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 2222أغسطس  1اإلثنني 

منااطنننا بنتنننم االن نمنام  22حققت نيابة أمن  الندولنة النعنعنينا منع 

اىل مجاعة ارهابية ونشر االخبار الكاذبة وحبسنم ععن  

 ذمة التحقيقات.

 2222أغسطس  7األحد 

حننقننقننت نننيننابننة الننعنناوننر منن  رم ننا  مننع مننااطنن  واحنند بننتنننننمننة 

اإلن ننمنننام عىل مجننناعننة عرهننابنننينننة ونشنننر األخننبنننار النننكننناذبننة وحننبنننسننن  

 احتياطيا عع  ذمة التحقيقات.

 2222أغسطس  8اإلثنني 

منااطنننا بنتنننم اإلن نمنام  21حققت نيابة أمن  الندولنة النعنعنينا منع 

عىل مجنناعننة عرهننابننيننة ونشننر األخننبننار الننكنناذبننة وحننبننسنننننم عننعنن  ذمننة 

 التحقيقات.

 

 

 

 التحقيقات
 2222أغسطس  11اخلميس 

منااطنننا بنتنننم اإلن نمنام  17حققت نيابة أم  الدولة الععيا منع 

عىل مجاعة عرهنابنينة ونشنر األخنبنار النكناذبنة وحنبنسنننم عنعن  ذمنة 

 التحقيقات.

 2222أغسطس  11السبت 

مااطنني بتنم اإلن نمنام  9حققت نيابة أم  الدولة الععيا مع 

عىل مجاعة عرهنابنينة ونشنر األخنبنار النكناذبنة وحنبنسنننم عنعن  ذمنة 

 التحقيقات.

 2222أغسطس  11األحد 

منننااطنننننننني بنننتنننننننم  12حنننقنننقنننت ننننينننابنننة أمننن  الننندولنننة النننعنننعنننينننا منننع 

اإلن ننمننام عىل مجنناعننة عرهننابننيننة ونشننر األخننبننار الننكنناذبننة وحننبننسنننننم 

 عع  ذمة التحقيقات.

 2222أغسطس  11اإلثنني 

مااطنني بتنم  12حققت نيابة أم  الدولة الععيا مع 

اإلن مام عىل مجاعة عرهابية ونشر األخبار الكاذبة وحبسنم 

 عع  ذمة التحقيقات.
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 2222أغسطس  1اإلثنني 

نظرت الدائرة الرابعة يف حمكمة جنايات القاهرة جعسة جتديد 

 113حبس العشرات م  املااطنني يف الق ايا أرقام 

، 2217لسنة  977، 2217لسنة  312، 2217لسنة 

وم  بني  2218لسنة  1131، 2218لسنة  312

املتنمني الصحفي هباء 

 371الدي  ابراهيم، 

لسنة  723، 2219لسنة 

لسنة  1171، 2219

لسنة  1913، 2219

وم  بني  2219

املتنمني املعروضني 

، 2222لسنة  111املحامي احلقاقي هيثم حممدي ،

وم  بني  2222لسنة  382، 2222لسنة  319

لسنة  972املتنمني الصحفي مدحت رم ا ، 

 912، 2222لسنة  323، 2222لسنة  1217، 2222

، 2221لسنة  1222، 2221لسنة  981، 2221لسنة 

لسنة  2211، 2221لسنة  1911، 2221لسنة  1911

لسنة  2227، 2221لسنة  2121، 2221

، 2221لسنة  2182، 2221لسنة  2221،2211

 

