فتحى عوض     ،جاللة  
ه خالله بتنفيذها وأعلمهم لذلك بما وقف عليه من معلومات سابقة بتحركات المجنى علي            

  ووضع لهم مخططا التنفيذ حدد به دور كل منهم وبقعة استهدافه حال مـروره بمحـيط      
  ،المقابر بقرية البصارطة وتولى مسئولية التنفيذ المتهمـين معـاذ زكريـا الـشيوخى            

تهدافه لـه  س تقدم المواطنين لنجدته حال ا ععبد الرحمن النيلى على أن يتولى الباقون من       
ه حال غدوه ورواحه لمحـيط      يد الرحمن النيلى المجنى عل    وكاتفاقهم ؛ رصد المتهم عب    

سكنه وكمن الباقون على مقربة منه استعدادا للتنفيذ وقد حال دونها تواجد المجنى عليه              
  .رفقة آخرين 

معاذ زكريا الـشيوخى   /  وقف من شقيقه المتهم      ٢٨/٣/٢٠١٧وأنهى أنه بتاريخ    
 والمتوفى عمـاد    ، بالل عاطف الزيات     ،بمعاودته الكرة والمتهمين عبد الرحمن النيلى       
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يـة  رصد المجنى عيه وقتله حال مروره بمحيط ق       ر الفار تمكنوا خاللها من      فهيمسامى  
عزب النهضة بإطالق أعيرة نارية من بندقيتين خرطوش حوزتهم مـستقلين دراجتـين      

  .ناريتين 
 ةلجماع بانضمامه   – بالتحقيقات   –محمد حماد عبد الغنى سليم      /  أقر المتهم    -٥

 وعضويته بإحدى مجموعاتها المسلحة التى تتولى تنفيذ العمليات العدائية ضـد        خواناإل
 ،يـة   ر وتلقيه لذلك تدريبات عسكرية على اسـتخدام األسـلحة النا          ،العاملين بالشرطة   

 ،ئر بقصد استخدامه فى نشاط يخل باألمن العام         اخزوحيازته وإحرازه ألسلحة نارية و    
 ،ء الجماعة لواقعة مقتل أحد أفراد الشرطة وأبان تفصيالً لـذلك            وعلمه بارتكاب أعضا  
 – وانتظامه بأسـرها بقريتـه بالبـصارطة    ٢٠١٤ منذ عام خوانبانضمامه لجماعة اإل  

حسن خالد حـسن الزيـات      /  والنضمامه علم من أعضائها المتهمين       –محافظة دمياط   
 ، وعماد سامى الفار     ، وبالل عاطف الزيات     ، وعاطف الزيات    ،ومحمد حسن الزيات    
   وعـالء  ، وأحمد عاشـور الـصياد       ،سالم محمد طلبه بدوى     إ و ،ومحمد حسان الفار    

  ، وأحمد زكريـا الـشيوخى       ، ورفعت أبو غزالة     ، وعبد الرحمن أبو جاللة      ،الصياد  
  ، وخالـد فتحـى   ، وعـالم الـسابع     ، ومعاذ زكريـا الـشيوخى       ،وزكريا الشيوخى   

  محمـد /  والمتـوفى  ، وإسالم حمادة طلبة بدوى ،لبة طة  وحماد،وعبد الرحمن النيلى   
  .عادل بلبولة 

ـ     ٢٤/٣/٢٠١٧وأضاف أنه بتاريخ       لحة مـن أعـضاء    س شكلت مجموعـات م
   ولقناعته بوجـوب قتـالهم     ،الجماعة تتولى تنفيذ العمليات العدائية ضد أفراد الشرطة         

  عـادل بلبولـة  محمـد  / انضم إلحدى تلك المجموعات التى تولى مسئوليته المتـوفى          
  ىلوتـو . محمد حـسان الفـار      و ،خالد فتحى فتحى عوض     / وضمت خالفه كل من     

  عبـد الـرحمن   / بالل عاطف الزيات مسئولية أخرى وضم إليها المتهمـون          / المتهم  
الشيوخى علم من أعضائها كـل      معاذ زكريا   / المتهم  أبو جاللة وثالثة تولى مسئوليتها      

 ، وأحمـد عاشـور الـصياد        ،أبو غزالة   لي ورفعت   لرحمن الني اوعبد  / لمتهمين  امن  
  .عماد سامى الفار /  والمتوفى ،خالد حسن الزيات  وحسن
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وأضاف بإعداد عناصر تلك المجموعات عسكريا بتلقيها تدريبات ودروات على          
بالل عاطف الزيات تدريبا    / كيفية استخدام األسلحة النارية ؛ إذ تلقى وعضو الجماعة          

طقة نائية تقع على مقربة مـن       على استخدام بندقية آلية بمن     ٢٠١٦ فى غضون ديسمبر  
  فـضالً . معاذ الـشيوخى    /  وقد دربهما عليها المتهم      ،الطريق الدولى بمحافظة دمياط     

  .ا ا وتركيبعن تولى المتهم خالد فتحى عوض عوض تدريبهم على استخدامه تفكيكً
ة ذكر من   لتنظيميلمقرات ا وأن مجموعات العمل النوعى تلك اتخذت العديد من ا        

محمد عادل بلبولة الكائن بمنطقة عجور قرية البصارطة اتخذت         / بينها مسكن المتوفى    
  ة ولتخزين وإخفاء األسـلحة الناريـة      يمقرا تنظيميا لهم لعقد لقاءاتهم ودوراتهم التدريب      

اريـة   ومزرعة دواجن استأجرها المتوفى اتخذت مخزنًا إلخفاء األسلحة الن         ،والذخائر  
  .وذخائرها 

 ،بنـادق آليـة   (وكان يتولى بعض أعضائها تأمين تلك اللقاءات بأسلحة ناريـة         
خشية ضبطهم من قبـل قـوات       )  وشماريخ ،برشوتات  (ومفرقعات  ) وبنادق خرطوش 

 ؛ فأطلقوا صـوبهم  ٢٠١٧الشرطة التى حضرت فى إحدى لقاءاتهم فى غضون فبراير    
  /مر قدوم قوات الشرطة مـن عـضو الجماعـة           أوقد علموا ب  .النيران والذوا بالفرار    

حسن محفوظ والـسيد    / بعض أفراد الشرطة هم كل من       بذلك  حمادة طلبة والذى أبلغه     
  .رمضان طلبة بدوى 

كما اعتمدت تلك المجموعات فى تمويلها لتحقيق أغراضها على أسلحة وذخـائر   
 بأن  ،مد عادل بلبولة    شيوخى والمتوفى مح  لمعاذ زكريا ا  /  بها المتهم    اومعلومات ؛ أمد  

  مـات و ومعل،وفرا لها أسلحة نارية ست بنادق آلية وخمس بنادق خرطوش ومـسدس            
أحمد عاشـور  / بشأن رصد تحركات أفراد الشرطة المزمع استهدافهم أمدها به كل من  

   وأحمـد  ، ومعاذ زكريـا الـشيوخى       ، ومحمد عادل بلبولة     ، وحسن الزيات    ،الصياد  
مات بشأن رصد أفراد الشرطة وتحركاتهم وأضاف بعلمه أن         زكريا الشيوخى من معلو   

مـسعود  / حسن الزيات من ضمن المشاركين فى قتل مخبر الشرطة          / عضو الجماعة   
  كما علـم بقيـام بعـض أعـضاء        . بان التنفيذ إاألمير الذى تولى قيادة دراجة بخارية       

/ عضو الجماعـة  وأنهى بأنه . دمياط الجديدة بماعة بقتل مخبر شرطة آخر بمنطقة    الج
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   وأحمـد زكريـا    ،حسن الزيـات    / رفعت أبو غزالة قد دبر له قبيل ضبطه ولكل من           
  منًا إليوائهم خشية ضبطهم بمسكن كائن بمدينـة الـشروق بمحافظـة           آالشيوخى مالذًا   

  .القاهرة 
رفعت رفعت محمد العزبى أبو غزالة بالتحقيقات بانـضمامه         /  أقر المتهم    – ٦

 وعضويته بإحدى مجموعاتها المسلحة التى تتولى تنفيذ عمليـات     ؛ خوانإلى جماعة اإل  
 وآخرين من أعضاء الجماعـة إلحـدى محـوالت    هيبرعدائية ضد قوات الشرطة وتخ  

  .الكهرباء بمحيط قسم شرطة ثان دمياط 
زكريـا  /  وقف من أعضائها المتهمين      خوانوأبان تفصيالً بانضمامه لجماعة اإل    

  ،محمد حمـاد عبـد الغنـى         ،أحمد زكريا الشيوخى     ،الشيوخى ومحمد عادل بلبولة     
   عبـد الـرحمن    ، بالل عاطف الزيـات      ، معاذ زكريا الشيوخى     ،عبد الرحمن النيلى    

 ، محمد الخضر محمد عاصـى       ، خالد فتحى عوض     ، محمد حسان الفار     ، ةأبو جالل 
اد وإسالم بدوى وعالم عالم عباس السبع ونجم الدين عاطف محمود عياد وعالء الصي            

 شـاركوا   ٢٠١٥ على إبراهيم الصياد وفى غضون عام        ،وأحمد عاشور حلمى الصياد     
 خـوان اق مدينة البصارطة محافظة دمياط ولتأسـيس جماعـة اإل   طبتجمهر الجماعة بن  

مجموعات العمل النوعى التى تتولى تنفيذ أعمال عدائية ضد قوات الشرطة واستهداف            
  ها والتـى تـولى    حـد  إل /ام القائم بالبالد انـضم    سقاط النظ  إل وصوالًالمنشآت الكهربائية   

 ،لد فتحـى عـوض   اخ/  محمد عادل بلبولة ضمت خالفه المتهمين /مسئوليتها المتوفى  
  معاذ زكريا الشيوخى مـسئولية أخـرى علـم        / ومحمد حماد عبد الغنى وتولى المتهم       

 أحمـد   ،"  النيلى هعبد"عبد الرحمن محمد سيد النيلى وشهرته       / من أعضائها المتهمين    
 ، أحمد زكريا الشيوخى والمتوفى عماد الدين سامى فهيم الفار           ،عاشور حلمى الصياد    

/ ها المتهم بالل عاطف الزيات وضمت فى عـضويتها المتهمـين       ومجموعة ثالثة توال  
ـ   ،حسن حسن خالد الزيات         محمـد الخـضر  ، ة عبد الرحمن العربى سادات أبو جالل

  .محمد عاصى 
ا بتلقى أعضائها علـى     ء مجموعات العمل النوعى عسكري    وأضاف بإعداد أعضا  

  /حيث تولى تـدريبهم المـتهم   . تدريبات ودورات على كيفية استخدام األسلحة النارية    
ببقعة بالقرب من الطريق الـدولى      الواقعة  معاذ زكريا الشيوخى بإحدى المناطق النائية       

  .بمحافظة دمياط 
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   فى تمويلها علـى مـا أمـدها بهـا        وإن مجموعات العمل النوعى تلك اعتمدت     
 إلنفاقهـا  خوانزكريا فهمى الشويخى من أموال نقلها إليهم من قادة جماعة اإل     / القيادى  

  معـاذ زكريـا   /  وأسلحة اشتراها المتهم     ،النارية  اآللية والدرجات   فى شراء األسلحة    
الثـة   وخمس بنادق خرطوش وث    ،" تسع بنادق آلية  "الشيوخى حيث أمدها بأسلحة نارية      

   كما اتخذت العديد من المقرات التنظيميـة إليـواء أعـضائها           ،مسدسات وذخائر لهما    
ولعقد لقاءاتهم وإخفاء األسلحة النارية فيها ؛ وذكر من تلك المقرات وحدتان سـكنيتان              

 عماد الدين سامى فهيم الفار اتخذا كمقـار      ،محمد عادل بلبولة    / والمملوكتين للمتوفيين   
عبد الرحمن  / النارية وحدتين آخرتين بمحافظة القاهرة وفرهما المتهم        إلخفاء األسلحة   

ياسر نجيب داوود وحدة سكنية كائنة بمدينة نصر وأخرى بمدينة الـشروق بمحافظـة              
 حسن حـسن  ،عبد الرحمن محمد سيد النيلى / القاهرة حيث أواه األخير بها والمتهمين    

  .من لهم آخذتا كمالذا لشيوخى اتبد الغنى وأحمد زكريا ا محمد حماد ع،الزيات 
  وأنهى أنه فى إطار العمليات التى نفذتها تلـك المجموعـة تحقيقـا ألغـراض              

خالد فتحـى   / الجماعة باستهداف المنشآت الكهربائية وأفراد الشرطة ؛ أضرم والمتهم          
 كمـا  ،فتحى عوض النيران بإحدى المحوالت الكهربائية بمحيط قسم شرطة ثان دمياط     

لمتهم محمد حماد عبد الغنى سليم بقيام معاذ زكريا الشيوخى وبالل عـاطف             وقف من ا  
الزيات وحسن حسن خالد الزيات وعماد الدين الفار بقتل الخفير النظامى مسعود حسن             

 كما وقـف علـى اضـطالع        ،عبد اهللا األمير حال ترصدهم له بمنطقة عزبة النهضة          
/ محمد سيد النيلى بقتل المجنى عليـه         عبد الرحمن    ،كريا الشيوخى   ذمعاذ  / المتهمين  

  .محمد غريب الزينى 
 بانضمامه لجماعة   – بالتحقيقات   –عالء إبراهيم محمد الصياد     /  أقر المتهم    – ٧

  . ومشاركته فى تجمهر الجماعة برابعة العدوية ، وانتظامه بأسرة فيها خواناإل
  بـدعوة مـن    ٢٠١١ منذ عـام     خوانوأبان تفصيالً لذلك بانضمامه لجماعة اإل     

  زكريا الشيوخ وانتظامه بإحدى أسرها التربوية وتدرجه فـى هيكـل الجماعـة      / المتهم
ـ  ٢٠١٣و عـام    نيالتنظيمى وفى أعقاب الثالثين من يو      رك وأعـضاء جماعتـه     اـ ش
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 وآخرين منهم تجمهراتها بميـدان      ، على إبراهيم الصياد     ،زكريا الشيوخى   / المتهمون  
ن تجمهرات بنطـاق مدينـة دميـاط شـارك فيهـا            العدوية وما أعقبت فضه م     رابعة

 عماد سامى فهيم الفار وتصوير التجمهرات وبثهـا         ، ةعبد الرحمن أبو جالل    والمتهمين
  .سقاط النظام القائم إعبر المنابر اإلعالمية للجماعة بهدف 

  غراضـها علـى أسـلحة ناريـة    أوأضاف باعتماد أعضاء الجماعة فى تنفيـذ       
   معاذ الشيوخى والمتوفى محمد عادل بلبولة وخالـد فتحـى          وذخائرها حازها المتهمون  

عماد سامى الفار وعبـد الـرحمن       / عوض وعبد الرحمن سيد النيلى والمتوفى        فتحى
 عـن   العربى سادات أبو جاللة وعلى سامى الفار أسلحة نارية آلية وخرطوش ؛ فضالً            

محمـد عـادل    / خاذ المتهم زكريا الشيوخى وأعضاء تلك الجماعة من سكن المتوفى       ات
  يـة وذخائرهـا وأنهـى بعلمـه       ربلبولة مقرا تنظيميا لعقد لقاءتهم وإخفاء األسلحة النا       

باضطالع المتهم معاذ زكريا الشيوخى وآخرين بتنفيذ واقعة قتل المجنى عليه مـسعود             
  .األمير وشهرته حازم 

ـ – بالتحقيقات –عالم عالم عباس السبع /  أقر المتهم   – ٨ رات  باشتراكه بتجمه
 بنطاق سكنه بمدينة دمياط فى أعقاب فض تجمهراتها برابعة والنهضة           خوانجماعة اإل 

 ، وعبد الرحمن أبو جاللة      ،خالد فتحى عوض    / تعرف خاللها بأعضاء منها المتهمين      
 ،كريا الشيوخى  ز ، حسن حسن الزيات     ، وعاطف خالد الزيات     ،وبالل عاطف الزيات    

  ، وعبد الرحمن محمد سيد النيلـى        ،ريا الشيوخى    وأحمد زك  ،ومعاذ زكريا الشيوخى    
 ومحمـد   ،ومحمد عـادل بلبولـة      ، وأحمد عاشور الصياد     ،ورفعت رفعت أبو غزالة     

عماد الفار ووقف منهم على تشكيلهم مجموعـات مـسلحة بأسـلحة    /  والمتوفى   ،حماد
 رجال الشرطة من ضبط أعضاء الجماعـة ؛ كمـا           عآلية وخرطوش بغرض من    نارية

محمد عادل بلبولة الكائن    / تلك المجموعات من مسكن عضو الجماعة المتوفى         اتخذت
  .بمنطقة عجور بقرية البصارطة مقرا لهم 

بالتحقيقات أنه  " سالم حمادة إشهرته  " بدوى   ةسالم محمد طلب  إ / م قرر المته  – ٩
 بميدان رابعة شارك أعضائها بتجمهراتهـا       خوانفى أعقاب فض تجمهرات جماعة اإل     



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠١٨ سنة یونیة ٢٠ فى )تابع( ١٣٩ العدد – الوقائع المصریة

 

٧٣

   ارتبط خاللها بأعـضاء    ، إلسقاط الدولة    رة بقرية البصارطة مركز دمياط وصوالً     المدب
 ومعاذ زكريا الشيوخى وأحمـد      ،أحمد زكريا الشيوخى    / منها ذكر من بينهم المتهمين      

 ، وعبد الرحمن النيلى     ، ومحمد عادل بلبولة  ومحمد الخضر عاصى         ،عاشور الصياد   
 وحسن الزيـات   ، ورفعت أبو غزالة،جاللة  أبو    وعبد الرحمن  ،ومحمد عبد الغنى سليم     

عمـاد سـامى    / وزكريا الشيوخى ؛ والمتوفى      ، وبالل عاطف الزيات     ، وخالد فتحى    ،
محمـد  / تخذ والمتهمون سالفوا الذكر من الوحدة السكنية الخاصة بالمتوفى          االفار وأنه   

  .عادل بلبولة مالذ آمن لهم خشية ضبطهم 
   وعبـد الـرحمن    ،معاذ زكريا الشيوخى    / ى الجماعة   مه بتنفيذ عضو  لوأنهى بع 

  بمنطقـة " حازم األميـر    / وشهرته  "مسعود األمير   / النيلى قتل أحد أفراد الشرطة هو       
  .عزب النهضة بمركز دمياط 

بالتحقيقـات  " حركى النجـار "مصطفى أحمد مصطفى السيد  /  أقر المتهم    – ١٠
  وعاتهـا المـسلحة المـسماة    وعـضويته إلحـدى مجم  ، خـوان بانضمامه لجماعة اإل 

التى تتولى تنفيذ أعمال عدائية ضـد ضـباط الـشرطة           "  النوعية ات العمليات مجموع"
   وشـروعه ،ومنشآتها والمنشآت العامة الحيوية ؛ بغرض إسقاط الدولـة ومؤسـساتها            

  دوآخرين من أعضاء الجماعة فى قتل أفراد الشرطة بعبـوة مفرقعـة وحيازتـه مـوا       
  .لحة نارية وذخائرها  وحيازته أس،مفرقعة 

 وانتظامه بإحدى   ٢٠١٤ منذ عام    خوان لذلك بانضمامه لجماعة اإل    وأبان تفصيالً 
ـ    طأسرها بشعبة التوحيد من    اقة الرمل ثان بمحافظة اإلسـكندرية تلقـى خاللهـا دروس  

محمـد مجـدى   / تربوية على منهاج الجماعة والنضمامه علم من أعـضائها المـتهم           
" ت  ي دعى لالنضمام لمجموعـات سـم      ٢٠١٥ غضون عام    نه فى أإسماعيل حسن ؛ و   

  عمال عدائيـة ضـد  أ تتولى تنفيذ    خوانشكلت من جماعة اإل   " ل النوعى ممجموعات الع 
  أفراد الشرطة ومنشآتها والمنشآت الحيوية بهدف إسقاط النظام القائم بـالبالد بـدعوى            

  سالم علـى محمـد    إ/ عدم تطبيق الشريعة اإلسالمية ؛ فإنضم إلحداها بقيادة المتوفى          
 ،أحمد محمد الـسمالوى     / مصطفى وعلم من المنضمين إليها المتهمين       / الولد حركى   
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/ والمتوفى" حركى رامى "  جمعة صالح   عادل ،"حركى على "محمد عبد العاطى حمادى     
  . خليل  ، خالد، والحركيين مروان ،أبو الفتوح عبد الفتاح البشبيشى حركى حسام 

موعة فى تنفيذ أعمالها العدائية على مـا أمـدها بهـا           وأضاف باعتماد تلك المج   
إسالم على محمد حركى مصطفى من أسلحة وذخائر ومفرقعات ومهمـات           / المتوفى  

   بهـا والمـتهم محمـد       ومعلومات أمد  ،للتواصل بين أعضائها وسيارة     " هواتف نقالة "
مبر  كلف أعضاء المجموعة فى غضون ديـس       هداف المزمع تنفيذها إذ   حمادى بشأن األ  

ـ – كتكليفه من المتوفى إسالم محمد على المولد   – ٢٠١٦ صـد  رع المعلومـات و  بجم
 لـذات التكليـف   ااألهداف الشرطية والحيوية تمهيدا الستهدافها بعبوات مفرقعة ونفـاذً        

محمد حمادى عبد العاطى برصد وتصوير خطوط الغـاز الطبيعـى           / اضطلع المتهم   
الفوج األمنـى بمنطقـة      عن رصد أفراد     فضالً بالممتدة للمنطقة الصناعية ببرج العر    

 على قوام أفراده وتسليحهم ؛ وأمدا بها القـائمين علـى إدارة          ه من خالل  الهانوفيل وقف 
العمليات النوعية بالجماعة عبر برنامج التليجرام لوضع مخطط التنفيذ كما اتخذت تلك            

د لقاءات وتلقـى    مدها بها وأعضاء مجموعته لعق    أالمجموعة مقرات تنظيمية مستأجرة     
  خـرى أ العجمى و  ٢١الدورات التدريبية ذكر منها أربعة وحدات سكنية بمنطقة الكيلو          

  بشارع الجمعية بالهانوفيل ؛ ووحدة سكنية بمنطقة أبـو قيـر بمحافظـة اإلسـكندرية              
  وأخرى كائنة بحوش عيسى مركز أبو المطامير محافظة البحيـرة ؛ ومخـزن كـائن              

/ طقة الرمل ثان محافظة اإلسـكندرية الخـاص بـالمتهم           بشارع أحمد أبو سليمان بمن    
  .محمد مجدى إلخفاء األسلحة النارية والعبوات المفرقعة 

وأضاف بإعداده وعناصر تلك المجموعة فكريا حيث عقـدت دورات تـضمنت       
 حيث حضر   ،لقاءات تثقيفية لهم لترسيخ قناعتهم بشرعية ما ينفذوه من عمليات عدائية            

ـ  محمد عبد العاطى حمادى لقـاء تنظ       ،ل جمعة صالح    عاد/ والمتهمان   ا بالوحـدة   يمي
ـ        ا عقائديـة تـضمنت   السكنية الكائنة بمنطقة العجمى وفرها األخير تلقوا خاللها دروس

  تأويالت شرعية لترسيخ قتال أفراد الشرطة وتنفيذ العمليات العدائية وحركيـا باتخـاذ            
" تلى جرام   "  برامج محادثات مشفرة     أسماء حركية والتواصل اآلمن بين أعضائها عبر      
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   وأخـرى علـى    ،وسرية مقراتها ومعلوماتها وتنقالت أعضائها خشية الرصد األمنى         
  أساليب الرصد وتقاريره ؛ وعسكريا بتلقى عناصرها تدريبات نظرية علـى اسـتخدام            
  األسلحة النارية حيث عقد لقاء تنظيميا بوحدة سكنية كائنة بمنطقـة الهانوفيـل دبرهـا              

عادل جمعة صالح حضره خالفهما المتهم محمـد حمـادى          / عضو المجموعة المتهم    
تدربوا خاللها على استخدام األسلحة اآللية وأخرى على كيفية زرع العبوات المفرقعـة            

  سـالم علـى   إ/ بوحدة سكنية كائنة بحوش عيسى مركز أبو المطامير وفرها المتوفى           
  .محمد الولد حركى مصطفى 

 فـى   كرتكبتهـا الجماعـة شـار     اإطار العمليات العدائية التى     فى  وأضاف أنه   
استهداف أفراد شرطة قسم ثان الرمل بمحافظة اإلسكندرية بعبـوة مفرقعـة بـدعوى              

 عقب ضبطهم ؛ أوضح لذلك أنه فى غـضون ينـاير          خوانتعذيبهم ألعضاء جماعة اإل   
 لـذلك    ؛ ونفـاذًا   مد على المولد بارتكابها   إسالم مح /  المتوفى   ه كلفه مسئول  ٢٠١٧لعام  

ـ أحمد محمد إبراهيم السمالوى برصد تحركات أفراد الـشرطة و    / والمتهم   اضطلع  اقف
 – مكلفـه  – بما وقف عليه مـن معلومـات   اأمدمنه على مواعيدها وطرق سيرهم ؛ و   

ا لتحديد أدوار منفذيها من قبل القائمين على إدارة العمل النوعى ؛ وفـى إطـار                 تمهيد
محمد حمـادى عبـد العـاطى ؛    / ضر وأعضاء مجموعته المتهمين  اإلعداد لتنفيذها ح  

 دورة تقنية عن كيفية توصيل      – ه كتكليفه من مسئول   –أبو الفتوح البشبيشى    / والمتوفى  
 محافظـة   –كز أبو المطامير حوش عيـسى       وات المفرقعة بمر  اإللكترونية للعب  الدوائر

"  مـم  ٩مسدس عيار " ح نارى   بعبوة مفرقعة وسال   هبها أمده مسئول  اوفى أعق  البحيرة ؛ 
 بها ؛ وفى غضون مارس      مطراز شيفروليه أوبترا وكاميرا تصوير الستخدامه      وسيارة
 قبل القائمين علـى إدارة  ن اجتمع به مكلفه أعلمه بمخطط تنفيذ الواقعة المحدد م       ٢٠١٧

 –العمل بالجماعة حدد به دور كل منهم فى تنفيذها وميعاده ؛ وفى أعقاب ذلـك عقـد                  
   محمد عبد العاطى حمادى    ،لمتهمين عادل جمعة حركى رامى      اا مع    لقاء تنظيمي  -و  ه

  .على والمتوفى أبو الفتوح البشبيشى وأعلم كل منهم بدوره لتنفيذ الواقعة / حركى 
 – انطلقـوا صـبيحة ذلـك اليـوم     ١٧/٣/٢٠١٧وباليوم المحدد للتنفيذ الموافق     

 والسالح النارى من مخبأهم بالسيارة أنفـة   ونقل العبوة المفرقعة–كالمخطط الموضوع  
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محمد عبد العاطى حمادى والمتوفى حيث أجريـا األخيـرين          / البيان وسلماهما للمتهم    
  –ا بينما انتظـرهم     ملكترونية للعبوة داخل السيارة وقصدا وجهته     تجربة على الدائرة اإل   

ـ            –هو     ال إحـرازه   على مقربة من مكان تنفيذها لتسهيل هروبهما وتمكن المتـوفى ح
  االسالح النارى للتأمين من وضع العبوة المفرقعة بجانب الطريق الـذى أيقنـوا سـلفً              

  عادل جمعة بـالقرب مـن     / مرور أفراد الشرطة به مستقلين سيارتهم ؛ وكمن المتهم          
محمد عبد العاطى حمادى بتحرك أفـراده لتفجيـر   / م المتهم لعيط قسم ثان الرمل لي   مح

   ا مرورهم ظهر ذلك اليـوم اضـطلع األخيـر         وا ؛ وما أن الحظ    العبوة عن بعد السلكي  
  بتفجير العبوة إال أن عطبا أصابها ولكشف أمرها من قبل رجال الـشرطة وحـضور              

لة التفجير مرة أخرى ولفـشلهم   وخبراء المفرقعات إلبطالها أعاد والمتوفى كرتهما بمحا      
 ـ     لقاء وأعضاء مج   وأنهى بحضوره . ا من مكانهم    انصرفوا جميع اموعته لقـاء تنظيمي  

   ترأسـه – مركز أبو المطامير محافظة البحيـرة       –بوحدة سكنية كائنة مساكن اإلرشاد      
  خر ملثم الوجه للوقوف على أسباب فشل تنفيذ الواقعة وإعداد تقرير عنهـا للقـائمين              آ 

  .على إدارة العمل النوعى 
 " رامـى / حركـى   " عادل جمعة صالح محمـد الجـزار        /  أقر المتهم    – ١١

 ؛ وعضويته بإحدى مجموعاتها المسلحة المسماة       خوانبالتحقيقات بانضمامه لجماعة اإل   
التى تتولى تنفيذ أعمال عدائية ضد العـاملين بـالقوات          " مجموعات العمل النوعى  " ب  

 ، بغرض إسقاط الدولة ومؤسـساتها       ،كاتهم والمنشآت العامة    لتالمسلحة والشرطة ومم  
 وشروعه فى قتل ضباط وأفراد شرطة قسم شرطة ثان          ،ة  وتلقيه فيها تدريبات عسكري   

  الرمل ؛ وحيازته وإحرازه أسلحة نارية وذخائر ومفرقعـات وأبـان تفـصيالً لـذلك              
 – وانتظامه بإحدى أسرها بشعبة القبارى       ، ٢٠٠٧ منذ عام    خوانبانضمامه لجماعة اإل  
قيفية وتربوية علـى     وتلقيه دروسا تث   ، وتدرجه بهيكلها التنظيمى     ،محافظة اإلسكندرية   

 شارك الجماعة بتجمهراتها برابعة     ٢٠١٣حداث يوليو   أثر  إمنهاج الجماعة ؛ وأنه على      
سـميت  "  مجموعـات  خـوان العدوية وبمحافظة اإلسكندرية ، ولتأسـيس جماعـة اإل     

 ومؤسـساتها   الشرطةتتولى تنفيذ أعمال عدائية ضد رجال       " بمجموعات العمل النوعى    
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 إلسقاط الدولـة    امة والكهربائية بغرض إشاعة الفوضى وصوالً     واستهداف المنشآت الع  
المـتهم أحمـد    / حدى تلك المجموعات بمحافظة اإلسكندرية تولى مـسئوليتها         انضم إل 

  محمـد / ضمت خالفـه المتهمـين      " البشمهندس  / حركى  " مصطفى السيد مصطفى    
/ لبشبيشى حركى الفتوح عبد الفتاح ا   أبو  / والمتوفى  " حركى على   "عبد العاطى حمادى    

حسام وأضاف بإعداده وعناصر تلك المجموعة فكريا بتلقيهم دورات تثقيفية وشـرعية            
 وحركيا باتخـاذهم أسـماء حركيـة        ،تضمنت ترسيخ قناعتهم لتنفيذ العمليات العدائية       

ا بتدريبهم على    وعسكري ،تليجرام تالفيا للرصد األمنى     " والتواصل عبر برامج مؤمنة     
ام األسلحة النارية حيث درب وعناصرها على كيفية فك وتركيب الـسالح            كيفية استخد 

  أخـرى  الهانوفيل بمحافظة اإلسـكندرية و      بمنطقة –النارى اآللى بوحدة سكنية أجرها      
/ على كيفية رصد األهداف الثابتة والمتحركة بوحدة سكنية بذات المنطقة وفرها المتهم             

كيفية تصنيع واستعمال العبـوات المفرقعـة        وتدريبا على    ،محمد عبد العاطى حمادى     
  . محافظة البحيرة –بوحدة سكنية بمركز أبو المطامير 

وفى إطار العمليات العدائية التى ارتكبتها مجموعة العمل النوعى تلك باستهداف           
  الشرطة تحقيقًا ألغراض الجماعة ؛ شارك فى واقعة محاولة استهداف أفـراد شـرطة             

 لذلك أنه فى غضون يناير عـام  اإلسكندرية ؛ وأوضح تفصيالًقسم ثان الرمل بمحافظة    
 صدرت تكليفات من القائمين على إدارة العمل النوعى بالجماعة نقلهـا إلـيهم              ٢٠١٧
والمتوفى أبو الفتوح عبـد الفتـاح       " حركى على   " محمد عبد العاطى حمادى     / المتهم  

ـ   اد الشرطة حال غ   برصد تنقالت أفر  " حركى حسام   " البشبيشى     امدوهم ورواحهم لمه
   تمهيدا السـتهدافهم بعبـوة مفرقعـة       ٧٠٧١عملهم بالسيارة تحمل لوحات معدنية رقم       

 لذات التكليف رصد وأعضاء المجموعة أفراد الشرطة وقفوا من خالله           نفاذًاوقتلهم ؛ و  
أحمـد مـصطفى الـسيد      / على معلومات أعانتهم على تنفيذها إذ اجتمع بهم المـتهم           

ع لهم مخططًا حدد به وقت ارتكاب الواقعة ودور كل منهم فيها ؛             مصطفى خليل ووض  
ـ         ١٧/٣/٢٠١٧وبيوم    أى  – و انطلقوا كمخططهم قاصدين بقعة االستهداف وترقـب ه
   بمحيط ديوان قسم ثان الرمل ليعلم الباقين مـنهم بتحـرك أفـراده قاصـدين               –المتهم  
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ن وضـع عبـوة مفرقعـة      أبو الفتوح عبد الفتاح البشبيشى م     / وجهتهم وتمكن المتوفى    
  لـون بيـضاء ال  " ميكروبـاص " بالطريق الذى أيقنوا سلفا مرورهم به مستقلين سيارة         

محمد عبد العاطى حمادى    / مستقليها ؛ بينما كمن المتهم      ليتولى تفجيرها عن بعد وقتل      
  على مقربة منهم لتصوير الواقعة وقد حال دون تنفيذ الواقعة ضبط عبواتهم المفرقعـة             

  .شرطة من قبل ال
 -علـى / حركـى    - علـى مد عبد العـاطى الحمـادى       مح/  أقر المتهم    -١٢

إلحـدى مجموعاتهـا المـسلحة       وعـضويته    ، خوانبالتحقيقات بانضمامه لجماعة اإل   
التى تتولى تنفيذ أعمال عدائية ضد العاملين بقـوات     " مجموعات العمل النوعى   "المسماة

عـضاء المجموعـة   أرية واسـتهدافه و بات تقنية وعسكي تدر رهااالشرطة وتلقيه فى إط   
شرطة ثان الرمل بعبوة مفرقعة وحيازته ألسلحة ناريـة آليـة ومفرقعـات              فراد قسم أ

  .واستعمالها 
 وانتظامـه  ٢٠٠٣ منـذ عـام   خوان لذلك بانضمامه لجماعة اإل    وأبان تفصيالً  -

  بهيكلهـا التنظيمـى وفـى      لدخيلة بمحافظة اإلسكندرية وتدرجه   حدى أسرها بمنطقة ا   إب
   شارك الجماعة بتجمهر رابعة وما أعقبت فـضه        ٢٠١٣أعقاب الثالثين من يونيو عام      

   بوجوب قتـال أفـراد الـشرطة انـضم     ولقناعته،من تجمهرات بمحافظة اإلسكندرية  
حدى مجموعات العمل النوعى التى تتولى تنفيذ أعمال عدائية ضد قـوات الـشرطة              إل

الباشمهندس وضمت خالفهما   " النجار" أحمد مصطفى السيد حركى     / بدعوة من المتهم    
والمتوفى أبو الفتـوح عبـد   " رامى " عادل جمعة صالح محمد الجزار حركى    / المتهم  

  .حسام / الفتاح البشبيشى حركى 
     ا بعقد لقاءات لهم تضمنت ترسـيخ       وأضاف بإعداد عناصر تلك المجموعة فكري

/  عدائية حيث عقد لهم المـتهم        ألفكار عقيدة القتال لديهم وشرعية ما ينفذوه من أعمال        
  ،تهم بجـدوى العمليـات العدائيـة    لترسيخ قناع" النجار " د حركى أحمد مصطفى السي 

تخذ اكية حيث    عنقودية واتخاذ أعضائها أسماء حر     وأمنيا بتشكيل أعضائها بمجموعات   
   عن التواصـل فيمـا بيـنهم عبـر بـرامج           فضالً" على  "  حركيا   سماًالنفسه خاللها   



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠١٨ سنة یونیة ٢٠ فى )تابع( ١٣٩ العدد – الوقائع المصریة

 

٧٩

 ودورات عن الرصد واألمـن      ،تالفيا للرصد األمنى    " تلى جرام   " ثات المؤمنة   المحاد
 كما تلقى أفراد مجموعته دورات عملية عن كيفية استخدام          ،الشخصى وأمن التحقيقات    

األسلحة اآللية فكا وتركيبا وتقنية عن كيفية اسـتخدام العبـوات المفرقعـة ودوائرهـا               
  وأن هذه المجموعة اتخـذت العديـد مـن المقـرات    اإللكترونية والكهربائية وتفجيرها   

 ذكر من بينها وحـدتين سـكنيتين بحـى          ،التنظيمية لعقد لقاءاتهم ودوراتهم التدريبية      
  .أخرى كائنة بمنطقة أبو قير و ،الهانوفيل باإلسكندرية 

وأضاف أنه فى إطار العمليات العدائية التى ارتكبتها الجماعة باستهداف أفـراد            
   فى زرع عبوة ناسفة بالقرب من قسم شـرطة الرمـل ثـان             اأعضائهالشرطة شارك   

   كلف مـن مـسئول مجموعتـه   ٢٠١٧وأوضح لذلك أنه فى غضون شهر فبراير لعام        
برصد سيارة تقل ضباط مباحث القـسم  " حركى النجار " أحمد مصطفى السيد  / المتهم  

     بقصد قتل قـوات    ا الستهدافها بعبوة مفرقعة     إلى حيث تجمهرات الجماعة لفضها تمهيد
لقـسم  " حركى النجار " أحمد مصطفى السيد / الشرطة ووقف لذلك بسبق رصد المتهم   

 لتلـك التكليفـات     نفـاذًا  و ،شرطة الرمل ثان والسيارة المستهدفة فى غدوها ورواحها         
  ،" رامـى   " رصد القسم وأتبعه برصد آخر رفقة المتهمين عادل جمعة صالح حركى            

  تخيروا فيه محل زرع العبـوة الناسـفة ببدايـة   " لنجار اى حرك" أحمد مصطفى السيد   
  ن الخارج من القسم ووضع األخير مخططا للتنفيذ حـدد         يالشارع المؤدى للقسم على يم    

برصد القسم والسيارة   " رامى  " عادل جمعة صالح حركى     / به أدوراهم ؛ فكلف المتهم      
أبو الفتوح عبد الفتـاح   /  فى حين كلف المتوفى،المستهدفة حال خروجها وإعالمهم به   

   أى – وكلفـه هـو      ،ا  البشبيشى حركى حسام بزرع العبوة الناسفة بالبقعة المحددة سلفً        
 بالتنفيذ وتفجير العبوة المفرقعة عن بعد باستخدام ريموت تفجير حوزته فـور             –المتهم  

  أحمـد مـصطفى الـسيد حركـى       /  على أن يضطلع المتهم      ،اقتراب سيارة الشرطة    
بنقل العبوة وتسليمها لألعضاء المنفذين تمهيدا إلخفائها ببقعـة االسـتهداف            " النجار" 

وحدد ميعاد التنفيذ بيوم الجمعة بنهاية شهر مارس        . وتأمين هروبهم عقب تنفيذ الواقعة      
وباليوم المحدد لتنفيذها التقى أعضاء المجموعة بمنطقة الساعة بفكتوريـا         . ٢٠١٧عام  
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   أى المـتهم  – ثم قـصد   –ظهر الجمعة   صالة   قبيل أداء    –ا  فى الحادية عشر صباح – 
والمتوفى أبو الفتوح عبد الفتاح حركى حسام بالقرب من قسم ثـان الرمـل محافظـة                

  العبـوة " حركـى النجـار    " أحمد مصطفى الـسيد     / المتهم    واستلما من  ،اإلسكندرية  
  سـتيكية صـفراء   المفرقعة وجهاز التفجير عقب أن جهزاها لذلك وإخفائها بحقيبـة بال          

  اللون وهاتف للتواصل بينه وبين عضو المجموعـة عـادل جمعـة صـالح البالغـه        
بتحرك السيارة المستهدفة من ديوان القسم وانطلقا إلى حيث مكان االسـتهداف حيـث              

حسام بزرع العبوة المفرقعة عند بداية الشارع المؤدى للقـسم موجهـا   / تمكن الحركى  
تجـاه ترعـة    ايث تكون إلى يمين الخـارج منـه فـى           صوب المار بالشارع بح    ياهاإ

حسام ببقعة مجاورة لمحيط القسم فـى انتظـار         / بينما كمنا هو والحركى      ،المحمودية  
مرور أفراده وبحوزته ريموت التفجير فى حين كان المتهم األخيـر حـامال كـاميرا               

سـيارة   وفى أثناء خطبة الجمعة أبصر قـدوم         ،قلم لتصوير العملية      فى شكل  رتصوي
 ،ا العبوة المتفجرة ثم ابتعـد عنهـا   صفحفنزل عنها أحد مستقليها مت     الشرطة المستهدفة 
بكشف الـشرطة ألمـر     " النجار  / الحركى  " أحمد مصطفى السيد    / وأبلغ لذلك المتهم    

  .وة فأمره بتفجيرهاالعب
أحمـد  / من المتهم   " حركى رامى   " عادل جمعة صالح    / وأنهى بتكلفه والمتهم    

ا برصد كمين شرطة بشارع الهانوفيل الرئيسى تمهيد      " حركى النجار   " ى السيد   فطمص
 وحال تواجد أفراد مدنيين بـالقرب منـه         ،ا للتكليف رصده ثالثتهم      وتنفيذً ،الستهدافه  

  .دون استهدافه 
 بانـضمامه   -  بالتحقيقـات  – أحمد محمد محمـد إبـراهيم     /  أقر المتهم    – ١٣
ا ألغراضها واشتراكه مع أعضائها فى تنفيـذ واقعـة     تنفيذً  وإمداده لها  خوانلجماعة اإل 
 وحيازته وإحرازه ألسـلحة ناريـة وذخـائر         ،أفراد قسم شرطة ثان الرمل       استهداف

 وانتظامـه   ، ٢٠٠٥ منذ عام    خوان لذلك بانضمامه لجماعة اإل    بان تفصيالً إو ومفرقعات
أحمد /  من أعضائها المتهم     ا تثقيفية وتربوية فيها ؛ والنضمامه علم      وتلقيه دروس  بأسرة

  سماعيل حسن وعلى إثر أحـداث الثالثـين مـن    إ محمد مجدى    ،مصطفى السيد خليل    
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 شارك الجماعة بتجمهراتها بمحافظة اإلسكندرية كلـف خاللهـا برصـد            ٢٠١٣يونيو  
تحركات أفراد الشرطة دائرة قسم الرمل وإلعالم المتجمهرين بها لفضه للحيلولـة دون          

 ٧٠٧١لف به وقف على اعتياد أفراد القسم االنتقال بالسيارة رقـم  ما كُضبطهم ولتنفيذه   
أحمد /  أمد المتهم    ٢٠١٧وأنه فى غضون عام     . حال ممارسة أعمالهم    " ميكروباص  " 

   بمعلومات عـن مواعيـد غـدو ورواح أفـراد          – كتكليفه منه    –مصطفى السيد خليل    
  قـر لتخـزين األسـلحة      عالوة على ما أمد بـه مـن م         ،الشرطة واوصاف سياراتهم    

 –منطقـة الرمـل     بوالعبوات المفرقعة حيث اتخذ من المخزن الكائن بشارع العشرين          
ا إلخفائهـا   محمد مجدى إسماعيل حسن مقر    /  والمستأجر للمتهم    –محافظة اإلسكندرية   

  مـده أعقب أن أعلمه حيث أخفى به سالحا نارى مسدس وذخيرة له وعبوة مفرقعة به               
 مصطفى ؛ وأنهى بعلمه باضطالع األخير باستعمال العبوة المفرقعـة           بهما المتهم أحمد  

  .والسالح النارى بمحيط قسم ثان شرطة الرمل 
معتـز محمـد    / حركى  " محمد مصطفى محمد محمد سالم      /  أقر المتهم    – ١٤

"  المـسماة    المسلحةحدى مجموعاتها    وإل خوانبالتحقيقات بانضمامه لجماعة اإل   " ميزو  
تى تتولى تنفيذ أعمال عدائية ضد رموز الدولة والشخصيات الهامة بها           ال" حركة حسم   

وأعضاء الهيئات القضائية ورجال القوات المسلحة والـشرطة واسـتهداف منـشآتهم            
  آخرين و ه إلسقاط الدولة  وكذا قتل     كزات األمنية بغرض إشاعة الفوضى وصوالً     روالتم

ين بالتمركز األمنى المـرابط     ا وفرد شرطة والشروع فى قتل آخر      من أعضائها ضابطً  
ـ   الجماعة وتمويل تلك    ،بميدان أحمد زكى مدينة نصر       حة ناريـة آليـة     ل وحيازته ألس

  .وذخائرها وعبوات مفرقعة 
 منذ نشأته وانتظامه بأسرة فيهـا       خوانوأبان تفصيالً لذلك بانضمامه لجماعة اإل     

   ؛ وفـى غـضون عـام       بنطاق إقامته وتلقيه فيها دروسا تربوية وتثقيفية على منهاجها        
 شارك الجماعة بتجمهراتها برابعة وما أعقب فضه من تجمهرات ومجموعاتهـا       ٢٠١٣

تتولى تنفيذ عمليات عدائية ضـد      " اإلنهاك واإلرباك   " النوعية المشكلة منها سميت ب      
  الدولة ومؤسساتها من حرق وتخريب وترويع المواطنين إلشـاعة الفوضـى وصـوال         

حدة منها وشارك أعضائها فى تنفيذ أعمالها العدائيـة بحـرق           إلسقاط الدولة فانضم لوا   
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  ق الحيويـة بأنحـاء    طسيارات شرطة وأكشاك كهرباء ووضع عبوات هيكليـة بالمنـا         
  .محافظة القاهرة 

   مجموعاتهـا  خـوان  طـورت جماعـة اإل     ٢٠١٥وأضاف أنه فى غضون عام      
سـسات الدولـة    عمليات العدائية ضـد مؤ    التتولى تنفيذ   " حركة حسم   " ت  يالنوعية سم 

واستهداف أفراد الشرطة والجيش والقضاة والشخصيات العامة قتالً باستخدام األسـلحة           
. النارية والمفرقعات على أن تنسب تلك العمليات بعد تنفيذها إليها ببيان يصدر عنهـا               

نضم إليها وعلم من مسئولى تلك المجموعات بمحافظـة  اولقناعته بجدوى تلك العمليات     
  وأحمـد / المتوفى  و" حركى سيف  "محمد رمضان على أبو المطامير    /  من   القاهرة كالً 

/ وضمت فى عضويتها المتوفى      "حركى وليد   " عبد الناصر عبد اهللا محمد البهنساوى       
  .وآخرين" حركى شاكر، يوسف"أحمد محمد عمر سويلم

وأضاف بإعداد عناصر تلك المجموعات فكريا حيث عقـدت لقـاءات تثقيفيـة             
  سيخًا لقناعتهم بشرعية ما ينفذوه من عمليـات عدائيـة؛ وحركيـا باتخـاذ             تضمنتا تر 

أعضائها أسماء حركية تالفيا للرصد األمنى والتواصل اآلمن بين أعضائها عبر برامج            
، وسرية مقراتها ومعلوماتها وبيانات أعضائها خـشية        "التليجرام"رة مثل   فمحادثات مش 

  ا بمعسكرات بدولة الـسودان وعقـد دورات    الرصد األمنى؛ وعسكريا بتدريب أعضائه    
  تدريبية لهم على كيفية استخدام األسلحة النارية وطـرق إعـداد العبـوات المفرقعـة              

  شاكر عمليـا علـى  / حركى  "أحمد محمد عمر سويلم     / وتجهيزها؛ حيث دربه المتوفى   
مـر  أحمـد محمـد ع  / كيفية استخدام البنادق اآللية والمسدسات، وقد علم بتلقى كل من     

تدريبا عسكريا على   " حركة وليد "، وأحمد عبد الناصر     " شاكر، يوسف / حركى" سويلم  
  . السودان بمعسكر تابع لحركة حسم هناك لةاستخدام األسلحة النارية بدو

وأضاف بأن هذه المجموعات قد اتخذت العديد من المقـرات التنظيميـة لعقـد              
  األسلحة النارية والـذخائر والمفرقعـات،     لقاءاتهم ودوراتهم التدريبية ولتخزين وإخفاء      

  ذكر من بينها ثالث وحدات سكنية كائنة بمناطق عين شمس وثـالث وحـدات كائنـة               
  بمدينة نصر وكذا الوحـدة الكائنـة بـشارع متفـرع مـن شـارع األربعـين عـين            

 العمـل   اتوأن مجموع . آخرتين بمنطقة أبو رجيلة بالمرج ووحدة سكنية بمدينة السالم        
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  ك اعتمدت فى تحقيق أغراضها على أموال ومعلومات وأسـلحةً ، إذ نقلـت             النوعى تل 
 تولى إنفاقها مسئولى المجموعات التخاذ المقرات التنظيمية        خوانإليهم أموال جماعة اإل   

  -ولشراء األدوات والسيارات واألسلحة الالزمة لتنفيد العمليات العدائية؛ بينمـا أمـدها           
 عـالوة  -قية آلية وستة مسدسات وبندقية خرطوش    ثمان عشرة بند   - بأسلحة نارية  -هو

ا بهـا إذ كلـف برصـد        عملياتهم العدائية، ومعلومات أمـد    على ما تحصلوا عليه من      
  التمركزات األمنية بمحافظة القاهرة للوقوف على قوام تـشكيالتها وتـسليح أفرادهـا            

ـ         -ليفه  كتك و -ومواعيد تمركزهم      ة رصد وجمع المعلومات عنهـا والمتمركـزة ببقع
مجاورة للطريق الدائرى بطريق مصر السويس؛ وكذا االرتكاز األمنى بمنطقة التجمـع        

  . محافظة القاهرة تمهيدا الستهدافهم بعبوات مفرقعة -الخامس بشارع التسعين 
وأضاف أنه فى إطار استهداف الشخصيات العامة المعارضة لتوجهات جماعته          

  ضو مجلس النـواب تمهيـدا      برصد مصطفى بكرى ع    ٢٠١٧كلف فى غضون أبريل     
لقتله؛ وكتكليفه ظل يرقبه قرابة خمسة أيام وقف من خاللها علـى مواعيـد تحركاتـه                

  .وتنقالته وأمدا بما وقف عليه من معلومات مكلفة تمهيدا لوضع مخطط التنفيذ 
وأضاف أنه فى إطار العمليات العدائية التى ارتكبتها الجماعة والتـى تـستهدف     

لقضاة والشخصيات العامة، شارك فى محاولة قتل مفتى البالد الـسابق  أفراد الشرطة وا  
  ؛ إذ كلفـه محمـد     ٢٠١٦على جمعة فى يوم جمعة بأواخر شهر يوليو عـام           / الدكتور

قبل التنفيذ بإجراء الـصيانة الالزمـة       "ح، ناجى مصطفى، معتز   أبو صال / حركى "عبده
  را بيضاء اللون تحمـل لوحـات      إلحدى السيارات التى ابتاعوها سلفًا ماركة دايو نوبي       

أحمـد  / وقد علم من ضمن القائمين بالتنفيذ كل مـن        . مالكى البحيرة؛ فنفذ ما كلف به     
  ، وكـان  "حركى فـارس  "، ومؤمن الحمراوى  " شاكر، يوسف / حركى"محمد عمر سويلم  

  تنفيذها باستخدام األسلحة النارية حال استقاللهم للسيارة المذكورة وأخـرى ابتاعوهـا           
  . ذات الماركة فضى اللون تحمل لوحات مالكى البحيرة سلفًا من

