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2013نوفمبر 

      شخصيا يمارساون الشذوذ الجنسى داخال مركز علج طبيعى بالمرج14ضبط 2013اكتوبر

ااالداب» تاالقي ااالقبض على شاابكة لااا«ممارساة ااالشذوذ ااالجنسي» مقابل مبااالغ مادية»2013ديسمبر

" شواذ بالغردقة3سانة حابس لا  شباب شواذ داخال ملهى ليلى بالغردقة3ضبط 2014فبراير   ردقة" تاااؤيد حابس  سانوات وتودع آخار دور رعاية الحاداث3جنح البحر الحامر تقرر حابس شاب شاذ  شااباب "شااواذ" سااانة مع ااالشغل وااالنفاذ3جنح مستأنف ااالغ

 طلب أثناء ممارساتهم الشذوذ الجنسى بالساكندرية9ضبط 2014مارس 

 غرامة + مراقبة + 3-20148ابريل 

 جنيها.. ويعترف باعتياده ممارساة الشذوذ50بالصور..ننشر تفاصيل ضبط شاذ جنسيا متنكرا فى زى امرأة بالساماعيلية..المتهم تواجد بصحبة شقيقه فى حاديقة عامة أثناء احاتفالت الربيع ودعا الرجال لممارساة الجنس مقابل 2014ابريل 

 من أعضاء شبكة المخنثين الجنسية باليدز2التحاليل الطبية تكشف إصابة  سابتمبر للحكم25حاجز محاكمة شبكة شواذ النزهة لا يوما15تجديد حابس شبكة شواذ النزهه سااابتمبر ..ااالنطق باااااالحكم على شاابكة شااواذ تااام ضاابطها باااااالنزهة 25 أشخاص سانتين بتهمة ممارساة الشذوذ6بالفيديو.. "جنح النزهة" تقضى بحبس الحكم على «شبكة شواذ النزهة» اليومفى شبكة النزهة.. المخنثون مصابون باليدز وأدوات صناعية للشذوذ جنيه200سانتين وغرامة2014مايو 

 عاما لشبكة دعارة تقيم حافلت للشواذ بمدينة نصر14 و 3الحبس ما بين « سانة لشبكة «شذوذ مدينة نصر12 سانوات إلى 4الحبس من  شباب أدمنوا ممارساة الرذيلة مع الرجال.. المتهمون حااولوا العلج وفشلوا.. اساتقطبوا "الزبائن" من خالل "فيس بوك".. ويقيمون حافلت خااصة ويتشبهون بالنساء4تحقيقات النيابة مع شبكة شذوذ مدينة نصر: ننشر نص اعترافات أعضاء شبكة شذوذ مدينة نصر.. تعاطوا حابوب منع الحمل لنفخ الصدور وتنعيم الصوت وإزالة شعر الجسم الزائد.. انتهجوا أسااليب غريبة لكساب ملمس لين لراغبي المتعة.. واساتخدموا أدوات صناعية جنسية مايو19تأجيل محاكمة «شبكة شذوذ مدينة نصر» لا سانوات لشبكة شذوذ بمدينة نصر4الحبس سااانة 12-20144مايو 

حابس "شاذ" يطلق على نفسه اسام "هبة" لممارساة الرذيلة ببواخار العجوزةضبط شاذ يطلق على نفسه اسام "هبة" لممارساة الرذيلة ببواخار العجوزةحابس شاب «شاذ جنسييا» لتهامه بممارساة الرذيلة بالعجوزةحاملة أمنية // مركب2014اغسطس 

 متهمين حاضروا الحفل.. ومصور مقطع الفيديو نشره على "يوتيوب" انتقاما منهم9النائب العام يأمر بسرعة إحاالة المتورطين فى حافل زفاف الشواذ جنسيا للمحاكمة.. التحقيقات تكشف: صاحاب فيديو"الزواج الشاذ" للنيابة: تزوجت حابيبى لعدم قدرتى على البعد عنه" من أبطااال فااايديو "زواج ااالشواذ8نااوفمبر.. ااالحكم على  1خااصة بالشواذ.. وتؤكد: حارضوا على الفجور والفاحاشة.. وهدموا قواعد الداب العامة "LOVER"  سانوات مع الشغل.. "المحكمة": أقاموا حافلة3 متهمين "أبطال فيديو زواج المثليين" 8ننشر حايثيات حاكم حابس سااانين نااشر واعلن وبراءة اعتياد 20143سابتمبر 

