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تحركعاجل 

معاونيمحمدمرسي       أحد الفراجعنوالد

يوم           صباح من مبكرة ساعة في القزاز عدلي عن / 25ُأفرج حزيران  في      2014يونيو أشهر ثمانية أمضى أن بعد ، 
القلب.              في جراحة إجراء حالته وتتطلب احتجازه، أثناء قلبيتين نوبتين من عاني وقد الحبس

      . النيابة               كانت إذا ما يتضح ولم كفالة دفع عليه يتعين ولم ًا، مشروط القزاز عدلي عن الفراج يكون أن المعتقد من  ليس
             . بذلوه     ما على ومؤيديها الدولية العفو منظمة لعضاء بالشكر أسرته أفراد توجه وقد قضيته في تحقيقاته تواصل  سوف

. القزاز      عدلي حالة بخصوص جهود من

فجر                  من الولى الساعات في القاهرة في منزله من القزاز عدلي على قبضت قد المن قوات  24وكانت
الول/   تشرين منذ.             2013أكتوبر والمحتجز مرسي محمد المعزول المصري الرئيس معاوني أحد القزاز، خالد والد  وهو

3 / تموز  .2013يوليو ابنه.              بسبب الرجح على ُتهدف اس قد القزاز عدلي أن الدولية العفو منظمة وتعتقد

/ شباط                  فبراير في طرة، سجن في وجوده أثناء قلبيتين لنوبتين تعرض وقد سيئة، صحية حالة من القزاز عدلي  ويعاني
أيار/  العلج.               2014ومايو يتلقى كان حيث خاصة، مستشفى وهي بدراوي، النيل مستشفى إلى ُنقل ًا، تقريب شهر  ومنذ

. عنه            الفراج حتى المن قوات لمراقبة ًا خاضع ظل ولكنه أسرته، نفقة على

منذ            الشخاص آلف على القبض ألقت قد المن قوات أن ُيذكر / 3و تموز  جماعة     2013يوليو قيادات معظم بينهم ومن ، 
 ." المسلمين"  الخوان

 .      . وسوف           مناشدات أرسلوا الذين لجميع ًا شكر العاجل التحرك شبكة خلل من أخرى تحركات بأية القيام ًا مطلوب  ليس
. تحركات           من يلزم ما واتخاذ الحالة متابعة الدولية العفو منظمة تواصل

 : رقم       العاجل للتحرك الول التحديث هو :UA 300/13هذا انظر.     المعلومات، من لمزيد

http://amnesty.org/en/library/info/MDE12/063/2013/en

القزاز:   عدلي السم

ذكر:  النوع
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