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 :التحقيقات (1
 0200يوليو  02األربعاء 

ووجهت إليهم اتهامات اإلنضمام إلى مواطن من بينهم سيدة واحدة  02مع عدد  حققت نيابة أمن الدولة العليا .1

 .التحقيقاتجماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة وحبسهم على ذمة 
 0200يوليو  02الخميس 
ووجهت إليهم اتهامات اإلنضمام إلى جماعة إرهابية ونشر  مواطن 22مع عدد حققت نيابة أمن الدولة العليا  .1

 .أخبار وبيانات كاذبة وحبسهم على ذمة التحقيقات
إلى جماعة إرهابية  ووجهت إليهم اتهامات اإلنضماممواطنين اثنين حققت نيابة أبو حماد بمحافظة الشرقية مع  .2

 .ونشر أخبار وبيانات كاذبة وحبسهم على ذمة التحقيقات
 0200يوليو  02األحد 
ووجهت إليهم اتهامات اإلنضمام إلى جماعة إرهابية ونشر  مواطنين 7مع عدد حققت نيابة أمن الدولة العليا  .1

 .أخبار وبيانات كاذبة وحبسهم على ذمة التحقيقات

 :الحبس اإلحتياطي (2
 (تم توزيع القضايا على يومي األحد واالثنين العتبار اليوم اجازة رسمية) 0200يوليو  02 السبت
 522في القضايا أرقام مواطنا  052نظرت الدائرة الثالثة إرهاب في محكمة جنايات القاهرة جلسة تجديد حبس  .1

لسنة  606، 0202لسنة  65، 0202لسنة  2250، 0202لسنة  660، 0202لسنة  562، 0222لسنة 

لسنة  2225، 0202لسنة  2222، 0202لسنة  2000، 0202لسنة  225، 0202لسنة  607، 0202

لسنة  0267، 0202لسنة  0275، 0202لسنة  0227، 0202لسنة  0222، 0202لسنة  2292، 0202

 .أمن دولة عليا 0200لسنة  022، 0200لسنة  22، 0200لسنة  22، 0200لسنة  22، 0202
 0200يوليو  02األحد 
 296في القضايا أرقام مواطنا  022نظرت الدائرة الثالثة إرهاب في محكمة جنايات القاهرة جلسة تجديد حبس  .1

لسنة  922، 0202لسنة  572، 0202لسنة  59، 0222لسنة  2225، 0229لسنة  2555، 0227لسنة 

، 0202لسنة  292، 0202لسنة  062، 0202لسنة  022، 0202لسنة  2226، 0202لسنة  965، 0202

 2220، 0202لسنة  2002، 0202لسنة  226، 0202لسنة  220، 0202لسنة  222، 0202لسنة  609
لسنة  0226، 0202لسنة  0027، 02لسنة  0222، 0202لسنة  0262، 0202لسنة  2962، 0202لسنة 
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 22، 0200لسنة  5، 0200لسنة  2، 0202لسنة  0222، 0202لسنة  0592، 0202لسنة  0252، 0202
 .أمن دولة عليا 0200لسنة  022، 0200لسنة  22، 0200لسنة 

يوما على ذمة التحقيقات في  25جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس المحامي الحقوقي يوسف منصور لمدة  .2

 .أمن دولة عليا 0200لسنة  222القضية رقم 
 0200يوليو  05االثنين 
 602في القضايا أرقام مواطنا  290لقاهرة جلسة تجديد حبس نظرت الدائرة الثالثة إرهاب في محكمة جنايات ا .1

لسنة  2222، 0202لسنة  222،  0202لسنة  272، 0202لسنة  525، 0229لسنة  0265، 0229لسنة 

 .0200لسنة  022، 0200لسنة  5، 0202لسنة  0722، 0202لسنة  0255، 0202
 0200يوليو  06الثالثاء 
 622في القضايا أرقام مواطنا  052محكمة جنايات القاهرة جلسة تجديد حبس نظرت الدائرة الثالثة إرهاب في  .1

لسنة  992 ومن بين المتهمين المعروضين المحامي الحقوقي عمرو نوهان، 0222لسنة  722، 0227لسنة 

 .0202لسنة  0276، 0202لسنة  292، 0202لسنة  607، 0202لسنة  262، 0202
 0200يوليو  07األربعاء 

 276ا في القضايا أرقام مواطن 022ئرة الثالثة إرهاب في محكمة جنايات القاهرة جلسة تجديد حبس نظرت الدا .1
ومن بين المتهمين  0202لسنة  255، 0202لسنة  575، 0202لسنة  566، 0202لسنة  562، 0225لسنة 

