
               

 

                تصريح مشفوع بانقسم

 

 

                     عصيون :مكان اإلعتقال                ج.َ: أوا انموقع أدواي 

  ِطٍُ ػاٌعج:انعىوان 

 

 

 : ي أصرح بعد انقسم بما يه

 

ٔسٓ ,  3ِٛخٛظ زاٌٍاً فً ػًٍْٛ تغؽفح ؼلُ  4006-6-35أػرمٍد تراؼٌص 

 30ٌٛخع , َ  6×6ِكازح اٌغؽفح , ِؼرمً  34ػهؽ أنطاو فً اٌغؽفح وٕا 

خةؿء ِةٓ , فؽناخ فً اٌغؽفح َٚؼٙا قًء خعاً ِّؿلح ٌٚٙا ؼائسةح وؽٌٙةح 

 ٚفؽنةةح ٚازةةعج ػٍٍٙةةا ػفةةٓ ظةةا٘ؽ اٌفؽنةةاخ ػٍٍٙةةا   وةةاء ٚخةةؿء ا قةةفٕح

ء ازٍوةةاْ اٌغؽفةةح ٍِكةة, ٌىةةً ِؼرمةةً زةةؽاَ ٚازةةع فمةةّ , ٌٚٛٔٙةةا أقةةٛظ أقةةٛظ 

ِٚع٘ٛٔةةح ٌٚىةةٓ اٌكةةمن ِؼوةةثٓ ٌٛخةةع َةةٛء ٚازةةع ٚنةةثان ِكةةازرٗ ذمؽٌثةةاً 

ٚاٌرٌٙٛح  ٍؽ وافٍةح , ٌٛخع ػٍٍٗ لُثاْ زعٌع ٚنثه ؾخاج  3.30أٚ  3.70

. 

 

 30ٚفةةً اًٌةةثاذ ٔطةةؽج فمةةّ ٌّةةعج , ٔطةةؽج ٌٍفةةٛؼج ِةةؽج ٚازةةعج ٌّةةعج قةةاػح 

ٚأزٍأةةاً    تةةاٌٍَٛ  ِةةؽاخ فمةةّ 5ٌٚدةةة أْ ٔكةةرطعَ اٌسّةةاَ وٍٕةةا , لةةائك ظ

 .ِؽاخ فٕظوؽ ٌؼٍّٙا تمٍٕٕح فً اٌغؽفح  5ٌؽَى اٌدٕٛظ تإضؽاخٕا أوثؽ ِٓ 

 . ؽف ٚناِثٛ ِٓ األً٘  8ٌٛخع ِؼدْٛ أقٕاْ ٚازع ٌىً 

 

 

 

 

 ج.َ                                                

                                                          47-6-4006 

 

 

 



 تصريح مشفوع بانقسم

 

 ػًٍْٛ: مكان اإلعتقال                ِسّع ػّؽٚ ٌاقٍٓ: اوا انموقع أدواي 

 44:  انعمر                                 65556977;: رقم انهوية 

 اٌؼٍؿؼٌح: مكان انسكه

 

 

 : بعد انقسم بما يهي أصرح 

 