كما شارك فى محاولة قتل أفراد الشرطة من قوات فض الشغب فـى غـضون               
   محافظة القاهرة، بـأن    - بشارع جسر السويس بمنطقة عين شمس        ٢٠١٦أكتوبر عام   

لـى  تم تكليفه والحركى أسامة والحركى قاسم بالرصد؛ فنفذوا ما كلفوا به حتى وقفوا ع             
  قوامهم وتوقيت مرورهم بتلك المنطقة؛ تمهيدا الستهدافهم بعبوة متفجرة وتفجيرها عـن           

" حركى خطاب "بعد، وباليوم المحدد للتنفيذ  أعد كالً من حركى أسامة، ومحمود راتب             
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  عدتهما وقصدا مسرح الواقعة ووضعا عبوة ناسفة أسفر تفجيرها عن مقتل قائد عربـة             
   .رهاا حال مرور القوات بجونقل بضائع تواجد مصادفة

مسكنه الكائن بالقرب من النادى األهلى       ا شارك فى محاولة قتل قاض بجوار      كم
، إذ كلفـه محمـد      ٢٠١٦بمنطقة التبة بمدينة نصر فى أوائـل شـهر نـوفمبر عـام              

  قبل التنفيـذ بثالثـة أشـهر بـإجراء        " أبو صالح، ناجى مصطفى، معتز    / حركى"عبده
السيارات التى ابتاعوها سلفًا ماركة هيونداى سانتا فى فـضى          الصيانة الالزمة إلحدى    

اللون تمهيدا الستهدافه بها عن طريق تفخيخها بمواد مفرقعة وتولى آخرين من أعضاء             
  .الجماعة تنفيذ الواقعة بتفجير السيارة حال مرور المجنى عليه بمحيطها 
بهتـيم محافظـة   كما شارك فى محاولة استهداف أفراد المرور األمنى بمنطقـة      

 ؛ إذ كلف حركى اللول ابتداء       ٢٠١٧القليوبية فى غضون شهرى فبراير، ومارس عام        
بتغيير معالم سيارتين ابتاعوهما سلفًا لتجنب رصدهم أثناء اسـتخدامهما فـى التنفيـذ              
وإخفائهما بعد ذلك؛ األولى ماركة شيفروليه أوبترا بيضاء اللون تحمل لوحات مالكـى             

  ية ماركة هيونداى النترا زرقاء اللون تحمل لوحات مالكـى المنوفيـة؛           البحيرة، والثان 
تباعا بقيـادة  " سيف/ حركى"فنفذ ما كلف به، كما كلفه محمد رمضان على أبوالمطامير  

  سيارة لتأمين الطريق وإبالغ القائمين بالتنفيذ بكمائن الشرطة التى قد تعترض سـبيلهم،            
  رة الشيفروليه األوبترا البيـضاء ويرافقـه فيهـا        فى حين يقوم حركى قاسم بقيادة السيا      

  حركى ياسر محرزا عبوة ناسفة، وحركى أبو عبيدة محرزا بندقية آليـة، بينمـا يقـود     
السيارة االلنترا الزرقاء، ويرافقه فيهـا  " سيف/حركى"محمد رمضان على أبو المطامير  

   مهـاب،  /حركـى "، وحركى موسى، و   "حركى شاكر، يوسف  "أحمد محمد عمر سويلم     
محرزين بنادق آلية، وذلك الستهداف أفراد ذلك التمركز بتفجير العبـوة الناسـفة          " سعد

 لذلك انطلقوا كمخططهم لمحيط بقعـة       نفاذًاوإطالق األعيرة النارية صوبهم عقب ذلك و      
ياسر إعداد العبوة وتجهيزها للتفجير وقد حال دون تنفيـذ          / االستهداف وتولى الحركى    

  نفجار المادة المحفزة لعبوة التفجير بيد حركى ياسر الـذى أصـيب           مخططهم العدائى ا  
بيده وتلقى العالج الالزم لذلك، وقد علم بعد ذلك بثالثة أسابيع بقيام آخرين من أعضاء               

  .حركة حسم باستهداف ذلك التمركز األمنى بعبوة ناسفة 
  كما شارك فى قتل أفراد الشرطة والشروع فى قتل آخـرين مـنهم بـالتمركز              
  األمنى الكائن بجوار معرض سيارات بشارع الواحة بالحى العاشر بمنطقـة الـورش            
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وأوضح لذلك أنه فى أوائـل شـهر        . ٢٠١٧بمدينة نصر فى األول من شهر مايو عام         
تكليفًا من محمد رمضان على     " حركى وليد " تلقى وأحمد عبد الناصر      ٢٠١٧أبريل عام   

  التمركز األمنى تمهيـدا السـتهدافه؛     برصد وتصوير ذلك    " سيف/حركى  "أبو المطامير 
  كمـا تـم  . فنفذا ما كلفا به لخمس أيام متتابعات وقفا فيهم على قوامه وتوقيت تمركـزه  

 -تكليفه بتغيير لون السيارتين الشيفروليه األوبترا البيضاء والهيونداى االنترا الزرقـاء         
وقـد  . ى؛ فنفذ ما كلف به إلى اللون األسود تجنبا للرصد األمن     -المستخدمين فى التنفيذ    

/ حركـى " مع أحمد محمد عمر سـويلم      ٢٠١٧اجتمع عقب ذلك بنهاية شهر أبريل عام        
مهـاب  / حركى"، و " حركى سيف "، ومحمد رمضان على أبو المطامير     " شاكر، يوسف 

  ووضعوا مخطط التنفيذ باستهداف أفراد ذلك التمركز األمنـى بـإطالق األعيـرة            "سعد
  رقة أسلحتهم حال ارتـدائهم ألقنعـة رأس قماشـية سـوداء،      النارية صوبهم لقتلهم وس   

ـ         ذىمحرزين كاميرات لتصوير التنفيذ وجهاز السلكى للتواصل بينهم، كما حـددوا منف
هم باستخدام ثالث سيارات فى ذلك؛ األولى هى سـيارة    نيتلك العملية ووزعوا األدوار ب    

تأمين الطريـق وإبـالغ     ابتاعوها سلفًا ماركة هيونداى أكسنت فضى اللون دورها هو          
  القائمين بالتنفيذ بكمائن الشرطة التى قد تعتـرض سـبيلهم، والثانيـة هـى الـسيارة               

 األوبترا البيضاء يقودها المتهم وبرفقته محمد رمضان على أبـو المطـامير        ةالشيفرولي
  ، وحركى منـصور، محـرزين بنـادق آليـة         " حركى مهاب، سعد  "، و "حركى سيف "

   السيارة الهيونداى االلنترا الزرقـاء يقودهـا حركـى قاسـم           ومسدسات ، والثالثة هى   
شـاكر،  / حركـى   " ، وأحمد محمد عمر سويلم    "حركى وليد "وبرفقته أحمد عبد الناصر   

  ، وآخر محرزين بنادق آلية ومسدسات، وتحدد موعد التنفيذ ابتداء فى أواخـر             "يوسف
ـ ٢٠١٧شهر أبريل عام     ى فـى ذاك اليـوم؛    دون تمامه لعدم تواجد ذلك التمركز األمن

  وباليوم المحـدد أعـدوا عـدتهم وقـصدوا     . ٢٠١٧ لألول من شهر مايو عام     ئرجفأ
  مسرح الواقعة، وما أن أقتربوا من هدفهم وأبصروا أفراد الشرطة حتى بـدأ محـرزوا         

ى السيارة الثانية والثالثة فى إطالق النيران صوبهم مـن داخـل            لقاألسلحة النارية مست  
 بعض القوات بعقار تحت اإلنشاء وبادلتهم إطالق النيران فأصابوا          السيارتين ، فاحتمت  

  السيارة الثانية التى يقودها المتهم، وترجل حركى مهاب وأطلق النيران صـوبهم، ثـم             
  ، وأحمـد  "حركى شـاكر، يوسـف    "أحمد محمد عمر سويلم     / ترجل كل من المتوفيين   

ة وسرقوا ممن تواجـد     واتجها صوب إحدى سياراتى الشرط    " حركى وليد "عبد الناصر   
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  ما تمكنوا مـن  بندقيتين آليتين ودرعين واقيين من الرصاص، والذوا جميعا بالفرار بعد    
  .وقد تبنت حركة حسم تلك العملية ببيان أصدرته . قتل اثنين من الضباط

م المساعد  وقد علم من حركى أسامة بمحاولة أعضاء حركة حسم قتل النائب العا           
على جمعة، عـن طريـق تفخـيخ    / فتى البالد السابق الدكتور مفى أعقاب محاولة قتل     

  .السيارة النوبيرا البيضاء 
ـ  / حركى"أحمد محمد عمر سويلم   / وأنهى أنه قد تلقى وكل من        ، "فشاكر، يوس

 "تكليفًا من محمـد رمـضان علـى أبـو المطـامير           " حركى وليد " وأحمد عبد الناصر  
 ،  ١١/١١/٢٠١٦ع تنظيمهـا يـوم      باالستعداد للتجمهرات التى كان مزم    " سيف/حركى

، ) ثالث بنادق آلية وبندقية خرطوش    (تمهيدا لالشتباك مع الشرطة حينها بأسلحة نارية        
وأسند للمتهم فى ذلك قيادة إحدى السيارات المستخدمة، وقد حال دون تنفيذ ذلك عـدم               

  .التجمهر
يقـات  ، بالتحق " عبد الـرحمن  "مام جاد، حركى    إأحمد محمد   /  أقر المتهم  - ١٥

لواء الثورة   " وعضويته بإحدى مجموعاتها المسلحة المسماة     خوانبانضمامه لجماعة اإل  
التى تتولى تنفيذ عمليات عدائية ضد القضاة وقوات الجيش والشرطة والمنشآت العامة            "

  بغرض إسقاط الدولة، وتلقيه فى كنفها تدريبات عسكرية، وحيازتـه وإحـرازه لمـواد          
  .خائرها مفرقعة وألسلحة نارية وذ

، وانتظامه بإحدى أسرها، وتلقيـه  خوانوأبان تفصيالً لذلك بانضمامه لجماعة اإل    
  فيها دروسا تثقيفية وتربوية على منهاج الجماعة، وفى أعقـاب الثالثـين مـن يونيـو             

، شارك بتجمهر الجماعة برابعة العدوية والنهضة وما أعقب فـضه مـن             ٢٠١٣لعام  
 لمجموعـات سـميت     خـوان  ؛ ولتأسيس جماعـة اإل     تجمهرات بمحيط جامعة القاهرة   

  بمجموعات الردع، ومجموعات اإلنهاك واإلرباك، تتولى تنفيذ أعمال عدائيـة، ضـد            
  قوات الشرطة بغرض إشاعة الفوضى بالبالد ووصوالً إلسقاط نظـام الحكـم القـائم؛             

نادر أحمد عزت وضمت خالفـه     / انضم لتلك المجموعات، وعلم من أعضائها المتوفى      
  .عمر أحمد محمد فؤاد / متهمال

  وإذا انضم لتلك المجموعات فقد تلقى تدريبا عـسكريا علـى كيفيـة اسـتخدام              
محمود عز الدين بمنطقة حدائق األهرام،      / ؛ وذلك بمسكن المتهم   اآلليةوتركيب األسلحة   

  محمـود / وأضاف أنه فى إطار انخراطه بتلك المجموعات؛ وكتكليف عضو الجماعة           
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 مـسكن إلحـدى     أولها؛  ٢٠١٤د العديد من األهداف فى غضون عام        عز الدين؛ رص  
   يرتكز بنهاية شـارع الهـرم،      نى كمين أم  وثانيهاوية الحمراء،   االشرطيات بمنطقة الز  

 منزل أحد القضاة، والذى ينظر إحدى قضايا الجماعة، وآخرها رصده سـيارة             وثالثها
  لهرم، وأضـاف أنـه فـى   للشرطة حال مرورها بالقرب من فندق األهرامات بمنطقة ا     

 وفى ذات اإلطار أيضا، وكتكليف عـضو الجماعـة المتـوفى ،             ٢٠١٥غضون عام   
  اضطلع بوضع عبوة مفرقعة بجوار أحد أبـراج الكهربـاء بمحـيط  قـسم شـرطة                

  .أبو النمرس بمحافظة الجيزة 
سا تثقيفية وتربوية على منهـاج      و تلقى دور  ٢٠١٧وأضاف أنه فى غضون عام      

 أنس ممدوح؛ وقد جرى تعرفه آنذاك علـى         خوان إياها عضو جماعة اإل    الجماعة؛ لقنه 
محمد أسامة السويفى، والذى وقف من مخالطته إياه اعتزامـه الـسفر          / عضو الجماعة 

لدولة تركيا، فأفصح له عن رغبته هو اآلخر فى السفر لتلك الدولة، فأعطـاه المـذكور    
  .لى ذلك األمرلغ ثالثمائة دوالر كإعانة له عبهاتفًا خلويا وم

 بوضع مخطط يستهدف القضاة وقـوات       خوانوأضاف بقيام أعضاء جماعة اإل    
  الجيش والشرطة والمنشآت العامة بعمليات عدائية وصوالً إلشاعة الفوضـى بغـرض           
إسقاط الدولة؛ وذلك بدعوى قتال مؤسسات الدولة ألعضاء الجماعة؛ ولقناعتـه بـذلك             

 إلحـدى   ٢٠١٧ة؛ انضم فى غـضون عـام        وضرورة القتال تنفيذًا ألغراض الجماع    
تـولى مـسئوليتها    " لواء الثـورة  "حركة  والمسماة   المسلحة   خوانمجموعات جماعة اإل  

 -أحمد سعد الشيمى    / والنضمامه لها علم من أعضائها المتهمين      عمار حسن، /الحركى
 -.الهارب إلى دولة تركيا بعد أن غادر البالد متسلالً عبر حدودها مع دولـة الـسودان        

  ، محمـود  " يامن المـصرى  " ، الحركى "رياض محرز   " عمر أحمد فؤاد حركى    /المتهم
  ".ممدوح" ، والحركى "ماجد" حسام، الحركى"محمد هانى حركى

وأضاف بإعداده وأعضاء الجماعة فكريا بعقد دورات تضمنت لقـاءات تثقيفيـة      
أسـماء حركيـة   لترسيخ قناعتهم بشرعية ما ينفذوه من عمليات عدائية؛ وحركيا باتخاذ       

  خـشية " تليجـرام، وايـر   " ةروالتواصل اآلمن بين أعضائها عبر برامج محادثات مشف       
  الرصد األمنى؛ وعسكرياً بتلقى عناصرها تـدريبات ودورات علـى كيفيـة اسـتخدام     

  عمـار / األسلحة النارية وتصنيع المواد المفرقعة؛ وفى إطار ذلك وكتكليف الحركـى          
، "يامن المصرى " ، والحركى "حمادة" وكل من الحركى   حسن، حضر لقاء تنظيميا جمعه    
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والذى أعطاهما خالله دورة تدريبية أمنية تتناول كيفية تأمين الهواتف الخلويـة حـال              
  التواصل بين أعضاء المجموعة، وشرحا للبرامج المشفرة وكيفيـة اسـتخدامها، ودورة   

مـواد المفرقعـة    كيفية تصنيع ال  " ماجد"أخرى حضرها شرح له وآخر خاللها الحركى      
 بتدريب أحد أعضائها على استخدام األسلحة الناريـة         -هو-واستخدامها، كما اضطلع    

  .اآللية تفكيكًا وتركيبا 
تهم اوأن هذه المجموعات قد اتخذت مقرات تنظيمية كمالذ أمن لها وعقـد لقـاء             
  خائرالتنظيمية ودوراتهم التدريبية وإخفاء المواد المفرقعـة واألسـلحة الناريـة والـذ            

فيها ذكر من بينها وحدة سكنية كائنة بشارع مرعى المتفرع من شارع عبـد العزيـز                
  .ده بمنطقة البساتين ، ووحدة أخرى بمنطقة المعمورة البلد باإلسكندرية ببميدان أبو ع

/ وأضاف باعتماد أعضاء المجموعات تلك فى تمويلها على ما أمدها به المـتهم            
  ذخائر، وما وفره لها مـن مقـرات تنظيميـة،         وحة  عمار حسن من مواد مفرقعة وأسل     

مـن  " عمر أحمد فؤاد من أموال، وما أمدها به الحركـى       / عالوة على ما أمد به المتهم     
   ."wave وال وأدوات للرصدمأ

أحمد /  تواصل بالمتهم    ٢٠١٧وأبان تفصيالً لذلك أنه فى غضون منتصف عام         
  ى أحاطه علما بطبيعـة حركـة لـواء   ، والذ" التليجرام"سعد الشيمى، وذلك عبر موقع      

  الثورة المسلحة وأغراضها ووسائلها فى تحقيـق تلـك األغـراض، وعـرض عليـه              
  عمـار / االنضمام لتلك الحركة فوافق لقناعته بها، فكلفه لذلك بالتواصل مع الحركـى           

  .حسن بصفته مسئول عن مجموعته التى قد انضم إليها 
 الستهداف القيادة السياسية للبالد والكيانات      وأنه فى إطار تنفيذ العمليات العدائية     
سقاط الدولة؛ كلف فـي     غراض الجماعة إل  االقتصادية بها والشخصيات العامة تحقيقًا أل     

   بتنفيذ مخطط يستهدف رأس السلطة فى الدولـة، وذلـك          ٢٠١٧غضون أغسطس لعام    
  دريةعن طريق النيل من مقر لرئاسة الجمهورية بمنطقة المعمورة بمحافظـة اإلسـكن            

   لذلك انتقل إليها واسـتقر بـه المقـام بـالمقر           نفاذًابرصد تحركات المترددين عليه؛ و    
  التنظيمى قرابة الثالثة عشر يوما الكائن بمنطقة المعمورة البلد، وإذ اضـطلع برصـد             

  لرئاسة الجمهورية، مستخدما كاميرا عالية الدقة؛ ووقف على وجود بعـض          تابعة  فيال  
الوقوف على كيفيـة    "؛ إذ تالحظ له وجود إضاءة بها على غير          من طاقم الرئاسة هناك   
والتيقن مما إذا كان وصولهم     "  المعتاد ، فطلب منه الحركى     Waveدلوف الطاقم إليها ،     
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عبر طائرة استقلوها فظل بالمقر التنظيمى يرقب هدفه وأمد مكلفه بما وقف عليه مـن               
  .معلومات 

ـ     ، وكمخط  ٢٠١٧وأنه فى غضون سبتمبر عام       صاد ط الجماعة لإلضرار باالقت
 النايل تاورز كتكليفه مـن      جته اضطلع برصد محيط أبرا    آالقومى للبالد واستهداف منش   

مسئوله وقف منه على معلومات أمد مكلفه بها تتعلق بكون ذلك المكان محاطًا بالعديـد               
   قوات الشرطة التى تتولى تأمينه عبـر ثـالث سـيارات           ممن كاميرات المراقبة، وقوا   

ووضع مخطط للتنفيذ باستهداف بسيارة مفخخة، وحددت أدوارهم؛ بـأن        . عشرة أفراد و
حتى يقفا على المكـان الـذى    " حسام"اضطلع المتهم بإعادة رصد األبراج هو والحركى      
  بتجهيز العبوة المفرقعة وجعلها   " ماجد"ستترك به السيارة المفخخة ، ويضطلع الحركى        

ق الثعبـان ليكـون    أيضا بمعاينة موقع بمنطقة ش    تهم  فى وضع االستخدام، ويضطلع الم    
" حـسام "مسرحا لتركيب العبوة المفرقعة بالسيارة آنفة البيان؛ على أن يضطلع الحركى           
  "ممـدوح "بقيادتها حتى شارع الرملة الذى يقع خلف أبراج النيل، ويـسبقه الحركـى              

  .مضطلعا بتأمين طريقه
   هو والمـتهم محمـود محمـد   ٤/١٠/٢٠١٧ لذلك المخطط، توجه بتاريخ    نفاذًاو

  ، واضـطلعا برصـد األبـراج، وكتكليـف مـسئوول     "حسام"هانى سعد قبالن حركى     
 التى مـن    - حمراء اللون    -مجموعته توجها لمنطقة صقر قريش، حيث وجدا السيارة         

  المزمع وضع المواد المفرقعة بها، وتمكن الحركى حسام من تشغيلها مستخدما مفتـاح            
   فـى يـوم    هولؤالذى كان قد استلمه مـن بقعـة حـددها لـه مـس             دبره له مرافقه، و   

وكتكليف األخير اضطلع بشراء مواد ستستخدم فى إعداد العبوة المفرقعة، عـاد             سابق،
التقيا بالحركى ماجـد،    والحركى حسام للمقر التنظيمى الكائن بمنطقة أبو عبده ، حيث           

 تمهيدا الستخدامها فى تنفيـذ     رفقة الحركى حسام بتجهيز العبوة المفرقعة      ريوتولى األخ 
  الواقعة، بينما اضطلع كتكليفه من مسئول مجموعته باالنتقـال لمنطقـة شـق الثعبـان         
  لمعاينة بقعة بها تكون مالذًا آمنًا لتجهيز المواد المفرقعة بالـسيارة وتوصـيل دائـرة              
  متفجيرها فانتقل إلى وجهته وأبلغ الباقين بخلوها من المـارة إلـى أن حـضرا المـته               

ماجـد  / محمود محمد هانى سعد قبالن بسيارة قيادته والمدبرة من قبل ورفقته الحركى           
  وجهزا بها العبوات المفرقعة وانطلق بها قائدها إلى محيط أبراج النايل تاورز وتمكـن             

  .من وضعها ببقعة االستهداف المحددة واوصل دائرتها الكهربائية وانصرف عنها 
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ا ألحد الشخصيات العامة المار بشارع مصطفى        ركب - كتكليفه   -وأنهى برصده   
  محمود بمنطقة المهندسين، ووقف على طبيعته وقوام سيارته وأمد مسئوله بمـا وقـف             

  .عليه من معلومات
. بالتحقيقـات " حـسام "محمود محمد هانى قـبالن حركـى        /  أقر المتهم  - ١٦

د العاملين بـالقوات    والتى تتولى تنفيذ أعمال عدائية ض     " لواء الثورة "بانضمامه لحركة   
المسلحة والشرطة وأعضاء الهيئات القضائية ورجال اإلعالم ومنـشآتهم االقتـصادية           
والحيوية والمنشئات العامة؛ بغرض إسقاط الدولة ومؤسساتها وقتال الحكومـة، وذلـك           
بتشكيل مجموعات تتولى تنفيذ تلك األعمال العدائية ومشاركته فى أحد األعمال العدائية            

ة وحيازته مواد مفرقعة واستعمالها وحيازته      ططت لها الحركة ضد أفراد الشر     ى خط الت
  أسلحة نارية وذخائرها وتلقيه دورات تدريبية فى كيفيـة اسـتخدام الـسالح النـارى              

  .واستخدام العبوات المفرقعة 
  رات المرئيـة للمجموعـات     لذلك بدوامه على مطالعـة اإلصـد       وأبان تفصيالً 

 ٢٠١٣ر شبكة المعلومات الدولية وأنه فى غضون يوليو عام          المسلحة بدولة سوريا عب   
" جيش محمـد  "سافر لدولة سوريا والتحق بإحدى المجموعات المسلحة المسماة جماعة          

وتلقى فى كنفها تدريبية عسكرية على كيفية استخدام الـسالح النـارى وشـارك فـى                
  ٢٠١٤ فى غضون عام أعقبها عودته للبالد  هناكنظام القائمالعملياتها العسكرية ضد 

كـريم  /  المتهم خوان جماعة اإل  وض تعرف على ع   ٢٠١٥أنه فى غضون عام     و
عوض سعد الدين وقف من خالل تعارفه على قناعة األخيـر بوجـوب قتـال أفـراد                 
الشرطة والقوات المسلحة وسعيه إلى االنضمام للمجموعات المسلحة المؤسـسة مـن            

كريم عوض سعد الـدين     / أعلمه المتهم  ٢٠١٧عام   وفى غضون يناير     خوانجماعة اإل 
بانضمامه إلحدى تلك المجموعات المسماة بحركة لواء الثورة التى تتولى تنفيذ أعمـال             

تهما وتوليه فى إطار انضمامه لهـا       آاد الشرطة والقوات المسلحة ومنش    عدائية ضد أفر  
ت دعواه  مسئولية تكوين مجموعات عنقودية تابعة لها حيث دعاه األخير لالنضمام والق          

تولى مـسئوليتها الحركـى عمـار    إلحدى مجموعاتها العنقودية التى     قبوالً لديه فانضم    
 "حركـى عبـد الـرحمن   "حسن والنضمامه علم من أعضائها المتهم أحمد محمد إمام جاد نجم      

 أغـراض   أنه فى إطـار تنفيـذ     و. زة  ـوالحركيين ماجد، ممدوح ، عبد العزيز ، حم       
ـ     ـلواء الثورة إع  الجماعة تولى مسئولى حركة      دادهم عبـر   ـداد أعضائها فكريـا بإم
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دروسا تضمنت ترسيخًا لعقيدة قتال أفـراد الـشرطة         " تلى جرام "برامج تواصل مؤمنة    
والقوات المسلحة وجدوى العمليات العدائية تجـاه النظـام القـائم ، وحركيـا باتخـاذ            

كليفات عبرهـا حيـث     أعضائها أسماء مغايرة واستخدام وسائل اتصال مؤمنة لتلقى الت        
أمده الحركى عبد العزيز عبر برنامج التلى جرام بوسائط الكترونية لترسـيخ قناعتـه              
بشرعية ما ينفذه من عمليات عدائية وأمنيا بأن انتقل كتكليفه مـن مـسئوله لمحافظـة                
اإلسكندرية التقى بها عضو الجماعة الحركى حمزة واتخذا من وحـدة سـكنية كائنـة               

  .تهم التنظيمية وأعده األخير لذلك تالفيا للرصد األمنى ءا مقرا لعقد لقابمنطقة المنتزه
ت االقتـصادية   آوأضاف أنه فى إطار تنفيذ العمليات العدائية باستهداف المنـش         

ه مسئول مجموعته الحركى عمـار      فبغرض إسقاط الدولة تحقيقًا ألغراض الجماعة كل      
فظة القاهرة  للمشاركة فى تنفيذ       بالسفر لمحا  ٢٠١٧حسن فى غضون شهر أكتوبر عام       

عملية نوعية أعلمه أنها عبارة عن استهداف باستخدام سيارة مفخخـة وذلـك بوضـع               
ذ باسـتخدام   نة ويليها عملية نوعية أخرى ستنف     سيارة مفخخة بجوار أحد األهداف المعي     

 أى الحركـى    - وربطـه    ٣/١٠/٢٠١٧ لذلك انتقل إليها بتـاريخ       نفاذًااألر بى جى، و   
أحمد إمام حركى عبد الـرحمن حيـث التقـاه بميـدان رمـسيس              /  بالمتهم   -عمار  

أحمد إمـام   / واصطحبه لوحدة سكنية كائنة فى ميدان أبو عبده، البساتينو أطلعه المتهم          
حركى عبد الرحمن على ما بداخل الوحدة السكنية من سـالح نـارى بندقيـة ناريـة                 

العدائى المزمع تنفيذه وذلك عقـب      ومسدس وعبوة مفرقعة أعلمه خاللها بطبيعة العمل        
أن أمدهما مسئول مجموعته الحركى عمار حسن عبر التليجرام بصور ألبـراج النيـل     

مـن الناحيـة   "سيتى من األقمار الصناعية كلفه خاللهـا باسـتهدافه بـسيارة مفخخـة       
االقتصادية ومدى تأثيره السلبى على االقتصاد القومى للبالد وأبـان لـه كيفيـة تنفيـذ      

  .لية عن طريق وضع سيارة مفخخة بجوار الباب الخلفى لألبراج العم
أحمد إمام حركى عبـد الـرحمن       / أضاف بتكليف الحركى عمار للمتهم والمتهم     

ا صباح يوم الثالثاء الساعة الـسادسة        لذلك توجه  نفاذًابرصد األبراج فى اليوم التالى و     
ريش، ثم استقال تاكسى    والنصف صباحا مستقلين سيارة ميكروباص إلى منطقة صقر ق        

أحمد إمام حركى عبد الرحمن للمتهم على الباب        / إلى أبراج النايل سيتى وأشار المتهم       
محل ارتكاز السيارة المفخخة موضع الهدف وهو الباب الخلفى الرئيسى لألبراج، ثـم             

ها فى تمركزات ثالثة يقـع األول فـى         إيااج محددا    له التمركزات األمنية لألبر    حأوض
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هة الخلفية لألبراج والثانى فى الطريق الجانبى بمحازتهمـا والثالـث فـى الجهـة               الج
األمامية لألبراج ثم عادا إلى الشقة الكائنة بمنطقة ميدان عبده وفى أعقـاب عودتهمـا               
غادر المتهم أحمد إمام حركى عبد الرحمن الشقة وعاد وبحوزته مفتـاحين لـسيارتين              

  .ما للمتهمإحداهما كيا واألخرى تيوتا وسلمه
ـ              ركى ـأضاف أنه فى أعقاب تسلمه مفاتيح السيارتان من المتهم أحمد إمـام ح

، أحمد إمام حركى عبد الـرحمن بمغـادرة العـين         / عبد الرحمن، كلف الحركى عمار المتهم     
وأبان الحركى عمار سبب ذلك التكليف وهو  قدوم الحركى ماجد ليلقـى المـتهم دورة          

  .فى تركيب العبوة المفرقعة 
أحمد إمام حركى عبـد الـرحمن الـشقة         / أضاف أنه فى أعقاب مغادرة المتهم     

حضر الحركى ماجد ملثم الوجه واستخرج العبوة الموضوعة بالشقة وهى عبارة عـن             
 سم نحاسية اللون ثم استطرد الحركـى ماجـد   ٣٠ سم وارتفاعها   ٣٥عبوة يبلغ قطرها    

 ١٣اتصالها بمؤقت زمنـى مدتـه       فى شرح كيفية توصيل الدائرة الكهربائية بالعبوة و       
  . دقيقة يحدث بمرورها االنفجار ةعشر

 توجـه   ٥/١٠/٢٠١٧أضاف أنه فى صباح اليوم الثالـث األربعـاء الموافـق            
أحمد إمام حركى عبد الرحمن إلى السيارة المصطفة بمنطقـة صـقر قـريش              /والمتهم

جربتهـا ، وفـى   وأبصرها سيارة من طراز دايو سماوى اللون وقام المتهم بقيادتهـا لت        
أحمد إمام حركى عبد الرحمن بشراء أسيتون،       / أعقاب ذلك كلف الحركى عمار المتهم     

 لذلك اشترى ما كلفه به الحركى عمار ثم عـاد           نفاذًاأكياس سوداء اللون، حبل غسيل و     
المتهم إلى العين الكائنة فى منطقة ميدان أبو عبده حيث كان الحركى ماجد فى انتظاره               

/ ة وفى ذلك الوقت توجـه المـتهم  ي كيفية تركيب العبوة والدائرة الكهربائليؤكد له شرح 
أحمد إمام حركى عبد الرحمن لمنطقة شق الثعبان الستطالع مـدى إمكانيـة تركيـب               
العبوة بالسيارة بتلك المنطقة استعدادا للتوجه عقب ذلك للهدف، وفى أعقاب ذلك التقـى        

بد الرحمن واتفقا على تركيب العبـوة فـى         أحمد إمام حركى ع   / الحركى ماجد بالمتهم  
  .السيارة بمنطقة شق الثعبان 

 تواصـل الحركـى     ٦/١٠/٢٠١٧وأضاف أنه فى صباح يوم الخميس الموافق        
أحمد إمام حركى عبد الرحمن عبر برنامج التليجرام وأرسل له خطة           / عمار مع المتهم  

أحمـد  /  المتهم والمتهم    التنفيذ موضحا دور كل فرد وقد حدد األدوار على نحو توليى          
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 لمنطقـة شـق     - أى المتهم    -إمام إحضار السيارة من منطقة صقر قريش ثم توجهه          
الثعبان لمقابلة الحركى ماجد لتركيب العبوة ثم توجه المتهم عقب ذلك لمكـان التنفيـذ               
فضالً عن انضمام الحركى ممدوح لألدوار وتوليه مسئولية تـأمين وكـشف الطريـق              

  .يب العبوة حتى مكان وضع السيارة فى منطقة النايل تاورز للمتهم عقب ترك
 لذلك وفى اليوم المحدد للتنفيذ نفذ كل منهم دوره تحديـدا واتجـه المـتهم      نفاذًاو

والحركى ماجد الساعة الثالثة صباحا لمنطقة شق الثعبان ووضع الحركى ماجد العبـوة           
فيـشة الكهربائيـة بـالبوردة      فى حقيبة السيارة وأعدها لتكون جاهزة على توصـيل ال         

الكهربائية واتجه بالسيارة إلى أبراج النايل تاورز حتى وصل الساعة السابعة والنصف            
صباحا وصف السيارة فى موقع التنفيذ وقام بتوصيل الدائرة الكهربائيـة عـدا سـلك               

 وغادر المكان عقـب     رهاااألمان الذى يحيل دون وصول التيار الكهربائى للعبوة وانفج        
بالغ الحركى عمار بإتمام عملية التوصيل إال أن العبوة لم تنفجر وذلك لعدم نزع سلك               إ

األمان فألح عليه الحركى عمار بالعودة لتصحيح توصيل العبوة ونزع سلك األمـان إال            
  .أن المتهم رفض وأبلغ بالواقعة 

فـارس  /  حركـى  -ض سـعد عـوض الحـداد        كريم عو /  قرر المتهم    - ١٧
 وعضويته ألسرة كفر الدوار والتى كان مسئولها عضو         خوانماعة اإل نضمامه إلى ج  اب

 شـارك الجماعـة     ٢٠١٣الجماعة سيد عرفة، وفى أعقاب الثالثون من يونيـة عـام            
ما أعقبت فضه من تجمهرات شارك معه عضو الجماعة عمـرو           وبتجمهراتها برابعة   

 تنفيذ أعمال عدائيـة   تتولىخوانعرفة والذى دعاه إلى االنضمام إلى مجموعة تابعة لإل  
مؤسسات الدولة وصوالً إلسقاط الدولة فانضم إليه وفى إطار ذلك ربطه األخيـر             ضد  

والتقائه به فى أعقاب تواصلهما حيث أعـده فكريـا          " راضى"عبر التليجرام بالحركى    
  .وأمده بما أسماه التأصيل الشرعى للعمليات النوعية 

 وانتظامه فى حـضور  ٢٠٠٩ منذ عام خوانوأبان تفصيالً بانضمامه لجماعة اإل   
ه ا يناير دعاه كـالً مـن صـديق   ٢٥ وفى أعقاب ثورة ٢٠١١الدورس الدينية حتى عام  

محمد عبد الحفيظ وبالل أبو المجد لالنضمام إليهما ومشاركتهم العمل السياسى تحـت             
رئاسة من يدعى رائد فاروق وهو مسئول الشباب فلبى دعائهم وشارك فـى فعاليـاتهم            

 دعاه سيد عرفه مسئول أسرة      ٢٠١٢ و ٢٠١١اضية والترفيهية وفى غضون عامى      الري
 لالنضمام إلى أسرته والتـى حـضرها كـالً مـن     خوانكفر الدوار التابعة لجماعة اإل    
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أشرف أبو شادى وعمروعبد السالم ومحمد محمود ومحمد عبد العزيز وأضاف بأنـه             
 شـارك فـى مـا أسـماه         وفى أعقاب فض تجمهرى رابعة العدوية وميدان النهـضة        

بالمليونيات بمنطقة كفر الدوار وتقابل خاللها مع كالً من يحيـى المـصرى ومحـامى         
يدعى عماد طلبه وأصدقائه أشرف أبو شادى ومحمد إبراهيم ومحمـد عبـد الحفـيظ               
وإبراهيم جاد اهللا وعلى جمعة وبالل أبو المجد وعلى أثر تصفية بعض المشاركين فـى   

ديه حماس ثورى دفعه لالشتراك فى مسيرات دورية مندده بفـض      اعتصام رابعة تولد ل   
 إبان مشاركته فى إحدى     ٢٠١٣االعتصام إلى أن تم القبض عليه فى شهر نوفمبر عام           

التظاهرات بشارع الحدائق رفقة كالً من إسالم عبد السالم ومحمود غريب وحبس لمدة             
ـ سنة وثالثة أشهر تعرف خاللها على بعض عناصر جماعـة اإل         مـنهم حـسن   وانخ

القصبى وطالل على ياسين وأخر يدعى أسامة وعقب خروجه من محبسه وفى شـهر              
 عمرو عرفه وتقابال وتطرقا فى      خوان تواصل معه عضو جماعة اإل     ٢٠١٥أبريل عام   

الحديث عن أحوال البالد ودعاه لالنضمام إلى لجان العمل النـوعى التابعـة لجماعـة              
ـ      خواناإل رق وتعطيـل مؤسـسات الدولـة لعـدم جـدوى        والتى تهدف إلى قطع الط

 دعاه لالنضمام إلى صـفوف العمـل   ٢٠١٥التظاهرات، وفى غضون شهر يونيو عام     
ل معه الحركى راضى وطلب مقابلتـه  ص توا٢٠١٥النوعى فلبى دعائه وفى نهاية عام       

ث عن الـدين  يفى محطة سيدى جابر بمحافظة اإلسكندرية وتقابل معه وتطرقا فى الحد          
نه أنه يعده إعدادا شرعيا تمهيدا إلشراكه فى العمل النوعى وأمـده بهـاتف              وتفطن ذه 

محمول ماركة سامسونج محمل عليه تطبيق التليجرام إلستخدامه فى التواصـل معـه             
ـ  ـنظرا لكونه أكثر سرية من البرامج األخرى وأوصاه بق         ة ـراءة بعض الكتـب الديني

بر التليجرام وتناقشا حول الكتب التـى       لعبد اهللا برغوثى ويحيى عياش وتواصل معه ع       
أوصاه بقرائتها وعما إذا كانت قد حققت بغيتها فى إقناعه بأن القائمين على حكم البالد                
هم فئة مرتدة والبد من مواجهتهم لخروجهم عن الحاكم الشرعى للـبالد وهـو محمـد       
 مرسى ثم أوصله بالحركى جالل والذى أكتشف أنه كان محبوس رفقته فـى غـضون              

 وقام باصطحابه إلى منطقة بمحافظة البحيرة وتلقى مع آخرين دورة عـن             ٢٠١٤عام  
 من المالحقة األمنية وتغيير مظاهرهم تفاديـا لـضبطهم          بروهاألمنيات تتلخص فى ال   

ل الشرعى للعمل النـوعى  يوتفادى ضبط الهواتف الخاصة بهم ودورة أخرى فى التأص       
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ته وعقب ذلك   ه الحاكم الشرعى ويجب مواج    تتلخص فى أن النظام القائم هو خارج عن       
  . ببعض الدورات هلمد) مبروك(بالحركى ) راضى(حركى أوصله ال

 بانـضمامه   - بالتحقيقـات    -مصطفى عبد النعيم درويـش      /  أقر المتهم  - ١٨
 تهدف إلى عدم االسـتقرار األمنـى بـالبالد          خوانلمجموعة مسلحة التابعة لجماعة اإل    

عت عكاشة محمد حركى حمزة، حيث ضمه إلـى إحـدى           طارق رف / بدعوة من المتهم  
  .المجموعات التى تتولى تصنيع العبوات المتفجرة 
 ارتبط نجلـه عبـد اهللا      ٣٠/٦/٢٠١٣وأبان تفصيالً لذلك بأنه فى أعقاب أحداث        

عبد اهللا أبو النيل ، محمـد جمـال         /  عرف منهم  خوانبمجموعة من أعضاء جماعة اإل    
حمد الدعوشى، يوسف محمد محمد الـسيد زهيـرى،         عبد الرحمن، محمد أبو رواش م     

رمضان فتحى عبد المقصود مرجان، محمد عبد الحفيظ، طـارق رفعـت وشـاركهم               
تظاهرات الجماعة وتوفى فى إحدى تلك التظاهرات فى منطقة األلف مـسكن بتـاريخ              

   .٢٠١٤ يناير ٢٥
يارتـه  ح أنه في أعقاب وفاة نجله، دأب أصدقاء نجله سالفى الذكر علـى ز          صأف

بحانوته لمواساته وللشد من أزره ، واستمرت زيارات كل من طارق رفعـت ومحمـد          
   .٢٠١٧عبد الحفيظ حتى بداية عام 

 وأثناء التقائه بكل من طارق رفعـت حركـى          ٢٠١٧أضاف أنه فى بداية عام      
ا عليـه تكـوين تنظـيم مـسلح         رضحمزة ومحمد عبد الحفيظ بالحانوت الخاص به ع       

 خـوان ظام الحاكم القائمة على اعتقاالت وقتـل شـباب جماعـة اإل    لمواجهة سياسة الن  
، على أن يكون ذلك التنظيم علـى غـرار           للحكم وإعادة الرئيس األسبق محمد مرسى    

مثيله القائم بالثورة السورية، إال أنه اعترض على ذلـك مبـررا أن قـوات الـشرطة                 
 الوضـع فـى   والجيش فى مصر لن تسقط بسهولة وأن الوضع فى مصر مغاير عـن              

  .سوريا
 عرض عليه كل مـن طـارق        ٢٠١٧أضاف أنه فى غضون شهر فبراير عام        

رفعت  ومحمد عبد الحفيظ تأسيس ذلك التنظيم بهيكل أسموه بالخاليا، بحيـث يتكـون               
التنظيم من عدد من الخاليا يكون لكل خلية مسئول وعدد من األفراد ولكل فـرد اسـم                 

التنظيم بنظام الخاليا وتـولى طـارق رفعـت         حركى واتفقا سالفى الذكر على تأسيس       
 . لذات المجموعة والحركـى هـشام      - أى المتهم    -مسئولية مجموعة التصنيع وضمه   
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 كلفه طـارق رفعـت حركـى حمـزة      ٢٠١٧ح أنه فى غضون شهر مارس عام        صأف
بتصنيع هيكل معدنى من الصاج على شكل متوازى مستطيالت بأبعاد حددها لـه األول    

 لذلك قام المتهم بشراء الخامات الالزمـة        نفاذًا سبب تصنيعه إياها و    دون أن يوقفه على   
  .للتصنيع ونفذه واستلمه األول من المتهم فى الحانوت الخاص به 

أضاف أنه فى غضون ذات الشهر كلفه طارق رفعت حركى حمـزة بتـصنيع              
سبع هياكل أخرى بذات مواصفات الهيكل األول، وذلك بغرض إجراء تجارب علـيهم             

 لذلك صنع   نفاذًاضوء تسليح التنظيم وأمده بالمبالغ المالية الالزمة لشراء الخامات و         فى  
 ثـالث هياكـل فـى الحـانوت        ون أسبوع واستلم األول منه    ـبع هياكل فى غض   ـالس

  .الخاص به
أضاف أنه فى غضون نفس الشهر كلفه طارق رفعت حركى حمـزة بتـصنيع              

لشكل واألبعاد المطلوبة للهيكلـين وكـذا       هيكلين لعبوات وأمده برسومات موضحا بها ا      
 لذلك صـنع الهيكلـين      نفاذًابالمبالغ المالية المطلوبة لشراء الخامات الالزمة للتصنيع و       

بالمواصفات واألبعاد المطلوبة فى غضون أربعة أيام واستلمهم األول منه فى الحانوت            
ون شهر أبريل    على سبب تصنيعهم أفصح أنه فى غض        المتهم الخاص بالمتهم ولم يقف   

 كلفه طارق رفعت بتصنيع هياكل لعبوات وأمده برسومات موضـحا بهـا             ٢٠١٧عام  
األشكال والمواصفات واألبعاد المطلوبة وكذا المبالغ المالية الالزمـة لـشراء خامـات         

 لذلك صنع الهياكل باألشكال واألبعاد المطلوبة إال أن األول لم يأخـذهم             نفاذًاالتصنيع و 
  .وفه على سبب استخدامهم وأضاف بعدم وق

 طارق رفعت بتصنيع هيكل عبوة مكون       هأضاف أنه فى غضون ذات الشهر كلف      
من ثالث قطع وأمده برسومات موضحا بها األشكال واألبعاد المطلوبة وكـذا المبـالغ              

 لذلك صنع الهيكل فى غضون أربعة أيـام       نفاذًالشراء خامات التصنيع و    لالزمةاالمالية  
 لم يستلمه وأمده بمبلغ ألفى جنيه كراتب شهرى مقابل تنفيذ ما يوكل إليـه              إال أنه األول  

  .من تكليفات الحقه 
 كلفه طارق رفعت حركى حمـزة       ٢٠١٧أفصح أنه فى غضون شهر مايو عام        

بتصنيع هيكل عبوة على هيئة حاوية وأمده برسومات موضحا بها األبعاد والمقاسـات             
ع ذلك الهيكل بمواصفات خاصة لتسمح بتخزين       المطلوبة، مضيفًا أن الغرض من تصني     

وانتـواء   كيلـو جـرام      ٥٠أو مصدرها تصل إلى     مواد متفجرة لم يقف على طبيعتها       
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 اللـذين يـتم   خـوان التنظيم إجراء بعض التفجيرات فى الدولة انتقاما لشباب جماعة اإل 
كـم ، إال    قتلهم واعتقالهم ظلما دون وجه حق وإلعادة الرئيس األسبق محمد مرسى للح           

أنه لم يقف من طارق رفعت حركى حمزة على طبيعـة أو نطـاق تلـك التفجيـرات                  
 لـذلك قـام بتـصنيع    نفاذًا بتكاليف خامات التصنيع المطلوبة و هأمدوأضاف بأن األول    

الحاوية وسلمها لطارق رفعت حركى حمزة فى سيارة حمراء اللون لـم يقـف علـى                
  .طرازها 

مده طارق رفعت حركـى حمـزة بهـاتف         أفصح أنه فى غضون ذات الشهر أ      
دامه والتواصل  محمول ماركة أركوس محمل عليه تطبيق التليجرام وأعلمه بكيفية استخ         

ه بأن يكون أى تواصل الحق فيما بينهما من خالل ذلـك التطبيـق              ايإمن خالله، مكلفًا    
  .واتخذا المتهم أسم حسين كاسم حركى له 

أمده طارق رفعت حركى حمـزة       ٢٠١٧أضاف أنه فى غضون شهر مايو عام        
ـ         ٥٠بسخان كهربائى سعة     تخدم كعبـوة  س لتر وكلفه بإعداده وتفريغه مـن محتـواه لي

 لذلك أعد السخان الكهربائى وسلمه لألول فى غضون خمس أيـام مـن              نفاذًامفرقعة و 
  .التكليف 

 طارق رفعت حركى حمـزة    ه كلف ٢٠١٧أفصح أنه فى غضون شهر يونيو عام        
 الستخدامه كعبـوة مفرقعـة      ه لتر وكلفه بإعداده كسابق    ٥٠ائى سعة   بإعداد سخان كهرب  

  . وسلمه لألول فى الحانوت الخاص بالمتهم هإعداده كسابقب  لذلك قامنفاذًاو
أضاف أنه فى غضون ذات الشهر كلفه طارق رفعت حركى حمـزة بتـصنيع              

ماليـة  مبـالغ   ت موضحا بها شكل الهياكل وكـذا ب       اأربع هياكل لعبوات وأمده برسوم    
 لذلك صنع الهياكل بالمواصفات المطلوبة وسلمها       نفاذًا التصنيع و  الالزمة لشراء خامات  

  .لألول بالحانوت الخاص بالمتهم 
 طارق رفعت حركى حمـزة      ه كلف ٢٠١٧أفصح أنه فى غضون شهر يوليو عام        

بتصنيع علبه من الصاج كمثيالتها المثبتة على الدراجات البخارية الخاصـة بمحـالت             
 نفاذًاطعمة وأمده بالمبالغ المالية الخاصة لشراء الخامات طالبا منه سرعة تصنيعها و           األ

  .لذلك أعدها  خالل يومين واستلمها األول من األخير فى الحانوت الخاص باألخير 
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غضون ذات الشهر كلفه طارق رفعت حركى حمزة بإعداد سبع          فى  أضاف أنه   
ها مواصفات الهياكل وأشـكالها وأبعادهـا       هياكل اسطوانية وأمده برسومات موضحا ب     

  . لذلك قام بتصنيعهم كالمواصفات المطلوبة نفاذًاو
ذات الشهر ربطه طارق رفعت حركى حمزة بـالحركى         فى غضون   أفصح أنه   

 لذلك حضر له الحركى هشام فى       نفاذًاى كيفية إعداد وتصنيع الهياكل و     لهشام لتدريبه ع  
ليمه كيفية تصنيع وإعداد الهياكل إال أن األخير لم         الحانوت الخاص بالمتهم وبدء فى تع     

  .يلتزم بالحضور للحانوت 
 تواصل معه طـارق رفعـت   ٢٠١٧أضاف أنه فى غضون شهر أغسطس عام      

حركى حمزة من خالل تطبيق التليجرام وأرسل له صورة لسخان كهربائى وكلفه منـه             
 ٣٥ يونيفيرسال سـعة     إعداد أخر كسابقيه وأمده الحركى هشام بسخان كهربائى ماركة        

 لذلك صنع السخان الكهربائى وأعده وتركـه        نفاذًالتر إلعداده ليستخدم كعبوة مفرقعة و     
  .فى حانوته حيث ضبط بالحانوت الخاص به 

 كلفه طـارق رفعـت حركـى        ٢٠١٧أفصح أنه فى غضون شهر سبتمبر عام        
المواصـفات   مكعب خشبى بأبعاد ومواصفات مختلفة وأمده بتلك      ١٢حمزة بإعداد عدد    

 لذلك أعـد    نفاذًاوالمبالغ المالية لشراء الخامات الخشبية الالزمة إلعداد تلك المكعبات و         
أضاف أنـه   . المكعبات األثنى عشر وسلم بعضهم لحركى هشام وأخرين لحركى حمزة         

فى غضون ذات الشهر كلفه طارق رفعت حركى حمزة بإعداد سبع هياكـل لعبـوات               
من جزئين كل منهما بأبعاد مختلفة وأمـده بمواصـفات     على أن يكون كل هيكل مكون       

 لذلك أعدهم المتهم بالمواصـفات      نفاذًاوأبعاد الهياكل وكذا مبالغ مالية لشراء الخامات و       
واألبعاد المطلوبة حتى أستلمهم الحركى هشام من الحانوت الخـاص بـالمتهم دون أن              

  .يقف على سبب تصنيعهم 
 تواصل معه حركى حمزة عبـر  ٢٠١٧م أفصح أنه فى غضون شهر أكتوبر عا     

بقيه وكذا إعداد عصا    اام وكلفه بإعداد سخان كهربائى يستخدم كعبوة كاس       رتطبيق التليج 
 كتكليـف الحركـى     -خشبية برأس مدببه بأطوال معينة أمده بها ثم أمده الحركى هشام          

 وكـذا   لذلك أعد المتهم السخان الكهربـائى كـسابقيه  نفاذًا بالسخان الكهربائى و -حمزة
  .العصا الخشبية وسلمهم المتهم للحركى هشام فى الحانوت الخاص بالمتهم 
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 تواصل معه طارق رفعت حركى حمزة عبـر         ٤/١١/٢٠١٧أضاف أنه بتاريخ    
تطبيق التليجرام واستفسر منه عن إمكانية تثبيت سخان كهربائى بداخل حقيبـة سـيارة     

يبة فأمده بها األول وأخبره األخيـر       خير طلب أبعاد الحق   وأمده بصور للسيارة إال أن األ     
 لذلك سلمه الحركى هشام سيارة من طراز بـى أم دبليـو بيـضاء               نفاذًابإمكانية ذلك و  
  . إلعدادها لتثبيت السخان الكهربائى إال أنه تم ضبطه ٥/١١/٢٠١٧اللون بتاريخ 

أضاف أنه قبيل ضبطه تواصل مع الحركى حمزة طالبا منه مبلغ مالى، فربطـه    
ى هشام بكل من حركى الدكتور بهيج والحركى عصام اللذان أرشداه عن العقـار   الحرك

