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 القسم االول 

 م   2009حصاد عام  
 

النزال الصحافة المصرية تعاني من العديد من االشكاليت على كافة االصعدة اال انه تظل المالحقة القضائية للصحفيين واحدة من أخطر 
 ت التى تؤرق الجماعة الصحفية في مصر . المشكال

االشكاليات التى تعاني منها الصحافة المصرية بشكل خاصة و القضايا وليس حصر من خالل هذا التقرير الى رصد  وتحاول المؤسسة
رصد و تحليل  و قد اشارت المعطيات النهائية لعملية ال –م  2009بحرية الرأي و التعبير في مصر بشكل عام خالل عام  ذات الصلة

 تلك النتائج الى العديد من النقاط التى يجب ان نتناولها في شئ من التفصيل و االيضاح و هي على النحو التالي . 

 

 صحيفة   26دعوة قضائية ضد  121     2009عام    حصاد  

 الثالثة والسبعون قضية من   واحد وأربعون صحيفة مصرية و قد انتهت  26دعوة قضائية تم تحريكها ضد  121  رصد التقرير عدد 
 انتهت بفرض غرامات مالية  وةدع  ستة عشر بالحبس و  دعاوى  سبعةعشر بالبراءة و  ثمانيةمنها 

جريدة الفجر بسبعة أحكام بينما ومن حيث الصحف التى صدرت بشأنها أحكام خالل الفترة التى رصدها التقرير جاء فى المرتبة األولى 
الموجز والجمهورية  صحيفتى فيما جاءت كل من بخمسة أحكام  المرتبة الثانية اليومى  كل من جريدتى روزاليوسف والمصرى حلت 

وجاءت كل من جريدتى   وجاءت جريدة الدستور فى المرتبة الرابعة بثالثة أحكام أربعة أحكامب فى المرتبة الثالثة واألسبوع والمسائية
وجاء فى المرتبة الساد سة كل من جريدتى األحرار والطريق  هما صوت األمة والوفد والشروق فى المرتبة الخامسة بحكمين لكل من

 بحكم واحد لكل منهما. والكرامة واألنباء الدولية واللواء العربى والبديل والوطنى اليوم

جريدتى الموجز وصوت األمة المرتبة  واحد وستون دعوة متداولة بساحات المحاكم المصرية حيث إحتلت بينما ال تزال هناك عدد 
كل من جريدتى الفجر وروزاليوسف فى قضايا فيما جاءت  8ألولى بين الصحف التى لها دعاوى متداولة فى ساحات القضايا بعدد ا

وحلت كل من  قضايا  4بعدد  فى المرتبة الثالثة فيما جاءت كل من جريدتى المصرى اليوم والدستور والوفد قضايا  7المرتبة الثانية بعدد 
والكرامة والميدان  الرابعة بعدد قضيتين لكل منهما وحلت كل من جريدتى الجمهورية واألسبوع واألحرار ريق المرتبة جريدتى المسائية والط

 المرتبة الخامسة بقضية واحدة لكل منهما.والبديل والخميس والتوحيد واليوم السابع والشروق  



 

 

3 

 

 

 

دعاوى صدر بشأنها  عدد الدعاوى  الجريدة م
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دعاوى الزالت 

 متداولة
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 7 5 12 روزا ليوسف 4

 1 4 5 الجمهورية  5

 4 5 9 المصري اليوم 6

 1 4 5 األسبوع 7

 2 4 6 المسائية 8

 4 3 7 الدستور 9

 4 2 6 الوفد 10

 1 1 2 حرار األ 11

 2 1 3 الطريق 12

 1 1 2 الكرامة  13

 - 1 1 األنباء الدولية 14

 - 1 1 اللواء العربي 15

 1 - 1 الميدان 16

 1 1 2 البديل 17

 1 - 1 الخميس 18

 - 1 1 الوطنى اليوم 19

 1 - 1 التوحيد  20

 1 - 1 اليوم السابع 21

 1 2 3 الشروق  22

 1 - 1 برنامج الحقيقة 23
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 1 - 1 وزير اإلعالم  24

عضو  –جمال فهمي  25

مجلس نقابة 

 الصحفيين

  –و رجاء الميرغني 

وكيل نقابة 

 الصحفيين األسبق

 

 

1 

 

 

- 

 

 

1 

 –جمال عبد الرحيم  26

عضو مجلس نقابة 

 الصحفيين

 

1 

 

- 

 

1 

 -منى عبد السالم 27

عضو مجلس نقابة 

الصحفيين 

 باإلسكندرية

 

1 

 

1 

 

- 

 1 - 10 ننقيب الصحفيي 28

خالد الغندور " مذيع  29

 بقناة دريم الفضائية"

1 1 - 

  121 االجمالى

14  

 51جريدة يمثلون 

 

جريدة يمثلون  14

 قضية متداولة61
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دعوى قضائية    )هناك  

أكثر من جريده تشترك  

 في دعوى واحدة(

 عوى تم الحكم فيهاد

 

 أكثر الصحف المصرية مثوال أمام القضاء فجرلا

من   %22في طليعة الصحف المصرية التى تعاني من مالحقة كتابها أمام القضاء المصري حيث رصد التقرير ان  الفجرجريدة جاءت 
لكل منهما  %19فى المرتبة الثانية بنسبة  الموجز وروزاليوسفبينما حلت جريدتى  2009إجمالي الدعاوى التى تم تداولها خالل عام 

وجاءت جريدة المصرى اليوم فى   صوت األمةدها التقرير جاءت جريدة من اجمالي الدعاوى التى رص %16وفى المرتبة الثالثة بنسبة 
 % 11بينما حلت جريدة الدستور المرتبة الخامسة بنسبة  %14المرتبة الرابعة بنسبة 

 عدد الدعاوى  الجريدة م

 14 الفجر 1

 12 الموجز 2

 12 روزاليوسف  3

 10 صوت األمة  4

 5 الجمهورية  5

 9 المصري اليوم 6

 5 األسبوع 7

 6 المسائية 8

 7 الدستور 9

 6 الوفد 10
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 2 األحرار  11

 3 الطريق 12

 2 الكرامة  13

 1 األنباء الدولية 14

 1 اللواء العربي 15

 1 الميدان 16

 2 البديل 17

 1 الخميس 18

 1 الوطنى اليوم 19

 1 التوحيد  20

 1 اليوم السابع 21

 3 ق الشرو 22
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 اعضاءالبرلمان و الحزبيين اكثر الفئات تحريكا للدعاوى ضد الصحفيين.

حيث   2009أعضاء البرلمان الحزبيين أحتلوا الصدارة كأكثر فئات المجتمع تحريكًا للدعاوى ضد الصحفيين بسبب وقائع نشر وذلك عام  
  % 22 ميين فى المرتبة الثانية بنسبةالصحفيين واإلعالجاء من أجمالى عدد الدعاوى التى رصدها التقرير فيما  %22.9 وصلت نسبتهم

وأحتلت  %18.1 بنسبة فى المرتبة الرابعة ظفينوجاء المو  %19.1 المواطنين المرتبة الثالثة بنسبةفى حين إحتلت القضايا المتبادلة بين 
  وأخيرًا جاء كل من النيابة العامة   % 3.8  الدين فى المرتبة السادسة بنسبةوجاء رجال    % 8.6  لعامة المرتبة الخامسة بنسبةافئة الشخصيات  

 .  %2.9فى المرتبة السابعة بنسبة   والهيئات والنقابات

 النسبة المئوية  عدد الدعاوى  صفة المدعى م

 %22.9 24 حزبيين واعضاء برلمان 1

 %18.1 19 موظفين 2

 %19.1 20 مواطنين 3
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 %22 23 صحفيين واعالميين 4

 %8.6 9 شخصيات عامة 5

 %3.8 4 رجال دين 6

 %2.9 3 النيابة العامة 7

 %2.9 3 هيئات ونقابات 8

 121شخص يمثلون  105 االجمالى
 دعوى 

) هناك قضايا يتم رفعها من 
 قبل اكثر من مدعى ( 
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 الصحف الخاصة أكثر الصحف تعرضا للمالحقة القضائية

