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ضـــــد :

 )1همام محمد أحمد عطية

" متوفى "

 )2بالل إبراهيم صبحى فرحات

حاضر

 )3محمد صابر رمضان نصر

""

 )4جمال زكى عبدالرحيم سعد

""

 )5عبدهللا السيد محمد السيد

""

 )6ياسر محمد أحمد محمد

""

 )7سعد عبدالرؤوف حسن

""

 )8محمد أحمد توفيق سعد

""

 )9محمود صابر رمضان نصر

""

 )10سمير إبراهيم سعد
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 )11حسام على فرغلى على

حاضر

 )12أحمد نبيل السيد محمد

حاضر

 )13خالد أحمد سامى محمد

""

 )14محمد أشرف فتحى محمد

""

 )15محمد عبدالحق محمد مراغب

""

 )16ربيع عادل حسن عبدالحميد

""

 )17عمر عبده عطية عبدالدايم

""

 )18أحمد مدحت محمد طلبة

""
""

 )19محمد جمال سعيد عبدالحميد

 )20السيد السيد عطا محمد
 )21إسالم شعبان شحاته

""
 )1بأمر االحالة الثانى

 )22محمد عادل عبدالحميد

"" )2

""

""
""

""

 )23أبو بكر أحمد رمضان

"" )3

""

""

""

 )24محمد حسن عزالدين محمد

"" )4

""

""

""

 )25حسين حسن عزالدين محمد

"" )5

""

""

""

 )26محمد أحمد عبدالعليم

"" )6

""

""

""

 )27جهاد ياسر السيد

"" )7

""

""

""

 )28مصطفى عبدالرحمن توفيق

"" )8

""

""

""

 )29طه عزالدين همام مصطفى

"" )9

""

""

""

"" )10

""

""

""

 )30عبدهللا على حسين
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 )31سامح عبدالحليم دياب

 )11بأمر االحالة الثانى

حاضر

 )32أحمد عبدالرحمن على

 )12بأمر االحالة الثانى

حاضر

"" )13

""

""

""

 )33عبدالرحمن كمال عمر

 )34عبدالرحمن عبدالجواد عبدالمجيد "" )14

""

""

""

 )35كريم خالد سيد أحمد

"" )15

""

""

""

 )36مدنى إبراهيم أدم

"" )16

""

""

""

 )37سعيد سعدالدين يوسف

"" )17

""

""

""

 )38يسن عبدالمنجى البرعى

"" )18

""

""

""

 )39أسامة جبريل ثابت

"" )19

""

""

""

 )40أحمد محمد عبدهللا تغيان

"" )20

""

""

""

 )41يوسف مصطفى عونى نعمان

"" )21

""

""

""

 )42رمضان محمد على عمر

"" )22

""

""

""

 )43تاج الدين مؤنس محمد محمد حميدة

 )1بأمر االحالة الثالث

""

 )44سيد حسن على يوسف

"" )2

""

""

""

 )45اسالم كحيل محمد فايز

"" )3

""

""

""

وحضر الأستاذ  /نبوى إبراهيم السيد المحامى مع المتهمين 20،8،6
وحضر الأستاذ  /كامل عبدالحليم مندور المحامى مع المتهم 12
وحضر الأستاذ  /علاء علم الدين متولى

""

""

"" 18

وحضر الأستاذ  /فؤاد توفيق سليمان  ،فايز سعد محمد المحاميان مع المهتم 7
""

""

 /وائل عبداللطيف محمد المحامى مع المتهمين 9،3

وحضر الأستاذ  /كمال سيد دياب المحامى مع المتهم 19
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وحضر الأستاذ  /خالد عبدالهادى المصرى المحامى مع المتهمان 5،4
وحضر الأستاذين  /إيناس إبراهيم البيطار  ،أمام عويس سيد المحاميان مع المتهم 17
وحضر الأستاذ  /المشير أحمد على المحامى مع المتهمين 16،15،14،13،10
وحضر الأستاذ  /محمد منتصر الزيات ""

"" المتهم 11

وحضر الأستاذ  /على إسماعيل حسين "" ""

2

""

**حضر السادة المحامين بأمر الاحالة الثانى
وحضر الأستاذ  /د 0آمال عثمان عبدالرحيم المحامى مع المتهم 13
وحضر الأستاذ  /عادل محمد معوض

""

""

11

""

وحضر الأستاذ  /وليد عبدالوهاب محمد

""

""

""

21

وحضر الأستاذ  /مأمون محمد محمد حسن

""

""

""

22

وحضر الأستاذ  /فيصل السيد محمد

""

""

""

1

وحضر الأستاذ  /علاء علم الدين متولى

""

""

وحضر الأستاذ  /على إسماعيل حسين
19،18،16،14،5،4،3،2
وحضر الأستاذ  /هانى على محمد

المتهمين 22،19،17،12
""

""

""

""
المتهم

""

9

وحضر الأستاذ  /ريمون اسحاق صادق عن الأستاذ /رجب محمد ناصر المحامى مع
وحضر الأستاذ الدكتور  /محمد عبدالفتاح الجندى المحامى مع المتهم
المتهم20
6
وحضر الأستاذ  /أحمد زكريا أحمد

""

""

""

15

**حضور المحامين بأمر الاحالة الثالث
وحضر الأستاذ  /قطب أحمد قطب المحامى مع المتهم 1
وحضر الأستاذان  /مصطفى فتحى مصطفى  ،على إسماعيل حسين المحامى مع
المتهم 2
وحضر الأستاذ  /عبدالمجيد عثمان بدر المحامى مع المتهم 3

لأنهم فى غضون الفترة من شهر يوليو لعام  2013وحتى  2014/7/20بمحافظتى
القاهرة والجيزة

أوال  :المتهم األول :
أمين السر
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أنشأأ وأسأس وأدار وتأأولى زعامأة جماعأة أسسأأت علأى خأالف أحكأأام ال أانون الغأأر

منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور وال وانين ومنع مؤسسأات الدولأة والسألطات العامأة

من ممارسة أعمالها واالعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين واإلضرار بالوحدة الوطنية
والسالم االجتماعى بأن أنشأ وأسس وأدار وتولى زعامة أجناد مصر التى تدعو إلأى تففيأر

الحأأاكم وشأأرعية الخأأروج عليأأه وتغييأأر نبأأام الحكأأم بأأال وة واالعتأأداء علأأى أف أراد ومنش أ ت
ال أوات المسأألحة والشأأرطة واسأأتباحة دمأأاء المسأأيحيين ودور عبأأادتهم واسأأتحالل أم أوالهم
وممتلفأأاتهم واسأأتهداف المنش أ ت العامأأة بهأأدف االخأأالل بالنبأأام العأأام وتعأأري

سأأالمة

المجتمع وأمنه للخطر وكان االرهاب من الوسائل التأى تسأتخدمها هأاه الجماعأة فأى تنفيأا

أغراضها على النحو المبين بالتح ي ات .
ثانيا  :المتهم الثانى :

تولى قيادة بجماعة أسست على خالف أحكام ال انون بأن تولى إنشاء خاليا الجماعة

موضوع االتهام الوارد بالبند أوال  :وتجنيد أعضاءها وإصدار التفليفات لهم لتنفيا أغراضها

على النحو المبين بالتح ي ات .

ثالثا  :المتهمون من الثالث حتى التاسع عشر :
انضأأموا لجماعأأة أسسأأت علأأى خأأالف أحكأأام ال أأانون بأأأن انضأأموا للجماعأأة موضأأوع

االتهام الوارد بالبند أوال مع علمهم بأغراضها على النحو المبين بالتح ي ات .
رابعا  :المتهمون الثانى والخامس والسادس ايضا :

أ) قتلوا عمدا مع سبق اإلصرار والترصد المجنى عليه طارق مصطفى محمد المرجاوى
– عميأأد شأأرطة ومسأأاعد مأأدير مباحأأث الجيأأزة ل طأأاع الغأأرب – بأأأن بيت أوا النيأأة
وع دوا العزم على قتل قوات الشرطة المكلفة بتأأمين محأيج جامعأة ال أاهرة وتنفيأاا
لمخططهم أعدوا لالك الغر

ثالث عبوات ناسأفة شأديدة االنفجأار متصألة بأدوائر

الفترونية لتفجيرها عن بعد قاموا اخفاءها بال رب مأن أمأاكن تمركأز قأوات الشأرطة
بمحيج جامعة ال اهرة وتربصوا لهم بالمكان الاى أي نأوا سألفا تواجأدهم بأه ومأا أن
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ظفروا بهم حتى أوصل المتهم الخأامس العبأوة الناسأفة الفترونيأا باسأتخدام هأاتف

محمول فأحدثوا االنفجار قاصدين من ذلك ازهأاق أرواحهأم فأحأدثوا بأالمجنى عليأه

سأأالف الأأاكر االصأأابات الموصأأوفة بت ريأأر الصأأفة التشأأريحية والتأأى أودت بحياتأأه

وقد ارتفبت تلك الجريمة تنفياا لغر

إرهابى على النحو المبين بالتح ي ات .

وقد اقترنت هاه الجنايأة بجنايأة أخأرى سأب تها ذلأك أنهأم فأى ذات الزمأان والمكأان

سأأالفى الأأاكر شأأرعوا فأأى قتأأل المجنأأى عليأه عبأأدالرؤوف فأأوزى حامأأد الصأأيرفى –
لواء شرطة نائب مدير أمن الجيزة ل طاع الغرب – وقأوات الشأرطة المكلفأة بتأأمين

محأأيج جامعأأة ال أأاهرة – مبينأأة أسأأمائهم بالتح ي أأات – عمأأدا مأأع سأأبق االص أرار
والترصأأد بأأأن بيت أوا النيأأة وع أأدوا العأأزم علأأى قأأتلهم وأعأأدوا لأأالك الغأأر

العب أوات

الناسفة المبينة بوصف التهمة الساب ة وقاموا باخفاءها بأال رب مأن أمأاكن تمركأز
تلك ال وات بمحيج جامعة ال اهرة وتربصوا لهم بالمكان الأاى اي نأوا سألفا تواجأدهم

به وما أن ظفروا بهم حتى أوصل المتهم السادس عبوة ناسأفة أخأرى مأن العبأوات

آنفة البيان الفترونيا باستخدام هاتف محمأول فاحأدثوا االنفجأار قاصأدين مأن ذلأك
ازهاق أرواح المجنى عليهم فأحدثوا بهم االصابات الموصوفة بالت ارير الطبية وقأد

خأأاب اثأأر الجريمأأة لسأأبب ال دخأأل الرادتهأأم فيأأه وهأأو مداركأأة المصأأابين واسأأعافهم
بأأالعالج ونجأأاة انخأأرين مأأن الموجأأة االنفجاريأأة ال اتلأأة وقأأد ارتفبأأت تلأأك الجريمأأة

تنفياا لغر

ارهابى على النحو المبين بالتح ي ات .

كما اقترنت الجناية موضوع بند االتهام (رابعا/أ) بجناية أخأرى تلتهأا ذلأك أنهأم فأى
ذات الزمأأان والمكأأان سأأالفى الأأاكر شأأرعوا فأأى قتأأل المجنأأى عليأأه أحمأأد إب أراهيم

الدسوقى – رئيس مباحث قسم شأرطة الجيأزة – وقأوات الشأرطة المراف أة لأه عمأدا

مع سبق االصأرار والترصأد بأأن بيتأوا النيأو وع أدوا العأزم علأى قتأل قأوات الشأرطة
المكلفة بتأمين محيج جامعة ال اهرة وأعدوا لالك الغأر

العبأوات الناسأفة المبينأة

بوصف التهمأة السأاب ة وقأاموا باخفاءهأا بأال رب مأن أمأاكن تمركأز قأوات الشأرطة
أمين السر
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بمحيج جامعة ال اهرة وتربصوا لهم بالمكان الاى أي نأوا سألفا تواجأدهم بأه ومأا أن
ظفروا بهأم حتأى أوصأل المأتهم الخأامس العبأوة الثالثأة الفترونيأا باسأتخدام هأاتف
محمول فأحدثوا االنفجار قاصدين إزهاق أرواحهم وقد خأاب أثأر الجريمأة لسأبب ال

دخأأل الرادتهأأم فيأأه وهأأو نجأأاتهم مأأن الموجأأة االنفجاريأأة ال اتلأأة وقأأد ارتفبأأت تلأأك

الجريمة تنفياا لغر

ارهابى على النحو المبين بالتح ي ات .

ب) خربوا عمدا مبان وأمالكأا عامأة مخصصأة لمصأالح الحكوميأة بأأن فجأروا العبأوات
الناسأأأفة آنفأأأة البيأأأان بمحأأأيج جامعأأأة ال أأأاهرة فخربأأأوا ن طتأأأى الشأأأرطة الفأأأائنتين
بمحيطهأأا وإحأأدى السأأيارات المملوكأأة لأأوزارة الداخليأأة وقأأد ارتفبأأت الجريمأأة تنفيأأاا

لغأأر

إرهأأابى وب صأأد إحأأداث الرعأأب بأأين النأأاس وإشأأاعة الفوضأأى علأأى النحأأو

المبين بالتح ي ات .

ج) اسأأتعملوا المفرقعأأات اسأأتعماال مأأن شأأأنه تعأأري

حيأأاة النأأاس للخطأأر بأأأن فجأأروا

العبوات الثالثة آنفة البيأان بمحأيج جامعأة ال أاهرة فأحأدث االنفجأار مأوت المجنأى

عليه طارق محمأد المرجأاوى وتعأري

وذلك على النحو المبين بالتح ي ات .

حيأاة المجنأى علأيهم سأالفى الأاكر للخطأر

د) استعملوا المفرقعات استعماال من شأنه تعري

أمأوال الغيأر للخطأر بأأن فجأروا

العبوات الثالثة آنفأة البيأان بمحأيج جامعأة ال أاهرة فأحأدث االنفجأار ضأر ار بأأموال

ثابتة ومن ولة على النحو المبين بالتح ي ات .
هأأأ) اتلف أوا عمأأدا أم أواال من ولأأة بأأأن فجأأروا العبأأوة الناسأأفة آنفأأة البيأأان فأحأأدث

االنفجار تلفيات بالسيارة المملوكة للمجنى عليه حسن حسنين الصبان وقد ارتفبت

تلك الجريمة تنفياا لغر

ارهابى على النحو المبين بالتح ي ات .

خامسا  :المتهم األول ايضا :
اشترك بطريق التحري

مع المتهمين الثانى والخامس والسادس في ارتفاب جنايات ال تل

والشروع فيه والتخريب العمدى واستعمال المفرقعات – موضوع االتهام الوارد بالبند رابعا –
أمين السر
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بأن حرضهم على ارتفابها مصد ار لهم تفليفا بالك فوقعت الجرائم بناءا على ذلك التحري

على النحو المبين بالتح ي ات .

سادسا  :المتهم ون من األول حتى الخامس والعاشر ايضا :
أ) قتلأوا عمأأدا مأأع سأأبق اإلصأرار والترصأأد المجنأأى عليهمأأا هأأانى نشأأأت علأأى يوسأأف

وأشرف فتح هللا سعدى أحمد مجندين ب وات األمن المركزى بأن بيتوا النيأة وع أدوا
العزم علأى قتأل قأوات الشأرطة المكلفأة بتأأمين محأيج محطأة متأرو أنفأاق البحأوث
وتنفياا لمخططهم اعدوا لالك الغر

عبوة ناسفة شديد االنفجأار بأدائرة الفترونيأة

لتفجيرها عن بعد قأاموا باخفاءهأا بأال رب مأن أمأاكن تمركأز قأوات الشأرطة بمحأيج

محطة مترو أنفاق البحوث وتربصوا لهم بالمكان الاى أي نوا سلفا تواجدهم به وما

أن ظفروا بهم حتى أوصل المتهم الثانى العبوة الناسفة الفترونيأا باسأتخدام هأاتف

محمأأول حأأال تواجأأد بأأاقى المتهمأأين بمسأأرح الجريمأأة يشأأدون مأأن أزره ويراقبأأون
الطريق فأحدثوا االنفجار قاصدين من ذلك ازهاق أرواحهم فأحدثوا بالمجنى عليهما
االصابات الموصوفة بت ريأر الصأفة التشأريحية والتأى أودت بحياتهمأا وقأد ارتفبأت

تلك الجريمة تنفياا لغر

إرهابى .

وقأأد اقترنأأت تلأأك الجنايأأة بجنايأأة أخأأرى تلتهأأا ذلأأك أنهأأم فأأي ذات الزمأأان والمكأأان
شرعوا فأي قتأل المجنأى عليأه يحأى عبأدهللا سأليمان أباظأة – عميأد شأرطة ب طأاع

أكتوبر لألمن المركزى – وال وة المراف أة لأه عمأدا مأع سأبق االصأرار والترصأد بأأن
بيتوا النية وع دوا العزم على قتل قوات الشرطة المكلفة بتأأمين محأيج قسأم شأرطة

الطالبيأأة وأعأأدوا لأأالك الغأأر

عبأأوة ناسأأفة أخأأرى شأأديدة االنفجأأار متصأألة بأأدائرة

الفترونية لتفجيرها عن بعد قاموا باخفاءها بال رب من أماكن تمركز قأوات الشأرطة

بمحيج قسم شأرطة الطالبيأة وتربصأوا لهأم بالمكأان الأاى اي نأوا سألفا تواجأدهم بأه
وما أن ظفأروا بهأم حتأى أوصأل المأتهم الثأانى العبأوة الناسأفة الفترونيأا باسأتخدام

هأأأاتف محمأأأول حأأأال تواجأأأد بأأأاقى المتهمأأأين بمسأأأرح الجريمأأأة يشأأأدون مأأأن ازره
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ويراقبون الطريق فحدثوا االنفجار قاصدين مأن ذلأك ازهأاق أرواحهأم وقأد خأاب أثأر
الجريمأأأة لسأأأبب ال دخأأأل الرادتهأأأم فيأأأه وهأأأو نجأأأاة المجنأأأى علأأأيهم مأأأن الموجأأأة

االنفجارية ال اتلة وقد ارتفبت تلك الجريمة تنفياا لغر

بالتح ي ات .

ارهابى على النحو المبين

ب) شرعوا في قتل المجنى عليه أسامة محمد كمال محمد كمأال محمأد نجيأب – م أدم
شرطة باالدارة العامة للمن المركزى – وال وة المراف ة لأه – مبينأة أسأماؤهم بالتح ي أات
– وهند محمد حنفى عمدا مع سبق االصرار والترصد بأن بيتوا النية وع أدوا العأزم علأى
قتل قوات الشرطة المكلفة بتأمين محيج مترو انفاق البحوث ومأن يتصأادف تواجأده مأن
المواطنين وأعدوا لالك الغأر

العبأوة الناسأفة شأديدة االنفجأار المبينأة بوصأف التهمأة

حتأأى أول المأأتهم الثالأأث العبأأوتين الناسأأفتين الفترونيأأا باسأأتخدام هأأاتف محمأأول حأأال

تواجد باقى المتهمأين بمسأرح الجريمأة يشأدون مأن أزره فأحأدثوا االنفجأار قاصأدين مأن
ذلأأك إزهأأاق أرواحهمأأا وقأأد خأأاب أثأأر الجريمأأة لسأأبب ال دخأأل إلراداتهأأم فيأأه وهأأو نجأأاة

المجنأأى علأأيهم مأأن الموجأأة االنفجاريأأة ال اتلأأة وقأأد ارتفبأأت تلأأك الجريمأأة تنفيأأاا لغأأر
إرهابى على النحو المبين بالتح ي ات .

ب) خربوا عمدا أمالكا عامأة مخصصأة للمصأالح الحكوميأة بأأن فجأروا العبأوتين الناسأفتين
آنفتى البيان بمحيج قطاع الهرم لألمن المركزى فخربوا إحأدى السأيارات المملوكأة لأوزارة

الداخلية وسور معسكر الهرم لألمن المركزى وسور محور السادس والعشرين من يوليأو
وقأأد ارتفبأأت الجريمأأة تنفيأأاا لغأأر

إرهأأابى وب صأأد إحأأداث الرعأأب بأأين النأأاس وإشأأاعة

الفوضى على النحو المبين بالتح ي ات .

ج) استعملوا المفرقعات استعماال من شأنه تعري

حياة الناس للخطر بأأن فجأروا العبأوتين

الناسفتين آنفتى البيان بمحيج معسكر الهرم لألمن المركزى ونجم عن االنفجار تعأري
حياة المجنى عليهما سالفى الاكر للخطر وذلك على النحو المبين بالتح ي ات .
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د) استعملوا المفرقعات استعماال مأن شأأنه إلحأاق ضأر ار بأأموال الغيأر بأأن فجأروا العبأوتين

الناس أفتين آنفتأأى البيأأان بمحأأيج معسأأكر الهأأرم لألمأأن المركأأزى فأحأأدث االنفجأأار ضأأر ار
بأموال ثابتة ومن ولة على النحو المبين بالتح ي ات .

سابع وعشرون  :المتهمان األول والتاسع ايضا :
اشتركا بطري ى التحري

والمساعدة مع المتهمين مأن الثأانى حتأى الخأامس والعاشأر فأي

ارتفاب جنايات الشروع في ال تل والتخريب العمدى واستعمال المفرقعات – موضوع االتهأام

الوارد بالبند سادس وعشرون – بأن حرضهم األول على ارتفابهأا مصأد ار لهأم تفليفأا بأالك
وسأأاعدهم التاسأأع بأأأن أمأأدهم بالأأدائرتين المسأأتخدمتين علأأى العبأأوتين الناسأأفتين آنفتأأى

البيأأأان فوقعأأأت الجأأأرائم بنأأأاءا علأأأى هأأأاا التحأأأري

بالتح ي ات .

وتلأأأك المسأأأاعدة علأأأى النحأأأو المبأأأين

ثامن وعشرون  :المتهمون من األول حتى الثالث والتاسع :
أ) شأأرعوا فأأى قتأأل المجنأأى عليأأه عأأادل عبأأدالفتاح متأأولى وآخأأرين – مبينأأة أسأأمائهم
بالتح ي ات – عمدا مع سبق اإلصرار والترصد بأأن بيتأوا النيأة وع أدوا العأزم علأى

قتل مست لى اتوبيس هيئة الن ل العام رقم "س ا ر "167وتنفيأاا لمخططهأم أعأدوا
لالك الغر

عبأوة ناسأفة شأديدة االنفجأار متصألة بأدائرة الفترونيأة لتفجيرهأا عأن

بعأأأد أخفوهأأأا بأأأال رب مأأأن محأأأيج خأأأج السأأأير المخصأأأ

لألتأأأوبيس آنأأأف البيأأأان

وتربصوا لهم بالمكان الاى أي نوا سلفا تواجدهم به وما أن ظفروا بهم حتأى أوصأل

المأأتهم األول العبأأوة الناسأأفة الفترونيأأا باسأأتخدام هأأاتف محمأأول حأأال تواجأأد بأأاقى

المتهمأأين بمسأأرح الجريمأأة يشأأدون مأأن أزره ويراقبأأون الطريأأق فأحأأدثوا االنفجأأار
قاصأأدين مأأن ذلأأك إزهأأاق أرواحهأأم فأحأأدثوا بأأالمجنى علأأيهم االصأأابات الموصأأوفة

بالت أارير الطبيأأة وقأأد خأاب أثأأر الجريمأأة لسأبب ال دخأأل الرادتهأأم فيأه وهأأو مداركأأة
المصأأابين واسأأعافهم بأأالعالج ونجأأاة انخأأرين مأأن الموجأأة االنفجاريأأة ال اتلأأة وقأأد

ارتفبت تلك الجريمة تنفياا لغر

أمين السر
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ب) خربوا عمدا أمالكا عامأة مخصصأة لمصأالح الحكوميأة بأأن فجأروا العبأوة الناسأفة
آنفة البيان فخربوا أتأوبيس هيئأة الن أل العأام المبأين بوصأف التهمأة السأاب ة وقأد

ارتفبأت الجريمأأة تنفيأأاا لغأأر

إرهأأابى وب صأأد إحأأداث الرعأأب بأأين النأأاس وإشأأاعة

الفوضى على النحو المبين بالتح ي ات .

ج) اسأأتعملوا المفرقعأأات اسأأتعماال مأأن شأأأنه تعأأري
العبأأوة الناسأأفة ونجأأم عأأن االنفجأأار تعأأري
للخطر على النحو المبين بالتح ي ات .

د) اسأأتعملوا المفرقعأأات اسأأتعماال مأأن شأأأنه تعأأري

حيأأاة النأأاس للخطأأر بأأأن فجأأروا
حيأأاة المجنأأى علأأيهم سأأالفى الأأاكر
أم أوال الغيأأر للخطأأر بأأأن فجأأروا

العبوة الناسفة آنفة البيان فأحدث االنفجار ضر ار بأموال من ولة على النحو المبين

بالتح ي ات .

تاسع وعشرون  :المتهمون الرابع والسابع والثامن ايضا :
أ) شأأرعوا فأأى قتأأل المجنأأى عليهمأأا أحمأأد عأأزت زكأأى الصأواف – ن يأأب شأأرطة بأأاالدارة
العامأأأة لمأأأرور الجيأأأزة – ومنأأأى أحمأأأد محمأأأد حسأأأن وآخأأأرين – مبينأأأة أسأأأمائهم
بالتح ي ات – عمدا مع سبق االصرار والترصد بأأن بيتأوا النيأة وع أدوا العأزم علأى

قتأأل قأوات الشأأرطة ال ائمأأة علأأى تنبأأيم الحالأأة المروريأأة بميأأدان الحصأأرى بمدينأأة
السادس من أكتوبر ومن يتصادف تواجده من المواطنين وتنفيأاا لمخططهأم اعأدوا

لالك الغر

عبأوة ناسأفة شأديدة االنفجأار متصألة بأدائرة الفترونيأة لتفجيرهأا عأن

بعد وقاموا باخفاءها أسفل سيارة المجنأى عليأه سأالف الأاكر وتربصأوا لأه بالمكأان
الأأاى أي نأوا سأألفا تواجأأده بأأه ومأأا أن أظفأأروا بأأه واقتأأرب مأأن سأأيارته حتأأى أوصأأل
المأأأتهم الرابأأأع العبأأأوة الناسأأأفة الفترونيأأأا باسأأأتخدام هأأأاتف محمأأأول حأأأال تواجأأأد

المتهمين السابع والثامن بمسأرح الجريمأة للشأد مأن أزره ومراقبأة الطريأق فأحأدثوا
اال نفجأأار قاصأأدين مأأأن ذلأأك إزهأأأاق أرواحهأأم فأحأأدثوا بهأأأم االصأأابات الموصأأأوفة
بالت أارير الطبيأأة وقأأد خأاب أثأأر الجريمأأة لسأبب ال دخأأل إلرادتهأأم فيأه وهأأو مداركأأة
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المصأأابين واسأأعافهم بأأالعالج ونجأأاة انخأأرين مأأن الموجأأة االنفجاريأأة ال اتلأأة وقأأد

ارتفبت تلك الجريمة تنفياا لغر

إرهابى على النحو المبين بالتح ي ات .

حيأأاة النأأاس للخطأأر بأأأن فجأأروا

ب) اسأأتعملوا المفرقعأأات اسأأتعماال مأأن شأأأنه تعأأري

العبوة الناسفة آنفة البيان ونجم عن االنفجار تعأري

للخطر على النحو المبين بالتح ي ات .

حيأاة المجنأى علأيهم الأاكر

ج) استعملوا المفرقعات استعماال من شأنه إلحاق ضر ار بأموال الغير بأن فجروا العبأوة
الناسفة آنفة البيان فأحدث االنفجار ضأر ار بالسأيارة المملوكأة للمجنأى عليأه أحمأد

عزت الصواف على النحو المبين بالتح ي ات .

د) أتلفوا عمدا أمواال من ولة بأأن فجأروا العبأوة الناسأفة آنفأة البيأان فأحأدث االنفجأار
تلفيأأات بالسأأيارة المملوكأأة للمجنأأى عليأأه أحمأأد عأأزت الص أواف وقأأد ارتفبأأت تلأأك
الجريمة تنفياا لغر

إرهابى على النحو المبين بالتح ي ات .

ثالثون  :المتهمان األول والثانى ايضا :
– اشتركا بطرق التحري

واالتفاق والمساعدة مع المتهمين الرابع والسابع والثامن فى

ارتفاب جنايات الشروع فى ال تأل واسأتعمال المفرقعأات – موضأوع االتهأام الأوارد بالبنأد

تاسع وعشرون – بأن حرضهم األول على ارتفابها مصد ار لهم تفليفا بالك واتفق معهم
الثأأانى علأأى ارتفابهأأا وسأأاعدهم بأأأن أمأأدهم بأأالعبوة الناسأأفة المبينأأة بوصأأف التهمأأة

الساب ة فوقعأت الجأرائم بنأاءا علأى هأاا التحأري

النحو المبين بالتح ي ات .

وذلأك االتفأاق وتلأك المسأاعدة علأى

حادى وثالثون  :المتهمان الثانى والرابع ايضا :
أ) شأأرعا فأأى قتأأل المجنأأى عليأأه اسأأالم فأأوزى عبأأدالحفي – وآخأأرين مبينأأة أسأأمائهم
بالتح ي ات – عمدا مع سبق االصرار والترصد بأن بيتا النية وع دا العأزم علأى قتأل
قوات الشرطة وتنفياا لمخططهمأا أعأدا لأالك الغأر

عبأوة مفرقعأة شأديدة االنفجأار

متصلة بدائرة الفترونية لتفجيرها عن بعد اخفاها ولصأ ها المأتهم الرابأع ب طعأة مأن
أمين السر
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معأأدن المغنأأاطيس اسأأفل السأأيارة الخاصأأة بسأأالف الأأاكر بعأأدما ظنأأا واعت أأدا بعملأأه
بأأوزارة الداخليأأة وتربصأأا لأأه بالمكأأان الأأاى أي نأأا سأألفا تواجأأده بأأه ومأأا أن ظفأأروا بأأه

واست ل السيارة آنفة البيان حتى أوصل المتهم الرابأع العبأوة الناسأفة الفترونيأا حأال
تواجد المتهم الثانى بمسرح الجريمة يشأد مأن أزره ويراقأب الطريأق فأحأدثا االنفجأار

قاصدين من ذلك ازهاق أرواحهأم فأحأدثا بهأم االصأابات الموصأوفة بالت أارير الطبيأة
وقد خاب أثر الجريمة لسبب ال دخل الرادتيهما فيه وهو مأداركتهم واسأعافهم بأالعالج وقأد
ارتفبت تلك الجريمة تنفياا لغر

إرهابى على النحو المبين بالتح ي ات .

ب) استعمال المفرقعات استعماال من شأنه تعري
آنفة البيان ونجأم عأن االنفجأار تعأري

وذلك على النحو المبين بالتح ي ات .

حياة النأاس للخطأر بأان فجأ ار العبأوة

حيأاة المجنأى علأيهم سأالفى الأاكر للخطأر

ج) استعمال المفرقعأات اسأتعماال مأن شأأنه إلحأاق ضأر ار بأأموال الغيأر بأأن فجأ ار العبأوة آنفأة
البيأأان فأحأأدث االنفجأأار ضأأر ار بالسأأيارة المملوكأأة للمجنأأى عليأأه اسأأالم فأأوزى عبأأدالحفي
على النحو المبين بالتح ي ات .
د) أتلفوا عمدا أمواال من ولة بأن فجروا العبأوة الناسأفة آنفأة البيأان فأحأدث االنفجأار تلفيأات

بالسيارة المملوكة للمجنى عليه اسالم فأوزى عبأدالحفي وقأد ارتفبأت تلأك الجريمأة تنفيأاا
لغر

إرهابى على النحو المبين بالتح ي ات

ثانى وثالثون  :المتهم األول ايضا :
اشترك بطرق التحري

مع المتهمين الثانى والرابع فأى ارتفأاب جنايأات الشأروع فأى ال تأل

واستعمال المفرقعات – موضوع االتهام الوارد بالبند حأادى وثالثأون – بأأن حرضأهما علأى
ارتفابها مصد ار لهم تفليفا باك فوقعت الجرائم بناءا على هاا التحري

بالتح ي ات .

على النحو المبأين

ثالث وثالثون  :المتهم الرابع ايضا :
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شرع فى قتل مصطفى عرفة عفيفى – رقيب شرطة بوحدة مباحث قسأم شأرطة الشأيا زايأد
– عمدا مع سبق االصرار والترصد بأن بيت النية وع أد العأزم علأى قتلأه وتنفيأاا لمخططأه
أعهد لالك الغر

سالحا ناريا "مسدس" وترب

له بالمكان الاى أي ن مرور فيأه ومأا أن

ظفر به حتى أطلق صوبه وابال من األعيرة النارية قاصدا من ذلك إزهأاق روحأه إال أن أثأر
الجريمة قد خاب لسأبب ال دخأل الرادتأه فيأه وهأو عأدم إحكامأه التصأويب وقأد ارتفبأت تلأك
إرهابى .

الجريمة تنفياا لغر

رابع وثالثون  :المتهمان األول والثانى ايضا :
اشتركا بطرق التحري

واالتفاق والمساعدة مع المتهم الرابع فى ارتفاب جناية الشروع فى

ال تل – موضوع االتهام الأوارد بالبنأد رابأع وثالثأون – بأان حرضأه األول علأى ارتفابهأا وسأاعده
بأن أمده بالسالح المبين بوصف التهمة الساب ة فوقعت الجريمة بناءا على هاا التحري

وذلأك

االتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتح ي ات .

خام س وثالثون  :المتهمون من األول حتى الثالث والتاسع ايضا :
أ) استعملوا المفرقعات استعماال من شأنه تعري

حياة الناس للخطر بأن فجروا عبأوة

ناسفة أخفوها بالجزيرة الوسطى لشارع الخليفة البافر بمدينة نصر األمر الاى نجأم

عنه تعري

حياة الناس للخطر .

ب) استعملوا المفرقعات استعماال من شأنه تعري

أموال الغير للخطر بأن فجأروا عبأوة

ناسفة أخفوها بالجزيرة الوسطى لشارع الخليفة البافر بمدينة نصر فأحدث االنفجار

ضأأر ار بالسأأيارة المملوكأأة للمجنأأى عليأأه أحمأأد محمأأد عبأأدالعبيم علأأى النحأأو المبأأين

بالتح ي ات .

سادس وثالثون  :المتهمان الخامس والسادس ايضا :
أ) شرعا فى قتأل المجنأى عليأه هشأام عبأدالعزيز إبأراهيم – ن يأب شأرطة ب أوات األمأن
المركزى – وال وة المراف ة له عمدا مع سبق االصرار والترصد بأأن بيتأا النيأة وع أدا
العأأأزم علأأأى قتأأأل قأأأوات الشأأأرطة المكلفأأأة بتأأأأمين محأأأيج ميأأأدان مصأأأطفى محمأأأود
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رئيس المحكمة

15

بالمهندسأأين وتنفيأأاا لمخططهأأم اعأأدوا لأأالك الغأأر

عبأأوة ناسأأفة شأأديدة االنفجأأار

متصلة بدائرة الفترونية لتفجيرها عن بعد وقاما بإخفاءهأا بأال رب مأن أمأاكن تمركأز

ق أوات الشأأرطة بمحأأيج الميأأدان آنأأف البيأأان وتربصأأا لهأأم بالمكأأان الأأاى أي نأأا سأألفا
تواجأأدهم فيأأه وانتبأأ ار قأأدوم تلأأك ال أأوات لتفجيأأر العبأأوة قاصأأدين مأأن ذلأأك إزهأأأاق

أرواحهم إال أن أثر الجريمأة أوفأل لسأبب ال دخأل إلرادتيهمأا فيأه وهأو ضأبج العبأوة
وإبطأأال مفعولهأأا بمعرفأأة خب أراء المفرقعأأات وقأأد ارتفبأأت تلأأك الجريمأأة تنفيأأاا لغأأر

إرهابى على النحو المبين بالتح ي ات .

ب) شرعا فى استعمال المفرقعأات اسأتعماال مأن شأأنه تعأري

حيأاة النأاس للخطأر بأأن

شرعا فى تفجير العبوة الناسفة – موضوع االتهام الوارد بالبند السابق – إال أن أثأر
الجريمأأة أوفأأل لسأأبب ال دخأأل إلرادتيهمأأا فيأأه وهأأو ضأأبج العبأأوة وإبطأأال مفعولهأأا

بمعرفة خبراء المفرقعات وقد ارتفبت تلك الجريمأة تنفيأاا لغأر

إرهأابى علأى النحأو

المبين بالتح ي ات .
سابع وثالثون  :المتهمان األول الثانى ايضا :
اشتركا بطرق التحري

واالتفاق والمساعدة مع المتهمأين الخأامس والسأادس فأى ارتفأاب

جنايتى الشروع فى ال تل والشروع فى استعمال المفرقعأات – موضأوع االتهأام الأوارد بالبنأد

سادس وثالثون بأن حرضأهما األول علأى ارتفابهأا مصأد ار لهأم تفليفأا بأالك واتفأق معهمأا
الثانى على ارتفابها وساعدهما بأن امدهما بالعبوة الناسفة المبينة بوصف التهمة الساب ة

فوقعأأت الجأأريمتين بنأأاءا علأأى هأأاا التحأأري

المبين بالتح ي ات .

وذلأأك االتفأأاق وتلأأك المسأأاعدة علأأى النحأأو

ثامن وثالثون  :المتهمان الرابع والسابع ايضا :
أ) شرعا فى قتل المجنأى عليأه سأمير رفأاعى مصأطفى – ن يأب شأرطة بأاالدارة العامأة
لمرور الجيزة عمدا مع سبق االصرار والترصأد علأى تنبأيم الحالأة المروريأة بميأدان

الحصرى بمدينة السادس من أكتوبر وتنفيأاا لمخططهمأا أعأدا لأالك الغأر
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عبأوة ناسأفة

رئيس المحكمة

16
شأديدة االنفجأار متصألة بأدائرة الفترونيأة لتفجيرهأأا عأن بعأد وقامأا بلصأ ها أسأفل سأأيارة
المجنى عليه سالف الاكر وتربصا له بالمكان الأاى أي نأا سألفا تواجأده بأه ومأا أن ظفأروا

بأأه واسأأت ل سأأيارته حتأأى حأأاول المأأتهم الرابأأع تفجيأأر العبأأوة حأأال تواجأأد المأأتهم السأأابع
بمسرح الجريمة يشد مأن أزره ويراقأب الطريأق قاصأدين مأن ذلأك ازهأاق روحأه إال أن أثأر
الجريمأأأة قأأأد خأأأاب لسأأأبب ال دخأأأل إلرادتيهمأأأا فيأأأه وهأأأو حأأأدوث عطأأأل مفأأأاج بالأأأدائرة
االلفترونية للعبوة الناسفة وقد ارتفبت تك الجريمة تنفياا لغر

ب) شرعا فى استعمال المفرقعأات اسأتعماال مأن شأأنه تعأري

إرهابى .

حيأاة النأاس للخطأر بأأن

حأأاوال تفجيأأر العبأأوة الناسأأفة – موضأأوع االتهأأام الأوارد بالبنأأد السأأابق – إال أن أثأأر
الجريمأأة قأأد خأأاب لسأأبب ال دخأأل إلرادتيهمأأا فيأأه وهأأو حأأدوث عطأأل مفأأاج بالأأدائرة
االلفترونية للعبوة الناسفة وقد ارتفبت تلك الجريمة تنفياا لغر

المبين بالتح ي ات .

إرهابى على النحو

تاسع وثالثون  :المتهمان األول والثانى ايضا :
اشأأتركا بطأأرق التحأأري

واالتفأأاق والمسأأاعدة مأأع المتهمأأين الرابأأع والسأأابع فأأى ارتفأأاب

جنايتى الشروع فى ال تل واستعمال المفرقعات موضوع االتهام الأوارد بالبنأد ثأامن وثالثأون
– بأأأن حرضأأهما األول علأأى ارتفابهأأا مصأأد ار لهمأأا تفليفأأا بأأالك واتفأأق معهمأأا الثأأانى علأأى
ارتفابهأأا وسأأاعدهما بأأأن أمأأدهما بأالعبوة الناسأأفة المبينأأة بوصأأف التهمأأة السأأاب ة فوقعأأت
الجأأريمتين بنأأاءا علأأى هأأاا التحأأري

بالتح ي ات .

وذلأأك االتفأأاق وتلأأك المسأأاعدة علأأى النحأأو المبأأين

أربعون  :المتهمان الرابع والسابع ايضا :
شأأرعا فأأى قتأأل المجنأأى عليأأه محمأأد عبأأدالمنعم صأأالح الأأدين – مأأالزم بأأالجيث الثأأانى

الميدانى – عمدا مع سبق االصأرار والترصأد بأأن ع أدا العأزم وبيتأا النيأة علأى قتأل ضأبا
ال وات المسلحة وتنفياا لمخططهمأا أعأدا لأالك الغأر

عبأوة ناسأفة شأديدة االنفجأار متصألة

بدائرة الفترونية لتفجيرها عن بعد وقاما بلص ها أسفل سيارة المجنى عليه سالف الأاكر وتربصأا
لأأه بالمكأأان الأأاى أي نأأا سأألفا تواجأأده بأأه ومأأا أن ظفأأروا بأأه واسأأت ل سأأيارته حتأأى حأأاول المأأتهم
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السابع تفجيأر العبأوة حأال تواجأد المأتهم السأابع تفجيأر العبأوة حأال تواجأد المأتهم الرابأع بمسأرح
الجريمة يشد من أزره ويراقب الطريق قاصدين من ذلك ازهاق روحه إال أن أثر الجريمأة قأد خأاب

لسأأبب ال دخأأل إلرادتيهمأأا فيأأه وهأأو حأأدوث خلأأل مفأأاج بالأأدائرة االلفترونيأأة للعبأأوة الناسأأفة وقأأد
ارتفبت تك الجريمة تنفياا لغر

إرهابى .

ب) شرعا فى استعمال المفرقعات استعماال مأن شأأنه تعأري

حيأاة النأاس للخطأر بأأن

حأأأاوال تفجيأأأر العبأأأوة الناسأأأفة – موضأأأوع االتهأأأام الأأأوارد بالبنأأأد السأأأابق – إال أن أثأأأر
الجريمأأأة قأأأد خأأأاب لسأأأبب ال دخأأأل إلرادتيهمأأأا فيأأأه وهأأأو حأأأدوث خلأأأل مفأأأاج بالأأأدائرة
االلفترونية للعبوة الناسفة وقأد ارتفبأت تلأك الجريمأة تنفيأاا لغأر

المبين بالتح ي ات .

إرهأابى علأى النحأو

حادى وأربعون  :المتهمان األول والثانى ايضا :
اشأأتركا بطأأرق التحأأري

واالتفأأاق والمسأأاعدة مأأع المتهمأأين الرابأأع والسأأابع فأأى ارتفأأاب

جنايتى الشروع فأى ال تأل واسأتعمال المفرقعأات – موضأوع االتهأام الأوارد بالبنأد أربعأون –
بأأأن حرضأأهما األول علأأى ارتفابهأأا مصأأد ار لهمأأا تفليفأأا بأأالك واتفأأق معهمأأا الثأأانى علأأى
ارتفابهأأا وسأأاعدهما بأأأن أمأأدهما بأأالعبوة الناسأأفة المبينأأة بوصأأف التهمأأة السأأاب ة فوقعأأت

الجأأريمتين بنأأاءا علأأى هأأاا التحأأري

بالتح ي ات .

وذلأأك االتفأأاق وتلأأك المسأأاعدة علأأى النحأأو المبأأين

ثانى وأربعون  :المتهم السادس :
تعأأدى علأأى أحأأد ال أأائمين علأأى تنفيأأا أحكأأام ال سأأم األول مأأن البأأاب الثأأانى مأأن قأأانون

الع وبأأات وكأأان ذلأأك بسأأبب هأأاا التنفيأأا وقاومأأه بأأال وة والعنأأف بأأأن تعأأدى بالضأأرب علأأى

محمود على أحد – أمين شرطة بأاالدارة العامأة لمأرور الجيأزة – حأال محاولأة ظبطأه علأى
أثر تفجيره ن طة مرور ميدان الجالء بالدقى على النحو المبين بالتح ي ات .
ثالث وأربعون  :المتهم ون من األول حتى الثامن عشر أيضا :

أمين السر
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حأأازوا وأحأأرزوا مفرقعأأات ومأواد تعتبأأر فأأى حكأأم المفرقعأأات ( ثالثأأى نيتروتولأأوين ()TNT
ثالثى االستيون ثالثى البروكسيد  ،نتأرات األمونيأوم الن يأة  ،مفرقأع االنفأو وقنابأل شأديدة
االنفجار وأجهزة وأدوات تستخدم فى تفجيرها ( لوحات الفترونية  ،دوائر نفجيأر كهربائيأة ،

أجهزة تحكم عن بعد متصلة بهواتف محمولة للتفجير ) بدون ترخي

مأن الجهأة االداريأة

المختصأأة وب صأأد اسأأتعمالها فأأى نشأأا يخأأل بأأاالمن أو النبأأام العأأام والمسأأاس بالوحأأدة

الوطنية والسالم االجتماعى .
رابع وأربعون  :المتهمون األول والثانى والرابع والثامن واألخير أيضا:

أ) حازوا وأحأرزوا سأالح نأارى مششأخن (مسأدس) بأدون تأرخي

مأن الجهأة االداريأة

المختصة ب صأد اسأتعماله فأى نشأا يخأل بأاألمن والنبأام العأام والمسأاس بالوحأدة

الوطنية والسالم االجتماعى .

ب) حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستخدم على السالح المبين بوصف التهمة الساب ة دون
أن يكون مرخصا لهم بحيازتهأا أو إحرازهأا ب صأد اسأتعمالها فأى نشأا يخأل بأاألمن
والنبام العام والمساس بالوحدة الوطنية والسالم االجتماعى .

خااامس وأربعااون  :المتهم اون ماان األول حتااى الثالااث السااادس والتاسااع والثالااث عشاار
ومن الخامس عشر حتى الثامن عشر أيضا :
صأنعوا مفرقعأأات ( قنابأل شأأديدة االنفجأار ) قبأأل الحصأول علأأى تأرخي

بأأالك مأن الجهأأة

االدارية المختصة ب صد استعمالها فى نشا يخل باألمن والنبأام العأام والمسأاس بالوحأدة

الوطنية والسالم االجتماعى وذلك على النحو المبين بالتح ي ات .

سااادس وأربعااون  :المتهم اون ماان األول حتااى الثالااث والتاسااع وماان الثالااث عشاار حتااى
التاسع عشر أيضا :
أمأأدوا جماعأأة أسسأت علأأى خأأالف أحكأأام ال أأانون بمعونأأات ماديأأة وماليأأة مأأع علمهأأم بمأأا

تأأأدعو إليأأأه تلأأأك الجماعأأأة وبوسأأأائلها اإلرهابيأأأة لتح يأأأق أهأأأدافها بأأأأن قأأأدموا للجماعأأأة –

موضأأوع بنأأد االتهأأام أوال – سأأالحا ناريأأا وذخأأائر  ،قنابأأل شأأديدة االنفجأأار  ،مأواد مفرقعأأة
وأدوات تسأأتخدم فأأى تصأأنيعها  ،دوائأأر تفجيأأر كهربائيأأة  ،أجهأأزة تحكأأم للتفجيأأر عأأن بعأأد
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متصأألة بأأأجهزة هواتأأف محمولأأة واألمأأوال الالزمأأة لشأأرائها والسأأتئجار الم أأار التنبيميأأة
المسأأأتخدمة فأأأى تصأأأنيع العبأأأوات الناسأأأفة وإيأأأواء عناصأأأر التنبأأأيم علأأأى النحأأأو المبأأأين

بالتح ي ات .

وألنهاام ااى ضااون النتاار ماان شااهر أ تااوبر لعااا  2014وحتااى  2015/5/21محااا ىتى
القاهر والجيز
أوال  :المتهم األول
أ) قتأأل وآخأأرون مجهولأأون عمأأدا مأأع سأأبق االص أرار والترصأأد المجنأأى عليهمأأا محمأأد
عادل أحمد محمد  ،أحمأد سأعيد فأوزى بأأن بيتأوا النيأة وع أدوا العأزم المصأمم علأى
قتل قوات الشرطة المكلفة بتأأمين محأيج دار ال ضأاء العأالى ومأن يتصأادف تواجأده
من المواطنين وتنفياا لمخططهأم أعأدوا لأالك الغأر

عبأوة ناسأفة شأديدة االنفجأار

متصلة بدائرة الفترونية لتفجيرها عن بعد – أمدهم بها المتهم المتأوفى همأام محمأد
أحمد عطية – قأاموا باخفاءهأا بأال رب مأن أمأاكن تمركأز قأوات الشأرطة بمحأيج دار

ال ضاء العالى وتربصأوا لهأم بالمكأان الأاى اي نأوا سألفا تواجأدهم بأه ومأا أن ظفأروا
بهم حتى أوصل المتهم األول العبوة الناسفة الفترونيا باستخدام هاتف محمول حأال

تواجأأد بأأأاقى المتهمأأين بمسأأأرح الجريمأأة يشأأأدون مأأن أزره ولتأأأأمين طريأأق هروبأأأه
فأحدثوا االنفجار قاصدين من ذلك إزهأاق أرواحهأم فأحأدثوا بأالمجنى عليهمأا سأالفى

الأأاكر االصأأابات الموصأأوفة بت ريأأر الصأأفة التشأأريحية والتأأى أودت بحياتهمأأا وقأأد
ارتفبت تلك الجريمة تنفياا لغر

إرهابى على النحو المبين بالتح ي ات .

ب) شرع وآخرون مجهولون فى قتل حاتم عفيفي عبدالباسج – رائد شرطة ب سم شأرطة
األزبكيأأة وال أأوة المراف أأة لأأه – مبينأأة أسأأمائهم بالتح ي أأات – وتأأامر بركأأة محأأروس

المرسى وآخرين – مبينة أسأمائهم بالتح ي أات – عمأدا مأع سأبق االصأرار والترصأد
بأن بيتوا النية وع دوا العزم المصمم على قتل قوات الشأرطة المكلفأة بتأأمين محأيج

دار ال ضأأأاء العأأأالى ومأأأن يتصأأأادف تواجأأأده مأأأن المأأأواطنين وتنفيأأأاا لأأأالك أحأأأدثوا

االنفجار قاصدين إزهاق أرواحهم فأحأدثوا االصأابات الموصأوفة بالت أارير الطبيأة قأد
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خاب أثر الجريمة لسبب ال دخل إلرادتهم فيه وهو اسعاف المجنى عليهم ومأداركتهم
بالعالج وقد ارتفبت تلك الجريمة تنفياا لغر

.

إرهابى على النحو المبين بالتح ي ات

ج) خرب وآخرون مجهولون عمدا أمالكا عامة مخصصأة لمصأالح حكوميأة بأأن فجأروا
العبوة الناسفة آنفة البيان بمحيج دار ال ضاء العأالى فخربأوا السأور الحديأدى وأحأد

النوافأأا الزجاجيأأأة لأأدار ال ضأأأاء العأأالى والسأأأيارات المملوكأأة لمحكمأأأة الأأن
ارتفبأأت الجريمأأة تنفيأأاا لغأأر

وقأأأد

ارهأأابى وب صأأد إحأأداث الرعأأب بأأين النأأاس وإشأأاعة

الفوضى على النحو المبين بالتح ي ات .

د) اسأأتعمل وآخأأرون مجهولأأون المفرقعأأات اسأأتعماال مأأن شأأأنه تعأأري

حيأأاة النأأاس

للخطر بأن فجروا العبوة الناسفة آنفة البيان فأحدث االنفجار مأوت المجنأى عليهمأا

المبين أسمهما باات بند االتهام على النحو المبين بالتح ي ات .

ز) اسأأتعمل وآخأأرون مجهولأأون المفرقعأأات اسأأتعماال مأأن شأأأنه تعأأري

أم أوال الغيأأر

للخطر بأأن فجأروا العبأوة الناسأفة آنفأة البيأان فأحأدث االنفجأار ضأر ار بأأموال ثابتأة

ومن ولة على النحو المبين بالتح ي ات .

و) أتلف وآخرون مجهولون عمدا أمواال من ولة ال يمتلفوها بأن أتلفوا السيارات المبينة
وصفا بالتح ي ات والمملوكة للمجنى عليهم المبينة أسمائهم بالتح ي ات وترتب على
ذلأك جعأأل النأاس وأمأأنهم فأأى خطأر وقأأد ارتفبأت تلأأك الجريمأأة تنفيأاا لغأأر

على النحو المبين بالتح ي ات

إرهأأابى

ثانيا  :المتهم األول أيضا :
أ) قتأأل وآخأأرون مجهولأأون وآخأأر تأأوفى – عمأأدا مأأع سأأبق االص أرار والترصأأد المجنأأى
عليأأه ضأياء فتحأأى فتأأوح – ن يأأب شأأرطة بأأإدارة المفرقعأأات بأأأن بيتأوا النيأأة وع أأدوا
العزم المصمم علأى قتأل قأوات الشأرطة المكلفأة بتأأمين محأيج قسأم شأرطة الطالبيأة

ومأن يتصأأادف تواجأده مأأن المأواطنين وتنفيأاا لمخططهأأم أعأأدوا لأالك الغأأر
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ناسفة شديدة االنفجأار معأدة لالنفجأار تل ائيأا حأال إبطأال مفعولهأا – وتربصأوا لهأم
بمكان تمركزهم بمحيج قسم شرطة الطالبيأة وأخفأوا العبأوة آنفأة البيأان بأالك المكأان

قاصدين من ذلك إزهاق أرواحهم وما أن شرع المجنى عليه فى إبطال مفعول العبأوة
حتى انفجرت فأحدثت به االصابات الموصوفة بت رير الصفة التشريحية والتأى أودت

بحياته وقد ارتفبت تلك الجريمة تنفياا لغر

إرهابى على النحو المبين بالتح ي أات

.
ب) شرع وآخرون مجهولون وآخأر تأوفى فأى قتأل أسأامة محمأد سأليمان وآخأرين مبينأة
أسمائهم بالتح ي ات – عمدا مع سبق االصرار والترصد بأن بيتوا النية وع دوا العزم
المصمم على قتل قوات الشرطة المكلفة بتأمين محيج قسم الشأرطة المكلفأة بتأأمين

محأأيج قسأأم شأأرطة الطالبيأأة ومأأن يتصأأادف تواجأأده مأأن الم أواطنين وتنفيأأاا لأأالك
انفجأأرت العبأأوة الناسأأفة آنفأأة البيأأان فأحأأدثت بهأأم االصأأابات الموصأأوفة بالت أأارير

الطبيأأة قأأد خأأاب أثأأر الجريمأأة لسأأبب ال دخأأل الرادتهأأم فيأأه اسأأعاف المجنأأى علأأيهم

ومداركتهم بالعالج وقد ارتفبت تلك الجريمة تنفياا لغر
بالتح ي ات .

إرهابى على النحو المبأين

ج) استعمل وآخرون وآخأر متأوفى المفرقعأات اسأتعماال مأن شأأنه تعأري

حيأاة النأاس

للخطر بأن فجروا العبأوة الناسأفة آنفأة البيأان فأحأدث االنفجأار مأوت المجنأى عليأه

المبين اسمه باات بند االتهام على النحو المبين بالتح ي ات .
ثالثا  :المتهم الثانى :
اشأأترك بطري أأى االتفأأاق والمسأأاعدة مأأع المأأتهم األول وآخأأرون مجهولأأون وآخأأر تأأوفى –
المتهم همام محمد أحمد عطية – فى ارتفاب الجنايات موضوع االتهأام الأوارد بالبنأد /ثانيأا
بأن اتفق معهم على ارتفابها وساعداها بأن قام برصد محيج قسم شأرطة الطالبيأة وأمأاكن
تمركز ال أوات فتمأت الجريمأة بنأاء علأى ذلأك االتفأاق وتلأك المسأاعدة علأى النحأو المبأين

بالتح ي ات .
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رابعا  :المتهمون من الثانى حتى الرابع – حال ون المتهم الثالث من الخاضاعين ألحكاا
قانون الطنل :
قتلوا أيمن سيد سالم -مجند شرطة ب وات أمن الجيأزة ومكلأف بتأأمين م أر سأفارة الفونغأو
– عمدا مع سبق االصرار والترصد بأأن بيتأوا النيأة وع أدوا العأزم المصأمم علأى قتأل قأوات
الشرطة المكلفة بتأمين محيج سفارة الفونجو وأعدوا لالك الغأر

سأالحين نأاريين ودراجأة

نارية وتربصوا له بالمكان الأاى أي نأوا سألفا تواجأده بأه وتنفيأاا لأالك اسأت لوا دراجأة ناريأة

وانطل وا حيث م ر السفارة سالفة الأاكر ومأا أن ظفأروا بأه أمطأره المأتهم الثأانى بوابأل مأن

األعيرة النارية حال تواجد المتهمان الثالث والرابع بمسرح الجريمة يشدان من أزره ولتأمين

طريأأأق هروبأأأه قاصأأأدين إزهأأأاق روحأأأه فأحأأأدثوا بأأأه االصأأأابات الموصأأأوفة بت ريأأأر الصأأأفة
التشريحية والتى أودت بحياته وقد ارتفبأت تلأك الجريمأة تنفيأاا لغأر

المبين بالتح ي ات .

إرهأابى علأى النحأو

وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى تلتها ذلك أنهم فى ذات الزمان والمكان سأالفى الأاكر

شأأرعوا فأأى قتأأل علأأى ربيأأع السأأيد – مجنأأد شأأرطة ب أوات أمأأن الجيأأزة ومكلأأف بتأأأمين م أأر

سفارة الفونغو – عمأدا مأع سأبق االصأرار والترصأد بأأن بيتأوا النيأة وع أدوا العأزم المصأمم
على قتل قوات الشرطة المكلفة بتأمين محيج سفارة الفونغو وأعأدوا لأالك الغأر

سأالحين

ناريين ودراجة وتربصوا له بالمكان الاى أي نوا سلفا تواجده به وتنفياا لالك است لوا دراجأة

نارية وانطل وا حيث م ر السفارة سالفة الاكر وما أن ظفروا به أمطأره المأتهم الثأانى بوابأل

مأأن األعيأأرة الناريأأة حأأال تواجأأد المتهمأأان الثالأأث والرابأأع بمسأأرح الجريمأأة يشأأدان مأأن أزره
ولتأأأمين طريأأق هروبأأه قاصأأدين إزهأأاق روحأأه إال أن أثأأر الجريمأأة قأأد خأأاب لسأأبب الدخأأل

الرادتهم فيه وهو مداركأة المجنأى عليأه واسأعافه بأالعالج وقأد ارتفبأت تلأك الجريمأة تنفيأاا

لغر

إرهابى على النحو المبين بالتح ي ات .

خامسا  :المتهم األول أيضا :
أ) اشترك وآخر توفى بطري ى االتفاق والمساعدة مع آخرين مجهولين فى قتل المجنأى
عليه مصطفى أحمد فأؤاد شأميس – ن يأب شأرطة وال أوات المراف أة لأه – عمأدا مأع
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سبق االصرار والترصد بأن اتف ا معهم علأى ارتفابهأا وسأاعداهم بأأن أمأدهم المأتهم

األول بالمعلومأأات عأأن أمأأاكن ومواقيأأت تمركأأز ق أوات الشأأرطة المكلفأأة بتأأأمين قسأأم
شأأرطة عأأين شأأمس وأمأأدهم المتأأوفى بعبأأوة ناسأأفة شأأديدة االنفجأأار متصأألة بأأدائرة

الفترونية لتفجيرها عن بعد فع دوا العزم المصمم وبيتأوا النيأة علأى قتأل تلأك ال أوات
وزرعوا العبوة الناسأفة آنفأة البيأان فأى المكأان الأاى أي نأوا سألفا تواجأدهم بأه علأى

م ربأأة مأأنهم ومأأا أن ظفأأروا بهأأم حتأأى أوصأأل مجهأأول مأأن بيأأنهم العبأأوة الناسأأفة
الفترونيا باستخدام هاتف محمول حأال تواجأد بأاقى المتهمأين علأى مسأرح الجريمأة

يشأأأدون مأأأن أزره قاصأأأدين مأأأن إزهأأأاق أرواحهأأأم فأحأأأدثوا بأأأالمجنى عليأأأه إصأأأابته
الموصوفة بت رير الصفة التشريحية التأى أودت بحياتأه وقأد ارتفبأت الجريمأة تنفيأاا

لغر

ارهابى فتمأت الجريمأة بنأاءا علأى ذلأك االتفأاق وتلأك المسأاعدة علأى النحأو

المبين بالتح ي ات .

ب) اشترك وآخأر تأوفى بطري أى االتفأاق والمسأاعدة مأع مجهأولين فأى الشأروع فأى قتأل
ربيع عبدالعبيم محمد – مجنأد شأرطة – وآخأرين مبينأة أسأمائهم بالتح ي أات عمأدا
مأأع سأأبق االص أرار والترصأأد بأأأن اتف أأا معهأأم علأأى ارتفابهأأا وسأأاعداهم بأأأن أمأأدهم

المتهم األول بالمعلومات الالزمة عن أمأاكن ومواقيأت تمركأز قأوات الشأرطة المكلفأة
بتأمين قسم شرطة عين شمس وأمدهم المتوفى بالعبوة الناسأفة آنفأة البيأان فع أدوا

العزم المصمم وبيتوا النية على قتل تلك ال وات وزرعوا تلك العبأوة فأى المكأان الأاى

أي نأوا سأألفا تواجأأدهم بأأه وتربصأوا لهأأم علأأى م ربأأة مأأنهم ومأأا أن ظفأأروا بهأأم حتأأى

أوصأأل مجهأأول مأأن بيأأنهم العبأأوة الناسأأفة الفترونيأأا باسأأتخدام هأأاتف محمأأول حأأال

تواجأأد بأأاقى المتهمأأين بمسأأرح الجريمأأة يشأأدون مأأن أزره قاصأأدين إزهأأاق أرواحهأأم
فأحدثوا بالمجنى عليهم إصابتهم الموصوفة بالت ارير الطبية وقد خأاب أثأر الجريمأة

لسبب ال دخل إلرادتهم فيه وهو إسعاف المجنى عليهم المصابين ومداركتهم بالعالج
وقد ارتفبت الجريمة تنفياا لغر

إرهابى وقد تمت الجريمة بناءا على ذلأك االتفأاق

وتلك المساعدة على النحو المبين بالتح ي ات .
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ج) اشأأترك وآخأأر تأأوفى بطري أأى االتفأأاق والمسأأاعدة مأأع آخأأرين مجهأأولين فأأى ارتفأأاب
جناية استعمال المفرقعات استعماال من شأنه تعري

حياة الناس للخطأر بأأن اتف أا

معهأأم علأأى ارتفابهأأا وسأأاعداهم بأأأن أمأأدهم المأأتهم األول بالمعلومأأات الالزمأأة عأأن
أماكن ومواقيت تمركز قوات الشرطة المكلفة بتأمين قسم شرطة عين شمس وأمدهم

المتأأوفى بأأالعبوة الناسأأفة آنفأأة البيأأان فأحأأدث االنفجأأار مأأوت المجنأأى عليأأه المبأأين
اسمه ببند االتهام خامسا وقد تمت الجريمة بناءا على ذلك االتفاق وتلك المسأاعدة

على النحو المبين بالتح ي ات .

د) اشأأترك وآخأأر تأأوفى بطري أأى االتفأأاق والمسأأاعدة مأأع آخأأرين مجهأأولين فأأى ارتفأأاب
جناية استعمال المفرقعأات اسأتعماال مأن شأأنه أمأوال الغيأر للخطأر بأأن اتف أا معهأم

علأأى ارتفابهأأا وسأأاعداهم بأأأن أمأأدهم المأأتهم األول بالمعلومأأات الالزمأأة عأأن أمأأاكن
ومواقيأأت تمركأأز ق أوات الشأأرطة المكلفأأة بتأأأمين قسأأم شأأرطة عأأين شأأمس وأمأأدهم
المتوفى بالعبوة الناسفة آنفة البيان فأحدث االنفجار ضر ار بأموال من ولأة وقأد تمأت

الجريمة بناءا على ذلك االتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتح ي ات .

ز) اشأأترك وآخأأر تأأوفى بطري أأى االتفأأاق والمسأأاعدة مأأع آخأأرين مجهأأولين فأأى ارتفأأاب
جناية التخريب العمدى لألمالك العامة بأن اتف ا معهم على ارتفابها وساعداهم بأأن

أمدهم المتهم األول بالمعلومات الالزمة عن أماكن ومواقيت تمركأز ال أوات المرابطأة
أمأأام قسأأم شأأرطة عأأين شأمس وأمأأدهم المتأأوفى بأأالعبوة الناسأأفة آنفأأة البيأأان ففجأأر
مجهول من بيأنهم العبأوة الناسأفة آنفأة البيأان محأدثين تخريبأا بالسأيارات المملوكأة

لهيئة الشرطة وقد ارتفبت تلك الجريمة تنفياا لغر

إرهابى وقد تمت الجريمة بناءا

على ذلك االتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتح ي ات .

و) اشترك وآخر توفى – المتهم همام محمد أحمد عطية  -بطري ى االتفاق والمسأاعدة
مأأع آخأأرين مجهأأولين فأأى ارتفأأاب جريمأأة االتأأالف العمأأدى ألم أوال الغيأأر بأأأن اتف أأا
معهأأم علأأى ارتفابهأأا وسأأاعداهم بأأأن أمأأدهم المأأتهم األول بالمعلومأأات الالزمأأة عأأن
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أماكن ومواقيت تمركز ال وات المرابطة أمام قسم شرطة عين شمس وأمدهم المتوفى
بأأالعبوة الناسأأفة آنفأأة البيأأان ففجأأر مجهأأول مأأن بيأأنهم العبأأوة الناسأأفة آنفأأة البيأأان

فأحدثوا تلفيات بالسأيارات المبينأة وصأفا بالتح ي أات ونجأم عأن االنفجأار جعأل أمأن
الناس فى خطر وقأد ارتفبأت تلأك الجريمأة تنفيأاا لغأر

ارهأابى وقأد تمأت الجريمأة

بناءا على ذلك االتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتح ي ات .
سادسا  :المتهم السادس :

أ) شأأرع وآخأأر تأأوفى وآخأأرون مجهولأأون فأأى قتأأل هشأأام عبدالسأأميع محمأأد – عميأأد

شأأرطة مفأأتث ب طأأاع غأأرب ال أأاهرة بمديريأأة أمأأن ال أأاهرة – وعلأأى محمأأد علأأى –
وآخرين مبينة أسمائهم بالتح ي ات عمدا مع سبق االصرار والترصد بأان بيتأوا النيأة
وع أأدوا العأأزم المصأأمم علأأى قتأأل قأوات الشأأرطة المكلفأأة بتأأأمين محأأيج دار ال ضأأاء
العالى ومن يتصادف تواجأده مأن المأواطنين وتنفيأاا لمخططهأم أعأدوا لأالك الغأر

عبأأوة ناسأأأفة شأأأديدة االنفجأأأار متصأأألة بأأأدائرة الفترونيأأأة لتفجيرهأأأا عأأأن بعأأأد قأأأاموا

باخفاءها بال رب من أماكن تمركز قوات الشرطة بمحيج دار ال ضاء العالى وتربصوا
لهم بالمكان الاى أي نوا سلفا تواجدهم بأه ومأا أن ظفأروا بهأم حتأى أوصأل المتأوفى
العبوة الناسفة الفترونيا باستخدام هاتف محمول حال تواجد باقى المتهمأين بمسأرح

الجريمة يشدون من أزره ولتأمين هروبه فأحدثوا االنفجأار قاصأدين مأن ذلأك إزهأاق
أرواحهم فأحدثوا بهأم االصأابات الموصأوفة بالت أارير الطبيأة إال أن أثأر الجريمأة قأد

خاب لسبب ال دخل الرادتهم فيه وهو اسعاف المجنى عليهم ومداركتهم بالعالج وقأد

ارتفبت تلك الجريمة تنفياا لغر

ارهابى على النحو المبين بالتح ي ات .

ب) استعمل وآخر توفى وآخرون مجهولون المفرقعات استعماال من شأنه تعأري

النأاس للخطأأر بأأن فجأأروا العبأأوة الناسأفة آنفأأة البيأان ممأأا نجأأم عنأه تعأأري

سالفى الاكر للخطر على النحو المبين بالتح ي ات .
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ج) استعمل وآخر توفى وآخرون مجهولون المفرقعات استعماال من شأنه تعري

أموال

الغير للخطر بأأن فجأروا العبأوة الناسأفة آنفأة البيأان فأحأدث االنفجأار ضأر ار بأأموال

ثابتة ومن ولة على النحو المبين بالتح ي ات .

د) أتلف وآخر متوفى وآخرون مجهولون عمدا أمواال من ولة بأن فجروا العبوة الناسأفة
آنفة البيان فأحدث االنفجار تلفيات بالسأيارة المملوكأة للمجنأى عليأه محمأد مجأدى
محمد عبدالم صود ونجم عن ذلك االنفجار جعل أمن الناس فأى خطأر وقأد ارتفبأت
إرهابى على النحو المبين بالتح ي ات .

تلك الجريمة تنفياا لغر

سابعا  :المتهم السادس أيضا :
أ) شرع وآخر توفى وآخرون مجهولون فى قتل ضأياءالدين محمأد عبدالسأتار – رائأد
شأأرطة بأأاالدارة العامأأة للمسأأاعدات الفنيأأة – وال أأوة المراف أأة لأأه مبينأأة أسأأمائهم
بالتح ي ات – ورامى عبدالجواد على – وآخرين مبينأة أسأمائهم بالتح ي أات عمأدا
مع سبق االصرار والترصد بأان بيتأوا النيأة وع أدوا العأزم المصأمم علأى قتأل قأوات

الشرطة المكلفة بتأمين محيج جامعة ال اهرة ومن يتصادف تواجده من المأواطنين
وتنفياا لمخططهم أعدوا لالك الغر

عبوة ناسأفة شأديدة االنفجأار متصألة بأدائرة

الفترونية لتفجيرها عن بعد قاموا باخفاءها بال رب من أماكن تمركز قوات الشأرطة
بمحيج جامعة ال اهرة وتربصوا لهم بالمكان الاى أي نوا سألفا تواجأدهم بأه ومأا أن

ظفروا بهم حتى أوصل المتهم المتأوفى العبأوة الناسأفة الفترونيأا باسأتخدام هأاتف

محمأأول حأأال تواجأأد بأأاقى المتهمأأين بمسأأرح الجريمأأة يشأأدون مأأن أزره ولتأأأمين
هروبه فأحدثوا االنفجار قاصدين من ذلك إزهاق أرواحهم فأحأدثوا بأالمجنى علأيهم

االصابات الموصوفة بالت ارير الطبيأة إال أن أثأر الجريمأة قأد خأاب لسأبب ال دخأل

الرادتهأأم فيأأه وهأأو اسأأعاف المجنأأى علأأيهم ومأأداركتهم بأأالعالج وقأأد ارتفبأأت تلأأك
الجريمة تنفياا لغر

أمين السر
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ب) اسأأتعمل وآخأأر تأأوفى وآخأأرون مجهولأأون المفرقعأأات اسأأتعماال مأأن شأأأنه تعأأري

حياة الناس للخطر بأن فجروا العبأوة الناسأفة آنفأة البيأان ممأا نجأم عنأه تعأري

حياة سالفى الاكر للخطر وذلك على النحو المبين بالتح ي ات .

ج) اسأأتعمل وآخأأر تأأوفى وآخأأرون مجهولأأون المفرقعأأات اسأأتعماال مأأن شأأأنه تعأأري

أموال الغير للخطر بأن فجأروا العبأوة الناسأفة آنفأة البيأان فأحأدث االنفجأار ضأر ار

بأموال من ولة على النحو المبين بالتح ي ات .
ثامنا  :المتهمان السادس والسابع :
أ) شرعا وآخر توفى – المتهم همام محمأد أحمأد عطيأة وآخأرون مجهولأون فأى قتأل
إبأراهيم محمأأد إبأراهيم – رائأأد شأأرطة ب طأأاع األمأأن المركأأزى – وال أأوة المراف أأة لأأه

مبينأأة أسأأمائهم بالتح ي أأات – عمأأدا مأأع سأأبق االصأرار والترصأأد بأأان بيتأوا النيأأة
وع دوا العزم المصمم على قتل قوات الشرطة المكلفة بتأمين محيج جامعأة حلأوان
وتنفياا لمخططهم أعدوا لالك الغر

عبوة ناسفة شديدة االنفجار قاموا باخفاءها

بال رب من أماكن تمركز قوات الشرطة بمحيج جامعة حلوان وتربصوا لهم بالمكأان

الأأاى أي ن أوا سأألفا تواجأأدهم بأأه ومأأا أن ظفأأروا بهأأم حتأأى أوصأأل المأأتهم السأأادس
العبأأوة الناسأأفة الفترونيأأا باسأأتخدام هأأاتف محمأأول حأأال تواجأأد بأأاقى المتهمأأين

بمسرح الجريمأة يشأدون مأن أزره ولتأأمين هروبأه فأحأدثوا االنفجأار قاصأدين مأن
ذلك إزهاق أرواحهم فأحدثوا بالمجنى عليهم االصابات الموصوفة بالت أارير الطبيأة

إال أن أثأأر الجريمأأة قأأد خأأاب لسأأبب ال دخأأل الرادتهأأم فيأأه وهأأو اسأأعاف المجنأأى
علأأيهم ومأأداركتهم بأأالعالج ونجأأاة انخأأرين مأأن الموجأأه االنفجاريأأة ال اتلأأة وقأأد
ارتفبت تلك الجريمة تنفياا لغر

ارهابى على النحو المبين بالتح ي ات .

ب) اسأأتعمال وآخأأر تأأوفى وآخأأرون مجهولأأون المفرقعأأات اسأأتعماال مأأن شأأأنه تعأأري
حياة الناس للخطر بأن فجروا العبأوة الناسأفة آنفأة البيأان ممأا نجأم عنأه تعأري

حياة سالفى الاكر للخطر وذلك على النحو المبين بالتح ي ات
أمين السر
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تاسعا  :المتهمان السادس والسابع أيضا :
أ) شرعا وآخر توفى وآخرون مجهولون فى قتل أمجأد محمأد إبأراهيم – عميأد شأرطة
مأمور قسم مصر ال ديمة – وال وة المراف أة لأه مبينأة أسأمائهم بالتح ي أات عمأدا
مع سبق االصرار والترصد بأان بيتأوا النيأة وع أدوا العأزم المصأمم علأى قتأل قأوات
الشرطة المكلفة بتأمين محيج كليأة طأب أسأنان ال صأر العينأى وتنفيأاا لمخططهأم

أعدوا لالك الغر

عبوة ناسفة شديدة االنفجار متصلة بدائرة الفترونيأة لتفجيرهأا

عن بعد قاموا باخفاءها بال رب من أماكن تمركأز قأوات الشأرطة بمحأيج كليأة طأب
أسنان ال صر العينى وتربصوا لهم بالمكان الأاى أي نأوا سألفا تواجأدهم بأه ومأا أن
ظفروا بهم حتأى أوصأل المأتهم السأابع العبأوة الناسأفة الفترونيأا باسأتخدام هأاتف

محمول حال تواجد باقى المتهمين بمسرح الجريمة يشدون من أزره وتأمين طريق
هروبه فأحدثوا االنفجار قاصأدين مأن ذلأك إزهأاق أرواحهأم إال أن أثأر الجريمأة قأد

خاب لسبب ال دخل الرادتهم فيه وهو نجأاتهم مأن الموجأة االنفجاريأة وقأد ارتفبأت

تلك الجريمة تنفياا لغر

ارهابى على النحو المبين بالتح ي ات .

ب) اسأأتعمال وآخأأر تأأوفى وآخأأرون مجهولأأون المفرقعأأات اسأأتعماال مأأن شأأأنه تعأأري

حياة الناس للخطر بأن فجروا العبأوة الناسأفة آنفأة البيأان ممأا نجأم عنأه تعأري

حياة سالفى الاكر للخطر وذلك على النحو المبين بالتح ي ات .
عاشرا  :المتهمان األول والخامس :

أ) شأأرعا وآخأأر تأأوفى فأأى قتأأل خالأأد كمأأال محمأأود عبدالسأأالم – م أأدم شأأرطة بأأإدارة

الحمايأأة المدنيأأة – وق أوات الشأأرطة المراف أأة لأأه  -مبينأأة أسأأمائهم بالتح ي أأات –
والسيد على حسن عمدا مع سبق االصرار والترصأد بأان بيتأوا النيأة وع أدوا العأزم

المصمم على قتل قوات الشأرطة المكلفأة بتأأمين محأيج جامعأة عأين شأمس ومأن
يتصأأادف تواجأأده مأأن الم أواطنين وتنفيأأاا لمخططهأأم أعأأدوا عبأأوة ناسأأفة شأأديدة

االنفجأأار متصأألة بأأدائرة الفترونيأأة لتفجيرهأأا عأأن بعأأد قأأاموا باخفاءهأأا بأأال رب مأأن

أماكن تمركز قوات الشرطة بمحيج جامعة عين شمس وتربصوا لهم بالمكأان الأاى
أمين السر
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أي نوا سألفا تواجأدهم بأه ومأا أن ظفأروا بهأم حتأى أوصأل المتأوفى العبأوة الناسأفة

الفترونيا باسأتخدام هأاتف محمأول حأال تواجأد المتهمأين بمسأرح الجريمأة يشأدان
من أزره ولتأمين طريق هروبه فأحدثوا االنفجار قاصدين مأن ذلأك إزهأاق أرواحهأم

فأحدثوا بالمجنى عليهم االصابات الموصوفة بالت أارير الطبيأة إال أن أثأر الجريمأة

قد خاب لسبب ال دخل الرادتهم فيه وهو اسعاف المجنى عليهم ومداركتهم بالعالج
وقد ارتفبت تلك الجريمة تنفياا لغر

ارهابى على النحو المبين بالتح ي ات .

ب) خربا وآخر توفى عمدا أمالكا عامة مخصصة لمصالح حكوميأة بأأن فجأروا العبأوة
الناسفة آنفة البيان بمحيج جامعة عين شمس فخربوا السور الحديأدى لمستشأفى

الجامعأأة وقأأد ارتفبأأت الجريمأأة تنفيأأاا لغأأر

إرهأأابى وب صأأد إحأأداث الرعأأب بأأين

الناس وإشاعة الفوضى على النحو المبين بالتح ي ات .

ج) اسأأتعمال وآخأأر تأأوفى المفرقعأأات اسأأتعماال مأأن شأأأنه تعأأري

بأن فجروا العبوة الناسأفة آنفأة البيأان ممأا نجأم عنأه تعأري

للخطر وذلك على النحو المبين بالتح ي ات .

د) استعمال وآخر توفى المفرقعات استعماال من شأنه تعري

حيأأاة النأأاس للخطأأر
حيأاة سأالفى الأاكر

أموال الغير للخطر بأن

فجروا العبوة الناسفة آنفة البيان فأحأدث االنفجأار ضأر ار بأأموال ثابتأة وذلأك علأى

النحو المبين بالتح ي ات .

حادى عشر  :المتهم األول أيضا :
أ) شأأرع وآخأأر مجهأأول فأأى قتأأل محمأأود عبأأدالرحمن إب أراهيم – عميأأد شأأرطة مفأأتث
ب طأأاع شأأمال ال أأاهرة بمديريأأة أمأأن ال أأاهرة – وال أأوة المراف أأة لأأه مبينأأة أسأأمائهم
بالتح ي ات عمدا مع سبق االصرار والترصد بان بيتوا النية وع دوا العزم على قتل

قوات الشرطة المكلفة بتأمين محيج قصر ال بة الرئاسى وأعدا لأالك الغأر

عبأوة

ناسفة شديدة االنفجار متصلة بدائرة الفترونية لتفجيرها عن بعأد أمأدهما المتأوفى

همأام محمأأد أحمأأد عطيأأة قامأا باخفاءهأأا بأأال رب مأأن أمأاكن تمركأأز قأوات الشأأرطة
أمين السر
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بمحيج قصر ال بة الرئاسى وتربصا لهم بالمكان الاى أي نا سلفا تواجأدهم بأه ومأا

أن ظفأأروا بهأأم حتأأى أوصأأل المجهأأول العبأأوة الناسأأفة الفترونيأأا باسأأتخدام هأأاتف
محمأأول حأأال تواجأأد المأأتهم األول بمسأأرح الجريمأأة يشأأد مأأن أزره ولتأأأمين هروبأأه
فأحدثا االنفجار قاصدين من ذلك إزهاق أرواحهم فأحدثا بأالمجنى عليأه االصأابات

الموصوفة بالت ارير الطبية إال أن أثر الجريمة قد خاب لسبب ال دخل الرادتهم فيه
وهأأو اسأأعاف المجنأأى علأأيهم ومأأداركتهم بأأالعالج وقأأد ارتفبأأت تلأأك الجريمأأة تنفيأأاا
لغر

ارهابى على النحو المبين بالتح ي ات .

ب) استعمل وآخر مجهول المفرقعات استعماال من شأأنه تعأري

بأأأن فجأ ار العبأأوة الناسأأفة آنفأأة البيأأان ممأأا نجأأم عنأأه تعأأري

للخطر وذلك على النحو المبين بالتح ي ات .

حيأاة النأاس للخطأر
حيأأاة سأأالفى الأأاكر

ثانى عشر  :المتهم األول أيضا :
أ) شرع وآخرون مجهولون فى قتل إبراهيم محمد إبراهيم وآخرون – مبينأة أسأمائهم
بالتح ي ات عمدا مع سبق االصرار والترصد بان بيتوا النية وع دوا العزم على قتل

قوات الشرطة المكلفة بتأمين محيج ممر بهلر بمنط أة وسأج البلأد ومأن يتصأادف
تواجأأده مأأن المأأواطنين وتنفيأأاا لمخططهأأم أعأأدوا عبأأوة ناسأأفة شأأديدة االنفجأأار
متصلة بدائرة الفترونية لتفجيرها عن بعد أمدهم بهأا المأتهم المتأوفى همأام محمأد

أحمأأد عطيأأة قأأاموا باخفاءهأأا بأأال رب مأأن المكأأان المعتأأاد لتمركأأز ق أوات الشأأرطة

بمحأأيج ممأأر بهلأأر وتربص أوا لهأأم بالمكأأان الأأاى أي ن أوا سأألفا تواجأأدهم بأأه ومأأا أن
ظفروا بهم حتى أوصل المجهول العبوة الناسفة الفترونيا باستخدام هاتف محمول

حأأأال تواجأأأد المأأأتهم األول وبأأأاقى المتهمأأأين بمسأأأرح الجريمأأأة يشأأأدون مأأأن أزره

ويراقبأأون الطريأأق فأحأأدثوا االنفجأأار قاصأأدين مأأن ذلأأك إزهأأاق أرواحهأأم إال أن أثأأر
الجريمة قد خاب لسبب ال دخل الرادتهم فيه وهو نجاة المجنى عليهم مأن الموجأة
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االنفجارية وعأدم تمركأز قأوات الشأرطة فأي التوقيأت المعتأاد لتمركأزهم وقأد ارتفبأت

تلك الجريمة تنفياا لغر

ارهابى على النحو المبين بالتح ي ات .

ب) اسأأتعمل وآخأأرون مجهولأأون المفرقعأأات اسأأتعماال مأأن شأأأنه تعأأري
للخطر بأن فجروا العبوة الناسفة آنفة البيأان ممأا نجأم عنأه تعأري

الاكر للخطر وذلك على النحو المبين بالتح ي ات .

ج) اسأأتعمل وآخأأرون مجهولأأون المفرقعأأات اسأأتعماال مأأن شأأأنه تعأأري

حيأأاة النأأاس

حيأاة سأالفى
أمأوال الغيأأر

للخطر بأن فجروا العبوة الناسفة آنفة البيان فأحأدث االنفجأار ضأر ار بأأموال ثابتأة
وذلك على النحو المبين بالتح ي ات .

ثالث عشر  :المتهمان األول والخامس أيضا :
أ) شأأرعا وآخأأرون مجهولأأون فأأى قتأأل ق أوات الشأأرطة المكلفأأة بتأأأمين محأأيج سأأينما
رادوبأأيس بشأأارع الهأأرم عمأأدا مأأع سأأبق االصأرار والترصأأد بأأان بيتأوا النيأأة وع أأدوا

العأأأزم علأأأى قتلأأأوا وتنفيأأأاا لمخططهأأأم أعأأأدوا لأأأالك الغأأأر

عبأأأوة ناسأأأفة شأأأديدة

االنفجار متصلة بدائرة الفترونيأة لتفجيرهأا عأن بعأد أمأدهم بهأا المأتهم المتأوفى /
همام محمد أحمد عطية قاموا باخفاءهأا بأال رب مأن المكأان المعتأاد لتمركأز قأوات

الشرطة بمحيج سينما رادوبأيس وتربصأوا لهأم بالمكأان الأاى أي نأوا سألفا تواجأدهم
فيأأه قاصأأدين مأأن ذلأأك إزهأأاق أرواحهأأم إال أن أثأأر الجريمأأة أوفأأل لسأأبب ال دخأأل

الرادتهأأم فيأأه وهأأو ضأأبج العبأأوة وابطأأال مفعولهأأا وقأأد ارتفبأأت تلأأك الجريمأأة تنفيأأاا

لغر

ارهابى على النحو المبين بالتح ي ات .

ب) شرعا وآخرون مجهولون في استعمال المفرقعات استعماال من شأنه تعري

حياة

الناس للخطر بأن شرعوا فأي تفجيأر العبأوة الناسأفة موضأوع االتهأام الأوارد بالبنأد

السأابق إال أن أثأأر الجريمأة أوفأأل لسأأبب ال دخأل الرادتهأأم فيأأه وهأو ضأأبج العبأأوة
وابطال مفعولها وقد ارتفبت تلك الجريمة تنفياا لغر

بالتح ي ات .
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ج) شأأرعا وآخأأرون مجهولأأون فأأي اسأأتعمال المفرقعأأات اسأأتعماال مأأن شأأأنه تعأأري

أموال الغيأر للخطأر بأأن شأرعوا فأي تفجيأر العبأوة الناسأفة موضأوع االتهأام الأوارد
بالبنأأد السأأابق إال أن أثأأر الجريمأأة أوفأأل لسأأبب ال دخأأل الرادتهأأم فيأأه وهأأو ضأأبج

العبوة وابطال مفعولها وقد ارتفبت تلك الجريمأة تنفيأاا لغأر

المبين بالتح ي ات .

ارهأابى علأى النحأو

رابع عشر  :المتهم األول أيضا :
أ) شرع وآخرون مجهولون فى قتأل قأوات الشأرطة المكلفأة بتأأمين محأيج بمستشأفى
الهرم ومن يتصادف تواجده من المأواطنين عمأدا مأع سأبق االصأرار والترصأد بأان
بيتوا النية وع دوا العأزم علأى قأتلهم وتنفيأاا لمخططهأم أعأدوا لأالك الغأر

عبأوة

ناسأأفة شأأديدة االنفجأأار متصأألة بأأدائرة الفترونيأأة لتفجيرهأأا عأأن بعأأد أمأأدهم بهأأا

المتوفى همام محمد أحمد عطية قاموا باخفاءها بال رب من المكان المعتاد لتمركز

ق أوات الشأأرطة بمحأأيج مستشأأفى الهأأرم وتربص أوا لهأأم بالمكأأان الأأاى أي نأأوا سأألفا
تواجدهم فيه قاصدين من ذلك إزهاق أرواحهم إال أن أثر الجريمأة أوفأل لسأبب ال

دخأأل الرادتهأأم فيأأه وهأأو ضأأبج العبأأوة وابطأأال مفعولهأأا وقأأد ارتفبأأت تلأأك الجريمأأة
تنفياا لغر

ارهابى على النحو المبين بالتح ي ات .

ب) شرع وآخرون مجهولون في استعمال المفرقعات استعماال من شأنه تعأري

حيأاة

الناس للخطر بأن شرعوا فأي تفجيأر العبأوة الناسأفة موضأوع االتهأام الأوارد بالبنأد

السأابق إال أن أثأأر الجريمأة أوفأأل لسأأبب ال دخأل الرادتهأأم فيأأه وهأو ضأأبج العبأأوة
وابطال مفعولها وقد ارتفبت تلك الجريمة تنفياا لغر

بالتح ي ات .

ارهأابى علأى النحأو المبأين

ج) شرع وآخرون مجهولون في استعمال المفرقعات استعماال من شأنه تعري

أموال

الغير للخطأر بأأن شأرعوا فأي تفجيأر العبأوة الناسأفة موضأوع االتهأام الأوارد بالبنأد
السأابق إال أن أثأأر الجريمأة أوفأأل لسأأبب ال دخأل الرادتهأأم فيأأه وهأو ضأأبج العبأأوة
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وابطال مفعولها وقد ارتفبت تلك الجريمة تنفياا لغر

بالتح ي ات .

ارهأابى علأى النحأو المبأين

خامس عشر  :المتهم األول أيضا :
أ) شرع وآخر مجهول فى قتل عالء حمدى محمد ن يب شرطة بأإدارة مباحأث ال أاهرة
– ومحمأأود عطيأأة جأأابر عمأأدا مأأع سأأبق االصأرار والترصأأد بأأان بيتأأا النيأأة وع أأدا

العزم على قتل قوات الشرطة المكلفة بتأمين محيج مجلس الوزراء ومأن يتصأادف
عبأوة ناسأفة شأديدة

تواجده من المواطنين وتنفيأاا لمخططهمأا أعأدا لأالك الغأر

االنفجأأار متصأألة بأأدائرة الفترونيأأة لتفجيرهأأا عأأن بعأأد أمأأدهما بهأأا المتأأوفى همأأام

محمد أحمد عطية وتربصا لهم بالمكان الاى أي نا سلفا تواجدهم فيه قاصدين مأن

ذلك إزهأاق أرواحهأم إال أن أثأر الجريمأة أوفأل لسأبب ال دخأل الرادتهمأا فيأه وهأو

ضبج المتهم األول متلبسا بارتفاب الجريمة وبحوزته العبوة الناسفة أثناء محاولأة
وضأأعها بمحأأيج مجلأأس الأأوزراء وف أرار المأأتهم المجهأأول هاربأأا وقأأد ارتفبأأت تلأأك

الجريمة تنفياا لغر

ارهابى على النحو المبين بالتح ي ات .

ب) شأأرع وآخأأر مجهأأول فأأي اسأأتعمال المفرقعأأات اسأأتعماال مأأن شأأأنه تعأأري

حيأأاة

الناس للخطر بأأن شأرعا فأي تفجيأر العبأوة الناسأفة موضأوع االتهأام الأوارد بالبنأد
السابق إال أن أثر الجريمأة أوفأل لسأبب ال دخأل الرادتهأم فيأه وهأو ضأبج المأتهم
األول وفرار المتهم المجهول هاربا وقد ارتفبت تلك الجريمأة تنفيأاا لغأر

ارهأابى

ج) شأأرع وآخأأر مجهأأول فأأي اسأأتعمال المفرقعأأات اسأأتعماال مأأن شأأأنه تعأأري

أم أوال

على النحو المبين بالتح ي ات .

الغيأأر للخطأأر بأأأن شأأرعا فأأي تفجيأأر العبأأوة الناسأأفة موضأأوع االتهأأام الأوارد بالبنأأد

السابق إال أن أثر الجريمة أوفل لسبب ال دخأل الرادتهمأا فيأه وهأو ضأبج المأتهم
األول وفرار المتهم المجهول هاربا وقد ارتفبت تلك الجريمأة تنفيأاا لغأر

على النحو المبين بالتح ي ات .
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سادس عشر  :المتهم الحادى عشر أيضا :
أ) شرع والمتهمون الثانى والثالأث والتاسأع بأأمر االحالأة األصألى – وآخأر متأوفى –
همام محمد أحمد عطية – في قتل المجنى عليه عأادل عبأدالفتاح متأولى وآخأرين

– مبينأأة أسأأمائهم بالتح ي أأات عمأأدا مأأع سأأبق االصأرار والترصأأد بأأان بيتأوا النيأأة

ع أأدوا العأأزم علأأى قتأأل مسأأت لى أتأأوبيس هيئأأة الن أأل العأأام رقأأم "س ا ر "167

وتنفياا لمخططهم أعدوا لالك الغر

عبوة ناسأفة شأديدة االنفجأار متصألة بأدائرة

الفترونيأأة لتفجيره أا عأأن بعأأد أخفوهأأا بأأال رب مأأن محأأيج خأأج السأأير المخص أ

ألتوبيس آنف البيان وتربصوا لهم بالمكان الأاى أي نأوا سألفا تواجأدهم بأه ومأا أن

ظفروا بهم حتى أوصل المتوفى العبوة الناسفة الفترونيأا باسأتخدام هأاتف محمأول

حال تواجد باقى المتهمين بمسرح الجريمة يشدون من أزره لتأمين هروبه فأحدثوا
بالمجنى عليهم االصابات الموصوفة بالت ارير الطبية وقد خاب أثر الجريمة لسبب

ال دخل الرادتهم فيه وهأو اسأعاف المجنأى علأيهم ومأداركتهم بأالعالج وقأد ارتفبأت

تلك الجريمة تنفياا لغر

ارهابى على النحو المبين بالتح ي ات .

ب) خأأرب والمتهمأأون الثأأانى والثالأأث والتاسأأع بأأمر االحالأأة األصأألى – وآخأأر تأأوفى –
المتهم همام محمد أحمد عطية – عمدا أمالكا عامة مخصصة لمصالح الحكومية
بأأأن فجأأروا العبأأوة الناسأأفة آنفأأة البيأأان فخربأوا اتأأوبيس هيئأأة الن أأل العأأام المبأأين

بوصف التهمة الساب ة وقد ارتفبت الجريمأة تنفيأاا لغأر

ارهأابى وب صأد إحأداث

الرعب بين الناس واشاعة الفوضى على النحو المبين بالتح ي ات .

ج) استعمل والمتهمون الثانى والثالث والتاسع – بأمر االحالة األصألى – وآخأر تأوفى
– المتهم همام محمد أحمد عطية – المفرقعات اسأتعماال مأن شأأنه تعأري

حيأاة

الناس للخطر بأن فجروا العبوة الناسأفة آنفأة البيأان ونجأم عأن االنفجأار تعأري
حياة المجنى عليهم سالفى الاكر للخطر على النحو المبين بالتح ي ات .

أمين السر

رئيس المحكمة

35

د) استعمل والمتهمون الثانى والثالث والتاسع – بأمر االحالة األصألى – وآخأر تأوفى
– المتهم همام محمد أحمد عطية – المفرقعات استعماال من شأأنه تعأري

أمأوال

الغير للخطر بأن فجروا العبوة الناسفة آنفة البيأان فأحأدث االنفجأار ضأر ار بأأموال
من ولة على النحو المبين بالتح ي ات .

سابع عشر  :المتهم ون الثانى والرابع والخامس أيضا :
 -سأأرقوا بأأاالكراه المبأأالل الماليأأة والمن أوالت المبينأأة وصأأفا بالتح ي أأات والمملوكأأة

ليوسف حنا عبيد وكان ذلك بطريق االكراه الواقع عليه حال كون المتهمان الثأانى

والخأأأامس حأأأاملين ألسأأألحة ناريأأأة بأأأأن اقتحمأأأوا الصأأأيدلية المملوكأأأة لأأأه وأشأأأهر

المتهمأأين المأأاكورين أسأألحتهما فأأي مواجهتأأه حأأال ت أواج المأأتهم الرابأأع بمسأأرح
الجريمة يشد من ارزهما ويراقب الطريق لهما وقد تمكنأوا بأالك الطري أة مأن اتمأام

السرقة على النحو المبين بالتح ي ات .

ثامن عشر  :المتهم ون الثانى والرابع والخامس :
 -سرقوا بأاالكراه الهأاتف المحمأول المبأين وصأفا بالتح ي أات والمملأوك أليمأن حلأيم

حكيم وكان ذلك بطريق االكراه الواقأع عليأه حأال كأون المتهمأان الثأانى والخأامس
حاملين ألسلحة نارية اقتحموا الصيدلية المملوكة له وأشأهر المتهمأين المأاكورين
أسلحتهما في مواجهته حال تواجد المتهم الرابع بمسرح الجريمأة يشأد مأن أزرهمأا
ويراقب الطريق لهما وقد تمكنوا بتلك الطري ة من اتمام السرقة على النحو المبأين

بالتح ي ات .

تاسع عشر  :المتهمون من الثانى حتى الخامس أيضا :
أ) حازوا وأحرزوا سالح نارى مششخن (مسدس) بأدون تأرخي

مأن الجهأة االداريأة

المختصة ب صد استعماله في نشا يخل بأاألمن والنبأام العأام والمسأاس بالوحأدة

الوطنية والسالم االجتماعى .
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ب) حازوا وأحأرزوا ذخأائر ممأا تسأتخدم علأى السأالح المبأين بوصأف التهمأة السأاب ة
دون أن يكون مرخصا لهأم بحيازتهأا أو إحرازهأا ب صأد اسأتعمالها فأي نشأا يخأل
باألمن والنبام العام والمساس بالوحدة الوطنية والسالم االجتماعى .

عشرون  :المتهم ون السادس عشر والسابع عشر والتاسع عشر :
أ) صأأنعوا وأصأألحوا أسأألحة ناريأأة غيأأر مششأأخنة والمبينأأة وصأأفا بالتح ي أأات دون
الحصأأول علأأى تأأرخي

مأأن الجهأأة المختصأأة وب صأأد اسأأتعمالها فأأي نشأأا يخأأل

بأاألمن والنبأام العأام والمسأاس بالوحأدة الوطنيأة والسأالم االجتمأاعى علأى النحأأو

المبين بالتح ي ات .

ب) حأأأازوا وأحأأأرزوا أسأأألحة ناريأأأة غيأأأر مششأأأخنة والمبينأأأة وصأأأفا بالتح ي أأأات دون
الحصأأول علأأى تأأرخي

مأأن الجهأأة المختصأأة وب صأأد اسأأتعمالها فأأي نشأأا يخأأل

بأاألمن والنبأام العأام والمسأاس بالوحأدة الوطنيأة والسأالم االجتمأاعى علأى النحأأو

المبين بالتح ي ات .

ج) صأأنعوا أشأأياء تعتبأأر أسأألحة ناريأأة بأأأن صأأنعوا ك أواتم صأأوت معأأدة للتركيأأب علأأى
األسأألحة انليأأة وممأأا ال يجأأوز التأأرخي

بتصأأنيعها وب صأأد اسأأتعمالها فأأي نشأأا

يخأأل بأأاألمن والنبأأام العأأام والمسأأاس بالوحأأدة الوطني أة والسأأالم االجتمأأاعى علأأى

النحو المبين بالتح ي ات .

د) حأأازوا أشأأياء تعتبأأر أسأألحة ناريأأة بأأأن حأأازوا ك أواتم للصأأوت معأأدة للتركيأأب علأأى
األسلحة انلية ومما ال يجوز الترخي

بحيازتها وب صد استعمالها في نشا يخل

بأاألمن والنبأام العأام والمسأاس بالوحأدة الوطنيأة والسأالم االجتمأاعى علأى النحأأو

المبين بالتح ي ات .

و) حازوا ذخائر ممأا تسأتخدم علأى األسألحة المبينأة بوصأف االتهأام بالبنأد عشأرون
/ب دون الحصول على ترخي
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يخأأل بأأاألمن والنبأأام العأأام والمسأأاس بالوحأأدة الوطنيأأة والسأأالم االجتمأأاعى علأأى

النحو المبين بالتح ي ات .

حااادى وعشاارون  :المتهم اون األول الثااانى الخااامس السااادس السااابع الحااادى
عشر الثانى عشر الثالث عشر:
حأأأازوا وأحأأأرزوا مفرقعأأأات ( ثالثأأأى نيتروتولأأأوين ( ))TNTثالثأأأى األسأأأتيون ثالثأأأى
البروكسأأيد  ،نتأرات األمونيأأوم الن يأأة  ،مفرقأأع االنفأأو وقنابأأل شأأديدة االنفجأأار وأجهأأزة

وأدوات تستخدم ف تفجيرها ( لوحات الفترونية  ،دوائر تفجير كهربائية  ،أجهزة تحكم

عأأأن بعأأأد متصأأألة بهواتأأأف محمولأأأة للتفجيأأأر ) بأأأدون تأأأرخي

مأأأن الجهأأأة اإلداريأأأة

المختصة وب صد اسأتعمالها فأي نشأا يخأل بأاألمن والنبأام العأام والمسأاس بالوحأدة

الوطنية والسالم االجتماعى .

ثانى وعشرون  :المتهم ون السادس ومن الحادى عشر حتى الثالث عشر أيضا :
صنعوا مفرقعات (قنابل شديدة االنفجار) قبل الحصول على ترخي

االدارية المختصة .

بأالك مأن الجهأة

ثالث وعشرون  :المتهم العاشر
التحق وتل ى تأدريبات عسأكرية بمنبمأة إرهابيأة م رهأا خأارج الأبالد بغيأر إذن الجهأة

الحكوميأأة المختصأأة بأأأن التحأأق بتنبأأيم جهأأة النصأأرة االرهأأابى بدولأأة سأأوريا وتل أأى

تدريبات على استخدام األسلحة النارية وكان اإلرهاب والتدريب العسأكرى مأن الوسأائل
التي تتخاها تلك الجماعة في تح يق أغراضها على النحو المبين بالتح ي ات .

راباااع وعشااارون  :المتهماااون األول الثاااانى الراباااع الخاااامس والثاااانى عشااار
والثالث عشروالرابع عشر والسادس عشر والسابع عشر والتاسع عشر أيضا :
أمدوا جماعة أسسأت علأى خأالف أحكأام ال أانون بمعونأات ماديأة وماليأة مأع علمهأم
بما تدعو إليه تلك الجماعة وبوسائلها اإلرهابيأة لتح يأق أهأدافها بأأن قأدما للجماعأة

موضأأوع بنأأد االتهأأام أوال قنابأأل شأأديدة االنفجأأار م أواد مفرقعأأة وأدوات تسأأتخدم فأأي
تصنيعها دوائر تفجير كهربائية أجهزة تحكم للتفجيأر عأن بعأد متصألة بأأجهزة هواتأف
أمين السر
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محمولة وأسلحة نارية وذخائر واألموال الالزمة لشرائها ومعلومات وبيانات عن مواقأع
عدد من األكمنة األمنية وإعداد قواتها وعدتها على النحو المبين بالتح ي ات .

خااامس وعشاارون  :المتهم اون جميعااا أيضااا حااال ااون المااتهم الثالااث ماان الخاضااعين
ألحكا قانون الطنل :
انضموا لجماعة أسست على خالف أحكام ال انون الغأر

منهأا الأدعوى إلأى تعطيأل

أحكأأأام الدسأأأتور وال أأأوانين ومنأأأع مؤسسأأأات الدولأأأة والسأأألطات العامأأأة مأأأن ممارسأأأة
أعمالهأأأا واالعتأأأداء علأأأى الحريأأأة الشخصأأأية للمأأأواطنين واالضأأأرار بالوحأأأدة الوطنيأأأة

والسالم االجتماعى بأن انضموا إلى جماعة أجناد مصر التي تدعو إلى تففير الحأاكم
وشرعية الخروج عليه وتغيير نبام الحكم بال وة واالعتداء على أفراد ومنش ت ال أوات

المسأأألحة والشأأأرطة واسأأأتباحة دمأأأاء المسأأأيحيين ودور عبأأأادتهم واسأأأتحالل أمأأأوالهم
وممتلفاتهم واستهداف المنش ت العامة بهدف اإلخالل بالنبام العام وتعأري

سأالمة

المجتمع وأمنه للخطر وكان اإلرهاب مأن الوسأائل التأى تسأتخدمها هأاه الجماعأة فأي
تنفيا أغراضها على النحو المبين بالتح ي ات .

ألنهم ى ضون النتر منذ عا  2014حتى  2016 /10 /3بمحا ىتى القاهر والجيز
أوال  :المتهمون جميعا :
انضموا إلى جماعة أسست على خالف أحكام ال انون والدستور الغر

منها الأدعوة

إلأأى تعطيأأل أحكأأام الدسأأتور وال أوانين ومنأأع مؤسسأأات الدولأأة والسأألطات العامأأة مأأن

ممارسأأأة أعمالهأأأا واالعتأأأداء علأأأى الحريأأأة الشخصأأأية للمأأأواطنين واالضأأأرار بالوحأأأدة
الوطنيأأة والسأأالم االجتمأأاعى بأأأن انضأأموا إلأأى جماعأأة أجنأأاد مصأأر التأأي تأأدعو إلأأى
تففير الحاكم وشأرعية الخأروج عليأه وتغييأر نبأام الحكأم بأال وة واالعتأداء علأى أفأراد

ومنشأأأ ت ال أأأوات المسأأألحة والشأأأرطة واسأأأتباحة دمأأأاء المسأأأيحيين ودور عبأأأادتهم
واسأأتحالل أم أوالهم وممتلفأأاتهم واسأأتهداف المنش أ ت العامأأة بهأأدف اإلخأأالل بالنبأأام

العأأأام وتعأأأري
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تسأأتخدمها هأأاه الجماعأأة فأأي تنفيأأا أغراضأأها مأأع علمهأأم بهأأا علأأى النحأأو المبأأين

بالتح ي ات .

