
مصر.. وفاة مخرج أغنية
“بلحة” في سجن طرة-

(فيديو وتغريدات)
2 - مايو - 2020

املخرج واملصور شادي حبش- (مواقع التواصل)

الشاب املصري  واملصور  املخرج  ُتو;  العربي”:  “القدس 
جنوب  ; طرة  سجن   ; حبسه  داخل  حبش  شادي 
صحية، أزمة  نتيجة  السبت،  الجمعة  ليل  القاهرة، 

حسب ما أكد محاميه.

القاهرة من  الخواجة  أحمد  الحقوقي  املحامي  وقال 
أيام منذ عدة  مر_ضا  برس “شادي كان  فرانس  لوكالة 
cودخل املستشفى ووالدته علمت بذلك، إال أنه عاد إ

زنزانته أمس وتو; داخلها”.

وأوضح “أنه تم استصدار تصر_ح الدفن”.

いいね！ 278
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آذار/  ; عاما)   24) حبش  املصر_ة  السلطات  وأوقفت 
مصّورة أغنية  إخراجه  من  شهر  بعد   2018 مارس 
بالخارج، حاليا  املقيم  عصام  رامي  املصري  للمغّني 
الفتاح عبد  الرئيس  من   تسخر  “بلحة”  بعنوان 

السيy والوضع السياx ; مصر.

وأسندت نيابة أمن الدولة لحبش اتهامات “نشر أخبار
كاذبة واالنضمام لجماعة أسست ع| خالف القانون”.

مقمعة.. يا  بلحة  يا  حلوة  “يا  األغنية  كلمات  وتقول 
مدة انتهاء   cإ إشارة   ; األربعة”،  سنينك  خلصتي 
cاألو  yالسي الفتاح  عبد  املصري  الرئيس  رئاسة 

وانتقاد ترشحه لوالية ثانية.

اإلنسان” حقوق  ملعلومات  العربية  “الشبكة  وكتبت 
اإلهمال “نتيجة  ُتو;  شادي  أن  اليوم   ”É_تو“ ع| 
Ñره  Ñعام من   Öأك  Üق أن  بعد  العدالة  وغياب 

الحبس االحتياطي بسبب أغنية”.

التواصل من  حبش  عائلة  تتمكن  لم  للخواجة،  ووفقا 
آذار/ مارس السجون منذ 10  بسبب وقف زيارات  معه 
فàوس  âتف االحÉازية ملواجهة   àالتداب بسبب   äاملا

كورونا املستجد.

وقال “كانت هناك جلسة ; قضيته تم الغاؤها أيضا”
بسبب اإلجراءات.

بميدان اسمه  وبرز  الثورة”  باسم “مغّني  عصام  وُعرف 
أسقطت التي   2011 عام   Ñ_املصر ثورة  خالل  التحر_ر 

الرئيس الراحل حسني مبارك.
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“املصور بفيسبوك،  املوثقة  صفحته   éع عصام،  وقال 
طرة سجن   ; عاما  عن 24  تو;  شادي حبش  واملخرج 

جنوب القاهرة”.

وأوضح عصام أيضا ; بيان نشره موقعه اإللكÉوè أن
“حبش محبوس منذ مارس/ آذار 2018، عقب إخراجه

أحد أغانيه”.

وأكد أن حبش “لم يكن له عالقة بمحتوى األغنية”.
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Ramy Essam
先週の土曜日

وفاة ا4صور وا4خرج شادي حبش عن 24 عاما في سجن طرة

280 198 130

وفاة ا4صور وا4خرج شادي حبش عن 24 عاما في سجن طرة
… يوم في السجن ، توفي ا4صور و ا4خرج شادي حبش في سجن طره ، القاهرة ، في 2 ما

RAMYESSAM.COM

Ramy Essam
先週の土曜日
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شادى حبش مات
شادى كان أطيب و أجدع الناس و عمره ما أذى حد

اR يرحمك يا شادى
Sة الجنازه و الدفنه عند اول مقابر بعد كارته طريق القاهرة- العZص

.. Rة العصر ان شاء اZالُسخنه .. علي ص
もっと見る ... لوكيشن الدفنة 

545 417 281

معارضون اليوم،  مدار  ع|  أعلنها  حبش،  ووفاة 
بفيسبوك حساباتهم   éع عدة،  فئات  من  للنظام 
محسوب، محمد  السابق  الوزير  منهم   ،É_وتو
وآية حسن،  الدين  وبهي  عيد،  جمال  والحقوقيون 
والفنان الحقوقية،  نسجل”  “نحن  ومنظمة  حجازي، 

عمرو واكد، واملخرج خالد يوسف.

شاب حبش  شادي  “املخرج   :É_تو ع|  يوسف  وقال 
صغà قï سنتÑ محبوسا دون محاكمة، ; مخالفة
; (اليوم)  النهاردة  ومات  القانون  لصحيح  صر_حة 

محبسه”.

يسب كليب   ; شارك  ألنه  شادي  “حبس  وأضاف: 
يحمل) (لم  مسكش  ما  (لكن)  .بس  (النظام)  ويلعن 
; قنبلة  فجر  وال  سيناء   ; أبطالنا   ; وضربه  سالح 

شارع”.
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مصر: وفاة الفنان #شادي_حبش داخل سجن #تحقيق_طره، وذلك بعد
استغاثات عديدة من زمZئه ا4عتقلS داخل الزنزانة iنقاذه، ولكنها لم

تلقى استجابة من قبل ضباط وإدارة السجن.
يذكر أنه قد اعتقل في مارس 2018 بعد قيامه بإخراج أغنية #بلحه

للمغني رامي عصام.