أكدت المؤشرررات النهائية ألعمال التقرير على أن الصررحف الخاصررة هي أكثر الصررحف المصرررية تعرضررا للمالحقة القضررائية في مجال 
في المركز الثاني  من الصررحف الخاصررة بينما حلت الصررحافة الحزبية  13قضررايا النشررر حيث رصررد التقرير تحريك دعاوى قضررائية ضررد  

 صحف و جاءت الصحافة القومية في المرتبة الثالثة بثالث صحف فقط ال غير . 4بعدد 

 
  تفوقت الصحافة اليومية على الصحافة األسبوعية في المالحقات القضائية

(  قضية  50اءت الصحافة األسبوعية في المرتبة الثانية بعدد )(  قضية بينما ج52حيث احتلت الصحافة اليومية المرتبة األولى بعدد )
 فقط. 
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 م . 2009ياسر بركات أكثر الصحفيين المصريين مالحقة أمام القضاء خالل عام 

حيث مثل امام   2009عام جاء ياسر بركات رئيس تحرير الموجز على قائمة اكثر الصحفيين مثوال امام القضاء المصري خالل 
دعاوى قضائية فيما جاء عشر  بينما حل عادل حمودة رئيس تحرير الفجر في المرتبة الثانية بعدد  قضائية عشر دعوى ثنى القضاء في ا

دعاوى قضائية بينما جاء عبد هللا كمال  7محمد مصطفى بكرى رئيس مجلس ادارة ورئيس تحرير األسبوع فى المرتبة الثالثة بعدد  
دعاوى قضائية وأخيرًا تساوى كل من نصيف قزمان جريدة الفجر ومحمد على   6ئيس تحرير روزاليوسف فى المرتبة الرابعة بعدد ر 

 دعاوى قضائية   5ابراهيم رئيس تحرير جريدة الجمهورية وعصام إسماعيل فهمى جريدة الدستور بعدد 

 

 
 

 شهر 45سالبة للحرية مجموعة إحكامها جنيها و عقوبات  396700

علررررى الرررررغم مررررن تراجررررع نسرررربة األحكررررام السررررالبة للحريررررة أمررررام األحكررررام الصررررادرة بال رامررررات الماليررررة و علررررى الرررررغم مررررن أن هررررذا األمررررر 
يعرررررد مؤشررررررا ايجابيرررررا إال انررررره ال يعبرررررر عرررررن تطرررررور ح يقررررري لضرررررمانة حريرررررة الررررررأي و التعبيرررررر فررررري مصرررررر و قرررررد بل رررررت نسررررربة األحكرررررام 

بينمررررررا  %29.6مررررررن إجمررررررالي األحكررررررام الترررررري رصرررررردها التقريررررررر و جرررررراءت األحكررررررام الصررررررادرة بال رامررررررة بنسرررررربة  %7.4لسررررررالبة للحريررررررة ا
و  2009ينررررراير  1مرررررن إجمرررررالي األحكرررررام التررررري رصررررردها التقريرررررر خرررررالل الفتررررررة مرررررن  %63جررررراءت األحكرررررام الصرررررادرة برررررالبراءة بنسررررربة 

 يونيو من ذات العام . 31حتى 

حرررررا أن األحكرررررام الصرررررادرة بال رامرررررة الماليرررررة هررررري أحكرررررام قاسرررررية و م لظرررررة و قرررررد وصرررررل مجمررررروع ال رامرررررات الماليرررررة إال انررررره مرررررن المال
  ألف جنيها  وهو األمر الذي يمثل عبئا ثقيال على الصحافة المصرية وخطر يهدد حرية التعبير في مصر. 350إلى 
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مرررررن أجمرررررالى األحكرررررام الترررررى  %33.3لبة للحريرررررة بنسررررربة العرررررام األحكرررررام السرررررا نفرررررس بينمرررررا رصرررررد الملتقرررررى فرررررى النصرررررف الثرررررانى مرررررن
مرررررن  %11.1بينمرررررا جررررراءت األحكرررررام الصرررررادرة برررررالبراءة بنسررررربة  %55.5رصررررردها التقريرررررر وجررررراءت األحكرررررام الصرررررادرة بال رامرررررة بنسررررربة 

 من ذات العام .ديسمبر  31و حتى  2009 أغسطس 1إجمالي األحكام التي رصدها التقرير خالل الفترة من 

 

 أكثر الصحف المصرية تكبدت غرامات مالية  صوت األمةالموجز و 

ألف جنيها تالها جريدة  80في مقدمة الصحف المصرية التي صدر ضدها أحكاما بتعويضات أو غرامات مالية بمبلغ  الموجزجاءت 
بينما جنيه  ألف  50هورية بمبلغ جنيها غرامة مالية و جاء في المرتبة الثالثة جريدة الجم ألف 70في المرتبة الثانية بمبلغ صوت األمة 

 ألف جنيه  15لمرتبة الرابعة بنسبة حلت جريدة الدستور ا
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 القسم االول  
 القضائية للصحفيين بسبب كتاباتهم  المالحقات

 

 مارس 31ر و حتى يناي 1اوال األحكام قضائية الصادرة ضد الصحف المصرية في الفترة من 

 جنيها 40000صحف  4اختراق حظر النشرفي قضية مقتل سوزان تميم يغرم  -1

المعروفة بقضية  2008لسنة  17532حكمها في القضية رقم  26/2/2009أصدرت محكمة جنح السيدة زينب اليوم الخميس 
مصري اليوم والوفد بغرامة عشرة آالف جنيهًا اختراق حظر النشر في قضية مقتل سوزان تمتم والمتهم فيها خمسه صحفيين بجرائد ال

 لكل صحفي . 

وكانت محكمة جنايات القاهره أحالت إلي النيابه العامه كل من مجدي الجالد رئيس تحرير جريدة المصري اليوم وعباس الطرابيلي رئيس 
وم وإبراهيم قراعة صحفي بالوفد وذلك  تحرير جريدة الوفد ويسري البدري صحفي بالمصري اليوم وفاروق الدسوقي صحفي بالمصري الي

لتجاوزهم قرار النائب العام حظر النشر في قضية قتل سوزان تميم وقيامهم بنشر تفاصيل كاملة عن أحدى جلسات المحاكمة حيث قررت 
 النيابة العامه أحالة القضية إلي محكمة جنح السيدة زينب التي أصدرت حكمها السابق . 

 تقاضي االحرار  التأمين الصحي بالغربية -2

والمرفوعة من قبل الهيئة  2008لسنة  27375في ) جنحة بالغ كاذب ( رقم  2/2009/ 28أصدرت محكمة جنح حدائق ال بة بتاريخ 
إدارة جريدة اآلحرار , عصام كامل مدير التحرير , وعالء شبل صالح قبضايا رئيس مجلس العامه للتأمين الصحي ضد كال من 

جنيه على سبيل التعويض  5001جنيه لكل منهما وسداد مبلغ  100 غيابيًا بالحبس لمدة شهر وكفالة الصحفي بالجريدة حكماً 
الصادر بتاريخ  6171حيث نشرت الجريدة في عددها رقم  2008وتعود وقائع القضيه إلي العشرين من شهر نوفمبر  المؤقت

ر التأمين الصحي بال ربية , يتهم فيه والد الطفل محمود حمادة خبر بعنوان " بالغ للنائب العام ضد وزير الصحه ومدي 20/11/2008
سنوات " المسئولين في التأمين الصحي بال ربية باإلهمال الطبي وإصابة طفله الوحيد باإلعاقة الذهنية وفقدان الحواس , وهو ما  4" 

 ن المذكورين بوقائع الجلسات .  دعى الهيئة بتقديم جنحة مباشرة ضد المذكورين بالبالغ الكاذب حيث لم يحضر أحد م