ثانيا  :المتهم أيضا :
قتأأل وآخأأر سأأبق إحالتأأه وآخأأرين مجهأأولين عمأأدا مأأع سأأبق االص أرار والترصأأد المجنأأى

عليهما  /محمد عادل أحمد محمد  ،أحمد سعيد فوزى بأن بيتأوا النيأة وع أدوا العأزم

المصأأمم علأأى قتأأل ق أوات الشأأرطة المكلفأأة بتأأأمين محأأيج دار ال ضأأاء العأأالى ومأأن
يتصادف تواجده من المواطنين وتنفياا لمخططهأم أعأدوا لأالك الغأر

عبأوة ناسأفة

شأأديدة االنفجأأار متصأألة بأأدائرة الفترونيأأة لتفجيرهأأا عأأن بعأأد – أمأأدهم بهأأا المأأتهم

المتوفى همام محمد أحمد عطية – أخفوها بأال رب مأن أمأاكن تمركأز قأوات الشأرطة
بمحيج دار ال ضاء العالى وتربصوا لهم بالمكان الأاى اي نأوا سألفا تواجأدهم بأه ومأا

أن ظفروا بهم حتى أوصل المتهم السابق إحالته العبوة الناسأفة الفترونيأا باسأتخدام
هاتف محمول حال تواجد المتهم األول بمسرح الجريمة للشد من أزره وتأمين طريق
هروبه فأحدثوا االنفجار قاصدين من ذلأك إزهأاق أرواحهأم فأحأدثوا بأالمجنى عليهمأا

سالفى الأاكر االصأابات الموصأوفة بت ريأر الصأفة التشأريحية والتأى أودت بحياتهمأا
وقد ارتفبت تلك الجريمة تنفياا لغر

إرهابى على النحو المبين بالتح ي ات .

شأأرع وآخأأر سأأبق إحالتأأه وآخأأرين مجهأأولين فأأى قتأأل حأأاتم عفيفأأي عبدالباسأأج – رائأأد
شأأرطة ب سأأم شأأرطة األزبكيأأة وال أأوة المراف أأة لأأه – مبينأأة أسأأمائهم بالتح ي أأات –

وتأأامر بركأأة محأأروس المرسأأى وآخأأرين – مبينأأة أسأأمائهم بالتح ي أأات – عمأأدا مأأع
سبق االصرار والترصد بأن بيتوا النية وع دوا العزم المصمم على قتل قأوات الشأرطة
المكلفأأة بتأأأمين محأأيج دار ال ضأأاء العأأالى ومأأن يتصأأادف تواجأأده مأأن الم أواطنين

وتنفيأأأاا لأأأالك أحأأأدثوا االنفجأأأار قاصأأأدين إزهأأأاق أرواحهأأأم فأحأأأدثوا بهأأأم االصأأأابات
الموصوفة بالت ارير الطبية وقد خاب أثر جريمتهم لسأبب ال دخأل إلرادتهأم فيأه وهأو
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اسعاف المجنأى علأيهم ومأداركتهم بأالعالج وقأد ارتفبأت تلأك الجريمأة تنفيأاا لغأر

إرهابى على النحو المبين بالتح ي ات .

خأأرب وآخأأر سأأبق إحالتأأه وآخأأرين مجهأأولين عمأأدا أمالكأأا عامأأة مخصصأأة لمصأأالح
حكوميأأة بأأأن فجأأروا العبأأوة الناسأأفة آنفأأة البيأأان بمحأأيج دار ال ضأأاء العأأالى فخربأوا

السأأور الحديأأدى وأحأأد النوافأأا الزجاجيأأة لأأدار ال ضأأاء العأأالى والسأأيارات المملوكأأة
لمحكمة الن

وقد ارتفبت الجريمة تنفياا لغر

ارهابى وب صد إحداث الرعب بأين

الناس وإشاعة الفوضى على النحو المبين بالتح ي ات .

اسأتعمل وآخأأر سأأبق إحالتأه وآخأأرين مجهأأولين المفرقعأأات اسأتعماال مأأن شأأأنه تعأأري

حيأأاة النأأاس للخطأأر بأأأن فجأأروا العبأأوة الناسأأفة آنفأأة البيأأان فأحأأدث االنفجأأار مأأوت

المجنى عليهما المبين أسمهما باات بند االتهام على النحو المبين بالتح ي ات .
اسأتعمل وآخأأر سأأبق إحالتأه وآخأأرين مجهأأولين المفرقعأأات اسأتعماال مأأن شأأأنه تعأأري

أمأوال الغيأأر للخطأأر بأأأن فجأأروا العبأأوة الناسأأفة آنفأأة البيأأان فأحأأدث االنفجأأار ضأأر ار

بأموال ثابتة ومن ولة على النحو المبين بالتح ي ات .

أتلف وآخر سبق إحالتأه وآخأرين مجهأولين عمأدا أمأواال من ولأة ال يمتلفوهأا بأأن أتلفأوا
السأأأيارات المبينأأأة وصأأأفا بالتح ي أأأات والمملوكأأأة للمجنأأأى علأأأيهم المبينأأأة أسأأأمائهم

بالتح ي ات وترتب على ذلك جعل الناس وأمنهم فى الخطر وقد ارتفبت تلك الجريمأة
تنفياا لغر

إرهابى على النحو المبين بالتح ي ات .

اشأأترك بطريأأق االتفأأاق مأأع آخأأرين مجهأأولين فأأي جنايأأة الشأأروع فأي قتأأل عأأالء محمأأد
شأأأفيق – ع يأأأد شأأأرطة بأأأاألمن المركأأأزى وال أأأوة المراف أأأة لأأأه – مبينأأأة أسأأأمائهم
بالتح ي ات – وسأمر حسأن خليفأة عمأدا مأع سأبق االصأرار والترصأد تنفيأاا لغأر

إرهابى بأأن اتفأق معهمأا علأى ارتفابهأا وعلأى المكأان المالئأم لأزرع العبأوة المفرقعأة

ألحداث أكبر قدر من الخسائر في صفوف ال وات الشرطية المتمركأزة بمحأيج ميأدان
األلف مسكن فتمت الجريمة بناء على هاا االتفاق على النحو المبين بالتح ي ات .
أمين السر

رئيس المحكمة

41

اشترك بطريق االتفاق مع آخرين مجهولين في جناية استعمال المفرقعات استعماال مأن
شأنه تعري

حياة الناس للخطر بأن اتفق معهما على ارتفابها فتمت الجريمة بناء

على هاا االتفاق على النحو المبين بالتح ي ات .

اشترك بطريق االتفاق مع آخرين مجهولين في جناية استعمال المفرقعات استعماال مأن
شأنه تعري

أموال الغير للخطر بأن اتفق معهما على ارتفابها فتمت الجريمة بنأاء

علأأى هأأاا االتفأأاق وقأأد أحأأدث االنفجأأار ضأأر ار بأأأموال الغيأأر الثابتأأة والمن ولأأة علأأى

النحو المبين بالتح ي ات .

اشترك بطريق االتفاق مع آخرين مجهولين في جناية اتالف مبنى مسجد الصفا باأللف
مسكن المعد إلقامة شعائر الديانأة اإلسأالمية ولأه حرمأة عنأد معتن يهأا بأأن اتفأق

معهما على ارتفابهأا فتمأت الجريمأة بنأاء علأى هأاا االتفأاق وقأد ارتفبأت الجريمأة

تنفياا لغر

إرهابى على النحو المبين بالتح ي ات .

اشترك بطريق االتفاق مع آخرين مجهولين في جناية االتالف العمدى ألموال الغير بأن
اتفق معهما على ارتفابها فتمت الجريمة بناء على هأاا االتفأاق وترتأب علأى ذلأك

جعل الناس وأمنهم في الخطر وقد ارتفبت تلك الجريمة تنفياا لغر

النحو المبين بالتح ي ات .

اشأأترك بطري أأى االتفأأاق والمسأأاعدة فأأي التأأروية ألغأ ار

إرهأابى علأى

جماعأأة أسسأأت علأأى خأأالف

أحكام ال انون بأن اتفق مع قيادى الجماعة المتوفى  /همام محمد أحمد عطيأة –

حركى  /جمال – وعضوها أحمد محمد أحمأد النجأار – حركأى  /مالأك األميأر عطأا
– على بث شرح ألغأ ار

وأسأاليب جماعأة أجنأاد وتأصأيل شأرعى لتلأك األسأاليب

على موقع التواصل اإلجتماعى "تويتر" على شبكة اإلنترنت وساعدهما بأأن شأارك

فأأي وضأأع وصأأياغة ذلأأك الشأأرح فتمأأأت الجريمأأة بنأأاء علأأى هأأاا االتفأأاق وتلأأأك

المساعدة .

ثا لثا  :المتهم الثانى أيضا :
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 )1اشترك بطريق االتفاق والمساعدة في ارتفاب جنايات ال تل والشروع فيه والتخريب
واستعمال المفرقعات واالتالف – المبينأين بأالبنود مأن  1حتأى  6مأن بنأد االتهأام
ثانيا بأن اتفق مع المتهمين علأى ارتفابهأا وسأاعدهم بأأن رصأد ال أوات المتمركأزة

بمحأأأيج دار ال ضأأأاء العأأأالي واقفأأأا علأأأى عأأأددهم ومواقيأأأت تمركأأأزهم وأمأأأد قيأأأادى
الجماعة المتوفى  /همام محمد أحمد عطية بما أسفر عنه الرصأد فتمأت الجريمأة

بناء على هاا االتفاق وتلك المساعدة .
 )2شأأرع وآخأأرون أحأأدهم سأأبق إحالتأأه وانخأأر متأأوفى والثالأأث مجهأأول فأأي قتأأل /
إبراهيم محمأد إبأراهيم وآخأرون عمأدا مأع سأبق االصأرار والترصأد بأأن بيتأوا النيأة
وع أأدوا العأأزم علأأى قتأأل قأوات الشأأرطة المكلفأأة بتأأأمين محأأيج ممأأر بهلأأر بمنط أأة
وسأأج البلأأد ومأأن يتصأأادف تواجأأده مأأن المأواطنين وتنفيأأاا لمخططهأأم أعأأدوا عبأأوة
ناسأفة شأأديدة االنفجأأار متصألة بأأدائرة إلفترونيأأة لتفجيرهأأا عأن بعأأد – أمأأدهم بهأأا

قيادى الجماعة المتوفى  /همام محمد أحمأد عطيأة – أخفوهأا بأال رب مأن المكأان
المعتاد لتمركز قوات الشرطة بمحيج ممر بهلر وتربصأوا لهأم بالمكأان الأاى اي نأوا

سلفا تواجدهم به وما أن ظفروا بهم حتى أوصل المتوفى  /أحمأد محمأد النجأار –

حركأأى  /مالأأك األميأأر عطأأا – العبأأوة الناسأأفة الفترونيأأا باسأأتخدام هأأاتف محمأأول
حأأأال تواجأأأد المأأأتهم الثأأأانى وبأأأاقى المتهمأأأين بمسأأأرح الجريمأأأة يشأأأدون مأأأن أزره
ويراقبون الطريق فأحدثوا االنفجار قاصدين من ذلك إزهاق أرواحهم وقأد خأاب أثأر
الجريمأأأة لسأأأبب ال دخأأأل إلرادتهأأأم فيأأأه وهأأأو نجأأأاة المجنأأأى علأأأيهم مأأأن الموجأأأه

االنفجاريأأة وعأأدم تمركأأز قأوات الشأأرطة فأأي التوقيأأت المعتأأاد وقأأد ارتفبأأت الجريمأأة
تنفياا لغر

إرهابى على النحو المبين بالتح ي ات .

 )3اسأتعمل وآخأرون أحأأدهم سأبق إحالتأأه وانخأر متأوفى والثالأأث مجهأول المفرقعأأات
اسأتعماال مأن شأأأنه تعأري

أمين السر

حيأاة النأأاس للخطأر بأأن فجأأروا العبأوة الناسأفة آنفأأة

رئيس المحكمة

43

البيأأان ممأأا نجأأم عنأأه تعأأري

بالتح ي ات .

حيأأاة سأأالفى الأأاكر للخطأأر علأأى النحأأو المبأأين

 )4اسأتعمل وآخأرون أحأأدهم سأبق إحالتأأه وانخأر متأوفى والثالأأث مجهأول المفرقعأأات
اسأأتعماال مأأن شأأأنه تعأأري

أمأوال الغيأأر بأأأن فجأأروا العبأأوة الناسأأفة آنفأأة البيأأان

فأحدث االنفجار ضر ار بأموال ثابتة على النحو المبين بالتح ي ات .

وق د أحيل المتهمين المذكورين إلى هذه المحكمة لمحاكمتهم طبقا للقيد
والوصف المذكورين بأمر الاحالة
وبجلسة اليوم سمعت الدعوى على النحو الموضح المبين بمحضر الجلسة
المحكمة

بعد تالوة أمر واالحاله وسماع طلبات النيابة العامة والمرافق الشفوية والمداولة قانونا:
وحيث إن وقأائع الأدعوح حسأبما استخلصأتها المحكمأة مأن مطالعأه سأائر اوراقهأا ومأا تأم

فيها من تح ي ات وما دار بشانها بجلسة المحاكمة تتحصل انأه فأي غضأون الفتأره مأن شأهر
يوليو  2013وحتي  2016/10/3بمحافبتي ال اهرة والجيزة إن مجموعه من نبأت الشأيطان

قاموا بتففير الحاكم والجيث والشرطه مأدعيين انهأم اجنأاد مصأر ونفأاذا لهأاا الففأر المنحأرف
قأأام المأأتهم األول المتأأوفي همأأام محمأأد احمأأد عطيأأه بانشأأاء وتأسأأيس واداره وتأأولي جماعأأه

اطلأأق عليهأأا اجنأأاد مصأأر اسسأأت علأأي خأأالف احكأأام ال أأانون الغأأر

منأأا اعتنأأاق االففأأار

التففيرية والعدائيه قوامها تففير الحاكم وشرعيه الخروج عليه بأدعوح عأدم تطبيأق الشأريعه

االسالمية ووجوب قتال افراد ال وات المسلحه والشرطة بدعوح انهم من الطواغيت واالعتداء
علي منشاتها واستهداف ابناء الديانة المسيحية واستحالل اموالهم وممتلفاتهم بغأر

اسأ ا

الدولأأة والتأأاثير علأأي م وماتهأأا االقتصأأاديه واالجتماعيأأه واالض أرار بالوحأأده الوطنيأأه والسأأالم
االجتماعي وقد است طب المأتهم المتأوفي المأتهم بأالل ابأراهيم صأبحي فرحأات وانأا لأه تأولي
إنشاء خاليه الجماعة وتجنيد اعضائها واصأدار التفليفأات لهأم لتنفيأا اغراضأها مأن العمليأات

العدائيأأة ضأأد افأراد الشأأرطة وال أوات المسأألحة واالمأأداد بأأالعبوات الناسأأفه والمعأأدات التنبيميأأة
بالتنسأأيق مأأع المأأتهم المتأأوفي وبنأأاء علأأي تلأأك التفليفأأات اسأأتطاع المتهمأأين انفأأي الأأاكر
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است طاب باقي اعضاء التنبيم وهم محمد صابر رمضان نصر  ،جمال زكي عبد الرحيم سأعد

 ،عبأأد هللا السأأيد محمأأد السأأيد ،ياسأأر محمأأد احمأأد محمأأد خضأأير  ،سأأعد عبأأد الأأرؤوف سأأعد

محمد ،محمد احمد توفيق حسن  ،محمود صابر رمضان نصر  ،سمير ابراهيم سعد مصطفي
 ،حسام علي فرغلي علي  ،احمد نبيل السأيد محمأد ،خالأد احمأد سأامي محمأد كشأك  ،محمأد

اشأرف فتحأي احمأأد سأليم  ،محمأأد عبأد الحأأق محمأد راغأب ،ربيأأع عأادل حسأأن عبأد الحميأأد ،
عمر عبده عطيه عبأد الأدايم  ،احمأد محمأد مأدحت  ،اسأالم شأعبان شأحاته سأليمان  ،محمأد
عادل عبد الحميد حسن ،ابو بكر احمد رمضان يوسف  ،محمد حسن عز الدين محمد حسن،

حسين حسأن عأز الأدين محمأد حسأن  ،محمأد احمأد عبأد العلأيم محمأد  ،جهأاد ياسأر السأيد

علأأي  ،مصأأطفي عبأأد الأأرحمن توفيأأق احمأأد  ،طأأه عأأز الأأدين همأأام مصأأطفي  ،عبأأد هللا علأأي
حسأأين علأأي  ،سأأامح عبأأد الحلأأيم ديأأاب حسأأن  ،عبأأد الأأرحمن عبأأد الجأواد عبأأد المجيأأد عبأأد
الجواد  ،كريم خالأد سأيد احمأد  ،مأدني ابأراهيم ادم حنفأي  ،سأعيد سأعد الأدين يوسأف السأيد،

اسامه جبريل ثابت علي  ،احمد محمد عبد هللا تغيان  ،يوسف مصطفي عأوني نعمأان حسأين

 ،رمضان محمد علي محمد ابو النجا  ،تاج الدين مؤنس محمأد محمأد حميأده  ،اسأالم كحيأل
محمد فايز وبلوغا الحداف التنبيم اضطلع المتهم المتأوفي باعأداد برنأامة قأائم علأي محأاور
ففرية وعسكرية وحركيه تمثلت في ع د ل اءات تنبيمية للمتهمين اعضاء التنبيم عبر مواقع

التواصأأل االجتمأأاعي تجنبأأا للرصأأد االمنأأي يأأتم خاللهأأا تأأدارس االففأأار الجهاديأأه والتففيريأأة
وامأأأدادهم مطبوعأأأات وكتأأأب تأأأدعم تلأأأك االففأأأار واعأأأدادهم عسأأأكريه بتأأأدريبهم علأأأي تصأأأنيع
المتفجرات واستخدام االسلحة الناريه واساليب كشف المراقبه األمنية والتخفي ورصد المنشأ ت

واتخاذ اعضاء الجماعه السماء حركية والتسمي بها فيما بينهم وتغيير ارقام هواتفهم المحوله
بصفه مستمره وقد عهد الي كل متهم دو ار في ذلأك التنبأيم بلوغأا الهدافأه فعهأد للمأتهم بأالل

اب أراهيم صأأبحي فرحأأات المسأأئولية العسأأكرية للتنبأأيم بتأأولي االش أراف علأأي تنفيأأا العمليأأات

العدائية ضد قوات الجيث والشرطه وامدادهم بالعبوات الناسفه والمتفجرات والم رات التنبيميأه
وعهأأد الأأي المأأتهم محمأأد صأأابر رمضأأان نصأأر المسأأئولية االمنيأأه للتنبأأيم حيأأث يتأأولي ع أأد
دورات امنية العضاء التنبيم تجنبا للرصد االمني وعهد الي المتهمأين سأمير ابأراهيم سأعد ،
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حسأأأام علأأأي فرغلأأأي بمسأأأئولية اسأأأت طاب اعضأأأاء جأأأدد للتنبأأأيم وتحديأأأد االهأأأداف المزمأأأع
اسأأتهدافها وتأأامين العناصأأر المنفأأاه للعمليأأات العدائيأأة وعهأأد للمأأتهم محمأأد اشأأرف فتحأأي

المسأأئولية الشأأرعيه بتث يأأف عناصأأر التنبأأيم شأأرعا وعهأأد الأأي المتهمأأين ياسأأر محمأأد احمأأد
خضير  ،محمود صابر رمضأان  ،احمأد نبيأل السأيد ،خالأد احمأد سأامي محمأد كشأك  ،محمأد

عبد الحق محمد راغب منصور  ،ربيأع عأادل حسأن عبأد الحميأد  ،عمأر عبأده عطيأه  ،احمأد
محمد مدحت بتصنيع العبوات التي يتم تفجيرها عن بعد بواسطه االتصال بالهواتف المحمولة
المثبته بالدوائر الفهربائية الخاصه بها والتي يسأتخدمها التنبأيم فأي عملياتأه العدائيأة وتأولي

المأأتهم المتأأوفي مسأأئوليه االعأأالم بأأالتنبيم ونشأأر البيانأأات الصأأادره عأأن التنبأأيم علأأي شأأبكه
المعلومات الدوله ويشاركه في ذلأك األمأر المتهمأين محمأد اشأرف فتحأي احمأد سأليم  ،محمأد

عبد الحأق محمأد راغأب منصأور  ،السأيد السأيد عطأا محمأد مرسأي وفأي ت أديم الأدعم المأالي

للتنبيم وقد اضطلع المتهمين المتوفي وبالل ابراهيم صبحي فرحات باعداد وتجهيز عددا من
الم أرات التنبيميأأة الخفأأاء االدوات والم أواد المسأأتخدمه فأأي صأأناعه العب أوات الناسأأفه وع أأد
الل أأاءات التنبيميأأة العضأأاء التنبأأيم لترسأأيا اففأأارهم التففيريأأة ومأأن هأأاه الم أأار الحأأانوت
الفائن بع ار تحت االنشاء بشارع الشهداء بمنط ه ار

اللواء والشأ ه السأكنية الفائنأه 22

شأأارع اب أراهيم إمأأام بب أوالق الأأدكرور والش أ ه السأأكنية الفائنأأه ببلأأوك  57بنط أأه ار

عزيأأز

عأزت بامبابأأه والشأ ه السأأكنية رقأم  3عمأأاره  78المجأاوره االولأأي بأالحي السأأادس بمدينأأة 6
اكتوبر والش ه السكنيه الفائنه بالطابق الثالث بالع ار رقم  17شارع عبد العزيأز حسأان عزبأه
ابو الليل بوالق الدكرور والمزرعه الفائنه بمنتجع الريل االوربي والخاصه بالمتهم محمد عبأد

الحأأق محمأأد راغأأب منصأأور والشأ ه الخاصأأه بأأالمتهم اسأأالم شأأعبان شأأحاته سأأليمان والشأ ه
السكنية الفائنه بمنط ه الطالبية وقد عهد الي باقي المتهمين بال يام باعداد االسلحه والاخائر
والمفرقعأأات واالم أوال والمهمأأات والمعلومأأات والبيانأأات والرصأأد لعأأدد االكمنأأه االمينأأه واعأأداد

قواتها وعدتها واستهدافها بوضع العبوات الناسفه 0

وفي اطار تنفيا مخطج الجماعة اضطلع عناصأرها بارتفأاب العديأد مأن العمليأات االرهابيأة

باستخدام ال وه والعنف والتهديد والترويع وم اومه السلطات وتعطيل العمل بالدستور وال أانون
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وتفأأدير السأألم واالمأأن العأأام وذلأأك باسأأتخدام المفرقعأأات واالسأألحه الناريأأه باسأأتهداف ق أوات
الشرطة وال وات المسلحة والمدنيين والمنشات والممتلفات العامة والخاصة علأي النحأو التأالي

-:

واقعه استهداف جامعه القاهر
انه في بدايه شهر ابريل عام  2014رصد المتهمين بالل ابأراهيم صأبحي فرحأات  ،عبأد

هللا السيد محمد السيد ،ياسر محمد احمد محمد خضير قوات الشرطة المتمركزه بمحيج جامعه

ال أأاهرة قبأأل ثالثأأة ايأأام مأأن اسأأتهدافها وتنفيأأاا لمخططهأأم اعأأدوا لهأأاا الغأأر

ثالثأأه عب أوات

ناسفه شديده االنفجار امدهم بها المتهم المتوفي متصلة بدوائر اليكترونية لتفجيرهأا عأن بعأد
قاموا باخفائها بأال رب مأن امأاكن تمركأز قأوات الشأرطة بمحأيج جامعأه ال أاهرة بوضأع احأداها

باحدح االشجار واخرح بلوحه اعالنات واالخيره باحدح بالوعات الصرف الصأحي بأال رب مأن

غرفتي ن طه التمركز االمني إمام جامعه ال اهرة وفي صباح اليوم التالي من زرع تلك العبأوات
تربص أوا لهأأم بالمكأأان الأأاح اي ن أوا سأألفا تواجأأدهم بأأه ومأأا إن ظفأأروا بهأأم حتأأي اوصأأل احأأد
المتهمين الماكورين العبوه الناسفه الفترونيا باستخدام هاتف محمول فاحدثوا االنفجار والأاح

ترتأأب عليأأه وفأأاه عميأأد ش أرطه مسأأاعد مأأدير مباحأأث الجيأأزه ل طأأاع الغأأرب المرحأأوم طأأارق

مصطفي محمد المرجاوح ثم اع ب ذلك االنفجار الثاني باات الوسيله نتة عنه شروع في قتل

قوات الشرطة المتركزه بمحيج جامعه ال اهرة " لواء شرطه عبد الرؤوف فوزح حامد الصأيرفي
وقوات الشرطة المراف ه له " وانه في ذات الزمان والمكان قاموا بتفجير العبوه الثالثأة قاصأدين
من ذلك قتل المجني عليأه احمأد ابأراهيم الدسأوقي رئأيس مباحأث قسأم شأرطه الجيأزه وال أوات

المراف ه له والمكلفين بتامين محيج جامعه ال اهرة فاحدثوا بهم االصأابات الموصأوفه بالت أارير

الطبيه والتي اودت بحياه المجني عليأه األ ول وكأاا اصأابات بأالمجني علأيهم ثانيأا وقأد خأاب
اثر الجريمه بتدارك المجني عليهم بالعالج ونجاه المجني علأيهم ثالثأا مأن الموجأه االنفجاريأة

الثالثة 0
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وقأأد اسأأفر ذلأأك عأأن التخريأأب العمأأدح لن طتأأي الشأأرطة الفأأائنتين بمحأأيج جامعأأه ال أأاهرة

واحأأدح السأأيارات المملوكأأه لأأوزاره الداخليأأة واتأأالف السأأياره الخاصأأه المملوكأأه للمجنأأي عليأأه

حسن حسنين حسن الصبان " رقم أ0ح 0 " 8441

واقعه استهداف قوات الشرطة المكلنة بتامين محطه مترو انناق البحوث وقسم شرطه
الطالبية
وفي بدايه شهر يناير  2014قام المتهم عبد هللا السيد محمد السيد وبالل ابراهيم صبحي

فرحات وتوجها والمتهمون المتوفي محمد صابر رمضأان نصأر وجمأال زكأي عبأد الأرحيم سأعد
وسمير ابأراهيم سأعد مصأطفي ع أب إحضأار المأتهم محمأد صأابر رمضأان نصأر عبأوه ناسأفه
سلمها له المتهم بالل ابراهيم صبحي فرحات وقاموا بتثبيتهأا بأالجزيره الوسأطي بشأارع الهأرم

بال رب من احدح اللوحات االعالنية الم ابله ل سم الطالبية ووضع قنبلأه أخأرح بجأوار ال أوات
المتمركزه بجوار محطه مترو البحوث قاصدين من ذلك ازهأاق روح ال أوات الشأرطيه المتمركأزه
وتخريب المنشات العامة والخاصه وما إن ظفروا بال وات الشرطية حتأي قأاموا يتفجيأر العبأوه

الفائنه بجوار محطه متروا البحوث نتة عنهأا قتأل المجنأي عليهمأا هأاني نشأات علأي يوسأف

واشرف فتح هللا سعدح احمد المجنأدين ب أوات االمأن المركأزح والمكلفأين بتأامين محطأه متأرو
البحأأوث وقأأد اقترنأأت تلأأك الجنايأأة بجنايأأة أخأأرح انأأه فأأي ذات الزمأأان والمكأأان قامأأا المتهمأأين

سأأالفي الأأاكر بتفجيأأر العبأأوه الناسأأفه االخأأرح السأأابق زرعهأأا فأأي محأأيج تمركأأز قأوات الشأأرطة
ب سأأم شأأرطه الطالبيأأة ومأأا إن ظفأأروا بهأأم حتأأي قأأاموا باالتصأأال بهأأا الفترونيأأا ممأأا ادح الأأي

انفجارها قاصدين من ذلك ازهاق روح المجني عليه عميد شرطه يحيي عبد هللا سليمان اباظأه
وقوات الشرطة المراف ة له وكاا الشروع في قتل المجني عليه م دم شرطه اسامه محمأد كمأال
محمد نجيب وال وات المراف ة له والمجني عليها هند محمد حنفي علي النحو المبأين بأاألوراق

وقد اشترك المتهم محمود صابر رمضان نصر في تلك الواقعتين انفي البيان بطريق المساعدة
للمتهمين سالفي الاكر بان امدهم بالدوائر الفهربائية الالزمأه ممأا تسأبب فأي تخريأب االمأالك

العامة محيج محطه مترو انفاق البحوث وقسم شرطه الطالبية والسيارتين المملوكتين لأوزاره
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الداخلية واالتالف العمدح لسيارة المجنأي عليأه اسأامه محمأد كمأال وذلأك علأي النحأو المبأين

بالمعاينة المرف ه

واقعه استهداف عميد شرطه احمد ز ي لطيف والقوات المرا قه ل ه
واستم ار ار لاات االطار ال ائم علي استهداف قوات الشرطة علي ذات نهة اففار جماعة

اجناد مصر التففيريه اشترك بطريق االتفاق والتحري
ابراهيم صبحي فرحات بان حر

والمساعدة المتهمين المتوفي وبالل

المتهم المتوفي كال من المتهمين جمال زكي عبد الرحيم

سعد وعبد هللا السيد محمد السيد وسعد عبد الروؤف سعد محمد علي قتل عميد شرطه

احمد زكي لطيف وذلك باستهدافه وقوات االمن المركزح الشرطيه المراف ه له متف ين جميعا
علي ذلك الجرم بان بيتوا النية وع دوا العزم علي ذلك بان قام المتهم بالل ابراهيم صبحي

فرحات بامدادهم بعبوه ناسفه مزوده ب طعه من معدن مغناطيسي وقام المتهم عبد هللا السيد
محمد السيد برصد تحركات الشهيد العميد احمد زكي لطفي الستهدافه وع ب ذلك توجه

المتهمون جمال زكي عبد الرحيم سعد وعبد هللا السيد محمد السيد وسعد عبد الروؤف سعد
محمد الي محيج مسكنة ع ب قيام المتهم االخير بمراقبته وتامين الطريق للتاكد من خلوه
من أح تمركزات امنية وحال ذلك تم لصق العبوه الناسفه اسفل السيارة الخاصه بالشهيد

والمملوكه لوزارة الداخلية باستخدام قطعه من معدن المعناطيس وما إن است لها المجني عليه

رف ه اثنين من المجندين قام المتهمون بتفجير العبوه الناسفة مما اسفر عن م تله متاث ار
باصابته الموصوفه بالت رير الطبي الشرعي0
وقد شرعوا باات الوسيلة انفأه البيأان فأي قتأل المجنأي عليهمأا محمأود السأيد عبأد السأالم

سالم ومحمود خيرح جأاب هللا " مجنأدين ب أوات االمأن المركأزح المأراف ين للشأهيد احمأد زكأي
لطيف فاحدثوا بهم االصابات الموصوفه بالت ارير الطبية وقد خاب اثر الجريمة لسأبب ال دخأل
الرادتهم فيه وهو مداركتهم بالعالج وانه باات الوسيله سالفة البيأان تمكنأوا عمأدا مأن تخريأب

السيارة المملوكة لوزارة الداخلية باحداث التلفيات الناجمه عن الموجه االنفجارية 0
واقعه استهداف نقطه مرور ميدان لبنان
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واسأأتفماال لهأأأاا المسلسأأأل االرهأأأابي وبنأأأاء علأأي تحأأأري

واتفأأأاق المأأأتهم المتأأأوفي كلأأأف

المتهمين جمال زكي عبد الأرحيم سأعد وسأعد عبأد الأرؤوف سأعد بتنفيأا واقعأه اسأتهداف ن أج

مرور ميدان لبنان وقتل من فيها من ضأبا وافأراد رجأال الشأرطة ف أام المأتهم بأالل ابأراهيم

فرحات باعطاء العبوه الناسأفه المأزوده بن طأه مأن معأدن معناطيسأي للمأتهم جمأال زكأي عبأد
الأأرحيم وسأأعد عبأأد الأأرؤوف سأأعد محمأأد ف امأأا بزرعهأأا وتثبيتهأأا بالنافأأاه الحديأأدة ب سأأم مأأرور

ميدان لبنان وقاما بتفجيرها مما اسفر عنه مت ل الضابج محمأد جمأال مأأمون متأاث ار باصأابته

وكاا الشروع في قتأل قأوات الشأرطة المتواجأده معأه وهمأا احمأد يأونس مبأروك واحمأد خمأيس
رضوان كما اسفر هاا االنفجار الرهيب عن التخريب العمدح لمبان الن طه بكاملها 0
واقعه استهداف ميدان المحكمة بمصر الجديد
وامعانأأا فأأي هأأاا التففيأأر المبلأأم الشأأيطاني المبنأأي علأأي اسأأتهداف ق أوات الشأأرطة وقتلهأأا

وتخريأب منشأأاتها حأأر

المأتهم المتأأوفي بأأاات االسألوب وبتلأأك الوسأأيلة ال ائمأه علأأي أسأأس

التنبأأيم قأأام المأأتهم عبأأد هللا السأأيد محمأأد السأأيد برصأأد ن طأأه مأأرور ميأأدان المحكمأأة بمصأأر

الجديدة باسبوع سابق علي التنفيا فع أد عزمأه علأي اسأتهداف قأوات الشأرطة المتواجأده بهأا

وابلأأل المسأأئول العسأأكرح للتنبأأيم وهأأو المأأتهم بأأالل ابأراهيم صأأبحي الأأاح واف أأة وامأأدة بعبأأوه
ناسفة مزودة بمغناطيس الصق  ،وتوجه بها فجر اليأوم الثأانى وثبتهأا اسأفل الم عأد الموجأود

بالن طه وترب

بال وات وما إن قدمت حتى قأام بتفجيرهأا إال إن عطأال مأا حأال دون انفجارهأا

ثم استحصل علأى عبأوه ناسأفة أخأرى مأن المأتهم المأاكور وثبتهأا فجأر اليأوم التأالى فأى ذات
المكأأان بأأدال مأأن سأأاب تها وتأأرب

لل أوات والتأأى مأأا إن قأأدمت إال وفجرهأأا مخلفأأا مأأن ج أراء

انفجارها قتيل ومصابين هما الشهيد عبد هللا محمد عبد هللا والشروع فأى قتأل المجنأى علأيهم
ناصر عبد ال ادر إبراهيم وهشام محمود فتحى محمد عليوه ومصأطفى جمأال مصأطفى شأعبان

وابراهيم محمد السيد عبد الواحد بإدارة مأرور ال أاهرة  00وقأد اسأفر هأاا االنفجأار أيضأا عأن
التخريب العمدى المالك عامه مخصصه لمصالح حكوميه 0
واقعة استهداف رجال القوات المسلحة
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وباات الففر المتحجر الستهداف رجأال ال أوات المسألحة اسأتهدف المأتهم جمأال زكأى عبأد
الرحيم سعد وسعد عبد الرؤوف سعد محمد ومحمد احمد توفيق حسن سيارة بيضاء ماركة
نيفا ذات زجاج حاجب للرؤيأة وبهأا غطأاء للأراس ( كأاب ) خأاو بأال وات المسألحة كانأت
متوقفأة بميأدان رمسأأيس ف أام المأأتهم سأعد عبأأد الأرؤوف سأأعد محمأد بلصأأق عبأوه ناسأأفة
مأأزوردة ب طعأأه مأأن معأأدن المغنأأاطيس تحصأألوا عليهأأا مأأن المأأتهم بأأالل إب أراهيم صأأبحى
فرحأأات اسأأفل م عأأد السأأائق ظنأأا مأأنهم إنهأأا خاصأأة باحأأد ضأأبا ال أوات المسأألحة ومأأا إن
شاهدو المجنى عليه يست ل سيارته حتى قام المتهم سعد عبد الرؤف سعد محمد بتفجيرها
مما اسفر عن وفاة قائدها ويدعى بسام احمأد جأامع إلأى حرمأة هللا متأاث ار باصأابته  0وقأد
اسفر هاا االنفجار أيضا عن التخريب العمدى الموال من وله وهأى سأيارات المجنأى علأيهم
بسام احمد جامع  ،عمرو محمد عبد الباهر  ،احمد فتحى عبد المحسن 0
واقعة استهداف قوات الشرطة المكلنة بتامين وبرى الجيز
وبأأاات الع يأأدة السأأت رة فأأى هأأاه الع أأول المريضأأه والمسأأتح ه بأأالنفس البشأأريه واسأأتحالل
دماء االبرياء قام المتهم بالل إبراهيم صبحى فرحات برصأد قأوات الشأرطة المتمركأزة أعلأى

كأأوبرى الجيأأزة واتفأأق مأأع المأأتهم عبأأد هللا السأأيد محمأأد السأأيد علأأى اسأأتهدافها بعبأأوتين
ناسفتين حدد األخير مكأان زرعهمأا بأالفوبرى واسأتلم منأه العبأوتين انفتأى البيأان مصأنعين
بمعرفة المتهمين والمتوفى وبالل إبراهيم صبحى فرحات توجأه بهمأا رف أه المتهمأين محمأد
صابر رمضان نصر وجمال زكى عبد الرحيم سعد وسمير إبراهيم سأعد مصأطفى إلأى مكأان

التنفيا حيث تولى المتهم جمال زكى عبد الرحيم تثبيتهما بالفوبرى فأى المكأان المخصأ

النتبار قوات األمأن المركأزى  0وفأى صأباح اليأوم الثأانى توجأه المتهمأون عبأد هللا السأيد
محمد السيد وجمال زكى عبد الرحيم وسمير إبراهيم سعد وحسام على فرغلى بمحأيج مكأان
التنفيا وتربصوا بال وات وما إن تمركزت فى مكانها حتى قأام المأتهم عبأد هللا السأيد محمأد
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السيد بتفجير العبوتين فاطاحت بأال وات محأدثا بهأا االصأابات الموصأوفة بالت أارير الطبيأه
المرف ه
وقد اسفر هاا االنفجار أيضا عن التخريب العمدى للسيارات المملوكة لوزارة الداخليه وقأد
وقعت تلك الجريمه بناء على التحري

الصادر من المتهم المتوفى والمساعده من المأتهم

محمأود صأأابر رمضأان نصأأر بأان صأأنع األخيأر الأأدائرة الفهربائيأة المسأأتخدمه علأى العبأأوه
الناسفة المستهدفه بها قوات الشرطة 0
واقعة استهداف مين عبود
وامعانا فى الففر الزائف لجماعأة اجنأاد مصأر الشأيطانيه قأاموا باسأتهداف التمركأز االمنأى

ل وات الشرطة المتمركزة فى كمين عبود بان قام المتهمون المتوفى وبالل إبأراهيم صأبحى
فرحأأات ومحمأأد صأأابر رمضأأان نصأأر برصأأد ذلأأك الفمأأين وقأأاموا بتركيأأب عبأأوتين ناسأأفتين
اخفوها بال رب من اماكن تمركز قأوات الشأرطة وتربصأوا لهأم ومأا إن ظفأروا بهأم حتأى قأام
المتهم محمد صابر رمضان نصر بتفجيأر العبأوتين الناسأفتين الفترونيأا باسأتخدام الهأاتف
المحمول – فاحدثوا االنفجار قاصدين من ذلأك ازهأاق ارواح ال أوات الشأرطية ومأن يتواجأد
مأأن الم أواطنين وقأأد نأأتة عأأن ذلأأك أيضأأا التخريأأب العمأأدى لمبأأانى وأمأأالك عامأأه السأأيارة
ودراجأأة ناريأأة والمملأأوكتين لأأوزارة الداخليأأة  ،ومحطأأة انتبأأار أتوبيسأأات هيئأأة الن أأل العأأام
وغرفة األمن الخاصة بمركز تدريب ومعادن شب ار وإحداث التلفيات المبينة بالت ارير المرف ة
 0وقأأد وقعأأت تلأأك الجأرائم أنفأأة البيأأان بنأأاء علأأى مسأأاعدة المأأتهم محمأأود صأأابر رمضأأان
نصر بان امد المتهمين بتصنيع الدائرتين الفهربائتين المستخدمتين على العبأوات الناسأفة
0
واقعة استهداف القوات الشرطية المتواجد بكمين السواح 0
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وامعانا فى ذات الففر الشأيطانى لجماعأة ابنأاء الشأيطان قأاموا باسأتهداف التمركأز االمنأى
ل وات الشرطة المتمركزة فى كمين السواح بان قام المأتهم المتأوفى وبأالل إبأراهيم صأبحى
فرحات ومحمد صابر رمضان نصر برصد ذلك الفمين وقأاموا بتركيأب عبأوة ناسأفة اخفوهأا
بال رب من اماكن التمركز االمنى وتربصوا لهم ومأا إن ظفأروا بهأم حتأى قأام المأتهم محمأد
صابر رمضان نصأر بتفجيأر العبأوة الناسأفة الفترونيأا باسأتخدام الهأاتف المحمأول فاحأدث
االنفجار قاصدا من ذلك ازهاق ارواح ال وات الشرطية  0وقد وقعت تلك الجأرائم بنأاء علأى
مساعدة المتهم محمود صابر رمضان نصر بأان امأد المتهمأين بتصأنيع الأدائرة الفهربائيأة
للعبوة الناسفة 0
واقعة استهداف القوات الشرطية بنقطة مرور ميدان الجالء بالدقى 0
وايضا واستفماال لمسلسل الدم وبناء على التفليف الصادر من المتهم بالل إبراهيم صأحبى
للمتهم ياسر محمد احمد محمد خضأير والمأتهم عبأد هللا السأيد محمأد رصأد واالخيأر قأوات
الشرطة المتمركزة بن طة المرور بميدان الجالء بالدقى الستهدافها واتف وا على إليه التنفيا
بان قام المتهم بالل إبأراهيم صأبحى وياسأر محمأد احمأد بتصأنيع عبأوه ناسأفة قأام األخيأر
باخفائها والمتهم عبد هللا السيد محمد بال رب من المكان المخص

لتمركز قوات الشرطة

بمحيج الميدان انف البيان وترصدا لل وات وما إن اقتربوا من العبأوه حتأى قأام المأتهم عبأد
هللا السيد محمد بتفجيرها فاحدثا االصابات ب وات الشرطة قاصدين من ذلك ازهاق ارواحهم
وتمكنا جموع المارة من ضبج المتهم ياسر محمد احد خضير والذا بالفرار المتهم عبأد هللا
السيد محمد وقأد نأتة عأن تلأك الواقعأة التخريأب العمأدى بن طأه المأرور أنفأة البيأان علأى
النحو الثابت بالمعاينه وقد وقعت بناء علأى التحأري

واالتفأاق والمسأاعده مأن المتهمأين

المتوفى وبالل إبراهيم صبحى على النحو انف البيان 0
واقعة استهد ت قوات الشرطة المتواجد بمحور  26يوليو 0
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وفى اطار استهداف ال وات الشرطية قام المتهمون المتوفى وبأالل إبأراهيم صأبحى ومحمأد
صأأابر رمضأأان باسأأتهداف ن طأأة مأأرور محأأور  26يوليأأو بعبأأوة ناسأأفة شأأديدة االنفجأأار
متصأألة بأأدائرة اليكترونيأأة اعطاهأأا لهأأم المأأتهم محمأأود صأأابر رمضأأان لتفجيرهأأا عأأن بعأأد
وقاموا باخفائهأا بأال رب مأن قسأم المأرور سأالف الأاكر وتربصأوا لهأم بالمكأان الأاى آي نأو
سلفا تواجدهم بأه ومأا إن ظفأروا بأم حتأى قأاموا بتفجيرهأا باسأتخدام هأاتف محمأول فحأدث
االنفجار قاصدين من ذلك ازهاق ارواحهم وقد خاب اثر الجريمة لسبب الدخل الرادتهم فيأه
وهو نجأاه المجنأى علأيهم مأن الموجأه االنتحاريأة ال اتلأه  0وقأد تسأببوا أيضأا فأى تخريأب
المبانى العامة المخصصة لمصأالح حكوميأة ( قسأم المأرور ) كمأا تسأببوا أيضأا عمأدا فأى
تلفيات السيارة المملوكة للمجنى عليه كريم احمد على 0
واقعة استهداف معسكر األمن المر زى بالهر
وبناء على نزيل الدم السابق ذكره والاى مازال تتحدث عنه أوراق وصأفحات هأاه ال ضأية
وبتحري

من المتهم المتوفى لهم بارتفاب افعال ال تل واستياق ابناء هاا الشعب من أفراد

الشأأرطة وال أوات المسأألحة قأأام المأأتهم بأأالل إب أراهيم صأأبحى فرحأأات برصأأد معسأأكر األمأأن

المركأأزى بأأالهرم وخأأروج ودخأأول ال أوات إليأأه وبعأأد رصأأده لموقأأع الحأأادث كلأأف المتهمأأين
محمأد صأابر رمضأان نصأر وجمأال زكأى عبأأد الأرحيم وعبأد هللا السأيد محمأد السأيد بال يأأام
بأأالك العمأأل بوضأأع عبأأوتين ناسأأفتين متصأألتين بأأدائرتين اليكتأأرونتين لتفجيرهأأا عأأن بعأأد
امدهم بها المتهم محمود صابر رمضان نصر بالدوائر االلفترونية وأقاموا بإخفائهأا بمحأيج
المعسأكر سأالف البيأأان وتربصأوا بأال وات ومأأا إن ظفأروا بهأم حتأأى قأاموا بتفجيأر العبأأوتين
قاصدين إزهأاق أرواح ال أوات الشأرطية وقأد خأاب اثأر لجريمأة لسأبب ال دخأل إلرادتهأم فيأه
وهو تجاه المجنى عليهم مأن الموجأه االنفجاريأة ال اتلأة حأال تواجأد المأتهم سأمير إبأراهيم
مسأأعد مصأأطفى للشأأد مأأن أزر المتهمأأين وقأأد أسأأفر هأأاا االنفجأأار عأأن التخريأأب العمأأدى
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إلحدى السيارات المملوكة لوزارة الداخلية وسور معسكر الهرم لألمن المركزى وسور محور
 26يوليو بالهرم 0
واقعة استهداف حا لة نقل عا
وفى ذات اإلطار الشأيطانى باسأتهداف سأيارات الشأرطة المأارة وترويأع المأواطنين االمنيأين
وتفدير األمن والسلم العأام قأام المأتهم محمأود صأابر رمضأان نصأر بنأاء علأى تفليأف مأن
المتهم محمد صابر رمضان نصأر بصأنع دائأرة كهربائيأة باسأتخدامها علأى العبأوة الناسأفة
وقام بزرعها بالجزيرة الوسطى باحدى الشوارع فى مدينة نصر اسأتهدافا لسأيارات الشأرطة
المأأارة إال إن ت أأخر انفجأأار العبأأوة ادى إلأأى انفجارهأأا فأأى حافلأأة الن أأل العأأام الرقيمأأة س أ
ر 167محدثا ذلك االنفجار إصابة المجنأى علأيهم باإلصأابات الموصأوفة بالت أارير الطبيأة
 0حال تواجأد المأتهم المتأوفى والمأتهم بأالل إبأراهيم صأبحى علأى مسأرح الجريمأة لمراقبأة
الطريق والشد من ازر باقي المتهمأين ونأتة عأن تلأك الواقعأة التخريأب العمأدى فأى حافلأة
الن ل العام أنفة البيان 0
واقعة استهداف الن يب احمد الصواف بميدان الحصرى بالسادس من أكتوبر
وانه استفماال لتنفيا المخطج الشيطانى ومزيدا من التعطث لنزيل الدماء واستهدافا وبحثا

عأأأن افأأأراد الشأأأرطة السأأأتباحة دمأأأائهم وفأأأى غضأأأون شأأأهر ابريأأأل سأأأنة  20147توجأأأه
المتهمين جمال زكى عبد الرحيم وسعد عبد الرؤوف سعد ومحمد احمد توفيق إلأى ميأدان

الحصأأرى بمدينأأة السأأادس مأأن أكتأأوبر وبحأأوزتهم عبأأوه ناسأأفة تحصأألوا عليهأأا مأأن المأأتهم
بأأالل إب أراهيم صأأبحى وحأأال مشأأاهدتهم الن يأأب احمأأد عأأزت زكأأى الص أواب بج أوار سأأيارته
الخاصة وبجوارة مجموعه من افراد الشرطة وحأال انشأغالهم بمشأاجرة نسأبت بأين مأواطنين
قام المتهم جمال زكى عبد الأرحيم بوضأع العبأوه اسأفل سأيارة الضأابج حأال قيأام المتهمأين
سعد عبد الرؤوف سعد ومحمد احمد توفيق بتامين ومراقبة الطريق وما إن اقتأرب المجنأى
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عليأأه مأأن السأأيارة حتأأى قأأام المأأتهم جمأأال زكأأى عبأأد الأأرحيم بتفجيأأر العبأأوه ممأأا ادى إلأأى
الشأأروع فأأى قتلأأه وال أوات المراف أأة لأأه ومأأن تصأأادف مأأروره مأأن الم أواطنين فاحأأدثوا بهأأم
االصأأأابات الموصأأأوفة بالت أأأارير الطبيأأأة المرف أأأه  00وقأأأد نأأأتة عأأأن ذلأأأك اتأأأالف السأأأيارة
المملوكة للمجنى عليأه احمأد عأزت الصأواف وقأد وقعأت تلأك الجأرائم بنأاء علأى التحأري
واالتفاق والمساعده من المتهمين المتوفى وبالل إبراهيم صبحى فرحأات علأى النحأو انأف
الاكر 0
واقعة استهداف قوات الشرطة
واستفماال من المتهمين استهداف قوات الشأرطة لحصأد ارواحهأم تسألم المأتهم جمأال زكأى
عبأأأد الأأأرحيم مأأأن المأأأتهم بأأأالل إبأأأراهيم صأأأبحى عبأأأوه ناسأأأفة مأأأزودة ب طعأأأه مأأأن معأأأدن

المغناطيس لص ها اسفل سيارة ماركة هيونداى سوداء اللون ذات زجاج حاجب للرؤية ظنا
منأأه إنهأأا خاصأأة باحأأد ضأأبا الشأأرطة ومأأا إن اسأأت ل مالأأك السأأيارة سأأالفة البيأأان ومعأأه
مراف أأة حتأأى قأأام بتفجيرهأأا قاصأ ار قتلهمأأا فاحأأدث بهمأأا إصأأابات بالغأأة علأأى النحأأو المبأأين

بالت ارير الطبية المرف ه ونتة عن ذلأك االتأالف العمأدى للسأيارة المملوكأة ال إسأالم فأوزى
عبد الحفي وقد وقعت تلك الجرائم بناء على التحري

الصادر من المتهم المتوفى 0

واقعة استهداف رقيب الشرطة مصطنى عر ه عنينى
واسأأتفماال السأأتهداف ق أوات الشأأرطة بنأأاء علأأى ففأأر التنب أيم االرهأأابى ومأأا ثبتأأه المأأتهم
المتوفى فى نفأوس بأاقى اعضأاء التنبأيم مأن التحأري

علأى قتأل رجأال الشأرطة ف أد قأام

المتهم االول بالل ابأراهيم صأبحى فرحأات بامأداد المأتهم جمأال زكأى بسأالح نأارى مسأدس

ماركة بريتا – طالبا منه استخدامه فأى قتأل ايأا مأن رجأال الشأرطة واالسأتيالء علأى سأالح
لتسليح اعضاء الجماعة ونفاذا لالك التفليأف شأاهد المجنأى عليأه مصأطفى عرفأه عفيفأى
امين الشرطة ب سم شرطة الشيا زايد السابق معرفته به بال رب من مسكنه بمدينة الشأيا
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زايد وما ان شاهده يست ل سيارته  ،ماركة هيونداى حمراء اللأون وينطلأق بهأا حتأى تتبعأه
مسأأت ال دراجأأة بخاريأأة ماركأأة ديأأنة  200امأأده بثمنهأأا المأأتهم المتأأوفى وبحوزتأأه السأأالح

النأأأارى واقتأأأرب منأأأه بالدراجأأأة بمحازاتأأأه واطلأأأق عليأأأه خمسأأأة اعيأأأرة ناريأأأة قاصأأأدا قتلأأأه
واالستيالء على سالحه اال انه لم يصبه لعدم احكامه التصويب0

واقعة استعمال المنرقعات بشارع الخلينة الىا ر بمدينة نصر 0
قام المتهمون المتوفى وبالل ابراهيم صبحى ومحمد صابر رمضان ومحمود صابر رمضان
باستعمال المفرقعات استعماال من شانه تعري

حياة الناس للخطر بان قاموا باخفاء عبوة

ناسفة بالجزيرة الوسطى بشارع الخليفة البافر بمدينة نصر وقاموا بتفجيرها فاحدث

االنفجار ضر ار بالسيارة المملوكة للمجنى عليه احمد محمد عبدالعبيم
واقعة استهداف قوات الشرطة بمحيط تامين ميدان مصطنى محمود بالمهندسين
من المتهم المتوفى العضاء
وفى اطار استهداف قوات الشرطة وبناء على تحري
وقيادات التنبيم ف د كلف المتهم بالل ابراهيم صبحى المتهمين عبدهللا السيد محمد وياسر

محمد احمد برصد قوات الشرطة المتمركزة بميدان مصطفى محمود بالمهندسين وصنع

المتهم بالل ابراهيم صبحى فرحات عبوة ناسفة تسلمها منه المتهمين عبدهللا السيد محمد

وياسر محمد احمد وثبتاها فى الليلة الساب ة على التنفيا بداخل لوحة اعالنات موجودة

بالجزيرة الوسطى بالميدان وترصدا فى صباح اليوم التالى لل وات اال ان ضبج العبوة

الناسفة حال دون تفجيرها 0
واقعة استهداف قوات الشرطة القائم على تنىيم الحالة المرورية بميدان الحصرى
وبناء على تحري المتهم المتوفى باستهداف قوات الشرطة واستباحة دمائهم ف د امد
المتهم بالل ابراهيم صبحى المتهم جمال زكى عبدالرحيم بعبوة ناسفة استخدمها فى

اغ ار

التنبيم وحال ذلك توجه والمتهم سعد عبدالرؤف سعد فى غضون شهر ابريل

لسنة  2014الى ميدان الحصرى بمدينة السادس من أكتوبر وبحوزتهم العبوة قاصدين
استهداف ايا من قوات الشرطة وتنفياا لهاا المخطج شاهد سيارة المجنى عليه الن يب
سمير رفاع مصطفى وقاما بلصق العبوة المتصلة بدائرة الفترونية اسفل السيارة وما ان
أمين السر

رئيس المحكمة

57

ظف ار به است ل سيارته حتى حاول المتهم جمال زكى عبدالرحيم تفجير العبوه وتواجد
المتهم سعد عبد الرؤوف سعد على مسرح الجريمة يشد من أزر بها ويراقب له الطريق

قاصدين من ذلك إزهاق روحه إال أنه قد خاب أثر الجريمة لسبب ال دخل إلرادتهما فيه
وهو حدوث عطل مفاج للدائرة االلفترونية.
واقعة استهداف ضباط القوات المسلحة.
وانه أسأتفماال لأاات الهأدف االسأور الخأاو بالجماعأة ف أد حأر

المأتهم المتأوفى

على أسأتهداف رجأال ال أوات المسألحة لجميأع المتهمأين وبنأاء عل أا لأك التحأري

توجهأا

عضوى الجماعأة المتهمأين جمأال زكأى عبأد الأرحيم وسأعد عبأد الأرؤوف سأعد إلأى منط أة
رمسأأيس وبحوزتهمأأا عبأأوة ناسأأفة تحصأأال عليهأأا مأأن المأأتهم بأأالل إبأراهيم صأأبحى فرحأأات
السأأتهداف آيأأا مأأن رجأأال ال أوات المسأألحة فأبص أ ار سأأيارة ماركأأة دايأأو ذات زجأأاج حاجأأب

للرؤية وبهأا ال بعأة الخاصأة بأالزى العسأكرى لرجأال ال أوات المسألحة فلصأق المأتهم جمأال
زكى عبد الرحيم العبوة الناسفة المأزودة بالصأق مغناطيسأى أسأفلها وترصأدا ل ائأدها حتأى
أستغلها وقام هو بمحاوله تفجير العبوة عن طريق االتصال الهأاتفى إال أن محاولتأه بأاءت

بالفشأأأل ونمأأأا إلأأأى علمأأأه مأأأن المواقأأأع اإلخباريأأأة ع أأأب ذلأأأك بضأأأبج العبأأأوة بمنط أأأة بأأأين

السرايات.

ولما كان المتهمين من األول وحتى الثامن عشر طب ا ألسمائهم بأمر اإلحالة األول

فأأى الأأدعوى قأأد حأأازوا وأحأأرزوا مفرقعأأات وم أواد فأأى حكأأم المفرقعأأات ثالثأأى بنتروتولأأوين

( )TNTثالثى االستيون ثالثى البروكسد  ،نترات االمونيوم الن يأه أ مفرقأع االنفأد وت ابأل
شأأديدة االنفجأأار وأجهزتهأأا وأدوات تسأأتخدم فأأى تفجيرها(لوحأأات الفترونيأأة  ،دوائأأر تفجيأأر

كهربائية  ،أجهزة تحكم من بعد متصلة بهواتف لتفجير) بدون ترخي

من الجهة اإلداريأة

المختصة وب صد أستعمالها فى نشا نجل باألمن والنبام العام والمساس بالوحدة الوطنية

والسالم االجتماعى.
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وقد حاز وآخر كال من المتهمأين المتأوفى وبأالل ابأراهيم وجمأال زكأى ومحمأد أحمأد

توفيق والسيد السيد عطا محمد موسى سالح نارى مششخن مسدس بدون ترخي

استعماله فى نشا يخل باألمن العام والمساس بالوحدة الوطنية.

كما حازوا وآحرزوا ذخائر مما تستخدم على السالح السابق دون ترخي

ب صأد

.

وقد قام المتهم (المتوفى والمتهمين بالل إبراهيم ومحمأد صأابر وياسأر محمأد أحمأد

ومحمود صأابر رمضأان وخالأد أحمأد سأامى كشأك ومحمأد عبأد الحلأق محمأد وربيأع عأادل

حسن عبدالحميد وعمر عبده عطيه عبدالدايم وأحمد محمد مدحت بتصنيع مفرقعات (قنابل

شديدة االنفجار) قبل الحصول على ترخي

.

وقد قام المتهم المتوفى وبالل إبراهيم ومحمد صابر رمضان ومحمود صابر رمضأان

وخالد أحمد كشك بإمأداد الجماعأة المأاكورة بمعونأات ماديأة وماليأة مأع علمهأم بمأا تأدعو

إليأأه هأأاه الجماعأأة بوسأأائلها اإلرهابيأأة لتح يأأق أهأأدافها بأأأن قأأدموا للجماعأأة سأأالح نأأارى
وذخائر ،قنابل شديدة االنفجار ،مأواد مفرقعأة وأدوات تسأتخدم فأى تصأنيعها ودوائأر تفجيأر

كهربائية وأجهزة تحكأم للتفجيأر عأن بعأد متصألة بأأجهزة هواتأف محمولأة واألمأوال الالزمأة

لشرائها واستئجار الم ار التنبيمية المستخدمة فى تصنيع العبوات الناسفة وإيأواء عناصأر

التنبيم على النحو الوارد باألسباب.

وقد ثبت معمليا أن ما ضبج من مواد مفرقعأه وفأى حكأم المفرقعأات والسأالح النأارى

صالحين لالستخدام.
واقعة استهداف قوات لشرطة المكلنة بتأمين دار القضاء.
لما كان ما أرتفبه المتهمين مأن وقأائع وجأرائم ت شأعر لهأا األبأدان ولأم يكثفأوا بأالك
ف أأام المتهمأأين اسأأالم شأأعبان شأأحاته سأأليمان وتأأاج الأأدين مأأؤنس محمأأد محمأأد حميأأده
ومجهولين من أعضاء التنبيم وآيان تفليفه من قائد التنبيم المتوفى بتولى مسئولية خليه

فى الجماعة كلفه وأعضائها برصد التمركز االمنى المكلف بتأمين البوابة الرئيسية لمحكمة
الن

واستهدافه بعبوة مفرقعه يتم تثبيتها اعلى السور الم ابل للباب آنف البيان واتخات

العبأأوة شأأكال مموهأأا كشأأكل الجأأزء العلأأوى للسأأور وبأأاات لونأأه ونفأأاذا لأأالك التفليأأف رصأأد
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وفردى خليته ذلك التمركز ثم تسلم العبوه المفرقعأه مأن ال يأادى المتأوفى ووضأعها وعضأو

خليته أعلى السور مستخدمين معأدن المعنأاطيس المأزود بأه العبأوة مسأتغلين غيبأه رجأال

الشرطة وفى اليوم التالى تمكن واحد عضوى خليته من رصأد تواجأد عأدد مأن الضأبا فأى

محيج العبوة فاتصل بالعبوة لتفجيرها إال أن عطال ط أر بها حال دون تفجيرهأا وتمكأن الح أا

وأحد عضوى خليته من نزع العبوة وتوجه بهأا إلأى ال يأادى المتأوفى الأاى تأولى أصأالحها
وإعادها له.

وع ب ذلك أعاد وضعها وأحد عضوى خليته باات المكأان وفأى اليأوم التأالى تأرب

وعضأأوى خليتأأه ل أأدوم ال أوات ومأأا أن تواجأأدوا فأأى المأأدى االنفجأأارى ال اتأأل للعبأأوه حتأأى

أست ل وعضوى خليته أحدى الحافالت المارة بشارع رمسيس وفجرو العبوة بان أتصأل بهأا

هاتفيا قاصدين من ذلك قتل قوات الشأرطة المتواجأدة بمحيطهأا  ،وقأد أسأفر االنفجأار عأن

قتل محمد عادل احمد محمد وأحمد سعيد فوزى والشروع فى قتل عدد من ال أوات الشأرطية
وكأأاا م أواطنين مأأن تصأأادف وجأأوده ومأأروره بالمكأأان فأحأأدثوا بهأأم اإلصأأابات الموصأأوفة

بالت ارير الطبية المرف ة.

وقأأد أسأأفر هأأاا االنفجأأار عأأن تخريأأب األمأأالك العامأأة المخصصأأة لمصأأالح حكوميأأة

بمحأأيج دار ال ضأأاء العأأالى وضأأربوا السأأور الحديأأدى وأحأأد النوافأأا الزجاجيأأة لأأدار ال ضأأاء

العالى والسيارات المملوكة لمحكمة الن

 ...كما أتلفوا أمواال من ولة بأأن أتلفأوا السأيارات

المبينة بالتح ي ات والمملوكة للمجنى عليهم المبين أسمائهم بالتح ي ات.
واقعة أستهداف قسم شرطة الطالبية
وفى أطار التفليفات الصأادرة مأن المأتهم المتأوفى باسأتهداف قأوات الشأرطة ف أد ثأم

تفليف المتهم محمد عادل عبد الحميد حسن برصد محيج قسم شرطة الطالبية ونفاذا لأالك
التفليأأف تأأم رصأأد أمأأاكن تواجأأد ال أوات الشأأرطية بمحأأيج ال سأأم وأعأأدادهم وأمأأد أعضأأاء

التنبأأيم بتلأأك المعلومأأات وحأأال ذلأأك قأأام المأأتهم أسأأالم شأأعبان شأأحاته سأأليمان وآخأأرون

مجهولون من أعضاء التنبيم باستفمال عملية الرصأد وع أب ذلأك الت أوا بأالمتهم المتأوفى
الاى كان بحوزته عبوة مفرقعه أسطوانيه الشكل بداخل كيس بالستيكى اسود وأعلمهم بأن
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العبوة مصممة للتفجير بمجرد محاولة أبطأال مفعولهأا وحأال ذلأك توجهأوا رف تأه ووضأعوها

خلف احدى السيارات المتوقفأة أمأام محطأة الوقأود المالصأ ة لأديوان قسأم شأرطه الطالبيأة

قاصدين قتل من يشرع فى تففيكها من خبراء المفرقعات.

وقأأد تبأأع عأأن تلأأك الواقعأأة وحأأال علأأم قأوات الشأأرطة بتواجأأد تلأأك العبأأوة وحأأال قيأأام

الشهيد ن يب شرطة بإدارة المفرقعات ضياء فتحى فتأوح بتففيأك العبأوة فأأدى أنفجارهأا إلأى
قتله متاث ار به أصابه الموصوفة بت رير الطب الشرعى.

وقد شرعوا فى قتل ال وات الشرطية المكلفة بتأمين محيج قسم شرطه الطالبيأه ومأن

يتصأأأادف تواجأأأده مأأأن المأأأواطنين بأأأاات الطري أأأة سأأأالفة البيأأأان فأحأأأدثوا بهأأأم اإلصأأأابات

الموصوفة بالت ارير الطبية.
واقعه أستهداف قوات الشرطة المكلنة بتأمين سنار الكنغو
وفأأى ذات اإلطأأار االسأأور لهأأاه الجماعأأة تمكأأن المتهمأأين محمأأد عأأادل عبأأد الحميأأد

حسن وأبو بكر أحمد رمضان حال كونأه حأدث والمأتهم محمأد حسأن عأز الأدين محمأد مأن
رصد تمركزات إلفراد الشرطة أمام سفارة الفنغو قام برصدها المتهم محمد عادل عبد الحميد
ووفل على أوقات تواجدها واعأد السأتهدافهم سأالحين نأاريين أحأدهما عيأار  9مأم ماركأة

حلوان واالخر عيار  7.5مم ووضع مخططا للتنفيا بان أتفق مع المتهمين أبأو بكأر أحمأد
رمضان ومحمد حسن عز الدين وأسند لألخير قيادة الدراجة النارية وانتبارهما بأال رب مأن

مكأأان الواقعأأة لتأأأمين هروبهمأأا وبتأأاريا  2015/3/24توجه أوا جميعأأا مسأأت لين الدراجأأة
النارية صوب سفارة الفونغو وترجل والمتهم أبو بكر أحمد رمضان وأنتبرهما المتهم محمأد

حسن عز الدين بال رب من السفارة.

حيث أشأهر المأتهم محمأد عأادل عبدالحميأد سأالحا ناريأا  9مأم ماركأة حلأوان تجأاه

المجند المتمركز أمام السفارة المجنى عليأه أيمأن سأيد سأالم مطل أا عيأارين نأاريين صأوبه

قاصدا من ذلك قتلأه فاحأدث بأه اإلصأابات الموصأوفة بت ريأر الصأفة التشأريحية التأى أدت

إلى وفاته فأسرع المجنأد االخأر علأى ربيأع السأيد أحمأد صأوب المأتهم محأاوال اإلمسأاك بأه

فعاجله بعيار نارى أست ر بيده اليسأرى قاصأدا قتلأه وحأال محاولأة المتهمأين الهأرب قاومأه
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المجنى عليه األول قبل وفاته فس ج السالح المستخدم فأى ارتفأاب الواقعأة وع أب ذلأك تأم

ضبطهما وتمكن المتهم محمد حسن عز الدين من الفرار.
واقعه استهداف قوات الشرطة المكلنة بتأمين قسم شرطة عين شمس
وأسأأتفماال للعمليأأات العدائيأأة ضأأد قأوات الشأأرطة ف أأد ع أأد العأأزم وبأأين النيأأة المأأتهم

المتأأوفى والمأأتهم أسأأالم شأأعبان شأأحاته سأأليمان وآخأأرين مجهأأولين مأأن أعضأأاء الجماعأأة
على قتل قوات الشرطة المكلفة بتأأمين قسأم شأرطة عأين شأمس وتمكنأوا مأن رصأدها وتأم

اسأأتهدافها بعبأأوة ناسأأفة ثأأم زرعهأأا بالمكأأان الأأاى أي نأوا سأألفا تواجأأد ال أوات بأأال رب منهأأا
وقاموا بتفجيرها فأحدثوا بال وات اإلصابات الموصوفة بالت أارير الطبيأة وخأاب أثأر الجريمأة

لسبب ال دخل إلرادتهم فيه وهو تداركهم بالعالج.

وقد ننأتة عأن ذلأك االنفجأار تخريأب بأأمالك عامأة وهأى سأيارات الشأرطة المملوكأة

لوزارة الداخلية.
واقعة استهداف قوات الشرطة المكلنة بتأمين دار القضاء العالى.
وأسأأتفماال لهأأاه العمليأأات االرهابيأأه ضأأد قأوات الشأأرطة ف أأد ع أأد العأأزم وبيأأت النيأأة
المأأتهم محمأأد أحمأأد عبأأدالعليم محمأأد والمأأتهم المتأأوفى علأأى قتأأل قأوات الشأأرطة المتمركأأزة
بمحيج مبنى دار ال ضاء العالى ف اما برصدها ووضعا عبأوة ناسأفة بجأوار المكأان المعتأاد

لتمركأأز ال أوات مخفيأأا أياهأأا داخأأل قالأأب طأأوب وأع أأب ذلأأك ترصأأهما للمجنأأى علأأيهم بأأأن

اسأأت ال حافلأأه ن أأل عأأام مأأارة مأأن أمأأام التمركأأز الشأأرطى آنأأف البيأأان حتأأى فجأأر المأأتهم
المتوفى العبوة عن بعد باالتصال بها هاتفيا قاصدين قتأل ال أوات الشأرطية فأنجم عأن ذلأك
الشروع فأى قتأل المجنأى علأيهم مأن قأوات الشأرطة المتمركأزين بمحأيج دار ال ضأاء وتتبأع

عأأن ذلأأأك اإلتأأأالف العمأأأدى بالسأأيارة المملوكأأأة للمجنأأأى عليأأأه محمأأد مجأأأدى محمأأأد عبأأأد

الم صود.

واقعة استهداف قوات الشرطة المكلنة بتأمين محيط جامعة القاهر
وتنفياا لمخطج الجماعة االرهابيه وأستهدافا ل تل قوات الشرطة ف د ع د العزم وبين

النية المتهم المتوفى والمتهم محمد أحمد عبد العليم ونفاذا لالك قاما برصأد قأوات الشأرطة

المتمركزة أمام جامعة ال اهرة وقاما با أستهدافها بعبوة ناسفه ثم وضعها سلفا بجوار غرفه
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الغأأاز أمأأام البأأاب الرئيسأأى لجامعأأه ال أأاهرة فأأى ذات المكأأان المعتأأاد لتمركأأز قأوات الشأأرطة

ع ب إخفائها داخل قالب طوب تالفيا لفشأفها وترصأدا للمجنأى علأيهم حيأث اسأت ال حافلأة
ن أأل عأأام مأأارة مأأن أمأأام التمركأأز األمنأأى وقأأام المأأتهم المتأأوفى بتفجيأأر العبأأوة عأأن بعأأد

باالتصأأال بهأأا هاتفيأأا فأحأأدثوا االنفجأأار قاصأأدين مأأن ذلأأك إزهأأاق أرواح المجنأأى علأأيهم

فأحدثوا بهم اإلصابات الموصوفة بالت ارير الطبية.
واقعة استهداف قوات الشرطة بمحيط جامعة حلوان و لية طب األسنان القصر العينى
وفى سبيل استهداف قوات الشرطة ل تلهم كهدف من أهداف جماعه أجناد مصر وبتفليف
من ال يادح المتوفى قأام المأتهم محمأد احمأد عبأد العلأيم والمأتهم جهأاد ياسأر السأيد بع أد

العأأزم والنيأأة علأأى قتأأل ق أوات الشأأرطة المتمركأأزة امأأام جامعأأه حل أوان وكليأأة طأأب األسأأنان
ال صر العيني قاما برصأدهما لعأدة فتأرات وع أب ذلأك قأام المأتهم المتأوفى بإمأدادهم بعبأوة

ناسفه وقاموا بوضعها ع ب إخفائها داخل قالب طوب تالفيا لفشفها أمام جامعه حلوان في
ذات المكان المعتاد لتمركز ال وات وفى تاريا الحق است ل المتهم محمأد احمأد عبأد العلأيم

والمتهم جهاد ياسر السيد حافلة ن ل جماعي مأارة مأن أمأام التمركأز حتأى قأام بتفجيرهأا –
العبوه عن بعد االتصال بها هاتفيا قاصدين قتل قوات الشرطة مما أدى إلى إصابة المجني

عليهم باإلصابات الموصوفة بالت ارير الطبية المرف ة 0

وقأأد توجأأه المأأتهم محمأأد أحمأأد عبأأد العلأأيم المأأتهم جهأأاد ياسأأر السأأيد لرصأأد مكأأان

تمركز قوات الشرطة أمام كلية طلب أسنان ال صر العينأي وع أب ذلأك قأام المأتهم المتأوفى

وجهاد ياسر السيد بوضع عبوه ع ب إخفائها في قالب طأوب أمأام الفليأة فأي ذات المكأان

المعتأأاد لتمركأأز قأوات الشأأرطة وبتأأاريا الحأأق توجأأه والمأأتهم المتأأوفى والمأأتهم جهأأاد ياسأر
السيد مست لين حافلة ن ل عأام مأارة مأن أمأام التمركأز االمنأى ومأا أن أبصأروهم حتأى قأام
المتهم جهاد ياسر السيد بتفجير العبوة عن بعد باالتصال بها هاتفيا قاصدين من ذلك قتل

قوات الشركة فأحدثوا بال وات اإلصابات الموصوفة بالت ارير الطبية المرف ة 0
واقعة استهداف قوات الشرطة المكلنة بتأمين محيط جامعه عين شمس 0

أمين السر

رئيس المحكمة

63

واسأأتفماال للعمليأأات العدائيأأة ل أوات الشأأرطة ف أأد ع أأد العأأزم وبيأأت النيأأة المتهمأأين

المتوفى وإسالم شعبان شحاتة سليمان وحسين حسن عز الدين وأعأدوا لأالك عبأوة ناسأفه

قد أعدها ال يادة المتوفى وقاما المتهمأين إسأالم شأعبان شأحاتة وحسأين حسأن عأز الأدين

برصد التمركز االمنى بمحيج جامعه عين شمس – وتوجهوا جميعا إلى محيج المكأان انأف
البيان وقاموا بزرع العبوة الناسفة بمحيطه وتوجيه موجاتها االنتحاريه إلأى المكأان المعتأاد

لتمركأأز ق أوات الشأأرطة وتربص أوا منتبأأرين قأأدوم تلأأك ال أوات إال انأأه تأأم ضأأبج العبأأوة ف أأام
المتهم المتوفى بتفجيرها من بعد باالتصأال بهأا هاتفيأا أثنأاء محاولأة قأوات الشأرطة أبطأال

مفعولهأأا فأحأأدثوا االنفجأأار قاصأأدين مأأن ذلأأك إزهأأاق أرواح المجنأأي علأأيهم فأحأأدثوا بهأأم

اإلصابات الموصوفة بالت ارير الطبية المرف ة 0
واقعه استهداف قوات الشرطة المتمر زين بممر بهلر 0
واستفماال لعملياتهم الخسيسة ع دوا العأزم وبيتأوا النيأة لت أل قأوات الشأرطة المكلفأة
بتأأامين ممأأر بهلأأر بنأأاء علأأى تفليأأف مأأن المأأتهم المتأأوفى ونفأأاذا لأأالك قأأام المأأتهم إسأأالم

شأأعبان شأأحاتة وآخأأرون مجهولأأون مأأن أعضأأاء التنبأأيم برصأأد تلأأك ال أوات وأع أأب ذلأأك
وضعهم عبوة نفرقعه أمدهم بها المتهم المتوفى أسفل احد األعمأدة الفائنأة بأالممر بأال رب
من المكان المعتأاد بتواجأد قأوات الشأرطة وفأى اليأوم التأالي قأام المأتهم المتأوفى باالتصأال

الفترونيا بالعبوة عن طريق الهاتف المحمول مما أدى إلى انفجارها قاصأدين مأن ذلأك قتأل
قوات الشرطة ومن يتصادف تواجأده مأن المأواطنين وقأد خأاب اثأر الجريمأة لسأبب ال دخأل
إلرادتهم فيه وهو نجاه المجني عليهم من الموجه االنفجارية وعأدم تمركأز ال أوات فأي ذلأك

التوقيت 0

واقعه استهداف قوات الشرطة بسينما رادو بي س بالهر 0
واستفماال لدائرة السوء وما زينه الشيطان ألجناده وبناء على التفليفات الصادرة مأن

المتهم المتوفى لفل من المتهمين إسالم شعبان وحسأين حسأن عأز برصأد التمركأز االمنأى
الفائن بمحيج سينما رادو بيس وذلك باستهداف تلك ال وات وقتلها ف د ع أدوا العأزم وبيتأوا
النية على ذلك األمر وقاموا برصد تلك ال وات لمدة أسبوعين للوقوف على محيج ومواقيأت
أمين السر

رئيس المحكمة

64

تمركزهم وعددهم وحال ذلك أمدهم المتهم المتوفى بعبوة ناسفة قاموا بوضعها أسفل إحأدى

األشجار صوب مكان تمركز ال وات إال أن ضبطها حال دون تفجيرها األمر الأاح نأتة عنأه

الشروع في قتل تلك ال وات وتعري حياة وأموال الغير للخطر 0
واقعه استهداف قوات الشرطة المكلنة بتامين قسم الهر 0
اسأأتفماال لنزيأأل باطأأل قأأام المأأتهم المتأأوفى والمأأتهم إسأأالم شأأعبان شأأحاتة وآخأأرين
مجهولين بع د العزم وبيتوا النية وترصدوا السأتهداف قأوات الشأرطة ل أتلهم الفائنأة بمحأيج

مستشفى الهرم – ونفاذا لالك كلف المتهم المتأوفي المأتهم إسأالم شأعبان شأحاتة وآخأرين
مجهولين من أعضأاء التنبأيم برصأد تلأك ال أوات  ،وحأال ذلأك قأام المتأوفى وأخأر مجهأول
بزرع عبوة ناسفة وتعلي ها على شجرة يجلس أسفلها ال وات المستهدفة حال تامين المتهم

إسالم للطريق  ،وفى اليوم الثاني توجهوا جميعا متربصين ل دوم ال وات إال أن ضبج العبوة

حال دون إتمام جريمتهم 0

واقعه استهداف قوات الشرطة المكلنة بتامين محيط مجلس الوزراء 0

ونفاذا لمسلسل الدماء – ف د بيتوا النية وع دوا العزم على اسأتهداف قأوات الشأرطة

المكلفة بتامين مجلس الوزراء – ف د كلف المتهم المتوفى – المتهم إسالم شأعبان شأحاتة
وأخر مجهول برصد تمركز تلأك ال أوات  ،وع أب ذلأك أمأدهم بعبأوة ناسأفه توجأه المتهمأين
بهأأا لوضأأعها بأأال رب مأأن تمركأأز ال أوات ل أأتلهم  ،إال أن تأأم ضأأبج المأأتهم إسأأالم شأأعبان

شحاتة  ،والعبوه الناسفة وتمكن المجهول من الفرار  ،مما خاب معه اثر الجريمة 0
واقعه استهداف مستقلى أتوبيس هيئة النقل العا رقم س – أ 1670 /
ونفأأاذا لهأأاا المسلسأأل ف أأد شأأرع المأأتهم سأأامح عبأأد الحلأأيم ديأأاب حسأأن فأأي قتأأل
مسأأت لى حافلأأة الن أأل العأأام سأأالف البيأأان إذ قأأام باالشأأتراك فأأي تلأأك الواقعأأة مأأع المأأتهم

المتوفى والمتهمون بالل إبراهيم صبحي ومحمد صابر رمضان ومحمود صابر رمضان بان
توجه أوا جميعأأا إلأأى المكأأان المحأأدد وقأأاموا بوضأأع عبأأوة ناسأأفه ب صأأد اسأأتهداف إحأأدى
السيارات الشرطية وحال قيامهم بتفجير العبوة حال مأرور حافلأة الن أل العأام ممأا أدى إلأى

انفجارها بها فأحأدثوا بأالمجني علأيهم اإلصأابات الموصأوفة بالت أارير الطبيأة قاصأدين مأن
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حيأأاة وأم أوال الغيأأر

ذلأأك قأأتلهم ونأأتة عأأن ذلأأك تخريأأب حافلأأة الن أأل العأأام عمأأدا وتعأأري

للخطر 0

واقعه سرقه باإل راه للمجني عليه يوسف حنا عبيد 0
وبحثا مأن أعضأاء الجماعأة المصأدر للتمويأل المأادح للتنبأيم واسأتهدافا السأتحالل

أموال الديانة المسيحية قام المتهم محمد عادل عبد الحميد حسن بوضع مخطج الستهداف
الصأأيدلية المملوكأأة للمجنأأي عليأأه يوسأأف حنأأا عبيأأد واعأأد لأأالك سأأالحين نأأاريين احأأدهما
طبنجة حلوان واتفق مع كال من المتهمين محمد حسن عز الدين وحسين حسن عز الأدين

على الواقعة قاموا باست ال ل دراجة بخارية ب يادة المتهم محمد حسن عز الدين حأال إحأراز
باقي المتهمأين كأال منهمأا سأالحا ناريأا وحأال الوصأول لمكأان الواقعأة لأيال دلفأا المتهمأين

محمد عادل عبد الحميد وحسأين حسأن عزالأدين الصأيدلية وأشأهروا أسألحتهما الناريأة فأي
مواجهه المجني عليه وتمكنوا من االستيالء على المبالل الن دية وبع

األدوية وذلك يشل

م اومأأة وإرادة المجنأأي عليأأه بتلأأك الوسأأيلة ال سأأرية حأأال تواجأأد المأأتهم محمأأد حسأأن عأأز

الدين على مسرح الجريمة للشد من أزر باقي المتهمين 0

واقعه استهداف الصيدلية المملو ة للمجني عليه أيمن حليم حكيم 0

وبأأاات الوسأأيلة والتخطأأيج واإلعأأداد للحصأأول علأأى التمويأأل للواقعأأة سأأالفة البيأأان

تمكن أوا ع أأب مأأرور بضأأعه أيأأام مأأن سأأرقه الصأأيدلية واالسأأتيالء علأأى الهأأاتف المحمأأول

الخاو بالمجني عليه 0
واقعه استهداف قوات الشر ة بميدان األلف مسكن
انه نفاذا ألغ ار الجماعة قد شارك المتهم تاج الدين مأؤنس محمأد محمأد صأميدة

وآخأأرون مجهولأأون باسأأتهداف تمركأأز ال أوات األمنيأأة بأأال رب مأأن ميأأدان األلأأف مسأأكن
بمنط أأة النزهأأة بأأان ع أأدوا العأأزة وبيتأوا النيأأة علأأى قأأتلهم واعأأدوا لأأالك عبأأوة ناسأأفه قأأاموا
بزرعها أسفل إحدى السيارات المعطلة وال ريبة من التمركز وقاموا بتفجيرها مما أسأفر عأن

الشروع في قتل المجنى عليهم وقد اشترك في جناية إتالف مسجد الصفا في األلف مسكن
المعدل إلقامة شعائر الدولة اإلسالمية وكاا اإلتالف المدى ألموال الغفير وقد اشترك أيضأا
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بطريأأأق االتفأأأاق والمسأأأاعدة مأأأع ال يأأأادة المتأأأوفى همأأأام علأأأى شأأأرح – أغأأأ ار

وأسأأأاليب

بالل اء المفتوح الاح تم بثه على موقع التواصل االجتماعى تضمن ففر وأغأ ار

وأسأاليب

الجماعة والتأصيل الشرعي لها بان أنا له قائدا لتنبيم المتوفى مراجعه وتدقيق مأا سأمى

الجماعأأة واألسأأانيد الشأأرعية لتلأأك األغأ ار
تأصال لففرها بتدارسه بين أعضائها 0

واعأأد المأأنهة الففأأرح للجماعأأة الأأاح يتضأأمن

وحيث أن الدعوى على النحو السالف البيان قد است ام الدليل على صحتها وثبوتهأا

في حق المتهمين وذلك مما شهد به بالتح ي ات كأال مأن الم أدم عأالء الأدين محمأد احمأد

والن يب محمأود شأوقي محمأد سأعد والم أدم هيأثم محمأد محمأد علأى والرائأد مصأطفى عبأد
العبيم معبد والرائد حسين احمد عبده حسين والرائد محمأد أيمأن عبأد الأرحيم والرائأد عأادل
محمد يحيأى والرائأد حسأن حسأنين الصأبان والعميأد عأادل عبأد هللا هيكأل والع يأد مصأطفى

البكأأرى حميأأدة والم أأدم حأأازم صأأالح عبأأد ال أأادر العراقأأي والن يأأب عأأادل طلبأأه عبأأد العأأال

والمالزم أول جمال محمد احمد بديوى واألمين محمد محمد عبد الم صود الجيار والمساعد
أول حمأأدح حلمأأي النأأاب

والع يأأد ياسأأر فأأاروق فتحأأي عبأأد المجيأد والرائأأد احمأأد إبأراهيم

الدسوقي والم دم أسأامه محمأد كمأال نجيأب والن يأب احمأد مجأدح زكأى  0والمجنأد سأامح

سعد سالمة حسن والمجند احمد خلف خضيرى والمجند محمد صالح ربيأع والمجنأد سأامح
إبراهيم السيد والمجند رضا محمود محمد ضيف والمجند محمد رجب السيد مشرف واألمين

رفأأاعي عبأأد هللا مرسأأى والطالبأأة هنأأد محمأأد حنفأأي حسأأن والعميأأد يحيأأى عبأأد هللا سأأليمان
أباظأأة والن يأأب شأأريل عأأادل عبأأد الصأأمد والم أأدم جمأأال ادم سأأيد صأأليب والمجنأأد محمأأود

خيأأرح جأأاب هللا والمجنأأد محمأأود السأأيد عبأأد السأأالم والضأأابج رأفأأت عبأأد ال أأادر الحل أواني
واألمين احمد يونس خليل والمجند احمد خميس رضوان وفرد األمن مصطفى محمأود سأالم

والن يأأب ناصأأر عبأأد ال أأادر إبأراهيم والمجنأأد إبأراهيم محمأأد السأأيد والمجنأأد مصأأطفى جمأأال
شأأعبان والمجنأأد هشأأام محمأأود فتحأأي عليأأوة وعمأأاد جأأامع رش أوان ومصأأطفى احمأأد جأأامع

واحمد فتحي عبد المحسن ومصطفى محمد محمود ضابج شركة والع يد جمال السيد راغب
واألمين محمد قرني عويس والمجند عبد هللا شأريل رمضأان والمجنأد حمأاده محمأد حجأاج
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والمجند احمد رضا احمد والمجند أسامة عبد الناصر سيد والمجند مصأطفى محمأد علأوانى

والمجنأأد محمأأد احمأأد بأأدوى وعفيفأأى علأأى زيأأنهم والرائأأد معتأأز مالأأك محمأأد نجيأأب والرقيأأب
عاصم محمد على العو والضابج احمد عبد الفتأاح أبأو جبأه وكأريم عبأدالنبى السأيد واحمأد

جمال عبد الجليأل واحمأد الأوردانى رشأوان والرقيأب سأيد سأيد عبأدالمعطى والشأرطى عأادل
يوسأأف محمأأود والمجنأأد مصأأطفى نأأاجح توفيأأق والرائأأد مصأأطفى محمأأود مبأأروك والضأأابج

فأأاروق سأأامى محمأأود والضأأابج محمأأود حسأأن غأأالم والرقيأأب هأأانى محمأأد عمأأر والشأأرطة
سامى إبراهيم أبو سنه والمنأدوب يوسأف علأى إبأراهيم حمأدان والمجنأد نصأار عبأده احمأد

حسان والمجند إسماعيل سعداوى بسيونى والمجند محمد رضأا عبأد الحميأد جمعأه والعميأد
اشأأرف فأأاروق حسأأن والرقيأأب محمأأد حامأأد عأأامر والمجنأأد عبأأدالعاطى عبأأد الأأرحيم حأأاف

ومحمد إبأراهيم فهمأى والرائأد احمأد خليأل أمأين واألمأين محمأود علأى احمأد واألمأين ماجأد

عجأايبى صأليب والم أدم احمأد عبأدالعليم الوتيأدى والرائأد محمأد ثأروت مرسأى والرائأد كأأريم
احمد الحملى والن يب إسالم أحمد بيأومى أحمأد والرقيأب أشأرف صأالح عبأد الحميأد قنأديل
والمجند سعيد جمال عبأد العزيأز وعأادل عبأد الفتأاح متأولى منتصأر ومحمأد جأالل عبدربأه

حسن ومحمد يحيى أحمد هريدى وجمال صالح عبدالباقى حسأن وأسأالم جمأال عبدالحميأد
والضأأابج أحمأأد عأأزت الص أواف ومنأأى أحمأأد محمأأد حسأأن ووصأأال انأأس محمأأود شأأعبان

وعطيات محمد عبدالرحيم وأمين محمد أمين رفأاعى وأحمأد فأاروق عبأد هللا عبأدهللا ضأابج

شرطة والن يب حسن على هأانى حسأن واسأالم فأوزى عبأد الحفأي وأحمأد محمأد إسأماعيل

والرقيب مصطفى عرفه عفيفى وأحمد محمد عبد العبيم والضابج مجدى عبد الحليم يمأانى

والضابج هشام عبدالعزيز أبراهيم وتامر ابراهيم الشحات وعادل احمد حسأن وفأوزى عصأام
محمود وسمير رفأاعى مصأطفى والن يأب محمأد مسأعد شأوقى وعبأد هللا حنفأى عبأد العزيأز

ومحمأأد محمأأد صأأالح وأحمأأد حسأأن محمأد ومحمأأود أبأأو العأأال محمأأد ونعمأأات أبأأو السأأعود
أبوزيد وعبير محمود على وجمال زكريا حسين وزكريا سعيد زكريا وصالح الأدين إسأماعيل

سأأعيد ونشأأوى زيأأنهم عبدالم صأأود وعأأال سأأمير عبأأدالهادى وأحمأأد توتأأو أحمأأد  ،والضأأابج
تامر عصام محمود  ،والضابج محمود احمد محمد  ،والضابج سأامح محمأد فأؤاد والضأابج
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محمأأود شأأوقى محمأأد  ،والضأأابج أحمأأد أمأأين أبأأو العأأزم  ،والضأأابج أيهأأاب أحمأأد فأأوزى ،

والضابج حاتم عفيفى عبد الباسج  ،والضابج كريم يسرى عبدالمنعم ،والضأابج أحمأد قأدرى
رضوان  ،والعريل سمير عز الدين على عبأد المجيأد محمأود السأيد جأابر  ،والمجنأد أميأر

ن أوار ثابأأت  ،والرقيأأب عبأأد الأأرحيم عبدالمعتمأأد محمأأود  ،وأحمأأد محمأأد ذكأأى  ،تأأامر بركأأه
محروس وأمل أحمد مسلم  ،المساعد رجب السيد محمد  ،والضابج أحمأد إبأراهيم المليجأى

 ،اسامه محمد سليمان  ،أحمد محمد خطاب  ،مبروك أحمد راضى  ،ابراهيم محمد أحمأد ،

سعد ثروت سعد  ،وعلى ربيع السيد عمرو سالح عبد الرحمن  ،ابراهيم مصطفى إسماعيل
 ،محمد نصر عبد هللا  ،اسالم خالد حنفى  ،محمد أحمد عبد الحميأد  ،اسأامه سأيد محمأد

 ،احمد محمود عبد الخالق  ،الضابج كريم على ابراهيم  ،الضابج أحمأد عبأد الحأى مهأدى

 ،المجند ربيع عبد العبيم محمد  ،والمجندين  ،بدوى عطيطو حنفأى  ،ابأراهيم محمأد عبأد

المالك  ،حجازى رمضان أحمد  ،على سعد ابراهيم  ،أحمد محمود كامل محمد محمأد جأابر
 ،كامل صأالح عبدالم صأود والضأابج هشأام عبدالسأميع محمأد وعلأى محمأد علأى وحسأام

ابراهيم أحمد ومحمود السيد على وابو ال اسم مصطفى محمد ومحمد محمود محمأد وأحمأد

شأأعبان سأأندى واحم أد حمأأدى أمأأين ومصأأطفى محمأأود عأأالء الأأدين واسأأالم حأأازم كيالنأأى
ومحمد مجدى محمد والضأابج ضأياء الأدين محمأد عبدالسأتار والضأابج عأادل احمأد أحمأد

والمجند محمد بيومى السيد والمجند محمود صأبرى محمأود والمنأدوب محمأود عبأد الحميأد
محمد والضابج جمال الدين حمدى مسأعد وفوزيأة قرنأى عبأدالتواب ومحمأد حسأنى شأمردل
ورامأأى عبأأد الجأواد علأأى والضأأابج ابأراهيم محمأأد اب أراهيم والضأأابج تأأامر عبأأدالمنعم الغنأأام

والضأأابج محمأأد طلعأأت عبأأدهللا والضأأابج كأأريم عمأأاد الأأدين عبأأد الأأرحمن واالمأأين محمأأود
سامى محمود والضابج أمجد محمأد إبأراهيم والضأابج علأى زيأنهم زكأى وعأادل عبأد الفتأاح

متولى ومحمد جالل عبدربه ومحمأد يحيأى أحمأد وجمأال صأالح عبأد البأاقى واسأالم جمأال
عبأأد الحميأأد والضأأابج خالأأد كمأأال محمأأود وحمأأدى عبأأدالخالق إبأراهيم والسأأيد علأأى حسأأن

ومحمأأأود عبأأأد الأأأرحمن ابأأأراهيم محمأأأد ضأأأابج والرقيأأأب المنصأأأف محمأأأد شأأأريل والمأأأالزم

مصطفى محمد سمير والرقيب حماده السيد خفاجى والمجند محمد سيد فؤاد والم دم حماده
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عبدالحميد قرنى وهشام محممد شعرواى وابراهيم محمأد ابأراهيم حسأن ومحمأد عبأد العزيأز
حسن وأحمد عبد النبأى محمأد أحمأد واحمأد محمأد ابأراهيم علأى والع يأد حسأام حسأن عبأد
الفتاح والع يد ابراهيم حسأين إبأراهيم والضأابج سأامح عبأد الحميأد ادريأس ومحمأود عطيأة
مهنى والضابج عالء حمدى محمد والرائد مصطفى عبد الغفار عفيفى وأيمأن حلأيم غبريأال

ويوسأأف حنأأا عبيأأد حربأأى والضأأابج عأأالء محمأأد شأأفيق والمجنأأد عصأأام إب أراهيم حسأأانين
والمجند اشرف المحمدى البغدادى والمجند علأى محمأد علأى المتأولى وسأحر حسأن خليفأه

وإيهاب جورج مهنى وياسر قرشى حسانين وعصام عبدالمنعم الفار.

وكاا ما ثبأت مأن اقأ اررات المتهمأين بالتح ي أات ومالحبأات النيابأة العامأة والت أارير

الطبية والشرعية والت ارير الفنية والمعاينات حسبما سيرد تباعا.

وقد شهد عالء الدين محمد أحمد م دم شرطة ب طاع األمن الوطنى

بأأورود معلومأأات أكأأدتها تحرياتأأه السأأرية مفادهأأا قيأأام المأأتهم األول  /همأأام محمأأد
أحمأأد عطيأأة بتأسأأيس جماعأأة إرهابيأأه أطلأأق عليهأأا جماعأأة أجنأأاد مصأأر تعتنأأق األففأأار
التففيريأأة ال ائمأأة علأأى تففيأأر الحأأاكم ومعاونيأأه وتتأأولى تنفيأأا أعمأأال عدائيأأة ضأأد أف أراد

ومنشأت ال وات المسلحة والشرطة والسفن العابرة بالمجرى المالحى ال ناة السأويس وأبنأاء
الديانة المسيحية ودور العبأادة الخاصأة بهأم واسأتحالل أمأوالهم وممتلفأاتهم والتأأثير علأى

م ومأأات الدولأأة االقتصأأادية واالجتماعيأأة واإلض أرار بالوحأأدة الوطنيأأة والسأأالم االجتمأأاعى
بهدف إس ا الدولة المصرية وان تنبيم أجناد مصر ضم من بأين أعضأائه المتهمأين مأن

الثانى حتى التاسع عشر وأنهم جميعا يعتن ون ذات األففار التففيريأة آنفأة البيأان .وبلوغأا
ألهأأداف التنبأأيم اضأأطلع المأأتهم األول بإعأأداد برنأأامة قأأائم علأأى محأأاور ففريأأة وعسأأكرية
وحركيأة تمثلأأت فأى ع أأد ل أاءات تنبيميأأة للمتهمأأين أعضأاء التنبأأيم عبأر مواقأأع التواصأأل

االجتماعى تجنبا للرصأد األمنأى يأتم خاللهأا تأدارس األففأار الجهاديأة والتففيريأة وإمأدادهم
بمطبوعأأات وكتأأب تأأدعم تلأأك األففأأار وإعأأدادهم عسأأكريا بتأأدريبهم علأأى تصأأنيع المتفجأرات
واستخدام األسلحة النارية  ،وأساليب كشف المراقبة األمنية والتخفى ورفع المنش ت واتخاذ
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أعضاء الجماعة ألسماء حركية والتسمى بهأا فيمأا بيأنهم وتغييأر أرقأام هأواتفهم المحمولأة

بصفة مستمرة.

وأنأأه بلوغأأا ألهأأداف وغايأأات التنبأأيم اسأأتعان المأأتهم األول بأأالمتهم الثأأانى  /بأأالل

إبراهيم صبحى فرحات وكلفأه بالمسأئولية علأى تنفيأا العمليأات العدائيأة ضأد قأوات الجأيث

والشرطة وإمداد أعضاء التنبأيم بأالعبوات الناسأفة والمتفجأرات وعهأد إلأى المأتهم الثالأث /
محمأأد صأأابر رمضأأان نصأأر بالمسأأئولية األمنيأأة للتنبأأيم حيأأث يتأأولى ع أأد دورات أمنيأأة

ألعضأأاء التنبأأيم تجنبأأا للرصأأد المنأأى وعهأأد إلأأى المأأتهم العاشأأر  /سأأمير إبأأراهيم سأأعد
والحأأادى عشأأر  /حسأأام علأأى فرغلأأى بمسأأئولية اسأأت طاب أعضأأاء ج أدد للتنبأأيم وتحديأأد
األهأأداف المزمأأع اسأأتهدافها وتأأأمين العناصأأر المنفأأاة للعمليأأات العدائيأأة  ،ويتأأولى المأأتهم

الرابأأع عشأأر  /محمأأد أشأأرف فتحأأى المسأأئولية الشأأرعية بتث يأأف عناصأأر التنبأأيم شأأرعيا،
وعهأأد إلأأى المتهمأأين الثالأأث  ،السأأادس  /ياسأأر محمأأد احمأأد خضأأير  ،التاسأأع  /محمأأود

صابر رمضان  ،الثانى عشر /أحمد نبيل السيد  ،الثالأث عشأر  /خالأد أحمأد سأامى محمأد
كشك  ،الخامس عشأر  /محمأد عبأد الحأق محمأد منصأور  ،السأادس عسأر  /ربيأع عأادل
حسن عبد الحميد ،السابع عشر  /عمر عبده عطية  ،والثامن عشأر /أحمأد محمأد مأدحت

بتصنيع العبوات الناسفة التى يأتم تفجيرهأا عأن بعأد بواسأطة االتصأال بأالهواتف المحمولأة
المثبتة بالدوائر الفهربائية الخاصة بها والتى يستخدمها التنبيم فى عملياته العدائية  ،فى

حين يتأولى هأو – اى المأتهم األول – مسأئولية اإلعأالم بأالتنبيم ونشأر البيانأات الصأادرة

عن التنبيم على شبكة المعلومات الدولية ويشارك أيضا المتهمأون الرابأع عشأر والخأامس

عشر والعشرون في ت ديم الدعم المالي للتنبيم .

ويضيف باضطالع قيادات ذلك التنبيم -المتهمان األول  ،الثاني – بإعداد وتجهيأز

عددا من الم ار التنبيمية إلخفاء األدوات المواد المستخدمة فأي صأناعة العبأوات الناسأفة

وع أأد الل أأاءات التنبيميأأة ألعضأأاء التنبأأيم لترسأأا أففأأارهم التففيريأأة  ،ومأأن هأأاه الم أأار
الحانوت الفائن بع ار تحت اإلنشاء بشارع الشهداء بمنط ة ار

اللواء  ،والش ة السكنية

الفائنأأة ب  22شأأارع إب أراهيم إمأأام بب أوالق الأأدكرور  ،والش أ ة السأأكنية الفائنأأة ببلأأوك 57
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بمنط أأة أر

عزيأأأز عأأأزت بإمبابأأة  ،والشأأأ ة السأأأكنية رقأأم  – 3عمأأأارة  – 78المجأأأاورة

األولي – بالحي السادس بمدينة  6أكتوبر والش ة السكنية الفائنة بالطأابق الثالأث بالع أار

رقم  17شارع عبدالعزيز حسان – عزبة أبوالليل ببوالق الدكرور.

وأضأأاف انأأه فأأي إطأأار تنفيأأا مخطأأج التنبأأيم ال أأائم علأأي اسأأتهداف رجأأال ال أوات

المسلحة والشرطة بعمليات عدائية بلوغا إلس ا الدولة  ،اضطلع عناصر التنبيم بإرتفأاب
العديد من العمليات اإلرهابية فأي اع أاب  2013/6/30علأم منهأا واقعأة اسأتهداف كمأين
ترعة اإلسماعيلية (عبود) بتاريا  2013/11/20الأاح تأم رصأده بمعرفأة المتهمأين مأن
األول حتي الثالث ثم توجهوا إلي محيج الفمين انف البيان وزرع المتهم األول بال رب منه

عبأأأوة ناسأأأفة قأأأام بتفجيرهأأأا وسأأأالفي الأأأاكر  ،وواقعأأأة اسأأأتهداف كمأأأين السأأأواح بتأأأاريا

 2013/11/25حيأأأث رصأأأد المتهمأأأان األول والثأأأاني موقأأأع تمركأأأز الفمأأأين انأأأف البيأأأان
وتوجهأأا والمأأتهم الثالأأث إلأأي محيطأأه  ،وزرع المأأتهم األول عبأأوة ناسأأفة بأأال رب منأأه قأأام
بتفجيرهأأا المأأتهم الثالأأث وسأأالفي الأأاكر  ،ونجأأم عنهمأأا العديأأد مأأن اإلصأأابات بأأين رجأأال

الشأأأرطة والمأأأواطنين وتلفيأأأات عديأأأدة  ،وواقعأأأة التفجيأأأر بشأأأارع الخليفأأأة البأأأافر بتأأأاريا

 2013/12/17ونجم عنها تلفيات بسيارة أحد المواطنين وارتفبها عناصر التنبيم بتفليف
من المتهم األول واشتراكه في التنفيا  ،وواقعة استهداف احأد أتوبيسأات هيئأة الن أل العأام

بشارع مصطفي النحاس بمدينة نصأر بتأاريا  ، 2013/12/26حيأث قأام المتهمأون مأن
األول حتي الثالث والتاسع بزرع عبوة ناسفة بالطريق العام  ،فجرها المتهم الثاني وسأالفي

الاكر ونجم عنها إصابات بين مست لي األتوبيس وتلفيات به وواقعة استهداف قسم مأرور

محور  26يوليو اسفل الطريأق الأدائرح بتأاريا  2014/1/7والتأي رصأدها المأتهم الثأاني
وتوجأأه اليهأأا والمتهمأأان األول والثالأأث وقأأاموا بأأزرع عبأأوة ناسأأفة بمحيطهأأا فجرهأأا المأأتهم

األول وسأالفي الأاكر ممأأا نجأم عنأأه تلفيأات بمبنأي الن طأأة وتلفيأات بسأأيارة أحأد الضأأبا ،

وواقعأة اسأتهداف قأوات األمأن المركأأزح بمحأيج محطأة متأأرو انفأاق البحأأوث وبمحأيج قسأأم
شرطة الطالبية بعبأوتين ناسأفتين بتأاريا  2014/1/24حيأث توجأه المتهمأون مأن األول
حتأأي الخأأامس والعاشأأر إلأأي محأأيج المأأوقعين انفأأي البيأأان وزرع المأأتهم الثأأاني العبأأوتين
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الناسأأأفتين بمحيطهمأأأا وقأأأام وسأأأالفي الأأأاكر بتفجيرهأأأا ونجأأأم عأأأن الواقعأأأة األولأأأي وفيأأأات
واصابات بين رجال الشرطة وعددا من المواطنين والعديد من التلفيات .