مباحاث ااالداب" تاااضبط فااانزويلية وشاذا عرضا أنفسهما لااممارساة ااالرذيلة"2014سابتمبر 

2014سابتمبر 

2014نوفمبر 

 للمرة2000بالصور .. القبض علي مخنث شايذا يمارس الجنس با بالصور.. المن ينقذ شايذا يمارس الفجور بعد محاولة الهالى الفتك به2014نوفمبر 

2014نوفمبر 

ا لاساتقطاب راغبى ممارساة ااالفجور.. ااالتحقيقات: ااالمتهمون مارساوا جنسا جماعيا داخال ااالمغطس مقابل اااليوم ااالسابع" يااستكمل نااشر نااص تاااحقيقات ااالنيابة فاااى قااضية شااواذ "حامام رمسيس".. متهم: دخالت عشان أعمل "مساج".. وآخار: كاانت مستنى ااالتوبيس فاااقولت أدخال أريح شااوية.. وثااالث يااعترف: شاافت رجااالة باااتحضن وتبوس باااعض"بالفيديو والصور ..فرحاة وزغاريد عقب الحكم ببراءة متهمى "حامام رمسيس متهميا بالشذوذ داخال حامام باب البحر برمسيس26براءة النص الكامل لحيثيات حاكم براءة متهمى الشذوذ با"حامام باب البحر".. المحكمة: أقوال ضابط الواقعة المؤكدة لممارساتهم الرذيلة بالمغطس رغم اقتحامه الغرفة ل تستقيم مع العقل.. وتؤكد:الطب الشرعى أثبت عدم تورطهم متهما بقضية حامام الزبكية للشذوذ12الطب الشرعى يؤكد ممارساة  رجل ضبطوا بالحمام للكشف21 قوادين يديرون الحمام ويستدرجون "الشيميل" لممارساة الفجور مقابل أجر مادى.. والنيابة تأمر بحبس القوادين وتعرض 5بالصور.. تفاصيل ساقوط أكبر شبكة شواذ داخال حامام بلدى بالزبكية.. 2014ديسمبر  يصا من تهمة الشذوذ الجنسي26حايثيات براءة اااليوم ااالسابع" ياانفرد بااانشر نااص تاااحقيقات ااالنيابة قااى قااضية شااواذ "حامام رمسيس".. متهم أنشأ موقع  شخ

الحبس سانة لا"شبكة شواذ " بالزمالك تصطاد رجال العمال العرب بحفلت جنسية متهمين لدارتهم شبكة للجنس الجماعي بالزمالك5الحبس سانة لا  سانة + مراقبة2014ديسمبر جنح قصر النيل(الزمالك
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سانتين مع الشغل مواقع3القاهرةمدينة نصر28

2015يناير 
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 أكتوبر6القبض على شابين شاذين جنسيا يرتديان ملبس نسائية فى 2015يناير 

بالصور.. القبض على شبكة شواذ "شيميل" داخال ملهى ليلي شهير بالهرم2015فبراير 

أيام حابسا لااشاذ ياااروج لاانفسه باااااالنترنت فاااى أكتوبر 4 أكتوبر6القبض على شاذ جنسيا يعرض نفسه على الجانب فى 2015فبراير 
شااهور 6سااانين 20153فبراير 

«تفاصيل مثيرة في قضية «حافلت شذوذ طليق حانان ترك».. مصدر قضائي: المتهم صور نفسه با«قمصان نوم» واحاتفظ بصور علقاته الثمة على «الهارد».. مخرج لبناني على لئحة التهام.. وخاطاب هدد طباخاه: «لو سابتني هفضحك"التفاصيل الكاملة لمحاكمة طليق حانان ترك في "الشذوذ الجنسيمفاجآت مثيرة في اتهام طليق حانان ترك بتنظيم حافلت شذوذ.. الساتماع لقوال الطباخ والضابط محرر البلغا.. معالم الخوف والقلق ترتسم على وجه خاالد خاطاب.. ومصدر قضائي: رجال أعمال ونجوم مجتمع متورطون في الفضيحة ديسمبر12تأجيل محاكمة رجل أعمال وخاادمه لتهامهما بممارساة الشذوذ الجنسى لا  يوما  شاهد المحتوى الصلي علي بوابة الفجر الليكترونية - بوابة الفجر: رفض اساتئناف طليق حانان ترك في قضية "حافلت الشذوذ" وحابسه 45رفض اساتئناف طليق حانان ترك في قضية "حافلت الشذوذ" وحابسه  سانوات5طليق حانان ترك يمارس الشواذ منذ «تفاصيل مثيرة في قضية «حافلت شذوذ طليق حانان ترك».. مصدر قضائي: المتهم صور نفسه با«قمصان نوم» واحاتفظ بصور علقاته الثمة على «الهارد».. مخرج لبناني على لئحة التهام.. وخاطاب هدد طباخاه: «لو سابتني هفضحك«مصدر قضائي: تورط رجال أعمال مشاهير في قضية «شذوذ طليق حانان ترك2015مارس 

