
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 نشرة عدالة مصر
 م 2021يوليو  14 - 8: العدد الخامس 

 

 "2021يوليو  14  - 8الفترة من " أهم أخبار العدالة في أسبوع: أوال
 "تجديد حبس"متهم  2100رهاب تنظر تجديد حبس ما يناهز ألدوائر ا  .1

إطالق . " من الوطني تعطل تنفيذ قرار إخالء سبيل الصحفي أحمد خليفة لمدة عشرة أيامألتأشيرة ا  .2

 "سراح

 "حكم قضائي. "متهمين للمفتي تمهيدا للحكم بإعدامهم 9جنايات المنيا تحيل أوراق   .3

 "قضاء إداري. "االدارية العليا تقر مبدأ حق النساء في اجازة رعاية طفلها للمدى القصوى .4

 "قضاء إداري. "أغسطس نظر طعن يطالب رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة مقاومة الفساد 24 .5

. أشهر جديدة 3جلس النواب يوافق على قرار رئيس الجمهورية بتمديد حالة الطوارئ المعلنة بالبالد م  .6

 "قرارات وقوانين"

. شتباهألمجلس النواب يوافق على قانون يبيح فصل الموظف بغير الطريق التأديبي مكتفيا بمجرد ا  .7

 "قرارات وقوانين"

 "محاكمات. "تهم إهانة الهيئة الوطنية لالنتخاباتاحالة الحقوقي حسام بهجت للمحاكمة الجنائية ب .8

 "أحكام. " سنوات  5محكمة النقض تؤيد ادراج زياد العليمي ورامي شعث على قوائم اإلرهابيين لمدة  .9

 

 :سبوع ألتفاصيل ورصد أخبار العدالة هذا ا: ثانيا 

 :التحقيقات -1
  2021يوليو  8

محافظات مختلفة بعد ظهورهم من االختفاء القسرى لمدد من   مواطن 37حققت نيابة أمن الدولة مع  .1

متفاوتة بتهم االنضمام لجماعة ارهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل 

 .االجتماعي

  2021يوليو  13

انضمام بتهمة ال -بعد احتجازه لمدة يومين - المواطن معتز باهلل محمد السيد حققت نيابة أمن الدولة مع .1

 .الى جماعة ارهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة

 :تجديد الحبس -2
  2021يوليو  11

نظرت الدائرة الثالثة ارهاب المنعقدة فى محكمة جنايات القاهرة بمعهد أمناء الشرطة تجديد حبس عدد  .1

 930، 2020 لسنة 968،  2020لسنة  970،  2020لسنة  975: ) فى القضايا اآلتية  مواطن 676

، المحامي الحقوقي زياد العليمي والصحفي هشام فؤاد وحسام مؤنس ومن بين المتهمين 2019لسنة 

المدون  محمد ابراهيم  ومن بين المتهمين  2020لسنة  855،  2020لسنة  864،  2020لسنة  865

لسنة  818،   يوما آخرين 45وسامح سعودي والتي قررت المحكمة استمرار حبسهما لمدة ( أكسجين) 

الناشر  ومن بين المتهمين  2019لسنة  810،  2020لسنة  812،  2020لسنة  814،  2018

لسنة  800، يوم آخرين 45والتي قررت المحكمة استمرار حبسه لمدة ( القمري) إسماعيل جاد إسماعيل

 626،  2019لسنة  629،  2020لسنة  647،  2020لسنة  648،  2020لسنة  751،  2019

 2020لسنة  558،  2020لسنة  569،  2020لسنة  570،  2020لسنة  571،  2021سنة ل



 

 535،  يوما آخرين  45محمد علي جاد والتي قررت المحكمة استمرار حبسه لمدة  ومن بين المتهمين

المحامي الحقوقي عمرو امام  ومن بين المتهمين 2019لسنة  488،  2020لسنة  517،  2020لسنة 

حزب التحالف الشعبي االشتراكي عبدالناصر اسماعيل والتي قررت المحكمة استمرار  ونائب رئيس

 470،  2021لسنة  482،  2021لسنة  483،  2021لسنة  484،  يوما آخرين 45حبسهما لمدة 

،  2021لسنة  33،  2021لسنة  383،  2018لسنة  441،  2020لسنة  467،  2019لسنة 

 ومن بين المتهمين  2020لسنة  1360،  2021لسنة  238،  2021لسنة  240،  2021لسنة  260

 1017،  2020لسنة  1057،  2020لسنة  1109،  2018لسنة  1175،  الصحفي بدر بدر محمد

أيمن محمد الرطيل والتي قررت المحكمة استبدال حبسه االحتياطي  ومن بين المتهمين  2020لسنة 