ونفاذا لتفليفات المتهم األول استهدف المتهمون من الثاني حتأي الخأامس والعاشأر

قطاع األمن المركزح بطريق مصر اإلسكندرية الصحراوح بتاريا  2014/1/31حيث قاموا
بأأزرع عبأأوتين ناسأأفتين بسأأور ال طأأاع آنأأف البيأأان وقأأاموا بتفجيرهأأا ونجأأم عأأن االنفجأأار
إصابات بين رجال الشرطة وتلفيات بمحيج االنفجار  ،وواقعة استهداف تمركز قوات األمأن

المركزح أعلي كوبرح الجيزة بتاريا  2014/2/7وقأام بتنفيأاها المتهمأان الرابأع والخأامس

بتفليف من المتهم األول بأن قاما بزرع عبوتين ناسفتين بمحيج الفوبرح أنف البيان وقاما

بتفجيرهمأأا وتواجأأد معهمأأا بمحأأيج الفأأوبرح آنأأف البيأأان المتهمأأون الثأأاني والثالأأث والعاشأأر
والحأأادح عشأأر لمراقبأأة الطريأأق وتامنيهمأأا  ،ممأأا نجأأم عنأأه إصأأابات بأأين رجأأال الشأأرطة

وتلفيات متعددة بمحيج اإلنفجار .

وواقعة إستهداف مصطفي عرفة عفيفي – رقيب شرطة ب سأم شأرطة الشأيا زايأد –

بتاريا  ، 2014/3/23حيث قام المأتهم الرابأع بترصأده ع أب إنتهأاء عملأه بال سأم آنأف

البيان وما إن إست ل الرقيأب المأاكور سأيارته إنطلأق خلفأه المأتهم مسأت ال دراجتأه الناريأة

وبحوزته سأالحا ناريأا تحصأل عليأه مأن المتهمأين األول والثأاني ومأا إن إقتأرب منأه حتأي
بأأادره بأأإطالق أعيأأرة ناريأأة مأأن سأأالحه إال أن عأأدم أحكامأأه التصأأويب حأأال بينأأه وم تأأل

المجني عليه .

وواقعأأأة إسأأأتهداف التمركأأأز األمنأأأي ل أأأوات الشأأأركة أمأأأام جامعأأأة ال أأأاهرة بتأأأاريا

 2014/4/2ونفأأاذا لتفليفأأات المأأتهم األول رصأأد المتهمأأون الثأأاني والخأأامس والسأأادس
قوات الشرطة بمحيج جامعة ال اهرة وزرعوا ثالث عبوات ناسفة – أمدهم بها المأتهم األول

– بأأال رب مأأن أمأأاكن تمركأأز ال أوات وقأأاموا بتفجيرهأأا ممأأا نجأأم عنأأه م تأأل الع يأأد طأأارق

المرجاوح – مساعد مدير مباحث الجيزة ل طاع غأرب – وإصأابة العديأد مأن قأوات الشأرطة
وتلفيات بمحيج اإلنفجار .
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وبتاريا  2014/4/10وبتفليأف مأن المأتهم األول توجأه المتهمأون الرابأع والسأابع

الثامن إلي مدينة  6أكتوبر وبحوزتهم عبوة ناسفة – تحصألوا عليهأا مأن المأتهم الثأاني –
بحثا عن أح من رجأال الشأرطة أو ال أوات المسألحة إلسأتهدافه فأبصأروا بميأدان الحصأرح
بالمدينة آنفة البيان سيارة الن يأب أحمأد الصأواف متوقفأه بالميأدان وي أوم األخيأر بمباشأرة

عملأأه بتنبأأيم الحالأأة المروريأأة  ،ف أأام المأأتهم الرابأأع بلصأأق العبأأوة أسأأفل سأأيارة الضأأابج
سالف الاكر وتربصوا له وما إن إقترب مم سأيارته حتأي قأاموا بتفجيرهأا ممأا أدح إلصأابته

وتلفيات بسيارته وإصابة عدد من الواطنين .

وبأأاات التأأاريا إسأأتهدف المتهمأأان الخأأامس والسأأادس وبتفليأأف مأأن المأأتهم األول

تمركز قوات األمن المركزح بمحيج مسجد مصأطفي محمأود بالمهندسأين وقامأا بأزرع عبأوة
ناسفة تحصال عليها مأن المأتهم الثأاني – بأال رب مأن المكأان آنأف البيأان إال أن ضأبطها

وإبطال مفعولها بمعرفه خبراء المفرقعات حال دون تفجيرها .

بتأأاريا  2014/4/15إسأأتهدف أيضأأا المتهمأأان الخأأامس والسأأادس ن طأأة مأأرور

الجأأالء وقامأأا بأأزرع عبأأوة ناسأأفة بمحيطهأأا وتفجيرهأأا ونجأأم عنهأأا إصأأابة العديأأد مأأن قأوات

الشرطة وتلفيات وتم ضبج المتهم السادس علي إثر ذلك .

وواقعة إستهداف إسالم فأوزح عبأدالحفي بأاات التأاريا وبتفليأف مأن المأتهم األول

قام المتهمان الثاني والرابع بالتجول بمنط ة شارع فيصأل بحثأا عأن أح مأن قأوات الشأرطة
أو الجأأيث إلسأأتهدافه فأبصأأروا سأأيارة المجنأأي عليأأه ذات زجأأاج حاجأأب للرؤيأأة فإعت أأدوا

بعملأأه بالشأأرطة فلصأأق المأأتهم الرابأأع عبأأوة ناسأأفة – تحصأأل عليهأأا مأأن المأأتهم الثأأاني –
وتربصا للمجني عليه وما إن إست ل سيارته حتي قام المتهم الرابع بتفجير العبوة ممأا نجأم

عنه إصابته وآخرين وتلفيات بسيارته .

وواقعة إغتيال الن يب محمد جمال مأمون – ضابج بأاإلدارة العامأة لمأرور الجيأزة –

بتأأاريا  2014/4/18وقأأام بتنفيأأاها المتهمأأان الرابأأع والسأأابع بتفليأأف مأأن المأأتهم األول

بعبوة ناسفة تحصال عليها من المتهم الثاني وقاما بتثبيتها بالنفأاذة الحديديأة ل سأم مأرور
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ميأأدان لبنأأان وتفجيرهأأا ممأأا نجأأم عنأأه م تأأل الضأأابج سأأالف الأأاكر وإصأأابة قأوات الشأأرطة

المتواجدة معه داخل ال سم آنف البيان .

وواقعأة إسأتهداف الن يأأب سأمير رفأاعي بأأإدارة مأرور أكتأوبر بتأأاريا 2014/4/21

وبتفليف من المتهم األول للمتهمين الرابأع والسأابع والثأامن بأأن تربصأوا لأه أثنأاء مباشأرة

عمله بمحيج ميدان الحصرح ولص وا عبأوة ناسأفة – تحصألوا عليهأا مأن المأتهم الثأاني –
بأسفل سيارة المجني عليه سالف الاكر وما إن إست لها حتأي حأاولوا تفجيرهأا إال أن عيأب

فني ط أر بها حال دون تفجيرها وس طت أمام كنيسأة السأيدة العأاراء بمدينأة  6أكتأوبر وتأم
ضبطها .

وواقعأأأأة إغتيأأأأال العميأأأأد أحمأأأأد ذكأأأأي – ضأأأأابج ب أأأأوات األمأأأأن المركأأأأزح – بتأأأأاريا

 2014/4/23نفاها المتهمون الرابع والخامس والسابع بتفليأف مأن المأتهم األول وبعبأوة

ناسفة تحصال عليها من المتهم الثاني وفي أع اب قيامهم برصد تحركات الضابج الماكور
والوقوف علي مواعيد ذهابه وإيابه لعمله تربصوا له بأال رب مأن محأل سأكنه وثبتأوا العبأوة

آنفة البيان أسفل السيارة الخاصة بسالف الاكر وما إن إسأت لها حتأي قأاموا بتفجيرهأا ممأا

نجم عنه م تله وإصابة ال وات المراف ة له وتلفيات بالسيارة .

وواقعأأأة إسأأأتهداف المأأأالزم  /محمأأأد عبأأأدالمنعم صأأأالح الأأأدين – بأأأالجيث الثأأأاني

الميداني – بتاريا  – 2014/4/28حيث قام المتهمان الرابع والسابع بلصق عبوة ناسفة
أسأأفل سأأيارة المجنأأي عليأأه بمنط أة رمسأأيس وحأأاوال تفجيرهأأا إال أن خلأأل مفأأاج بأأدائرتها
اإللفترونية حال دون ذلك وتم ضبج العبوة بمنط ة بين السريات .

وبتأأاريا  2014/5/2إسأأتهدف المأأتهم الخأأامس وبتفليأأف مأأن المأأتهم األول تمركأأز

فوات الشرطة بمحيج ميدان المحكمة بمصر الجديدة بأن قام المتهم الخأامس بلصأق عبأوة

ناسأأفة – تحصأأل عليهأأا مأأن المأأتهم الثأأاني – بمحأأيج الميأأدان آنأأف البيأأان وتأأرب

ل أوات

الشأرطة ومأا إن إقتربأت مأأن العبأوة حتأي قأأام بتفجيرهأا ممأا نجأم عنأأه م تأل عبأدهللا محمأأد

عبأأدهللا – عريأأل شأأرطة بأأإدارة مأأرور ال أأاهرة – وإصأأابة ال أوات المتمركأأزة هنأأاك وتلفيأأات
بمحيج إنفجار ال نبلة .
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وباات التاريا وبتفليف من المتهم األول إستهدف المتهمون الرابع والسابع والثأامن

المجني عليه بسام أحمد جامع بأن قاموا بالتجول بمنط ة رمسيس بحثا عن أيا مأن قأوات
الشرطة أو الجيث إلستهدافه فأبصروا سيارة المجني عليه ذات زجاج حاجأب للرؤيأة وبهأا

ال بعأأة الخاصأأة برجأأال ال أوت المسأألحة فإعت أأدوا بعملأأه بأأال وات المسأألحة فلصأأق المأأتهم
السابع عبوة ناسأفة أسأفل سأيارة المجنأي عليأه سأالف الأاكر – تحصأل عليهأا مأن المأتهم

الثاني – وترب

له ومأا إن إسأت ل سأيارته حتأي قأام بتفجيأر العبأوة ممأا نجأم عنأه م تلأه

وتلفيات بالعديد من السيارات بمحيج اإلنفجار .

وإخت تم الشاهد تحرياته بمحاولة إستهداف عناصر التنبأيم للع يأد  /أيمأن الضأبع –

المتحأأدث الرسأأمي بأأاإلدارة العامأأة للمأأرور بأأوزارة الداخليأأة – وتأأم رصأأده بمعرفأأة المتهمأأين
الثأأاني والرابأأع والخأأامس وكأأاا قيأأام المتهمأأين السأأادس عشأأر والثأأامن عشأأر وبتفليأأف مأأن

المأأتهم األول بإعأأأداد وتصأأأنيع هيكأأأل متحأأأرك بورشأأة حأأأدادة تمهيأأأدا لتحملأأأه بالمفرقعأأأات
والتحكم فيه عن بعأد إلسأتهداف المنشأ ت الشأرطية وكأاا دراسأة المتهمأان السأادس عشأر

والثأأامن عشأأر تصأأنيع طأأائرة السأألفية وتزويأأدها بمتفج أرات إلسأأتهداف المنشأأأة الهامأأة ،

ودراسأأة تصأأنيع غواصأأة صأأغيرة والأأتحكم فيهأأا عأأن بعأأد إلسأأتهداف السأأفن العأأابرة ل نأأاة

السويس .

ويضأأيف الشأأاهد أنأأه نفأأاذا إلذن النيابأأة العامأأة إنت أأل بتأأاريا  2014/2/14إلأأي

مسأأكن المأأتهم الثالأأث  /محمأأد صأأابر رمضأأان وبتفتيشأأه ضأأبج جهأأازح الب تأأوب وثالثأأة
أقراو صلبة خارجية وسبعة هواتف محمولة وتسع زجاجات بداخلها سوائل ومجموعة مأن

الأأأدوائر والمكثفأأأات واألسأأأالك والمفأأأاتيح و البطاريأأأات والمسأأأتلزمات الفهربائيأأأة و األلأأأواح

المعدنية واإلسطوانات المدمجة و شاشات الهواتف المحمولة وعلبتين حويا مسحوق لمأادة
يشتبة في كونها مفرقعة و جهاز ث ب كهربائي وأدوات لحام وطابعأة كومبيأوتر يسأتخدمون

في صناعة المواد المفرقعة وباات التاريا إنت أل إلأي الم أر التنبيمأي الفأائن بأأ  22شأارع
إبراهيم إمام ببوالق الدكرور  ،وضبج به قرو صألب وثأالث أجهأزة وهواتأف محمولأة وإنأه

بتاريا  2014/5/30ونفاذا إلذن النيابة العامة ضبج المتهم الثالث .
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وبتاريا  2014/6/2إنت ل إلي مسكن المتهم الحادح عشر حيث تمكن من ضأبطه

وبتاريا  2014/7/20ضبج المتهم السابع عشر وبتفتيث مسكنه عثر به علي كمية من
األدوات المستخدمه في تصنيع المواد المفرقعة .

وأضاف عالء الدين محمد أحمد بورود معلومات إليه أكدتها تحرياته مفادها إنأه علأي أثأر

المالح أأات األمنيأأة وضأأبج عأأدد مأأن قيأأادات وأعضأأاء جماعأأة أجنأأاد مصأأر – التأأي تعتنأأق

األففار التففيرية المتطرقة ال ائمة علي تففيأر الحأاكم وشأرعية الخأروج عليأه بأدعوح عأدم
تطبي ه الشرعية اإلسالمية وتتولي تنفيا أعمال عدائية ضد أفراد ومنشأت ال وات المسألحة

والشأأأأرطة وإسأأأأتباحة دمأأأأاء المسأأأأحيين ودور عبأأأأادتهم وإسأأأأتحالل أمأأأأوالهم وممتلفأأأأاتهم

وإس أتهداف المنشأأأت العامأأة  ،بغأأر

إس أ ا الدولأأة والتأأأثير علأأي م وماتهأأا اإلقتصأأادية

واإلجتماعية واألضرار بالوحدة الوطنية والسأالم اإلجتمأاعي  ،تأولي ال يأادح المتأوفي همأام

محمد أحمد عطية – السابق احالته بأامر االحالأة االصألي – اسأت طاب عأدد مأن العناصأر
عرف منهم المتهمين من األول حتي التاسع عشر  -1همام محمد احمد عطيأه  -2بأالل

إبأراهيم صأأبحي فرحأأات  -3محمأأد صأأابر رمضأأان  -4جمأأال ذكأأي عبأأدالرحيم  -5عبأأدهللا

السيد محمد  -6ياسر محمد احمد  -7سعد عبدالرؤوف سعد  -8محمد احمد توفيق -9
محمود صابر رمضان  -10سمير إبراهيم سعد  -11حسام علي فرغلي  -12احمأد نبيأل

السأأيد  -13خالأأد احمأأد سأأامي  -14محمأأد اشأأرف فتحأأي  -15محمأأد عبأأدالحق محمأأد
 -16ربيع عأادل حسأن  -17عمأر عبأده عطيأه  -18احمأد مأدحت محمأد  -19محمأد
جمال سعيد من معتن ي ذات االففأار التففيريأة وقأام بضأمهم إلأي جماعأة اجنأاد مصأر فأي

اطار إعادة هيكلتها  ،وأضاف ان ال يادح المتوفي اضطلع باعداد برنامة قائم علي محاور
ففرية وعسكرية وحركية للمتهمين سالفي الاكر تمثلت في ع د ل أاءات تنبيميأة لهأم عبأر

مواقأأع التواصأأأل االجتمأأاعي تجنبأأأا للرصأأد االمنأأأي يأأتم خاللهأأأا تأأدارس االففأأأار الجهاديأأأة
والتففيرية وكأاا امأدادهم بمطبوعأات وكتأب تأدعم تلأك االففأار واعأدادهم عسأكريا بتأدريبهم

علأأأي تصأأأنيع المتفجأأأرات واسأأأتخدام االسأأألحة الناريأأأة  ،واسأأأاليب كشأأأف المراقبأأأة االمنيأأأة
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والتخفي ورفع المنش ت واتخاذ أعضاء الجماعأة السأماء حركيأة والتسأمي بهأا فيمأا بيأنهم

وتعيير ارقام هواتفهم المحمولة.

وان تلأأك الجماعأأأة اعتمأأدت فأأأي تح يأأق اغراضأأأها علأأي مأأأا امأأدها بأأأه ال يأأادح المتأأأوفي

والمتهمون إسالم شعبان شحاته  ،محمد عادل عبدالحميد حسن  ،الرابع محمأد حسأن عأز
الأأأدين  ،حسأأأين حسأأأن عأأأز الأأأدين واحمأأأد عبأأأدالرحمن علأأأي  ،عبأأأدالرحمن كمأأأال عمأأأر ،
عبدالرحمن عبدالجواد عبدالمجيد  ،مدني إبراهيم ادم  ،سأعيد سأعد الأدين يوسأف  ،اسأامة

جبريل ثابت من اسلحة وذخائر ومفرقعأات وامأوال ومهمأات ومعلومأات وبيانأات عأن مواقأع
عأأدد مأأن االكمنأأة االمنيأأة واعأأداد قواتهأأا وعأأدتها  ،وأضأأاف انأأه فأأي اطأأار تنفيأأا مخطأأج

الجماعة الهادف إلي اس ا الدولة اضطلع عناصرها بارتفاب العديد من العمليات االرهابية

وفل منها علي واقعة استهداف التمركز االمني الفأائن بمحأيج دار ال ضأاء العأالي بتأاريا

 2014/10/14حيث تم رصده بمعرفة ال يادح المتوفي سالف الاكر والمتهم محمد احمأد
عبأأدالعليم محمأأد وع أأب ذلأأك توجهأأا إلأأي محأأيج دار ال ضأأاء العأأالي ووضأأع عبأأوة ناسأأفة
بال رب منه وقامأا بتفجيرهأا باسأتخدام هأاتف محمأول ممأا نجأم عنأه العديأد مأن االصأابات

وتلفيأات بالممتلفأأات العامأأة والخاصأأة  ،وواقعأأة اسأأتهداف التمركأأز االمنأأي المكلأأف بتأأأمين

محأأيج جامعأأة ال أأاهرة بتأأاريا  2014/10/22والأأاح تأأم رصأأده بمعرفأأه سأأالفي الأأاكر ثأأم
توجها إليه ع ب ذلك ووضعا عبوة ناسفة بال رب منه قاما بتفجيرهأا ممأا نجأم عنأه العديأد

من االصابات والتلفيات  ،وواقعة استهداف قوات الشرطة المكلفة بتأأمين محأيج كليأة طأب
اسنان ال صر العيني بتاريا  2014/11/8والاح تم رصده بمعرفه ال يادح المتأوفي وكأاا
المتهمين محمد احمد عبدالعليم محمد وجهأاد ياسأر السأيد علأي وع أب ذلأك توجهأوا إليأه

حيأأث قأأاموا بوضأأع عبأأوة ناسأأفة قأأام بتفجيرهأأا المأأتهم جهأأاد ياسأأر السأأيد علأأي ونجأأم عأأن
االنفجار العديد من االصابات والتلفيات  ،وواقعأة اسأتهداف قأوات الشأرطة المكلفأة بتأأمين

محأأيج جامعأأة حل أوان بتأأاريا  2014/11/20والأأاح تأأم رصأأده بمعرفأأه ال يأأادح المتأأوفي
سالف الاكر والمتهمين محمد احمد عبأدالعليم محمأد وجهأاد ياسأر السأيد علأي ثأم توجهأوا
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إلي محيج المكان انف البيان ووضعوا عبوة ناسفة بال رب منه قام بتفجيرهأا المأتهم محمأد

احمد عبدالعليم ونجم عن االنفجار العديد من االصابات والتلفيات.

وان تحرياته التفميلية اكدت اشتراك حسام علي فرغلي مع المتهمين مع المتهمين المتوفي

وبالل إبراهيم ومحمد صابر ومحمود صابر – في وضع عبوة ناسفة بشارع الخليفة البافر
وتفجيرهأأأا بتأأأاريا  2013/12/26ممأأأا نجأأأم عنأأأه اصأأأابات عديأأأدة بأأأين مسأأأت لي احأأأدح
حافالت الن ل العأام بأان تواجأد معهأم لتأأمين الطريأق  ،كمأا ارتفأب عناصأر التنبأيم وقأائع

أخرح ُعلم منها واقعه استهداف محأيج دار ال ضأاء العأالي بتأاريا  2015/3/2والأاح تأم
رصده بمعرفه المتهم األول واخرين مجهأولين وع أب ذلأك توجهأوا إلأي محأيج المكأان انأف
البيان ووضأعوا عبأوة ناسأفة – امأدهم بهأا ال يأادح المتأوفي سأالف الأاكر – قأام بتفجيرهأا
المتهم المتوفي ونتة عن االنفجار العديد مأن الوفيأات واالصأابات  ،وكأاا واقعأة اسأتهداف

محيج قسم شرطة الطالبيأة بتأاريا  2015/1/6والأاح تأم رصأده بمعرفأة المتهمأين ، 20
 24 ، 21واخرين مجهولين وع ب ذلأك توجأه المتهمأان وال يأادح المتأوفي واخأر مجهأول

حيث قاموا بوضع عبوه ناسفة معدة لالنفجأار تل ائيأا حأال محاولأة ابطأال مفعولهأا ومأا ان

حاول الم دم  /ضياء فتأوح ضأابج المفرقعأات ابطأال مفعولهأا انفجأرت ونأتة عأن االنفجأار
وفاته والعديد من االصابات.

وواقعة استهداف م ر سفار الفونغو بتاريا  2015/3/25والاح تم رصده بمعرفة المأتهم

 21وتوجه رف ة المتهمين  23 ، 22إلي المكان انف البيان مست لين دراجة بخارية قيادة

األخير ومأا ان ظفأروا بطأاقم الحراسأة الشأرطية المكلأف بتأأمين السأفارة امطأره المأتهم 21

بوابل من االعيرة النارية ونتة عنه موت المجند ايمن سيد سالم وإصابة أخر  ،وكاا واقعة

اسأأأأتهداف قأأأأوات الشأأأأرطة المكلفأأأأة بتأأأأأمين محأأأأيج قسأأأأم شأأأأرطة عأأأأين شأأأأمس بتأأأأاريا

 2015/2/13والأأاح تأأم رصأأده بمعرفأأة المأأتهم األول وتوجأأه مجهولأأون وبحأأوزتهم عبأأوة
ناسأأفة امأأدهم بهأأا ال يأأادح المتأأوفي ووضأأعوها بمحأأيج ال سأأم وقأأاموا بتفجيرهأأا ونأأتة عأأن

االنفجار وفاة المجني عليه الن يب  /مصطفي احمد شميس .
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وواقعأأأة اسأأأتهداف قأأأوات الشأأأرطة المكلفأأأة بتأأأأمين محأأأيج جامعأأأة عأأأين شأأأمس بتأأأاريا

 2014/12/4والاح تم رصده بمعرفة المتهمين  24 ، 20سأالف الأاكر وتوجهأوا جميعأا
إلي محيج المكان انف البيان ووضعوا عبوة ناسفة بال رب منأه قأام بتفجيرهأا األخيأر ونأتة

عن االنفجار العديد من االصابات والتلفيات.

وواقعأأأة اسأأأتهداف قأأأوات الشأأأرطة المكلفأأأة بتأأأأمين محأأأيج قصأأأر ال بأأأة الرئاسأأأي بتأأأاريا

 2015/1/22والاح تأم رصأده بمعرفأة إسأالم شأعبان شأحاته واخأر مجهأول وتوجهأا إلأي
محيج المكان انف البيان بعد ان امدهما ال يأادح المتأوفي سأالف الأاكر بعبأوة ناسأفة قامأا

بوضأأعها بمحأأيج المكأأان انأأف البيأأان وقأأام بتفجيرهأأا المأأتهم المجهأأول ونجأأم عأأن االنفجأأار

العديد من االصابات.

وواقعة استهداف قوات الشرطة المكلفة بتأمين محيج ممر بهلر بمنط ة وسج البلأد بتأاريا

 2015/2/3والأأاح تأأم رصأأده بمعرفأأة المأأتهم إسأأالم شأأعبان شأأحاته واخأأرين مجهأأولين
وتحصلوا علي عبوه ناسفة من ال يادح المتوفي وتوجهوا ع ب ذلك إلي محيج المكان انف
البيان حيث قام المتهم إسالم شعبان بوضعها وقام مجهول من بيأنهم بتفجيرهأا ونجأم عأن
االنفجار العديد من التلفيات  ،وواقعة استهداف قوات الشرطة المكلفة بتأمين محيج سينما

رادوبأأيس بتأأاريا  2015/1/2والأأاح تأأم رصأأده بمعرفأأة المتهمأأين إسأأالم شأأعبان وحسأأين
حسن عز الدين واخرين مجهولين وتحصلوا علي عبأوة ناسأفة مأن ال يأادح المتأوفي قأاموا
بوضعها بمحيج المكان انف البيان وتم اكتشافه وابطال مفعولها بمعرفة خبراء المفرقعات ،

وكأأأاا واقعأأأة اسأأأتهداف قأأأوات الشأأأرطة المكلفأأأة بتأأأأمين محأأأيج مستشأأأفي الهأأأرم بتأأأاريا

 2015/3/9والاح تأم رصأده بمعرفأة  20واخأرين مجهأولين وتحصألوا علأي عبأوة ناسأفة
من ال يادح المتوفي قاموا بواضعها بمحيج المكان انف البيان وتم اكتشافها بمعرفأة خبأراء

المفرقعات وابطال مفعولها .

وواقعأأأأأة اسأأأأأتهداف قأأأأأوات الشأأأأأرطة المكلفأأأأأة بتأأأأأأمين محأأأأأيج مجلأأأأأس الأأأأأوزراء بتأأأأأاريا

 2015/3/11والأأاح تأأم رصأأده بمعرفأأة المأأتهم  20واخأأر مجهأأول وتحصأأال علأأي عبأأوة
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ناسفة من ال يادح المتوفي وتم ضأبج المأتهم  20اثنأاء محاولأة وضأع تلأك العبأوة بمحأيج

المكان انف البيان وفر المجهول هاربا .

وفأأي اطأأار مخطأأج التنبأأيم ال أأائم علأأي اسأأتحالل دمأأاء وام أوال ابنأأاء الديانأأة المسأأيحية

واسأأتخدام تلأأك االم أوال فأأي تمويأأل أغ أ ار

التنبأأيم االرهأأابي قأأام المتهمأأون محمأأد عأأادل

ومحمد حسن عز الدين وحسين حسأن عأز الأدين بالسأطو المسألح وسأرقة صأيدليتي بيتأر
صأأفوت ومأأاركو بركأأات  .وأضأأاف ان ال يأأادح المتأأوفي كلأأف المتهمأأين 35 ، 34 ، 33

بتصأأنيع االسأألحة الناريأأة واصأأالحها وتصأأنيع ك أواتم الصأأوت المعأأدة لالسأأتخدام علأأي تلأأك

االسأأألحة السأأأتخدامها فأأأي أغأأأ ار

التنبأأأيم االرهابيأأأة  ،كمأأأا توصأأألت تحرياتأأأه انأأأه نفأأأاذا

لتفليفات ال يادح المتأوفي قأام المتهمأون مأن  24 ، 23 ، 22 ، 21 ، 20برصأد العديأد

مأأن التمركأأأزات االمنيأأة وم أأأار الصأأفارات بمحأأأافبتي ال أأاهرة والجيأأأزة تمهيأأدا السأأأتهدافها

بعمليات عدائية.

وشهد تامر عصام محمود انه نفاذا الذن النيابة العامة تمكن من ضبج المتهم جهاد ياسر
السيد علي وبحوزته وحدتين تخزين بيانات كما ضبج المتهم طه عز الدين همام مصأطفي

وبحوزته وحدة معالجه مركزية لجهاز كمبيوتر ووحدة تخزين بيانات .

وشأأهد محمأأود احمأأد محمأأد انأأه نفأأاذا الذن النيابأأة العامأأة تمكأأن مأأن ضأأبج المأأتهم احمأأد
عبدالرحمن علي عبدالسالم وبحوزته جهاز كمبيوتر محمول ووحدات تخزين بيانات.

وأضأاف عأالء الأدين محمأد احمأد ان تحرياتأه توصألت إلأي تفأوين المتأوفي  /احمأد محمأد

احمد النجار – حركأي  /مالأك االميأر عطأا – خليأة تتبأع جماعأة اجنأاد مصأر التأي تعتنأق
االففار التففيرية ال ائمة علأي تففيأر الحأاكم ومعاونيأه وتتأولي تنفيأا عمليأات عدائيأة ضأد

افراد ومنش ت ال وات المسلحة والشرطة والمنش ت العامأة ب صأد اشأاعه الفوضأي وتعطيأل

العمأأل بالدسأأتور وال أأانون وص أوال الس أ ا الدولأأة  ،وان تلأأك الخليأأة ُعأأرف مأأن اعضأأائها
المتهمون تاج الدين مؤنس محمد صميدة – مكنى  /ابو عبدهللا االثرح  ،حركي  /همام ،
هادح  / ،سيد حسن على مرسى – حركي /معاذ ،حمزة /،-إسالم كحيل محمد فايز.
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وأضاف انه في إطار تنفيا أغ ار

الجماعة المشار إليه ،اضطلع المتهمون بارتفاب

العديأأد مأأن العمليأأات اإلرهابيأأة علأأم منهأأا واقعأأة اسأأتهداف التمركأأز االمنأأى بمنط أأة األلأأف

مسكن بتاريا  2015/1/23والتي اشأترك المأتهم تأاج الأدين مأؤنس فيهأا – بتفليأف مأن
المتأأوفى /احمأأد محمأأد احمأأد النجأأار – حركأأي /مالأأك األميأأر عطأأا – بأأان تختيأأر وعنصأران
آخران مجهوالن من أعضاء الجماعة مكان زرع العبوة بحيث ينجم عن تفجيرهأا اكبأر عأدد

مأأن الوفيأأات واإلصأأابات فأأي صأأفوف ق أوات الشأأرطة ،وتأأولى العنص أران المجه أوالن زرعهأأا
وتفجيرها مما أسفر عن العديد من اإلصابات في صفوف قأوات الشأرطة المتمركأزة ،وواقعأة

اسأأتهداف قأأوات الشأأرطة المكلفأأة بتأأامين محأأيج ممأأر بهلأأر بمنط أأة وسأأج البلأأد بتأأاريا

 2015/2/3والأأاح شأأارك المأأتهم /سأأيد حسأأن علأأى فأأي رصأأده ،وتأأولى المأأتهم السأأابق
إحالتأأه /إسأأالم شأأعبان ش أحاتة سأأليمان – حركأأي /حسأأن ،تيتأأو – والمتأأوفى /احمأأد محمأأد
احمد النجار – حركي /مالك األمير عطا – زرع العبوة وتفجيرها ،وواقعأة اسأتهداف ال أوات
المتمركأأزة بمحأأيج دار ال ضأأاء العأأالي بتأأاريا  2015/3/2والأأاح رصأأده المتهمأأان /تأأاج

الدين مؤنس ،سيد حسأن علأى والمأتهم السأابق إحالتأه /إسأالم شأعبان شأحاتة سأليمان –

حركي /حسن ،تيتو – ثم زرع األخير عبوة ناسفة موجهة صوب المكأان المخصأ

ل أوات

الشرطة المكلفة بتامين محيج الدار وفجرها المتهم السأابق احالتأة حأال تواجأد المأتهم تأاج

الدين مؤنس برف ته ونجم عن االنفجار م تل وإصابة العديد من أفراد الشرطة والمأواطنين،
كما رصد المتهم /سيد حسن على بتفليف من المتهم السابق احالتة /إسالم شعبان شحاتة

سليمان ......قول أمنى بشأارع شأب ار وكمأين المأرج بأالطريق الأدائرح تمهيأدا السأتهدافهما
بعملية عدائية مماثلة.

واقعة استهداف التمر ز االمنى بميدان األلف مسكن بتاريخ 2015 /1/23
وشهد /عالء محمد شفيق انه وبتاريا  2015/1/23وأثناء إشأرافه علأى الخدمأة األمنيأة
المعينة بميدان األلف مسكن ،وقع انفجار بال رب من الخدمة محل إشأرافه ممأا أسأفر عأن

أصابته بكدمة بالساعد األيمن وإصابة بع
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وشهد /عاصأم إبأراهيم حسأانين انأه وحأال تواجأده بالخدمأة األمنيأة المعينأة بميأدان األلأف

مسكن ،تناهى إلى سمعة دوى انفجار نتة عنه أصابته بشرخ بالساق اليسرى.

وشأأهد اشأأرف المحمأأدح البغأأدادح بمضأأمون مأأا شأأهد بأأه سأأاب اه وأنأأه نأأتة عأأن االنفجأأار
اصابته بالركبة اليمنى

وشهد /محمود شوقي محمد سعد
انه نفاذا ألذن النيابة العامة انت ل بتاريا  2014/2/14إلى المحل التجارح الفائن بشارع

الشأأأهداء – ار

اللأأأواء – العجأأأوزة – المملأأأوك للمأأأتهم /محمأأأد صأأأابر رمضأأأان نصأأأر

وبتفتيشه ضبج عدد ست اسطوانات وعدد أربع قطع معدنية مخروطية الشكل.

وشهد /هيثم محمد محمد على
انأأه نفأأاذا ألذن النيابأأة العامأأة انت أأل بتأأاريا  2014/2/17إلأأى مسأأكن المأأتهم التاسأأع/
محمأأود صأأابر رمضأأان نصأأر وبتفتيشأأه تمكأأن مأأن ضأأبج ثالثأأة هواتأأف محمولأأة وس أوائل

متنوعأأة بأأداخل حاوياتهأأأا وثالثأأة أقأأراو صأأألبة وجهأأاز الب تأأوب وكميأأأة مأأن الوصأأأالت

والدوائر واألدوات الفهربائية وعشر اسطوانات مدمجة.
وشهد /مصطفى عبد العبيم مصطفى معبد

انأأه نفأأاذا ألذن النيابأأة العامأأة انت أأل بتأأاريا  2014/5/8إلأأى الم أأر التنبيمأأي الفأأائن فأأي
ار

عزيأأز عأأزت – خلأأف شأأركة بيأأع المصأأنوعات – إمبابأأة – الجيأأزة المملأأوك للشأأاهدة

التاسعة عشر بعد المائة فتمكن من ضبج المتهمين الرابأع والسأابع والثأامن وضأبج بحأوزة

المتهم الرابع سالحا ناريا " مسدس " ماركة بريتا عيار  9مم قصير يحمل مفردات الأرقم

 E51591بداخلة عدد سبع طل ات لأاات العيأار ،وبمواجهأة المأتهم الرابأع بالسأالح قأرر

بسبق تسألمه مأن المأتهم الثأاني /بأالل إبأراهيم صأبحي فرحأات وبتفتأيث الم أر تمكأن مأن
ضبج عبوتين انفجاريتين اسطوانيتي الشكل األولى موصلة بهاتف محمول والثانية بداخلها

مادة ال  TNTووعاء بداخله مادة نترات الفضة مم " وأربع وخمسين قرو صلب مففكين
أمين السر
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وثمانيأة هواتأف محمولأأة كمأا تمكأأن مأن ضأأبج دراجأة بخاريأأة مملوكأة للمأأتهم الرابأع أسأأفل

الم ر التنبيمي.

وشهد /حسين احمد عبده حسين
أن تحرياته توصلت الستئجار المتهم الخامس /عبأد هللا السأيد محمأد السأيد الشأ ة رقأم 3

الفائنة بالع ار رقم  78المجاورة األولى الحأي السأادس – مدينأة السأادس مأن أكتأوبر مأن
الشأأاهدين السأأادس عشأأر بعأأد المائأأة والسأأابع عشأأر بعأأد المائأأة كم أأر تنبيمأأي اسأأتغله

وآخرين من أفراد التنبيم في تصنيع العبوات المفرقعة بغر

ارتفاب عمليات عدائية.

وانأأه نفأأاذا ألذن النيابأأة العامأأة انت أأل بتأأاريا  2014/6/8لمسأأكن المأأتهم الثأأاني /بأأالل
إبراهيم صبحي فرحات ع ب ضبطه وبتفتيشه عثر على خمسة كيلوجرامات من مادة نترات

االمونيأأوم وعبأأوتين مفأأرقعتين ووعأأاء يحأأوى مسأأحوق ابأأي

اللأأون ثأأالث مفجأرات وثأأالث

فتائل انفجار وزجاجأة بأداخلها سأائل كيمأاوح وعأدد مأن الأدوائر واألجهأزة الفهربائيأة وعأدد
مأأن الش أواحن وجهأأاز افأأوميتر وقطأأع معدنيأأة مغناطيسأأية وسأأبعه هواتأأف محمولأأة بأأدون

بطارية وخمس عشر شأريحة محمأول وخمأس بطاريأات  9فولأت وقرصأين صألبين وكأامي ار

سوداء بداخلها شريحة ذاكرة سعه ثمانية جيجا بايت وكمية من المسامير.

وانأأه بتأأاريا  2014/7/11ونفأأاذا ألذن النيابأأة العامأأة تمكأأن مأأن ضأأبج المأأتهم السأأادس
عشر /ربيع عادل حسن عبد الحميد وبتفتيث مسكنه عثأر علأى جهأاز الب تأوب وورقتأين

مدون بهما بع

التركيبات وجسم حديدح مجأوف ومحأرك وثأالث رقأائق الفترونيأة وكميأة

مأأن الجنأأازير والتأأروس واثنأأين عجأأل حديأأدح ربأأاعي ومأأروحتين بالسأأتيكيتين وكميأأة مأأن
االسطوانات المدمجة وأربعة اذرع حديدية وكميأة مأن األسأالك والتأروس والمسأامير والبلأى

وكمية من ال طع البالستيكية.

وشهد /محمد أيمن عبد الرحيم
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انه نفاذا ألذن النيابة العامة انت ل بتاريا  2014/6/22إلى مسكن المتهم الخامس /عبد

هللا السيد محمد السيد ع ب ضبطه وبتفتيشه عثر على عبوة ناسفة وجهاز الب توب.
وشهد /عادل محمد يحيى

انه نفاذا ألذن النيابة العامة انت ل بتاريا  2014/6/25إلى مسكن المأتهم الثأاني عشأر/

احمد نبيل السيد محمد – حيث تمكن من ضبطه وبتفتيث المسكن عثر على خمس رقائق
الفترونية ودوائر وأسالك كهربائية وقرو صلب وذاكرة الفترونية.
واقعة مقتل العقيد  /طارق مصطنى المرجاوى والشروع ي قتل قوات الشرطة المتمر ز
بمحيط جامعة القاهر .
وشهد /حسن حسنين حسن الصبان
انأه بتأاريا  2014/4/2وحأال تواجأأده بالخدمأة األمنيأة المخصصأأة لتأامين محأيج جامعأأة
ال اهرة رف ه المجني عليه الع يد /طارق مصطفى محمد المرجاوى – مساعد مدير مباحأث

الجيزة ل طاع غرب – والشهود من التاسأع إلأى السأادس عشأر وقأع انفجأار عنيأف بشأجرة
ت ع بين غرفتى ن طة المالحبة األمنية بمحأيج جامعأة ال أاهرة أع بأة مباشأرة انفجأار أخأر

مأأن لوحأأأه اإلعالنأأأات الم ابلأأة لهمأأأا ،ممأأأا أدى إلصأأأابته بارتجأأاج فأأأي ال وقعأأأة السأأأمعية

وارتشأأاح وضأأاف بالعصأأب السأأمعي والحأأق تلفيأأات بسأأيارته رقأأم " أ ج  8441مصأأأر "

وإصابة المجني عليه سالف الاكر والتي أدت بحياته.
وشهد /عادل عبد هللا محمد هيكل

بمضأأمون مأأا شأأهد بأأه سأأاب اه وأضأأاف انأأه أصأأيب مأأن جأراء االنفجأأار األول بضأأاف فأأي
العصأأب السأأمعي وث أأب فأأي طبلأأه اإلذن اليمنأأى وجأأروح فأأي منأأاطق متفرقأأة جأراء الشأأبايا

المتناثرة.

وشهد /مصطفى البكرح محمد حميدة
أمين السر
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بمضأأمون مأأا شأأهد بأأه سأأاب وه وانأأه أصأأيب جأراء االنفجأأار األول بانفجأأار فأأي طبلأأه األذن

اليسرى وجرح قطعي بالرأس مأن الجهأة اليسأرى وكدمأة وتجمعأات دمويأة بأالما وسأحجات
بجانبه األيسر .

الشاهد الثاني عشر-:
م دم شرطة بمباحث مديرية امن الجيزة .

حازم صالح عبد ال ادر السيد العراقى

يشهد
بمضمون ما شهد به ساب وه وانه اصيب من جراء االنفجار األول بشبية بساقه اليسرى.
الشاهد الثالث عشر-:
عادل طلبة صالح عبد العال

ن يب شرطة بإدارة البحث بمديرية امن الجيزة.
يشهد
بمضأأأمون مأأأا شأأأهد بأأأه سأأأاب وه وانأأأه اصأأأيب مأأأن جأأأراء االنفجأأأار األول بكأأأدمات متفرقأأأة

بالجسم.
الشاهد الرابع عشر-:
جمال محمد احمد عامر بديوى

مالزم اول شرطة بإدارة شرطة المرافق بالجيزة.
يشهد
بمضمون ما شهد به ساب وه وانه اصيب من جراء االنفجأار األول بشأبايا زجاجيأة بأالفف

االيمن.
الشاهد الخامس عشر-:
محمد محمد عبد الم صود حسين الجيار

امين شرطة ممتازة بإدارة مباحث التموين بمديرية امن الجيزة.
يشهد
بمضمون ما شهد به سأاب وه وانأه اصأيب مأن جأراء االنفجأار األول بث أب فأي طبلأة االذن

اليمنى وبع

السحجات والفدمات المتفرقة.
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الشاهد السادس عشر-:
حمدى حلمى النايض مداوى
مساعد أول شرطة بإدارة حرس المنشات بمديرية امن الجيزة.
يشهد
بمضأمون مأأا شأأهد بأه سأأاب وه وانأأه اصأأيب مأن جأراء االنفجأأار بضأاف فأأي السأأمع وجأأرح
برجله اليسرى وكدمة بالصدر.
الشاهد السابع عشر-:
ياسر فاروق فتحى عبد المجيد

ع يد شرطة نائب مامور قسم شرطة الجيزة.
يشهد
بمضمون مأا شأهد بأه سأاب وه وان االنفجأارين نجأم عنهمأا اتأالف السأيارة رقأم 176978

المنوفية التابعة لالدارة العامة لمباحث الجيزة.
الشاهد الثامن عشر-:
احمد إبراهيم الدسوقى على

رائد شرطة رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة.
يشهد
انأأه وفأأى اع أأاب وقأأوع االنفجأأارين آنفأأى البيأأان انت أأل رف أأة قأوات التأأامين الالزمأأة لمحأأيج
جامعة ال اهرة واثناء اجراء النيابة العامة المعاينة الالزمة لموقع االنفجارين انفجرت عبأوة

ناسفة اخأرى مثبتأة باحأدى بالوعأات الصأرف الصأحى بأال رب مأن غرفتأى ن طأة المالحبأة
االمنية المستهدفتين وان تحرياته السأرية بتأاريا  2014/4/5اكأدت قيأام ثالثأة اشأخاو

بزرع واخفاء العبوات المفرقعة مساء اليوم السابق على االنفجار بمحيج جامعة ال اهرة.

 -2واقعة م تأل المجنأدين /هأانى نشأأت علأى  ،اشأرف فأتح هللا سأعدى والشأروع فأي قتأل
ال وات المتمركزة بمحيج قسم شرطة الطالبية.
الشاهد التاسع عشر-:
اسامة محمد كمال محمد نجيب

م دم شرطة باالدارة العامة لالمن المركزى قطاع خالد بن الوليد منط ة الجيزة.
يشهد
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انه بتاريا  2014/1/24وحال تواجده بمحيج محطأة متأرو انفأاق البحأوث ل يأادة تشأكيل
ق أوات االمأأن المكلأأف بتأأامين المحطأأة انفأأة البيأأان وحأأال انتبأأام الخأأدمات االمنيأأة وتوزيأأع
ال أوات رئاسأأته فأوج بانفجأأار عبأوة ناسأأفة بمكأان تواجأأدهم نأتة عنهأأا إصأابة المجنأأدين/

هأأانى نشأأأت علأأى يوسأأف ،اشأأرف فأأتح هللا سأأعدى احمأأد التأأي أودت بحياتهمأأا واصأأابة

الشهود من الحادى والعشرين الأى الثالثأين واتأالف السأيارة رقأم " 555260مالكأى جيأزة"
المملوكه له وسيارتى الشرطة رقمى" ب  "3839/14و "ب"3837/14
الشاهد العشرون-:
احمد مجدى مصطفى ذكى

ن يب شرطة باالدارة العامة لالمن المركزى قطاع خالد بن الوليد منط ة الجيزة.
يشهد
بمضمون ما شهد به ساب ه
الشاهد الثالث والعشرون-:
سامح سعد سالمة حسن
مجند شرطة ب طاع خالد بن الوليد لالمن المركزى.

يشهد

بمضمون ما شهد به ساب وه وأنه أصيب من جراء االنفجار بالبهر والجانب األيسر.
الشاهد الرابع والعشرون-:
أحمد خلف خضيري السيد

مجند شرطه بقطاع خالد بن الوليد لألمن المركزي.
يشهد

بمضمون ما شهد به ساب وه وأنه أصيب من جراء االنفجار بشبيتين بالاراع األيمن.
الشاهد اسادس والعشرون-:
محمد صباح ربيع أبو طالب

مجند شرطة بقطاع خالد بن الوليد لألمن المركزى.
يشهد
بمضمون ما شهد به سابقوه وأنه أصيب من جراء األنفجار بشظايا بالذراع األيسر.
الشاهد السابع والعشرون-:
سامح إبراهيم إبراهيم السيد
أمين السر
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مجند شرطة بقطاع خالد بن الوليد لألمن المركزى.
يشهد
بمضمون ما شهد به سابقوه وأنه أصيب من جراء االنفجاار بشاظايا باالرأس والاذراع
األيسر وقدمه اليمنى.
الشاهد الثامن والعشرون-:
رضا محمود محمد محمد ضيف

مجند شرطة بقطاع خالد بن الوليد لألمن المركزى.
يشهد
بمضمون ما شهد به سابقوه وأناه أصايب مان جاراء اانفجاار بشاظية اخترقا
األيسر.

راعاه

الشاهد التاسع والعشرون-:

محمد رجب سيد مشرف
مجند شرطة بقطاع خالد بن الوليد لألمن المركزى.
يشهد
بمضمون ما يشهد به سابقوة وأنه أصيب جراء اانفجار بشاظايا بياده اليمناى وشاظايا
برجله اليسرى.
الشاهد الثالثون-:
رفاعى عبد هللا السيد مرسى

السن  -51أمين شرطة بإدارة مرور الجيزة.
يشهد
بمضمون ما شهد به سابقوه وانه اصيب جراء االنفجار بشظايا بكف اليد اليمنى.
الشاهد الثالثون-:
رفاعى عبد هللا السيد مرسى

السن  -51أمين شرطة بإدارة مرور الجيزة.
يشهد
بمضمون ما شهد به سابقوه وانه اصيب جراء االنفجار بشظايا بكف اليد اليمنى.
الشاهد الحادية والثالثون-:
هند محمد حنفى حسن

طالبه وم يمة  2شارع عبد المجيد شرف –ترعة زنين -بوالق الدكرور.
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يشهد

انها بتاريا  2014/1/24وحال سيرها بشارع التحرير بالدقى بجوار محطه مترو البحأوث
فوجئت بحدوث أنفجار احدث اصابتها بجرح بجانبها األيسر.

الشاهد الثانى والثالثون-:
يحى عبد هللا سليمان أباظه
عميد شرطة وقائد قطاع مدينه السادس من أكتوبر لألمن المركزى.
يشهد

أنأأه بتأأاريا  2014/1/24وحأأال إشأرافه علأأى ال أوات المكلفأأه بتأأأمين محأأيج قسأأم شأأرطة
الطالبية نما إلي علمأه وقأوع تفجيأر اسأتهدف قأوات األمأن المركأزى المتمركأزة أمأام محطأه

مترو البحوث الدقي .وما أن فرغ من إعادة توزيع ال وات بغيدا عن مكأان تمركزهأا المعتأاد
خشأأأيه اسأأأتهدافها بعمليأأأه مماثلأأأه حتأأأى انفجأأأرت قنبلأأأه بأأأالجزيرة الوسأأأطى لشأأأارع الهأأأرم
بالمنط ة الم ابلة لمكان تمركز ال وات المعتاد وتناثرت شباياها مما نجم عنه إتالف لوحأة

إعال نات المزروعة أسفلها ال نبلة.

الشاهد الثالث والثالثون-:

شريل عادل عبد الصمد مصطفى

ن يب شرطة ب طاع مدينه السادس من أكتوبر لألمن المركزى.

بمضمون ما شهد به ساب ه.

يشهد

الشاهد الرابع والثالثون-:
جمال آدم سيد صليب

م دم شرطة ونائب مأمور قسم شرطة الطالبية.

يشهد

أن أه بتأأاريا  2014/1/24ولأأدى تواجأأده بال سأأم عملأأه تنأأاهى الأأي سأأمعه دوى انفجأأار
وبأأالفح

تبأأين أن مصأأدره عبأأوه ناسأأفه بأأالجزيرة الوسأأطى بشأأارع الهأأرم الرئيسأأى بج أوار

ال سم مما إدى إلتالف لوحه ‘هالنأات مجأاورة لهأا وأن الغايأة منأه إسأتهداف قأوات األمأن

المركزى التي اعتادت التمركز بجوار ال سم والتي كانت متواجدة حينها.
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 واقعة مقتل العميد أحمد ز ى لطيف والشروع ي قتل مرافقيهالشاهد الخامس والثالثون-:
محمود خيرى جاب هللا السالم

مجند ب طاع األمن المركزى الفيلو  32طريق األسكندرية الصحراوى.

يشهد

أنه بتاريا  2014/4/23وحال است الله والشأاهد السأادس والثالثأون السأيارة قيادتأه رقأم

" هأ  2536مصر" المملوكة لوزارة الداخليه والمخصصة للمجنى عليه /أحمد زكى لطيف

سالم –عميد شرطة ب طاع األمن المركزى -والتي ما أن است ها األخير حتأى حأدث إنفجأار
عنيأأف أف أأده الأأوعى وأحأأدث إصأأابته باليأأد اليمنأأى والسأأاق اليمنأأى وإصأأابة المجنأأى عليأأه

سالف الاكر التي أودت بحياته.
الشاهد السادس والثالثون-:
محمود السيد عبد السالم

مجند ب طاع األمن المركزى الفيلو  32طريق اإلسكندرية الصحراوى.

يشهد

بمضمون ما شهد به ساب ه وان االنفجار ادى الصابته باألذن واليد اليسرى.
الشاهد السابع والثالثون-:
رأف عبد القادر أحمد الحلوانى

السن – 48مأمور قسم شرطة مدينه السادس من أكتوبر ثان.

يشهد

أنه بتاريا  2014/4/23تبلأل لأه بوقأوع انفجأار بمحأيج سأكن المجنأى عليأه /أحمأد زكأى
لطيف بمنط ه الحى السأادس بمدينأه السأادس مأن أكتأوبر فانت أل لمكأان الأبالغ فتبأين لأه

حدوث إصابات بأالمجنى عليأه سأالف الأاكر اودت بحياتأه –واصأابات بالشأاهدين السأادس

والثالثون والسابع والثالثين وتلفيات جسيمه بالسيارة المخصصة لألول.

 واقعه مقتل الرائد /محمد جمال الدين محمد مأمون والشروع ي قتل قوات الشرطةبنقطه مرور ميدان لبنان
الشاهد الثامن و الثالثون -:
أحمد يونس مبروك خليل
أمين السر
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أمين شرطة باإلدارة العامة لمرور الجيزة.

يشهد

أنه بتاريا  2014/4/18وحال تواجده رف ة المجنى عليه الرائد /محمد جمال الدين محمد

مأأأمون –الضأأابج بأأاإلدارة العامأأة لمأأرور الجيأأزة –بن طأأه مأأرور ميأأدان لبنأأان وقأأع إنفجأأار
عنيف احدث اصابه المجنى سالف الاكر والتي أودت بحياته وأوقع تلفيات بم ر الن طه
الشاهد التاسع والثالثون-:
أحمد خميس رضوان أحمد
مجند باادارة العامة لمرور الجيزة ومقيم شارع صالح سالم القبلى –مركز المنشأة-

محافبه سوهاج.
الشاهد األربعون-:
مصطفى محمود سالم صابر

فرد أمن بشركة دى دى إيه وم يم  17محور  26يوليو –محافبه الجيزة.
بمضمون ما شهد به ساب هما

يشهدان

 -5واقعه مقتل عريف شرطة /عبد هللا محمد عبد هللا والشروع ي قتل أ راد الشرطة
بنقطه مرور ميدان المحكمة بمصر الجديد
الشاهد الحادى واألربعون-:
ناصر عبد ال ادر محمد إبراهيم

السن  -40ن يب شرطة بمرور النزهة بمديريه أمن ال اهرة.

يشهد

أنأأه بتأأاريا  2014/5/2وحأأال مباشأأرته مهأأام عملأأه بمتابعأأه الحالأأه المروريأأة بميأأدان

المحكمأأأة بمصأأأر الجديأأأدة رف أأأه الشأأأهود مأأأن الثأأأانى و األربعأأأون حتأأأى الرابأأأع واألربعأأأون
والمجنأأى عليأأه /عبأأد هللا محمأأد عبأأد هللا /عريأأل شأأرطه بأأاإلدارة العامأأة للمأأرور – حأأدث

انفجار عنيف أدى إلي تطاير لوحأه الأتحكم باألشأارات وإصأابته بحأروق بالفخأاين وشأبايا
بالساعدين وإصابه المجنى عليه /عبد هللا محمد عبد هللا التي أودت بحياته.
الشاهد الثانى واألربعون-:
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إبراهيم محمد السيد عبد الواحد

مجند شرطة باألدارة العامة للمرور بمعسكر مدينه نصر.

يشهد

بمضمون ما شهد به ساب ه وأنه أصيب بشبايا بالرجل اليمنى والبهر والاراع األيسأر مأن

جراء األنفجار.
الشاهد الثالث واألربعون-:
مصطفي جمال مصطفى شعبان

السمجند شرطة باألدارة العامة للمرور بمعسكر مدينه نصر.

يشهد

بمضمون ما شهد به ساب اه وأنه أصيب بالرقبة وبالركبة اليمنى وضاف بالسمع من جراء

األنفجار.

الشاهد الرابع واألربعون-:
هشام محمود فتحى محمد عليوه

السن  22مجند شرطه باألدارة العامة للمرور.

يشهد
بمضمون ما شهد به ساب وه وأنه أصيب بالرأس واليدين من جراء االنفجار.
 -6واقعه مقتل المجنى عليه /بسا أحمد جامع
الشاهد السادس واألربعون -:
عماد جامع محمد رشوان :

كهربائي وم يم 8ش السالم أر

اللواء بوالق الدكرور الجيزة .

يشهد  -:أنه وحال مروره والشأاهد السأابع واألربعأون بشأارع رمسأيس تالحأ لهمأا تجمأع
للمواطنين وأبص ار المجني عليه بسام أحمد جامع – نجل ش ي ه – مضرجا بدمائأه
بأأأداخل سأأأيارته ماركأأأة نيفأأأا بيضأأأاء اللأأأون مصأأأطدمة بإحأأأدح الشأأأجيرات فهرعأأأا
إلستخراجة منها إال أنه وافته المنية وعلما بتفجير السيارة التي كان يسأت لها حأال

قيادته لها وإصطدامها بأخرح جراء اإلنفجار  ،كما أضاف أن المجني عليه سأالف
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الأأأاكر إعتأأأاد وضأأأع ال بعأأأة العسأأأكرية بم دمأأأة السأأأيارة إعتأأأ ار از منأأأه بالمؤسسأأأة

العسكرية .
الشاهد السابع واألربعون -:
مصطفي أحمد جامع محمد  :كهربائي وم يم  16حارة تل نصر بوالق  -ال اهرة.

يشهد  -:بمضمون ما شهد به ساب ه .
الشاهد التاسع واألربعون -:

أحمد فتحي عبدالمحسن عبدالرحيم  :موظف بالن ابة العامة للمهندسين وم يم  37أر

الجمعية – شارع الحرية – حدائق المعادح – ال اهرة .

يشهد  -:أنه أثناء مباشرة مهام عمله بن ابة المهندسين برمسيس تناهي إلي سأمعه دوح
إنفجأأار وبإسأأتطالع األمأأر تبأأين لأأه وقأأوع تلفيأأات بسأأيارته الخاصأأة رقأأم "ب م ج

 "6178إلصطدام سيارة المجني عليه بها ووفاة قائدها علي أثر اإلنفجار .
الشاهد الخمسون -:
المصطفي محمد محمود مصطفي  :ن يب شرطة ب سم األزبكية .

يشهد  -:أنه بتاريا  2014/5/2إنت أل إلأي شأارع رمسأيس علأي آثأر تل يأه بأالغ بوقأوع
إنفجار وبالفح

تبين وفاة المجني عليه  /بسام أحمد جأامع داخأل سأيارته جأراء

اإلنفجار وحدوث تلفيات بسيارة المجني عليه وبالسيارتين رقمي " د د ن  "543و

" ب م ج . " 6178
 -7واقعة إستهداف قوات األمن المر زي أعلي وبري الجيز :
الشاهد الحادي والخمسون -:
جمال سيد راغب قطب  –:ع يد شرطة ب طاع مدينة السادس من أكتوبر لألمن المركزح .

يشهد  -:أنه بتاريا  2014/2/7وحال تواجأده بأأعلي كأوبرح الجيأزة ل يأادة تشأكيل قأوات
األمأأن المركأأزح المكلأأف بتأأأمين محأأيج الفأأوبرح و حأأال إنتبأأام الخأأدمات األمنيأأة
وتوزيأأع ال أأوات رئاسأأته فأأوج بإنفجأأار عنيأأف بمكأأان تواجأأدها فأحأأدث إصأأابته

بشبية بالساق اليسرح وأتلف السيارة رقأم ب  4717/14شأرطة  ،أع بأة إنفجأار
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أخر أصاب عددا من ال وات المراف ة له وأتلف السأيارة رقأم ب  3816/14شأرطة

.
الشاهد الثاني والخمسون -:
محمد قرني عويس كامل  :أمين شرطة ب طاع مدينة السادس من أكتوبر لألمن المركزح .

يشهد  -:بمضمون ما شهد به ساب ة وأنه أسرع لنجدة األخير فوقع اإلنفجار الثاني الاح
أدح إلصابته أسفل اإلبج األيمن والساق اليمني واألذنين .

الشاهد الثالث والخمسون -:

عبدهللا شريل عزيز رمضان  :مجند ب طأاع مدنيأة السأادس مأن أكتأوبر لألمأن المركأزح –
م يم قرية شعالن مركز يوسف الصديق – محافبة الفيوم .

يشأأهد  -:بمضأأمون مأأا شأأهد بأأه سأأاب اه وأنأأه أصأأيب مأأن جأراء اإلنفجأأار الثأأاني بالجانأأب

األيمن.
الشاهد الرابع والخمسون -:
حمادة محمد محمد عطية حجاج  :مجند ب طاع مدينة السادس من أكتوبر لألمأن المركأزح

وم يم شارع المهداوح – ال نايات – محافبة الشرقية .

يشهد  -:بمضمون ما شهد به ساب وه وأنه أصيب بال دم اليسرح جراء اإلنفجار الثاني
الشاهد الخامس والخمسون -:
أحمد رضأا أحمأد محمأد  :مجنأد ب طأاع مدينأة السأادس مأن أكتأوبر لألمأن المركأزح وم أيم
ميانا – مركز مغاغة – محافبة المنيا .

يشهد  -:بمضمون ما شهد به ساب وه وأنه أصيب برأسه جراء اإلنفجار الثاني .
الشاهد السادس والخمسون -:
أسامة عبدالناصأر سأيد  :مجنأد ب طأاع مدينأة السأادس مأن أكتأوبر لألمأن المركأزح وم أيم
شارع مصطفي اللبان – نزلة السيسي – الهرم – الجيزة .

يشأأهد  -:بمضأأمون مأأا شأأهد بأأه سأأاب وه وأنأأه أصأأيب بتهتأأك وتفتأأت لعبأأام الأأاراع األيسأأر

وقطع في األعصاب به جراء اإلنفجار األول .
الشاهد السابع والخمسون -:
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مصأأطفي محمأأأد عبدالحميأأد علأأأواني  :مجنأأد ب طأأأاع مدينأأة السأأأادس مأأن أكتأأأوبر لألمأأأن

المركزح وم يم أو جندير – مركز أطسا – الفيوم .

يشأأهد  -:بمضأأمون مأأا شأأهد بأأه سأأاب وه وأضأأاف بوقأأوع تلفيأأات بالسأأيارة قيادتأأه رقأأم ب

 4717/14شرطة جراء اإلنفجار األول عبارة عن انبعاج وث وب بجانبها األيسر وإسأت رار

لبلي معدني بها .
الشاهد الثامن والخمسون -:
محمد أحمد بدوح إبراهيم  :مجند ب طاع مدينة السادس مأن أكتأوبر لألمأن المركأزح وم أيم
دفنو – مركز اطسا – محافبة الفيوم .

يشأأهد  -:بمضأأمون مأأا شأأهد بأأه سأأاب وه وأضأأاف بوقأأوع تلفيأأات بالسأأيارة قيادتأأه رقأأم ب

 3816/14شرطة جراء اإلنفجار الثاني عبأارة عأن كسأر زجاجهأا األيسأر وإنبعأاج وث أوب
بجانبها األيسر وإست رار لبلي معدني به .
الشاهد التاسع والخمسون -:
عفيفأأي علأأي زيأأنهم عبأأدال ادر  :مأأدير إدارة ببنأأك التعميأأر واإلسأأكان – وم أأيم  15شأأارع

طايل من شارع الملفة – فيصل – بوالق الدكرور – محافبة الجيزة .

يشهد  -:بمضمون ما شهد به ساب وه وأضاف بحدوث تلفيات بسيارته رقم " م ق 7512

" عبارة عن كسر بالزجاجين األمامي والخلفي األيسر وإست رار بلي معدني بها .
 -8واقعة الشروع ي قتل القوات المتمر ز مين عبود :
الشاهد الستون -:
معتز مالك محمد نجيب  :رائد شرطة بفرقة شب ار باإلدارة العامة لمباحث ال اهرة

يشهد  -:أنه بتاريا  2013/11/20وأثنأاء مباشأرة مهأام عملأه بأالتمركز األمنأي بمحأيج
ترعأأة اإلسأأماعيلية دائأأرة قسأأم شأأرطة الزاويأأة الحم أراء فأأوج بحأأدوث إنفجأأار أدح

إلصأأابته بجأأروح متعأأددة وإحأأداث تلفيأأات بسأأيارة ودراجأأة بخاريأأة مملأأوكتين لأأوزارة

الداخلية وكاا تلفيات بسيارته الخاصة رقم " 926م س س" .
الشاهد الحادي والستون -:
عاصم أحمد علي العو  :رقيب شرطة ب سم الزاوية الحمراء .
أمين السر
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يشأأهد  -:بمضأأمون مأأا شأأهد بأأه سأأاب ة وأضأأاف بإصأأابته بشأأبية بالركبأأة اليمنأأي ج أراء
اإلنفجار .
الشاهد الثاني والستون -:
أحمد عبدالفتاح السيد أبوجبة  :مال زم أول شرطة ب سم أول شرطة ب سم الزاوية الحمراء .

يشهد  -:بمضمون ما شهد به ساب يه .
الشاهد الثالث والستون -:
كريم عبدالنبي محمد أحمد السيد  :صاحب كشك حلوح  ،م يم  56شارع التعأاون ميأدان
الجندول – الزاوية الحمراء – ال اهرة .

يشهد  -:أنه بتاريا  2013/11/20وحال تواجأده بالحأانوت الخأاو بأه والفأائن بأال رب
مأأن تمركأأز ق أوات الشأأرطه محأأل عمأأل الشأأهود مأأن السأأتين إلأأي الثأأاني والسأأتين

وبرف ته الشاهد الرابع والستين فوج بحأدوث إنفجأار شأديد أدح إلأي طرحأه أرضأا
وإحداث تلفيات بمحتويات حانوته والمنط ة المخصصة إلنتبار حافالت الن ل العام

.
الشاهد الرابع والستون -:
أحمد جمال صبحي عبدالجليل  :عامل وم يم  25شارع مجمع المصانع – ميدان الجندول
– الزاوية الحمراء – ال اهرة .

يشهد  -:بمضمون ما شهد به ساب يه وأنه أصيب بشبية بالرأس من جراء اإلنفجار .
الشاهد الخامس والستون -:
أحمد الورداني حسين رشوان  :موظف بمركز تبريد ومعادن شأب ار وم أيم  26شأارع حسأين
عبدهللا متفرع من شارع مصطفي ترك – الشرابية – ال اهرة .

يشهد  -:أن اإلنفجار نجم عنه تلفيات بغرفة األمن الخاصة بالمركز جهة عمله .

 -8واقعة الشروع في قتل ال وات المتمركزة بكمين السواح :
الشاهد السادس والستون -:
سيد سيد عبدالمعطي محمد  :رقيب شرطة بمباحث قسم شرطة األميرية

أمين السر
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يشهد  -:أنه بتأاريا  2013/11/25وأثنأاء مباشأرة مهأام عملأه بأالتمركز األمنأي الفأائن
بشارع السواح دائرة قسم شرطة األميرية حدث

****** انفجار عنيف ادى الى إصابة الشاهدين السابع والستين والثامن والستين.
الشاهد السابع والستون-:
عادل يوسف محمود يوسف

شرطى ب سم شرطة االميرية -وم يم العامرية مركز المحلة الفبرى.
يشهد

بمضمون ما شهد به ساب ه وانه نجأم عأن االنفجأار اصأابته بشأبايا بالرقبأة وكأدمات بهأا

وبالفتف االيمن.
الشاهد الثامن والستون-:
مصطفى ناجح توفيق محمد

مجند بمعسكر قوات امن شب ار وم يم عواجه مركز ديرو اسيو .
يشهد

بمضمون ما شهد به ساب اه وانه نجم عأن االنفجأار اصأابته بجأرح بالسأاعد االيمأن واخأر

بجوار عينه اليمنى.
الشاهد التاسع والستون-:
مصطفى محمود مبروك

رائد شرطة -معاون مباحث قسم شرطة االميرية.
الشاهد السبعون-:
فاروق سامى محمد محمود

مالزم أول شرطة بوحدة مباحث قسم شرطة االميرية.
الشاهد الحادى والسبعون-:
محمود محمود حسن غالم
مالزم شرطة -بإدارة قوات امن شبرا.
الشاهد الثاني والسبعون-:
أمين السر
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هانى محمد على عمر

رقيب شرطة بمباحث قسم شرطة االميرية.
الشاهد الثالث والسبعون-:
سامى إبراهيم أبو سنه
شرطى ب سم شرطة االميرية.
الشاهد الرابع والسبعون-:
يوسف على إبراهيم حمدان

مندوب شرطة ب سم شرطة االميرية.
الشاهد الخامس والسبعون-:
نصار عبده احمد حسان

مجند ب وات امن شب ار
الشاهد السادس والسبعون-:
إسماعيل سعداوى بسيونى محمد

مجند ب وات امن شب ار
الشاهد السابع والسبعون-:
محمد رضا عبد الحميد حسن جمعة
مجند ب وات امن شب ار

يشهدون

بمضمون ما شهد به ساب وهم
 -10واقعة استهداف النقطة المرورية بميدان الجالء
الشاهد الثامن والسبعون-:
اشرف فاروق محمود حسن

عميد شرطة -مدير ادارة قطاع مرور الوسج باالدارة العامة لمرور الجيزة.
يشهد

انه بتاريا  2014/4/15واثناء تف ده الخأدمات المروريأة المعينأة بميأدان الجأالء بالأدقى
تناهى الى سمعه دوى انفجار قوى نجم عن إصابة الشاهدين التاسع والسبعين والثمانين.
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الشاهد التاسع والسبعون-:
محمد حامد عبد المجيد عامر

رقيب شرطة باالدارة العامة لمرور الجيزة.

يشهد

بمضأأمون مأأا شأأهد بأأه سأأاب اه وان عبأأوة ناسأأفة تأأم لص أ ها بالمنضأأدة المخصصأأة لرجأأال
الشرطة والفائنة بمحيج ميدان الجالء ادى انفجارها لحأدوث اصأابته بالفخأد االيسأر وشأرخ
وجروح بالاراع األيسر.

في عبام الحو
الشاهد الثمانون-:
عبدالعاطى عبد الرحيم حاف عبد هللا

مجند باالدارة العامة لمرور الجيزة.

يشهد

بمضأأمون مأأا شأأهد بأأه سأأاب وه وان االنفجأأار ادى لحأأدوث اصأأابته بشأأبايا بأأالبهر والأأارع

والفخد االيسر.
الشاهد الحادى والثمانون-:
محمد إبراهيم فهمى سيد

سائق تاكسى -م يم  34شارع سيد منصور -بوالق الدكرور -محافبة الجيزة.
يشهد

انأأه بتأأاريا  2014/4/15وحأأال مأأروره بميأأدان الجأأالء تنأأاهى الأأى سأأمعه صأأوت انفجأأار
وبتف د األمر تبين له وقوع انفجار استهدف ال وات الشرطية بالميدان واصأابة بعضأهم كمأا

تبين له مالح ة االهالى للمتهم السادس /ياسر محمد احمد محمد خضير بالصأباح فاسأرع

وراءه حتأأى تمكأأن مأأن السأأيطرة عليأأه وسأألمه للشأأهود مأأن الثأأاني والثمأأانين الأأى الرابأأع
والثمانين وقدم م طع فيديو يبهر خالله المتهم السادس حال ضبطه.
الشاهد الثاني والثمانون-:
احمد خليل امين على

رائد شرطة باالدارة لمرور الجيزة.
أمين السر
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بمضمون ماشهد به ساب ه.
الشاهد الثالث والثمانون-:
محمود على احمد السيد

امين شرطة باالدارة العامة لمرور الجيزة.

يشهد

يشهد

يشهد بمضمون ما شهد به ساب وه وانه بتأاريا  2014/4/15ولأدى مأروره بشأارع النيأل
بال رب من ميدان الجالء ورد إليه اخطار بحدوث انفجار قنبلة بن طة مرور ميأدان الجأالء

وس و المصابين وابصأر انأااك جمهأور المأواطنين ممسأكين بأالمتهم السأادس ويتنأاوبون

االعتداء عليه ويصيحون بانه ال ائم بتفجير ال نبلة فضأبطه وحأال اصأطحابه متوجهأا الأى

قسم شرطة العجوزة تعدى عليه ضربا وحأاول التحصأل علأى سأالحه النأارى إال أن حضأور

الشاهد الرابع والثمانين حال بينه وما اراد.
الشاهد الرابع والثمانون-:
ماجد عجايبى عبيد صليب
امين شرطة باالدارة العامة لمرور الجيزة.

بمضمون ما شهد به ساب ه
الشاهد الخامس والثمانون-:
احمد عبد العليم احمد الوتيدى

يشهد

م دم شرطة ورئيس مباحث قسم شرطة الدقى.

يشهد

انه بتاريا  2014/4/15تم ضبج المتهم السادس بمعرفة الشهود مأن الحأادى والثمأانين
الى الرابع والثمانين واالهالى ع ب قيامه بتفجير عبوة ناسفة بمحيج ميدان الجأالء بالأدقى

وبمواجهته اقأر لأه بانضأمامه والمأتهم الخأامس واخأر يأدعى حأازم (حركيأا) لجماعأه اجنأاد

مصر التي تعتنق االففار الجهادية التففيرية ال ائمة على تففير ال أوات المسألحة والشأرطة
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ووجوب قتالهم بدعوى عدم تطبأي هم للشأريعة االسأالمية ،وفأى اطأار قناعتأه بتلأك االففأار
اشترك في واقعأة اسأتهداف ن طأة مأرور ميأدان الجأالء بالأدقى ورصأدها والمأتهم الخأامس

قبيأأل اسأأتهدافها وانأأه صأأنع ومأأن يأأدعى حركيأأا حأأازم عبأأوة ناسأأفة قأأام بلص أ ها والمأأتهم

الخامس فجر يوم  2014/4/15بمحيج الن طأة انفأة البيأان وتربصأا بأال رب منهأا انتبأا ار
ل دوم قوات الشرطة وما أن اسأت رت تلأك ال أوات بمحأيج الميأدان حتأى قأام األخيأر بتفجيأر

العبأأوة الناسأأفة قاصأأدا قتأأل مأأن تواجأأد بمحيطهأأا ممأأا ادى الأأى إصأأابة الشأأاهدين التاسأأع

والسبعين والثمانين ،وبتفتيث المتهم ضأبج وحأدة ذاكأرة (فأالش ميمأورى) وهأاتف محمأول

ويعرضأأها علأأى المأأتهم اقأأر باحتفاظأأه علأأى االولأأى بملفأأات صأأناعة المتفج أرات ودوائرهأأا
الفهربائيأة واسأأتخدامه الهأاتف فأأي االتصأال باعضأأاء تنبأيم اجنأأاد مصأر واتخأأاذه والمأأتهم

الخأامس مأن الشأ ة الفائنأة بالطأابق الثالأث علأوى مأن الع أار رقأم  17شأارع عبأد العزيأز

حسان -عزبة أبو الليل -بوالق الدكرور -مأوى لهما وحيازتهما بها لمواد وادوات تستخدم
في صناعة المتفجرات والدوائر الفهربائية.

 -11واقعة الشروع في قتل ال وات الشرطة بن طة مرور محور  26يوليو.
الشاهد السادس والثمانون-:
محمد ثروت مرسى

رائد شرطة باالدارة العامة لمرور الجيزة.

يشهد

انه بتاريا  2014/1/7اثناء تواجده بم ر عمله ب سم مرور محور  26يوليو تناهى الأى

سأأأمعه دوى انفجأأأار بمحأأأيج ال سأأأم نجأأأم عنأأأه تلفيأأأات بمبنأأأى ال سأأأم وبالسأأأيارة رقأأأم "م ع

 "6532والمملوكة للشاهد السابع والثمانون.
الشاهد السابع والثمانون-:
كريم احمد على الحملى

رائد شرطة باالدارة العامة لمرور الجيزة.
الشاهد الثامن والثمانون-:
اسالم احمد بيومى احمد
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ن يب شرطة باالدارة العامة لمرور الجيزة.

يشهدان

بمضمون ما شهد به ساب هما
 -12واقعة الشروع ي قتل القوات بمعسكر االمن المر زى بطريق مصر اإلسكندرية
الصحراوى.
الشاهد التاسع والثمانون-:
اشرف صالح عبد الحميد قنديل

رقيب أول شرطة -باالدارة العامة للعمليات الخاصة قطاع الهرم.
يشهد

انه بتاريا  2014/1/31وعلى اثر تفليفه باحدى المأموريات است ل السأيارة رقأم 1652

شرطة قيادة الشاهد التسعين واثناء مغادرتهما ال طاع فوج بوقوع انفجارين متتاليين اديأا

اولهما لحدوث اصابته بيأده اليمنأى وتلفيأات السأيارة والسأور الخرسأانى لمحأور  26يوليأو
والسور الخاو بال طاع.
الشاهد التسعون-:
سعيد جمال عبد العزيز

مجند سائق باالدارة العامة للعمليات الخاصة قطاع الهرم.
يشهد

بمضمون ما شهد به ساب ه.
 -13واقعة اننجار عبو ناسنة بحا له النقل العا بشارع الخلينة القاهر .
الشاهد الحادى والتسعون-:
عادل عبد الفتاح متولى منتصر

سائق بهيئة الن ل العام وم يم  20شارع على الطحاوى الريس -مسطرد -المطرية
يشهد

أنه بتاريا 2013/12/26حال قيادته للحافلة رقم " س أ ر  " 167التابعة
لهيئة الن ل العام بشارع الخليفة الباهر دائرة قسم مدينة نصر حدث انفجار شديد
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بالجزيرة الوسطى للطريق اتلف الحافلة وأصاب مست ليها الشهود من الثالث والتسعين

حتى الخامس والتسعين 0
الشاهد الثاني والتسعون :
محمد جالل عبد ربه حسن
المنوفية 0

محصل بهيئة الن ل العام وم يم جروان مركز الباجور –
يشهد

بمضمون ما شهد به ساب ه
الشاهد الثالث والتسعون :
محمد يحيى أحمد هريدى محامى وم يم مساكن بنك اإلسكان – الحي العاشر – مدينة
نصر 0

يشهد

بمضمون ما شهد به ساب يه وان األنفجار أصابه بخدوش بالوجه 0
الشاهد الرابع والتسعون -:
جمال صالح عبد الباقي حسن عامل وم يم  14شارع غزوة الخندق – ترعة الزمر –
العمرانية – محافبة الجيزة 0

يشهد

بمضمون ما شهد به ساب وه وان االنفجار أصابه بجروح بالساق اليسرى وخدوش

وكدمات بالرقية والرأس0
الشاهد الخامس والتسعون -:
إسالم جمال عبد الحميد وم يم كفر العدوى – فاقوس  -الشرقية 0
يشهد

بمضمون ما شهد به ساب وه وان االنفجار أصابه بالركبة اليسرى وكدمات متفرق

بالجسم 0

 -14واقعة الشروع ي قتل النقيب  /أحمد عزت ز ى الصواف 0
الشاهد السادس والتسعون :
أحمد عزت زكى الصواف ن يب شرطة باإلدارة العامة لمرور الجيزة 0
أمين السر
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يشهد

انه بتاريا  2014/4/10وحال مباشرة مهام عمله بميدان الحصرى مدينة السادس

من أكتوبر حدث انفجار عنيف أسفل سيارته رقم "

ل  " 5673أتلفها و أس طه

أرضا وأصابه بكسر في قدمه اليسرى وجرح قطعي بها 0
الشاهدة السابعة والتسعون:
منى أحمد محمد حسن ممرضة بال صر العيني التعليمي الجديد – وم يمة  68شارع
أوالد حماد – من شارع همفرس – بوالق الدكرور 0
تشهد

بمضمون ما شهد به ساب ها وأنها أصيبت بانفجار في العين اليمنى وشبايا بالرجل

اليمنى جراء االنفجار 0
الشاهدة الثامنة والتسعون :
وصال أنس محمود شعبان ممرضة بالمستشفى الجوى التخصصي – م يمة مساكن

الزاوية الحمراء – بلوك  – 19مدخل  – 2ال اهرة 0
الشاهدة التاسعة والتسعون ":
عطيات محمد عبدالرحيم عبدالعال ربه منزل – وم يمة  34شارع سيد حجازح – من

ترعى زنين – بوالق الدكرور 0
الشاهد المائة :
أمين محمد أمين رفاعي – السن  – 23سائق – م يم الحي العاشر – المجاورة
السادسة – عمارة  – 11السادس من أكتوبر 0
يشهدون

بمضمون ما شهد به ساب يهما
الشاهد الحادي بعد المائة :
أحمد فاروق عبد هللا عبد هللا ع يد شرطة ونائب مأمور قسم أول شرطة أكتوبر 0
يشهد
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أنه بتاريا  2014/4/10تل ى بالغ بوقوع انفجار بميدان الحصرى بمدينة السادس
من أكتوبر وباالنت ال والفح

تبين حدوث انفجار عبوة ناسفة تم تثبيتها أسفل سيارة

الشاهد السادس والتسعين بغية قتله نجمعن انفجارها إصابة بجروح متعددة وإحداث

فتحه بأرضية السيارة وتلفيات بها 0
الشاهد الثاني بعد المائة :
حسن على هاني حسن ن يب شرطة ومعاون مباحث قسم أول شرطة السادس من
أكتوبر 0

يشأأأأهد

بمضمون ما شهد به ساب ة
 -15واقعة الشروع ي قتل المجني عليه  /إسال وزي عبد الحنيظ 0
الشاهد الثالث بعد المائة :
إسالم فوزح عبد الحفي ربيع م اول وم يم رقم  17برج النور – زهراء المعادى –
ال اهرة 0

يشهد

أنه بتاريا  2014/4/15وحال تواجده بشارع فيصل برف ة الشاهد الرابعة بعد المائة

شرع في است الل سيارته رقم " ن أ  " 4189فوقع انفجار أسفلها أتلفها وأحدث

إصابته
الشاهد الرابع بعد المائة
أحمد محمد إسماعيل عبد المحسن طالب م يم  4عمارات البروج الطالبية الهرم 0
يشأأهد

بمضمون ما شهد به ساب ه وأن االنفجار أحدث إصابته باإلذن اليسرى 0
 -16واقعة الشروع ي قتل الرقيب  /مصطنى عر ة عنيني 0
الشاهد الخامس بعد المائة :
مصطفى عرفة عفيفي مصطفى حسين رقيب شرطة بوحدة مباحث قسم شرطة الشيا
زايد0

يشأأهد
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أنه بتاريا  2014/3/23وع ب مغادرته

لمسكنه مست ال سيارته رقم " ب

لديوان قسم شرطة الشيا زايد متجها

 " 4873فوج

بشخ

ي ود دراجة بخارية

سوداء اللون قادم مسرعا من الخلف وما أن أصبح محاذيا للجانب األيسر لسيارته

حتى أطلق صوبه عدة أعيرة نارية من سالح نارح " مسدس " بحوزته قاصدا قتله وفر

هاربا إال أن تلك األعيرة لم تصبه واست رت في جسم السيارة 0
 -17واقعة اننجار عبو بشارع الخلينة الىا ر بمدينة نصر 0
الشاهد السادس بعد المائة :
أحمد محمد عبد العبيم إسماعيل مدير عام الشئون اإلدارية بشركة صوت ال اهرة
للصوتيات والمرئيات وم يم  250منط ة امتداد رمسيس  – 2مدينة نصر0
يشأأهد

أنه بتاريا  2013/12/16وحال تواجده بشارع الخليفة الباهر دائرة قسم مدينة

نصر دوى انفجار عنيف بالجزيرة الوسطى للشارع بالتزامن مع مرور سيارة شرطة
يست لها عدد من أفراد الشرطة بجوار مصدر االنفجار مما أسفر عن إتالف سيارته

رقم " د

أ  " 752وعزى قصد مرتفب الواقعة إلزهاق روح أفراد الشرطة حال مرورهم

بجوار العبوة المتفجرة
واقعة استهداف قوات األمن المر زي بميدان مصطنى محمود 0
مجدح عبد الحليم يماني م دم شرطة – مفتث مفرقعات بإدارة الحماية المدنية بمديرية

أمن الجيزة 0

يشأأهد

أنه بتاريا  2014/4/10وأثناء تمشيطه المكان المخص

لتمركز تشكيالت األمن

المركزح بشارع الثمار ميدان مصطفى محمود  ،تالح له وجود عبوة ناسفة محلية
الصنع مثبته داخل إحدى لوحات اإلعالنات بالجزيرة الوسطى بالشارع ف ام بالتعامل

معها وإبطال مفعولها 0
الشاهد الثامن بعد المائة
هشام عبد العزيز إبراهيم محمد ن يب شرطة باإلدارة العامة لألمن المركزح بالجيزة0
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يشأأهد

انه بتاريا  2014/4/10وقبيل تمركز قوات األمن المركزح بمحيج مصطفى محمود
عثرت الجهات المكلفة بتمشيج محيج الميدان على عبوة متفجرة محلية الصنع داخل
إحدى لوحات اإلعالنات بالجزيرة الوسطى لشارع الثمار وهو المكان المخص

لتمركز

قوات األمن المركزح 0
 19واقعة الشروع ي قتل النقيب  /سمير ر اعي مصطنى 0
الشاهد العاشر بعد المائة :
تامر إبراهيم الشحات محمد سائق وم يم ال نطرة البيضاء قسم أول كفر الشيا –
محافبة كفر الشيا 0

يشأأأأهد

أنه بتاريا  2014/4/21وحال مروره أمام كنيسة العاراء بمدينة السادس من أكتوبر
وبرف ته الشاهد الحادح عشر بعد المائة أبص ار على أحد المطبات الصناعية بنهر

فبادر بإبالغ
ا
الطريق جسم معدني متصل بجهاز هاتف محمول يشبه العبوات المفرقعة

الشاهد الثاني عشر بعد المائة 0
الشاهد الحادى العاشر بعد المائة -:
عادل أحمد حسن حسن أحمد صاحب محل نبارات وم يم  4المجاورة الخامسة الحي
الثاني عشر 0

يشأأأأأهد

بمضمون ما شهد به ساب ه
الشاهد الثانى عشر بعد المائة :
فوزح عصام محمود فوزح رئيس مباحث شرطة ثان أكتوبر 0
يشأأأأأهد

بمضمون ما شهد به ساب اه وأن الجسم المضبو عبارة عن عبوة ناسفة تم ابطال
مفعولها بواسطة رجال الحماية المدنية 0
الشاهد الثالث عشر بعد المائة :
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سمير رفاعي مصطفي طلب ن يب شرطة باإلدارة العامة لمرور الجيزة قطاع أكتوبر 0
يشهأأأأأأأأد

أنأأأأأأأأأأأأأأأه بتأأأأأأأأأأأأأأأاريا  2014/4/21وع أأأأأأأأأأأأأأأب انتهأأأأأأأأأأأأأأأاء عملأأأأأأأأأأأأأأأه بمتابعأأأأأأأأأأأأأأأة

الحالأأة المروريأأة بميأأدان الحصأأرح بمدينأأة السأأادس مأأن أكتأأوبر اسأأت ل سأأيارته عأأاب ار أحأأد

المطبأأات الصأأناعية أمأأام كنيسأأة العأأاراء بمدينأأة السأأادس مأأن أكتأأوبر فتنأأاهي إلأأي سأأمعه
صوت ارتطام شديد اسفل السيارة  ،علم الح ا بأنه ناتة عن س و عبوة ناسفة تم لص ها

اسفل سيارته 0
 – 20ضبط المنرقعات بالعقار التنىيمي الكائن بالسادس من أ توبر 0
الشاهد الرابع عشر بعد المائة -:
محمد مسعد شوقي ن يب شرطه معاون مباحث قسم شرطة مدينة السادس من أكتوبر ثأان
0

يشهأأد

انه بتاريا  2014/3/21ابلغه الشاهد الخأامس عشأر بعأد المائأة بانبعأاث رائحأة احتأراق

بأأارود مأأن الشأ ة رقأأم  – 3عمأأارة  78المجأأاورة األولأأي – الحأأي السأأادس – دائأأرة ال سأأم

ومغادرة قاطنيها وباالنت أال إشأتم رائحأة إحتأراق بأارود ومأواد كيميائيأة تنبعأث منهأا فضأبج

بداخلها عددا من المواد المفرقعة ودوائر كهربائية تستخدم في تفجيرها 0
الشاهد الخامس عشر بعد المائة -:
عبد هللا حنفي عبد العزيز عبد الوهاب موظف – م يم الحي السأادس المجأاورة األولأي -

عمارة  – 78ش ة  4مدينة  6مدينة السادس من أكتوبر – الجيزة 0
يشهأأأد

بمضمون ما شهد به ساب ة 0
الشاهد السادس عشر بعد المائة -:
محمد محمد صالح أحمد صأاحب مكتأب ع أارات – وم أيم الحأي الخأامس المجأاورة الثالثأة
عمارة  371ش ة  3مدينة السادس من أكتوبر – الجيزة 0
يشهأأد

أمين السر

رئيس المحكمة

109

أنأأه وبتأأاريا  2014/2/28اسأأتأجر منأأه المأأتهم الخأأامس الوحأأدة السأأكنية رقأأم  3الفائنأأة
بالحي السادس المجاورة األولي عمارة  ، 78وقدم ع د اإليجار مضيفا أن المتهم الخامس

قد مهره بتوقيعه وقدم صورة تح يق شخصيته 0
الشاهد السابع عشر بعد المائة -:
أحمد حسن محمد أحمد صاحب مكتب ع ارات – م يم الحي الخامس أول المجاورة الثالثأة

عمارة  690ش ة  – 3مدينة  6مدينة السادس من أكتوبر الجيزة 0
يشهأأأد

بمضمون ما شهد به ساب ة 0
الشاهد الثامن عشر بعد المائة -:
محمود أبو العال محمد محمأود صأاحب م هأي – م أيم  7حأارة نأوال أر

إمبابة 0

عزيأز عأزت –

يشهأأأد

بحضور المتهم الرابع إليه يوم  2014/3/28طالبا اسأتئجار شأ ة سأكنية بمنط أة إمبابأة
فأأأراه الشأ ة المملوكأأة للشأأاهدة التاليأأة الفائنأأة ببلأأوك  57بأأار

عزيأأز عأأزت بامبابأأة فأأي

حضأأورها فاسأأتأجرها بعأأد أن أبرمأأا ع أأد إيجأأار حأأرر المأأتهم صأألبه وأمهأأره بتوقيعأأه وقأأدم

تح يق شخصيته 0
الشاهدة التاسعة عشر بعد المائة -:
نعمات أبو السعود أبو زيد ربه منزل – م يمة بلوك  57أر
تشهأأأد

عزيز عزت إمبابة

بمضمون ما شهد به ساب ها وقأدمت ع أد اإليجأار المحأرر صألبا وتوقيعأا مأن قبأل المأتهم

الرابع 0
الشاهدة العشرون بعد المائة -:
عبير محمود علي عبد الرحمن ربة منزل – م يمة  16كورنيث النيل الوراق 0
تشهأد
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بإقامة المتهمين الرابع والسابع والثأامن بالشأ ة المملوكأة لوالأدتها الشأاهدة التاسأعة عشأر

بعد المائة في بادية شهر ابريل عام  2014حتي تم ضبطهم بمعرفة الشرطة فأي غضأون

شهر مايو من ذات العام 0
الشاهد الحادي والعشرون بعد المائة -:
جمال زكريا حسين السيد موظف بأكاديمية الفنأون بالمعأاش – م أيم  20شأارع السأروجي
– العمرانية الغربية – محافبة الجيزة 0

يشهأد

أنأأه بتأأاريا  2014/3/5اسأأتأجر منأأه المأأتهم الثأأاني الشأ ة الفائنأأه بالأأدور الثالأأث علأأوح

بالع ار رقم  14شارع السروجي متفرع من شارع الثالثيني – العم ارنية الغربيأة – محافبأة

الجيزة وتحرر بينهما ع د إيجار مهره المتهم بتوقيعه باسم " مهند حازم " اسمه الحركي –

وأقام بها وزوجته وابنيه  ،إلي أن قامت الشأرطة بتفتأيث الشأ ة وضأبطت بهأا مفرقعأات ،

وقدم صورة ضوئية من الع د المشار إليه 0
الشاهد الثاني والعشرون بعد المائة :
زكريا سعيد زكريا حسين السيد مبي محارة – م يم  20شارع السروجي العمرانية الغربية
– محافبة الجيزة 0

يشهأد

بمضمون ما شهد به ساب ه 0
الشاهد الثالث والعشرون بعد المائة -:
صالح الدين إسماعيل سعيد إسماعيل طالب بمدرسة الزراعة – م يم  14شارع السأروجي
– العمرانية الغربية – محافبة الجيزة 0

يشهأد

بمضمون ما شهد به ساب اه 0
الشاهدة الرابعة والعشرون بعد المائة:
نشوح زينهم عبد الم صود علي عمارة مدرسة بحضانة النصر – م يمة  19شأارع الحأاج
يع وب من شارع الثالثيني – محافبة الجيزة 0
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تشهأد

بأأأن الطفأأل  /حسأأام نجأأل المأأتهم الثأأاني – يتأأردد علأأي الحضأأانة محأأل عملهأأا المالص أ ة

لمسكن المتهم 0
الشاهدة الخامسة والعشرون بعد المائة -:
عال سمير الهادح محمد مدرسة بحضانة النصر وم يمة  12شارع إسماعيل عبأد هللا –
العمرانية – محافبة الجيزة 0

بمضمون ما شهدت به ساب تها 0
الشاهد السادس والعشرون بعد المائة :
أحمد توتو أحمد عبد النعيم

تشهأأد

( وشأهرته أحمأد أبأو زيأأد ) صأاحب محأل ب الأة – م أأيم  13شأارع عبأد العزيأز حسأأان –
عزبة أو الليل صفج اللبن  ،بوالق الدكرور – الجيزة
يشهأد

أنه في غضون شهر مارس عام  2014حضر إليه المتهم السادس متخأاا إسأما حركيأا (

محمد ) طالبا إستئجار الش ة ملفة الفائنة بالطابق الثالث علوح من الع ار رقم  17شأارع
عبد العزيز حسان – عزبة أبو الليل بوالق الدكرور – الجيزة فأجرها له وأقام فيهأا والمأتهم

الخامس إال أن اولهما ضبج بتاريا  2014/4/15إثر تفجيره لن طة مرور الجالء 0
مالحظات النيابة العامة :
أوالً  :إقرارات المتهمين :
-1أقر المتهم الرابع جمال زكي عبد الرحيم سعد – حركي " عبد الرحمن  ،اسأامة إبأراهيم

" بالتح ي ات بانضمامه لجماعة أجناد مصر التي تعتنق أففا ار تففيرية وعدائيأة ت أوم علأي
تففير الحاكم وشرعية الخروج عليه بدعوح عدم تطبي أه الشأريعة االسأالمية ووجأوب قتأال
أفراد ال وات المسلحة والشرطة واالعتداء علي منشأتها  ،وان هاه الجماعة قأام بتأسيسأها

المأأتهم األول ويمأأدها بأأاألموال الالزمأأة ألغأأ ار

التنبأأيم ويتأأولي المأأتهم الثأأاني قيادتهأأا

وإصدار التفليفات العضائها وامدادهم بالعبوات الناسأفة والم أرات التنبيميأة بالتنسأيق مأع
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المأأتهم األول وتضأأم الجماعأأة مأأن بأأين اعضأأائها المتهمأأين مأأن السأأادس حتأأي الثأأامن

والعاشأأر إلأأي جانأأب المأأتهم الثالأأث المسأأئول االمنأأي بأأالتنبيم والخأأامس المسأأئول الففأأرح
والحادح عشر ويتولي مسئولية االست طاب  ،وأنه رصد مجموعة من المنشأت والتجمعات

الشرطية الستهدافها فضال عن مشاركته تنفيا العديأد مأن العمليأات العدائيأة وعلمأه بتنفيأا

الجماعة ألخرح 0

وأبأان تفصأأيال لأالك باعتناقأأه ذات االففأأار التففيريأة والعدائيأأة لجماعأة اجنأأاد مصأأر

وأنه وفي غضون شهر يناير  2014دعاه المتهم العاشر لالنضمام لتنبأيم جماعأة أجنأاد
مصأأر وحأأدد لأأه ل أأاء مأأع المأأتهم األول الأأاح قأأام بإعأأداده وتدريبأأه علأأي طريأأق التخفأأي

والتواصأأل مأأع أعضأأاء التنبأأيم دون رصأأده امنيأأا  ،وأبأأان لأأه أن الجماعأأة تسأأتهدف رجأأال
الجيث والشأرطة باسأتخدام األسألحة الناريأة والعبأوات الناسأفة التأي يأتم تفجيرهأا عأن بعأد

بواسطة اإلتصال بالهواتف المحمولة المثبتة بالدوائر الفهربائية الخاصة بها 0

وتالفيأأا للرصأأد األمنأأي  ،يتخأأا أعضأأاء الجماعأأة أسأأماءا حركيأأة يغرونهأأا باسأأتمرار

إضافة إلي اتخأاذ هيكلهأا التنبيمأي صأورة الخاليأا العن وديأة التأي تعمأل كأل منهأا بمعأزل

عن األخرى  ،إذ تفونت خلية ضمته والمتهمان السابع والثامن تولي هأو مسأئوليتها  ،كمأا
علم بخلية ثانية ضأمت المتهمأان الخأامس والسأادس  ،وقأد إتخأات الجماعأة شأ ة كائنأة

بشارع ناهيا – بوالق الدكرور كم ر تنبيمي لهأا أقأام بهأا والمتهمأان الثأاني والعاشأر  ،ثأم

انت ل لش ة اخرح بمنط ة عزبة الصعايدة – إمبابة – أقام بها والمتهمان الثامن والسأادس

واخي أ ار انت أأل إلأأي الم أأر التنبيمأأي الفأأائن فأأي أر
المتهمين السابع والثامن 0

عزيأأز عأأزت بإمبابأأة رف أأة كأأل مأأن

وأنأأه وفأأي إطأأار إنضأأمامه للجماعأأة رصأأد والمأأتهم الثأأاني التمركأأز االمنأأي ل أأوات

الشأأرطة أعلأأي الطريأأق الأأدائرى بأأالمرج تمهيأأدا السأأتهدافه  ،واسأأتهل عملياتأأه العدائيأأة فأأي

إطار التنبيم باستهداف ال وات المرابطة أمام قسم شرطة الطالبيأة إذ رصأد والمأتهم الثأاني

موقع تمركز قوات االمن المركزح امام ال سم بغية اسأتهدافها  ،ثأم توجهأا فأي اليأوم التأالي
رف ة المتهمين األول  ،الثالث والعاشر إلي محيج ال سم وبحوزة المتهم الثالث عبوة ناسفة
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زرعها المتهم الثاني أسفل إحدح لوحات اإلعالنات الم ابلة لل سم  ،ثم توجهوا جميعأا إلأي
محيج محطة مترو البحوث بالدقي حيث تتمركز قوات الشرطة  ،وزرع الثاني والثالث عبأوة

ناسأأأأفة بشأأأأجرة بأأأأال رب مأأأأن المحطأأأأة أنفأأأأة البيأأأأان  ،وصأأأأباح اليأأأأوم التأأأأالي الموافأأأأق

 2014/1/24توجهوا جميعا إلي محطة مترو البحوث وما ان أبصروا قوات الشرطة حتأي
قام المتهم الثاني بتفجير العبوة باالتصال بهأا هاتفيأا قاصأدين قتأل ال أوات الشأرطية ونجأم

عن ذلك قتلي وجرحي  ،ثم توجهوا ع ب ذلك مباشرة إلي محيج قسم شرطة الطالبية حيأث

فجر المتهم الثاني العبوة المزروعة سلفا 0

وفأأي ذات اإلطأأار توجأأه والمتهمأأان الثأأاني والخأأامس ل طأأاع األمأأن المركأأزح بطريأأق

مصر اإلسكندرية الصحراوح لرصده تمهيدا الستهدافه  ،ومساء يوم  2014/1/ 30انت أل

والمتهمأأون الثأأاني والخأأامس والعاشأأر لل طأأاع انأأف البيأأان وزرع والمأأتهم الثأأاني عبأأوتين
ناسفتين بمحيج ذلأك ال طأاع – سأبق وان تحصأال عليهمأا مأن المتهمأين األول والثالأث 0

وفي صباح اليوم التالي الموافق  2014/1/31توجه والمتهم الثالأث إلأي محأيج المعسأكر
انف البيان حيث قام األخير بتفجير العبوتين ب صد قتل ضأبا وأفأراد الشأرطة بالمعسأكر ،

وقد أسفر إنفجارهما عن هدم سور المعسكر 0

كمأأا كلفأأه المأأتهم الثأأاني باسأأتهداف قأوات الشأأرطة المتمركأأزة أعلأأي كأأوبرح الجيأأزة ،

ونفاا لأالك التفليأف توجهأا والمأتهم الخأامس لرصأد مكأان تمركأز ال أوات  ،وتسألم واالخيأر

ع ب ذلأك عبأوتين ناسأفتين مأن المأتهم الثالأث وقامأا بزرعهمأا بالسأور المعأدني للفأوبرح

وفأأي صأأباح اليأأوم التأأالي الموافأأق  2014/2/7توجهأأا إلأأي محأأيج كأأوبرح الجيأأزة ومأأا ان
تمركزت قوات الشرطة حتي قام المتهم الخامس بتفجيأر العبأوتين مخلفأا قتلأي وجرحأي مأن

قوات الشرطة 0

واضاف أن المتهم الثانى امده بسالح نارى مسدس ماركه " بريتأا " 5ر8

مم طالبا منه استخدامه فى قتل ايا من رجال الشرطه واالستيالء على سأالحه

لتسليح اعضأاء الجماعأه  ،ونفأاذا لأالك التفليأف وبتأاريا  2014/3/24شأاهد
المجنى عليأه  /مصأطفى عرفأه عفيفأى – أمأين شأرطه ب سأم شأرطه الشأيا زايأد
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السأأابق معرفتأأه بأأه  -بأأال رب مأأن مسأأكنه بمدينأأه الشأأيا زايأأد ومأأا أن ابصأأره

يسأأأت ل سأأأيارته – ماركأأأه هيونأأأداى حمأأأراء اللأأأون  -وينطلأأأق بهأأأا حتأأأى تتبعأأأه

مسأأت ال درجاجأأه بخاريأأه سأأوداء اللأأون ماركأأه ديأأنة  200أمأأده بثمنهأأا المأأتهم

االول و بحوزته السالح النارى أنف البيان واقترب منه بالدراجه حتأى حأاذاه
واطلأأق عليأأه خمسأأه اعيأأره ناريأأه قاصأأدا قتلأأه واالسأأتيالء علأأى سأأالحه اال انأأه لأأم
يصبه لعدم احكامه التصويب 0

وامده المتهم الثانى كالك بعبوه ناسفه الستخدامها فى اغ ار

التنبيم ،

فتوجأأأه والمتهمأأأان السأأأابع والثأأأامن بتأأأاريا  2014/4/10الأأأى ميأأأدان الحصأأأرى
بمدينأأه السأأادس مأأن اكتأأوبر وبحأأوزتهم العبأأوه قاصأأدين اسأأتهداف ايأأا مأأن قأوات

الشرطه  ،فوجدوا سباره ذات زجأاج حاجأب للرؤيأه يبأف بجوارهأا ضأابج وامنأاء

شرطه واستغلوا انشغال الضابج بمشاجره بين مواطنين وقام بوضع العبوه اسفل
سياره الضابج – اثناء تامين ومراقبه المتهمين السابع و الثامن للطريق وفجرهأا
حال اقتراب الضأابج منهأا قاصأدا قتلأه ونمأا الأى علمأه ع أب ذلأك أن المجنأى

عليه اى الضاب احمد الصواف وانه لح ه اصابات من جراء التفجير 0

كما وانه وفى غضون شهر ابريل  – 2014امده المتهم الثانى بعبوه ناسفه

مأأزوده ب طعأأه مأأن معأأدن المغنأأاطيس لص أ ها اسأأفل سأأياره ماركأأه ميتسوبيشأأى
النسر سوداء مملوكه الحد الضبا

بميدان الحصرى بمدينه السادس من اكتوبر

اثناء تامين ومراقبه المتهم السابع الطريق لتفجيرها ل تله اال انه عيب فنى ط أر

فيها حال دون ذلك وعثر عليها امام كنيسه العاراء باات المدينأه واسأتم ار ار لنشأاطه
االجرامى توجه والمتهم السابع الى ميدان لبنان حيث لصق االخير عبوه ناسفه

مأأزوره ب طعأأه مأأن معأأدن المغنأأاطيس  -تسأألماها مأأن المأأتهم الثأأانى  -باحأأدى
النوافا الحديديه لن طه المرور بالميدان ثم قام هو – اى المأتهم الرابأع – بتفجيرهأا

عن بعد باالتصال الهاتفى قاصدين قتل كل من يتواجد بالن طه مما اسفر عأن

م تل الرائد محمد جمال مأمون 0
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وفى ذات االطأار ال أائم علأى اسأتهداتف قأوات الشأرطه امأده المأتهم الثأانى

بعبوه ناسفه مزوره ب طعه من معدن المغناطيس مخب ار أيأاه أن المأتهم الخأامس

رصد العميد أحمد زكى لطيف ب وات االمن المركزى طالبا منه اسأتهدافه فتوجأه
والمتهمان الخامس والسابع الى محيج مسكنه ع ب قيام االخير بمراقبه وتأأمين

الطريق للتاكد من خلأوه مأن ايأه تمركأزات امنيأه ولصأق هأو – أى المأتهم الرابأع –
العبوه أسفل السياره الخاصه بالعميد سأالف الأاكر باسأتخدام قطعأه مأن معأدن
المغناطيس وما أن است لها رف ه اثنأين مأن جنأوده حتأى قأام الخأامس بتفجيرهأا