 شارع النصر من شارع الشيشينى الطابق األرضى حيث وجد بها مبلـغ     ١٠الكائن فى   
  .الفين جنيه تحصل عليهم

بالتحقيقات بانـضمامه   " حركى عمر "محمد حسين سيد فرج     /  أقر المتهم    - ١٩
والتـى  " لواء الثـورة  "ألحد مجموعاتها المسلحة المسماة    ، وعضويته    خوانلجماعة اإل 

تتولى تنفيذ أعمال عدائية ضد رجال الجيش والشرطة إلسقاط نظـام الحكـم القـائم،               
وبتلقيه دورات فى كيفية تصنيع واستعمال العبوات المفرقعة ، وبتصنيعه كميـة مـن               

ه لدولة السودان عبر    المواد المفرقعة أمد بها أخرين من أعضاء الجماعة ، وبسبق تسلل          
  .الحدود هربا من المالحقات األمنية 

 وانتظامه لـذلك    ٢٠٠٨ منذ عام    خوانوأبان تفصيالً لذلك بانضمامه لجماعة اإل     
بإحدى أسرها ببلدته، وبمشاركته المستمرة بتجمهرات الجماعة المختلفة ومنها تجمهـر           

تعرفـه لـذلك بعـضوى      و" االنقالب العـسكرى  "رابعة العدوية فى أعقاب ما أسماه ب      
الجماعة نور رجب الكومى، فارس اإلسالم رجب الكومى، وبأنه فى غـضون شـهر              

بمحافظـة القليوبيـة ،     " العقـاب الثـورى   " أتهم بالقضية المعروفة ب    ٢٠١٥مايو لعام   
 فـى   - بمركز قليوب    خوان مسئول جماعة اإل   -محمد رأفت   / وباستعانته لذلك بالمدعو  

سودان هربا من مالحقته أمنيا ، وبأنه فـى غـضون شـهر             تسهيل تهريبه إلى دولة ال    
 تمكن من الهرب رفقة عضوى الجماعـة        - وبمساعدة األخير    - ٢٠١٥أغسطس لعام   

بكر أحمد مرسى ، حسن شافعى عبر الدروب الصحراوية إلى دولة الـسودان حيـث               
ن عبـد الـرحم   / استقر بها لمدة ثالثة عشر شهرا تعرف خاللها على عضو الجماعة            
، وبعودتـه   خـوان والذى قرر له بسبق انضمامه لمجموعات العمل النوعى لجماعة اإل         

محمد هاشم، وبتواصـله    /  بمساعدة المدعو  ٢٦/٩/٢٠١٦لمصر بذات الطريقة فى يوم      
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عبد الرحمن عبر برنامج المحادثـات    /  مع المدعو  ٢٠١٧فى غضون شهر مارس لعام      
االنضمام إلحدى مجموعات العمـل النـوعى     طالبا منه المساعدة فى     " تليجرام"المؤمنة  

ميـدانى  ب خوانداخل مصر انتقاما من أفراد الشرطة وثأرا لموتى تجمهرات جماعة اإل          
كتكليف األخير، ومن ثـم     " عمر"النهضة ورابعة العدوية ، وباختياره اسما حركيا لنفسه       

ـ " لـواء الثـورة   "انضمامه إلحدى مجموعات العمل النوعى المسماة        ة لجماعـة   التابع
سـقاط نظـام    والتى تتولى تنفيذ أعمال عدائية قبل رجال الجيش والـشرطة إل      خواناإل

الحكم القائم، وبعلمه أن جماعة لواء الثورة ينقسم هيكلها إلى ثالثة لجان األولى تختص              
بالرصد، والثانية تختص بالتصنيع والثالثة بالتنفيذ، وأن كل لجنة تتبعها عدة مجموعات            

/  الحركـى    - بخالفـه    -م كل منها ثالثة أفراد، وأن مجموعته ضـمت          عنقودية تض 
رمضان، واضطلع بمسئوليتها تباعـا كـل مـن         / ناصر، والمدعو / حمزة ، والحركى  

آدم، وأضاف بعلمه اعتـزام قيـادات   / سيف، الحركى   / مبروك، والحركى   / الحركى  
عد تمام إعداد وتجهيـز      ب ٢٠١٨حركة لواء الثورة بدء عملياتهم العدائية فى مطلع عام          

  .أعضائها 
وأنه جرى إعداده فكريا بتلقيه ملفات تحوى تأصيالً شـرعيا الغـراض تلـك              
المجموعات ، وأمنيا بتلقيه دورات فى أمن االتصال واالنتقاالت والـسواتر والـسكن،             

حمزة دورات نظرية وعملية فى تصنيع المتفجرات أعقباهـا         / وأنه تلقى من الحركى     
 - صاعق للتفجير وذلك بوحدة سكنية كائنة بمنطقة النوبارية ، وأنـه             ٢٥دد  بتصنيع ع 

اضطلع الحقًا بتدريب الحركى ناصر على كيفية تصنيع تلك المواد عمليا بذات الوحدة             
  . كتكليف الحركى أدم -السكنية 

وكما اتخذت مجموعة العمل النوعى تلك العديد من المقـرات التنظيميـة لعقـد            
راتهم التدريبية ولتصنيع المواد المفرقعة وإخفاءها فيها، ذكر منهـا وحـدة          لقاءاتهم ودو 

 ببطاقة تحقيق شخصية    رهااسيف باستئج /  كلف من الحركى     -سكنية بمدينة النوبارية    
 كلـف مـن     - ، وأخرى بزهراء مصر القديمـة      -أحمد شمس أمده بها األخير      / باسم

محمد السيد، وكـذلك مزرعـة   / اسم ببطاقة تحقيق شخصية برهااأدم باستئج/ الحركى  
/ للدواجن بقرية أم الشعور بمركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ كلـف مـن الحركـى              

مبروك بمعاينتها مسبقًا للبت فى صالحيتها كمقر لتصنيع المفرقعات وذلك فى حـضور   
  .رمضان والذى انتهت إلى موافقته بشأن صالحيتها / المدعو
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  ،سـيف / تلك المجموعة اعتمد فى تمويلها على ما أمدها به الحركـى             وأن   -
مبروك من أموال ومقرات تنظيمية وسيارات ومـواد وأدوات   / أدم، والحركى / الحركى

  .لتصنيع المفرقعات 
أدم تسلم  / وأضاف أنه فى إطار إنضمامه لتلك المجموعة وكتكليفه من الحركى           

قرب من كوبرى النوبارية تحوى مـوادا لتـصنيع   فضى اللون بال " النسر"سيارة ماركة   
ـ ومـن ثـم ا    المفرقعات نقل محتواها للوحدة السكنية الكائنة بمنطقة النوبارية          خدمها تس

بـذات  " األرصولد المفرقعة"حمزة فى تصنيع ثمانية كيلو جرامات من مادة  / والحركى  
ة كيلـو جرامـات   هشام بست/ الوحدة على فترات متتابعة، وأنه أمد من يدعى الحركى         

  .منها عبأها بعلبة حديدية تسلمها منه
/ رمضان حركـى  /  اضطلع والمدعو  ٢٠١٧وأنه فى غضون شهر سبتمبر لعام       

 كيلو جرامـا مـن مـادة األرصـولد        ١٣ بتصنيع   - كتكليف الحركى مبروك     -ناصر
  . وذلك بالمزرعة الكائنة بمركز الحامول -المفرقعة 

 نقـل   - كتكليفه من الحركى مبروك    - ٢٠١٧وأنه فى غضون شهر أكتوبر عام       
 التى صنعها مسبقًا من محل      - كيلو جرام من مادة أرصولد       ١٣ -كمية المواد المفرقعة  

 كيلـو جـرام مـن مـادة         ٢ -تصنيعها بالمزرعة الكائنة بالحامول وكذا كمية أخرى        
بزهـراء   من الوحدة السكنية الكائنة بالنوبارية إلى الوحدة السكنية الكائنـة            -أرصولد  

  .مصر القديمة 
/  سـلم الحركـى      - كتكليف الحركى مبـروك      - ٣٠/١٠/٢٠١٧وأنه فى يوم    

 بنطـاق الطريـق الـدائرى       - كيلو جرام أرصولد     ١٥ -ناصر كمية المواد المفرقعة     
  .بقليوب 

ـ        / وأضاف بعلمه عن طريق الحركى       طلع أدم بأن المواد المفرقعـة التـى اض
ات عدائية ضد الجـيش والـشرطة بمطلـع عـام           يلمخدم فى ع  تبتصنيعها ونقلها ستس  

٢٠١٨.  
 - نقل سـيارة ماركـة  - كتكليف الحركى مبروك    - ٢/١١/٢٠١٧وأنه فى يوم    

 بيضاء اللون من منطقة مسطرد إلى مخرج الطريق الـدائرى بقليـوب ،        -بى أم دبليو  
  .حازم هو من تسلمها من حيث تركها / علم منه الحقًا بأن من يدعى الحركى 
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، " حـسين : "محمد المتـولى عـوض المتـولى ، حركـى           /  المتهم  أقر - ٢٠
"  وعضويته بإحدى مجموعاتها المسلحة المـسماة      خوانبالتحقيقات بانضمامه لجماعة اإل   

التى تتولى تنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد الشرطة بغرض إسقاط الدولة،           "حركة حسم   
خر من أعـضاء المجموعـة   وتلقيه فى إطار ذلك تدريبات عسكرية فى كنفها، وقتله وآ    

ـ / أحمد حسين، وشروعه وآخرين من أعضائها فى قتل الـضابطين           / الضابط   اء ـبه
  .أبو الخير، وضياء عطية، وحيازته وإحرازه ألسلحة نارية وذخائرها 

 ، وانتظامه بإحدى أسرها، وتلقيه      خوانوأبان تفصيالً لذلك بانضمامه لجماعة اإل     
 ، ٢٠١٣لى منهاج الجماعة، وفى أعقاب من يونيو لعـام     فيها دروسا تثقيفية وتربوية ع    
سعد الشيخ شارك هو ووالده بتجمهر الجماعـة بميـدان          / وكتكليف من عضو الجماعة   

رابعة العدوية، وبتظاهراتها التى أعقبت فضه بمركـز شـربين؛ ولتأسـيس جماعـة              
ة ضـد   عمال عدائي  لمجموعات سميت بمجموعات العمل النوعى تتولى تنفيذ أ        خواناإل

ت العامة بغرض إشاعة الفوضى بالبالد وصوالً إلسقاط نظام الحكم          آالمؤسسات والمنش 
 ٢٠١٤فضل العاصى انضم إلحداها فى غضون عام        / القائم؛ وكتكليف عضو الجماعة   

أيمـن  / ة، وتولى مـسئوليتها عـضو الجماعـة         يبنطاق مركز شربين بمحافظة الدقهل    
دين محمـد ، محمـد العـسقالنى، شـريف          بالل محم / دويدار، وضمت خالفه المتهم   

  .هويدى، محمد صفوت، ومحمد حورية
وأضاف أن مجموعة العمل النوعى تلك قد ارتكبت العديد من الوقائع التخريبية؛            
كقطع طريق كفر الغاب بشربين ، حرق أعمدة اإلنارة بكوبرى شربين العلوى، وحرق             

  .أحد أبراج الكهرباء بقرية العيادية بمركز شربين 
كما رصد أعضائها محمد حورية، محمد صفوت، وفـضل العاصـى المجنـى             

أحمد حسين، وذلك بتتبع خط سيره حال غدوه ورواحه تمهيدا لقتله بدعوى إلقائه             / عليه
وفى أحد لقاءاتهم اتفقوا على اسـتهدافه        القبض على أعضاء الجماعة بمركز شربين ؛      

توجه فى اليوم التالى للقـائهم صـوب         لذلك   نفاذًابعبوة متفجرة توضع أسفل سيارته، و     
مسكن المجنى عليه مستقالً سيارة عضو المجموعة محمد صفوت، والذى كان حـائزا             

أيمن دويـدار ،  : لعبوة مفرقعة قد أعدها سلفًا، وقد رافقهم عضوى المجموعة اآلخرين         
ومحمد حورية، وإذا وصلوا للمكان آنف البيان فشل مسعاهم إذ ارتـاب المـارة فـى                

  .مرهم؛ فالذوا فرارا أ
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محمد صفوت قد دبر سالحا ناريا وأخفاه بأرض زراعيـة          / وأضاف أن المتهم    
فضل العاصى، وقد أعقب ذلك ضبط األخير ، وعلى األثر هاتفه األول            / مملوكة للمتهم 

وطلب منه تسليم ذلك السالح لوكالء عنه، فالقى طلبه قبوالً لديه، والتقى اثنـين مـن                
  .السالح المذكورذويه وسلمهم 

 المتوفى محمـد محمـد كمـال وضـع          خوانوأضاف بتولى قيادى جماعة اإل    
مخططات العمل النوعى، والتى تتولى استهداف الشرطة ومنشآتها والمنـشآت العامـة            
بعمليات عدائية وصوالً إلشاعة الفوضى بغرض إسقاط الدولة وذلـك بـدعوى قتـال              

ضرورة القتال تنفيذًا ألغـراض الجماعـة؛   الشرطة ألعضاء الجماعة؛ ولقناعته بذلك و  
 المـسلحة والمـسماة     خـوان  إلحدى مجموعات جماعة اإل    ٢٠١٧انضم بمنتصف عام    

أحمد رزق  / بنطاق مركز شربين بمحافظة الدقهلية تولى مسئوليتها المتهم       " حسم"حركة  
علـى محمـود    / والنضمامه لها علم من أعضائها المتهمين       " سعيد"محمد عطية حركى  

  " .سمعه"، محمود عطا على متولى حركى " مايو"إبراهيم حركىمحمد 
تـضمنت لقـاءات تثقيفيـة    دورات  وأضاف بإعداد أعضاء الجماعة فكريا بعقد       

لترسيخ قناعتهم بشرعية ما ينفذوه من عمليات عدائية، وحركيا باتخاذ أسـماء حركيـة         
، خشية الرصـد    " متليجرا"صل اآلمن بين أعضائها عبر برامج محادثات مشفرة         اوالتو

 ؛ وعـسكريا بتلقـى عناصـرها تـدريبات     - حسين-األمنى، حيث اتخذ اسما حركيا   
ودورات على كيفية استخدام األسلحة النارية وتركيبها، وذلك بأراٍض زراعيـة نائيـة             
بمحافظة الدقهلية ؛ وأن هذه المجموعات قد اتخذت مقرات تنظيميـة لعقـد لقـاءاتهم                

ولتخزين وإخفاء األسلحة النارية والذخائر فيها ومالذًا آمنًا لها ذكر          ودوراتهم التدريبية   
وأضاف باعتماد أعضاء   . من بينها حانوتًا كائنًا بشارع عودة بشربين بمحافظة الدقهلية        

أحمد رزق محمـد عطيـة مـن        / المجموعات تلك فى تمويلها على ما أمدها به المتهم        
لحة وذخائر، ودراجات نارية ، وهواتـف  ، وأسال قدرت بنحو اثنى عشر ألف جنيه    أمو

  .خلوية 
أحمـد  /  قد جرى تعرفـه بـالمتهم   ٢٠١٧وأبان تفصيالً لذلك أنه فى مطلع عام        

، وفـى إطـار   خـوان رزق ؛ إذ التقاه خالل نشاط تربوى نظمته إحدى أسر جماعة اإل   
عليه قتل  ة أخرى، فطرح    رة التى ارتكبتها المجموعة آنفة البيان التقاه م       يالعمليات العدائ 

 بمـا سـبق وأن تـوافر لديـه مـن            - أى المتهم    -ه  أأحمد حسين، فأنب  / المجنى عليه 
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ن التحاقه بمجموعة العمل النوعى األولى، فرصـداه بمقـر عملـه            امعلومات بشأنه إب  
المنصورة، ووقفا على مواقيت غـدوه      بمحافظة  البمركز شربين وبمنزله القريب لمبنى      

جيئة وذهابا، فعقدا العزم علـى قتلـه، وانتهيـا إلـى            ها  كلورواحه ، والطرق التى يس    
 التى تقلـه بقيـادة أحـد    - ربع نقل حمراء اللون-استهدافه حال عبور سيارة الشرطة  

 إذا سـيرغم قائـدها      - مطبا صناعيا مقاربا لقرية بداوية     -أفراد الشرطة ببقعة حدداها     
/ م فعلتهم، وقـسم المـتهم  على تهدئة السرعة بذلك الموضع، وأعد خطة للهرب بعد تما 

أحمد رزق محمد عطية أدوارهما بأن كلفه بقيادة دراجة نارية أمده بها ليتولى قيادتهـا               
 بقتل المجنى عليه ببندقيته اآللية التـى        - أى المتهم أحمد رزق      -على أن يضطلع هو     

 ٢٠١٧ مساء يوم الثالث والعشرين من رمـضان لعـام           دبرها سلفًا ؛ وكاتفاقهما تقابال    
أحمد رزق محمد عطية حامالً     / بمنطقة شربين ، فقاد الدراجة النارية ومن خلفه المتهم        

بندقية آلية، واتجها نحو كوبرى توريل الموصل لمدينـة المنـصورة عبـر الطريـق               
الشرقى، وكمنا للمجنى عليه منذ الثامنة والنصف مساء وحتى التاسعة مساء، ومـا أن              

قد تلثما، وانطلقا خلف سيارته التى كان يقودهـا فـرد           الح أمام ناظريهما حتى لحقاه و     
شرطة حتى قرية بداوى، وإذ صعد المطب الصناعى وهدئ السرعة حـاذ بالدراجـة              
قيادته يمين السيارة حيث يجلس الضابط بجوار قائدها، فاقترب منها حتـى فـصلتهما              

ق محمـد  أحمـد رز / عنها مسافة تقارب النصف متر من الخلف، وإذ ذاك أبرز المتهم      
عطية سالحه وأطلق عدة أعيرة نارية صوب الضابط، فاتجه قائـد الـسيارة يـسارا،               

أحمد رزق محمد عطية جلسته بأن صار فى        / فسارع بالدراحة حتى سبقه، فغير المتهم     
مواجهة السيارة ، ثم أمطرها بوابل من الرصاص، قاصدين قتل المجنى عليـه ومـن               

 فرارا سالكين دروبا زراعية قادتهم لقطعـة أرض         معه، وما أن أتما جرمهما حتى الذا      
  .مغطاة بالحشائش أخفيا فيها أداة فعلتهم، وعاد كل منهما لمسكنه 

ليف مجموعتـه المـسلحة     ك وكت ٢٠١٧وأضاف أنه فى غضون  أغسطس عام        
أحمـد  / بتنفيذ عملية عدائية خارج محافظة الدقهلية لتشتيت قوات األمن، التقى المـتهم           

 اختيارهما على ارتكاب واقعة بمدينة دمياط الجديـدة لقربهـا        وقعية، و رزق محمد عط  
بهاء أبو الخير، بمقر عمله بقوات      /  لذلك رصدا المجنى عليه    نفاذًامن محل سكنهما ، و    

األمن المركزى، وبمسكنه بالمدينة التى استهدفاها، ووقفا على مواقيت غدوه ورواحه ،            
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ه ، وانتهيا إلى استهدافه حـال       لتفعقدا العزم على ق   ها جيئة وذهابا ،     كلوالطرق التى يس  
 التى تقله بقيادة أحد أفراد الشرطة ببقعة حدداها         - بيضاء اللون    -عبور سيارة الشرطة  

 خطة جرمهما، وكيفية هربهما، وقـسما األدوار     ا فى المنطقة المواجهة لمسكنه؛ وأعد     -
أحمد رزق محمد عطيـة     /  المتهم ؛ بأن يضطلع بقيادة دراجة نارية أمده بها       .فيما بينهما 

 على أن يـضطلع     - دربه على استخدامه بأرٍض فضاء       -ليتولى قيادتها حامالً مسدسا     
دبرهـا سـلفًا؛ ويقتالنـه       بحمل بندقيتـه اآلليـة التـى         - أى المتهم أحمد رزق      -هو

  .بسالحيهما
 عند مدخل قرية أبو غالـب بمدينـة     ١٩/٨/٢٠١٧وكاتفاقهما تقابال صبيحة يوم     

أحمد رزق محمد عطيـة  / ياط، فقاد الدراجة النارية حامالً مسدسه ومن خلفه المتهم        دم
ـ حامالً بندقيته، واتجها أسفل منزل المجنى عليه بدمياط الجديدة، إال أنـه قـد انتابته       ا م

حالة من القلق وخشى افتضاح أمرهما، فهرع إلى قرينه وطلب منه الفرار، فلباه وفـرا          
ا فيها سالحيهما ، واتفقا على معاودة الكـرة    ألرٍض زراعية أخفي  دربا أوصلهما   سالكين  

 ى، بـذات الموضـع الـذ      ٢٠/٨/٢٠١٧فى اليوم التالى، وكاتفاقهما تقابال صبيحة يوم        
تقابال به فى اليوم السابق، واتجها لمسكن المجنى عليه فوصاله نحو الـساعة الـسابعة             

أحمد رزق محمد   / ى أمطره المتهم  ا له وما أن استقل سيارته حت      نفكمصف صباحا،   والن
أن قائد السيارة قد ابتعد بها للخلف، فـتمكن      عطية بوابل من الرصاص قاصدا قتله، إال      

 هـو اآلخـر     - أى المتهم    -المجنى عليه من النزول منها وبادله إطالق النيران، فقام          
لـسيارة،  بإطالق نيران مسدسه صوبه حتى تمكنا من الفرار بعد أن أحدثا إصابة قائد ا             

  . كل إلى مسكنه راعية أخفيا فيها سالحيهما وتفرقوسلكا طريقًا قادهما ألرض ز
 ، وكتكليف مجموعته المـسلحة  ٢٠١٧وأنهى أنه فى غضون شهر ديسمبر لعام    

أحمد رزق محمد عطيـة بـالقرب      / بتنفيذ عملية عدائية بمدينة المنصورة، التقى المتهم      
 ضياء عطية، بمحـل خدمتـه األمنيـة أمـام           /من جامعة المنصورة ، ورصدا اللواء     

الجامعة، وبمسكنه الكائن بشارع الزراعيين، ووقفا علـى مواقيـت غـدوه ورواحـه،          
والطرق التى يسلكها جيئة وذهابا، فعقدا العزم على قتله، وانتهيا إلى اسـتهدافه حـال               

د  التى تقلـه بقيـادة أحـد أفـرا        - طراز بيجو خضراء اللون      -عبور سيارة الشرطة    
أحمـد  /  وقسم المـتهم - كوبرى يقطع الشارع المؤدى لمسكنه -الشرطة ببقعة حدداها   
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المجنـى  على محمود برصد سـيارة      / رزق محمد عطية أدوارهم بأن يضطلع المتهم        
محمد المتولى بقيـادة دراجـة      /  الجريمة، ويضطلع المتهم   عليه ببقعة قريبة من مسرح    

 - أى المتهم أحمد رزق      - مسدسا على أن يقوم هو     نارية أمده بها ليتولى قيادتها حامالً     
/ بحمل بندقيته اآللية التى دبرها سلفًا، ويقتالنه بسالحيهما، علـى أن يكـون المـتهم                

ا حامالً حقيبة معبأة بمواد لإلسـعافات       ممحمود عطا بانتظارهما ببقعة أخرى قريبة منه      
الً دراجة نارية أمـده بهـا        ومستق -أحمد رزق وسلمه إياها     /  دبرها المتهم    -األولية  
  .أيضا 

 ٩/١/٢٠١٨أحمد رزق محمـد عطيـة عـصر يـوم           / وكاتفاقهم تقابل والمتهم  
بمنطقة شربين، فقاد الدراجة النارية حامالً مسدسه ومن خلفه قرينـه حـامالً بندقيتـه،     

محمود عطا فى طريقهما صوب المجنى عليه، فاستقل رفقتهما إلـى أن            / وقابال المتهم 
على محمود قـد اتجـه صـوب        / ق المنصورة شربين  فى حين كان المتهم       نزل بطري 

ـ              هـو   نكوبرى طلخا، ووصل إلى وجهته نحو الساعة الثانية والنصف مـساء، وكم
أحمد رزق للمجنى عليه نحو ساعة ونصف الساعة حتـى وردهمـا اتـصال        / تهمموال

سـيارته حتـى    على محمود الذى أخبرهما خالله بقرب مجيئه، وما أن أبصرا           / المتهم
أحمـد رزق صـوب     /  ذاك أطلق المتهم   مينها بمسافة تقدر بنحو متر، وإذ     حاذاها من ي  

المجنى عليه أربع طلقات قاصدا قتله، إال أن البندقية أصابها عطل حـال دون إطـالق         
مزيد من الطلقات ، ففرا من مسرح جرمهم، وأخفيا سالحيهما بالحانوت التنظيمى آنف             

  .البيان 
بالتحقيقات، " سمعة/ حركى"محمود عطا على المتولى خطاب    /لمتهم   أقر ا  - ٢١

التى تتولى تنفيذ عمليات عدائية ضد أفـراد        " حسم" وحركة   خوانبانضمامه لجماعة اإل  
  .الشرطة، وتلقيه لذلك تدريبات عسكرية على استخدام األسلحة النارية 

 خـالل    مـن  ٢٠١٥ فـى عـام      خوانوأبان تفصيالً لذلك بانضمامه لجماعة اإل     
انتظامه فى إحدى أسرها التابعة لمركز شربين محافظة الدقهليـة بـدعوة مـن أحـد                

مصطفى رمضان عبد اللطيف؛ فالقت تلك الدعوة قبـوالً لديـه، وقـد             / أعضائها هو 
رمضان عبد اللطيف، وقد    / انخرط لذلك تباعا فى أنشطتها التى ترأسها عضو الجماعة        

، وعلى محمود محمـود إبـراهيم       " حسين/ حركى"لى  محمد متو / من  علم من أعضائها كالً     
  " .مايو/ حركى "جعيبة
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وأضاف بأنه على إثر قناعته بضرورة قتال أفراد الشرطة انتقاما مـنهم لفـض              
محمـد  / بدعوى من عضوى الجماعـة    " حسم"تجمهرى رابعة والنهضة؛ انضم لحركة      

 شهرى  ن فى غضو  "مايو/ حركى"وعلى محمود إبراهيم جعيبة   " حسين/ حركى  "متولى  
 بغرض تنفيذ العمليات النوعية التـى تـستهدف قتـل ضـباط             ٢٠١٧أكتوبر ونوفمبر   

سعيد / الشرطة؛ فالقت تلك الدعوى قبوالً لديه، وقد علم من أعضائها من يدعى حركى            
  .الذى تولى إصدار التكليفات له، كما علم بتواجد أحد أعضائها خارج البالد 

محمد / وكة تحصل على هاتف محمول من المدع      وفى إطار انضمامه لتلك الحر    
" تليجـرام "هم باستخدام برنامج المحادثـات    نلتسهيل التواصل بي  " حسين/ حركى"متولى  

كما تلقى تدريبا من محمـد متـولى        . سمعة/ سعيد اسما حركيا هو   / واختار له حركى    
دادا لتولى   على قيادة الدراجات البخارية استع     ٢٠١٧فى أوائل ديسمبر    " حسين/ حركى"

ط الشرطة، عالوة على تلقيه تـدريبين       ابقيادتها حال تنفيذهم  أية عملية عدائية ضد ض        
 بـأرض  ٢٠١٧مبر على فك وتركيب واستخدام األسلحة النارية فـى منتـصف ديـس          

ابتداء بتدريبه علـى اسـتخدام      " حسين/ حركى"اضطلع محمد متولى   زراعية نائية؛ إذ  
تدريبه تباعا تدريبه على استخدام بندقيـة آليـة فـى           سعيد  / مسدس ، ثم تولى حركى      

  .حضور األول 
سـعيد  /  من حركى٢٠١٨وأضاف بأنه قد تلقى تكليفًا فى التاسع من شهر يناير          

على مقربة من مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية       " حسين/ حركى"بلقائه ومحمد متولى    
قيبة ظهر داكنـة اللـون ودراجـة        لتنفيذ إحدى العمليات العدائية بها، وسلماه حينها ح       

بخارية غير التى يستقالنها، وكلفاه بانتظارهما، فنفذ ما كلف به حتى عـادا إليـه بعـد      
  " .ة أمن الدقهليةيريالضابط بمد"اء الدين عطية يض/ استهداف اللواء 

 بانضمامه لجماعة   - بالتحقيقات -بالل محمدين محمد أحمد     /  أقر المتهم    - ٢٢
والتـى  " رباكنهاك واإل مجموعات اإل " ته إلحدى مجموعاتها المسماة   يو ، وعض  خواناإل

قاط نظام الحكـم، وباضـطالعه      سإتتولى تنفيذ عمليات تخريبية للمرافق العامة بهدف        
وبعض أعضاء مجموعته بتخريب خطوط توصيل المياه الممتدة بقرية بـساط التابعـة             

 بنطـاق   اار للبـضائع مـار    لمركز شربين محافظة الدقهلية، وبالشروع فى تعطيل قط       
مركز شربين، وبالشروع فى تخريب سيارتين بمرآب محكمة شربين ، وبرصد إحـدى   

ـ    حدأادى بمركز شربين تمهيدا لتفجير      شركات الغاز الكائنة بقرية اله     از ـ خطـوط الغ
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محمود اليمانى سيارتى شرطة بـالحى األول بمدينـة دميـاط           / وبتخريبه والمتهم  بها،
  .الجديدة 

ية، وانتظامـه   إخوان لنشأته بأسرة    خوانن تفصيالً لذلك بانضمامه لجماعة اإل     وأبا
عرفه لذلك بأعضاء الجماعـة كـل   بإحدى أسرها ، ومشاركته فى أنشطتها المختلفة، وت      

 محمود هاشم ، أحمد مطاوع ، وأحمد زيادة ، السيد سـراج، باإلضـافة لـشقيقه    :من  
اعة المختلفة ومنها تجمهرهم بميـدان      عمر محمدين محمد، ومشاركته بتجمهرات الجم     

اإلنهاك  "ةرابعة العدوية، وبعضويته إلحدى المجموعات التابعة لجماعة اإلخواة المسما        
 والتى تتولى تنفيذ أعمال تخريبية للمرافق العامة وافتعال األزمات إلسقاط           -" واإلرباك

 -سئوليتها وضمت   أيمن دويدار م  /  والتى تولى عضو الجماعة    -نظام الحكم فى البالد     
 محمد حورية، محمد صفوت، محمد أحمد العسقالنى، ماجد شـنن، فـضل             -خالفهما  

  .السعيد، محمد المتولى ووالده، شريف هويدى 
وإن تلك المجموعة اتخذت من مسكنى المتهمين أيمن دويدار، وشريف هويـدى            

  . التخريبية  مقرين تنظيميين لعقد لقاءاتهم وإعداد مخططاتهم-بقرية بساط بشربين 
عته بتنفيذ عـدة    وأنه فى إطار انضمامه لتلك المجموعة اضطلع وأعضاء مجمو        

 إذا غدا رفقة المتهمين أيمن دويدار وشريف        ٢٠١٤م فى مطلع عام     عمليات كانت أوله  
 إلى أرض زراعية بنطاق قرية البساط بمركـز         - مستقلين دراجته البخارية     -هويدى  

اسورة حديدية تستخدم للرى مستخدمين فى ذلك فأس        شربين ، هنالك خرب األخيرين م     
  .أيمن دويدار / حديدى حمله المتهم

وأنه بعد قرابة شهر من عمليتهم السابقة خططوا إلى تعطيل قطار بضائع قـادم              
لمنصورة فى اتجاه مدينة دمياط مرورا بمركز شربين وذلك بوضـع جـسم          امن مدينة   

انقالبـه، ووزعـوا األدوار فيمـا بيـنهم         صلب بخط سيره أعلى القضبان ليؤدى إلى        
 لمخططهم التقى المتهمين محمـد المتـولى ووالـده بـالطريق          نفاذًاكاتفاقهم المسبق، و  

 "لـة جمن"ان بحوزة األخيرين جـسم حديـدى   السريع بالقرب من مركز شربين حيث ك   
  .م وضعه المتهم محمد المتولى بالمكان المتفق عليه، إال أنهم أخفقوا فى تحقيق مراده

وأنه بعد قرابة شهر أيضا من العملية السابقة خطط وأعضاء مجموعته لتخريب            
سيارتين اعتادتا التوقف بمرآب محكمة شربين وذلك بإضرام النار  فيهما ردا على مـا           

 عليـه   التى تنزل بالمتظاهرين المضبوطين هناك، ووقـع االختيـار        " األحكام الظالمة   " أسماه
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 لمخططهم أمدهم المتهم أيمـن دويـدار بمـواد معجلـة            نفاذًا، و ماجد للتنفيذ   / والمتهم
وقصدا  إلى مبتغاهم ، إال أن تواجد سيارات وأفراد بمحيط المحكمـة             " بنزين"لالشتعال

وأنه بعد مـا يقـرب مـن    . هدفتين حال دون إتمام جريمتهما    تسرتين الم ثم رواح السيا  
ريف هويدى، محمد المتـولى إلـى       ثالثة أسابيع من العملية السابقة قصد والمتهمين ش       

إحدى مواسير الغاز الخاصة بشركة غاز مصر بمركز شـربين فـى محاولـة مـنهم              
  .لتفجيرها، إال أن إفتقادهم ألداة للتنفيذ حال دون اتمامهم جريمتهم 

وأنه علم بعقد أعضاء مجموعته النية على استهداف ضـابط شـرطة بمباحـث      
عه بالقبض على عدد من أعضاء جماعـة         الضطال -مركز شربين يدعى أحمد حسين      

ا أبـصره " بندقية خرطوش " سالح نارى    وذلك باستخدام    - وفض تجمهراتهم    خواناإل
حوزة المتهم أيمن دويدار، وأنه علم أيضا بسبق رصد المتهم محمـد صـفوت لـذات                

  .أيمن دويدار، وأنه علم الحقًا بمقتل الضابط المذكور / الضابط بتكليف من المتهم
محمـود اليمـانى    /  جمعته عالقة بعضو الجماعـة       ٢٠١٤ه فى نهاية عام     وأن

بالمدينة الجامعية بمدينة دمياط الجديدة، ومن ثم اتفاقهما على تخريب سيارتى شـرطة             
متوقفتين بورشة إلصالح السيارات بالحى األول بمدينة دمياط الجديدة وذلك ردا علـى             

هـا   زجاجة مآل  ا التفاقهما أعد  نفاذًامعة، و فض قوات الشرطة للمظاهرات الطالبية بالجا     
وقصدا إلى حيث السيارتين فجرا سـاكبين تلـك المـادة    " بنزين"بمادة معجلة لالشتعال  

  .عليهما مضرمين النيران فيهما ثم الذا بالفرار 
  " .حركى سمير األزهرى" رشاد محمد الشامى السيد سمير /  أقر المتهم - ٢٣
"  وعضويته بثالث مجموعـات لهـا أسـماها        خوانماعة اإل  بانضمامه لج  -بالتحقيقات  

والتى تهدف جميعا إلى إسـقاط      " لواء الثورة "ورابعة أسماها " مجموعات العمل النوعى    
نظام الحكم الحالى للدولة بارتكاب عمليات عدائيـة قبـل رجـال الجـيش والـشرطة        

عتـصامى رابعـة    والقضاء انتقاما وثأرا لدماء من أسماهم شهداء ثورة يناير وفـض ا           
العدوية والنهضة،  واشتراكه فى غالبية الفاعليات التى نظمتها الجماعة بمحـل إقامتـه      
وخارجه، واشتراكه فى العديد من األعمال العدائيـة التـى اضـطلع أعـضاء تلـك                

ت العامة والشرطية ، وتلقيـه  آ فى اتيانها قبل بعض المنش    - التى ضمته    -المجموعات  
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صد واألمن الشخصى والتأصيل الـشرعى، وحيازتـه أسـلحة          دورات تدريبية فى الر   
  .نارية وذخائرها 

 منذ الـصغر وانتمائـه ألشـبال        خوانن تفصيالً لذلك بانضمامه لجماعة اإل     باأو
الـسيد كـشك،    / الجماعة وانتظامه بعدد من أسرها كان مـسئولها عـضو الجماعـة           
وشـقيقه مـسعد    والنضمامه هذا وقف على أعضاء الجماعة كل من أحمد الجـوهرى            

الجوهرى، ومحمود عزام ، عمرو عبد ربه، عمرو عصام ، حسين العطار، وأنه فـى               
 - قـسم العقيـدة والفلـسفة        - التحق بكلية أصول الدين والدعوة       ٢٠٠٦غضون عام   

بجامعة األزهر بالمنصورة إذا انتظم بأسر الجماعة بالجامعة ، وتدرج فيها من محـب              
 يناير وتنفيـذًا للتكليفـات      ٢٥ وفى أعقاب ثورة     ٢٠١١د ، وفى غضون  عام       يإلى مؤ 

 والتى نقلها له مـسئول أسـرته حينهـا عـضو         -الصادرة من مكتب إرشاد الجماعة      
 بالنزول إلى مختلف الميادين للتجمهر والمطالبة بإسقاط النظام         - محمد بدر    -الجماعة  

وأضـاف  القائم حينها شارك فى العديد من التجمهرات فـى محافظـة المنـصورة ،               
أحمـد  /  للتكليف الصادر له من مسئول أسرته حينها عضو الجماعـة نفاذًا -بمشاركته  

 بتجمهرات الجماعة برابعة العدوية وميدان النهضة رفقة أعضاء فيهـا وقـف            -فتحى  
منهم على كل من حاتم رمزى، وأنس ممدوح  شوقى محمد، عمر زكريا عبد الحميـد                

نصور، عصام دالل،  السيد كشك وفـى غـضون          سيد أحمد، إبراهيم الكاتب، هانى م     
 بالعديد من   -أحمد فتحى   /  كتكليف عضو الجماعة     - شارك   ٢٠١٣شهر سبتمبر لعام    

 محـل إقامتـه     ححقتـه فبـار   تظاهرات الجماعة األمر الذى حدا بالجهات األمنية لمال       
محمد طـه، وأنـه ولتكليفـات       / خر بمدينة المنصورة رفقة عضو الجماعة     آمستأجرا  

والتى " لجان العمليات النوعية  " تم تشكيل ما سمى،      خوانت من قيادات جماعة اإل    صدر
تعمل فى إطار من التخفى وتضطلع بتنفيذ أعمال عدائية ضد قوات ومنشآت الـشرطة              

  .والمنشآت العامة وذلك بغرض إسقاط مؤسسات الدولة
/  جرى اتصال أعقبه لقاء بينه وعضو الجماعـة ٢٠١٣وفى غضون أواخر عام   

 التقى فيـه عـضوى      - مسئول الجماعة بمحل إقامته بقرية محل الدمنة         -عصام دالل 
 بتكليف صادر لـه مـن   -معاذ جمال وأحمد فوزى وكلف ثالثتهم من األول        / الجماعة

ـ   /  بلقاء قيادى الجماعة-مكتب الجماعة بالمحافظة   ا وعادل إمام فـامتثلوا، هنالـك التق
عادل إمام بتشكيل مجموعـات     /ن، وكلفوا من    أحمد الفى وأحمد أمي   / عضوى الجماعة   



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠١٨ سنة یونیة ٢٠ فى )تابع( ١٣٩ العدد – الوقائع المصریة

 

١١١

مقسمة إلى قسمين األول يضطلع أعضاؤه بحمل ألعاب نارية لتأمين أعضاء الجماعـة             
المشاركين فى التظاهرات باالعتداء على معترضيها من األجهزة األمنية أو غيرهـا ،             

همـة   تكـون م   - والذى أسماه مجموعات اإلرباك واإلنهاك االقتـصادى         -أما الثانى   
أعضاؤه حرق أبراج ومحوالت الكهرباء إلحداث شـلل اقتـصادى بالدولـة وصـوالً         

أحمـد األلفـى    /  لتلك التكليفات انضم وعضو الجماعـة      نفاذًاإلسقاط مؤسساتها، وأنه    
/ إلحدى المجموعات المكلفة بتأمين تظاهرات الجماعة فى حين أنضم أعضاء الجماعة          

راهيم الكاتب إلى إحدى مجموعات اإلربـاك       أحمد فوزى ومعاذ جمال وأحمد أمين وإب      
 ألغراض الجماعـة    نفاذًا -واإلنهاك تلك، وفى إطار انضمام األخيرين لتلك المجموعة         

 شاركهم التخطيط لحرق إحدى محوالت الكهرباء بقرية سالمون بمدينة المنصورة ،            -
 وقـصدوا  - جراكن بنزين - لذلك المخطط أعدوا حاويات مواد معجلة لالشتعال    نفاذًاو

مستقلين دراجتين ناريتين إلى محول الكهرباء المشار إليه سـلفًا بيـد أنـه حـال دون         
  .بلوغهم إياه مرور إحدى سيارات الشرطة بالقرب منهم 

 لتكليفـه مـن عـضو       نفاذًا و ٢٠١٤وأضاف أنه فى غضون شهر فبراير لعام        
 -  أعضاء الجماعـة  ألحد- تسلّمه منه  - جنيه   ٤٠٠٠٠عادل إمام سلّم مبلغ     / الجماعة

 بمحل إقامته بحى السيدة زينب بمحافظة القـاهرة وقـف الحقًـا    -لم يقف على هويته   
ت  إلمـداد أعـضاء مجموعـا   - شماريخ  - على الغرض منه وهو شراء ألعاب نارية      

  .تأمين التظاهرات بها
 بعـدما  -ىرضا دسوق/ ة دعى من عضو الجماع ٢٠١٤وفى غضون أواخر عام   

مؤسسات الدولة بغرض إسـقاطها     يل الشرعى للعمليات العدائية ضد      تناوال فكرة التأص  
 فقبـل وضـمته     - بمحافظة السويس    -نضمام إلحدى مجموعات العمل النوعى       لإل -

عبـد الـرحمن عبـد البـارى     ، " حركى ميمى"مصطفى حراجى   / وأعضاء الجماعة   
ـ   " حركى نجيب "، عادل يوسف  " حركى بودى " ولى األخيـر مـسئولية تلـك       حيـث ت
، وفى إطار انضمامه هذا اضطلع وأعضاء مجموعته بتنفيذ عمليات عدائيـة            مجموعةال

بجوار خط سكة حديـدى بمنطقـة العوايـد         - فجروها   -ذكر منها زرع عبوة صوتية      
 بجوار سيارة متوقفـة بمـرآب   -فجروها-بمحافظة السويس، وكذا زرع عبوة صوتية     

لى تنفيذهم عمليـات عدائيـة      بمنطقة اإليمان بالسويس، ووقف من أعضاء مجموعته ع       
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أخرى كإضرام النيران بسيارتين األولـى ميكروبـاص بمنطقـة الـصباح بالـسويس        
  .واألخرى خاصة بالشرطة بمنطقة الموشى بالسويس 

عمـر  /  دعى من عـضو الجماعـة        ٢٠١٣وأنه فى غضون شهر مارس لعام       
  ضـمته  - فقبـل    - لمجموعة عمل نوعى     لالنضمام" حركى عماد "زكريا عبد الحميد    

، عبـد   "  إسـالم "حركى  " حركى معتز " ، عمر " حركى سيد "محمد   /أعضاء الجماعة و
حيث تولى األخير مسئوليتها، وفى إطار انضمامه       " حركى محمود "الرحمن سيد أحمد،    

 كما أمدهم عـضو المجموعـة       ،" سعيد"سما حركيا، هو  التلك المجموعة إخطار لنفسه     
بندقية آلية ومـسدس مـن       - بجزء منه    -تاعوا   فإب ٥٠٠٠٠بمبلغ  " حركى سيد " محمد

إحدى تجار األسلحة بقرية ديم الشلت تمهيدا إلعداد أعضاء المجموعة لتنفيذ العمليـات             
العدائية فى إطار تحقيق أغراض الجماعة وأضاف أنه فى عضون شـهر مـايو لعـام      

ن على تكوي " حركى محمود "عبد الرحمن سيد أحمد     /  وقف من عضو الجماعة      ٢٠١٧
تهـدف لتحقيـق    " لواء الثورة " لمجموعات عمل نوعى متقدمة أسماها       خوانجماعة اإل 

ذات أغراض الجماعة بذات وسائلها وأضاف إليها استهداف األشـخاص مـن رمـوز        
الدولة ومسئوليها بعمليات قتل باألسلحة الناريـة والعبـوات الناسـفة ، فـدعاه األول               

 ذلك قبوله وجـرى انـضمامه لمجموعـة         لإلنضمام إلى أحد تلك المجموعات ، فالقى      
، محمـد   " حركى عماد "عمر زكريا عبد الحميد     /  أعضاء الجماعة    - خالفه   -ضمت  

حركـى  " ، عبد الرحمن سيد أحمد " إسالم"، حركى   " حركى معتز "، عمر   " حركى سيد "
وتولى األخير مسئولية تلك المجموعة إذ جرى تلقيه التكليفـات مـن أعـضاء     " محمود

عبـر تطبيـق    " شـيفا "، الحركـى    " مبروك" الحركى   -" حركى عبد العزيز  "الجماعة  
  " .تليجرام"المحادثات المؤمنة 

 دورات التأصـيل  توأضاف بإعداد عناصر تلك المجموعة فكريا حيـث عقـد         
الشرعى لترسيخ قناعتهم بشرعية ما ينفذوه من عمليات عدائية ، وحركيا باتخاذ أسماء             

" تليجـرام "أعضائها عبر برامج محادثات مـشفرة مثـل         حركية والتواصل اآلمن بين     
، " تـرو كربـت  "، وبرامج لتشفير الملفات والمعلومات وتلقى التكليفات منها ،       " الين"و

وعسكريا بحضورهم دورات فى األمن الشخصى وكشف التعقب من الجهات األمنيـة            
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 القائمين علـى   وكذا رصد المنشآت واألشخاص المراد استهدافها بعمليات عدائية ، وأن         
  " .بالل"س ، وحركى أن"دريسهم بتلك الدورات هما حركى ت

راتهـم  ووأن هذه المجموعة اتخذت العديد من المقرات التنظيمية لعقد لقاءاتهم ود  
التدريبية ، وذكر منها وحدة سكنية ببلدة أم الروضا بمحافظة دمياط ، وغرفـة بحـى                

  .ينة جمصة الجامعة بمدينة المنصورة ، ووحدة سكنية بمد
كما اعتمدت مجموعة العمل النوعى تلك فى تمويلهـا علـى أمـوال ومقـرات        

  " .عبد العزيز"حركى / تنظيمية وفرها وأمدهم بها عضو الجماعة 
 تكليفات متتاليـة    - وباقى أعضائها    - تلقى   ةلتلك المجموع وفى إطار إنضمامه    

/ لها من عـضو الجماعـة        كان أو  -" تليجرام"ثات  د عبر برنامج المحا   -من مسئوليها   
 فـى إطـار   - عمليات عدائية قبلها ذبرصد أية أهداف تصلح لتنفي   " عبد العزيز 'حركى  

عبد الرحمن سـيد    /  لذلك التكليف نقل عضو الجماعة       نفاذًا و -تحقيق أهداف الجماعة    
 عن اإلعـداد لترحيـل بعـض        - لمصدر التكليف    -معلومات  " حركى محمود "أحمد  

خالد عـسكر والمحكـوم     /  وعلى رأسهم من يدعى      - خوانة اإل  من جماع  -المتهمين  
إلى سجنى وادى النطرون وبرج العـرب وذلـك         عليهم باإلعدام من سجن المنصورة      

تمهيدا الستهداف مأمورية الترحيل بعملية عدائية ومن ثم تهريب المتهمـين ، وعليـه              
يد أحمد سـيارة    عمر زكريا عبد الحميد ، عبد الرحمن س       / استأجر عضوى المجموعة    

ها وأمدا بنتيجة الرصـد الحركـى       اوتتبعا خط سير إحدى سيارات الترحيالت ورصد      
، كما كلف هو من األخير بجمع وتأكيد المعلومات         " ماتليجر"عبر برنامج   " عبد العزيز "

 لذات التكليف تواصـل مـع شـقيقة أحـد           نفاذًاالواردة عن مأمورية الترحيل تلك ، و      
 المزمع ترحيلهم ووقف منها على حقيقة وجـوده         -ة لديه سلفا     والمعلوم -المسجونين  

بسجن المنصورة واعتزام ترحيله وآخرين ، ثم أمد مصدر التكليف بمـا جمعـه مـن                
علـى  " عبد العزيـز  "المعلومات وقفوا من الحركى     معلومات ، إال أنه ولعدم اكتمال بعض        

  .رفض قيادات الجماعة تنفيذ تلك العملية 
 -" تليجـرام " عبر برنـامج  - الثانى فصدر ألعضاء المجموعة أما عن التكليف  

برصد خط سير إحـدى سـيارات التـرحيالت         " مبروك"حركى  / من عضو الجماعة    
 باإلعدام من سجن الزقـازيق إلـى سـجن          محكوم عليه المزمع إقاللها أحد المتهمين ال    
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فيـذه ذلـك    عمر زكريا عبد الحميـد بتن     / العقرب بالقاهرة ، وعلم من عضو الجماعة        
التكليف إذ استأجر سيارة انتقل بها لموقع خط سير سيارة الترحيالت ورصده ثم أمـد               

  .مصدر التكليف بما جمعه عنها من معلومات 
عمـر زكريـا عبـد      / وعن التكليف األخير قرر بوقوفه من عضو المجموعة         

جماعة عبد الرحمن سيد أحمد على تلقيه من عضو ال        / الحميد بتلقيه وعضو المجموعة     
 -ومضمونه رصد خط سير المستشار حسن فريد        " تليجرام"عبر برنامج   " شيفا"حركى  

 ذهابا لمقر عمله بالمحكمة الكائنة بمعهد أمناء الشرطة وإيابا          -رئيس محكمة الجنايات    
بتنفيذهما ذلك التكليف ورفع نتـائج الرصـد        منه  منه تمهيدا الستهدافه وقتله ، كما علم        

  .يف ذاته تلك لمصدر التكل
عمـر  / وأنهى بأنه فى أعقاب ذلك التكليف األخير علم بضبط عضو المجموعة        

 وذخـائر بمـسكنه     - بندقيتين آليتـين     -إخفاءه أسلحة نارية    بزكريا عبد الحميد وكذا     
عبد الرحمن سيد أحمد للتحصل عليها وإخفاءها ومـن         / فتواصل مع عضو المجموعة     

 بمـسقط  - دون علمه بمحتواها    -اها بمسكن شقيقه     منه وأخف  - أى المتهم    -ثم تسلمها   
  .رأسه بقرية محل الدمنة 

 - ماجد   - كاتساال   -نادر  "ثروت شعبان ربيع رحيم حركى      /  أقر المتهم    - ٢٤
 وعـضويته   خـوان  بإنضمامه لجماعـة اإل    - بالتحقيقات   -"  إسماعيل -موالى محند   

ولى تنفيذ عمليات عدائية ضد     التى تت " حركة حسم "بإحدى مجموعاتها المسلحة المسماة     
القضاة وأفراد الجيش والشرطة والمنشآت العامة ؛ بغرض إسقاط الدولة ، وتلقيه فـى              
إطار ذلك تدريبات عسكرية فى كنفها ، وتمويله إياها بإمدادها بمواد مفرقعة وأسـلحة              
وذخائر ، وبما جمعه من معلومات بشأن رصده وغيره مـن أعـضائها لـبعض مـن         

ولة والقضاة وأفراد الجيش والشرطة والمنشآت العامة ، وقتله وآخرين مـن            قيادات الد 
/ ى ، والشروع فى قتل مجندى الشرطة      عصام صبرى المتول  / أعضائها لمجند الشرطة    

محمود جمال محمد ، إبراهيم عبد الفتاح محمد ، وشريف الجارحى حافظ ، وحيازتـه               
  .وإحرازه لمواد مفرقعة وألسلحة نارية وذخائرها 

هـرات  مجوأبان تفصيالً لذلك أنه فى أعقاب الثالثين من يونيو قد شارك فـى ت             
ـ  بميدان رابعة العدوية وبتظاهراتها التى أعقبت فضه بن      خوانجماعة اإل  اق محافظـة  ط