هذا باإلضافه إلي تقديم الهيئة شكوى لرئيس المجلس االعلي للصحافه عما نشر بالجريدة التخاذ االجراءات نحو تصحيح وتكذيب الخبر 
 بشأن تنظيم الصحافة .   1996لسنة   96ومساءلة الجريدة طبقًا للقانون 
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 االربعة . الف جنيها غرامة في قصية رؤساء التحرير  08 -3

 أصدرت محكمة جنح مستأنف العجوزه حكمًا يقضى بت ريم كل من  2009يناير  31في 

) وائل اإلبراشى _ رئيس تحرير جريدة صوت األمه السابق ( و ) إبراهيم عيسى_ رئيس تحرير جريدة الدستور( و ) عادل  
ألف جنيه والزامهم  20ريدة الكرامه سابقًا ( مبلغ حموده_ رئيس تحرير جريدة الفجر ( و ) عبد الحليم قنديل_ رئيس تحرير ج

بالمصاريف الجنائيه ومصروفات الدعوى المدنيه األصليه وذلك في دعوى سب وقذف رموز الحزب الوطني والتي أقامها كل من  
ساء التحرير , حيث أنهم المدعيان رؤ ) إبراهيم ربيع ( و ) حسام الدين محمود ( المحاميان وهما من أعضاء الحزب الوطنى 

األربعه بسب وقذف رموز الحزب الوطنى ونشر اخبار كاذبه عن الحزب من شأنها تكدير السلم واألمن وإثارة الفزع بين الناس والحاق 
تحت  18/9/2006( بتاريخ  302الضرر بالمصلحه العامه ومن تلك األخبار ما تم نشره بجريدة " صوت األمه " في العدد رقم )  

 الوطني لنخريب مصر وذبح المصريين وعنوانا آخر ) المسرحيه محاكمة حزب الكوارث والفساد والتعذيب ( .    عنوان ) الحزب

بعنوان ) مبارك لن ي ير ثم أنه لن يت ير ( والذي  2005وأيضًا ما تم نشره بجريدة الدستور في العدد الصادر في شهر ديسمبر 
 2007/ 20/7من مقاعد البرلمان , وما نشر بجريدة الكرامه في  %32ن ذكر أن الحزب الوطنى فشل في الحصول على أكثر م

تحت عنوان ) جمال مبارك هو الرئيس الفعلي لمصر ( كانت محكمه أول درجه قد أصدرت حكمًا قضي بمعاقبة رؤساء التحرير 
مهم متضامنين بآداء تعويض مدنى آالف جنيه لكل منهم والزا  10ألف جنيه وكفالة    20األربعه بالحبس لمدة سنه مع الش ل وغرامه  

مؤقت وهو الحكم الذي أل ته محكمه االستئناف , وقرر رؤساء التحرير األربعه الطعن بالنقض على هذا الحكم للتمكن من الحصول  
 على مبدأ من النقص بال اء الحبس واقرار مبدأ عدم قبول دعاوى الحسبه السياسيه  

 ا في الدعوى المقامة من الصحفي بكري الف جنيه 40جنايات الجيزة تغرم بركات  -4

العمرانيه المقامه من السيد/    2008لسنه    10051في القضيه رقم    2009فبراير    10قضت محكمه جنايات الجيزه بتاريخ  
مصطفي بكري عضو مجلس الشعب ورئيس تحرير جريدة األسبوع ضد االستاذ/ ياسر بركات رئيس مجلس إدارة ورئيس  

ما قام المدعى عليه بنشره في جريدة الموجز   ألف  40بتغريم المدعى عليه ) ياسر بركات ( بدفع مبلغ    تحرير جريدة الموجز ,
تضمنت بعض العبارات التي اعتبرها  2008يناير  22االصدار الثاني للسنه الخامسه بتاريخ  –بالعدد الخامس والتسعين 

روات زوجة مصطفي بكري تمتلك مبني ضخمًا بمدينه أكتوبر قيمته الدعى سبًا وقذفًا في حقه ومنها ) بالصور والمستندات ... ث
 عشرة ماليين جنيه ( وعنوان آخر ) مؤامرى رجال العادلى لوقف حملة الموجز ضد المناضل الكبير ( .  

 محكمة الرحمانية تقضي بحبس صحفي الفجر كمال مراد  -5

في القضيه    رر جريدة الفجر ) كمال مراد( لمدة سته أشهر بحبس محقضت محكمه الرحمانيه الجزئيه التابعه لمحافظة البحيرة  
بتهمه التعدى بالسب واالهانه على ضابط شرطه بمركز الرحمانيه وهو الحكم الذي تم استئنافه وحدد له جلسه يوم   3575رقم 

   2009مارس  29الثالثاء 

 الف جنيها  50شمال القاهرة تغرم الجمهورية  -6
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األستاذ/ محمد على إبراهيم رئيس تحرير جريدة الجمهورية  رة بتغريم المدعى عليهماقضت محكمه تعويضات شمال القاه
السيد المستشار/   ألف جنيه متضامنين تعويضًا لما أصاب المدعى  50مبلغ    والسيد / رئيس مجلس إدارة جريدة الجمهورية
 يام رئيس ل 2007لسنة  2888 في الدعوى رقم من أضرار ماديه وأدبيه محمود أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض

رة محكمة استئناف القاه, وهو الحكم الذي تم استئنافه أمام تحرير جريدة الجمهوريه بنشر مقالين تضمنا وقائع غير صحيحة
 . بتأييد حكم محكمه أول درجه 6/1/2009التي اصدرت حكمها بتاريخ 

, تعود وقائع الدعوى إلي نشر 30/10/2007بتاريخ  فى الدعوى كانت محكمة تعويضات شمال القاهره االبتدائيه قد بدأت بالنظر 
أنه حضر المؤتمر الذي أقيم بالدوحه   6/2007/ 1مقالين لرئيس تحرير جريدة الجمهوريه نسب إلي المدعى في المقال األول في 

لمقال المؤتمر المشبوه وأتهم كل بدولة قطر تحت عنوان ) مؤتمر الديمقراطيه واإلصالح السياسي بالعالم العربي والذي أطلق عليه ا 
وذلك على خالف الح يقه حيث أن المدعى لم يحضر هذا المؤتمر وكان يمارس مهامه عمله داخل   المشاركين فيه بأنهم عمالء ( 

وتضمن اآلتي ) تفاصيل خطه اإلخوان الختراق القضاء واالطاحه بوزير  2007/ 30/8مصر , والمقال الثاني الذي نشر بتاريخ 
الخضيرى والعوا ومكى وال رياني والبسطاويسى   –الفئه انطلقت من نادى القضاه واكتملت في عشاء زمرده بالساحل الشمالى    –دل  الع

أركان حرب المؤامره ( .وقد طالب المدعى في دعواه الزام المدعى عليهما متضامنين بدفع مبلغ تعويض قدره خمسة ماليين   –وحافا  
 جنيه .

 راءة احكام صادرة بالب

 ببراءه كل من   2009مارس  17قضت محكمة جنح قصر النيل في جلستها التي انعقدت بتاريخ  -7
ريدة ج) كرم جبر رئيس مجلس إدارة جريدة روزاليوسف ( و ) عبد هللا كمال رئيس تحرير جريدة روزاليوسف ( و ) هند نجيب المحررة بال 

دى كمال إبراهيم ( المدعى بالحق المدنى ضد الجريده بشأن خبر منشور بها السب والقذف ورفض الدعوى المقامه من ) مج ة( من تهم
تحت عنوان ) ربه منزل تتهم موظفا بابتزازها بهدف إقامة عالقه جنسيه معها ( والذي نسب للمدعى , وجاء  2008ديسمبر  18بتاريخ 

باالحرف األولى من أسم المتهم دون التصريح باالسم في  حكم البراءه مستندًا إلي حسن النيه واالعتماد على محضر الشرطه واالكتفاء 
 الخبر .  