2015ابريل 

ااالداب» تااالقي ااالقبض على شاابكة لااا«ممارساة ااالشذوذ ااالجنسي» مقابل مبااالغ مادية»2015مايو 

براءة + ترحايل2015يونيو 

"تأييد حابس "مراهق" سانة بتهمة تكوين شبكة لممارساة الشذوذ الجنسى عبر "فيس بوك يوما15 متهمين بممارساة الشذوذ فى التحرير4تجديد حابس 2015يونيو 

بالصور.. ننشر اعترافات «شاذ» وسااقطتين بعد القبض عليهم بمنطقة بولقشرطة السياحاة تكشف حاقيقة الشاب "بسنت" بعد ضبطه يمارس الشذوذ مع ثرى عربى2015يوليو 

القبض على "شاذ" يستقطب الزبائن من "الفيس بوك" بالساكندرية2015اغسطس 

2015اغسطس 

"2015سابتمبر  " مثليا بالمهندساين11تفاصيل ليلة القبض على " فى قضية "الشذوذ الجنسى11جنح العجوزرة تستكمل اليوم محاكمة المتهمين الا محرضة على ااالفسق13ااالداب"تاااضبط أكبر شاابكة"شااواذ"وطيار فاااى أحاضان سااااقطتين و  متهمين بالشذوذ الجنسي بالعجوزة بديل من أحاكام 10الساتئناف تقضي بالحبس سانة لا شابيا11ضبط "شبكة للمثليين جنسييا" تضم  على المتهمين بممارساة الشذوذ بالعجوزة12 سانوات إلى 3أحاكام بالسجن تتراوح بين  مارس20 باااقضية "ااالشذوذ ااالجنسى" لااا11جنح ااالعجوزة" تاااؤجل محاكمة ااالمتهمين ااالا

2015سابتمبر 

 يوما لتهامه بممارساة الشذوذ الجنسى بمدينة نصر15تجديد حابس شاب القبض على شاذين بالنزهة ومدينة نصر..ارتديا ملبس الفتيات.. «مثلي النزهة» تزعم تشكيل عصابيا لسرقة المواطنين.. وزملئه آخار من يعلم حاقيقته.. وآخار يتحايل على القانون من أجل الكسب المادي2015سابتمبر 

تفاصيل القبض على شاب شاذ يرتدى ملبس نسائية على مقاهى الساكندرية.. المتهم: أحالم أن أكون أنثى وحااولت إجراء جراحاة تحويل جنس.. ومواقع التواصل الجتماعى والشات ساهلت من مهمتى فى البحث عن الشاذين جنسييا2015اكتوبر 

جنح قصر النيل تؤيد حاكم حابس "قبرصي" عايما بتهمة ممارساة الشذوذ2015اكتوبر 

 جنيه1500بعد «ملوكة الدلوعة».. القبض على شاذ جنسييا مارس الفجور باجنيه بالهرم1500التحقيقات مع شاذين تكشف: يمارساان الجنس مع أثرياء عرب مقابل2015اكتوبر 

ضابط بمباحاث الداب يتنكر فى صورة "شاذ" لضبط طالب "شيميل" بمدينة السلم2015اكتوبر 

القبض على كوكي "شاذ "الساكندريةساقوط "كوكى شقاوة" بالساكندرية لدعوته إلى ممارساة الشذوذ عبر صفحات التواصل2015اكتوبر 

 جتيه1500القبض علي شاذ جنسيا يمارس الجنس مقابل "بعد القبض عليه.. شاذ جنسيا: "أهلى طردونى من البيت علشان مجبلهمش العار2015نوفمبر 

"تأييد حابس "مراهق" سانة بتهمة تكوين شبكة لممارساة الشذوذ الجنسى عبر "فيس بوك يوما15 متهمين بممارساة الشذوذ فى التحرير4تجديد حابس 2015نوفمبر 