لسنة  517،  2020لسنة  1006، 2020لسنة  1233،  2020لسنة  1269،  بتدبير احترازي

لسنة  1108،  المصور الصحفي سيد محمد عبدالاله  ومن بين المتهمين  2020لسنة  1106،  2020

 .  2019لسنة  1335،  2020

  2021يوليو  12

فى  مواطن 712نظرت الدائرة الثالثة ارهاب المنعقدة فى محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس عدد  .1

،  2021لسنة  90،  2017لسنة  900،  2020لسنة  979،  2020لسنة  984: ) ايا اآلتية القض

 2015لسنة  750،  2020لسنة  786،  2019لسنة  810،  2005لسنة  867،  2020لسنة  867

ريمان محمد الحساني والتي قررت  ومن بين المتهمين  2020لسنة  730،  2019لسنة  738، 

لسنة  675،  2019لسنة  700،  2019لسنة  705، يوما آخرين 45ا لمدة المحكمة استمرار حبسه

 595،  2020لسنة  615،  2021لسنة  620،  2021لسنة  665،  2020لسنة  662،  2019

،  2018لسنة  570،  2020لسنة  577،  2020لسنة  58،  2020لسنة  585،  2021لسنة 

 2020لسنة  534،  2020لسنة  549،  2019لسنة  563،  2020لسنة  565،  2020لسنة  569

لسنة  482،  2020لسنة  502،  2020لسنة  507،  2019لسنة  514،  2019لسنة  515، 

 2007،  2015لسنة  288،  2017لسنة  316،  2020لسنة  467،  2014لسنة  473،  2021

وحسن  إسالم علي عباس وحسين خميس ومن بين المتهمين  2019لسنة  1898،  2019لسنة 

 2019لسنة  1470،  2019لسنة  1480،  2019لسنة  1779،  2019لسنة  1780،  مصطفي

المدون عالء  ومن بين المتهمين  2019لسنة  1356،  2019لسنة  1400،  2019لسنة  1413، 

 يوما آخرين 45عبد الفتاح والمحامي الحقوقي محمد الباقر والتي قررت المحكمة استمرار حبسهما لمدة 

 1235،  2019لسنة  1270،  2019لسنة  1318،  2018لسنة  1331،  2018لسنة  1345، 

لسنة  1056،  2020لسنة  1107،  2020لسنة  1111،  2019لسنة  1118،  2019لسنة 

القيادي العمالي رشاد محمد كمال والتي قررت المحكمة استمرار حبسه لمدة  ومن بين المتهمين 2020

لسنة  1021،  2020لسنة  1052،  2020لسنة  1053،  2020لسنة  1055،  يوم أخرين 45

2020  . 

يوم على  45 الطالب حسام وجيهقررت الدائرة السابعة في محكمة جنايات شمال القاهرة تجديد حبس  .2

 .جنح قصر النيل 2020لسنة  96ذمة القضية رقم 

  2021يوليو  13

: في القضايا اآلتية مواطن 608 اهرة تجديد حبس عددنظرت الدائرة الثالثة إرهاب في محكمة جنايات الق .1

محمد مرسي و عالء  ومن بين المتهمين 2020لسنة  960، 2019لسنة  977، 2020لسنة  970

لسنة  880، 2020لسنة  955،  جمعة و عرفة عبد الحميد وعبد الحميد سيد وأحمد محمود قنديل

 741ان و هويدا أحمد وأحمد محمد عبد العليم  إسالم عادل وأبوالقاسم رمض ومن بين المتهمين 2020

لسنة  674، 2020لسنة  680،  المحامي عبد الحميد عبد السالم ومن بين المتهمين 2019لسنة 



 

، ، 2020لسنة  649، ومن بين المتهمين الباحثة والصحفية شيماء سامي 2021لسنة  65، 2019

، 2019لسنة  551، 2020لسنة  575، 2020لسنة  580، 2017لسنة  630، 2018لسنة  640

ياسر عنتر عبد اللطيف والتي قررت المحكمة استبدال حبسه  ومن بين المتهمين 2020، لسنة  535

