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* تغطــي النشــرة القضايــا التــي تقــدم فيهــا مؤسســة حريــة الفكــر والتعبيــر املســاعدة القانونيــة 
الالزمــة، وفًقــا إلطــار عمــل املؤسســة.

محاكم االستئناف

قضــت محكمــة االســتئناف )الدائــرة 24 مدنــي(، فــي جلســة 17 نوفمبــر، برفــض الطلــب املقــدم مــن دفــاع صانعــة 
ــا  ــة املعروفــة إعالميًّ ــرد املحكمــة، فــي القضي ــا ب ــادة محاكمته ــى جلســات إع ــن حســام فــي أول ــوى حني املحت
بقضيــة االتجــار بالبشــر رقــم 4917 لســنة 2020 جنايــات الســاحل واملقيــدة برقــم 2106 لســنة 2020 كلــي شــمال القاهرة.

وكان دفــاع حســام قــد طلــب رد املحكمــة بإحالــة نظــر القضيــة أمــام دائــرة أخــرى بمحكمــة الجنايــات، حيــث قــد 
ســبق لهــذه الدائــرة بمحكمــة الجنايــات )الدائــرة 15 جنــوب القاهــرة( نظــر القضيــة، وأبــدت رأيهــا بالحكــم الغيابــي 

الصــادر ضــد املتهمــة فــي 21 يونيــو املاضــي بالســجن 10 ســنوات وتغريمهــا 200 ألــف جنيــه.

ومــن املنتظــر أن تعقــد الجلســة القادمــة مــن إعــادة محاكمــة حنيــن حســام فــي 20 ديســمبر القــادم، كمــا كان 
مقــررًا.

وقــد بــرَّأت محكمــة القاهــرة االقتصاديــة )الدائــرة الثالثــة جنــح مســتأنف( حنيــن حســام فــي ينايــر املاضــي، فــي 
ــا. وكانــت النيابــة العامــة قــد أحالــت  اتهامــاٍت بانتهــاك قيــم األســرة املصريــة، فــي وقائــع مماثلــة للمنظــورة حاليًّ
ــاء ســير القضيــة األولــى باملحكمــة االقتصاديــة، واتهمتهــا باســتغالل  حســام إلــى محكمــة جنايــات القاهــرة أثن
لت لهمــا االنضمــام إلــى أحــد التطبيقــات اإللكترونيــة، التــي تجنــي مــن  ــأن حرَّضــت وســهَّ اثنيــن مــن األطفــال ب

ــا نظيــر انضمــام األطفــال، وإنشــاء مقاطــع فيديــو لهــم. خاللهمــا عائــًدا ماديًّ

النيابة العامة

 قــررت نيابــة اســتئناف القاهــرة إخــالء ســبيل رئيــس قســم اإلذاعــة والتليفزيــون بكليــة اإلعــالم بجامعــة القاهــرة 
أيمــن منصــور نــدا، فــي 17 نوفمبــر، علــى ذمــة القضيــة رقــم 23 لســنة 2021 حصــر اســتئناف القاهــرة.

ــا مقــاالت تنتقــد حــال جامعــة القاهــرة وأوجــه القصــور  ــدا صاحــب الـــ49 عاًم ــة ن وتعــود أحــداث القضيــة إلــى كتاب
فيهــا، ومنهــا بعــض املخالفــات املاليــة واإلداريــة املدعومــة باملســتندات والوثائــق، مــا دفــع برئيــس ومستشــاري 

جامعــة القاهــرة إلــى تقديــم بالغــات ضــده إلــى النائــب العــام.

وواجــه نــدا فــي القضيــة املذكــورة اتهامــاٍت بَِســبِّ وقــذف رئيــس جامعــة القاهــرة وبعــض املســؤولين بالجامعــة، 
واســتخدام حســابه الشــخصي علــى موقــع الفيســبوك الرتــكاب الجريمــة.