بالصور.. تفاصيل ساقوط شبكة "دودى" لممارساة الشذوذ الجنسى فى الساكندرية.. أحامد دودى يعترف:"أنا بحب الرجالة ومش عايز فلوس والبنات مالهمش أمان".. و"نفسى بلدنا تسمحلنا باللى بيحصل فى أمريكا والدول الجنبية2015ديسمبر  ساقوط شبكة "دودى" أكبر تجمع للشواذ فى المنتزه بالساكندرية"

2015ديسمبر 

2015ديسمبر 

« أشهر لا«موكا ودولي» في «شبكة شواذ العجوزة3الحبس إحاالة «دولي» و«موكا» للمحاكمة العاجلة بتهمة إدارة شبكة شذوذ بالعجوزةشااهور 20153ديسمبر 

 سانوات لموظف بتهمة ممارساة الشذوذ بمدينة نصر3الحبس أشهر لاالمتهم ااالول عن تاااهمة ااالعلن، باااراءة ااالمتهمين ااالثاني وااالثااالث 20156ديسمبر 



مواقع2القاهرةجنح قصر النيل

بلغا1الساماعيلية

القبض على أشهر شاذ بالشيخ زايد يروج للشذوذ علنا ويسمي نفسه مريممواقع1القاهرةالشيخ زايد

مواقع1القاهرةجنح قصر النيل

تأجيل اساتئناف طبيب على حابسه سانة بتهمة ممارساة الشذوذ الجنسى بالتحرير لغدالحبس سانة مع الشغل لطبيب بتهمة ممارساة الشذوذ بقصر النيلسانة اعلن وبراءة من العتيادمواقع1القاهرةجنح قصر النيل

تأييدمواقع1القاهرة

حابس موظفين بالكهرباء لممارساتهما الشذوذ داخال سايارة عملهما فى الهرمفى الشارع2الجيزةالهرم

بلغا3الجيزةالهرم

فندق1القاهرةوساط البلد

ضبط شبكة لممارساة الشذوذ في الساكندرية تضم مدير بشركة بترولبلغا3اساكندرية

مواقع1الجيزةجنح العجوزة 

مواقع1الجيزةجنح العجوزة 

مواقع1الجيزةجنح الدقي

بلغا2القاهرةجنح النزهة

مباحاث الداب تضبط ساائقا لممارساته الشذوذ الجنسى فى الساكندريةشقة2اساكندرية

براءةبراءةمواقع1القاهرةجنح قصر النيل

1القاهرةعابدين

حافل4القاهرةالمرج

مواقع3القاهرة

نظر أولى جلسات محاكمة شاذ جنسيا بتهمة ممارساة الفجور السبت المقبلمواقع1الجيزةالدقى

مقهى2اساكندرية

مواقع2القاهرةجنح قصر النيل

تجديد حابس كوافير حاريمى لتهامه بإدارة شقة للشواذ فى العجوزةمواقع1الجيزةجنح العجوزة

مواقع2اساكندريةجنح المنتزه

  ننفرد بنشر تفاصيل ضبط شبكة شواذ قطرية بمطعم شهير في المهندساينفى الشارع3الجيزةجنح العجوزة

فندق1القاهرةجنح قصر النيل

مواقع1القاهرة 

ضبط شاب شاذ جنسيا يرتدى زى السيدات بالخانكة1القليوبيةالخانكة

مواقع1القاهرةالقاهرة الجديدة

بلغا1الجيزةالمهندساين

ساقوط شاذ جنسيا يعلن عن ممارساة الفجور بأجر عبر شبكة النترنت بالجيزةضبط شاذ يدير صفحة لممارساة الفجور بالجيزةحابس شاذ جنسيا حارض على الفجور عبر موقع إباحاي بالدقي1الجيزةجنح الدقي

ضابط بمباحاث الداب يتنكر فى دور راغب متعة لليقاع بمحام شاذ فى مدينة نصر1القاهرةمدينة نصر

الحكم على متحول جنسيا اليوم بتهمة ممارساة الفجور بالزمالكبلغا1الفاهرةجنح قصر النيل

5الغردقة

2016يناير 

تفاصيل القبض على "شاذ" خالل احاتفالت أعياد الربيع بالساماعيلية2016يناير 

2016فبراير 

 أيام على ذمة التحقيقات4حابس طالب طب «شاذ»  مرة و"واتس اب" طريقتى لساتقطاب الراغبين20طالب لا"النيابة":مارسات الشذوذ  سااانيين 20163فبراير 