الصحفي حسين كريم والتي قررت  ومن بين المتهمين 2021لسنة  26،  االحتياطي بتدبير احترازي

أيمن عاطف  من بين المتهمينو 2019لسنة  1956، يوما آخرين  45المحكمة استمرار حبسه لمدة 

، 2017لسنة  2020،316لسنة  335، 2020لسنة  811،  وأكرم مصطفي وأحمد توفيق وكرم محمد

لسنة  1413، 2017لسنة  148، 2018لسنة  1551، 2019لسنة  1618، 2019لسنة  1766

، 2020لسنة  1018، 2020لسنة  1022، 2020لسنة  1107، 2019لسنة  1358، 2019

لسنة  1107، 2020لسنة  1058، 2020لسنة  1057، 2020لسنة  1054، 2020نة لس 1053

ومن ، 2018لسنة  1365، 2020لسنة  1300، 2020لسنة  1196، 2020لسنة  1116، 2020

محمود محمد عبد الفتاح و  ومن بين المتهمين 2019لسنة  1475،  عبد الرحمن عوض  بين المتهمين

 2018لسنة  1552  يوما آخرين 45لمحكمة استمرار حبسهما لمدة هيثم عبد المنعم والتي قررت ا

 :إخالء السبيل -3
 2021يوليو  11

في عدد من قضايا نيابة أمن متهم  39 أخلت الدائرة الثالثة إرهاب في محكمة جنايات القاهرة سبيل عدد .1

 .دولة عليا بتدبير احترازي

 2021يوليو  12

في عدد من قضايا نيابة أمن متهم  25 محكمة جنايات القاهرة سبيل عددأخلت الدائرة الثالثة إرهاب في  .1

 .دولة عليا بتدبير احترازي

 2021يوليو  13

لسنة  1116في القضية رقم متهمين  2 أخلت الدائرة الثالثة إرهاب في محكمة جنايات القاهرة سبيل عدد .1

 .أمن دولة عليا بتدبير احترازي 2020

 1196في القضية رقم متهمين   9 اب في محكمة جنايات القاهرة سبيل عددأخلت الدائرة الثالثة إره .2

 .أمن دولة عليا بتدبير احترازي 2020لسنة 

لسنة  535في القضية رقم  متهمين 8 أخلت الدائرة الثالثة إرهاب في محكمة جنايات القاهرة سبيل عدد .3

 .أمن دولة عليا بتدبير احترازي 2020

لسنة  1475في القضية رقم  متهمين 4إرهاب في محكمة جنايات القاهرة سبيل عدد أخلت الدائرة الثالثة  .4

 .أمن دولة عليا بتدبير احترازي 2019

لسنة  1956في القضية رقم  متهم 27أخلت الدائرة الثالثة إرهاب في محكمة جنايات القاهرة سبيل عدد  .5

 .أمن دولة عليا بتدبير احترازي 2019

لسنة  960في القضية رقم  متهمين 3رهاب في محكمة جنايات القاهرة سبيل عدد أخلت الدائرة الثالثة إ .6

 .أمن دولة عليا بتدبير احترازي 2020

لسنة  65في القضية رقم  متهمين 2 أخلت الدائرة الثالثة إرهاب في محكمة جنايات القاهرة سبيل عدد .7

 أمن دولة عليا بتدبير احترازي 2021

لسنة  955متهمين في القضية  5في محكمة جنايات القاهرة سبيل عدد  أخلت الدائرة الثالثة إرهاب .8

 .حصر تحقيق  بتدبير احترازي 2020



 

 

 

 :إطالق سراح - 4
 2021يوليو  12

ساعة في مطار  17عقب احتجازها لمدة  الباحثة والمؤرخة عالية مسلمأطلقت السلطات األمنية سراح  .1

 . زوجها وأطفالها من برلينالقاهرة والتحقيق معها أثناء عودتها بصحبة 

 2021يوليو  14

تنفيذا لقرار محكمة  -عقب احتجازه لمدة عشرة أيام-ة الصحفي أحمد خليف أطلق قسم شرطة الفيوم سراح .1

 65باستبدال الحبس االحتياطي بتدبير احترازي في القضية  2021يوليو  4جنايات القاهرة الصادر في 