 0202لسنة  06، 0202لسنة  2226، 0202لسنة  2259 المعروضين المصور الصحفي حمدي الزعيم،
ومن بين المتهمين  0202لسنة  65، ومن بين المتهمين المعروضين الكاتب الصحفي حسين أحمد كريم

 0202، 0202لسنة  2226، 0202لسنة  2229، 0202لسنة  229، المعروضين الناشطة نيرمين حسين
 .0202لسنة  0592، 0202لسنة  0267، 0202لسنة  0272، 0202لسنة 

 :قرارات إخالء السبيل (3
 0200يوليو  26ت السب
بضمان محل اإلقامة في  المحامي الحقوقي عمرو إمامأصدرت نيابة أمن الدولة العليا قرارا بإخالء سبيل  .1

أمن دولة عليا بعد قضاء ما يقرب من ثالث سنوات حبس  0202لسنة  955و  0222لسنة  299القضيتين 

 .0222لسنة  299احتياطي على ذمة القضية 
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بضمان محل اإلقامة في  المحامي الحقوقي مهاب اإلبراشيالدولة العليا قرارا بإخالء سبيل أصدرت نيابة أمن  .2

 .أمن دولة عليا 0222لسنة  2929القضية رقم 
قامة بضمان محل اإل الكاتب الصحفي عبد الناصر إسماعيلأصدرت نيابة أمن الدولة العليا قرارا بإخالء سبيل  .3

 .دولة علياأمن  0202لسنة  2692في القضية رقم 
قضية بضمان محل اإلقامة في ال الدبلوماسي السابق يحيى نجم أصدرت نيابة أمن الدولة العليا قرارا بإخالء سبيل .4

 .أمن دولة عليا 0202لسنة  225رقم 
بضمان محل اإلقامة في القضية رقم  المواطن ممتاز فتحيأصدرت نيابة أمن الدولة العليا قرارا بإخالء سبيل  .5

 .أمن دولة عليا 0202لسنة  2229
 0200يوليو  02األحد 
بضمان محل إقامته في  المواطن أحمد طلعت أحمد الفقيأصدرت نيابة أمن الدولة العليا قرارا بإخالء سبيل  .1

 .أمن دولة عليا 0202لسنة  65القضية رقم 
ية محل إقامته في القضبضمان  المواطن ياسر حسن هريدي أصدرت نيابة أمن الدولة العليا قرارا بإخالء سبيل  .2

 .أمن دولة عليا 0229لسنة  2265رقم 
بضمان محل إقامته في المواطن أحمد محمد عبد الجواد أصدرت نيابة أمن الدولة العليا قرارا بإخالء سبيل  .3

 .أمن دولة عليا 0202لسنة  59القضية رقم 
 0200يوليو  05االثنين 

بضمان محل إقامته في  لمحامي الحقوقي محمد رمضانسبيل اأصدرت نيابة أمن الدولة العليا قرارا بإخالء  .1

 .أمن دولة عليا 0202لسنة  222القضية رقم 
 0200يوليو  06الثالثاء 

قررت محكمة جنايات الزقازيق رفض استئناف النيابة العامة على قرار إخالء سبيل المهندس أسامة بركات  .2

 . وتؤيد قرار إخالء سبيله بضمان محل اإلقامة

 :اكماتالمح (4
 0200يوليو  26السبت 
في القضية المعروفة إعالميا بقضية  متهم واحدقررت محكمة جنايات بورسعيد حجز إعادة إجراءات محاكمة  .1

 . 0200سبتمبر  27أحداث قسم شرطة العرب للنطق بالحكم بجلسة 
 0200يوليو  02األربعاء 
بقتل زوجة األول االعالمية مجلس الدولة وأخر ايمن حجاج القاضي بقضاء  أجلت محكمة جنايات الجيزة محاكمة .1

 .0200أغسطس  22شيماء جمال لجلسة 
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 0200يوليو  02األحد 
في القضية المعروفة إعالميا بقضية كفن عين شمس لجلسة  متهما 20أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة  .1

 0200أكتوبر  02
ار على قر الصحفي حسام مؤنسر التظلم المقدم من أجلت الدائرة الثالثة إرهاب في محكمة جنايات القاهرة نظ .2

 .0200أغسطس  09منعه من التصرف في أمواله لجلسة 
قررت الدائرة الثالثة إرهاب في محكمة جنايات القاهرة إحالة إعادة محاكمة متهم واحد في القضية المعروفة  .3

