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الجنايات تقضى بحبس حنين حسام 3 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه، وجنح مستأنف 
العجوزة تقضي ببراءة أحمد لطفي

محاكم الجنايات
 

حنين  بمعقابة  إبريل،   18 جلسة  في  القاهرة(،  جنوب   15 )الدائرة  القاهرة  جنايات  محكمة  قضت 
حسام بالسجن 3 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه، في الدعوى رقم 4917 لسنة 2020 جنايات الساحل، 
ا بقضية االتجار بالبشر، كما  والمقيدة برقم 2106 لسنة 2020 كلي شمال القاهرة، والمعروفة إعالمّيً

ألزمتها المحكمة أيًضا بالمصاريف الجنائية.

في 21 يونيو 2021، أصدرت محكمة الجنايات حكًما غيابّيًا ضد حسام بالسجن 10 سنوات وتغريمها 200 
المحكمة  ووافقت  لألطفال،  التجاري  واالستغالل  بالبشر  باالتجار  اتهامها  خلفية  على  جنيه،  ألف 
ت عليه المادة  ا، وفًقا لما نصَّ على إعادة إجراءات محاكمة حسام نظًرا إلى أن الحكم كان غيابّيً
إعادة  طلب  صالحية  غيابّيًا  عليهم  للمحكوم  تتيح  التي  الجنائية  اإلجراءات  قانون  من   )395(

المحاكمة قبل سقوط العقوبة بمضي المدة.

محاكم مجلس الدولة

الدعوى  تأجيل نظر  إبريل،  السادسة تعليم(، في جلسة 17  )الدائرة  اإلداري  القضاء  قررت محكمة 
رقم 5057 لسنة 76، المقامة من مؤسسة حرية الفكر والتعبير في 25 أكتوبر الماضي، نيابًة عن 
أحمد دومة، ضد كلٍّ من وزير التعليم العالي ووزير الداخلية بصفتيهما باإلضافة إلى معهد البحوث 
ا، إلى  والدراسات العربية، طعًنا على القرار السلبي باالمتناع عن السماح له باستكمال دراسته رقمّيً

جلسة 8 مايو المقبل؛ لرد الجهة اإلدارية المطعون ضدها.

وُأقيم الطعن بعد إرسال دومة - المحكوم عليه بالسجن المشدد لمدة 15 عاًما ويقضى مدته 
العلوم  بدبلومة  الرقمية  المحاضرات  لحضور  محاميه  طريق  عن  كتابّيًا  إقراًرا   -  2015 عام  منذ 
للمحاضرات  حضوٍر  نسبَة  المعهد  الشتراط  العربية؛  والدراسات  البحوث  بمعهد  السياسية 
واالمتحانات، وكذلك اشترط المعهد حصوله على موافقة كتابية من قطاع مصلحة السجون، إال 

أن األخيرة امتنعت عن الموافقة دون إبداء أسباب.

المحاكم الجزئية

قضت محكمة جنح مستأنف العجوزة "إرهاب"، في جلسة 20 إبريل، ببراءة أحمد لطفى علي محمد، 
فى المعارضة االستئنافية على الحكم الغيابى الصادر ضده عن محكمة جنح العجوزة، بالحبس 
١٠٠ ألف جنيه، في الجنحة رقم 11095 لسنة 2016 جنح العجوزة، والمعروفة  خمسة سنوات وغرامة 

باسم "قضية األرض"، والتي واجه فيها لطفي اتهامات بالتظاهر.