 2913، 2221لسنة  2719، 2221لسنة  2113 الحبس االحتياطي

 93، 2222لسنة  91، 2222لسنة  11، 2221لسنة 

 أم  دولة ععيا. 2222لسنة 

 2222أغسطس  2الثالثاء 

نظرت الدائرة الرابعة يف حمكمة جنايات القاهرة جعسة جتديد 

 873حبس العشرات م  املااطنني يف الق ايا أرقام 

لسنة  131، 2218لسنة  1181، 2221لسنة 

 122، 2222لسنة  18، 2219لسنة  1782، 2219

لسنة  111، 2222لسنة 

 2222لسنة  118، 2222

وم  بني املتنمني 

 712الصحفي أمحد عالم، 

لسنة  783، 2222لسنة 

، 2222لسنة  1213، 2222

 192، 2222لسنة  1111

، 2221لسنة  313، 2221لسنة  322، 2221لسنة 

لسنة  2711، 2221لسنة  1392، 2221لسنة  818

 أم  دولة ععيا. 2221

مااطنني م  بيننم   8جددت نيابة أم  الدولة الععيا حبس 

املصار الصحفي حممد فازي مسعد وسيدتا  ملدة 

أم  دولة  2222لسنة  112ياما يف الق ية رقم  11

 ععيا.
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 2222أغسطس  1األربعاء 

نظرت الدائرة الرابعة يف حمكمة جنايات القاهرة جعسة جتديد 

حبس العشرات م  املااطنني يف الق ايا أرقام 

لسنة  111، 2218لسنة  1112، 2217لسنة  828

 181، 2222لسنة  137، 2219لسنة  712، 2219

لسنة  1221، 2222لسنة  1211، 2222لسنة 

، 2221لسنة  1111، 2221لسنة  328، 2222

لسنة  11، 2221لسنة  2711، 2221لسنة  1987

 أم  دولة ععيا. 2222

أجعت حمكمة جنايات املنصارة نظر جعسة جتديد حبس 

لسنة  1118الناوط حممد عادل يف الق ية رقم 

أغسطس  1عداري قسم وربني جلعسة  2218

2222. 

قررت الدائرة الرابعة يف حمكمة جنايات الزقازيق جتديد 

متنما بتنم االن مام اىل مجاعة ارهابية  11حبس 

ياما عع  ذمة  11ونشر األخبار الكاذبة ملدة 

 التحقيقات.

 2222أغسطس  1اخلميس 

قررت حمكمة جنايات املنصارة جتديد حبس الناوط حممد 

لسنة  1118ياما يف الق ية رقم  11عادل ملدة 

 عداري وربني. 2218

 2222أغسطس  3السبت 

نظرت الدائرة الرابعة عرهاب يف حمكمة جنايات القاهرة 

مااطنا يف الق ايا أرقام  271جعسة جتديد حبس 

لسنة  332، 2222لسنة  2217،139لسنة  312

، 2222لسنة  1218، 2222لسنة  972، 2222

لسنة  322، 2221لسنة  31، 2222لسنة  1212

، 2221لسنة  327، 2221لسنة  323، 2221

لسنة  1222، 2221لسنة  913، 2221لسنة  912

 

 الحبس االحتياطي
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، 2221لسنة  1911، 2221لسنة  1911، 2221

لسنة  2211، 2221لسنة  2222، 2221لسنة  1981

، 2221لسنة  2211، 2221لسنة  2171، 2221

لسنة  2719، 2221لسنة  2137، 2221لسنة  2182

 11، 2222لسنة  1، 2221لسنة  2973، 2221

، 2222لسنة  93، 2222لسنة  91، 2222لسنة 

لسنة  112، 2222لسنة  121، 2222لسنة  222

وم  بني املتنمني املحامي احلقاقي ياسف  2222

 أم  دولة ععيا. 2222لسنة  1212منصار، 

 2222أغسطس  7األحد 

نظرت الدائرة الرابعة عرهاب يف حمكمة جنايات القاهرة 

متنما يف الق ايا  121جعسة جتديد حبس عدد 

لسنة  188، 2219لسنة  277، 2213لسنة  29أرقام 

وم  بني املتنمني الصحفي مصطف   2219

وم   2219لسنة  812، 2219لسنة  111اخلطيب، 

لسنة  1118بني املتنمني الناور عمساعيل القمري، 

 2219لسنة  1113، 2219لسنة  1118، 2219

 1122وم  بني املتنمني املحامي حامد صديق، 

لسنة  1778، 2219لسنة  1172، 2219لسنة 

، 2222لسنة  1112، 2222لسنة  1221، 2219

لسنة  1911، 2221لسنة  811، 2221لسنة  182

 أم  دولة ععيا. 2221

 

 الحبس االحتياطي
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 2222أغسطس  8اإلثنني 