ٌٍالً ِٓ تاب ِوؼُ اٌغؿاي  33كاػح اٌ 4006-6-37أػرمٍد ٌَٛ اٌطٍّف 

فً اٌؼٍؿؼٌح ِٓ لثً خٍم ِٚطاتؽاخ ٌثعٚ أُٔٙ غ٘ثٛا اٚي ٌٍثٍد ٌُٚ 

إذًٍد أضرً ٌرمٛي ًٌ غٌه ٚوػٌه إذًً اضً ٚ٘ٛ زالق ِٓ , ٌدعًٚٔ 

ع٘ا أتً ٚقإًٌٔ أٌٓ أذًً تؼ,اٌّسٍمح ٌٍمٛي ًٌ أْ اٌدٍم ػٕعٖ ٌٚوٍثًٕٛٔ 

ٚقإًٌٔ  ٚلٍد ٌٗ أًٔ تاٌساؼج ثُ أضػ َاتّ اٌّطاتؽاخ اٌٙاذن ِٓ ٚاٌعيأا 

أٌٓ أا ٚأُٙ ٌؽٌعًٚٔ ٚغ٘ثد ٌُٙ ػٕع اٌّوؼُ زٍث وأٛا ٌٕرظؽًٚٔ ِغ 

 .ٚاٌعي ٚاضً اٌىثٍؽ 

قرٍىٍح ٌُٚ ٌغّٛا ػًٍٛٔ ٚأيؼعًٚٔ ٌٍدٍة اللٍعٚا ٌعاي ٌألِاَ تىٍثهاخ ت

ق خؽـ تٍٍفًٛٔ ؼظ اٌدٕعي ٚأ ٍك اٌطّ ٍِٚة ًِٕ خٍكد ػٍى وؽقً ظ,

ٚأٌُا ٌُ ٌُؽتًٛٔ , تاٌوؽٌك ٌُ ٌطثؽًٚٔ أٌٓ ٌاضػًٚٔ .إِفاء اٌدٙاؾ

تمٍد قثغ قاػاخ ًٚٔن تاٌثعاٌح ٔمًٍٛٔ ٌّؼاًٌ أٚظٍُِٚ ذمؽٌثاً ,تاٌدٍة

َاتّ اٌّطاتؽاخ ٌٍثف ِالتف ػاظٌح واْ ظضٍد اٌى ِسوح اٌهؽِح . ٕ٘ان

أَ ِطاتؽاخ قإًٌٔ ٌّاغا أزًّ اٌثٍٍٍفْٛ َٚؽتًٕ    أػؽف إغا واْ نؽًِ

تٛوكٍٓ ػٍى ٚخًٙ تؼع٘ا أظضًٍٛٔ اٌى ِؽوؿ اٌهؽِح َٚؼٛا خاوٍرً 

أؼوغ ػٍى األؼٌ اْ ثُ ٍِة ًِٕ اٌّسمك . اٌػي وٕد اٌثكٗ ػٍى ٚخًٙ 

ٚوً ِا وٕد تعي ػٍى ألٌ ٍٓ رِٚؽفٛػ ٍٓرٚٚخًٙ ٌٍسائّ ٌٚعاي ِؽتِٛ

 .ؼًٕ ٚغٌه ٌّعج قاػرٍٓ أقٕع ؼأقً اٌى اٌسائّ واْ ٌّٕ

اٌدٕٛظ ظتكرٍٓ ضهة ٚأضػٚا ٌُؽتًٛٔ ػٕعِا وٕد تٙػٖ اٌَٛؼٍح أزُؽ

 .ٚذسد األتوٍٓ تٍعٌُٙ ِعج قاػرٍٓ ػٍى ؼأقً ٚظٙؽي 

ٚأٚي ِا ظضٍد َؽتًٕ اٌّسمك تمعًِ  تؼع غٌه ٔمًٍٛٔ اٌى  ؽفح اٌرسمٍك

 ػٍى إياترً فً اٌفطع األٌّٓ َٚؽتًٕ تٛوكٍٓ ػٍى ٚخًٙ ٚلاي ًٌ أد

تٍعي ٚلاي  اٌعتكح ٚزًٍّٕ(. ألًٔ قىؽخ اٌرٍفْٛ تٛخٙٗ )  ذسرؽَ أتٛن 

 . ًٌ ذؽٌعًٔ اْ أػاٍِه ِؼاٍِح إٔكاْ أٚ زٍٛاْ ٚلٍد ٌٗ وإٔكاْ ِثؼاً 



ٚتعأ ٌكإًٌٔ أٌٓ , أخٍكًٕ ػٍى اٌىؽقً ٚ٘عظًٔ اْ ٌٕؿع ػًٕ تٕوًٍٛٔ

 .ٚأُٔٙ إػرؽفٛا ػًٍ أيساتً , وٕد فً ِكٍؽج ٌسٍى ػٍال فً أتٛ ظٌف 

إقردٛتًٕ ٌّعج قاػرٍٓ ٚواْ ٌىرة اِاِٗ ػٍى ٚؼلح ِىرٛب ػٍٍٙا تاٌٍغح 

اٌؼثؽٌح ٌُٚ ٌرؽخُ ًٌ ِا ٌىرة ٍِٚة ًِٕ فً تاٌٍغح اٌؼؽتٍح ٚواْ ٌىرة 

 .ٔٙاٌح اٌرسمٍك اْ أٚلغ فً ٔٙاٌح اًٌفسح

ٔرٙاء اٌرسمٍك أٔؿًٌٛٔ اٌى اٌواتك األٚي ٚٚاخًٙٛٔ تّسّع أتٛ اٌؽٌم إتؼع 

 .مٍٛٔا تدة ػكىؽي اٌى ػًٍْٛ ٚتؼع ًٔن قاػح ٔ

وٕد ِمٍع اٌٍعٌٓ ٌألِاَ َٚٚؼٛا خاوٍد ازع اٌدٕٛظ ػٍى ٚخًٙ ٚٚيٍٕا 

