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تجديد حبس اإلعالمية هالة فهمي، والناشط شريف الروبي، والفنان التشكيلي أمير 
عبد الغني

محاكم الجنايات

حبس  أكتوبر،   01 جلسة  في  إرهاب(،  جنايات  الثانية  )الدائرة  الجنايات  محكمة  جددت 
اإلعالمية السابقة هالة فهمي، لمدة 54 يوًما، على ذمة القضية رقم 144 لسنة 2202 
إبريل.  في  عليها  القبض  منذ  فهمي  فيها  المتهمة  دولة(.  أمن   )حصر 

القبض على فهمي بعد نشرها  ُألقي  والتعبير،  الفكر  وفًقا لمحامي مؤسسة حرية 
إلى  باإلضافة  النهضة،  سد  وأزمة  المصري،  االقتصاد  حول  مصورة  مقاطع  عدة 
نيابة أمن الدولة العليا  االستثمارات االماراتية في مصر، وبعد القبض عليها، واجهتها 
بالمقاطع المذكورة، كما واجهتها بردود رسمية منشورة من البنك المركزي المصري 
ومركز معلومات مجلس الوزراء تنفي بعض المعلومات الواردة في منشورات فهمي.

محامي،  حضور  دون  مرة  ألول  العليا  الدولة  أمن  نيابة  أمام  ُعِرضت  فهمي  أن  ُيذكر 
ارتكاب  إرهابية، والتحريض على  إلى جماعة  باالنضمام  اتهامات  النيابة  إليها  ووجهت 

جريمة، ونشر أخبار كاذبة بالداخل والخارج.

عملت  المصري،  بالتلفزيون  عام  مدير  برامج  بدرجة  مقدمي  كبير  هي  فهمي  هالة 
مسيرتها  خالل  برامج  عدة  وقدمت  المصري،  التلفزيون  قنوات  من  عدد  في  مذيعة 

المهنية منها قلوب بتحبك، ودنيا األطفال، وجميلة يا بلدي، والضمير. 



نيابة أمن الدولة العليا 

جلسات 11 أكتوبر: 
جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس الفنان التشكيلي، أمير عبد الغني، لمدة 51 يوًما، 

على ذمة القضية رقم 5361 لسنة 2202 حصر أمن دولة عليا.

اقتادت قوات األمن عبد الغني إلى مكان غير معلوم بعد إلقاء القبض عليه، وتعرض 
الجهات  مع  التواصل  ومحاميه  أسرته  خاللها  حاول  أيام،  لتسعة  قسري  الختفاء 
المعنية لمعرفة مكان احتجازه وأسبابه، باءت تلك المحاوالت بالفشل حتى ظهر أمام 
نيابة أمن الدولة العليا، التي وجهت له اتهامات باالنضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه 
بأغراضها، نشر أخبار وبيانات كاذبة من شأنها اإلضرار باألمن والنظام العام، واستخدام 

حساب على شبكة التواصل االجتماعي بغرض نشر األخبار والبيانات الكاذبة.

العام  النائب  إلى  طلب  أكتوبر،   5 بتاريخ  والتعبير،  الفكر  حرية  مؤسسة  قدمت  كما 
سبيله،  إلخالء  العام،  النائب  عرائض   2202 لسنة   17564 رقم  حمل  الصاوي،  حمادة 

وخاطبت أسرته كافة أعضاء لجنة العفو الرئاسي. 
فنية  معارض  عدة  في  وشارك  التشكيليين،  الفنانين  نقابة  عضو  هو  الغني  عبد  أمير 

داخل مصر، ولم يسبق له االنخراط في أي نشاط سياسي. 

كما جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس شريف الروبي، لمدة 51 يوًما، على ذمة رابع 
دولة.  أمن  حصر   2202 لسنة   4361 رقم  القضية  وهي  فيها،  ُيتهم   قضية 

1111 لسنة 0202 حصر أمن دولة عليا، لمدة عام  الروبي محبوًسا على ذمة القضية  كان 
ونصف، إلى أن ُأخلى سبيله في 2 يونيو، ضمن مبادرة العفو الرئاسي، وبعد ما يقارب 
الثالثة أشهر فقط ُألقي القبض عليه مجدًدا، يوم 61 سبتمبر 2202 فجًرا من أمام أحد 
الفنادق في ميدان أحمد حلمي بوسط القاهرة، الجدير بالذكر أن الروبي توقع تعرضه 
لالستيقاف الغير قانوني وحبسه مرة أخرى بحسب تصريحات أدلى بها في مداخلة 

هاتفية على قناة الجزيرة. 

شريف الروبي هو ناشط سياسي وقيادي سابق بحركة 6 إبريل، ويواجه حالًيا اتهامات  
التواصل  مواقع  استخدام  وإساءة  كاذبة،  أخبار  ونشر  إرهابية،  جماعة  إلى  باالنضمام 

االجتماعي. 