 .حصر أمن دولة 2021لسنة 

 :كماتالمحا - 5
  2021يوليو  8

طفال  40مواطن بينهم نحو  103 عددأجلت الدائرة الخامسة ارهاب في محكمة جنايات القاهرة محاكمة  .1

 .في القضية المعروفة إعالميا بقضية الجوكر 

 2021يوليو  10

القضية المعروفة إعالميا بقضية  متهمين في 5أجلت محكمة جنايات بورسعيد إعادة إجراءات محاكمة  .1

 .أحداث قسم شرطة العرب

 2021يوليو  11

في القضية المعروفة  متهمين 3أجلت الدائرة األولى إرهاب في محكمة جنايات القاهرة إعادة إجراءات  .1

 .إعالميا بقضية أحداث مجلس الوزراء

 2021يوليو  12

في القضية د متهم واح أجلت الدائرة الخامسة إرهاب في محكمة جنايات القاهرة إعادة إجراءات محاكمة .1

 .المعروفة إعالميا بقضية أحداث بوالق الدكرور

في اتهامهم باحتجاز وتعذيب  متهما 22أجلت الدائرة األولى إرهاب في محكمة جنايات القاهرة محاكمة  .2

 .مواطن قتل آخر لظنهم تعاونهم مع القوات األمنية

المعروفة إعالميا بقضية تصوير قاعدة في القضية  متهما 271 أجلت محكمة الجنايات العسكرية محاكمة .3

 بلبيس الجوية

 2021يوليو  13

في القضية المعروفة إعالميا  متهما 11أجلت الدائرة األولى إرهاب في محكمة جنايات القاهرة محاكمة  .1

 .بقضية التخابر مع تنظيم داعش االرهابي

فة إعالميا بقضية أحداث عنف في القضية المعرومتهما  18حجزت محكمة جنايات المنيا إعادة محاكمة  .2

 .مطاي

 :األحكام - 6
 2021يوليو  11

المرشد العام لجماعة اإلخوان المسلمين محمد أيدت محكمة النقض المصرية حكم المؤبد الصادر ضد  .1

من قيادات الجماعة في القضية المعروفة  آخرين 7من قيادات الجماعة وببراءة صبحي صالح و  9بديع و

 .حام السجون المصريةإعالميا بقضية اقت



 

 7بالسجن المشدد لمدة  متهم واحدقضت الدائرة الخامسة إرهاب في محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة  .2

 .سنوات في القضية المعروفة إعالميا بقضية اقتحام قسم شرطة مدينة نصر

 2021يوليو  13

القضية المعروفة إعالميا  إلى مفتي الجمهورية في متهمين 6 قضت محكمة جنايات المنيا بإحالة أوراق .1

 .بقضية أحداث عنف المنيا وحددت جلسة اليوم الثالث من دور شهر سبتمبر للنطق بالحكم

الى مفتي الجمهورية في القضية المعروفة إعالميا  متهمين 3قضت محكمة جنايات المنيا بإحالة أوراق  .2

 .شهر أغسطس للنطق بالحكم بقضية اقتحام مركز شرطة سمالوط وحددت جلسة اليوم الثالث من دور

سنوات  5بالسجن المشدد  متهمين 5بالسجن المؤبد ومعاقبة  متهم 37 قضت محكمة جنايات المنيا بمعاقبة .3

 .في القضية المعروفة إعالميا بقضية أحداث عنف دلجا

 2021يوليو  14

ياد العليمي متهم من بينهم المحامي الحقوقي ز 13 أيدت محكمة النقض قرار اإلدراج الصادر بحق .1

علي  2021لسنة  1سنوات في الطعن رقم  5على قوائم الكيانات اإلرهابية لمدة  والناشط رامي شعث

 .حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا  2020لسنة  571خلفية اتهامهما وآخرين في القضية رقم 

 

 :قضاء إداري ودستوري ونقض - 7 .2

 2021يوليو  10

حجز  الدعوى المطالبة بإلغاء القرار اإلداري الصادر من وزارة   قررت محكمة القضاء اإلدارى .1

الشباب والرياضة بقبول تبرعات تركي آل الشيخ لمجلس إدارة النادي األهلي بأثر سابق بالمخالفة 

 . أغسطس المقبل ٢٩للقانون للحكم بجلسة  

 2021يوليو 11

التجديد النصفي لنقابة الصحفيين لهيئة قررت محكمة القضاء اإلداري  إحالة دعوى بطالن انتخابات   .1