قضت محكمه جنح قصر النيل ببراءه كل من ) كرم جبر رئيس مجلس إدارة جريدة   2009مارس  21في جلستها بتاريخ    -8
سب والقذف في الدعوى  اسعد المحرره بالجريده ( من تهمة ال  ةروزاليوسف ( و ) عبد هللا كمال رئيس تحرير الجريده ( و ) منير 

أقامها ) محمد فاروق موسي ( بسبب واقعة نشر بجريدة روزاليوسف اليوميه حمل عنوان ) أولياء  تىوال 2009/ 1272رقم 
سنوات من المدرسه لمخالفات ماليه    3أمور الزمالك القوميه يتظاهرون ( وذلك احتجاجًا على عودة إدارى سبق وأن تم نقل منذ  

 لمحكمه الدعوى لعدم ارتكاب جريمه وصدق ما نشر .وإداريه ورفضت ا 

  

الذى قضى " ببراءة كل  2008لسنة  7848اصدرت محكمة جنح قصر النيل حكمها فى الدعوى رقم  24/2/2009بتاريخ  -9
رئيس تحرير  جريدة روزاليوسف( و) اشرف  –رئيس مجلس ادارة جريدة روزاليوسف ( و)عبدهللا كمال  –من ) كرم جبر 

الصحفى بجريدة روزاليوسف ( من التهم المنسوبة اليهم فى الدعوى التى اقامها احد المواطنين اتهمهم فيها بالسب  –يس ابوالر 
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معرضا للحلويات  17تضمن ان المدعى يمتلك  5/6/2008الصادر بتاريخ  88والقذف فى حقه فى مقال نشر بالعدد رقم 
 و ما أعتبره المدعى سبا وقذفا فى حقه داخل القاهرة باالضافة الى عمارة بشارع شبرا وه

 

الذى قضى " ببراءة كل من   2008لسنة   30094اصدرت محكمة جنح العجوزة حكمها فى الدعوى رقم   2009/ 29/3بتاريخ  -10
رئيس مجلس ادارة   –رئيس تحرير  جريدة الفجر( و )نصيف قزمان  –محررة بجريدة الفجر ( و)عادل حمودة  –) هبة غريب  
رئيس قناة االمارة   –و ) طلعت طه العزب ( من التهم المنسوبة اليهم فى الدعوى التى اقامها ) فضل مؤيد القاسم    جريدة الفجر(

الصادر بتاريخ   175الفضائية ( بدعوى السب والقذف فى حقه من خالل حديث اجرته الجريدة مع المدعى عليه الرابع بالعدد رقم  
 االمارة ورئيسها فضل القاسم بالنصب (  تحت عنوان ) مدرس يتهم قناة 27/10/2008

 

قضت محكمة جنح قصر النيل ببراءة كل من خليل ضاحي خليل ، رئيس مجلس ادارة جريدة اللواء   25/2/2009بتاريخ  -11
مدني كلي   2006لسنة  2439رقم  وذلك فى الدعوى  العربي ، ونقيب الصحفيين مما هو منسوب اليهم ورفض الدعوي المدنية

عن قيام المدعى عليه االول باعتباره صحفيا بنشر خبرا ال اساس له من الصحة اذ يتضمن  مة من احدى المواطنات   المقا  الجيزة
سبا وقذفا لها وعند توجه المحضر المختص باالعالن الي مقر جريدة اللواء العربي تبين ان المتهم االول ال يعمل صحفيا ولكنه 

 .مراسال

 

قصر النيل ببراءة )حسن الرشيدى رئيس مجلس ادارة جريدة المسائية (و )مصطفى قضت محكمة جنح  25/2/2009بتاريخ -12
  2008لسنة  12408وذلك فى الدعوى رقم  المحرر بالجريدة ( مما هو منسوب اليهما ورفض الدعوي المدنية –محمد محمود 

بتاريخ  869نشر بالعدد رقم والتى اقامها مواطن يدعى )سعد محمد ( اتهما فيها بالسب والقذف فى حقة من خالل خبر 
است ل عاطل بالمطرية الظروف الصعبة للمواطنين    –تحت عنوان " كراسات وكشاكيل مجهولة المصدر باألسواق    2008/ 23/9

 .وفكر فى وسيلة للكسب غير المشروع واقام مطبعة النتاج الكراسات والكشاكيل بدون ترخيص "

 

والمرفوعة من قبل كل من  2008لسنة  10747رقم  حكمها فى الدعوى  محكمة جنح االزبكيةاصدرت 26/3/2009 بجلسة  -13
رئيس مجلس ادارة  - " مصطفى عبد اللطيف " و" احمد عبدالقادر" و"محمد فوزى" ) المدعين ( ضد كال من "محمد ابوالحديد 

باعتبار المدعيين تاركين  ىقضوالذى  رئيس تحرير جريدة الجمهورية ") المتهمان (–جريدة الجمهورية" و"محمد على ابراهيم 
نشرت جريدةالجمهورية بالصفحة   2007/ 30/10وتعود وقائع الدعوي حسبما جاءت بصحيفة االدعاء انه بتاريخ  , للدعويين

لبين تم ضبطهم بتهمة خطف انثى " وتضمن المقال عبارات اعتبرها المدعي سبا وقذفا في حقه  ا( خبرا جاء فيه" ان الط15رقم )
 .الذي قام من اجله المدعي برفع دعواه مطالبا بتوقيع أقصي العقوبة المقررة بموجب قانون العقوبات . ، وهو األمر 
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والمرفوعة من قبل" احمد  2008لسنة  6989رقم حكمها فى الدعوى محكمة جنح االزبكية اصدرت 26/3/2009 سةبجل  -14
يم رئيس تحرير جريدة الجمهورية " و"سمير رجب ") محمد حمد العجمى" ) المدعي ( ضد "محمد ابوالحديد" و"محمد على ابراه 

قضت المحكمة بعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية والزام رافعها بالمصاريف ومبلغ خمسون جنيهًا مقابل  يثحالمتهمين ( 
االسبوعى   بالعدد 23/8/2008وتعود وقائع الدعوي حسبما جاءت بصحيفة االدعاء المباشر انه بتاريخ , المحاماة أتعاب 

حيث تضمن المقال عبارات اعتبرها المدعي سبًا وقذفا في حقه تحت عنوان "شركات الحاق العمالة بالخارج تبيع الوهم   374رقم
صاحب شركتين اللحاق العمالة بالخارج بمنطقة مصر الجديدة يقوم بالنصب على راغبى العمل بالخارج مما دعاه الي قيامه   –

 .  ( .303– 302- 188البًا بتوقيع اقصي العقوبة المقررة بنص المواد برفع الدعوي الماثلة مط

 

والمرفوعة من قبل ) احد    2008لسنة  17048رقمحكمها فى الدعوى محكمة جنح االزبكية اصدرت 26/3/2009 بجلسة -15
 ىقضوالذى ريدة" المحررة بالج –المواطنين( ضد كال من "محمد على ابراهيم رئيس تحرير جريدة الجمهورية " و"نسرين صادق 

، حيث تعود وقائع    بعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية والزام رافعها بالمصاريف ومبلغ خمسون جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة
الدعوي حسبما جاءت بصحيفة الدعوي المودعة بقلم كتاب المحكمة والتي طلبت في ختامها الحكم بتوقيع أقصي عقوبة عليهم  

بالصفحة رقم  2008/ 13/3( من قانون العقوبات . حيث تعود وقائع الدعوي انه بتاريخ    302,303,307لمواد )وذلك بمقتضي ا
تحت عنوان كبسولة سمير رجب جاء فيها " ان عائلة المدعى  ابناء العجمى بكفر الباشا التابع لحى المرج استولوا على   28

 .ارض ليست ارضهم واقامو فوقها مبنى مخالف "  

 

لسنة   13327بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى رقم  2009/ 25/3مة جنح قصر النيل دائرة االربعاء فى قضت محك -16
والمقامة من قبل "يونس ميالد   وإحالتها بحالتها للنيابة العامة ألجراء شئونها فيها نحو احالتها لمحكمة الجنايات المختصة  2008

