
 العامةالنيابة 

 ب العام مكتب النائ 

 بيان

 جنايات شربين  2019لسنة  14167يف القضية رقم 

كمة  الى مح/ صفاء عبد الفتاح عبد اللطيف إ المتهمة نائب العام بإحالةأمر ال

الطفلتين / جنة محمد  ؛ لضربها وتعذيبها لحفيدتيهاعاجلة أمام محكمة الجنايات

  - الست سنوات ذات  –، أماين محمد سمير -الخمس سنوات ذات  –سمير 

 . أوالهمادت إلى وفاة وإحداثها إصاباٍت بهما أ

الطفلة  ن العام بوصول من مستشفى شربي  ًابالغتلقت  كانت النيابة العامة قد  و

سدها، بإصاباٍت بأنحاء مختلفة من جالمستشفى مصابة  إلى جنة محمد سمير

قبل  –، فبادرت باالنتقال إلى المستشفى وسؤال الطفلة وحروٍق بمواضع عفتها

 إحداث إصاباتها.المتهمة بالتعدي عليها ووالتي قررت بقيام جدتها  -وفاتها 

جدتهما ، وتولي  لتينوكشفت تحقيقات النيابة العامة عن انفصال والدْي الطف

، اإلبصارلفقدان والدتهما ؛ / صفاء عبد الفتاح عبد اللطيف حضانتهما المتهمة

ن وشهوٍد للواقعة أكدوا جميعهم على ة العامة إلى أقوال الطفلتيْ معت النيابواست
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، بينما حرقبالضرب وال المجني عليهما حقيقة دأب المتهمة التعدي على الطفلتين

 . صلبة ات ء عليها جرى بأدواالعتدا أماين أن /وضحت الطفلة 

بمصلحة الطب الشرعي لتشريح اء المختصين انتدبت النيابة العامة األطبو

 شقيقتها قيع الكشف الطبي على جنة محمد سمير، ولتو /جني عليها جثمان الم

ولى بحروق نارية من الدرجات الثالث بالظهر هم إصابة األأماين، وأكدت تقارير

بقوة، تقييدها ها األيمن ورسغْيها نتيجة ت ملتفة حول كاحلدما ك وق عفتها، وبمناط

تؤكد االعتياد والتكرار بقصد ابات جرت خالل فترات زمنية متتابعة وأن تلك اإلص

ت ومضاعفاتها التي أدت إلى فشل يف باتها تعزى إلى تلك اإلصاالتعذيب، وأن وفا

سية أدت إلى وية والتنفئف جسمها الحيوية وانتهى بهبوط حاد بالدورة الدموظا

ق طفلة الثانية بحروب الشرعي إصابة ال، بينما ثبت لألطباء المختصين بالطوفاتها

نارية من الدرجتين األولى والثانية بمواضع عفتها، وكدمات بأنحاء مختلفة من 

وهو ما    دوات صلبةحدثت نتيجة التعدي عليها بأتلك اإلصابات  ا أن  ، وأكدوجسدها

 فق ما قررت به المجني عليها.او

وادعت  ،  حفيدتيها باستخدام أدوات صلبةضربها وحرقها لواعترفت المتهمة ب

 ما. لهما كان لتربيته اإليذاء البدينأن ذلك 
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/ أماين محمد سمير بدار رعاية اجتماعية  العامة بإيداع الطفلةوأمرت النيابة 

حي الصحية وفير بيئة مالئمة لها من النوا؛ لتبالتنسيق مع وزارة التضامن االجتماعي

 والنفسية.

، ونفت  بشأن وقوع اعتداء جنسي على الطفلتين  يريما أثحققت النيابة العامة ف و

ي خلو جسد إذ أكدت تقارير مصلحة الطب الشرع صحة ما أثير، التحقيقات 

 ألي اعتداءات جنسية.ض أيهما الطفلتين مما يشير إلى تعر

ون ٍر دخباأ  تداولنشر وعدم  التدقيق يف كل ما ي  وتناشد النيابة العامة المواطنين ب

 لسلم العام.ضرٍر على اك من لما لذلالتأكد من صحتها، 