اٚي ِا ٚيٍد , ػح اٌؽاتؼح ٚإًٌن يثازاً ااٌى ػًٍْٛ زٛاًٌ اٌك

فسًًٕ ِثٍة ٚلاي اْ وً نًء ذّاَ ٚفرهًٛٔ ذفرٍم ػاؼي ِا ػعا 

 .اٌعاضًٍ 

َ فٍٙا ذكغ  5×5ِكازح اٌغؽفح , ٚزرى األْ أا فٍٙا 7أظضًٍٛٔ اٌى  ؽفح 

 ِّٚؿلح  أنطاو ٕٔاَ وً نطى ػٍى فؽنح ِٓ إقفٕح ؼائسرٙا وؽٌٙح

اٌغؽفح ٌٙا نثان ػٍٍٗ لُثاْ زعٌع . ٔطؽج ِؽج ٚازعج تإٌٙاؼ ٌٍفٛؼج 

 .ِٚثمح نثه 

ثح ضٍاؼ ٚخثاخ فً اٌٍَٛ اٌفوٛؼ ػٍثح ٌثٓ ٌٚثٓ تٛخؽخ ٚز 5ٔسًً ػٍى 

 .    زثاخ فٍفً ٌىً اٌركغ أنطاو فً اٌغؽفح ٚوٍف خثؿ  5ٌىً ٚازع ٚ

اٌغػاء أٌُاً قًء , ػٕع ا فواؼ   ٔسًً ػٍى ناي أٚ أي نًء قاضٓ 

أؼؾ أٚ تؽ ً ِسؽٚق  ٚازٍأا, ٌَٛ قٍٕركً  ٍؽ ِوثٛش تهىً خٍع  ًً

  ٚأزٍأاً تٕعٚؼج ِغ ؾٌرْٛ ٚتوٍص ٚخثٕح  أٚ أنٍاء , ٚفايٌٍٛاء ضُؽاء

واقاخ ِٚالػك ٚيسْٛ ٌٛخع  أنطاو  ;فً اٌغؽفح . ٔؼؽف ِا ً٘

ٌسُؽْٚ اٌٛخثاخ تًسْٛ وثٍؽج ٚٔسٓ ٔأوً ِغ تؼٍ تٕفف ,تالقرٍه 

 .اًٌسٓ 

تٍُةةاخ ٚػٍثةةح نةةّٕد ٚؼتوةةح  5-4اٌؼهةةاء أزٍأةةاً تةةٍٍ ٌىةةً ٚازةةع ِةةٓ 

ً ٌَٛ ِكةّٛذ اٌطةؽٚج ٌٍسّةاَ ٚلةد اٌفةٛؼج ِٕٚةػ و. ًٚٔن ضثؿ أٚ إثٍٕٓ 

ٌٛخةةةع ِٕانةةةن  خةةةع ِةةةاء قةةةاضٓ فةةةاٌٍَٛ إقةةةرسّّد تّةةةاء تةةةاؼظٌةةةٍِٛٓ   ٌٛ

ٚاًٌةٍٍة .ٚفؽانً أقٕاْ ٚيةاتْٛ ٚ ٍةاؼاخ  ِةٓ ا ٘ةً اٚ ِةٓ اًٌةٍٍة 

 .ٌَٛ ٌُ ٌؿٚؼٔا  33ِٕػ 

 

 ِسّع ٌاقٍٓ                                                                  

                                                                  47-6-4006 

                                                           

 



 

 تصريح مشفوع بانقسم

 

 تٍٕآٍِ>مكان اإلعتقالازّع ِسّع  ػثع هللا زؽفٛل         :أوا انموقع أدواي

 قٕح 37:انعمر                               7:407:308: رقم انهوية 

 ِاٌة:انمهىة                              ضؽتثا اًٌّثاذ: سكه مكان ان

 

 

 >أيؽذ تؼع اٌمكُ تّا ًٌٍ 

 

زٍةةث ضُةةؼد ٌرسمٍةةك  4006-4-;3أٔةةا ِؼرمةةً فةةً قةةدٓ تٍٕةةآٍِ ِةةٓ ٌةةَٛ 

زٍةث وٕةد , لاقً ذؼؽَد فٍٗ ٌٍُؽب اٌّثؽذ ظْٚ اٌكّاذ ٌةً تةاٌدٍٛـ 

تةةةعأ اٌكةةةاػح  أغوةةةؽ أْ أٚي ٌةةةَٛ ذسمٍةةةك, ِغّةةةٍ اٌؼٍٕةةةٍٓ ٌكةةةاػاخ ٌٍِٛةةةح 