ورئيس رئيس مجلس ادارة  -جريدة االسبوع" و "محمد مصطفي بكري محررب –يونس" ضد كال من "نبيل محمد طلعت محمد 
نشرت صحيفة    595بالعدد    30/8/2008" وتعود وقائع الدعوي حسبما جاءت بصحيفة االدعاء انه بتاريخ    تحرير جريدة األسبوع

لزراعية علي التوقيع علي  ( مقاال تحت عنوان " إجبار عمال الشركة العربية للمشروعات ا7االسبوع االسبوعية بالصفحة رقم )
إيصاالت أمانة " وتضمن المقال عبارات اعتبرها المدعي سبا وقذفا في حقه ، وهو األمر الذي قام من اجله المدعي برفع دعواه  

 .مطالبا بتوقيع أقصي العقوبة المقررة بموجب قانون العقوبات

 

السالم الصحفيه وعضو مجلس نقابة الصحفيين   م ببراءة ) مني عبد2009/ 5/1قضت محكمة جنايات االسكندرية بتاريخ  -17
باإلسكندريه (  من تهمة السب والقذف ورفض الدعوى المقامة من ) رئيس مجلس إدارة جريدة " العهد الجيد " ( والتي اتهم فيها 

ن هذه الزيارة  ) مني عبد السالم ( بسبه وقذفه عن طريق نشر خبر است باله ) د/ حسن كعبيه قنصل اسرائيل باالسكندريه ( وا 
 . بدايه للتطبيع بين الكيان الصهيوني والجريدة . 
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( المرفوعه   2008لسنة  11669م بعدم قبول الدعوى رقم ) 28/1/2009قضت محكمة جنح قصر النيل في جلستها بتاريخ  -18
ة االسبوع ( من ) كريم سعيد حسن رئيس شركة سافيتا للفنادق ( ضد ) مصطفي بكري رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير جريد

م بجريدة االسبوع أعتبره 2008/ 5/7لرفعها ب ير الطريق الذي رسمه القانون وذلك بسبب مقال تم نشره في العدد الصادر بتاريخ  
 . سبًا وقذفًا في حقه . 

 

  125لسنة   13536م برفض االستئناف رقم ) 21/1/2009قضت محكمه استئناف عالى القاهره ) الدائرة الرابعه ( بتاريخ  -19
ضائيه ( المقدم من ) محمد حسين شلبى ( ضد ) مصطفي بكرى رئيس مجلس إداره ورئيس تحرير جريدة االسبوع ( حيث ايدت  ق

تعويضات جنوب القاهره والتي قضت برفض الدعوى والتي تم رفعها    2007لسنة    2324حكم محكمة أول درجه في الدعوى رقم  
شلبي وشركاؤه يخططون   –م تحت عنوان ) تمويل أمريكي  1/2007/ 22تاريخ  بسبب ما نشر بجريدة االسبوع في عددها الصادر ب

 . للتدخل في االنتخابات في مصر ( 

 

العب نادي الزمالك السابق ومقدم برنامج   رببراءة ) خالد ال ندو   2/2009/ 25قضت محكمه جنح استئناف مدينة نصر بتاريخ   -20
أحمد حسن العب النادي األهلى ومنتخب مصر ( وخالد ذكري وكيل   الرياضه اليوم بقناة دريم الفضائيه ( من تهمة سب قذف )

واتهامه بأنه حرض ) هاني به   ( بالتشهير  رالالعبين ( , حيث قام ) أحمد حسن ( بإقامة دعوى قضائيه إتهم فيها ) خالد ال ندو 
آالف   10( مبلغ   ر) خالد ال ندو  سعيد ( على الهروب قبل انتقاله الي نادي الزمالك , كانت محكمة أول درجه قد قضت بت ريم

 جنيه . 

 2009يونيو  30ابريل حتى  1االحكام القضائية الصادرة فى الفترة من 

بت ريم) والذى قضى    2008لسنة    12034فى الدعوى رقم    جنح قصر النيل حكمهااصدرت محكمة    24/2/2009بتاريخ   .21
  10المحرر بجريدة المسائية (  –مسائية (و )فاروق لوقا فوزي عبد الباري (و )حسن الرشيدي رئيس مجلس ادارة جريدة ال

جنيه علي سبيل التعويض المؤقت والمقامة من احد المواطنين   5001االف جنيه لكل منهم والزامهم  متضامنين بدفع مبلغ  
اد العربى  اتهمهم فيها بالسب والقذف فى حقة من خالل حوار اجرت الجريدة مع المدعى عليه االول تحت عنوان ) االتح

 .للنفط يتهم الجنيدى بالستيالء على ارضة بسفنكس (

والمقامة من " محمد حمدى    2008لسنة    1288اصدرت محكمة جنح العجوزة حكمها فى الدعوى رقم  2009/ 30/4بتاريخ   .22
  رئيس تحرير جريدة صوت االمة " مبلغ  –ضابط شرطة " والتى قضت فيها بت ريم كل من " وائل االبراشى  –رضوان 
الف جنيه والزامهما بالمصاريف واحالة الدعوى   45صحفية بجريدة صوت االمة " مبلغ  –جنيه و" هبة جعفر  5000

رئيس مجلس ادارة جريدة صوت االمة "(    – المدنية  المقامة قبل المتهمين الثالثة ) المتهم الثالث " عصام اسماعيل فهمى  
بالعدد رقم   12/2007/ 17ا جاءت بصحيفة االدعاء الى انه بتاريخ الى المحكمة المختصة  وتعود وقائع الدعوى حسبم

من جريدة صوت االمة نشرت " هبة جعفر " مقاال تضمن سبا وقذفا فى حق المدعى بأن نسبت اليه االعتداء باالسب    366
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قسم شرطة  والضرب على احدى المواطنات عند محاولتها اثبات اثار التعذيب التى تعرض لها ش يقها المحجوز داخل 
 . حدائق ال بة

رئيس مجلس ادارة جريدة االنباء الدولية " و" اسحاق روحى   –قضت محكمة جنح ثالث االسماعيلية بت ريم " جمال الشويخ   .23
االف جنيه وايقاف صدور الجريدة لمدة ثالثة اشهر وذلك فى الدعوى المقامة من "   10رئيس تحرير الجريدة " مبلغ  –

والتى اتهمهما فيها بالسب والقذف فى حق العاملين  لجنة النقابية للعاملين بشركة كهرباء القناة " رئيس ال –ياسين فهمى 
رباء سابقا تحت عنوان " جهاز البوليس السياسى القناة لتوزيع الكه  2008فى نوفمبر  بالشركة فى مقال نشره رئيس التحرير  

 .السريين  بالشركة بالمخبرين والمرشدينلين " حيث وصف المقال العام

  2008لسنة  13369فى الدعوى رقم  هاحكم 27/5/2009 تها المنعقدة بتاريخجلسبمحكمة جنح قصر النيل  اصدرت .24
صحفى بجريدة االسبوع"  و" مصطفي بكري   - والمقامة من" مجدي محفوظ اسعد " ضد كل من " هاني فتحي عبد الظاهر

والذى قضى   مدير تحرير جريدة االسبوع "   -"عبد الفتاح طلعترئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير جريدة االسبوع "  و  -
على   5001والزام المسئواين عن الحقوق المدنية متضامنين بأن يؤدوا للمدعى مبلغ  بت ريم االول مبلغ عشرة االف جنيه

اال بعنوان "  مق 14 , من جريدة االسبوع  593بالعدد  16/8/2008وذلك بسبب مانشر بتاريخ ,  سبيل التعويض المؤقت
حكاية نصاب مدينة نصر من االسكندرية للقاهرة " " مليون دوالر اقتراضها من المصرف العربي ثم ترك البنك يبحث عن 

 .  وتضمن المقال عبارات اعتبرها المدعي سبا وقذفا في حقه حقه في المحاكم ..!