مما اسفر عنه م تله واصابه الجنديين سالفى الاكر00

كمأأا اقأأر المأأتهم انأأه فأأى يأأوم  2014/5/5اسأأتهدف والمتهمأأان السأأابع و

الثامن سياره ماركه نيفا بيضاء اللون ذات زجاتة حاجأب للرؤيأه وبهأا غطأاء
الأراس الخأأاو بأأال وات المسأألحه كانأأت متوقفأأه بمنط أأه رمسأأيس بأأان لصأأق
المتهم السابع عبوه ناسفه مزوده ب طعه من معدن المغناطيس – تحصلوا عليهأا

مأأن المأأتهم الثأأانى  -اسأأفل م عأأد السأأائق ظنأأا مأأنهم أنهأأا خاصأأه باحأأد ضأأبا

الجأأيث ومأأا أن شأأاهد المجنأأى عليأأه يسأأت ل سأأيارته حتأأى قأأام المأأتهم السأأابع
بتفجيرها ونما الى علمهم ع ب ذلك أن المتوفى يدعى بسام احمد جامع 0

ويضأأيف انأأه تسأألم مأأن المأأتهم الثأأانى عبأأوه ناسأأفه مأأزوده ب طعأأه مأأن

معدن المغناطيس لص ها اسفل سياره ماركه هيونداى فيرنا سوداء اللأون ذات
زجأأاج حاجأأب للرؤيأأه كانأأت متوقفأأه بشأأارع فيصأأل ظنأأا منأأه أنهأأا خاصأأه باحأأد
ضبا

الشرطه وما است ل مالك السأياره – سأالفة البيأان  -سأيارته ومعأه مراف أه

حتى قام بتفجيرها قاصدا قتلهما فاحدث بهما اصابات بالغه 0

واختأأأأتم اقأأأأراره بعلمأأأأه مأأأأن المأأأأتهم الثأأأأانى انأأأأه -اى المأأأأتهم الثأأأأانى -

والمتهمان الخامس والسادس قد استهدفوا قوات الشرطه المرابطه بمحيج جامعه

ال أأاهره مسأأتخدمين فأأى ذلأأك ثالثأأه عب أوات ناسأأفه زرعأأت االولأأى بوحأأده مأأن

وحأأدات الصأأرف الصأأحى والثانيأأه فأأى لوحأأه اعالنأأات والثالثأأه فأأى شأأجره بمحأأيج
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جامعأأه ال أأاهرة وقأأاموا بتفجيرهأأا قاصأأدين قتأأل مأأن يتواجأأد م تأأل الع يأأد طأأارق
المرجاوى واصابه اخرين وعلم منأه كأالك أن المأتهم السأادس ضأبج فأى اع أاب
زراعه والمتهم الخامس عبأوه ناسأفه بمنط أه الأدقى وعلأم منأه ايضأا أن المأتهم
الخامس رصد ن طه مرور امأام محكمأه مصأر الجديأده و زرع بهأا عبأوه ناسأفه

وفجرها قاصدا قتل من فيها مما اسفر عن م تل امين شرطه واصابه اخرين 0

 -2اقر المتهم الخامس  /عبد هللا السيد محمد السيد – حركأى " احمأد ":

بالتح ي أأات بانضأأمامه لجماعأأه اجنأأاد مصأأر التأأي تعتنأأق اففأأا ار تففيريأأه وعدائيأأه

ت أأوم علأأى تففيأأر الحأأاكم وشأأرعيه الخأأروج عليأأه بأأدعوى عأأدم تطبي أأه الشأأريعه
االسالميه ووجوب قتال افراد ال وات المسلحه والشرطه واالعتأداء علأى منشأاتها

 وان هاه الجماعه قام بتاسيسها المتهم االول ويمأدها والمأتهم الثأانى بأاالموالالالزمه الغأ ار

التنبأيم وبأالعبوات الناسأفه والم أرات التنبيميأه ويتأولى المأتهم

الثأانى المسأئوليه العسأكريه لهأا ويتأولى المأتهم الثالأث المسأوئليه االمنيأه وتضأم

الجماعه مأن بأين اعضأائها المتهمأين الرابأع ومأن السأادس حتأى الثأامن والعاشأر
والحادى عشر والرابع عشر وانه رصد مجموعه من المنشات والتجمعات الشرطيه

السأتهدافها فضأال عأن مشأاركته تنفيأا العديأد مأن العمليأات العدائيأه وعلمأه بتنفيأأا

الجماعأأأه الخأأأرى وان جميأأأع العمليأأأات العدائيأأأه يأأأتم تنفيأأأاها باسأأأتخدام العبأأأوات

الناسفه التي يتم تفجيرها عن بعد بواسطه االتصال بأالهواتف المحمولأه المثبتأه

بالدوائر الفهربائيه الخاصه بها

وابأأان تفصأأيال لأأالك باعتناقأأه ذات االففأأار التففيريأأه والعدائيأأه لجماعأأه

اجناد مصر وانه فى بدايه شهر ينأاير  2014دعأاه المتهمأان العاشأر والحأادى

عشر لالنضمام لجماعه اجناد مصر والت ى بالمتهم االول الاى قام بضمه للتنبيم

واسند اليه المسوليه الشرعيه وانه تم اعداده عسكريا وتدريبأه علأى كيفيأه رصأد

االهأأداف وتثبيأأت العبأأوات الناسأأفه بمعرفأأه المأأتهم الثأأانى  ،فضأأال عأأن تدريبأأه

بمعرفأأه االخيأأر والمأأتهم االول علأأى صأأناعه العب أوات الناسأأفه  ،وتالفيأأا للرصأأد
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االمنأى يتخأا اعضأأاء الجماعأه اسأأماءا حركيأه يغيرونهأا باسأأتمرار ويتخأا هيكلهأأا

التنبيمأأى صأأوره الخاليأأا العن وديأأه التأأي تعمأأل كأأل منهأأا بمعأأزل عأأن االخأأرى

وقسمت الجماعأه الأى عأده خاليأا منبتأه الصأله عأن بعضأها ويعلأم مأن خالياهأا

خليتين احداهما تتفأون منأه والمأتهم السأادس ويتأولى هأو مسأئولينها واالخأرى
تتفون من المتهمين الرابع والسابع واخأر – ال يعلمأه  -ويتأولى اولهأم مسأئوليتها

وان اليأأه عمأأل الخاليأأا تفأأون مأأن خأأالل الرصأأد العش أوائى مأأن قبأأل اعضأأائها
المأأاكن تواجأأد رجأأال الشأأرطه وال أوات المسأألحه واخطأأار المأأتهم الثأأانى – بصأأفته

المسئول العسكرى – بنتيجه الرصد والاى يصأدر الأيهم تفليفأات باسأتهدافها  ،كمأا
تتخأأا الجماعأأه م أأرات تنبيميأأه يأأتم تغييرهأأا باسأأتمرار تالفيأأا للرصأأد االمنأأى
فاتخات الجماعه م ار عباره عن وحده سكنيه كائنه بمنط ه ار

اللواء واقأام

فيها وتردد عليه بها المتهمأين مأن االول حتأى الثالأث والحأادى عشأر لتصأنيع

العب أوات الناسأأفه ثأأم انت أأل الأأى الوحأأده السأأكنيه رقأأم  3والفائنأأه بالعمأأاره 78

المجاوره االولى بأالحى السأادس بمدينأه السأادس مأن اكتأوبر واتخأا منهأا م أ ار
تنبيميأأا اقأأام فيأأه وتأأرر عليأأه بهأأا المتهمأأون االول  ،الثأأانى  ،الرابأأع والحأأادى عشأأر

وصأأنعوا بهأأا العب أوات الناسأأفه اال أن ارتيأأاب احأأد قأأاطنى الع أأار فأأى امأأره والمتهمأأان
الثانى والرابع حال تواجدهم بالشأ ه انفأه البيأان دفعهأم الأى مغادرتأه ون لأوا منأه

خمس عبوات ناسفه سلموها للمأتهم الحأادى عشأر الأاى تأولى اخفائهأا وتركأوا

ما بها من مواد مفرقعه وادوات مستخدمه فى صناعه العبأوات الناسأفه ودوائرهأا

الفهربائيه  ،واع ب ذلك انت اله الى م أر تنبيمأى آخأر عبأاره عأن وحأده سأكنيه

كائنه بمنط ه صفج اللبن اقام بها والمتهم السادس حيث صنع فيهأا االخيأر
الدوائر الفهربائيه الالزمه لصأناعه العبأوات الناسأفه وفأى اع أاب ضأبج المأتهم

االخير اتخأا شأ ه اخأرى كائنأه بعزبأه الهجانأه بمدينأه نصأر بأدال منهأا  -وان
قيمه ايجار الم أار التنبيميأه انفأه البيأان يأتم سأدادها بمعرفأه المتهمأين االول

والثأأأانى ويضأأأيف المأأأتهم انأأأه اسأأأتهل عملياتأأأه العدائيأأأه ضأأأد رجأأأال الشأأأرطه
أمين السر

رئيس المحكمة

118

باستهداف تشكيل لالمن المركزى امام قسم شرطه الطالبيه فى بدايه شهر ينأاير

عام  2014بأن رصده والمتهم الثانى وتوجها والمتهمأون االول والثالأث والرابأع
والعاشر واحضر المتهم الثالث عبوه ناسفه سلمها للمأتهم الثأانى الأاى تأولى

تثبيتهأأا بأأالجزيره الوسأأطى لشأأارع الهأأرم بأأال رب مأأن احأأدى اللوحأأات االعالنيأأه

وعلم ب يام االخير بتفجيرها فى يوم تالى وهو ذات يوم تفجير قنبله فى ال وات
المتمركأأزه امأأام محطأأه متأأرو البحأأوث وحينهأأا اصأأدرت الجماعأأه بيانأأا تعلأأن فيأأه

مسأأئوليتها عأأن التفجيأأرين وفأأى شأأهر فبرايأأر عأأام  2014اسأأتهدف معسأأكر االمأأر

المركزى بطريق مصر االسكندريه الصحراوى بأن قام والمأتهم الرابأع بأزرع عبأوتين
ناسفتين بسور ع ب رصده بمعرفه المتهم الثانى وتولى المتهم الثالث تفجيرهمأا

لدى مشاهدته خروج ال وات منه 0

وفأأى إع أأاب ذلأأك ب رابأأة بأسأأبوع اسأأتهدف ق أوات االمأأن المركأأزح المتمركأأزة

اعلأأى كأأوبرح الجيأأزة بأأأن رصأأدها المأأتهم الثأأانى واتفأأق معأأه علأأى اسأأتهدافها

بعبأأوتين ناسأأفتين حأأدد األخيأأر مكأأان زرعهمأأا بأأالفوبرح واسأأتلم منأأه العبأأوتين

أنفتى البيان – مصنعتين بمعرفه المتهمين األول والثاني  -ثم توجه يهما رف ه
المتهمأأين الثالأأث  ،الرابأأع والعاشأأر إلأأى مكأأان التنفيأأا حيأأث تأأولى الرابأأع تثبيتهمأأا

بأأأالفوبرى بأأأال رب مأأأن المكأأأان المخصأأأ

النتبأأأار قأأأوات االمأأأن المركأأأزى وفأأأى

صأأباح اليأأوم التأأالى تواجأأد والمتهمأأون الرابأأع والعاشأأر واتلحأأادى عشأأر بمحأأيج

مكان التنفيا – اسفل كوبرى الجيأزه – وتربصأوا لل أوات التأي مأا أن تمركأزت فأى
مكانها حتى قام بتفجير العبوتين موقعا اصابات بهم  ،كما رصد والمتهم السادس
بتفليأأف مأأن المأأتهم الثأأانى ق أوات بزرعهأأا بأأال رب مأأن المكأأان المعتأأاد لتمركأأز

ال وات اال أن عدم قدوم ال وات الى ذات المكان حال بينهم وبين تنفياها ممأا

دفعأأه الأأى التوجأأه فجأأر اليأأوم التأأالى وتفجيرهأأا ولأأم يأأنجم ايأأه اثأأار انفجاريأأه او

تلفيأأأات لعيأأأب فأأأى تصأأأنيعها وفأأأى غضأأأون شأأأهر ابريأأأل عأأأام  2014رصأأأد و

المتهمأأان الثأأانى والسأأادس ق أوات الشأأرطه المتمركأأزه امأأام جامعأأه ال أأاهره وقأأام
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المتهم الثانى باعأداد ثأالث عبأوات ناسأفه وفأى الليلأه السأاب ه علأى التنفيأا قأام

واالخيأأر والمأأتهم السأأادس باخفأأاء تلأأك العب أوات باحأأدى االشأأجار واخأأرى بلوحأأه
اعالنات  ،واالخير باحدى بالوعأات الصأرف الصأحى بأال رب مأن غرفتأى ن طأه

التمركز االمنى امام جامعه ال أاهره وصأباح اليأوم التأالى ترصأد والمأتهم السأادس

ل وات الشرطه التي ما أن اقتربت من العبوات الناسفه اال وفجر االخير عبأوه مأن
العبأوات الثالثأأه نجأأم عنهأأا اصأأابه عأأددا مأن ال أوات واع أأب ذلأأك قيامأأه بتفجيأأر

العبوه الثانيه ونجم عنها وفاه الع يد طارق المرجاوى ثم قام بتفجير االخيره 0

وفى اع اب ذلك وبتفليف من المتهم الثانى رصأد والمأتهم السأادس قأوات

الشرطه المتمركزه بميدان مصطفى محمود بالمهندسين واتف وا على اليأه التنفيأا

ونفأأاذا لأأالك صأأنع المأأتهم الثأأانى عبأأوه ناسأأفه تسأألمها منأأه والمأأتهم السأأادس
وثبتاها فى الليلأه السأاب ه علأى التنفيأا بأداخل لوحأه اعالنأات موجأوده بأالجزيره

الوسأأأطى للميأأأدان وترصأأأدا صأأأباح اليأأأوم التأأأالى لل أأأوات اال أن ضأأأبج العبأأأوه
الناسفه حال دون تفجيرها 0

وانه فى اع اب العمليه الساب ه باسأبوع وبتفليأف مأن المأتهم الثأانى رصأد

والمتهم السادس قوات الشرطه المتمركزه بميدان الجالء واتف وا على اليه التنفيا

وزمانأأه ونفأأاذا التفأأأاقهم صأأنع المتهمأأأان الثأأانى والسأأادس عبأأأوه ناسأأفه  ،وقأأأام
والمتهم السادس باخفاءها اسأفل المنضأده الحديديأه لن طأه المأرور بالميأدان 0

انأأف البيأأان وترصأأدا لل أوات حتأأى اقترب أوا منهأأا ففجرهأأا – اى المأأتهم الخأأامس -
محدثا اصاباتهم وف ار من مكأان االنفجأار اال أن ارتبأاك المأتهم السأادس ادى الأى

ضبطه بمعرفه جموع المواطنين 0

كما اقر انه وبتفليف من المتهم الثانى رصأد والمأتهم الرابأع العميأد احمأد

زكى لطيف كما اعاد رصده ايضا المتهم الثانى وقأام بتصأويره فوتوغرافيأا لأدى

است الله سيارته واتف وا ثالثتهم على مكان التنفيا ومكانه واليته ونفاذا لأالك سألم
المتهم الثانى المتهم الرابع عبوه ناسفه وت ابل معه االخير بمحيج سكن العميأد
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سأأالف الأأاكر بأأالحى السأأادس بمدينأأه  6أكتأأوبر  ،وابص أ ار سأأياره المجنأأى عليأأه
يست لها اثنين من مجنديه اسفل منزله وما أن ترجال منها اال وثبت المتهم الرابأع

العبأأوه الناسأأفه ب طعأأه مأأن معأأدن المغنأأاطيس أسأأفل م عأأد المجنأأى عليأأه بالسأأياره
انفه البيان وترب

هأو  -اى المأتهم الخأامس – لحأين اسأت الل المجنأى عليأه

سأأأأيارته ومأأأأا أن اسأأأأت لها ومجنديأأأأه اال وقأأأأام بتفجيرهأأأأا ممأأأأا ادى الأأأأى م تلأأأأه
واصابتهما وتواجد المتهم السابع بمكان االنفجار انااك حيأث كلأف بتامينأه حأال
تنفيا العمليه وفى اع ابها نشرت جماعه اجناد مصر بيانا اعلنت فيه مسأئوليتها

عنها مرف ا به الصوره التي الت طها المتهم الثانى للمجنى عليه إبان رصده 0

وفى اع ابها باسبوع رصأد ن طأه مأرور ميأدان المحكمأه بمصأر الجديأده

وع أأأد العأأأزم علأأأى اسأأأتهداف قأأأوات الشأأأرطه المتواجأأأده بهأأأا وابلأأأل المسأأأئول

العسأأكرى للتنبأأأيم – المأأتهم الثأأأانى  -الأأأاى واف أأه وامأأأده بعبأأوه ناسأأأفه مأأأزوده
بمغناطيس الصق  ،وتوجه بها فجأر اليأوم التأالى وثبتهأا اسأفل الم عأد الموجأود

بالن طه وترب

لل وات وما أن قدمت حتى قام بتفجيرهأا اال أن عطأال مأا حأال

دون انفجارها – ثم استحصل على عبأوه ناسأفه اخأرى مأن المأتهم الثأانى وثبتهأا

فجر اليوم التالى – فى ذات المكان  -بدال من ساب تها وترب
أن قأأدمت اال وفجرهأأا مخلفأأا قتيأأل ومصأأابين واحأأتف

لل وات التأي مأا

بأأالعبوه التالفأأه بمسأأكنه

بمدينه نصر حيث تم ضبطها 0

واختأأتم اق أراره باعتزامأأه واعضأأاء الجماعأأه – قبيأأل ضأأبطه – اغتيأأال احأأد

قيادات وزاره الداخليه ويعمل متحدثا باسمها ويدعى العميد ايمن وي طأن بأالحى
الثامن بمدينه السادس من اكتوبر بان رصده والمتهمان الرابأع والسأابع وعل أوا

استهدافه عل ر صد المتهم الثانى له واصداره التفليف ب تله  -واضاف أن جميع

العمليأات العدائيأه المرتفبأأه مأن قبأل تنبأأيم اجنأاد مصأر تسأأتخدم فيهأا العبأوات
الناسفه المجهزه للتفجير عن بعد باستخدام اجهزه الهواتف المحمول 0

 )3اقر المتهم السادس  /ياسر محمد احمد محمد خضير  -حركى " عبد هللا "
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بالتح ي ات بانضمامه لجماعه أن مصر التي تعتنق أففا ار تففيرية وعدائيه

ت أأوم علأأى تففيأأر الحأأاكم وشأأرعيه الخأأروج عليأأه بأأدعوى عأأدم تطبي أأه الشأأريعة

االسأأأالميه ووجأأأوب قتأأأال إفأأأراد ال أأأوات المسأأألحة والشأأأرطة واالعتأأأداء علأأأى
منشاتها وان المتهم الثأاني يتأولى إصأدار التفليفأات ألعضأاء الجماعأة ويمأدها

باألموال الالزمأة ثأامن باالضأافه الأى خليأه اعالميأه تتأولى نشأر البيانأات التأي
تصدرها الجماعه وانه عهد اليه تصنيع العبوات الناسفه التي يتم تفجيرها عن بعد

بواسأأطه االتصأأال بأأالهواتف المحمولأأه المثبتأأه بالأأدوائر الفهربائيأأه الخاصأأه بهأأا

والتى يعتمد عليها التنبيم فى تنفيا عملياته العدائيه وفى اطار انضأمامه لتلأك

الجماعأأه شأأارك فأأى ارتفأأاب عأأدد مأأن العمليأأات العدائيأأه و علأأم بتنفيأأا الجماعأأه
الخرى 0

وابأأان تفصأأيال لأأالك باعتناقأأه ذات االففأأار التففيريأأه والعدائيأأه لجماعأأه

اجنأأاد مصأأر وانأأه فأأى غضأأون شأأهر فبرايأأر  2014كلفأأه المأأتهم العشأأر ون
باالنضأمام والمأأتهم الثأامن لجماعأأه اجنأاد مصأر وسأألم االخيأأر مبلأل وقأأدره الأأف

وخمسمائه جنيه المداد الجماعأه بهأا فضأال عأن امأدادها بسأالح نأارى " مسأدس

عيار  8مم "

وتالفيأأا للرصأأد االمنأأى يتخأأا اعضأأاء الجماعأأه اسأأماءا حركيأأه يغيرونهأأا

باستمرار اضافه الى اتخاذ هيكلها التنبيمى صوره الخاليا العن وديه التي تعمأل كأل

منهأأأا بمعأأأزل عأأأن االخأأأرح إذ تفونأأأت خليأأأة ضأأأمته والمأأأتهم الخأأأامس وأخأأأرح ضأأأمت
المتهمين الرابأع والثأامن كمأا يتخأا التنبأيم عأددا مأن الم أرات التنبيميأة  ،عأرف منهأا
وحأأدة سأأكينة بمنط أأة إمبابأأة أقأأام بهأأا والمتهمأأان الرابأأع والثأأامن  ،ثأأم انت أأل والمأأتهم

الخأأامس إلأأي وحأأدة سأأكنية كائنأأة بمنط أأة صأأفج اللأأبن  ،وان الجماعأأة سأأبق واتخأأات

م ار لها بمدينة السادس من أكتوبر عبأارة عأن وحأدة سأكنية أقأام بهأا المتهمأان الرابأع
والخامس وصنعا بها المتفجأرات والأدوائر الفهربائيأة ثأم هربأا منهأا الفتضأاح أمرهأا مأن
قبل ال اطنين بالع ار وتم ضبج ما بها من مفرقعات ودوائر كهربائية خاصة بالتنبيم .
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وانه وفي إطار انضمامه لتنبأيم أجنأاد مصأر اسأتهل عملياتأه العدائيأة فأي غضأون

شهر مارس عام  2014بتنفيا تفليأف المأتهم الثأاني الصأادر لأه والمأتهم الخأامس برصأد
قأوات الشأأرطة المتمركأأزة أمأأام جامعأأة األزهأأر وأع أأب ذلأأك قيامهمأأا بأأزرع عبأأوتين ناسأأفتين
بمحيج جامعة األزهأر ومأا أن أبصأر المأتهم الخأامس احأدح سأيارات الشأرطة حأال مرورهأا
بال رب من مكأان العبأوة حتأى قأام بتفجيأر عبأوة مأن العبأوتين آنفتأي البيأان إال أن ضأاف

االنفجار حال دون إصابة مست ليها  ،وفي اليوم التالي قام المتهم الخامس بتفجيأر العبأوة
الثانيأأأة خشأأأية ضأأأبطها  ،وفأأأي بدايأأأة شأأأهر ابريأأأل عأأأام  2014رصأأأد والمتهمأأأان الثأأأاني
والخامس قوات الشرطة المتمركزة أمام جامعة ال اهرة قبل ثالثة أيام من اسأتهدافها واتف أوا
علي موعد التنفيا وآليته ونفاذا التفاقهم صنع والمتهم الثاني ثالث عبوات ناسفة وتوجهوا

مساء اليوم السابق علي التنفيا إلي محيج جامعة ال اهرة حيث قاموا بإخفاء العبأوات أنفأة

البيان باحدح األشجار وأخرح بلوحة إعالنات  ،واألخيرة بأحأدح بالوعأات الصأرف الصأحي
بال رب مأن غرفتأي ن طأة التمركأز األمنأي أمأام جامعأة ال أاهرة وصأباح اليأوم التأالي ترصأد

والمأأتهم الخأأامس ل أوات الشأأرطة حتأأى أبصأأر احأأد ضأأباطها برتبأأة لأواء ي تأأرب مأأن العبأأوة

األولي ف ام بتفجيرها وأع به المتهم الخامس بتفجير الثانية ف أتال العميأد طأارق المرجأاوح
وجرحأأا لأواء شأأرطة وثمانيأأة ضأأبا وأمنأأاء شأأرطة  ،وغأأاد ار محأأيج جامعأأة ال أأاهرة ثأأم عأأاد
المتهم الخامس وقام بتفجير العبوة الثالثة خشية ضبطها .

أضاف المأتهم انأه فأي بدايأة شأهر ابريأل قأام والمأتهم الثأاني بتصأنيع عبأوة ناسأفة

وسلمها األخير للمتهم الرابع الاح قام بلص ها أسأفل سأيارة ن يأب شأرطة بميأدان الحصأرح
بمدينة السادس من أكتوبر وترصد له حتى است ل سيارته ففجرها محدثا إصابته .

وفأأأي أع ابهأأأا بأسأأأبوع رصأأأد والمأأأتهم الخأأأامس قأأأوات الشأأأرطة المتمركأأأزة بميأأأدان

مصطفي محمود بالمهندسين بتفليف من المتهم الثاني تمهيدا الستهدافها واتف ا علي آلية
التنفيأأا لأأالك صأأنع واألخيأأر عبأأوة ناسأأفة ثبتهأأا والمأأتهم الخأأامس فأأي الليأأة السأأاب ة علأأي

الميعأاد المحأأدد تفجيرهأأا وترصأأدا صأأباح اليأأوم التأأالي انتبأأا ار لحضأأور ال أوات إال أن ضأأبج
أمين السر

رئيس المحكمة

123

العبأأوة الناسأأفة وإبطأأال مفعولهأأا بمعرفأأة خب أراء المفرقعأأات حأأال دون تفجيرهأأا  ،وبتأأاريا

 2014/4/10صنع والمتهم الثاني عبوة ناسفة سلمها األخير للمتهم الرابأع الأاح لصأ ها
أسأأفل سأأيارة ضأأابج شأأرطة بشأأارع فيصأأل وترصأأد لأأه حتأأى يسأأت ل سأأيارته إال أن غيأأاب

الضأأابج حأأال دون تفجيرهأأا  ،وانأأه نفأأاذا للتفليأأف الصأأادر مأأن المأأتهم الثأأاني لأأه والمأأتهم
الخأأامس رصأأد واألخيأأر قأأوات الشأأرطة المتمركأأزة بن طأأة المأأرور بميأأدان الجأأالء بالأأدقي
السأأتهدافها واتف أوا علأأي آليأأة التنفيأأا وصأأنع والمأأتهم الثأأاني عبأأوة ناسأأفة قأأام باخفاءهأأا

والمأأتهم الخأأامس فجأأر يأأوم  2014/4/15بأأال رب مأأن المكأأان المخص أ

لتمركأأز ق أوات

الشأأرطة بمحأأيج الميأأدان آنأأف البيأأان وترصأأدا لل أوات ومأأا أن اقتربأوا مأأن العبأأوة حتأأى قأأام
المتهم الخامس بتفجيرها فأحدثا إصابات برجأال الشأرطة وقامأا بأالفرار إال أن جمأوع المأارة

تمكنوا من ضبطه وضبج بحوزته وحدة ذاكرة وهاتف محمول  ،بينما تمكن المتهم الخامس

من الفرار .

وأضأأاف بعلمأأه بعأأدة عمليأأات عدائيأأة قارفتهأأا الجماعأأة وهأأي تفجيأأر قنبلأأة ب أوات

الشرطة المتمركزة أمام محطة مترو البحوث ما نتة عنأه قتلأي ومصأابين  ،تفجيأر قنبلتأين

ب وات الشرطة المتمركزة اعلأي كأوبرح ميأدان الجيأزة وإصأابتهم  ،تفجيأر قنبلأة بحافلأة ن أل

عأأأام بمدينأأأة نصأأأر وإصأأأابة مأأأن فيهأأأا  ،تفجيأأأر قنبلأأأة بأأأالفمين األمنأأأي بمحأأأور السأأأادس

والعشأأرين مأأن يوليأأو وأقأأر لأأه المأأتهم الخأأامس بأنأأه احأأد منفأأايها  ،فضأأال عأأن أن المأأتهم
الثاني اخبره بإست الل المتهم الرابأع لدراجأة ناريأة وإطالقأه لخمسأة أعيأرة ناريأة مأن سأالح

نارح _ مسدس  8مم _ صوب أمين شرطة بمدينة السادس من أكتوبر .

وأضأأأاف برصأأأده قسأأأمي شأأأرطة شأأأب ار وشأأأب ار الخيمأأأة ون طأأأة مأأأرور طريأأأق مصأأأر

اإلسكندرية الزراعي بشب ار الخيمة وقوات الشرطة المتمركزة أمأام السأفارة االمريكيأة بجأاردن

سيتي تمهيدا الستهدافهم  ،وشاركه المتهم الخامس رصد قأوات الشأرطة المتمركأزة بميأدان

التحرير  ،كما رصد األخير قأوات الشأرطة المتمركأزة بمحأور السأادس والعشأرين مأن يوليأو
وقسم شرطة الطالبية  ،واختتم إقراره بان جميع العمليات العدائيأة المرتفبأة مأن قبأل تنبأيم
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اجنأأاد مصأأر تسأأتخدم فيهأأا العب أوات الناسأأفة المجهأأزة للتفجيأأر عأأن بعأأد باسأأتخدام أجهأأزة

الهواتف المحمولة  ،وانه تم ضبطه بتاريا  2014/4/15بمعرفأة جمأوع المأواطنين ع أب
تفجيره ن طة مرور ميدان الجالء .

 .4أقأأر المأأتهم السأأابع سأأعد عبأأد الأأرؤوف سأأعد _ حركأأي " هيأأثم " _ بالتح ي أأات

بانضمامه لجماعة أجناد مصر التي تعتنق أففا ار تففيرية وعدائية ت وم علي تففير الحاكم
وشرعية الخروج عليه عدم تطبي ه الشريعة اإلسالمية ووجوب قتأال أفأراد ال أوات المسألحة
والشرطة واالعتداء علأي منشأ تها  ،وان هأاه الجماعأة يتأولي ال يأادة بهأا المتهمأان األول

والثأأاني ويمأأدا أعضأأائها بأأاألموال والعب أوات الناسأأفة والم أأار التنبيميأأة الالزمأأة ألغ أ ار

التنبيم وتضم الجماعة من بين أعضائها المتهمين الرابع والثأامن  ،وانأه شأارك فأي تنفيأا

العديد من العمليات العدائية وعلم بتنفيا الجماعة الخرح .

وأبان تفصيال لالك باعتناقأه ذات األففأار التففيريأة والعدائيأة لجماعأة أجنأاد مصأر

وانه في يوم  2012/2/10سافر إلي دولة اليمن وبمجأرد وصأوله تأم إل أاء ال أب

عليأه

بمعرفأأة األجهأأزة األمنيأأة بدولأأة الأأيمن بتهمأأة االنضأأمام إلأأي تنبأأيم ال اعأأدة وتواجأأده هنأأاك
الرتفاب عمليات عدائية وتم حبسه لمأدة عأامين ثأم اخلأي سأبيله وعأاد إلأي مصأر وتعأرف

إلي احد األشخاو يدعي حسن وفي غضون شهر مارس لعأام  2014قأام األخيأر بتأدبير
ل اء له مع المتهمين األول والثأاني اللأاين قامأا بضأمه لتنبأيم أجنأاد مصأر وتدريبأه علأي

طأأرق التخفأأي والتواصأأل مأأع أعضأأاء التنبأأيم دون رصأأده أمنيأأا  ،وأبأأان لأأه أن الجماعأأة
تسأأتهدف رجأأال الجأأيث والشأأرطة باسأأتخدام األسأألحة الناريأأة والعب أوات الناسأأفة التأأي يأأتم
تفجيرها عن بعد بواسطة االتصال بالهواتف المحمولة المثبتأة بالأدوائر الفهربائيأة الخاصأة

بها .

وتالفيأأا للرصأأد األمنأأي  ،يتخأأا أعضأأاء الجماعأأة أسأأماءا حركيأأة يغيرونهأأا باسأأتمرار

إضافة إلي اتخاذ هيكلها التنبيمي صورة الخاليا العن ودية التي تعمل كل منها بمعزل عأن
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االخرح  ،وان كل خلية مكونة من ثالثة أفراد وانه انضم إلي الخلية المكونة مأن المتهمأين
الرابع والثامن  ،كما اتخات خليته م ار تنبيميا كائنا بمنط ة ار

عزيز عزت بإمبابة .

وانه في إطار انضمامه للجماعة وفي غضون األسبوع األخير مأن شأهر ابريأل لعأام

 2014است ل الدراجة النارية رف أة المأتهم الرابأع وبحوزتهمأا عبأوة ناسأفة مأزودة بالصأق
من المغناطيس تحصال عليها من المتهم الثاني وتوجها إلي ن طة مرور ميدان لبنان حيث
قأأام بلصأأق العبأأوة أنفأأة البيأأان بالنافأأاة الحديأأدة لتلأأك الن طأأة ثأأم اسأأت ل مأأع المأأتهم الرابأأع

دراجتأأه الناريأأة وقأأام األخيأأر بتفجيأأر العبأأوة وعلمأأا ع أأب ذلأأك مأأن المواقأأع اإلخباريأأة بوفأأاة

الن يب محمد جمال والاح كان متواجدا آنااك داخل الن طة .

وأع ب ذلك استهدافه والمتهم الرابع للعميد احمد زكي حيأث اخبأره األخيأر فأي اليأوم

السابق الرتفاب الواقعة بان التنبيم يستهدف احد أفراد الشرطة بمدينة السادس من أكتوبر

واعلمه بمحل إقامة العميد سالف الاكر بشارع األخبار بمدينأة السأادس مأن أكتأوبر ونفأاذا
لالك غادر المأتهم فجأر اليأوم ارتفأاب الواقعأة الم أر التنبيمأي الفأائن بمنط أة ار

عزيأز

عزت بإمبابة متجها إلي محل اإلقامة انف البيان لتامين الطريق والتأكد مأن خلأوه مأن أيأة
تمرك أزات أمنيأأة وع أأب وصأأوله إلأأي محأأل إقامأأة العميأأد احمأأد زكأأي  ،هأأاتف المأأتهم الرابأأع
وابلغه بتامين الطريق وعلي اثر ذلأك غأادر األخيأر الم أر التنبيمأي انأف البيأان وبحوزتأه

العبوة الناسفة والت ي به محأيج سأكن العميأد سأالف الأاكر حيأث قأام المأتهم الرابأع بلصأق
العبأأوة أسأأفل السأأيارة الخاصأأة بسأأالف الأأاكر ثأأم انصأأرفا وعلأأم ع أأب ذلأأك مباشأأرة بتفجيأأر

العبوة األمر الاح نجم وفاة العميد احمأد زكأي وأضأاف المأتهم بأان تلأك الواقعأة شأارك بهأا
المتهم الخامس.

كمأأا أقأأر المأأتهم أنأأه فأأي غضأأون شأأهر ابريأأل لعأأام  2014وفأأي إطأأار االسأأتهداف

العشأأوائي ألفأأأراد الشأأأرطة توجأأأه والمتهمأأأان الرابأأأع والثأأأامن إلأأأي ميأأأدان الحصأأأرح بمدينأأأة

السادس من أكتوبر وبحوزتهم عبوة ناسفة تحصلوا عليها من المتهم الثأاني وشأاهدوا احأد

الضأأأبا متفئأأأا علأأأي سأأأيارته وبجأأأواره مجموعأأأة مأأأن أفأأأراد الشأأأرطة  ،واسأأأتغلوا انشأأأغالهم
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بمشاجرة نشبت بين مأواطنين وقأام المأتهم الرابأع بوضأع العبأوة أسأفل سأيارة الضأابج حأال

قيامه والمتهم الثامن بتأمين ومراقبة الطريق ومأا أن اقتأرب الضأابج مأن سأيارته حتأى قأام
المتهم الرابع بتفجيأر العبأوة ونمأا إلأي علمأه ع أب ذلأك مأن المواقأع اإلخباريأة أن المجنأي
عليه _ أح الضابج يدعي الن يب احمد الصواف وأنه لح أه إصأابات مأن جأراء التفجيأر ،

وأنأأه فأأي أع أأاب ذلأأك توجأأه والمأأتهم الرابأأع إلأأي منط أأة رمسأأيس السأأتهداف أح مأأن رجأأال
ال وات المسلحة  ،فأبص ار سيارة ماركة دايو ذات زجاج حاجب للرؤية وبهأا ال بعأة الخاصأة

بالزى العسكرح لرجال ال وات المسلحة  ،فلصق المأتهم الرابأع عبأوة ناسأفة مأزودة بالصأق
مغناطيسأأي أسأأفلها  ،وترصأأدا ل ائأأدها حتأأى اسأأت لها  ،ف أأام هأأو _ أح المأأتهم _ بمحاولأأة

تفجير العبوة عن طريق االتصال الهاتفي  ،إال أن محاولته بائت بالفشل  ،ونما إلأي علمأه
من المواقع اإلخبارية ع ب ذلك بضبج العبوة بمنط ة بين السرايات .

وأنه في يوم  2014/5/3وفي إطأار االسأتهداف العشأوائي لرجأال ال أوات المسألحة
توجأأه والمتهمأأان الرابأأع والثأأامن إلأأي منط أأة رمسأأيس وبحأأوزة المأأتهم الرابأأع عبأأوة ناسأأفة
مأزودة بالصأق مغناطيسأي تحصأل عليهأا مأن المأتهم الثأاني  ،وأبصأروا سأيارة ماركأة نيفأأا

بيضاء اللون ذات الزجاج حاجب للرؤية وبداخلها قبعة خاصة بالزى العسكرح متوقفة أمأام
سنترال رمسيس فبنوا إنها خاصة بأحد رجأال ال أوات المسألحة وقأام المأتهم بلصأق العبأوة

أنفأأة البيأأان أسأأفل تلأأك السأأيارة ومكأأث متربصأأا ل ائأأدها حتأأى قأأام بتفجيأأر العبأأوة وعلأأم مأأن
المواقأأع اإلخباريأأة بوفاتأأه جأراء االنفجأأار جأراء االنفجأأار وأنأأه مأواطن مأأدني ال ينتمأأي إلأأي

ال وات المسلحة .

واختتم المتهم إقراره بعلمه بأن تنبيم أجناد مصر هو ال ائم بتفجيرات جامعة ال اهرة

والتي أسفرت عن م تل الضابج طأارق المرجأاوح وال يعلأم شأخ

منفأاها وكأاا اسأتهداف

قسأأم وأضأأاف بعلمأأه مأأن المأأتهم الرابأأع مشأأاركته بواقعأأة اسأأتهداف التمركأأز األمنأأي اعلأأي

كأأوبرح الجيأأزة  ،وان للتنبأأيم مجموعأأات أخأأرح تخأأت
الرصد  ،وأنه قبل إل اء ال أب
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إيها بالم ر التنبيمي استعدادا إلستهداف آخر قبل أفراد الشرطة وال وات المسلحة إال انأه
تم إل اء ال ب

علأيهم وضأبج العبأوة  ،وانأه تأم ضأبطه والمتهمأان الرابأع والثأامن بالشأ ة

السكنية الفائنة بأر

عزيز بإمبابة يوم 2014/5/8

 .5أقأر المأأتهم الثأامن  /محمأأد احمأأد توفيأق حسأأن حركأي _ " خالأأد  ،منصأأور " –

بالتح ي ات بانضمامه لجماعة أجناد مصر التأي تعتنأق أففأا ار تففيريأة وعدائيأة ت أوم علأي

تففير الحاكم وشرعية الخروج عليه بدعوح عدم تطبي أه الشأريعة اإلسأالمية ووجأوب قتأال

أفأأأراد ال أأأوات المسأأألحة والشأأأرطة واالعتأأأداء علأأأي منشأأأأتهما  ،وان هأأأاه الجماعأأأة قأأأام
بتأسيسأأها المأأتهم األول وتضأأم الجماعأأة مأأن بأأين أعضأأائها المتهمأأين الثأأاني  ،الرابأأع ،

السأأادس  ،السأأابع وان المأأتهم السأأادس يتأأولي صأأناعة العب أوات الناسأأفة المسأأتخدمة فأأي
تنفيا العمليات العدائية للتنبيم وأنه وفي إطار انضمامه للجماعة اشأترك فأي تنفيأا العديأد

من العمليات العدائية وعلم بتنفيا الجامعأة ألخأرح  ،وان التنبأيم يعتمأد فأي تنفيأا عملياتأه
العدائيأأة علأأي العب أوات الناسأأفة التأأي يأأتم تفجيرهأأا عأأن بعأأد بواسأأطة االتصأأال بأأالهواتف

المحمولة المثبتة بالدوائر الفهربائية الخاصة بها .

وأبأان تفصأأيال لأالك باعتناقأأه ذات األففأأار التففيريأة والعدائيأأة لجماعأة أجنأأاد مصأأر

وأنه وفي غضون شهر مارس  2014دعاه المتهم العشأرون لالنضأمام والمأتهم السأادس
لتنبيم اجناد مصر حيث الت ي بالمتهم األول الاح قام بإعداده وتدريبه علي طرق التخفي
والتواصل مع أعضاء التنبيم دون مالح ة الشأرطة  ،وتالفيأا للرصأد األمنأي يتخأا أعضأاء

الجماعة أسماءا حركية يغيرونها باستمرار إضافة إلي اتخاذ هيكلها التنبأيم صأورة الخاليأا
العن ودية التي تعمل كل منها بمعزل عن االخرح  ،إذ تفونت خليته من المتهم الثاني قائدا

لها وذكأر مأن أعضأائها المتهمأين الرابأع والسأابع وقأد اتخأات الجماعأة العديأد مأن الم أار
التنبيمية حيث أقام والمتهمأان الرابأع والسأادس بوحأدة سأكنية بمنط أة عزبأة الصأعايدة _

إمبابة _ وبها قأام المأتهم السأادس بتصأنيع العديأد مأن العبأوات الناسأفة تسأتخدم للتفجيأر

عأأن بعأأد باسأأتخدام الهواتأأف المحمولأأة وسأألمها للمأأتهم األول  ،وأع أأب ذلأأك وبنأأاءا علأأي
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تفليأأف األخيأأر انت أأل والمتهمأأان الرابأأع والسأأابع إلأأي م أأر تنبيمأأي أخأأر عبأأارة عأأن وحأأدة

سكنية أخرح كائنة بمنط ة ار

عزيز عزت بإمبابة .

كمأأا أضأأاف أنأأه فأأي إطأأار انضأأمامه لتلأأك الجماعأأة وفأأي غضأأون شأأهر ابريأأل عأأام

 2014اسأأتهدف والمتهمأأان الرابأأع والسأأابع احأأد رجأأال الشأأرطة بميأأدان الحصأأرح بمدينأأة
السأأادس مأأن أكتأأوبر  ،حيأأث أمأأدهم المأأتهم الثأأاني بعبأأوة ناسأأفة أحرزهأأا المأأتهم الرابأأأع

وتوجهوا لمدينأة السأادس مأن أكتأوبر فأبصأروا سأيارة احأد رجأال الشأرطة متوقفأة بالميأدان
انف البيان فتوجه إليها المتهم الرابع ولصق العبوة الناسأفة ب طعأة مأن معأدن المغنأاطيس

أسأأفلها ومأأا أن أبصأأروا ضأأابج شأأرطة برتبأأة ن يأأب يبأأف بجأوار السأأيارة قأأام المأأتهم الرابأأع
بتفجير العبوة عن بعد باسأتخدام الهأاتف المحمأول وعلمأوا بعأد ذلأك بإصأابة الن يأب احمأد

الصواف جراء االنفجار  ،وفي غضون شهر مايو عام  2014أمدهم المأتهم الثأاني بعبأوة

ناسفة وتجولوا بهأا بمنط أة رمسأيس حتأى أبصأروا سأيارة ماركأة نيفأا بيضأاء اللأون بأدون
لوحات معدنية ذات زجاج حاجب للرؤية وبداخلها قبعة رأس خاصة بال وات المسلحة فبنوا
إنهأا احأدح السأيارات التابعأة لهأا فتوجأه إليهأا المأتهم السأابع ولصأق العبأوة الناسأفة أنفأة

البيان أسفلها وتم تفجيرها ووفاة قائدها بسام احمد جامع .

وأضاف المتهم بعلمأه بعأدد مأن العمليأات العدائيأة التأي تأم تنفيأاها بمعرفأة التنبأيم

منها واقعة تفجير ن طة شرطة المرور الفائنة أمام محكمة مصر الجديدة  ،وتفجيأر ميأدان
الجالء بمنط ة الدقي بمعرفة المتهم السادس  ،وكاا محاولة اسأتهداف احأد ضأبا ال أوات

المسألحة حأأال اسأأت الله سأأيارة ماركأأة دايأأو بمنط أة رمسأأيس حيأأث لصأأق المتهمأأان الرابأأع

والسأأابع عبأأوة ناسأأفة أسأأفلها وحأأاوال تفجيرهأأا إال إنهأأا لأأم تنفجأأر  ،كمأأا أقأأر بأأان جميأأع
العمليأأات العدائيأأة المرتفبأأة مأأن قبأأل تنبأأيم أجنأأاد مصأأر تسأأتخدم فيهأأا العب أوات الناسأأفة

المجهأأزة للتفجيأأر ع أن بعأأد باسأأتخدام أجهأأزة الهواتأأف المحمولأأة  ،وأقأأر بضأأبطه بالوحأأدة
ُ
السكنية الفائنأة بأأر

أمين السر
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سأأالح نأأارح " طبنجأأة " مأأع المأأتهم الرابأأع وضأأبج عبأأوة ناسأأفة جأأاهزة لالسأأتخدام وبع أ
المواد الفيميائية بالوحدة السكنية محل ضبطهم .

 .6أقأأأر المأأأتهم التاسأأأع  /محمأأأود صأأأابر رمضأأأان نصأأأر  -حركأأأي " حسأأأين " –

بالتح ي ات بانضمامه لجماعة أجناد مصر التأي تعتنأق أففأا ار تففيريأة وعدائيأة ت أوم علأي

تففير الحاكم وشرعية الخروج عليه بدعوح عدم تطبي أه الشأريعة اإلسأالمية ووجأوب قتأال
أفراد ال وات المسلحة والشأرطة واالعتأداء علأي منشأ تها  ،وأن المأتهم الثالأث _ شأ ي ه _
هو المسئول األمني لتلك الجماعة ويتولي تحديد ورصد األهداف المزمع استهدافها وإعداد

الأأأدوائر الفهربائيأأأة والصأأأواعق الالزمأأأة إلعأأأداد العبأأأوات الناسأأأفة و يتأأأولي المأأأتهم األول

المسأأئولية اإلعالميأأة للجماعأأة و إذاعأأة البيانأأات التأي تصأأدرها و يمأأدها بأأاألموال الالزمأأة

لتنفيا عملياتها العدائية  ،و أن المتهم الثاني هو المسئول العسكرح بالجماعة  ،و يشارك
فأأي رصأأد األهأأداف و زرع العب أوات المفرقعأأة بهأأا  ،و انأأه يشأأترك مأأع المأأتهم الثالأأث فأأي
تصنيع الدوائر الفهربائيأة الالزمأة إلعأداد العبأوات الناسأفة  ،و انأه فأي إع أاب كأل عمليأة
عدائيأأة تصأأدر الجماعأأة بيانأأا تعلأأن فيأأه مسأأئوليتها عنهأأا و المسأأئول عأأن إعأأداد بيانأأات

الجماعة هو المتهم األول ويتولي المتهم الثالث نشرها علي شأبكة المعلومأات الدوليأة  ،و

علأأم مأأن بأأين أعضأأاء الجماعأأة المأأتهم الرابأأع  ،و أن التنبأأيم يعتمأأد فأأي تنفيأأا عملياتأأه

العدائيأأة علأأي العب أوات الناسأأفة التأأي يأأتم تفجيرهأأا عأأن بعأأد بواسأأطة االتصأأال بأأالهواتف
المحمولة المثبتأة بالأدوائر الفهربائيأة الخاصأة بهأا  ،و فأي إطأار انضأمامه لتلأك الجماعأة

شارك في ارتفاب عدد من العمليات العدائية ،وعلم بتنفيا الجماعة األخرح 0

وأبان تفصيال لالك باعتناقه ذات األففار التففيرية والعدائية لجماعة أجناد مصر و

أنه و في غضون شهر يوليو  2013انضم لتلك الجماعة بناءا علي دعوة المتهم الثالث
 ،و تالفيأأا للرصأأد األمنأأي يتخأأا أعضأأاء الجماعأأة اسأأماءا حركيأأة يغيرونهأأا باسأأتمرار و

تغييأأر الهواتأأف المحمولأأة باضأأطراد و الأأتخل

منهأأا فأأي أع أأاب كأأل عمليأأة تسأأتخدم فيهأأا

إضافة إلي اتخاذ هيكلها التنبيمي صورة الخاليا العن ودية التي تعمل كل منها بمعزل عأن
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األخرح  ،و قد اتخا و ش ي ه المتهم الثالث من الوحدة السكنية الخاصة بهما والفائنة فأي

 9حارة أحمد عبد الحميد من شارع صالح الأدين – ار

اللأواء – م أ ار تنبيميأا لتصأنيع

العبوات الناسفة  ،و أضاف المتهم بمشاركته في استهداف التمركز األمنأي ل أوات الشأرطة

بمنط تأأأي السأأأواح و عبأأأود فأأأي نهايأأأة عأأأام  2013بأأأأن صأأأنع الأأأدائرتين الفهربأأأائيتين
المستخدمتين علي العبوات الناسفة بتفليأف مأن المأتهم الثالأث الأاح تأولي تركيبهمأا علأي

العبأأأوتين الناسأأأفتين و نأأأتة عأأأن تفجيرهمأأأا الحأأأاق إصأأأابات ب أأأوات الشأأأرطة المتواجأأأدة

بالفمينين  ،و انه في غضون شهر ديسمبر عأام 2013اسأتهدف و المتهمأون مأن األول
حتي الثالث احدح سيارات الشرطة المارة أمام قسم شرطة مدينة نصر ثان و قأاموا بإعأداد

عبوتين ناسفتين قام هو – أح المتهم – بتصنيع دائرتيهما الفهربائية وكمخططهم توجهأوا
إلأي مكأأان التنفيأأا ع أب رصأأدهم لأأه  ،حيأث قأأام بمراقبأأة الطريأق أثنأأاء زرع المتهمأأين مأأن
األول حتأأي الثالأأث العبأأوتين أنفتأأي البيأأان  ،و تأأم تمويههمأأا بأأأوراق الشأأجر ،و فأأي اليأأوم

التالي تم تفجير احدح العبوتين في سيارة شرطة مما الحق تلفيات بها  ،و علي اثر تجمع

رجال الشرطة شرعوا في تفجير الثانية التي لم تنفجر لعيب فيها 0

و انه في نهاية عام  2013وبتفليأف مأن المأتهم الثالأث صأنع دائأرتين كهربأائيتين

استخدمتا علي عبوتين ناسفتين تأم زرعهمأا فأي الجزيأرة الوسأطي بأحأدح الشأوارع بمدينأة
نصأأر اسأأتهدافا لسأأيارات الشأأرطة المأأارة بأأأن تأأم وضأأع األولأأي بإحأأدح لوحأأات اإلعالنأأات
وضع الثانية علي الرصيف إال أن تأخر انفجار العبوة األولي أدح النفجارها في حافلة مارة

و إصابة عدد من المدنيين بها 0

كمأأا أقأأر المأأتهم بانأأه فأأي غضأأون شأأهر ينأأاير عأأام  2014و بتفليأأف مأأن المأأتهم

الثالث قام بتصنيع الأدائرة الفهربائيأة المسأتخدمة علأي العبأوة الناسأفة التأي اسأتهدف بهأا

المتهمون من األول حتي الثالث ن طة مرور محأور 26يوليأو إال أن تفجيرهأا لأم يسأفر إال
عأن بعأ

التلفيأات  ،و انأأه أيضأا و بتفليأف مأن المأأتهم الثالأث صأنع الأدائرة الفهربائيأأة
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المستخدمة علي العبوة الناسفة التي استهدفت قوات الشأرطة المتمركأزة أمأام محطأة متأرو

البحوث بتاريا  2014/1/24و التي نجم عن تفجيرها قتلي و مصابين 0

و استم ار ار لنشأاطه اإلجرامأي رصأد المتهمأون مأن األول حتأي الثالأث مكأان تمركأز

قوات الشأرطة أمأام قسأم شأرطة الطالبيأة اسأتهدافا لهأا  ،و صأنع المتهمأون سأالفوا الأاكر

عب أوة ناسأأفة مموهأأة أعأأد دائرتهأأا الفهربائيأأة وزرعهأأا المتهمأأون مأأن األول حتأأي الثالأأث
بتأأاريا  2014/1/22بالمكأأان السأأابق رصأأده قاصأأدين قتأأل مأأن يتواجأأد فيأأه مأأن ق أوات
الشرطة و قاموا بتفجيرها بتاريا  2014/1/24إال إنها لم تحدث ثمأة تلفيأات أو إصأابات

0

وأقأأأر المأأأتهم أيضأأأا بإعأأأداد المتهمأأأين مأأأن األول حتأأأي الثالأأأث عبأأأوتين ناسأأأفتين

ممأأوهتين – صأأنع دائرتيهمأأا الفهربائيأأة – و زرع أوا األولأأي بطريأأق خأأروج سأأيارات األمأأر

المركأأزح مأأن معسأأكر ق أوات األمأأن المركأأزح بطريأأق مصأأر األسأأكندرية الصأأحراوح والثانيأأة

بسأأور المعسأأكر  ،و بتأأاريا  2014/1/31كمأأن المتهمأأان األول و الرابأأع ل أوات األمأأن
المركزح لدح مغادرتها المعسكر وفج ار العبوتين موقعين إصابة أحد الجنود 0

و اختتم المتهم إقراره بأنه صنع الأدائرة الفهربائيأة المسأتخدمة علأي العبأوة الناسأفة

التي صنعها المتهم الثالث واستهدف بها قوات الشأرطة المتمركأزة اعلأي كأوبرح الجيأزة فأي

غضأأأون شأأأهر فبرايأأأر  2014موقعأأأا إصأأأابة عأأأدد مأأأن ال أأأوات  ،و أن جميأأأع العمليأأأات
العدائية المرتفبة من قبل تنبأيم أجنأاد مصأر تسأتخدم فيهأا العبأوات الناسأفة المجهأزة عأن

بعد باستخدام اجهزة الهواتف المحمولة

 -7اقر المتهم الحادح عشر  /حسام علي فرغلي علي – حركأي " يوسأف  ،وليأد "

بالتح ي ات بانضمامه لجماعة أجناد مصر التي تعتنق أففا ار تففيرية و عدائية ت وم علي

تففير الحاكم و شرعية الخروج عليه بدعوح عدم تطبي ه الشريعة اإلسالمية ووجأوب قتأال
أفأأأراد ال أأأوات المسأأألحة والشأأأرطة و االعتأأأداء علأأأي منشأأأ تها  ،و أن هأأأاه الجماعأأأة قأأأام

بتأسيسأأها المتهمأأون مأأن األول حتأأي الثالأأث و يتأأولي األول قيادتهأأا و إصأأدار التفليفأأات
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ألعضأأائها و تجنيأأد العناصأأر و كافأأة الن أواحي اإلعالميأأة  0و الثأأاني مسأأئولية الرصأأد و

تحديد األهداف و زرع العبوات الناسفة والثالث النواحي األمنية للتنبيم ويشأتركون جميعأا

فأأي صأأناعة العب أوات المفرقعأأة  ،و تضأأم الجماعأأة مأأن بأأين أعضأأائها المتهمأأين الرابعأأة ،
الخأأامس  ،الثأأامن و العاشأأر و مأأن الثأأاني عشأأر حتأأي الخأأامس عشأأر  ،و انأأه عهأأد إليأأه
بتولي مسئولية است طاب أعضاء جدد للجماعة و تصنيع المواد المفرقعة و رصد مجموعة
من المنش ت و التجمعات الشرطية الستهدافها و في إطار انضأمامه لتلأك الجماعأة شأارك

في ارتفاب عدد من العمليات العدائية  ،و علم بتنفيا الجماعة األخرح 0

و أبان تفصيال لالك باعتناقه ذات األففار التففيرية و العدائية لجماعة أجنأاد مصأر

انه في غضون شهر أغسطس  2013انضم إلأي جماعأة أجنأاد مصأر بنأاءا علأي دعأوة
المتهم األول و انه و نفأاذا لتعليمأات األخيأر نجأح فأي اسأت طاب المتهمأين العاشأر و مأن
الثاني عشر حتي الخامس عشر بأن عأر

مأأع المأأتهم األول الأأاح قأأام باسأأتع ار

علأيهم االنضأمام للجماعأة ورتأب لهأم ل أاءا

ففأأر الجماعأأة و أهأأدافها  ،و أن المأأتهم الخأأامس

عشر أمد الجماعة بمزرعة كائنة بمنتجع الريل األوروبي الستخدامها في أغ ار

التنبأيم

ل ناعتأأه بأففأأاره و قأأام المأأتهم الثالأأث عشأأر بإمأأداد التنبأأيم بمبلأأل مأأالي وقأأدره الفأأي جنيأأه

إلنفاقه في أوجه نشا التنبيم و برقائق سليكونية تستخدم علي الدوائر الفهربائية الالزمة
لتصنيع العبوات الناسفة و التي أمده المأتهم األول بتصأميماتها و المبأالل الماليأة الالزمأة

لتصأأنيعها  ،كمأأا أمأأد المأأتهم الرابأأع عشأأر الجماعأأة بمبلأأل ألأأف و خمسأأمائة جنيأأه  ،و أن
الجماعة تعتمد في تنفيا عملياتها العدائية علي العبوات الناسفة التي يتم تفجيرها عن بعد

بواسطة االتصال بالهواتف المحمولة المثبتة بالدوائر الفهربائية الخاصة بها 0

و تالفيا للرصد األمني  ،يتخا أعضاء الجماعة اسأماءا حركيأة يغيرونهأا باسأتمرار

 ،كما اتخأا التنبأيم مخأزن بأحأدح المنأاطق الصأناعية بمدينأة السأادس مأن أكتأوبر م أ ار

لتنصأأيع العب أوات المفرقعأأة إذ تأأولي المتهمأأون األول و الثأأاني و الثالأأث عشأأر و آخأأرين

عملية التصنيع و اتخا المتهمون الثاني والرابع و الخامس م أ ار تنبيميأا بأحأدح الشأ ق
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بأأالحي السأأادس بمدينأأة السأأادس مأأن أكتأأوبر اسأأتأجرها المأأتهم الخأأامس لتصأأنيع الم أواد
المفرقعة إال انه و علي أثر انبعاث رائحة تفاعل المواد الفيميائيأة بكثافأة وافتضأاح أمأرهم

لل أأاطنين بالع أأار هربأوا مأأن الم أأر التنبيمأأي وبحأأوزتهم ح يبأأة بأأداخلها عبأأوتين مفأأرقعتين
جاهزتين للتفجير و عدد من الصأواعق الفهربائيأة و الرقأائق السأيلفونية التأي سأبق و أن

أمدهم بها المتهم الثالأث عشأر  ،ثأم ت أابلوا معأه ع أب ذلأك حيأث قأام بإخفأاء المأواد أنفأة
البيان بمسكنه 0
كمأأأا اقأأأر المأأأتهم انأأأه و علأأأي اثأأأر انضأأأمامه لتنبأأأيم أجنأأأاد مصأأأر ت ابأأأل بتأأأاريا

 2013/12/30مع المتهمين من األول حتي الثالث بجأوار ن طأة المأرور الفائنأة بت أاطع

محأأور  26يوليأأو مأأن الطريأأق الأأدائرح السأأتهدافها عأأن طريأأق عبأأوة ناسأأفة سأأبق زرعهأأا
بالحدي أأة الم ابلأأة لهأأا  ،إال انأأه تعأأار تنفيأأا العمليأأة آنأأااك و انأأه علأأم الح أأا مأأن المأأتهم

األول ب يأأام المأأتهم الثالأأث بتفجيأأر العبأأوة الناسأأفة بالفعأأل إال أن مأأداها لأأم يتجأأاوز سأأور
الحدي ة التي زرعت بها 0
وفأأأي ذات اإلطأأأار وبتأأأاريا  2014/1/23ت ابأأأل مأأأع المتهمأأأين الثأأأاني و الرابأأأع

والخامس حيث اخبروه بزرع المتهم األول عبوة ناسفة بالجزيرة الوسطي لشارع الهأرم أمأام

قسم شرطة الطالبية مستهدفين سيارات األمر المركزح التي تتمركز بمحيج ال سم و انه تأم
تفجيأر العبأوة بتأاريا  2014/1/24و أصأدروا بيانأا باسأم جماعأة أجنأاد مصأر تبنأوا فيأأه

العملية 0
و يضيف انه ت ابل مع المتهمين من الثالث حتي الخامس أسفل كوبرح الجيزة حيث

قأأام المتهمأأان الرابأأع و الخأأامس بأأزرع عبأأوتين ناسأأفتين أعلأأي كأأوبرح الجيأأزة فأأي االتجأأاه
المؤدح لجامعة ال اهرة استهدافا لسيارات األمن المركزح المارة عليأه  ،وكاتفأاقهم  ،توجأه
صبيحة اليوم التالي مع المتهمين الرابع والخامس و العاشر إلأي محأيج الفأوبرح حيأث قأام
المأأتهم الخأأامس بتفجيأأر العبأأوتين  ،و تخلأأف عأأن تفجيأأر العبأأوتين مصأأابين مأأن قأأوات

الشرطة المتمركزة أعلي الفوبرح انف البيان 0
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وانه في إطار مخطج التنبيم الستهداف أفراد الشرطة و منش تها  ،رصدو المتهمان

األول و الرابأأع قسأأم شأأرطة أول أكتأأوبر و احأأدح سأأيارات النجأأدة المتمركأأزة بأأالحي الثالأأث

بمدينأأة السأأادس مأأن أكتأأوبر  ،كمأأا رصأأد األخيأران قسأأم ثأأان أكتأأوبر إال أنهأأم أحجمأوا عأأن
تنفيا أح عملية نب ار لتجاوز تلك األهأداف إمكانيأات التنبأيم  ،و أرشأد المأتهم األول إلأي

مكان تمركز كمين الشرطة الواقع أمام نادح السادس من أكتوبر 0

وأضاف أيضا بعلمه بعدد من العمليات العدائية التي ارتفبتها عناصأر الجماعأة  ،إذ

علم من المأتهم األول انأه بتأاريا  2014/1/24قامأت الجماعأة باسأتهداف محطأة متأرو
أنفأأاق البحأأوث بعبأأوة ناسأأفة أحأأدث انفجارهأأا إصأأابة عأأدد مأأن األشأأخاو و اخبأأره المأأتهم

األول انأأه أمأأد المأأتهم الرابأأع بسأأالح نأأارح " مسأأدس " قأأام األخيأأر باسأأتخدامه فأأي إطأأالق

األعيأأرة الناريأأة صأأوب أحأأد أفأراد الشأأرطة إال انأأه لأأم يأأنجح فأأي إصأأابته  ،و اخبأأره المأأتهم
الثأأاني أن تنبأأأيم أجنأأأاد مصأأأر اسأأأتهدف كمينأأي شأأأرطة األول بمنط أأأة السأأأواح و الثأأأاني
بمنط ة عبود مستخدمين في ذلك عبوتين ناسفتين  ،و تفجير المتهمين الرابع و الخأامس

عبوتين ناسفتين بال رب من معسكر األمر المركزح بطريق مصر اإلسكندرية الصحراوح و
نجم عنهم العديد من األصابات 0

-8قرر المتهم السادس عشر  /ربيع عادل حسن عبأد الحميأد بالتح ي أات بارتباطأه

بعالقأأة صأأداقة بأأالمتهم الثالأأث عشأأر و انأأه فأأي غضأأون شأأهر مأأارس  2014حضأأر إليأأه
األخيأأر بمسأأكنه و اخبأأره بأنأأه و المأأتهم السأأابع عشأأر تواصأأال مأأع جماعأأة أجنأأاد مصأأر و

أنهأأم يريأأدون تصأأنيع إنسأأان آلأأي " ربأأوت " يمكنأأه حمأأل اسأأطوانة بوتاجأأاز و طلأأب منأأه
صأأنيعه لسأأاب ة قيامأأه بصأأنيع مثلأأه لالشأأتراك بإحأأدى المسأأاب ات الخاصأأة بالمعهأأد محأأل
دراسته و انه قام بعمل رسم هندسي للهيكل الخأارجي لننسأان انلأي و اسأتلم مأن المأتهم

السابع عشر مبلل مائة و خمسأون جنيهأا لتصأنيع ذلأك الهيكأل و توجأه إلأي احأدث ورش
الحدادة و تبين له أن المبلل آنف البيان غير كافي لتصنيع الهيكل الخارجي 0

أمين السر

رئيس المحكمة

135

كما قرر بأن المتهم الثالث عشر اخبأره بطلأب جماعأة أجنأاد مصأر تصأنيع خمسأين

دائرة كهربائية يتم التحكم بها عأن بعأد مأن خأالل الهأاتف المحمأول و انأه كلأف المتهمأين

السابع عشر و الثامن عشر بتصنيعهم لفونهم مهندسين و أن المتهم السابع عشأر أخبأره

بأنه تمكن من تصنيع عشرين دائرة من الدوائر آنفة البيان 0

 -9أدلأأي المأأتهم الرابأأع بتفاصأأيل اعترافأأه أثنأأاء المعاينأأة التصأأويرية و قأأام بتمثيأأل

كيفية ارتفابأه لواقعأة قتأل العميأد أحمأد زكأي لطيأف وواقعأة قتأل الرائأد محمأد جمأال ممأون
وواقعة قتل فردح الشرطة هاني نشأأت علأي يوسأف و اشأرف فأتح هللا و الشأروع فأي قتأل

قوات الشرطة بمحيج محطة مترو أنفاق البحوث و قسم الطالبية و الشروع في قتل الن يب

أحمد الصواف و الشروع في قتل رقيب الشرطة مصطفي عرفة0

 -10أدلي المتهم الخامس بتفاصيل اعترافه أثناء المعاينة التصويرية و قام بتمثيل

كيفية ارتفابه لواقعة قتل العميد طارق محمد المرجاوح و رقيب شرطة عبأد هللا محمأد عبأد
هللا و الشأأروع فأأي قتأأل ق أوات الشأأرطة بمحأأيج جامعأأة ال أأاهرة و بمحأأيج ميأأدان المحكمأأة

بمصر الجديدة و كوبرح الجيزة و مسجد مصطفي محمود في أثناء المعاينة التصويرية 0

 -11أدلي المتهم السادس بتفاصيل اعترافه أثناء المعاينة التصويرية و قام بتمثيل

كيفيأة ارتفابأأه لواقعأأة قتأأل الع يأأد طأأاق محمأأد المرجأأاوح و الشأأروع فأأي قتأأل قأوات الشأأرطة
بمحيج جامعة ال اهرة و بمحيج ميدان الجالء  ،و ارشأد النيابأة العامأة عأن الشأ ة الفائنأة

ب  13شأأارع عبأأد العزيأأز حسأأان – عزبأأة أبأأو الليأأل – صأأفج اللأأبن  ،بأوالق الأأدكرور  ،و
ضأأبج بهأأا بمعرفأأة النيابأأة العامأأة نت أرات امونيأأوم و دوائأأر كهربائيأأة و أدوات تسأأتخدم فأأي

صناعة المتفجرات و أقر المتهم بحيازته لها 0

 -12أدلي المتهم السابع بتفاصيل اعترافه أثناء المعاينأة التصأويرية و قأام بتمثيأل

كيفية ارتفابه لواقعة بتفاصيل اعترافه بشأأن تنفيأا عمليأة قتأل العميأد أحمأد زكأي لطيأف و

الرائد محمد جمال مأمون و الشروع في قتل الن يب أحمد الصواف 0
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 -13أدلي المتهم الثامن بتفاصيل اعترافه أثنأاء المعاينأة التصأويرية و قأام بتمثيأل

كيفية ارتفابأه لواقعأة الشأروع فأي قتأل الن يأب احمأد الصأواف و قأام بتمثيأل كيفيأة ارتفابأه

للجريمة 0

 -14بعأأر

المأأتهم الثأأاني علأأي الشأأهود مأأن الحأأادث و العشأأرين بعأأد المائأأة إلأأي

الثالث و العشرين بعأد المائأة عرضأا قانونيأا تعرفأوا عليأه و اقأروا بتواجأده بالشأ ة الفائنأة

بالدور الثالث علوح بالع ار  14شارع السروجي المتفأرع مأن شأارع الثالثينأي – العمرانيأة

الغربية – محافبة الجيزة في الفترة من شهر مأارس عأام  2014و حتأي شأهر يونيأو وأن

قوات الشرطة ضبطت بتلك الش ة مواد مفرقعة 0
 -15بعأر

المأأتهم الرابأع علأأي الشأأاهدتين التاسأعة عشأأر بعأد المائأأة و العشأأرين

بعد المائة عرضا قانونيا تعرفن عليه و أقرن بتواجده بالش ة رقم  22الفائنة ببلأوك 57

– أر

عزيأأز عأأزت ى -خلأأف شأأركة بيأأع المصأأنوعات و التأأي ضأأبج بهأأا م أواد مفرقعأأة

بمعرفة الشرطة في غضون شهر مايو  ،كما تعرفت الشأاهدة بعأد المائأة و العشأرين علأي

المتهمين السابع و الثامن و قررت بتواجدهما في الش ة أنفة البيان رف ة المتهم الرابع في
الفترة من شهر ابريل و حتي شهر مايو حيث تم ضبطهم بمعرفة الشرطة 0
 -16بعأأر

المأأتهم الخأأامس علأأي الشأأهود مأأن الخأأامس عشأأر بعأأد المائأأة حتأأي

السابع عشر بعد المائة عرضا قانونيأا تعرفأوا عليأه و اقأروا بتواجأده بالشأ ة قأم  3الفائنأة
في عمارة  – 78المجاورة األولي – الحي السأادس – مدينأة السأادس مأن أكتأوبر و التأي
ضبج بها مواد مفرقعة في غضون شهر مارس 0 2014
 -17بعأأر

المتهمأأان الخأأامس علأأي الشأأاهد السأأادس و العشأأرون بعأأد المائأأة

عرضا قانونيا تعرف عليهما وقرر انأه فأي غضأون شأهر مأارس عأام  2014حضأر إليأه
المتهم السادس متخاا اسما حركيا ( محمد ) طالبا استئجار الش ة ملفه الفائنه بالطابق

الثالأأث علأأوى مأأن الع أأار رقأأم  17شأأارع عبأأد العزيأأز حسأأان – عزبأأه أبأأو الليأأل – ب أوالق
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الأأدكرور – الجيأأزة فأجرهأأا لأأه واقأأام فيهأأا والمأأتهم الخأأامس اال ان اولهمأأا ضأأبج بتأأاريا

 2014/4/15اثر تفجيره لن طه مرور الجالء 0

ثانيا -بشأن العمليات التى ارتفبتها الجماعة -:
 )1واقعه م تأل العميأد /طأارق مصأطفى المرجأاوى والشأروع فأى قتأل قأوات الشأرطه
المتمركزة بمحيج جامعه ال اهرة -:

أ) ثبت بت رير الصفة التشريحية -:
أن وفاة المجنى عليه طارق مصأطفى محمأد المرجأاوى تعأزى الأى اصأابات انجاريأه

حيويأأه حديثأأه حأأدثت مأأن شأأبايا لم أواد متفجأأرة ومأأا احدثتأأه مأأن تهتأأك بال لأأب واالعضأأاء

الحيويه بالجسم وهى معاصرة للتاريا الأوارد بأاالورافل  ،وتأم اسأتخراج مسأمارين احأداهما
بصامولة واالخر مزود بصامولتين من جدار البهر والبطين االيسر لل لب 0

ب -ثبت من الت ارير الطبية الصاجرة من مستشفى هيئه الشرطه -:
ا -اصابة الشاهد الثامن بضاف بالسمع0
 -2اصابه المجنى عليه عبد الرؤوف فوزح حامد الصيرفي بجأروح وكأدمات وكسأر

مضاعل بعبمه الساق اليمنى 0

 -3اصأأابه الشأأاهد العاشأأر بجأأروح قطعيأأة متعأأدده بالجسأأم وجأأروح قطعيأأه متهتفأأه
لفروه الراس وسحجات بالوجه من الجهة اليمنى وجرح باالصبع االصغر من اليد اليمنى
 -4اصابة الشاهد الحادى عشر بتجمه دموى لفروة الراس وجرح قطأع بأالراس مأن

الجهه اليسرى وكدمة بالف رة العن يأة الثالثأه وسأحجات بالجهأة اليسأرى مأن الصأدر وكسأر

بسرمية اليد اليسرى 0

 -5اصابة الشاهد الثانى عشر بجرح بالساق اليسرى 0
 -6اصابه الشاهد الثالث عشر بصدمه عصيبة
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 -7اصابه الشاهد الخامس عشر بث ب بطبله االذن اليمنى و ضاف بالسمع 0
 -8اصابه الشاهد السادس عشر بث ب بطبله االذن اليمنى 0
ج -ثبت بمعاينه النيابة العامة -:
 -1ان مركأأز االنفجأأار االول أسأأفل جأأاع شأأجرة تتوسأأج ن طتأأى المالحبأأة االمنيأأة

ووجود اثار احتراق وتأكل جزء من الجاع مع وجود حفرة متوسج الحجم أسفلها  ،كما ثبت
ان مركز االنفجار الثانى لوحة اعالنية فى مواجهة مركز االنفجار االول تب ى منها حاملها

وقاعدتها الحديدية ووجود ب ع دماء بين مركأز ى االنفجأار  ،كمأا وقأع انفجأا ار ثالثأا اثنأاء

المعاينة 0

 -2وقوع تلفيأات بالسأيارة رقأم ( 176978ن أل المنوفيأه) بالزجأاج االيمأن والمأراة

اليمنى والمصابيح االمامية ونزع المصد الخلفى وث وب متفرقة والمملوكه لوزارة الدخليه 0

 -3وقأأوع تلفيأأات بالسأأيارة رقأأم ( أ ج  ) 8441الخاصأأة بأأالمجنى عليأأه  /حسأأن

حسنين حسن الصبان عبارة عن انبعاجات بالجانب االيسر منها وكسر بالمصد الخلفى 0

د -ثبت بت رير االدله الجنائيأه ان الحأادث وقأع نتيجأه انفجأار ثأالث عبأوات محليأة

اثأأنن منهمأأا عبأأوة مشأأكله مأأن حاويأأات معدنيأأه سأأعه كيلأأو ج أرام واحأأد وعبأأوة مشأأكله مأأن

الفارتون تم تعبئة كل منهم بشحنة من مخلأو نتأرات االمونيأوم مأع مأادة وقوديأة المكونأه
لمفرقع االنفو  ) ANFOوهو يعد من المأواد المنصأوو عليهأا ب أرار وزيأر الداخليأه رقأم
 2225لسنه  2007بشأن المواد التى تعد فأى حكأم المفرقعأات بالبنأد رقأم (  ) 71والتأى
تم تفجيرهأا عأن بعأد باسأتخدام هواتأف محمولأه  ،ووضأعهم بمحأيج ن طأة حأرس المنشأأت
الفائن امام جامعه ال اهرة االولى بجوار شجرة بين غرفتى الن طأه والثانيأه بلوحأه اعالنأات
تبعد ستة عشر متأ ار مأن مركأز االنفجأار األول والثالثأه امأام الغرفأه الغربيأه للن طأه بأداخل

بالوعه على مسافه متر ونصف من مركز االنفجار األول 0
واقعه مقتل المجندين /هانى نشأت على – اشرف تح هللا سعدى والشروع ى قتل
قوات الشرطه المتمر ز بمحيط مترو البحوث 0
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أ-

ثبت بت ريرى الصفه التشريحية ان :

وفاة المجنى عليه المجند  /هانى نشأأت علأى يوسأف تعأزى الأى اصأابته بم أاوفات

معدنية متطايرة ( رمان بلى من الصلب ب طر  11مم) نتيجأه حأادث العبأوة المتفجأرة واحأد
مكوناتهأا بأالراس والوجأه والنأق ومأا صأأاحبهم مأن تهتأك بأالما والسأحايا والف أرات العن يأأة

والفك السلفى والرئتين وما صاحبهم من نزوف عزيرة وصدمه أدت للوفاة 0

وفاة المجنى عليه المجند /اشرف فتح هللا سعدى احمد تعأزى الأى الفسأور المفتتأة

والمنخسفة بيسار الراس والناتجه عن اختراق جسم غريب متطاير ليساؤ الراس وما احدثأه
من تهتك بالما و السحايا وما صاحبه من نزوف متخلله وتوفأل بأالمراكز الحيويأه بأالما

ادى الى الوفاة 0

ب -ثبت بالت ارير الطبية -:
اصابه المجنى عليه  /عبد الرحمن مجدى عبد الرحمن بكسر بعبمه الفعبرة اليمنأى

وفتحة دخول وخروج اعلى الساعد

اصابه المجنى عليه  /محمود السيد على محمد بتهتك بالرئه اليمنأى وكسأر بعبمأة

لوح الفتف االيمن 0

اصابه الشاخد الثالث والعشرين بكدكات وجروح سطحية بالبهر 0
اصابه الشاهد الرابع والعشرين بشبية تحت الجلد بالاراع االيسر 0
اصابه المجنى عليه  /احمد حسين سعيد بتجمع هوائى على الجانب االيسر
اصابه الشاهد السادس والعشرين بشبية بالساعد االيسر 0
اصابه الشاهد السابع والعشرين بكسر منخسف مفتت مفتوح بالجمجمه 0
 -8اصابه الشاهد الثالمن والعشرين بكدمات وسحجات بالارع االيسر 0
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 -9اصابة الشأاهد التاسأع والعشأرين بكسأر مفتأوح بمشأطية ال أدم اليسأرى وجأروح

متعدده بالرسل االيمن واعلى البهر 0

 -10اصابه الشاهد الثالثين بشبية بالفتف 0
 -11اصابة الشاهد الحادية والثالثين بجرح قطعى نافا بالجالنب االيسر للبطن 0
 -12اصابه المجنى عليها  /هنأاء يوسأف رمضأان بجأرج قطعأى سأطحى بالحاجأب
االيمن 0
د -ثبت بمعاينه النيابأه العامأه لمحأيج تمركأز قأوات االمأن المركأزى بشأارع التحريأر

بجوار شركه الجيزة الوطنية للسيارات – مرسيدس وجود اثار دماء ووقوع تلفيات فى مبنأى
الشركة الخارجى تتمثل فى تهشم نوافاة الزجاجية ووحدات اجهزة تفييأف الهأوا الخارجيأة ،

وث أأوب متفرقأأة بالسأأيارات ارقأأام (  555260مالكأأى جيأأزة ) المملوكأأه للشأأاهد  /التاسأأع
عشر وسيارتى الشرطه رقمى ( ب  ) 3839/14و ( ب) 3837/14

 -5ثبأأأأت بت ريأأأأر مصأأأألحه تح يأأأأق االدلأأأأة الجنائيأأأأه ان االنفجأأأأار الواقأأأأع بتأأأأاريا

 2014/1/24بمحيج محطه مترو انفاق البحوث وقأع نتيجأة انفجأار عبأوة ناسأفه محليأة
التشكيل على ارتفاع حوالى اثنين متأر بشأجرة مزروعأه بالرصأف المالصأق لشأركه

(

الجيزة الوطنيه للسيارات – مرسيدس ) ومشكله محليا من جسم معدنى تحتأوى علأى كميأة
مأأن مأأادة ( ثالثأأى نيتروتولأأوين  ) TNTالمفرقعأأه شأأديدة االنفجأأار – والمنصأأوو عليهأأا

بالبند رقم 20ب رارى وزير الداخليه رقم  2225لسنه  2007و  139لسنه  2010بشان

المواد التى تعتبر فى حكم المفرقعأات وكانأت العبأوة تحتأوى علأى كميأة مأن البلأى المعأدنى
وتم تشغيلها عن بعد باستخدام هاتف محمول ونتة عن ذلك كسر الشجرة محل زرع العبوة

 ،وارتطام اجسام صلبه – بعضها نافا -بكل مأن عأامود االنأارة العمأومى المالصأق لمكأان
زرع العبأأوة  ،والجأأدار الخأأاو بكأأل مأأن شأأركه ( الجيأأزة الوطنيأأه للسأأيارات – مرسأأيدس )

وشركه ( اخوات م ار – اوبل ) وكاا بوحدات اجهأزة تفييأف الهأواؤ المثبتأه علأى الجأدارين

وتشأأهم زجأأاج نوافأأا الخاصأأه الشأأركتين المطلأأه علأأى شأأارع التحريأأر  ،وكأأاا تلفيأأات لح أأت
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بالسأأيارتين رقأأم ( ب  ، ) 3839 /14ب  ) 3837 /14تتمثأأل فأأى وجأأود فتحأأات بزجأأاج
وبجسم السيارتين المعدنى 0

 -3واقعه الشروع ى قتل قوات االمن المر زى اما قسم شرطه الطالبيه -:
أ -ثبت بمعاينه النيابة العامه لمكان االنفجأار بأالجزيرة الوسأطى بشأارع الهأرم امأام

قسم شرطه الطالبية وجود حفرة بالجزيرة وخلع وتلف احدى لوحات االعالنات المجاورة لها

0

ب -ثبت بت رير االدارة العامة لتح يق االدله الجنائيه ان الحادث وقع نتيجه انفجار

عبوة ناسفه محليه التشكيل موضوعة بحو

الزرع بين النخليى ولوحه االعالنات والعبأوة

مشكله محليا مأن جسأم معأدنى وكانأت تحتأوى علأى كميأة حأوالى  2كجأم مأن مأادة ثالثأى

النيروتولأأوين (  ) TNNالمفرقعأأه شأأديده االنفجأأار وكانأأت العبأأوة تحتأأوى علأأى كميأأة مأأن
البلأأى المعأأدنى وتأأم تشأأغيلها عأأن بعأأد باسأأتخدام تليفأأون محمأأول ونأأتة عأأن االثأأار بمحأأل

الحادث0

 -4واقعه مقتل العميد /احمد ز ى لطيف والشروع ى قتل مرا قية -:
أ -ثبت بمعاينة النيابه العامه للسيارة رقم (

هأ  2536مصر ") توقفها على بعأد

ثالثين مت ار ت ريبا من مسكن المجنى عليه وقوع تلفيات بها عبارة عن اتبعاج غطاء محرك

السيارة وتلف االطارين االماميين و فجوة بأرضية السيارة من الناحية اليمنى للفابينة اسفل
قأأدمى مسأأت ل السأأيارة المجأأاور للسأأائق ووجأأود اثأأار دمأأاء مجأأاورة للبأأاب االمأأامى االيمأأن

وتهشم الزجاج االمامى وااليسر وااليمن 0

ب -ثبت بت رير الصفه التشريحية ان وفاة المجنى عليأه  /احمأد زكأى لطيأف تعأزى

الى الجروح االنفجارية وما احدثتأه مأن كسأور وبتأر بعبأام السأاق وال أدم اليسأرى وكسأور
بالسأأاق وال أأدم اليمنأأى وتهتأأك باالوعيأأة الدمويأأة بالسأأاقين ومأأا صأأاحب الحالأأة مأأن نزيأأل

غزير انتهى بالوفاة 0
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ج -ثبأأت بت ريأأر االدلأأة الجنائيأأه ان الحأأادث وقأأع نتيجأأة انفجأأار عبأأوة ناسأأفة جأأرى

تشكيل حاويتها محليا من االلمونيوم وتثبيتها ببدن السيارة الخاصه بالمجنى عليأه  /احمأد

زكأأى لطيأأف سأأالم اسأأفل المع أأد االمأأامى االيمأأن مأأن الخأأارج باسأأتخدام مغنأأاطيس اثنأأاء

اسأت الله السأيارة الخاصأأوة بأه وبرف تأه المجنأأدين واثنأاء تحركأه مأأن امأام المنأزل وتحتأأوى

العبوة االساسشيتة على حوالى الف جراممن مخلو مفرقأع يتفأون اساسأا مأن مأادة نتأرات
االمونيوم وبرادة االلومنيوم والتى يتم تفجيرها كهربيا باستخدان هأاتف محمأول

عن بعد ) نتة عنه بع

التلفيات بالسيارة 0

( تفجيأر

د -ثبت بالت رير الطبى الصادر من مستشأفى مدينأه  6مدينأه السأادس مأن اكتأوبر

المركزى ان الشاهد الخأامس والثالثأين مصأاب بسأحجات سأطحية متعأددة بالجانأب االيمأن
والخلفى من الساق اليمنى وجرح قطعى اعلى م دمأه الركبأه اليمنأى بطأول  2سأم  ،وجأرح

قطعى بطول  2سم بم دمة ابهام اليد اليمنى 0

 -5واقعه مقتل الرائد /محمد جمال الدين محمد مامون والشروع ى قتل ا راد نقطة
مرور ميدان لبنان 0
أ -ثبت بمعاينة النيابه العامه لم ر ن طه مرؤور ميدان لبنان وجود تلفيأات بالغرفأة

الخاصأأة بأأالمجنى عليأأه الرائأأد /محمأأد جمأأال الأأدين محمأأد مأأأمون عبأأارة عأأن خلأأع الشأأباك
االلوميتال وتناثر الشأبايا الزجاجيأة بالغرفأة و اثأار ث أوب متفرقأه اضأافه الأى اشأالء راس

المجنى عليه ويب ع من دمائه 0

ب -ثبت بت رير الصفه التشأريحية ان اصأابات المجنأى عليأه  /محمأد جمأال الأدين

محمد مامون حيوية حديثه ذات طبيعى انفجارية ارتشاقيه جائزة الحدوث فى تاريا معاصر

لحأأأدوث الوفأأأاة التأأأى تعأأأزى لالصأأأابات المشأأأاهدة بأأأالراس ومأأأا صأأأاحب ذلأأأك مأأأن كسأأأور
بالجمجمه وتهتفات بالما مما ادى الى هبو حادة بالدورة الدموية والتنفسية 0

ج -ثبت بت ريأر االدلأة الجنائيأه ان الحأادث وقأع نتيجأة انفجأار عبأوة مفرقعأه جأرى

تشأأكليلها محليأأا مأأن حاويأأة معدنيأأة وتأأم تثبيتهأأا علأأى النفأأاذة الحديديأأه المثبتأأى بالجأأدار
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الغربى لغرفه ضابج ن طه ادارة مرور الجيزة بميدان لبنان من الخأارج باسأتخدام مغنأاطيس

 ،وتحتأوى العبأأوة االساسأأيه علأأى حأأولى الأأف جأران مأأن مخلأأو مفرقأأع يتفأأون اساسأأا مأأن
مأأادتى نت أرات االمونيأأوم وب أرادة االلومنيأأوم والتأأى يبأأتم تفجيرهأأا كهربائيأأا باسأأتخدام هأأاتف

محمأأول ( تفجيأأر عأأن بعأأد ) نأأتة عنأأه بع أ

التلفيأأات بمبنأأى الن طأأه و استشأأهاد الرائأأد/

محمد جمال الدين مامون من وقه ادارة مرور الجيزة متأث ار باصابته 0

 -6واقعه مقتل الرقيب  /عبد هللا محمد عبد هللا واستهداف نقطه المرور بميدان
المحكمه بمصر الجديد 0
أ -ثبأأت بمعاينأأه النيابأأه العامأأه لمسأأرح الجريمأأه الفأأائن بت أأاطع شأأارعى ابأأو بكأأر

الصأأديق والحجأأاز ان مركأأز االنفجأأار هأأو غرفأأه التحك أيم فأأى االشأأارات والم عأأد المعأأدنى
بالت اطع ويوجد بجوارهما اثار دماء 0

ب -ثبت بت رير الصفه التشريحية ان وفاة المجنأى عليأه  /عبأد هللا محمأد عبأد هللا

تعزى الصابته بتهتك باالحشاء ونزيأل اصأابى غزيأر ادى الأى هبأو حأاد بالأدورة الدمويأه
والتنفسية  ،وان اصاباته حيوية حديثة ذات طبيعة انفجارية وارتشاقية وجأائزة الحأدوث فأى

تاريا معاصر لحدوث الوفاة 0

ج -ثبت بت رير االدله الجنائية ان الحادث قد وقع نتيجة انفجار عبأوة ناسأفة جأرى

تشكيلها محليا من حاويأة معدنيأة ثبتأت ببأدن الم عأد المعأدنى الخأاو بخدمأه ادارة مأرور

ال اهرة بميدان المحكمه من اسأف ل باسأتخدام المغنطأيس وتحتأوى العبأوزة االساسأيه علأى

ح أوالى  1000ج أرام مأأن مخلأأو مفرقأأع يتفأأون اساسأأا مأأن مأأاده نت أرات االمونيأأوم وب أرادة
االلومنيوم والتى يتم تفجيرها كهربائيا باستخدام هاتف محمول ( تفجير عن بعد )
 -7واقعه مقتل المجنى عليه  /بسا احمد جامع 0
أ -ثبت من معاينه النيابه العامه ان حادث انفجار سيارة المتوفى بسام احمد جأامع

محمأأد وقعأأت بامتأأداد شأأارع رمسأأيس بج أوار مبنأأى ن ابأأه المهندسأأين وان سأأيارة المتأأوفى

تحركت لمسافه  180متر ع ب تفجيرها واحدثت تلفيات تلفيات بالسأيارتين رقمأى ( د د ن
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 ) 543و ( ب م ج  ) 6178المملأأوكتين للشأأاهدين الثأأامن واالربعأأين والتاسأأع واالربعأأين
حتى اصطدمت باحدى الشجيرات  ،وان سيارة المجنأى عليأه بهأا تلفيأات عبأارة عأن تهشأم

كامل بم عد السائق وفجوة اسفل ذلك الم عد معلق بها اشالء المتوفى 0

ب -ثبت بت رير الصفه التشريحية ان وفاة المجنى عليه  /بسأام احمأد جأامع تعأزى

الى االصابات االنفجاريه وما احدثتأه مأن تهتأك باالحشأاء الداخليأه و االعضأاء الحيويأة ،
وان اصأاباته انفجاريأة حيويأأة حديثأه حأأدثت مأن شأبايا لمأواد منفجأرة وجأأائزة الحأدوث فأأى

تاريا معاصر لحدوث الوفاة 0

ج -ثبت بت رير مصلحه تح يق االدله الجنائيه ان الحادث وقع نتيجه انفجأار عبأوة

ناسأأفه مشأأكله محليأأا مأأن االلومنيأأوم وتحتأأوى علأأى الأأف جأرام مأأن مخلأأو مفرقأأع يتفأأون
اساسا من مادة نترات االمونيوم وبرادة االلومنيوم تم لص ها ب طعة مأن معأدن المعنأاطيس

ببدن سيارة المتوفي وتم تفجيرها عن بعد باستخدام هاتف محمول 0

 0 8واقعة الشروع ي قتل قوات اآلمن المر زي أعلي وبري الجيز :
أ -ثبت بمعاينة النيابة العامة لمسرح الجريمة أعلي كوبرح الجيزة في اتجأاه جامعأة

ال أأاهرة أن االنفجأأارين نجأأم عنهمأأا تلفيأأات بالسأأيا ارت أرقأأام "ب 4717/14شأأرطة " " ،ب

 3816/14شأأأرطة " و " م ق  "7512وعأأأن وجأأأود كسأأأر فأأأي السأأأور الحديأأأدح للفأأأوبرح
المجاور لسيارتي الشرطة 0

ب -ثبت من الت ارير الطبية الصادرة من مستشفي الشرطة وآم المصريين :
 )1إصأأأابة الشأأأاهد الحأأأادح والخمسأأأين بجأأأرح غأأأائر بالفخأأأا األيسأأأر أعلأأأي الركبأأأة

وشببه به وخدش باإلصبع الخامس لليد اليمني 0

 )2إصأأابة الشأأاهد الثأأاني والخمسأأين بجأأرح سأأطحي بالصأأدر مأأن الجهأأة اليمنأأي

وسحجه الساق اليمني وث ب بطبلتي اإلذنين 0

 )3إصابة الشاهد الثالث والخمسين بكدمة بالفخا األيمن من الناحية األمامية 0
أمين السر

رئيس المحكمة

145

 )4إصابة الشاهد الرابع والخمسين بكدمات بالركبة اليمني 0
 )5إصابة الشاهد الخامس والخمسين بثالث سحجات وكدمات بالجبهة 0
 )6إصأأابة الشأأاهد السأأادس والخمسأأين بجأأرح تهتفأأي بطأأول الأأاراع االيسأأر وأربعأأة

جروح غائرة باإللية اليسرح وجروح تهتفية بال دمين مع اشتباه قطع في الشرايين الرئيسية

للاراع االيسر0

ج -أورح ت ريأأأر مصأأألحة تح يأأأق االدلأأأة الجنائيأأأة أن الحأأأادث وقأأأع نتيجأأأة تفجيأأأر

عبوتين مفرقعتين األولي معل ة علأي سأور الفأوبرح مأن الخأارج فأي موقأع مواجأه للمأدخل

الرئيسأأي لمسأأجد االسأأت امة بأأالجيزة والعبأأوة الثانيأأة كانأأت مثبتأأة بزاويأأة الفأأوبرح الم ابلأأة

للمدخل الجانبي للمسجد وعلي مسافة حوالي ثالثون مت ار مأن العبأوة األولأي والعبوتأان كأل
منهما مشكلة محليا من جسم معأدني تحتأوح علأي كميأة مأن مأادة ثالثأي النيتروتولأوين (

 ) TNTالتي تعد مأن المأواد المنصأوو عليهأا ب أرارح السأيد وزيأر الداخليأة رقأم 2225

لسأأنه  2007ورقأأم  1339لسأأنه  2010بشأأأن الم أواد التأأي تعتبأأر فأأي حكأأم المفرقعأأات
بالبنأأد رقأأم " "20المفرقعأأة شأأديدة االنفجأأار مختلطأأة بكميأأة مأأن البلأأي المعأأدني ومصأأدر
توصيل كهربي ( بطارية  9فولت ) وتم تشغيل كل منهما عن بعد باستخدام هاتف محمأول

ونتة عن ذلك االثار المشاهدة بمحل الحادث0

 0 9واقعة الشروع ي قتل قوات الشرطة المتمر ز بكمين عبود :
أ -ثبأأت بمعاينأأة النيابأأة لن طأأة االرتفأأاز األمنأأي الفائنأأة بشأأارع ترعأأة االسأأماعيلية

وجأأود تلفيأأات بسأأيارة الشأأرطة رقأأم ب  3589/17والدراجأأة البخاريأأة رقأأم  7444شأأرطة
ومبلة انتبار الركأاب وسأور أحأوا

المزروعأات بالشأارع وتلأف وبعثأرة محتويأات حأانوت

الحلوح المملوك للشاهد الثالث والستين 0

ب -ثبت بت رير الطب الشرعي اصابة الشاهد الرابع والستين بمنتصأف فأروة الأرأس
بأصأأابة رضأأية قطعيأأة حأأدثت مأأن المصأأادمة بجأأزء مأأن جسأأم معأأدني صأأغير الحجأأم وأن
إصابته جائزة الحدوث وف ا للتصوير الوارد بماكرة النيابة 0
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ج -ثبت بالت ريرين الطبيين الصادرين من مستشفي الشرطة :
 )1اصأأابة الشأأاهد السأأتين بجأأروح متعأأددة بأنحأأاء جسأأده ووجأأود أجسأأام غريبأأة "

شبايا " وجرح قطعي بصيوان األذن اليسرح 0

 )2اصابة الشاهد الحادح والستين بشبية بالركبة اليمني 0
د -ثبت بت رير اإلدارة العامة لتح يق األدلة الجنائية أن الحادث وقأع نتيجأة انفجأار
عبأأوة موجهأأة محليأأة التشأأكيل موضأأوعه بأأالحو

العلأأوح ألحأوا

المزروعأأات الموجأأودة

خلأأأف الفمأأأين وتحتأأأوح العبأأأوة األساسأأأية علأأأي خمسأأأة كيلأأأو جرامأأأات مأأأن مأأأادة ثالثأأأي
نيتروتولأأوين "تأأي إن تأأي " شأأديد االنفجأأار  ،ونأأتة عنهأأا تلفيأأات بسأأيارة الشأأرطة رقأأم ب

 ، 3589/17ودراجأأأة ناريأأأة رقأأأم  7444شأأأرطة ومحطأأأة انتبأأأار حأأأافالت الن أأأل العأأأام
والحانوت الخاو بالساهد الثالث والستين  ،وان الشبايا المستخرجة من أجساد الشاهدين
الستين والحادح والستين متشابهة مع ما تم رفعه من آثار بموقع الحادث والتي تعتبر من

مكونات العبوة المسببة للحادث 0

 0 10واقعة الشروع ي قتل قوات الشرطة المتمر ز بكمين السواح :
أ -ثبأأت بمعاينأأة النيابأأة العامأأة لموقأأع االنفجأأار بشأأارع السأواح بأأال رب مأأن ميأأدان

الجيالني وجود فجوة باألر

الطينية للجزيرة الوسطي لشأارع السأواح قطرهأا حأوالي 190

سم وعم ها حوالي نصأف متأر  ،كمأا تبأين وجأود قطأع معدنيأة كثيأرة وأثأار شأبايا منتشأرة
بموقأأع االنفجأأار وتبأأين وجأأود تلفيأأات بمسأأجد سأأيدح إبأراهيم والمبنأأي المخصأ

حافالت هيئة الن ل العام 0

النتبأأار

ب -ثبت من الت ريرين الطبيبن الصادرين من مستشفي الزيتون التخصصي :
 )1اصابة الشاهد الثامن والستين بجرح تهتفي بالسأاعد االيمأن وأخأر بجأوار العأين

اليمني0

 )2اصابة الشاهد السابع والستين بخدش وكدمة بالرقبة 0
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ج -ثبأأت بت ريأأر اإلدارة العامأأة لتح يأأق األدلأأة الجنائيأأة أن حأأادث انفجأأار التمركأأز

االمني الفائن بميأدان السأواح دائأرة قسأم شأرطة االميريأة وقأع نتيجأة انفجأار عبأوة ناسأفة

محليأأة التشأأكيل م بتأأة بالزراعأأات الفائنأأة بأأالجزيرة الوسأأطي بمحأأيج التمركأأز انأأف البيأأان

وتحتوح العبوة األساسية علي  5كيلو جرام من مادة ثالثي نيتروتولوين شديدة االنفجأار (
 ) TNTوالتي يأتم تفجيرهأا كهربيأا باسأتخدام هأاتف محمأول ( تفجيأر عأن بعأد ) ومصأدر

جهد كهربي عبارة عن عدد  2بطارية  9فولت 0
 0 11واقعة الشروع ي قتل قوات الشرطة بنقطة مرور الجالء :
أ -ثبأأت بمعاينأأة النيابأأة العامأأة لن طأأة مأأرور ميأأدان الجأأالء بالأأدقي وقأأوع تلفيأأات

بلوحة إعالنات تعلو مبلة المرور وكابل المحول إلشارة المرور 0
ب -ثبت بالت ارير الطبية الصادرة من مستشفي الشرطة :

 )1إصأأابة الشأأاهد التاسأأع والسأأبعين بشأأرخ بعبمأأة الفخأأا االيسأأر وآخأأر بالردفأأة

اليسرح وجرح متهتك بالحو

والفخا األيسر وآخر فوق الركبة اليسرح 0

 )2اصابة الشأاهد الثمأانين بجأروح متعأددة وشأبايا بأالفتف االيمأن والبهأر والفخأا

االيمن ومنط ة الحو

االيسر 0

 0 12ثبت بت رير االدلة الجنائية أن الحادث وقع نتيجة انفجار عبوة مفرقعأة جأرح

تشأأكيلها محليأأا مأأن حاويأأة معدنيأأة تأأم تثبيتهأأا ببأأدن المنضأأدة الخاصأأة بمكأأان خدمأأة إدارة

مرور الجيزة بميدان الدقي من أسأفل باسأتخدام مغنأاطيس وتحتأوح العبأوة األساسأية علأي

حأأولي  1000ج أرام مأأن مخلأأو مفرقأأع يتفأأون أساسأأا مأأن مأأادة نت أرات االمونيأأوم وب أرادة
االلومنيأأوم باإلضأأافة إلأأي كميأأة مأأن المسأأامير والص أواميل المعدنيأأة التأأي تعمأأل كشأأبايا

معدنيأأة مأأن شأأأنها احأأداث اصأأابات وتلفيأأات بحيأأز اال نفجأأار والتأأي يأأتم تفجيرهأأا كهربائيأأا
باستخدام هاتف محمول "تفجير عن بعد " نتة عنه بع

التلفيات 0

 0 13واقعة الشروع ي قتل الشرطة بقسم مرور محور السادس والعشرين من
يوليو :
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أ -ثبت بت رير اإلدارة العامة لتح يق األدلأة الجنائيأة الخأاو بمعاينأة محأل الواقعأة

الفائن ب سم مأرور محأور  26يوليأو وكأاا تلفيأات بالسأيارة رقأم " م ع  " 6532المملوكأة
للشأأاهد السأأابع والثمأأانين أنهأأا عبأأارة عأأن ث أأوب وارتطامأأات حأأدثت نتيجأأة اختأراق ومأأرور

اجسام صلبة سريعة الحركة كم اوفات نارية اتخات مسا ار من اتجاه منزل الطريق الأدائرح
باتجاه أماكن حدوثها وتهشأم كامأل بالزجأاج الخأاو بالسأيارة آنفأة البيأان نتيجأة اصأطدام
اجسام صلبة وأن ما تم العثور عليه نتيجو آثأار االنفجأار عبأارة عأن سأتة أجسأام معدنيأة

كروية الشكل يبهر علي كل منهم آثار لفحات حرارية تشأير لتعرضأهما لموجأه انفجاريأة ،

عدد  2جزء معدني يبهر عليه آثأار انبعاجأات تشأيير لتعرضأهما لموجأه انفجاريأة مباشأرة

خاصة بالخالف الخارجي لبطارية  307فولت خاصة بهاتف محمول ماركة نوكيا 0
 0 14واقعة الشروع ي قتل قوات الشرطة بمعسكر االمن المر زي :

أ -ثبت بالت رير الطبي الصادر من مستشفي الشأرطة أن الشأاهد التاسأع والثمأانين

اصيب بفتحتي دخول وخروج باليد اليمني 0

ب -ثبأأت بت ريأأر األدلأأة الجنائيأأة أن الحأأادث الواقأأع بسأأور اإلدارة العامأأة للعمليأأات

الخاصأأة بطريأأق مصأأر اإلسأأكندرية الصأأحراوح نتيجأأة انفجأأار عبأأوتين مأأرف عتين مأأوجهتين

محليتين التشكيل احداهما معل ة بنخلأة مزروعأة بمحأيج سأور اإلدارة واالخأرح مثبتأة علأي

السأألك الشأأبكي  ،واحأأدة مشأأكلة مأأن جسأأم معأأدني واالخأأرح مشأأكلة مأأن جسأأم بالسأأتيك و
تحتويان علي مادة ثالثي نيتروتولوين "  " TNTالمختلطأة بكميأة مأن كأرات الرومأان بلأي

المعدني  ،وتم تشغيلهما عن بعد باستخدام الهاتف المحمول 0

 0 15واقعة استهداف حا لة النقل العا بشارع الخلين ة القاهر بمدينة نصر :
أ -ثبأت بمعاينأأة النيابأأة العامأأة لمكأأان حأدوث الواقعأأة بشأأارع الخليفأأة ال أأاهر وجأأود

حفأأرة فأأي الجزيأأرة الوسأأطي للشأأارع بجانبهأأا االيمأأن الم ابأأل للمدينأأة الجامعيأأة بنأأين لطلبأأة
جامعة األزهر  ،وتحطم الرصأيف الخأاو بأالجزيرة ووقأوع تلفيأات بحافأة الن أل العأام رقأم "

س أ ر 0 " 167
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ب -ثبت بالت اير الطبية الصادرة من مستشفي التأمين الصحي بمدينة نصر أن :
 )1اصابة الشاهد الثالث والتسعين بجروح وكدمات بالوجه 0
 )2اصابة الشاهد الرابع والتسعين بجروح سطحية بالساق والفخا االيسر 0
 )3اصأأابة الشأأاهد الخأأامس والتسأأعين بجأأرح تهتفأأي واشأأتباه كسأأر بالركبأأة وف أأدان

جزء من أنسجة الساق اليسرح 0

 )4اصأأابة المجنأأي عليأأه  /عبأأد السأأالم محمأأود عبأأد السأأالم بجأأرح تهتفأأي كبيأأر

بالجبهة والرأس من الناحية اليسرح وانفجار بالعين اليسرح مع جروح وكدمات بالوجه
ج -ثبت بت رير األدلة الجنائية أن :

 )1الحادث وقع نتيجة انفجار عبوة مفرقعة "موجهة " محلية التشكيل تحتوح العبأوة

األساسية علي حوالي ثالثة كيلو جرامات من خليج يتفون أساسا من مادة نترات االمونيوم
والتي يتم تفجيرها عن بعد باستخدام هاتف محمول والعبوة موضأوعة بالزراعأات الموجأودة

بالجانأأب البحأأرح للجزيأأرة الوسأأطي الفاصأألة بأأين اتجأأاهي الطريأأق " شأأارع الخليفأأة ال أأاهر"

وموجه باالتجاه البحرح باتجاه جامعة األزهأر وأثنأاء مأرور أتأوبيس هيئأة الن أل العأام نأتة
عن الحادث بع

التلفيات باالتوبيس واصابة عدد مواطنين 0

 )2وأن العبوة الثانية المعثور عليهأا عبأارة عأن عبأوة مفرقعأة جأرح تشأكيلها محليأا
مأأن حاويأأة معدنيأأة علأأي شأأكل حشأأوة جوفأأاء التأأي تعمأأل علأأي تجميأأع وتوجيأأه الموجأأة

االنفجاريأأة جأأرح تعبئتهأأا بخلأأيج " نتأرات االمونيأأوم  ،الفبريأأت  ،بأأودرة األلومنيأأوم  ،وجأأرح
تزويأأدها بوسيسأألة تفجيأأر كهربيأأة عبأأارة عأأن مفجأأر محلأأي الصأأنع  ،ويأأتم تفجيرهأأا كهربيأأا

وايصال التيار الفهربي للمفجأر عأن بعأد باسأتخدام هأاتف محمأول ووحأدة تفجيأر عأن بعأد

السلفية خاصة باجهزة إناار دراجات بخارية 0

د -ثبت بت رير اإلدارة العامة لهيئة الن ل العام بال اهرة أن إجمالي التلفيات بالحافلة

رقم "س أ ر  " 167ت در بأربعة عشر ألفا وتسعمائة واحد وتسعين جنيها 0
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 0 16واقعة الشروع ي قتل النقيب  /أحمد عزت الصواف :
أ -ثبأأت مأأن معاينأأة النيابأأة العامأأة لسأأيارة الشأأاهد السأأادس والتسأأعين رقأأم " ل

 "5673وجود فجوة بأرضيتها وتلفيات أخرح بها 0

ب -ثبأأت بأأالت ريرين الطبيأأين الصأأادرين مأأن مستشأأفي الشأأرطة ومستشأأفي ال صأأر

العيني التعليمي :

 )1اصأأابة الشأأاهد السأأادس والتسأأعين بكدمأأة وجأأرح قطعأأي متهتأأك بالجلأأد وجأأرح

بالعضالت بال دم اليسرح وشرخ ب اعدة المشطية الخامسة لها 0

 )2اصابة الشاهدة السابعة والتسعين بانفجار بالعين اليمني وجرح بالساق 0
ج -ثبت بت رير مصلحة تح يق االدلة الجنائية أن الحادث وقع نتيجة انفجأار عبأوة

ناسأأفة جأأرح تشأأكيلها محليأأا مأأن االلومنيأأوم وتأأم تثبيتهأأا ببأأدن سأأيارة الشأأاهد السأأادس
والتسأأعين أسأأفل الم عأأد االمأأامي االيمأأن مأأن الخأأارج باسأأتخدام مغنأأاطيس وتحتأأوح العبأأوة

االساسية علأي حأوالي  1000جأرام مأن مخلأو يتفأون أساسأا مأن مأادة نتأرات االمونيأوم
وبرادة األلمونيأوم والتأي يأتم تفجيرهأا كهربيأا باسأتخدام هأاتف محمأول ( تفجيأر عأن بعأد )
نتة عنه بع

التلفيات بالسيارة السابق االشارة إليها 0

 0 17واقعة الشروع ي قتل المجني عليه  /إسال وزي عبد الحنيظ:
أ -ثبت بالت ارير الطبية الصادرة من مستشفي الهرم أن :
 )1اصابة الشاهد الثالث بعد المائة بانفجار بكرة العين اليسرح وتهتك بجفني العين

اليمني وقرحة ب رنيتهأا وكسأر مفتأوح بالمشأطيات مأن الثانيأة إلأي الخامسأة لل أدم اليسأرح

وكاا جروح متهتفة بالأاقن والرقبأة واليأدين والفخأا والسأاق وال أدم اليسأرح وتهتأك بمفصأل

اصابع ال دم اليسرح 0

 )2اصابة الشأاهد الرابأع بعأد المائأة بسأحجات بأاالذن اليسأرح والجهأة اليسأرح مأن

الرقبة 0
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 )3اصابة المجني عليه  /مينا حنا صليب بجرحين متهتفين بالساق اليمني 0
 0 18واقعة الشروع ي قتل الرقيب  /مصطني عر ة عنيني :
أ -ثبأأت بت ريأأر اإلدارة العامأأة لتح يأأق االدلأأة الجنائيأأة أن الف أوارغ المعثأأور عليهأأا

بمحل واقعة الشروع في قتل الشاهد الخامس بعد المائة هي عبارة عن أربعة أظأرف فارغأة
كل منها مطرق الفبسولة وخاو بطل ة تستخدم علي األسلحة الناريأة عيأار  9مأم قصأير

وسأأبق إطالقهأأا باسأأتخدام سأأالح نأأارح ذو أج أزاء ميكانيكيأأة متحركأأة  ،وأنهأأا أطل أأت مأأن

السالح المضبو بحوزة المتهم الرابع0
ب -بعر

الدراجة النارية الخاصة بالمتهم الرابع علي الشاهد الخامس بعأد المائأة

عرضا قانونيا تعرف عليها وأكد أنها ذات الدراجة المستخدمة في الشروع في قتله 0
 0 19واقعة تنجير عبو ناسنة بشارع الخلينة الىا ر بمدينة نصر :

أ -ثبت بمعاينة النيابة العامة لموقع اال نفجار وجود حفأرة بحدي أة الجزيأرة الوسأطي

لشارع الخليفة البافر قطرها حوالي متر وعم ها حأوالي نصأف متأر  ،وتنأاثر بعأ

المعدنية والرمال واالحجار بالطريق

ال طأع

كما تبين وجود تلفيات بأحد المبأاني السأكنية المجأاورة وبسأيارتين األولأي تحمأل رقأم "

د  " 752والثانية بدون لوحات معدنية .