نظرت الدائرة الرابعة عرهاب يف حمكمة جنايات القاهرة 

 922متنم يف الق ايا أرقام  221جعسة جتديد حبس 

، 2219لسنة  1272، 2219لسنة  1211، 2217لسنة 

وم  بني  2219لسنة  1898، 2219لسنة  1182

، 2219لسنة  2227املتنمني الناوط حس  مصطف ، 

، 2222لسنة  311، 2222لسنة  177، 2222لسنة  131

، 2222لسنة  1217، 2222لسنة  981، 2222لسنة  318

، 2221لسنة  922، 2221لسنة  191، 2221لسنة  92

لسنة  2211، 2221لسنة  1911، 2221لسنة  931

لسنة  11، 2221لسنة  2111، 2221لسنة  2182، 2221

 أم  دولة ععيا 2222لسنة  91، 2222

أجعت حمكمة جنايات القاهرة نظر جتديد حبس املااط  

خالد عاطف عع  خعفية اهتام  باالن مام عىل مجاعة 

لتعذر ح اره م   2222أغسطس  9ارهابية جلعسة 

 حمبس 

 2222أغسطس  9الثالثاء 

جددت حمكمة جنايات القاهرة حبس املااط  خالد 

ياما عع  ذمة التحقيقات يف اهتام   11عاطف ملدة 

 باإلن مام عىل مجاعة عرهابية.

 

 الحبس االحتياطي
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 اخالء سبيل

 2222أغسطس  1األربعاء 

 أصدرت نيابة أم  الدولة الععيا قرارا بإخالء سبيل الصحفيني

 1113هاين عبدالرمح  وحممد مجعة ب ما  مايل يف الق ية رقم  

 أم  دولة ععيا. 2222لسنة 

 2222أغسطس  8االثنني 

قررت حمكمة جنايات الزقازيق قبال استئناف متنم واحد عع  قرار 

حبس  احتياطيا عع  خعفية اهتام  باالن مام عىل مجاعة عرهابية 

 اآلف جنينا. 1وأمرت بإخالء سبيع  ب ما  مايل قدره 

قررت حمكمة جنايات الزقازيق عخالء سبيل مااطنني اثنني عع  خعفية اهتامنم باالن مام اىل مجاعة عرهابية ب ما  مايل 

 اآلف جني  لكل متنم. 1قدره 

 2222أغسطس  12األربعاء 

مااطنني م  مركز أبا محاد  1قررت حمكمة جنايات الزقازيق رفض االستئناف املقدم م  النيابة العامة وأيدت عخالء سبيل 

 جني  عع  عثر اهتامنم باإلن مام عىل مجاعة عرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة. 1222ب ما  مايل قدره 

مااطنني م  مركز الزقازيق  1قررت حمكمة جنايات الزقازيق رفض االستئناف املقدم م  النيابة العامة وأيدت عخالء سبيل 

 جني  عع  عثر اهتامنم باإلن مام عىل مجاعة عرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة. 1222ب ما  مايل قدره 

مااطنني م  مدينة العاور  1قررت حمكمة جنايات الزقازيق رفض االستئناف املقدم م  النيابة العامة وأيدت عخالء سبيل 

 جني  عع  عثر اهتامنم باإلن مام عىل مجاعة عرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة. 1222م  رم ا  ب ما  مايل قدره 

قررت حمكمة جنايات الزقازيق رفض االستئناف املقدم م  النيابة العامة وأيدت عخالء سبيل مااط  واحد م  مركز ديرب جنم 

 جني  عع  عثر اهتامنم باإلن مام عىل مجاعة عرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة. 1222ب ما  مايل قدره 
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 محاكمات

 2222أغسطس  1االثنني 

 112قررت املحكمة العسكرية مد أجل النطق باحلكم عع  

صياد الرتكاهبم جرمية الصيد بدو  ترخيص والتااجد يف 

 .2222أغسطس  7مياة حبرية املزنلة جلعسة 

 2222أغسطس  1األربعاء 

قررت املحكمة التأديبية مستاى اإلدارة الععيا تأجيل الطع  

املقام م  الدكتار عبد الفتاح البنا ضد رئيس جامعة القاهرة 

 21وعميد كعية اآلثار عع  قرار عيقاف  ع  العمل جلعسة 

 2222أغسطس 

 2222أغسطس  11األحد 

أجعت الدائرة الرابعة عرهاب يف حمكمة جنايات القاهرة حماكمة 

متنما عع  خعفية اهتامنم باإلن مام عىل مجاعة عرهابية  22

 .2222سبتمرب  18ومتايل وعمداد مجاعة عرهابية جلعسة 

رهاب يف حمكمة جنايات القاهرة إلأجعت الدائرة الرابعة 

طفال يف الق ية املعروفة  12متنما م  بيننم  121حماكمة 

 17خعية اجلاكر جلعسة  -ععالميا بق ية أحداث السايس

 سبتمرب.