وػٌه زؽِد ِٓ اٌوؼاَ ٌفرؽاخ , اٌٛازعج يثازاً اٌى اٌكاػح اٌؽاتؼح ػًؽاً 

 .ٌٍِٛح 

أٔا  أػأً ِٓ ِهاوً يسٍح زٍث أًٔ أضاف وثٍؽاً ِّا ٌةدظي اٌةى إيةاترً 

تٕٛتح ٌرطٍٍٙا إ ّاء ٚؼػهح لٌٛح ٚ  ؾٌد أػأً ِٓ ٘ػٖ اٌّهةىٍح اًٌةسٍح 

 .ً ٚ  أٌمى أي ػالج ِٓ لثً إظاؼج اٌّؼرم

 

 

 أزّع زؽفٛل                                                        

                                                        3-5-4006  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تصريح مشفوع بانقسم

 

 ػٛفؽ> مكان اإلعتقال                ِاؼق فٍاٌ ضٍٍٍٍح: أوا انموقع أدواي 

  899667ردوي رقم أحمم جواز سفر أ

  ؼاَ هللا: انعىوان 

 

 

 :أصرح بعد انقسم بما يهي 

اٚاخةةٗ ظةةؽٚف يةةؼثح فةةً  4005-34-4ػةةٛفؽ ذةةاؼٌص  أٔةةا ِؼرمةةً تكةةدٓ

 .ا ػرماي ٚأغوؽ أُ٘ إٌماِ 

األ وٍح  ٍؽ وافٍةح تإٌكةثح ٌٍؼةعظ اٌىثٍةؽ ِةٓ اٌّؼرمٍةٍٓ ٚ٘ةػا اٌهةًء  -3

 .ٌٕوثك ػٍى اٌوؼاَ 

 .ً ٚ  ٔؼوى ِهؽٚتاخ قاضٕح تإٌكثح ٌٍوؼاَ فٙٛ قًء ٚلٍٍ -4

اٌطٍّةةح اٌّٛخةةٛظٌٓ فٍٙةةا ٕ٘ةةان ذكةةؽب ٌٍٍّةةاٖ ٚأؼَةةٍح اٌطٍّةةح ٍٍِ ةةح  -5

 .تاٌّاء 

 .ٕ٘ان ٔمى فً ياتْٛ ا قرسّاَ تهىً ِكرّؽ  -6

ٕ٘ان لكُ وثٍةؽ ِةٓ اٌّؼرمٍةٍٓ اٌّٛلةٛفٍٓ ٚ  ؾاٌةٛا فةً اٌّؼثةاؼ ظْٚ  -7

 .ٔمٍُٙ اٌى ا لكاَ 

 .  ٌٛخع ؾٌاؼاخ ٌألً٘ تراذاً  -8

 نعٌع ظاضً اٌطٍّح تكثة ػعَ ٚخٛظ ٚقائً ذعف ح  ٔٛاخٗ تؽظ -9

 .تإٌكثح ٌٍهؽب فإٔٔا ٔهؽب ِٓ ٍِاٖ اٌسّاَ  -:

ٕ٘ان إورظاظ تاٌؼعظ زٍث ًًٌ ػعظ اٌّؼرمٍٍٓ اٌى اٌطّكٍٓ ٚاٌكةرٍٓ  -;

فةةً اٌطٍّةةاخ ِةةغ اٌؼٍةةُ أٔةةٗ   ٌّىةةٓ إقةةرطعاَ خٍّةةغ ِكةةازح اٌطٍّةةح 

 .تكثة ذكؽب األِواؼ تعاضٍٙا 

ن إّ٘ةاي ٚاَةر ٌمرًةؽ اٌؼةالج ػٍةى تإٌكثح ٌٍؼالج زٍث ٕ٘ةا -30

زثح أواِٛي  ٚ ٌٛخع أي إ٘رّاَ زٍةث ِؼٕةا فةً اٌطٍّةح ِؼرمةً إقةّٗ 

 .ؼائع ػاِؽ ٌؼأً ِٓ ِؽٌ اٌمٍة ٚ  ٌٙرّْٛ تٗ تراذاَ 

ٕ٘ان ٔمى فً ِمًاخ األظافؽ ٚاٌهؼؽ زٍث   ٌؼوٕٛٔةا ٘ةػٖ  -33

 .األظٚاخ تراذاَ 

 ِاؼق ضٍٍٍٍح                                                                  

                                                                     9-3-4006 

 

 