ب -ثبت بت رير اإلدارة العامة لتح يق األدلة الجنائية أن الحادث الواقع بشارع الخليفأة

البافر دائرة قسم شرطة مدينة نصر ثأان نأاتة عأن انفجأار عبأوة ناسأفة (موجهأه) محليأة

التشأأكيل موضأأوعة بالزراعأأات الموجأأودة بالجانأأب البحأأرح للجزيأأرة الوسأأطي الفاصأألة بأأين

اتجاهي الطريق وموجه باالتجاه البحرح باتجاه مدرسة الرضوان االسالمية وتحتأوح العبأوة
األساسية علي حوالي  700جأرام مأن مأادة ثالثأي نيتروتأولين شأديدة االنفجأار " " TNT
والتي يتم تفجيرها كهربيا باستخدام هاتف محمول " تفجير عأن بعأد " كمأا تبأين مأن خأالل

فح أ

األجسأأام المعدنيأأة المعثأأور عليهأأا بموقأأع االنفجأأار أنهأأا تعرضأأت لموجأأة انفجاريأأة
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مباشرة وهي تتشأابه مأع األجأزاء الحاويأة المعدنيأة زرقأاء اللأون التأي تأم رفأع أجأزاء منهأا

محل الحادث .

 .20واقعة الشروع في قتل قوات األمن المركزح بمحيج ميدان مصطفي محمود :
 -ثبأأت بت ريأأر اإلدارة العامأأة لتح يأأق األدلأأة الجنائيأأة أن العبأأوة المعثأأور عليهأأا بإحأأدح

لوحأأات اإلعالنأأات بشأأارع الثمأأار ميأأدان مصأأطفي محمأأود عبأأارة عأأن عبأأوة مفرقعأأة جأأرح
تشأأكيلها محليأأا مأأن حاويأأة معدنيأأة سأأعة  1كجأأم جأأرح تعبئتهأأا بخلأأيج نت أرات األمونيأأوم .

وبودرة األلومنيوم وهو أحد أصناف المخاليج المفرقعة وجرح تزويدها بوسيلة تفجير كهربيا
وايصال التيار الفهربائي للمفجر عن بعد باستخدام هاتف محمول باستخدام مصدر للطاقأة

عبارة عن بطارية  9فولت.

 .21واقعة ضبج مفرقعات بالم ر التنبيمي بمدينة السادس من أكتوبر
أ -ثبت بمعاينة النيابة العامة للم ر التنبيمي الفأائن فأي شأ ة  3الأدور األول عمأارة 78

المجاورة األولي الحي السادس مدينة السادس من مدينأة السأادس مأن أكتأوبر ضأبج عأدد

مأن المأواد المشأأتبه فأأي كونهأأا مفرقعأأة و مأواد شأأمعية ملصأأق بهأأا مسأأامير ومأواد معجلأأة
لالشأأتعال وكميأأة مأأن المسأأامير وميأزان حسأأاس ومدفئأأة كهربائيأأة وجهأأاز أفأأوميتر وخأأال

كهربائي وكمية من أوراق الشجر المبعثرة .

ب -ثبأأأت بت ريأأأر األدلأأأة الجنائيأأأة أن المضأأأبوطات عبأأأارة عأأأن ثالثأأأي االسأأأيتون ثالثأأأي
البيروكسيد ( )TATPمن المواد المنصوو عليها ب رار وزير الداخليأة رقأم  2225لسأنة

 2007بشأأأن المأأواد التأأي تعتبأأر فأأي حكأأم المفرقعأأات بالبنأأد " . "10ومأأادتي األسأأيتون
وبروكسأأيد الهيأأدروجين اللتأأين تعأأدا مأأن المأواد األساسأأية التأأي تسأأتخدم فأأي تحضأأير مأأادة
ثالثي السيتون ثالثي البيروكسيد ( )TATPالمشار اليها  .وكاا مادتي الجازولين ونتأرات
األمونيأأوم واللتأأين تعأأدا مأأن الم أواد األساسأأية فأأي تحضأأير مأأادة اإلنفأأو المنصأأوو عليهأأا

بالبند  71من ال رار المشار إليه .
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ثالثا  -:ثبت بت ارير اإلدارة العامة لتح يق األدلة الجنائية :
 .1تشابه العبوات انتي بيانها من حيث المادة المستخدمة وأسلوب التشغيل :
أ -العبوات الثالث المستخدمة في تفجيرات جامعة ال اهرة.
ب-

العبوة التي اكتشفت بجوار مسجد مصطفي محمود بالمهندسين.

ج -العبوة المستخدمة في حادث تفجير بسيارة ملأك الن يأب /أحمأد عأزت الصأواف مأن
قوة إدارة مرور الجيزة بمدينة الحصرح – مدينة السادس من اكتوبر.

د -العبوة المستخدمة في حادث تفجير بكشك إدارة مرور الجيزة بميدان الدقي.
ه -العبوة المستخدمة في تفجير ن طة مرور الجيزة بميدان لبنان.
و-العبوة المستخدمة في حادث تفجير سيارة العميد  /أحمد زكأي بأالحي السأادس دائأرة
قسم شرطة ثان مدينة السادس من اكتوبر.
ز -العبوة المستخدمة في حادث تفجير بكشك إدارة مرور ال اهرة بميدان المحكمة دائرة
قسم شرطة مصر الجديدة.

 -2تشابه العبوات انتي بيانها من حيث المادة المستخدمة وأسلوب التشغيل :
أ -العبوتين المستخدمين في حادث االنفجار أعلي كوبرح الجيزة
ب -العبأأوة المسأأتخدمة فأأي حأأادث االنفجأأار الأأاح وقأأع بمحطأأة متأأرو انفأأاق البحأأوث
بشارع التحرير.

ج -العبوة المستخدمة في حادث االنفجار الاح وقع بشارع الهرم.
د -العب أوات المسأأتخدمة فأأي حأأادث االنفجأأار الأأاح وقأأع بج أوار نأأادح األمأأن المركأأزح
بمطلع محور  26يوليو

 -3أن السأأالح المضأأبو حأأوزة المأأتهم الرابأأع عبأأارة عأأن مسأأدس ماركأأة بتأأرو بريتأأا
صناعة إيطالي بماسورة مششخنة عيار  9مم قصير يحمل مفردات الرقم ""E53595
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علي الجسم من الناحية اليمني بخزنة بها عدد أربأع طل أات وهأو كامأل وسأليم وصأالح

لالسأأتعمال  .وبأأه خزنأأة بأأداخلها عأأدد أربعأأه طل أأات كأأل منهأأا يسأأتخدم علأأي األسأألحة

النارية عيار  9مأم قصأير كاملأة األجأزاء غيأر مطرقأة الفبسأولة وصأالحيين لالسأتعمال
علأأي السأأالح المضأأبو  .وهأأو المسأأتخدم فأأي واقعأأة الشأأروع فأأي قتأأل رقيأأب الشأأرطة

مصطفي عرفة عفيفي

 -4إحتأواء شأ ة المأتهم  /ياسأر محمأد أحمأأد محمأد خضأير علأي كميأة مأن المكونأأات
اللفترونية والمعدات المستخدمة في تصنيع دوائر التفجير "دوائر تفجيأر عأن بعأد وذلأك

عن طريق توصيلها بأجهزة هواتف محمولة لتعمل تلك الدوائر علي تفجير العبوات فأور

االتصأأال بالهأأاتف مباشأأرة أو بعأأد االتصأأال بأأه وغأأدخال كأأود خأأاو بالتشأأغيل "  .وكأأاا
جهاز إناار موتوسكالت وجهاز التحكم عن بعد الخاو بأه تسأتخدم كأدائرة تفجيأر عأن
بع

وكاا مفتاه تشغيل ضغج تم توصأيلهم علأي التأوالي بحأي

يأتم تشأغيل بعأد فأتح

مفتاحي التشغيل والضغج علأي مفتأاح الضأغج "مفتأاح تشأغيل انتحأارح" ي أوم بالتشأغيل

مباشة عن طريق الشخ
بعأأأ

االنتحارح وأن مادة نترات األمونيأوم التأي تأدخل فأي تركيأب

المخأأأاليج المفرقعأأأة ومأأأادة السأأأياليد التأأأي تسأأأتخدم كسأأأم قاتأأأل للفئأأأران يمأأأن

استخدامها في تشكيل العبوات المفرقعأة النتأاج شأبايا مسأممة كمأا أنأه بفحأ

أغلفأة

شرائح المحمول تبين أن غالف غالف الشريحة " "01146085596والتي تحمل رقأم
مسلسأأأل " "8920030114026948878خأأأاو بالشأأأريحة المسأأأتخدة فأأأي العبأأأوة
المضبوطة بميدان مصطفي محمود .

 -5احتواء وحدة تخزين خارجية (فالشة) المضبوطة حوزة المأتهم السأادس علأي عأدد
مأأن الملفأأات النصأأية عأأن (مأأادة  - ETNالمتفجأأرة – العبأوات االسأأطوانية المضأادة

لألفراد – العبوة التليفزيونية – العبوة الجوفأاء – السأيارات المفخخأة – تصأنيع العبأوات
المتفجأأرة – تصأأنيع حم أ

النيتريأأك – موسأأوعة ذو البجأأادين لصأأناعة المتفج أرات –

معسأأكر البتأأار فأأي دورة التنفيأأا وحأأرب العصأأابات – تصأأنيع ال نابأأل اليدويأأة – الغ يأأدة
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ال تالية سالح المجاهد – حرب المستضعفين – الخاليا اإللفترونية – تحضير الفلور –
تحضأير الثيودايجليكأأول – تصأأنيع الريمأوت المسأأتخدم فأأي عمليأات التفجيأأر – السأأمية

والم أواد الخطأأرة – تحضأأير غأأاز الخأأردل – تحضأأير برمنجانأأات البوتاسأأيوم – صأأناعة
بركسيد االسيتون – تحضير الهكسامين – تصميم دائرة التايمر المستخدمة في التفجير
– جهأأاز للأأتحكم فأأي ثمأأان أحمأأال – التفجيأأر عأأن بعأأد – التفجيأأر عأأن طريأأق جهأأاز

السلفي – تصميم دوائر التوقيت – الأتحكم بالسأيارات المفخخأة دون اللجأوء الستشأهاد
– سأأيارة بأأدون قائأأد – دائأأرة التفجيأأر الفهربائيأأة – تصأأنيع األحبأأار السأأرية – العب أوات

والمؤقتات – دورة التنفيا السريع تصأنيع المتفجأرات – اقتحأام السأجون – التفأاو

–

الخطف – الدراجة النارية – العمليات الخاصة – ال تال في المناطق المبنية – المواكب

– تهريأأأأأب أ موانأأأأأع – وضأأأأأعيات المسأأأأأدس – دورة تصأأأأأنيع المتفجأأأأأرات الخاصأأأأأة –

الموسأأوعة العسأأكرية الشأأاملة متفج أرات عب أوات وأحزمأأة كيماويأأات – تحضأأير اسأأتليد

النحأأاس – الأأدورة المت دمأأة إلعأأداد الفنيأأين فأأي علأأم المتفج أرات – السأأكين العسأأكرح

سأأالح الم اتأأل السأألفي – ال نابأأل اليدويأأة – الفمأأائن ال اصأأمة فأأي شأوارع العاصأأمة –
تصنيع ال نبلة االلفترونية – حرب المدن الرشاشات – سلسلة االعداد للجهاد – مضأاد

الدبابات – مضاد الطائرات تصنيع الجمرة الخبيثة انطالقات للتحكم فأي العبأوات – علأم

المفخخأأات والمتفجأرات – األسأألحة البيولوجيأأة – اإلعأأداد الفميأأائي – األمأأن الشخصأأي
تفتيك ال تال الفأردح – موسأوعة عبأدهللا ذو البجأادين لتصأنيع المتفجأرات ) تأم طباعأة

أجزاء من بعضها وارف ت بالت رير وملفات فيديو عأن ( مأادة  - ETNالعبأوة الجوفأاء
– تحضأأير حم أ

النيتريأأك – صأأناعة حم أ

الهيأأدرو كلوريأأك – صأأناعة الأأديناميت

الجيالتينأأي – المأأواد المشأأتعلة – صأأناعة الهيكسأأامين – التفجيأأر عأأن بعأأد بواسأأطة

الجوال – وضع العبوات تحت م عد السائق )

 -6الوعاء المضبو بحوزة المتهمين ال اربع والسابع والثامن مث وب مأن المنتصأف

وقد يستعمل في صناعة قوالب المتفج ارت.
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الشاهد  129سامح محمد فؤاد
رائد شرطة ب طاع األمن الوطني
يشهأد 0
أنه نفاذا ألذن النيابة العامة تمكن من ضبج المتهم مصطفى عبد الرحمن
توفيق احمد وبحوزته كمبيوتر محمول ووحدات تخزين بيانات0
الشاهد  130محمود شوقي محمد سعد ن يب ب طاع األمن الوطني
يشهأد
انه نفاذا ألذن النيابة العامة تمكن من ضبج المتهم

سعيد سعد الدين يوسف وبحوزته عدد سبعه افرد خرطوش و مسدس غير مششخن واثين
كاتم صوت وذخائر 0
الشاهد  131احمد أمين أبو العزم على رائد شرطة – ب طاع األمن الوطنى
يشهأد
انه بتاريا  2015/4/21ونفاذا الذن النيا به تمكن من ضبج المتهم عبد الرحمن

عبد الجواد عبد المجيد " وبتفتيشه ضبج مبلل خمسمائه وتسعه وثالثين جنيها وقسيمه

زواج خاصة بالمتهم بال ل إبراهيم صبحي فرحات

واقعه تنجير محيط دار القضاء العالي بتاريخ 2015 /3/2
الشاهد  133إيهاب احمد فوزح عبد الجواد عميد شرطه – مأمور قسم شرطه

االزبكيه0

يشهد
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انه بتأاريا  2015/3/2وإثنأاء تف أده للخأدمات االمنيأه بمحأيج دار ال ضأاء العأالي

تنأأاهى إلأأى سأأمعه دوى انفجأأار تل أأى علأأى أثأأره اخطأأا ار مأأن عمليأأات قسأأم شأأرطه االزبكيأأه
بانفجار عبوه مفرقعه إمام البوابة الرئيسيه بمبنى دار ال ضاء العالى ،

حيث تبين لة إن االنفجار نجأم مأن عبأوة وضأعت بالسأور الحديأدى المواجأه لمبنأى

دار ال ضاء العالى وانه خلف وفاة المجنى عليهما محمد عادل احمأد الطويأل واحمأد سأعيد

فوزى وأصابه الشهود من  133حتأى  141مأن ال أوه المكلفأه بتأأمين محأيج دار ال ضأاء
العالى وتخريب بمبنأى دار ال ضأاء العأالى بتهشأم زجأاج احأد نوافأاه المطلأة علأى الموقأع

االنفجار واتالف احد الفواو الحديديه بالسور المواجه للمبنى وتلفيات بالسيارتين رقمى /

س ف د –974 ،س ف د  961المملأأأأوكتين لمحكمأأأأه الأأأأن

 – 4358أ د ج ،4961

والسأأأأيارتين رقمأأأأى ن أ

الشاهد  133حاتم عفيفى عبد الباسج عفيفى
رائد شرطه ب سم شرطه االزبكيه 0
يشهأد
انأأه بتأأاريا  2015/3/2وإثنأأاء تواجأأده والشأأهود مأأن  134حتأأى  137بالخدمأأة

المخصصة لتأمين دار ال ضاء العالى وقد انفجار إمام البوابه الرئيسيه لدار ال ضاء العالى
وأصيب من جراء ه بشبايا بالفتف األيمن وباللسان وكسر بالفك 0
الشاهد  134كريم يسرى عبد المنعم بدرة ن يب شرطه االزبكيه
يشهأأأد
بمضمون ما شهد به ساب اه وانه أصيب جراء اال نفجار بكدمه بفخاه األيسر 0
الشاهد  135احمد قدرح رضوان احمد ن يأب شأرطه بوحأدة مباحأث شأرطه االزبكيأه
0
يشهأأد
أمين السر
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بمضأأأمون ماشأأأهد سأأأاب وه وانأأأه أصأأأيب جأأأراء االنفجأأأار باليأأأدين وبأأأاإلذن والركبأأأة

اليسريين 0

الشاهد  136سمير عز الدين على إبراهيم عريل شرطه بمباحث ال اهرة0
بشهأأد
بمضمون ما شهد به ساب وه وانه أصيب جراء االنفجار بشبية بالفخا االيمن 0
الشاهد  137محمود السيد جابر مجند ب وات أمن ال اهرة – م يم البرهامية -

مركز فوه – محافبة كفر الشيا 0

يشهأد
بمضمون ما شهد به ساب وه وانه اصيب جراء االنفجار بالراس
الشأأاهد  138اميأأر ن أوار ثابأأت موسأأى مجنأأد شأأرطه م أأيم نزلأأة مصأأطفى – مركأأز

ديرو – محافبه اسيو 0

يشهأد
بمضمون ما شهد به ساب وه وانه أصيب جراء االنفجار بالبهر0
0

الشاهد  139عبد الرحيم عبد المعتمد محمود رقيب شرطه بادارة الحراسات الخاصة
يشهأأأد
بمضمون ما شهد به ساب وه وانه ف د الوعى جراء االنفجار0
الشأأاهد  140احمأأد محمأأد ذكأأى عبأأد الحميأأد ربأأان بحأأرح م أأيم  1شأأارع أفالطأأون

مشروع امتداد رابعة – مدينه نصر أول – محافبه ال اهرة
يشهأأد

بمضمون ما شهد به ساب وه وانه أصيب جراءاالنفجارباصابات متفرقة بالجسم
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الشاهد  141تامر بركه محروس المرسى م اول – م يم  37شارع محمد مهران -

بوالق الدكرور – محافبه ال اهرة

يشهأأد
بمضمون ما شهد به ساب ه وانه أصيب جراء االنفجار بكدمات متفرقة بحسده
الشأأاهدة  142أمأأل احمأأد مسأألم عثمأأان مفتشأأه بمصأألحه الشأأهر الع أأارح والتوثيأأق
م يمه  39شارع الرماية – هضبة الهرم – محافبه الجيزة 0
تشهأأد
بأنها حال تواجدها بم ر عملها بتاريا  2015/3/2سمعت دوى انفجار إمأام مبنأى

دار ال ضاء العالى  ،مما احدث تلفيات بسيارتها رقم ن م  4358 /ت در بعشر االف جنيه

0

واقعه تنجير محيط قسم شرطه الطالبيه 0
الشاهد  143رجب السيد محمد ناصف مساعد شرطة ب سم شرطه الطالبيه 0
يشهأأد
انأأه بتأأاريا  2015/1/6ابلأأل ادارة الحمايأأه المدنيأأه عأأن وجأأود عبأأوة مفرقعأأة إمأأام

محطة الوقود المجاورة لديوان ال سم م ر عملأة فانت أل علأى اثأر ذلأك – خبيأر المفرقعأات
المجنأأى عليأأه  /ضأأياء فتحأأى فتأأوح واثنأأاء محاولتأأه إبطأأال مفعأأول العبأأوه انفجأأرت محدثأأه

إصابته 0

التي أودت بحياته وأصابه الشهود من العشرين حتى الثالث والعشرين0
الشاهد  144ابراهيم محمد المليجى ع يد شرطه مأمور قسم شرطه العمرانية 0
يشهأأد
بمضمون ما شهد به ساب ه 0
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الشاهد  145اسامه محمد سليمان توفيق عامل بمحطة وقود توتال بجوار قسم

شرطه الطالبيه – وم يم الحوامدية – محافبه الجيزة 0
يشهأد

بمضمون ما شهد به ساب اه وانه اصيب جراء االنفجار باليد اليمنى0
الشاهد  146احمد محمد خطاب محمد عامل لمحطة وقود توتال بجوار قسم شرطه
الطالبيه م يم  28شارع محمد طلعت العجوزة – محافبة الجيزة
يشهأد
بمضمون ما شهد به ساب وه وانه أصيب جراء االنفجار بجروح بالصدر والاراع

األيسر وال دم اليسرى

الشاهد  147مبروك أحمد أحمد راضى مشغل أجهزه بشركه غاز وم يم منشاة

السادات – مركز الشهداء – محافبه المنوفية

يشهأد
بمضمون ما شهد به ساب وه وانه أصيب جراء االنفجار بالجهة اليمنى للصدر
الشاهد  148ابراهيم محمد احمد على رئيس ورديه بمحطة الغاز بالهرم وم يم

مساكن شرق حلوان – بلوك  19مجاورة  3حلوان محافبه ال اهرة
يشهأد
0

بمضون ماشهد بة ساب وه وانه أصيب جراء االنفجار بشبايا باليد والرجل اليسرى
الشاهد  149سعد ثرون سعد محمود عامل بمحطة وقود توتال بشارع الهرم

وم يم شارع الحدادين – كرداسه – محافبه الجيزة 0
يشهأد
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بمضمون ماشهد به ساب وه
واقعه استهداف مقر سنار الكونغو 0
الشاهد  150على ربيع السيد أحمد مجند شرطه ب طاع قوات امن الجيزة 0
يشهأد
انه بتاريا  2015/3/25حال مباشرته والمتوفى /أيمن سيد سالم مهام عملهما

بتأمين م ر سفارة الفنغو تناهى إلى سمعه إطالق عدة أعيرة ناريه صوب األخير وع ب

ذلك أبصر المتهم محمد عادل عبد الحميد حسين يطلق عيا ار أخر صوب المتوفى سالف

الاكر است ر بيده اى الشاهد  ،وأضاف انه على اثر ذلك قام المتهم أبو بكر احمد رمضان

يوسف بدفع المتوفى ارضا حال محاولة االخير االمساك بالمتهم محمد عادل كما أضاف

إن المتهمين سالفى الاكر قاما بال رار تجاه المتهم /محمد حسن عز الدين والاح كان
بانتبارهما على مسرح الجريمة وانه – اى الشاهد لم يتمكن من مالح تهم 0

الشاهد  151عمرو صالح عبد الرحمن سالم موظف بالمجموعة العربية المصرية

للتأمين – م يم  28شارع على الشربينى متفرع شارع المشروع امبابه – محافبه الجيزة
يشهأد

بمضمون ما شهد به ساب ه وأضاف انه وعلى اثر مطاردته والشهود من 152

حتى  157للمتهمين محمد عادل وابوبكر احمد أطلق المتهم ابوبكر أحمد صوبهم عدة
أعيرة نارية إال أنهم تمكنوا من ضبطهما 0

الشاهد  152إبراهيم مصطفى إسماعيل ريحان طالب م يم  32شارع سيد عبيد

عزبة الصعايدة امبابه – محافبه الجيزة 0

الشاهد  153محمد نصر عبدهللا طالب – م يم عزبة الصعايدة إمبابة محافبه

الجيزة 0
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الشاهد  )154اسالم خالد حنفى محمد  -عامل – م أيم  16شأارع ع بأه – العجأوزة

– محافبة الجيزة

الشأأاهد  )155محمأأد احمأأد عبدالحميأأد محمأأدين – سأأائق بشأأركة ليمأأوزين – وم أأيم

 40شارع مسجد الت وى – وراق الحضر – الوراق – محافبة الجيزة

الشأأاهد  )156اسأأامة سأأيد محمأأد السأأيد – مطأأرب – وم أأيم  6شأأارع احمأأد علأأى –

عبدالحميد حمودة – امبابة – محافبة الجيزة 0

الشأأاهد  )157احمأأد محمأأود عبأأدالخالق – مأأدير اعمأأال – وم أأيم  14شأأارع ابأراهيم

عبدالعزيز – ار

الجمعية – امبابة – محافبة الجيزة

بمضمون ما شهد به ساب وهم

يشهدون

الشأأاهد  )158كأأريم علأأى اب أراهيم – السأأن  – 35رائأأد شأأرطة رئأأيس مباحأأث قسأأم
شرطة العجوزة

يشهد

انأأه تبلأأل اليأأه ضأأبج االهأأالى للمتهمأأين الثأأانى والثالأأث محمأأد عأأادل وأبأأوبكر أحمأأد

رمضان الطالقهما النيران صوب قوات الشرطة المتمركزة امام سفارة الفونغو وضبج السالح
النارى المستخدم فى الواقعة – مسدس حلوان يحمأل مفأردات الأرقم ( – )997141فانت أل
على الفور الى مكان البالغ وبسؤال المتهمين سالفى الاكر اق ار له بانضمامهما الى تنبأيم
اجنأأاد مصأأر وان المأأتهم محمأأد عأأادل عبدالحميأأد اطلأأق عأأدة اعيأأرة ناريأأة صأأوب مجنأأد

الشرطة المكلفين بتامين السفارة حال كون المتهمين ابو بكر احمأد و محمأد حسأن برف تأه
وانهم كانو مست لين دراجة نارية قيادة االخير الاى تمكن من الفرار
واقعة ت نجير محيط قسم شرطة عين شمس
الشاهد  )159محمد عبدالحى مهدى ن يب شرطة ب سم شرطة عين شمس
يشهد
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انأأه بتأأاريا  2015/2/13حأأال تواجأأده بأأديوان ال سأأم م أأر عملأأه تنأأاهى الأأى سأأمعه

دوى انفجار بالخارج وباسأتطالع االمأر تبأين وقأوع انفجأار عبأوة مفرقعأة اسأتهدفت ال أوات

المتمركأأزة خأأارج دي أوان ال سأأم ممأأا نأأتة عنأأه وفأأاة الن يأأب  /مصأأطفى احمأأد ف أؤاد شأأمس

واصأأأأابة قأأأأوات الشأأأأرطة الشأأأأهود مأأأأن  160حتأأأأى  166والمجنأأأأى عليأأأأه كامأأأأل صأأأأالح
عبدالم صأأأود  ،وحأأأدوث تلفيأأأات بالسأأأيارتين رقمأأأى  ، 5853ب  4674/14المملأأأوكتين

لهيئة الشرطة

 )160ربيع عبأدالعبيم محمأد عبأدالعبيم مجنأد بأاالمن المركزىأوم يم مركأز الفشأن –

محافبة بنى سويل

يشهد

بمضمون ما شهد به ساب ه وانه اصيب اصيب جراء االنفجار بالفخا االيسر

الشاهد  )161بدوى عطيتو حنفى محمد – السن  – 22مجند باالمن المركزى وم يم
مركز ابوتشت – محافبة قنا

يشهد

بمضمون ما شهد به ساب اه وانه اصيب جراء االنفجار بالصدر والجنب االيمن

الشاهد  )162ابراهيم محمد عبدالمالك – السأن  – 22مجنأد بأاالمن المركأزى وم أيم

الروضة البلد – مركز ملوى – محافبة المنيا

يشهد

بمضمون ما شهد به ساب اه وانه اصيب جراء االنفجار بال دم اليسرى

الشأأاهد  )163حجأأازى رمضأأان محمأأد احمأأد – السأأن  – 22مجنأأد بأأاالمن المركأأزى

ب طاع الرائد احمد عبداللطيف بالمطار وم يم مركز العدوة – محافبة المنيا
يشهد

بمضمون ما شهد به ساب اه وانه اصيب جراء االنفجار بالفخا اليسرى

الشاهد  )164على سعد ابراهيم حسانين – السن  – 21مجند باالمن المركزى قطأاع

الرائد احمد عبداللطيف وم يم ابوملح – مركز االسماعلية – محافبة االسماعيلية
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يشهد

بمضمون ما شهد به ساب اه وانه اصيب جراء االنفجار بجرح بالاراع االيسر

الشاهد  )165احمد محمود كامل محمد – السن  – 23مجنأد بأاالمن المركأزى قطأاع

الشهيد احمد عبداللطيف

يشهد

بمضمون ما شهد به ساب اه وانه اصيب جراء االنفجار بالفخا االيسر

الشاهد  ) 166محمد محمد جابر محمد – مجند باالمن المركزى قطاع الشأهيد احمأد

عبداللطيف

يشهد

بمضأأمون مأأا شأأهد بأأه سأأاب اه وانأأه اصأأيب ج أراء االنفجأأار بالصأأدر والأأبطن والفخأأد

االيسر

الشاهد  )167كامل صالح عبدالم صود جاد الرب شيف بمطعم وم أيم  12حأارة ابأو

الغيج

يشهد

انه وبتاريا  2015/5/13اثناء تواجده بمحيج ديأوان قسأم شأرطة عأين شأمس وقأع

انفجار ونجم عنه اصابته بالبرقبة والاراع االيمن وااليسر
واقعة تنجير محيط دار القضاء العالى بتاريخ 2014 /10/14
الشاهد  )168هشام عبدالسميع محمأد والأى أ السأن 50عميأد شأرطة مفأتث ب طأاع

غرب ال اهرة بمديرية امن ال اهرة

يشهد

لتأامين

انه بتاريا  2014/10/14وحال مباشرته عمله بأالتمركز االمنأى المخصأ

محيج دار ال ضاء العالى وقع انفجار بال رب منه مما نجم عنه وقأوع اصأابات عديأدة بأين

صفوف المواطنين الاين تصادف تواجدهم بمكان االنفجار والحاق تلفيات ببع

والسيارات

أمين السر

الحوانيأت
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الشاهد  )169على محمد على ابراهيم – طالب بمعهد النبم والمعلومات – م يم 20

شارع ترعة حمزة – الويلى الفبير – حدائق ال بة – محافبة ال اهرة
يشهد

بمضمون ما شهد به ساب ه وان االنفجار نجم عنه اصابته بجرح قطعى اسفل الوجأه

من الناحية اليسرى

الشاهد  )170حسام ابراهيم احمد محمد – امين شرطة ب طاع االمن الوطنى
يشهد

بمضمون ما شهد به ساب اه وان االنفجار نجم عنه اصابته بجرح قطعى خلف الفتف

االيسر والفخا االيسر

الشأأاهد  ) 171محمأأود السأأيد علأأى مصأأطفى – طلأأب بالمرحلأأة الثانويأأة الصأأناعية

بمدرسة 15مايو الفنية – م أيم  79شأارع السأيد عأارف – المعصأرة – حلأوان – محافبأة
ال اهرة 0

يشهد

بمضمون ما شهد به ساب وه وان االنفجار نجم عنه اصابته بكدمات بالفخا االيمن

الشأأاهد  )172ابأأو ال اسأأم مصأأطفى محمأأد – عامأأل بمصأأنع حديأأد البلأأد – م أأيم 2

شارع المركز الطبى من شارع  – 10الجبل االصفر – محافبة ال اهرة 0
يشهد

بمضمون ما شهد به ساب وه وان االنفجار نجم عنه اصابته بجرح بالصدر
الشاهد : 173
محمد محمود محمد توفيق سكرتير بالشئون االجتماعية – م يم شأارع الجمهوريأة

امام األزهر – مركز مغاغه – محافبة المنيا 0

يشهأد
أمين السر
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اليمني

بمضمون ما شهد به ساب وه وأن االنفجار نجم عنه إصابته بشبايا بالبطن والساق
الشاهد : 174
أحمد شعبان شندح محمد موظف بالهيئة العامة للتأمينات االجتماعيأة – م أيم 15

شارع الهادح – العجوزة – محافبة الجيزة 0

يشهأد
بمضمون ما شهد به ساب وه وأن االنفجار نجم عنه إصابته بشبايا بالفتف األيسأر

والساق اليمني 0

الشاهد : 175
أحمد حمدح أمين عبد الباهر مالك حانوت بان أميركان – م يم  22شارع الدكتور

حجازح – العجوزة – محافبة الجيزة 0

يشهأأأد
بمضأأمون مأأا شأأهد بأأه سأأاب وه وأن االنفجأأار نجأأم عنأأه إحأأداث تلفيأأات بالحأأانوت

المملوك له ت در بأربعة وعشرون الف جنيه مصرح 0
الشاهد : 176

مصأأطفي محمأأود عأأالء الأأدين عامأأل بحأأانوت البسأأتان للعطأأور – م أأيم  79شأأارع

الثالثيني – العمرانية – محافبة الجيزة 0

يشهأأأأد
بمضمون ما شهد به ساب وه وأن االنفجار نجم عنه إحأداث تلفيأات بالحأانوت محأل

عمله ت در بعشرة آالف جنيه مصرح 0
الشاهد : 177
أمين السر
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إسالم حازم كيالني أحمد  -مسئول مبيعات بشركة راضي – م أيم  9شأارع الفأوثر

الخرطة الجديدة – الزاوية الحمراء – محافبة ال اهرة 0
يشهأأد

بمضمون ما شهد به ساب وه وأن االنفجار نجم عنه إصابته بشبية بالبطن 0
الشاهد : 178
محمد مجدح محمأد عبأد الم صأود النجأار السأن  – 28مهنأدس ميكأانيكي بشأركة

البفاريا للسيارات – م يم بلوك  59مدخل  – 2الزاوية الحمراء – محافبة ال اهرة 0
يشهأد

بمضمون ما شهد به ساب وه وأن االنفجار نجم عنه إصابته بشبايا بمناطق متفرقة

بأنحاء جسده وتلفيات بالسيارة رقم  329ب ع ب المملوكة له 0
واقعة تنجير محيط جامعة القاهر
الشاهد : 179

ضأأياء الأأدين محمأأد عبأأد السأأتار رائأأد شأأرطة – ضأأبا بأأاإلدارة العامأأة للمسأأاعدات

الفنية بوزارة الداخلية 0

يشهأأد
أنأأه بتأأاريا  2014/10/22وحأأال تواجأأده لمتابعأأة الحالأأة األمنيأأة بمحأأيج جامعأأة

ال اهرة فوج بحدوث انفجار شديد بال رب من مكأان تمركأز قأوات الشأرطة المكلفأة بتأأمين
محيج الجامعة مما نجم عنأه حأدوث إصأابته والعديأد مأن قأوات الشأرطة المراف أة لأه وعأدد

من المواطنين الاين تصادف تواجدهم بمكان االنفجار 0
الشاهد : 180

أمين السر
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عأأادل أحمأأد أحمأأد أحمأأد – ن يأأب شأأرطة بأأاإلدارة العامأأة للمسأأاعدات الفنيأأة بأأوزارة

الداخلية 0

يشهأأد
بمضأأمون مأأا شأأهد سأأاب ة وأن االنفجأأار نجأأم عنأأه إصأأابته بجأأروح بالفاحأأل األيسأأر

ودخول أجسام غريبة بأنحاء متفرقة من جسده 0
الشاهد : 181

محمد بيومي السيد شحات مجند شرطة ب طاع األمن المركزح بالجيزة
يشهأأد
بمضمون ما شهد به ساب اه وأن االنفجار نجم عنه إصابته بجرح في الركبة 0
الشاهد : 182
محمود صبرح محمود محمد زايد مجند شرطة ب طاع األمن المركزح بالجيزة 0
يشهأأد
بمضمون ما شهد به ساب وه وأن االنفجار نجم عنه إصابته بكسر في يده 0
الشاهد : 183
محمود عبد الحميد محمد السن  – 27مندوب شرطة ب سم شرطة العجوزة 0
يشهأأد
بمضمون ما شهد به ساب وه وأن االنفجار نجم عنه إصابته بكدمة بالفتف االيسر
الشاهد : 184
جمال الدين حمدح مسعد – لواء شرطة مساعد مدير أمن الجيزة 0
يشهأأد
أمين السر
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بمضمون ما شهد به ساب وه وأن االنفجار نجم عنه إصابته بجروح بالساقين 0
الشاهد : 185
فأأوزير قرنأأي عبأأد الت أواب السأأن  – 59موظفأأة بكليأأة الهندسأأة جامعأأة ال أأاهرة –

م يمة  10شارع خليل عبد الرازق بصفج اللبن – بوالق الدكرور – محافبة الجيزة 0
تشهأد
0

بمضمون ما شهد به ساب وه وأن االنفجار نجم عنه اصابتها بجروح بالساق اليمني
الشاهد : 186
محمد حسني شمردل – سائق بشركة البشير لتجأارة األقطأان م أيم مركأز الفشأن –

بني سويل 0

يشهأد
بمضمون ما شهد به ساب وه وأن االنفجار نجم عنه إصابته بجرح في البطن 0
الشاهد : 187
رامي عبد الجواد علي – وكيل بشركة تأمين – م يم المنيب – محافبة الجيزة 0
يشهأأد
بمضأأمون مأأا شأأهد بأأه سأأاب وه وأن االنفجأأار نجأأم عنأأه إصأأابته بجأأرح قطعأأي أسأأفل

الفك وشبايا بأنحاء متفرقة من جسده 0

واقعة تنجير محيط جامعة حلوان
الشاهد : 188
إب أراهيم محمأأد إب أراهيم األتربأأي مأأالزم أول  -ضأأابج ب طأأاع رفعأأت عاشأأور لألمأأن

المركزح 0

أمين السر
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يشهأد
أنه بتاريا  2014/11/20وإثناء تواجده بالخدمة االمنية المخصصة لتأمين محيج

جامعة حلوان حدث انفجار نجم عنه إصابته بكسر بال دم اليسرح وجروح متفرقة بها 0
الشاهد : 189
تامر عبد المنعم الغنام رائد شرطة ب طاع رفعت عاشور لألمن المركزح 0
يشهأد

بمضمون ما شهد به ساب اه وأن االنفجار نجم عنه إصابته بشبايا بالعمود الف أرح

والطرف السفلي األيسر
الشاهد : 190

محمد طلعت عبد هللا ضابج شرطة ب طاع رفعت عاشور لألمن المركزح 0
يشهأد
0

بمضمون ما شهد به ساب وه وأن االنفجار نجم عنه إصابته بشبايا بسأاقه اليسأرح
الشاهد : 191
كريم عماد الدين عبد الرحمن األعصر – ن يب شرطة – معاون مباحث قسم شأرطة

حلوان 0

يشهأد
بمضأأمون مأأا شأأهد بأأه سأأاب وه وأن االنفجأأار نجأأم عنأأه إصأأابته بشأأبايا اسأأت رت

باألمعاء وترتب عليها إزالة جزء منها وأخرح است رت بساقيه 0
الشاهد : 192

محمود سامي محمود أمين شرطة ب طاع رفعت عاشور لألمن المركزح
أمين السر
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يشهأد
ورأسه

بمضمون ما شهد به ساب وه وأن االنفجار نجم عنه إصأابته بشأبايا بالفخأا األيمأن
واقعة تنجير محيط لية طب أسنان القصر العيني
الشاهد : 193
أمجد محمد إبراهيم مأمور قسم شرطة مصر ال ديمة 0
يشهأأد
أنأأه بتأأاريا  2014/11/8حأأال تواجأأده بالخدمأأة االمنيأأة المخصصأأة لتأأأمين محأأيج

كليأأة طأأب االسأأنان ال صأأر العينأأي انفجأأرت عبأأوة ناسأأفة بأأال رب مأأن مكأأان تمركأأزه وال أأوة

المراف ة 0

الشاهد : 194
علي زينهم زكي شاكر – ن يب شرطة ب سم شرطة مصر ال ديمة 0
يشهأأد
بمضمون ما شهد به ساب ه 0
واقعة تنجير محيط جامعة عين شمس
الشاهد : 195
خالأأد كمأأال محمأأود عبأأد السأأالم – م أأدم شأأرطة بأأاإلدارة العامأأة للحمايأأة المدنيأأة

بال اهرة قسم المفرقعات 0

يشهأد
أنأأه بتأأاريا  2014/12/4انت أأل علأأي إثأأر بأأالغ بوجأأود عبأأوة مفرقعأأه بجأوار سأأور

مستشأأفي عأأين شأأمس التخصصأأي  ،حيأأث تبأأين لأأه انهأأا عبأأارة عأأن عبأأوة داخأأل صأأندوق
أمين السر
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خشبي أسود اللون بها شبايا – صواميل حديدية – وحال محاولته ابطال مفعولها انفجرت

مما أحدث إصابته ببتر بأصبع اإلبهام وأصبع السبابة بيده اليمني وشأبية بأالعين اليسأرح

وتهتك باألذن اليمني 0
الشاهد :196

حمأأدى عبأأد الخأأالق إبأراهيم إبأراهيم  :رقيأأب شأأرطة بأأاإلدارة العامأأة للحمايأأة المدنيأأة
بال اهرة قسم المفرقعات.
يشهد
بمضأأأمون مأأأا شأأأهد بأأأه سأأأاب ه  ،وأن االنفجأأأار نجأأأم عنأأأه إصأأأابته بشأأأبية بسأأأاق

اليسرى.

الشاهد :197
السيد على حسن فرحان  :مدير إدارة األمن بجامعأة عأين شأمس – وم أيم بلأوك 7

مدخل  4مساكن المطرية الجديدة – المطرية – محافبة ال اهرة.
يشهد

بمضأأمون مأأا شأأهد بأأه سأأاب اه  ،وأن االنفجأأار نجأأم عأأن إصأأابته بشأأبية بالجانأأب

األيمن.

واقعة تفجير محيج قصر ال بة
الشاهد :198
عبد الأرحمن إبأراهيم محمأد ال اضأى  :عميأد شأرطة – مفأتث ب طأاع شأمال ال أاهرة

بمديرية أمن ال اهرة.

يشهد

أمين السر
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أنه بتاريا  2015/1/22وحال تواجداه بالخدمة األمنية المخصصة لتأأمين قصأرى

ال بة والطاهرة والمناطق المجاورة وقع انفجار عنيف أمام باب قصر ال بة  ،مما نجأم عنأه

إصابته والشاهد مائة تسعه وتسعون.
الشاهد :199

المنصأأف محمأأد شأأريل عبأأده رقيأأب شأأرطة بمباحأأث الفهربأأاء بمدينأأة طنطأأا حاليأأا
وب وة قسم شرطة حدائق ال بة ساب ا.
يشهد
بمضمون ما شهد به ساب ه وان االنفجار وقع نجم عنه اصابته ببتر بساقه اليمنأى

وشبايا بالصدر والبهر.
الشاهد :200

مصطفى محمد سمير محمد  :مالزم أول ب سم شرطة حدائق ال بة.
الشاهد :201
حمادة السيد موسى خفاجى  :رقيب شرطة ب سم شرطة حدائق ال بة.
الشاهد :202
محمد سيد محمد فؤاد  :عسكرى ب وات أمن شب ار – م يم  64شارع أمام درويث –

الزاوية الحمراء – محافبة ال اهرة.

يشهد
بمضمون ما شهد به ساب اهم
واقعة تنجير محيط ممر بهلر
الشاهد :203
حاتم عبد الحميد قرنى على  :م دم شرطة مأمور قسم شرطة عابدين.
أمين السر
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يشهد
أنأأه بتأأاريا  2015/2/3انت أأل علأأى إثأأر بأأالغ بوقأأوع انفجأأار بممأأر بأأدائرة ال سأأم

بال رب من تمركز قوات الشأرطة  ،حيأث تبأين لأه انفجأار عبأوة مفرقعأه بجأوار أحأد أكشأاك

الفهرباء نتة عنه تلف يات بالحوانيت المجاورة لموقع االنفجار.
الشاهد : 204

هشام محمد عامر شعراوى  :مالك شركة لمبروزو لتصنيع وتجارة المالبأس الجأاهزة

وم يم  6شارع ذكى على – الزمالك – ص ر النيل – محافبة ال اهرة.
يشهد

بمضمون ما شهد به ساب ه وأن االنفجار نجم عنه تلفيأات بحانوتأه ب يمأة خمسأين

ألف جنيه.

الشاهد :205
ابأأراهيم محمأأد ابأأراهيم حسأأن  :صأأاحب شأأركة برففأأت للسأأياحة وم أأيم  3أ شأأارع

حسنين بن إسحاق من عباس الع اد – مدينة نصر – محافبة ال اهرة.
يشهد

بمضمون ما شهد به ساب ه وأن االنفجأار نجأم عنأه تلفيأات بحانوتأه ب يمأة خمسأة

االف جنيه.

الشاهد :206
محم أد عبأأد العزيأأز عبأأد المأأنعم حسأأن  :عامأأل – م أأيم  7شأأارع كأأرم عبأأدالعزيز –

الفسطا – مصر ال ديمة – محافبة ال اهرة.
الشاهد :207

أمين السر
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أحمأأد عبأأد النبأأى محمأأد أحمأأد  :حأأارس ع أأار – م أأيم  3ممأأر بهلأأر عابأأدين –

محافبة ال اهرة وآخر فى  43شارع أحمد شوقى – الطالبية – محافبة الجيزة.
الشاهد :208

أحمأأد محمأأد إب أراهيم علأأى  :موظأأف – م أأيم ابشأأيث – مركأأز البأأاجور – محافبأأة

المنوفية.

يشهدوا
بمضمون ما شهد به ساب وهم
واقعة زرع عبو ناسنة بمحيط سينما رادويس
الشاهد :209
حسأأام حسأأن محمأأد عبأأد الفتأأاح  :ع يأأد شأأرطة مفأأتث المفرقعأأات بأأإدارة الحمايأأة
المدنية بمديرية أمن الجيزة.
يشهد
أنأأه أنت أأل بتأأاريا  2015/1/2علأأى إثأأر بأأالغ بوجأأود جسأأم غريأأب بأأال رب مأأن

التمركز األمنى الفائن أمام سينما رادوبيس  ،وبالفح

تبين أنأه عبأارة عأن عبأوة مفرقعأة

محلية الصنع مشكلة من حاوية من الصاج مموهة بطب ة أسمنتية موصلة بهاتف محمول

ف ام بأبطال مفعولها.

واقعة زرع عبو ناسنة بمحيط مستشنى الهر
الشاهد :210
إبراهيم حسين محمد إبراهيم  :ع يد شرطة مفتث المفرقعات بإدارة الحمايأة المدنيأة

بمديرية أمن الجيزة.

يشهد

أمين السر

رئيس المحكمة

176

أنأأه انت أأل بتأأاريا  2015/3/9علأأى إثأأر بأأالغ بوجأأود عبأأوة مفرقع أة بجأأور مسأأجد

المشأأارى بشأأارع األهأرام  ،وبأأالفح

تبأأين أنهأأا عبأأارة عأأن عبأأوة مفرقعأأة مموهأأة موصأألة

بهاتف محمول ومفجر ف ام بإبطال مفعولها.
الشاهد :211

سامح عبد الحميد إدريس  :م دم شرطة نائب مامور قسم شرطة الطالبية.
يشهد
بمضمون ما شهد به ساب ه وأضاف أن موقع وضع العبوة هأو بأال رب مأن التمركأز

األمنى الفائن بشارع األهرام.

واقعة زرع عبو ناسنة بمحيط مجلس الوزراء
الشاهد :212
– أر

محمود عطية جابر مهنى  :عامل بم هى – م أيم حأارة محمأود سأعيد شأارع النصأر
الشروه – الوراق – محافبة الجيزة.

يشهد
أنأأه بتأأاريا  2015/3/11حأأال تواجأأده بأأالم هى عملأأه أمأأام م أأر مجلأأس الأأوزراء

أبصأر المأتهم اسأالم شأعبان شأحاته وبرف تأه آخأر ي فأان بالجهأة الم ابلأة للم هأى وأبصأأره

يحاول وضع ش ما بيده أرضا مما أثار الشك والريبة فاسأتغاث بالشأاهد  211إلسأتطالع
االمر حيث تم ضأبج المأتهم اسأالم شأعبان شأحاته وبحوزتأه عبأوة ناسأفة بينمأا تمكأن مأن

كان برف ته من الهرب.
الشاهد :213

عالء حمدح محمد  :ن يب شرطة معاون مباحث بمديرية أمن ال اهرة.
يشهد
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أنأأه بتأأاريا  2015/3/11وحأأال تواجأأده لمالحبأأة الحالأأة األمنيأأة بمحأأيج مجلأأس

الأوزراء  ،ونفأأاذا السأتغاثة الشأأاهد السأابق تمكأأن مأأن ضأبج المأأتهم اسأالم شأأعبان شأأحاته

عبوة ناسفة وبتفتيشه عثر بحوزته علي أربع شرائح هواتف محمولأة وجهأاز تابلأت وأربعأة
هواتف محمولة  ،وأضاف أن مكان زرع العبوة ي ع في محيج المكان المعتاد لتمركز خدمأة

مالحبأة الحالأة األمنيأة بمحأأيج مجلأس الأوزراء وأن توقيأت زرعهأأا يتأزامن مأع تغييأر أفأراد
الخدمة.
الشاهد :214
مصطفي عبدالغفار عبدالصادق عفيفي :رائد شرطة ب طاع األمن الوطني .
يشهد
بمضأأأأمون مأأأأا شأأأأهد بأأأأه سأأأأاب ة وأنأأأأه نفأأأأاذا إلذن النيابأأأأة العامأأأأة انت أأأأل بتأأأأاريا

 2015/3/12إلي مسأكن المأتهم اسأالم شأعبان شأحاته وبتفتأيث مسأكنه ضأبج محأررات
ورقية خطية ومطبوعة وع د إيجار الم ر التنبيمي الفائن فأي  7شأارع الحريأة متفأرع مأن

شارع نبيأل طأه – فيصأل – بأوالق الأدكرور السأمتأجر بمعرفأة المأتهم سأالف الأاكر ولفأات
أسأأالك وحاسأأب آلأأى محمأأول وعأأدد مأأن كأأروت الأأااكرة والهواتأأف المحمولأأة واالسأأطوانات

المدمجة.

واقعة سرقة صيدليتى بيتر صنوت ومار و بر ات
الشاهد : 215
أيمن حليم حكأيم غبريأال  :صأيدلى ومسأتأجر لصأيدليه بيتأر صأفوت – م أيم شأارع

التحرير – صفج اللبن بوالق الدكرور – الجيزة.

يشهد

أمين السر

رئيس المحكمة

178

أنأه فأى غضأأون شأهر فبرايأأر  2015السأاعة الواحأأدة ونصأف صأأباحا حأال تواجأأده

بالصيدلية م أر عملأه فأوج بشخصأين ملثمأين يشأهران فأى وجهأه أسألحة ناريأة مهأددين

إياه وتمكنا بتلك الوسيلة من االكراه من سرقة الهاتف المحمول المملوك له وف ار هاربين.
الشاهد : 216

يوسأأف حنأأا عبيأأد حربأأى  :عامأأل بصأأيدلية مأأاركو بركأأات – م أأيم  9شأأارع محمأأد
رمضان االسكندرانى – المعتمدية – ناهيا – مركز كرداسة – محافبة الجيزة.
يشهد
أنأأه بتأأاريا  2015/1/29وحأأال تواجأأده بالصأأيدلية م أأر عملأأه فأأوج بشخصأأين

ملثمين يشهران فى مواجهته أسألحة ناريأة مهأددين أيأاه وتمكنأا بتلأك الوسأيلة مأن االكأراه

من سرقة مبلل أربعة االف وستمائة جنيه وبع

األدوية وف ار هاربين.

ثانيا  :مالحبات النيابة العامة :
أوال  :إق اررات المتهمين :
 -1أقر المتهم العشرون إسالم شعبان شحاته سليمان – حركى " حسن  ،تيتو " –

بالتح ي ات بانضمامه لجماعة أجناد مصأر التأى تعتنأق أففأا ار تففيريأة وعدائيأة ت أوم علأى

تففير الحاكم وشرعية الخروج عليه بدعوى عدم تطبي ه الشريعة اإلسأالمية وتتأولى تنفيأاا
أعمأأال عدائيأأة ضأأد أفأراد ال أوات المسأألحة والشأأرطة واالعتأأداء علأأى منشأ تهما والمنشأ ت
العامة  ،وأن هاه الجماعة أسسها وامد أعضائها بالعبوات الالزمة لتنفيا أغراضها ال يادى

المتوفى  /همام محمد أحمد عطية – حركى  /جمال  ،فواز  ،فأوزى – وعلأم مأن أعضأائها

المتهمأأين اربعأأة وعشأأرين  ،وخمسأأة وعشأأرين  ،وسأأته وعشأأرين  ،وأنأأه – اى المأأتهم –

شأأارك فأأى تنفيأأا العديأأد مأأن العمليأأات العدائيأأة فضأأال عأأن رصأأد مجموعأأة مأأن المنش أ ت

والتجمعات الشرطية الستهدافها وعلمه بتنفيا الجماعة ألخرى.
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وأبأان تفصأأيال لأالك باعتناقأأه ذات األففأأار التففيريأة والعدائيأأة لجماعأة أجنأأاد مصأأر

وأنأأه وفأأى غضأأون شأأهر أكتأأوبر  2014دعأأاه – حركأأى "مالأأك األميأأر عطأأا " – لالنضأأمام
إلحأأدى التنبيمأأات المسأألحة التأأى تتخأأا مأأن قتأأال أف أراد الجأأيث واشأألرطة وسأأيلة لتح يأأق

أغراضها  ،وحدد له ل اءا مع المتأوفى همأام محمأد عطيأة الأاى أعلمأه بأأن التنبأيم الأاى
يتزعمأأه يسأأمى بأأأ " أجنأأاد مصأأر" ويسأأتهدف تمركأزات الجأأيث والشأأرطة باسأأتخدام العبأوات

الناسفة التى يتم تفجيرها عن بعد  ،واعده ففريأا بأان أمأده بأااكرة الفترونيأة بهأا عأدد مأن
الملفات الداعمة لففر التنبأيم وأغراضأه وأهدافأه  ،كمأا أمأده بهأاتف محمأول للتواصأل مأع

أعضاء الجماعة تجنبا للرصد األمنى  ،وكلفأه فيمأا بعأد باسأتخدام تطبيأق آمأن للمحادثأات

على الهواتف الاكية  ،ودربأه علأى رصأد التمركأزات األمنيأة بأان شأاركه رصأد تمركأز امنأى

كائن فى مواجهة مستشفى الهرم بالجيزة.

وأضاف المتهم أنه تالفيا للرصد األمنأى يتخأا أعضأاء الجماعأة أسأماءا حركيأة وأن
الهيكل التنبيمى للجماعة يتخا صأورة الخاليأا العن وديأة التأى تعمأل كأل منهأا بمعأزل عأن

االخرى  ،يعاد تشكيلها ع ب كل عملية عدائيأة يأتم ال يأام بهأا  ،وأن لفأل مأن تلأك الخاليأا
مسؤول يتولى تل ى التفليفات من قائد التنبيم والتواصل معه وتل أى التمويأل الأالزم لتنفيأا

أعمالها العدائية  ،وأضاف باعتماد التنبيم على عدد مأن الم أرات التنبيمأة أولهأم مسأكنه

بحى المطرية الاى آوى به المتهم السادس والعشأرون  ،وكأاا شأ ة سأكنية كائنأة بمنط أة
الطالبيأأة اسأأتأجرها بمبلأأل سأأتمائة جنيأأه شأأهريا آوى بهأأا أحأأد أعضأأاء التنبأأيم  ،واتخأأاذ
التنبيم لعدد مأن الحسأابات علأى مواقأع التواصأل االجتمأاعى علأى شأبكة االنترنأت كمنأابر

إعالميأأة يأأتم مأأن خاللهأأا التأأرويح ألغراضأأه واإلعأأالن عأأن األعمأأال العدائيأأة التأأى يرتفبهأأا

أعضاؤه.

وأنأأه وفأأى إطأأار انضأأأمامه للجماعأأة اسأأتهل عملياتأأأه العدائيأأة باسأأتهداف ال أأأوات

الشرطية المكلفة بتأمين بمحيج المدينة الجماعيأة لجامعأة عأين شأمس فأى غضأون شأهر

ديسمبر عام  ، 2014إذ تولى والمتهم  /حسين حسن عز الدين محمد – حركي "أحمأد"-
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والمتوفي  /همام محمد أحمد رصد تلك ال وات للوقوف علي مواقيت تمركزها وتعداد أفرادها

 ،وجلب المتوفى عبأوة مفرقعأة مموهأة وضأعها بإحأدح م اعأد انتبأار حأافالت الن أل العأام

ووجهها صوب المكان المعتاد لتمركز قوات الشرطة حال مراقبة – المتهم  – 20وأخر مأن

أعضاء الجماعة – مجهول – للطريق  ،إال أنه علي أثر ضبج العبوة ون لها مأن موضأعها
فجرها ال يادح المتوفي عن بعد باالتصال بها هاتفيا قاصأدين قتأل مأن يتأولي تففيكهأا مأن

خبراء المفرقعات وع ب تلك الواقعة أوصله والمأتهم أربعأة وعشأرون قائأد التنبأيم المتأوفي
بعضوين أخأرين مأن أعضأاء التنبأيم وكلفهأم جميعأا برصأد التمركأز األمنأي الفأائن بمحأيج
سينما رادوبأيس  ،ونفأاذا لأالك التفليأف رصأدوا ذلأك التمركأز لمأدة أسأبوعين للوقأوف علأي

مواقيأأت تمركأأز أف أراده وعأأددهم  ،ووضأأعوا عبأأوة مفرقعأأة مموهأأة علأأي شأأكل قالأأب طأأوب
أسمنتي أمأدهم بهأا ال يأادح المتأوفي أسأفل إحأدح األشأجار صأوب المكأان المعتأاد لتمركأز

قوات الشرطة في غيبتها قاصدين قتل تلك ال وات  ،وقد حال ضبطها دون تفجيرها.

وأنه وعلي إثر ضبج العبوة الناسفة انفة البيان كلف وأخرون مجهولون من أعضاء

التنبأأيم مأأن قبأأل قائأأد التنبأأيم المتأأوفي برصأأد قسأأم شأأرطة الطالبيأأة تمهيأأدا لوضأأع عبأأوة

مفرقعأأة بمحيطأأة  ،ونفأأاذا لأأالك رصأأدوا محأأيج ال سأأم لمأأدة يأأومين للوقأأوف علأأي المكأأان
المناسأأب لوضأأعها  ،وع أأب ذلأأك الت أوا ب ائأأد التنبأأيم – ال يأأادح المتأأوفي – والأأاح كأأان
بحوزتأأه عبأأوة مفرقعأأة اسأأطوانية الشأأكل موضأأوعة بأأداخل كأأيس بالسأأتيكي أسأأود وأعلمهأأم

األخير أن تلك العبوة مصأممة للتفجيأر بمجأرد محاولأة إبطأال مفعولهأا  ،ثأم توجهأوا رف تأه
ووضعوها خلف إحدى السيارات المتوقفة أمام محطة الوقود المالصأ ة لأديوان قسأم شأرطة

الطالبية قاصدين قتل من يشرع في تففيكها من خبراء المفرقعات  ،وعلم الح ا بم تأل أحأد

خبراء المفرقعات علي إثر محاولته إبطال مفعولها.

وفي مساء ذات اليوم كلفه قائد التنبيم المتوفى بالتواصل مأع الحركأي مالأك األميأر

عطأأا الأأاح أخبأأره ع أأب ذلأأك بتفليفهمأأا مأأن ال يأأادح المتأأوفى باسأأتهداف ال أوات الشأأرطية
المكلفة بتأمين محيج قصر ال بة  ،ونفاذا لالك التفليأف رصأدا تلأك ال أوات لمأدة أسأبوعين
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واقفين علي أماكن ومواقيت تواجد الضأبا  ،وع أب ذلأك تسألم الحركأي مالأك األميأر عبأوة
مفرقعة من ال يادح المتوفى ووضعها – أح المتهم عشرون – والحركي مالك األمير أسفل
إحأأدى األشأأجار التأأي يتواجأأد بمحيطهأأا عأأادة ال أوات مسأأتغلين عأأدم تواجأأدهم  ،وتربصأأا
بمحيج تمركز تلأك ال أوات ومأا ان تواجأدوا فأي محأيج العبأوة حتأي اسأت ل المتهمأان إحأدى

سأأيارات األجأأرة وتأأولي الحركأأي مالأأك األميأأر عطأأا تفجيأأر العبأأوة باالتصأأال هاتفيأأا بهأأا ممأأا
أسفر عن إصابة ضابطين وع ب تنفيا تلك العملية بيومين توجأه والمأتهم الحركأي  /مالأك

االمير عطا وأخرون مجهولون من أعضاء التنبيم إلأي ميأدان طلعأت حأرب حيأث أخطأرهم

المتهم الحركي سالف الاكر بتفليفهم من قائأد التنبأيم المتأوفي باسأتهداف ضأبا الشأرطة
المتمركزين بممر بهلر  ،ونفاذا لالك التفليف رصدوا تلك ال وات وأع ب ذلك وضعهم عبأوة

مفرقعة مموهة علأي شأكل حجأر أسأمنتي – تحصأل عليهأا حركأي  /مالأك األميأر عطأا مأن
ال يادح المتأوفي – أسأفل أحأد األعمأدة الفائنأة بأالممر بأال رب مأن المكأان المعتأاد لتواجأد
الضبا وفي اليوم التالي فوجئوا بتحرك العبوة من موضعها  ،ففجرها المتهم الحركأي مالأك

األمير عطا بأن اتصل هاتفيا بها إال أن إنفجارها لم يسفر عن أح إصابات.

وأضاف بإرتفابأه وآخأرين مجهأولين مأن أعضأاء التنبأيم واقعأة تفجيأر عبأوة ناسأفة

بمحيج دار ال ضاء العالي  ،وأبان بتفليفه من قأاد التنبأيم المتأوفى بتأولي مسأؤولية خليأة

تضأأم آخأأرين  ،وكلفهأأم برصأأد التمركأأز األمنأأي المكلأأف بتأأأمين البوابأأة الرئيسأأية لمحكمأأة
الن

واستهدافه بعبوة مفرقعة يتم تثبيتها أعلي السور الم ابأل للبأاب آنأف البيأان  ،وأن

تلأأك العبأأوة مموهأأة تتخأأا شأأكل الجأأزء العلأأوح للسأأور ومطليأأة بأأاات لونأأه  ،ونفأأاذا لأأالك
التفليف رصد وفردح خليته ذلك التمركز  ،ثم تسلم العبوة المفرقعة الموصوفة مأن ال يأادح

المتأأوفي ووضأأعها وعضأوا خليتأأه اعلأأي السأأور مسأأتخدمين معأأدن المغنأأاطيس المأأزود بأأه

العبوة مستغلين غيبة رجال الشرطة  ،وفى اليوم التالى تمكن وأحد عضوى خليته من رصد
تواجد عدد من الضبا فى محيج العبوة فاتصل بالعبوة لتفجيرها إال أن عطال ط أر بهأا حأال

دون ذلأأك  ،وتمكأأن الح أأا واحأأد عضأأوى خليتأأه مأأن نأأزع العبأأوة وتوجأأه بهأأا إلأأى ال يأأادى
المتوفى الاى تولى إصالحها وأعادها لأه  ،وع أب ذلأك أعأاد وضأعها وأحأد عضأوى خليتأه
أمين السر

رئيس المحكمة

182

باات المكان  ،وفى اليوم التالى تأرب

وعضأوى خليتأه ل أدوم ال أوات ومأا ان تواجأدوا فأى

المدى االنفجأارى ال اتأل للعبأوة حتأى اسأفل وعضأوى خليتأه إحأدى الحأافالت المأارة بشأارع

رمسيس وفجر العبوة بأن اتصل بها هاتفيا قاصدين من ذلك قتأل قأوات الشأرطة المتواجأدة
بمحيطها  ،وقد أسفر عن االنفجار مصرع شصين وإصابه عدد من قوات الشرطة.

وبتاريا  2015/3/3الت ى وال يادى المتوفى واثنان مجهأوالن مأن أعضأاء التنبأيم
 ،وكلفه ال يادى المتوفى بتولى مسؤولية خلية عن ودية تضم االخيرين  ،كما كلفهم برصأد

واستهداف قوات الشرطة المكلفة بتأمين محيج مستشفى الهرم  ،ونفاذا لالك التفليف رصد
وعضوا خليتأه ال أوات ثأم ت أابلوا بتأاريا  2015/3/7مأع ال يأادى المتأوفى وآخأر مجهأول
من أعضاء التنبيم  ،حيث تولى المتوفى وآخر زرع عبوة ناسفة مموهة بأن قاما بتعلي هأا

على غصن شجرة يجلس أسفلها عادة ضبا الشرطة المستهدفين قاصدين من ذلك قأتلهم

فأأى حأأين تأأولى هأأو – اى المأأتهم – وآخأأرون تأأأمين الطريأأق  ،وتوجهأوا جميعأأا فأأى اليأأوم
التأأالى متربصأأين ل أأدوم أى مأأن ال أوات إال أنأأه تأأم ضأأبج العبأأوة وتفجيرهأأا بمعرفأأة خب أراء

المفرقعات.

وأضاف برصده وأحد أفراد التنبيم التمركز األمنى الفائن بشارع ال صر العينأى نفأاذا

لتفليفات ال يادى المتوفى  ،وبتاريا  2015/3/11تسلم من األخير عبأوة مفرقعأة مموهأة

علأأى شأأكل قالأأب طأأوب أسأأمنتى  ،وتوجأأه رف أأة شأأريكه فأأى الرصأأد لوضأأعها بأأال رب مأأن
التمركز قاصدين قتل ضباطه إال أنه تم ضبطه والعبوة من قبل األهأالى وتمكأن شأريكه مأن

الف ارر.

واختتم المتهم اقراره برصده والمتهم الحركى مالأك األميأر عطأا – بنأاءا علأى تفليأف

ال يادى المتوفى – ل وات الشرطة المكلفة بتأمين محيج قسم شرطة عين شمس  ،وإبالغة

قائد التنبيم بما أسفر عنه الرصد  ،وعلم الح ا أنه تم استهداف تلأك ال أوات بعبأوة ناسأفة
وإصابة عدد منها  ،فضال عن رصده وآخرين قوات الشرطة المتمركزة امام المعبد اليهأودى
وامام نادى الزهور بمدينة نصر.
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 -2اقأأر المأأتهم  /محمأأد عأأادل عبأأد الحميأأد حسأأن – بالتح ي أأات – حركأأى "العبأأد

الغريب" – بإنضمامه لجماعأة أجنأاد مصأر التأى تعتنأق أففأا ار تففيريأة وعدائيأة ت أوم علأى
تففير الحاكم وشرعية الخروج عليه بدعوى عدم تطبي أه الشأريعة اإلسأالمية وتتأولى تنفيأا
أعمال عدائيأة ضأد أفأراد ال أوات المسألحة والشأرطة واالعتأداء علأى منشأ تهما والمنشأأت
العامة  ،وأن هاه الماعة أسسها وأمد أعضائها بالعبوات الالزمأة لتنفيأا أغراضأها ال يأادى

المتأوفى  /همأأام محمأد أحمأأد عيأة – حركأأى فأأوزى – وعلأم مأأن أعضأائها المتهمأأين أربعأأة
وعشرين و سأتة وثالثأين والحركأى اسأامة  ،وأنأه – اى المأتهم – شأارك فأى تنفيأا عمليأة

عدائيأأة فضأأال عأأن رصأأد مجموعأأة مأأن المنش أ ت والتجمعأأات الشأأرطية السأأتهدافها وعلمأأه

بتنفيا الجماعة األخرى.

وأبأان تفصأأيال لأالك باعتناقأأه ذات األففأأار التففيريأة والعدائيأأة لجماعأة أجنأأاد مصأأر

وأنأأه وفأأى غضأأون شأأهر نأأوفمبر  2014دعأأاه المأأتهم سأأتة وثالثأأون لالنضأأمام إلحأأدى
التنبيمات المسلحة التى تتخا من قتال أفراد الجأيث والشأرطة وسأيلة لتح يأق اغراضأها ،

وحدد له ل اء مع اخر يتخا اسما حركيا اسامة وت ابال – أى المتهم واالخير – مع ال يادى
المتوفى همام محمد عطية الاى أعلمه بأن التنبيم الاى يتزعمه يسمى بأ " اجنأاد مصأر "

ويستهدف تمركزات الجيث والشرطة باستخدام العبوات الناسفة التى يتم تفجيرها عن بعد ،

واعأأده المتأأوفى عسأأكريا بتدريبأأه علأأى طأأرق تصأأنيع المفرقعأأات بإحأأدى الش أ ق السأأكنية
الفائنة بمنط ة المريوطية والتى يتخاها المتوفى كم ر لهاا الغأر
التمركزات االمنية وامده بالمبالل الالزمة لالك الغر .

 ،وكلفأه األخيأر برصأد

ونفاذا لالك رصد محيج قسأم شأرطة الطالبيأة فأى غضأون شأهر ينأاير لعأام 2015

ووفل من خالله على أماكن تواجد ال وات الشرطية بمحيطه وأعدادهم وأمد الحركى اسامة
بمأأا ت أوافر لديأأه مأأن معلومأأات وبمأأرور ثالثأأة أيأأام مأأن تأأاريا الرصأأد علأأم بأأتمكن أعضأأاء

الجماعة من زرع عبوة مفرقعة بمحيج ال سم وقأد أسأفرت عأن وفأاة أحأد خبأراء المفرقعأات

حال محاولته ابطال مفعولها.
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وع أأأب ذلأأأك قأأأام برصأأأد أربعأأأة تمركأأأزات ألفأأأراد الشأأأرطة باألمأأأاكم الحيويأأأة بمنط أأأة

المهندسين من بينها سفارة الفونغو ووفل من خالل الرصد على االوقات التى يتواجد بهأا

أفأراد الشأأرطة بم أأر عملهأأم  ،وأعأأد الرتفابهأأا سأأالحين نأأاريين احأأدهما عيأأار  9مأأم ماركأأة

حلوان واالخر عيار  7.5مم ووضع مخططا للتنفيا بان اتفق مع المتهمين أبأو بكأر أحمأد
رمضان ومحمد حسن عأز الأدين واسأند لألخيأر قيأادة الدراجأة البخاريأة وإنتبارهمأا بأال رب

مأأأن مكأأأان الواقعأأأة لتأأأأمين هروبهمأأأا  ،وبتأأأاريا  2015/3/24توجهأأأوا جميعأأأا مسأأأت لين
الدراجأأة البخاريأأة صأأوب سأأفارة الفونغأأو وترجأأل والمأأتهم الثأأانى والعشأأرين منهأأا وانتبرهمأأا

المتهم ثالثة وعشرون بال رب من السفارة سالفة الاكر  ،حيث أشهر – اى المتهم الحادى
والعشرين سالحا ناريا  9مم ماركة حلأوان تجأاه المجنأد المتمركأز امأام السأفارة – المتأوفى

ايمأأن سأأيد سأأالم – مطل أأا عيأأارين نأأاريين صأأوبه اسأأت ار ببطنأأه  ،فأسأأرع المجنأأد انخأأر –

الشاهد مائة وخمسون – صوبه محاوال اإلمساك به فعاجله بعيار نارى است ر بيده اليسرى
وحال محاولته الهرب والمتهم الثانى والعشرين قاومه المتوفى سأالف اذلفأر فسأ ج السأالح

المسأأتخدم فأأى ارتفأأاب الواقعأأة  ،وع أأب ذلأأك تأأم ضأأبطه والمأأتهم الثأأانى والعشأأرين بمعرفأأة

االهالى بينما تمكن المتهم الثالث والعشرين من الفرار.

 -3أقأأر المأأتهم  /أبأأو بكأأر أحمأأد رمضأأان يوسأأف – بالتح ي أأات – أنأأه فأأى أع أأاب

ثأأورة الثالثأأين مأأن يونيأأو شأأارك باعتصأأامى رابعأأة العدويأأة والنهضأأة وكأأاا فأأى المسأأيرات
والتباهرات التى نبمها تنبيم األخوان بمحيج سكنه بمنط تى صفج اللأبن وبأوالق الأدكرور

 ،وان المأأتهم الحأأادى والعشأأرين وال أاى يعتنأأق أففأأا ار تففيريأأة وعدائيأأة ت أأوم علأأى تففيأأر
الحاكم وشرعية الخروج عليأه بأدعوى عأدم تطبي أه الشأريعة اإلسأالمية ووجأوب قتأال أفأراد
ال وات المسلحة والشأرطة واالعتأداء علأى منشأ تهما عأر

عليأه االنضأمام لتنبأيم أجنأاد

مصأر  ،كمأأا دأب المأأتهم الحأادى والعشأأرين علأأى ع أد ل أأاءات تث يفيأأة لأه والمأأتهم الثالأأث

والعشرين تناولت دراسة وعر
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وأضأأاف أنأأه بتأأاريا  2015/3/24طلأأب منأأه المأأتهم الحأأادى والعشأأرين المشأأاركة

بإحأأأدى العمليأأأات العدائيأأأة الخاصأأأة بتنبأأأيم أجنأأأاد مصأأأر  ،وأنأأأه – اى المأأأتهم الحأأأادى

والعشرين – وضع مخططا للتنفيأا بأأن اتفأق معأه علأى التواجأد برف تأه أثنأاء تنفيأا عمليأة
االعتداء على سفارة الفونغو وسرقة األسألحة الخاصأة ب أوات الشأرطة ال ائمأة علأى تأأمين
السفارة وأسند للمتهم الثالث والعشرين قيادة الدراجة البخارية وإنتبارهما بأال رب مأن مكأان

الواقعة لتأمين هروبهما  ،ونفاذا لالك ت ابأل والمأتهم الحأادى والعشأرين مأع المأتهم الثالأث
عشأأر واسأأت ال معأأه دراجتأأه البخاريأأة وتوجه أوا صأأوب السأأفارة سأأالفة الأأاكر ومأأا ان ظفأأر
المتهم الحادى والعشرين بمجند الشأرطة ال أائم علأى تأأمين السأفارة – المتأوفى ايمأن سأيد

سأأالم – حتأأى أطلأأق عأأدة اعيأأرة ناريأأة صأأوبه  ،فأسأأرع المجنأأد األخأأر – الشأأاهد المائأأة

والخمسين – صوب المتهم الحادى والعشرين محاوال اإلمساك به فعاجله االخير بعيار نارى
 ،وع ب ذلأك حأاول المأتهم سأالف الأاكر الفأرار إال أن األهأالى تمكنأوا مأن ضأبطهما بينمأا

تمكن المتهم الثالث والعشرين من الفرار.
 -4أقر المتهم حسين حسن عز الدين محمأد حسأن  .حركأى " أحمأد" – بانضأمامه

لجماعة أجناد مصر التى تعتنق أففأا ار تففيريأة وعدائيأة ت أوم علأى تففيأر الحأاكم وشأرعية
الخروج عليه بدعوى عدم تطبي ه الشريعة اإلسالمية وتتولى تنفيا أعمال عدائية ضد أفراد
ال أوات المسأألحة والشأأرطة واالعتأأداء علأأى منش أ تهما  ،وأن هأأاه الجماعأأة أسسأأها وأمأأد

أعضائها بالعبوات الالزمة لتنفيا أغراضها ال يأادى المتأوفى  /همأام محمأد أحمأد عطيأة –

حركأأى  /جمأأال  ،فأأوزى – وعلأأم مأأن أعضأأائها المتهمأأين العشأأرين  ،والحأأادى والعشأأرين ،
والثالث والعشرين  ،والسادس والثالثون  ،وأنه – اى المتهم – شارك فى تنفيأا العديأد مأن

العمليات العدائية فضال عن رصد مجموعة مأن المنشأ ت والتجمعأات الشأرطية السأتهدافها
وعلمه بتنفيا الجماعة ألخرى.

وأبأان تفصأأيال لأالك باعتناقأأه ذات األففأأار التففيريأة والعدائيأأة لجماعأة أجنأأاد مصأأر

وانه وفى غضون شأهر نأوفمبر  2014دعأاه المأتهم الحأادى والعشأرين لالنضأمام لتنبأيم
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أجناد مصر وهو ما القى قبوال لديه وت ابال مع المتهم السادس والثالثين والاى يتخا اسما

حركيا " سيف" والاى استعر

معه االففار التففيرية العدائية للتنبيم.

وفى أع اب ذلك ت ابل مع المتهمين السادس والثالثأين واخأر يتخأا اسأماء حركيأة "

اسامة  ،سأيف " وال يأادى المتأوفى سأالف الأاكر – والأاى طلأب منأه اتخأاذ اسأما حركيأا ،
وتغير الهواتف المحمولة واسأتخدام البأرامة االلفترونيأة المشأفرة فأى التواصأل مأع أعضأاء

الجماعة تجنبا للرصد األمنى  ،وقام بتدريبه على رصد األهداف الشرطية  ،ووضع العبوات
الناسفة وتوجيه موجتها اإلنفجارية تجاه األهداف الشرطية والعسكرية.
وانأأه فأأى إطأأار تنفيأأا أغأ ار

الجماعأأة امأأده ال يأأادى المتأأوفى بمبأأالل ماليأأة لشأراء

الهواتف المحمولة والنفاقها على تن الته لرصد التمركزات الشرطية والعسكرية.

وانأأه وفأأى إطأأار انضأأمامه للجماعأأة سأأالفة الأأاكر ونفأأاذا لتفليفأأات ال يأأادى المتأأوفى

سالف الاكر قام برصد التمركأز المنأى بشأارع الهأرم امأام إحأدى المأوالت التجاريأة " سأيتى
مول " ووفل خالله على عأدد أفأراده ومواعيأد تمركأزه وإنصأرافه حيأث أمأد ال يأادى سأالف

الاكر بتلك المعلومأات  ،وفأى غضأون شأهر ديسأمبر عأام  2014رصأد والمأتهم العشأرين
التمركز األمنى بمحيج جامعة عين شمس وقام ال يادى المتوفى سالف اذلفر بإعأداد عبأوة

ناسأأفة وتوجهه أوا جميعأأا إلأأى محأأيج المكأأان انأأف البيأأان حيأأث قأأاموا بوضأأع عبأأوة ناسأأفة
بمحيطه وتوجيه موجتهأا االنفجاريأة إلأى المكأان المعتأاد لتمركأز قأوات الشأرطة  ،وتربصأوا

منتبرين قدوم تلك ال وات اال انه تم ضبج العبأوة ف أام المأتهم المتأوفى بتفجيرهأا باالتصأال

بها هاتفيا أثناء محاولأة قأوات الشأرطة ابطأال مفعولهأا ونجأم عأن ذلأك اصأابة احأد ضأبا

الشرطة.

وفأأى اع أأاب ذلأأك ت ابأأل والمتهمأأون العشأأرين وال يأأادى المتأأوفى سأأالف الأأاكر واخأأر

يتخا اسما حركيا " هيثم " وابلغه المتهم المتوفى ان الحركى هيثم هو قائد خليته االرهابية
التى تضأمنه والمأتهم العشأرين  .وأنأه تأم تفليفهمأا مأن مسأئول خليتهمأا الحركأى " هيأثم "

برصد التمركز المنى المكلف بتامين محيج جامعة عين شمس السأتهدافه مأرة اخأرى حيأث
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قامأأأا برصأأأده  ،وت أأأابال الح أأأا بأأأالمتهم المتأأأوفى والحأأأركيين " هيأأأثم "  " ،ياسأأأين" وكلفهأأأم

المتوفى سالف الاكر برصد التمركز األمنى المكلف بتأمين محيج سينما رادوبأيس بأالهرم ،

ونفاذا لالك قام – اى المتهم الرابع والعشرين – وأعضاء الخلية برصده حيث تولى مسئول
الخلية الحركى هيثم إمداد ال يادى المتأوفى بمأا وقفأوا عليأه مأن نتأائة الرصأد وفأى اليأوم

التالى ت ابلوا جميعا مع االخير والاى كان بحوزته عبوة ناسفة قاموا بزرعها بمحيج سأينما
رادوبأأيس فأأى المكأأان المعتأأاد لتمركأأز قأوات الشأأرطة وتوجيأأه موجتهأأا اإلنفجاريأأة صأأوبهم ،
وتربصوا بالمكان انف البيان لتفجيرها إال أنه تم ضبطها وإبطال مفعولها.

وأضأأاف المأأتهم بإن طأأاع اتصأأاالته مأأع أعضأأاء الجماعأأة نتيجأأة خلأأل فأأى وسأأيلة

االتصال االليكترونية معهم  ،وتواصل مأع عضأو الجماعأة المأتهم الحأادى والعشأرين وفأى

غضأأأون شأأأهر فبرايأأأر عأأأام  2015اتف أأأا علأأأى تنفيأأأا وقأأأائع سأأأرقة أمأأأوال ابنأأأاء الديانأأأة
المسيحية بإسأتخدام أسألحة ناريأة بحأوزة األخيأر بحثأا عأن تمويأل مأادى ألعضأاء التنبأيم

بلوغأأأا لتنفيأأأا أهدافأأأه  ،ونفأأأاذا لأأأالك المخطأأأج وضأأأع المأأأتهم الحأأأادى والعشأأأرين مخططأأأا
إلسأأتهداف إحأأدى الصأأيدليات الفائنأأة بمدينأأة ناهيأأا حأأدد بأأه أدوار منفأأايها وأعأأد لأأالك

سالحين ناريين إحأدهما طبنجأة حلأوان .وفأى الموعأد المحأدد لتنفيأا الواقعأة اسأت ال دراجأة

بخاريأأة قيأأأادة المأأأتهم الثالأأأث والعشأأأرين وبحأأوزة المأأأتهم واحأأأد وعشأأأرون سأأأالحا ناريأأأا –

مسدس ماركة حلوان – وبحوزته – أح المتهم اربعة وعشرون – سالح نارح تحصل عليأه
من المتهم واحأد وعشأرون  ،وبوصأولهم لمكأان الواقعأة لأيال ترجأل المأتهم واحأد وعشأرون

ودلفأأا إلأأي الصأأيدلية وأشأأه ار أسأألحتهما الناريأأة تجأأاه العأأاملين بهأأا وتمكأأن الم أتهم واحأأد

وعشرون من اإلستيالء علي مبلل مالي وبع

من األدوية وتمكنوا من الفرار ع ب ذلك ،

وع ب مرور سبعة أيام وباات المخطج انف البيان تمكنوا من سأرقة صأيدلية بيتأر صأفوت

بمنط ة بوالق الدكرور.
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وأضاف انه ع ب ذلك تمكن مأن التواصأل مجأددا مأع ال يأادح المتأوفي والأاح كلفأه

واخأأأأأأرين برصأأأأأأد العديأأأأأأد مأأأأأأن سأأأأأأيارات رجأأأأأأال الشأأأأأأرطة باسأأأأأأتخدام جهأأأأأأاز التتبأأأأأأع

"جي بي أس"

وأنه وفي اطار انضمامه للجماعة انفأة البيأان علأم بارتفأاب اعضأائها واقعأة تفجيأر

محأأيج قسأأم شأأرطة الطالبيأأة والأأاح تأأم رصأأده بمعرفأأة المأأتهم العشأأرون والحأأركيين هيأأثم
وياسين ونجم عن االنفجأار استشأهاد الم أدم ضأياء فتأوح  ،وواقعأة اسأتهداف م أر سأفارة
الفونغأأو وقتأأل الجنأأدح المكلأأف بحراسأأتها  ،حيأأث ابلغأأه ش أ ي ة المأأتهم الرابأأع باضأأطالعه

والمتهمين ثالثه وعشرون و اثنين وعشرون باستهداف م ر سفارة الفونغأو وقتأل الجنأدح

المكلف بحراستها.

 -4اقأأأر المأأأتهم محمأأأد احمأأأد عبأأأد العلأأأيم محمأأأد – حركأأأي "خالأأأد" – بالتح ي أأأات

بانضمامه لجماعة أجناد مصر التي تعتنق أففا ار تففيرية وعدائية ت وم علي تففيأر الحأاكم

وشرعية الخروج عليه بدعوح عدم تطبي ه الشريعة اإلسالمية وتنفيا عمليأات عدائيأة ضأد
أفراد ال وات المسلحة والشرطة واالعتداء علي منشأتها  ،وان هاه الجماعة قأام بتأسيسأها
وإمأأداد إعضأأاءها بأأالعبوات المفرقعأأة الالزمأأة لتنفيأأا أغراضأأها المتأأوفي همأأام محمأأد احمأأد

عطية وتضم الجماعة من بين أعضائها المأتهم  /جهأاد ياسأر السأيد  ،وانأه – أح المأتهم

– رصأأد مجموعأأة مأأن المنشأأات والتجمعأأات الشأأرطية السأأتهدافها فضأأال عأأن مشأأاركته فأأي

تنفيا العديد من العمليات العدائية وعلم بتنفيا الجماعة ألخرح.

وأبأان تفصأأيال لأالك باعتناقأأه ذات األففأأار التففيريأة والعدائيأأة لجماعأة أجنأأاد مصأأر

وأنه وفي غضون شهر سبتمبر  2014دعاه الحركي  /مالك األمير عطا لالنضمام لتنبيم
جماعة أجناد مصأر وحأدد لأه ل أاء مأع ال يأادح المتأوفي سأالف الأاكر والأاح قأام بإعأداده

وتدريبه علي طرق التخفي والتواصل مع أعضاء التنبأيم دون رصأده امنيأا  ،وأبأان لأه أن
الجماعة تستهدف رجال الجيث والشرطة بساتخدام األسلحة النارية والعبوات الناسفة التأى
يأأتم تفجيرهأأا عأأن بعأأد بواسأأطة االتصأأال بأأالهواتف المحمولأأة المثبتأأة بالأأدوائر الفهربائيأة ،
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وتالفيا للرصد األمنى يتخا أعضاء الجماعة أسماءا حركية يغيرونها باسأتمرار إضأافه إلأى
اتخاذ هيكلها التنبيمى صورة الخاليا العن ودية التى تعمأل كأل منهأا بمعأزل عأن األخأرى ،
كما كلفه المتوفى باست طاب عناصر جديدة للتنبيم تعتنق ذات األففار التففيريأة والعدائيأة

 ،وفى هاا اإلطار تمكن من است طاب المتهم السادس والعشأرين للتنبأيم  ،وحأدد لأه ل أاء

مع المتهم المتوفى سالف الأاكر الأاى قأام بإعأداده وتدريبأه علأى طأرق التخفأى والتواصأل

مع أعضاء التنبيم دون رصده أمنيا  ،وأبان له أهداف واغ ار

الجماعة انفة البيان.

وأنأأه وفأأى إطأأار انضأأأمامه للجماعأأة اسأأتهل عملياتأأأه العدائيأأة باسأأتهداف ال أأأوات

المرابطأأأة بمحأأأيج مبنأأأى دار ال ضأأأاء العأأأالى فأأأى غضأأأون شأأأهر أكتأأأوبر  ، 2014إذ قأأأام

والمتأوفى بوضأع عبأوة ناسأفة موجهأة بجأوار المكأان المعتأاد لتمركأز قأوات الشأرطة مخفيأأا
إياها داخل قالب طوب تالفيا لفشأفها  ،وأع أب ذلأك ترصأدهما للمجنأى علأيهم بأأن اسأت ال
حافلة ن ل عام مارة من امام التمركأز الشأرطى انأف البيأان ومأا ان مأ ار امامأه فجأر المأتهم

المتوفى العبوة عأن بعأد باالتصأال بهأا هاتفيأا قاصأدين قتأل ال أوات الشأرطية وهأو مأا نجأم

عنه العديد من اإلصابات.

وع ب ذلك قام وال يادى المتوفى برصد قوات الشرطة المتمركأزة أمأام جامعأة ال أاهرة

 ،ثم قامأا باسأتهدافه بوضأع عبأوة ناسأفة بجأوار غرفأة الغأاز أمأام البأاب الرئيسأى لجامعأة

ال اهرة فى ذات المكان المعتاد لتمركز قوات الشرطة ع ب اخفائها داخل قالب طأوب تالفيأا
لفشأأفها  ،وع أأب ذلأأك ترصأأدا للمجنأأى علأأيهم حيأأث اسأأت ال حافلأأة ن أأل عأأام مأأارة مأأن امأام

التمركأأز االمنأأى انأأف البيأأان وقأأام المتأأوفى بتفجيأأر العبأأوة عأأن بعأأد باالتصأأال بهأأا هاتفيأأا

مخلفين العديد من الجرحى.

وفى غضون شهر نوفمبر  2014كلفأه قائأد التنبأيم المتأوفى برصأد قأوات الشأرطة

المتمركأأزة امأأام كليأأة طأأب أسأأنان ال صأأر العينأأى  ،ونفأأاذا لأأالك التفليأأف توجأأه والمأأتهم
السادس والعشرين لرصد مكان تمركز ال وات على فترات متعاقبة  ،وع ب ذلك قام ال يأادى

المتأأوفى والمأأتهم السأأادس والعشأأرين بوضأأع عبأأوة ع أأب إخفائهأأا داخأأل قالأأب طأأوب تالفيأأا
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لفشفها أمام كلية طب أسنان فى ذات المكانن المعتاد لتمركز قوات الشأرطة  ،واضأاف انأه

وفأأى تأأاريا الحأأق توجأأه والمتهمأأان سأأالفا الأأاكر و – الحركأأى "زيأأاد" إلأأى التمركأأز األمنأأى
مست لين حافلة ن ل عأام مأارة ومأا ان مأروا امامأه قأام المأتهم السأادس والعشأرين بتفجيأر

العبوة عن بعد باالتصال بها هاتفيا قاصدين قتل ال وات الشرطية.

كما أضاف أنه وبتفليف من ال يادى المتوفى قام والمتهم السأادس والعشأرين برصأد
قأوات الشأأرطة المتمركأأزة امأأام جامعأأة حلأوان لعأأدة أيأأام وع أأب ذلأأك حضأأر معهمأأا ال يأأادى

المتأأوفى وأمأأدهما بأأالعبوة الناسأأفة وقأأاموا بوضأأعها ع أأب اخفائهأأا داخأأل قالأأب طأأوب تالفيأأا

لفشأأفها امأأام جامعأأة حل أوان فأأى ذات المكأأان المعتأأاد لتمركأأز ال أوات  ،وفأأى تأأاريا الحأأق

است ل والمتهم السادس والعشرين حافلة ن ل جمأاعى مأارة مأن امأام التمركأز سأالف الأاكر
وما ان م ار من امامه حتى قام بتفجيرها – اى المتهم الخامس والعشرين – العبوة عن بعد

باالتصال بها هاتفيا قاصدين قتل ال وات الشرطية مما نجم عنه العديد من اإلصابات.

 -5أقأأر المأأتهم  /جهأأاد ياسأأر السأأيد علأأى – حركأأى " شأأمس " – بالتح ي أأات –

بانضمامه لجماعة أجناد مصر التى تعتنق أففا ار تففيرية وعدائية ت وم علأى تففيأر الحأاكم

وشرعية الخروج عليه بدعوى عدم تطبي ه الشريعة االسالمية وتتولى تنفيا أعمأال عدائيأة
ضد أفراد ال وات المسلحة والشرطة واالعتداء على منشأتهما والمنشأأت العامأة  ،وان هأاه
الجماعة قام بتأسيسها ال يادى المتوفى  /همام محمد أحمد عطية وأمد أعضائها بالعبوات

الناسأأفة الالزمأأة الغأ ار

التنبأأيم وتضأأم الجماعأأة مأأن بأأين أعضأأائها المتهمأأين الخأأامس

والعشأأأرين  ،والسأأأابع والعشأأأرين  ،وأنأأأه – اى المأأأتهم – رصأأأد مجموعأأأة مأأأن المنشأأأات

والتجمعات الشرطية الستهدافها فضال عن مشاركته فى تنفيا العديد من العمليأات العدائيأة

وعلمه بتنفيا الجماعة ألخرى.

وأبأأان تفصأأيال لأأالك باعتناقأأه ذات األففأأار التففيريأأة والعدائيأأة لتنبأأيم أجنأأاد مصأأر

وعلي أثر قناعته باالففار الجهادية التففيرية تعرف – من خالل المتهم السأابع والعشأرون

– بالمتهم الخامس والعشرون الاح حدد له ل اء مع ال يادح المتأوفي سأالف الأاكر والأاح
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ضأأمه إلأأي التنبأأيم انأأف البيأأان وقأأام بتدريبأأه علأأي طأأرق التخفأأي والتواصأأل مأأع أعضأأاء

التنبيم دون رصد امنيأا  ،وأبأان لأه أن الجماعأة تسأتهدف رجأال تسأتهدف رجأال الجأيث

والشرطة باستخدام األسألحة الناريأة والعبأوات الناسأفة التأي يأتم تفجيرهأا عأن بعأد بواسأطة

االتصأأال بأأالهواتف المحمولأأة المثبتأأة بالأأدوائر الفهربائيأأة الخاصأأة بهأأا  ،وتالفيأأا للرصأأد
األمنأي يتخأأا اعضأأاء الجماعأأة أسأماءا حركيأأة إضأأافة إلأأي اتخأاذ هيكلهأأا التنبيمأأي صأأورة

الخاليا العن ودية التي تعمل كل منها بمعزل عن األخرح.

وأنه وفي إطار انضمامه للجماعة اسأتهل عملياتأه العدائيأة فأي نهايأة شأهر أكتأوبر

عام  2014بأن رصد والمتهم الخامس والعشرون – بناء علي تفليف ال يادح المتأوفي –
قوات الشرطة المتمركزة امام كلية طب أسنان ال صر العيني وأع ب ذلك ل ائهما مع االخير

والاح بحوزته عبوة ناسفة داخل قالب طوب وقاموا بوضأعها علأي م ربأة مأن مكأان تمركأز

ال وات  ،وترصدوا ل وات الشرطة عأدة ايأام وع أب ذلأك اسأت ل – أح المأتهم – حافلأة ن أل
عام من أمام التمركز رف ة المتهم سأالف الأاكر وال يأادح المتأوفي  ،والحركأي زيأاد ومأا أن

مروا بالتمركز حتي قام – أح المأتهم السأادس والعشأرون – باالتصأال هاتفيأا علأي العبأوة

الناسفة – إال أن عطال اصابها حال دون إنفجارها.

وع ب ذلك قام والمتهم الخامس والعشرون – وبتفليأف مأن المتفأي – برصأد تمركأز

ل وات الشرطة المكلفأة بتأأمين محأيج جامعأة حلأوان حيأث أبلغأا االخيأر بنتيجأة رصأدهما ،
وع أب ذلأك امأأدهما ال يأادح المتأوفي بعبأأوة ناسأفة يأأتم تفجيرهأا عأن بعأأد بإسأتخدام هأأاتف

محمأأول مخفيأأا إياهأأا داخأأل قالأأب مأأن الطأأوب  ،وعلأأي اثأأر ذلأأك توجأأه والمأأتهم الخأأامس

والعشأأأأرون علأأأأي م ربأأأأة مأأأأن مكأأأأان تمركأأأأز ال أأأأوات  ،حيأأأأث قامأأأأا بوضأأأأعها وبتأأأأاريا

 2014/11/20است ل والمتهم الخامس والعشرون سيارة مارة بمكان التمركز وقام االخير
باالتصال بالعبوة هاتفيا وتفجيرها محدثا إصابة عدد من قوات الشرطة.

 -6أقر المتهم  /مصطفي عبدالرحمن توفيق أحمد – بالتح ي ات – باعتناقأه أففأا ار

تففيريأأة ت أأوم علأأي تففيأأر الحأأاكم وشأأرعية الخأأروج عليأأه بأأدعوح عأأدم تطبي أأه الشأأريعة
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اإلسالمية ووجوب قتال أفراد ال وات المسلحة والشرطة واالعتداء علي منشأتهما والمنشأت
العامأأة  ،وأبأأان تفصأأيال لأأالك بأنأأه دأب علأأي االشأأتراك فأأي التبأأاهرات فأأي أع أأاب ف أ

اعتصأأامي رابعأأة العدويأأة والنهضأأة وتعأأرف خاللهأأا علأأي المتهمأأين الخأأامس والعشأأرون ،

والسادس والعشأرون  ،والثأامن العشأرون  ،والتاسأع والعشأرون وأن األخيأر أعأده عسأكريا
مأأن خأأالل ع أأده دروس تتنأأاول شأأركة كيفيأأة تصأأنيع العب أوات الناسأأفة السأأتخدامها فأأي

استهداف قوات الشرطة.
وفأأأي غضأأأون شأأأهر أكتأأأوبر  2014اصأأأطحبه المأأأتهم الخأأأامس والعشأأأرون لل أأأاء

المتأأوفي همأأام محمأأد احمأأد عطيأأة والأأاح أبلغأأه بأنأأه قائأأد تنبأأيم أجنأأاد مصأأر والأأاح تأأم
تأسيسأأه علأأي ذات األففأأار التففيريأأة والجهاديأأة التأأي ت أأوم علأأي تففيأأر الحأأاكم وشأأرعية

الخأأروج عليأأه بأأدعوح عأأدم تطبي أأه الشأأريعة اإلسأأالمية وأن التنبأأيم يتأأولي تنفيأأا أعمأأال
عدائيأأة ضأأد أف أراد ال أوات المسأألحة والشأأرطة عأأن طريأأق اسأأتهداف الفمأأائن الثابتأأة لهمأأا

مسأأتخدمين العبأوات الناسأأفة  ،وان التنبأأيم يتفأأون مأأن ثأأالث مجموعأأات األولأأي مجموعأأة
تصنيع العبوات المتفجأرة والثانيأة مجموعأة الرصأد والثالثأة مجموعأة التنفيأا وعأر

عليأه

االنضأأمام إلحأأدى تلأأك المجموعأأات  ،وأن المأأتهم السأأادس والعشأأرون أقأأر لأأه بانضأأمامه

والمأأتهم الخأأامس والعشأأرون لتنبأأيم أجنأأاد مصأأر واضأأطالعهما باسأأتهداف تمركأأز ق أوات
الشرطة أمام جامعة حلوان عن طريق تل يهما تفليفأات مأن ال يأادح المتأوفى سأالف الأاكر
بتنفيا تلك العملية حيث أمدهما بعبوة ناسفة قاما بوضعها بجوار التمركز األمنأي وتفجيرهأا

عن بعد ب صد قتل ضبا وأفراد الشرطة.

 -7أقر المتهم  /طه عزالدين همأام مصأطفي – بالتح ي أات – بإعأادة عسأكريا مأن

قبل المتهم الخامس والعشأرون وصأناعته عبأوات ناسأفة ب صأد إسأتخدامها فأي اسأتهداف
قوات الشرطة  ،وأنه دأب علأي االشأتراك فأي التبأاهرات فأي أع أاب فأ

إعتصأامي رابعأة

العدوية والنهضة وتعرف خاللها علي المتهمين الخأامس والعشأرون  ،والسأابع والعشأرون
وأن األخيأأر أعأأده ففريأأا مأأن خأأالل ع أأده للعديأأد مأأن الأأدروس التأأي ل نأأه خاللهأأا الففأأر
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الجهأأادح ال أأائم علأأي وجأأوب قتأأال ق أوات الشأأرطة وال أوات المسأألحة بأأدعوح إقامأأة الدولأأة
اإلسأأأالمية  ،وأعأأأده عسأأأكريا بأأأأن أمأأأده بمطبوعأأأات تتنأأأاول صأأأناعة المفرقعأأأات والعبأأأوات

الناسفة وكلفه بمطالعتها  ،وأن المتهم الخامس والعشرون أقر له بإنضمامه لتنبأيم أجنأاد
مصر وان التنبيم هأو ال أائم بإسأتهداف تمركزهأا قأوات الشأرطة أمأام مبنأي وزارة الخارجيأة

بماسبيرو بعبوة ناسفة.