 لمجموعات تتولى استهداف قيادات الدولة والقـضاة        خوانالفيوم ، ولتأسيس جماعة اإل    
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ة بعمليات عدائية وصوال إلشـاعة الفوضـى        وقوات الجيش والشرطة والمنشآت العام    
نفيـذًا ألغـراض الجماعـة ؛       بغرض إسقاط الدولة ؛ ولقناعته بذلك وضرورة القتال ت        

 المـسلحة والمـسماة     خـوان  إلحدى مجموعات جماعة اإل    ٢٠١٥نتصف عام   انضم بم 
معـاذ  / اق محافظتى الفيوم وبنى سويف ، تولى مسؤوليتها المـتهم           طبن" حسم"حركة  

، " تيتـو "، والحركـى    " عـادل إمـام   "، الحركى   " بيتر"وان مرسى حركى    جابر رض 
أحمد جمال على عبـد المحـسن حركـى    / نضمامه لها علم من أعضائها المتهمين  وال

، عبد اهللا عوض عبد القوى معـوض       " عمر"، سامح محمد جمعة حسين حركى       " هيما"
ع ـمد عبـد الـسمي  ، أح" محمد محمود"، أحمد محمد كامل سعيد حركى  " عمر"حركى  

، " حمـزة "، محمود عبيد محمد عبيـد حركـى         " سالم"عبد الفتاح عبد الرازق حركى      
، " مـاركو " الواحـد حركـى      مصطفى جمعة حسين بيومى ، عمر أبو بكر محمد عبد         

، محمود أحمد محمد عبد المنعم حركى       " ناصر"التواب محمد أبو بكر حركى      محمد عبد 
، أحمد جابر حسن جـابر  "صابر" عبد البارى حركى  ، عمار ياسر عبد التواب    " عاصم"

، "مـاجيكو "اب حـسين عبـد الغنـى حركـى          ، عالء الدين عبد التو    " طاهر"حركى  
 هشام مازن ، وائل ، سعيد ، أحمد ، ماجد ، خالد ، وليد ، شوقى ، فهد ،                    ،والحركيين  

  ، رائـد ، سـمير ، مـراد ،   رأفت ، على ، حسن ، سامح ، بركـات ، آدم ، نـاجح   
  .والمستر

وأضاف بإعداد أعضاء الجماعة فكريا بعقد دورات تـضمنت لقـاءات تثقيفيـة           
لترسيخ قناعتهم بشرعية ما ينفذوه من عمليات عدائية ؛ وحركيا باتخاذ أسماء حركيـة              

، " التليجـرام ، والثيرمـا    "والتواصل اآلمن بين أعضائها عبر برامج محادثات مشفرة         
 نادر ، كاتساال ، ماجـد ، مـوالى          -خذ أسماء حركية    الرصد األمنى ، حيث ات     خشية

ا بتلقى عناصرها تدريبات ودورات على كيفية اسـتخدام   ؛ وعسكري-محند ، إسماعيل    
                األسلحة النارية وتركيبها ، وتصنيع المواد المفرقعة ؛ وفى إطار ذلـك حـضر لقـاء

، " ناصـر "رى حركى   عمار ياسر عبد التواب عبد البا     /  وكل من المتهم     هتنظيميا جمع 
، حيث درب على كيفية استخدام األسـلحة الناريـة     " آدم"، والحركى   " ناجح"والحركى  

  .اآللية تفكيكًا وتركيبا 
وأن هذه المجموعات قد اتخذت مقرات تنظيمية كمالذ آمن لها ولعقـد لقـاءاتهم        

ة والـذخائر فيهـا     التنظيمية ودوراتهم التدريبية وإخفاء المواد المفرقعة واألسلحة الناري       
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ة الفيوم ؛ األولى بقرية مناشى الخطيـب  ظذكر من بينها وحدتين سكنيتين كائنتين بمحاف     
  .ة ظقرية بجيج بذات المحافواألخرى بقرية سنوفر ، وكذلك أرضا زراعية كائنة ب

لـى مـا أمـدها بـه        وأضاف باعتماد أعضاء المجموعات تلك فى تمويلهـا ع        
، أحمد جمال على عبـد المحـسن        " بيتر"مرسى حركى   معاذ جابر رضوان    / المتهمين
، محمد عبد التواب محمد أبو      " عمر"، سامح محمد جمعة حسين حركى       " هيما"حركى  

مراد من مواد مفرقعة وأسلحة وذخائر ، ومـا وفـره           ، والحركى   " ناصر"بكر حركى   
مـن  " رائد"، الحركى   " فهد"، الحركى   " ناجح"مصطفى أبو بكر، والحركى     / المتهمون

مقرات تنظيمية، عالوة على ما أمدها هو به من مواد مفرقعة ؛ ومعلومات برصد مـا                
  .هو مزمع استهدافه 

 ، وفى إطار تنفيـذ العمليـات        ٢٠١٧وأضاف أنه فى غضون شهر يونيو لعام        
العدائية التى ارتكبتها الجماعة والتى تستهدف قتل أفراد الـشرطة تحقيقًـا ألغـراض              

" بيتـر "معاذ جابر رضوان مرسـى حركـى        / لدولة ؛ وضع المتهم     الجماعة بإسقاط ا  
مخططًا الستهداف سيارات الشرطة المارة بالطريق الرابط بين قريتى إطـسا وكيمـان      

مراد ، وهشام الطريق المـذكور ،  / بمحافظة الفيوم ؛ وكتكليفه عاين المتهم والحركيان  
 يسهل الهرب من خاللها حال      فوقفوا على وجود منزل مهجور به يتقدم منطقة زراعية        

 بذلك مكلفهم ؛ والذى أعد خطة تنفيذ جرمهم؛ فقسم أدوارهـم بـأن     فأنبأواتمام التنفيذ ،    
أحمد جمال علـى    / م يضطلع المتهم    ثتكون نقطة االلتقاء هى المسكن المهجور ، ومن         

برصد طريق الواقعة فـى اتجاهـه نحـو قريـة اطـسا ،       " هيما"عبد المحسن حركى    
برصده فـى  " ماجيكو" المتهم عالء الدين عبد التواب حسين عبد الغنى حركى     ويضطلع

نـسحاب  خالد برصد بقعـة اال  / اتجاهه اآلخر صوب قرية كيمان ، ويضطلع الحركى         
هشام ، مراد ، وحسن بإصابة هدفهم بأسلحتهم اآلليـة ؛           / على أن يضطلع الحركيون     

تقائهم ؛ وكمنـوا لقـوات الـشرطة    عدوا عدتهم ، وتوجهوا صوب بقعة ال  أوعلى األثر   
يال الخيبة ؛ فما زاد     ذمساء يرقبون مجيئها ؛ إال أنها لم تأت ؛ فعادوا أدراجهم يجرون أ            

إال تـصميما علـى ارتكـاب       " بيتـر "معاذ جابر رضوان مرسى حركى      / ذلك المتهم   
ـ     / فعلتهم؛ فأعاد تقسيم أدوارهم، بأن يضطلع المتهمان         ى محمود عبيد محمد عبيد حرك

برصـد طريـق الواقعـة فـى        " هيما"، أحمد جمال على عبد المحسن حركى        " حمزة"
برصـد  " ماجيكو"اتجاهيه ، ويضطلع عالء الدين عبد التواب حسين عبد الغنى حركى            
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هـشام ،  /  والحركيـان  - أى المتهم معاذ جابر -ة االنسحاب على أن يضطلع هو   عبق
تهم آنفة البيان ؛ وكاتفاقهم إعادة الكـرة      طه بقتل أفراد الشرطة المزمع مرورهم بأسلح      و

مـراد وإذ وصـلوا   / ذاهبين نحو مسرح بغيهم؛ معدين أسلحتهم التى دبرها الحركـى         
انه نحو ساعتين ، إال أن مسعاهم قد خاب أيضا ؛ إذ            يلوجهتهم وكمنوا لهدفهم المزمع إت    

 معلـوم ، وأعـاد      أرجأ مكلفهم التنفيذ لميقات   فلم تعبر قوات الشرطة مسرح الواقعة ؛        
محمود عبيد محمد عبيـد     /  والمتهمان   - أى المتهم    -تقسيم األدوار ؛ بأن يضطلع هو       

" حـسن "، والحركـى    " عاصم"، محمود أحمد محمد عبد المنعم حركى        " حمزة"حركى  
، " هيما"بمهمة التنفيذ، على أن يضطلع المتهمان أحمد جمال علي عبد المحسن حركى             

 -مراد بسالح نـارى  / لرصد ؛ وكتكليف مسؤوله أمده الحركى     والحركى خالد بمهام ا   
مصطفى جمعة حسين بيـومى ،  /  ، فاحتفظ به صباح يوم الواقعة لدى المتهم       -هيكلر  

محمود أحمد محمد   / وفى المساء عاد إليه مسترجعا سالحه ، وهرع إلى مسكن المتهم            
سامح محمـد جمعـة   / لمتهم مستقالً دراجة نارية أمده بها ا    " عاصم"عبد المنعم حركى    

، وتوجها صوب بقعة التقائهم المحددة سلفًا ، فوجد قرنائه قابعين           " عمر"حسين حركى   
بالمسكن المهجور ، فتفرقوا كامنين لهدفهم وفق المخطط الموضـوع سـلفًا ؛ وإذ ذاك               

ه مكلفه بأن قوات الشرطة فى طريقها لمسرح الواقعة ، وبمضى نحو ساعة الحـت          أأنب
ن فـصلتهم  أهم مارة فى االتجاه المؤدى لقرية إطسا ؛ ومـا  ي للشرطة أمام ناظر   سيارة

محمود عبيد محمد عبيـد  /  المتهمان  اتقدر بنحو عشرين مترا حتى أمطره     عنها مسافة   
بوابـل مـن األعيـرة    " عاصم"، محمود أحمد محمد عبد المنعم حركى  " حمزة"حركى  

 السيارة حركتها حتى صارت فى مواجهـة        النارية قاصدين قتل من بداخلها ، فواصلت      
 بإطالق وابل من األعيرة النارية      - أي المتهم    -المنزل الكامنين به ؛ وهنا اضطلع هو        

 حتى تمكن قرينـاه مـن الفـرار ؛          - قاصدا إزهاق أرواح مستقليها      -صوب السيارة   
 أن قُتـل    فانسحبا عبر البقعة الزراعية الكائنة خلف المسكن ، ولحقهما مهـروالً بعـد            

، محمود جمال محمد  / ى عليهم   نصيب المج أعصام صبرى المتولى ، و    / المجنى عليه   
 الجارحى حـافظ ؛ وإذ فـروا أخفـوا أسـلحتهم            فإبراهيم عبد الفتاح محمد ، وشري     

وأضاف أنه فى غضون شـهر      . وا لمساكنهم   دبالمنطقة الزراعية سالفة الوصف ، وعا     
؛ " بيتـر  "معاذ جابر رضوان مرسـى حركـى      / تهم   ؛ وكتكليف الم   ٢٠١٧يونيو لعام   
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أحمد جمال علـى عبـد المحـسن حركـى     / اضطلع باستالم عبوة مفرقعة من المتهم      
  " .ماركو" بكر محمد عبد الواحد حركى وعمر أب/ ، وأمد بها المتهم "هيما"

 ، وفى إطار تنفيـذ مخطـط        ٢٠١٧ضون شهر أكتوبر لعام     غوأضاف أنه فى    
/ ، اضطلع هو والمـتهم      " تيتو"شآت العامة ، وكتكليف الحركى      الجماعة باستهداف المن  

ناجح ، وآدم بتفجير برج     / والحركيان  " حركى ناصر "محمد عبد التواب محمد أبو بكر       
للكهرباء كائن بالطريق الدائرى فى مدخل نحو قرية إطـسا ؛ بـأن توجهـوا صـوبه               

   .رهاافجووضعوا إلى جواره عبوة مفرقعة ، إال أن طارئا حال دون ان
 وفـى إطـار تنفيـذ مخطـط         ٢٠١٧وأضاف أنه فى غضون شهر أبريل لعام        

ـ معاذ جـابر ر   / الجماعة بالنيل من قيادات الدولة ، وكتكليف المتهم          وان مرسـى   ض
/ والمتوفى" هيما"عبد المحسن حركى    أحمد جمال علي    / ، كلف المتهمين    " بيتر"حركى  

وم لتحديد بقعـة صـالحة لـزرع عبـوة     ماجد زايد بمعاينة طريق طامية بمحافظة الفي     
مفرقعة بها تستهدف ركب وزير التموين المزمع مروره عبرها ، إال أنهما قـد ضـال                

أحمد محمـد  / طريق إيجاد تلك البقعة ، فُألغى التنفيذ ، وفى ذات اإلطار علم أن المتهم  
، قد جمع معلومات حـول محـافظ بنـى سـويف            " محمد محمود "كامل سعيد حركى    

، " بيتـر "معاذ جابر رمضان مرسى حركى      / كن التى يرتادها ، وأمد بها المتهم        واألما
  .وذلك تمهيدا الستهدافه 

وأضاف أنه فى إطار مخطط الجماعة الرامى إلى استهداف أفـراد الـشرطة ،              
معاذ جـابر رضـوان     /  كتكليف المتهم    - ٢٠١٧ضون شهر مايو لعام     غاضطلع في   

ن حركـى   أحمد جمال على عبـد المحـس      / متهمين   بتكليف ال  -" بيتر"مرسى حركى   
ماجـد  / ، والمتوفى   " ماجيكو"، عالء الدين عبد التواب حسين عبد الغنى حركى          "هيما"

زايد بزرع عبوة مفرقعة بطريق العزب بالفيوم ، وذلك استهدافًا لكمين أمنـى سـيمر               
/ م بها الحركـى      أمده -عليه ، فانتقلوا لبقعة عاينوها سلفًا ووضعوا بها عبوة مفرقعة           

   .رهاا إال أن طارئا حال دون انفج-عادل إمام 
أحمد جمال علـى عبـد المحـسن        / وأضاف أنه كتكليفاته ؛ اضطلع المتهمون       

 برصـد  ٢٠١٧وائل وشوقى فى غـضون فبرايـر لعـام    / ، الحركيان   " هيما"حركى  
سيارتين لضابطى شرطة حال مرورهما بمركز الفيوم ، وفى غـضون أبريـل لعـام               
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برصد ضـابط   " محمد محمود "أحمد محمد كامل سعيد حركى      /  اضطلع المتهم    ٢٠١٧
يق مركز ناصر بمحافظة بنى سـويف       نى بطر مبقطاع األمن الوطنى ، وبرصد كمين أ      

/ ، الحركيان " عمر"لقوى معوض حركى    عبد اهللا عوض عبد ا    / كما اضطلع المتهمون    
صحة النفسية بمحافظة المنوفية ،     فهد ، والمستر برصد ارتكاز أمنى بجوار مستشفى ال        

  .تمهيدا الستهدافه ، فأمد مكلفه بما آلت إليه وقائع الرصد تلك 
 هو والحركى حسن برصـد      ٢٠١٦وأنهى أنه اضطلع فى غضون ديسمبر لعام        

معلومات حول أحد أفراد الشرطة يعمل بمركز شرطة الفيوم ، وذلك تمهيدا السـتهدافه         
عة المقبوض عليهم ، وأمد مكلفه بما آل إليـه الرصـد ،             بدعوى تعذيبه ألعضاء الجما   

ـ حـسين    سامح محمد جمعة  / وفى ذات اإلطار اضطلع هو والمتهم        " عمـر "ركى ـح
برصد بقعة بمحافظة أسيوط تمهيدا لزرع عبوة مفرقعة بها تستهدف سيارة شرطة مـن     

  .المزمع مرورها بها 
عمـر المـصرى ،     "ى   جمعة حسين بيومى حرك    د سامح محم   أقر المتهم  - ٢٥

 وعضويته بإحـدى    خواننضمامه لجماعة اإل  ا ب - بالتحقيقات   - "جاك ، فداء ، وياسين    
التى تتولى تنفيذ عمليات عدائية ضد القوات       " حركة حسم "مجموعاتها المسلحة المسماة    

المسلحة والشرطة والمنشآت العامة ؛ بغرض إسقاط الدولة ، وتلقيه فـى إطـار ذلـك           
فى كنفها ، وتمويله إياها بنقله إليها مواد مفرقعة وأسـلحة وذخـائر             تدريبات عسكرية   

 .بية ، وحيازته ألسلحة نارية وذخائرها إرهاوذلك بقصد استخدامها فى ارتكاب جرائم 
 لمجموعات  خوان ، ولتأسيس جماعة اإل    ٢٠١٦ عام   نوأبان تفصيالً لذلك أنه فى غضو     

جـيش والـشرطة والمنـشآت العامـة        مسلحة تتولى استهداف قيادات الدولة وقوات ال      
بعمليات عدائية وصوالً إلشاعة الفوضى بغرض إسقاط الدولة ؛ انضم إلحـدى تلـك              

بنطاق محافظتى الفيوم وأسيوط ، تولى مسؤوليتها       " حسم"المجموعات والمسماة بحركة    
ثـروت  / نضمامه لها علم من أعضائها المتهمين بيتر ، فريد ، وتيتو ، وال/ الحركيون  

، أحمد عبد السميع عبـد الفتـاح        " شعبان ، وكتساال  "ى  ـه حرك ـع رحيم ـان ربي شعب
، " أحمـد "، عمار ياسر عبد التواب عبد البـارى حركـى           " سالم"عبد الرازق حركى    

 مصطفى جمعة حسين بيومى ، عمر أبو بكر محمد ، محمد عبد التواب أبـو بكـر ، محمـد                   
 .حكيم ، صالح ، وشريف : يين مصطفى قرنى ، وأحمد على أحمد محمود ، والحرك
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وأضاف بإعداد أعضاء الجماعة فكريا بعقد دورات تضمنت لقاءات تثقيفيـة لترسـيخ             
قناعتهم بشرعية ما ينفذوه من عمليات عدائيـة ؛ وحركيـا باتخـاذ أسـماء حركيـة                 

، " التليجـرام ، والثيرمـا    "والتواصل اآلمن بين أعضائها عبر برامج محادثات مشفرة         
 عمر المصرى ، جـاك ، فـداء ،          -صد األمنى ، حيث اتخذ أسماء حركية        خشية الر 
 ؛ وعسكريا بتلقى عناصرها تدريبات ودورات على كيفية استخدام األسـلحة            -وياسين  

 هالنارية وتركيبها ، وتصنيع المواد المفرقعة ؛ وفى إطار ذلك حضر لقاء تنظيميا جمع             
فريد على كيفيـة    / ربهم خالله الحركى    حكيم ، وصالح ، حيث د     / وكل من الحركيين    

  .استخدام األسلحة النارية اآللية تفكيكًا وتركيبا 
عقـد لقـاءاتهم   وأن هذه المجموعات قد اتخذت مقرات تنظيمية كمالذ آمن لها ول     

 التدريبية وإخفاء المواد المفرقعة واألسلحة النارية والـذخائر فيهـا           التنظيمية ودوراتهم 
سكنية كائنة بمحافظة أسيوط بالقرب من محطة قطـارات الـسكك        ذكر من بينها وحدة     

  .الحديدية ، ومنزلين ، وقطعة أرض كائنين بمحافظة الفيوم 
وأضاف باعتماد أعضاء المجموعات تلك فى تمويلهـا علـى مـا أمـدها بـه                

ـ     " بيتر"سى حركى   معاذ جابر رضوان مر   / المتهمون    رحـيم   ع، ثروت شـعبان ربي
عماد من مواد مفرقعة وأسلحة وذخـائر ، ومـا   / والحركى  " الشعبان ، وكتسا  "حركى  

، أحمد عبـد الـسميع      " بيتر"ابر رضوان مرسى حركى     ـمعاذ ج / أمدها به المتهمون    
 / ، والحركى تيتو من أموال ، وما وفره المتهمـون         " سالم"عبد الفتاح عبد الرازق حركى      

 عبد الفتاح عبـد الـرازق   ، أحمد عبد السميع  " بيتر"معاذ جابر رضوان مرسى حركى      
عالوة علـى مـا   ، ، ومصطفى جمعة حسين بيومى من مقرات تنظيمية      " سالم"حركى  

وال ومقرات تنظيمية ومواد مفرقعة وأسـلحة ناريـة ومعلومـات           مأمدها به هو من أ    
  .برصد ما هو مزمع استهدافه 

ـ   ٢٠١٧  عام وأضاف أنه فى غضون    ى  ، وفى إطار تنفيذ العمليات العدائيـة الت
ارتكبتها الجماعة والتى تستهدف قتل أفراد الشرطة تحقيقًا ألغراض الجماعة بإسـقاط            

أحمد عبد السميع عبـد الفتـاح عبـد الـرازق     / الدولة ؛ وكتكليفه ، اضطلع المتهمان      
برصـد إحـدى    " أحمـد "، وعمار ياسر عبد التواب عبد البارى حركى         " سالم"حركى  

ة األزهر بمحافظة أسيوط تمهيـدا السـتهدافها        سيارات الشرطة المرتكزة بمحيط جامع    
معـاذ جـابر    / على مواعيد غدوها ورواحهـا ، وكتكليـف المـتهم           بعبوة مفرقعة ، فوقفا     
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أحمد عبد الـسميع  /  هو والمتهمان - أى المتهم - اضطلع   رضوان مرسى حركى بيتر ؛    
ـ "، ثروت شعبان ربيـع رحيمـة حركـى          " سالم"عبد الفتاح عبد الرازق حركى       " عبانش

 فأنبأوا بذلك مكلفهم والذى أعـد خطـة تنفيـذ           بتحديد بقعة إلخفاء العبوة المفرقعة بها ،      
ثـروت شـعبان   / جرمهم ، مقسما أدوارهم ، ممدا إياهم بعبوات مفرقعة نقلها المـتهم      

ـ للمقر التنظيمى الكائن بمحافظة أ   " شعبان"ربيع رحيمة حركى     يوط ، وعلـى األثـر   س
، وعمـار   " سـالم "حمد عبد السميع عبد الفتاح عبد الرازق حركـى          أ/ توجه المتهمان   

لبقعة التنفيذ المحـددة سـلفًا ، واضـعين       " أحمد" ياسر عبد التواب عبد البارى حركى       
 ؛ فما زادهـم ذلـك إال إصـرارا    رهااالعبوة بها ، إال أن عطالً أصابها حال دون انفج      

أحمـد  /  والمـتهم - أي المتهم  - هو    اضطلع على ارتكاب جرمهم ، فأعادوا الكرة بأن      
بزرع العبوة المفرقعة ببقعة التنفيـذ      " سالم" عبد السميع عبد الفتاح عبد الرازق حركى        

د سيارة  صعمار ياسر عبد التواب عبد البارى بمهمة ر       / آنفة البيان ، واضطلع المتهم      
 فهمـا بتفجيـر   ه بذلك ،ينيرق أوما أن الحت أمام ناظريه حتى أنب      الشرطة المستهدفة ،    

ال أن عطل أصاب العبـوة حـال دون     العبوة قاصدين قتل من بداخل السيارة المارة ، إ        
   . رهاانفجا

أضاف أنه فى غضون ذات العام ؛ اضطلع باستالم عبوات مفرقعـة وأسـلحة     و
، وكتكليفـه أخفاهـا    " شـعبان "ثروت شعبان ربيع رحيمة حركى      / وذخائر من المتهم    
  . بمحافظة الفيوم - أى المتهم -ى وفره بالمقر التنظيمى الذ

 وفى إطار تنفيـذ مخطـط       ٢٠١٧وأضاف أنه فى غضون شهر أغسطس لعام        
معاذ جـابر رضـوان مرسـى       / الجماعة بالنيل من قيادات الدولة ، وكتكليف المتهم         

أحمد عبد السميع عبد الفتاح عبد الرازق حركـى  / ، اضطلع هو والمتهم     " بيتر"حركى  
 - أسيوط لتحديد بقعة صالحة لـزرع عبـوة مفرقعـة             بمحافظة نة طريق بمعاي" سالم"

ط المزمع مروره عبرهـا متجهـا     و بها تستهدف ركب محافظ أسي     -أمدهما بها مكلفهم    
ـ       حـال  هصوب دير درنكة ، إال أن مغادرة المحافظ لذلك الدير فور وصـولهم لمحيط

ربيع رحيمة أنبأه بأنه قـد      ثروت شعبان   / وأضاف أن المتهم    . دون تمام تنفيذ جرمهم     
نفذ واقعة قتل أحد مجندى الشرطة عبر استهداف سيارة استقلها وآخـرين مـن أفـراد     

             ـ  الشرطة بمحافظة الفيوم ، وأنه قد رآه صباح ذلك اليوم وقد حاز بمسكنه سالح ا ا ناري
  " .هيكلر"
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ـ     يمأحمد عبد الس  / المتهم  أن  وأنهى   ـ أع عبد الفتاح عبد الرازق قد أنب ه قـد  ه بأن
عمار ياسر عبد التواب عبد البـارى برصـد إحـدى سـيارات        / اضطلع هو والمتهم    

الشرطة التى تتولى نقل وترحيل المتهمين ؛ إال أنه ارتأى العدول عن استهدافها خـشية       
  .م بداخلها ه المقبوض عليخوانوجود أى من أعضاء جماعة اإل

" هيمـا ، عـادل    حركـى   "أحمد جمال على عبد المحـسن       /  أقر المتهم    - ٢٦
 وعـضويته إلحـدى مجموعاتهـا المـسلحة         خواننضمامه لجماعة اإل  ا ب -بالتحقيقات  

والتى تضطلع بتنفيذ عمليات عدائية ضد الـشرطة        " مجموعات العمل النوعى  "المسماة  
، " نقالب العـسكرى بـاال "وأفراد القوات المسلحة والقضاة وصوال إلى إسقاط ما أسماه       

ل الشرعى ألغراض تلك المجموعـات وكـذا فـى كيفيـة            وبتلقيه دورات فى التأصي   
ا أعلى الطريق الدائرى فيما تـولى بـاقى    ينمسلحة النارية ، وبرصده قوالً أ     استخدام األ 

 . مجند شرطة وإصابة أربعة آخرين من أفراده قتل أفراد مجموعته
نتظامه بإحدى أسرها فـى      وا خواننضمامه إلى جماعة اإل   اوأبان تفصيالً لذلك ب   

نضمامه علم من أعـضائها عبـد الناصـر         وال" نقالب العسكرى باال" سماه  أقاب ما   أع
بو عمـر  أتوفيقية وعلوانى ومحمود عبد الرحيم ومحمد حسين من ترسا وعيد طه من ال  

ية ، وبمشاركته فى تجمهرات الجماعة فى ذلك الوقت ، وأنـه آنـذاك              من عزبة الحلفا  
تتـولى  " مجموعات العمل النوعى  "يت  ت سم ااضطلع أعضاء الجماعة بتشكيل مجموع    

صـوالً  تنفيذ عمليات عدائية ضد النظام القائم وأفراده من القوات المسلحة والـشرطة و     
عبـد الناصـر   / عوة مـن  نضامه لبعض تلك المجموعات بد   اإلسقاط النظام القائم ، وب    

نضمامه علم من أعضائها محسن الحركى مـازن ، ومحمـود الحركـى             علوانى ، وال  
 ، وسـيد    ةوأحمد رمضان الحركي عبـود    ، وأحمد عبد السميع الحركى فارس       صالح  

الحركي عيد ، والحركي رأفت ، والحركي سيد ، والحركي وليد ، وسـعيد المـصري      
، والحركى حمزة وأبو أنس الحركى الماجيكو والحركى عادل ، ومحمد           الحركي سعيد   

ى سـامح والحركـى     ، والحركى حسن والحرك   ) قرنى وعلي (مصطفى قرنى الحركى    
عمر والحركى شوقى والحركى وليد ، وماجد الحركى أبو علـي ، والحركـى حـسن      
والحركى النمر والحركى حمزة والحركى هشام والحركى طـه والحركـى رمـضان             

  .والحركى مراد 
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ثروت شـعبان رحـيم    /  مسئولية إحدى مجموعات العمل النوعى بقيادة        هوبتولي
 ، وبوقوفه مـن األخيـر       - التابع له تلك المجموعة       مسئول الخط  -الحركى إسماعيل   

والتى تعتبر بمثابة تطور لمجموعات العمـل       " حسم"على تبعية تلك المجموعات لحركة      
النوعى والتى يضطلع برئاستها قياديو الجماعة خارج البالد وتضم أعضاءها بالـداخل            

عض اآلخر  منقسمين إلى مجموعات يختص بعضها برصد األهداف فى حين يختص الب          
بتنفيذ العمليات العدائية قبل تلك األهداف ، وأن تلك الحركة تضم قـسمين األول هـو                

 بيانات أعضاء مجموعات العمل النوعى والثـانى هـو بنـك            ع جمي يحوىواألرشيف  
عـضاء  أاألهداف ويحوى جميع المعلومات الالزمة عن األهداف التى رصدت من قبل          

تكليف من القيادة العامة لمسئول الوحدة ومنـه إلـى        نها ال المجموعات والتى يصدر بشأ   
  .نفيذ  لمسئولى المجموعات المختصة بالتمسئول الخط والذى بدوره ينقل التكليف

وأضاف بإعداد عناصر تلك المجموعات فكريـا بتلقـيهم دورات وحـضورهم            
م لقاءات تثقيفية لترسيخ قناعتهم بشرعية ما ينفذوه من عمليـات عدائيـة ، وبإعـداده              

حركيا باتخاذ أسماء حركية للتواصل اآلمن فيما بين أعضائها عبر برامج المحادثـات             
ى الرصد األمنى ألعـضاء المجموعـات ، وبإعـدادهم        فاآلمنة التليجرام والثيريما لتال   

عسكريا بتلقيهم تدريبات ودورات فى كيفية استخدام األسلحة النارية وأوضاع الرمايـة            
عها وكيفية زراعتها ذكر منها دورات فى كيفيـة فـك           ي وتصن وإعداد العبوات المفرقعة  

وتركيب واستعمال األسلحة تلقى إحداها من الحركى تامر حضرها والحركى محـسن            
والحركى مصطفى ، وأخرى تلقاها من الحركى عثمـان حـضرها والحركـى عيـد               

" الحركـى إسـماعيل   "والحركى سيد ، ودورتين تلقاهما من المتهم ثروت شعبان رحيم           
 دورتـين مـن   - والحركى عمـر  -حضرها والحركى وليد والحركى شوقى، وبتلقيه    

الحركى مجد األولى فى فك وتركيب السالح النارى والثانية فى زرع وتفجير العبوات             
المفرقعة ، كما تلقى والحركى حسن دورتين فى إطار إعـدادهما بـدنيا وذلـك مـن                 

  .الحركى مراد 
 -" الحركى إسـماعيل "لمتهم ثروت شعبان رحيم  كتكليف ا  -وأنه اضطلع الحقا    

بتدريب كل من الحركى علي والحركى سامح على كيفية فك وتركيب األسلحة الناريـة         
  .وأوضاع السالح 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠١٨ سنة یونیة ٢٠ فى )تابع( ١٣٩ العدد – الوقائع المصریة

 

١٢٤

وأن تلك المجموعة اعتمدت فى تمويلها على ما أمدها به المتهم ثروت شـعبان              
 .عبد الرحيم من أموال وأسلحة وذخائر ومفرقعات 

نضمامه لتلك المجموعات اضـطلع بتنفيـذ التكليفـات         اى إطار   وأضاف أنه وف  
الصادرة إليه ، ولذلك وكتكليف المتهم ثروت شعبان عبد الرحيم نقل عبوتين مفرقعتين             
من نقطة ميتة إلى أرض فضاء بجوار منزله ثم سلمهم للحركـى ماجـد الـذى قـام                  

جامعية بنات ، كما تـولى      بتخزينهما بمنزله الكائن بقرية كيمان فارس بجوار المدينة ال        
من الحركـى النمـر ،   ) رشاش هكلر(والحركى حسن تسلم دراجة نارية وسالح نارى   

كما نقل بندقية آلية من منزل الحركى ماجد إلى أرض فضاء بجوار منزله ثـم سـلمها         
ـ     ـ تسلم والحركى حس   -عقب ذلك للحركى حسن ، وأنه        ان ـن من المتهم ثروت شعب

 جوالين أبيضين يحويان بندقيتين آليتـين ورشـاش هكلـر إذا     - كتكليفه   -عبد الرحيم   
ا وبعلمه أن ذلـك الـسالح       والحركى عمر والحركى ماجد تخزينه    تولى الحركى حسن    

 مـن المـتهم      كتكليفـه  -وأنه  . استُخدم فى قتل مجند وإصابة أربعة من أفراد شرطة          
راد شرطة أمد    رصد عدة تمركزات أمنية وخطوط سير أف       -م  ثروت شعبان عبد الرحي   

جماعته بمعلومات عنها تمهيدا لوضع مخططًا للتنفيذ عليهم وأنه كلـف مـن المـتهم                
ثروت شعبان عبد الرحيم باالشتراك مع الحركى ماجد فى رصد أية سـيارة شـرطة               
يتصادف مرورها بطريق طامية ومن ثم زرع عبوة مفرقعة علـى جانـب الطريـق               

 بالـدائرة الكهربائيـة للعبـوة       ليها إال أن عطالً   وتفجيرها فور مرور السيارة لقتل مستق     
  .المفرقعة حال دون إتمام جريمتهم 

ـ     ـن الحركى حم  ـترك والمتهمي ـوأنه اش  ان ـزة والحركى حسن وثروت شعب
 فى استهداف سيارة شرطة بمدخل قرية إطسا ، وأنـه       - كتكليف األخير    -عبد الرحيم   

ـ     لمخطط أعدوه مسبقا وقف يراقب السيارة        نفاذًا  نحاملة أفراد الشرطة فـى حـين كم
 للـسيارة   - ثروت شعبان عبد الرحيم والحركى حمزة والحركـى حـسن            -ن  والمتهم

بمدخل قرية كيمان فارس حاملين بنادق آلية ورشاش هكلر منتظرين مـرور الـسيارة              
ثروت / ن أبصر السيارة حتى بادر بإبالغ المتهم        إمنويين إزهاق روح مستقليها ، وما       

 دوى إطالق   هد الرحيم بمرورها ، وبعد قرابة النصف ساعة تناهى إلى سمع          شعبان عب 
بصر سيارة شرطة زرقاء اللون تقل بعض المجندين المـصابين          أأعيرة نارية وبعقبها    
  .فعلم بنجاح عمليتهم 
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نـضمامه  ا ب - بالتحقيقات   -عمر أبو بكر محمد عبد الواحد       /  أقر المتهم    - ٢٧
 بإحـدى مجموعاتهـا     تههابيـة ، وعـضوي    رغراضها اإل  مع علمه بأ   خوانلجماعة اإل 

التى تتولى تنفيذ أعمال عدائية ضد العـاملين بـالقوات          " حسم"المسلحة المسماة بحركة  
المسلحة والشرطة وممتلكاتهم والمنشآت العامـة بغـرض إسـقاط الدولـة وتعطيـل              

ة بقصد  مؤسساتها ، وتلقيه فى إطار انضمامه لتلك المجموعات دورات تدريبية عسكري          
ب بجمعـه وإمـداده   رهابية ، وارتكابه جريمة من جرائم تمويل اإلإرهاارتكاب جريمة  

اج رصده لعدد من أمناء ومركبات الشرطة السـتهدافهم         تلتلك الجماعة بمعلومات عن ن    
، وتوليه مسؤولية إحدى المجموعات النوعية ببنى سويف ، وحيازته وإحرازه أسـلحة             

  .ها فى أنشطة مخلة باألمن والنظام العام نارية وذخائر بقصد استخدام
 على إثـر وفـاة    ٢٠١٤ منذ عام    خواننضمامه لجماعة اإل  اوأبان تفصيالً لذلك ب   

عبد اهللا فى أحداث فض تجمهر الجماعة برابعة لتوافـق أغـراض الجماعـة              / شقيقه  
الساعية إلسقاط الدولة مع قناعاته ورغبته للثأر من قتلة شقيقه عـن طريـق اسـتخدام     
القوة والعنف المسلح تجاه مؤسسات الدولة وأفرادها ، فأضـحى يـشارك بتجمهـرات           

 ،  ٢٠١٥ضون أبريل من عام     غ اآلخر ، وأنه فى      هالجماعة بمحافظة الفيوم برفقة شقيق    
 خـوان وقف على انضمام شقيقه إلحدى مجموعات العمل النوعى التابعة لجماعـة اإل           

د القوات المسلحة والشرطة وصـوال إلسـقاط        التى تتولى تنفيذ أعمال عدائية قبل أفرا      
نضمام إلى  الدولة ، ولضبط بعض من العناصر المرتبطة باألخير سافر لدولة ماليزيا ال           

  . هناك خوانجماعة اإل
ثـروت  /  م ولعالقة جمعتـه بـالمتهم        ٢٠١٦وأنه فى غضون أكتوبر من عام       

ليجـرام علـى هاتفـه      شعبان عبد الرحيم تواصل معه األخير وكلفه بتحميل تطبيق الت         
للتواصل فيما بينهما ، حيث أرسل إليه عبره آيات قرآنية وأحاديث نبوية عـن فـضل                
الجهاد والمجاهدين بشكل عام ثم دعاه لالنضمام إلحدى مجموعـات العمـل النـوعى              

  .محفزا إياه بالقبول لألخذ بالثأر لشقيقه فقبل 
 -ثـروت   / هم   المـت  - كلفه سـالف الـذكر       ٢٠١٧وفى غضون فبراير عام     

 مسئول  -" تركى العيوطى "بالتواصل من خالل التليجرام مع صاحب المعرف المسمى         
 للترتيب للقائه لضمه إلى إحدى مجموعات العمل النوعى التابعـة           -خط بحركة حسم    

ـ - هو -لحركة حسم ، موضحا أن اسمه        ، فـالتقى  - ١٢٥شـوب  "  التليجـرام ى عل
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، حيث حدثه األخير فى إطـار       " معاذ"ه الحقيقى   باألخير بمنطقة رمسيس وعلم أن اسم     
 جـيش إسـالمى   رهـا ا عن الحركـة باعتب - تحت مسمى دورة الرؤيا -تأهيله فكريا  

سمى هو تحرير المـسجد      وأن هدفها األ   خوانعالمى وأنها الذراع العسكرى لجماعة اإل     
نظمة األقصى ، وأنه من أجل تحقيق هذا الغرض تهدف الجماعة لمحاربة الجيوش واأل            

الحاكمة فى الدول اإلسالمية وإسقاط النظام القائم بمصر وتحرير أعضاء الجماعة مـن          
 بالخارج بدولة   خواناعة اإل  من جم  تالمسجونين ، كما أعلمه بأن الحركة متصلة بقيادا       

 إدارتها ، ولديهم هناك ما يسمى باألرشيف وهو عبارة عن جمـع لكافـة               ا يتولو تركيل
هم وبياناتهم الحقيقية وأسرهم لمتابعتهم وتقـديم  ئاء الحركة وأسماالبيانات الخاصة بأعض 

العون ألسرهم فى حاالت إلقاء القبض عليهم ، وبنهاية اللقاء تتطلع محدثـة للوقـوف               
نضمام للحركة فطلب مهلة من الوقت اسـتغرقت يـومين          على قراره النهائى بشأن اال    

 .نضمام للحركة وانتهت بتأكيده قبول اال
نضمام لحركة حسم وقف على أن هيكلها التنظيمى مقـسم          النه بقبوله ا  وأضاف أ 

لقطاعات بشكل يجعل لكل محافظة قطاع خاص بها له مسئول ، وكل قطـاع يحـوى                
خـط  وحدتين لهما مسئولين وكل وحدة تحوى ثالث خطوط لكل منها مـسئول وكـل               

ت حـسب  ا مسئولها أيضا وتقسم تلـك المجموعـا  مكون من ثالث مجموعات لكل منه     
يع مفرقعات أو تـوفير الـدعم       المهمة المسندة إليها إما تنفيذ عمليات أو رصد أو تصن         

ستى والنقل وتتكون المجموعة الواحدة من ثالثة لخمسة أفراد ال يعلـم أعـضائها           اللوج
تركـى  "بعضهم البعض للحفاظ على أمنيات الجماعـة ، وأردف بإرسـال الحركـى              

جرام ملفات نصية منها صادرة عن كتائب عـز الـدين          إليه عبر برنامج التلي   " العيوطى
القسام بغرض تأهيله حركيا وتدريبه على تأمينه الشخصى وسائل اتـصاله وخطـوط             

  " .شهاب"سيره ، فاتخذ لذلك اسما حركيا 
بالتواصل " تركى العيوطى " كلفه الحركى    ٢٠١٧ضون أبريل   غوأضاف أنه فى    

 مـسئول إحـدى المجموعـات       -" عمر علي " ماجد زايد حركى  / مع المتهم المتوفى    
ـ    لالنضمام إليها وتلق   -بمحافظة الفيوم     برنـامج  رى التكليفات منه ، فتواصل معـه عب

ـ ل، فأع" أبو على للمشويات"التليجرام على معرفة المسمى   ه األخيـر بأنـه سـيتولى    م
 مقاطع مصورة وملفـات عـن فـك    -ه عسكريا ل فى إطار تأهي -مسئوليته وأرسل له    

  .ب المسدسات وكيفية زرع العبوات المفرقعة وتركي
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ماجد برصد سيارة تـرحيالت     /  كلفه المتهم المتوفى     ٢٠١٧وفى عضون مايو    
 الصحراوى عقب خروجها من مديرية أمن بنـى سـويف            الفيوم /بطريق بنى سويف    

متجهة لسجن الفيوم الستهدافها دون أن يذكر له سبب االستهداف ، فانتقل كتكليفه إلـى              
 فأبصر سـيارة    -أول الصحرواى من ناحية الفيوم      . يق المحدد له لرصد السيارة      الطر

وسيارتين ترحيالت فأبلغ نتيجة الرصد لمكلفه فأعلمـه األخيـر بعـدم           " بوكس"شرطة  
  . لقلة اإلمكانيات اتهم على استهدافهمرقد

 م وعلى أثر مقتل مـسئول مجموعتـه         ٢٠١٧فى غضون شهر يونية من عام       
 -" توتـو "تواصل معه عبر برنامج التليجرام صاحب المعرف المـسمى           -ماجد زايد   

لتلقى التكليفات منـه ،     " باسم" وربطه بصاحب المعرف المسمى      -متواجد بدولة تركيا    
 ذلك كلفه األخير بالمشاركة وآخرين فى وضع المخطط الـالزم لتنفيـذ إحـدى               نفاذًاو

يدان ، حيـث   ماجد ز   / قتلة جال الشرطة بدعوى القصاص من    ة ضد ر  يالعمليات النوع 
 لرصد مرور أى سيارة شـرطة وإبالغـه         - الفيوم   -كلفه بالوقوف بالطريق الدائرى     

حتى يتولى هو وآخرين من مجموعة التنفيذ استهدافها ، فانتقل كتكليفه فـى غـضون               
 واشترى خط هاتفى بدون بيانات وهاتف صـغير  .٢٠١٧ رمضان  ١٥ - ٢٠١٧يونية  

 ، فأرسل له األخير مكلفًـا       - كتكليفه من الحركى باسم      -طسا  وتمركز بمدخل مركز إ   
إياه بالرحيل لمغادرة أحد أعضاء التنفيذ ، وفى نهاية رمضان كرر الرصـد ولـم يـر       

بالتواصـل  " A"للعمل معـه  " باسم"شىء وتعذر التنفيذ ، وفى أعقاب ذلك كلفه الحركى   
عات العمـل النـوعى ،      عبر برنامج التليجرام مع صاحب المعرف المسمى فى مجمو        

 إمام وخطيب مـسجد بمنطقـة   -ن تامر أحمد شعبا/ فعلم أن األخير هو المدعو الشيخ    
نـضمامه  ا إمكانيـة اإلفـصاح لـه ب    فامتنع عن التواصل معه لعـدم   -نه  ة لسك رمجاو

  .لمجموعات العمل النوعى لوقوفه على بياناته الحقيقية 
ذ جابر رضوان سـامى حركـى       معا/ وأردف أنه فى أعقاب ذلك أعلمه المتهم        

أنه سيتولى مسئولية مجموعة للعمل النوعى ببنى سويف وأرسل لـه           " تركى العيوطى "
تضمنت تأصيل فكرة القيام بالعمليات النوعية بتأويل       " دورة الرؤيا "دورة فكرية أسماها    

ن اعتدى علـيكم فاعتـدوا عليـه    وإ"، " …إن عاقبتم فعاقبوا   و"آيات من القرآن الكريم     
 وواجب قتاله لرده عن البغى والظلم ، ثـم          ، وكذا بحسب أن النظام القائم باغٍ      " …ثلبم

ال يـذكره   " عبر التليجرام بآخر     ٢٠١٧ضون أغسطس عام    غفى  " تركى"ربطه المدعو   
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ألحقه بمنطقة زراعية بمركز يوسف الصديق تدرب خاللها واثنين ملثمين على           " مسماه
  .استخدام البنادق اآللية 

معـاذ بأعـضاء    /  ربطـه المـتهم      - فى غضون ذات الفتـرة       - وعقب ذلك 
جـرام، فتواصـل   يالمجموعة التى سيتولى مسئوليتها وأمده بمعرفتهم عبر برنـامج التل     

 رأفت ، والحركى مصطفى ، بينما لـم يلتـقِ         / قى باثنين منهم هما الحركى      معهم والت 
 فى  -كليفات ، ثم تلقى     تيمون ولم يصدر لتلك المجموعات ثمة ت      / بثالثهم وهو الحركى    

 معاذ برصد الطريق الـدائرى بـالفيوم        -ا من المتهم     تكليفً - ٢٠١٧عضون أغسطس   
للوقوف على مدى إمكانية استهداف سيارة شـرطة أمامـه ،   " الملكة"جوار قاعة أفراح  

فانتقل للبقعة المحددة وتبين تعذر تنفيذ عملية االستهداف به لصعوبة االنسحاب عقـب             
معاذ باستالم مسدس من شخص أمـده بمعرفـة         / فأعقب ذلك أن كلفه المتهم      التنفيذ ،   

 - طالب بكلية الهندسة جامعة بنـى سـويف          -محمد محمود   / عبر التليجرام المسمى    
على "معاذ بمعرفة آلخر يدعى     / فنفذ ذلك التكليف وتسلم منه المسدس ، ثم أمده المتهم           

بناحية كوبرى رحمـى بقريـة رحمـى        وكلفه بترك المسدس له بمنطقة زراعية       " يار
  .التابعة لمركز الفيوم فنفذ ذلك التكليف أيضا 
معـاذ بـآخر عبـر      /  ربطه المتهم    ٢٠١٧وفى غضون شهر سبتمبر من عام       

 بدنية معه ، فـالتقى األخيـر        ةلتلقى دورة تدريب  " مراد"التليجرام يستخدم معرف باسم     
 - ملثمين غير معلـومين لـه        -ين  بأرض زراعية بناحية مركز إطسا رفقة اثنين آخر       

  .حيث تلقوا تدريبات لرفع اللياقة البدنية 
فه بتولى مسئولية مجموعة أخرى     معاذ ليكل / فى أعقاب ذلك تواصل معه المتهم       

 التليجـرام وهـم   جتهم عبـر برنـام  مكونة من أربعة أفراد أمده بمعرف   حافظة الفيوم   بم
، " إبراهيم"والحركى  "  عبد اهللا خاطر  "، والحركى   " ياسر" "، الحركى " صالح"الحركى  

هم لمرة واحدة لقنهم خاللها تدريبا حركيا عن األمن الشخصى وأمن           ب لذلك التقى    نفاذًاو
وبنهاية شهر سبتمبر مـن عـام       ". عالء"سما حركيا   ان يستخدم آنذاك    االتليفونات ، وك  

أية أهداف شـرطية    ة ديموا بالفيوم لتحديد     يمعاذ برصد مدخل قر   /  كلفه المتهم    ٢٠١٧
 سيارات شرطية تـسير     -يمكن التعدى عليه بمدخل القرية ، فلم يجد أية أهداف فردية            

 يمكن استهدافها ، كما تلقى تكليفا برصد طريـق قريـة العربـى ديمـشقن            -بمفردها  
  .بمركز الفيوم لذات الغرض ولم يلق أيضا أي أهداف منفردة يمكن استهدافها 
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 بالتحقيقـات  -" حـاتم "حركـى  "د رجب محمد محمود     محم/  أقر المتهم    - ٢٨
 وتلقيه فيها تدريبات عسكرية وإحرازه وحيازتـه لألسـلحة     خوانومشاركته لجماعة اإل  

  .النارية والذخيرة 
 عـضو جماعـة   -طـاهر صـالح    / المتوفىرفه على بان تفصيالً لذلك بتع  أو

كـل مـن عبـد اهللا       خير حضرها و   وحضوره للقاءات تربوية دعاه إليها األ      - خواناإل
، الشيخ سيد ، إبراهيم محمد ، رشدى حمدى ثم المدعو طاهر صالح لالنـضمام               أحمد

 ، وأضاف بمشاركته والمتوفى طاهر صالح وسعيد مختـار وحـسن            خوانلجماعة اإل 
/ سيد والسنوسى وعبد الرحمن كمال في تجمهرات رابعة إثر دعوتـه مـن المتـوفى              

 - خالل فض تجمهـرات رابعـة العدويـة    -ير صالح طاهر ، وفى أعقاب وفاة األخ     
/ شارك المتهم تظاهرات الجماعة وتعارف من خاللها على عضو الجماعـة المـدعو              

صالح طاهر تـولى انـضم      / محمد عبد الكريم ، وأضاف أنه فى أعقاب وفاة المدعو           
شعبان عويس وضمت فى عضويتها كل من عبـد اهللا          / ليتها المدعو   وألسرة تولى مسئ  

محمـود  / عو  دتم ضبط الم   ن الشيخ سيد ، إبراهيم محمد ، رشدى حمدى إلى أ          أحمد ، 
  .عويس 

أضاف بتلقيه دورة تدريبية على فك وتركيب السالح النارى بإحـدى المنـاطق             
محمد عبد الكريم   / بشواى محافظة الفيوم دعاه إليها المدعو       أ مزكز   ارية بجو واالصحر

ضاف أنه فى خالل تلك الدورة اتخذ له اسـم          وقف من القائمين عليها المدعو ماهر وأ      و
  " .حاتم"حركى 

عبـد الـرحمن   /  أمده المـدعو     ٢٠١٧ضون شهر أبريل عام     غأضاف أنه فى    
 فـي الـدفاع عـن الـنفس         اكمال والمدعو صالح بسالحين ناريين وذخيرة الستخدامه      
عبد الرحمن كمـال اسـتلم      / فخبأهما في مسكنه وأضاف أنه فى أعقاب ضبط المدعو          

  .صالح السالح من المتهم / لمدعو ا
حيازته لألسلحة النارية والذخيرة ، وأضـاف بمـشاركته تظـاهرات جماعـة        ب

 بنطاق قرية شكشوك مركز أبشواى محافظة الفيوم فى أعقاب فض تجمهـرات    خواناإل
 الـذى  خـوان محمد عبد الكريم عضو جماعة اإل  / رابعة العدوية وتعارفه على المدعو      

ـ  وأضاف بتخوانضمام لجماعة اإلدعى المتهم لالن   ب الـسالح  لقيه دوره فى فك وتركي
/ ة بمحافظـة الفيـوم وأضـاف بإخفـاء المـدعو            يالنارى بإحدى المناطق الصحراو   
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 - أى المـتهم  -وذخائر بمـسكنه  " بندقيتين ناريتين "عبدالرحمن كمال سالحيين ناريين     
  ،  خـوان جماعة اإل ضو  ع -طاهر صالح   / صيال لذلك بتعارفه على المتوفى      فوأبان ت 

وكل من عبد اهللا أحمد ، الـشيخ        وحضوره للقاءات تربوية دعاه إليها األخير حضرها        
لمدعو طـاهر صـالح لالنـضمام لجماعـة       اسيد ، إبراهيم محمد ، رشدى حمدى ثم         