 2222أغسطس  11اإلثنني 

أجعت الدائرة الثالثة عرهاب يف حمكمة جنايات 

متنما يف الق ية املعروفة ععالميا بق ية  23القاهرة حماكمة 

 .2222سبتمرب  11أحداث رمسيس جلعسة 
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 2222أغسطس  2الثالثاء 

أصدرت حمكمة الق اء اإلداري برفض الطع  املقام 

م  املحامي مسري صربي إللغاء قرار النائب العام 

بإلزام املجين ععي  بتقدمي صارة بطاقة الرقم 

القامي خلصم  عند اختاذ أي عجراء سااء أمام 

 النيابة العامة أو الشرطة.

ق ت دائرة اإلرهاب مبحكمة جنح الزقازيق برباءة عدد 

مااطنني عع  خعفية اهتامنم بنشر أخبار  3

وبيانات كاذبة وحيازة مطباعات حتري ية ضد 

 الدولة

ق ت دائرة اإلرهاب مبحكمة جنح الزقازيق مبعاقبة 

متنمني اثنني باحلبس ملدة عامني وتغرمي كل 

 

 احكام قضائية
جني  عع  اثر اهتامنم بنشر أخبار  122متنم مبعغ 

وبيانات كاذبة وحيازة مطباعات حتري ية ضد 

 الدولة.

 2222أغسطس  7األحد 

ق ت املحكمة الدستارية الععيا بعدم قبال الدعاى 

م  القانا  رقم  17املطالبة بعدم دستارية املادة 

بشأ  الشنر العقارى واليت تنص  1913لسنة  111

عع  "استثناء م  أحكام الباب الثالث م  هذا 

القانا  جياز أ  تشنر بطريق اإليداع عع  الاج  

املبني بالالئحة التنفيذية، املحررات اليت جتيز 

 القاانني األخرى ونرها هبذا الطريق".

 2222أغسطس  12األربعاء 

 1أصدرت املحكمة العسكرية حكما بإحالة أوراق 

متنمني عىل مفيت اجلمنارية يف الق ية املعروفة 

ععالميا بق ية خعية وقة اهلرم إلبداء الرأي 

 الشرعي يف ععدامنم.

 2222أغسطس  11اخلميس 

 12جنايات يف حمكمة جناب القاهرة بإدراج  21ق ت الدائرة 

سناات، وذلك  1متنما عع  قائمة اإلرهابيني ملدة 

حصر أم  الدولة  2221لسنة  181يف الق ية رقم 

 الععيا.
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 2222أغسطس  2الثالثاء 

مكرر  12نشرت اجلريدة الرمسية يف عددها الصادر برقم 

بتعديل بعض أحكام  2222لسنة  117)أ( القانا  

قانا  عنشاء صندوق دعم األوخاص ذوي اإلعاقة 

 . 2222لسنة  222الصادر بالقانا  رقم 

 2222أغسطس  1األربعاء 

مكرر  12نشرت اجلريدة الرمسية يف عددها الصادر برقم 

 

يعات والقرارات  التشر

بتعديل بعض  2222لسنة  118)و( القانا  رقم 

أحكام قانا  تنظيم نشاط التمايل االستنالكي 

 . 2222لسنة  18الصادر بالقانا  رقم 

 2222أغسطس  1اخلميس 

)تابع أ(  138نشرت اجلريدة الرمسية يف عددها الصادر برقم 

بشأ   2222لسنة  1117قرار وزير العدل رقم 

عنشاء مكتب ترمجة رمسية مبحكمة النقض، ويكا  

 مقره حمكمة النقض يف دار الق اء العايل بالقاهرة.
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)تابع ب( قرار  11نشرت اجلريدة الرمسية يف عددها الصادر برقم 

بتعيني  2222لسنة  112رئيس اجلمنارية رقم 

نااب لرئيس هيئة النيابة اإلدارية م  السادة الاكالء 

 العامني األول.

)تابع أ( قرار  11نشرت اجلريدة الرمسية يف عددها الصادر برقم 

 2222لسنة  111رئيس مجنارية مصر العربية رقم 

 بتعيني نااب لرئيس هيئة ق ايا الدولة.