 -8اقر المتهم  /عبدهللا علي حسين علي – بالتح ي ات – باعتناقأه أففأار تففيريأة

وعدائيأأة ت أأوم علأأي تففيأأر الحأأاكم وشأأرعية الخأأروج عليأأه بأأدعوح عأأدم تطبي أأه الشأأريعة
اإلسأأالمية ووجأأوب قتأأال أفأراد ال أوات المسأألحة والشأأرطة واالعتأأداء علأأي منشأأأتهما وأبأأان

تفصأأيال لأأالك بأنأأه دأب علأأي االشأأتراك فأأي التبأأاهرات فأأي أع أأاب ف أ

اعتصأأامي رابعأأة

العدوية والنهضة وتعأرف خاللهأا علأي المتهمأين مأن الخأامس والعشأرون  ،حتأى السأابع

والعشأأرون وانأأه حضأأر ل أأاء تحأأدث خاللأأه المأأتهم الخأأامس والعشأأرون عأأن تففيأأر الحأأاكم
وشرعية الخروج عليه ووجوب استهداف قوات الشرطة وقتلهم.
وأنه في غضون فبراير  2014التحق بح ل بتنبيم جبهة النصرة – بدولة سوريا –

لمدة شهر وتدرب خالل تلأك الفتأرة علأى اسأتخدام األسألحة الناريأة  ،وأن المأتهم السأادس

والعشرون أقر له بانضمامه والمتهم الخامس والعشأرون لجماعأة أجنأاد مصأر واعتناقهمأا
األففأأار الجهاديأأة والتففيريأأة واضأأطالعهما باسأأتهداف تمركأأز ق أوات الشأأرطة أمأأام جامعأأة

حلوان ب صد قتل ضابج وأفراد الشرطة.
 -9أقأأر المأأتهم  /سأأامح عبأأد الحلأأيم ديأأاب حسأأن – حركأأى " شأأيتوس  ،سأألمان ،

هيثم " بالتح ي أات – بانضأمامه لجماعأة أجنأاد مصأر التأى تعتنأق أففأا ار تففيريأة وعدائيأة

ت أأوم علأأى تففيأأر الحأأاكم وشأأرعية الخأأروج عليأأه بأأدعوى عأأدم تطبي أأه الشأأريعة اإلسأأالمية

وتتولى تنفياا أعمال عدائية ضد أفراد ال وات المسلحة والشرطة واالعتداء علأى منشأ تهما
والمنشأ ت العامأأة  ،وان هأأاه الجماعأة قأأام بتأسيسأأها ال يأأادى المتأوفى همأأام محمأأد أحمأأد
عطية وأمد أعضائها بالعبوات الناسأفة واألمأوال الالزمأة ألغأ ار
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من بأين أعضأائها المتهمأين الثأانى والعشأرين  ،والثالأث والعشأرين  ،والتاسأع والعشأرين ،

والثالثأأين – بأأأمر اإلحالأأة االصأألى – وانأأه – اى المأأتهم – رصأأد مجموعأأة مأأن المنشأأات
والتجمعات الشرطية تمهيدا الستهدافها فضال عن مشاركته فى تنفيا عملية عدائية.

وأبأان تفصأأيال لأالك باعتناقأأه ذات االففأأار التففيريأة والعدائيأأة لجماعأة أجنأأاد مصأأر

وأن المتهم الحادى عشر – بأمر االحالة االصلى – دعاه فى نهاية عام  2013لالنضمام
لجماعة اجناد مصر وانه – اى المتهم – الت ى بالمتوفى  /همام محمد احمأد عطيأه الأاى

ضأأمه للتنبأأيم  ،وتالفيأأا للرصأأد االمنأأى يتخأأا اعضأأاء الجماعأأة اسأأماءا حركيأأة  ،ويتخأأا
هيكلهأأا التنبيمأأى صأأورة الخاليأأا العن وديأأة التأأى تعنأأل كأأل منهأأا بمعأأزل عأأن االخأأرى وان
الجماعه اتخات عدة م رات تنبيمية عرف منها م ار عبارة عن وجدة سكنية كائنة بمنط ة

أر

اللأأواء اسأأتئجرها – اى المأأتهم – بمبلأأل الأأف وخمسأأمائة جنيأأه تحصأأل عليأأه مأأن

ال يأأادى النتأأوفى سأأالف الأأاكر وانأأه االخيأأر اسأأتخدما ذلأأك الم أأر فأأى تصأأنيع العديأأد مأأن
العبوات الناسفة وانه نفاذا لتفليف سأالف الأاكر قأام برصأد التمركأز االمنأى ل أوات الشأرطة

أمام قسم شرطة الطالبية وكاا التمركز االمنى أمام إدارة النجدة بالحى الرابع بميدان النجدة

باكتوبر .

واضاف انه فى نهاية شهر ديسمبر لعام  2013شارك فى محاولة استهداف احدى

السأأيارات الشأأرطية المأأارة باحأأد الشأأوراع المجأأاورة لجامعأأة االزهأأر بمدينأأة نصأأر باسأأتخدام
عبأأوة مفرقعأأة  ،حيأأث اسأأت ل والمأأتهم  – 28بأأامر االحالأأة االصأألى – وال يأأادى المتأأوفى
احدى حافالت هيئأة الن أل العأام – وبحأوزتهم عبأوة مفرقعأة بأداخل كأيس بالسأتيكى يحأرزه

المتوفى – وتوجهوا صوب جامعة االزهر بمدينة نصر وبوصولهم إلى المكان المحدد توجأه
االخيران لوضع تلك العبوة وطلبا منه االنتبار على م ربه من المكأان وقامأا واخأر مجهأول
بوضأأعها فأأى احأأدى اللوحأأات االعالنيأأة المتواجأأدة بمحأأل الواقعأأة وع أأب ذلأأك قأأاموا جميعأأا

بتفجيرها حال مرور احدى حافالت هيئة الن ل العام المارة مأن ذلأت المكأان ممأا نجأم عنأه

حدوث اصابات بمست بلها .
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 – 10اقر المتهم  /عبد الرحمن عبد الجواد عبد المجيد عبد الجواد – بالتح ي ات بعالقته
االسأأرية بأأالمتهم بأأأمر االحالأأة االصأألى  /بأأالل إب أراهيم صأأبحى فرحأأات الأأاى هاتفأأه مأأن

محبسه بسجن طره وطلب منه الت ابل مع أخر بمحطة مترو انفاق الشأهداء واسأتالم مبلأل
عشرة أالف جنيه ونفاذا لالك استلم المبلل انف البيان وقأام بتسأليمه الخأر بمنطأة المنيأب

تنفياا لتفليفات المتهم سالف الاكر .

 -11اقر المتهم  /كريم خالد سيد احمد – بالتح ي ات  -باعتناقه اففا ار تففيرية وعدائيأة

ت أأوم علأأى تففيأأر الحأأاكم وشأأرعية الخأأروج عليأأه بأأدعوى عأأدم تطبي أأه الشأأريعة االسأأالمية
ووجأأوب قتأأال اف أراد ال أوات المسأألحة والشأأرطة واالعتأأداء علأأى منشأأأتها وانأأه مأأن خأأالل
تصفحه لشبكة المعلومات الدولية تعرف إلى المتهم  36والاح عر

عليه االنضأمام إلأى

تنبيم اجناد مصر ونفاذا لالك الت ى باالخير والمتهم الثانى حيث قاما بشرح منهة التنبيم

االرهابى انف البيان وانه يعتمد على العبوات الناسفة فى تنفيا العمليات العدائية ضد افأراد

الجيث والشرطة ومنشاتهما .

 -12اقأأر المأأتهم  /مأأدنى إب أراهيم ادم – بالتح ي أأات – باعتناقأأه اففأأا ار تففيريأأة وعدائيأأة

ت أأوم علأأى تففيأأر الحأأاكم وشأأرعية الخأأروج عليأأه بأأدعوى عأأدم تطبي أأة الشأأريعة االسأأالمية

ووجأأوب قتأأال ق أوات الشأأرطة والجأأيث واالعتأأداء علأأى منشأأاتهما وانأأه فأأى غضأأون شأأهر

سبتمبر عأام  2014الت أى والمأتهم  / 35اسأامه حبيأرل ثابأت وتعأرف خأالل الل أاء علأى
المأأتهم  / 34سأأعيد سأأعد الأأدين يوسأأف سأأيد وعرضأوا انشأأاء خليأأة ارهابيأأة تهأأدف لتنفيأأا
عمليأأات عدائيأأة ضأأد ق أوات الشأأرطة والجأأيث واتف أوا علأأى ش أراء ادوات خراطأأة لتصأأنيع

االسأألحة الناريأأة  ،واضأأاف أن المأأتهم  34تمكأأن مأأن تصأأنيع عشأأرة اسأألحة ناريأأة " فأأرد

خرطأأوش " وع أأب ذلأأك قأأام – اى المأأتهم  33والمتهمأأين سأأالفا الأأاكر برصأأد حأأانوت لبيأع
المشغوالت الاهبية مملوك الحد افراد الديانة المسأيحية تمهيأدا للسأطو عليأه  ،وانأه الت أى

والمتهم  35ب ائد التنبيم المتوفى واحد اعضاء التنبيم ويتخا اسأما حركيأا " سأيف" الأاى

اشترى منه سالحا ناريا بمبلل الف وخمسمائة جنيه الستخدامه فى تنفيا العمليات العدائية

للتنبيم .
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 – 13اقر المتهم  /سعيد سعد الدين يوسف السيد – التح ي ات – باعتناقه اففا ار تففيرية
وعدائية ت أوم علأى تففيأر الحأاكم وشأرعية الخأروج عليأه عأدم تطبي أه الشأريعة االسأالمية

ووجوب قتأال قأوات الشأرطة والجأيث واالعتأداء علأى منشأاتهما وانأه تعأرف علأى الممأتهم

 33من خالل المتهم  35ودار بينهم حوار حول انشاء خلية ارهابية تهدف لتنفيا عمليات
عدائية ضأد قأوات الشأرطة والجأيث واتف أوا علأى شأراء خراطأة اتصأنيع االسألحة الناريأة ،

واضاف انه والمتهمين سالفى الاكر رصأدوا حأانوت لبيأع المشأغوالت الاهبيأة مملأوك الحأد

افراد الديانة المسيحية تمهيدا للسطو عليه وسأرقته  ،وان المأتهم  33سألمه سأبع اسألحة
نارية محلية الصنع "افراد خرطوش الصالح ما بهم من عيوب وسألمه المأتهم  35مسأدس
صوت طالبا منه تعديل الماسورة الخاصة به لتتمكن مأن اسأت بال الأاخائر الحيأة واطالقهأا

إال انه لم يتمكن مأن اجأراء التعأديل المطلأوب  ،واضأاف أن المأتهم  33طلأب منأه تصأنيع
العديد من كواتم الصوت الستخدامها فى العمليات العدائية لتنبيم اجناد مصر .

ثانيا  :المعاينات التصورية :

 -1ادلى المتهم  20بتفاصيل اعترافه إثناء المعاينة التصأورية وقأام بتمثأل كيفيأة ارتفابأه
لوقأأائع التفجيأأر بمحأأيج دار ال ضأأاء العأأالى  ،محأأيج قسأأم الطالبي أة  ،محأأيج جامعأأة عأأين
شمس  ،محيج قصر ال بأه ،ممأر بهلأر محأيج سأينما رادوبأيس  ،محأيج مستشأفى الهأرم ،

محيج مجلس الوزراء .

 -2ادلأأى المتهمأأان  21،22بتفاصأأيل اعترافهمأأا إثنأأاء المعاينأأة التصأأورية وقامأأا بتمثيأأل
كيفية ارتفابهما لواقعة استهداف محيج سفارة الفونغو .

 -3ادلى المتهم  25بتفاصيل اعترافه إثناء المعاينة التصورية وقام بتمثيل كيفيأة ارتفابأه
لوقائع التفجير بمحيج دار ال ضأاء العأالى بتأاريا ، 2014/10/14محأيج جامعأة ال أاهرة

،محيج جامعة حلوان  ،محيج كلية طب اسنان ال صر العينى .
ثالثا  :العر

ال انونى :
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-1

بعر

المتهم  20عرضا قانونيا على الشاهد  212تعأرف عليأه وانأه ال أائم

-2

بعر

المتهمين  22،21عرضا قانونيا على الشأهود مأن  151حتأى 157

بزرع العبوة الناسفة بمحيج مجلس الوزراء .

تعرفوا عليهما واقروا انهما ال ائمان باستهداف محيج سفارة الفونغو واالعتداء علأى

قوات الشرطة المكلفة بتامينها .

رابعا  :العمليات العدائية التى ارتفبها التنبيم .
-1

واقعة تفجير دار ال ضاء العالى بتاريا : 2015/3/2

أ .ثبت بت ريرى الصفة التشريحية :

 )1أن وفأأاة المجنأأى عليأأه  /احمأأد سأأعيد فأأوزى تعأأزى إلأأى كسأأور مفتنأأه بعمأأوم ال بأأوة
وقاع الجمجمة وتهتك شديد بالسحايا والما  ،وانفجار بالرئه اليسرى مما ادى إلأى

نزيأأأل دمأأأوى غزيأأأر ،وان اصأأأابته حيويأأأة حديثأأأة مأأأن الشأأأبايا المعدنيأأأة المفتتأأأه

والمخترقة النحاء الجسم والناتجة عن موجة انفجارات اصابت الجسم .

 )2أن وفأأاة المجنأأى عليأأه  /محمأأد عأأادل احمأأد تعأأزى إلأأى كسأأور مفتتأأه بعبأأام ال بأأوة
وقاع الجمجمة والضألوع الصأدرية وتهتأك شأديد بالسأحايا والمأا  ،وتهتأك بانسأجة

اليسرى وال لب مما ادى إلى نزيل دموى غزير  ،وان اصاباته حيوية حديثة حدثت
من الشبايا المعدنية

 )3المفتته والمخترقة النحاء الجسم والناتجة عن موجة انفجارية اصابت الجسم .

ب .ثبت بالت ارير الطبية :

 )1اصابة الشاهد  133بشبايا معدنية بأالفتف االيمأن وباللسأان وبكسأر باسأنان الفأك
العلوح وبارتشاح دموى بالرئة .

 )2اصابة الشاهد  134بشبية بالفخا االيسر وكدمات متفرقة بالجسم .

 )3اصأأابة الشأأاهد  135بجأأرح باليأأد اليسأأرى وجروحمتفرقأأة بالجسأأم  ،وكدمأأة بأأالراس
وشبية بالفخا االيسر .

 )4اصابة الشاهد  136بشبية بالفخا االيمن .
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 )5اصابة الشاهد  137جابر بجرح بفروة الراس .

 )6اصابة الشاهد  138بجرح قطعأى بأالفوع االيسأر  ،وشأبايا بأالبهر وجأرح بالسأاعد
االيسر .

 )7اصابة الشاهد  139بكدمة وجرح بالراس وباشتباه ما بعد االرتجاج .

 )8اصابة الشاهد  140بشبايا متفرقة بالبهر  ،وبجرح بالفعب االيمن .
 )9اصابة الشاهد  141بكدمات متفرقة بالجسم .
ج  .ثبت بمعاينة النيابة :

أن االنفجار وقع بشارع  26يوليو أمام باب محكمة الأن

بمبنأى دار ال ضأاء العأالى

من عبوة زرعأت بأين عمأودين مثبتأين بنهايأة السأور الحديأدى المواجأه للمبنأى بناحيأة

باب محكمأة الأن

 ،ونجأم عنأه تخريأب بالسأور وبالعأامودين المثبتأين بأه تلركأا أثأا ار

لشبايا على احداهما وتلفيات بالسيارات المتوقفة أمام السأور ارقأام س ف د  ، 974أ
د ج  ، 4961ن أ  ، 4358ونافاة مبنى دار ال ضاء العالى المطلة على الشارع .
د  .ثبت بت رير اإلدارة العامة لتح يق االدلة الجنائية :

وقوع الحادث نتيجة انفجار عبوة مفرقعة مشكلة محليا معدنية تحوى عبوتها االساسأية

مخلو مفرقع يتفون اساسا من مادة نترات االمونيوم – احد اصناف المخاليج المفرقعة
المدرجة بالبند ( )79من قرار وزير الداخلية رقم ( )2225لسنة  2007بشأن المأواد

التى تعتبر فى حكم

المفرقعات – وكمية من المسامير والصواميل المعدنيأة التأى تعمأل كشأبايا معدنيأة مأن
شانها احداث اصابات وتلفيات بحيز االنفجار  ،وان العبوة ثبتت بعامود حديأدى مواجأة

لأأأأدرج دار ال ضأأأأاء العأأأأالى – بت أأأأاطع شأأأأارعى  26يوليأأأأو ورمسأأأأيس – باسأأأأتخدام
المغنأأأاطيس  ،وتأأأم تفجيرهأأأا كهربائيأأأا عأأأن بعأأأد باسأأأتخدام هأأأاتف محمأأأول ممأأأا احأأأدث

اصابات ب وات الشرطة والمواطنين وتهشم احد نوافا مبنى دار ال ضأاء العأالى وتلفيأات
بالسور الحديأدى المواجأد لأه  ،وبالسأيارات ارقأام س ف د ، 974أ د ج  ، 4961ن أ

 4358المتوف ة أمام المبنى .
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ه  .ثبأأت مأأن مشأأاهدة النيابأأة لفأأاميرات المراقبأأة بأأدار ال ضأأاء العأأالى قيأأام المأأتهم –

األول بارتفاب الواقعة على النحو الوارد باقراره بتح ي ات النيابة.

 .2واقعة تفجير محيج قسم شرطة الطالبية :

أ .ثبت بت رير الصفة التشريحية :

أن وفأأاة المجنأأى عليأأه  /ضأأياء فتحأأى فتأأوح تعأأزى لالثأأار االصأأابية االنفجاريأأة
بعمأأوم جسأأده ذات الطبيعأأة الحرقيأأة واالنفجاريأأة الحديثأأة والتأأى نتيج أة انفجأأار

عبأأوة ناسأأفة معدنيأأة معبأأاه بأأالمواد المتفجأأرة والباروديأأة  ،ومأأا نأأتة عنهأأا مأأن

حدوث بتر كامل لليدين اليمنى واليسرى وحدوث تهتفات شديدة بالفبأد واالمعأاء
بنوعيها ونزيل دموى اصابى شديد بتجويل البطن وحدوث نزيل دموى اصابى
غزير اسفل السحايا واعلى انسجة الما مما ادى إلى حدوث ضأغج شأديد علأى
المراكز الحيوية بالما وتوقفها عن العمل وحدوث هبو حاد بالأدورتين الدمويأة

والتنفسية وتوفل لجميع المراكز الحيوية بالجسم .

ب .ثبت بالت ارير الطبية :
-1

اصأأابة الشأأاهد  145بجأأرح متهتأأك باليأأد اليمنأأى ووجأأود جسأأم غريأأب

-2

اصابة الشاهد  146بجرح بمنتصف الصدر وتم اسأتخراج مأن الصأدر

-3

اصابة الشاهد  147بجرح دائأرى متهتأك بالصأدر مأن الناحيأة اليمنأى

-4

اصأأابة الشأأاهد  148يثبأأت اصأأابته بادعأأاء انفجأأار مأأع دخأأول جسأأم

باليد اليمنى

وجروح سطحية بال دم اليسرى والاراع االيسر .

ووجود جسم غريب بالجانب االيمن من الصدر نافا .

غريأأب بالسأأاعد االيسأأر والسأأاق اليسأأرى مأأع وجأأود جأأروح سأأطحية وتجمأأع
دموى بسيج بالساعد االيسر تحت الجرح .
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ج  .ثبت بمعاينة النيابة العامة :

أن مكأأان الواقعأأة ي أأع أمأأام احأأدى اللوحأأات االعالنيأأة الواقعأأة مأأا بأأين مخأأرج
محطة وقود توتال والضلع الشرقى ل سم شأرطة الطالبيأة الواقعأة بشأارع االهأرام

الرئيسى فى االتجاه ال ادم من ميدان الجيزة .

د  .ثبت بت رير اإلدارة العامة لتح يق االدله الجنائية :

أن الحأأادث وقأأع نتيجأأة انفجأأار عبأأوة مفرقعأأة جأأرى تشأأكيلها محليأأا مأأن حاويأأة

معدنية تحتوى عبوتها االساسية على كميأة مأن مخلأو

مفرقأع يتفأون اساسأا

من مادة نترات االمونيوم " احد اصناف المخاليج المفرقعة المدرجة ب أرار السأيد

وزيأأر الداخليأأة رقأأم  2225لسأأنة  2007بشأأان الم أواد التأأي تعتبأأر فأأي حكأأم

المفرقعات

بالبند " "79عثر أمام محطة وقود "توتال" علأي مسأافة حأوالي اثنأي عشأر متأ ار

من قسم شرطة الطالبية.

-5

ثبأأت بمشأأاهدة النيابأأة لمحتأأوح كأأاميرات المراقبأأة بمحأأيج قسأأم شأأرطة

الطالبيأأة انأأه بتأأاريا  2015/1/6قيأأام أربعأأة أشأأخاو بأأزرع عبأأوة ناسأأفة
إحدح السيارات المتوقفة أمأام محطأة وقأود توتأال بجأوار ديأوان قسأم شأرطة

الطالبية وذلك وف ا للتصوير الوارد بإقرار المتهم األول بالتح ي ات.
 -3واقعة استهداف م ر سفارة الفونغو

أ .ثبت من ت رير الصفة التشريحية:

أن إصابات المجني عليه ايمن سيد سالم بمنط ة البطن والطرف العلوح االيسر
إصابتان ناريتان حيويتين حدثتا من عيأارين كالهمأا يحمأل م أاوفا مفأردا أطلأق

من سالح معد إلطالق هاا النوع من األعيرة وان مسافة اإلطالق جاوزت المدح

ال ريأأب وهأأو مأأا ي أأدر  3-2أمثأأال طأأول ماسأأورة السأأالح وتعأأزح الوفأأاة إلأأي
اإلصابة الواقعة بمنط ة البطن لمأا نأتة عنأه مأن قطأوع وتهتأك باألمعأاء والفبأد
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والنزيل المصاحب وما نأتة عنأه مأن مضأاعفات وتسأمم بالأدم وصأدمة نزيفيأة

غير مرتجعة.

ب -ثبت بأالت رير الطبأي إصأابة الشأاهد المائأة والخمسأين بطلأق نأارح بالأاراع
األيسر.

ب .ثبت بت رير اإلدارة العامة لتح يق األدلة الجنائية :
وجود عدد خمسة أثار إلطالق أعيرة نارية علي كشأك الحراسأة لسأفارة الفونغأو
والشجرة المجاورة له حدثت نتيجة إختراق ومأرور أجسأام صألبة سأريعة الحركأة
"م اوفات نارية" اتخدت مسار من خارج الفشك مأن األمأام ومأن الجهأة اليمنأي

بإتجاه أماكن حدوثها  ،والعثور علي عدد سبعة فوارغ خاصة بالطل ات

الناريأأة عيأأأار  9مأأأم وان أثأأأار الأأأدماء المعثأأور عليهأأأا بمكأأأان الحأأأادث خاصأأأة
بالمجند  /ايمن سيد سالم.

 -4واقعة تفجير محيج قسم شرطة عين شمس

أ .ثبت بت رير الصفة التشريحية:

أن إصابات المجني عليه  /مصطفي أحمد فأؤاد شأميس إصأابات حيويأة حديثأة
ذات طبيعة إنفجارية وارتشاقية حأدثت نتيجأة إنفجأار قنبلأة وارتشأاق محتوياتهأا

بالجثمان وتعزح الوفأاة إلأي اختأراق الجسأم المعأدني للجمجمأة ومأا أحدثتأه مأن
كسور بالجمجمة وتهتك ونزيل بالما وتوفل المراكز الحيوية بالما عن العمل
وان الفريأأأات المعدنيأأأة المعثأأأور عليهأأأا بمعرفأأأة النيابأأأة العامأأأة مماثلأأأة لأأأنفس

األجسام الفروية المستخرجة من الجثمان.
ب .ثبت بالت ارير الطبية:

 .1إصابة الشاهد  160بالفخا االيسر .

 .2إصابة الشاهد  161بالصدر والبطن والفخا االيسر.
 .3إصابة الشاهد  165بالفخا االيسر.

 .4إصابة الشاهد  166بالفخا االيسر والصدر.
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 .5إصابة الشاهد  167بالرقبة والاراع األيمن واأليسر.

ج  .ثبت بت رير اإلدارة العامة لتح يق األدلة الجنائية:

أن الحادث وقع نتيجة إنفجار عبوة مفرقعأة جأرح تشأكيلها محليأا مأن البالسأتيك
والتأأأي تأأأأم وضأأأأعها بإحأأأأدح الفتأأأأل الخرسأأأأانية والمثبأأأأت بهأأأأا ماسأأأأورة حديديأأأأة
والمستخدمة لغلق مدخل شارع قسم عين شمس من ناحية شارع جسر السويس

وتحتوح عبوتها األساسية علي كية مأن مخلأو مفرقأع يتفأون أساسأا مأن مأادة
نترات االمونيوم والمدرج بالبند رقم  79من قرار وزير الداخلية رقم  2225لسنة

 2007بشان المواد المفرقعة باإلضافة إلي كميأة مأن البلأي المعأدني المسأتخدم
كشأأبايا ألحأأداث تلفيأأات وإصأأابات بحيأأز االنفجأأار  ،والتأأي يأأتم تفجيرهأأا كهربيأأا

باستخدام هاتف محمول.

 -5واقعة تفجير محيج دار ال ضاء العالي بتاريا 2014/10/14

أ .ثبت بالت ارير الطبية:

 .1إصأأأابة الشأأأاهد  169بجأأأرح قطعأأأي أسأأأفل الوجأأأه مأأأن الناحيأأأة اليسأأأرى

واستخراج جسم غريب منه.

 .2إصأأأابة الشأأأاهد  170بجأأأرح قطعأأأي خلأأأف الفتأأأف األيسأأأر والفخأأأا األيسأأأر
وبال صبة اليسرح واستخراج أجسام غربية منهم.

 .3إصابة الشاهد  171بكدمات بالفخا األيمن.
 .4إصابة الشاهد  172بجرح شبه نافا بالصدر من الجهة اليمني للصدر وارتشاح

دموح للرئة اليمني.

 -5إصابة الشاهد  173بجرح شبه نافا بالبطن واستخراج جسم غريب منه وجرح بأصأبع
ال دم اليمنى.
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 -6إصأأابة الشأأاهد  174بجأأرح نافأأا بالفخأأا األيمأأن واسأأتخراج جسأأم غريأأب منأأه وجأأرح
بالفخا األيسر.
 -7إصابة الشاهد  177بجرح نافا بالبطن وتهتك باألمعاء واستخراج جسم غريب منه.
 -8إصابة الشاهد  178بكسر باليد اليسرى وكسأر بكاحأل ال أدم اليسأرى واسأتخراج جسأم
معدنى منهما وجرح بالساعد األيمن والوجه .
ب -ثبت بمعاينة النيابة العامة :
ان مكأأان حأأدوث الواقعأأة بشأأارع رمسأأيس أمأأام الع أأار رقأأم  59وجأأود حفأأرة اسأأفل السأأور
الحديأأدى الخأأاو بالشأأارع واتالفأأه  ،ووقأأوع تلفيأأات بالسأأيارة رقأأم "ب ‘ب  "329وتلفيأأات
بواجهة حوانيت مركز االسعاف للنبارات الطبية وكانون كلر وبان اميركان .
ج – ثبت بت رير اإلدارة العامة لتح يق االدلة الجنائية :
ان االنفجار الواقع بتاريا  2014/10/14بمحأيج ميأدان اإلسأعاف بشأارع رمسأيس دائأرة
قسأأم شأأرطة األزبكيأأة وقأأع نتيجأأة انفجأأار عبأأوة ناسأأفة مشأأكلة محليأأا مأأن حاويأأة معدنيأأة
تحتوى عبوتها األساسية على حوالى ألف جرام من مخلو مفرقع يتفأون أساسأا مأن مأادة
نت أرات االمونيأأوم وكميأأة مأأن المسأأامير و الص أواميل المعدنيأأة والتأأى يأأتم تفجيرهأأا كهربيأأا
باسأأتخدام هأأاتف محمأأول " تفجيأأر عأأن بعأأد " نأأتة عنأأه إصأأابة بعأ

المأواطنين وتلفيأأات

بالسيارة رقم ( ب ع ب . )329
 -6واقعة تنجير محيط جامعة القاهر
أ – ثبت بالت ارير الطبية :
 -1إصابة الشاهد  179بشبايا بإنحاء متفرقة بالجسد
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 -2إصأأابة الشأأاهد  180جأأروح بالفاحأأل األيسأأر ودخأأول أجسأأام غريبأأة بإنحأأاء متفرقأأة
بالجسد.
 -3إصابة الشاهد  181بجسم غريب فى الركبة .
 -4إصأأابة الشأأاهد  182بكسأأر بأصأأبع يأأده الثأأانى ودخأأول جسأأيم غريبأأة بأأه وكسأأر فأأى
الع لة األخيرة ألصبعه األصغر .
 -4إصابة الشاهد  183بكدمة بالفتف األيسر
 -5إصابة الشاهد  184بشرخ بال صبة اليسرى ودخول اجسام غريبة بالساقين.
 -6إصابة الشاهد  185بشبايا بالساق اليمنى
 -7إصابة الشاهد  186بجسم غريب نافا بالبطن .
 -8إصأابة الشأاهد  187بجأأرح قطعأى اسأأفل الفأك مأأن الجهتأين اليسأأرى واليمنأى ودخأأول
اجسام غريبة بأاالنف واالذن وحأدوث جأروح باسأفل الفأك مأن الجهأة اليسأرى فتحأة دخأول
وخروج ودخول اجسام غريبة بال دم اليمنى واليسرى .
ب -ثبت بمعاينة النيابة العامة :
 -1تهشم جزئى ببلدورات الرصيف – الدعائم الخرسانية – الخاو بالضلع الجنوبى لغرفة
التحكم فى الغاز آنفة البيان وف د بجزء منه بعمق ما ي رب من  10سم واعوجاج بالسأياج
الحديدى المحيج بها من ذات الجهة الجنوبية .
 -2وجود آثار ارتطامات أجسام صلبة بالجزء السأفلى مأن إحأدى األشأجار نجأم عنهأا ف أد
أجزاء من قشرتها الخارجية .
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 -3وجود آثار لزجاج غامق اللون متناثر بجوار سيارة دايو النوس الرقيمأة – أج 6196
– مصر رصاصى اللون متواجدة جنوب غرب مركأز االنفجأار وعلأى بعأد متأرين منأه بأاات
االتجاه وتهشم زجاج بابيها االماميو الخلفى من الجهة اليمنى .
 -4وجود آثأار لأدماء وخاليأا متجلطأة بنهأر الطريأق علأى بعأد مأا ي أرب مأن عشأرة امتأار
جنوب غرب مركز االنفجأار وتحديأدا بنهأر الطريأق ال أادم مأن ميأدان الجيأزة والمتوجأه إلأى
كلية الفنون الجميلة .
 -5وجود آثار لزجاج مهشم على بعد ما ي رب مأن خمسأة عشأر متأ ار جنأوب شأرق مركأز
االنفجار .
ج – ثبت بت رير اإلدارة العامة لتح يق االدلة الجنائية :
 -1الحأأادث وقأأع نتيجأأة انفجأأار عبأأوة مفرقعأأة جأأرى تشأأكيلها محليأأا مأأن حاويأأة معدنيأأة
وضعت اعلى الرصيف مالص ة لمحطة تاون غأاز الم ابأل لغرفتأى التمركأز االمنأى لجامعأة
ال أأاهرة وتحتأأوى العبأأوة االساسأأية علأأى حأوالى واحأأد كيلأأو جأرام مأأن مخلأأو مفرقأأع يتفأأون
اساسا من مادة نترات االمونيوم وهو احد أصأناف المخأاليج المفرقعأة المدرجأة ب أرار وزيأر
الداخلية " رقأم  2225لسأنه  " 2007بشأأن المأواد المفرقعأة والمأاد التأى تعتبأر فأى حكأم
المفرقعات " بالبند رقم  79باالضافة إلى كمية من الصأواميل المعدنيأة التأى تعمأل كشأطايا
معدنية مأن شأأنها احأداث اصأابات وتلفيأات بحيأز االنفجأار  ،والتأى يأتم تفجيرهأا عأن بعأد
باستخدام هاتف محمول  ،نتة عنه اصابات من الضبا والمجندين والمدنيين .
 -7واقعة تنجير محيط جامعة حلوان
أ -ثبت باالطالع على الت ارير الطبية :
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 -1إصأأابة الشأأاهد  188بكسأأر بعبمأأة الشأأبية اليسأأرى ووجأأود اجسأأام غريبأأة بالسأأاق
اليسرى وجروح متفرقة بالساق اليسرى وأجسام غريبة بالفخا االيسر .
 -2إصابة الشأاهد  189بجسأم غريأب واشأتباه كسأر فأى العمأود الف أرى والطأرف السأفلى
االيسر.
 -3إصابة الشاهد  190بجسم غريب فى الوجه وكسر مفتوح بعبمة السابق اليسرى .
 -4إصابة الشاهد  191بأجسم غريبة بالصدر والبطن والساقين وداخل البطن.
 -5إصأأابة الشأأاهد  192عبأأارة عأأن جسأأم غريأأب فأأى السأأابق اليمنأأى والوجأأه وال أرأس
والصدر.
ب – ثبت من ت رير اإلدارة العامة لتح يق االدلة الجنائية :
 -1ان الحأأادث قأأع نتيجأأة انفجأأار عبأأوة مفرقعأأة جأأرى تشأأكيلها محليأأا تحتأأوى عبوتهأأا
األساسأأية علأأى مخلأأو مفرقأأع مكأأون مأأن مأأادة نتأرات االمونيأأوم باالضأأافة إلأأى كميأأة مأأن
المسأأامير والصأأواميل المعدنيأأة التأأى تعمأأل كشأأبايا معدنيأأة مأأن شأأأنها أحأأداث إصأأابات
وتلفيات بحيز االنفجار وتم تفجيرها كهربائيا باستخدام هاتف محمأول وان المأادة المفرقعأة
مأأن الم أواد المنصأأوو عليهأأا بالبنأأد رقأأم  79مأأن ق أرار وزيأأر الداخليأأة رقأأم  2225لسأأنه
 2007بشأن المواد التى تعتبر فى حكم المفرقعات .
 -8واقعة تنجير مكحيط لية طب أسنان القصر العينى :
أ – ثبت بت رير اإلدارة العامة لتح يق االدلة الجنائية :
ان االنفجار ناتة عن عبوة مفرقعة جرى تشكيلها محليا من حوامل خشب تم تثبيأت مفجأر
كهربأأائى محلأأى الصأأنع ب اعأأدتها وبأأداخلها كميأأة مأأن المسأأامير والص أواميل والتأأى تعمأأل
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كشأأبايا بحيأأز االنفجأأار ومعبأأأة بخلأأيج مأأن مأأادة نت أرات االمونيأأوم وبأأودرة االلمونيأأوم وتأأم
تفجيرها كهربائيا عن بعد باستخدام هاتف محمول والتأى تعتبأر مأن احأد اصأناف المخأاليج
المفرقعأأة والمنصأأوو عليهأأا بالبنأأد رقأأم  79مأأن ق أرار وزيأأر الداخليأأه رقأأم  2225لسأأنه
. 2007
 -10واقعة تنجير محيط جامعة عين شمس
أ – ثبت بالت ارير الطبية :

 -1إصابة الشاهد  195ببتر بجزء من أصبع اإلبهام باليد اليمنى مع بتر بالع لأة األخيأرة

من

أصبع السبابة وكسر بالع لأة األخيأرة والوسأطى بإصأبع الوسأطى مأع جأرح متهتأك بأالبفر

والجلأأد وكسأأر بالع لأأة األخيأأرة والوسأأطى باصأأبع الخنصأأر مأأع جأأرح متهتأأك بالجلأأد ووجأأود

جسم غريب بالسائل الزجاجى بالعين اليسرى .

 -2إصابة الشاهد  196بجسم معدنى بالجانب الداخلى بالفخا األيسر حوالى  20سم إلى

الركبة بجانب وجود خدوش بالجانب الداخلى للفخا األيمن ت ريبا فى نفس المستوى نتيجة

حادث انفجار .

 -3إصابة الشاهد  197بشطية بالجانب األيمن .
ب -ثبت بمعاينة النيابة العامة :
 -1وقوع الحادث بشارع الخليفة المأمون بجوار سور مستشفى جامعأة عأين شأمس علأى
بعد عشرين متر من الباب الرئيسى للمستشفى .

 -2وجود حفرة قطرها  40×60سم وث وب متعددة بالسأور الحديأدى الخأاو بالمستشأفى
وتلفيات باالرصفة وتم العثور على عدد من المسامير والصواميل بمكان االنفجار.
ج – ثبت بت رير اإلدارة العامة تح يق االدلة الجنائية :
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 -1ان االنفجأأار الواقأأع بتأأاريا  2014/12/4بج أوار السأأور الغربأأى الخأأارجى لمستشأأفى
عين شمس التخصصى دائرة قسم شرطة الوايلى وقأع نتيجأة انفجأار عبأوة مفرقعأة مشأكلة

محليا مأن حاويأة معدنيأة تحتأوى عبوتهأا االساسأية علأى كميأة مأن مخلأو مفرقأع يتفأون
اساسا من مادة نترات االمونيوم والمدرجة بالجدول المفرقعات بالبند رقم  79من قرار وزير

الداخلية رقم  2225لسنه  ، 2007وكمية من المسامير والصواميل المعدنية والتأى تعمأل
كشأأبايا بحيأأز االنفجأأار وتأأم وضأأعها بأأداخل حاويأأة خشأأبية وتأأم تثبيأأت الحاويأأة المعدنيأأة

بالحاوية الخشبية بطب ة من االسمنت على شكل علبة بأنفس األبعأاد بأدون غطأاء مث وبأة

من احد جوانبها من أسفل ث ب دائرى قطره حوالى  10مأم ويأتم تفجيرهأا كهربيأا باسأتخدام
هاتف محمول " تفجير عن بعد "

 -11واقعة تنجير محيط قصرالقبة :
أ – ثبت بالت رير الطبية :
 -1إصابة الشاهد  198بكدمات وسحجات متعددة بالجسم وما بعد االرتجاج .
 -2إصأأابة الشأأاهد  199بجأأرح نافأأا مأأن الناحيأأة اليمنأأى للصأأدر أدى إلأأى وجأأود ه أواء
بالغشاء البللورى وجرح متهتك بالفخا االيمن وتم عمل بتر فوق الركبة بالساق اليمنى .

ب -ثبت بمعاينة النيابة العامة:
 -1وقوع الحادث أمام الباب الرئيسى ل صر ال بة وعلى بعد خمسة عشر متر منها.
 -2وجود دماء كثيرة وتلفيات بالفراسى خشبية واالشجار واالرصفة المتواجدة فى محيطه.
ج – ثبت بت رير اإلدارة العامة لتح يق االدلة الجنائية :
ان االنفجأأار الواقأأع بتأأاريا  2015/1/22بمحأأيج ميأأدان قصأأر ال بأأة دائأأرة قسأأم شأأرطة
حدائق ال بة وقع نتيجة انفجار عبأوة ناسأفة مشأكلة محليأا مأن حاويأة معدنيأة تأم وضأعها

أسفل شجرة على مسأافة خمسأة امتأار مأن تمركأز الخدمأة االمنيأة علأى الرصأيف الخأاو

بحدي ة قصر ال بة تحتوى عبوتها االساسية على حوالى واحد كيلو جرام من مخلو مفرقع
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يتفون اساسا مأن نتأرات االمونيأوم والمدرجأة بالجأدول المفرقعأات بالبنأد رقأم  79مأن قأرار
وزيأأر الداخليأأة رقأأم  2225لسأأنه  ، 2007وكميأأة مأأن المسأأامير التأأى تعمأأل كشأأبايا مأأن
شأنها احداث اصابات وتلفيات بحيأز االنفجأار والتأى يأتم تفجيرهأا كهربيأا باسأتخدام هأاتف

محمول " تفجير عن بعد " ونتة عنه اصابة بع

االصابات من قوات الشرطة .

 -12واقعة تنجير محيط ممر بهلر:
ثبت بمعاينة النيابة العامة :
حأدوث االقعأأة بممأأر بهلأأر متفأأرع مأأن شأأارع طلعأت حأأرب دائأأرة قسأأم شأأرطة عابأأدين وجأأود

حفرة بعمق  20سم اسفل عمود الع ار رقأم  3ممأر بهلأر وتهأث الرخأام الأاى كأان يكسأو
ذلك العمود وتلفيات عبارة عن تهشم الزجاج الخارجى الخاو بحانوت لمبأروزو للمالبأس
وشأأركة برففأأت للسأأياحة وتهشأأم ال أواح زجاجيأأة داخأأل شأأركة العمأأار لالنشأأاء وشأأركة قنأأا

لصناعة الورق.

ثبت بت رير اإلدارة العامة لتح يق االدلة الجنائية :
أن االنفجار الواقع بتأاريا  2015/2/3بجأوار عمأود خرسأانى وكابينأة كهربأاء أمأام محأل

لمبأأرزو وعلأأى مسأأافة 2.5م منأأه والفأأائن بت أأاطع شأأارعى شأأيلدجيان وبهلأأر وقأأع نتيجأأة

انفجار عبوة مفرقعة مشكلة محليا من حاوية معدنية تحتوى عبوتهأا االساسأية علأى كميأة

من مخلو مفرقأع يتفأون اساسأا مأن مأادة نتأرات االمونيأوم والمدرجأة بالجأدول المفرقعأات

بالبند رقم  79وكمية من البلى المعدنى والتأى تعمأل كشأبايا بحيأز االنفجأار ويأتم تفجيرهأا
كهربيا باستخدام هاتف محمول " تفجير عن بعد " .

 -13واقعة زرع عبو نسا ة بمحيط سينما رادوبيس :
ثبت بت رير اإلدارة العامة لتح يق االدلة الجنائية :
ان العبوة المضبوطة عبارة عن عبوة مفرقعة محلية التشكيل تم تشكيلها من حاوية معدنية

مسأأتطيلة الم طأأع وتأأم تعبنتهأأا بمخلأأو مفرقأأع يتفأأون أساسأأا مأأن مأأادتى نتأرات االمونيأأوم
وبأأودرة االمونيأأوم مأأن الم أواد المنصأأوو عليهأأا ب أرار وزيأأر الداخليأأة رقأأم  2225لسأأنه
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 2007بشأأان الم أواد التأأى تعتبأأر فأأى حكأأم المفرقعأأات بالبنأأد  79باالضأأافة إلأأى اسأأتخدام
مفجر محلى الصأنع يحتأوى علأى مأادة ثالثأى بيروكسأيد االسأتيون ( ) TATPمأن المأواد
المنصأأوو عليهأأا بأأاات ال أرار بالبنأأد  10ومأأادة بأأودرة االلومنيأأوم ومخلأأو العأأاب ناريأأة

يتفون اساسا من كلورات البوتاسيوم ويعد من المواد المنصوو عليهأا بأاات ال أرار بالبنأد

 77كما انه يعتبر احد اصناف مفرقعات الفلورات المنصوو عليها باات ال رار بالبند رقأم
 69وتفجيرها عن بعد باستخدام هاتف محمول .
 -14واقعة زرع عبو ناسنة بمحيط مجلس الوزراء
ثبت بت رير اإلدارة العامة لتح يق االدلة الجنائية :

ان العبوة المضبوطة بمحيج الوزراء عبوة خشأبية محاطأة بسألك معأدنى واسأمنت وتحتأوى
علأأى خلأأأيج مأأأن مأأأادة بأأأرادة االلومنيأأأوم ونتأأرات االمونيأأأوم والفبريأأأت وهأأأى مأأأن المخأأأاليج

المفرقعأأة المنصأأوو عليهأأا ب أرار السأأيد وزيأأر الداخليأأة رقأأم  2225لسأأنه  2007بشأأأن

المواد التى تعتبر فى حكم المفرقعات .

خامسا  :ثبت بت ارير اإلدارة العامة لتح يق االدلة الجنائية :
 -1تشابه العبوات االتى بيانها من حيث المادة المستخدمة واسلوب التشغيل .
أ – العبوات الثالث المستخدمة فى تفجيزات جامعة ال اهرة .
ب -العبوة التى اكتشفت بجوار مسجد مصطفى محمود بالمهندسين .
ج – العبوة المستخدمة فى حادث تفجير بسيارة ملك الن يب  /أحمد عزت الصواف مأن
قوة إدارة مرور الجيزة بميدان الحصرى – مدينة السادس من أكتوبر .
د .العبوتان المستخدمتان فى تفجيرات محيج قصر االتحادية.
هأ .العبوتان المستخدمتان فى تفجيرات بمحيج وزراة الخارجية.
و .العبوة المستخدمة فى تفجير محيج كلية طب اسنان ال صر العينى.
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ز .العبوة المستخدمة فى تفجير محيج دار ال ضاء العالى بتاريا .2014/10/14
ح .العبوة المستخدمة فى تفجير محيج قسم شرطة عين شمس.
 .العبوتان المستخدمتان فى تفجيرات محيج ممر بهلر وقصر ال بة.
 – 2ان مضبوطات المتهم إسالم شعبان شحاته عبارة عن:
( أ ) جهأأاز لأأوحى ماركأأة  :INNJOOيحتأأوى علأأى ملفأأات نصأأية كتأأب البأأو الحسأأن
النأأدوى مأأن حواديأأت المجاهأأدين العأأرب فأأى افغانسأأتان /معأأارك البوابأأة الصأأخرية ،الحماقأأة
الفبرى أو حرب المعيز ،جرديأز تسأاقج المأدن وسأ و النبأام خيانأة علأى الطريأق مشأروع
طاجيسأأتان ،فأأتح خوسأأت ،المطأأار  90المحاولأأة الجهاديأأة إلحيأأاء الخالفأأة – صأأليب فأأى
سماء قندهار.
(ب) قارئ ذاكرة مثبت بداخله شأريحة ذاكأرة  microتحتأوى علأى ملفأات نصأية وثي أة
توثيق الجهاد فى مصر والعالم هاه هى الديم راطية فهل انتم منتهأون – هأاا بيأان للنأاس
اإلرهاب من اإلسالم ومن انفر ذلك ف د كفر – نبرية اإلسالم السياسى – نبرات فأى كتأاب
هللا – نبأأأام ال ضأأأاء فأأأى الشأأأريعة اإلسأأأالمية – نأأأدا إلأأأى المسأأألمين – مالمأأأح المشأأأروع
اإلسالمى – مالمح التربية الجهادية فى السنة النبوية – مالحبات حول التجربة الجهاديأة
فى سوريا – مشارع األشواق إلى مصارع العشأاق – مأاذا يعطأى اإلسأالم للبشأرية – كيأف
ت اتل وحدك الوسائل واألففار الم ترحة – كيف تصبح م اتل – كشف الزخرف والبهتان فى
فتأأوى علمأأاء السأألطان  -ملأأة إب أراهيم ودعأأوة األنبيأأاء المرسأألين – فأأن الحأأرب – غأأزوة
مانهأأاتن لحبأأة بلحبأأة –  39وسأأيلة لخدمأأة الجهأأاد والمشأأاركة فيأأه – دعأأوة الم اومأأة
اإلسالمية العالمية – ايمن البواهرى منها  /أعزاز راية اإلسالم ،البديل هو الدعوة للجهاد،
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الفتأأأاب األسأأأود فأأأى قصأأأة تعزيأأأب المسأأألمين فأأأى عهأأأد مبأأأارك ،الأأأوالء والبأأأراء – أسأأأرارك
االلفترونية – أمأن المعلومأات – تعلأم الهأاكرز – حأاف ملفأات التجسأس – عبأد هللا عأزام
منهأأا /اتحأأاف العبأأاد بف أ

الجهأأاد ،إعأأالن الجهأأاد ،اإلس أالم ومسأأت بل البشأأرية ،األسأأئلة

واألجوبة الجهادية  ،التربية الجهادية والبناء جهاد ال إرهاب جهأاد شأعب مسألم ،أن الحكأم
إال هلل ،الجهأأاد بأأين كابأأل وبيأأت الم أأدس ،فأأى خضأأم المعركأأة – محمأأد قطأأب منهأأا /حأأول
تطبيأأق الشأأريعة ،العلمأأانيون واإلسأأالم ،التطأأور والثبأأات فأأى حيأأاة البشأأرية ،شأأبهات حأأول
اإلسالم ،كيف ندعو الناس ،اإلنسان بين المادة واإلسالم ،كيف نفتب التاريا اإلسأالمى –
كتأأب دينيأأة وتأأم طباعأأة أج أزاء مأأن بعضأأها وارفأأق بأأالت رير وملفأأات صأأوتية (أبأأو مصأأعب
السورى منهأا إدارة وتنبأيم حأرب العصأابات ،اسأس وم ومأات التنبأيم ،الجهأاد هأو الحأل،
النبأأام العأأالمى الجديأأد ،جلسأأة مأأع شأأباب الجزيأأرة فأأى كأأابول ،جلسأأة مأأع شأأباب الأأيمن،
جأأأودالت فأأأى تأأأاريا الحركأأأة اإلسأأأالمية ،حأأأرب المستضأأأعفين ،دروس فأأأى نبريأأأة حأأأرب
العصأأأابات ،دعأأأوة الم اومأأأة اإلسأأأالمية ،دور المأأأنهة فأأأى التنبأأأيم ،ضأأأوابج التحأأأدث مأأأع
العلماء ،قراءة فى بيان الم اومة ،قراءة فى كتاب التجربة السورية.
(ج) كمبيأوتر محمأول ماركأة  : Samsungبفحصأه تبأين احتوائأه علأى ملفأات نصأأية
عأأن برنأأامة صأأناعة اإلرهأأاب /تعريأأل األمأأن وأهميتأأه ومشأأروعيته فأأى اإلسأأالم ،المابأأدئ
العامة لألمن ال ومى كيفية االختراق ،كيفية تجنيد األفراد فى التنبيم ،أمين المنش ت العمل
عليهأأا ،أمأأن االجتماعأأات والمأأؤتمرات ،أمأأن اإليصأأاالت ،أمأأن األم أوال وأمأأن ش أراء السأأالح
ون لأأه،امن المراقبأأة ،التفتأأيث السأأرح ،االسأأتدراج ،التح يأأق واالسأأتجواب ،أمأأن العمليأأات
الخاصة والتخطيج لها ،التحرى وجمع المعلومات ،ث افة الحرب ،حأرب العصأابات ،المرحلأة
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األولى من الحرب ،معسكر البتار /األسلحة الخفيفة – إدارة التوحث – الوالء والبراء أيمأن
البواهرى – إدارة وتنبيم حرب العصابات – إضاءات على أمن صأ ور التنبيمأات – تعهأد
اجنأأاد مصأأر – خطأأة العمأأل الحركأأة فأأى مصأأر – مأأاكرات الطليعأأة المجاهأأدة فأأى سأأوريا –
أجناد مصر /الئحة إدارة الم رات – ت رير مفصل حأول عمليأة زرع عبأوة فأى أحأد األمأاكن
وملفات صوتية عن حل ات صناعة اإلرهاب – الجهاد والففر بالطاغوت.
 – 3ان جهاز الفمبيوتر المحمول المضبو حوزة المتهم أحمد عبد الأرحمن علأى عبأد
السالم يحتوى على عدد من الملفات النصية عن األمن والمخأابرات – الجديأد فأى نبريأات
الصراع داخل المدن – ال تال ال ريب – ال تال فى المناطق المنبية – الفمائن ال اصمة فأى
ش أوارع العاصأأمة – المأأدخل للث افأأة العسأأكرية – المشأأاة انليأأه فأأى العمليأأات الصأأحراوية
الموسوعة األمنية الشاملة – حرب المستضعفين – حرب عصابات ناجحة مهارات المجاهد
فى قتال المدن – صناعة اإلهارب /المبادئ العامة لألمن ،كيفية تجنيد األفأراد فأى التنبأيم
 ،أمين المنشأت ،أممن األموال ،التفتيث السرى – اتحاف الجند بطري ة التحكم عن بعد –
اتحأأاف المأأؤمنين بطري أأة صأأنع سأأم الريسأأين – التفجيأأر عبأأر الهأأاتف الن أأال – الأأدورة
المت دمأأأة إلعأأأداد الفنيأأأين /علأأأم المتفجأأأرات ،السأأأالح ،النبيولأأأوجى ،المتفجأأأرات ،تحضأأأير
العبأأأأوات المتفجأأأأرة والعبأأأأوات الناسأأأأفة – دروس عامأأأأة فأأأأى المتفجأأأأرات – دليأأأأل هندسأأأأة
المتفجرات – دورة االستخدام العسكرى لاللفترونيات – دورة التنفيأا السأريع – دورة خاصأة
فى تصنيع المتفجرات – علأم المفخخأات والمتفجأرات وهندسأة المتفجأرات – معسأكر البتأار
األسأألحة الخفيفأأة ،أمأأن االتصأأاالت  ،االغتيأأاالت ،الأأدروع ،الل أأاء السأأرى ،المسدسأأات –
الطبوغرافيأأا – دورة المسدسأأات – قتأأال الشأوارع – موسأأوعة األسأألحة الفبأأرى – موسأأوعة
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الجهاد – أثر الجغرفيا فى العمأل العسأكرى إدارة األزمأات العسأكرية – إرشأادات وتوجيهأات
أمنية لألخ المهاجر فى سبيل هللا – أألساليب التح يق فى سجون العدو الصهيونى وطرق
مواجهتأأأه – أقتحأأأام السأأأجون – اإلسأأأعافات األوليأأأة – األمأأأن والمخأأأابرات نبأأأرة إسأأأالمية
الب أأاء ،العأأث ،فأأى البأأروف االجتماعيأأة – التأأداريس وتأثيرهأأا علأأى العمليأأات العسأأكرية،
تفتيك  ،الدورة التأسيسية – الحأرب النفسأية ..دفاعأا وهجومأا – الخطأف – الأنجم الهأادى
فى تخزين اإلعادى – دليأل التخريأب البسأيج – حفأر األبأار ،الحفأر اليأدوى النفثأى – دورة
فى فن التجنيد ،فنون ال تال ،قواعد الجماعة الجهادية ،كيفية توجه وتتعامل مع المح ين
فى المخابرات ،مهارات التفاو

واإلقناع – ل اء مع مجاهد فى نيجيريا – هأل تأوافرت فأى

الشيا ابى بكر البغدادى شرو اإلمامة – دليل الب اء فى مواجهة الطائرات بأدون طيأار –
إعالم األنام بميالد دولة اإلسالم – اإلعالم بوجوب الهجرة من دار الففر إلى دار السالم –
اإلخوان المسلمون والشيعة المسألمون – الجهأاد بأين وجأوب الففايأة والتعيأين – الشأهادة
بين االنتصار للحق وتعرية الباطل – الصواعق المرسلة على اصحاب رسالة مأن األنصأار
إلأأأى األبطأأأال – المشأأأروع اإلسأأأالمى والمشأأأروع الأأأوطنى العراقأأأى – حأأأارث الضأأأارى بأأأين
العلمانيأأة واإلسأأالم – أض أواء علأأى كتأأاب حكأأيم األمأأة فرسأأان تحأأت رايأأة النبأأى – حمأأاس
وطالبان – فأى الميأزان – رسأالة نصأرة مأن اسأرى الأدنيا إلأى أحأرار السألفية الجهاديأة فأى
السجون المغربية – قتل األفاكون – هل يجوز تطبيق الشرعية من خالل المجالس الففرية
– الجهاد فى سبيل هللا – الرسالة األولأى ف أه الجهأاد علأى قأدر فضألها – الرسأالة األولأى
ف أأه الجهأأاد علأأى قأأدر فضأأله – الرسأأالة الرابعأأة فلسأأفة الجهأأاد فأأى اإلسأأالم – أصأأول فأأى
التربيأة والجهأاد والبنأاء – إقامأأة الحأدود فأى دار الحأرب – حكأأم الجهأاد فأى األصأل – هأأل
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يسأأمى الجهأأاد ارهابأأا – شأأبهات وأباطيأأل حأأول الجهأأاد فأأى الع أراق – الجهأأاد كيأأف نفهمأأه
وكيأأف نمارسأأه – مأأاذا ت صأأدون بمأأنهة التففيأأرى – وجأأوب اسأأتن اذ المستضأأعفين مأأن
سأأجون الطواغيأأت والمرتأأدين – الباحأأث عأأن حكأأم قتأأل افأراد وضأأبا المباحأأث ألبأأى جنأأدل
األزدى – انثات واألحاديث الغزيرة على كفر قوات درع الجزيأرة – نصأيحة إلأى العسأاكر –
نصوو الف هاء حول احكام اإلغارة ولتترس – الفمائن والمتفجأرات – اسأباب فشأل بعأ
الحركات الجهادية فى عمليأة التغيأر – الديم راطيأة ال أارة – الأرد علأى سألمان العأودة فأى
مسألة تففير األعيأان – جهادنأا وجهأادكم – حكأم الجاسأوس – حأاالت يجأوز فيهأا اظهأار
الففأأر – دعأأاة أم طغأأاة – ديأأن م راطيأأة – دروس وعبأأر مستخلصأأة مأأن عأأزوة الصأأليبيين
للعأأأراق – الأأأدعوة والتنبأأأيم بأأأين السأأأرية والجهريأأأة – رسأأأالة فأأأى الطواغيأأأت – النبأأأام
الأأأديم راطى نبأأأام كفأأأرى – رسأأأالة حأأأول الديم راطيأأأة – واالنتخابأأأات – حكأأأم العمليأأأات
االستشأأأهادية – شأأأبهة أن المجاهأأأدين لأأأم يأخأأأاوا حبهأأأم الفامأأأل مأأأن التربيأأأة – هأأأدايا
المجاهدين إلى وصية النبى األمين – هل بيت المال جماعات المجاهدين بمنزلة بيأت مأال
المسأألمين العأأام – العولمأأة وسأأريا الجهأأاد – دواز العمليأأات االستشأأهادية – حكأأم االعأأداد
العسكرى للجهاد تم طباعة اجزاء من بعضأها وأرف أت بأالت رير وملفأات فيأديو عأن تحضأير
متفجرات شأعبية بأسأهل الطأرق – تنبأيم داعأث فأى سأوريا – رسأالة إلأى نصأارى مصأر/
أمأأين البأواهرى – رسأأالة األمأأل والبشأأر ألهلنأأا فأأى مصأأر – ح يبأأة المجاهأأدين  2وملفأأات
صوتية عن (الجهاد – ال تال والتوحيد – قواعد التففير – حل ات صناعة اإلرهاب).
 – 3ان مضبوطات المتهم سعيد سعد الدين يوسف السيد عبارة عن:
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( أ ) محأأدث صأأوت علأأى شأأكل مسأأدس ماركأأة (بلأأوه) ومحأأول بإزالأأة الحائأأل الخأأاو
بالماسأأورة إزالأأة كليأأة إلمكانيأأة خأأروج أجسأأام صأألبة فأصأأبح سأأالحا ناريأأا بماسأأورة غيأأر
مششخنة مشأكل ظرفهأا السأت بال الطل أات المسأتخدمة علأى األسألحة الناريأة عيأار  9مأم
قصير والسالح كامل وسليم وصالح لالستعمال.
(ب) سالحين ناريين كل منهما صناعة محلية بماسورة واحدة غير مششأخنة السأت بال
الطل أأات المسأأتخدمة علأأى األسأألحة الخرطأأوش عيأأار  12والسأأالحين كأأاملين وصأأالحين
لالستخدام.
(ج) عأأدد  2ماسأأورة مختلفأأة األحجأأام طأأول كأأل منهأأا  17سأأم تأأم تشأأكيل كأأل منهمأأا
ككواتم صوت مما تستخدم على األسلحة النارية.
(د ) عدد ثالث عشر طل ة نارية مختلفة األعيرة وصالحة لالستعمال.
الشاهد 220على محمد على المتأولى  -مجنأد شأرطة – م أيم قريأة سأهجرت – مركأز
أجا – محافبة المنصورة.
يشهد بمضمون ما شهد به ساب وه وأنه نتة عن االنفجار اصابته بال در اليسرى واليد
اليمنى.
الشأأاهدة 221سأأمر حسأأن خيفأأة محمأأد  -ربأأة منأأزل م يمأأة  8شأأارع اسأأطافانوس –
عين شمس – محافبة ال اهرة.
تشهد أنها اثناء تواجدها بميدان األلف مسكن وقع انفجار اصابها بجرح بالرأس.
الشاهد 222إيهاب جورج مهنى سأليمان  -محأامى م أيم  15شأارع اسأماء شأنودة –
عين شمس – محافبة ال اهرة
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يشهد بوكالته عن شركة بشارى للصلب التى ادى االنفجار إلى حدوث تلفيات بواجهتها
الزجاجية قدرت بأربعين الف جنيها.
الشاهد 223ياسر قرشأى حسأنين حسأن  -مأدير عمليأات بشأركة اس تأى اس شأورت
تايم سيرفيس – م يم  18شارع ذكى بك – الباهر – محافبة ال اهرة.
يشأأهد بأأأن سأأيارته التأأى تحمأأل لوحأأات معدنيأأة رقأأم ع ن ع  582والتأأى كانأأت متوقفأأة
امام محل عمله بميدان األلف مسكن لمدة ثالثة أشهر لعطل محركهأا وقأع اسأفلها انفجأار
نتة عنه تلفيات بها قدرت قيمتها بمثانية عشر الف جنيه.
الشاهد 224عصأام عبأد المأنعم محمأود الفأار  -مهنأدس مأدنى حأر – م أيم  4شأارع
فريد سميكة – النزهة – محافبة ال اهرة.
يشهد ان االنفجار نجم عنه تلفيات بمركبته التى تحمل لوحأات أرقأام س ب  5487قأدرت
قيمتها بألفى جنيه.
مالحبات النيابة العامة -:
أوال  :إق اررات المتهمين -:
 -1أقر المتهم  /تاج الدين مؤنس محمد محمأد صأميدة – مكنأي  /أبأو عبأد هللا األثأرى ،
حركي  /همام  ،هادى – بالتح ي ات – بإنضمامنة لجماعة أجناد مصر التأي تعتنأق أففأا ار
ت وم علأي تففيأر الحأالفم وشأرعية الخأروج عليأه بأدعوى عأدم تطبي أه الشأريعة االسأالمية
ووجود قتال أفراد ال وات المسلحة والشأرطة واالعتأداء علأي منشأ تهما وبترويجأة ألغأ ار
تلك الجماعة ومشاركته – في إطار إنضمامة للجماعة الماكورة – فأي إسأتهداف تمركأرين
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أمنيأأأين األول بمنط أأأة االلأأأف مسأأأكن والثأأأاني بمحأأأيج دار ال ضأأأاء العأأأالي  ،وباسأأأتعماله
مفرقعات لتنفيا أغ ار

الجماعة 0

وأبان تفصيال لالك بإنضمامة لجماعة أجناد مصر منا عام  2014علي إثر دعوى
عضو الجماعة المتوفي  /أحمأد محمأد أحمأد النجأار – حركأي /مالأك األميأر عطأا – الأاح
جمعأأأه مأأأع قائأأأدها المتأأأوفي  /همأأأام محمأأأد أحمأأأد عطيأأأة – حركأأأي  /جمأأأال  /فأأأي عأأأدة
اجتماعات حضرها األول علم من خاللها ان جماعة أجناد مصر تضأطلع بإرتفأاب عمليأات
عدائيأأة ضأأد قأوات الجأأيث والشأأرطة بإسأأتخدام العبأوات المفرقعأأة وصأوال إلأأي إسأ ا نبأأام
الحكم ال ائم في البالد وتطبيق الشريعة االسالمية  ،كما علم من أعضائها المأتهم السأابق
إحالته  /إسالم شعبان شحاته سليمان – حركي  /حسن  ،تيتو – والمتوفي  /أحمأد محمأد
أحمد النجار – حركي  /مالك األمير عطا 0
وأضأأاف أنأأه وبصأأفته المسأأئول الففأأرى للجماعأأة  ،أنأأا بأأه قائأأد التنبأأيم المتأأوفي  /همأأام
محمد أحمد عطية – حركي  /جمال – مراجعة وتدقيق ما سمي بالل اء المفتوح وهو عبأارة
عأأن شأأرح بثأأه األخيأأر علأأي موقأأع التواصأأل االجتمأأاعي " تأأويتر " تضأأمن ففأأر وأغ أ ار
وأسالبي الجماعة في تح يق أغراضها واألسانيد الشرعية التي ت وم عليها فأي تح يأق تلأك
األغأ ار

 ،كمأأا انأه – ونفأأاذا لتفليفأات ال يأأادى المأاكور – أعأأد المأنهة الففأأرى للجماعأأة

الاح يتضمن تأصيال لففرها ليتم تدارسه بين أعضائها 0
وأنه نفاذا ألغ ار

الجماعأة شأارك فأي جانأب مأن عملياتهأا العدائيأة  ،إذ أنأه وفأي

مطلع عام  – 2015وبتفليف من عضو الجماعة المتأوفي  /أحمأد محمأد احمأد النجأار –
حركي  /مالأك األميأر عطأا – رصأد وعضأوان آخأران مأن أعضأاء الجماعأة المكأان المعتأاد
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لتمركأأز ال أوات األمنيأأة بأأال رب مأأن ميأأدان األلأأف مسأأكن – منط أأة النزهأأة  ،واتف أوا علأأي
اسأأتهدافها مسأأتخدمين فأأي ذلأأك عبأأوة مفرقعأأة  ،ونفأأاذا إلتفأأاقهم تخيأأروا موقأأع زرع العبأأوة
أسأأفل إحأأدى السأأيارات المعطلأأة ال ريبأأة مأأن التمركأأز إلحأأداث أكث أر قأأدر مأأن الخسأأائر فأأي
صأفوت ال أوات الشأأرطية  ،وع أأب ذلأأك علأأم بتنفيأأا العمليأأة علأأي النحأأو المتفأأق عليأأه ممأأا
أسفر عن إصابة خمسة أفراد من الشرطة وأعلنت الجماعة مسئوليتها عن إرتفأاب الواقعأة
عبر منابرها االعالمية علي شبكة االنترنت 0
وأردف أنأأأه فأأأي غضأأأون شأأأهر فبرايأأأر عأأأام  – 2015وبتفليأأأف إيضأأأا مأأأن عضأأأو
الجماعة المتوفي  /أحمأد محمأد أحمأد النجأار – حركأي  /مالأك األميأر عطأا الفأق واألخيأر
والمأأتهم السأأابق إحالتأأه  /إسأأالم شأأعبان شأأحاته سأأليمان – حركأأي  /حسأأن تيتأأو – علأأي
استهداف ال وات الشرطية المرابطة بمحيج دار ال ضاء العالي بإستخدام عبوة مفرقعة  ،ثم
تولي واألخيأر وأحأد عناصأر الجماعأة رصأد محأيج الأدار لمأدة شأهر ت ريبأا لتحديأد المكأان
األنسب زرع العبوة  ،وإختالفهم كلفهم قائد التنبيم المتأوفي  /همأام محمأد أحمأد عطيأة –
حركأي  /جمأأال – بأأزرع عبأأوة مفرقعأأة معأأده للتفجيأر عأأن بعأأد أمأأام بأأاب محكمأأة الأأن

،

ونفاذا لتفليفات األخير زرع المتهم السابق إجالته  /إسالم شعبان شحاته سليمان – حركي
 /حسن  ،تيتو – والعنصر انخر العبوة اعلي السور المواجه لمحكمة الن

 ،وفي اليوم

التأأالي توجأأه واألخيأأرين ورصأأدوا المكأأان تحينأأا لتواجأأد ال أوات فأأي مجأأال العبأأوة  ،ومأأا أن
تواجأأد نفأأر مأأنهم حتأأي فجرهأأا المأأتهم السأأابق إحالتأأه  /إسأأالم شأأعبان شأأحاته سأأليمان –
حركأأي  /حسأأن  ،تيتأأو – عأأن بعأأد مسأأتخدما الهأأاتف المحمأأول المتصأأل بهأأاتف العبأأوة مأأا
أسفر عن م تل شخصين 0
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 -2قرر المتهم  /إسالم كحيل محمد فايز – بالتح ي ات – بأأن المأتهم األول أبلغأه بكونأه
عضأوا بتنبأأيم أجنأأاد مصأأر الأأاح يسأأتهدف قأوات الجأأيث والشأأرطة بعمليأأات عدائيأأة وانأأه
المسؤول عن الجانب الشرعي للتنبيم 0
ثانيا  :ثبت بمشاهدة وإطالع النيابة العامة علي الم طع المصور المسمي بالل اء المفتأوح
وتفريغة المكتوب أنه يشمل ترويجا ألهداف تنبيم أغ ار

تنبيم أجنأاد مصأر الأاح يصأف

األنبمأأة الحاكمأأة فأأي مصأأر بالطاغوتيأأة والتأأي يجأأب إزالتهأأا وإسأأتبدالها بإسأأتخدام ال أأوة
والعبوات المفرقعة ضد قيادات وزارة الداخلية وال ضاة 0
ثالثا  :العمليات العدائية التي إرتفبها أعضاء التنبيم 0
 -1واقعة استهداف التمركز األمني بميدان األلف مسكن بتاريا 2015/1/23
أ -ثبأأأت بمعاينأأأه النيابأأأة العامأأأة تهشأأأم السأأأيارة رقأأأم ع ن ع  582ماركأأأة فأأأولفس بيتلأأأز
بالفامل ووجود تلفيات بسيارة قريبة منها رقم " س ب  " 5487وتهشأم الواجهأة الزجاجيأة
لشأأركة بشأأاى للصأألب  ،ووجأأود تلفيأأات بإحأأدى مركبأأات الشأأرطة ووجأأود دمأأاء بأأداخلها
وخارجها 0
ب -ثبت بالت ارير الطبية إصابة كل من -:
 -1الشاهد رقم  217بكدمة بالفوع والساعد األيمن 0
 -2الشأأاهد  /218بجأأرح متهتأأك نافأأا بالسأأاق اليسأأرى مأأع وجأأود كسأأر متهتأأك مضأأاعل
نتيجة شبيا وتم إتسخراج أجسام غريبة من الجرح 0
 -3الشاهد  219بجرح متهتك بالركبة اليمني وحروق بالجلد 0
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 -4الشاهد  220بجرح متهتك نافا بالساق األيمن والفخا األيسأر مأع وجأود جسأم غريأب
وكاا جرح متهتك بالركبة اليسرى وتم استخراج أجسام غريبة من الجروح 0
 -5الشاهدة  221بجرح قطعي بفروة الرأس 0
 -6المجنأأي عليأأه  /محمأأود محمأأد عطيأأة بشأأبايا متعأأدده بالجسأأم وهبأأو حأأاد بالأأدورة
الدمورية وتركيب انبوبأة صأدرية وكسأر بأالحو

واستئصأال جسأم معأدني بالرقبأة وجأروح

متهتفة وف دان بالجلد واالنسجة بالوجة والرقبة والساق اليمني والبهر ووجود كسر بعبأام
الساق 0
ج – ثبت بت رير األدلة الجنائية 0
ان الحأأادث وقأأع نتيجأأة انفجأأار عبأأوة مفرقعأأة جأأرى تشأأيكلها محليأأا مأأن حاويأأة معدنيأأة تأأم
وضعها أسفل سيارة مالكي ماركة فولفس تحمل لوحات معدنية رقم " ع ن ع  " 582علي
بعد حوالي سأته عشأر متأ ار مأن التمركأز األمنأي بأدائرة قسأم شأرطة النزهأة تحتأوى عبوتهأا
األساسأية علأي مخلأو مفرقأع يتفأون أساسأا مأن مأادة ثالثأي نيتروتولأوين " " T N T
شأديدة اإلنفجأأار المنصأأوو عليهأأا ب أرار السأيد وزيأأر الداخليأأة رقأأم  2225لسأأنه 2007
بالبنأأد رقأأم "  " 20باالضأأافة إلأأي كميأأه مأأن المسأأامير المتصأأل بهأأا ص أواميل التأأي تعمأأل
كشأأبايا معدنيأأة مأأن شأأأنها إحأأداث إصأأابات وتلفيأأات بحيأأز االنفجأأار  ،والتأأي تأأم تفجيرهأأا
كهربيا باستخدام هاتف محمول " تفجيأر عأن بعأد " وقأد تشأابهت العبأوة مأن حيأث أسألوب
التشغيل مع كل من الوقائع انتية -:
 -1العبوة التي تم اكتشافها بجوار مسجد مصطفي محمود بالمهندسين وتأم التعامأل معهأا
بمعرفة إدارة الجماية المدنية بمديرية أمن الجيزة 0
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 -2العبوة التأي تأم اكتشأافها بجأوار محكمأة شأمال الجيأزة وتأم التعامأل معهأا بمعرفأة إدارة
الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة 0
 -3العبوة التي استخدمت في حأادث تفجيأر سأيارة الن يأب  /احمأد عأزت الصأواف بميأدان
الحصرى بالجيزة 0
 -4العبوات الثالثة المستخدمة في تفجير جامعه ال اهرة 0
 -5العبوتين المستخدمتين في حادث االنفجار بمحيج قصر االتحادية 0
 -6العبوة المستخدمة في حادث التفجير بجوار سور وزارة الخارجية بشارع  26يوليو 0
 -7العبوة المستخدمة فأي حأادث انفجأار بجأوار محطأة متأرو جمأال عبأد الناصأر بمنط أة
االسعاف بشارع رمسيس 0
 -8العبوة المستخدمة في حادث االنفجار أمام كلية طب االسنان جامعة ال اهرة 0
 -9العبوة المستخدمة في حادث االنفجار بشارع مساكن الزلزال بحلوان 0
 -10العبوة المستخدمة في حادث االنفجار بميدان قصر ال بة 0
د -ثبت بخطاب مديرية أوقاف ال اهرة -:
ان مسأأجد الصأأفا التأأابع لأأوزارة األوقأأاف لحأأق بأأه أضأ ار ار مأأن جأراء االنفجأأار بأأتحطم زجأأاج
النوافا وتش ق بالرخام وتلف بع

أجزائأه و شأروح بالحأائج الشأرقي للمسأجد والتأي ت أدر

قيمتها بخمسه عشر ألف جنيه.
وحيث إن المتهمين حضروا جميعا بجلسات المحاكمة على النحأو المبأين بمحاضأرها
وأعتصموا باالنفار والدفاع الحاضر مع المتهمأين طلأب فأ

أمين السر

األحأراز ومشأاهدة السأيدهات

رئيس المحكمة

223

والفالشات المرف ة بملف الأدعوى وكمأا طلأب سأماع جميأع الشأهود االثبأات  ،وضأم دفأاتر
األحوال المنوه عنها بمحاضر الجلسات .
والمحكمة استجابت لفافة طلبات الدفاع السالف ذكرهأا وقأد اسأتبعدت شأهود االثبأات
أرقام  109،48،45،25،22،21،19والد\فاع الحاضر مع المتهمين دفع:
أوال  :ببطالن ال ب

والتفتيث النتفاء حالة التلبس .

ثانيا  :بأبطالن إذن النيابأة العامأة البتنائأه علأى تحريأات غيأر جديأة ولصأدوره علأى
جريمة مست بلية ولتجاوزها المدة ال انونية .
ثالثا  :بعدم جدية التحريات .
رابعا  :ببطالن استجواب المتهمين لعدم حضور محام .
خامسا  :ببطالن االعتراف لحصول اكراه مادى ومعنوى وحصول اصابات بالمتهمين
وتعمد المح ق الطالة التح يق مع بع

المتهمين مما أصابهم باالرهاق.

سادسا  :قصور تح ي ات النيابة العامة .
سابعا  :بطالن أمر االحالة .
ثامنا  :بطالن انع اد المحكمة لعدم عالنية الجلسأات وعأدم اختصاصأها والئيأا بنبأر
الدعوى النها محكمة استثنائية .
تاسعا  :بعدم دستورية ن
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عاشأأأ ار  :بطأأأالن إجأأأراءات تجديأأأد الحأأأبس لمخالفتأأأه لأأأن

المأأأادتين 139،136

إجراءات جنائية .
الحادى عشر  :انتفاء أركان جميع الجرائم .
الثانى عشر  :عدم اختصاو ضبا األمن الوطنى لصدوره من غير مخت

.

الثالث عشر  :الدفع المبدى من المتهمين بالل إبراهيم صبحى وأسأامة جبريأل ثابأت
علأأى ومأأدنى إب أراهيم آدم بعأأدم ج أواز نبأأر الأأدعوى لسأأاب ة الفصأأل فيهأأا فأأى الجنايأأة رقأأم
 4757لسنة  2014جنايات مصر الجديدة والم يدة برقم  220لسأنة  2014كلأى شأرق
ال اهرة .
الأدفع الرابأأع عشأر  :بطأأالن تفتأيث مسأأكن المأأتهم سأعيد سأأعد الأدين يوسأأف السأأيد
لعدم صدور إذن من النيابة العامة .
وحيث إنه عن الدفع ببطالن ال ب

والتفتيث النتفاء حالأة التلأبس فأإن ذلأك مأرود

عليه بما هو ثابت باألوراق من وقوع الضبج على المتهمين بناء على األذون الصادرة من
النيابأأة العامأأة إذ مأأن الثابأأت أن المتهمأأين أرقأأام ، 10 ، 9 ، 8 ، 6 ، 5 ، 4 ، 3 ، 2
 20 ، 14 ، 12 ، 11صأأدر لهأأم األذن المأأؤرخ 2014/2/12والمأأتهم رقأأم  7صأأدر لأأه
االذن المأأؤرخ  2014/5/5والمتهمأأين أرقأأام  ،19،18،17،16،15،13صأأدر لهأأم االذن
المأأؤرخ  2014/6/16وذلأأك فأأى أمأأر االحالأأة األصأألى وقأأد تأأم تجديأأد األذون مأأن السأأيد
رئيس النيابة العامة بامتدادها لفترات أخرى وقد تم الضبج على المتهمين قبأل صأدور أمأر
االحالة فى المواعيد ال انونية حال سريان االذن الصادر بالضبج والتفتيث .
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وبالنسبة لباقى المتهمين بأأمر االحالأة التفميلأى الثأانى فمأن الثابأت بأالوراق صأدور
أذون بالضأأبج واالحضأأار للمتهمأأين وقأأت التفتأأيث لهأأم مأأن النيابأأة العامأأة وذلأأك بأأاالذون
المؤرخأأأأأأأأأأأأة ، 2015/4/2 ، 2015/3/10 ، 2015/2/17،1 ، 2014/12/21،13
 2015/5/11وتم ضبج المتهمين قبل صدور أمر االحالأة خأالل المواعيأد ال انونيأة لتلأك
األذون فضال عن ضبج المتهمين محمد عادل عبدالحميد  ،أبوبكر أحمد رمضان فأى حالأة
تلأأبس بالواقعأأة حالأأة محأأاولتهم الهأأرب ع أأب اطأأالق األعيأأرة الناريأأة علأأى ق أوات الشأأرطة
المكلفأأة بتأأامين سأأفارة الفونغأأو وبالنسأأبة لبأأاقى المتهمأأين فأأى الجأأزء الثالأأث بأأأمر االحالأأة
التفميلأأي الصأأادر مأأن النيابأأة العامأأة فإنأأه مأأن الثابأأت صأأدور إذن النيابأأة العامأأة بالضأأبج
والتفتيث بتاريا  2016/9/18وقد تم ضبج المتهمين حال سريان االذن بالضبج ومن ثم
ف د عد الدفع على غير سند من الواقع وال انون .
وحيث إنه عن الدفع ببطالن االذن الصادر من النيابة العامة بالضبج والتفتيث لعدم
جديأأة التحريأأات فأأإن ذلأأك مأأردود عليأأه بمأأا هأأو م أأرر أن ت أأدير جديأأة التحريأأات وكفايتهأأا
الصدار الضبج والتفتيث هأو مأن المسأائل الموضأوعية التأي يوكأل األمأر فيهأا إلأى سألطة
التح يق تحأت إشأراف محكمأة الموضأوع ولمأا كانأت المحكمأة قأد اقتنعأت بجديأة التحريأات
التي اجراها ضأابج االمأن الأوطني مأن تفأوين التنبأيم االرهأابى المطلأق عليأه تنبأيم أجنأاد
مصر وهدفه تففير الحاكم بدعوى عدم تطبيق الشريعة االسالمية وتففيأر ال أوات المسألحة
والشأأرطة واسأأتحالل دمأأائهم وال يأأام بالعمليأأات العدائيأأة ب تأأالهم واالعتأأداء علأأى منش أ تهم
واستحالل أموال ودماء أبناء الطائفأة المسأيحية وضأرب وزعأزت بأه األمأن واسأت رار الأبالد
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وتفوين الخاليا العن ودية في سبيل ذلأك ومأن ثأم فأإن تلأك األمأور كافيأة ومسأوغ الصأدار
االذن بالضبج والتفتيث وتطمئن المحكمة إلى ذلك التحرى .
وحيث إنه عن النعى على ذلأك االذن بإنأه صأدر بجريمأة مسأت بلية فأإن ذلأك مأردود
عليه من أن االذن قد صدر لضأبج جريمأة وقعأت بالفعأل وتأوافرت عليهأا الأدالئل واالمأارات
الفافيأأة إلأى نسأأبتها إلأأى المتهمأأين مأأن قيأأام جريمأأة انشأأاء التنبأأيم وإدارتأأه وتأأولى قيادتأأه
واالنضمام إليه واستهداف رجال ال وات المسلحة والشرطة ل تلهم وتخريب منش تهم وتفدير
األمن والسلم العام وضرب است رار البالد وتففير الحاكم واستحالل أمأوال وممتلفأات ودمأاء
أبناء الطائفة المسيحية وأن تلك الجرائم هى جرائم وقعت بالفعل ومعاقب عليهأا قانونأا وقأد
توافرت الدالئل واالمارات الفافية على نسبتها إلى المتهمين ومن ثم جاء الدفع بال سند .
وحيث إنه عن الدفع ببطالن االذن لتجاوز الحأدود الزمنأى لأه فأإن ذلأك مأردود عليأه
بأن االذن قد صدر ونفا خالل الفترة الزمنية المضروبة والمحددة به إذ إنه تم اصدار أكثأر
من إذن حسبما سلف بيانه وتم تجديأده مأن قبأل النيابأة العامأة قبأل انتهأاء فترتأه الزمنيأة
ومن ثم جاء الدفع بال سند من الواقع وال انون .
وحيث إنه عأن الأدفع بأبطالن تفتأيث مسأكن المأتهم سأعيد سأعدالدين يوسأف السأيد
لعأأدم صأأدور إذن مأأن النيابأأة العامأأة فأأإن ذلأأك مأأردود عليأأه فضأأال علأأى أن المحكمأأة غيأأر
ملزمأأة بأأالرد والتحأأدث إال عأأن األدلأأة ذات األثأأر فأي تفأأوين ع يأأدتها وكأأان مأأن الثابأأت أن
المحكمة لم تتحدث في حكمها عن ثمة دليل مستمد مأن تفتأيث مسأكن المأتهم  ،كمأا ان
المأتهم قأد صأدر لأه إذن مأن النيابأة العامأة بالضأبج والتفتأيث وذلأك بتأاريا 2015/4/2
وقد أسفر الضبج والتفتيث لشخ
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األثر في تفوين ع يدة المحكمة ومن ثم فأإن ذلأك الأدليل مسأتمد مأن إجأراء مشأروع تعأول
عليأأه المحكمأأة األمأأر الأأاى يكأأون معأأه الأأدفع بأأال سأأند وإذ اطمأنأأت المحكمأأة إلأأى االذن
الصادر من النيابة العامة بالضبج والتفتيث حسبما سلف بيانه فإنها تطأرح كافأة البرقيأات
التلغرافيأأا إذ إنهأأا ال تطمأأئن إليهأأا وتطمأأئن إلأأى صأأدور الضأأبج بنأأاء علأأى إذن صأأادر مأأن
النيابة العامة ولم يتم مجاوزة ذلك االذن .
وحيأأث إنأأه عأأن الأأدفع بأأبطالن اسأأتجواب المتهمأأين لع أدم حضأأور محأأامى فأأإن ذلأأك
مردود عليه بما هو م رر وفق ن

المادة  124أ0ح والتى جرى نصها على أنه ال يجوز

للمح ق في الجنايات وفى الجنح المعاقأب عليهأاال بأالحبس وجوبأا أن يسأتجوب المأتهم أو
يواجهة بغير من المتهمين أو الشهود وإال بعأد دعأوة محاميأه للحضأور عأدا حالأة التلأبس
وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع األدلة على النحو الاى يثبته المح ق في المحضر
.
وجرى ال ضاء على أنه في حالة اعتأراف المأتهم شأفاهه أمأام وكيأل النيابأة المح أق
باالتهام المسند إليه فإن ذلك يفيد توافر حالة السرعة بسبب الخوف من ضياع األدلة وهى
إحدى الحالتين اللتين استثنتهما المادة 124أ0ج من حبر استجواب المتهم دون حضأور
محام عنه .
ولما كان ذلك وكانت المحكمة غير ملزمة بالرد إال على األدلة ذات األثأر فأي تفأوين
ع يأأدتها وكأأان مأأن الثابأأت أن المتهمأأين المعتأأرفين بالواقعأأة تفصأأيال وهأأم المتهمأأين جمأال
زكى عبدالرحيم سعد  ،سعد عبدالرؤوف سعد محمد  ،محمأد أحمأد توفيأق  ،محمأود صأابر
رمضان  ،محمد عادل عبدالحميد  ،أبوبكر أحمد رمضان يوسف  ،محمد أحمد عبأدالعليم ،
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جهاد ياسر السيد  ،طه عزالدين همام  ،عبدهللا على حسين على  ،كريم خالد سيد أحمد ،
سعيد سعدالدين يوسف .
فإنأأه لأأم يحضأأر معهأأم محأأامى وإنأأه نب أ ار العتأأرافهم بالجريمأأة ولخشأأية ضأأياع ذلأأك
الأأدليل وإن هأأاه حالأأة ضأأرورة ن أ

عليهأأا المشأأرع فأأي المأأادة  124أ0ج ومأأن ثأأم كأأان

االستجواب صحيح وما نتة عنه من اعتراف فهو مستمد من إجراء مشروع .
أمأأأا بالنسأأأبة لبأأأاقى المتهمأأأين المعتأأأرفين ف أأأد حضأأأر معهأأأم محأأأام قبأأأل اسأأأتجوابهم
وبالنسبة للمتهم األخيأر اسأالم كحيأل فإنأه قأد أنفأر وأقأر بأبع

الوقأائع علأى المأتهم قبأل

األخير وأنه كان على علم بانضأمامه لتنبأيم أجنأاد مصأر وأهأداف ذلأك التنبأيم وقأد أرسأل
المح ق لن ابة المحامين وتبين عدم تواجد أحدا ومن ثم ف د بال المح ق العنايأة المطلوبأة
لتح يق الضمانة المنصوو عليهأا قانونأا ومأن ثأم كانأت تلأك االسأتجوابات صأحيحة وفأق
إجراءات قانونية مشروعة ومن ثم كان الدليل المستمد منها صحيح ومشروع .
وبالنسبة لباقى المتهمين المستجوبين غير المعترفين بالجريمة فأإن ذلأك االسأتجواب
لم تستند المحكمة إلى ثمة دليأل مسأتمد منأه ومأن ثأم تطأرح المحكمأة ذلأك الأدفع بالنسأبة
لهم .
وحيأأث إنأأه ع أن بطأأالن اعت أراف المتهمأأين ألنأأه وليأأد إك أراه مأأادى ومعنأأوى وتعمأأد
المح أأق إطالأأة أمأأد التح يأأق مأأع بهأ

المتهمأأين ممأأا اصأأابهم باالرهأأاق فأأإن ذلأأك مأأردود

عليه بما هو م رر أن االعتراف الاى يعول عليه وجوب أن يكون اختيا ار صأاد ار عأن إرادة
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حرة وأن إطالة مدة التح يق على المتهم ال يعأد إكراهأا مأا دام لأم يتعمأد المح أق ذلأك بنيأة
الحصول منه على اعتراف .
ولمأأا كأأان ذلأأك وكأأان ثابأأت مأأن األوراق أن اعتأراف المتهمأأين قأأد تأأم عأأن إرادة حأأرة
مختأأارة بعأأد أن أحأأا المح أأق المتهمأأين بأأأن النيابأأة العامأأة هأأى التأأي تباشأأر إجأأراءات
التح يق ولم يؤثر على إرادتهم بثمة ش من األسئلة االيحائية أو االي اعية ولم يثبت لدى
المحكمة حدوث ثمة تعأدى علأى المتهمأين أثأر علأى إرادتهأم وأن المح أق لأم يتعمأد إطالأة
أمد التح يق مأع المتهمأين مأن أجأل االرهأاق لهأم واالي أاع بهأم معنويأا مأن أجأل الحصأول
على اعترافاتهم والتى جاءت خلأوا مأن ثمأة إكأراه مأادى ومعنأوى ومأن ثأم جأاء الأدفع دون
صدى من الواقع وال انون .
وحيث إنه عن الدفع ببطالن أمر االحالة فإن ذلك مردود عليه إن إعادة الدعوى إلى
جهة التح يق بعد اتصالها بالمحكمة غير جائز إذ أن المحكمة هى جهة التح يأق النهأائى
ومن ثم فإن ذلك الدفع ال محل له .
وحيث إنه عن الدفع ب صور تح ي ات النيابة العامة فإن الدفاع لم يبين مرمى ذلأك
الأأدفع حتأأى تبسأأج المحكمأأة رقابتهأأا وهأأى تشأأق طري هأأا فأأي الأأدعوى فأأي سأأبيل التح يأأق
النهائى لها كما أن المحكمة قد قامت بتح يأق الأدعوى أمامهأا وقأد ح أت واسأتجابت لفأل
طلبات الدفاع ومن ثم فال محل لالك الدفع .
وحيث إنه عن الدفع ببطالن انع اد المحكمة لعدم عالنيأة الجلسأات فأإن ذلأك مأردود
عليه بما هو م رر قانونا أن الم صود بعالنية المحاكمأة هأى تمكأين جمهأور النأاس بغيأر
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تميز من االطالع على إجراءات المحاكمة والعلم بها وأبرز مباهرهأا السأماح لهأم بالأدخول
في ال اعة التي تجرى فيها المحاكمة واالطالع على ما يتخأا فيهأا مأن إجأراءات ومأا يأدور
فيها من مناقشات .
ولما كان ثابت من محاضر جلسات المحاكمة أنها علنية وأن المحكمة لأم تتخأا ثمأة
إجراء يناق

تلك العالنية أو ينم عن ذلك األمر بل أن باب قاعة المحاكمة لم يوصأد وقأد

حضأأر المحاكمأأة جمهأأور م أن النأأاس بغيأأر تمييأأز وكأأان مأأن بأأين ذلأأك الصأأحافة واالعأأالم
المسموع والمرئى والم روء ون ل وتأداول إجأراءات المحاكمأة بأل األكثأر مأن ذلأك تأم وضأع
األجهزة الخاصة بوسائل االعالم وتن ل العاملين عليها في أنحأاء قاعأة المحاكمأة ومأن ثأم
فإن مبدأ العالنية قد توافر في المحاكمة ويكون الدفع غير سديد .
وحيث إنأه عأن الأدفع بعأدم اختصأاو المحكمأة والئيأا بنبأر الأدعوى النهأا محاكمأة
استثنائية انع أدت خصيصأا لتلأك الأدعوى فأإن ذلأك مأردود عليأه بمأا هأو م أرر وفأق نأ
المادة  368أ0ج والتى جرى نصها على تنع د محاكم الجنايأات فأي كأل جهأة بهأا محكمأة
ابتدائية وتشأمل دائأرة اختصاصأها مأا تشأمله دائأرة المحكمأة االبتدائيأة ويجأوز إذا اقتضأت
الحال أن تنع د محكمة الجنايات في مكان آخأر يعينأه وزيأر العأدل بنأاء علأى طلأب رئأيس
محكمة االستئناف .
وجرى ن

المادتين  8،7من قانون السلطة ال ضائية على ذات ن

المأادة سأالفة

البيان .
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وكان ثابت أنه قأد صأدر قأرار وزيأر العأدل بن أل جلسأات وانع أاد الأدائرة  14جنايأات
الجيزة وذلك بم ر مع أمناء الشرطة بمنط أة طأرة وذلأك بنأاء علأى كتأاب المستشأار رئأيس
محكمة اسأتئناف ال أاهرة وكأان الأدفاع ال ينأازع فأي أن المحكمأة هأى إحأدى دوائأر محكمأة
استئناف ال أاهرة المختصأة بنبأر ال ضأايا الجنائيأة وفأق تشأكيلها الصأادر بنأاء علأى قأرار
الجمعيأأة العموميأأة لمحكمأأة اسأأتئناف ال أأاهرة وأن ق أرار السأأيد المستشأأار رئأأيس محكمأأة
استئناف ال اهرة كان بناء على التفوي

الصأادر لأه مأن الجمعيأة العموميأة ومأن ثأم فأإن

اختصأأاو المحكمأأة بنبأأر الأأدعوى قأأد تأأم وفأأق صأأحيح ال أأانون وتفأأون مختصأأة بنبأأر
الأأدعوى وفأأق تشأأكيلها واختصاصأأها إذ أن توزيأأع ال ضأأايا علأأى الأأدوائر عمأأل تنبيمأأى ال
يترتب عليه ثمة بطالن .
وحيأأث إنأأه عأأن الأأدفع بعأأدم دسأأتورية نأ

المأأادتين  88مكأأرر ج  102 ،ع وبأأات

فإن ذلك مردود عليه بما هو م رر أن حق المحكمة في ت دير جدية الدفع بعدم الدستورية
لهأأا مطلأأق الت أأدير فأأي وفأأل نبأأر الأأدعوى المنبأأورة وتحديأأد ميعأأاد لرفأأع الأأدعوى بعأأدم
الدستورية .
ولما كان األصل فأي النصأوو التشأرعية هأو افتراضأى تطاب هأا مأع أحكأام الدسأتور
أى حملهأأا علأأى قرين أة الدسأأتورية ويتعأأين إعمأأاال لهأأاا االفت أ ار

وكشأأر مبأأدئى النفأأاذ

محتواه أن تفون المطاعن الموجهة إلى هاه النصوو جليأة فأي معناهأا وواضأحة الداللأة
على الم صود منها ال يحيطها التجهيأل أو يكتنفهأا الغمأو

إذ يتعأين علأى مأن أثأار هأاا

الدفع أن يبين على وجه التحديد ما وقع منها منافيا ألحكام الدستور .

أمين السر

رئيس المحكمة

232

ولما كان ذلك وكان ثابت أن الدفاع قد دفع بعأدم الدسأتورية لأن

المأادتين سأالفتى

البيان وكانت المحكمة تأرى أن تلأك النصأوو قأد جأاءت متف أة مأع أحكأام الدسأتور محأل
الدفع وال تحمل شبهة عدم الدستورية ومن ثم تلتفت المحكمة عن الدفع .
وحيأأث إنأأه عأأن الأأدفع بأأبطالن اإلج أراءات السأأاب ة علأأي المحاكمأأة الخاصأأة بتجديأأد
الحبس فإن ذلك الدفع ال محل له إذ ال فائدة من تعييب اإلجراءات الساب ة علأى المحاكمأة
إذ أنها مرحلة من مراحل التح يق االبتدائى التي ال يأؤثر علأى إجأراءات المحاكمأة وأنأه لأم
يستمد منها ثمة دليل غير مشروع استنت إليه المحكمة في حكمها .
وحيث إنه عن الدفع بعدم اختصاو ضبا األمن الوطنى لصدوره من غيأر مخأت
قانونا فإن ذلك مردود عليه بما هو م رر وفق ن
الجنائيأأة التأأي نأ

المادة  2،1/23من قانون اإلجأراءات

علأأى أن يكأأون مأأن مأأأمورى الضأأبج ال ضأأائى فأأي دوائأأر اختصاصأأهم

ضبا الشرطة .
وكان من الم رر أن قرار وزير الداخلية بانشاء جهأاز األمأن الأوطنى هأو قأرار إدارى
تنبيمى ال يترتب عليه منح أو سلب ضبطية قضائية ومأن ثأم فأأن حأل جهأاز أمأن الدولأة
وإنشأأاء جهأأاز األمأأن الأأوطنى بأأدال منأأه ال يترتأأب عليأأه أثأأر بالنسأأبة للضأأبطية ال ضأأائية
لضبا ذلأك الجهأاز الجديأد إذ انهأم ممنأوح الضأبطية ال ضأائية وفأق نأ

ال أانون المأادة

 23مأأن قأأانون اإلج أراءات الجنائيأأة ومأأن ثأأم فأأإن ضأأبا األمأأن الأأوطنى مجأأرى التحأأرى
والضبج هو مخت

قانونا بالك وينبسج اختصاصه إلى كافة أماكن ال طأر المصأرى ألنهأم

من ذوى االختصاو العام ويكون الدفع في غير محله .
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وحيث إنه عن الدفع المبدى من المتهمين بالل إبراهيم صبحى وأسامة جبريأل ثابأت
على ومأدنى إبأراهيم مأدنى بعأدم جأواز نبأر الأدعوى لسأاب ة الفصأل فيهأا فأي الجنايأة رقأم
 4757لسأأنة  2014جنايأأات مصأأر الجديأأدة الم يأأدة بأأرقم  220لسأأنة  2014ك شأأرق
ال اهرة .
فإن ذلك مردود عليه بما هو م أرر قانونأا أن حجيأة األحكأام مناطهأا وحأدة الخصأوم
والموضوع والسبب .
وإذ كان ما ت دم وكان ثابت من االطأالع علأى حكأم الجنايأة محأل الأدفع رقأم 4757
لسأأنة  2014جنايأأات مصأأر الجديأأدة تختلأأف فأأي الخصأأوم والموضأأوع عأأن الأأدعوى محأأل
التداعى إذ أن التنبيم في الدعوى محل الدفع شكل الرتفاب الجرائم محل تلأك الأدعوى وأن
التنبيم محل التداعى قد أسس على ارتفاب الجرائم محل الدعوى وكانت تلك الجرائم مغايرة
عن الجرائم األخرى محل الدعوى سند الدفع ومن ثم كانت الجرائم محل التنبيم في الجناية
الماثلأأة منفأأك الصأألة بأأالتنبيم انخأأر وال ي أأدح مأأن ذلأأك وحأأدة الهأأدف لمغأأايرة الموضأأوع
واألشخاو وإن كان المتهمين محل الدفع في التنبيم ومحل الدعوى الماثلة إذ ال يمنع أن
يكأأأون المأأأتهم مأأأنبم أل كثأأأر مأأأن تنبأأأيم وإن اتحأأأد هأأأدفها الخأأأتالف الجأأأرائم محأأأال وسأأأببا
وموضوعا ولم يثبت للمحكمة أن المتهمين في الدعوى محل الدفع قد ارتفبأوا الجأرائم محأل
تلأأك الأأدعوى وتأأداخلت الأأدعوى محأأل الأأدفع الخأأتالف الموضأأوع فأأي كالهمأأا ومأأن ثأأم جأأاء
الدفع على غير سند من الواقع وال انون .
وحيث إنه عن الدفع بانتفاء أركان جميع أركان الجرائم محل التداعى.
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فإن ذلك مردود عليه بأن جميع الجرائم محل التداعى توافر نية ال تل العمد فإن الأرد
عليها مستفاد من وقائع الدعوى وأدلة ثبوتها وذلأك حسأبما سألف بيانهأا لأدى استعراضأها
سلفا في الحكم.
أما عن ال تل العمد ففضال عن اشتراك توافر األركأان العامأة للجأرائم مأن ركأن مأادى
وهو السلوك االجرامى سواء ايجابى أو سلبى والاى يتخأاه الجأانى وسأواء فاعأل أصألى أو
مساهم في الجريمة وركن معنوى هأو ال صأد الجنأائى مأن علأم وإرادة بالفعأل والنتيجأة وإن
تتجه إرادة الجانى إلى ارتفاب الفعل وقصد النتيجة المرجوة منأه وعالقأة سأببية بأين الفعأل
والنتيجة .
ويشتر فوق ذلك توافر نية خاصة لدى الجانى في جريمة ال تل العدم وهى نيه خاصة نية
ال تل العمد :
وحيث انه عن نية ال تل فانه لما كان من الم رر ان قصأد ال تأل امأ ار خفيأا ال يأدرك
بالحس الباهر وإنما يدرك بالبروف المحيطة بالدعوح واالمارات والمبأاهر الخارجيأة التأي
يأتيهأأا الجأأاني وتأأنم عمأأا يضأأمره فأأي نفسأأه واسأأتخالو هأأاا ال صأأد مأأن عناصأأر الأأدعوح
م ول الي تلك المحكمة .
وكان من الثابت باألوراق أن المحكمة تستخل

توافر هاه النية لدح المتهمين نيه

ال تأل مأن حاصأل البأروف والمالبسأات التأي احاطأت بواقعأة الأدعوح واألدلأة التأي سأاقتها
المحكمأأة علأأي النحأأو سأأالف بيانأأه اذ أن المتهمأأين واخأأرين مجهأأولين وفأأي سأأبيل اقتأراف
جرمهم وتعري

سالمة وحياة المجني عليهم سالفي الاكر للخطر وتفأدير االمأن والسأكينة

واتحاد ارادتهم وفق هدف التنبيم المنشأود ب تأل إفأراد وضأبا ال أوات السألحة والشأرطة اذ
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انهم من الطواغيت ويجب قتلهم النهأم هأم الحائأل دون تطبيأق الشأريعة االسأالمية واقامأة
الدعوح المنشودة في ففرهم وع ولهم ومن ثم ف د اعأدوا لأالك عأدتهم وعتأادهم مأن المأواد
المتفجرة والناسفة واالسلحة النارية والاخائر وما أن ابصروا المجني عليهم في كل الوقأائع
سأأالفة البيأأان حتأأي بيت أوا النيأأة وع أأدوا العأأزم علأأي قأأتلهم ف أأاموا بوضأأع العب أوات الناسأأفة
بزرعها في محيج ال أوات المتمركأزة علأي النحأو سأالف البيأان ومأا أن وصألوا الأي غأايتهم
وذلك يتي ن من تمركز قوات الشرطة فأاعلنوا عأن نيأتهم وذلأك باالتصأال بأالعبوات الناسأفة
االلفترونيأأة فاحأأدوثوا االنفجأأارات الشأأديدة وبمحأأيج قأوات الشأأرطة المتركأأزة بالوقأأائع المنأأوه
عنها بادلة الدعوح وقاموا أيضا باستهداف ضابج ال أوات المسألحة والشأرطة وذلأك بوضأع
العبوات الناسفة اسفل السيارات الخاصة بهم وذلك بعد رصدهم وتفجير ضدهم وتفجير تلك
العبوات ع ب است الل المجني عليهم لها ب صد قتلهم واستهداف رقيب الشرطة  /مصطفي
عفيفأأي مأأن قأأوة شأأرطة اكتأأوبر وذلأأك بأأان قأأاموا برصأأدةوحال ابصأأارهم لأأه قأأاموا بأأاطالق
االعيرة النارية من السالح النارح السابق اعداده وتاخيرة قاصدين من ذلك قتله واستهداف
ال وات الشرطية المتواجدة أمام سفارة الفونغأو وذلأك بأان قأام المتهمأين برصأد تلأك ال أوات
واالعأداد والتخطأيج للواقعأة واحأرازهم االسألحة الناريأأة والدراجأة الناريأة والتوجأه بهأا صأأوب
ال وات واطالق االعيرة النارية عليها قاصدين من ذلك قتلهم .
وقد نتة عن تلك الوقائع اصابات بالمجني عليهم وذلك علي النحو التالي
واقعة جامعة القاهر استهداف قوات الشرطة
م تأأل المجنأأي عليأأه /طأأارق مصأأطفي محمأأد المرجأأاوح وتعأأزح وفاتأأه الأأي اصأأابات
انفجار حيوية حديثة حدثت من شاا للمواد متفجرة وما احدثته من تهتك بال لب واالعضأاء
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الحيوية بالجسم وهي معاصرة وتم استخراج مسمارين احدهما مزود بصأمولة واالخأر مأزود
بصامولتين من جأدار البهأر والبطأين االيسأر لل لأب وذلأك حسأبما ثبأت بت ريأر التشأريحية
وثبت بالت ارير الطبية إصابة الشاهد الثامن يضاف بالسمع واصابة اللواء  /عبد الأرؤوف
الصأأرفي بجأأروح وكأأدمات وكسأأر مضأأاعل بعبمأأة السأأاق اليمنأأي واصأأابة الشأأاهد العاشأأر
بجروح قطعية متعددة بالجسأم وجأروح قطعيأة متهتفأة بفأروة الأرأس وسأحجات بالوجأه مأن
الجهة اليمني وجرح باالصبع االصغر من اليد اليمني واصابة الشاهد الحادح عشر بتجمع
دمأوح بفأروة الأرأس وجأرح قطأع بأالرأس مأأن الجهأة اليسأرح وكدمأة بأالف رة العن يأة الثالثأأة
وسحجات بالجبهة اليسرح من الصدر وكسر بسالمية اليأد اليسأرح واصأابة الشأاهد الثأاني
عشر بجرح بالساق اليسرح وإصابة الشاهد الثالث عشأر بصأدمة عصأبية واصأابة الشأاهد
الخامس عشر بث ب بطبلة االذن اليمنأي وضأاف بالسأمع واصأابة الشأاهد السأادس عشأر
بث ب بطبلة االذن اليمني .
واقعة قوات الشرطة المتمركزة بمحيج مترو البحوث ثبت بت ريأرح الصأفة التشأريحية أن
:
وفأأاة المجنأأي عليأأه المجنأأد  /هأأاني نشأأأت علأأي يوسأأف تعأأزح الأأي إصأأابته بم أأاوفات
معدنيأأة متطأأايرة ( رومأأان بلأأي مأأن الصأألب ب طأأر  11مأأم ) نتيجأأة حأأادث العبأأوة
المتفجأأرة واحأأد مكوناتهأأا بأأالرأس والوجأأه والعنأأق ومأأا صأأاحبهم مأأن تهتأأك بأأأالما
والسأأحايا والف أرات العن يأأة والفأأك السأأفلي والأأرئتين ومأأا صأأاحبهم مأأن نزيأأل غزيأأر
وصدمه ادت للوفاة .
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وفاة المجني عليأه المجنأد  /اشأرف فأتح هللا سأعدح احمأد تعأزح الأي الفسأور الم نتأة
والمنخسفة بيسار الرأس والناتجة عن اقتراف جسم غريب متطاير ليسار الرأس ومأا
احدثأأه مأأن تهتأأك بأأالما والسأأحايا ومأأا صأأاحبه مأأن نزيأأل متخللأأة وتوفأأل بأأالم اركز
الحيوية بالما ادح الي الوفاة .
ثبت بالت ارير الطبية :
إصأابة المجنأأي علأيهم عبأأد الأرحمن مجأأدح عبأد الأأرحمن بكسأر بعبمأأة الفعبأرة اليمنأأي
وفتحة دخول وخأروج اعلأي السأاعد  ،محمأود السأيد علأي محمأد بتهتأك بالرئأة اليمنأي
وكسر بعبمة لوح الفتف االيمأن  ،والشأهود الثالأث والعشأرين بكأدمات وجأروح سأطحية
بالبهر  ،الرابع والعشرين بشبية تحأت الجلأد بأالزراع االيسأر  ،والمجنأي عليأه  /احمأد
حسين سعيد بتجمع هوائي علأي الجانأب االيسأر ،والشأهود السأادس والعشأرين بشأبية
بالساعد االيسر  ،الشاهد السأابع والعشأرين بكسأر منحسأف  ،مفتأت مفتأوح بالجمجمأة
الشاهد الثامن والعشأرين بكأدمات وسأحجات بأالزراع االيسأر  ،التاسأع والعشأرين بكسأر
مفتوح بشبية ال أدم اليسأرح وجأروح متعأددة بالرسأا االيمأن واعلأي البهأر  ،الثالثأون
بشبية بالفتف االيمن  ،الحادية والثالثأين بجأرح قطعأي نافأا بالجانأب االيسأر للأبطن ،
إصابة المجني عليها  /صفاء يوسف رمضان بجرح قطعي سطحي بالحاجب االيمن .
واقعة مقتل العميد  /احمد ز ي لطيف والشروع ي مقتل مرا قيه
-1

ثبت بت رير الصفة التشريحية أن وفاة المجني عليه  /احمد زكي لطيف تعزح

الأي الجأأروح االنفجاريأأة ومأأا احدثتأأه مأأن كسأأور وبتأأر بعبأأام السأأاق وال أأدم اليسأأرح
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وكسور بالساق وال دم اليمني وتهتك باالوعية الدموية بالساقين وما صأاحب الحالأة
من نزيل غزير ادح الي الوفاة .
-2

ثبأأت بأأالت رير الطبأأي إصأأابة الشأأاهد الخأأامس والثالثأأين بسأأحجات سأأطحية

متعددة بالجانب االيمن والخلفي من الساق اليمني وجرح قطعي اعلي م دمة الركبأة
اليمني بطول  2سم وجرح قطعي بطول  2سم بم دمة ابهام اليد اليمني .
واقعة نقطة مرور ميدان لبنان
ثبت بت رير الصفة التشريحية أن وفاة المجني عليأه الرائأد  /محمأد جمأال الأدين محمأد
مأمون حيوية حديثة ذات طبيعية انفجارية ارتشأاقية جأائزة الحأدوث فأي تأاريا معاصأر
للوفاة وتعزح الوفاة لالصابات المشاهدة بالرأس وما صاحب ذلك مأن كسأور بالجمجمأة
وتهتفات بالما مما ادح الي هبو حاد بالدورة الدموية والتنفسية .
واقعة نقطة المرور بميدان المحكمة بمصر الجديد
ثبت بت رير الصفة التشريحية أن وفأاة المجنأي عليأه الرقيأب  /عبأد هللا محمأد عبأد هللا
تعزح الأي إصأابته بتهتأك باالحشأاء ونزيأل اصأابي غزيأر ادح الأي هبأو حأاد بالأدورة
الدمويأأة والتنفسأأية وان اصأأاباته حيويأأة حديثأأة ذات طبيعأأة انفجاريأأة وارتشأأافية وجأأائزة
الحدوث في تاريا معاصر لحدوث الوفاة .
واقعة مقتل المجني عليه  /بسا احمد جامع
ثبأأت بت ريأأر الصأأفة التشأأريحية أن وفأأاة المجنأأي عليأأه  /بسأأام احمأأد جأأامع تعأأزح أن
االصابات االنفجارية وما احدثتأه مأن تهتأك باالحشأاء الداخليأة واالعضأاء الحيويأة وان
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اصأأاباته انفجاريأأة حيويأأة حديثأأة حأأدثت مأأن شأأبايا لمأواد متفجأأرة وجأأائزة الحأأدوث فأأي
تاريا معاصر لحدوث الوفاة .
واقعة الشروع ي قتل قوات االمن المر زي اعلي وبري الجيز
ثبت من الت ارير الطبية إصابة الشأهود الحأادح والخمسأين بجأرح غأائر بالفخأا االيسأر
اعلأأأي الركبأأأة وشأأأبية بأأأه وخأأأدش باالصأأأبع الخأأأامس لليأأأد اليمنأأأي  ،الشأأأاهد الثأأأاني
والخمسأأين بحأأرج سأأطحي بالصأأدر مأأن الجهأأة اليمنأأي وسأأحجة بالسأأاق اليمنأأي وث أأب
بطبلتي االذنين  ،الشاهد الثالث والخمسين بكدمة بالفخا االيمن من الناحية االماميأة ،
والرابع والخمسين بكدمات بالركبة اليمني  ،الخامس والخمسين بثالث سحجات وكدمات
بالجبهة  ،السادس والخمسأين بجأرح تهتفأي بطأول الأزراع االيسأر واربعأة جأروح غأائرة
بااللية اليسرح وجروح تهتفية بال دمين مع اشأتباه قطأع فأي الشأرايين الرئيسأية للأزراع
االيسر .
واقعة ا لشروع ي قتل قوات الشرطة بكمين عبود
ثبت بت رير الطب الشرعي إصابة الشاهد الرابع والستين بمنتصف فأروة الأرأس باصأابة
رضية قطعية حأدثت مأن المصأادمة بجأزء مأن جسأم معأدني صأغير الحجأم وان إصأابته
جائزة الحدوث وف ا لتصوير النيابة .
ثبت بالت ريرين الطبيين إصابة الشاهدين الستين بجروح متعددة بانحأاء جسأده ووجأود
اجسام غريبة ( شبايا) وجرح قطعي بصيوات االذن اليسرح  ،الحأادح والسأتين بشأبية
بالركبة اليمني .
واقعة مين السواح
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ثبت بالت ريرين الطبيين إصابة الشاهدين الثامن والستين بجرح تهتفي بالسأاعد االيمأن
واخر بجوار العين اليمني  ،الشاهد السابع والستين بخدش وكدمة بالرقبة .
واقعة نقطة مرور الجالء
ثبت من الت ارير الطبية إصابة الشاهدين التاسع والسبعين بشرخ بعبمة الفخأا االيسأر
واخر بالروفة اليسرح وجرح متهتك بالحو

والفخا االيسر واخر فوق الركبة اليسرح ،

الشاهد الثمانين بجروح متعددة وشبايا بالفتف االيمأن والبهأر والفخأا االيمأن ومنط أة
االيسر .