 .0200أغسطس  26لنظرها بجلسة إعالميا بقضية خلية متفجرات المطرية إلى الدائرة الثانية ارهاب 
قررت الدائرة الثالثة إرهاب في محكمة جنايات القاهرة إحالة إعادة محاكمة متهم واحد في القضية المعروفة  .4

 .0200أغسطس  27إعالميا بقضية خلية داعش العجوزة إلى الدائرة الثانية إرهاب لنظرها بجلسة 
 0200يوليو  05االثنين 
متهما في القضية المعروفة إعالميا  02إرهاب في محكمة جنايات القاهرة إحالة  محاكمة قررت الدائرة الثالثة  .1

 .0200أغسطس  26بقضية خلية السالم إلى الدائرة الثانية إرهاب ونظرها بجلسة 
أجلت الدائرة الثالثة إرهاب في محكمة جنايات القاهرة محاكمة متهمين اثنين في القضية المعروفة إعالميا بقضية  .2

 .0200أغسطس  2خلية استهداف الكنائس لجلسة 
 0200يوليو  06الثالثاء 

أجلت الدائرة الثالثة إرهاب في محكمة جنايات القاهرة إعادة إجراءات محاكمة متهم واحد في القضية المعروفة  .1

 .0200أغسطس  2إعالميا بقضية خلية دمياط اإلرهابية لجلسة 
 0200يوليو  07األربعاء 

متهمين في القضية المعروفة إعالميا  5الثالثة إرهاب في محكمة جنايات القاهرة إحالة محاكمة قررت الدائرة  .1

 .0200أغسطس  29بقضية خلية روض الفرج اإلرهابية إلى الدائرة الثانية إرهاب ونظرها بجلسة 
لقضية المعروفة قررت الدائرة الثالثة إرهاب في محكمة جنايات القاهرة إحالة إعادة محاكمة متهم واحد في ا .2

 .0200أغسطس  26إعالميا بقضية أحداث عنف البساتين  إلى الدائرة الثانية إرهاب ونظرها بجلسة 

 :األحكام القضائية (5
 0200يوليو  26السبت 
سنوات في القضية  5قضت الدائرة الثامنة إرهاب في محكمة جنايات المنوفية معاقبة متهم واحد بالسجن المشدد  .1

 .ا بقضية خلية مفرقعات مدينة الساداتالمعروفة إعالمي
 0200يوليو  02األحد 
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قضت الدائرة الثالثة إرهاب في محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة متهم واحد بالسجن لمدة ثالث سنوات في القضية  .1

 .المعروفة إعالميا بقضية أحداث عنف جامعة األزهر
واحد على خلفية إتهامه بنشر أخبار وبيانات كاذبة قضت دائرة اإلرهاب في محكمة جنح بلبيس ببراءة مواطن  .2

 .وحيازة مطبوعات تحريضية ضد الدولة
قضت دائرة اإلرهاب في محكمة جنح بلبيس ببراءة مواطنين اثنين على خلفية إتهامهم بنشر أخبار وبيانات   .3

 .كاذبة وحيازة مطبوعات تحريضية ضد الدولة
عاقبة مواطن واحد بالحبس لمدة عام على خلفية إتهامه بنشر قضت دائرة اإلرهاب في محكمة جنح بلبيس بم .4

 أخبار وبيانات كاذبة وحيازة مطبوعات تحريضية ضد الدولة
قضت دائرة اإلرهاب في محكمة جنح بلبيس بمعاقبة ثالثة مواطنين بالحبس لمدة عام على خلفية إتهامهم بنشر  .5

 .لةأخبار وبيانات كاذبة وحيازة مطبوعات تحريضية ضد الدو
 0200يوليو  09الخميس 

قضت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الزقازيق ببراءة المواطن سيد محمود وشهرته سيد ابو شقرة على خلفية  .1

 .0222اتهامه باالنضمام إلى جماعة إرهابية وحيازة اسلحة وذخائر دون ترخيص في أواخر عام 

 :التشريعات والقرارات (6
 0200يوليو  22الثالثاء 

 0200لسنة  0596قرار رئيس مجلس الوزراء رقم " د"مكرر  09الجريدة الرسمية في عددها رقم نشرت  .1
ميالدية إجازة رسمية مدفوعة األجر للعاملين في  0200من شهر يوليو عام  02باعتبار يوم السبت الموافق 