 2222أغسطس  3السبت 

مكرر  11نشرت اجلريدة الرمسية يف عددها الصادر برقم 

لسنة  111قرار رئيس مجنارية مصر العربية رقم 

بتكعيف السيد الدكتار / حممد فريد حممد صاحل  2222

بالقيام بأعمال رئيس جمعس عدارة اهليئة العامة 

 7/8/2222لعرقابة املالية ملدة عام اعتبارا م  

 2222أغسطس  12األربعاء 

مكرر )د( قرار  11نشرت اجلريدة الرمسية يف عددها الصادر برقم 

بتعيني  2222لسنة  113رئيس اجلمنارية رقم 

السيد/وليد سامي حممد مجال الدي  رئيسا لعنيئة 

 

يعات والقرارات العامة لعمنطقة االقتصادية لقناة السايس بدرجة  التشر

 .12/8/2222وزير ملدة عام اعتبارا م  

مكرر )د(  11نشرت اجلريدة الرمسية يف عددها الصادر برقم 

مبد  2222لسنة  111قرار رئيس اجلمنارية رقم 

خدمة السيد/ أسامة منري حممد ربيع رئيس 

جمعس عدارة هيئة قناة السايس وع ا جمعس 

اإلدارة املنتدب ملدة عام اعتبارا م  

12/8/2222. 

مكرر )د(  11نشرت اجلريدة الرمسية يف عددها الصادر برقم 

مبد  2222لسنة  111قرار رئيس اجلمنارية رقم 

خدمة األستاذ الدكتار/ واقي عبراهيم عبد الكرمي 

ماس  عالم مفتيا جلمنارية مصر العربية ملدة 

 . 12/8/2222عام اعتبارا م  

 تقديم شكوى 
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2022أغسطس  15-1 العدد الرابع  

 2222أغسطس  1األربعاء 

نشرت النيابة العامة بيانا عرب صفحتنا الرمسية عع  ماقع 

التااصل االجتماعي فيسباك مفاده قيام النيابة 

العامة بالتحقيق يف واقعة نشر فيديا لعمجين ععي  

الطالبة/ نرية أورف أثناء تااجد جثمان  مبستشف  

 املنصارة العام القدمي

 2222أغسطس  1اجلمعة 

نشرت النيابة العامة بيانا عرب صفحتنا الرمسية عع  ماقع 

التااصل اإلجتماعي فيسباك مفاده قرار النيابة 

العامة حببس ثالثة م  أفراد التمريض مبستشف  

املنصارة العام الهتامنم بتصاير ونشر فيديا لعمجين 

ععينا الطالبة / نرية أورف أثناء تااجد جثمان  

 مبستشف  املنصارة العام القدمي

 2222أغسطس  12األربعاء 

نشرت النيابة العامة بيانا عرب صفحتنا الرمسية عع  ماقع 

التااصل اإلجتماعي فيسباك مفاده قرار النائب العام 

حببس املتنم/ عسالم حممد أربعة أيام احتياطيًّا عع  

ذمة التحقيقات الهتام  بقتل املجين ععينا/ 

 سعم  هبجت عمًدا مع سبق اإلصرار والترصد،

 

 بيانات النيابة العامة
 2222أغسطس  11اخلميس 

نشرت النيابة العامة بيانا عرب صفحتنا الرمسية عع  ماقع 

التااصل االجتماعي فيسباك مفاده قرار النائب العام 

بإحالة الطالب/ عسالم حممد عىل حمكمة اجلنايات 

املختصة؛ ملعاقبت  فيما تتنم  النيابة العامة ب  م  

قتع  املجين ععينا/ سعم  هبجت عمًدا مع سبق 

 اإلصرار والترصد

 2222أغسطس  11األحد 

نشرت النيابة العامة بيانا عرب صفحتنا الرمسية عع  ماقع 

التااصل االجتماعي فيسباك مفاده قيام النيابة 

العامة بتشكيل فريق لعتحقيق ىف حادث حريق 

كنيسة املنرية بإمبابة، والذي انتقل عع  الفار 

النائب العام ملعاينتنا وبدء عجراءات التحقيق وستعع  

 النيابة العامة ع  نتائج .

ررر ر ؤؤ ؤؤ ر ررر ر ر ؤؤقؤؤ ر ر  مؤؤسؤؤاؤؤقؤؤحررر رلؤؤيؤؤارررلؤؤيؤؤقرقؤؤحررر رلؤؤ ر ر ررر ر رلؤؤ ؤؤ ؤؤ ؤؤ  

ر ي
قؤؤؤؤحرا درمنرش رعر ل رصر ل ينر  ش رعرضر

 18عم رةررقمر

  لد رر   لر

 8ش حر

:ر ي
قدر إللك ر نر  info@elhak.org ل ر

ر:ر ي
 www.elhak.org لم قعر  لك ر نر
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