وأضاف بمشاركته والمتوفى طاهر صالح وسـعيد مختـار وحـسن سـيد             ،   خواناإل
صـالح  / تجمهرات رابعة إثر دعوته من المتوفى       والسنوسى وعبد الرحمن كمال فى      

 شـارك   - خالل فض تجمهرات رابعـة العدويـة         -طاهر ، وفى أعقاب وفاة األخير       
ـ / المتهم تظاهرات الجماعة وتعارف من خاللها على عضو الجماعة المدعو            مد ـمح

انـضم ألسـرة    ح طاهر تولى    صال/ عبد الكريم ، أضاف أنه فى أعقاب وفاة المدعو          
، كل من عبد اهللا أحمـد     شعبان عويس وضمت فى عضويتها      /  مسئوليتها المدعو    تولى

 .محمود عويس / الشيخ سيد ، إبراهيم محمد ، رشدى حمدى إلى أن تم ضبط المدعو 
أضاف بتلقيه دورة تدريبية على فك وتركيب السالح النارى بإحـدى المنـاطق             

محمد عبـدالكريم   / ليها المدعو   افظة الفيوم دعاه إ   ة بجوار مركز أبشواى مح    يواالصحر
ووقف من القائمين عليها المدعو ماهر وأضاف أنه فى خالل تلك الدورة اتخذ له اسـم                

  " .حاتم"حركى 
 الـرحمن  عبـد /  أمده المـدعو   ٢٠١٧ضون شهر أبريل عام     غآضاف أنه فى    

ين ناريين وذخيرة الستخدامهم فـى الـدفاع عـن الـنفس       كمال والمدعو صالح بسالح   
عبد الرحمن كمـال اسـتلم      / كنه وأضاف أنه فى أعقاب ضبط المدعو        سا في م  فخبأهم
  .صالح السالح من المتهم / المدعو 

 بحيازتـه  - بالتحقيقـات  -محمود محمد على عبد الـسالم   /  أقر المتهم    - ٢٩
بندقية آلية وكذا ذخائر مما تستخدم على ذات الـسالح          "وإحرازه لسالح نارى مششخن     

  .ى نشاط يخل باألمن العام بقصد استخدامهم ف
طه محمـود   /  المتوفى   خوانبان تفصيالً لذلك ، بمشاركته وعضو جماعة اإل       أو

عبد الحميد بتجمهرات الجماعة بنطاق مركز الشواشنة بمحافظة الفيـوم وعلـى إثـر              
 بقريـة   - ، اتخذا من المزرعة الكائنة       ٢٠١٥المالحقات األمنية لهما فى غضون عام       

.  مالذًا آمنًا لهمـا خـشية ضـبطهما        -وسف الصديق بمحافظة الفيوم     الريان بمنطقة ي  
فهد وأنه فى غضون أكتـوبر  / وأضاف بتعرفه من خالل المتوفى على المسمى حركيا      
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 لذلك أخفاهم بمـسكنه     نفاذًالية وذخائرها لديه و   آ كلفه األخير بإخفاء بندقية      ٢٠١٦لعام  
  .ه ف البيان حتى تمام ضبطآنالكائن بذات العنوان 

 انـضمامه  - بالتحقيقات -حسام عبد العظيم إبراهيم شريف       /  المتهم  أقر - ٣٠
 وإلحدى مجموعاتها المسلحة التى تتولى تنفيذ أعمال عدائية ضـد           خوانإلى جماعة اإل  

  .المنشآت العامة وصوالً إلسقاط الدولة 
 بـدعوة مـن     ٢٠١٤ فى غضون عام     خوانبان تفصيالً بانضمامه لجماعة اإل    أو

حدى أسرها بمركز منوف محافظـة      إه محمد سعيد العضو بالجماعة وبانتظامه ب      صديق
 أعضائها مسئول األسرة صبحى أبو صالح وأعضائها عمرو فتح اهللا          من  م  ِلالمنوفية وع

 فـى تجمهراتهـا   كغنيم وعبد العزيز شعبان البرماوى وياسر صابر مرجـان وشـار     
 تعـرف علـى عـضوى       ٢٠١٥م   عا ةالمناهضة للنظام القائم وفى غضون شهر يوني      

الجماعة أحمد عبد اهللا ومحمد سعد الدمليجى وتحدثا معه وباقى أعضاء أسرته بـشأن               
 تحت مـسمى حـرس الثـورة    خواننتوائهما تكوين مجموعة مسلحة تابعة لجماعة اإل   ا

الهدف منها تنفيذ عمليات عدائية وتخريبية قبل المنـشآت العامـة الحيويـة وتحديـدا               
ء وقطع الطرق العامة إلظهار فشل النظـام القـائم فـى إدارة الـبالد     محوالت الكهربا 

 بإسقاط ما أسماه بالنظام االنقالبى وهـو مـا يـسمى     خوانوتحقيق أغراض جماعة اإل   
بالعمل النوعى ووافقوا جميعهم واتفقوا على تحميل تطبيق التليجـرام للتواصـل فيمـا              

هو أحمد عبد اهللا وأعضائها محمد       مسئول المجموعة    ن فانضم لهم وكا   .بينهم من خالله  
ى وقـد نفـذت تلـك    وسعد المليجى وعمرو فتح اهللا غنيم وعبد العزيز شعبان البرمـا          

ى وطبالوى فى غـضون شـهر   كالمجموعة واقعة قطع طريق الصينية بين قريتى دبر      
 وكلف بمراقبة الطريق وإبالغهم فى حالة وصول قوات الشرطة وتم           ٢٠١٦يناير عام   

 وفـى   .يق خالل تلك الواقعة بواسطة إشعال النيـران بنهـر الطريـق           قطع ذلك الطر  
 أبلغهم عضو الجماعة أحمد عبـد اهللا برصـده أحـد            ٢٠١٦بريل عام   إغضون شهر   

ميعا على وضع مخطـط     المحوالت الكهربائية بطريق مهجور وانتوائه حرقه واتفقوا ج       
  .للتنفيذ عليه
" حركـى نـادر   "اهيم  مصطفى محسن محمـد الـسيد إبـر       /  أقر المتهم    - ٣١

 ة وعضويته بإحدى مجموعاتها المسلحة المـسما      خوانبالتحقيقات بانضمامه لجماعة اإل   
  .تها آ وأفراد الشرطة ومنشةوالتى تتولى تنفيذ أعمال عدائية ضد القضا" حركة حسم"
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ت العامة بغرض إسقاط الدولة ، والترويج ألغراض الجماعـة وعلمـه            آوالمنش
  .إبراهيم العزازى /  قتل النقيب بتنفيذ أعضائها لواقعة

 ٢٠٠٥ فـى غـضون عـام      خـوان  لذلك بانضمامه لجماعـة اإل     ن تفصيالً ابأو
وانتظامه بإحدى أسرها بنطاق مركز الخانكة تلقى خاللها دروسا تربوية وتثقيفية علـى         
منهاج الجماعة حتى تدرجه فيها وتوليه مسئولية اإلشراف التربوى ألعضاء الجماعـة            

 كمحمـد مرسـى شـار     / قائـد الجماعـة     عزل   الخانكة ، وفى أعقاب      بنطاق مركز 
 ، عـز الـدين      ةمجدى مصلح شلش ، خالد إبراهيم حمودة عود       / وأعضائها المتهمون   

محمد دويدار، محمد مجدى عبد الكريم ، محمود فتحى محمود عبد الـصمد ، إسـالم                
أبو الليف ، إبـراهيم  سماعيل عياد ، حسين محمد يسر إمحمد يسر أبو الليف ، عبد اهللا    

سالم حفنى قطب ، علـى      إحمودة عودة ، ياسر إبراهيم حمودة ، محمد حفنى قطب ،            
أحمد ترك ، محمـد    ة ، محمد  ل ، عمار محمد رضا زغ     داشأنور خضر ، عمار خالد ر     

، خالـد  رمحمود رجب الحجا  ى هندى و  يفايق حفنى ، محمد فرج عبد الدايم ، محمد يح         
د مجدى عبد الصادق ذكى ، والمتوفى محمد عبد الفتاح مكى           جالل أحمد النقيش ، محم    

        ٢٠١٤ ، وبغضون عام     هالجماعة فى تجمهراتها المدبرة بمنطقة رابعة وما أعقبت فض 
 اضطلعت بتأمين تجمهرات الجماعة     اأنشأت قيادات الجماعة باللجنة اإلدارية العليا لجانً      

خالد جالل نقيش ضمت فى     / المتهم  بأسلحة نارية بنطاق مركز الخانكة تولى تأسيسها        
سالم محمد يسر أبو الليف ، وحسين محمد يـسر          إريم ،   كأعضائها محمد مجدى عبد ال    

، يتيو ، محمد مجدى عبد الصادق ذكى      أبو الليف ، عمار رشاد، أحمد رمضان حركى ت        
محمد حفنى قطب مسئول المكتـب اإلدارى بالعمـل         /  من المتهم    هبينما اضطلع كتكليف  

نة اإلعالمية للمكتب والترويج ألغراض الجماعة عبر تصوير تجمهراتها بنطـاق           باللج
إقامته شاركه فيها المتهم حسين محمد يسر أبو الليف وتمرير تلك المقاطع إلى القنوات              

 انـضم  ٢٠١٦اإلعالمية للجماعة منها قناة الجزيرة القطرية؛ وأضاف أنه بغضون عام       
 صدرت تكليفات بتشكيلها مـن قيـادات جماعـة       لمجموعات سميت باإلرباك واإلنهاك   

 تتولى تنفيذ أعمال عدائية ضد المنشآت الشرطية والحيوية بهـدف اسـتنزاف             خواناإل
جهود أفراد الشرطة والنضمامه إليها والمتهمون حسين إبراهيم محمد سـيد، عبـد اهللا              

ى بمقر  عياد محمد اضطلعوا خاللها بوضع عبوات هيكلية بمقر محكمة الخانكة، وأخر          
 .مدينتها مجلس 
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وأضاف بتولى قيادات اللجنة اإلدارية العليا التى تولى مسئوليتها المتوفى محمـد    
على السيد بطيخ، مجدى مـصلح شـلش،        /محمد كمال وضمت فى عضويتها المتهمين     

أشرف عبد الحليم عبد الغفار بتطوير أعمال اللجان النوعية والتـى تتـولى اسـتهداف         
مين عليها ورجال القضاء والشرطة والمنـشآت العامـة بعمليـات           رئيس الدولة والقائ  

عدائية والمواطنين المعارضين لتوجهات الجماعة وصوال إلشاعة الفوضـى بغـرض           
ل سماها باألحكام الظالمة على أعضاء الجماعة وبدعوى قتـا        أإسقاط الدولة وانتقاما لما     

لفتوى الشرعية بالجماعـة    ن أعضاء لجنة ا   ي القيادي الشرطة ألعضاء الجماعة حيث أعد    
سماه بالتأصيل الشرعى ألعمال    أمجدى مصلح شلش؛ عصام حلمى تليمة ما         /ناالمتهم

اد أعضائها بها إلقناعهم بشرعية تنفيذ األعمال العدائيـة؛ فـضال       دتلك المجموعات وإم  
عن اضطالع قيادات الجماعة الهاربة بدولة تركيا بتحريض أعضائها باالستمرار فـى            

ميـر محمـد    أ/عالمية هناك علم من بينهم المتهمـين  المسلحة عبر قنواتهم اإل العمليات
ا ألغـراض  ولقناعته بـذلك وضـرورة القتـال تنفيـذً       . بسام، عز الدين محمد دويدار    

حدى مجموعاتها المـسلحة بنطـاق محافظـة         إل ٢٠١٦الجماعة؛ انضم بمنتصف عام     
لكريم حركى عبد الرحمن الداخل؛     محمد مجدى عبد ا   /القليوبية تولى مسئوليتها المتهمان   

عبد الصمد والنضمامه لها علم من مسئولى التأصـيل الـشرعى         محمود  محمود فتحى   
محمد فايق إمام كمـا وقـف علـى          /كة حسم المتهم  ات المسلحة المسماة حر   بالمجموع

تقسيم أعضائها بنطاق مركز الخانكة بمجموعات عنقودية متخصصة تعمل كـل منهـا             
 /تولى مسئوليتها المـتهم   " الرصد"؛ علم منها أربعة أولها مجموعة       بمعزل عن األخرى  

إسالم حفنـى قطـب ، أحمـد رمـضان          / عبد الدايم ، وضمت المتهمين      محمد فرج   
ضـمت  " الدعم اللوجيستى "تيتو، وعبداهللا إسماعيل عياد، ومجموعة      حركى  الحميد  عبد

تـصنيع  " ومجموعـة    إبراهيم حمودة إبراهيم، محمود رجب خميس الحجار،       /المتهمين
والتـى  " التنفيـذ "؛ ومجموعـة    "حركى أمجد "ضمت ياسر حمودة إبراهيم     " المفرقعات

إسالم محمد يسر أبـو     "يات العدائية تولى مسئوليتها المتهم      لمبتنفيذ الع اضطلع أعضائها   
الليف وضمت المتوفيين عمر عالء جبر حركى أيمن، محمد حسن مفتاح، محمد عبـد              

على أنـور   /عبد المنعم الشحات، كما وقف على انضمام المتهمين       الفتاح دسوقى مكى؛    
على خضر؛ عمار خالد رشاد؛ عمار عبد الرحمن ملش؛ عمار محمد رضـا زغلـة،               

 .محمد يحيى السيد هندى، محمد أحمد حسن ترك
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وأضاف بإعداد أعضاء الجماعة فكريا بعقد دورات تـضمنت لقـاءات تثقيفيـة           
فذوه من عمليات عدائية وحركيا باتخاذ أسـماء حركيـة          لترسيخ قناعتهم بشرعية ما ين    

، خـشية الرصـد   "تليجرام"من بين أعضائها عبر برامج محادثات مشفرة       والتواصل اآل 
   األمنى، حيث اتخذ اسم ا بتلقى عناصـرها تـدريبات         - اا حركينادر إبراهيم؛ وعسكري 

ء على كيفية اسـتخدام  ودورات بمعسكراتها بدولة السودان وبداخل البالد بصحراء سينا     
األسلحة النارية وتصنيع وإعداد العبوات المفرقعـة؛ وأن هـذه المجموعـات اتخـذت        
مقرات تنظيمية لعقد لقاءاتهم ودوراتهم التدريبية ولتخزين وإخفـاء األسـلحة الناريـة             

ا لها ذكر مـن بينهـا المزرعـة         والذخائر والمواد المفرقعة وتصنيعها فيها ومالذًا أمنً      
 بتقسيم أرض التين بالخانكة؛ وأخرى وحدة سكنية كائنـة بمنطقـة الخـصوص             الكائنة

  .بمحافظة القليوبية 
وأضاف باعتماد أعضاء المجموعات تلك فى تمويلهـا علـى مـا أمـدها بـه                

محمد مجدى عبد الكريم جاد، محمود فتحى محمود عبد الصمد من أمـوال              /نوالمتهم
حجار مقرا بمركز الخانكة    لد رجب خميس ا   وأسلحة وذخائر، كما وفر لها المتهم محمو      

محافظة القليوبية إلخفاء األسلحة النارية وذخائرها وتصنيع المواد المفرقعة وعبواتهـا           
  .وإيواء أعضائها 

محمـد مجـدى     /ف من المتهم  ِلوعات كُ ـامه لتلك المجم  ـوإنه فى إطار انضم   
مـسئولية التثقيـف    محمد حفنى قطـب لتـولى        /عبد الكريم جاد بالتواصل مع المتهم     

 /مده األول لذلك بمحررات تنظيمية قام علـى إعـدادها المـتهم           أالشرعى ألعضائها و  
 ةمجدى مصلح شلش تضمنت تأويالت شرعية لترسيخ قناعتهم بمفهوم القتال واسـتباح           

 وعلـى  ٢٠١٧دماء القائمين على الدولة ورجال القضاء والشرطة؛ وفى غضون عـام   
محمد مجدى عبد الكـريم   / العمل المسلح تمكن المتهمإثر ضبط أحد أعضاء مجموعات 

محمد حفنى قطـب وعلـم بتـولى        / جاد من التسلل إلى دولة السودان بمعاونة المتهم         
  .خالد إبراهيم حمودة مسئولية إيواء أعضائها الهاربين بدولة السودان /المتهم

 إسالم إبراهيم يـسر أبـو الليـف        / وقف من المتهم   ٢٠١٧وفى غضون يونيو    
عمر عالء جبر باضطالعهما وأعضاء المجموعات بحركة حسم باإلعـداد           /والمتوفى

إبراهيم العزازى المقيم بدائرة    /والتخطيط لتنفيذ عملية قتل الضابط بقطاع األمن الوطنى       
الخانكة وذلك فى إطار تنفيذ العمليات العدائية ضد رجال الشرطة تحقيقـا ألغـراض              
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 لحركة حـسم  . المجموعة بالعمل باللجنة اإلعالمية  الجماعة؛ حيث كلفه المتوفى عضو    
 تواصـل مـع     - أى المـتهم     -ولقبوله  " جون جاكوب "والتى تولى مسئوليتها الحركى     

وأمده خاللـه بـصور عبـر األقمـار         " تليجرام"األخير عبر برنامج التواصل المؤمن      
 الخانكـة   الصناعية مبينًا بها محل إقامة المجنى عليه بمنطقة الجبل األصـفر مركـز            

والمكان المحدد لقتله وصور أخرى له حال رصده أثناء أدائـه لفـروض الـصلوات               
بمسجد كائن بشارع الشيخ مصلح وذلك إلسباغ شعار حركة حسم عليها ؛ ونفاذًا لـذلك           
أمده المتوفى سالف الذكر بحاسب آلى لتنفيذ ما كُلف به وبانتهائه منها أعـاد إرسـالها                

 تمهيدا إلصدارها بإحدى بياناتها اإلعالمية عقب إتمـام تنفيـذ       لمسئول اللجنة اإلعالمية  
/  علم بتنفيذ واقعة قتل المجنى عليه ووقف من المتهمين         ٧/٧/٢٠١٧الواقعة ؛ وبتاريخ    

محمود فتحى محمود عبد الصمد ومحمد مجدى عبد الكريم جاد علـى أدوار منفـذى                
م محمد يسر أبو الليـف تكليفـات        إسال/ الواقعة إذ تلقى مسئول مجموعة التنفيذ المتهم      

بتنفيذها وأنه نفاذًا لتلك التكليفات خطط لها وحدد أدوار منفذيها وأسند ألعـضائها كـل             
، محمدمن المتوفين عمر عالء الدين عبد الرازق جبر ، عبد المنعم شحات عبد المنعم                

 محمد حسن محمد مفتاح ، محمد عبد الفتاح دسوقى حسن مكى حركى عـادل تنفيـذها   
عبد اهللا إسماعيل عياد رصد الطريق لتأمين فـرار المنفـذين حـال         / بينما تولى المتهم  

/ استقاللهم دراجة بخارية أمدهم بها الرتكاب الواقعة ؛ وباليوم التالى لها التقى بـالمتهم             
عمر عالء جبر بنطاق مدينة السادس مـن أكتـوبر          / عبد اهللا إسماعيل عياد والمتوفى    

علمه األخير بتركه محل إقامته نظرا للمالحقات األمنية على أن          محافظة الجيزة حيث أ   
  .يتولى ثالثهما مسئولية التواصل بينهما 

وأنهى أنه على إثر وفاة مرتكبى الواقعة حال مداهمة الـشرطة لهـم بالوحـدة               
السكنية الكائنة بالخصوص وبالمزرعة الكائنة بتقسيم أرض التين حال مقاومتهم ألفراد           

ادلتهم لهم األعيرة النارية قرابة الخمس ساعات والتى أسفرت عـن وفـاة             الشرطة ومب 
صالح الدين محمد محمـد عبـد الحميـد         / األعضاء األربعة المنفذين أعلمه المتهمين    

جماعـة  االنضمام إلى الجناح المسلح ل    النبيتيتى ، محمود محمد حسن مبروك رغبتهما        
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ـ  /  بالمتهماهفتواصل على إثر  " حركة حسم " والمسماة   خواناإل ود ـمحمود فتحـى محم
علمه األخير بتولى المسئولين بحركة حسم التواصـل        أعبد الصمد لضمهما إليها حيث      

  .معهم لضمهما إليها 
بالتحقيقات "  صفوت ىحرك"إبراهيم حمودة إبراهيم سليم عودة      /  أقر المتهم  -٣٢

مجموعة "سماة   ، وعضويته إلحدى مجموعاتها المسلحة الم      خوانبانضمامه لجماعة اإل  
التى تتولى تنفيذ أعمال عدائية ضد الدولة ومؤسساتها ومشاركته فـى  " يات النوعية لالعم

  .عدد من األعمال العدائية التى نفذتها الجماعة وحيازته مواد مفرقعة 
 بدعوة من السيد    ٢٠١٢ منذ عام    خوانوأبان تفصيالً لذلك بانضمامه لجماعة اإل     

 الكائنة فى الخانكة والنضمامه علم من أعـضائها هيـثم    الجمل وانتظامه بإحدى أسرها   
ـ     ـمحمد ، محمد ربيع ، حسين عبد القادر ، محم          ـ  ـود عبد الحميد ، محم دى ـد مج

، أيمن ، محمد مفتاح حركى أبو مالك      عبد الكريم جاد حركى حامد ، عمر جبر حركى          
خـضر ،  محمد مكى حركى عادل ، عمار قرح ، إسالم أبو الليف حركى همام ، على         

حسن حسين ، إيهاب بحر ، محمد ربيع ، محمد فايق ، محمود عبد الحميد ، يوسـف                  
 بمشاركته أنـشطة الجماعـة وتجمهـرات رابعـة العدويـة            أضافرجب ، أشرف و   

وتجمهراتها التى أعقبت فض تجمهرات رابعة العدوية فى مدينة الخانكة فـى أعقـاب              
موعات العمل النـوعى تتـولى      ذلك شكلت مجموعات من أعضاء الجماعة سميت بمج       

ـ     ـ ـتنفيذ أعمال عدائية ضد الدولة بقصد إسقاط نظام الدولة ضمه إليها محم دى ـد مج
ووقف من أعضاء مجموعته على المتهمين على خضر ، عمـر           عبد الكريم حركى حامد     

 إسالم أبو الليف حركى همام ، محمد مفتاح حركـى أبـو مالـك ،                يمن ، أجبر حركى   
  .دل محمد مكى حركى عا

وأضاف بإعداد عناصر مجموعته فكريا حيث عقدت دورات تضمنت لقـاءات           
تثقيفية لهم لترسيخ قناعتهم بشرعية ما ينفذوه من عمليات عدائية وحركيا باتخاذ أسماء             

التليجـرام ،   "من بين أعضائها عبر بـرامج محادثـات مـشفرة           حركية والتواصل اآل  
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ريبات بدنية وأن هـذه المجموعـة اتخـذت     ، عسكريا بتدرب عناصرها على تد     "الالين
العديد من المقرات التنظيمية لعقد لقاءاتهم ودوراتهم التدريبية ولتخزين إخفاء األسـلحة            
النارية والذخائر والمواد المفرقعة وتصنيعها ؛ من ضمنها المخزن الخاص به ، مسكن             

مام الكائن فـى    المتهم عمر جبر حركى أيمن ، مسكن المتهم إسالم أبو الليف حركى ه            
الحى البوالقى ، مسكن    منطقة البوالقى ، المزرعة الكائنة بجوار مدرسة الزراعة بنين          

العمل النوعى تلك فى تمويلهـا      المتهم محمد مجدى حركى حامد كما اعتمدت مجموعة         
على خضر من أموال وأسلحة وذخـائر وعبـوات مفرقعـة           / على ما أمدها به المتهم    
الدولـة  مليات العدائية التى ارتكبتها الجماعة والتى تـستهدف       العوأضاف أنه فى إطار     

ذاك الـرئيس   ـأنابى لحملة مرشح الرئاسة     ـومؤسساتها شارك فى حرق المقر االنتخ     
عمر جبر  /  عرض المتهم  ٢٠١٤عبد الفتاح السيسى وأوضح لذلك أنه فى غضون عام          

الكائن فى مدينة الخانكة    مقترح حرق المقر االنتخابى لحملة الرئيس عبد الفتاح السيسى          
على خضر لذلك مخططا لتنفيذ الواقعـة       / أمام مستشفى طارق المشتولى ووضع المتهم     

عمر جبر حركـى أيمـن وتـولى        / حدد به دور كل منهم فتولى مسئولية التنفيذ المتهم        
مسئولية التأمين وكل من المتهمين على خضر وإسالم أبو الليف حركى همـام             / المتهم

  .نسحاب من الموقع عقب إتمام التنفيذ باستخدام دراجة بخارية مسئولية اال
عمـر  / على خضر المـتهم   / تنفيذ أعدوا عدتهم وأمد المتهم    لوفى اليوم المحدد ل   

عمر جبر حركـى    /  بالمتهم - أى المتهم    -جبر حركى أيمن بزجاجتين بنزين ثم التقى        
لعـين مقـر الحملـة      أيمن وتوجهوا صوب مقر الحملة ورصداهو سكبا البنزين على ا         

عمر جبر حركى أيمن النار فى العين وفروا هاربين ، أضاف أنه فـى          / ضرم المتهم أو
خالـد النقـشى   /  أجر المتهم المخزن الخاص به للمتهم     ٢٠١٤بريل عام   أغضون شهر   

الستخدامه فى تخزين إطارات وبنزين الستخدامهم فى أعمال الجماعة العدائيـة ، أنـه        
على خضر المتهم إسالم أبـو الليـف   /  كلف المتهم  ٢٠١٥ام  فى غضون شهر يوليو ع    

 لـذلك  نفـاذًا  و– خـوان  عضو بجماعة اإل–حركى همام بالتواصل مع شريف الوكيل  
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إسالم أبو الليف حركى همـام      / اصطحب المدعو شريف الوكيل كل من المتهم والمتهم       
  .أثناء شرائه سالح نارى بندقية خرطوش من مجهول 

 شـارك فـى قطـع طريـق       ٢٠١٤ن شهر سبتمبر عام     وأضاف أنه فى غضو   
ـ  ـعلى خض/ متهالخانكة أبو زعبل وأوضح لذلك باقتراح الم   ة ـر قطع طريـق الخانك

أبو زعبل واتفق المتهم وأعضاء مجموعته كل من على خضر ، محمد مجدى حركـى             
 محمد مجدى حركى  / حامد على ذلك وفى اليوم المحدد للتنفيذ تقابل المتهم مع المتهمين          

حامد وعلى خضر وبحوزة األخير إطارات سيارات وبنزين وتوجهـوا إلـى شـريط              
القطار ووضعوا عليه اإلطارات وأشعلوا بها النيران وقطعوا الطريق وأضاف بحيـازة            

/ محمد مجدى حركى حامد أنذاك لسالح نارى فرد خرطوش خـاص بـالمتهم            / المتهم
 كل من إسالم أبو الليـف       على خضر أضاف بتكليف المتهم محمد مجدى حركى حامد        

حركى همام وعمر جبر حركى أيمن بوضع عبوة متفجرة أمـدهم بهـا األول لجـوار             
  . لذلك انفجرت عبوة بجوار مجلس مدينة الخانكة نفاذًامجلس مدينة الخانكة و

محمد مكـى حركـى     / متهمحمد مجدى حركى حامد الم    / متهأضاف بتكليف الم  
عمر جبر  / همتوتفجيرها والم " ز شرطة الخانكة  مرك"عادل بوضع عبوة مفرقعة بجوار      

 – أى المـتهم  –حركى أيمن بوضع عبوة بجوار المحكمة وتفجيرها علـى أن يتـولى    
تأمين المحكمة ولذلك أمدهم المتهمين محمد مجدى حركى حامد وإسـالم أبـو الليـف               

ـ   . حركى همام بعبوتين مفرقعتين وانفجرت العبوة المستهدفة للمحكمة        ه أضـاف باتفاق
وأعضاء المجموعة بوضع عبوة مفرقعة بجوار معسكر قوات أمن الخانكة الكائن على            
طريق السالم واتفقوا بقيام كل من إسالم أبو الليف حركى همام ومحمد مفتاح حركـى               

محمـد  / متهأبو مالك بوضع العبوة بجوار معسكر قوات أمن الخانكة و أمدهم لذلك الم            
بو الليف حركـى    أسالم  إوضعها كل من المتهمين      بعبوة مفرقعة    )حامد(مجدى حركى   

 أضـاف باتفاقـه وأعـضاء    )بجـوار وفجراهـا  (همام ومحمد مفتاح حركى أبو مالك  
المجموعة بوضع عبوة مفرقعة بجوار القسم الجديد فى الخانكة واتفقوا بقيام كـل مـن               

انكـة   بوضع العبوة بجوار القسم الجديـد بالخ       )أيمن(عمر جبر حركى    / المتهم والمتهم 
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محمد مجدى حركى حامد بعبوة مفرقعة وضـعاها خلـف القـسم      / وأمدهم لذلك المتهم  
/  كلفـه المـتهم  ٢٠١٦وفشل فى تفجيرها أضاف أنه فى غضون شهر أغسطس عـام        

 بتوفير عشر خطوط هواتف محمولة بدون بيانات وأمـده          )حامد(محمد مجدى حركى    
طوط مـن منطقـة المطريـة وسـلمها      لذلك اشترى المتهم الخ  نفاذًالذلك بمبالغ مالية و   

المتهم محمـد مجـدى حركـى      لفهمحمد مجدى حركى حامد فى أعقاب ذلك ك       / للمتهم
 وخمـس خطـوط هواتـف    Sony Z 2 ماركة سونى ذد تو لحامد بشراء هاتف محمو

 لذلك اشـترى الهـاتف   نفاذًا آالف جنيه وةمتحركة بدون بيانات وأمده لذلك بمبلغ خمس  
 أضاف أنه فى غضون     )حامد(مهم للمتهم محمد مجدى حركى      المحمول والخطوط وسل  

إسالم أبو الليف حركى همام بـشراء دراجـة         /  المتهم ه كلف ٢٠١٧شهر رمضان عام    
بخارية له إال أن المتهم لم يستطع توفير تلك الدراجة وفى أعقاب ذلـك علـم بواقعـة                  

يذ تلك الواقعة وبعلمـه     فراد مجموعته بتنف  أإبراهيم عزازى واستنتج قيام     / اغتيال النقيب 
بقيام عبد اهللا عياد بقيادة الدراجة البخارية المستخدمة فى تنفيذ الواقعة أضاف أنه فـى               

محمد مجدى حركـى حامـد بـشراء        /  المتهم ه كلف ٢٠١٧غضون شهر أغسطس عام     
عمر جبر حركى أيمن ومحمد مكى حركـى عـادل          / مالبس بلدية وتسليمها للمتهمين   

  .المالبس وتقابل مع المتهمين فى منطقة المرج وسلمها لهما  لذلك اشترى نفاذًاو
محمد مجدى حركى حامد ، خالد محمد محمد إبـراهيم          / وأنهى بتسلل المتهمان  

  .حمودة خالد إلى دولة السودان 
ياسر حمودة إبراهيم سليم بالتحقيقـات بانـضمامه لجماعـة          /  قرر المتهم  -٣٣

محمد حنفى لطفـى    / تها ، ومشاركته وكل من     وانخراطه لذلك تباعا فى أنشط     خواناإل
على قطب ، وحسين محمد يسر إبراهيم السيد أبو الليف ، وإسالم محمد يسر إبـراهيم                
السيد أبو الليف ، وإبراهيم حمودة إبراهيم سليم ، ومحمد مجـدى عبـد الكـريم جـاد        

ـ            ة مصطفى بتجمهرات الجماعة التى تلت فض تجمهرى رابعة والنهضة بمدينة الخانك
 بتأمينهـا باسـتخدام األسـلحة الناريـة         ينخربمحافظة القاهرة ، واضطالع الثالثة اآل     

 محمـد   /ـإبراهيم حمودة إبراهيم سليم ل    / وقد علم بإمداد  . والمفرقعات قبل قوات الشرطة   
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ـ    " فرد خرطوش "مجدى عبد الكريم جاد مصطفى بسالح نارى         إسـالم  / ـ، كما دبر ل
الليف مخزنًا بالعقار محل سكنه بمدينة الخانكة اسـتخدمه         محمد يسر إبراهيم السيد أبو      

وأنهى أنه قد أبـصر  . ةفى إخفاء عدد من إطارات الكاوتشوك وزجاجات بها مواد سائل      
حسين محمد يسر إبراهيم السيد أبو الليف ، وإسالم محمد يسر إبراهيم الـسيد           / كالً من 

مقتل أحد ضباط الشرطة بمدينة     بمحيط مسرح واقعة    بخارية  أبو الليف مستقلين دراجة     
  .الخانكة قبيل حدوثها 

 بانـضمامه   – بالتحقيقـات    – النقـيش    رخالد جالل أحمد عم   /  أقر المتهم  -٣٤
 وتدرجه فى هيكلها التنظيمى وصوالً لتوليه مسئولية نائـب مـسئول            خوانلجماعة اإل 

 تجمهـرات أسماه باالنقالب العسكرى وفض     ما  شعبة صالح الدين بحي بوالق وعلى إثر        
 محافظـة القليوبيـة   – بمدينة الخانكـة  خوانشارك تظاهرات جماعة اإلرابعة العدوية   

بغرض عودة الرئيس األسبق محمد مرسى للحكم وأضاف أنه فى غضون شهر أكتوبر             
محمد صابر الخياط وشهرته محمد العسكرى بتولى مسئولية        /  كلفه المتوفى  ٢٠١٤عام  

 تتولى تنفيذ أعمـال عدائيـة       خوانابعة لجماعة اإل  ت" مجموعة نوعية "مجموعة مسلحة   
  .باء بغرض إسقاط الدولة ومؤسساتهاضد العاملين بجهاز الشرطة وتفجير أبراج الكهر
 بـدعوة مـن     ٢٠٠٠ منذ عـام     خوانوأبان تفصيالً لذلك بانضمامه لجماعة اإل     

ـ         / المتوفى ز محمد الفقى وانتظامه بإحدى أسرها الكائنـة مـساكن فتحـى عبـد العزي
ناصر الجعيدى ، نبوى المشتولى وسيد وإيهـاب  / والنضمامه علم من أعضائها كل من   

وأضاف بتوليه مسئولية نائب مسئول شعبة صالح الدين بحى بوالق وبمـشاركته فـى          
نقالب العسكرى بتجمهرات الجماعة فى رابعة العدوية وتجمهـرات         أعقاب ما أسماه اال   

فض تجمهرات رابعـة العدويـة بـدعوة مـن          الجماعة بمنطقة الخانكة والتى أعقبت      
  .خالد حمودة / المدعو

محمـد صـابر    /  كلفه المتوفى  ٢٠١٤أضاف أنه فى غضون شهر أكتوبر عام        
ـ الخياط وشهرته محمد العسكرى بتولى مسئولية مجموعة نوعية فى الخانكة بدالً              ن ع

م أبـو   خالد حمودة ووقف من أعضائها على محمد مجدى عبد الكريم ، إسـال            / المدعو
عمـال عدائيـة    أالليف ، محمود عبد اللطيف ، عمر جبر وتتولى تلك المجموعة تنفيذ             

  .ضد مؤسسات الدولة بهدف إسقاط النظام وعودة الرئيس األسبق محمد مرسى 
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ترسيخ محمد صابر الخياط وذلك ب    / وأضاف بإعداده لذلك فكريا من قبل المدعو      
نه ضبطه حـال دون إتمـام       إات عدائية إال    نفذوه من عملي  قناعة الجماعة بشرعية ما ي    

  .محمد مندور / إعداده ولذلك تولى مسئولية مجموعة العمل النوعى بالخانكة المدعو
بريـل  أطه معوض طه معوض بالتحقيقات أنه فى غـضون          /  قرر المتهم  -٣٥

 ولعمله كوسيط عقارى وفر وحدة سكنية بالطابق الخامس كائنـة بـشارع             ٢٠١٧لعام  
محمد / ين يسر أبو الليف والمتوف    إسالم محمد / قة الخصوص كطلب المتهم   السقيلى منط 

خير ه باتخاذ األ  ملعم الشحات عبد المنعم ؛ وأنهى بع      حسن محمد محمد مفتاح ؛ عبد المن      
خرى كائنة بالطابق الخـامس بـشارع أحمـد فرغلـى           أ وحدة   – فى غضون يونيو     –

  . القليوبية المتفرع من شارع أحمد عرابى بمنطقة الخصوص محافظة
 بالتحقيقـات بانـضمامه     –" حركة محسن "عماد حمدى مندى    /  أقر المتهم  -٣٦
مجموعـات العمـل   " ، وعضويته بإحدى مجموعاتها المسلحة المسماة      خوانلجماعة اإل 

ت آتها والمنـش  آوالتى تتولى تنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد الـشرطة ومنـش          " النوعى
وآخرين من أعضاء الجماعة عبوة     دولة ؛ وبتفجيره    العامة والكهربائية بغرض إسقاط ال    

ألبراج كهرباء مدينة اإلنتـاج اإلعالمـى ؛   مفرقعة بمحيط قسم شرطة أكتوبر وتفجيره     
  .وحيازته مواد مفرقعة واستعمالها 

 وبمشاركة ٢٠١٣ فى غضون عام خوانوأبان تفصيالً لذلك بانضمامه لجماعة اإل
 مجموعات العمل النوعى التى تتـولى  خوانة اإل أعضائها بتجمهراتها ؛ ولتأسيس جماع    

تهم وتخريب أبراج الكهرباء بغرض إشاعة آتنفيذ أعمال عدائية ضد رجال الشرطة ومنش
الفوضى وإسقاط النظام القائم ؛ انضم إلحداها بنطاق مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة       

محمد / تها المتهم الجيزة والتى تولى مسئوليتها المدعو جمال طلخان وضمت فى عضوي         
  .خرين آو" حركى هشام"محمود السيد أبو زيد شهرته محمود أبو الليل 

وأضاف بإعداد عناصر تلك المجموعة فكريـا حيـث تلقـوا دورات تـضمنت      
لقاءات تثقيفية لهم لترسيخ قناعتهم بشرعية ما ينفذوه من عمليات عدائية ، حيث أمـده               

اهيم ، وحركيا باتخاذ أسماء حركيـة فاتخـذ   لكترونى تضمنت تلك المف   إمسئوله بوسيط   
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تها التنظيميـة   ءامحسن ؛ فضالً عن اتخاذ أعضائها مقرات لعقد لقا        " لنفسه اسما حركيا  
وأنه فـى إطـار   .  بمدينة السادس من أكتوبر١١ذكر منها وحدة سكنية كائنة فى الحى     

ت آة ومنـشآتها والمنـش    العمليات العدائية التى ارتكبتها الجماعة استهدافًا ألفراد الشرط       
الكهربائية ؛ شارك وأعضاء بالجماعة فى ارتكاب عدد منها أولها فى غـضون ينـاير               

 من مسئوله برصد قسم شرطة بمدينة السادس من أكتـوبر  – كتكليفه   – اضطلع   ٢٠١٥
 وقف عليه من معلومات أمـد بهـا مـسئوله تمهيـدا             – الكائن بالحى الحادى عشر      –

 بعد باستخدام هـاتف     لى وضع عبوة ناسفة بمحيطه وتفجيرها عن      الستهدافه ؛ واتفقًا ع   
 لذات المخطط وفى اليوم المحدد لتنفيذه تحصل من مسئوله على العبـوة             امحمول ونفاذ 

  .الناسفة ووضعها بمحيط القسم المستهدف وفجرها عن بعد باستخدام الهاتف 
ود السيد أبـو  محمد محم/  كُلف والمتهم٢٠١٥وأنهى أنه فى غضون أبريل لعام  

عالمى حيث اجتمـع    زيد حركى هشام بتفجير أبراج الكهرباء المغذية لمدينة اإلنتاج اإل         
بهما وأعضاء تلك المجموعة مسئولها كلفهم خالله بتفجيرها باستخدام عبـوات ناسـفة             

 لذات المخطط استقلوا سيارتهم بحـوزتهم عـدد       اأمدهم بها وحدد لهما أدوراهم ؛ ونفاذً      
ـ          أربعة عبوات    تين فناسفة قصدوا وجهتهم ووضع والمتهم محمود أبو الليل عبوتين ناس

خـرتين بـآخر    آبقاعدة أحد أبراج الكهرباء بينما تمكن الباقون من أعضائها من وضع            
  .مجاور له وغادروا جميعا محيطه وفجروها عن بعد باستخدام هاتف محمول 

تونى كـروس ،    / كىحر"محمد عبد الحفيظ على عبد الحفيظ       / قر المتهم أ -٣٧
 التى تهدف   خوان بانضمامه لجماعة اإل   – بالتحقيقات   –" مرتضى منصور ، الف اليف    

. إلى تنفيذ عمليات عدائية نوعية من تفجير وتخريب إلسـقاط نظـام الحكـم بـالبالد          
  .ه بأغراضها لم آمنة مع عمدادها بمالذإو

حدى أسـرها   إه فى    وانتظام ٢٠٠٨وأبان تفصيالً لذلك ؛ بانضمامه لها منذ عام         
. التابع بقريته بمدينة أبو المطامير بمحافظة البحيرة وانخرط لذلك تباعا فـى أنـشطتها             

 ، وعلى إثر تدبير الجماعة لتجمهرات متعددة        ٢٠١٣وأضاف أنه فى أعقاب يوليو عام       
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سعيا إلسقاط نظام الحكم عن طريق تنفيذ عمليات عدائية سـميت بالعمليـات النوعيـة        
 بالتواصل مع المـشاركين بتلـك       ٢٠١٥ اضطلع منذ عام     –يذها أعضاء منها    تولى تنف 

واتخذ " تلى جرام "األعمال العدائية والهاربين من المالحقات األمنية عبر برنامج مؤمن          
وكُلـف  " تونى كروس ، مرتضى منصور ، الف اليف       " لنفسه اسما حركيا خالله منها    

ل النوعى وكتكليفه دبر عدد مـن الوحـدات        بتوفير مقرات تنظيمية إليواء أعضاء العم     
 أمنًـا   ا محافظة اإلسكندرية اتخذت كمـالذً     /السكنية المستأجرة بنطاق منطقة الهانوفيل    

  " .فادى وله آخر راضى"ألعضائها ذكر من بينهم الحركى 
 بالتحقيقـات بانـضمامه     – أقر المتهم محمود هالل المتولى عبد المجيـد          -٣٨
سر فيها وتلقيه دروسا تثقيفيـة وتربويـة         وانتظامه بأ  ٢٠٠٥  منذ عام  خوانلجماعة اإل 

 شارك بتجمهـر الجماعـة   ٢٠١٣عقاب الثالثين من يونيو عام     أعلى منهاجها وأنه فى     
ثر التعامالت األمنية ؛ التقى     أثر وفاة شقيقه عضو الجماعة على       إبرابعة العدوية وعلى    

لمتوفى إليها أعقبهـا دعوتـه      بأحد بعضو من حركة حسم حيث أعلمه بانضمام شقيقه ا         
  .نضمام إليها بدعوى االنتقام من أفراد الشرطة والثأر له لال

 بانضمامه إلى   – بالتحقيقات   – أقر المتهم مروان عالء الدين سعد إبراهيم         -٣٩
 وانتظامه بأسٍر فيها    ٢٠١١ وأبان تفصيالً لذلك بانضمامه إليها منذ عام         خوانجماعة اإل 

وعقائدية على منهاج الجماعة والنـضمامه علـم مـن أعـضائها           تلقى دروسا تربوية    
  .محمد سعيد وبمشاركته الجماعة بتجمهرها بنطاق محافظة اإلسكندرية / المتوفى

" محمود شـبانه "محمد عادل عبد الحفيظ محمود وهدان حركى /  أقر المتهم -٤٠
ل ألعـضائها    ؛ وتمويله لها بنقـل األمـوا       خوان بانضمامه لجماعة اإل   – بالتحقيقات   –

 منذ نشأته وانتظامـه     خوانتحقيقًا ألغراضها وأبان تفصيالً لذلك بانضمامه لجماعة اإل       
بأسر فيها وتلقيه دروسا تثقيفية وتربوية على منهاجها بنطاق سكنه وبجامعة األزهـر ،            

 وقـف علـى     ٢٠١٧ومشاركته لها بتجمهراتها برابعة العدوية ، وأنه فى غضون عام           
طارق رفعت عكاشة لمجموعات العمل النوعى وأنهـى بتكليفـه مـن            / انضمام المتهم 

  .عضو بالجماعة المسمى حركيا أحمد حسن بنقل األموال وتسليمها ألعضائها 
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عالء محمود محمد إسماعيل أحمـد بالتحقيقـات بانـضمام          /  قرر المتهم  -٤١
حمـد   ، أ ىيوسف محمد محمد السيد زهيرى ، بالل محمد عبـداهللا الـسباع           / المتهمين

محمود يوسف الزفتاوى ، محمد أبو رواش محمد الدعوشى ومشاركته لهم بتجمهـرات       
  .الجماعة المدبرة بمحيط جامعة األزهر 

 بمـشاركته   – بالتحقيقات   –محمود حامد عبد العزيز إبراهيم      /  قرر المتهم  -٤٢
 وبتجمهرها برابعة العدوية وما أعقبت فضه مـن تجمهـرات بنطـاق             خوانجماعة اإل 

عمرو فتح اهللا عبد الفتاح غنـيم ،        / نه بمحافظة المنوفية وعلمه من أعضائها المتهم      سك
 عقد لقاء تنظيميا بمسكن األخيـر ضـمه وآخـرين مـن      ٢٠١٦وأنه فى غضون عام     

أعضائها كُلف خالله باتخاذ اسما حركيا واستخدام البرامج المؤمنـة التواصـل بـين               
عقابها جرى لقاءه بعـضو     أوفى  " أمجد"ما حركيا   واتخذ لنفسه اس  " تلى جرام "أعضائها  

من أعضاء حركة حسم بمنطقة العامرية محافظة اإلسكندرية دعى خالله لالنضمام إلى            
 خـوان لتتـولى تنفيـذ      على تأسيسها من قبل جماعة اإل      هتلك الجماعة ووقف من داعي    

  .أعمال عدائية ضد قوات الشرطة ومؤسسات الدولة 
 –بالتحقيقـات   " حركـى مـدحت    "نار على إبراهيم رسال   عم/  أقر المتهم  -٤٣

 التى تتولى تنفيذ أعمـال      خوانبانضمامه لمجموعة مكونة من بعض أعضاء جماعة اإل       
عدائية ضد أفراد الجيش والشرطة والمنشآت العامة بغرض إسـقاط الدولـة ، وتلقيـه         

  .لذلك دورات تدريبية على كيفية تصنيع العبوات المتفجرة 
 لجماعة أسـسها حركـى      ٢٠١٦الً لذلك ، بانضمامه فى مطلع عام        وأبان تفصي 

 لتنفيذ عمليات عدائية تستهدف أفراد      خوانحمزة ضم إليها بعض من أعضاء جماعة اإل       
ة والمنشآت العامة باستخدام األسلحة النارية والمفرقعات بقصد إسـقاط          طالجيش والشر 

عبد الرحمن البيه ،    / لى كٍل من  ووقف من أعضاء مجموعته تلك ع     . نظام الحكم بالبالد  
وأضاف بإعـداد   . وعلى محسن ، وحركى خطاب ، وحركى دسوقى ، وحركى يامن            

عناصر تلك المجموعة أمنيا ؛ باتخاذ أسماء حركية والتواصل اآلمن بين أعضائها عبر             
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وسرية المعلومات المتداولة بينهم وبيانات أعضائها خـشية الرصـد        " التليجرام"برنامج  
عبد الرحمن البيه ، على محـسن ،    / ى ، فالتقى لذلك ببعض أعضاء مجموعته هم       األمن

كما تم إعدادهم عـسكريا بتلقـى       . حركى ياسر ، حيث دربهم حركى حمزة على ذلك        
  .عناصرها دورة فى كيفية تصنيع واستخدام العبوات المتفجرة 

اتهم ودوراتهـم   وأضاف بأن هذه المجموعة قد اتخذوا مقرا تنظيميا لهم لعقد لقاء          
  .التدريبية بمسكن كائن بمدينة بدر 

 بالتحقيقات بانضمامه   –أيمن محمد عبد المنعم محمد السبيعى       /  أقر المتهم  -٤٤
مجموعـات العمـل   " ، وعضويته بإحدى مجموعاتها المسلحة المسماة      خوانلجماعة اإل 

ت العامة آ والمنشوالتى تتولى تنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد الشرطة ومنشآتها        " النوعى
  .بغرض إسقاط الدولة ؛ وحيازته وإحرازه لمواد مفرقعة وأسلحة نارية وذخائرها 

 وانتظامه بإحـدى أسـرها فـى        خوانوأبان تفصيالً لذلك بانضمامه لجماعة اإل     
 ، وتلقيه فيها دروسا تثقيفية وتربوية على منهاج الجماعة ، وفـى             ٢٠٠٩غضون عام   

 ، وكتكليف المكتب اإلدارى للجماعة شارك       ٢٠١٣ونيو لعام   أعقاب ثورة الثالثين من ي    
/  المتـوفى  خـوان بتظاهراتها بنطاق محافظة كفر الشيخ ؛ ولتأسيس قيادى جماعـة اإل          

محمد محمد كمال لمجموعات سميت بمجموعات العمل النوعى تتـولى تنفيـذ أعمـال      
 وصوالً إلسقاط   ت العامة بغرض إشاعة الفوضى بالبالد     آعدائية ضد المؤسسات والمنش   

على العربى ، ومحمد مصباح ؛ انضم       / نظام الحكم القائم ؛ وكتكليف عضوى الجماعة      
مـسؤليتها عـضو   إلحداها بنطاق مركز البرلس بمحافظة كفر الشيخ ، والتـى تـولى    

محمد زين حركى هانى ،     السيد جميل ، وضمت فى عضويتها خالفه أحمد         / الجماعة  
 ، وآخرين ، والنضمامه لتلك المجموعات علم مـن          الحركى رامى ، الحركى معروف    

عبد الباسط عمار ، على خيرى بدوى البنـا ، الـسعيد قاسـم زغلـول ،                 : أعضائها  
  .الحركى نصر ، محمد رزق ، أنور محمود ، إسالم قرورة ، ومحمد عسل 
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وأضاف بإعداد أعضاء تلك المجموعات فكريا بعقد دورات تـضمنت لقـاءات            
قناعتهم بشرعية ما ينفذوه من عمليات عدائية ؛ حيث حـضر لقـاءين             تثقيفية لترسيخ   

محمد / محمد رزق ، واآلخر بمقر تنظيمى وفره المتهم       / تنظيميين األول بمسكن المتهم   
عسل ، وخاللهما لُقن بضرورة مجابهة قوات الشرطة ، والتعامل معها بوصفها عـدو              

حركيـة والتواصـل اآلمـن بـين        صائل البد وأن يقتص منه ؛ وحركيا باتخاذ أسماء          
خشية الرصد األمنى ؛ حيث حضر لقـاء        " الين"أعضائها عبر برامج محادثات مشفرة      

تنظيمى بذات المقر التنظيمى الذى وفره محمد عـسل ، وخاللـه درب علـى كيفيـة                 
التواصل اآلمن بين أعضاء المجموعة عبر الهواتـف الخلويـة ؛ وعـسكريا بتلقـى               

ورات على كيفية استخدام األسلحة الناريـة وتركيبهـا ؛ حيـث            عناصرها تدريبات ود  
 األسـلحة اآلليـة تفكيكًـا        خاللهما على كيفية اسـتخدام     بحضر لقاءين تنظيميين تدر   

  .، وكذلك كيفية تصنيع المواد المفرقعة وتركيبا
وأضاف أن هذه المجموعات قد اتخذت مقرات تنظيمية كمالٍذ آمٍن لعقد لقاءاتهم            

لتدريبية ولتخزين وإخفاء األسلحة النارية والذخائر ؛ ذكر من بينها مـسكنًا            ودوراتهم ا 
  .بمدينة بلطيم 