2016فبراير 

2016فبراير 

2016فبراير 

ىى وتزوجت منهما بدون أوراقذعر في قسم الهرم بعد إيداع «شواذ» مصابين باليدز مع المساجين2016مارس  محتجزا بقسم الهرم من اليدز.. أبلغت بإصابة شقيقها ومعامل الصحة تثبت إيجابية العينة.. عرض المتهمين بذات القضية للفحوصات..ومصدر: الفيروس يظل خاامل 177قصة شقيقة متهم بالشذوذ أنقذت متهمين بالشذوذ مصابين باليدز3متهما بعد حاجز 177نيابة الهرم تنتقل لسماع أقوال مريض اليدز المتهم بالشذوذ: مارسات الجنس مع زميل

ضبط "شاذ جنسيا" أثناء عرض نفسه لممارساة الفجور داخال فندق شهير بالقاهرة2016مارس 

مباحاث الداب توقع بشاذ جنسيا عن طريق النترنت.. ونيابة العجوزة تأمر بحبسه2016مارس 

 أيام لتهامه بممارساة الفجور والدعاية لها بالنترنت4حابس شاذ جنسيا 2016ابريل 

2016ابريل 

2016ابريل 

 جنية300حابس مراهقين بتهمة ممارساة الشذوذ بالنزهة وغرامة سااانوات 20163يونيو 

2016يونيو 

2016يوليو 

تجديد حابس نائب مدير بنك "شيميل" ضبط بحوزته أدوات جنسية يستعملها فى الفجورالنيابة تأمر بعرض نائب مدير بنك على الطب الشرعى لتهامه بالشذوذ«الطب الشرعي» الفصل في اتهام نائب مدير بنك «بالشذوذ»ضبط نائب مدير بنك "شيميل "وبحوزته أدوات جنسية يستعملها فى الفجور2016اغسطس 

 شباب لتهامهم بالمشاركة بحفلة شذوذ جنسي بالمرج4حابس 2016اغسطس 

201617سابتمبر اكتوبر 6 شااباب متهمين باااااالشذوذ واساتقطاب ااالزبائن عبر "فااايس باااوك3سااابتمبر.. ااالحكم على  "

2016سابتمبر 

ااالداب'' تاااداهم كااافتيريا ''لاالشواذ'' فاااي ااالساكندرية''2016سابتمبر 

«حابس شاذ جنسيا وصديقه لممارساة الفجور با«التحرير2016سابتمبر 

2016اكتوبر 

ساقوط شبكة "دودى" أكبر تجمع للشواذ فى المنتزه بالساكندرية2016نوفمبر 

 قطريين المرحالين وصلوا القاهرة لممارساة الشذوذ3محضر الشرطة: الا  قطريين تشاجروا مع راود أحاد المطاعم بالمهندساين3ترحايل "ننشر صور وفيديوهات ملبس نسائية وأدوات تجميل مضبوطة بحوزة "قطريين شواذ قطريين شواذ داخال مطعم شهير بالمهندساين.. المتهمون دخالوا مصر بتأشيرة ساياحاة لممارساة الشذوذ الجنسى مقابل مبالغ مالية.. النيابة تخلى سابيلهم.. و"الجوازات" تكشف انتهاء إقامتهم وترحالهم إلى بلدهم3ليلة ساقوط 2016نوفمبر

 مليون جنيه2بالصورة.. ضبط شاذ يمارس الرذيلة مع ساائحين عرب ويجني  دولر فى الساعة500حابس شاذ جنسيا ببولق أبو العل يمارس الفجور مقابل  مليون جنيه2 دولر ويمتلك 500بالصور.. ضبط شاذ جنسيا يمارس الفجور مقابل بالصور.. القبض على أشهر "شاذ" داخال فندق شهير بوساط البلد2016ديسمبر 

2017يناير 

« سانوات بتهمة نشر صور فاضحة على «فيس بوك3تأييد حابس شاذ " سانوات بتهمة التحريض على الفجور با"فيس بوك3تأييد حابس شاذ جنسيا 2017يناير 

" سانوات بتهمة التحريض على الفجور با"فيس بوك3تأييد حابس شاذ جنسيا سااانوات 20173يناير 

القبض على عبد العليم «مارليمو» أشهر شواذ الجيزة2017فبراير 

2017فبراير 

2017فبراير 

2017مارس 

2017مايو 