897 318 1,502

We Record - نحن نسجل
約1週間前

Khaled youssef
先週の土曜日
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 Sا4خرج #شادي_حبش شاب صغير ٢٢ سنة قضي منهم سنت
محبوس دون محاكمة في مخالفة صريحة لصحيح القانون ومات
النهاردة في محبسه... شادي اتحبس عشان شارك في كليب بيسب
ويلعن بس مامسكش سZح وضربه في ابطالنا في سينا و{ فجر قنبلة
في شارع فمات ابرياء.. ويرجعوا يقولوا هو ا{رهاب مستمر ليه ..اكيد
ا{رهاب مستمر {سباب كتيرة يطول شرحها بس ا4ؤكد برضه ان سد
بوابات ا{مل امام شباب صغير واللي ينطق بكلمة انتقاد منهم او
معارضة يتحبس ويمكن يموت في السجن ده يخلي اي شاب له تفكير
.. مختلف صيد سهل لZرهابS اعداء الحياة..ربنا يصبر اهلك ياشادي
افتحوا منافذ ومسامات ا{مل في جسد ا{مة قبل ان يفوت ا{وان
..#الحرية_لسجناء_الرأي

Khaled youssef
先週の土曜日

389 23 20
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رسالة حبش  كتب   ،äاملا أكتوبر  األول/  تشر_ن  و; 
الدعم، فيها  يسأل  الخارجي  العالم   cا سجنه  من 
ونشر الكثà من مستخدمي موقع “تو_É” نص الرسالة

بعد نبأ وفاته.

بس بيموتش  ما  “السجن  رسالته   ; حبش  وكتب 
ماموتش.. عشان  دعمكم  محتاج  أنا  بتموت..  الوحدة 
; السنتÑ الô فاتو أنا حاولت أقاوم (..) بس مبقتش

قادر خالص”.
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الشبكة العربية 4علومات حقوق ا?نسان
先週の土曜日

"حاولت اقاوم بس مقدرتش"
اخر رسائل ا4خرج وا4صور الشاب شادي حبش ا4توفى صباح اليوم بسجن طرة تحقيق بسبب

ا{همال وغياب العدالة بعد ان قضي اكثر من عامS رهS الحبس ا{حتياطي بسبب اغنية!!
もっと見る ...  أكتوبر ٢٠١٩ 

151 55 399

حزب عن  الصادر  “درب”،   èوÉاإللك املوقع  قال  فيما 
التحالف الشعبي االشÉاú (معارض) مساء األحد، إنه
تم تشييع جنازة حبش ; مقابر األسرة بالقاهرة، دون
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إعالن رسمي من أسرته أو املقربÑ منه عن سبب الوفاة
أو تفاصيلها.

#شادي_حبش حلم الخروج الذي لم يتحقق ومأساة ا4وت في زنزانة
#الحبس_ا{حتياطي.. مع السZمة يا صغير السن

محمود هاشم
آخر مرة شوفته مع زيارة شادي اخويا في طرة اخر السنة اللي فاتت،
كان مبسوط وبيقول هانت خZص قربت اكمل سنتS واخرج من غير
تدابير كمان، انا واخته كنا بنحكيله هو وشادي اخويا على ا�غاني
الجديدة ونتريق عليها ونهزر ونضحك كلنا، هكذا تصف رو{ شقيقة
もっと見る ... شادي أبو زيد آخر مرة رأت فيها شادي حبش .

27 5 11

درب
先週の土曜日
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ع| حسن  الدين  بهي  البارز  املصري  الحقوقي  وكتب 
(..) شخصيا   yالسي مسؤولية  حبش  “شادي   É_تو
قاض يوجد  ال  وألنه  تنتقده،  أغنية   ; شارك  أنه  ملجرد 

يجرؤ ع| تéئة من ينتقد رئيس الجمهورية”.

Bahey eldin Hassan
@BaheyHassan

#شادي_حبش مسئولية السيسي شخصيا..
طبيعي أنه مسئول كرئيس للدولة عن سياسات فاشلة أدت 

4قتل مئات من العسكريS وا4دنيS، ولكن مسئوليته مباشرة 
عن حبس شادي 4جرد أنه شارك في أغنية تنتقده، و�نه { 
يوجد قاضي يجرؤ علي تبرئة من ينتقد رئيس الجمهورية 

الذي عدل الدستور ليعS القضاة ويعاقبهم. 
twitter.com/AGamalZiada/st…

Ahmed Gamal Ziada @AGamalZiada
شادي حبش، مات النهارده في سجن طرة بعد 777 يوم، كان 
متهم بإخراج أغنية رامي عصام الشهيرة "بلحة". 
من رسالته اللي كتبها 26 أكتوبر 2019:
"السجن مابيموتش بس الوحدة بتموت، أنا محتاج دعمكم عشان 
ماموتش.

791 10:49 PM - May 2, 2020
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مصرشادي حبش

كلمات مفتاحية

نداء اإلنسان  لحقوق  املتحدة  األمم  مفوضية  ووجهت 
Öاألك  Ñاملعتقل السجناء وإطالق  لحماية   äاملا الشهر 

ضعفا.

ميشيل اإلنسان  لحقوق  املتحدة  األمم  مفوضة  ودعت 
باشليه إc حماية السجناء القابعÑ ; زنزانات مكتظة
سراح إطالق   éع الوباء   âتف من  مغلقة  مرافق   ; أو 

املعتقلÑ األكÖ عرضة لإلصابة.

ويبلغ إجماü عدد السجناء ; مصر حواü 106 آالف،
للشبكة وفًقا   ،xسيا  Ñسج ألف  ستون  بينهم 

العربية ملعلومات حقوق اإلنسان.

تكون أن   yالسي الفتاح  عبد  املصري  الرئيس  وينفي 
.xمصر تحتجز أي معتقل سيا

(وكاالت)

313 people are talking about this
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