وأضاف باعتماد أعضاء المجموعات تلك فى تمويلهـا علـى مـا أمـدها بـه                
عبد الباسط عمار ، أنور محمود ، وإسالم قرقورة من أسلحة وذخائر ، ومـا     / المتهمان

والحركى معروف من سيارات يتنقلون بهـا ، ومـا          السيد جميل ،    / أمدها به المتهمان  
  .السيد جميل من مقرات تنظيمية / أمدها به المتهم

وأنه فى إطار العمليات العدائية التى ارتكبتها مجموعات العمل النـوعى تلـك ؛    
 مخططًا لمهاجمة قوات شرطية تابعة لمركز فوه بكفر الشيخ والتـى كـان    هأعد مسؤول 

رية السالمية بنطاق المركز للقبض علـى بعـض مـن أعـضاء             من المزمع انتقالها لق   
أحمـد زيـن ، والحـركيين رامـى         / الجماعة ؛ حيث التقاه هو وعناصر مجموعتـه       

بمقر تنظيمي وفره إسالم قرقورة وقـسم األدوار بـأن يـضطلع الحركـى              ومعروف  
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ثم ن  بقيادة السيارة صوب البقعة التى ستمر بها القوة الشرطية المستهدفة ، وم           معروف  
، - أى سـيد     –اعتراضها بإشعال إطارات سيارات فى طريقها ، على أن يضطلع هو            

 بوابل من الرصاص بثالث بنادق آلية بحـوزة         إرهامطاب" رامى"وأحمد زين والحركى    
كل منهم ، قاصدين بذلك قتل مستقليها ، فى حين يضطلع المتهم بإمـدادهم بالـذخيرة                

 البقعة المحددة ، وكمنوا لقوات الشرطة ؛ إال أن          حال نفادها ؛ وكاتفاقهم توجهوا صوب     
مسؤول المجموعة علم من أحد مصادره أن القوة المستهدفة قد غيرت خـط سـيرها ؛           

  .فعادوا أدراجهم 
وأضاف أنه فى ذات اإلطار أيضا ؛ أعد مـسؤوله مخططًـا الغتيـال إحـدى                

له بمنطقـة صـحراوية     القيادات الشرطية ؛ وذلك باستهدافه حال عبور السيارة التى تق         
أحمـد  / مجاورة لجماعة الدلتا ؛ حيث التقى يوم التنفيذ بمسؤوله وعناصر مجموعتـه           

زين ، والحركيين رامى ومعروف ، وقسم مـسؤولهم األدوار بيـنهم بـأن يـضطلع                
الحركى معروف بقيادة سيارة دبرها صوب البقعة التى ستمر بها السيارة المـستهدفة ،           

الصحراوية تلك حتى يعاجله كـل مـن سـيد ، أحمـد زيـن ،                وما أن يعبر المنطقة     
والحركى رامى بوابل من األعيرة النارية أسلحتهم اآللية التى دبرها أولهم ، فى حـين               
يضطلع المتهم بإمدادهم بالذخيرة حال نفادها ؛ وكاتفـاقهم توجهـوا صـوب البقعـة                

 ، إال أنه لـم يـأت ،   المحددة، وكمنوا لهدفهم ؛ وظلوا يرقبوا وصوله لمسرح جريمتهم       
  .ففشل مسعاهم ، وعادوا يجرون أذيال الخيبة 

 برصد مباٍن شرطية    – كتكليف مسؤول مجموعته     –وتابع إقراره أنه قد اضطلع      
تمثلت فى مبنى قطاع األمن الوطنى ، ومبنى الترحيالت بمحافظـة كفـر الـشيخ ، إذ       

  .مه لمسؤوله  لما أسفر عنه الرصد ، وسل– كروكى –رسم رسما تخطيطيا 
وأردف أنه كتكليف مسؤوله أيضا اضطلع برصد تمركز أمنى بمحـيط محطـة         
مياه كفر الشيخ يتولى حراسة إحدى القيادات الشرطية ؛ فوقف على قوامه المشكل من              

  .سيارتين وثالثة أفراد شرطة ، فوافى مسؤوله بما أسفر عنه الرصد 
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؛ برصد تمركز أمنى بمحطة     وأنهى أنه قد اضطلع ، كتكليف مسؤول مجموعته         
  .وقود األمل بمدينة بلطيم 

 -حقيقـات ت بال –" حركى إبراهيم سعيد  "فائز أحمد إبراهيم مقلد     /  اقر المتهم  -٤٥
لجنـة  " ، وعضويته الثنين من مجموعاتها المسلحة المسماة         خوانبانضمامه لجماعة اإل  

ه لذلك فيهـا  الشرطة ، وتلقيالتى تتولى تنفيذ أعمال عدائية ضد أفراد    " العمليات النوعية 
  .ات عسكرية وإعداد العبوات المفرقعة دور

 واشـتراكه فـى     ٢٠١٤ فى عام    خوانوأبان تفصيالً لذلك بانضمامه لجماعة اإل     
ف لـذلك مـن أعـضائها علـى         تجمهرات الجماعة بنطاق جامعة كفر الشيخ ، وتعر       

النـوعى فالقـت    حدى مجموعات العمل    أحمد غريب والذى دعاه لالنضمام إل     / المدعو
 التـى تـضطلع بتنفيـذ       –حدى مجموعات العمل النوعى     دعوته تلك قبوله ، فانضم إل     

شـريف  / عمليات عدائية ضد رجال الشرطة كان مسئولها عضو الجماعـة الحركـى           
أبـو  / هـانى ، حركـى    / لى ، حركى  ع/  أعضاء الجماعة حركى   – خالفه   –وضمت  

 عبـر   –شـريف   / كليف الحركى  كت –، وجرى التواصل بينه وأعضاء مجموعته       عمر
سـعيد  /  بالحركى – هو   –بأسمائهم الحركية إذ سمى     " الين"برنامج المحادثات المؤمن    
 جنيهـا ليبتـاع هاتفًـا نقـاالً لتـسهيل      ٥٠٠شريف بمبلغ / وذلك بعد أن أمده الحركى  

  .التواصل بينهم 
/ وأضاف بانضمامه لمجموعة عمل نوعى ثانية بدعوة من مـسئولها الحركـى           

أحمـد ، إذ جـرى   / أبو عبد اهللا ، الحركى  / بحى ضمته وعضوى الجماعة الحركى    ص
  ".تليجرام" عبر برنامج المحادثات المؤمنة –صبحى /  كتكليف الحركى–التواصل بينهم 

وأضاف بإعداده وأعضاء مجموعتيه لتنفيذ ألغراض الجماعة إذ تلقى وأعـضاء     
/ و عمر بـدعوة مـن الحركـى       أب/ هانى ، حركى  / على ، حركى  / مجموعته الحركى 

 شريف دورة فى التأصيل الشرعى ألغراض الجماعة بإحدى المقرات التنظيمية ببلطيم ،
وكذا دورة أمنية فى كيفية التواصل بين أعضاء تلك المجموعة ، ودورة أخـرى فـى                
أمن المطاردة ، وكذا دورة عملية عن كيفية فك وتركيب السالح اآللـى ، وأنـه فـى                  
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أحمـد ،   / أبو عبد اهللا ، وحركى    /  تلقى وأعضاء مجموعته حركى    ٢٠١٦غضون عام   
 دورة نظرية فى كيفية التعامـل مـع العبـوات           – كتكليف األخير    –صبحى  / وحركى

عبد الـرحمن جمـال     / المفرقعة وكان القائم على التدريس بها عضو الجماعة المتوفى        
 بتكليف من   – هو   –جره  وذلك بإحدى المقرات التنظيمية بمحافظة كفر الشيخ الذى استأ        

 عيسى  شصبحى ، ودورة عملية أخيرة بإحدى المقرات التنظيمية بمنطقة حو         / الحركى
  .ضعها بمكان التنفيذ وعن كيفية تركيب العبوات المفرقعة و

صبحى رصد سيارتى شرطة اعتادتا التوقف بمدخل /  لتكليفات الحركىنفاذًاوأنه  
 إال أن تغيير محل توقفهما حـال دون اسـتكمال      فهماامحافظة كفر الشيخ تمهيدا الستهد    

/ عقابها ولتكليفه وأفراد مجموعته من الحركـى      أمخططهم المذكور ، وأضاف بأنه فى       
حد المساجد بقرية حوش عيـسى يـوم        أمام  أصبحى رصدوا قول أمنى اعتاد التمركز       

المحـدد  الجمعة تمهيدا الستهدافه بعبوة مفرقعة ووقفوا على خط سيره ، وفى الموعـد            
حدى مصارف المياه   إ بجوار   – دبرها األخير    –صبحى عبوة مفرقعة    / زرع والحركى 

الواقع بخط سير القول األمنى تمهيدا لتفجيرها ، إال أنه حال دون التنفيذ بذلك اليوم تغير  
صبحى بانتواء تنفيذ عملية قبـل      / ه من الحركى  لمالقول األمنى خط سير ، وأضاف بع      

  .ال أن ضبطه حال دون وقوفه على تفصيالته إط جامعة دمنهور حدى األهداف بمحيإ
أحمد عاشور حلمى محمـد الـصياد بالتحقيقـات باشـتراكه     /  قرر المتهم  -٤٦

 فى أعقاب فض    خوانوعاشور حلمى محمد الصياد بالتجمهرات التى نظمتها جماعة اإل        
/ ائها كالً من  وقد علم لذلك من أعض    . اعتصام رابعة بقرية البصارطة بمحافظة دمياط       

عبد الرحمن العربى سادات أبو جاللة ، ومحمد الخضر محمـد عاصـى ، ورفعـت                
رفعت محمد العزبى أبو غزالة ، وبالل عاطف خالد الزيات ، وحـسن حـسن خالـد                 
الزيات ، وزكريا فهمى على الشيوخى ، وأحمد زكريا فهمى على الشيوخى ، ومعـاذ               

 بـدوى ،    ةالسيد الفار ، وإسالم محمد طلب     زكريا فهمى على الشيوخى ، ومحمد حسان        
، ومحمد حماد عبد الغنى سليم ،       "عبده النيلى / هرتهش"وعبد الرحمن محمد السيد النيلى      
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وقـد اتخـذوا   . وخالد فتحى فتحى عوض ، ونجم الدين عاطف محمود عبد الفتاح عياد   
نوا يتولـوا   محمد عادل بلبولة بمنطقة عجور مقرا للقاء الذين كـا         / من مسكن المتوفى  

لمواجهـة  " الشماريخ"والمفرقعات  " بنادق آلية وخرطوش  "تأمينه حينها باألسلحة النارية     
معـاذ زكريـا    / بصر فى ذلك من أعضائها كالً من      أوقد  . الشرطة إبان مالحقتهم أمنيا   

، ومحمد  "عبده النيلى / شهرته"فهمى على الشيوخى ، وعبد الرحمن محمد السيد النيلى          
لغنى سليم ، ورفعت رفعت محمد العزبى أبو غزالة ، وخالد فتحى فتحـى              حماد عبد ا  

عوض ، وبالل عاطف خالد الزيات ، وعبد الرحمن العربى سادات أبو جاللـة حـين               
تصدوا لقوات الشرطة سلفًا ببنادق آلية لتجنب ضبطهم ، وقد شاركهم فى ذلـك مـرةً                

خى يو فهمـى علـى الـش      وأضاف بإمـداد زكريـا    ". الشماريخ"باستخدام المفرقعات   
بنـادق  "للمذكورين بالمال لشراء السالح الالزم فى ذلك ، فابتاعوا تسعة أسلحة ناريـة            

عبـد الـرحمن محمـد    / كما تولى كٌل من. أمدهم بها محمد حماد عبد الغنى سليم    " آلية
، ومعاذ زكريا فهمى على الشيوخى تدريب أعـضاء    " عبده النيلى / شهرته"السيد النيلى   

  . على استخدام تلك األسلحة بإحدى المناطق بالطريق الدولى الجماعة
 بـاعتزام األخيـر   -معاذ زكريا فهمى على الشيوخى/ وأنهى بأنه قد تبلغ له من    

  . وذلك قبل ارتكابها –حازم األمير / قتل أحد أفراد الشرطة يدعى
 عبد العزيز عيسى عبد العزيز عيسى بالتحقيقات بانـضمامه        /  قرر المتهم  -٤٧
 وانتظامه بإحدى أسرها الكائنة بقرية الدلجمون بمركز كفـر الزيـات            خوانلجماعة اإل 

وأضـاف بتـردده علـى    . محافظة الغربية ، ومشاركته فى تجمهر رابعـة العدويـة        
صبرى صـباح   / المزرعة الكائنة بمنطقة النوبارية بمحافظة البحيرة المملوكة للمتوفَّين       

  .يخ خليل ، ومحمد عبد المنعم أبو طب
 – بالتحقيقـات  – قرر المتهم محمد عبد ربه عبد الحليم عبد ربـه خليفـة     -٤٨

 ومشاركته فى تجمهر النهضة وكذا تجمهرات الجماعة التى         خوانبانضمامه لجماعة اإل  
بسام شحات محمد محمـد العباسـى      / وقد علم من أعضائها   . تلت ذلك بمحافظة الجيزة   

ها النوعى التـى تتـولى تنفيـذ العمليـات       الذى دعاه لالنضمام إلحدى مجموعات عمل     
وأعده لذلك فكريا بتأصـيل     . العدائية من قتل وتخريب بقصد إسقاط الدولة ومؤسساتها       
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شرعية ما يتم تنفيذه من عمليات عدائية ، وأمنيا بالتواصل اآلمن مـن بينهمـا عبـر                  
  " .التليجرام"برنامج المحادثات المشفر 

خالق رفاعى محمد بالتحقيقات بمـشاركته فـى        شريف عبد ال  /  قرر المتهم  -٤٩
مدينـة  ب برابعة العدوية ما تاله مـن تجمهـرات          خوانالتجمهر الذى نظمته جماعة اإل    

محمـد سـعيد    /  تعرف على  ٢٠١٤وأنه فى غضون مايو     . السادات بمحافظة المنوفية  
أحمد عبد المقصود أحد أعضاء مجموعات عمل الجماعة النـوعى بمدينـة الـسادات              

منوفية والتى تتولى تنفيذ العمليـات العدائيـة باسـتخدام المفرقعـات ضـد      الافظة  بمح
وفى إطار ذلـك ؛ كلفـه       . مؤسسات الدولة والمنشآت العامة إلسقاط نظام الحكم بالبالد       

 بإخفاء مجموعة من الدوائر الكهربائية التى تُـستخدم         ٢٠١٥المذكور فى غضون عام     
  .به وأخفاهم له بمسكنه فى تصنيع المفرقعة ، فنفذ ما كلف 

 –التحقيقـات   بأسامة صالح محمـد محمـد سـالم خطـاب           /  أقر المتهم  -٥٠
 ، وانتظامه بأسر فيهـا ، والنـضمامه         ٢٠٠٧ غضون عام    خوانبانضمامه لجماعة اإل  

محمد عبد الحفيظ أحمد حسين ، طارق رفعت عكاشـة ، مـصعب             / علم من أعضائها  
حسين ، على محمود عبـد الـونيس ، أنـس    كمال نجيب خالد ، محمد على رشاد أبو        

 ٢٠١٧صبحى سعد إسماعيل ، وأحمد محمود يوسف الزفتاوى وأنه فى غضون عـام              
أمد المتهم طارق رفعت عكاشة بأمواٍل كطلبه منه بدعوى إعانة أحد أعضاء الجماعـة              

ا المحبوسين احتياطي.  
 -يقـات  بالتحق –" فـوزى " أقر المتهم أحمد على عبد ربه عيسوى حركى          -٥١

حركـة  " وعضويته بإحدى مجموعاتها المـسلحة المـسماة         خوانبانضمامه لجماعة اإل  
التى تتولى تنفيذ عمليات عدائية ضد القضاة وأفراد الجيش والشرطة والمنـشآت            " حسم

العامة ؛ بغرض إسقاط الدولة ، وتمويله إياها بإمدادها بمواد مفرقعة وأسلحة وذخـائر              
  .وإحرازه لمواد مفرقعة وألسلحة نارية وذخائرها ومقرات تنظيمية ، وحيازته 

 ، وانتظامـه بإحـدى أسـرها ،         خوانوأبان تفصيالً لذلك بانضمامه لجماعة اإل     
وتلقيه فيها دروسا تثقيفية وتربوية على منهاج الجماعة ، وفى أعقاب ثورة الثالثين من              

اتها التـى أعقبـت    شارك بتجمهرها بميدان رابعة العدوية ، وبتظاهر  ٢٠١٣يونيو لعام   
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 لمجموعات سميت بمجموعات العمـل      خوانفضه بمركز منوف ؛ ولتأسيس جماعة اإل      
ت العامـة    أفراد الشرطة والمؤسسات والمنـشآ     النوعى تتولى تنفيذ أعمال عدائية ضد     

البالد وصوال إلسقاط نظام الحكم القائم ؛ انضم إلحداها فـى           ببغرض إشاعة الفوضى    
سئوليتها عـضو   ممركز شربين بمحافظة الدقهلية ، وتولى        بنطاق   ٢٠١٥غضون عام   

 ، عمرو غنـيم ،      أحمد رزق سالمة  / ت خالفه المتهمين  عمرو خليل ، وضم   / الجماعة
شريف شاهين ، عبد اهللا المصرى ، أحمد حشاد ، محمود الشنب ، عمـرو حـشاد ،                  

  .وأحمد سعفان 
 الوقائع كالـشروع  وأضاف أن مجموعة العمل النوعى تلك قد ارتكبت العديد من 

فى قتل أحد أفراد الشرطة ، والشروع فى قتل أحد المحامين ، بدعوى صدور فتـاوى                
  .من الجماعة تجيز قتلهم 

 المتوفى محمـد محمـد كمـال وضـع          خوانوأضاف بتولى قيادى جماعة اإل    
مخططات العمل النوعى ، والتى تتولى استهداف الشرطة ومنشآتها والمنشآت العامـة            

دائية وصوالً إلشاعة الفوضى بغرض إسقاط الدولة وذلـك بـدعوى قتـال             بعمليات ع 
الشرطة ألعضاء الجماعة ؛ ولقناعته بذلك وضرورة القتال تنفيذًا ألغراض الجماعـة ؛    

 المـسلحة والمـسماة     خوان إلحدى مجموعات جماعة اإل    ٢٠١٧انضم فى غضون عام     
أحمـد  / ئوليتها المـتهم  بنطاق مركز منوف بمحافظة المنوفية تولى مـس       " حسم"حركة  

، والنضمامه لهـا علـم مـن أعـضائها         " زهدى"سامى عبد الحميد عبد العال حركى       
، وأحمـد عبـد العظـيم       " عبقرينو"محمد سعيد أحمد عبد المقصود حركى       / المتهمين

  .الدمليجى 
وأضاف بإعداد أعضاء الجماعة فكريا بعقد دورات تـضمنت لقـاءات تثقيفيـة           

عية ما ينفذوه من عمليات عدائية ؛ وحركيا باتخاذ أسماء حركيـة            لترسيخ قناعتهم بشر  
، خشية الرصـد  " التليجرام"والتواصل اآلمن بين أعضائها عبر برامج محادثات مشفرة   

 ؛ وعسكريا بتلقـى عناصـرها تـدريبات    - فوزى –األمنى ، حيث اتخذ اسما حركيا      
  .ها ، وتصنيع المواد المفرقعة ودورات على كيفية استخدام األسلحة النارية وتركيب
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من لها ولعقـد لقـاءاتهم   آ مقرات تنظيمية كمالذ  توأن هذه المجموعات قد اتخذ    
التنظيمية ودوراتهم التدريبية وإخفاء المواد المفرقعة واألسلحة النارية والـذخائر فيهـا            

  .ذكر من بينها ثالث وحدات سكنية بمحافظة المنوفية 
موعات تلك فى تمويلهـا علـى مـا أمـدها بـه             وأضاف باعتماد أعضاء المج   

ـ  " ىدزه"أحمد سامى عبد الحميد عبد العال حركى      / المتهمون د ـ، ومحمد سـعيد أحم
 –عبقرينو من مواد مفرقعة وأسلحة وذخائر ، ومـا وفـره أى             "عبد المقصود حركى    

مواد مفرقعة ؛ ومعلومات برصـد مـا هـو          و من مقرات تنظيمية ، وأسلحة       –المتهم  
  .ستهدافه مزمع ا

هـا الجماعـة اضـطلع    وأضاف أنه فى إطار تنفيذ العمليات العدائية التى ارتكبت 
ل أفرادا للشرطة تمهيدا الستهدافه ، كما اضطلع بوضع عبوة مفرقعة           برصد أتوبيس يق  

  .بمحيط محكمة منوف ، فترتب عليه تخريب مبناه 
امه لجماعـة    بانـضم  – بالتحقيقات   –يحى زكريا فهمى عطا     /  اقر المتهم  -٥٢

ـ " ، وعضويته لذلك بإحدى مجموعاتها المسلحة المـسماة          خواناإل  العمـل   اتمجموع
والتى تتولى تنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد الـشرطة ومنـشآتهم والمنـشآت             " النوعى

العامة وصوالً إلسقاط النظام ، ومشاركته ألعضائها فى استهداف قسم شرطة القوصية            
  .بعبوة مفرقعة 

 ىحدإ وانتظامه ب  ٢٠١٣ منذ عام    خوانال لذلك بانضمامه لجماعة اإل    وأبان تفصي 
 شارك وأعضاء الجماعة المتهمون     ٢٠١٣أسرها ، وفى أعقاب الثالثين من يونيو لعام         

معاذ جابر رضوان سامى ، أحمد حمدى أحمد حسين وآخرين بتجمهراتها بنطاق محل             
 – بمحافظـة أسـيوط      –عى   مجموعات العمل النو   ىحدسكنه ، وأنه دعى لالنضمام إل     

والتى تتولى استهداف المحوالت الكهربائية وأفراد الشرطة ومنـشآتهم فالقـت تلـك             
 ، والنضمامه علم من أعضائها المتهمين أحمد حمدى أحمد حسين ، معاذ             هالدعوة قبول 

 –جابر رضوان ، وأن تلك المجموعة اعتمدت فى تنقالت أعضائها على ما أمدها بـه             
 نقـل بدراجتـه أعـضاء    – كتكليفه –ن دراجة آلية تولى قيادتها ، وأنه     م –ى المتهم   أ
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مجموعته إلى حيث محول كهربائى مجاور للبنك األهلى فرع القوصية والـذين تولـوا      
إضرام النيران به حال تواجد المتهم معاذ جابر رضوان والذى تـولى تـصوير تنفيـذ     

  .الواقعة 
 التقـى أعـضاء بمجموعـات       –وان   كتكليفه من المتهم معاذ جابر رض      –وأنه  

للعمل النوعى ذكر من بينهم أحمد تونى عبد العال ، جمال الدين محمد ، وآخـرين إذ                 
تولى نقلهم بدراجته إلى أحد المقرات التنظيمية المخصصة لعقد لقاءاتهم صنّعوا خاللها            

 معاذ جابر رضوان على محاولته تفجير قسم شرطة       / عبوة مفرقعة ، ووقف من المتهم     
  .القصير بالقوصية 

  ما أسفرت عنه المعاينة التصويرية للنيابة العامة
محاكاة المتهم محمد رضا المتولى لكيفية ارتكابه والمـتهم أحمـد رزق عطيـة          

 ، ومثـل دوره  ١١/٦/٢٠١٧سين والتى تم ارتكابها بتاريخ      حأحمد  / واقعة قتل الضابط  
طالقهم النيران صوب المجنى عليـه      فى تنفيذ الواقعة وبين موقعه والمتهم اآلخر حال إ        

  .وجاءت محاكاته لها على ذات النحو الوارد بإقراره بتحقيقات النيابة العامة 
محمد مصطفى محمد سالم لكيفية ارتكابه والمتوفيين أحمد محمد         / محاكاة المتهم 

محمـد عـادل وهبـة      / عمر سويلم ، أحمد عبد الناصر البهنساوى لواقعة قتل الضابط         
 ، ومثل دوره فى تنفيذ الواقعـة وبـين          ١/٥/٢٠١٧التى تم ارتكابها بتاريخ     وآخرين و 

موقعه والمتهم اآلخر حال إطالقهم النيران صوب المجنى عليه وجاءت محاكاتـه لهـا          
  .على ذات النحو الوارد بإقراره بتحقيقات النيابة العامة 

عـاطف  كابه والمتهمـون بـالل      حسن حسن الزيات لكيفية ارت    / محاكاة المتهم 
، معاذ ذكريا الشيوخ والمتوفى عماد الدين سامى فهمى الفار واقعة قتل الخفيـر              الزيات

، ومثـل   ٢٧/٣/٢٠١٧مسعود عبد اهللا حسن األمير والتى تم ارتكابها بتاريخ          / النظامى
دوره فى تنفيذ الواقعة وبين موقعه والمتهمين اآلخرين حال إطالقهم النيـران صـوب              

 .كاته لها على ذات النحو الوارد بإقراره بتحقيقات النيابة العامةالمجنى عليه وجاءت محا
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محمود عبيد محمـد    / ثروت شعبان رحيمة لكيفية ارتكابه والمتهمين     /  محاكاة المتهم  –
عبيد ، محمود أحمد محمد عبد المنعم حركى عاصم ، أحمد جمال على عبد المحـسن                

 ومثل دوره فى تنفيـذ  ٢١/٧/٢٠١٧خ عاصم والتى تم ارتكابها بتاري / واقعة قتل المجند  
الواقعة وبين موقعه والمتهمون اآلخرون حال إطالقهم النيران صوب المجنـى عليـه             

  .وجاءت محاكاته لها على ذات النحو الوارد بإقراره بتحقيقات النيابة العامة 
  : ثبت بمعاينة النيابة العامة -ثالثًا

 زمام قريـة    –بستان الصحراوية   الكائن بمنطقة ال  " مزرعة" للمقر التنظيمى    -١
 متـر   ٢٠٠ × ١٥٠ تقع على مساحة     – محافظة البحيرة    – الدلنجات   –اإلمام الغزالى   

دورين وملحق به آخر ومخـزن مكـون مـن دور           من  تقريبا مسورة بها مبنى مكون      
عدد أربع وعشرين بندقية نارية مختلفة العيار وخمـس قنابـل           على  أرضى ، عثر به     

شر لغم أرضى مضاد لألفراد ومائتان وخمسة عـشر مفجـر محلـى             يدوية وثالثة ع  
ثنى عشر مفجر وعبوة مفرقعة على شكل مصباح كهربائى وسـبعة وسـتين             االصنع و 

دائرة تفجير بالريموت وستة ريموتات كنترول وسـخان كهربـائى وميـزان حـساس      
لين بهمـا   ومكواة لحام وكميات كبيرة من األدوات المعملية والقطع اإللكترونية وجـوا          

كمية كبيرة بلى وقطع معدنية من المستخدمة كشظايا فى تـصنيع العبـوات المفرقعـة            
 فولت وأسالك كهربائية تحوى مواد صلبة وأسالك ألمونيوم وسـت         ٩وعشر بطاريات   

وعشرين جوال تحوى مواد كيميائية وكميات كبيرة من الذخائر مدفونة داخل براميـل             
  .مزرعة بالستيكية زرقاء اللون بأرض ال

 – قـسم ثـان العامريـة        –قرية رحـيم    . ٦ للمقر التنظيمى الكائن بحوش      -٢
  محافظة اإلسكندرية 

أنه عبارة عن أرض زراعية بها مبنيين منفصلين كـل منهمـا دور أرضـى ،              
وعثر بهما على عدد ثالثة وثالثون عبوة مفرقعة مختلفة األشكال واألحجام منها عـشر     

نين لغم أرضى ، وأربعة وعشرون طلقـة ناريـة آليـة ،     ثاعبوات مجهزة للتفجير ، و    
خزينة حديدية لسالح نارى ، وعشرون عبوة بالستيكية وزجاجية تحوى مـواد سـائلة         
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ومسحوقة ، سبع أقماع حديدية مختلفة األحجام ، وسبع أجولة بالستيكية تحـوى قطـع         
 حـساس   معدنية صغيرة الحجم ومختلفة األشكال ، وسبع مفجرات معدنيـة ، ميـزان            

 فولت ، دائرة ريموت ، نظـارة طبيـة          ٩فوميتر ، بطاريات    أخر كهربائى ، جهاز     آو
مزودة بكاميرا تسجيل ، ومكواة كهربائية ، وصـاعق كهربـائى ، ومجموعـة مـن                

نيـة  داأليسيهات واألسالك الكهربائية ولمبات االختبار والفيش الكهربائية واألشكال المع        
  .وراق الترشيح ومواد وفرش الطالء الممغنطة والدوارق الزجاجية وأ

 بالمنطقـة األولـى مـن       ١)/ج (٢٣٦ للمقر التنظيمى الكائن بالعقار رقـم        -٣
   محافظة المنوفية – مركز السادات –مشروع ابنى بيتك 

أنه عقار مكون من ثالثة أدوار وعثر بالوحدة السكنية الكائنـة بالـدور الثـانى               
لة الوزن معبأة ومحكمة الغلـق مـن النـاحيتين    العلوى على عبوة أسطوانية معدنية ثقي     

بأحدهما ثقب من المنتصف ، عدد ثمانية عشر عبوة معدنية ، عبوة أسطوانية معدنيـة               
محكمة الغلق من إحدى الجانبين ومثبت بأسفلها قطع حديدية صـغيرة الحجـم ، عـدد     

ختلفة  من البالسيتك مربعة ومستطيلة الشكل م      تتسعة عشر غطاء حديدى ، أربع عبوا      
األحجام فارغة ، عبوة بالستيكية تحوى بعض القطع المعدنية والمسامير ، كميـة مـن          

 فولـت   ٩القطع المعدنية الممغنطة ، ميزان كهربائى حساس ، إحدى عـشر بطاريـة              
، أربع قوالب بالستيكية    ) ريموت(ثنين منهما متصلين بأسالك كهربائية ، جهاز تحكم         ا

طع معدنية صغيرة الحجم ، قناعين واقيين مـن الغـاز ،         حداها مثبت بقاعدته ق   إفارغة  
ثنين مكواة لحام ، قاعدة مكواة ، مصهر للشمع ، جهاز ثقـب صـغير الحجـم ،     اعدد  

جهاز قياس كهربائى ، أربع أقماع بالستيكية للتعبئة ، ست أنابيـب اختبـار ، أربـع                 
براى ، ثالث علـب     سا، عبوة   ) أدوات للتقليب والخلط  (أجسام بالستيكية رفيعة الشكل     

ـ                   ةطالء ، بكرة الصق شفاف ، لوح يستخدم فى تنعيم المعادن ، منشار حديدى ، ثالث
رفيعـة  ألواح من مادة الفايبر ، عبوة بالستيكية بداخلها رمال ، ماسورة من األلمونيوم              

الشكل ملتوية ، عدد أربعة عشر أنبوبا أسطوانيا صغير الحجم منها اثنان من البالستيك              



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠١٨ سنة یونیة ٢٠ فى )تابع( ١٣٩ العدد – الوقائع المصریة

 

١٥٧

 سـبع أنابيـب     ، والباقى من األلمونيوم معبأة جميعها بمادة بيضاء اللـون ،          ) نجةسر(
يوم صغيرة الحجم فارغة ، كشاف إضاءة مفرغ ومتصل بأسـالك        أسطوانية من األلمون  

كهربائية ، مجموعة من الدوائر والمفاتيح واألسالك الكهربائية ، عبوة معجون الصـق          
ون ، علبة بهـا قفـازات بالسـتيكية ، أربـع     ، خرطوم بالستيكى أبيض الل    ) سيلكون(

عبوات بالستيكية تحوى كميات من القطع المعدنية صغيرة الحجم ، عبوات بالسـتيكية            
 قوزجاجية تحوى مواد مسحوقة بيضاء اللون وأخرى سائلة ، ثالث خرائط من الـور             

 المقوى تحوى األولى توضيح للمطارات الدولية والمحلية بالقطر المصرى ، وتحـوى           
الثانية توضيح ألماكن السفارى السياحية بالقطر المصرى ، وتحوى الثالثـة توضـيح             
للدروب الصحراوية بالقطر المصرى ، عقد إيجـار للعقـار محـل الـضبط مـؤرخ                

على ، ومدة اإليجار    / ياسر عبد الحكيم قنديل ، والمستأجر     /  بين المؤجر  ٢٧/٣/٢٠١٧
  .ؤجر دون المستأجر يع المق ومذيل بتو٢٦/٣/٢٠١٨عام وتنتهى فى 

  : ما ثبت بتقارير اإلدارة العامة لتحقيق األدلة الجنائية -رابعا 
  :أيمن محمد عبد المنعم السبيعى تبين اآلتى/  أنه بفحص مضبوطات المتهم- ١

أن السالح النارى المضبوط عبارة عن فرد خرطوش بماسورة غير مشـشخنة            
الستعمال ، وأن الست طلقات كل منهـا         ل ة وصالح ة وسليم ة مم ، وأنها كامل    ١٢عيار  

  .من ذات عيار السالح وكاملة األجزاء وصالحة لالستعمال عليه 
أحمد مصطفى السيد مصطفى خليل تبـين       /  أنه بفحص مضبوطات المتهم    - ٢

  :اآلتى 
أن السالح النارى المضبوط عبارة عن بندقية آلية أجنبيـة الـصنع بماسـورة              

  .وأنها كاملة وسليمة وصالحة لالستعمال  مم ، ٣٩ × ٧,٦٢مششخنة عيار 
أن الثمانى والثالثين طلقة كل منها مما تستخدم على األسـلحة الناريـة عيـار               

 . مم وكاملة األجزاء وصالة لالستعمال على البندقية المضبوطة ٣٩ × ٧,٦٢



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠١٨ سنة یونیة ٢٠ فى )تابع( ١٣٩ العدد – الوقائع المصریة

 

١٥٨

أن العبوة المعدنية أسطوانية الشكل من النوعية المعتاد اسـتخدامها فـى إعـداد       
المفرقعة محلية التشكيل وكذا الثالث مفاتيح لتـشغيل الكهربـاء والبطاريـات            العبوات  

واألسالك الكهربائية مما تستخدم فى إعداد دوائر التفجير الكهربائية ، والقطع المعدنيـة      
  .يمكن استخدامها كشظايا إلصابة األفراد المتواجدين بمحيط االنفجار 

 على فهمى محمد النزهى تبين      عبد الرحمن /  أنه بفحص مضبوطات المتهم    - ٣
  :اآلتى 

أنها عبارة عن سالح نارى خرطوش صناعة محلية بماسورة واحدة غيـر        ) أ  ( 
فها الستقبال الطلقـات المـستخدمة علـى األسـلحة     رمششخنة ومشكل ظ  

  . مم وهو سليم وصالح لالستعمال وسبق اإلطالق به ١٢الخرطوش عيار 
ر مطرقة الكبسولة مما تستخدم علـى       عدد ثالث طلقات كاملة األجزاء غي     ) ب(

 مم سليمة وصالحة لالستعمال على الـسالح        ١٢األسلحة الخرطوش عيار    
  ) .٢/١(محل البند 

  :محمد على رشدى حامد تبين اآلتى /  أنه بفحص مضبوطات المتهم- ٤
أن السالم النارى المضبوط عبارة عن بندقية آلية أجنبية الصنع بماسـورة            ) أ  ( 

  . مم ، وأنها كاملة وسليمة وصالحة لالستعمال ٣٩ × ٧,٦٢ مششخنة عيار
  أن السبع طلقات كل منها مما تـستخدم علـى األسـلحة الناريـة عيـار               ) ب(

 مم وكاملة األجزاء وصـالحة لالسـتعمال علـى البندقيـة            ٣٩ × ٧,٦٢ 
  .المضبوطة 

 مـم وكاملـة     ٣٩ × ٧,٦٢أن الخزينة تستخدم على األسلحة النارية عيار        ) ج(
  .جزاء وصالحة لالستعمال على البندقية المضبوطة األ

  :حسين أحمد عبد اهللا إبراهيم تبين اآلتى/ فحص مضبوطات المتهم ب أنه -٥
 مـم وكاملـة     ٣٩ × ٧,٦٢خزينة مما تستخدم على األسلحة النارية عيار        ) أ  ( 

  .األجزاء وصالحة لالستعمال
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  سـلحة الناريـة عيـار      أن العشرة طلقات كل منها مما تستخدم علـى األ          ) ب(
  . مم وكاملة األجزاء وصالحة لالستعمال٣٩ × ٧,٦٢

 أن الجسم البالستيكى المضبوط بداخله دائرة إلكترونية مثبت بهـا دائـرة             )ت(
أخرى تعمل كدائرة استقبال وإرسـال موصـولة بالبطاريـات وأسـالك            

  .عةتفجير العبوات المفرقعداد دوائر كهربائية من المعتاد استخدامها فى إ
  :محمد رجب محمد محمود تبين اآلتى/  أنه بفحص مضبوطات المتهم -٦

 سالح نارى عبارة عن بندقية آلية أجنبية الصنع بماسورة مشـشخنة عيـار              )أ(
  . مم، كاملة وسليمة وصالحة لالستعمال٣٩ × ٧,٦٢

 أن الخمسة عشر طلقة كل منها مما تستخدم على األسلحة الناريـة عيـار               )ب(
م وكاملة األجزاء وصـالحة لالسـتعمال علـى البندقيـة            م ٣٩ × ٧,٦٢

  .المضبوطة
 مـم وكاملـة     ٣٩ × ٧,٦٢ أن الخزينة تستخدم على األسلحة النارية عيار         )ج(

  .األجزاء وصالحة لالستعمال على البندقية المضبوطة
  :عبد اهللا إسماعيل محمد تبين اآلتى/  أنه بفحص مضبوطات المتهم -٧

المضبوط عبارة عن فـرد خرطـوش محلـى الـصنع            أن السالح النارى     )أ(
 مم، وأنه كامل وسليم وصالح لالستعمال       ١٢بماسورة غير مششخنة عيار     

  .وسبق اإلطالق منه
 مـم  ١٢ أن الثالث طلقات كل منها مما تستخدم على األسلحة النارية عيار          )ب(

  .وكاملة األجزاء وصالحة لألستعمال
  :ن كمال عوض عبد اهللا تبين اآلتىعبد الرحم/  بفحص مضبوطات المتهم -٨

 أن السالح النارى المضبوط عبارة عن بندقية آلية أجنبية الـصنع بماسـورة     )أ(
  .مم وأنها كاملة وسليمة وصالحة لالستعمال٣٩ × ٧,٦٢مششخنة عيار 

ـ            )ب( ـ ـ أن العشر طلقات كل منها مما تستخدم على األسـلحة الناري ار ـة عي
 وصـالحة لالسـتعمال علـى البندقيـة          مم وكاملة األجزاء   ٣٩ × ٧,٦٢

  .المضبوطة
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  :محمود بدوى محمود خليل تبين اآلتى/  أنه بفحص مضبوطات المتهم -٩
 أن السالح النارى المضبوط عبارة عن بندقية خرطـوش يحـوى أجـزاء               )أ(

رئيسية لسالح نارى والمتمثلة فى الجسم المعدنى والماسـورة المـصقولة           
  . مم١٢عيار 

عشر طلقة كل منها مما تستخدم على األسلحة الناريـة عيـار             أن الخمسة    )ب(
  . مم وكاملة األجزاء وصالحة لالستعمال على البندقية المضبوطة١٢

  :محمود أحمد عبد الحميد متولى تبين اآلتى/  أنه بفحص مضبوطات المتهم -١٠
ــار    ــة عي ــلحة الناري ــى األس ــستخدم عل ــا ت ــا مم ــل منه ــة ك ــشرون طلق   أن الع

  .م وكاملة األجزاء وصالحة لالستعمال على سالح نارى مششخن من ذات العيار م٣٩ × ٧,٦٢
  :محمود على عبد السالم تبين اآلتى/  أنه بفحص مضبوطات المتهم -١١
 أن السالح النارى المضبوط عبارة عن بندقية آلية أجنبية الـصنع بماسـورة     )أ(

  .ألستعمال مم، وأنها كاملة وسليمة وصالحة ل٣٩ × ٧,٦٢مششخنة عيار 
   أن العشر طلقات كل منها مما تستخدم على األسـلحة الناريـة عيـار              )ب(

  مم وكاملة األجزاء وصالحة لالستعمال علـى البندقيـة         ٣٩ × ٧,٦٢ 
  .المضبوطة

  :محمد سعيد أحمد عبد المقصود تبين اآلتى/  أنه بفحص مضبوطات المتهم -١٢
اد المنصوص عليها بالبند رقـم      والتى تعد من المو   ) نترات البوتاسيوم ( مادة   )أ(

المفرقعة  بشأن المواد  "٢٠٠٧ لسنة   ٢٢٢٥ رقم   بقرار وزير الداخلية  ) ٦٠(
  ".والمواد التى تعتبر فى حكم المفرقعات

وهما من المـواد    )  نترات األمونيوم  –نترات البوتاسيوم   ( خليط من مادتى     )ب(
 لسنة  ٢٢٢٥م  بقرار السيد وزير الداخلية رق    ) ٧٨(المنصوص عليها بالبند    

  . بشأن المواد التى تعتبر فى حكم المفرقعات٢٠٠٧
التى يمكن استخدامها فى إنتاج العديد من المخاليط        ) نترات األمونيوم ( مادة   )ج(

  ). بودرة األلومنيوم–الفحم ( المفرقعة فى حالة خلطها مع مواد مثل 
ـ –الفحم  ( أن من بين المواد المضبوطة مادتى        )د( والمـشار  ) وم بودرة األلومني

  .إلي إمكانية استخدامهما على النحو المبين بالبند السابق
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حسام عبد العظيم إبراهيم شريف تبين أنهـا        / أنه بفحص مضبوطات المتهم      -١٣
  :عبارة عن

سالح نارى خرطوش صناعة محلية بماسورة واحدة غير مششخنة ومـشكل           
 مـم  ١٢ش عيـار  ظرفها الستقبال الطلقات المستخدمة على األسلحة الخرطو     

  .وهو كامل وسليم وصالح لالستعمال وسبق اإلطالق به
الطلقات المضبوطة وعددها ثالث طلقات كالً منهـا كاملـة األجـزاء غيـر              

 مـم وهـى     ١٢مطرقة الكبسولة مما تستخدم على األسلحة الخرطوش عيار         
كاملة وسليمة وصالحة لالستعمال وتستخدم على الـسالح الـوارد للفحـص            

  . فى العيارالتفاقهما
  :تىأحمد محمد عبد التواب ناصر تبين اآل/  أنه بفحص مضبوطات المتهم -١٤
 أن السالح النارى المضبوط عبارة عن بندقية خرطـوش أجنبيـة الـصنع              )أ(

 مـم ، وأنهـا كاملـة األجـزاء وصـالحة         ١٢بماسورة مصقولة عيـار     
  .لالستعمال

 مـم   ١٢حة النارية عيار     أن الست طلقات كل منها مما تستخدم على األسل         )ب(
  .وكاملة األجزاء وصالحة لألستعمال على البندقية المضبوطة

  :تىمحمد على مسعود على تبين اآل/ هم  أنه بفحص مضبوطات المت-١٥
 أن السالح النارى المضبوط عبارة عن بندقية آلية أجنبية الـصنع بماسـورة     )أ(

  .الحة لالستعمال مم، وأنها كاملة وسليمة وص٣٩ × ٧,٦٢مششخنة عيار 
   أن الخمــس طلقــات كــل منهــا ممــا تــستخدم علــى األســلحة الناريــة عيــار)ب(

  . مم وكاملة األجزاء وصالحة لالستعمال على البندقية المضبوطة٣٩ × ٧,٦٢ 
  :محمد رضا إبراهيم المتولى تبين اآلتى/  أنه بفحص مضبوطات المتهم -١٦
ث صوت على شـكل مـسدس        أن السالح النارى المضبوط عبارة عن محد       )أ(

  مـم فأصـبح    ٩أجنبى الصنع وأجرى عليه تعديل إلطالق األعيرة النارية عيار          
  .سالح نارى غير مششخن الماسورة، وأنه كامل وسليم وصالح لالستعمال

 مم وكاملـة  ٩ أن الطلقتين كل منهم مما تستخدم على األسلحة النارية عيار     )ب(
  .األجزاء وصالحة لالستعمال
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د المتولى عوض المتـولى شـريف   ـمحم/ بوطات المتهم ـبفحص مض أنه   -١٧
  :تبين اآلتى
ة أجنبية وتعمـل    مضبوط عبارة عن بندقية آلية صناع      أن السالح النارى ال    )أ  ( 

بدبـشك  ) مم٣٩ × ٧,٦٢(بنظام الثقب ومنظم الغاز بماسورة مششخنة عيار        
 وسـبق   معدنى ينطوى على الجسم وهى كاملة وسليمة وصالحة لالسـتخدام         

ثـار المنطبعـة علـى      اإلطالق بها وبإجراء المقارنة الميكروسكوبية على اآل      
قاعدة األظرف المأخوذة من تجربة اإلطـالق تبـين تطابقهـا مـع مثيلتهـا               

  :تيةالمرفوعة من حوادث إطالق األعيرة النارية فى الوقائع اآل
 أمـام    رئيس مباحث مركز شربين    –أحمد حسين   /  واقعة استشهاد الرائد   )١/أ(

 هعزبة الخن زمام قرية البرامون دائرة مركز شرطة المنصورة أثناء اسـتقالل     
أحمـد  /  نقل دقهلية وإصابة قائد السيارة مساعد شـرطة          ٨٧٩٨السيارة رقم   

 ٢٠١٧/ ١٧١ / ١٠٨١٥ فى المحـضر رقـم       ١١/٦/٢٠١٧رمضان بتاريخ   
  .جنايات مركز المنصورة

ء سعد أبو الخير مـدير إدارة تـأمين         بها/  واقعة الشروع فى قتل العقيد       )٢/أ(
أحمـد محمـد خالـد      / الطرق والمنافذ بمديرية أمن دمياط والمجند الـسائق         

 فى  ٢٠/٨/٢٠١٧الدسوقى بمنطقة مساكن السبعين أمام سور الجامعة بتاريخ         
  . إدارى قسم دمياط الجديدة٢٧١٤/٢٠١٧المحضر رقم 

ساعد مدير أمـن الدقهليـة      ضياء عطية م  /  واقعة الشروع فى قتل اللواء       )٣/أ(
 فى المحـضر    ٩/١/٢٠١٨بشارع مدرسة الزراعة دائرة مركز طلخا بتاريخ        

  . جنح مركز طلخا١١٧٠/٢٠١٨رقم 
 بندقية آلية صناعة أجنبية بماسورة مششخنة وهى كاملة وسليمة وصـالحة       )ب(

  .لالستخدام وسبق اإلطالق بها
 مـم  ٩شـشخنة عيـار    مسدس ماركة برلونتج صناعة بلجيكية بماسورة م )ت(

  :الحوادث اآلتيةبطويل بخزينة فارغة وبإجراء سبق استخدامه 
إبـراهيم عـزازى   / يرة نارية واستشهاد مـالزم أول       عث إطالق أ  د حا )١/ت(

شريف عويضة من قوة األمن الوطنى بالقليوبية بشارع الشيخ مصلح عزبـة            
رقـم   فـى المحـضر      ٧/٧/٢٠١٧الشيخ مصلح دائرة مركز الخانكة بتاريخ       

  . إدارى مركز الخانكة٧٢٩٩/٢٠١٧
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 شرطة وإصابة   ١٢/٣٣١٧ حادث إطالق أعيرة نارية على السيارة رقم         )٢/ت(
بهاء بهاء سعد أبو الخير مدير إدارة تأمين الطرق والمنافـذ بمديريـة أمـن               

أحمد محمد خالد الدسوقى بمنطقة مـساكن الـسبعين         / دمياط والمجند السائق    
 ٢٧١٤/٢٠١٧ فى المحـضر رقـم       ٢٠/٨/٢٠١٧خ  أمام سور الجامعة بتاري   

  .إدارى قسم دمياط الجديدة
خزن فارغة من الصاج الصلب المطـروق كـل مـنهم كاملـة           ) ٣( عدد   )ث(

 مم من ذات نوع     ٣٩ × ٧,٦٢وسليمة وصالحة لالستخدام على البنادق عيار       
  .وعيار البندقيتين الواردتين للفحص بالحرز األول

  . مم٣٩ × ٧,٦٢على البنادق عيار  مشتت لهب مما يستخدم )ج(
ـ  ) ١٦( عدد  )ح( ـ لحة الناريـة عي ـطلقة نارية مما تستعمل علـى األس ار ــ

الستعمال على البندقيتين   لوكل منهم كاملة وسليمة وصالحة      ) مم٣٩ × ٧,٦٢(
  .الواردتين للفحص بالحرز األول وذلك التفاقهما فى العيار

 مم طويل   ٩األسلحة النارية عيار    طلقة نارية مما تستعمل على      ) ١٤( عدد   )خ(
وكل منها كاملة وسليمة وصالحة لالستعمال على الـسالح الـوارد للفحـص            

  .وذلك التفاقهما فى العيار) ١(بالحرز الثانى بالبند 
 جسم معدنى مما تستخدم فى تشكيل وتصنيع كواتم الصوت التـى            ٢٢ عدد   )د(

 مكـرر  ٣٥ بالمادة رقـم     يتم تركيبها على األسلحة النارية والمنصوص عليها      
  .من قانون األسلحة والذخائر

  :تى أنه بفحص مضبوطات المتهم ، محمود عطا على المتولى تبين اآل-١٨
ح نارى محلى الصنع بماسورة غير      الأن السالح النارى المضبوط عبارة عن س      

 مـم  ٣٩ × ٧,٦٢مششخنة مشكل ظرفها الستقبال األعيـرة الناريـة عيـار        
  . رئيسية تتمثل فى الماسورة والجسم المعدنىويحتوى على أجزاء

  :تىعبد الرحمن صابر عوض تبين اآل/  أنه بفحص مضبوطات المتهم -١٩
 أنها عبارة عن سالح نارى خرطوش صناعة محلية بماسورة واحدة غير            )أ  ( 

مششخنة مشكل ظرفها الستقبال الطلقـات التـى تـستخدم علـى األسـلحة              
  .ل وسليم وصالح لالستخدام والسالح كام١٢الخرطوش عيار 
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طلقات كل منها كاملة األجزاء غير مطرقة الكبـسولة وسـليمة           ) ٤( عدد   )ب(
 ومنها السالح الـوارد     ١٢وصالحة لالستعمال على األسلحة الخرطوش عيار       

  .للفحص بذات القضية التفاقهما فى العيار
  أنه بفحص المضبوطات الخاص بتفتيش مسكن المـتهم أحمـد رزق محمـد      -٢٠

  :أحمد عطية عبارة عن
م الغـاز بماسـورة     ظبندقية آلية صناعة أجنبية تعمل بنظام الثقـب ومـن          )أ  ( 

  .كاملة وسليمة وصالحة لالستخدام) مم٣٩ × ٧,٦٢(مششخنة عيار 
أن عدد خمسة عشر طلقة كاملة األجزاء غير مطرقة الكبسولة مـن ذات              )ب(

  .عمالأ كاملة وصالحة لالست/٢٠عيار السالح محل البند 
ـ   /  أنه بفحص مضبوطات المتهم      -٢١ مس ـمحمد عبد العاطى الحمادى علـى ش

  :تبين اآلتى
 أن السالح النارى المضبوط عبارة عن محدث صوت على شكل مـسدس           )أ  ( 

 مم فأصبح   ٩ الطالق األعيرة النارية عيار      أجنبى الصنع وأجرى عليه تعديالً    
  .ستعماليم وصالح لالسالح نارى غير مششخن الماسورة، وأنه كامل وسل

 مـم وكاملـة األجـزاء وصـالحة         ٩ أن الطلقة النارية المضبوطة عيار       )ب(
  .ستعماللال

  :رفعت رفعت محمد العزبى تبين اآلتى/  أنه بفحص مضبوطات المتهم -٢٢
 أن السالح النارى المضبوط عبارة عن فرد خرطـوش بماسـورة غيـر              )أ  ( 

  . وسليم وصالح لالستعمال مم، وأنه كامل األجزاء١٦مششخنة عيار 
 مـم   ١٦ أن الطلقتين كل منها مما تستخدم على األسلحة الناريـة عيـار              )ب(

  .ستعمالوكاملة األجزاء وصالحة اال
 أنه بفحص المضبوطات المعثور عليها بالمقر التنظيمى الكائنة بزمام قريـة            -٢٣

  :تى مركز دمياط تبين اآل- البصارطة طريق عزبة الوقف
 ١٢ندقيتين خرطوش تركية الصنع كل منها بماسورة مصقولة عيار           عدد ب  )أ  ( 

  .ين لالستعمالتكاملتين وصالح
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 ١٢تستخدم على األسلحة الخرطوش عيـار       مما   ا طلقة كل منه   ١٤٢ عدد   )ب(
 لالستعمال على السالحين محل     ةكاملة األجزاء غير مطرقة الكبسولة وصالح     

ستخدم فى إطالقهـا سـالح مـن    االكبسولة مطرقة  وطلقة فارغة   . أ/٢٣البند  
  .السالحين محل ذات البند

ثنين خزنة من الصاج الصلب المطروق كل منهما مما تعبأ بالطلقات           ا عدد   )ت(
 مـم وكاملـة وسـليمة       ٣٦ × ٧,٦٢المستخدمة على األسلحة النارية عيـار       

  .ستعمالوصالحة لال
ـ لحة الناريـة    ـتخدم على األس  ـ تس ا مم ا طلقة كل منه   ٣٢٠ عدد   )ج( ار ـعي

  . مم كاملة األجزاء غير مطرقة الكبسولة وصالحين لالستعمال٣٦ × ٧,٦٢
 مـم   ٩ مما تستخدم على األسلحة النارية عيار        ا عدد عشرة طلقات كل منه     )ح(

  . لالستعمالةكاملة األجزاء غير مطرقة الكبسولة وصالح
 مطرق الكبسولة خـاص بطلقـة ممـا         ا عدد عشرة أظرف فارغة كل منه      )خ(

ـ         ٩ على األسلحة النارية عيار      تستخدم  ا مم طويل وبفحص قاعـدة كـل منه
ثار انطباعات أجزاء ميكانيكية متحركةآا تبين وجود ميكروسكوبي.  