 . مفوضي الدولة إلعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوع الدعوى 

قررت المحكمة االقتصادية باإلسماعيلية، شطب دعوى الحجز والتعويض من جانب هيئة قناة السويس،  .2

ة السويس ودفاع مالك السفينة بناء على الطلب المقدم من دفاع هيئة قنا، "ايفر جيفن"ضد السفينة البنمية 

 .عقب التصالح بين هيئة قناة السويس والشركة المالكة للسفينة" ايفر جفين"

سبتمبر المقبل للحكم في الدعوى المقامة من المحامي  عماد  ٢٦حددت محكمة القضاء اإلداري جلسة  .3

قضية  مستشفى  الصادر بحظر النشر في 2018لسنة  36مبارك، التي تطالب بإلغاء القرار رقم 

 .لعالج سرطان األطفال لحين انتهاء التحقيقات بشأن وقائع المخالفات المالية واإلدارية فيها 57357

 2021يوليو  12

لنظر الطعن ، يوليو الجاري 24حددت دائرة فحص الطعون األولى، بالمحكمة اإلدارية العليا، جلسة  .1

بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء اإلداري والذي يطالب ، المقام من المحامي محمد حامد سالم

بعدم قبول دعواه إللزام رئيس الجمهورية بإنشاء لجنة الوقاية من الفساد وتحديد اختصاصاتها تنفيذاً 

 .لقانون تضارب المصالح، والقضاء مجدداً بقبول الدعوى شكالً وتنفيذ ما جاء بها من طلبات

 :التشريعات والقرارات - 8

 2021 يوليو 12

، 2021لسنة  290وافق مجلس النواب في جلسته العامة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم  .1



 

فى جميع أنحاء البالد  2021لسنة  174المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم  مد حالة الطوارئ بشأن

الموافق الرابع والعشرين لمدة ثالثة أشهر أخرى تبدأ اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم السبت 

 . من يوليو

أعضاء من مجلس  10وافق مجلس النواب بشكل نهائي، على مشروع قانون مقدم من النائب علي بدر و .2

ي، الذي الفصل بغير الطريق التأديب بشأن 1973لسنة  10بتعديل بعض أحكام القانون رقم ، النواب

ون توقيع جزاء إداري لمجرد االشتباه في انتمائهم يستهدف فصل الموظفين من الجهاز اإلداري للدولة  د

حيث سبق للمجلس الموافقة على ، من الوطني الجهاز اإلداري للدولة أللجماعات إرهابية أو مساسهم با

 .مشروع القانون في مجموعه وإحالته إلى مجلس الدولة

للمحاكمة؛ ية حسام بهجت الحقوقي ومؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصقررت النيابة العامة إحالة  .3

وذلك فى اتهامه بإهانة الهيئة الوطنية لالنتخابات بتدوينة عبر حسابه بموقع التواصل االجتماعي تويتر 

 .العام الماضي

مسئوالا  11قررت النيابة اإلدارية ٕاحالة نأيب رٔييس مركز ومدينة كفر صقر التابع لمحافظة الشرقية و .4

مخالفات ماليه وٕادارية جسيمة ترتب عليها اإلضرار  ة العاجلة بعد ثبوت ٕارتكابهمآخرين للمحاكمة التأديبي

 .بأموال الجهة التي يعملون بها

 :البيانات القضائية - 9
 2021يوليو  10

لنظر ندبهن للعمل بالنيابة العامة اعتبارا ( بقاضيات ) كيل لجنة وذلك لعقد لقاءات أمر النائب العام بتش .1

 .من أكتوبر القادم 

 

 :تعليق الشبكة العربية 
أوضح قيام الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بمنطقة سجون طره بتجديد حبس ما يناهز  .1

زمة القائمة بشأن التوسع ألخالل ثالثة أيام فقط عمق امعظمهم من سجناء الرأي   متهما 2100عدد 

قصي المنصوص عليه ألالشديد في قرارات الحبس االحتياطي واستمرار حبس البعض لمدد تجاوز الحد ا

وبات توقف النائب العام والسلطات القضائية عن مواجهة تلك اإلشكالية بمثابة تخلي عن واجبهم ، قانونا

عدد وإقامة العدل  وتكفي االشارة فقط الى قيام ذات الدائرة بتجديد حبس الدستوري بتطبيق القانون 