الحو

واقعة معسكر االمن المر زي بطريق مصر اسكندرية الصحراوي
ثبأت بأالت رير الطبأي للشأاهد التاسأع والثمأانين انأه اصأيب بفتحأي دخأول وخأروج باليأأد
اليمني .
واقعة استهداف حا لة النقل العا بشارع الخلينة الىاهر بمدينة نصر
ثبت بالت ارير الطبية إصأابة الشأهود الثالأث والتسأعين بجأروح وكأدمات بالوجأه  ،الربأع
والتسأأعين بجأأروح سأأطحية بالسأأاق والفخأأا االيسأأر  ،الخأأامس والتسأأعين بجأأرح تهتفأأي
واشتباه كسر بالركبة وف دان جزء من انسأجة السأاق اليسأرح  ،إصأابة المجنأي عليأه /
عبأأد السأأالم محمأأود عبأأد السأأالم بجأأرح تهتفأأي بالجبهأأة وال أرأس مأأن الناحيأأة اليسأأرح
وانفجار بالعين اليسرح مع جروح وكدمات بالوجه .
واقعة الشروع ي مقتل النقيب  /احمد عزت الصواف

أمين السر

رئيس المحكمة

241

ثبت بالت ارير الطبية إصابة الشأاهدين السأادس والتسأعين بكدمأة وجأرح قطعأي متهتأك
بالجلد وجرح بالعضالت بال دم اليسأرح وشأرخ ب اعأدة المشأطية الخامسأة بهأا  ،إصأابة
الشاهدة السابعة والتسعين بانفجار بالعين اليمني وجرح بالساق .
واقعة الشروع ي مقتل المجني عليه  /اسال وزي عبد الحنيظ
ثبأأت بالت أأارير الطبيأأة إصأأابة كأأال مأأن الشأأاهد الثالأأث بعأأد المائأأة بانفجأأار بكأأرة العأأين
اليسرح وتهتك بجفني العين اليمني وقرحة ب رنيتها وكسر مفتوح بالشطيات من الثانيأة
الي الخامسة لل دم اليسرح وكاا جأروح متهتفأة بالأاقن والرقبأة واليأدين والفخأا والسأاق
وال دم اليسرح وتهتك بمفصل اصابع ال دم اليسرح ،الشاهد الرابع بعأد المائأة بسأحجات
بأأاالذن اليسأأرح والجهأأة اليسأأرح مأأن الرقبأأة  ،إصأأابة المجنأأي عليأأه  /مينأأا حنأأا صأأليب
بجرحين متهتفين بالساق اليمني .
واقعة تنجير محيط دار القضاء العالي بتاريخ 2015 /3/2
-1

ثبت بت ريرح الصفة التشريحية :

أ – وفاة المجني عليه  /احمد سعيد فوزح تعزح الأي كسأور مفتتأه بعمأوم ال بأوة وقأاع
الجمجمة وتهتك شديد بالسحايا والما وانفجار بالرئة اليسرح مما ادح الي نزيل دموح
غزير وان اصاباته حيوية حديثة حدثت من الشبايا المعدنية المفتتة والمخترقة النحأاء
الجسم والناتجة عن موجه انفجارية اصابت الجسم .
ب -أن وفاة المجنأي عليأه  /محمأد عأادل احمأد تعأزح الأي كسأور مفتتأة بعبأام ال بأوة
وقاع الجمجمأة والضألوع الصأدرية وتهتأك شأديد بالسأجايا والمأا وتهتأك بانسأجة الرئأة
اليسرح وال لب مما ادح الي نزيل دمأوح غزيأر وان اصأاباته حيويأة حديثأة حأدثت مأن
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الشبايا المعدنية المفتتة والمخترقة النحاء الجسم والناتجة عن موجة انفجارية اصابت
الجسم .
 -2ثبت بالت ارير الطبية إصابة الشهود مائأة وثالثأة وثالثأين بشأبايا معدنيأة بأالفتف
االيمأأن وباللسأأان وبكسأأر باسأأنان الفأأك العلأأوح وبارتشأأاح دمأأوح بالرئأأة  ،المائأأة واربعأأة
وثالثين بشبية بالفخد االيسر وكدمات متفرقة بالجسم  ،المائة وخمسأة وثالثأين بجأرح
باليد اليسرح وجأروح متفرقأة بالجسأم وكأدمات بأالرأس وشأبية بالفخأد االيسأر  ،المائأة
وستة وثالثين بشبية بالفخأد االيمأن  ،المائأة والسأابع والثالثأين بجأرح بفأروة الأرأس ،
المائأأة والثأأامن والثالثأأين بجأأرح قطعأأي بأأالفوع االيسأأر وشأأبايا بالفخأأد وجأأرح بالسأأاعد
االيسأأر  ،المائأأة والتاسأأع والثالثأأين بكدمأأة وجأأرح بأأالرأس وباشأأتباه مأأا بعأأد االرتجأأاج ،
المائة واالربعين بشأبايا متفرقأة بأالبهر وبجأرح بالفعأب االيمأن  ،المائأة واحأد واربعأين
بكدمات متفرقة بالجسم .
واقعة تنجير محيط قسم شرطة الطالبية
-1

ثبأأت بت ريأأر الصأأفة التشأأريحية أن وفأأاة المجنأأي عليأأه  /ضأأياء فتحأأي فتأأوح

تعأأزح لالثأأار االصأأابية االنفجاريأأة بعمأأوم جسأأدة ذات الطبيعأأة والحركيأأة واالنفجاريأأة
الحديثأأة والتأأي حأأدثت نتيجأأة انفجأأار عبأأوة ناسأأفة معدنيأأة معبأأأة بأأالمواد المتفجأأرة
والباروديأأة ومأأا نأأتة عنهأأا مأأن حأأدوث بتأأر كامأأل لليأأدين اليمنأأي واليسأأرح وحأأدوث
تهتفات شديدة بالفبد واالمعاء بنوعيها ونزيل دمأوح اصأابي شأديد بتجويأل الأبطن
وحدوث نزيل دموح اصابي غزير اسفل السحايا واعلي انسأجة المأا ممأا ادح الأي
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حدوث ضغج شديد علأي المراكأز الحيويأة بأالما وتوقفهأا عأن العمأل وحأدوث هبأو
حاد بالدوتين الدموية والتنفسية وتوفل لجميع المراكز الحيوية بالجسم .
-2

ثبت بالت ارير الطبية إصابة الشهود ارقام مائة وخمسة واربعين بجرح متهتك

باليد اليمني ووجود جسم غريب باليد اليمني  ،مائة وستة واربعأين بجأرح بمنتصأف
الصأأدر وتأأم اسأأتخراج شأأبية مأأن الصأأدر وجأأروح سأأطحية بال أأدم اليسأأرح والأأاراع
االيسر مائة وسبعة واربعين بجرح دائرح متهتك بالصدر من الناحية اليمنأي ووجأود
وجسم غريب بالجانب االيمن من الصدر غير نافا  ،المائة والثامن واالربعين ادعاء
انفجأأار مأأع دخأأول جسأأم غريأأب بالسأأاعد االيسأأر والسأأاق اليسأأرح مأأع وجأأود جأأروح
سطحية وتجمع دموح بسيج بالساعد االيسر تحت الجرح .
واقعة استهداف مقر سنار الكونغو
-1

ثبت من ت رير الصفة التشريحية أن اصابات المجني عليه  /ايمن سيد سالم

بمنط ة البطن والطرف العلوح االيسر اصاباتان ناريتان حيويتين حأديثا مأن عيأارين
نأأاريين كالهمأأا يحمأأل م أأاوفا مفأأردا اطلأأق مأأن سأأالح معأأد لالطأأالق هأأاا النأأوع مأأن
االعيأأرة وان مسأأافة االطأأالق جأأاوزت المأأدح ال ريأأب وهأأو مأأا ي أأرب  3امثأأال طأأول
ماسورة السالح وتعزح الوفاة الي االصابة الواقعة بمنط ة البطن ممأا نأتة عنأه مأن
قطوع وتهتك باالمعاء والفبد والنزيل المصاحب وما نتة عنه من مضاعفات وتسمم
بالدم وصدمة نزيفية غير مرتجعة .
-2

ثبأأت بأأالت رير الطبأأي إصأأابة الشأأاهد المائأأة والخمسأأين وطلأأق نأأارح بالأأاراع

االيسر .
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واقعة تنجير محيط قسم شرطة عين شمس
-1

ثبأأت بت ريأأر الصأأفة التشأأريحية أن اصأأابات المجنأأي عليأأه  /مصأأطفي احمأأد

فأؤاد شأأميس اصأأابات حيويأأة حديثأأة ذات طبيعأأة انفجاريأأة وارتشأأافية حأأدثت نتيجأأة
انفجار قنبلة وارتشاق محتوياتها بالحثمان وتعزح الوفاة الي اختراق الجسم المعأدني
للجمجمأأة ومأأا احدثتأأه مأأن كسأأور بالجمجمأأة وتهتأأك ونزيأأل بأأالما وتوفأأل المراكأأز
الحيوية بالما عن العمل وان كرايات المعدنية المعثور عليها بمعرفأة النيابأة العامأة
مماثلة لنفس االجسام الفروية المستخرجة من الجثمان.
-2

ثبت بالت أارير الطبيأة إصأابة الشأهود ارقأام المائأة والسأتين بالفخأا االيسأر ،

المائة واحد وستين بالصأدر والأبطن والفخأا االيسأر ،المائأة وخمسأة وسأتين بالفخأا
االيسر  ،المائة ستة وستين بالفخا االيسر والصدر  ،المائة وسأبعة وسأتين بالرقبأة
والاراع االيمن وااليسر .
واقعة تنجير محيط دار القضاء العالي بتاريخ 2014 /10/14
ثبت بالت ارير الطبية إصابة الشهود ارقأام مائأة وتسأعة وسأتين بجأرح قطعأي أسأفل الوجأه
مأأن الناحيأأة اليسأأرح واسأأتخراج جسأأم غريأأب منأأه  .المائأأه والسأأبعين بجأأرح قطعأأي خلأأف
الفتف االيسر والفخا االيسر وال صبة االيسرح واستخراج أجسام غريبة منهم المائة واحد
وسبعون بكدمات بالفخا االيمن والمائة واثنين وسبعون بحرج شأبهه  .نافأا باالصأدر مأن
الجهة اليمني للصدر وارتشاح دموح للرئه اليمني  .المائه وثالثة وسبعين بجرح شبه نافا
بأأالبطن واسأأتخراج جسأأم غريأأب منأأه وجأأرح باصأأبع ال أأدم اليمنأأي  .المائأأه واربعأأه وسأأبعين
بجرح نافا بالفخا االيمن واستخراج جسم غريب منه وجرح بالفخا االيسأر  .المائأه وسأبعة
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وسبعين بجرح نافأا بأالبطن وتهتأك باألمعأاء واسأتخراج جسأم غريأب منأه  .المائأه والثأامن
والسبعين بكسأر باليأد اليسأرح وكسأر بكاحأل ال أدم اليسأرح واسأتخراج جسأم معأدني منهمأا
وجرح بالساعد االيمن والوجه.
واقعة تنجير محيط جامعة القاهر
ثبأأت بالت أأارير الطبيأأة اصأأابه الشأأهود ارقأأام مائأأه وتسأأعه وسأأبعين بشأأبايا بأنحأأاء متفرقأأة
بالجسأأد  .المائأأه والثمأأانين بج أروح بالفاحأأل االيسأأر ودخ أوا اجسأأام غريبأأة بأنحأأاء متفرقأأة
بالجسأأد  .المائأأه واحأأد وثمأأانين بجسأأم غريأأب فأأي الركبأأة  .المائأأه اثنأأين وثمأأانين بكسأأر
باصبع يده ودخول جسم غريب به وكسرت الع لأة األخيأرة إلصأبعه األصأغر  .المائأه ثالثأة
وثمأأانين بكدمأأة بأأالفتف االيسأأر  .المائأأه واربعأأة وثمأأانين بشأأرخ بال صأأبة اليسأأرح ودخ أوا
اجسام غريبة بالسأاقين  .المائأه وخمسأة وثمأانين بشأبايا بالسأاق اليمنأي  .المائأه وسأته
وثمانون بجسم غريب نافا بالبطن  .المائأه وسأبعة وثمأانين بجأرح قطعأي اسأفل الفأك مأن
الجبهتين اليسرح واليمني ودخوا اجسام غريبة باالنف واالاذن وحأدوث جأروح باسأفل الفأك
من الجهة اليسرح فتحة دخول وخروج ودخول اجسام غريبة بال دم اليمني واليسرح
واقعة تنجير محيط جامعة حلوان
ثبأأت بالت اريرالطبيأأة اصأأابه الشأأهود ارقأأام مائأأه وثمانيأأة وثمأأانين بكسأأر بعبمأأة الشأأبية
اليسأأرح ووجأأود اجسأأام غريبأأة بالسأأاق اليسأأرح وجأأروح متفرقأأة بالسأأاق اليسأأرح واجسأأام
غريبأأة بالفخأأا االيسأأر  .المائأأه وتسأأعة وثفمأأانين بجسأأم غريأأب واشأأتباه كسأأر فأأي العمأأود
الف رح والطرف السفلي االيسأر  .المائأه والتسأعة وثمأانين بجسأم غريأب فأي الوجأه وكسأر
مفتأأأوح بعبمأأأه السأأأاق االيسأأأر  .المائأأأه واحأأأد وتسأأأعين بأجسأأأام غريبأأأة بالصأأأدر والأأأبطن
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والسأاقين ودافأأن البأأاطن  .المائأأه واثنأين وتسأأعين جسأأم غريأأب فأي السأأاق اليمنأأي والوجأأه
والرأس والصدر .
واقعة تنجير محيط جامعه عين شمس
ثبأأت بالت أأارير الطبيأأة اصأأابه الشأأهود ارقأأام مائأأه وخمسأأة وتسأأعين ببتأأر بجأأزء مأأن إصأأبع
االبهأأام باليأأد اليمنأأي مأأع بتأأر بالع لأأة االخيأأرة مأأن إصأأبع السأأبابة وكسأأر بالع لأأة االخيأأرة
والوسطي بإصبع الوسطي مع جرح متهتك بالبفر والجلأد وكسأر بالع لأة االخيأرة والوسأطي
بإصأأبع الخنصأأر مأأع جأأرح متهتأأك بالجلأأد ووجأأود جسأأم غريأأب بالسأأائل الزجأأاجي بأأالعين
اليسرح  .المائه وسته وتسعين بجسم معدني بالجانأب الأداخلي بالفخأا االيسأر حأوالي 20
سأأم الأأي الركبأأه بجانأأب وجأأود خأأدوش بالجانأأب الأأداخلي للفخأأا االيمأأن ت ريبأأا فأأي نفأأس
المستوح نتيجة حادث انفجار  .المائه وسبعه وتسعين بشبيه بالجانب االيمن .
واقعة تنجير محيط قصر القبة
ثبت بالت ارير الطبية اصابه الشهود ارقام مائه وثمانية وتسعين كأدمات وسأحجات متعأددة
بالجسم وما بعد االرتجاج  .المائه وتسعة وتسأعين بجأرح نافأا مأن الناحيأة اليمنأي للصأدر
ادح الأأي وجأأود هأواء بالغشأأاء البللأأورح وجأأرح متهتأأك بالفخأأا االيمأأن وتأأم عمأأل بتأأر فأأوق
الركبة بالساق اليمني
واقعة استهداف قوات الشرطة بميدان األلف مسكن بتاريخ 2015/1/ 23

ثبأأت بالت أأارير الطبيأأة اصأأابه الشأأهود ارقأأام مأأائتي وسأأبعة عشأأر بكدمأأه بأأالفوع والسأأاعد
االيمن  .مائتين وثمانية عشر بجأرح متهتأك نافأا بالسأاق اليسأرح مأع وجأود كسأر متهتأك
مضاعل نتيجة شبايا وتم استخراج اجسام غريبة من الجرح  .مائتين وتسعة عشر بجرح
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متهتك بالركبة اليمني وحروق بالجلد  .مائتين وعشرين بجرح متهتأك نافأا بالسأاق االيمأن
والفخا االيسر مع وجود جسم غريب وكاا جرح متهتك بالركبة اليسرح وتم استخراج اجسام
غريبة من الجروح  .مأائتين وواحأد وعشأرين بجأرح قطعأي بفأروة الأرأس  .اصأابه المجنأي
عليه  /محمود محمد عطيأه بشأبايا متعأددة بالجسأم وهبأو حأاد بالأدورة الدمويأة وتركيأب
انبوبأأة صأأدرية وكسأأر بأأالحو

واستئصأأال جسأأم معأأدني بالرقبأأة وجأأروح متهتفأأه وف أأدان

بالجلد واألنسجة بالوجه والرقبة والساعد االيمأن والبهأر ووجأود كسأر بعبأام السأاق وكأان
ذلأأأك كلأأأه تنفيأأأاا لغرضأأأهم اإلرهأأأابي ومأأأن جمأأأاع تلأأأك المالبسأأأات مأأأن اعأأأداد والمتهمأأأين
للمتفجأأرات وتصأأنيعها ورصأأد ال أأوات الشأأأرطية او رجأأال ال أأوات المسأألحة وزرع العبأأأوات
الناسأأفة فأأي محأأيج بمركأأز ال أوات وتفجيأأر العبأوات ع أأب تأأي ن وقأأوف ال أوات بأأال رب مأأن
العبوات الناسأفة شأديدة االنفجأار واعأداد االسألحة الناريأة والأاخائر والدراجأة الناريأة وزرع
العب أوات اسأأفل سأأيارات رجأأال ال أوات المسأألحة والشأأرطة وقأأد ثبأأت ذلأأك كلأأه مأأن اعت أراف
المتهمأين المعتأرفين الرتفأابهم تلأك االفعأال ب صأد ازهأاق روح قأوات الجأيث والشأرطة ومأا
قرر به شهود الواقعة وما ثبت من ت ارير مثبتة لألدلة الجنائية – الطب الشرعي والت أارير
الطبية االخرح ومعاينات النيابة العامة الماكن األحداث والمعاينات التصويرية وما ثبت مأن
كافه ادله الثبوت اطمئنت اليها المحكمة األمر الاح يكشف بداللأه عأن نيأه ازهأاق الأروح
لدح المتهمين ومن ثمه ف د توافرت نيه ال تأل فأي الواقعأه فضأال عمأا يأربج المتهمأين مأن
معيه ببعضهم البع

وللوحدة الهدف المنشود لدح جميعهم ومن ثم توافرات بأاألوراق نيأه

ال تل للمتهمين محل االتهام حسبما سيرد بالوصف بالك الحكم تباعا .
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وحيث أنه عن ظرف سبق االصرار فإنه من الم أرر أن منأا سأبق االصأرار هأو أن
يرتفب الجاني الجريمة وهو هادئ البال بعد إعمال ففر ورؤيه.
واذ كأأان مأأا ت أأدم وكأأان الثابأأت مأأن أوراق الأأدعوح أن المتهمأأين قأأد خطط أوا علأأي
ارتفاب جرائم ال تل العمد والشروع فيها وذلك بان قأاموا بع أد العأزم والنيأه واتجهأت ارادتهأم
لأأالك بإعمأأال الففأأر المسأأتهدف والمخطأأج كغأأر

مأأن اغ أ ار

واهأأداف التنبأأيم االرهأأابي

باستهداف قوات الجيث والشرطة وذلك ل تلهم باعتبارهم من الطواغيت واعدوا لالك عبوات
ناسفه واسلحه وذخائر ومراقبه مكأان تمركأز ال أوات تمهيأدا السأتهدافهم وذلأك قبأل ارتفأاب
الوقائع محل الواقعة بوقت كافي لفل واقعة وتوزيع االدوار بين المتهمأين بمأن يرصأد ومأن
يصنع للمتفجرات ومأن ي أوم بأزرع العبأوات الناسأفة ومأن ي أوم بمراقبأة الطريأق ومأن ي أوم
باالتصال بالدوائر اللفترونية المثبتة علي العبوات الناسفة ب صد تفجيرها ومن ي أوم بحمأل
االسلحة النارية ومن ي وم بالتمويل من اجل شأراء المتفجأرات واالسألحة الناريأة ومأن ي أوم
بتوفير الم رات العضاء التنبيم وذلك وصوال لففر برؤيه وعمق بغر

ارتفاب جرائم ال تأل

العمد والشروع فيأه األمأر الأاح يأدل علأي تأوافر سأبق االصأرار فأي جميأع الوقأائع السأابق
سردها بالحكم .
وحيأأث انأأه عأأن ظأأرف الترصأأد فإنأأه مأأن الم أأرر أن الترصأأد يعنأأي تأأرب

الجأأاني

للمجني عليه مدة من الزمن طالأت أو قصأرت فأي مكأان يتوقأع قدومأه اليأه ليتوصأل بأالك
الي مفاجأته باألعتداء عليه .
ولما كان ذلك وكان الثابأت أن المتهمأين قأد اتف أو علأي ارتفأاب جنايأة ال تأل العمأد
والشأأروع فيأأه وتنفيأأاا لأأالك قأأام المتهمأأين برصأأد مكأأان تمركأأز ال أوات الشأأرطية وكأأاا افأراد
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ال وات المسلحة وترصدوا لهم في المكان الاح اي نوا تواجد تمركز ال وات بهأا وقأاموا بأزرع
العبوات الناسفة بتلك األماكن وما أن ابصروا المجني عليهم سالف البيان لدح بيان واقعأة
الدعوح وادلتها والرد علي وقوعهأا (الحكأم برمتأه) حتأي قأاموا باالتصأال بأالعبوات الناسأفة
الفترونيأأا عأأن طريأأق الهأأاتف المحمأأول ممأأا ادح الأأي انفجارهأأا واحأأداث اصأأابات المجنأأي
علأأيهم والتأأي اودت بأأالبع

مأأنهم وتأوافر ذلأأك البأأرف ايضأأا فأأي بأأاقي وقأأائع ال تأأل العمأأد

والشروع فيهأا بالنسأبة لأواقعتي اطأالق االعيأرة الناريأة علأي افأراد الشأرطة المكلفأة بتأأمين
سفارة الفونغو وذلك برصد تلك ال وات ولدح ابصارهم قام المتهمين باطالق االعيرة الناريأة
صأأوبهخم وكأأاا واقعأأة اطأأالق االعيأأرة الناريأأة علأأي الرقيأأب شأأرطة  /مصأأطفي عفيفأأي فأأي
واقعأأة اسأأتهداف ق أوات الشأأرطة اذ ترصأأدوا للمجنأأي عليأأه بأأالطريق ومأأا أن ابصأأروه حتأأي
اطل وا عليه االعيرة النارية ومن ثم ف د توافر ظرف الترصد.
وحيث انه عن ظرف االرهاب فإنه من الم رر أن يشتر تأوافر االرهأاب وف أا مفهأوم
ن

المادة  86ع وبات توافر عنصرين -:

اولهما مادح ويتمثل في مباهر ال وة أو العنف أو التهديد أو الترويع الحاصل من الجأاني
فالسلوك االجرامي في جريمة االرهاب يتخا شكل العنف بمعناه الواسأع بمأا يشأير اليأه مأن
معأأان مختلفأأة تتضأأمن اسأأتخدام ال أأوة أو التهديأأد أو الترويأأع بهأأا علأأي النحأأو الأأاح حأأدده
ال انون .
ثانيهما يتمثل في ال صد الجنائي العام وهو إدراك الجاني لما يفعله وعلمه بشرو الجريمة
فيشتر اتجاه إرادة الجاني الي اسأتخدام ال أوة أو العنأف أو التهديأد أو الترويأع مأع علمأه
أن هاا السلوك من شأنه أن يؤدح الي المسأاس بأالح وق والمصأالح التأي حأددتها المأادة
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( )86مأأن قأأانون الع وبأأات فيشأأتر أن يكأأون الهأأدف مأأن العمأأل االرهأأابي هأأو االخأأالل
بالنبام أو تعري

سالمة المجتمع وأمنه للخطر وبالك يشأمل كأل االعمأال االجراميأة التأي

تتجه ضد الدولة او أن يكون من شأنها خلق حالة من الرعب في ع ول اشأخاو معينأين
او لأأدح جماعأأات مأأن االشأأخاو أو لأأدح الجمهأأور العأأام او اك أراه احأأدح السأألطات علأأي
تغيير موقفهأا سأواء بإرغامهأا علأي أداء عمأل االمتنأاع عنأه أو خلأق حالأة مأن األزمأة أو
خلق حالة تمرد عام أو تهديد االست رار أو السالمة أو الوحدة سياسية أو سيادة الدولة.
وان ذلأأك ال صأأد الجنأأائى يسأأتخل

مضأأمون االعمأأال التأأى ارتفبهأأا الجأأانى والتأأى

تعتبر السلوك االجرامى ونتيجته.
ولمأأا كأأان ذلأأك وكأأان ثابأأت أن المتهمأأين جمعيأأا عأأدا المأأتهم السأأيد السأأيد عطأأا قأأد
اسسأوا واداروا وانضأأموا الأأى جماعأأة اجنأأاد مصأأر االهابيأأة والتأأى تأأدعو الأأى تففيأأر الحأأاكم
والخروج عليه واستهداف قوات الشرطة والجيث وتفأدير األمأر العأام والنبأام العأام وترويأع
المواطنين والتهديد والترويع بتعري

االشخاو واألمأوال للخطأر وتعطيأل العمأل بالدسأتور

وال وانين وذلك باستخدام ال وة والعنف بان قاموا بانشاء الجماعأة واعأداد البرنأامة الففأرى
والعسأأكرح لهأأا ووزعأوا االدوار بيأأنهم فيمأأا يخأأت

برصأأد ال أوات وتصأأنيع المأواد المتفجأأرة

والتدبير المأادى ومأن ي أوم بأزرع العبأوات ومأن ي أوم بأالتفجير ومأن يحمأل السأالح النأارى
وكيفية التواصل بين االعضاء وكيفية التخفى باسماء حركية وعلمهم جميعا باغراد التنبأيم
وعن ي وم بالتأصيل الشرعى لتلك الوقائع وذلك على النحأو سأالف البيأان فأى مجمأوع ذلأك
الحكم.
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ومأأن قيأأامهم علأأى النحأأو سأأالف البيأأان بارتفأأاب الج أرائم مح أل التأأداعى باسأأتخدام ال أأوة
والعنأأف المتخأأا السأألوك االجرامأأى فأأى نشأأاطهم اذ أن جميأأع الجأرائم محأأل التأأداعى كانأأت
باستخدام المتفجرات والعبوات الناسفة واالسلحة والاخائر النارية مما اثار الفوضأى وت أدير
االمأأن والسأألم العأأام وتهديأأد حيأأاة االشأأخاو وامأأنهم وأم أوالهم للخطأأر ومأأن عرقل أه ق أوات
الشأأرطة الداء عملهأأا المكلفأأة بأأه ومأأن محاولأأة تعطيأأل العمأأل بأأال وانين واسأأتهداف أم أوال
الطائفأأة المسأأيحية باسأأتحالل أم أوالهم ب صأأد تأأدبير التمويأأل للجماعأأة ومأأن ثأأم ف أأد ت أوافر
االرهاب فى جميع جرائم المتهمين وباات الوسأيله والهأدف ومأا يرتأب المتهمأين مأن معأين
واعدة وغاية منشودة وففر واحد وتنبيم وباعث واحد ف د اتجهت نيتهم لما في صأدورهم
في اقتراف جريمأة ال تأل العمأد لمأا تأم االتفأاق عليأه مأن تخطأيج وارادة مشأتركة حسأبما
سلف بيانه من وقائع ومأا سأاقته المحكمأة مأن أدلأه عليهأا فانأه فأي ذات الزمأان والمكأان
سالفي لاكر ف د اقترفأت جنايأة ال تأل العمأد الخاصأه بواقعأه م تأل الع يأد  /طأارق جامعأة
ال اهرة بجناية الشروع في قتل قوات الشرطة المراف ة له والمتمركزة في محيج الجامعة
إذ أن المتهمين الثاني والخامس والسادس قد ثبتأوا النيأه وع أدوا العأزم علأي قتأل قأوات
الشرطة لعدم انتمائهم إلي ففرهم وإنهم من الطواغيأت والحائأل أمأامهم دون الوصأول إلأي
غرضهم المنشود من التنبيم ف د اعدوا لالك الغأر

ثأالث عبأوات ناسأفة وقأاموا بوضأعها

في ثالث أماكن مختلفة قريبة في محيج تمركز ال وات وما أن ابصروا تواجد المجنأي عليأه
العميد شرطه /طارق المرجاوى حتي قام المتهم الخامس باالتصأال هاتفيأا بأالعبوة الناسأفة
فاحأأأدثوا االنفجأأأار قاصأأأدين فأأأي ذلأأأك إزهأأأاق روح المجنأأأي عليأأأه فأحأأأدثوا بأأأه اإلصأأأابات
الموصوفة بت رير الصفة التشريعية من أصابته بتهتك بال لب واألعضأاء المعويأة بالجسأم
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وهي إصابات انفجاريه حيويه حدثت من شأبايا لمأواد متفجأرة تعأزى الوفأاة إلأي ذلأك االمأد
وتم استخراج مسمارين أحداهما مزود بصامولة واألخر مزود بصامولتين مأن جأدار البهأر
والبطأأين األيسأأر لل لأأب وقأأد اقترفأأت تلأأك الجنايأأه بجنأأاتين شأأروع فأأي قتأأل احأأدهما سأأاب ة
عليها واخرى تلتهأا إذ انأه فأي ذات الزمأان والمكأان سأالف البيأان شأرعوا فأي قتأل المجنأي
عليهم الضبا حسن حسنين حسن الصبان  ،عبد الأروؤف فأوزى حامأد الصأيرفي  ،عأادل
عبد هللا محمأد هيكأل  ،مصأطفي البكأرى محمأد حميأدة  ،حأازم صأالح عبأد ال أادر  ،عأادل
طلبه صالح  ،جمال محمد احمد عامر واالفراد محمد محمد عبأد الم صأود  ،حمأدى حلمأي
الفأأاي

وذلأأك بتفجيأأر عبأأوة ناسأأفة بمحأأيج ال أوات فأحأأدثوا باإلصأأابات المبينأأة بالت أأارير

الطبية سالفة البيان وقد اقترنت أيضأا جنايأة ال تأل العمأد بجنايأة الشأروع فأي ال تأل العمأد
للضأأابج احمأأد اب أراهيم الدسأأوقي محمأأد وال أوات المراف أأه لأأه وذلأأك بتفجيأأر العبأأوة الناسأأفة
المثبتة بإحدى بالوعات الصرف الصحي بال رب من غرفتي ن طة المالحبة االمنيه فاحدثوا
الموجه االنفجارية ال اتله 0
وقأأد اقترنأأت جنايأأة ال تأأل العمأأد الخاصأأه بواقعأأه م تأأل المجنأأدين هأأاني نشأأأت علأأي
يوسف واشرف فتح هللا سعدى المكلفين بتامين محيج محطة مترو أنفاق البحوث واذ ثبت
النيه وع د العزم المتهمين مأن األول حتأي الخأامس والعاشأر بأاات الوسأيله سأالفة البيأان
بعاليه بزرع العبوات الناسفة بمحيج تمركز قوات الشرطة وقاموا بتفجير العبوة الناسفة عن
طريأأق االتصأأال بهأأا الفترونيأأا بواسأأطة هأأاتف محمأأول فأحأأدثوا االنفجأأار والأأاح أسأأفر عأأن
وفاة المجندين المجني عليهما سالفي البيان وانه في ذات الزمان والمكان سالفي الاكر قأد
اقترفت تلك الجناية بجناية الشروع في ال تل العمد للعميد الشرطة /يحي عبأد هللا سأليمان
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أباظة وال وة المراف ة له المكلفة بتامين محيج قسم شرطة الطالبية وذلك بزرع عبوة ناسفه
بمحيج تمركز ال وات وقام المتهم الثاني بتفجيرهأا الفترونيأا باسأتخدام هأاتف محمأول حأال
تواجد باقي المتهمين علي مسرح الجريمة للشد من ازرة مأراقبين الطريأق لأه قاصأدين مأن
ذلك ازهاق روح ال وات الشرطيه 0
وقد اقترنت جناية ال تل العمد الخاصة بم تل المجني عليه أيمن سأيد سأالم وذلأك بأان
قأأام المتهمأأين مأأن الحأأادح والعشأأرين حتأأي الثالأأث والعشأأرين باالعأأداد والتخطأأيج الرتفأأاب
الواقعة واستهدف المجني عليه واعدوا لالك األسلحة النارية الماخرة وكاا الدراجة البخارية
وتوجهوا صوب المجني عليه وما أن ظفروا به حتي قام المتهم الحأادح والعشأرين بأاطالق
األعيأأرة الناريأأة صأأوبه وقأأام المأأتهم الثأأاني والعشأأرين بأأدفع المجنأأي عليأأه أرضأأا حأأال قيأأام
المتهم الثالث والعشرين بانتبارهما بالدراجة البخارية علي مسرح الجريمة للشد من أزرهمأا
وقأأد اقترنأأت تلأأك الجنايأأة بجنايأأة الشأأروع فأأي قتأأل المجنأأي عليأأه المجنأأد علأأي ربيأأع السأأيد
احمد وذلك حال انه في ذات الزمان والمكان سالفي الاكر اطلأق المأتهم الحأادح والعشأرين
عيا ار ناريا مأن السأالح النأارى الأاح كأان بحوزتأه تجأاه المجنأي عليأه فأصأابه فأي باراعأه
األيسر فاحدث به اإلصابات الموصوفة بالت رير الطبي المرفق ( أصابه بطلق نارى بالأاراع
األيسر) قاصدا من ذلك إزهاق روحه حال تواجد المتهمأين الثأاني والثالأث والعشأرين علأي
مسرح الجريمه 0
وحيأأث انأأه عأأن بأأاقي أوجأأه دفأأاع ودفأأوع المتهمأأين مأأن شأأيوع االتهأأام وتلفي أأه وعأأدم
مع ولة الواقعة وباقي أوجه الدفاع الموضوعية والتأي مبناهأا وقوامهأا أثأاره الشأك فأي أدلأة
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الدعوى والتي سبق وان اطمأنت إليها المحكمأة ومأن ثأم تلتفأت المحكمأة عأن ذلأك الأدفاع
الموضوعي وعن إنفار المتهمين بالجلسة0
وإزاء تسأأاند االدلأأه ال وليأأة والفنيأأة حسأأبما سأألف بيانأأه واستخالصأأا للصأأورة الصأأحيحة
للواقعة الأدعوى حسأبما اسأت رت فأي ي أين المحكمأة وان دفأاع المتهمأين لأم يزعأزع ع يأدة
المحكمأأأة فأنهأأأا قأأأد أرسأأألت األوراق إلأأأي فضأأأيلة مفتأأأي الأأأديار المصأأأرية السأأأتطالع رايأأأه
الشرعي.
وحيث ورد ت رير فضيلة المفتى إنتهى فيه إلى ان تلك الدعوى.
قأأد اقيمأأت بأأالطرق المعتبأأرة قانونأأا قبأأل المتهمأأين – بأأالل إب أراهيم صأأبحى عرفأأات
(الحركى مهند  ،حازم  ،سعيد ) ومحمد صابر رمضان نصأر (الحركأى محمأود المهنأدس ،
حسأأام) – وجمأأال زكأأى عبأأد الأأرحيم سأأعد (الحركأأى إب أراهيم  ،عبأأد الأأرحمن  ،اسأأامه ) –
وعبدهللا السيد محمد السيد (الحركى احمأد ) وياسأر محمأد احمأد خضأير (الحركأى عبأدهللا)
وسعد – عبد الرؤوف سعد محمأد (الحركأى هيأثم ) -ومحمأد احمأد توفيأق حسأن (الحركأى
منصور ،خالد) – ومحمأود صأابر رمضأان نصأر (الحركأى حسأين) – وسأمير إبأراهيم سأعد
مصطفى (الحركى سيف  ،حمزة ) – واسالم شأعبان شأحاته سأليمان الحركأى (حسأن،تيتو)
– محمد عادل عبد الحميد حسأن – ومحمأد حسأن عأز الأدين محمأد حسأن – وتأاج الأدين
مؤنس محمد محمد حميدة (مكنى ابأو عبأدهللا االثأرى –الحركأى همأام ،هأادى ) ولأم تبهأر
فى األوراق شأبه دارئأه للحأد عأنهم كأان جأزاؤهم االعأدام حأد حرابأه ل أتلهم المجنأى علأيهم
طارق مصطفى محمد المرجاوى وهانى نشأت علأى يوسأف واشأرف فأتح هللا سأعداى احمأد
واحمد زكى لطيف ومحمد جمال مامون وعبدهللا محمأد عبأدهللا وبسأام احمأد جأامع ومحمأد
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عادل احمد محمد واحمد سعيد فوزى وضياء فتحأى فتأوح سأيد سأالم ومصأطفى احمأد فأؤاد
شميس ومحمد عادل احمد محمد واحمد سعيد فوزى عمدا  ...جزاء وفاقا .
وحيث انأه مأن جمأاع مأا ت أدم ف أد ثبأت فأي ي أين المحكمأة بمأاال يأدع بحأاال للشأك
وعلى سبيل الجزم والي ين أن المتهمين :أ
1أ همام محمد احمد عطية الحركي ( خليل  ،امجد  ،مجدح ) 0
2أ بالل إبراهيم صبحي فرحات ( الحركي مهند  ،حازم سعيد ) 0
3أ محمد صابر رمضان نصر ( الحركي محمد المهندس  ،حسام ) 0
4أ جمال زكي عبد الرحيم سعد (الحركي إبراهيم ،عبد الرحمن  ،أسامة)0
5أ عبد هللا السيد محمد السيد ( الحركي احمد) 0
6أ ياسر محمد احمد محمد خضر ( الحركي عبد هللا ) 0
7أ سعد عبد الروؤف سعد محمد ( الحركي هيثم ) 0
8أ محمد احمد توفيق حسن ( الحركي منصور  ،خالد )
9أ محمود صابر رمضان نصر ( الحركي حسين )
10أ سمير إبراهيم سعد مصطفي ( الحركي سيف  ،حمزة ) 0
11أ حسام على فرغلي ( الحركي يوسف  ،وليد ) 0
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12أ احمد نبيل السيد محمود ( الحركي عادل  ،الدكتور ) 0
13أ خالد احمد سامي محمد كشك 0
14أ محمد اشرف فتحي احمد سليم ( الحركي اشرف المؤذن  ،شوقي ) 0
15أ محمد عبد الحق محمد راغب منصور 0
16أ ربيع عادل حسن عبد الحميد 0
17أ عمر عبده عطية عبد الدايم 0
 18أ احمد محمد مدحت 0
19أ السيد السيد عطا محمد مرسي ( الحركي أبو عمر ) 0
20أ إسالم شعبان شحاته سليمان ( الحركي حسن  ،تيتو ) 0
21أ محمد عادل عبد الحميد حسن 0
22أ أبو بكر احمد رمضان يوسف 0
23أ محمد حسن عز الدين محمد حسن 0
24أ حسين حسن عز الدين محمد حسن ( الحركي احمد )0
 25أ محمد احمد عبد العليم محمد ( الحركي خالد  ،براء )
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 26أ جهاد ياسر السيد على ( الحركي شمس ) 0
27أ مصطفي عبد الرحمن توفيق احمد 0
28أ طه عز الدين همام مصطفي ( الحركي عماد ) 0
29أ عبد هللا على حسين على ( الحركي أبو مريم ) 0
 30أ سامح عبد الحليم دياب حسن ( الحركي هيثم  ،سليمان ) 0
 31أ عبد الرحمن عبد الجواد عبد المجيد عبد الجواد 0
 32أ كريم خالد سيد احمد 0
 33أ مدني إبراهيم ادم حنفي 0
 34أ سعيد سعد الدين يوسف السيد 0
 35أ أسامة جبريل ثابت على 0
 36أ احمد محمد عبد هللا تغيان 0
 37أ يوسف مصطفي عوني نعمان حسين 0
 38أ رمضان محمد على محمد أبو النجا 0
 39أ تاج الدين مؤنس محمد محمد حميدة ( أبو عبد هللا االثرح ) 0
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 40أ إسالم كحيل محمد فايز 0
ألنهأأم فأأي غضأأون الفتأأرة مأأن شأأهر يوليأأو لعأأام  2013وحتأأي  2014/7/20والفتأأرة مأأن
شأأأأأهر أكتأأأأأوبر لعأأأأأام  2014وحتأأأأأي  2015 /5/21والفتأأأأأرة منأأأأأا عأأأأأام  2014حتأأأأأي
 2016/10/3بمحافبتي ال اهرة والجيزة.
أوال :أ المتهم األول :أ
انشأ وأسس وادار وتولي زعامأة جماعأة أسسأت علأى خأالف إحكأام ال أانون الغأر

منهأا

الدعوة إلى تعطيل إحكام الدستور وال أوانين ومنأع مؤسسأات الدولأة والسألطات العامأة مأن
ممارسة أعمالها واالعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين واإلضأرار بالوحأدة الوطنيأة و
السالم االجتماعي  ،بان انشأ وأسس وأدار وتولي زعامأة جماعأة أجنأاد مصأر التأي تأدعو
إلى تففير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نبأام الحكأم بأال وة و االعتأداء علأي افأراد
ومنشأت ال أوات المسألحة والشأرطة واسأتباحة دمأاء المسأيحيين ودور عبأادتهم واسأتحالل
أم أوالهم وممتلفأأاتهم واسأأتهداف المنشأأات العامأأة بهأأدف االخأأالل بالنبأأام العأأام وتعأأري
سالمة المجتمع و امنه للخطر وكأان االرهأاب مأن الوسأائل التأي تسأتخدمها هأاه الجماعأة
في تنفيا اغراضها علي النحو المبين بالتح ي ات.
ثانيا :المتهم الثاني:
تأأولي قيأأادة بجماعأأة اسسأأت علأأي خأأالف ال أأانون  ،بأأان تأأولي إنشأأاء خاليأأا الجماعأأة –
موضأأأوع االتهأأأام الأأأوارد بالبنأأأد اوال – وتجنيأأأد اعضأأأاءها واصأأأدار التفليفأأأات لهأأأم لتنفيأأأا
اغراضها علي النحو المبين بالتح ي ات.
ثالثا  :المتهمون من الثالث حتي الثامن عشر.:
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انضأأموا لجماعأأة اسسأأت علأأي خأأالف أحكأأام ال أأانون  ،بأأان انضأأموا للجماعأأة – موضأأوع
االتهام الوارد بالبند اوال – مع علمهم باغراضها علي النحو المبين بالتح ي ات.
رابعا  :المتهمون الثاني والخامس والسادس أيضا.:
أ -قتلوا عمدا مع سبق اإلصرار والترصد المجني عليه طارق مصأطفي محمأد المرجأاوح– عميد شرطة ومساعد مدير مباحث الجيزة ل طاع الغرب – بأان بيتأوا النيأة وع أدوا العأزم
علي قتل قوات الشرطة المكلفة بتأمين محيج جامعة ال اهرة وتنفياا لمخططهم اعأدوا لأالك
الغأأر

ثأأالث عبأوات ناسأأفة شأأديدة االنفجأأار متصأألة بأأدوائر الفترونيأأة لتفجيرهأأا عأأن بعأأد

قاموا باخفاءها بال رب من اماكن تمركز قوات الشرطة بمحيج جامعة ال أاهرة وتربصأوا لهأم
بالمكان الاح اي نأوا سألفا تواجأدهم بأه  ،ومأا أن ظفأروا بهأم حتأي اوصأل المأتهم الخأامس
العبأأوة الناسأأفة الفترونيأأا باسأأتخدام هأأاتف محمأأول  ،فاحأأدثوا االنفجأأار قاصأأدين مأأن ذلأأك
ازهاق ارواحهم  ،فاحدثوا بالمجني عليأه سأالف الأاكر اإلصأابات الموصأوفة بت ريأر الصأفة
التشريحية والتي اودت بحياته وقأد ارتفبأت تلأك الجريمأة تنفيأاا لغأر

إرهأاب علأي النحأو

المبين بالتح ي ات.
وقأأد اقترنأأت هأأاه الجنايأأة بجنايأأة اخأأرح سأأب تها ذلأأك انهأأم فأأي ذات الزمأأان والمكأأان
سأأالفي الأأاكر شأأرعوا فأأي قتأأل المجنأأي عليأأه عبأأد الأأروؤف فأأوزح حامأأد الصأأيرفي – ل أواء
شرطة نائب مدير امن الجيزة ل طاع الغرب – وقوات الشرطة المكلفة بتامين محأيج جامعأة
ال اهرة – مبينة اسمائهم بالتح ي ات – عمدا لالك الغر

العبوات الناسفة المبينة بوصف

التهمة الساب ة وقاموا باخفاءها بال رب من اماكن تمركز تلك ال وات بمحيج جامعة ال اهرة
وتربصوا لهم بالمكان الاح اي نوا سلفا تواجدهم به وما أن اظفروا بهم حتأي اوصأل المأتهم
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السادس عبوة ناسفة اخرح مأن العبأوات انفأة البيأان الفترونيأا باسأتخدام هأاتف محمأول ،
فاحدثوا االنفجأار قاصأدين مأن ذلأك ازهأاق ارواح المجنأي علأيهم  ،فاحأدثوا بهأم االصأابات
الموصوفة بالت ارير الطبية وقد خاب اثر الجريمة لسأبب الدخأل الرداتهأم فيأه وهأو مداركأة
المصابين واسعافهم بالعالج ونجاة االخرين من الموجة االنفجارية ال اتلة وقد ارتفبأت تلأك
الجريمة تنفياا لغر

إرهابي علي النحو المبين بالتح ي ات.

كما اقترنت الجناية موضوع بند االتهام ( رابعا /أ ) بجناية اخرح تلتها ذلك انهم في
ذات الزمان والمكان سالفي الاكر شأرعوا فأي قتأل المجنأي عليأه احمأد إبأراهيم الدسأوقي –
رئأأيس مباحأأث قسأأم شأأرطة الجيأأزة -وقأوات الشأأرطة المراف أأة لأأه عمأأدا مأأع سأأبق اإلصأرار
والترصد بان بيتوا النية وع دوا العزم علي قتل قوات الشرطة المكلفة بتأأمين محأيج جامعأة
ال أأاهرة واعأأدوا لأأالك الغأأر

العب أوات الناسأأفة المبينأأة بوصأأف التهمأأة السأأاب ة و قأأاموا

باخفاءهأأا بأأال رب مأأن امأأاكن تمركأأز ق أوات الشأأرطة بمحأأيج جامعأأة ال أأاهرة وتربص أوا لهأأم
بالمكأأان الأأاح اي ن أوا سأألفا تواجأأدهم بأأه ومأأا أن ظفأأروا بهأأم حتأأي اوصأأل المأأتهم الخأأامس
العبوة الثالثة الفترونيا باستخدام هاتف محمول فاحأدثوا االنفجأار قاصأدين ازهأاق ارواحهأم
وقأأد خأأاب اثأأر الجريمأأة لسأأبب الدخأأل الراداتهأأم فيأأه وهأأو نجأأاتهم مأأن الموجأأة االنفجاريأأة
ال اتلة  ،وقد ارتفبت تلك الجريمة تنفياا لغر

إرهابي علي النحو المبين بالتح ي ات.

ب -خربأوا عمأأدا مبأأان وأمالكأأا عامأأة مخصصأأة لمصأأالح الحكوميأأة بأأأن فجأأروا العبأواتالناسأأفة آنفأأة البيأأان بمحأأيج جامعأأة ال أأاهرة فخرب أوا ن طتأأي الشأأرطة الفأأائنتين بمحيطهأأا
وإحدح السيارات المملوكة لوزارة الداخلية وقد ارتفبت الجريمة تنفياا لغر

إرهابي وب صأد

إحداث الرعب بين الناس وإشاعة الفوضي علي النحو المبين بالتح ي ات.
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-ج -اسأأتعملوا المفرقعأأات اسأأتعماال مأأن شأأأنه تعأأري

حيأأاة النأأاس للخطأأر بأأان فجأأروا

العبأوات الثالثأأة آنفأأة البيأأان بمحأأيج جامعأأة ال أأاهرة فاحأأدث االنفجأأار مأأوت المجنأأي عليأأه
طأأارق محمأأد المرجأأاوح وتعأأري

حيأأاة المجنأأي علأأيهم سأأالفي الأأاكر للخطأأر وذلأأك علأأي

النحو المبين بالتح ي ات.
-د -ايتعملوا المفرقعات استعماال من شانه تعري

أموال الغير للخطر بان فجروا العبأوات

الثالثة آنفة البيان بمحيج جامعة ال اهرة فاحدث االنفجار ضر ار بأموال ثابتة ومن ولة علي
النحو المبين بالتح ي ات.
ه -اتلفأوا عمأدا أمأواال من ولأة بأأان فجأروا العبأوة الناسأأفة آنفأة البيأأان فاحأدث االنفجأأارتلفيات بالسيارة المملوكة للمجني عليه حسن حسنين الصأبان  ،وقأد أرتفبأت تلأك الجريمأة
تنفياا لغر

إرهابي علي النحو المبين بالتح ي ات.

خامسا :المتهم األول أيضا.:
اشأأأترك بطريأأأق التحأأأري

مأأأع المتهمأأأين الثأأأاني والخأأأامس والسأأأادس فأأأي ارتفأأأاب

جنايات ال تل والشروع فيه والتخريب العمدح واستعمال المفرقعات – موضوع االتهام الأوارد
بالبند رابعا – بان حرضهم علي ارتفابها مصد ار لهم تفليفا بالك فوقعت الجرائم بنأاءا علأي
ذلك التحري

علي النحو المبين بالتح ي ات.

سادسا  :المتهمون من األول حتي الخامس والعاشر:
أ -قتل أوا عمأأدا مأأع سأأبق اإلص أرار والترصأأد المجنأأي عليهمأأا هأأاني نشأأات علأأي يوسأأفواشرف فتح هللا سأعدح احمأد – مجنأدين ب أوات االمأن المركأزى – بأان بيتأوا النيأة وع أدوا
العزم علي قتل قوات الشرطة المكلفة بتأأمين محأيج محطأة متأرو انفأاق البحأوث  ،وتنفيأاا
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لمخططهأأأم اعأأأدوا لأأأالك الغأأأر

عبأأأوة ناسأأأفة شأأأديدة االنفجأأأار متصأأألة بأأأدائرة الفترونيأأأة

لتفجيرهأا عأن بعأد قأاموا باخفاءهأأا بأال رب مأن امأاكن تمركأأز قأوات الشأرطة بمحأيج محطأأة
مترو انفاق البحوث وتربصوا لهم بالمكان الاح اي نوا سلفا تواجدهم به وما أن ظفأروا بهأم
حتي اوصل المتهم الثاني العبوة الناسفة الفترونيا باسأتخدام هأاتف محمأول حأال تواجأدهم
بأأاقي المتهمأأين بمسأأرح الجريمأأة يشأأدون مأأن ازره ويراقبأأون الطريأأق  ،فاحأأدثوا االنفجأأار
قاصأأأأدين مأأأأن ذلأأأأك ازهأأأأاق ارواحهأأأأم فاحأأأأدثوا بأأأأالمجني عليهمأأأأا االصأأأأابات الموصأأأأوفة
بت ريرالصأأفة التشأأريحية والتأأي اودت بحياتهمأأا وقأأد ارتفبأأت تلأأك الجريمأأة تنفيأأاا لغأأر
إرهابي.
وقد اقترنت تلك الجناية بجناية اخرح تلتهأا ذلأك انهأم فأي ذات الزمأان والمكأان شأرعوا فأي
قتل المجني عليه يحي عبدهللا سليمان اباظة – عميد شرطة ب طاع اكتوبر لالمأن المركأزح
– وال وة المراف ة له عمدا مع سبق اإلصرار والترصد بان بيتوا النية وع دوا العزم علي قتل
قوات الشرطة المكلفة بتامين محيج قسم شرطة الطالبية واعدوا لأالك الغأر

عبأوة ناسأفة

أخرح شديدة االنفجار متصلة بدائرة الفترونية لتفجيرها عن بعد قاموا باخفاءها بال رب من
اماكن تمركز قوات الشرطة بمحيج قسم شرطة الطالبيأة وتربصأوا لهأم بالمكأان الأاح اي نأوا
سلفا تواجدهم بأه ومأا أن ظفأروا بهأم حتأي اوصأل المأتهم الثأاني العبأوة الناسأفة الفترونيأا
باسأأتخدام هأأاتف محمأأول حأأال تواجأأد بأأاقي المتهمأأين بمسأأرح الجريمأأة يشأأدون مأأن ازره
ويراقبون الطريق فاحدثوا االنفجار قاصدين من ذلك ازهاق ارواحهم وقد خأاب اثأر الجريمأة
لسبب ال دخل الراداتهم فيه وهو نجاة الممجني عليهم من الموجة االنفجارية ال اتلة  ،وقد
ارتفبت تلك الجريمة تنفياا لغر
أمين السر

إرهابي علي النحو المبين بالتح ي ات.
رئيس المحكمة

263

ب -شرعوا في قتل المجني عليه اسامة محمد كمال محمد نجيب – م دم شأرطة بأاالدارةالعامأة لالمأن المركأأزح – وال أوة المراف أة لأأه – مبينأة اسأماؤهم بالتح ي أأات – وهنأد محمأأد
حنفي عمدا مع سبق اإلصرار والترصد بان بيتوا النية وع دوا العزم علي قتل قوات الشرطة
المكلفأأة بتأأأمين محأأيج متأأرو انفأأاق البحأأوث ومأأن يتصأأادف تواجأأده مأأن المأواطنين واعأأدوا
لالك الغر

العبوة الناسفة شأديدة االنفجأار المبينأة بوصأف التهمأة ( سادسأا  /أ ) قأاموا

باخفاءها بال رب من اماكن تمركز قوات قوات الشرطة بمحيج المحطة آنفة البيان وتربصوا
لهم بالمكان الاح اي نأوا سألفا تواجأدهم بأه ومأا أن ظفأروا بهأم حتأي اوصأل المأتهم الثأاني
العبأأوة الناسأأفة الفترونيأأا حأأال تواجأأد بأأاقي المتهمأأين بمسأأرح الجريمأأة يشأأدون مأأن ازره
ويراقبون الطريق فاحدثوا االنفجاروقد خأاب اثأر الجريمأة لسأبب ال دخأل الرداتهأم فيأه وهأو
مداركة المصابين واسأعافهم بأالعالج ونجأاة االخأرين مأن الموجأة االنفجاريأة ال اتلأة  ،وقأد
ارتفبت تلك الجريمة تنفياا لغر

إرهابي علي النحو المبين بالتح ي ات.

ج -خربوا عمدا أمالكا عامة مخصصة لمصالح حكومية بأأن فجأروا العبأوتين الناسأفتينآنفتي البيان بمحيطي محطة مترو انفاق البحوث وقسأم شأرطة الطالبيأة فخربأوا السأيارتين
المملوكتين لأوزارة الداخليأة وقأد ارتفبأت تلأك الجريمأة تنفيأاا لغأر

إرهأاب وب صأد إحأداث

الرعب بين الناس وإشاعة الفوضي علي النحو المبين بالتح ي ات.
-د -اسأأتعملوا المفرقعأأات اسأأتعماال مأأن شأأأنه تعأأري

حيأأاة النأأاس للخطأأر بأأان فجأأروا

العبأأأوتين الناسأأأفتين آنفتأأأي البيأأأان بمحيطأأأي محطأأأة متأأأرو انفأأأاق البحأأأوث وقسأأأم شأأأرطة
الطالبية فاحدث االنفجار موت المجني عليهما هأاني نشأات علأي يوسأف واشأرف فأتح هللا
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حيأأاة المجنأأي علأأيهم سأأالفي الأأاكر للخطأأر وذلأأك علأأي النحأأو المبأأين

سأأعدح وتعأأري
بالتح ي ات.

-و -اسأأتعملوا المفرقعأأات اسأأتعماال مأأن شأأأنه تعأأري

ام أوال الغيأأر للخطأأر بأأان فجأأروا

العبوتين الناسفتين آنفتي البيان فاحدث االنفجار ضأر ار بأاموال ثابتأة ومن ولأة علأي النحأو
المبين بالتح ي ات.
هأأ -أتلفأوا عمأدا أمأواال من ولأة بأأن فجأروا العبأوة الناسأفة آنفأة البيأان فاحأدث االنفجأأارتلفيأأات بالسأأيارة المملوكأأة للمجنأأي عليأأه أسأأامة محمأأد كمأأال  ،وقأأد أرتفبأأت تلأأك الجريمأأة
تنفياا لغر

إرهابي علي النحو المبين بالتح ي ات.

سابعا .:المتهم التاسع أيضا.:
اشأأترك بطريأأق المسأأاعدة مأأع المتهمأأين مأأن األول حتأأي الخأأامس والعاشأأر فأأي ارتفأأاب
جنايات ال تل والشروع فيه والتخريب العمدح واستعمال المفرقعات – موضوع االتهام الأوارد
بالبند سادسا – بان أمدهم بالأدائرتين الفهربأائيتين المسأتخدمين علأي العبأوتين الناسأفتين
آنفتي البيان فوقعت الجرائم بناءا علي تلك المساعدة علي النحو المبين بالتح ي ات.
ثامنا :المتهمون الرابع والخامس والسابع أيضا.:
أ -قتلوا عمدا مع سبق اإلصرار والترصد المجني عليه احمد زكي لطيف – عميأد شأرطةب طاع االمن المركزى – بان بيتوا النية وع دوا العزم علأي قتلأه ومحمأود السأيد عبدالسأالم
سأأالم ومحمأأود خيأأرح جابأأاهلل – مجنأأدين ب أوات االمأأن المركأأزح – وتفيأأاا لمخططهأأم اعأدوا
لأأالك الغأأر

عبأأوة ناسأأفة شأأديدة االنفجأأار متصأألة بأأدائرة الفترونيأأة لتفجيرهأأا عأأن بعأأد ،

أخفاها ولص ها المتهم الرابع ب طعة من معدن المغناطيس اسفل السيارة الخاصأة بأالمجني
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عليأأه وتربص أوا لهأأم بالمكأأان الأأاح اي ن أوا سأألفا تواجأأدهم بأأه ومأأا أن ظفأأروا بهأأم واسأأت لوا
سأأيارتهم حتأأي اوصأل المأأتهم الخأأامس العبأأوة الناسأأفة الفترونيأأا باسأأتخدام هأأاتف محمأأول
حال تواجد المتهم السابع بمسرح الجريمة لمراقبته والتاكد من خلوه من آية تمركزات امنيأة
 ،فأحدثوا االنفجار قاصدين مأن ذلأك ازهأاق ارواحهأم فاحأدثوا بأالمجني عليأه سأالف الأاكر
االصابات الموصوفة بت رير الصفة التشريحية والتي اودت بحياته وقد ارتفبت تلك الجريمة
تنفياا لغر

إرهابي علي النحو المبين بالتح ي ات.

ب -شرعوا في قتل المجني عليهما محمود السأيد عبدالسأالم سأالم ومحمأود خيأرح جأابهللا – مجندح ب وات االمن المركأزح – عمأدا مأع سأبق اإلصأرار والترصأد بأان ع أدوا العأزم
وبيتوا النية علي قتلهما واعدوا لالك الغر

العبوة الناسفة المبينة بوصف التهمة الساب ة

وأخفاهأأا ولص أ ها المأأتهم الرابأأع ب طعأأة مأأن معأأدن المغنأأاطيس اسأأفل السأأيارة آنفأأة البيأأان
وتربصأوا لهمأأا بالمكأأان الأأاح اي ن أوا سأألفا تواجأأدهما بأأه ومأأا أن ظفأأروا بهمأأا واسأأت ال تلأأك
السيارة رف أة المجنأي عليأه سأالف الأاكر حتأي اوصأل المأتهم الخأامس العبأوة آنفأة البيأان
الفترونيأأا حأأال تواجأأد المأأتهم السأأابع بمسأأرح الجريمأأة لمراقبتأأه والتأكأأد مأأن خلأأوه مأأن أيأأة
تمركزات أمنية  ،فأحدثوا االنفجار قاصدين من ذك ازهاق ارواحهما فاحدثوا بهما االصأابات
الموصوفة بالت ارير الطبيأة إال أن اثأر الجريمأة قأد خأاب لسأبب ال دخأل الرادتهأم فيأه وهأو
مداركتهما واسعافهما بأالعالج وقأد ارتفبأت تلأك الجريمأة تنفيأاا لغأر

إرهأابي علأي النحأو

المبين بالتح ي ات.
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ج -خربوا عمدا أمالكا عامة مخصصة لمصالح حكومية بان فجروا العبأوة الناسأفة آنفأةالبيأأان فخرب أوا السأأيارة المملوكأأة لأأوزارة الداخليأأة وقأأد ارتفبأأت تلأأك الجريمأأة تنفيأأاا لغأأر
إرهابي وب صد إحداث الرعب بين الناس وإشاعة الفوضي علي النحو المبين بالتح ي ات.
د  -استعملوا المفرقعات استعماال من شأنه تعري

حياة الناس للخطر بان فجأرو العبأوة

الناسفة أنفة البيان فاحدث االنفجار موت المجنأي عليأه احمأد ذكأى لطيأف وتعأري

حيأاة

المجني عليهما سالفة الاكر للخطر على النحو المبين بالتح ي ات .
 -و -استعملوا المفرقعات استعمال من شأنه تعري

أموال الغير للخطر بان فجرو العبوة

الناسفة أنفة البيان فأحدث االنفجار ضر ار بأموال من ولة على النحو المبين بالتح ي ات .
تاسعا  -:المتهمان األول والثانى ايضا -:
اشتركا بطرق التحري

واالتفأاق والمسأاعدة مأع المتهمأين الرابأع  .الخأامس والسأابع فأي

ارتفأأاب جنايأأات ال تأأل والشأأروع فيأأه والتخريأأب العمأأدى واسأأتعمال المفرقعأأات – موضأأوع
االتهأأام ال أوارد بالبنأأد ثامنأأا – بأأان حرضأأهم األول علأأى ارتفابهأأا واصأأدر لهأأم تفليفأأا بأأالك
واتفأأق معهأأم الثأأاني علأأى ارتفابهأأا وسأأاعدهم بأأان أمأأدهم بأأالعبوة الناسأأفة المبينأأة بوصأأف
االتهام السابق فوقعت الجرائم بناء على هاا التحري

وذلك االتفاق وتلك المسأاعدة علأى

النحو المبين بالتح ي ات .
عاش ار  :المتهمان الرابع والسابع ايضا -:
أ – قتال عمدا مع سبق اإلصرار والترصد المجني عليه محمد جمأال مأأمون – رائأد شأرطة
بإدارة مرور الجيزة – بان بيتأا النيأة وع أد العأزم علأى قتأل قأوات الشأرطة المتواجأدة ب سأم
مأأرور ميأأدان لبنأأان وتنفيأأاا لمخططهمأأا أعأأدا لأأالك الغأأر
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متصأأألة بأأأدائرة الفترونيأأأة لتفجيرهأأأا عأأأن بعأأأد لصأأأ ها المأأأتهم السأأأابع ب طعأأأة مأأأن معأأأدن
مغناطيسي بالنافاة الحديدية ل سم المرور انف البيأان وتربصأها لهأم علأى م ربأة مأن ذلأك
المكأأان الأأاح أي نأأا سأألفا تواجأأدهم بأأه ومأأا ان ظفأأر بهأأم حتأأى أوصأأل المأأتهم الرابأأع العبأأوة
الناسأأفة الفترونيأأا باسأأتخدام هأأاتف محمأأول  .فأحأأدث االنفج أار قاصأأدين مأأن ذلأأك إزهأأاق
أرواحهم فاحدثا بالمجني عليه سالف الاكر اإلصابة الموصأوفة بت ريأر الصأفة التشأريحية
والتأأي أودت بحياتأأه وقأأد ارتفبأأت تلأأك الجريمأأة تنفيأأاا لغأأر

ارهأأابى علأأى النحأأو المبأأين

بالتح ي ات .
ب -شرع في قتل احمد يونس مبروك واحمد خميس رضأوان – أمأين شأرطة ومجنأد بأإدارة
مرور الجيزة – عمدا مع سبق اإلصرار والترصد بان بيتا النية وع د العأزم علأى قتأل قأوات
الشأأرطة المتواجأأدة ب سأأم مأأرور ميأأدان لبنأأان واعأأدا لأأالك الغأأر

العبأأوة الناسأأفة المبينأأة

بوصأأف التهمأأة السأأاب ة ولص أ ها المأأتهم السأأابع ب طعأأة مأأن معأأدن المغنأأاطيس بالنافأأاة
الحديديأة ل سأم المأرور انأف البيأان وتأرب

لهمأأا عأن م ربأة مأن ذلأك المكأان الأاح أي نأأا

سلفا تواجدهما به وما ان اظف ار بهما حتى أوصل المأتهم الرابأع العبأوة الناسأفة الفترونيأا .
فأحأأدث االنفجأأار قاصأأدين مأأن ذلأأك إزهأأاق أرواحهمأأا فاحأأدث بهمأأا اإلصأأابات الموصأأوفة
بالت ارير الطبية إال ان اثأر الجريمأة قأد خأاب لسأبب ال دخأل إلرادتيهمأا فيأه ونجاتهمأا مأن
الموجة االنفجارية ال اتلة وقد ارتفبت تلك الجريمة تنفياا لغر

ارهابى على النحو المبين

بالتح ي ات .
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ج -خربأأا عمأأدا مبأأان عامأأة مخصصأأة لمصأأالح حكوميأأة بأأان فجأأرو العبأأوة الناسأأفة انفأأة
البيأأان فخرب أوا ن طأأة مأأرور ميأأدان لبنأأان وقأأد ارتفبأأت تلأأك الجريمأأة تنفيأأاا لغأأر

ارهأأابى

وب صد إحداث الرعب بين الناس وإشاعة الفوضى على النحو المبين بالتح ي ات .
د -اسأأتعمال المفرقعأأات اسأأتعماال مأأن شأأأنه تعأأري

حيأأاة النأأاس للخطأأر بأأان فجأأر العبأأوة

الناسفة أنفة البيان فاحدث االنفجار موت المجني عليه محمد جمال مأمون وتعري

حياة

سالفي الاكر للخطر وذلك على النحو المبين بالتح ي ات .
و -اسأأتعمال المفرقعأأات اسأأتعماال مأأن شأأأنه تعأأري

أمأوال الغيأأر للخطأأر بأأان فجأ ار العبأأوة

الناسفة أنفة البيان فأحدث االنفجار ضر ار بأموال ثابتة على النحو المبين بالتح ي ات .
حادى عشر  :المتهمان األول والثانى ايضا -:
اشأأتركا بطأأرق التحأأري

واالتفأأاق والمسأأاعدة مأأع المتهمأأين الرابأأع والسأأابع فأأي ارتفأأاب

جنايات ال تل والشروع فيه والتخريب العمدح واستعمال المفرقعات – موضوع االتهام الأوارد
بالبنأأد عاشأ ار – بأأان حرضأأهم األول علأأى ارتفابهأأا مصأأد ار لهأأم تفليفأأا بأأالك  .واتفأأق معهأأا
الثاني على ارتفابها وساعدهم بان أمدهما بالعبوة الناسفة المبينة بوصف التهمأة السأاب ة
فوقعت الجرائم بناء على هاا التحري

وذلأك االتفأاق وتلأك المسأاعدة علأى النحأو المبأين

بالتح ي ات.
ثانى عشر  :المتهم الخامس ايضا -:
أ – قتل عمأدا مأع سأبق اإلصأرار والترصأد المجنأي عليأه عبأدهللا محمأد عبأد هللا – عريأل
شرطة بإدارة مرور ال أاهرة – بأان بيأت النيأة وع أد العأزم علأى قتأل قأوات الشأرطة ال ائمأة
على تنبيم الحالأة المروريأة بميأدان المحكمأة بمصأر الجديأدة وتنفيأاا لمخططأه اعأد لأالك
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الغر

عبوة ناسأفة متصألة بأدائرة الفترونيأة لتفجيرهأا عأن بعأد  .أخفاهأا بمحأيج الميأدان

انف البيان وترب

لهم بالمكان الاح أي ن سلفا تواجدهم به وما ان ظفر بهم حتى أوصأل

العبوة الناسفة الفترونيا باستخدام هاتف محمول  .فاحدث االنفجار قاصدا مأن ذلأك إزهأاق
أرواحهم فاحدث بالمجني عليه سالف الاكر اإلصابات الموصوفة بت رير الصفة التشأريحية
والتأأي أودت بحياتأأه وقأأد ارتفبأأت تلأأك الجريمأأة تنفيأأاا لغأأر

ارهأأابى علأأى النحأأو المبأأين

بالتح ي ات .
ب -شرع في قتل المجني علأيهم ناصأر عبأد ال أادر إبأراهيم  .هشأام محمأود فتحأي محمأد
عليوة  .مصطفى جمال مصطفى شعبان وإبراهيم محمأد السأيد عبأد الواحأد – ضأبا وأفأراد
شرطة بإدارة مرور ال اهرة – عمدا مع سبق اإلصأرار والترصأد بأان بيأت النيأة وع أد العأزم
علأأى قتأأل ق أوات الشأأرطة ال ائمأأة علأأى تنبأأيم الحالأأة المروريأأة بميأأدان المحكمأأة بمصأأر
الجديدة واعد لالك الغر

العبوة الناسفة المبينة بوصأف االتهأام السأابق وأخفاهأا بمحأيج

الميدان انف البيأان وتأرب

لهأم بالمكأان الأاح أي أن سألفا تواجأدهم بأه ومأا ان ظفأر بهأم

حتى أوصل العبوة الناسفة الفترونيا باستخدام هاتف محمول  .فاحدث االنفجار قاصدا من
ذلأأك إزهأأاق أرواحهأأم فاحأأدث بهأأم اإلصأأابات الموصأأوفة بالت أأارير الطبيأأة وقأأد خأأاب اثأأر
الجريمة لسبب ال دخل إلراداته فيأه وهأو مداركأه المصأابين وإسأعافهم بأالعالج وقأد ارتفبأت
الجريمة تنفياا لغر

ارهابى على النحو المبين بالتح ي ات .

ج -خرب عمدا أمالكا عامة مخصصا لصالح حكومية بان فج ار العبوة الناسفة أنفة البيأان
بمحيج ميدان المحكمة بمصر الجديدة فخرب لوحة التحكم بإشارات المرور بمحيج الميأدان
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انف البيان وقد ارتفبت تلك الجريمة تنفياا لغر

ارهابى وب صد إحداث الرعب بين النأاس

وإشاعة الفوضى على النحو المبين بالتح ي ات .
د -اسأأتعمال المفرقعأأات اسأأتعماال مأأن شأأأنه تعأأري

حيأأاة النأأاس للخطأأر بأأان فجأأر العبأأوة

الناسأفة أنفأة البيأان فاحأدث االنفجأار مأوت المجنأي عليأه عبأدهللا محمأد عبأدهللا وتعأري
حياة المجني عليهم سالفى الاكر للخطر على النحو المبين للتح ي ات .
د -اسأأتعمل المفرقعأأات اسأأتعماال مأأن شأأأنها تعأأري

أمأوال الغيأأر للخطأأر بأأان فجأأر العبأأوة

الناسفة أنفة البيان فاحدث االنفجار ضر ار بأموال ثابتة على
ثالث عشر  :المتهمان األول والثانى ايضا -:
اشتركا بطرق التحري

واالتفاق والمساعدة مع المتهم الخامس في ارتفأاب جنايأات ال تأل

والشروع فيه والتخريب العمدى واستعمال المفرقعات – موضوع االتهام الأوارد بالبنأد الثأاني
عشأأر – بأأان حرضأأه األول علأأى األول علأأى ارتفابهأأا مصأأد ار لأأه تفليفأأا بأأالك واتفأأق معأأه
الثأأاني علأأى ارتفابهأأا وسأأاعده بأأان أمأأده بأأالعبوة الناسأأفة المبينأأة بوصأأف التهمأأة السأأاب ة
فوقعت الجرائم بناء على هاا التحري

وذلأك االتفأاق وتلأك المسأاعدة علأى النحأو المبأين

بالتح ي ات .
رابع عشر  :المتهمون الرابع والسابع والثامن ايضا -:
أ -قتلوا عمدا مع سبق اإلصرار والترصد المجنأي عليأه بسأام احمأد جأامع بأان بيتأوا النيأة
وع دوا العزم على قتل رجال ال وات المسألحة وتنفيأاا لمخططهأم اعأدوا لأالك الغأر

عبأوة

ناسفة شديدة االنفجار متصلة بدائرة الفترونيأة لتفجيرهأا عأن بعأد ولصأ ها المأتهم السأابع
ب طعة من معأدن المغنأاطيس أسأفل السأيارة الخاصأة بأالمجني عليأه بعأدما اعت أدوا وظنأوا
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بعمليه بال وات المسلحة وتربصوا له بالمكان الاح أي نأوا سألفا تواجأده بأه واسأت ل سأيارته
حتى أوصأل المأتهم السأابع العبأوة الناسأفة الفترونيأا باسأتخدام هأاتف محمأول حأال تواجأد
المتهمين الرابع والثامن بمسرح الجريمة للشد من أزره ومراقبة الطريق  .فأحأدثوا االنفجأار
قاصدين من ذلك إزهاق روحأه فأحأدثوا بأه اإلصأابات الموصأوفة بت ريأر الصأفة التشأريحية
والتأأي أودت بحياتأأه وقأأد ارتفبأأت تلأأك الجريمأأة تنفيأأاا لغأأر

ارهأأابى علأأى النحأأو المبأأين

بالتح ي ات .
ب -استعملوا المفرقعات استعماال من شأأنه تعأري

حيأاة النأاس للخطأر بأان فجأر العبأوة

الناسفة أنفة البيان فاحدث االنفجار موت المجني عليه بسام احمد جامع وذلك على النحو
المبين بالتح ي ات .
ج -استعملوا المفرقعات استعماال من شأنه تعري

أمأوال الغيأر للخطأر بأان فجأروا العبأوة

الناسفة أنفة البيان فاحدث االنفجار ضر ار بالسيارات المملوكأة للمجنأي علأيهم بسأام احمأد
جأأأامع  .عمأأأرو محمأأأد عبأأأد البأأأاهر  .احمأأأد فتحأأأي عبأأأد المحسأأأن علأأأى النحأأأو المبأأأين
بالتح ي ات .د -اتلفوا عمأدا أمأواال من ولأة بأان فجأروا العبأوة الناسأفة انفأه البيأان فاحأدث
االنفجار تلفيات بالسيارات المملوكة للمجني عليهم بسام احمد جامع  .ع7مرو محمد عبد
الباهر  .احمد فتحي عبد المحسن  .وقد ارتفبت تلأك الجريمأة تنفيأاا لغأر

ارهأابى علأى

النحو المبين بالتح ي ات .
خامس عشر  :المتهمان األول والثانى ايضا -:
اشأأتركا بطأأرق التحأأري

واالتفأأاق والمسأأاعدة مأأع المتهمأأين الرابأأع  .السأأابع والثأأامن فأأي

ارتفاب جنايتي ال تل واستعمال المفرقعات – موضوع االتهام الوارد بالبند رابع عشر – بان
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حرضأأهم األول علأأى ارتفابهأأا مصأأد ار لهأأم تفليفأأا بأأالك واتفأأق معهأأم الثأأاني علأأى ارتفابهأأا
وساعدهم بان أمدهم بالعبوة المبينة بوصف التهمة الساب ة فوقعت الجرائم بنأاء علأى هأاا
التحري

وذلك االتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتح ي ات .

سادس عشر  :المتهمون من الثاني حتى الخامس والعاشر والحادى عشر ايضا -:
أ شرعوا في قتل المجنأي عليأه جمأال سأيد راغأب – ع يأد شأرطة ب أوات األمأن المركأزى –
وال وة والمراف ة له – مبينة أسمائهم بالتح ي أات – عمأدا مأع سأبق اإلصأرار والترصأد بأان
بيت أوا النيأأة وع أأدوا العأأزم علأأى قتأأل ق أوات الشأأرطة المكلفأأة بتأأأمين كأأوبرح الجيأأزة وتنفيأأاا
لمخططهأأم اعأأدوا لأأالك الغأأر

عبأأوتين ناسأأفتين شأأديديتى االنفجأأار متصأألتين بأأدائرتين

الفتأأرونيتين لتفجيرهمأأا عأأن بعأأد وقأأاموا باخفاءهأأا بمحأأيج كأأوبرح الجيأأزة وتربصأوا بالمكأأان
الأأاح أي نأوا سأألفا تواجأأدهم بأأه ومأأا ان ظفأأروا بهأأم حتأأى أوصأأل المأأتهم الخأأامس العبأأوتين
الناسفتين الفترونيا باسأتخدام هأاتف محمأول حأال تواجأد بأاقي المتهمأين بمسأرح الجريمأة
يشدون من أزره ويراقبون ل الطريق  .فأحدثوا االنفجأار قاصأدين مأن ذلأك إزهأاق أرواحهأم
فأحدثوا بهأم اإلصأابات الموصأوفة بالت أارير الطبيأة وقأد خأاب اثأر الجريمأة لسأبب ال دخأل
إلرادتهأأأم فيأأأه وهأأأو مداركأأأه المصأأأابين وإسأأأعافهم بأأأالعالج ونجأأأاة انخأأأرين مأأأن الموجأأأة
االنفجاريأأة ال اتلأأة  .وقأأد ارتفبأأت تلأأك الجريمأأة تنفيأأاا لغأأر

ارهأأابى علأأى النحأأو المبأأين

بالتح ي ات .
ب -خربأوا عمأدا أمالكأا عامأأة مخصصأة لمصأالح حكوميأة بأأان فجأروا العبأوتين الناسأأفين
أنفتى البيان بمحيج كوبرح الجيزة فخربوا السيارتين المملوكتين لوزارة الداخلية وقأد ارتفبأت
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الجريمأأة تنفيأأاا لغأأر

ارهأأابى وب صأأد إحأأداث الرعأأب بأأين النأأاس وإشأأاعة الفوضأأى علأأى

النحو المبين بالتح ي ات .
ج -اسأأأتعملوا المفرقعأأأات اسأأأتعماال مأأأن شأأأأنه تعأأأري

حيأأأاة النأأأاس للخطأأأر بأأأان فجأأأروا

العبأأوتين أنفتأأى البيأأان بمحأأيج كأأوبرح الجيأأزة ونجأأم عأأن االنفجأأار تعأأري

حيأأاة المجنأأي

عليهم المجني سالفى الاكر للخطر على النحو المبين بالتح ي ات .
د -استعملوا المفرقعات استعماال من شأنه تعوي

أموال الغير للخطر بان فجرو العبأوتين

أنفتى البيان بمحيج كوبرح الجيزة فاحدث االنفجار ضر ار بأموال من ولة على النحأو المبأين
بالتح ي ات .
سابع عشر  :المتهمان األول والتاسع ايضا -:
اشأأتركا بطريأأق التحأأري

والمسأأاعدة مأأع المتهمأأين مأأن الثأأاني حتأأى الخأأامس والعاشأأر

والحادح عشر في ارتفاب جنايات الشروع في ال تل والتخريب العمدى واستعمال المفرقعات
– موضوع االتهام الأوارد بالبنأد سأادس عشأر – بأان حرضأهم األول علأى ارتفابهأا مصأد ار
لهأأم تفليفأأا بأأالك وسأأاعده التاسأأع بأأان أمأأدهم بالأأدائرة الفهربائيأأة المسأأتخدمة علأأى العبأأوة
الناسأأفة المبينأأة بوصأأف التهمأأة السأأاب ة فوقعأأت الجأرائم بنأأاء علأأى هأأاا التحأأري

وتلبأأك

المساعدة على النحو المبين بالتح ي ات .
ثامن عشر  :المتهمون من األول حتى الثالث ايضا -:
أ – شرعوا في قتل المجني عليه معتز مالك محمد نجيب  .احمد عبد الفتاح السيد وعاصم
محمد على – ضبا وأفراد شرطة – كريم عبد النبي محمد واحمد جمأال صأبحي عمأدا مأع
سأأبق اإلص أرار والترصأأد بأأان بيت أوا النيأأة وع أأدوا العأأزم علأأى قتأأل قأوات الشأأرطة المتواجأأدة
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بكمين ترعة اإلسماعيلية " عبود " ومن يتصادف تواجده من المأواطنين وتنفيأاا لمخططهأم
اعدوا لالك الغر

عبوة ناسفة شديدة االنفجار متصلة بدائرة الفترونية لتفجيرهأا عأن بعأد

اوخفوها بال رب مأن امأاكن تمركأز قأوات الشأركة بمحأيج الفمأين انأف البيأان وتربصأوا لهأم
بالمكان الاح اي نوا سلفا تواجدهم به وما ان ظفروا بهم حتي اوصأل المأتهم الثالأث العبأوة
الناسأأفة الفترونيأأا باسأأتخدام هأأاتف محمأأول فاحأأدثوا االنفجأأار قاصأأدين مأأن ذلأأك ازهأأاق
ارواحهأأم فاحأأدثوا بأأالمجني علأأيهم االصأأابات الموصأأوفة بالت أأارير الطبيأأة وقأأد خأأاب اثأأر
الجريمأأة لسأأبب ال دخأأل الرداتهأأم فيأأه وهأأو مداركأأة المصأأابين بأأالعالج ونجأأاه االخأأرين مأأن
الموجأه االنفجاريأأة ال اتلأأة وقأأد ارتفبأأت الجريمأأة تنفيأاا لغأأر

ارهأأابي علأأي النحأأو المبأأين

بالتح ي ات .
ب -خرب أوا عمأأدا مبأأان وامالكأأا عامأأة مخصصأأة للمصأأالح الحكوميأأة بأأأن فجأأروا العب أوات
الناسفة انفة البيان بمحيج كمين ترعة االسأماعيلية عبأود فخربأوا السأيارة والدراجأة الناريأة
المملوكتين لوزارة الداخلية ومحطة انتبار اتوبيسات هئية الن ل العام وغرفة االمن الخاصة
بمركز تبريد ومعادن شب ار على النحو المبين بالتح ي ات
ج -استعملوا المفرقعات استعماال من شأنه تعري
الناسفة انفة البيان ونجم عن االنفجار تعأري

حياة النأاس للخطأر بأأن فجأروا العبأوة
حيأاة المجنأي علأيهم سأالف للأاكر للخطأر

وذلك على النحو المبين بالتح ي ات
د -استعملوا المفرقعات استعماال من شأانه تعأري

امأوال الغيأر للخطأر بأأن فجأروا العبأوة

الناسأأفة انفأأة البيأأان فأحأأدث االنفجأأار ضأأر ار بأأاموال ثابتأأة ومن ولأأة علأأى النحأأو المبأأين
بالتح ي ات
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تاسع عشر  :المتهم التاسع ايضا:
اشترك بطريق المساعدة مع المتهمين من االول حتأي الثالأث فأى ارتفأاب جنايأات الشأروع
فى ال تل والتخريب العمدح واستعمال المفرقعات موضوع االتهام الوارد بالبند ثامن عشر –
بأن امدهم بالدائرة الفهربائية المسأتخدمة علأى العبأوة الناسأفة انفأة البيأان فوقعأت الجأرائم
بناءا على تلك المساعدة.
عشرون  :المتهمون من االول حتي الثالث ايضا
أ -شرعوا فى قتل المجنأي عليأه فأاروق سأامي محمأد محمأود – مأالزم اول شأرطة بوحأدة
مباحأأث قسأأم شأأرطة االميريأأة – وال أأوة المراف أأة لأأه عمأأدا مأأع سأأبق االصأرار والترصأأد بأأأن
ع دوا العزم وبيتوا النية على قتل قوات الشرطة المتواجأدة بمكمأين السأواح االمنأي وتنفيأاا
لمخططهأأأم اعأأأدوا لأأأالك الغأأأر

عبأأأوة ناسأأأفة شأأأديدة االنفجأأأار متصأأألة بأأأدائرة الفترونيأأأة

لتفجيرهأأا عأأن بعأأد واخفوهأأا بأأال رب مأأن امأأاكن تمركأأز ق أوات الشأأرطة بمحأأيج الفمأأين انأأف
البيان وتربصوا لهم بالمكان الاح اي نوا سلفا تواجدهم بأه ومأا ان ظفأروا بهأم حتأي اوصأل
المتهم الثالث العبوة الناسفة الفترونيا باستخدام هأاتف محمأول فاحأدثوا االنفجأار قاصأدين
من ذلك ازهاق ارواحهم فاحدثوا بالمجني عليهم االصابات الموصوفة بالت أارير الطبيأة وقأد
خأأاب اثأأر الجريمأأة لسأأبب ال دخأأل الرداتهأأم فيأأه وهأأو مداركأأة المصأأابين بأأالعالج ونجأأاه
االخرين من الموجه االنفجارية ال اتلة وقد ارتفبت تلك الجريمة تنفياا لغأر

ارهأابي علأى

النحو المبين بالتح ي ات
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ب -استعملوا المفرفعات استعماال من شأنه تعري
انفأة البيأأان ونجأأم عأن االنفجأأار تعأأري

حياة الناس للخطأر بأان فجأروا العبأوة

حيأاة المجنأأي علأأيهم سأالفي الأأاكر للخطأأر وذلأأك

على النحو المبين بالتح ي ات.
حادح وعشرون  :المتهم التاسع ايضا:
اشترك بطريق المساعدة مع المتهمين من االول حتي الثالث فأى ارتفبأاب جنأائتي الشأروع
فأأى ال تأأل واسأأتعمال المفرقعأأات – موضأأوع االتهأأام ال أوارد بالبن أد العشأأرون -بأأأن امأأدهم
بالأأدائرة الفهربائيأأة المسأأتخدمة علأأى العبأأوة الناسأأفة انفأأة البيأأان فوقعأأت الجأأريميتين بنأأاءا
على تلك المساعدة
ثاني وعشرون  :المتهمان الخامس والسادس ايضا:
أ -شرعا فى قتل المجني عليهم اشرف فاروق محمود حسأن – احمأد خليأل امأين علأى
 .محمد حامد عبد المجيد وعاطي عبأد الأرحيم حأاف – ضأبا وافأراد شأركة بأاالدارة
العامة لمرور الجيزة – عمدا مع سبق االصرار والترصد بأن بيتوا النية وع دوا العزم
على قتل قأوات الشأرطة ال ائمأة علأى تنبأيم المأرور بميأدان الجأالء بالأدقي وتنفيأاا
لمخططهم اعدوا لالك الغر

عبوة ناسفة شديدة االنفجار متصألة بأدائرة الفترونيأة

لتفجيرهأأا عأأن بعأأد وقامأأا باخفاءهأأا بأأال رب مأأن امأأاكن تمركأأز قأوات الشأأرطة بمحأأيج
ميدان الجالء وتربصا لهم بالمكان الأاح اي نأوا سألفا تواجأدهم بأه ومأا ان ظفأ ار بهأم
حتأأي اوصأأل المأأتهم الخأأامس العبأأوة الناسأأفة الفترونيأأا باسأأتخدام هأأاتف محمأأول
فاحأأدثا االنفجأأار قاصأدين مأأن ذلأأك ازهأأاق ارواحهأأم فاحأأدثا بأأالمجني عليهمأأا الثالأأث
والرابع االصابات الموصوفة بالت ارير الطبيأة وقأد خأاب اثأر الجريمأة لسأبب ال دخأل
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الرادتيهما فيه وهو مداركة المصابين واسعافهما بالعالج ونجاه االخرين مأن الموجأه
االنفجارية ال اتلة وقد ارتفبت تلك الجريمة تنفياا لغر

ارهابي علأى النحأو المبأين

بالتح ي ات.
ب-

خربا عمدا امالكا عامة مخصصة لمصالح حكوميأة بأأن فجأ ار العبأوة الناسأفة

انفة البيان بمحيج ميدان الجالء بالدقي فخربا الفابل الخاو بلوحة التحكم باشارات
المرور والمتنضدة الخاصة ب وات الشأرطة بمحأيج الميأدان انأف البيأان وقأد ارتفبأت
الجريمة بتنفياا لغأر

ارهأابي وب صأد احأداث الرعأب بأين النأاس واشأاعة الفوضأي

على النحو المبين بالتح ي ات.
ج -استعمال المفرقعات استعماال من شأنه تعري

حياة الناس للخطر بأن فجأ ار العبأوة

الناسأأفة انفأأة البيأأان بمحأأيج ميأأدان الجأأالء ونجأأم عأأن االنفجأأار تعأأري

حيأأاة لمجنأأي

عليهم سالفي الاكر للخطر على النحو المبين بالتح ي ات.
د -استعمال المفرقعات استعماال من شأنه تعري

اموال الغيأر للخطأر بأأن فجأ ار العبأوة

الناسأأفة انفأأة البيأأان بمحأأيج ميأأدان الجأأالء فأحأأدث االنفجأأار ضأأر ار بأأأموال ثابتأأة علأأى
النحو المبين بالتح ي ات.
ثالث وعشرون  :المتهمان االول والثاني ايضا:
اشأأتركا بطأأرق التحأأري

واالتفأأاق والمسأأاعدة مأأع المتهمأأين الخأأامس والسأأادس فأأى

ارتفأأاب جنايأأأات الشأأروع فأأأي ال تأأل والتخريأأأب العمأأدح واسأأأتعمال المفرقعأأات موضأأأوع
االتهأأام ال أوارد بالبنأأد ثأأاني وعشأأرون بأأأن حرضأأهما االول علأأى ارتفابهأأا مصأأد ار لهمأأا
تفليفا بالك  .واتفق معهما الثاني على ارتفابها وسأاعدها بأأن امأدهما بأالعبوة الناسأفة
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المبينة بوصف التهمة الساب ة فوقعت الجرائم بناءا علأى هأاا التحأري

وذلأك االتفأاق

وتلك المساعدة على النحو المبين بالتح ي ات.
رابع وعشرون  :المتهمون من االول حتي الثالث ايضا:
أ -شرعوا فى قتل المجني عليهم محمد ثأروت مرسأي  .كأريم احمأد علأي واسأالم احمأد
بيأأومي – ضأأابج شأأرطة بأأاالدارة العامأأة لمأأرو الجيأأزة – عمأأادا مأأع سأأبق االص أرار
والترصد بأن بيتوا النية وع دوا العزم على قتل قوات الشرطة المتوجداة ب سأم مأرور
محور 26يوليوا وتنفياا لمخططهم اعدوا لالك الغر

عبوة ناسفة شأديدة االنفجأار

متصلة بدائرة الفترونية لتفجيرها عن بعد وقاموا باخفاءها بأال رب مأن قسأم المأرور
انف البيان وتربصوا لهم بالمكان الاح اب نأوا سألفا تواجأدهم بأه ومأا ان ظفأروا بهأم
حتي اوصل المتهم االول العبوة الناسفة الفترونيا باسأتخدام هأاتف محمأول فاحأدثوا
االنفجأأار قاصأأدين مأأن ذلأأك ازهأأاق اوراحهأأم وقأأد خأأاب اثأأر الجريمأأة لسأأبب ال دخأأل
الرداتهم فيه وهو نجاتهم من الموجه االنفجارية ال اتلة
وقد ارتفبت الجريمة تنفياا لغر

ارهابي على النحو المبين بالتح ي ات

ب -خربوا عمدا مبان عامة مخصصة لمصالح حكومية بأن فجروا العبوة الناسأفة انفأة
البيان بمحيج قسم مرور محور 26يوليو فخربوا قسم المرور وقد ارتفبت تلأك الجريمأة
تنفيأاا لغأأر

ارهأأابي وب صأأد احأأداث الرعأأب بأين النأأاس واشأأاعة الفوضأأي علأأى النحأأو

المبين بالتح ي ات
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حيأأاة النأأاس للخطأأر بأأأن فجأأروا

ج -اسأأتعملوا المفرقعأأات اسأأتعماال مأأن شأأأنه تعأأري

العبأأوة الناسأأفة انفأأة البيأأان بمحأأيج قسأأم مأأرور محأأور 26يوليأأو ونجأأم عأأن االنفجأأار
تعري

حياة المجني عليهم سالفي الاكر للخطر وذلك على النحو المبين بالتح ي ات

د -استعملوا المفرقعات استعماال من شأنه تعري

اموال الغير للغير للخطر بان فجروا

العبوة انفة الناسفة البيان بمحأيج قسأم مأرور محأور 26يوليأو فاحأدث االنفجأار ضأر ار
باموال ثابتة ومن ولة على النحو المبين بالتح ي ات.
ه -اتلفوا عمدا امواال من ولة بأأن فجأروا العبأوة الناسأفة انفأة البيأان فاحأدث االنفجأار
تلفيأأات بالسأأيارة المملوكأأة للمجنأأي عليأأه كأأريم احمأأد علأأي  .وقأأد ارتفبأأت تلأأك الجريمأأة
تنفياا لغر

ارهابي على النحو المبين بالتح ي ات.

خامس وعشرون  :المتهم التاسع ايضا:
اشأأترك بطريأأق المسأأاعدة مأأع المتهمأأين مأأن االول حتأأي الثالأأث فأأى ارتفأأاب جنايأأات
الشروع في ال تل والتخريأب العمأدح واسأتعمال المفرقعأات موضأوع االتعأام الأوارد بالبنأد
رابع وعشأرون – بأأن امأدهم بالأدائرة الفهربائيأة المسأتخدمة علأي العبأوة الناسأفة انفأة
البيان فوقعت الجرائم بناءا على تلك المساعدة .
سادس وعشرون  :المتهمون من الثاني حتي الخامس والعاشر ايضا:
أ -شرعوا في قتأل المجنأي عليهأا اشأرف صأالح عبأد الحميأد قنأديل وسأعيد جمأال عبأد
العزيأأز – عريأأل ومجنأأد شأأرطة بمعسأأكر الهأأرم لالمأأن المركأأزح – عمأأدا مأأع سأأبق
االصأرار والترصأأد بأأأن بيتأوا النيأأة وع أأدوا العأأزم علأأي قتأأل قأوات الشأأرطة المتواجأأده
بمعسأأأكر الهأأأرم لالمأأأن المركأأأزح وتنفيأأأاا لمخططهأأأم اعأأأدوا لأأأالك الغأأأر
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ناسفتين متصلتين بدائرتين الفترونيتين لتفجرهما عن بعد وقاموا باخفاءهما بمحأيج
المعسكر انف البيان وتربصوا لهما بالمكأان الأاح اي نأوا سألفا تواجأدهما بأه ومأا ان
ظفروا بهما حتي اوصل المتهم الثالث العبوتين الناسفتين الفترونيا باستخدام هاتف
محمأأأول حأأأال تواجأأأد بأأأاقي المتهيمأأأين بمسأأأرح الجريمأأأة يشأأأدون مأأأن ازره فاحأأأدثوا
االنفجأأار قاصأأدين مأأن ذلأأك ازهأأاق ارواحهمأأا وقأأد خأأاب اثأأر الجريمأأة لسأأبب الدخأأل
الراداتهم فيه وهو نجأاه المجنأي عليهمكأا مأن الموجأه االنفجأار ال اتلأة وقأد ارتفبأت
تلك الجريمة تنفياا لغر

ارهابي على النحو المبين بالتح ي ات.

ب  -خربأأوا عمأأدا امالكأأا عامأأة مخصصأأة للمصأأالح الحكوميأأة بأأأن فجأأروا العبأأوتين
الناسأأفتين انفتأأي البيأأان بمحأأيج قطأأاع الهأأرم لالمأأن المركأأزح فخرب أوا احأأدح السأأيارات
المملوكة لوزارة الداخليأة وسأور معسأكر الهأرم لالمأن المركأزح وسأور ومحأور السأادس
والعشرين من يوليو وقد ارتفبأت الجريمأة تنفيأاا لغأر

ارهأابي وب صأد احأداث الرعأب

بين الناس واشاعة الفوضي علي النحو المبين بالتح ي ات
ج -اسأأتعلموا المفرقعأأات اسأأتعماال مأأن شأأانه تعأأري

حيأأاة النأأاس للخطأأر بأأأن فجأأروا

العبأأأوتين الناسأأأفتين انفتأأأي البيأأأان بمحأأأيج معسأأأكر الهأأأرم لالمأأأن المركأأأزح ونجأأأم عأأأن
االنفجار تعري

حيأاة المجنأي عليهمأا سأالفي الأاكر للخطأر وذلأك علأى النحأو المبأين

بالتح ي ات
د -اسأأتعملوا المفرقعأأات اسأأتعماال مأأن شأأانه الحأأاق ضأأر ار بأأأموال الغيأأر بأأأن فجأأروا
العبوتين الناسفتين انفتي البيان بمحيج معسكر الهأرم لالمأن المركأزح فأحأدث االنفجأار
ضر ار بأموال ثابته ومن ولة على النحو المبين بالتح ي ات.
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سابع وعشرون المتهمان االول والتاسع ايضا:
اشتركا بطري ي التحري

والمساعدة مأع المتهمأين مأن الثأاني حتأي الخأامس والعاشأر

فأأأى فأأأي ارتفأأأاب جنايأأأات الشأأأروع فأأأى ال تأأأل والتخريأأأب العمأأأدح واسأأأتعمال المفرقعأأأات
موضأأوع االتهأأام ال أوارد بالبنأأد سأأادس وعشأأرون – بأأأن حرضأأهم االول علأأى ارتفابهأأا
مصأأأأد ار لهأأأأم تفليفأأأأا بأأأأالك وسأأأأاعدهم التاسأأأأع بأأأأأن امأأأأدهم بالأأأأدائرئتين الفهربأأأأائيتين
المسأأتخدمتين علأأى العبأأوتين الناسأأفتين انفتأأر البيأأان فوقعأأت الج أرائم بنأأاءا علأأى هأأاا
التحري

وتلك المساعدة على النحو المبين بالتح ي ات.