  :مصطفى محمد عبد الباقى محمد تبين اآلتى/  أنه بفحص مضبوطات المتهم -٢٤
 أن السالح النارى المضبوط عبارة عن محدث صوت على شكل مـسدس           )أ  ( 

 مم فأصبح   ٩صنع وأجرى عليه تعديال إلطالق األعيرة النارية عيار         أجنبى ال 
  .الستعماللسالح نارى غير مششخن الماسورة، وأنه كامل وسليم وصالح 

 ٩ طلقة كل منها مما تستخدم على األسلحة النارية عيـار  ة أن الثالث عشر )ب(
  .ملى وكاملة األجزاء وصالحة لالستعمال على السالح المضبوط

سود اللون بالفحص   أ Compaq ماركة   – الب توب    –لى محمول   آسب   حا )ت(
 – سـد النهـضة      – ملفات نصية تيران وصنافير      -:تىتبين احتوائه على اآل   

ملف نصى مقدم إلى السيد اللواء مدير إدارة الحماية المدنية به كشف أسـماء              
موظفين تابعين لشركة الكان لشبكات االتصاالت والمرشحين لدورة الحريـق          

التكتيكات العسكرية  " "صناعة نماذج الطائرة  " فن الحرب "ملفات نصية بعنوان    
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وأهم نقاط حرب الشوارع أو حرب العصابات األعمـال المطلوبـة؛ فيـديو             
  .مام الشهيد حسن البنابعنوان من أقوال اإل

سود اللون بالفحص تبـين  أ dell ماركة - الب توب – حاسب آلى محمول    )ث(
ترفـع  " فـن الحـرب   "ملفات نصية خاصة بشركة الكان       اآلتى   حتوائه على ا

صور شخصية لألفراد مرتـدين     " تها الخمسة ا المسلمين شعار  خوانجماعة اإل 
  ."زى الشرطة

  :محمد محمود السيد أبو زيد تبين أنها عبارة عن/ ثبت مضبوطات المتهم  -٢٥
سالح نارى خرطوش صناعة محلية بماسورة واحدة غير مشـشخنة ومـشكل            

 مـم  ١٦الستقبال الطلقات المستخدمة على األسلحة الخرطوش عيـار      ظرفها  
وهو كامل وسليم وصالح لالستعمال وسبق اإلطالق به؛ وعدد طلقتـين مـن             

  .ذات عيار السالح المضبوط كاملتين وصالحتين لالستعمال عليه
  :نصر ماهر عمر شنن تبين اآلتى/ أنه بفحص مضبوطات المتهم  -٢٦

ارى المضبوط عبارة عن بندقية آلية أجنبية الصنع بماسورة          أن السالح الن   )أ  ( 
  .ستعمال مم وأنها كاملة وسليمة وصالحة لال٣٩ × ٧,٦٢مششخنة عيار 

ـ  ـمحمد مصطفى محم  / هم  ـبوطات المت ـ أنه بفحص مض   -٢٧ الم ـد محمـد س
  :تىتبين اآل

ـ  مغ الطلقات من ال   ار أن عدد اثنان ف    )أ  (   بالـسيارة المـضبوطة   اعثـور عليه
 مم استخدم فى    ٢٥ × ٧,٦٢ مم والثالث لعيار     ٣٩ × ٧,٦٢وزته هما لعيار    ح

إطالقهم ثالثة أسلحة نارية ذو أجزاء ميكانيكية متحركة وبـإجراء المقارنـة            
ـ       الميكروسكوبية على اآل   فظ عليهـا   تحثار المنطبعة عليهم وبين األظـرف الم

 تلك اآلثار مع    بية تبين تطابق  رهابأرشيف اإلدارة والمرفوعة من الحوادث اإل     
األظرف المعثور عليها بواقعة إطالق النيران صوب أفـراد القـول األمنـى             

 موضـوع  ١/٥/٢٠١٧المتحرك بميدان محمد زكى بطريق القطامية بتـاريخ     
 إدارى أول مدينة نصر، وكـذا تطـابق         ٢٠١٧ لسنة   ١٠٧١٩المحضر رقم   
ـ  ٢٥ × ٧,٦٢الفارغ لعيار    ا بواقعـة   مم مع األظرف الفارغة المعثـور عليه

 موضـوع   ٨/٣/٢٠١٧مقتل المواطن محمد محمد الغريب الزينـى بتـاريخ          
  . الجديدة– إدارى قسم دمياط ٢٠١٧ لسنة ٩٨٩القضية رقم 
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  :ثروت شعبان ريبع رحيم تبين اآلتى/ أنه بفحص مضبوطات المتهم  -٢٨
 أنها عبارة عن عدد ستة حاويات معدنية يمكن استخدامها كعبوات مفرقعة            )أ  ( 

  .لية التشكيلمح
 م، وهـو كامـل وسـليم     ٩رشاش أجنبى الصنع بماسورة مششخنة عيار        )ب(

وبإجراء المقارنة الميكروسكوبية على اآلثـار المنطبعـة        . وصالح لالستعمال 
غ الطلقات المأخوذة منه إلجراء المضاهاة تطابقت مـع مثيلتهـا           اربقاعدة فو 

لـسيارة رقـم ب     طالق أعيـره ناريـة علـى ا       إوالمعثور عليها فى حادث     
عـصام  / إلدارة قوات األمن واستـشهاد المجنـد        التابعة   شرطة   ١٢/٤٨١١

 لـسنة   ٣٠٢٤صبرى المتولى وإصابة ثالثة مجندين موضوع القضية رقـم          
  . قسم ثانى الفيومى إدار٢٠١٧

كاملـة وسـليمة   ) مـم ٣٩ × ٧,٦٢( ثالث بنادق آلية أجنبية الصنع عيـار    )ت(
  .وصالحة لالستعمال

 مم وهـى كاملـة   ٩طلقة مما تستخدم على األسلحة النارية عيار  ٤٠ عدد   )ث(
  .ب/٢٥األجزاء وصالحة لالستعمال على السالح محل البند 

) مـم ٣٩ × ٧,٦٢( طلقة مما تستخدم على األسلحة النارية عيار         ٢٨١ عدد   )ج(
  .وهى كاملة األجزاء وصالحة لالستعمال

 مم وكاملة   ٣٩ × ٧,٦٢ار   خزائن تستخدم على األسلحة النارية عي      ٦ عدد   )ح(
  .ت/٢٥األجزاء وصالحة لالستعمال على البنادق محل البند 

  :سامح محمد جمعة حسين تبين اآلتى/ أنه بفحص مضبوطات المتهم  -٢٩
 دائرية كـالً    ية حاويات معدنية وأربعة أغطية معدن     ٦ أنها عبارة عن عدد      )أ  ( 

عداد العبـوات المفرقعـة   إ فى  امنها مثقوب من منتصفه من المعتاد استخدامه      
  .محلية التشكيل

 عدد مائة طلقة كاملة األجزاء غير مطرقة الكبسولة ممـا تـستخدم علـى          )ب(
 مم سليمة وصالحة لالستعمال وخزنة مـن        ٣٩ × ٧,٦٢األسلحة اآللية عيار    
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الصاج الصلب المطروق كاملة األجزاء وصالحة لالستعمال خاصة بالبنـادق          
  .مم٣٩ × ٧,٦٢طراز كالشينكوف عيار 

  :اآلتىأحمد جمال على عبد المحسن تبين / أنه بفحص مضبوطات المتهم -٣٠
 صناعة أجنبية تعمل بنظام الثقب      شينكوف عبارة عن بندقية آلية طراز كال      )أ  ( 

 مم وبخزينة فارغة كاملـة     ٣٩ × ٧,٦٢ومنظم الغاز بماسورة مششخنة عيار      
  .وسليمة وصالحة لالستخدام

ون طلقة نارية مما تستعمل على األسلحة الناريـة عيـار            عدد ثالث وثالث   )ب(
كاملة وسليمة وصالحة لالستعمال على السالح محل البنـد         ) مم٣٩ × ٧,٦٢(

  .أ/٢٧
  :عمر أبو بكر محمد عبد الحميد تبين اآلتى/ أنه بفحص مضبوطات المتهم  -٣١

بماسورة  أن السالح النارى المضبوط عبارة عن بندقية آلية أجنبية الصنع            )أ  ( 
  .ستعمالم، وأنها كاملة وسليمة وصالحة لال م٣٩ × ٧,٦٢مششخنة عيار 

ين كل منها مما تـستخدم علـى        تثنين وخمسين طلقة المضبوط    أن عدد اال   )ب(
سـتعمال   مم وكاملة األجزاء وصـالحة لال      ٣٩ × ٧,٦٢األسلحة النارية عيار  

  .على البندقية المضبوطة
محمد عبد التواب محمـد     / همـ بالمت ص المضبوطات الخاصة  ـ ثبت من فح   -٣٢

  :تىأبو بكر تبين اآل
 سالح نارى عبارة عن بندقية آلية طراز كالشنكوف صناعة أجنبية تعمل            )أ  ( 

 مم وبخزينـة    ٣٩ × ٧,٦٢بنظام الثقب ومنظم الغاز بماسورة مششخنة عيار        
  .فارغة كاملة وسليمة وصالحة لالستخدام

 × ٧,٦٢ل على األسلحة الناريـة عيـار   طلقة نارية مما تستعم) ٦٠( عدد   )ب(
 كاملة وسليمة وصالحة لالستعمال على السالح النارى محل         ا مم وكل منه   ٣٩

  .أ/٢٩البند 
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محمود محمـد هـانى سـعد قـبالن         /  تبين من فحص المضبوطات المتهم       -٣٣
 مالكى البحيرة فضية    ٦٦٣٩٥٤والمعثور عليها بالسيارة قيادته طراز دايو نوبيرا رقم         

  .ن وبدلت معالمها بوضع الصق أحمر اللوناللو
 عبارة عـن حاويـة معدنيـة        ة عثر بالحقيبة الخلفية لها على عبوة مفرقع        )أ( 

اسطوانية الشكل تحتوى على عشرة كيلو جرامات من مادة صفراء اللون هى            
 أحد مشتقات مادة الهكسوجين شديدة االنفجار المنصوص عليهـا  R saltلمادة ا

بمفجـر  مجهـزة    ٥٠داخلية بشأن المواد المفرقعة بالبند رقـم        بقرار وزير ال  
ا عن  يائكهربائى محلى التشكيل يحتوى على مادة مفرقعة بادئة لتفجيرها كهرب         

  .بعد باستخدام دائرة مؤقت زمنى
 مم بماسـورة    ٩ عثر بداخل السيارة على سالح نارى طراز حلوان عيار           )ب(

 ومملوك لهيئـة الـشرطة ومبلـغ        مششخنة كامل األجزاء وصالح لالستعمال    
الخاصـة بوفـاة موضـوع      والعجيزى  تفتيش  بسرقته بواقعة استهداف نقطة     

  .٢١/٨/٢٠١٦ جنايات قسم السادات بتاريخ ١٢٠٧١/٢٠١٦المحضر رقم 
يها بـالحوادث   لعثور ع م وبإجراء المقارنة الميكروسكوبية على األظرف ال      ) أ   (

ات المعثور عليها بواقعة مقتل العميـد       بية تبين تطابقها مع فوارغ الطلق     رهااإل
عادل رجائى قائد الفرقة التاسـعة مـدرعات أمـام محـل سـكنه بتـاريخ                

 أحـوال بتـاريخ     ٢٢ ومحرر عن الواقعة المحـضر رقـم         ٢٢/١٠/٢٠١٦
٢٢/١٠/٢٠١٦.  

  :تى أحمد محمد إمام جاد نجم تبين اآل/أنه بفحص مضبوطات المتهم  -٣٤
ة بريتا إيطالى الـصنع بماسـورة مشـشخنة       أنها عبارة عن مسدس مارك     )أ  ( 

 مم قصير وتبين وجود آثار ميكانيكية بموضع الترقيم على كـل مـن        ٩عيار  
  .الجسم من الجهة اليسرى وهو كامل وسليم وصالح لالستعمال

 مـم   ٩ مما تستخدم على األسلحة النارية عيـار         اطلقات كل منه  " ٧" عدد   )ب(
 لالستعمال على الـسالح     ولة وصالحة جزاء غير مطرقة الكبس   قصير كاملة األ  

  .الوارد للفحص التفاقهما فى العيار
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 مطرق الكبسولة خاصـة بطلقـات ممـا      اأظرف فارغة كل منه   ) ٤( عدد   )ت(
 بالسالح محـل  ا مم قصير وسبق إطالقه٩تستخدم على األسلحة النارية عيار      

  .أ/٣٢البند 
عـيم درويــش    ى محمـد عبد الن   مصطف/ هم  ـ أنه بفحص مضبوطات المت    -٣٥
  :تىتبين اآل

أنها عبارة عن عدد ثالث حاويات معدنية وكذا مجموعة من الغطـاءات المعدنيـة           
ـ        الدائرية    قوالـب خـشبية وقالـب معـدنى        ةالمثقوبة من منتصفها وكـذا عـدد ثالث

عداد العبـوات   إوالمضبوطات بالحالة الواردة عليها من النوعية المعتاد استخدامها فى          
  .لتشكيلالمفرقعة محلية ا

  :محمد جمال عبد العاطى مسعود تبين اآلتى/ أنه بفحص مضبوطات المتهم  -٣٦
 ا بماسـورته  ١٢ بندقية خرطوش تركى الصنع بماسورة مصقولة عيـار          )أ  ( 

طلقة خرطوش وكذا طلقات بالخزنة الخاصة بها تحوى أجزاء رئيسية لسالح           
 صالح بذاتـه    امنهنارى تتمثل فى الجسم المعدنى والماسورة المصقولة وكل         

  .لالستعمال
 وهـى كاملـة     ١٢ بندقية خرطوش تركى الصنع بماسورة مصقولة عيار         )ب(

  .وسليمة وصالحة لالستعمال
 ثالث بنادق آلية صناعة أجنبية تعمل كل منها بنظرية الثقب ومنظم الغـاز       )ت(

 مـم كاملـة وسـليمة وصـالحة         ٣٩ × ٧,٦٢ذات ماسورة مششخنة عيار     
  .الث خزن من ذات عيار السالحلالستعمال وعدد ث

 مـم    ٩ مسدس ماركة حلوان صناعة مصرى بماسورة مشـشخنة عيـار            )ث(
  .طويل وهو كامل وسليم وصالح لالستعمال

 مـم  ٧,٦٥ مسدس ماركة براوننج صناعة بلجيكى بماسورة مششخنة عيار          )ج(
يحوى أجزاء رئيسية لسالح نارى تتمثل فـى الجـسم المعـدنى والمنزلـق              

ة المششخنة وكل منهم صالحة بذاته لالستعمال، عدد أربع طلقـات           والماسور
 مم كاملة األجزاء غير     ٧,٦٥تستخدم على األسلحة النارية عيار      مما  كل منهم   

  .مطرقة الكبسولة وصالحين لالستعمال على ذات السالح
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مما تستخدم علـى األسـلحة الناريـة         عدد أربعمائة وسبع وعشرون طلقة       )ح(
مم كاملة األجـزاء غيـر مطرقـة الكبـسولة وصـالحين       ٣٩ × ٧,٦٢عيار  

  .ت/٣٦لالستعمال على البنادق محل البند 
 مم طويـل    ٩ إحدى وثمانون طلقة مما تستخدم على األسلحة النارية عيار           )خ(

كاملة األجزاء غير مطرقة الكبسولة وصالحين لالستعمال على محـل البنـد            
  .ث/٣٦

 مم  ١٢على األسلحة الخرطوش عيار      عدد ست وثالثون طلقة مما تستخدم        )د(
كاملة األجزاء غير مطرقة الكبسولة وصالحين لالستعمال على البندقية محـل           

  .ب/٣٦البند 
إبـراهيم أحمـد    /  ثبت بفحص محتويات األحراز المضبوطة بحوزة المتهم         -٣٧

  :محمود عبد ربه أنها عبارة عن
قة الكبـسولة ممـا      عدد خمسة عشر طلقة كال منها كاملة األجزاء غير مطر          -

وهى كاملة وسـليمة  ) مم٣٩ × ٧,٦٢(تستخدم على األسلحة الخرطوش عيار     
  .وصالحة لالستعمال

مد ـعبـد الـص   ود  ـمحمود فتحى   ـمحم/ ص مضبوطات المتهم    ـ أنه بفح  -٣٨
  :تىتبين اآل

 أنها عبارة عن سالح نارى خرطوش صناعة محلية بماسورة واحـدة غيـر              )أ  ( 
ستقبال الطلقات التى تستخدم على األسلحة الخرطـوش  مششخنة ومشكل ظرفها إل  

  . مم وهو كامل وسليم وصالح لالستخدام وسبق اإلطالق به١٢عيار 
 القطع المعدنية المضبوطة بحوزة المتهم تعد أجزاء لسالح نارى منها مـا             )ب(

ا رئيسايعد جزءمن الوجهة الفنيةي .  
الم محمد عبد السالم علـى       ثبت بفحص مضبوطات المتهم المتوفى عبد الس       -٣٩
  :أنها عبارة عن اآلتى خرين تبينآصالح و

 ثالث بنادق آلية أجنبية الصنع تعمل بنظام الثقب ومنظم الغـاز بماسـورة   )أ  ( 
  .مم كاملة وسليمة وصالحة لالستخدام٣٩ × ٧,٦٢مششخنة عيار 

ستعمل على األسلحة النارية مـن ذات  عيـار          ت طلقة نارية مما     ٢٥ عدد   )ب(
  .ة وصالحة لالستعمال عليهمميابق كاملة وسلألسلحة محل البند السا
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 أظرف فارغة مطرقة الكبسولة خاص بطلقة من الطلقـات التـى            ٩ عدد   )ت(
استخدم فـى إطالقهـم     ) مم٣٩ × ٧,٦٢(تستخدم على األسلحة النارية عيار      
  .ثالث أسلحة مختلفة من ذات العيار

محمد عادل عبد الحفيظ    / زة المتهم  ثبت بفحص وحدة التخزين المضبوط حو      -٤٠
تـأمين  " األمـن الشخـصى   "محمود وهدان تضمنت ملفات نصية معنونـة بعبـارات          

  "كتاب اإلسعافات األولية فى الساحات الجهادية"االتصاالت باإلنترنت 
  :تى أسامة على أحمد السويفى تبين األمحمد/  أنه بفحص مضبوطات المتهم -٤١

تحوى مقاطع مرئيـة لـبعض      ) فالشة(ن خارجية    عبارة عن وحدة تخزي    )أ  ( 
  .بية وقتل بعض األشخاصرهاالعمليات اإل

دراسـة حركـة   : يحوى ملفـات نـصية  ) الب توب( حاسب آلى محمول    )ب(
ب معنونه بحمزة أسـامة بـن       ت ك – أسلم ثم قاتل     –المقاومة العسكرية حماس    

خير العبـاد    زاد المعاد فى هدي      – حوار مع المجاهد أبى أكرم هشام        –ن  دال
ـ ـنشيط القس(ادية ـجه: وتيةـات صـ ملف–وزية  ـالبن قيم الج   وان ـام بعن

  )ليأنا ال أستق
 ثبت أن المضبوطات المعثور عليها بالمقر التنظيمى الكائن بشارع على بـن             -٤٢

  : مدينة النوبارية محافظة البحيرة أنها عبارة عن. أبى طالب
ونية مثبت عليـه بعـض المكونـات        مجموعة من األدوات المعملية لوحة إلكتر     

. العناصر اإللكترونية وال يمكن الجزم بكونها تستخدم فى دوائر التفجير مـن عدمـه               
 مـن   ةتجهيزة مفرقعة فى طور التشكيل تم تشكيلها من ماسورة بالستيكية وجدت فارغ           

 ١,٥ بطاريـة  ٤ فولـت وعـدد      ٩ بطارية   ٢ فولت وعدد    ١٢ بطارية   -  محتويات ةأي
 عبوات بالستيكية مـدون عليهـا   ١٠ أنابيب معدنية بداخلها مصلب؛ عدد     ٤فولت عدد   
رية عبارة عن مادة الصقة؛ لفافة من السلك األزرق، ترمومتر، مجموعة           حالعجينة الس 

سطوانية تمثل مفجرات محلية فى طور التشكيل؛ مفتاح جـرس أبـيض    ألمن األجسام ا  
عة فى طور التشكيل تم تشكيلها مـن   تجهيزة مفرق٢، عدد ة فيشة كهربائي ٢اللون، عدد   
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 مما تـستخدم فـى      ة عبوة بالستيكي  ٢٠ عدد   ه وعاء معدنى كبير بداخل    ،ماسورة معدنية 
حفظ العينات المعملية فارغة من أية محتويات وكذا جـزء مـن ماسـورة بالسـتيكية             

  .مفتوحة الطرفين
 والتنميـة   هيئة العامة للتعمير  ل أنه بفحص المضبوطات بالعقار مهجور تابع ل       -٤٣
. مركـز وادى النطـرون    . مـام مالـك   بنطاق قرية التوحيد نقطة شرطة اإل     . الزراعية

د يحيى عبـد الحلـيم      ـيحيى أحم / و التنظيم المتوفى    ـة البحيرة بحوزة عض   ـمحافظ
  :تىعبد الرحمن تبين اآل

علب بالستيكية معملية، قطعة بالسـتيكية      ) ٥(أوانى زجاجية، عدد    ) ٢(أن عدد   
) ٢( فولت وعـدد  ٩بطارية ) ٢( فولت وعدد ١٢بطارية ) ٢(اريات، عدد   خاصة بالبط 

 سـم مـزود     ٢١ سم وقطره حـوالى      ٢٣فولت، إناء معدنى طوله حوالى      ١,٥بطارية  
ـ  ٧ سم وقطرها حوالى     ٧سطوانية الشكل طولها حوالى     أ معدنية   ةبصنبور، عبو  م ـ س

ن بداخلـه   ذو غطاء معدنى مثقوب بمنتصفه، جسم اسـطوانى الـشكل مـن الكرتـو             
عبوة بالستيكية مدون عليهـا العجينـة الـسحرية         ) ٧(فوميتر، عدد   أترمومتر، جهاز   

قناع وجه، عـدد    ) ٣(ر خاصة بقناع وجه، عدد      تفال) ٢(عبارة عن مادة الصقة، عدد      
أنابيب معدنيـة بـداخلهم     ) ٦(أطباق بالستيكية مقسمة على شكل مكعبات، عدد        ) ١٠(

ة معدنية وموقد لهب خاص بالمعامل، يد بالسـتيكية،         مادة الصقة، ماسك معدنى وقاعد    
 مـن المعـدن طولهـا       ةسطوانية مشكل كيس بالستيك بداخله مجموعة من األجسام اال      

 يمكـن  – سم ومحكم غلق طرفيـه بمـادة الصـقة    ٥ سم وقطرها حوالى ٥,٥حوالى  
  .استخدامهم فى تجهيز وتصنيع العبوات المفرقعة

  امة للمستندات المضبوطةطالع النيابة العاما أسفر عنه 
ـ  ـأحم/ بوطات الورقية حوزة المتهم   ـ أن المض  -١ د مـصطفى الـسيد     ـد محم

  :تىحركى النجار تضمنت اآل
وأهميتـه ووسـائل جمـع      " الرصـد "مطبوع بعدد ثالث وثالثين ورقة معنون       

برنامج رصـد   "المعلومات، أنواع األهداف، التقسيمات الخارجية للمبنى، وآخر معنون         
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المراقبة، ونقاط المراقبـة، كيفيـة إنهـاء العمليـة بعـد      "ك، ثابت، مراقبة هدف متحر 
      سـم  ا" من البنود أهمهـا عبـارات        ااالنكشاف، ونموذج عن تقرير الرصد تضمن عدد

 طبيعة المنطقة، المحـيط ورسـمه، مواصـفات الهـدف            ، الهدف، العنوان بالتفصيل  
نت العملية اقتحام فالبـد مـن   ن كاإن أمكن زرع عبوة وإالخارجية، الهدف من الداخل  

مواصفات الهدف من الداخل، نقاط الضعف والقوة، األحداث السابقة لمدة ستة أشـهر،             
تحديد وقت ومكان استالم العدة قبل وبعد التنفيذ، تحديد مكان التمركز، تحديـد شـكل               

ع ، تحديد أماكن زرع العبوات، دعم التقرير بصور وخرائط لموق         "تعامل. تفخيخ"التنفيذ  
  . التنفيذ وأماكن الدخول والخروج، تحديد األضرار الواقعة على الهدف نتيجة العملية

" أمن المكتـب  " "أمن المنزل "الجهاز األمنى تضمن فقرات منها      "مطبوع معنون   
التبادل األمن للملفات والوثائق ونقلها باسـتخدام       " أمن الهاتف  ""أمن التنقل  "أمن السيارة "

  .برامج مشفرة
الرأى الشرعى فى استهداف الكمائن     " القيادة العامة "طبوع معنون بعبارة     م )أ  ( 

راء الفقهـاء وبعـض     آتضمن عرض جانب من     " التى تمارس أعمال الحرابة   
نية فى شأن مباشرة أفعال الحرابة وإسـقاطها علـى أفـراد            آمن اآليات القر  

ض لـصائل النتهـاكهم األعـرا     االشرطة واستباحة دمائهم بدعوى دفع للعدو       
وسفكهم للدماء وقطع الطرقات وحكم من توفى دونهم من عوام المسلمين فـى       

  .تلك العمليات باعتباره شهيدا ألجل إقامة اإلسالم
تفخـيخ  "احتوى على عدة بيانات الموضوع  " تقرير الرصد " مطبوع معنون    )ب(

سيارة أجرة تنقل أفراد شرطة تابعين لقسم الرمل ثان موضـحا بـه تـاريخ               
 محرر من   ٢٠١٧-١-١١ وتاريخ التسليم    ٢٠١٧-١-١٠ن الرصد   االنتهاء م 

النجار ومرسل إلى القيادة كما تضمن فقرة معنونة الجـرائم التـى قـام بهـا      
 األخوات، حمالت بشكل دورى شـبه       ىحدإالهدف منها التسبب فى بتر ساق       

منظم بالمنطقة واعتقال كثير من األفراد، اعتراض المـسيرات بـشكل دائـم             
ى معنونة ما نتج من عملية الرصد موضحا بهـا نـوع الـسيارة              خرأوفقرة  "

 وعالمات مميزة لها محـدد بهـا خـط          ااستقالل أفراد الشرطة ورقم لوحاته    
سيرهم وطبيعة الطرق المارين بها وأماكن التوقف اإلجبارى ومواعيد غدوهم          
ورواحهم من ديوان القسم وطبيعة تسليح أفراد الشرطة وقوامهم ضابط يدعى           
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؛ ام مجدى وسبعة أفراد وأماكن تواجدهم داخل الـسيارة حـال اسـتقالله      سالإ
وأماكن تواجد أعضاء التنفيذ وطرق دخولهم لمكان التنفيذ وخـروجهم منـه،            

خرى ملتقطـة عبـر   أوصورة ضوئية للسيارة حال تواجدها بالطريق العام، و       
يـه  طـرق المؤديـة إل  الاألقمار الصناعية موضح بها أماكن الرصد والتنفيذ و      

ـ إصـابة و "كذا الهدف من العملية  وواالنسحاب منه    ل أفـراد، وتـدمير أو   قت
 مسدس وعدد أربع خزن، عبـوة       ٢" إعطاب المركبة واألدوات الالزمة للتنفيذ    

  .موجهة بريموت 
تقرير عن زرع عبوة ناسفة لميكروباص يقل أفراد قـسم          " مطبوع معنون    )ت(

تهم وأعضاء مجموعته يوم    حتوى على تفصيالت دور الم    ا" شرطة ثان الرمل  
 عـدم   تـه دم تفجير العبوة والتى جاءت نتيج     الواقعة موضحا به سبب ع    تنفيذ  

قعة وبين جهاز اإلرسال حوزة الحركـى علـى         راستقبال اإلشارة بالعبوة المف   
  .لبعد المسافة بينهما 

سطوانية ا لموقع ممتد به أنابيب      اعدد ثالث صور ضوئية تضمنت تصوير     ) ث(
 أخـرى لـسيارة بـالطريق العـام خاصـة           ضوئيةورة  ـوص،   كلــالش

  .بترحيالت شرطة 
أحمد عبد العظيم عبد العظيم جـاد       / ن المضبوطات الورقية حوزة المتهم    أ - ٢

  : اآلتى قد تضمنت
تطور العبـوات فـى كتائـب       "مطبوع مكون من خمس ورقات ، معنون        ) أ  ( 

 مراحل ؛ األولـى      أربع ا تاريخيا لذلك التطور على    ، وقد تضمن سرد   " القسام
 ، وفيها بدأ العمل بتحـضير  ١٩٩٢ وحتى منتصف عام     ١٩٩٠منذ بداية عام    

 وحتـى   ١٩٩٤البارود األسود وتجهيز العبوات ، والثانية منذ منتصف عـام           
 ، وفيها بدأت العمليات االستشهادية وتم التوسع فـى الـسيارات            ١٩٩٨عام  

الثة هى انتفاضة األقصى بتـاريخ      المفخخة وتطورت الدوائر الكهربائية ، والث     
 وفيها تطورت أساليب التمويه واإلخفاء كاألحزمـة الناسـفة ،           ٢٨/٩/٢٠٠٠

والرابعة شملت تطور العبوات خالل انتفاضة األقصى عبر كتائب عز الـدين         
القسام ؛ والتى قسمت لقسمين أولهما العبوات المضادة للـدروع ، والعبـوات             

  .المضادة لألفراد 
 علـم   -الـدرس الثـانى      " مكون من خمـس ورقـات معنـون        مطبوع) ب(

، وقد شمل تعريفها ، واآلثار الناجمـة عـن عمليـة االنفجـار ؛             "المتفجرات
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كالضغط والتدمير ، والحرارة والطاقة ، ثم شمل اآلثار الثانوية الناجمة عـن             
  .االنفجار ؛ كاالحتراق ، والتشظى ، وختم بأسئلة حول موضوعه 

، " قواعد التعامل مع المتفجـرات "ن سبع ورقات ، معنون     مطبوع مكون م  ) ت(
وقد تضمن إجراءات األمان العامة فى التعامـل مـع المتفجـرات ؛ كعـدم               

 ، أو التعامل معها أثناء الشرود       رهااتعريضها للحرارة ، وحظر التدخين بجو     
حظر حملهـا فـى   : الذهنى ، كما شمل قواعد التعامل مع الصواعق ، ومنها       

رتكاز فى الجسم ، حظر تخزينها مـع المـواد المتفجـرة ، عـدم               أماكن اال 
تعريضها للطرق أو الحرارة ، والتحذير مـن الـضغط عليهـا باألسـنان أو       
السكين أو غيرها من األدوات ، كما حـوى قواعـد تخـزين المتفجـرات ؛                
كضرورة أن يكون ذلك تحت األرض ، وفى مخـازٍن مقاومـٍة للرصـاص              

 ، وتجنب دخول الهواء الخارجى إليها حال ارتفـاع          والبرق ، وتجنب تكدسه   
درجات الحرارة ، ثم تناول التدابير المقترحة ضد النار والحـرارة ، ومنهـا              

ـ وضع ستائر معتمة على النوافذ المعرضة للشمس ، وع         د فـتح صـناديق     ن
المتفجرات باستعمال أدوات معدنية تولد الشرار عند االحتكاك ، ثم عرج إلى            

  .المتفجرات ، وقواعد نقلها ، واستعمالها حال التدريب خطار غبار أ
عمرو دياب عبـد البـاقى ناصـر        / ن المضبوطات الورقية حوزة المتهم    أ - ٣

  : اآلتى حسان قد تضمنت
، وقد تـضمن    " محاربة الفاسدين "مطبوع مكون من ورقة واحدة ، معنون        ) أ  ( 

كريم ، وأحاديث نبويـة     تأصيالً شرعيا لذلك األمر معززا بآيات من القرآن ال        
مشرفة ، كما نبه إلى أن محاربة الفساد ليست وظيفة لجهـة معينـة أو فئـة                 

  .خاصة ؛ بل هى مسؤولية جماعية يقع القيام بها على عاتق الكافة 
، وقـد   " الوقوف فى وجه الظـالمين    "مطبوع مكون من ورقتين ، معنون       ) ب(

 هنـاك أسـاليب نبويـة       ا تأصيال شرعيا لهذا األمر ، ووضح أن       تضمن أيض 
مختلفة لمواجهة الظالمين ؛ األول منها هو تأكيد عقوبة الظالم وأنها الحقة بـه     
عاجالً أم آجال ، وأن حق المظلوم ال يضيع ، وثانيهـا هـو األمـر بنـصر                
المظلوم ، ومقارعة الظالم ، وأما الثالث فهو تخويف األمة من السكوت عـن              

ذ الدائم من الظلـم ايقاعـا ووقوعـا ، وأمـا     الظالم ، وبشأن الرابع فهو التعو 
الخامس فهو التأكيد على منزلة اإلمام العادل ورفع درجته ، وقد شدد أيـضا              

  .على ضرورة االلتزام بالضوابط الشرعية فى تلك المواجهة 
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، وقـد   "  المـسلمين  خوانتعريف عام بـاإل   "مطبوع مكون من ورقتين ، معنون       
 األمين ، وأنها جماعة من المـسلمين تـشكل طمـوح    تضمن وصفهم بأنهم ورثة النبى   

  .وآمال المصلحين ، وأنها جمعت كل خصائص الناجحين 
ن أحمد عبد اهللا إبـراهيم      ـحس/ وزة المتهم ـات الورقية ح  ـن المضبوط أ - ٤

  : اآلتى قد تضمنت
مطبوع مكون من ورقة واحدة ، بال عنوان ، ويحـوى تعريفًـا لجماعـة      ) أ  ( 

  .أسسها ، ومن ثم يتناول أهدافها  ، ومن خواناإل
، " ادورة إعداد الفـرد المقاتـل    "مطبوع مكون من ثمانى ورقات ، معنون        ) ب(

وأعـدوا لهـم مـا     "وقد استهل بآية من القرآن الكريم ، وهى قوله تعالى   
، ثم تناول كيفية اإلمساك بالسالح ، وإجراءات األمـان          "استطعتم من قوة  

، وأيضا تعريف بالرصاصة ومكوناتها من      مقرونة بالصور الشارحة لها     
             ا شـمل شـرحلبندقيـة   امقذوف ، كبسولة ، ظرف ، بارود ، وأخيـر 

  .الكالشينكوف 
بسام شحات محمد محمد العباسى قـد       /  أن المحرر التنظيمى حوزة المتهم     - ٥

، وأنه قد تـضمن     " ظهور البارود والمتفجرات  "جاء فى عدد ست عشرة ورقة معنونة        
ية لظهور مواد البارود والمتفجرات ، كما تناول شرحا للمتفجرات كعوامل           لمحة تاريخ 

تـصنيع  : تخريٍب وسالٍح فى حرب العصابات ، كما شمل أيضا موضـوعاٍت عـدة              
المتفجرات ، أنواعها ، قوة االنفجار ، سرعة االنفجار ، وتطرق لموضوع المتفجـرات   

 فقد وصفها بالتدميرية وقدم وصـفًا       العسكرية والتجارية ، وبشأن المتفجرات العسكرية     
نيتـرات  "، " ٣،٤ركيبـات سـى   ت"، " ن تـى اتى "عضها وطرق تصنيعها مثل مواد   لب

، وأما عن المتفجرات التجارية فقد عرفها أيـضا وصـنفها           " نيترات اآلمنيوم "، و "النشا
جـرات  ، ثم تناول شرحا للمتف    " الجيالتين الصاعق "، و " الديناميت بأنواعه : "وذكر منها   

، " البـارود الـدخانى   "، و " البارود األسود : "الضعيفة ، وحدد فرعيها الرئيسيين وهما       
  .وأرفق فى نهايته صورا لبعض أنواع المتفجرات 

 أن مرفقات تقرير اإلدارة العامة لتحقيق األدلة الجنائية الخاصـة بتفريـغ             - ٦
 محمـد الـسيد     مـصطفى محـسن   / محتوى الكاميرا الرقمية المضبوطة حوزة المتهم     

  : اآلتى تضمنت
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 عـن المتحـدث   ٢٠١٧ نـوفمبر  ١٣صادر بتـاريخ   " بيان"مطبوع معنون   ) أ(
عباس قبـارى   /  المتهم السابع عشر   خواناإلعالمى بالمكتب العام لجماعة اإل    

محمد الرشيدى تضمن تنديدا بالحكم الصادر بإحالة عدد أربعـة عـشر مـن             
كر ؛ والتحريض ضد رئيس الدولـة  أعضاء الجماعة إلى ما أسماه بمفتى العس   

وقضاة الحكم الصادر باالستمرار فـى بـذل الـدماء وتبنـى اسـتراتيجيات            
  .ة وصوالً إلسقاط النظام القائم يوتكتيكات الثور

حـال تلقـيهم تـدريبات    " بنادق آلية "صورا لعناصر ملثمة حاملين أسلحة نارية       
  .عسكرية بالصحراء 

  :رتكبها أعضاء الجماعة فقد تبين اآلتى بشأن العمليات اإلرهابية التى ا
 واقعة قتل محمد محمد الغريب محمود الزينى بمحافظة دميـاط موضـوع             - ١

  : إدارى قسم دمياط الجديدة ٢٠١٧ لسنة ٩٨٩القضية رقم 
وجود آثار لـدماء غزيـرة      : ثبت من معاينة النيابة العامة لمسرح الحادث        ) أ(

الباب األيسر وأسفلها بمحـل حـدوث     بهيكل سيارة المجنى عليه من ناحية       
  .الواقعة 

الخاص بمعاينـة محـل     ثبت بتقرير اإلدارة العامة لتحقيق األدلة الجنائية        ) ب(
  :حدوث الواقعة 

 أنه وجد بالسيارة محل الحادث موضوع المعاينة أثر إلطـالق أعيـرة     -١ / ب
 مقذوف نارى تبين إطالقه مـن سـالح نـارى           ١نارية وتم رفع عدد     

  .تعذر تحديد عياره مششخن 
محمد محمد الغريـب محمـود      /  تطابق البصمة الوراثية للمجنى عليه     - ٢/ ب

 ضرس وكـذا    ٢الزينى مع البصمة الوراثية آلثار الدماء العالقة بعدد         
 والخاصـة بـالمجنى     ٥٩٦ /المرفوعة من أسفل السيارة رقم ر ط ن       

  .عليه 
 هـى  - أظرف فارغة    ٤د   عد - الواردة من النيابة     - األظرف الفارغة    -٣/ ب

لطلقات نارية مطرقة الكبسولة مما تستخدم على األسلحة النارية عيـار   
حـد ذو أجـزاء   اطالقهم جميعا من سالح نارى و    إ مم تم    ٢٥ × ٧,٦٢

  .ميكانيكية متحركة 
ثبت بمناظرة النيابة لجثمان المتوفى إصابته بأعيرة نارية بأمـاكن متفرقـة          ) ج(

 العين اليمنى وأخرى بالرقبة وأخرى أعلى الفخذ        من جسده منها فتحة أعلى    
  .األيسر وكذا جرح أسفل الركبة اليمنى وآخر أعلى الصدر بالناحية اليسرى 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠١٨ سنة یونیة ٢٠ فى )تابع( ١٣٩ العدد – الوقائع المصریة

 

١٧٩

 أن الوفاة تعزى إلى تلـك اإلصـابة         :ثبت بتقارير مصلحة الطب الشرعى      ) د(
بالرأس التى أدت إلى كسر بالجمجمة وتهتكات بالمخ ونـتج عنهـا فـشل              

ا المنظمة بالعمليـات الحيويـة وصـدمه انتهـت بالوفـاة ،           بالمراكز العلي 
 مـم   ٩والمقذوف المضبوط عبارة عن مقذوف رصاصى وهو من عيـار           

قصير مما تشير إلى إطالقه من طبنجة أو مسدس مششخن من ذات العيار             
ويجوز حدوث إصابة المجنى عليه من مثل ذلك المقذوف ووفق التـصوير            

  .الوارد بمذكرة النيابة 
 ١٠ محمود محمد محمد الغريب محمـود الزينـى الـسن    :قرر استدالالً   )ـه(

 أمام محل إقامتهمـا     - المجنى عليه    -سنوات قرر بأنه تواجده رفقة والدة       
متوجهين الستقالل سيارته األخير ، تالحظ له قدوم شخـصين مجهـولين            
ملثمين مستقلين دراجة نارية استقرا وقوفًا بجانب من الطريق حتـى هـبط      

فالتفت لندائه ، فباغتـه بـإطالق   " يا زينى "يف السائق ونادى على والده      رد
  كان بحوزتـه ،    - مسدس   -أربعة أعيرة نارية صوبة مستخدما سالحا ناريا        

  .فاستقرت بجسده فسقط صريعا مضرجا بدمائه ، والذا الجانى ورفيقه فرارا 
اط موضوع القـضية     واقعة قتل مسعود حسن عبد اهللا األمير بمحافظة دمي         - ٢

  : إدارى مركز دمياط ٢٠١٧ لسنة ٢٠٨٤رقم 
مسعود عبد اهللا حسن األميـر      / ثبت بتقرير الصفة التشريحية للمجنى عليه     ) أ  ( 

  :وجود المعالم اإلصابية الحيوية الحديثة التالية 
 خرطوش بالفخذ األيمن الساق اليسرى      ة عدد أربعة إصابات نارية رشي     - ١/ أ

 حدثت من جراء إطالق خمسة أعيرة ناريـة رشـية           والساعد األيسر 
 مم وطلقت عليه من سـالح نـارى       ١٢خرطوش ثالثة منها من عيار      

د أطلقت عليه من مسافة قريبـة       قخرطوش من عيار نارى خرطوش و     
لم تجاوز مدى تجمع الرش والذى يقدر بنحو مثلى إلى ثالثـة أمثـال              

  .طول ماسورة السالح المطلق 
 رشية خرطوش بالفخذ األيسر حدثت مـن عيـار نـارى             إصابة نارية  - ٢/أ

خرطوش أطلق عليه من سالح نارى معد اإلطالق هـذا النـوع مـن              
األعيرة النارية الرشية من مسافة قد جاوزت مدى تجمع الرش والـذى     

  .سورة السالح المطلق ايقدر بنحو مثلى إلى ثالث أمثال طول م
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حتكاك بعيـار نـارى يتعـذر       بالساق اليسرى حدث من اال    متهتك   جرح   - ٣/أ
الجزم يقينًا بعيارة نظرا لعدم استقرار أى جزء مميز منهـا وهـو جـائز               

  .الحدوث من االحتكاك بعيار نارى خرطوش 
 تعزى الوفاة إلى اإلصابات النارية الرشية المشاهدة بالفخذ األيمن والفخذ           - ٤/أ

تكات باألوعية  األيسر والساق اليسرى والساعد األيسر وما نجم عنها من ته         
الدموية الرئيسية بالفخذ األيمن والفخذ األيسر والساق اليـسرى والـساعد           

 إلى هبوط حاد بالـدورة الدمويـة        دىاأليسر وحدوث نزيف دموى جسيم أ     
 .والتنفسية وحدوث الوفاة 

 :ثبت بتقرير اإلدارة العامة لتحقيق األدلة الجنائية أن ) ب(
ة من جسد المجنى عليـه عبـارة عـن         الثالث أجسام بالستيكية المستخرج   

ثالثة أظرف فارغة كل منهم مطرقة الكبـسولة وخـاص بطلقـة ناريـة              
  ١٢خرطوش مما تستخدم على األسلحة النارية الخرطوش عيار 

 واقعة استهداف كمين مدينة نصر ومقتل الضابطين محمد عـادل وهبـة ،           - ٣
لحميد والـشروع فـى قتـل       شعبان محمد عبد ا   / أيمن حاتم عبد الرحيم وأمين الشرطة     

 إدارى  ٢٠١٧ لـسنة    ١٠٧٩٩آخرين من أفراد الشرطة المرفقين موضوع القضية رقم         
  .ثاٍن مدينة نصر 

  :ثبت بمعاينة النيابة العامة لمسرح الواقعة ) أ ( 
 عبـارة عـن تهـشم       ١٣/٩٣٦٨ وجود تلفيات بسيارة الشرطة رقم ب        - ١/أ

ت نارية بزجاج الـسيارة     القالزجاج األمامى واألبواب مع وجود آثار لط      
  .وجانبها األيسر واختراقها لهيكل السيارة ووجود آثار دماء بمقاعدها 

 عبـارة عـن تهـشم       ١١/٤٨٣٤ وجود تلفيات بسيارة الشرطة رقم ب        - ٢/أ
الزجاج األمامى لمقعد قائدها والمقعد المجاور له مع وجود آثار لطلقـات         

يكل السيارة وجانبها األيمن مـع  نارية بجانب السيارة األيسر واختراقها ه   
 .وجود آثار دماء بمقاعدها 

  :ثبت بمناظرة النيابة العامة لجثامين المتوفين اآلتى ) ب(
محمد عادل وهبة السيد وجـود ثـالث مواضـع    /  جثمان المجنى عليه  - ١/ب

لعـين  إصابية بيمين الرأس وآخر بأعاله وخامس كبر حجمـا بجـوار ا           
هما ، كما تبين وجود ثالث مواضع إصابية        يتمقلاليمنى وخلو العينين من     

بالكتف األيسر وآثار إصابية بكف اليد اليمنى ، وموضع إصابى بيـسار            
  .الصدر 
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أيمن حاتم عبد الرحيم وجود مواضع إصـابية        /  جثمان المجنى عليه   - ٢/ب
بيسار الوجه واألذن اليسرى ومنتصف الرأس من الخلف ، والـذراع           

ر الظهر ، وبكف اليد اليمنى ، والفخذ والـساق          والكتف األيسر ، ويسا   
  .اليمنى ، واإللية اليسرى وأعلى الفخذ األيسر ومفصل القدم اليسرى 

شعبان محمد عبد الحميد وجود مواضع إصابية       /  جثمان المجنى عليه   - ٣/ب
بط األيسر واليـد    بالرأس والكتف األيمن ومعصم اليد اليمنى وأسفل اإل       

ب األيمن ويسار الظهر وأعلى ويـسار اإلليـة   اليسرى والصدر والجان  
والخصية والفخذ األيسر والركبة اليسرى والساق اليمنى والفخذ األيمن         

  . بيسار البطن ةمع وجود آثار رشي
  : ثبت بالتقارير الطبية الصادر من مستشفى البنك األهلى للرعاية المتكاملة)ت(

ى بطلق نـارى مـستقر   عالء زغلول إمام مصطف   /  إصابة المجنى عليه   - ١/ت
فى الحوض والرأس وكدمة بالصدر وقطـع بـشريان اليـد اليـسرى         

  .وتهتكها 
عبد اهللا محمود السيد إسـماعيل بجـرح قطعـى          /  إصابة المجنى عليه   - ٢/ت

  . بها ةبالقدم اليمنى مع وجود آثار شظايا رشي
طلعت محمد فتحى عراجى بطلق نـارى باإلليـة         /  إصابة المجنى عليه   - ٣/ت

  .تك بأنسجتها وكسر بعظمة الفخذ اليسرى وته
محمود محمد أحمد مصلحى بتهتك بالقدم اليسرى       /  إصابة المجنى عليه   - ٤/ت

  .وقطع بشريانها 
إسالم فضل عبد السالم فضل بطلق نارى بالقـدم         /  إصابة المجنى عليه   - ٥/ت

  .اليسرى 
ية موضـوع القـض  : إبراهيم عزازى شريف عويضة     /  واقعة قتل الضابط   - ٤

  . إدارى مركز الخانكة ٢٠١٧ لسنة ٧٢٩٩رقم 
  :ثبت بمناظرة النيابة العامة لجثمان المجنى عليه اآلتى ) أ ( 

  .د آثار إصابات بالرأس وآثار دائرية الشكل بيسار الصدر والظهر ووج
  :ثبت بمعاينة النيابة العامة لمسرح الواقعة ) ب(

بجانـب مقـابر    ) لشيخ مصلح  ا -الخانكة  (حدوثها بالمنطقة الواقعة بطريق     
  .منطقة الشيخ مصلح وخط السكة الحديدية 
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  :ثبت بتقرير الصفة التشريحية لجثمان المجنى عليه) ث(
أن وفاته تعزى إلى إصابات نارية برأسه ويسار صدره ؛ وهى إصابات حيوية              
حديثة حدثت من مقذوفات نارية مفردة ، وقد أصابته بعضها باتجاه أساسى من الخلف               

اليسار إلى األمام واليمين بمنطقة الرأس ، وأصابته من األمام وعلى اليسار قليالً إلـى   و
الخلف واألسفل واليمين قليالً بمنطقة الصدر ؛ مع األخذ فى االعتبار المجال الحركـى              
الواسع للجذع والرأس ، وكان ذلك من مسافة جاوزت مدى اإلطالق القريـب والتـى               

ممـا أدى   . سورة السالح المستخدم    اثة أمتار أمثال طول م    تقدر بحوالى مترين إلى ثال    
إلى كسور مفتتة وفقد بعظام الجمجمة وتهتك بالمخ والسحايا ونزيف دمـوى متخلـل ،        

ى إلى نزيـف دمـوى    دوكذلك تهتك بالرئة اليسرى والشريان األورطى ، األمر الذى أ         
  .غزير انتهت بالوفاة 

 :عاينة مسرح الواقعة مق األدلة الجنائية بشأن ثبت بتقرير اإلدارة العامة لتحقي) ج(
العثور على آثار لتلوثات بنية اللون يشتبه فى كونها دماء بمنتصف الطريـق ،              
كما تم العثور على ظرفين فارغين مطرقين الكبسولة خاصين بالطلقات التى تـستخدم             

  . نارى واحدطالقهما باستخدام سالحطويل وقد تم إ)  مم٩(على األسلحة النارية عيار 
 رئيس وحدة مباحث مركـز      -أحمد حسين سيد أحمد     /  واقعة قتل الضابط   - ٥