األستاذ / ياسر  و 2008لسنة  14132 أصدرت محكمة جنايات الجيزة حكمها في القضية رقم 2009//8/6بتاريخ   .25
االستاذ/ وذلك فى الدعوى امقامة من  آلف جنيها 20المحكمة بت ريمه  بركات رئيس تحرير جريدة الموجز حيث قضت

اتهمه فيها بالسب والتى اتهمه فيها رئيس تحرير جريدةاألسبوع رئيس مجلس ادارة و مصطفي بكري عضو مجلس الشعب و 
حيث تضمن  2008فبراير  12من االصدار الثاني السنه الخامسه الصادر بتاريخ  98عدد رقم والقذف في حقه في ال

المقال بعض العناوين التي اعتبرها المدعى تجريحًا وتشهيرًا بشخصه حيث ذكر المدعى عليه في مقاله ) اللهم إني  
ات  الكبير ( مصحوبه بعدد من  أشكواليك ضعف قوتي .. وأعوذبك من جبروت آل بكري ( و) ياسر بركات يواصل ملف

الصور المدعى , وعنوان آخر قال فيه ) عصر األقوياء لن يرهبنا يا أستاذ بكري ( وآخر ) حرب العصابات .. هل االستاذ 
 مصطفي أقوى من رئيس الجمهوريه ؟! هل يري نفسه فوق النقد ... ( . 

رئيس مجلس  –حكما يقضى بحبس " ياسر بركات  2009/ 24/6بتاريخ  11الدائرة  –اصدرت محكمة جنايات القاهرة   .26
  2008لسنة    2453الف جنيه وذلك فى الدعوى رقم  20ادارة ورئيس تحرير جريدة الموجز " لمدة ستة اشهر وت ريمه مبلغ  

رئيس مجلس ادارة ورئيس تحرير جريدة االسبوع وعضو مجلس الشعب عن دائرة   –والمقامة من " السيد / مصطفى بكرى  
الصادر بتاريخ   من جريدة الموجز 88 رقم والذى اتهمه فيها بالسب والقذف فى حقه فى مقال نشر فى العدد حلوان "

تحت عنوان " بكري : المخابرات السورية .. نجيب ساويرس " ، " كيف تاجر سماسرة القومية العربية  27/11/2007
 بشعارات الشرف واالخالق "
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 احكام البراءة

الذى قضى " ببراءة كل   2008لسنة    30094درت محكمة جنح العجوزة حكمها فى الدعوى رقم  اص  26/4/2009بتاريخ   .27
رئيس تحرير  جريدة الفجر( من التهم المنسوبة اليهم فى  –محررة بجريدة الفجر ( و)عادل حمودة  –من ) رشا منير 

ا بنشر اخبار كاذبة على لسانة تضمنت مدير بنك ابوظبى الوطنى (  اتهمهم فيه  –الدعوى التى اقامها ) خالد محمد على  
تضمن عنوانا رئيسيا نصه )   2008/ 3/11الصادر بتاريخ  176سبا وقذفا فى حق والدة وذلك فى مقال نشر بالعدد رقم 

االنبا ابرام يعالج المستشار الدينى لمحافظة الفيوم على نفقة الكنيسة (وعنون اخر ) يرقد االن فى مستشفى التأمين الصحى  
 ان يسأل عليه احد اال االنبا ابرام يعالج المستشار الدينى لمحافظة الفيوم على نفقة الكنيسة(دون 

 

قضت محكمة جنح قصر النيل بعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية المقامة من ) ابراهيم عبد العليم   29/4/2009بتاريخ   .28
رئيس تحرير  جريدة روزاليوسف   –ف ( و)عبدهللا كمال  الصحفى بجريدة روزاليوس  –عبد البر ( ضد كل من ) وائل لطفى  

اتهمهما فيها بالسب والقذف فى حقه من خالل نشر تح يقا صحفيا بعددها رقم   2008لسنة  10279( والتى تحمل رقم 
( تحت عنوان "لماذا ت بض الشرطه على دجال اذا مارس الدجل فى منزله وال ت يض عليه  58( بالصفحة رقم )4172)

 ارس الدجل فى قناة فضائية ؟؟ اذا م

 

  2046م بعدم جواز نظر الدعوى رقم 2009/ 28/4تعويضات ( بتاريخ  41قضت محكمة جنوب القاهره االبتدائيه ) الدائره  .29
) تعويضات جنوب القاهره ( والمقامه من ) طلعت هاشم محمد فرج ( ضد ) مصطفي بكرى رئيس مجلس إدارة  2009لسنة 

  5808جنح قصر النيل والمستأنفه برقم    2003لسنة    13197سبوع ( لسابقة الفصل فيها في الجنحه رقم  ورئيس تحرير جريدة اال
ألف جنيه ( بسبب نشر جريدة األسبوع  100جنح مستأنف وسط القاهره والتي طالب فيها المدعي بتعويض قدره )   2005لسنة 

دعي سبًا وقذفًا في حقه والتي قضت فيها محكمة استئناف وسط مقااًل اعتبره الم  2003/ 3/3الصادر بتاريخ    313في عددها رقم  
 .  م ورفض الدعوى المدنيه13/12/2006القاهره ببراءة المدعى عليه بجلسة 

 2009 ديسمبر 13حتى  يوليو 1الحكام القضائية الصادرة فى الفترة من ا
 

 صحفى 17قرار النائب العام بحفظ التحقيقات فى قضية الشروع فى قتل  .30

صحفى وعامل بجريدة الوفد وهو  17بحفا التح يقات فى قضية الشروع فى قتل  7/2009/ 2قرار من النائب العام بتاريخ  صدر
القرار الذى كان رئيس الحزب ونقيب الصحفيين على علم به وقد تسبب قرار حفا التح يقات بحسب بيان صادر عن بعض صحفيى  

 الوفد للمواءمة السياسية.

لإلعتداءات أثناء التنازع على رئاسة الحزب  2006يين بجريدة الوفد الناطقة بلسان حال حزب الوفد فى إبريل  حيث تعرضوا الصحف
 بين الرئيس السابق " نعمان جمعه " والرئيس الحالى " محمود أبظة ".  



 

 

22 

 

 ألف جنيه 15تغريم محمد بركات  .31

ألف جنيه   15رئيس قسم الحوادث بجريدة الدستور بت ريم محمد بركات  2009/ 6/7بتاريخ  قضت محكمة جنح مستأنف الجيزة
 وإحالة الدعوى المدنية ضد كل من إبراهيم عيسى وعصام إسماعيل فهمى إلى المحكمة المدنية المختصة. 

أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطنى وعضو مجلس الشعب دعوة مدنية ضد كل من إبراهيم عيسى رئيس التحرير حيث أقام 
فهمى رئيس مجلس اإلدارة وذلك لما نشرته جريدة الدستور فى مقال يتضمن مقارنة بين احمد عز رئيس مجلس وعصام إسماعيل 

 . إدارة المجموعة الصناعية لحديد عز وبين هشام طلعت مصطفى رجل األعمال مما إعتبره سبًا وقذفًا فى حقه 

 ألف جنيه  20حبس ياسر بركات ستة أشهر وغرامة  .32

ألف جنيه وألزامته بالمصاريف  20بمعاقبة ياسر بركات بالحبس لمدة ستة أشهر وب رامة  2009/ 17/7بتاريخ  وقضت المحكمة 
الجنائية وألزامه فى الدعوى المدنية بأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى تعويضًا مؤقتًا قدره خمسة أالف وواحد جنيه وألزمته بمصروفاتها 

 وبمقابل أتعاب المحاماة. 

ى عضو مجلس الشعب ورئيس تحرير جريدة األسبوع  دعوة قضائية ضد ياسر محمود عبد الباسط بركات أقام مصطفى بكر حيث 
 وشهرته ياسر بركات رئيس تحرير الموجز وذلك ل يامه بسبه وقذفه واإلشهار به. 

 محكمة إستئناف القاهرة تقضى بجدولة قيد الصحفيين .33

هائى واجب النفاذ بإلزام نقابة الصحفيين بقيدهم بجدول تحت التمرين بحكم ن 24/7/2009بتاريخ  وقضت محكمة إستئناف القاهرة
 وإلزام النقابة بالمصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحامين.