ثامن وعشرون :المتهمون من االول حتي الثالث والتاسع:
أ -شأأأرعوا فأأأى قتأأأل المجنأأأي عليأأأه عأأأادل عبأأأد الفتأأأاح متأأأولي واخأأأرين مبينأأأة اسأأأمائهم
بالتح ي أات – عمأدا مأع سأبق االصأرار والترصأد بأأن بيتأوا النيأه و ع أدوا العأزم علأي قتأأل
مسأأت لي اتأأوبيس هئيأأة الن أأل العأأام رقأأم "س ا ر "  167وتنفيأأاا لمخططهأأم اعأأدوا لأأالك
الغأأر

عبأأوة ناسأأفة شأأديدة االنفجأأار متصأألة بأأدائرة الفترونيأأة لتفجيرهأأا عأأن بعأأد اخفوهأأا

بال رب من محيج خج السير المخص

لالتوبيس انف البيان وتربصأوا لهأم بالمكأان الأاح

اي ن أوا سأألفا تواجأأدهم بأأه ومأأا ان ظفأأروا بهأأم حتأأي اوصأأل المأأتهم االول العبأأوة الناسأأفة
الفترونيا باستخدام  -هاتف محمول حال تواجد بأاقي المتهمأين بمسأرح الجريمأة يشأدون
مأأن ازره ويراقبأأون الطريأأق فاحأأدثوا االنفجأأار قاصأأدين مأأن ذلأأك ازهأأاق ارواحهأأم فاحأأدثوا
بالمجتي عليهم االصابات الموصوفة بالت ارية الطبية وقد خاب اثر الجريمة لسأبب ال دخأل
الرداتهأأأم فيأأأه وهأأأو مدراكأأأة المصأأأابين واسأأأعافهم بأأأالعالج ونجأأأاه االخأأأرين مأأأن الموجأأأه
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االنفجاريأأة ال اتلأأة  ،وقأأد ارتفبأأت تلأأك الجريمأأة تنفيأأاا لغأأر

إره أابى علأأى النحأأو المبأأين

بالتح ي ات.
ب -خربوا عمدا أمالكا عامة مخصصة لمصالح الحكومية بأن فجروا العبأوة الناسأفة آنفأة
البيان فخربوا اتوبيس هيئة الن ل العام المبين بوصف التهمة الساب ة وقد ارتفبت الجريمأة
تنفياا لغر

إرهابى وب صد إحداث الرعب بين الناس وإشاعة الفوضى على النحأو المبأين

بالتح ي ات .
ج -استعملوا المفرقعات استعماال من شأنه تعريالناسفة آنفة البيان ونجم عن االنفجار تعري

حياة الناس للخطر بان فجروا العبوة

حياة المجنأي علأيهم سأالفى الأاكر للخطأر

على النحو المبين بالتح ي ات .
-د -استعملوا المفرقعات استعماال من شأنه تعري

أموال الغير للخطر بأأن فجأروا العبأوة

الناسفة آنفة البيان فاحدث االنفجار ضر ار باموال من ولة على النحو المبين بالتح ي ات .
تاسع وعشرون  :المتهمون الرابع والسابع والثامن أيضا .
أ -شأأرعوا فأأي قتأأل المجنأأي عليهمأأا احمأأد عأأزت زكأأى الص أواف – ن يأأب شأأرطة بأأاإلدارةالعامة لمرور الجيزة – ومنى احمد محمأد حسأن وآخأرين – مبينأة اسأمائهم بالتح ي أات –
عمأأدا مأأع سأأبق اإلص أرار والترصأأد بأأان بيت أوا النيأأة وع أأدوا العأأزم علأأى قتأأل ق أوات الشأأرطة
ال ائمأأة علأأى تنبأأيم الحالأأة المروريأأة بميأأدان الحصأأرى بمدينأأة السأأادس مأأن أكتأأوبر ومأأن
يتصادف تواجده من المواطنين وتنفياا لمخططهم اعدوا لأالك الغأر

عبأوة ناسأفة شأديدة

االنفجار متصلة بدائرة الفترونية لتفجيرهأا عأن بعأد وقأاموا باخفاءهأا أسأفل سأيارة المجنأي
عليأأه سأأالف الأأاكر وتربص أوا لأأه بالمكأأان الأأاح اي ن أوا سأألفا تواجأأده بأأه ومأأا أن ظفأأروا بأأه
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واقتأأرب مأأن سأأيارته حتأأى اوصأأل المأأتهم الرابأأع العبأأوة الناسأأفة الفترونيأأا باسأأتخدام هأأاتف
محمأأول حأأال تواجأأد المتهمأأين السأأابع والثأأامن بمسأأرح الجريمأأة للشأأد مأأن ازره ومراقبأأة
الطريأأأق  ،فاحأأأدثوا االنفجأأأار قاصأأأدين مأأأن ذلأأأك ازهأأأاق ارواحهأأأم فاحأأأدثوا بهأأأم اإلصأأأابات
الموصوفة بالت ارير الطبية وقد خاب اثر الجريمة لسبب ال دخل الرداتهم فيأه وهأو مداركأه
المصابين واسعافهم بأالعالج ونجأاة االخأرين مأن الموجأة االنفجاريأة ال اتلأة  ،وقأد ارتفبأت
تلك الجريمة تنفياا لغر

ارهابى على النحو المبين بالح ي ات .

ب -استعملوا المفرقعات استعماال من شأنه تعريالناسفة آنفة البيان ونجم عن االنفجار تعري

حياة الناس للخطر بان فجروا العبوة

حياة المجنأي علأيهم سأالفى الأاكر للخطأر

على النحو المبين بالتح ي ات .
ج -استعملوا المفرقعات استعماال من شأنه إلحاق ضر ار بأموال الغير للخطأر بأأأن فجأرواالعبوة الناسفة آنفأة البيأان فاحأدث االنفجأار ضأر ار بالسأيارة المملوكأة للمجنأى عليأه احمأد
عزت الصواف على النحو المبين بالتح ي ات .
د -أتلفأوا عمأأدا أمأواال من ولأأة بأأأن فجأأروا العبأأوة الناسأأفة آنفأأة البيأأان فاحأأدث االنفجأأارتلفيات بالسيارة المملوكة للمجنى عليه احمد عزت الصواف وقد ارتفبت تلك الجريمة تنفياا
لغر

ارهابى على النحو المبين بالح ي ات .

ثالثون  -:المتهمان األول والثاني أيضا -:
اشأأتركا بطأأرق التحأأري

واالتفأأاق والمسأأاعدة مأأع المتهمأأين الرابأأع والسأأابع والثأأامن فأأي

ارتفاب جنايات الشروع في ال تل واستعمال المفرقعات – موضوع االتهام الوارد بالبند تاسع
وعشرون – بأن حرضهم األول على ارتفابها مصأد ار لهأم تفليفأا بأالك واتفأق معهأم الثأانى
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على ارتفابها وساعدهم بان امدهم بالعبوة الناسفة المبينة بوصف التهمأة السأاب ة فوقعأت
الجأأأرائم بنأأأاءا علأأأى هأأأاا التحأأأري

وذلأأأك االتفأأأاق وتلأأأك المسأأأاعدة علأأأى النحأأأو المبأأأين

بالتح ي ات .
 حادى وثالثون  :المتهمان الثانى والرابع أيضا -:أ -شأأرعا فأأي قتأأل المجنأأي عليأأه اسأأالم فأأوزى عبأأد الحفأأي – وآخأأرين مبينأأة اسأأمائهم
بالتح ي ات – عمدا مع سبق اإلصرار والترصد بان بيتا النيأة وع أدا العأزم علأى قتأل قأوات
الشرطة وتنفياا لمخططهما اعدا لالك الغر

عبوة مفرقعة شديدة االنفجأار متصألة بأدائرة

الفترونيأأة لتفجيرهأأا عأأن بعأأد أخفاهأأا ولصأ ها المأأتهم الرابأأع ب طعأأة مأأن معأأدن المغنأأاطيس
أسفل السيارة الخاصة بسالف الأاكر بعأدما ظنأا واعت أدا بعملأه بأوزارة الداخليأة وتربصأا لأه
بالمكأأان الأأاح اي نأأا سأألفا تواجأأده بأأه ومأأا أن ظفأأروا بأأه واسأأت ل السأأيارة آنفأأة البيأأان حتأأى
اوصل المتهم الرابع العبوة الناسفة الفترونيا حال تواجد المتهم الثانى بمسرح الجريمة يشد
مأأن أزره ويراقأأب الطريأأق فاحأأدثا االنفجأأار قاصأأدين مأأن ذلأأك ازهأأاق ارواحهأأم فاحأأدثا بهأأم
اإلصابات الموصوفة بالت ارير الطبية وقد خاب اثر الجريمأة لسأبب ال دخأل الرداتيهمأا فيأه
وهأأو مأأداركتهم واسأأعافهم بأأالعالج  ،وقأأد ارتفبأأت تلأأك الجريمأأة تنفيأأاا لغأأر

ارهأأابى علأأى

النحو المبين بالتح ي ات .
ب -استعمال المفرقعات اسأتعماال مأن شأأنه تعأري
آنفأأة البيأأان ونجأأم عأأن االنفجأأار تعأأري

حيأاة النأاس للخطأر بأان فجأ ار العبأوة

حيأأاة المجنأأي علأأيهم سأأالفى الأأاكر للخطأأر علأأى

النحو المبين بالتح ي ات .
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ج -استعمال المفرقعات استعماال من شأنه إلحاق ضر ار بأموال الغير بأأن فج ار العبوة آنفأة
البيان فاحدث االنفجار ضر ار بالسيارة المملوكأة للمجنأى عليأه اسأالم فأوزى عبأد الحفأي ،
على النحو المبين بالتح ي ات
د -أتلفوا عمدا أمواال من ولة بأن فجروا العبوة الناسأفة آنفأة البيأان فاحأدث االنفجأار
تلفيات بالسيارة المملوكة للمجنى عليه اسالم فوزى عبد الحفأي وقأد ارتفبأت تلأك الجريمأة
تنفياا لغر

ارهابى على النحو المبين بالتح ي ات .

ثانى وثالثون  :المتهم األول أيضا -:
اشترك بطريق التحري

مع المتهمين الثانى والرابع في ارتفاب جنايأات الشأروع فأي ال تأل

واستعمال المفرقعات – موضوع االتهام الوارد بالبند حأادى وثالثأون – بأان حرضأهما علأى
ارتفابها مصد ار لهم تفليفا بالك فوقعت الجرائم بناءا على هاا التحري

على النحو المبين

بالتح ي ات .
ثالث وثالثون  :المتهم الرابع أيضا -:
شرع في قتل مصطفى عرفة عفيفى – رقيب شرطة بوحدة مباحث قسأم شأرطة الشأيا زايأد
– عمدا مع سبق اإلصرار والترصد بان بيت النية وع أد العأزم علأى قتلأه وتنفيأاا لمخططأه
اعد لالك الغر

سالحا ناريا " مسدس " وترب

له بالمكان الأاح اي أن مأرور فيأه  ،ومأا

أن ظفر به حتى أطلق صوبه وابال من االعيرة النارية قاصدا مأن ذلأك ازهأاق روحأه إال أن
اثر الجريمة قد خاب لسبب ال دخل الرادته فيه وهو عدم أحكامه التصويب وقد ارتفبت تلك
الجريمة تنفياا لغر

ارهابى .

رابع وثالثون  :المتهمان األول والثاني أيضا -:
أمين السر

رئيس المحكمة

286

اشتركا بطرق التحري

واالتفاق والمسأاعدة مأع المأتهم الرابأع فأي ارتفأاب جنايأة الشأروع

فأأي ال تأأل -موضأأوع االتهأأام الأأوارد بالبنأأد رابأأع وثالثأأون  – -بأأأن حرضأأه األول علأأى
ارتفابها مصد ار لهم تفليفا بالك واتفق معه الثانى على ارتفابها وساعده بان امده بالسالح
المبأأين بوصأأف التهمأأة السأأاب ة فوقعأأت الجريمأأة بنأأاءا علأأى هأأاا التحأأري

وذلأأك االتفأأاق

وتلك المساعدة على النحو المبين بالتح ي ات .
خامس وثالثون  :المتهمون من األول حتى الثالث والتاسع أيضا-:
-أ -استعملوا المفرقعات استعماال من شأنه تعري

حياة النأاس للخطأر بأان فجأروا عبأوة

ناسفة اخفوها بالجزيرة الوسطى لشارع الخليفة البافر بمدينة نصر األمر الاح نجم عنأه
تعري

حياة الناس للخطر .

-ب -استعملوا المفرقعات استعماال من شأنه تعري

أموال الغير للخطر بأأن فجأروا عبأوة

ناسفة اخفوها بالجزيزة الوسطى لشارع الخليفة الباهر بمدينة نصر فاحدث االنفجار ضر ار
بالسيارة المملوكة للمجنى عليه احمد محمد عبد العبيم على النحو المبين بالتح ي ات .
سادس وثالثون  :المتهمان الخامس والسادس أيضا -:
أ -شأأرعا فأأي قتأأل المجنأأي عليأأه هشأأام عبأأد العزيأأز إب أراهيم – ن يأأب شأأرطة ب أوات االمأأن
المركزى – وال وة المراف ة له عمدا مع سبق اإلصأرار والترصأد بأان بيتأا النيأة وع أدا العأزم
على قتل قوات الشرطة المكلفة بتأمين محيج ميدان مصأطفى محمأود بالمهندسأين وتنفيأاا
لمخططهأأأم اعأأأدوا لأأأالك الغأأأر

عبأأأوة ناسأأأفة شأأأديدة االنفجأأأار متصأأألة بأأأدائرة الفترونيأأأة

لتفجيرها عن بعد وقاما باخفاءهأا بأال رب مأن أمأاكن تمركأز قأوات الشأرطة بمحأيج الميأدان
آنف البيان وتربصأا لهأم بالمكأان الأاح اي نأا سألفا تواجأدهم فيأه وانتبأ ار قأدوم تلأك ال أوات
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لتفجير العبوة قاصأدين مأن ذلأك ازهأاق ارواحهأم إال أن اثأر الجريمأة اوفأل لسأبب ال دخأل
ال رداتيهما فيه وهو ضبج العبوة وابطال مفعولها بمعرفة خبراء المفرقعات  ،وقد ارتفبت تلك
الجريمة تنفياا لغر

إرهابى على النحو المبين بالتح ي ات .

-ب -شرعا في استعمال المفرقعأات اسأتعماال مأن شأأنه تعأري

حيأاة النأاس للخطأر بأان

شأأرعا فأأي تفجيأأر العبأأوة الناسأأفة – موضأأوع اال تهأأام ال أوارد بالبنأأد السأأابق – إال أن اثأأر
الجريمأأة اوفأأل لسأأبب ال دخأأل الرداتيهمأأا فيأأه وهأأو ضأأبج العبأأوة وابطأأال مفعولهأأا بمعرفأأة
خب أراء المفرقعأأات  ،وقأأد ارتفبأأت تلأأك الجريمأأة تنفيأأاا لغأأر

إرهأأابى علأأى النحأأو المبأأين

بالتح ي ات .
سابع وثالثون  :المتهمان األول  ،الثانى أيضا -:
اشتركا بطرق التحري

واالتفاق والمساعدة مع المتهمين الخامس والسادس فأي ارتفأاب

جنايتى الشروع في ال تل والشروع في استعمال المفرقعات – موضوع االتهام الأوارد بالبنأد
سادس وثالثون بأن حرضأهما األول علأى ارتفابهأا مصأد ار لهأم تفليفأا بأالك واتفأق معهأم
الثانى على ارتفابها وساعدهما بان امدهما بالعبوة الناسفة المبينة بوصف التهمة الساب ة
فوقعأأت الجأأريمتين بنأأاءا علأأى هأأاا التحأأري

وذلأأك االتفأأاق وتلأأك المسأأاعدة علأأى النحأأو

المبين بالتح ي ات .
ثامن وثالثون  :المتهمان الرابع والسابع أيضا -:
أ -شأأرعا فأأي قتأأل المجنأأي عليأأه سأأمير رفأأاعى مصأأطفى – ن يأأب شأأرطة بأأاإلدارة العامأأة
لمرور الجيزة  -عمدا مع سبق اإلصرار والترصد بان ع دا العزم وبيتا النية على قتل قوات
الشرطة ال ائمة على تنبيم الحالة المرورية بميأدان الحصأرى بمدينأة السأادس مأن أكتأوبر
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وتنفياا لمخططهما اعدا لالك الغر

عبوة ناسفة شديدة االنفجار متصلة بدائرة الفترونيأة

لتفجيرهأأا عأأن بعأأد وقامأأا بلص أ ها أسأأفل سأأيارة المجنأأي عليأأه سأأالف الأأاكر وتربصأأا لهأأم
بالمكأأان الأأاح اي نأأا سأألفا تواجأأده بأأه ومأأا أن ظفأ ار بأأه واسأأت ل سأأيارته حتأأى حأأاول المأأتهم
الرابع تفجير العبوة حال تواجد المتهم السابع بمسرح الجريمة يشد من آزره ويراقب الطريق
قاصدين من ذلك ازهأاق روحأه إال أن اثأر الجريمأة قأد خأاب لسأبب ال دخأل الرادتيهمأا فيأه
وهو حدوث عطل مفاجىء بالدائرة االلفترونيأة للعبأوة الناسأفة  ،وقأد ارتفبأت تلأك الجريمأة
تنفياا لغر

إرهابى .

-ب -شرعا في استعمال المفرقعأات اسأتعماال مأن شأأنه تعأري

حيأاة النأاس للخطأر بأان

حاوال تفجير العبوة الناسفة – موضأوع االتهأام الأوارد بالبنأد السأابق – إال أن اثأر الجريمأة
قد خاب لسبب ال دخل الرداتيهما فيه وهو حدوث عطل مفاجىء بالدائرة االلفترونية للعبأوة
الناسفة  ،وقد ارتفبت تلك الجريمة تنفياا لغر
اشأأتركا بطأأرق التحأأري

إرهابى على النحو المبين بالتح ي ات .

واالتفأأاق والمسأأاعدة مأأع المتهمأأين الرابأأع والسأأابع فأأي ارتفأأاب

جنايتى الشأروع فأي ال تأل والشأروع واسأتعمال المفرقعأات – موضأوع االتهأام الأوارد بالبنأد
ثامن وثالثون بأأن حرضأهما األول علأى ارتفابهأا مصأد ار لهمأا تفليفأا بأالك واتفأق معهمأا
الثانى على ارتفابها وساعدهما بان امدهما بالعبوة الناسفة المبينة بوصف التهمة الساب ة
فوقعأأت الجأأريمتين بنأأاءا علأأى هأأاا التحأأري

وذلأأك االتفأأاق وتلأأك المسأأاعدة علأأى النحأأو

المبين بالتح ي ات .
أربعون – المتهمان الرابع والسابع أيضا -:

أمين السر

رئيس المحكمة

289

أ -شرعا في قتل المجني عليه محمد عبد المنعم صأالح الأدين – مأالزم بأالجيث الثأانى
الميدانى  -عمدا مع سبق اإلصرار والترصد بان ع أدا العأزم وبيتأا النيأة علأى قتأل ضأبا
ال أوات المسأألحة وتنفيأأاا لمخططهمأأا اعأأدا لأأالك الغأأر

عبأأوة ناسأأفة شأأديدة االنفجأأار

متصلة بدائرة الفترونية لتفجيرها عن بعد وقاما بلص ها أسأفل سأيارة المجنأي عليأه سأالف
الاكر وتربصا لهم بالمكان الاح اي نا سلفا تواجده به وما أن ظف ار به واست ل سيارته حتأى
حاول المتهم السابع تفجير العبوة حال تواجد المتهم الرابأع بمسأرح الجريمأة يشأد مأن آزره
ويراقب الطريق قاصدين من ذلك ازهأاق روحأه إال أن اثأر الجريمأة قأد خأاب لسأبب ال دخأل
الرادتيهما فيه وهو حدوث خلل مفاجىء بالأدائرة االلفترونيأة للعبأوة الناسأفة  ،وقأد ارتفبأت
تلك الجريمة تنفياا لغر

إرهابى .

-ب -شرعا في استعمال المفرقعأات اسأتعماال مأن شأأنه تعأري

حيأاة النأاس للخطأر بأأن

حاوال تفجير العبوة الناسفة – موضأوع االتهأام الأوارد بالبنأد السأابق – إال أن اثأر الجريمأة
قد خاب لسبب ال دخل الرداتيهما فيه وهو حدوث خلل مفاجىء بالأدائرة االلفترونيأة للعبأوة
الناسفة  ،وقد ارتفبت تلك الجريمة تنفياا لغر

إرهابى على النحو المبين بالتح ي ات .

حادى وأربعون – المتهمان األول والثاني أيضا -:
اشأأتركا بطأأرق التحأأري

واالتفأأاق والمسأأاعدة مأأع المتهمأأين الرابأأع والسأأابع فأأي ارتفأأاب

جنأايتى الشأأروع فأي ال تأأل واسأأتعمال المفرقعأات – موضأأوع االتهأأام الأوارد بالبنأأد أربعأأون-
بأأأن حرضأأهما األول علأأى ارتفابهأأا مصأأد ار لهمأأا تفليفأأا بأأالك واتفأأق معهمأأا الثأأانى علأأى
ارتفابهأأا وسأأاعدهما بأأان امأأدهما بأأالعبوة الناسأأفة المبينأأة بوصأأف التهمأأة السأاب ة فوقعأأت
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الجأأريمتين بنأأاءا علأأي هأأاا التحأأري

وذلأأك االتفأأاق وتلأأك المسأأاعدة علأأي النحأأو المبأأين

بالتح ي ات .
ثاني وأربعون  :المتهم السادس :أ
تعدح علي احد ال ائمين علي تنفيا أحكام ال سم األول من الباب الثأاني مأن قأانون
الع وبات وكان ذلأك بسأبب هأاه التنفيأا وقاومأه بأال وة و العنأف بأان تعأدح بالضأرب علأي
محمود علي احمد أ أمين شرطة باالدراة العامة لمرور الجيزة أ حال محاولة ظبطه علي اثر
تفجيره ن طة مرور ميدان الجالء بالدقي علي النحو المبين بالح ي ات .
ثالث وأربعون  :المتهمون من األول حتى الثامن عشر أيضا :أ
حأأازوا وأحأأرزوا مفرقعأأات ومأأواد تعتبأأأر فأأي حكأأم المفرقعأأات ( ثالثأأي نيتروتولأأأوين
(  ) TNTثالثأأي االسأأتيون ثالثأأي البروكسأأيد  .نتأرات االمونيأأوم الن يأأة  .مفرقأأع االنفأأو
وقناديل شأديدة االنفجأار وأجهأزة وأدوات تسأتخدم فأي تفجيرهأا ( لوحأات الفترونيأة  .دوائأر
تفجير كهربائية  .اجهزة تحكم عن بعد متصألة بهواتأف محمولأة للتفجيأر ) بأدون تأرخي
مأأن الجهأأة اإلداريأأة المختصأأة وب صأأد اسأأتعمالها فأأي نشأأا يخأأل بأأاالمن والنبأأام العأأام
والمساس بالوحدة الوطنية والسالم االجتماعي .
رابع وأربعون  :المتهمون األول والثاني والرابع والثامن واالخير أيضا :أ
ا أ حأأازوا وأحأأرزوا سأأالح نأأارح مششأأخن (مسأأدس ) بأأدون تأأرخي

مأأن الجهأأة اإلداريأأة

المختصة ب صد استعماله في نشا يخل باالمن والنبأام العأام والمسأاس بالوحأدة الوطنيأة
والسالم االجتماعي .
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ب أ حازوا وأحرزوا وذخائر مما تستخدم علي السالح المبين بوصأف التهمأة السأاب ة دون
أن يكون مرخصا لهم بحيازتها أو احرازها ب صد استعمالها فأي نشأا يخأل بأاالمن والنبأام
العام والمساس بالوحدة الوطنية والسالم االجتماعي .
خامس وأربعون  :المتهمون من األول حتى الثالث  .السادس والتاسع والثالث عشأر ومأن
الخامس عشر حتى الثامن عشر أيضا :
صأأنعوا مفرقعأأات ( قنابأأل شأأديدة االنفجأأار ) قبأأل الحصأأول علأأي تأأرخي

بأأالك مأأن

الجهة اإلدارية المختصة ب صد استعمالها فأي نشأا يخأل بأاألمن والنبأام العأام والمسأاس
بالوحدة الوطنية والسالم االجتماعي وذلك علي النحو المبين بالتح ي ات .
سادس وأربعون  :المتهمون من األول حتى الثالث والتاسع ومن الثالث حتي عشر الثأامن
عشر أيضا :أ
أمدوا جماعة أسست علي خالف أحكام ال أانون بمعونأات ماديأة وماليأة مأع علمهأم
بما تدعو إليه تلك الجماعأة وبوسأائلها اإلرهابيأة لتح يأق أهأدافها  .بأان قأدموا للجماعأة أ
موضأأوع بنأأد االتهأأام أوال أ سأأالحا ناريأأا وذخأأائر  .قنابأأل شأأديدة االنفجأأار  .م أواد مفرقعأأة
وأدوات تسأأتخدم فأأي تصأأنيعها  .دوائأأر تفجيأأر كهربائيأأة  .أجهأأزة تحكأأم للتفجيأأر عأأن بعأأد
متصأألة بأأأجهزة هواتأأف محمولأأة واألمأأوال الالزمأأة لشأأرائها والسأأتئجار الم أأار التنبيميأأة
المسأأأتخدمة فأأأي تصأأأنيع العبأأأوات الناسأأأفة وايأأأواء عناصأأأر التنبأأأيم علأأأي النحأأأو المبأأأين
بالتح ي ات .
السابع واالربعون المتهم العشرون:
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ا أ قتل وآخرون مجهولون عمدا مأع سأبق اإلصأرار والترصأد المجنأي عليهمأا محمأد عأادل
احمأأد محمأأد  .احمأأد سأأعيد فأأوزح بأأان بيت أوا النيأأة وع أأدوا العأأزم المصأأمم علأأي قتأأل ق أوات
الشرطة المكلفة بتامين محيج دار ال ضأاء العأالي ومأن يتصأادف تواجأده مأن المأواطنين .
وتنفيأأأاا لمخططهأأأم اعأأأدوا لأأأالك الغأأأر

عبأأأوة ناسأأأفة شأأأديدة االنفجأأأار متصأأألة بأأأدائرة

الفترونيأأة لتفجيرهأأا عأأن بعأأد أ امأأدهم بهأأا المأأتهم المتأأوفى همأأام محمأأد احمأأد عطيأأة أ
باخفاءها بال رب من اماكن تمركز قوات الشأرطة بمحأيج دار ال ضأاء العأالي وتربصأوا لهأم
بالمكان الاح اي نوا سلفا تواجدهم به  .وما أن ظفروا بهم حتى اوصل المتهم األول العبأوة
الناسأأفة الفترونيأأا باسأأتخدام هأأاتف محمأأول حأأال تواجأأد بأأاقي المتهمأأين بمسأأرح الجريمأأة
يشدون من ازره ولتامين طريق هروبه  .فأحدثوا االنفجار قاصدين من ذلك ازهاق ارواحهم
 .فاحأأدثوا بأأالمجني عليهمأأا سأأالفي الأأاكر اإلصأأابات الموصأأوفه بت ريأأر الصأأفة التشأأريحية
والتأي أودت بحياتهمأأا وقأد ارتفبأأت تلأك الجريمأأة تنفيأاا لغأأر

إرهأابي علأأي النحأو المبأأين

بالتح ي ات .
ب أ شرع واخرون مجهولون في قتل حاتم عفيفأي عبأد الباسأج أ رائأد شأرطة ب سأم شأرطة
االزبكيأأة وال أأوة المراف أأة لأأه أ مبينأأة اسأأمائهم بالتح ي أأات أ وتأأامر بركأأة محأأروس المرسأأي
وآخرين أ مبينة اسمائهم بالتح ي ات أ عمأدا مأع سأبق االصأرار والترصأد  .بأان بيتأوا النيأة
وع أدوا العأزم المصأمم علأي قتأل قأوات الشأرطة المكلفأة بتأامين محأيج دار ال ضأاء العأأالي
ومأأن يتصأأادف تواجأأده مأأن المأأواطنين  .وتنفيأأاا لأأالك أحأأدثوا االنفجأأار قاصأأدين إزهأأاق
أرواحهم  .فأحدثوا بهم اإلصابات الموصوفة بالت ارير الطبيأة قأد خأاب اثأر الجريمأة لسأبب
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ال دخأأل إلرادتهأأم فيأأه وهأأو إسأأعاف المجنأأي علأأيهم ومأأداركتهم بأأالعالج  .وقأأد ارتفبأأت تلأأك
الجريمة تنفياا لغر

إرهابي علي النحو المبين بالتح ي ات.

ج أ خأرب وآخأرون مجهولأون عمأدا أمالكأا عامأه مخصصأة لمصأالح حكوميأة بأان فجأأروا
العبوة الناسفة انفه الناسفة أنفة البيان بمحيج دار ال ضاء العالي فخربأوا السأور الحديأدح
واحد النوافا الزجاجية لدار ال ضاء العالي والسيارات المملوكة لمحكمة الن
الجريمأأة تنفيأأاا لغأأر

وقأد ارتفبأت

إرهأأابي وب صأأد أحأأداث الرعأأب بأأين النأأاس وإشأأاعة الفوضأأي علأأي

النحو المبين بالتح ي ات .
دأ استعمل واخرون مجهولون المفرقعأات اسأتعماال مأن شأانه تعأري

حيأاة النأاس للخطأر

بأأان فجأأروا العبأأوة الناسأأفة أنفأأة البيأأان فاحأأدث االنفجأأار مأأوت المجنأأي عليهمأأا المبأأين
اسمهما باات بند االتهام علي النحو المبين بالتح ي ات .
ز أ استعمل وآخرون مجهولون المفرقعات استعماال من شأانه تعأري

أمأوال الغيأر للخطأر

بان فجروا العبوة الناسفة أنفة البيأان فاحأدث االنفجأار ضأر ار بأأموال ثابتأة و من ولأة علأي
النحو المبين بالتح ي ات .
و أ اتلف وآخرون مجهولون عمدا امواال من ولة  .ال يمتلفوها بان اتلفأوا السأيارات المبينأة
وصف بالتح ي ات والمملوكة للمجني عليهم المبينة اسمائهم بالتح ي ات وترتأب علأي ذلأك
جعل الناس وأمنهم فأي خطأر وقأد ارتفبأت تلأك الجريمأة تنفيأاا لغأر

ارهأابي علأي النحأو

المبين بالتح ي ات .
الثامن واالربعون المتهم العشرون.
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اأأأ قتأأل وآخأأرون مجهولأأون وأخأأر تأأوفي أ عمأأدا مأأع سأأبق االصأرار والترصأأد المجنأأي عليأأه
ضياء فتحي فتوح أ ن يب شرطة بادارة المفرقعات أ  .بان بيتوا النية وع أدوا العأزم المصأمم
علي قتل قوات الشرطة المكلفة بتامين محأيج قسأم شأرطة الطالبيأة ومأن يتصأادف تواجأده
من المواطنين  .وتنفياا لمخططهم اعدوا لالك الغر

عبوة ناسفة شديدة االنفجار أ معأدة

لالنفجأار تل ائيأأا حأأال ابطأأال مفعولهأأا أ وتربصأوا لهأأم بمكأأان تمركأأزهم بمحأأيج قسأأم شأأرطة
الطالبية واخفوا العبوة أنفة البيان بالك المكان قاصدين من ذلأك إزهأاق أرواحهأم  .ومأا أن
شرع المجني عليه في ابطال مفعول العبوة حتى انفجرت فأحدثت بأه اإلصأابات الموصأوفة
بت رير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد ارتفبت تلك الجريمة تنفياا لغر

ارهابي

علي النحو المبين بالتح ي ات .
ب أ شرع وآخرون مجهولأون وأخأر تأوفي أ فأي قتأل أسأامة محمأد سأليمان وآخأرين مبينأة
اسأأمائهم بالتح ي أأات _ عمأأدا مأأع سأأبق االص أرار والترصأأد بأأان بيت أوا النيأأة وع أأدوا العأأزم
المصمم علي قتل قوات الشرطة المكلفة بتامين محيج قسم شرطة الطالبيأة ومأن يتصأادف
تواجأأده مأأن الم أواطنين  .وتنفيأأاا لأأالك انفجأأرت العبأأوة الناسأأفة أنفأأة البيأأان فاحأأدثت بهأأم
اإلصأأابات الموصأأوفة بالت أأارير الطبيأأة قأأد خأأاب اثأأر الجريمأأة لسأأبب ال دخأأل إلرادتهأأم فيأأه
إسعاف المجني عليهم ومداركتهم بأالعالج وقأد ارتفبأت تلأك الجريمأة تنفيأاا لغأر

إرهأابي

علي النحو المبين بالتح ي ات.
ج أ استعمل وآخأرون مجهولأون وأخأر تأوفي المفرقعأات اسأتعماال مأن شأانه تعأري

حيأاة

الناس للخطر  .بان فجروا العبوة الناسفة أنفة البيان فاحدث االنفجأار مأوت المجنأي عليأه
المبين اسمه باات بند االتهام علي النحو المبين بالتح ي ات .
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التاسع واالربعون المتهم الواحد والعشرون .
اشترك بطري ي االتفاق والمساعدة مع المتهم األول وآخرون مجهولون وأخأر تأوفي
أ المتهم همام محمد احمد عطية أ في ارتفاب الجنايات موضوع االتهام الوارد بالبند  /ثانيا
بان اتفق معهم علي ارتفابها وساعداهم بان قام برصد محيج قسم شرطة الطالبيأة وامأاكن
تمركز ال أوات فتمأت الجريمأة بنأاء علأي ذلأك االتفأاق وتلأك المسأاعدة علأي النحأو المبأين
بالتح ي ات .
الخمسون رابعا المتهمون من الواحد والعشرون وحتى الرابأع والعشأرون حأال كأون المأتهم
الثاني والعشرون من الخاضعين ألحكام قانون الطفل :
قتلوا أيمن سيد سأالم أ مجنأد شأرطة ب أوات امأن الجيأزة ومكلأف بتأامين م أر سأفارة
الفونغو أ عمدا مع سبق اإلصرار والترصد  .بان بيتوا النية وع دوا العزم المصمم علي قتل
قوات الشرطة المكلفة بتامين محيج سفارة الفونغو  .واعأدوا لأالك الغأر

سأالحين نأاريين

ودراجة نارية وتربصوا له بالمكان الاح اي نوا سلفا تواجده بأه وتنفيأاا لأالك اسأت لوا دراجأة
نارية وانطل وا حيث م ر السفارة سالفة الاكر وما أن ظفروا به أمطأره المأتهم الثأاني بوابأل
مأأن األعيأأرة الناريأأة حأأال تواجأأد المتهمأأان الثالأأث والرابأأع بمسأأرح الجريمأأة يشأأدان مأأن ازره
ولتامين طريق هروبه قاصدين ازهاق روحه فأحدثوا به اإلصابات الموصوفة بت رير الصأفة
التشريحية والتي أودت بحياته وقد ارتفبت تلأك الجريمأة تنفيأاا لغأر

ارهأابي علأي النحأو

المبين بالتح ي ات .
وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرح تلتها ذلك أنهم في ذات الزمان والمكان سالفي
الاكر شرعوا في قتل علي ربيع السيد أ مجند شرطة ب وات امن الجيزة ومكلف بتأامين م أر
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سفارة الفونغو أ عمدا مع سبق اإلصأرار والترصأد  .بأان بيتأوا النيأة وع أدوا العأزم المصأمم
علي قتل قوت الشرطة المكلفة بتامين محيج سفارة الفونغو  .واعدوا لالك الغر

سالحين

ناريين ودراجأة ناريأة وتربصأوا بالمكأان الأاح اي نأوا سألفا تواجأده بأه وتنفيأاا لأالك اسأت لوا
دراجة نارية وانطل وا حيث م ر السفارة سالفة الاكر وما أن ظفروا به امطأره المأتهم الثأاني
بوابل من األعيرة النارية حأال تواجأد المتهمأان الثالأث والرابأع بمسأرح الجريمأة يشأدان مأن
أزره ولتامين طريق هروبه قاصدين إزهاق روحه األ أن اثر الجريمة قد خاب لسبب ال دخل
إلرادتهم فيه وهو مداركأه المجنأي عليأه وإسأعافه بأالعالج وقأد ارتفبأت تلأك الجريمأة تنفيأاا
لغر

إرهابي علي النحو المبين بالتح ي ات .

الواحد والخمسون :أ المتهم العشرون ايضا :
اأأأ اشأأترك وأخأأر تأأوفي بطري أأي االتفأأاق والمسأأاعدة مأأع اخأأرين مجهأأولين فأأي قتأأل المجنأأي
عليأأه مصأأطفي احمأأد ف أؤاد شأأميس أ ن يأأب شأأرطة وال أوات المراف أأة لأأه أ عمأأدا مأأع سأأبق
االص أرار والترصأأد  .بأأان اتف أأا معهأأم علأأي ارتفابهأأا وسأأاعداهم بأأان امأأدهم المأأتهم األول
بالمعلومأأات عأأن امأأاكن ومواقيأأت تمركأأز ق أوات الشأأرطة المكلفأأة بتأأامين قسأأم شأأرطة عأأين
شمس  .وأمدهم المتأوفى بعبأوة ناسأفة شأديدة االنفجأار متصألة بأدائرة الفترونيأة لتفجيرهأا
عن بعد فع دوا العزم المصمم وبيتوا النية علي قتل تلك ال وات وزرعوا العبوة الناسفة أنفأة
البيان في المكان الاح اي نوا سلفا تواجدهم به علي م ربه مأنهم ومأا أن ظفأروا بهأم حتأى
اوصل مجهول من بينهم العبوة الناسفة الفترونيا باستخدام هاتف محمول حال تواجد باقي
المتهمأأين علأأي مسأأرح الجريمأأة يشأأدون مأأن ازره قاصأأدين مأأن ازهأأاق ارواحهأأم فأحأأدثوا
بأأالمجني عليأأه إصأأابته الموصأأوفة بت ريأأر الصأأفة التشأأريحية التأأي أودت بحياتأأه  .وقأأد
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ارتفبأأأت الجريمأأأة تنفيأأأاا لغأأأر

ارهأأأابي فتمأأأت الجريمأأأة بنأأأاءا علأأأي ذلأأأك االتفأأأاق وتلأأأك

المساعدة علي النحو المبين بالتح ي ات .
ب أ اشأترك وأخأر تأوفي أ بطري أي االتفأاق والمسأاعدة مأع مجهأولين فأي الشأروع فأي قتأل
ربيع عبد العبيم محمد أ مجند شرطة أ وآخرين مبينة أسمائهم بالتح ي ات عمأدا مأع سأبق
اإلص أرار والترصأأد  .بأأان اتف أأا معهأأم علأأي ارتفابهأأا وسأأاعداهم بأأان أمأأدهم المأأتهم األول
بالمعلومات الالزمة عن اماكن ومواقيأت تمركأز قأوات الشأرطة المكلفأة بتأامين قسأم شأرطة
عأأين شأأمس  .وأمأأدهم المتأأوفى بأأالعبوة الناسأأفة أنفأأة البيأأان فع أأدوا العأأزم المصأأمم وبيتأوا
النيأأة علأأي قتأأل تلأأك ال أوات وزرعأوا تلأأك العبأأوة فأأي المكأأان الأأاح أي نأوا سأأفا تواجأأدهم بأأه
وتربصوا لهم علي م ربأة مأنهم ومأا أن ظفأروا بهأم حتأى اوصأل مجهأول مأن بيأنهم العبأوة
الناسأأفة الفترونيأأا باسأأتخدام هأأاتف محمأأول حأأال تواجأأد بأأاقي المتهمأأين بمسأأرح الجريمأأة
يشأأدون مأأن أزره قاصأأدين ازهأأاق أرواحهأأم فأحأأدثوا بأأالمجني علأأيهم أصأأابتهم الموصأأوفة
بالت ارير الطبية وقأد خأاب اثأر الجريمأة لسأبب ال دخأل الرادتهأم فيأه وهأو إسأعاف المجنأي
عليهم المصابين ومأداركتهم بأالعالج وقأد ارتفبأت الجريمأة تنفيأاا لغأر

ارهأابي وقأد تمأت

الجريمة بناءا علي ذلك االتفاق وتلك المساعدة علي النحو المبين بالتح ي ات .
ج أ اشترك وخر توفى أ بطري ي االتفاق والمساعدة مع اخرين مجهولين في ارتفأاب جنايأة
استعمال المفرقعات استعماال من شانه تعأري

حيأاة النأاس للخطأر بأان اتف أا معهأم علأي

ارتفابها وساعداهم بان امدهم المتهم األول بالمعلومات الالزمة عن اماكن ومواقيت تمركز
قوات الشرطة المكلفة بتامين قسأم شأرطة عأين شأمس  .وامأدهم المتأوفى بأالعبوة الناسأفة
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أنفة البيان فاحدث االنفجار موت المجني عليه المبين اسمه ببند االتهام خامسا وقد تمأت
الجريمة بناءا علي ذلك االتفاق وتلك المساعدة علي النحو المبين بالتح ي ات.
د أ اشترك وأخر توفي بطري ي االتفاق والمساعدة مأع آخأرين مجهأولين فأي ارتفأاب جنايأة
استعمال المفرقعات استعماال من شانه تعري

أموال الغير للخطر  .بان اتف أا معهأم علأي

ارتفابهأأا وسأأاعداهم بأأان امأأداهم المأأتهم األول بالمعلومأأات الالزمأأة عأأن امأأاكن ومواقيأأت
تمركأأز قأوات الشأأرطة المكلفأأة بتأأامين قسأأم شأأرطة عأأين شأأمس  .وأمأأدهم المتأأوفى بأأالعبوة
الناسفة أنفة البيان  .فاحدث االنفجار ضر ار بأأموال من ولأة وقأد تمأت الجريمأة بنأاءا علأي
ذلك االتفاق وتلك المساعدة علي النحو المبين بالتح ي ات.
ز أ اشترك وأخر توفى بطري ي االتفاق والمساعدة مأع اخأرين مجهأولين فأي ارتفأاب جنايأة
التخريب ألعمدح لألمالك العامة  .بأان اتف أا معهأم علأي ارتفابهأا وسأاعداهم بأان امأداهم
المأأتهم األول بالمعلومأأات الالزمأأة عأأن امأأاكن ومواقيأأت تمركأأز ال أوات المرابطأأة أمأأام قسأأم
شرطة عين شمس وامداهم المتوفى بالعبوة الناسأفة أنفأة البيأان ففجأر مجهأول مأن بيأنهم
العبوة الناسفة أنفة البيان محدثين تخريبأا بالسأيا ارت المملوكأة لهيئأة الشأرطة وقأد ارتفبأت
تلأأك الجريمأأة تنفيأأاا لغأأر

إرهأأابي  .وقأأد تمأأت الجريمأأة بنأأاءا علأأى ذلأأك اإلتفأأاق وتلأأك

المساعدة على النحو المبين بالتح ي ات.
و -اشترك واخر توفى – المتهم همام محمد أحمد عطيأه – بطري أى االتفأاق والمسأاعدةمع آخرين مجهولين فى ارتفاب جريمة اإلتالف العمدى ألموال الغير بأن اتف أا معهأم علأى
ارتفابها وساعداهم بأن أمدهم المتهم األول بالمعلومات الالزمة عن أماكن ومواقيت تمركز
ال أوات المرابطأأة أمأأام قسأأم شأأرطة عأأين شأأمس  ،وأمأأدهم المتأأوفى بأأالعبوة الناسأأفة آنفأأة
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البيأأان  ،ففجأأر مجهأأول مأأن بيأأنهم العبأأوة الناسأأفة آنفأأة البيأأان فأحأأدثوا تلفيأأات بالسأأيارات
المبينة وصفا بالتح ي ات ونجم عن االنفجار جعأل أمأن النأاس فأى خطأر وقأد ارتفبأت تلأك
الجريمة تنفياا لغر

ارهابى  ،وقد تمت الجريمة بناءا على ذلأك اإلتفأاق وتلأك المسأاعدة

على النحو المبين بالتح ي ات.
الثانى والخمسون المتهم الخامس وعشرون :
أ -شرع وأخر توفى وآخرون مجهولون فى قتل هشام عبد السميع محمد – عميد شرطةمفأأتث ب طأأاع غأأرب ال أأاهرة بمديريأأة أمأأن ال أأاهرة – وعلأأى محمأأد علأأى – وآخأأرين مبينأأة
أسمائهم بالتح ي ات عمدا مع سبق اإلصرار والترصد بان بيتوا النية وع دوا العزم المصأمم
تواجده من المواطنين وتنفياا لمخططهم اعدوا لأالك الغأر

عبأوة ناسأفة شأديدة االنفجأار

متصلة بدائرة الفترونيأة لتفجيرهأا عأن بعأد قامأا باخفاءهأا بأال رب مأن أمأاكن تمركأز قأوات
الشرطة بمحيج دار ال ضاء العالى وتربصأوا لهأم بالمكأان الأاى أي نأوا سألفا تواجأدهم بأه ،
وما أن ظفروا بهم حتى أوصل المتوفى العبأوة الناسأفة الفترونيأا باسأتخدام هأاتف محمأول
حأأال تواجأأد بأأاقى المتهمأأين بمسأأرح الجريمأأة يشأأدون مأأن أزره ولتأأامين هروبأأه ،فأحأأدثوا
االنفجأار قاصأأدين مأأن ذلأأك إزهأأاق أرواحهأم  ،فأحأأدثوا بهأأم اإلصأأابات الموصأأوفة بالت أأارير
الطبية إال أن اثر الجريمة قد خاب لسبب ال دخل إلرادتهم فيه وهو إسعاف المجنأى علأيهم
ومأأداركتهم بأأالعالج وقأأد ارتفبأأت تلأأك الجريمأأة تنفيأأاا لغأأر

ارهأأابى علأأى النحأأو المبأأين

بالتح ي ات.

أمين السر

رئيس المحكمة

300

ب -استعمل واخر توفى وآخرون مجهولون المفرقعات استعماال من شأانه تعأريالناس للخطر بأان فجأروا العبأوة الناسأفة آنفأة البيأان ممأا نجأم عنأه تعأري

حيأاة

حيأاة سأالفى

الاكر للخطر وذلك على النحو المبين بالتح ي ات.
 ج -اسأأتعمل واخأأر تأأوفى وآخأأرون مجهولأأون المفرقعأأات اسأأتعماال مأأن شأأانه تعأأريأموال الغيأر للخطأر بأان فجأروا العبأوة الناسأفة آنفأة البيأان فاحأدث االنفجأار ضأر ار بأأموال
ثابتة ومن ولة على النحو المبين بالتح ي ات.
د -أتلف واخر توفى وآخرون مجهولون عمدا أمواال من ولة  ،بأن فجروا العبوة الناسفةانفة البيان فاحدث االنفجأار تلفيأات بالسأيارة المملوكأة للمجنأى عليأه محمأد مجأدى محمأد
عبد الم صود ونجم عن ذلك االنفجار جعل أمن الناو فى خطر وقد ارتفبت تلأك الجريمأة
تنفياا لغر

ارهابى على النحو المبين بالتح ي ات.

الثالث والخمسون المتهم الخامس والعشرون ايضا :
أ -شرع واخر توفى وآخرون مجهولون فأى قتأل ضأياء الأدين محمأد عبأد السأتار – رائأدشرطة باإلدارة العامة للمساعدات الفنية – وال وة المراف أة لأه – بينأة أسأمائهم بالتح ي أات
– ورامى عبد الجواد على – وآخأرين مبينأة أسأمائهم بالتح ي أات عمأدا مأع سأبق اإلصأرار
والترصأأد بأأان بيت أوا النيأأه وع أأدوا العأأزم المصأأمم علأأى قتأأل ق أوات الشأأرطة المكلفأأة بتأأأمين
محيج جامعة ال اهرة ومأن يتصأادف تواجأده مأن المأواطنين وتنفيأاا لمخططهأم اعأدوا لأالك
الغأأر

عبأأوة ناسأأفة شأأديدة االنفجأأار متصأألة بأأدائرة الفترونيأأة لتفجيرهأأا عأأن بعأأد قأأاموا

باخفاءهأأا بأأال رب مأأن أمأأاكن تمركأأز ق أوات الشأأرطة بمحأأيج جامعأأة ال أأاهرة وتربص أوا لهأأم
بالمكأأان الأأاى أي نأوا سأألفا تواجأأدهم بأأه ،ومأأا ان ظفأأروا بهأأم حتأأى أوصأأل المأأتهم المتأأوفى
أمين السر
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العبأأوة الناسأأفة الفترونيأأا باسأأتخدام هأأاتف محمأأول حأأال تواجأأد بأأاقى المتهمأأين بمسأأرح
الجريمأأة يشأأدون مأأن أزره ولتأأأمين هروبأأه  ،فأحأأدثوا االنفجأأار قاصأأدين مأأن ذلأأك إزهأأاق
أرواحهأأأم  ،فأحأأأدثوا بأأأالمجنى علأأأيهم اإلصأأأابات الموصأأأوفة بالت أأأارير الطبيأأأة إال أن اثأأأر
الجريمة قد خاب لسبب ال خل إلرادتهم فيأه وهأو إسأعاف المنأى علأيهم ومأداركتهم بأالعالج
وقد ارتفب تلك الجريمة تنفياا لغر

إرهابى على النحو المبين بالتح ي ات.

 ب -استعمل وأخر توفى وآخرون مجهولون المفرقعات استعماال من شأنه تعريالناس للخطر بأأن فجأروا العبأوة الناسأفة أنفأه البيأان ممأا نجأم عنأه تعأري

حياة

حيأاة سأالفى

الاكر للخطر وذلك على النحو المبين بالتح ي ات.
-ج -استعمل وآخر توفى وآخرون مجهولون المفرقعات استعماال من شأنه تعري

أمأوال

الغيأر للخطأر بأأن فجأ ار العبأوة الناسأفة آنفأة البيأان فأحأدث االنفجأار ضأر ار بأأموال من ولأأة
على النحو المبين بالتح ي ات.
الرابع والخمسون المتهمان السابع والخامس والعشرون والسادس والعشرون:
أ -شرعا واخر تأوفى – المأتهم همأام محمأد أحمأد عطيأة – وآخأرون مجهولأون فأى قتألإبأراهيم محمأأد إبأراهيم – رائأأد شأرطة ب طأأاع األمأأن المركأأزى – وال أوة المراف أأة لأأه – مبينأأة
أسأأمائهم بالتح ي أأات – عمأأدا مأأع سأأبق اإلص أرار والترصأأد بأأان بيت أوا النيأأة وع أأدوا العأأزم
المصمم على قتل قوات الشرطة المكلفة بتأأمين محأيج جامعأة حلأوان  ،وتنفيأاا لمخططهأم
اعدوا لالك الغر

عبوة ناسفة شديدة االنفجأار قأاموا باخفاءهأا بأال رب مأن أمأاكن تمركأز

قوات الشرطة بمحيج جامعة حلوان وتربصوا لهأم بالمكأان الأاى أي نأوا سألفا تواجأدهم بأه ،
وما أن ظفروا بهم حتى أوصأل المأتهم السأادس العبأوة الناسأفة الفترونيأا باسأتخدام هأاتف
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محمول حال تواجد باقى المتهمين بمسرح الجريمة يشدون من أزره ولتأمين طريأق هروبأه
 ،فأحدثوا االنفجار قاصدين مأن ذلأك إزهأاق أرواحهأم  ،فأحأدثوا بأالمجنى علأيهم اإلصأابات
الموصوفة بالت ارير الطبيأة إال أن أثأر الجريمأة قأد خأاب لسأبب ال دخأل إلرادتهأم فيأه وهأو
إسعاف المجنأى علأيهم ومأداركتهم بأالعالج ونجأاه انخأرين مأن الموجأة االنفجاريأة ال اتلأة
وقد ارتفبت تلك الجريمة تنفياا لغر

إرهابى على النحو المبين بالتح ي ات.

ب -استعمال واخر توفى واخأرون مجهولأون المفرقعأات اسأتعماال مأن شأأنه تعأري
الناس للخطر بأان فجأروا العبأوه الناسأفه انفأه البيأان ممأا نجأم عنأه تعأري

حيأاه

حيأاه سأالفى

الاكر للخطر وذلك على النحو المبين بالتح ي ات
الخامس والخمسون المتهمان الخامس والعشرون والسادس والعشرون ايضا

أ-

شرعا واخر توفى واخرون مجهولون فى قتل امجد محمأد إبأراهيم – عميأد
شرطه مأمور قسم مصر ال ديمأه – وال أوه المراف أه لأه – مبينأه اسأمائهم
بالتح ي ات عمدا مع سبق االصرار والترصد بأان بيتأوا النيأه وع أدوا العأزم
المصمم على قتأل قأوات الشأرطه المكلفأه بتأأمين محأيج كليأه طأب اسأنان
ال صأر الينأأى وتنفيأأاا لمخططهأأم اعأأدوا لأالك الغأأر

عبأأوه ناسأأفه شأأديده

االنفجار متصلحه بدائره الفترونيه لتفجيرها عن بعد قاموا بخفاءها بال رب
مأأن امأأاكن تمركأأز قأوات الشأأرطه بمحأأيج كليأأه طأأب اسأأنان ال صأأر العينأأى
وتربصأوا لهأأم بالمكأأان الأأاى اي نأوا سأألفا تواجأأدهم بأأه ومأأا إن ظفأأروا بهأأم
حتأأأى اوصأأأل المأأأتهم السأأأابع العبأأأوه الناسأأأفه الفترونيأأأا باسأأأتخدام هأأأاتف
محمأأول حأأال تواجأأأد بأأاقى المتهمأأأين بمسأأرح الجريمأأأه يشأأدون مأأأن ازره
أمين السر
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وتأمين طريق هروبه فاحدثوا االنفجار من ذلك ازهاف ارواحهأم إال إن اثأر
الجريمأأه قأأد خأأاب لسأأبب ال دخأأل الرادتهأأم فيأأه وهأأو نجأأاتهم مأأن الموجأأه
االنفجاريأأه وقأأد ارتفبأأت تلأأك الجريمأأه تنفيأأاا لغأأر

ارهأأابى علأأى النحأأو

المبين بالتح ي ات
ب-

اسأأتعماال واخأأر تأأوفى واخأأرون مجهولأأون المفرقعأأات اسأأتعماال مأأن شأأأنه
تعري

حياه الناس للخطر بان فجروا العبوه الناسفه انفه البيان مما نجم

عنأأأه تعأأأري

حيأأأاه سأأأالفى الأأأاكر للخطأأأر وذلأأأك علأأأى النحأأأو المبأأأين

بالتح ي ات
السادس والخمسون المتهمان العشرون والرابع والعشرون
أ-

شرعا واخر توفى فى قتل خالد كمال محمود عبد السالم – م دم شرطه باداره
الحمياه المدنيه – وقوات الشرطه المراف ه له – مبينه اسمائهم بالتح ي ات –

السأأيد علأأى حسأأن عمأأدا مأأع سأأبق االصأرار والترصأأد بأأان بيتأوا النيأأه وع أأدوا العأأزم
المصمم على قتل قوات الشرطه المكلفه بتأمين محأيج جامعأه عأين شأمس ومأن يتصأادف
تواجده من المواطنين وتنفياا لمخططهم اعدوا عبوه ناسفه شأديده االنفجأار متصأله بأدائره
الفترونيه لتفجيرها عن بعد قاموا باخفاءها بال رب من اماكن تمركأز قأوات الشأرطه بمحأيج
جامعه عين شمس وتربصوا لهم بالفان الأاى ايفنأوا سألفا تواجأدهم بأه ومأا إن ظفأروا بهأم
حتى اوصل المتوفى العبوه الناسفه الفترونيا باستخدام هاتف محمود حال تواجد المتهمأين
بمسرح الجريمه يشدان من ازره ولتأمين طريق هروبه فاحدثوا االنفجأار قاصأدين مأن ذلأك
ازهاق ارواحهأم فاحأدثوا بأالمجنى علأيهم اإلصأابات الموصأوفه بالت أارير الطبيأه إال إن اثأر
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الجريمه قد خاب لسبب ال دخل الرادتهم فيه وهو اسعاف المجنى عليهم ومداركتهم بالعالج
وقد ارتفبت تلك الجريمه تنفياا لغر

ارهابى على النحو المبين بالتح ي ات

ب -خربا واخر تأوفى عمأدا امالكأا عامأه مخصصأه لمصأالح حكوميأه بأان فجأروا
العبوه الناسفه انفه البيان بمحيج جامعه عين شمس فخربوا السور الحديأدى
لمستشأأفى الجامعأأه وقأأد ارتفبأأت الجريمأأه وب صأأد احأأداث الرعأأب بأأين النأأاس
واشاعه الفوضى على النحو المبين بالتح ي ات
ج -استعمال واخر توفى المفرقعات استعماال من شأنه تعأري

حيأاه النأاس للخطأر

بأأان فجأأروا العبأأوه الناسأأب ه انفأأه البيأأان ممأأا نجأأم عنأأه تعأأري

حيأأاه سأأالفى

الاكر للخطر وذلك على النحو المبين بالتح ي ات.
د -استعمال واخأر تأوفى المفرقعأات اسأتعماال مأن شأأنه تعأر

امأوال الغيأر للخطأر

بان فجروا العبوه الناسفه انفه البيان فاحدث االنفجار ضر ار باموال ثابته وذلك علأى
النحو المبين بالتح ي ات
السابع والخمسون المتهم العشرون
أ-

شأأرع واخأأر مجهأأول فأأى قتأأل محمأأود عبأأد الأأرحمن إب أراهيم – عميأأد شأأرطه
مفأأتث ب طأأاع شأأمال ال أأاهرة بمديريأأه امأأن ال أأاهرة – وال أأوه المراف أأه لأأه –
مبينه اسمائهم بالتح ي ات – عمدا مع سبق االصرار والترصد بان بيتوا النيه
وع أأدوا العأأزم علأأى قتأأل ق أوات الشأأرطه المكلفأأه بتأأأمين محأأيج قصأأر ال بأأه
الرئاسأأى واعأأدا لأأالك الغأأر

عبأأوه ناسأأفه شأأديده االنفجأأار متصأأله بأأدائره

الفترونيه لتفجيرها عن بعد امدهما بهأا المتأوفى همأام محمأد احمأد عطيأه –
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قامأأا باخفاءهأأا بأأال رب مأأن امأأاكن تمركأأز ق أوات الشأأرطه بمحأأيج قصأأر ال بأأه
الرئاسى وتربصا لهم بالمكان الاى اي نا سلفا تواجدهما بأه ومأا إن ظفأ ار بهأم
حتى اوصل المجهول العبوه الناسفه الفترونيا باسأتخدام هأاتف محمأول حأال
تواجأأد المأأتهم األول بمسأأرح الجريمأأه يشأأد مأأن ازره ولتأأأمين هروبأأه فحأأدثا
االنفاجار قاصدين مأن ذلأك ازهأاق ارواحهأم فاحأدثا بأالمجنى عليأه اإلصأابات
الموصأأأوفه بالت أأأارير الطبيأأأه إال إن اثأأأر الجريمأأأه قأأأد خأأأاب لسأأأبب ال دخأأأل
الرادتهم فيه وهو اسعاف المجنى عليهم ومأداركتهم بأالعالج وقأد ارتفبأت تلأك
الجريمه تنفياا لغر

ارهابى على النحو المبين بالتح ي ات

ب -اسأأتعمل واخأأر مجهأأول المفرقعأأات اسأأتعماال مأأن شأأأنه تعأأري

حيأأاه النأأاس

للخطأأر بأأان فجأأروا العبأأوه الناسأأفه انفأأه البيأأان ممأأا نجأأم عنأأه تعأأر

حيأأاه

سالفى الاكر للخطر وذلك على النحو المبين بالتح ي ات
الثامن والخمسون المتهم العشرون أيضا
أ -شأأرع واخأأرون مجهولأأون فأأى قتأأل إب أراهيم محمأأد إب أراهيم واخأأرون – مبينأأه اسأأمائهم
بالتح ي ات – عمدا مع سبق االصرار والترصد بان بيتوا النيه وع دوا العزم على قتل قأوات
الشأأرطه المكلفأأه بتأأأمين محأأيج ممأأر بهلأأر بمنط أأه وسأأج البلأأد ومأأن يتصأأادف تواجأأده مأأن
المواطنين وتنفياا لمخططهم اعأدوا عبأوه ناسأفه شأديده االنفجأار متصأله بأدائره الفترونيأه
لتفجيرها عن بعد – امداهم بهأا المأتهم المتأوفى همأام محمأد احمأد عطيأه قأاموا باخفاءهأا
بال رب من المكان المعتأاد لتمركأز قأوات الشأرطه بمحأيج ممأر بهلأر وتربصأوا لهأم بالمكأان
الأأاى اي نأوا سأألفا تواجأأدهم بأأه ومأأا إن ظفأأروا بهأأم حتأأى اوصأأل مجهأأول مأأن بيأأنهم العبأأوه
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الناسأأأفه الفترونيأأأا باسأأأتخدام هأأأاتف محمأأأول حأأأال تواجأأأد المأأأتهم األول وبأأأاقى المتهمأأأين
بمسأأرح الجريمأأه يشأأدون مأأن ازره ويراقب أون الطريأأق فاحأأدثوا االنفجأأار قاصأأدين مأأن ذلأأك
ازهاق ارواحهم إال إن اثر الجريمه قأد خأاب لسأبب الدخأال الرادتهأم يأه وهأو نجأاه المجنأى
عليهم من الموجة االنفجارية وعدم تمركز قوات الشرطة في التوقيت المعتأاد لتمركأزهم وقأد
ارتفبت ذلك الجريمة تنفياا لغر

إرهابي على النحو المبين بالتح ي ات.

 ب -اسأأتعمل وآخأأرون مجهولأأون المفرقعأأات اسأأتعماال مأأن شأأانه تعأأريللخطأأر بأأأن فجأأروا العبأأوة الناسأأفة أنفأأة البيأأان ممأأا نجأأم عنأأه تعأأري

حيأأاة النأأاس

حيأأاة سأأالفي الأأاكر

للخطر وذلك على النحو المبين بالتح ي ات .
 -ج – اسأأتعمل وآخأأرون مجهولأأون المفرقعأأات اسأأتعماال مأأن ش أأنه تعأأري

أم أوال الغيأأر

للخطر بأن فجروا العبوة الناسفة أنفة البيان فاحدث االنفجار ضر ار بأموال ثابتة وذلك على
النحو المبين بالتح ي ات .
تاسع وخمسون  - :المتهمان العشرون والرابع والعشرون ايضا :
أ -شرعا وآخرون مجهولون في قتل قوات الشرطة المكلفة بتأمين محيج سينما رادوبيسبشأأارع الهأأرم عمأأدا مأأع سأأبق اإلصأرار والترصأأد بأأأن بيتأوا النيأأة وع أأدوا العأأزم علأأى قأأتلهم
وتنفياا لمخططهم اعدوا لالك الغر

عبوه ناسفة شديدة االنفجار متصلة بدائرة الفترونيأة

لتفجيرها عن بعد – أمدهم بها المتوفى  /همام محمد احمد عطية – قاموا بإخفائها بال رب
من المكان المعتاد لتمركز قوات الشرطة بمحيج سينما رادوبيس وتربصوا لهم بالمكان الاح
أي نوا سلفا تواجدهم فيه قاصدين من ذلك إزهاق أرواحهم أال أن اثر الجريمة أوفأل لسأبب

أمين السر
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ال دخل إلراداتهم فيه وهو ضبج العبأوه وأبطأال مفعولهأا  ،وقأد ارتفبأت تلأك الجريمأة تنفيأاا
لغر

إرهابي على النحو المبين بالتح ي ات .

 -ب -شرعا وآخرون مجهولون في استعمال المفرقعات استعماال من شأانه تعأري

حيأاة

النأأاس للخطأأر  ،بأأأن شأأرعوا فأأي تفجيأأر العبأأوه الناسأأفة – موضأأوع االتهأأام ال أوارد بالبنأأد
السابق – أال أن اثر الجريمة أوفل لسبب ال دخل إلراداتهم فيأه وهأو ضأبج العبأوه وأبطأال
مفعولها  ،وقد ارتفبت تلك الجريمة تنفياا لغر

إرهابي على النحو المبين بالتح ي ات .

 -ج – شرعا وآخرون مجهولون في استعمال المفرقعات استعماال من شأنه تعري

أموال

الغير للخطر  ،بأن شرعوا في تفجير العبوه الناسفة – موضوع االتهام الوارد بالبند السابق
– أال أن اثر الجريمة أوفل لسبب ال دخل إلراداتهم فيه وهو ضبج العبأوه وأبطأال مفعولهأا
 ،وقد ارتفبت تلك الجريمة تنفياا لغر

إرهابي على النحو المبين بالتح ي ات .

الستون  -:المتهم العشرون ايضا :
أ -شرع وآخرون مجهولون في قتل قوات الشرطة المكلفة بتأمين محيج بمستشفي الهرمومن يتصادف تواجه من المواطنين عمدا مع سبق اإلصرار والترصد بأن بيتوا النية وع دوا
العأأزم علأأى قأأتلهم وتنفيأأاا لمخططهأأم اعأأدوا لأأالك الغأأر

عبأأوه ناسأأفة شأأديدة االنفجأأار

متصلة بدائرة الفترونية لتفجيرها عن بعد – أمدهم بها المتوفى همام محمد احمد عطية –
قأأاموا بإخفائهأأا بأأال رب مأأن المكأأان المعتأأاد لتمركأأز قأوات الشأأرطة بمحأأيج مستشأأفي الهأأرم
وتربصوا لهم بالمكان الاح أي نوا سألفا تواجأدهم فيأه قاصأدين مأن ذلأك إزهأاق أرواحهأم أال
أن اثر الجريمة أوفل لسبب ال دخل إلراداتهم فيه وهو ضبج العبوه وأبطال مفعولهأا  ،وقأد
ارتفبت تلك الجريمة تنفياا لغر
أمين السر
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 -ب -شرع وآخرون مجهولون في استعمال المفرقعات اسأتعماال مأن شأأنه تعأري

حيأاة

النأأاس للخطأأر  ،بأأأن شأأرعوا فأأي تفجيأأر العبأأوه الناسأأفة – موضأأوع االتهأأام ال أوارد بالبنأأد
السابق – أال أن اثر الجريمة أوفل لسبب ال دخل إلراداتهم فيأه وهأو ضأبج العبأوه وأبطأال
مفعولها  ،وقد ارتفبت تلك الجريمة تنفياا لغر

إرهابي على النحو المبين بالتح ي ات .

 -ج – شرع وآخرون مجهولون في استعمال المفرقعات استعماال من شانه تعري

أمأوال

الغير للخطر  ،بأن شرعوا في تفجير العبوه الناسفة – موضوع االتهام الوارد بالبند السابق
– أال أن اثر الجريمة أوفل لسبب ال دخل إلراداتهم فيه وهو ضبج العبأوه وأبطأال مفعولهأا
– وقد ارتفبت تلك الجريمة تنفياا لغر

إرهابي على النحو المبين بالتح ي ات.

الواحد والستون  -:المتهم العشرون أيضا
أ)

شأأرع وأخأأر مجمهأأول فأأى قتأأل عأأالء حمأأدى محمأأد – ن يأأب شأأرطة بأأإدارة مباحأأث

ال اهرة – ومحمود عطية جابر عمدا مع سبق االصرار والترصد بان بيتا النيأة وع أد العأزم
علأأأى قتأأأل الشأأأرطة المكلفأأأة بتأأأامين محأأأيج مجلأأأس الأأأوزراء ومأأأن يتصأأأادف تواجأأأده مأأأن
الم أواطنين وتنفيأأاا لمخططهمأأا اعأأدا لأأالك الغأأر

عبأأوه ناسأأفة شأأديدة االنفجأأار متصأأله

بأأدائرة التفرونيأأة لتفجيرهأأا ع أن بعأأد – امأأدهما بهأأا المتأأوفى همأأام محمأأد احمأأد عطيأأة –
وتربصا لهم بالمكان الاى اي نا سلفا تواجدهم فيه قاصدين من ذلك ازهأاق ارواحهأم إال إن
اثر الجريمه اوفل لسأبب ال دخأل الرادتهمأا فيأه وهأو ضأبج المأتهم األول متلبسأا بارتفأاب
الجريمة وبحوزته العبوه الناسفة أثناء محاولة وضعها بمحيج مجلس الوزراء وفرار المتهم

أمين السر

رئيس المحكمة

309

المجهأأول هاربأأا  ،وقأأد ارتفأأب تلأأك الجريمأأه تنفيأأاا لغأأر

ارهأأابى علأأى النحأأو المبأأين

بالتح ي ات 0
ب – شرع وأخر مجهول فى استعمال المفرقعأات اسأتعماال مأن شأانه تعأري

حيأاة النأاس

للخطر  ،بان شرعا فى تفجيرر العبوه الناسفة – موضوع االتهام الوارد بالبند السابق – إال
إن اثر الجريمة اوفل لسبب ال دخل الرداتهمأا فيأه وهأو ضأبج المأتهم األول وفأرار المأتهم
المجهأأأول هاربأأأا وقأأأد ارتفبأأأت تلأأأك الجريمأأأة تنفيأأأاا لغأأأر

ارهأأأابى علأأأى النحأأأو المبأأأين

بالتح ي ات 0
ج) شرع وأخر مجهأول فأى اسأتعمال المفرقعأات اسأتعماال مأن شأانه تعأري

امأوال الغيأر

للخطر  ،بان شرعا فى تفجير العبوه الناسفة – موضوع االتهام الأوارد بالبنأد السأابق – إال
إن اثر الجريمة اوفل لسبب ال دخل الرادتهما فيه وهأو ضأبج المأتهم األول وفأرار المأتهم
المجهأأول هاربأأأا  ،وقأأأد ارتفبأأت تلأأأك الجريمأأأه تنفيأأاا لغأأأر

ارهأأأابى علأأى النحأأأو المبأأأين

بالتح ي ات0
الثانى والستون المتهم الثالثون
أ)

شرع والمتهمون الثانى والثالث والتاسع وأخر توفى همأام محمأد احمأد عطيأة – فأى

قتل المجنى عليه عادل عبد الفتاح متولى واخرين مبينه اسمائهم بالتح ي ات – عمأدا مأع
سبق االصرار والترصد بان بيتوا النيه وع دا والعزم على قتل مسأت لى اتأوبيس هيئأة الن أل
العأأام رقأأم " س  1ر  " 167وتنفيأأاا لمخططهأأم اعأأدوا لأأالك الغأأر

عبأأوه ناسأأفة شأأديدة

متصأأله بأأدائرة الفترونيأأه عأأن بعأأد اخفوهأأا بأأال رب مأأن محأأيج السأأير المخصأ
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انف البيان وتربصوا لهأم بالمكأان الأاى اي نأوا سألفا تواجأدهم بأه ومأا إن ظفأروا بهأم حتأى
اوصل المتوفى العبوه الناسفة الفترونيا باستخدام هانف محمول حال تواجد باقي المتهمين
بمسرح الجريمه يشدون من ازره لتامين هروبه  ،فاحدثوا االنفجار قاصدين من ذلك ازهاق
ارواحهأأم فاحأأدثوا بأأالمجنى علأأيهم االصأأابات الموصأأوفة بالت أأارير الطبيأأة وقأأد خأأاب اثأأر
الجريمة لسبب ال دخل الرداتهم فيه وهو اسعاف المجنأى علأيهم ومأداركتهم بأالعالج  ،وقأد
ارتفبت تلك الجريمة تنفياا لغر
ب)

ارهابى على النحو المبين بالتح ي ات0

خرب والمتهمأون الثأانى والثالأث والتاسأع وأخأر تأوفى المأتهم محمأد احمأد عطيأة 0

عمأأدا امالكأأا عامأأه مخصصأأة لمصأأالح الحكوميأأة بأأان فجأأروا العبأأوة الناسأأفة أنفأأة البيأأان
فخربوا اتوبيس هيئة الن ل العام المبين بوصفة التهمه الساب ه وقد ارتفبت الجريمأة تنفيأاا
لغأأر

ارهأأابى وب صأأد إحأأداث الرعأأب بأأين النأأاس وإشأأاعة الفوضأأى علأأى النحأأو المبأأين

بالتح ي ات 0
ج) استعمل والمتهمون الثانى والثالث والتاسع – وأخأر تأوفى – المأتهم همأام محمأد احمأد
عطية – المفرقعات استعماال من شانه تعري

حياة المجنى علأيهم سأالفى الأاكر للخطأر

على النحو المبين بالتح ي ات 0
د) استعمل والمتهمون الثانى والثالث والتاسع – وأخر توف المتهم همام محمد احمأد عطيأة
– المفرقعات استعماال من شانه تعري

اموال الغير للخطر بان فجروا العبوه الناسفة أنفأة

البيان فاحث االنفجار ضر ار باموال من وله على النحو المبين بالتح ي ات
الثالث والستون المتهمون الواحد والعشرون والثالث والعشرون والرابع والعشرون أيضا
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سأأأرقوا بأأأاالكراه المبأأأالل الماليأأأة والمن أأأوالت المبينأأأة وصأأأفا بالتح ي أأأات والمملوكأأأة
ليوسأأف حنأأا عبيأأد وكأأان ذلأأك بطريأأق االكأأراه الواقأأع عليأأه حأأال كأأون المتهمأأان الثأأانى
والخأأامس حأأاملين السأألحة ناريأأه بأأان اقتحم أوا الصأأيدليه المملوكأأة لأأه واشأأهر المتهمأأين
المأأاكورين اسأألحتهما فأأى مواجهتأأه حأأال تواجأأد المأأتهم الرابأأع بمسأأرح الجريمأأه يشأأد مأأن
ارزهما ويراقب الطريق لهما وقد تمكنوا بتلك الطري ة من إتمأام السأرقة علأى النحأو المبأين
بالتح ي ات 0
الرابع والستون المتهمون الواحد والعشرون والثالث والعشرون والرابع والعشرون.
سأأرقوا بأأاالكراه الهأأاتف المحمأأول المبأأين وصأأفا بالتح ي أأات والمملأأوك اليمأأن حلأأيم
حكيم وكان ذلك بطريق االكأراه الواقأع عليأه حأال كأون المتهمأان الثأانى والخأامس حأاميلن
السلحة نارية بان اقتحمأوا الصأيدليه المملوكأة لأه واشأهر المتهمأين المأاكورين اسألحتهما
فى مواجهته حال تواجد المتهم الرابع بمسرح الجريمه يشد من ازرهما ويراقب الطريق لهما
وقد تمكنوا بتلك الطري ة من إتمام السرقه على النحو المبين بالتح ي ات.
الخامس والستون المتهمون من الواحد والعشرون حتى الرابع والعشرون ايضا
أ)

حازوا واحرزوا سالح نارى مششأخن ( مسأدس) بأدون تأرخي

مأن الجهأة اإلداريأة

المختصة ب صد استعماله فى نشا يخل باالمن والنبأام العأام والمسأاس بالوحأدة الوطنيأه
والسالم االجتماعى 0

أمين السر

رئيس المحكمة

312

ب)

حأأازوا واحأأرزوا ذخأأائر ممأأا تسأأتخدم علأأى السأأالح المبأأين بوصأأف التهمأأه السأأاب ه

دون إن يكأأون مرخصأأا لهأأم بحيازتهأأا أو احرزهأأا ب صأأد اسأأتعمالها فأأى نشأأا يخأأل بأأاالمن
والنبام العام والمساس بالوحدة الوطنيه والسالم االجتماعى 0
السادس والستون المتهمون الثالث والثالثون والرابع والثالثون والخامس والثالثون.
أ)

صأأأنعوا واصأأألحوا اسأأألحة ناريأأأه غيأأأر مششأأأخنة والمبينأأأه وصأأأفا بالتح ي أأأات دون

الحصأأول علأأى تأأرخي

مأأن الجهأأة المختصأأة وب صأأد اسأأتعمالها فأأى نشأأا يخأأل بأأاالمن

والنبام العام والمساس بالوحدة الوطنية والسالم االجتماعى على النحو المبين بالتح ي أات
0
ب) حأأأازوا واحأأأرزوا اسأأألحة ناريأأأة غيأأأر مششأأأخنه والمبينأأأه وصأأأفا بالتح ي أأأات دون
الحصأأول علأأى تأأرخي

مأأن الجهأأة المختصأأة وب صأأد اسأأتعمالها فأأى نشأأا يخأأل بأأاالمن

والنبأأأأام العأأأأام والمسأأأأاس بالوحأأأأدة الوطنيأأأأة والسأأأأالم االجتمأأأأاعى علأأأأى النحأأأأو المبأأأأين
بالتح ي ات0
ج) صنعوا اشياء تعتبر اسلحة نارية بان صنعوا كواتم صوت معأدة للتركيأب علأى االسألحة
االليه ومما ال يجوز الترخي

بتصنعيها وب صد استعمالها فى نشأا يخأل بأاالمن والنبأام

العام والمساس بالوحدة الوطنيه والسالم االجتماعى على النحو المبين بالتح ي ات 0
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د) حازوا اشياء تعتبر اسلحة نارية بان حازوا كأواتم للصأوت معأدة للتركيأب علأى االسألحة
االليه ومما اليجأوز التأرخي

يحيازتهأا وب صأد اسأتعمالها فأى نشأا يخأل بأاالمن والنبأام

العام والمساس بالوحدة الوطنيه والسالم االجتماعى على النحو المبين بالتح ي ات 0
و) حأأازوا ذخأأائر ممأأا تسأأتخدم علأأى االسأألحة المبينأأة بوصأأف االنهأأام بالبنأأد عشأأرون /ب
دون الحصول على ترخي

من الجهة المختصة وب صد استعمالها فى نشا يخأل بأاالمن

والنبام العام والمساس بالوحدة الوطنية والسالم االجتماعى على النحو المبين بالتح ي ات
السابع والسأتون  -:المتهمأون الشأعرون والواحأد والعشأرون والرابأع والعشأرون والخأامس
والعشرون والسادس والعشرون والثالثون
حأأازوا واحأأرزوا مفرقعأأات ( ثالثأأى نيتروتولأأوين (  )TNTثالثأأى االسأأتيون ثالثأأى
البروكسيد  /نترات االمونيوم الن ية  ،مفرقع االنفوا وقنابأل شأديدة االنفجأار واجهأزة وادوات
تستخدم فأى تفجيرهأا ( لوحأات الفترونيأه  ،دوائأر تفجيأر كهربائيأة  ،اجهأزة تحكأم عأن بعأد
متصأأله بهواتأأف محمولأأه للتفجيأأر ) يأأدون تأأرخي

مأأن الجهأأة اإلداريأأة المختصأأه وب صأأد

اسأأأتعمالها فأأأى نشأأأا يخأأأل بأأأاالمن والنبأأأام العأأأام والمسأأأاس بالوحأأأدة الوطنيأأأه والسأأأالم
االجتماعى 0
الثامن والستون  -:المتهمون الخامس والعشرون والثالثون
صأأنعوا مفرقعأأات ( قنابأأل شأأديدة االنفجأأار ) قبأأل الحصأأول علأأى تأأرخي

بأأالك مأأن

الجهة اإلدارية المختصة 0
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التاسع والستون  -:المتهمون التاسع والعشرون
التحق وتل ى تدريبات عسكرية بمنبمة ارهابية م رهأا خأارج الأبالد بغيأر إذن الجهأة
الحكومية المختصه بان التحق بتنبأيم جهأة النصأرة هأاربى بدولأه سأوريا وتل أى تأدريبات
على استخدام االسلحة النارية وكان االرهاب والتدريب العسأكرى مأن الوسأائل التأى تتخأاها
تلك الجماعة فى تح يق اغراضها على النحو المبين بالتح ي ات 0
السبعون  -:المتهمون العشرون والواحد والعشرون والثالأث والعشأرون والرابأع والعشأرون
والواحد والثالثون والثالث والثالثون والرابع والثالثون والخامس والثالثون
امدوا جماعة أسست على خالف أحكام ال أانون بمعونأات ماديأة وماليأه مأع علمهأم
بما تدعو إليه تلك الجماعأة وبوسأائلها االرهابيأة لتح يأق اهأدافها  ،بأان قأدما للجماعأة –
موضأأأوع بنأأأد االتهأأأام أوال – قنابأأأل شأأأديدة االنفجأأأار  ،مأأأواد مفرقعأأأة وادوات تسأأأتخدم فأأأى
تصنيعها  ،دوائر فتجيأر كهربائيأة  ،اجهأزة تحكأم للتفجيأر عأن بعأد متصأله بأاجهزة هواتأف
محموله واسلحة نارية وذخائر واالموال الالزمه لشرائها ومعلومات وبيانات عن مواقأع عأدد
من االكمنه االمنيه واعداد قواتها وعدتها على النحو المبين بالتح ي ات 0
الواحأأد والسأأبعون  -:المتهمأأون جميعأأا أيضأأا – حأال كأأون المأأتهم الثالأأث والعشأأرون مأأن
الخاضعين ألحكام قانون الطفل
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انضأأموا لجماعأأة أسسأأت علأأى خأأالف أحكأأام ال أأانون الغأأر

منهأأا الأأدعوة إلأأى

تعطيأأل أحكأأام الدسأأتور وال أوانين ومنأأه مؤسسأأات الدولأأة والسأألطات العامأأه مأأن ممارسأأة
عملها
الثانى والسعبون المتهامات التاسع والثالثون واالربعون
انضأأموا إلأأى جماعأأة أسسأأت علأأى خأأالف أحكأأام ال أأانون والدسأأتور الغأأر

منهأأا

الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور وال وانين ومنع مؤسسأات الدولأة والسألطات العامأه مأن
ممارسأأة اعمالهأأا واالعتأأداء علأأى الحريأأة الشخصأأية للمأواطنين واالضأرار بالوحأأدة الوطنيأأه
والسالم االجتماعى  ،بان انضموا إلى جماعة اجناد مصر التى تدعوى إلأى تففيأر الحأاكم
وشأأرعية الخأأروج عليأأه وتغييأأر نبأأام الحكأأم بأأال وه واالعتأأداء علأأى اف أراد ومنشأأات ال أوات
المسلحة والشرطة واستباحة مداء المسيحين ودور عباادتهم واستحالل اموالهم وممتلفاتهم
واستهداف المنشات العامه بهأدف اإلخأالل بالنبأام العأام وتعأري

سأالمه المجتمأع وامنأه

للخطر وكان االرهاب مأن الوسأائل التأى تسأتخدمها هأاه الجماعأة فأى تنفيأاا اغراضأها مأع
علمهم بها على النحو المبين بالتح ي ات
الثالث والسبعون  -:المتهم التاسع والثالثون
 )1قتأل وآخأر سأبق إحالتأه وآخأرين مجهأولين عمأدا مأع سأبق االصأرار والترصأد المجنأأى
عليهمأأا  /محمأأد عأأادل احمأأد محمأأد  ،احمأأد سأأعيد فأأوزى بأأان بيت أوا النيأأه وع أأدوا العأأزم
المصمم على قتل قوات الشرطة المكلفأة بتأامين محأيج دار ال ضأاء العأالى ومأن يتصأادف
تواجده من المواطنين وتنفياا لمخططهم اعدوا لأالك الغأر
أمين السر

عبأوه ناسأفة شأديدة االنفجأار
رئيس المحكمة

316

متصله بدائرة التفرونيه لتفجيرها عن بعد – ادهم بها المتوفى همأام محمأد احمأد عطيأة –
اخفوهأأا بأأال رب مأأن امأأاكن ترمكأأز قأوات الشأأرطة بمحأأيج دار ال ضأأاء العأأالى وتربصأوا لهأأم
بالمكأأان الأأاى اي ن أوا سأألفا ت أواجهم بأأه  ،ومأأا إن ظفأأروا بهأأم حتأأى اوصأأل المأأتهم السأأابق
إحالته العبوه الناسفة الفترونيا باسأتخدام هأاتف محمأول حأال تواجأد المأتهم األول بمسأرح
الجريمه للشد من ازره وتأامين طريأق هروبأه  ،فاحأدثوا االنفجأار قاصأدين مأن ذلأك ازهأاق
ارواحهأأم  ،فاحأأدثوا بأأالمجنى عليهمأأا سأأالفى الأأاكر االصأأابات الموصأأوفه بت ريأأر الصأأفة
التشريحيه والتى اودت بحياتهما وقد ارتفبت تلك الجريمه تنفياا لغر

ارهابى علأى النحأو

المبين بالتح ي ات0
 )2شأرع وآخأر سأأبق إحالتأه وآخأرين مجهأأولين فأى قتأأل حأاتم عفيفأى عبأأد الباسأج – رائأأد
شرطة ب سم شرطة االزبكية وال وة المراف ه له – مبينه اسمائهم بالتح ي ات – وتامر بركأة
محروس المرسى وآخرين – مبينه اسمائهم بالتح ي ات – عمدا مع سبق االصرار والترصد
 ،بان بيتوا النيه وع دوا العزم المصمم على قتأل قأوات الشأرطة المكلفأه بتأامين محأيج دار
ال ضاء العالى ومن يتصادف تواجده من المواطنين  ،تنفياا لالك احدثوا االنفجار قاصأدين
ازهأأاق ارواحهأأم  ،فاحأأدثوا بهأأم االصأأابات الموصأأوفة بالت أأارير الطبيأأة  ،وقأأد خأأاب اثأأر
جريمتهم لسبب ال دخل الدارتهم فيه وهو اسعاف المجنى عليهم ومأداركتهم بأالعالج  ،وقأد
ارتفبت تلك الجريمه تنفياا لغر

ارهابى على النحو المبين بالتح ي ات0

)3خأأرب وآخأأر سأأبق إحالتأأه وآخأأرين مجهأأولين عمأأدا امالكأأا عامأأه مخصصأأه لمصأأالح
حكوميأأه بأأان فجأأروا العبأأوه الناسأأفة انفأأه البيأأان بمحأأيج دار ال ضأأاء العأأال فخربوا السأأور
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الحديدى واحأد النوافأا الزجاجيأه لأدار ال ضأاء العأالى والسأيارات المملوكأة لمحكمأة الأن
وقأأد ارتفبأأت الجريمأأه تنفيأأاا لغأأر

ارهأأابى وب صأأد إحأأداث الرعأأب بأأين النأأاس واشأأاعة

الفوضى على النحو المبين بالتح ي ات 0
)4اسأأتعمل وآخأأر سأأبق إحالتأه وآخأأرين مجهأأولين المفرقعأأات اسأأتعماال مأأن شأأانه تعأأري
حياة الناس للخطر بأان فجأروا العبأوه الناسأفة أنفأة البيأان فاحأدث االنفجأار مأوت المجنأى
عليهما المبين اسميهما باات االتهام على النحو المبين بالتح ي ات
)5اسأأتعمل وآخأأر سأأبق إحالتأأه وآخأأرين مجهأأولين المفرقعأأات اسأأتعماال مأأن شأأانه تعأأري
أمأوال الغيأر للخطأر بأأان فجأروا العبأوه الناسأأفة انفأه البيأان فاحأأدث االنفجأار ضأر ار بأأاموال
ثابتة ومن وله على النحو المبين بالتح ي ات0
)6اتلف وآخر سبق إحالته وآخرين مجهولين عمدا امأواال من ولأه  ،ال يمتلفوهأا بأان اتلفأوا
السيارات المبينة وصفا بالتح ي ات والمملوكة للمجنى علأيهم المبينأة اسأمائهم بالتح ي أات
وترتأب علأى ذلأأك جعأل النأاس وامأأنهم فأى الخطأر وقأأد ارتفبأت تلأك الجريمأأه تنفيأاا لغأأر
ارهابى على النحو المبين بالتح ي ات.
)7اشأأترك بطريأأق االتفأأاق مأأع آخأأرين مجهأأولين فأأى جنايأأة الشأأروع فأأى قتأأل عأأالء محمأأد
شفيق – ع يد شرطة بأاالمن المركأزى وال أوة المراف أة لأه – مبينأه اسأمائهم بالتح ي أات –
سأأمر حسأأن خليفأأة عمأأادا مأأع سأأبق األص أرار والترصأأد تنفيأأاا لغأأر

ارهأأابى  ،بأأان اتفأأق

معهمأأا علأأى ارتفابهأأا وعلأأى المكأأان المالئأأم لأأزرع العبأأوه المفرقعأأه الحأأداث اكبأأر قأأدر مأأن
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الخسأأائر فأأى صأأفوف ال أأوات الشأأرطية المتمركأأزه بمحأأيج ميأأدان االلأأف مسأأكن  ،فتمأأت
الجريمه بناء على هاا االتفاق على النحو المبين بالتح ي ات 0
)8اشترك بطريق االتفاق مع آخرين مجهولين فى جناية استعمال المفرقعأات اسأتعماال مأن
شانه تعري

حياة الناس للخطأر  ،بأان اتفأق معهمأا علأى ارتفابهمأا فتمأت الجريمأه بنأاء

على هاا االتفاق على النحو المبين بالتح ي ات
)9اشترك بطريق االتفاق مع آخرين مجهولين فى جناية استعمال المفرقعأات اسأتعماال مأن
شانه تعري

أموال الغير للخطر  ،بان اتفق معهما على ارتفابها فتمت الجريمه بناء على

هاا االتفاق  ،وقد احدث االنفجار ضر ار باموال الغير الثابتأة والمن ولأه علأى النحأو المبأين
بالتح ي ات 0
)10اشأأترك بطريأأق االتفأأاق مأأع آخأأرين مجهأأولين فأأى جنايأأة اتأأالف مبنأأى مسأأجد الصأأفا
باأللف مسكن المعد القامأه شأعائر الديانأه االسأالميه ولأه حرمأه عنأد معت أديها بأان اتفأق
معهمأأا علأأى ارتفابهأأا فتمأأت الجريمأأة بنأأاء علأأى هأأاا االتفأأاق وقأأد ارتفبأأت الجريمأأة تنفيأأاا
لغر

ارهابى على النحو المبين بالتح ي ات .

 -11اشترك بطريق االتفاق مع آخرين مجهولين في جناية اإلتالف العمأدى ألمأوال الغيأر
بان اتفأق معهمأا علأى ارتفابهمأا فتمأت الجريمأة بنأاء علأى هأاا االتفأاق وترتأب علأى ذلأك
جعل الناس ومنهم في الخطر وقأد ارتفبأت تلأك الجريمأة تنفيأاا لغأر

ارهأابى علأى النحأو

المبين بالتح ي ات .
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 -12اشترك بطري ي االتفاق والمساعدة في التروية إلغ ار

جماعه أسسأت علأى خأالف

أحكام ال انون بان اتفق مع قيادح الجماعة المتوفى  /همام محمد عطية – حركي  /جمال
– وعضأأوها  /احمأأد محمأأد احمأأد النجأأار – حركأأي  /مالأأك األميأأر عطأأا – علأأى بأأث شأأرح
اإلغ ار

وأساليب جماعة أجناد مصر وتأصيل شرعي لتلك األسأاليب علأى موقأع التواصأل

االجتماعي " تويتر " على شأبكة االنترنأت وسأاعدهما بأان شأارك فأي وضأع وصأياغة ذلأك
الشرح فتمت الجريمة بناء على هاا االتفاق وتلك المساعدة .
األمر الاح يتعين معه إدانتهم عمال بالمادة  2/304من قانون اإلجأراءات الجنائيأة
ومعاقبتهم المواد :
 / 40أوال وثانيأأأا وثالثأأأا  86 . 86 . 2 . 1/46 .45 .1/41 .مكأأأر ار 86 .3,2 . 1 /
مكر ار أ86 .3 .2 .1 /مكر ار (د) 88 .مكأر ار ج 88.مكأر ار (د)  / 102 . 90.أ.ج  .د .
هأ  . 1/160 .ثانيا .1 / 314 . 235 .3 .2 . 234 . 232 . 231 . 230 . 2 .
 361من قانون الع وبات.
والمأواد . 1/30 . 2/ 28 . 7 . 6 . 5 . 4. 3 . 2 . 2/26 . 12 . 6 . 2 . 1/ 1
 35مكأأرر مأأن ال أأانون  394لسأأنة  1954المعأأدل والجأأدول رقأأم( )2والبنأأد أ مأأن ال سأأم
الثانى من الجدول رقم ( )3الملحق بال أانون األول والبنأود ارقأام . 71 . 60 . 20 .10
 . 79مأأن ق أرار وزيأأر الداخليأأة رقأأم  2225لسأأنة  2007بحصأأر الم أواد المفرقعأأة والتأأي
يأأدخل فأأي حكأأم المفرقعأأات والمأأادة  2مأأن ال أأانون رقأأم  12لسأأنة  1996المعأأدل بشأأأن
الطفل.

أمين السر

رئيس المحكمة

320

وحيث أن المتهم األول همام محمد احمد عطية قد توفى حسبما هو ثابت باألوراق
أثنأأاء نبأأر الأأدعوى وعمأأال بالمأأادة  14مأأن قأأانون اإلج أراءات الجنائيأأة فانأأه يتعأأين معأأه
ال ضاء بان ضاء الدعوى الجنائية بالنسبة له لوفاته ومصادرة المضبوطات.
وحيث انأه عأن المصأاريل الجنائيأة فالمحكمأة تلأزم بهأا المحكأوم علأيهم عأدا المأتهم
الحدث أبو بكر أحمد رمضان يوسف عمال بن

المادة  313إجراءات جنائية مع مصادرة

المضبوطات جميعا .
وحيأأث أنأأه عأأن الأأدعوى المدينأأة الم امأأة مأأن المأأدعيين بأأالحق المأأدني ولمأأا كأأان
الثابأأت مأأن األوراق أن الأأدعوى المدينأأة تأأدور وجأأودا وعأأدما مأأن الخطأأأ والضأأرر وعالقأأة
السأأببية وهأأو مأأا أوردتأأه المحكمأأة فأأي أسأأباب حكمهأأا مأأن قيأأام المتهمأأين مأأن اإلعمأأال
التجريبية ونتبع عن ذلك الخطأ ضأر ار أصأاب المأدعين بأالحق المأدني بإضأرار ماديأة علأى
نحأأو مأأا هأأو ثابأأت بالت أأارير الفنيأأة األمأأر الأأاح تجيأأب معأأه المأأدعيين بأأالحق المأأدني إلأأى
طلباتهم بالتعوي

المؤقت المطلوب وقدرة عشرة أالف جنيها وواحأد علأى سأبيل التعأوي

المؤقت عدا المتهم الحأدث وذلأك أعمأاال لأن

المأواد  . 321 . 320 . 309مأن قأانون

اإلجراءات الجنائية مع إلزام المتهمين مصاريل الدعوى المدينة وأتعاب المحاماة .
لهــــ ذه األسبــــــاب
ومن حيث أن النيابة العامة اتهمت
 – 1محمد جمال سعد عبد الحميد
 – 2احمد عبد الرحمن على عبد السالم
 – 3عبد الرحمن كمال عمر محمود
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 – 4ياسين عبد المنجى البرعى شحاته
 - 5سيد حسن على مرسى
النهأأم فأأي غضأأون الفتأرات مأأن شأأهر يوليأأو عأأام  . 2013وحتأأى  2014/7 /20وشأأهر
أكتأأأأأوبر لعأأأأأام  2014وحتأأأأأى  2015/5/21ومأأأأأن عأأأأأام  2014حتأأأأأى 2016/10/3
بمحافبتي ال اهرة والجيزة
األول والرابع والخامس
أنضمو جماعه أسست على خالف أحكام ال انون الغر

منهأا الأدعوى إلأى تعطيأل

أحكأأام الدسأأتور وال أوانين ومنأأع مؤسسأأات الدولأأة والسأألطات العامأأة مأأن ممارسأأة أعمالهأأا
واالعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين واالضرار بالوحدة الوطنيأة والسأالم االجتمأاعي
بأن انضموا إلى جماعه أجناد مصر التأي تأدعو إلأى تففيأر الحأاكم وشأرعية الخأروج عليأه
وتغييأأأر نبأأأام الحكأأأم بأأأال وة واالعتأأأداء علأأأى أفأأأراد ومنشأأأات ال أأأوات المسأأألحة والشأأأرطة
وأسأأأأتباحه دمأأأأاء المسأأأأجين ودور عيأأأأادتهم واسأأأأتحالل أمأأأأوالهم وممتلفأأأأاتهم واسأأأأتهداف
المنشات العامة بهدف اإلخالل بالنبام العام وتعري

سالمه المجتمع وأمنأه للخطأر وكأان

اإلرهاب من الوسائل التي تستخدمها هاه الجماعة في تنفيا أغراضها مع علمهم بها علأى
النحو المبين بالتح ي ات .
المتهم األول أمد الجماعة سالفة البيان بمعونات مادية وماليأة مأع علمأه بمأا تأدعو إليأه
تلك الجماعه وبوسائلها االرهابية وتح يق أهدافها على النحو المبين بالتح ي ات
المتهمين الثانى والثالث
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أ – حأأازوا وأحأأرزوا مفرقعأأات ( ثالتأأى نيتروتولوبأأون ( ) TNTثالثأأى االسأأتبيون ثالثأأى
البروكسيد نترات االمنيوم الن ية – مفرقع االثنو وقنابل شأديدة االنفجأار وأجهزتأه وأدوات
تسأأتخدم فأأي تفجيره أا (لوحأأات الفترونيأأة دوائأأر تفجيأأر كهربائيأأة أجهزتأأه تحكأأم عأأن بعأأد
متصلة بهواتف محمولة للتفجير ) بدون تأرخي

مأن الجهأة االداريأة المختصأة وب صأد

أسأأتعمالها فأأي نشأأا يخأأل بأأاالمن والنبأأام العأأام والمسأأاس بالوحأأدة الوطنيأأة والسأأالم
االجتماعى.
ب – صفا مفرقعات ( قنابل شديدة االنفجار قبل الحصول على ترخي

بالك مأن الجهأة

اإلدارية المختصة.
وطلبت ع ابهم بمواد االتهام الواردة بامر االحالة وركنت في أسناد االتهأام لهأم إلأى
أقوال الضابج عالء الدين محمد احمد الضابج باألمن الوطنى الاح جاءت تحرياتأه مأن ان
المتهمين األول والرابع والخامس أنضموا إلى جماعة أجناد مصر وقام المتهم األول بإمداد
الجماعة بمعونات مادية مع علمه بإغ ار

الجماعة ومؤسسها وما تأدعو إليأه مأن تففيأر

الحأأاكم وشأأرعية الخأأروج عليأأه وقتأأال أفأراد الشأأرطة والجأأيث وأضأأاف علأأى قيأأام المتهمأأين
الثاني والثالث بإحراز وحيازة وتصأنيع المفرقعأات وإمأداد الجماعأة بهأا مأن أجأل اسأتعمالها
لجماعة أجناد مصر .
وحيث أن المحكمة قد استعرضت وقائع هاه الدعوى على نحو مأا سألف بيانأه فأان
األوراق قد اكتنفهأا كثيأر مأن الشأكوك والبنأون إذ أن تحريأات ضأابج األمأن الأوطني وأن
كانت المحكمأة تطمأئن إلأى مأا جأاء فيهأا إال أنهأا جأاءت قاصأدة عأن حأد الففايأة الأالزم
اإلدانة المتهمين بما نسب إليهم أذ لم يعضدها ثمة قأرائن أو أدلأه فأي األوراق باإلضأافة
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أن أحأأدا مأأن شأأهور الواقعأأة ومتهمأأي األوراق قأأد ذكأأر أيأأامنهم بثمأأه معرفأأة سأأاب ة أو
اتصأأال كمأأا انأأه لأأم يضأأبج مأأع ايأأامنهم ثمأأة مضأأبوطات اوا أسأألحة أو ذخأأائر أو أدوات
تصأأنيع ومأأن ثأأم فأأان التحريأأات وحأأدها ال تففأأى بأأااتها الدانأأتهم بمأأا نسأأب إلأأيهم مأأن
اتهامات .
ولما كان ذلك الدعوى قد خلت من ثمة دليل أو قريته معتبرة األمر الاح يتعين معه
ال ضأاء ببأراتهم بمأأا نسأب الأأيهم عمأال بالمأادة  1/304اجأراءات ومصأادرة المضأأبوطات
عمال بالمادة  2/30ع وبات.
لهــــذه األسبــــاب
وبعد االطالع علي المواد سالف الذ ر:
حكمت المحكمة حضوريا لجميع المتهمين :
أوال :بمعاقبة ال من
 بالل إبراهيم صبحي فرحات محمد صابر رمضان نصر جمال زكى عبد الرحيم سعد عبد هللا السيد محمد السيد ياسر محمد احمد محمد خضر سعد عبد الرؤوف سعد محمد محمد احمد توفيق حسن محمد عادل عبد الحميد حسنأمين السر
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 محمد حسن عز الدين محمد حسن تاج الدين مؤنس محمد محمد حميأدة وبإجمأاع انراء إلعأدام شأن ا عمأاأسند إليهم
ثانيا  :بمعاقبته ال من
 حسام على فرغلى على
 أحمد نبيل السيد محمد
 خالد أحمد سامي محمد كشك
 محمد أشرف فتح احمد سليم
 محمد عبد الحق محمد راغب منصور
 ربيع عادل حسن عبد الحميد
 عمر عبده عطية عبد الدايم
 أحمد محمد مدحت وصحة اسمه أحمد مدحت محمد طلبه
 حسين حسن عز الدين محمد حسن
 محمد أحمد عبد العليم محمد
 جهاد ياسر السيد على
 عبدهللا علي حسين علي
 سامح عبد الحليم دياب حسن
 مدني إبراهيم ادم حنفي
 سعيد سعد الدين يوسف السيد
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 أسامة جبريل ثابت على
 عبد الرحمن عبد الجواد عبد المجيد عبد الجواد
بالسجن المؤبد عما أسند إليهم
ثالثااا  :بمعاقبتااه الساايد الساايد عطااا محمااد مرسااى بالسااجن المشاادد لمااد خمسااة عشاار عامااا
وتغريمه مبلغ إلف جنيها عما أسند إل يه
رابعاا  :بمعاقبتاه أبااو بكار أحماد رمضااان يوساف بالساجن لمااد خمساة عشار عامااا عماا أسااند
إليه
خامسا  :بمعاقبته ال من
 مصطفى عبد الرحمن توفيق أحمد
 طه عز الدين همام مصطفى
 كريم خالد سيد أحمد
 أحمد محمد عبد هللا ثغيان
 يوسف مصطفى عوني نعمان حسين
 رمضان محمد على محمد أبو النجا
 أسالم كحيل محمد فايز
بالسجن لمدة خمسة سنوات عما اسند إليهم
سادسااا  :الاازا المتهمااين جميعااا عاادا المااتهم أبااو بكاار أحمااد رمضااان يوسااف بالمصاااريف
الجنائية وبمصادر جميع المضبوطات.
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سابعا :بإلزا المتهمين جميعاا عادا الماتهم الحادث أباو بكار أحماد رمضاان يوساف باأن يا دوا
للماادعين بااالحق الماادني مبلااغ وقاادر عشاار أالف وواحااد لكاال ماانهم علااى ساابيل التعااوي
الم قت وألزمتهم بمصاريف الدعوى المدينة شاملة أتعاب المحاما .
ثامنا  :بانقضاء الدعوى الجنائية قبل المتهم هما محمد احمد عطية لو اته.
تاسعا :ببراء

ال من

 -1محمد جمال سعد عبد الحميد
 -2احمد عبد الرحمن على عبد السالم
 -3عبد الرحمن كمال عمر محمود
 -4ياسين عبد المنجى البرعى شحاتة
 -5سيد حسن على مرسى مما اسند إليه
صدر هاا الحكم وتلي علنا بجلسة اليوم الخميس الموافق 2017/12/7
أمين السر
رئيس المحكمة

أمين السر

رئيس المحكمة