 ١٠٨١٥أحمد رمضان السيد القـضية رقـم        / شرطة شربين والشروع فى قتل المجند     
  . جنايات مركز المنصورة ٢٠١٧لسنة 

  :ثبت بمعاينة النيابة العامة لمحل حدوث الواقعة أن الحادث) أ ( 
 من المنصورة إلى دمياط الشرقى القديم يحده من         هفلتى المتج وقع بالطريق األس  

الجانبين األيمن واأليسر مجرى مائى وبمنتصف الطريق مطبا صناعيا بامتداد عـرض        
الطريق يفصل بينه وبين السيارة حوالى خمسون مترا تقريبا ، حيث تبين على يـسار               

 ماركـة  -ربع نقل حمراء اللون      -الطريق تواجد السيارة محل إطالق األعيرة النارية        
يوجد بمقدمتها دعامة حديدة وذات صندوق خلفى       ) ١٤ب/٧٨٩٨(نيسان تحمل لوحات    

ها األمامى والخلفى والجانبى األيسر ، ووجد آثار إلطـالق          جوتالحظ تهشم كامل بزجا   
أعيرة نارية بمقدمتها ، كما وجد ثقب دائرى بالضلفة اليمنى للصندوق الخلفى الخـاص          

آخر بالقائم األيمن للسيارة ، وثقبان بالباب األيمن وآخرين بالصندوق من الناحيـة           بها و 
اليسرى وثقبان بزجاج الجانب األيسر للصندوق ، كما تبين وجود عدة ثقوب بالزجـاج             
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، كمـا   بالفانوس األمامى األيـسر   األمامى والكابوت والرفرف األيمن للسيارة ، وكسر        
السيارة بمقعدى السائق مجاورة وبعجلة القيادة وبالبـاب        تالحظ آثار دماء بداخل كبينة      

خل وبالعتبة اليسرى للسيارة من الداخل أيضا ، وكذا بقايا آلثـار      ااأليمن للسيارة من الد   
تهشم الزجاج وجدت داخل السيارة وخارجها وبالصندوق الخلفى ، وقدم األهالى عـدد             

  .الواقعة اثنين وعشرون فارغ لطلقات نارى عثر عليها بمكان 
 : ثبت بمناظرة النيابة العامة لجثمان المجنى عليه اآلتى) ب(

وجود أثر إصابى بذراعه األيمن وأسفل منتصف البطن وآخر بوحشية الكتـف            
تقريبا واآلخر  )  سم ٢(األيمن أسفله جرحين دائريين أحدهما أسفل الساعد األيمن قطره          

جرح بمنتصف البطن أسـفل الـصدر       تقريبا وكذا   )  سم ٢(دائرى أعلى الساعد قطره     
أعلى حلمـة الـصدر مـن       )  سم ١٥( سم وجرح آخر بطول حوالى       ٢٥بطول حوالى   

يسر تبـين وجـود     الناحية اليمنى محيطًا بها تجمع دموى أخضر اللون ، وبالجانب األ          
  ) . سم٣(جرح أعلى الفخذ األيمن من الجانب األيمن لإلليه اليمنى بطول حوالى 

   :لصفة التشريحية الخاصة بتشريح جثمان المجنى عليهثبت بتقرير ا -ث 
أن إصاباته عبارة عن إصابة نارية بالذقن والخد األيـسر ، والكتـف والعـضد      

حد الـشظايا   األيمن ، وبخلفية ومقدم الساعد األيمن ، وبمقدم يمين الصدر ، ودخول أل            
ة ، وأن اإلصـابات     لي األيمن أقصى اإل   ذالنارية منطقة يمين البطن وبوحشية أعلى الفخ      

آنفة البيان تحدث من اإلصابة بمقذوف نارى مفرد مطلق من سالح نارى معد إلطالق              
المقذوفات المفردة يتعذر الجزم بعياره نظرا لعدم استقرار بعض المقـذوفات وانبعـاج             

طالق جـاوزت مـدى اإلطـالق       البعض اآلخر المستخرج من الجثة ، وأن مسافة اإل        
حو ثالثة أمثال ماسورة السالح من فوقة السالح المـستخدم ، وأن            القريب الذى يقدر بن   

الوفاة إصابية وتعزى إلى اإلصابات النارية الحيوية سالفة البيـان خاصـة الموجـودة              
بالبطن والمحدثة بتهتكات بكل من شريان األورطى بالبطن والوريد األجـوفى الـسفلى      

يمن واأليسر وما نتج عنها من نـزف        البنكرياس واألمعاء والشريان الكلوى األ    ووالكبد  
دموى جسيم بتجويف البطن أدى إلى الوفاة وهى جائزة الحدوث مـن مثـل التـصور             

ومـن مثـل مقـذوفات    ) سالح آلى(الوارد بمذكرة النيابة ومن مثل لسالح المشار عنه   
 بفحص حرز الطلقات البالغ عدده اثنين وعـشرون         إنهالفوارغ المرسلة من النيابة ، إذ       

مفروغ الكبـسولة   ) ٣٩×٧,٦٢(نه فارغ طلقة آلى نحاسى اللون عيار        أغ طلقة تبين    فار



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠١٨ سنة یونیة ٢٠ فى )تابع( ١٣٩ العدد – الوقائع المصریة

 

١٨٤

وأن إصابات المجنى عليه جائزة الحدوث من مثل المقذوفات الخاصـة لفـوارغ تلـك         
  .الطلقات 

أحمـد رمـضان    / كما ثبت بتقرير الطب الشرعى الخاص بالمجنى عليه        -ث  
ـ   :السيد   ابته بـالكتف األيمـن    بتوقيع الكشف الطبى الشرعى تبـين إص

وبالعين اليمنى نتج عنها نزف شديد بالعين اليمنى وهى جائزة الحـدوث            
  .وفقًا للتصوير الوارد باألوراق وبتاريخ معاصر للواقعة 

ثبت بتقرير اإلدارة العامة لتحقيق األدلة الجنائية بـشأن معاينـة مـسرح              -ج  
  :الواقعة

إلطالق أعيرة نارية أحـدثت بهـا       أن السيارة استقالل المجنى عليهما تعرضت       
خـل  احدهما دأالتلفيات المبينة بالتقرير ، وعثَر على عدد اثنين جزء من غالف نحاسى    

حوض السيارة بجوار البطارية والثانى من داخل المنطقة ما بـين الرفـرف األمـامى          
 األيسر والكارتيرة البالستيكية الخاصة به وتم رفعهما لفحصهما معمليا وبفحـص كـل            
منهما وجد عبارة عن جزء من غالف من النحاس خاص بطلقة نارية ويحمـل جـزء                

طالقهـا  إألثر انطباع خط ششخان مما يشير إلى أن الطلقة الخاصة به اسـتُخدم فـى                
 فنيا تحديد عيار وذاتية السالح المـستخدم فـى          رسالح نارى مششخن الماسورة ويتعذ    

فنية التى يعول عليها فى الفحص الفنى ، كمـا   إطالقه لعدم اكتماله واحتوائه العالمات ال     
أن بفحص عدد اثنين وعشرون ظرف فارغ تبين أن كل منهم مطرق الكبسولة وخاص              

اء رجزاء ميكانيكية متحركة وأنه بـإج    أبطلقة من الطلقات التى تستخدم سالح نارى ذو         
حركـة علـى    جزاء الميكانيكيـة المت   نة الميكروسكوبية آلثار انطباعات األ    رعملية المقا 

ـ    قاعدة كل من األظرف الفارغة تبين اتفاق اآل         يـدل علـى سـبق       اثار مع بعضها مم
ثـار  طالقهم جميعا باستخدام سالح نارى واحد من ذات العيار ، كما أنه بفحـص اآل              إ

ثار الدماء المرفوعة من على مقعـد سـائق         البيولوجية تبين تطابق البصمة الوراثية آل     
مجاور للسائق ومن على الباب األيمن للسيارة محل الحادث         السيارة ومن على المقعد ال    

أحمد حسين سيد أحمد حسن وتطابق البصمة       / ثية للمجنى عليه الرائد   ارمع البصمة الو  
ثار الدماء المرفوعة من على العتبة اليسرى لكبينة الـسيارة مـع البـصمة              الوراثية آل 

 وأن البـصمة الوراثيـة      أحمد رمضان السيد ،   / الوراثية للمصاب مساعد شرطة سرى    
ثار الدماء المرفوعة على مقود السيارة لخليط يتضمن البصمة الوراثية للمجنى عليـه         آل
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١٨٥

/ أحمد حسين سيد أحمد حسن والبصمة الوراثية للمصاب مساعد شرطة سـرى           / الرائد
  .أحمد رمضان السيد 

يد  عق -بهاء سعد محمد أبو الخير      /  واقعة الشروع فى قتل كل من الضابط       - ٦
أحمـد خالـد محمـد      / مدير إدارة تأمين الطرق بمديرية أمن دمياط ، المجند        / شرطة  

  . جنايات قسم دمياط الكلية ٢٠١٧ لسنة ٨٦٠٣موضوع القضية رقم 
ثبت من تقرير اإلدارة العامة لتحقيق األدلة الجنائية الخاصة بمعاينة مـسرح            ) أ(

  :الحادث 
م مطرق الكبسولة خاص بطلقـة       ظرف فارغ كل منه    ٢العثور على عدد    ) ١/أ(

طالقهم من  إ مم وسبق    ٣٩ × ٧,٦٢مما تستخدم على األسلحة النارية عيار       
  .سالح واحد 

 أظرف فارغة كل منهم مطرق الكبسولة خاص بطلقة مما تستخدم           ٤عدد  ) ٢/أ(
 مـم طويـل ومـن أجـزاء المقارنـة       ٩على األسـلحة الناريـة عيـار        

ن منهم  ياألظرف تبين أن كل اثن    بقاعة   الميكروسكوبية على األثار المنطبعة   
 .طلق من سالح مختلف من ذات العيار أ

ثـار  آ أجزاء غالف نحاسى كل منهم خاص بمقذوف تحمل جوانبه     ٥عدد  ) ٣/أ(
طالقـه باسـتخدام    إانطباع أجزاء من خطوط ششخان مما يشير إلى سبق          

  .سالح مشخنًا
ـ         ٤عدد  ) ٤/أ( ذوف طلقـة ممـا      طلقات أربع قلوب صلب كل منهم خاص بمق

 . مم ٣٩ × ٧,٦٢تستخدم على األسلحة النارية عيار 
 ظرف فارغ كل منهم مطرق الكبسولة خاص بطلقة مما تستخدم           ٢٢عدد  ) ٥/أ(

طالقهمـا باسـتخدام    إ مم وسـبق     ٣٩ × ٧,٦٢على األسلحة النارية عيار     
  .سالح واحد 

ممـا  عدد تسعة أظرف فارغة كل منهم مطرق الكبسولة خـاص بطلقـة            ) ٦/أ(
ـ        ٩تستخدم على األسلحة الناريـة       اء المقارنـة   ر مـم طويـل ومـن إج

  .طالقهم من سالحين من ذات العيار إالميكروسكوبية تبين 
 ثبت من التقارير الطبية الخاصة بتوقيع الكـشف الطبـى علـى المجنـى               )ب(

 :عليهما
 عبارة عـن    -بهاء سعد محمد أبو الخير      /  أن إصابة المجنى عليه    )١/ب(

  . مع تهتك بعضالت الساعد األيمن نتيجة تعرضه لطلق نارىجرح سطحى
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أحمد خالد محمد دسوقى عبـارة عـن كـسر          / أن إصابة المجنى عليه   ) ٢/ب(
مفتوح متفتت بعظمة الفخذ األيسر تحت مفصل الفخذ مع تهتك بعضالت           

جة مقذوف نارى استقر خلف جـدار الـبطن بمنطقـة           يالفخذ األيسر نت  
  . الساق اليسرى الحوض وجرح قطعى بسمانة

 -ضياء الدين عطية عبد الـسميع       /  واقعة الشروع فى قتل كل من الضابط       - ٧
يوسف سامى يوسف نوح موضوع القضية      / لواء شرطة بمديرية أمن الدقهلية ، المجند      

  : جنح طلخا ٢٠١٨ لسنة ١١٧٠رقم 
 :ثبت بمعاينة النيابة العامة لمسرح الواقعة ) أ(

راعة المتفرع من شارع العاهدة وهو شارع عرضـه         أنه يقع بشارع مدرسة الز    
ها الشاهد األول ، وهى سـيارة       لحوالى عشرة أمتار ، وتبين به السيارة التى كان يستق         

، وبمعاينتهـا   ) ٤٠٥بيجـو   (ماركة   ٥٧٥٨ /١٣ تابعة لوزارة الداخلية تحمل الرقم ب     
رة وأخرى بـالرفرف    تبين بها فتحتى دخول لعيارين ناريين بالباب األيمن الخلفى للسيا         

الخلفى ، يقابلهم فتحات خروج بالجانب األيسر للسيارة ، وقد تم العثور على قطعتـين               
  .معدنيتين نحاسيتين لمقذوفين ناريين داخل السيارة 

  :ة يثبت بتقرير اإلدارة العامة لتحقيق األدلة الجنائ) ب(
ـ           ) ١/ب( ة بيجـو   أن الحادث عبارة عن إطالق أعيرة نارية على سـيارة مارك

ـ  تحمل لوحات تسير معدنية ر     ٤٠٥ شـرطة قيـادة     ٥٧٥٨ /١٣م ب   ق
يوسف سامى يوسف نوح بجوار مدرسة الزراعة بشارع مدرسة         / المجند

ن غـالف نحاسـى مـستقران    يالزراعة بمدينة طلخا وعثر على عدد اثن     
بالمسند الخاص بالمقعد الخلفى للسيارة كل منهما خاص بمقذوف طلقـة           

جزاء من خطوط ششخان مما يشير إلى سبق إطالقهـا     نارية يحمل آثار أ   
من سالح نارى مششخن الماسورة ، وأن آثار الثقـوب الثابتـة بالجهـة       

لبة سـريعة   صاليمنى لها وحدثت نتيجة اختراق ومرور وارتطام أجسام         
اتخذ مسارا من خارج الـسيارة مـن الجهـة          " كمقذوفات نارية "الحركة  

  .تجاه مكان حدوثها اليمنى من الخلف إلى داخلها با
ن المعثور عليهما بمسرح الحادث كـل منهمـا         ين الفارغ يأن عدد الظرف  ) ٢/ب(

 مـم   ٣٩×٧,٦٢مطرق الكبسولة مما تستخدم على األسلحة النارية عيار         
  .استخدم فى إطالقهما سالح نارى واحد 
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١٨٧

ـ  واقعة قتل المجند عصام صبرى متولى والشروع فى ق         - ٨ ل أفـراد القـوة     ت
  : إدارى قسم ثاٍن الفيوم ٢٠١٧ لسنة ٣٠٢٤له موضوع القضية رقم المرافقة 
 بتشريح جثمان مجند الشرطة عـصام       ثبت بتقرير الصفة التشريحية الخاص    ) أ(

 دموية  ةصبرى متولى أن إصابته عبارة عن إصابة نارية بالبطن أحدثت أنزف          
 ة وتهتكات بأحشاء البطن وقد نتجت بمقذوف عيار نارى مفـرد ُأطلـق       رغزي

من سالح نارى معد إلطالق هذا النوع من الطلقات ومـن مـسافة إطـالق               
جاوزت مدى اإلطالق القريب باتجاه إطالق أساسى فى الوضع القائم والثابت           

وكـذا  . للجسم من األمام واليمين للخلف ولليسار بميل بسيط من أسفل ألعلى          
قد نتجـت   وجود إصابة نارية بالفخذ األيمن أحدثت تهتكات بعضالت الفخذ و         

مفرد ُأطلق من سالح نارى معد إلطالق هذا النوع مـن           نارى  بمقذوف عيار   
الطلقات ومن مسافة إطالق جاوزت مدى اإلطالق القريـب بإتجـاه إطـالق          
أساسى فى الوضع القائم والثابت للجسم من اليمين للسيار بميل بـسيط مـن              

وصوفة بـالبطن   أسفل ألعلى ، وتعزى وفاة المجنى عليه لإلصابة النارية الم         
 دمويـة غزيـرة بـالتجويف    ةوما أحدثته من تهتكات باألحشاء البطنية وأنزف    

موية والتنفسية ولم تفلح المحاوالت الطبيـة إلنقـاذه   دالبطنى وتوقف الدورة ال   
  .نظرا لجسامة اإلصابة واإلصابة بالفخذ األيمن كافية إلحداث وفاته 

  :دلة الجنائية ثبت بتقرير اإلدارة العامة لتحقيق األ) ب(
العثور بمحل الواقعة على عدد سبعة أظـرف فارغـة لطلقـات عيـار       ) ١/ب(

وكذا العثور على عدد أربعة أظـرف فارغـة لطلقـات           ) مم٣٩×٧,٦٢(
  . مم طويل ٩نارية عيار 

بمعاينة السيارة محل الحادث تبين وجود عدد ثالثة ثقوب نافذة بالبـاب            ) ٢/ب(
فى وبابه الخلفى وهى آثـار ناتجـة عـن        األيمن للكابينة والصندوق الخل   

  .أجسام صلبة ذات سرعة عالية الحركة كمقذوفات األسلحة النارية 
 واقعة قتل المجنى عليهما محمد أحمد مصطفى نوفل ، محمد فؤاد خطـاب           - ٩

بعبوة مفرقعة بمحيط مركز تدريب الشرطة بمركز طنطـا موضـوع القـضية رقـم               
  : جنح مركز طنطا ٢٠١٧ لسنة ١١٥٤٢
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١٨٨

  : ثبت بتقرير الصفة التشريحية - ١
أن وفاة محمد أحمد مصطفى نوفل تعزى إلى إصـابات تهتكيـة انفجاريـة              ) أ(

 بالمخ وتـأثر    ةبالرأس وما أحدثته من كسور بعظام الجمجمة وتهتك وأنزف        
مباشر بالمراكز الحيوية بالمخ وهبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية انتهى          

ابات حيوية حديثة نتجت من وجـود المتـوفى فـى         بالوفاة، وأن تلك اإلص   
مسار موجة انفجارية وتطاير لشظايا نتيجة انفجـار مـواد متفجـرة ذات             

  .سرعة عالية 
أن وفاة محمد فؤاد خطاب تعزى إلى إصابات تهتكية انفجارية بالرأس وما            ) ب(

أحدثته من كسور بعظام الجمجمة وتهتك وأنزفـه بـالمخ وتـأثر مباشـر              
لحيوية بالمخ انتهى بالوفاة ، وأن تلك اإلصابات حيويـة حديثـة            بالمراكز ا 

نتجت من وجود المتوفى فى مسار موجة انفجارية وتطاير لشظايا نتيجـة            
  .انفجار مواد متفجرة ذات سرعة عالية 

/  واقعة استهداف الكول األمنى بمنطقة جسر السويس ومقتـل المـواطن           - ١٠
  : جنح عين شمس ٢٠١٦ لسنة ٢٥٠٢٤قم عيد راغب عبد السميع موضوع القضية ر

 أن موقع االنفجار يقع بشارع جـسر        ثبت من معاينة النيابة لمسرح الحادث     ) أ(
السويس بالقرب من منطقة الجراج ، وأن الحادث قد خلف تلفيات بمدرعة             

وكذا سـيارة بيـضاء     ) ٧٢٦٣ / ١٣ب  (الشرطة حاملة اللوحات الرقمية     
  ) .١٩٢ر م ق (اللون حاملة اللوحات الرقمية 

  :ثبت من تقرير اإلدارة العامة لتحقيق األدلة الجنائية ) ب(
أن الحادث عبارة عن تفجير عبوة مفرقعة مشكلة محليا من حاوية معدنيـة             

 كجم من مخلوط مفرقع يتكون أساسا من مادة نترات          ٥تحتوى على حوالى    
 وزيـر   وهى أحد المخاليط المفرقعة المنصوص عليهـا بقـرار        (األمونيوم  

 بشأن المـواد التـى تعتبـر فـى حكـم            ٢٠٠٧ لسنة   ٢٢٢٥الداخلية رقم   
"  كـس إر دى   أ"، باإلضافة إلى كمية من مـادة        )٧٨(المفرقعات بالبند رقم    

بنفس القـرار ، والتـى      ) ٥٠(د رقم   نبشديدة االنفجار المنصوص عليها بال    
 انبميـد ) نيوجرسـى (سمنتى  أكانت موضوعة أعلى كومة رمال مالصقة لحاجز        

نفاق م من سور صاج خاص بأعمال مترو األ       ٩,٥كريم على مسافة حوالى     
 بشارع جسر السويس باالتجاه القادم من جراج هيئة النقل العام إلى ميدان كـريم             
بمنطقة العرب دائرة قسم عين شمس ، وتم تفجيرها كهربيا أثناء سير قول             

كانـا  مما أدى لوفاة شـخص وإصـابة آخـر          ) عدد ثالث سيارات  (منى  أ
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١٨٩

يستقالن عربة كارو تصادف تواجدهما بمنطقة الحـادث باإلضـافة إلـى            
  .تلفيات بمدرعة تابعة لقوات األمن المركزى 

  عيـد راغـب    / ثبت من تقرير الصفة التشريحية أن وفاة المجنـى عليـه          ) ج(
تعزى إلى إصابات ذات طبيعة انفجارية تمثلت فى جـروح          : عبد السميع   

يمنى والصدر والظهر وما صاحبهم مـن حـدوث         تهتكية بالوجه والعين ال   
دت إلى الوفاة ، وأن تلـك  أتهتك بالرئتين ومانتج عن ذلك من صدمة نزفية   

  .اإلصابات جائز ، الحدوث من انفجار عبوة ناسفة 
سـالم عيـد    إثبت من التقرير الطبى الصادر عن مستشفى الشرطة إصابة          ) د(

منى ، وجرح قطعى بخلفية     محمود شعبان بجرح قطعى بالرأس والجبهة الي      
  .الكتف األيمن 

 واقعة الشروع فى قتل أفراد المرور األمنى بعبوة مفرقعة بمنطقة بهتـيم             - ١١
 إدارى قـسم ثـاٍن   ٢٠١٧ لـسنة    ٣٠٣١ية رقم   ـوع القض ـة القليوبية بموض  ـمحافظ

  .شبرا الخيمة 
 :اآلتى  ة قسم المفرقعاتي ثبت بتقرير اإلدارة العامة لتحقيق األدلة الجنائ-

أنه بإجراء المعاينة الفنية لمحل الحادث تبين أنه نجم عن انفجار عبوة مفرقعة محليـة               
 لتـر تحتـوى علـى       ٢الصنع مكونة من حاوية معدنية عبارة عن أسطوانة غاز سعة           

 - كجم من مخلوط مفرقع يتكون بصفة رئيسية من مـادة نتـرات األمنيـوم             ٢حوالى  
 لـسنة   ٢٢٢٥نصوص عليها بقرار وزير الداخلية رقم       وهى أحد المخاليط المفرقعة الم    

 وذلك باإلضـافة إلـى      - ٧٩ بشأن المواد التى تعتبر فى حكم المفرقعات بالبند          ٢٠٠٧
والتى استخدمت كشظايا إلحداث إصابات وتلفيات بحيز االنفجـار ؛          " بلى"قطع معدنية   

ين الطريـق   سمنتى على يم  أوأن تلك العبوة قد وضعت أعلى كومة رمال خلف حاجز           
الدائرى المار بمنطقة بهتيم فى اتجاهه نحو الجيزة ، والتى تم تفجيرها حال سير قـوة                

ى إلى تلفيات بـسيارة     ، مما أد  "  الطريق الدائرى  -خدمة القطاع األول    "المرور األمنى   
  . شرطة ١١ب  / ٢٤٥٨ يةمالشرطة الرق
ـ             - ١٢ وة مفرقعـة    واقعة الشروع فى قتل أفراد قسم ثاٍن شـرطة الرمـل بعب

 : إدارى قسم الرمل ثاٍن محافظة اإلسكندرية ٢٠١٧ لسنة ٢٢٩٠موضوع القضية رقم 
 :ة ي ثبت من تقرير اإلدارة العامة لمصلحة تحقيق األدلة الجنائ-
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١٩٠

أن العبوة المفرقعة المضبوطة عثر عليها بجانب سور الشركة العربيـة للغـزل           
المنـصوص عليهـا بقـرار    "عبئة بمادة  محلية التشكيل م عبوةوالنسيج دائرة القسم هى 

ـ  بال٢٠٠٧  لـسنة ٢٢٢٥، رقـم  "  الهيكسوجين المفرقعةRDXوزير الداخلية     )٥٠(د رقـم  بن
، باإلضافة إلى مفجر يحتوى على خليط من مـادتى فليمنـات            " بشأن المواد المفرقعة  "

أن بش) "٢ ،   ١(الزئبق وأزيد الرصاص المنصوص عليهما بذات القرار بالبندين رقمى          
، ويتم تفجيرها كهربائيا عن بعد باسـتخدام دائـرة اسـتقبال إشـارة              " المواد المفرقعة 

مة المقطع تستخدم كـشظايا بغـرض إحـداث         ظالسلكية باإلضافة إلى قطع معدنية منت     
  .نفجار إصابات وتلفيات بحيز اال

وحيث أن الوقائع على النحو السالف سرده تشكل الجنايـات والجـنح المـؤثم              
ــالمواد   ،١٩ ، ١٥ ، ١٣ ، ٢ ، ١  /١٢ ، ١٠ ، ٩ ، ٧ ، ٦ ، ٥ ، ٣ ، ٢ ، ١ بــ

٣٩ ،   ٣٧ ،   ٣٤ ،   ٣٠ ،   ٣١ ،   ٢٩/١ ،   ٢٨/١ ،   ٢٧/١ ،   ٢٦/١ ،   ٢٥ ،   ٢ ،٢١/١  ، 
، ) أ/ ( ثانيـا  ٢ب ، والمواد رها بشأن مكافحة اإل   ٢٠١٥ لسنة   ٩٤ من القانون رقم     ٥١
ــررا ٨٦ ، ٤١/١ ، ٤٠  ١٠٢، ) ج (١٠٢، ) ب (١٠٢، ) أ (١٠٢ ، ٩٠، ) د( مكـ

 ٣٦١أوالً ، ثالثًـا ،   / ٣١٥ ، ٢٣٥ ، ٣,٢ /٢٣٤ ،   ٢٣١ ،   ٢٣٠،  ) ـه (١٠٢،  ) د(
 مـن   ٣٠/١ ،   ٦ ، ٤ ،٣ ،١  /٢٦ ،   ٦ ،   ٢ ،   ١/١من قانون العقوبـات ، والمـواد        

 لـسنة   ١٠١ و ١٩٧٨ لـسنة    ٢٦ المعدل بالقوانين أرقام     ١٩٥٤ لسنة   ٣٩٤القانون رقم   
) ٢( ، والجـدول رقـم   ٢٠١٢ لسنة ٦ و١٩٩٢ لسنة ٩٧ و ١٩٨١ لسنة   ١٦٥ و ١٩٨٠

) ٣(من القسم الثـانى مـن الجـدول رقـم      ) ب(و  ) أ(الملحق بالقانون األول والبندين     
مـن قـرار   ) ٧٩ ، ٧٨ ، ٦٠ ، ٥٠ ، ٢ ، ١(البنود أرقـام  والملحق بالقانون األول ،    

 تعتبر فـى     بإعادة حصر المواد المفرقعة والتى     ٢٠٠٧ لسنة   ٢٢٢٥وزير الداخلية رقم    
 ١٩٧٦ لسنة   ٦٨٦ ، من قرار رئيس الجمهورية       ٤ ،   ٢ ،   ١حكم المفرقعات ، والمواد     

 ١١٦ ،   ٢، والمواد   د الجنوبية للجمهورية  بشأن تأمين المنطقة العسكرية المتاخمة للحدو     
 لـسنة   ١٢٦ والمعدل بالقـانون رقـم       ١٩٩٦ لسنة   ١٢ من القانون رقم     ١٢٢مكررا ،   

  . بشأن الطفل ٢٠٠٨
 تأشر من السيد المستشار النائب العـام بعـرض طلـب            ٣٠/٥/٢٠١٨ريخ  وبتا

بيـة  رهادراج األسماء والكيانات اإل   إاالدراج على محكمة الجنايات المختصة للنظر فى        
  .ن يبيرهابية واإلرهاالمبينة بمذكرة النيابة العامة على قوائم الكيانات اإل
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لعامة فى هـذا الـشأن       تم عرض الطلب ومذكرة النيابة ا      ١٠/٦/٢٠١٨وبجلسة  
على المحكمة لنظره وطلب السيد رئيس نيابة أمن الدولة العليا الحاضر بالجلسة تأييـد              

  .ين أو دفاعهم يبرهاالطلب ولم يحضر أحد من المطلوب إدراجهم على قوائم اإل
وترتيبا على ما تقدم وبناء على ما عرض على المحكمة بمذكرة النيابة العامـة              

ليها المحكمة  إحريات التى أجراها قطاع األمن الوطنى والتى اطمأنت         والتى تضمنت الت  
ـ           إ  لذ جاءت صريحة وواضحة وتضمنت أسماء المتهمين كامالً والتكليفات الصادرة لك

بية وأخذا بمـا قـرره المتهمـون بالتحقيقـات مـن          رهارهم من العمليات اإل   ومنهم ود 
ه من واقعات القتل العمـد      وا نفذ  المسلمين وخالياها وم   خوانفات بشأن جماعة اإل   ااعتر

اط ببى باسـتهدافهم لـض    إرهاصرار والترصد والشروع فيه تنفيذًا لغرض       مع سبق اإل  
وأفراد الشرطة ورصد السيد رئيس الجمهورية حال تردده على مقـر تـابع لرئاسـة               

ستهداف وزير التموين والتجـارة الداخليـة       االجمهورية بمحافظة اإلسكندرية ومحاولة     
سيوط وبنى سويف بعبوات مفرقعة وتفجير أبراج الكهرباء وتفجيـر مركـز            ومحافظ أ 

التدريب الخاص بشرطة بمدينة طنطا بعبوة مفرقعة ومحاولة تفجير األقسام الـشرطية            
ت بها النيابـة    ثبت بالمعاينة التصورية التى قام    رتكاب كل منها وكذا ما      اوالغرض من   

نظيمية من أوراق ومـستندات وكـذا مـا         وكذا ما أسفر عنه ضبط بالمقرات الت      العامة  
ضبط من أسلحة وذخائر ومفرقعات وما أسفر عنه الفحص الفنى لتلـك المـضبوطات              

وهى جميعا أدلة واضحة وصـريحة      . مة  ضوكذا ما ثبت من اطالع على القضايا المن       
ـ إلوب  ـيعا المط ـام قبل المتهمين جم   ـوت االته ـعلى ثب  ـ    ـدراجه ة ـم علـى قائم

  .هابيةرالكيانات اإل
 فى شأن تنظيم قـوائم      ٢٠١٥ لسنة   ٨ من القانون    ٣وطبقًا لما ورد بنص المادة      

 من أن طلب اإلدراج     ٢٠١٧ لسنة   ١١ن والمعدل بالقانون    يبيرهابية واإل رهاالكيانات اإل 
ـ   ـات والمس ـامة يكون مشفوعا بتحقيق   ـابة الع ـدم من الني  ـالمق ريات ـتندات أو التح

  .ا الطلب  لهذةأو المعلومات المؤيد
شترطه المـشرع لقبولـه والقـضاء    افقد توافرت فى الطلب المعروض كافة ما      

  .بطلبات النيابة العامة 
وترتيبا على ما تقدم فقد وقر فى يقين المحكمة على وجـه القطـع واليقـين أن                

 ومجموعاتها المسلحة المسمى حركة حسم ولـواء الثـورة تعـد مـن           خوانجماعة اإل 
دراجها بقائمة  إمما يتعين معه    .  لتأسيسها على خالف أحكام القانون       بيةرهاالكيانات اإل 
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 ٨بية المنصوص عليها بالفقرة األولى من المادة الثانيـة مـن القـانون           رهاالكيانات اإل 
ن كمـا يتعـين     يبيرهـا اإلوبية  رها الصادر بشأن تنظيم قوائم الكيانات اإل      ٢٠١٥لسنة  

ن يبيرهـا لمقدم من النيابة العامة على قائمة اإل      دراج المتهمين الوارد أسمائهم بالطلب ا     إ
  .المنصوص عليها بالفقرتين الثانية والثالثة من المادة الثانية من القانون المشار إليه 

  فلهذه األسباب
 ٢٠١٥ لـسنة    ٨ من القانون    ٧ ،   ٥ ،   ٤ ،   ٣ ،   ٢ ،   ١بعد االطالع على المواد     
   ٢٠١٧ لسنة ١١ن والمعدل بالقانون يبيرهابية واإلرهافى شأن تنظيم قوائم الكيانات اإل

  :قررت المحكمة 
حـسم  بحركتى   ومجموعتيها المسلحتين المسماتين     خوانإدراج جماعة اإل   : أوالً

 ٤٢٠بية على ذمة القـضية رقـم        رهايتين على قوائم الكيانات اإل    خوانولواء الثورة اإل  
  . حصر أمن دولة عليا ٢٠١٧لسنة 

ية ـ على ذمة القـض    ينبيرها التالية على قائمة اإل    إدراج أسماء المتهمين   : ثانيا
  . حصر أمن دولة عليا ٢٠١٧ ، لسنة ٤٢٠رقم 

  . يحى السيد إبراهيم محمد موسى - ١
  . محمود محمد فتحى بدر - ٢
  . أحمد محمد عبد الرحمن عبد الهادى - ٣
  . على السيد أحمد محمد بطيخ - ٤
  . محمد جمال أحمد حشمت عبد الحميد - ٥
  . عالء على على محمد السماحى - ٦
  . أشرف فتحى رشاد أبو دبش - ٧
  . أحمد عاطف عثمان عمار - ٨
  . مجدى مصلح إسماعيل شلش - ٩

  . محمود غريب محمود قاسم - ١٠
  . أحمد مصطفى السيد مصطفى خليل - ١١
  . أحمد محمد محمد إبراهيم السمالوى - ١٢
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  . محمد مجدى إسماعيل حسن - ١٣
  .بد العاطى الحمادى على شمس  محمد ع- ١٤
  . عادل جمعة صالح محمد الجزار - ١٥
  . رفعت رفعت محمد العزبى أبو غزالة - ١٦
  . أحمد زكريا فهمى على الشيوخى - ١٧
  . حسن حسن خالد الزيات - ١٨
  . محمد حماد عبد الغنى سليم - ١٩
  . عبد الرحمن محمد السيد النيلى - ٢٠
  .الشيوخى  معاذ زكريا فهمى على - ٢١
  . بالل عاطف خالد الزيات - ٢٢
  . عبد الرحمن العربى سادات أبو جاللة - ٢٣
  . محمد حسان السيد الفار - ٢٤
  . خالد فتحى فتحى عوض - ٢٥
  . عبد الرحمن ياسر نجيب داوود - ٢٦
  . عاصم أحمد أحمد أبو عيطة - ٢٧
  . زكريا فهمى على الشويخى - ٢٨
  .ر عبد الباسط  شكرى نصر محمد عبد الب- ٢٩
  . ياسر إبراهيم إبراهيم القفاص - ٣٠
  . هشام محمد عبد الرازق إبراهيم - ٣١
  . أحمد عبد العظيم الدمليجى - ٣٢
  . عبد المالك قاسم محمد آدم - ٣٣
  . صبرى على على البوهى - ٣٤
  . عاشور حلمى محمد الصياد - ٣٥
  . عبد التواب خليفة محمد خضر - ٣٦
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  .عود على عمار  محمد على مس- ٣٧
  . محمد على رشدى حامد - ٣٨
  . مصطفى عبد التواب أمين عبد الباقى - ٣٩
  . محمود أحمد عبد الحميد متولى - ٤٠
  . عبد الرحمن كمال عوض عبد اهللا - ٤١
  . وائل أبو النصر محمد ضوى - ٤٢
  . عالم عالم عباس السبع - ٤٣
  . نجم الدين عاطف محمود عبد الفتاح عياد - ٤٤
  . محمد الخضر محمد أحمد عاصى - ٤٥
  . محمد عبد السميع على أبو العيلة - ٤٦
  . إسالم محمد طلبة بدوى - ٤٧
  . عالء إبراهيم محمد الصياد - ٤٨
  . أحمد عاشور حلمى الصياد - ٤٩
  . على إبراهيم محمد الصياد - ٥٠
  . فائز أحمد إبراهيم أحمد مقلد - ٥١
  .البسطويسى  أبو حفص البسطويسى الخضرى - ٥٢
  . محمد رضا إبراهيم المتولى خضر - ٥٣
  . عمار على إبراهيم رسالن - ٥٤
  . مصطفى محمد عبد الباقى محمد - ٥٥
  . عبد الرحمن خالد محمد محمود على البكرى - ٥٦
  . شريف سعد مسعد أبو محمود - ٥٧
  . محمود محمد على عبد السالم - ٥٨
  . حسين أحمد عبد اهللا إبراهيم - ٥٩
  . عمر ثروت محمد البكرى سليمان - ٦٠
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  . محمد محمد أحمد إسماعيل أبو شقام - ٦١
 . أحمد عبد اهللا زكى عبد اهللا سالمة - ٦٢
  . أسامة سمير على إبراهيم - ٦٣
  . حسام السيد السيد عبد المنعم خليفة - ٦٤
  . محمد سند الصادق محمد العايش - ٦٥
  . بخيت  محمد أحمد عبد الرحيم محمد حسانين- ٦٦
  . طارق عبد الوهاب أحمد فراج - ٦٧
  . أحمد عطية عبد الواحد على - ٦٨
  . محمد مجدى عبد الكريم جاد - ٦٩
  . إسماعيل أحمد عبد العزيز خطاب - ٧٠
  . حسام أحمد درويش متولى - ٧١
  . أسامة حسن عيسى أنور عيسى - ٧٢
  . خالد جالل أحمد عمر النقيش - ٧٣
  .لسيد حجى  جبر السيد محمد ا- ٧٤
  . شريف عبد الخالق رفاعى أحمد - ٧٥
  . محمد سعيد أحمد عبد المقصود - ٧٦
  . أحمد على عبد ربه عيسوى - ٧٧
  . أحمد سامى عبد الحميد عبد العال - ٧٨
  . مروان عالء سعد إبراهيم حسونة - ٧٩
  . يحى زكريا فهمى عطا - ٨٠
  . على سامى فهيم الفار - ٨١
  . محمد سالم  محمد مصطفى محمد- ٨٢
  . عبد اهللا السيد سليمان الصواف - ٨٣
  . أحمد جمال أحمد محمود - ٨٤
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  . محمد مجدى عبد الصادق زكى - ٨٥
  . عبد العزيز عيسى عبد العزير عيسى شلفوطة - ٨٦
  . أحمد إبراهيم عبد الغنى عبد اللطيف - ٨٧
  . محمد الهادى عوض غريب - ٨٨
  . أشرف محمد على البياع - ٨٩
  . عماد حمدى مندى محمد - ٩٠
  . أيمن محمد عبد المنعم محمد السبيعى - ٩١
  . عاطف خالد حسن خالد الزيات - ٩٢
  . عيد طه على حسين - ٩٣
  . محمد رجب محمد محمود - ٩٤
  . عاصم عبد المطلب بشير عيسى عثمان - ٩٥
  . عمرو دياب عبد الباقى نصر حسان - ٩٦
  . محمود فاروق أحمد عبد المجيد - ٩٧
  . إسالم موسى عبد الوهاب سيف - ٩٨
  . إسماعيل مصطفى على بهنسى - ٩٩

  . أحمد محمد عبد التواب ناصر - ١٠٠
  . أحمد عبد اهللا إبراهيم سلومة - ١٠١
  . عبد اهللا محمد إسماعيل عياد - ١٠٢
  . محمد أيمن رشدى عبد الغنى - ١٠٣
  . محمد فتحى محمد عبد العزيز هدهد - ١٠٤
  .د الراضى رمزى محمد النمر  محمد عب- ١٠٥
  . حذيفة الشحات محمد مصطفى - ١٠٦
  . أنس الشحات محمد مصطفى - ١٠٧
  . خبيب الشحات محمد مصطفى - ١٠٨
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  . أحمد رفعت أحمد صدقى محمد - ١٠٩
  . محمود بدوى محمود خليل - ١١٠
  . إبراهيم رضا إبراهيم المتولى خضر - ١١١
  . يوسف محمود عطية البدرى - ١١٢
  . محمد حسين يوسف على عبد العاطى - ١١٣
  . سليمان عبد الواحد د محمد عبد الواح- ١١٤
  . عبد الواحد سليمان عبد الواحد سليمان - ١١٥
  . إسالم سعيد فاروق أحمد راضوان - ١١٦
  . عمار عبد الرحمن محمد عبد البارى ملش - ١١٧
  . حسين محمد يسر إبراهيم السيد أبو الليف - ١١٨
  .ه معوض طه عوض دويدار  ط- ١١٩
  . صالح خيرت مصلح إسماعيل شلش - ١٢٠
  . محمود محمد محمد السرياقوسى - ١٢١
  . مصطفى محسن محمد السيد الدهشماوى - ١٢٢
  . محمود رجب خميس الحجار - ١٢٣
  . محمد عبد الحفيظ على عبد الحفيظ - ١٢٤
  . عبد العليم محمود عبد العليم مرزوق أبو سنة - ١٢٥
  . على محمود إبراهيم محمود - ١٢٦
  . محمد المتولى عوض المتولى شريف - ١٢٧
  . محمد سعيد بدوى عبد المجيد راضى - ١٢٨
  . أحمد رزق محمد أحمد عطية - ١٢٩
  . محمد جمال محمد عبد المجيد على - ١٣٠
  .د أحمد حسن و أحمد ياسر محم- ١٣١
  . محمد فايز كمال عبد القوى - ١٣٢
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١٩٨

  . عبد العاطى مسعود  محمد جمال- ١٣٣
  . مصطفى فهمى رجب محمد غنيم - ١٣٤
  . محمود حامد عبد العزيز إبراهيم توبة - ١٣٥
  . شريف رشاد عبد ربه األخرس عيسوى - ١٣٦
  . إبراهيم أحمد محمود عبد ربه - ١٣٧
  . بالل محمدين محمد أحمد السيد - ١٣٨
  . محمود هالل المتولى عبد المجيد خاطر - ١٣٩
  .حمد عبد العظيم عبد العظيم جاد  أ- ١٤٠
  . عمرو فتح اهللا عبد الفتاح غنيم - ١٤١
  . حسن على السيد حسنين - ١٤٢
  . عمار محمد إبراهيم محمد على بيومى - ١٤٣
  . أحمد محمد إمام جاد نجم - ١٤٤
  . محمد عبد الحفيظ أحمد حسين - ١٤٥
  . على محمود محمد عبد الونيس - ١٤٦
  .لى أحمد السويفى  محمد أسامة ع- ١٤٧
  . محمد حسين سيد فرج حجاب - ١٤٨
  . عمرو أحمد محمد فؤاد - ١٤٩
  . أحمد سعد إسماعيل أحمد الشيمى - ١٥٠
  . أحمد عبد اهللا إبراهيم عبد الحفيظ - ١٥١
  . عبد الوهاب محمد عبد الوهاب المرسى نور - ١٥٢
  . أنس ممدوح شوقى محمد - ١٥٣
  .ل الدين  إبراهيم وجيه محمد جما- ١٥٤
  . سعد قبالن ء محمود محمد هانى- ١٥٥
  . سمير السيد رشاد محمد الشامى - ١٥٦
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١٩٩

  . كريم عوض سعد عوض الحداد - ١٥٧
  . مصطفى محمود فتحى عبد الرؤوف مقلد - ١٥٨
  . مصطفى محمد عبد النعيم درويش - ١٥٩
  . عبد المنعم السيد عبد المنعم سليمان قارة - ١٦٠
  .معة السيد عطية المسيدى  عبد العزيز ج- ١٦١
  . بسام شحات محمد محمد العباسى - ١٦٢
  . على عباس البسيونى الموجى - ١٦٣
  . رمضان فتحى عبد المقصود السيد مرجان - ١٦٤
  . طارق رفعت عكاشة محمد - ١٦٥
  . عبد الرحمن أحمد عبادى أحمد - ١٦٦
  . عبد الرحمن محمد رشيدى عبد العزيز - ١٦٧
  .ح محمد رشاد مهدى  وليد فصي- ١٦٨
  . بالل محمد بكرى محمد يوسف - ١٦٩
  . يوسف محمد محمد السيد زهيرى - ١٧٠
  . محمد أبو رواش محمد الدعوشى - ١٧١
  . عبد الرحمن على فهمى محمد النزهى - ١٧٢
  . عبد الرحمن صابر عوض بالل - ١٧٣
  . إبراهيم محمد مختار عبد الباسط - ١٧٤
  .احد محمد  محمد محمد عبد الو- ١٧٥
  . حامد محمد حامد محمود حسان - ١٧٦
  . أحمد جمال عبد اللطيف محمد قابيل - ١٧٧
  . صهيب عالء الدين عبد المنعم صالح عبد اللطيف - ١٧٨
  . عصام حلمى محمد عبد السالم تليمة - ١٧٩
  . أشرف محمد عبد الحليم أحمد عبد الغفار - ١٨٠
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٢٠٠

  .ار  أمير محمد بسام محمد يوسف النج- ١٨١
  . حسام محمد إبراهيم محمد العدل - ١٨٢
  . أحمد البيالى عبد البارى على - ١٨٣
  . عباس قبارى محمد الرشيدى - ١٨٤
  . عزالدين محمد محمد عبد الحليم دويدار - ١٨٥
  . نادى عبده حسين فرج عطية - ١٨٦
  . عبد الرحمن نجم محمد صادق - ١٨٧
  . النبتيتى  صالح الدين محمد محمد عبد الحميد- ١٨٨
  . محمد محمود السيد أبو زيد - ١٨٩
  . نصر ماهر عمر شنن - ١٩٠
  . إبراهيم حمودة إبراهيم سليم عودة - ١٩١
  . محمد فرج عبد الدايم يوسف طعيمة - ١٩٢
  . ياسر حمودة إبراهيم سليم عودة - ١٩٣
  . خالد طارق رضوان مصطفى القاضى - ١٩٤
  . محمود فتحى محمود عبد الصمد - ١٩٥
  . عمار خالد رشاد زهران المغازى - ١٩٦
  . عمار محمد رضا عبد المنعم سالمة يوسف زغلة - ١٩٧
  . أحمد رمضان عبد الحميد على إبراهيم - ١٩٨
  . محمد إبراهيم سيد ياسين - ١٩٩
  . محمد حفنى لطفى على قطب - ٢٠٠
  . إسالم حفنى لطفى على قطب - ٢٠١
   . حسين إبراهيم محمد سيد أحمد- ٢٠٢
  . على أنور على فرج خضر - ٢٠٣
  . محمد يحى السيد هندى - ٢٠٤
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٢٠١

  . خالد محمد محمد إبراهيم حمودة - ٢٠٥
  . أيمن محمد مصطفى إبراهيم - ٢٠٦
  . محمد فايق حفنى عبده إمام - ٢٠٧
  . أسامة قرنى أحمد حسن محمد - ٢٠٨
  . عمرو نادى عبده حسين - ٢٠٩
  . محمود عبيد محمد عبيد - ٢١٠
  . ثروت شعبان ربيع رحيمة - ٢١١
  . محمد عبد التواب محمد أبو بكر - ٢١٢
  . محمود أحمد محمد عبد المنعم - ٢١٣
  . أحمد جابر حسن جابر - ٢١٤
  . عبد اهللا عوض عبد القوى معوض - ٢١٥
  . سامح محمد جمعة حسين - ٢١٦
  . عمار ياسر عبد التواب عبد البارى - ٢١٧
   . مصطفى جمعة حسين بيومى- ٢١٨
  . عمر أبو بكر محمد عبد الواحد - ٢١٩
  . عبد التواب ربيع عوض عمار - ٢٢٠
  . محمد مصطفى قرنى صديق - ٢٢١
  . أحمد جمال على عبد المحسن - ٢٢٢
  . أحمد عبد السميع عبد الفتاح عبد الرازق - ٢٢٣
  . عبد الغنى محمد عطية صقر - ٢٢٤
  . الهيثم سمير فؤاد عبد المجيد - ٢٢٥
  .اذ جابر رضوان مرسى  مع- ٢٢٦
  . عبد المنعم أحمد عبد المنعم فرج محمد - ٢٢٧
  . مصعب كمال نجيب خالد - ٢٢٨
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٢٠٢

  . محمد على رشاد أبو حسين - ٢٢٩
  . أسامة صالح محمد محمد سالم خطاب - ٢٣٠
  . أنس صبحى سيد إسماعيل - ٢٣١
  . معاذ حسين عبد المؤمن عبد الغفار يوسف - ٢٣٢
  .عمر حربية /  وشهرته-حمد  عمر خالد طه أ- ٢٣٣
  . أسامة سعد فتح اهللا الحداد - ٢٣٤
  . عبد الرحمن كمال عبد العزيز محمود - ٢٣٥
  . عبد الرحمن محمد أحمد السيد أحمد - ٢٣٦
  . عالء محمود محمد إسماعيل أحمد - ٢٣٧
  . محمد عادل عبد الحفيظ محمود وهدان - ٢٣٨
   . عمر محمد مصطفى السيد عبد الحميد- ٢٣٩
  . محمد مجدى كامل النجار - ٢٤٠
  . محمد عبد الرحمن إبراهيم رزق قرطم - ٢٤١
  . إبراهيم طارق عماد نصر الدين - ٢٤٢
  . أحمد السيد البسطويسى إبراهيم - ٢٤٣
  . أحمد محمود يوسف الزفتاوى - ٢٤٤
  . بالل محمد عبد اهللا السباعى - ٢٤٥
  . محمد محمد الهادى أحمد بدر - ٢٤٦
  .حمد عبد ربه عبد الحليم عبد ربه خليفة  م- ٢٤٧
  . مصطفى نبيه عباس محمد السمراوى - ٢٤٨
  . أنس محمد صابر أبو زيد عزب - ٢٤٩
  . تامر السيد شفيق على - ٢٥٠
  . حسام عبد العظيم إبراهيم شريف - ٢٥١
  . عبد الرحمن مبروك أحمد مبارك - ٢٥٢
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٢٠٣

  . عثمان أحمد نصر نصر - ٢٥٣
  .بكر فايد  محمد السيد - ٢٥٤
  . على عبد القادر على عبد القادر - ٢٥٥
  . محمد عبد الرحمن حسان أبو عامر - ٢٥٦
  . صديق على صديق مفتاح - ٢٥٧
  . أحمد حمدى أحمد حسين - ٢٥٨
  . محمد عمر على يحيى - ٢٥٩
  . أحمد رمضان السيد محمد - ٢٦٠
  . عالء الدين عبد التواب حسين عبد الغنى - ٢٦١
  .محمد رزق محمود  محمود - ٢٦٢
  . عبد الباسط عبد الفتاح محمد أحمد سالم - ٢٦٣
  . عمر زكريا عبد الحميد السيد أحمد - ٢٦٤
  . حسن رمضان أحمد عبد الرحيم - ٢٦٥
  . رجب عبده عبده مغربى - ٢٦٦
  . السعيد إبراهيم أحمد إبراهيم - ٢٦٧
  . أحمد محمد السيد محمود أحمد - ٢٦٨
  .إبراهيم السيد أبو الليف  إسالم محمد يسر - ٢٦٩
  . حسين فهمى ربيع محمد إبراهيم يونس - ٢٧٠
  . أحمد محمود محمد محمد عرفات - ٢٧١
  .محمود عطا على المتولى  - ٢٧٢

 من تاريخ صدور هذا القرار مع ما يترتب على ذلك مـن   أوذلك لمدة خمس سنوات تبد    
ـ  ٢٠١٥ لسنة   ٨ من القانون رقم     ٧ادة  ــثار طبقًا لنص الم   آ  ١١دل بالقـانون    ـ المع

   ٢٠١٧لسنة 
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٢٠٤
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