أقام كل من خالد ال ازى ولسنا عبد الرحمن ومحمد رضوان صحفيين من جريدة صوت البلد دعوة قضائية أمام محكمة إستئناف حيث  
لتظلمات من القيد" ضد مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين وذلك للحصول على حكم قضائى بأحقيتهم لإلنضمام إلى القاهرة "هيئة ا

 . نقابة الصحفيين بعد قيام النقابة برفض قبول قيدهم

 تغريم ثالثة صحفيين بجريدة البحراوية اإلقليمية  .34

" اإلقليمية بتهمة العمل بالصحافة دون التقيد بنقابة  البحراوية" بت ريم ثالثة صحفيين بجريدة 2009/ 10/ 24بتاريخ صدر حكم 
لسنة   76المتناقض رقم   أن ذلك الحكم هو خير معبر عن األوضاع السخيفة التى خلُفها قانون نقابة الصحفيين الصحفيين. واعتبرت

النقابة قيودا على الصحفيين   الصحفيين. وفى الوقت نفسه تفرض والذي يقضي بضرورة أال يمارس المهنة من لم يقيد فى نقابة  1970
من الصحفيين  إليها وتشترط أن يكون صحفيا معينا ويمتلك أرشيفا صحفيا . وهو الوضع الذي يضر بكثير الراغبين في االنضمام

صحفية وبعضهم يعمل صحفيا لمدة تصل في بعض  الذين يمارسون المهنة ويعتاشون من الصحافة لكن لم يتم تعيينهم بمؤسسات
 . وبالتالي يكونون عرضة للوقوع تحت طائلة هذا القانون  عاما دون تعيين في مؤسسة15إلى   األحيان
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 قضت محكمة جنح دمنهور بتغريم الدكتور زهدى الشامى .35

جريدة  حكمًا بت ريم كل من الدكتور زهدى الشامى رئيس مجلس إدارة 10/2009/ 24بتاريخ أصدرت محكمة جنح دمنهور 
جنيه لكل منهم  300السعيد دوير مبلغ  حزب التجمع بدمنهور وكل من رضوى محمود أبوزيد ومحمود"البحراوية" التى يصدرها 

على يتهم األول بتعيين محررين بالجريدة وتسهيل ممارستهم للصحافة رغم   فى الدعوى التى أقامها ضدهم الصحفى سعيد حسن
 .بالنقابة، والثانى والثالث بتهمة انتحال صفة صحفى  عدم قيدهم 

 ض محكمة عابدين اإلستشكال الذى أقامته مؤسسة روزاليوسفرف  .36

حكمًا برفض اإلستشكال الذى أقامته  2009/ 10/ 27بتاريخ  أصدرت الدائرة األولى بمحكمة عابدين برئاسة المستشار محمد السيد
لزامها بدفع تعويض قدره مؤسسة روزاليوسف لوقف تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة القضاء اإلدارى بمجلس الدولة والذى يقضى بإ

خمسين ألف جنيه للكاتب الصحفى جمال الدين حسين عن األضرار التى لحقت به نتيجة منعه من الكتابة وممارسة عمله نتيجة  
للخالفات التى حدثت بينه وبين رئيس مجلس اإلدارة السابق محمد عبد المنعم وتضمن حكم محكمة عابدين اإلستمرار فى تنفيذ 

ر عن مجلس الدولة كانت مؤسسة روزاليوسف قد حاولت تعطيل حكم مجلس الدولة بإقامة هذا اإلستشكال وستقوم وحدة  الحكم الصاد 
 تنفيذ األحكام بتنفيذ الحكم بعد رفض اإلستشكال. 

 

 قضت محكمة جنح العجوزة بحبس كل من   .37

مجلس تحرير جريدة الشروق وصابر  بحبس كل من سالمة أحمد سالمة رئيس 10/2009/ 28بتاريخ  قضت محكمة جنح العجوزة
جنيه وتعويض   200مشهور رئيس قسم الحوادث والصحفى هيثم رزق ورجل األعمال محمد أحمد بالحبس لمدة عام لكل منهما وكفالة  

سبتمبر الماضى خبر إحالة على السيد على النجار مدير قطاع  30جنيهًا وكانت الجريدة قد نشرت فى عددها بتاريخ  51مؤقت 
مرافق بمكتب حسين صبور واإلستشارى الهندسى لمحكمة جنايات أمن الدولة العليا أثناء التحقيق معه قبل إحالته للجنايات فقام ال

برفع قضية ضد الصحفيين المذكروين وبالفعل تمت إحالة المتهم لمحكمة الجنايات غير أن محكمة الجنح اصدرت حكمها سالف  
 .م أمام محكمة جنح مستأنف العجوزةة الشروق اللذين قررا عمل معارضة على الحكالذكر غيابيًا ضد الصحفيين بجريد

 

 مائتى جنيهقضت محكمة جنح الدقى بحبس الكاتب سالمة أحمد سالمة سنة وكفالة   .38

الكبير  ضد الكاتب الصحفي  2009لسنة   14212حكمها في القضية رقم   27/10/2009جنح الدقي بتاريخ  أصدرت محكمة
الحوادث بالجريدة بالحبس لمدة سنة و كفالة  سالمة رئيس مجلس تحرير صحيفة الشروق وصابر مشهور رئيس قسم سالمة أحمد
 .مائتي جنيه

نشرته   آخرين ضد سالمة وذلك على إثر الخبر الذي 17الدعوى التي أقامها عادل علي النجار و وتعود وقائع تلك القضية إلى  
ماليين جنيه عن تنفيذ وحدات المشروع  10شأن تلقي المدعين مدنيًا رشاوى مقدرة بر، ب2009/ 31/3صحيفة "الشروق" بتاريخ 
اعتبره المذكورين سبًا وقذفًا في حقهم ، وعليه أصدرت المحكمة حكمها السابق  أكتوبر، األمر الذي 6القومي لإلسكان بمدينة 
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الرشاوى ومؤجلة لجلسة   جنايات بتهمة تلقي 2009 لسنة  61بالذكر أن المدعي بالحق المدني متهم في القضية رقم   .والجدير
 . لإلطالع  2009/ 3/11

 2007قضت المحكمة بإلغاء إنتخابات نقابة الصحفيين عام  .39

وقضت بإعادة اإلنتخابات  2007أصدرت محكمة القضاء اإلدارى حكمًا قضائيًا بإل اء إنتخابات نقابة الصحفيين التى أجريت عام 
ين اللذين تم إستبعادهما من خوض اإلنتخابات وثبت من األوراق أحقيتها فى الترشيح وهو ما يترتب عليه  مع إدراج أثنين من المرشح

بطالن العملية اإلنتخابية وبالتالى إل اء إعالن نتائجها على كل من مقعد النقيب ومجلس النقابة، وكان كل من فايز زايد وخليل فتحى  
ر اللجنة القضائية المشرفة على إنتخابات نقابة الصحفيين إستبعادهما من قائمة المرشحين  أقاما دعوى قضائية أمام المحكمة عقب قرا

لخوض اإلنتخابات حيث كان األول مرشحًا على مقعد النقيب والثانى على عضوية مجلس اإلدارة ولم تبد اللجنة أسبابًا واضحة  
جلسات طيلة عامين حيث قضت أمس أحقيتهما فى خوض إلستبعادهما من الترشيح وقد نظرت المحكمة الدعوى على مدار عدة 

 اإلنتخابات. 