اع العام وشركات قطاع الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات اإلدارة المحلية وشركات القط

 .يوليو  02األعمال العام والقطاع الخاص ، وذلك بمناسبة عيد ثورة 
لسنة  202قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم " أ"مكرر  09نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم  .2

 .بتعيين بعض السادة والسيدات معاوني النيابة اإلدارية  0200
لسنة  222قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم " أ"مكرر  09ددها رقم نشرت الجريدة الرسمية في ع .3

 .بتعيين بعض السادة والسيدات معاوني النيابة اإلدارية  0200
بتنفيذ  0200لسنة  0520مكرر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم  09نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم  .4

 .والمعاشات من قانون التأمينات االجتماعية ( 222)المادة 
 0200يوليو  02األحد 
باعتبار  0200لسنة  0622مكرر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم  02نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم  .1

من شهر يوليو إجازة رسمية مدفوعة األجر للعاملين فى الوزارات والمصالح الحكومية  22يوم السبت الموافق 
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حلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع األعمال العام وشركات القطاع والهيئات العامة ووحدات اإلدارة الم

 .الخاص ، وذلك بمناسبة رأس السنة الهجرية 
 0200يوليو  06الثالثاء 

مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة من  062بتعيين عدد  0200لسنة  200أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم  .1

 .0225دفعة 
 0200يوليو  02الجمعة 

من  7بالعفو عن باقي مدة العقوبة المقضي بها عن  0200لسنة  202أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم  .1

 .المحكوم عليهم ومن بينهم الصحفي هشام فؤاد والباحث أحمد سنطاوي والممثل طارق النهري
 :بيانات النيابة العامة (7
 0200يوليو  27األحد 
رسمية على موقع التواصل اإلجتماعي فيسبوك مفاده إيداع الطفل أصدرت النيابة العامة بيانا عبر صفحتها ال .1

المتهم باالعتداء على الطفلة ملك بمنطقة ألعاب بمحافظة أسيوط إحدى دور  الرعاية لمدة أسبوع وتشكيل لجنة 

لفحص المنشأة محل الواقعة ومدى تشغيلها بترخيص من عدمه، وأمرت بحجز المدير المسئول عن المنشأة وقت 

 .اقعة لحين ورود تحريات الشرطةالو
 0200يوليو  02األربعاء 
التواصل اإلجتماعي فيسبوك مفاده حبس قائد أصدرت النيابة العامة بيانا عبر صفحتها الرسمية على موقع  .1

أربعة أيام احتياطي ًّا على ذمة التحقيقات؛ لتسببه بإهماله ورعونته وعدم ( الحصان الذهبي)أتوبيس شركة 

ا وإصابة تسعة وعشرين من ركاب األتوبيس قيادتهاحترازه وات  .باعه للقوانين في وفاة ثالثة وعشرين شخصًّ
 0200يوليو  02األحد 
أصدرت النيابة العامة بيانا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل اإلجتماعي فيسبوك مفاده مباشرة النيابة  .1

مجلس إدارة إحدى شركات الخدمات الطبية إثر سقوطها سميرة عزت عضو / العامة التحقيقات في وفاة الطبيبة

ببئر مصعد بعد اصطدامها به أثناء استقالله بمحل عملها، وذلك بالتزامن مع ما رصدته وحدة الرصد والتحليل 

 .بإدارة البيان بمكتب النائب العام من تداول أخبار عن وجود شبهة جنائية في الواقعة
 0200يوليو  05االثنين 
لنيابة العامة بيانا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل اإلجتماعي فيسبوك مفاده  بحبس اثنين أصدرت ا .1

 .في واقعة التعدي على فتى من ذوي الهمم في محافظة اإلسكندرية
 0200يوليو  09الخميس 



 2222يوليو  16-61       العدد الثالث 

 

 

قال رؤساء انت أصدرت النيابة العامة بيانا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك مفاده .1

النيابة بإدارة حقوق اإلنسان بمكتب النائب العام إلى مكان إيداع الناشط عالء عبد الفتاح بمركز اإلصالح والتأهيل 

بوادي النطرون، للتحقيق في البالغات المقدمة من محاميه وذويه  واإلطالع على ملفه، فتبين سابق استقباله 

عضٍ من ذويه، ومعاينة الغرفة المودع بها وسؤال الناشط عالء عبد الفتاح لثماني زيارات من والدته وشقيقتيه وب

 .الذي أكد على تلقيه معاملة حسنة
 