 .فقط يوما الفائتة  33االف متهم تقريبا خالل الـ  5000

من الوطني أللمدة عشرة أيام بسبب تأخر موافقة ضابط  ا الصحفي أحمد خليفةجاء تعطل إطالق سراح  .2

حكام والقرارات القضائية من ألوب احترام وتنفيذ االمختص ليؤكد غياب تطبيق القانون بما يمليه من وج

 .من الوطني ألقبل جهاز ا

لمفتي الجمهورية تمهيدا إلصدار  متهمين 9عدد  بإصدار محكمة جنايات المنيا قراراها باحالة أوراق  .3

أخرين باتت مصر تنافس   متهما 12حكم بإعدام  حكم بإعدامهم بعد اسبوع واحد من تأييد محكمة النقض

ول عالميا في تطبيق عقوبة اإلعدام  حيث كانت مصر قد جاءت الثالثة بين دول ألاحتالل المركز اعلى 

العالم خالل العام الماضي وتأتي أحكام االعدام المتتالية رغم المناشدات الدولية للحكومة والسلطات 

 .المصرية المطالبة بإلغاء عقوبة اإلعدام أو وقفها دون أي استجابة 

لمدة ثالثة أشهر  بتمديد العمل بحالة الطوارئ ة مجلس النواب على قرار رئيس الجمهوريةوجاءت موافق .4

خص منها ألجديدة ليؤكد استمرار العمل بالقوانين االستثنائية والعصف بمعظم حقوق االنسان وعلي ا

 .حريات الرأي والتعبير 

https://kadyonline.com/?tag=%d9%85%d8%ae%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%a7%d8%aa


 

ستثنائية ألعلي القوانين ا وفي سياق تبني مجلس النواب لسياسة تشريعية تضمن إصدار أو الموافقة .5

المجافية لحقوق اإلنسان والمناقضة للمواثيق والمعاهدات الدولية سواء كانت مقدمة من الحكومة أو أحد 

وافق المجلس بشكل نهائي على إصدار قانون استثنائي جديد يبيح فصل العاملين في الجهاز ، أعضائه 

هو ما يعني إباحة فصل العاملين لمجرد  توافر الشبهة و، اإلداري للدولة بغير الفصل بالطريق التأديبي 

من القومي ولم يستمع أعضاء المجلس حين ألي جماعة ارهابية أو المساس بمقتضيات األفي االنتماء 

موافقتهم األصوات  التي نادت بعوار هذا التشريع ومخافته للدستور والقانون وما يمثله من عودة لحالة 

 .عقول المواطنين محاكم التفتيش في ضمائر و

في تأكيد لراي الشبكة العربية من أن العدالة في مصر تكيل بمكيالين ، تمت احالة الحقوقي حسام      .6

بهجت للمحاكمة في سبتمبر القادم عقب بالغ ضده ، في حين تعاني بالغات أخرى لدي النائب العام من 

السلطة ، مثل بالغ اسرة احمد سيف التي التجميد والتجاهل ، النها ضد ضباط او مسئولين مقربين من 

 !.لكن لم يلقى حظه من االهتمام، وقدموا بالغ 2020تعرضت للضرب واالعتداء في يونيو 

سبوع برفضها للطعن الذي أقيم طعنا على حكم ألوأنهت محكمة النقض المصرية أخبار العدالة لهذا ا .7

ي السابق زياد العليمي والناشط رامي شعث المحامي الحقوقي والبرلمانمحكمة الجنايات بتأيد إدراج 

وراق ومددت أجل إصدار ألليتأكد نهج التنكيل الطاعنين بعدما رفضت المحكمة اطالع محاميهم على ا

وقد صدر هذا الحكم في ظل استمرار  2021يوليو  14مارس الماضي وحتى جلسة اليوم  10الحكم منذ 

" زت العامين علي ذمة القضية المعروفة إعالميا بقضية حبس زياد العليمي ورفاقه احتياطيا لمدة تجاو

 " .مل ألا

 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

نشرة أسبوعية تضم رصد ألهم التحقيقات والمحاكمات واإلجراءات المتعلقة بالعدالة واحترام سيادة القانون خالل 

وهي تعتمد على عمل فريق برنامج العدالة الجنائية و الرصد االعالمي ، ” من الخميس لالربعاء“األسبوع 

 .كما تختتم النشرة برأي وتعليق الشبكة العربية، والجريدة الرسمية 