 محكمة النقض العسكرية الطعن المقدم من مجدى أحمد حسينرفض  .40

يذكر أن السلطات المصرية قد ألقت ال بض على مجدى أحمد حسين األمين العام لحزب العمل المجمد عقب عودته من غزة وتمت 
قررت حبسه ووجهت له تهمة التسلل إلى غزة دون الحصول على إذن من السلطات المختصة   إحالته إلى النيابة العسكرية التى 

أالف جنيه إال أن مجدى حسين قام  5وتمت إحالته إلى المحكمة العسكرية العليا التى عاقبته بالحبس عامين مع الش ل وكفالة 
  أيدت الحكم السابق.بالطعن على هذا الحكم أمام محكمة النقض العسكرية التى رفضت الطعن و 

 اللواء محمد عبد الفضيل عن الدعوة المقامة ضد حسن الرشيدىتنازل  .41

عن الدعوى القضائية التى أقامها ضد جريدة  5/11/2009بتاريخ  تنازل اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافا شمال سيناء
ذى نشرته الجريدة فى أكتوبر الماضى واحتوى على إتهامات المسائية ورئيس تحريرها حسن الرشيدى بعد إعتذار األخير عن التقرير ال

تسئ ألبناء سيناء وتشكك فى والئهم للوطن وكان الرشيدى قد أكد أمام مؤتمر الصمود والتحدى الذى أقيم بمنطقة الحسنة بوسط 
د حيث تم تحويل رئيس قسم سيناء أمس أنه ال خالف على بطولة أبناء سيناء مشيرًا إلى أن التقرير نشر خالل سفره خارج البال

التح يقات إلى التحقيق وإنهاء التعاقد مع المحررة التى نشرت الخبر، وقال المحافا أمام المؤتمر الذى عقد بمقر إنعقاد مؤتمر مشايخ 
يادات سيناء بمنطقة الحسنة بوسط سيناء بحضور مشايخ وأبناء سيناء وجمعية مجاهدى سيناء وأعضاء المجموعة البرلمانية وال 

التنفيذية والسياسية والشعبية وعدد من اإلعالميين هم كرم جبررئيس مجلس إدارة مؤسسة روزاليوسف والدكتور عهدى فضلى رئيس 
 مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم ومجدى الدقاق ومصطفى بكرى وعباس الطرابيلى. 

 

 رفض المحكمة جميع الدعاوى المطالبة بوقف اإلنتخابات .42

أيدت محكمة القضاء اإلدارى بمجلس الدولة إجراء إنتخابات نقابة الصحفيين المقبلة فى موعدها المقرر لها   23/11/2009بتاريخ 
ديسمبر المقبل حيث رفضت المحكمة جميع الدعاوى المطالبة بوقف اإلنتخابات، كما قضت المحكمة باح ية فايز زايد رئيس  6
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كشوف المرشحين لمنصب نقيب الصحفيين فى اإلنتخابات المقبلة وذلك تنفيذًا تحرير جريدة أخبار البرلمان بإدراج أسمه ضمن 
لحجية األحكام السابق صدورها لصالحه من محاكم مجلس الدولة، وقضت المحكمة بأح ية خليل فتحى مدير تحرير جريدة الوطن  

المحكمة فى حيثيات حكمها إته تبين لها أن   العربى بإدراج أسمه ضمن جداول الناخبين أعضاء الجمعية العمومية للنقابة حيث قالت
 المذكور أحد الصحفيين المشت لين بمهنة الصحافة. 

 

 االف جنيه لسبه احمد عز وشاهيناز النجار 10تغريم عادل حمودة   .43

ال احمد عز االف جنيه فى الدعوى المقامة من رجل االعم 10قضت محكمة جنح العجوزة بت ريم عادل حمودة رئيس تحرير الفجر 
   وشاهيناز النجار لنشره موضوعا عن حياتهما الزوجية وعدم قبول الدعوى الجنائية والمدنية.

 

 أحكام البراءة

كل من عادل القال ورئيس تحرير جريدتى المسائية   أحكامًا برأت فيها  1/8/2009بتاريخ    لقد أصدرت محكمة جنايات الجيزة .44
العربى اإلشتراكى األقصرى ضدهما، حيث تقدم وحيد األقصرى حزب مصر من تهم سب وقذف أقامها والوطنى اليوم 

المتنازع على رئاسة الحزب ورئيس تحرير جريدتى المسائية عادل القال دعوة فى محكمة إستئناف الجيزة ضد كل من 
         .والوطنى اليوم يتهمهم فيها بالسب والقذف 

 

 ثانيا القضايا المتداوله

د/ شاهيناز المقامة من   2008لسنة   384( نظر الدعوى رقم   23ت محكمة تعويضات شمال الجيزة د )  بدأ 2008/ 16/9بتاريخ  -1
النجار عضو مجلس الشعب السابقة ضد كال من عادل حمودة رئيس تحرير جريدة الفجر ونصيف قزمان رئيس مجلس إدارة 

  125لفجر في صفحتيها الرابعه والخامسه من العدد حيث طالعتنا جريدة ا 2007/ 11/ 5. وتعود أحداث الدعوى إلي  جريدة الفجر
مقاال تحت عنوان زواج أحمد عز وشاهيناز النجار سياسيا باطل .كما تناول المقال عبارات اعتبرتها النجار سبا وقذفا في حقها 

ات إلي أن تحدد لنظرها فقامت برفع الدعوى المذكورة ومطالبتهما بدفع مليون جنيه على سبيل التعويض , وتداولت القضية بالجلس
وأصدرت المحكمة حكمها بعدم قبول حكم التحقيق ألن هذه الدعوى ليست من الدعاوى التي يتم أثباتها بشهادة   1/2009/ 27جلسة  

 .   21/4/2009الشهود أو القرائن وحكمت باحالة الدعوى إلي النيابة العامه وتحدد لنظر التحقيق بتاريخ 

 
جنايات نظر دعوى الجنحة المباشرة  18مة جنايات شمال القاهره ومقرها بدار القضاء العالي الدائرة بدأت محك 8/3/2009بتاريخ  -2

صالح قبضايا نائب رئيس مجلس إدارة ورئيس  والمقامة من مجدى كمال إبراهيم مدير مكتب بريد بوالق الدكرور ضد كال من 
, وذلك ل يام الجريدة بنشر خبرا في عددها  اش المحرر بالجريدة تحرير جريدة االحرار وعصام كامل مدير التحرير ومحمد الدمرد

إيصاالت    9في صفحة الحوادث في وسط الصفحة وداخل مستطيل رمادي تحت عنوان " زور توقيع    2008/ 12/ 16الصادر بتاريخ  
هو ما اعتبره المدعي سبا  أمانة .... ضبط مدير مكتب بريد بوالق الدكرور حاول اقامة عالقة غير مشروعه مع أحدى السيدات " و 
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على سبيل التعويض المؤقت لكل منهم وتم تأجيل   501وقذفا في حقه وقام برفع الدعوى المذكورة مطالبا بالتعويض المادي قدره 
 إلعادة اإلعالن .   2009/ 11/5نظر الدعوى إلي جلسة 

 
مدني كلي شمال الجيزة  5أمام الدائرة  2006نة لس  1198تابعت محكمة شمال الجيزة الكلية نظر القضية رقم   1/1/2009بتاريخ  -3

من اللواء هتلر أحمد طنطاوي رئيس هيئة الرقابة اإلدارية السابق ضد كال من نصيف قزمان رئيس مجلس إدارة جريدة والمقامة 
اريخ  ين بتر الصاد 33/38 وذلك ل يام الجريدة بنشر تح يقا في العددين رقمالفجر وحسن جمعة حسين مستشار الجريدة 

وتناول التحقيق عبارات اعتبرها طنطاوي سبا وقذفا في حقه مما دفعة إلي رفع الدعوى المذكورة  2006/ 20/2,  2006/ 19/1
 ألف جنية .    50للمطالبة بالتعويض المادي وقدرة 

   16/4/2009وتداولت الدعوى بالجلسات إلي أن تحدد لنظرها جلسة 

المقامه من   2009لسنة  332تعويضات شمال القاهره تأجيل نظر القضيه رقم قررت محكمة  7/3/2009في جلستها بتاريخ  -4
االستاذ المستشار/ زكريا أحمد عبد العزيز رئيس نادى القضاه السابق ضد كل من السيد / محمد على إبراهيم رئيس تحرير جريدة 

طالع وتصحيح شكل الدعوى , تعود وقائع وذلك لال الجمهوريه والسيد / محمد أبو الحديد رئيس مجلس إدارة جريدة الجمهوريه
في عامودها الخاص تحت عنوان " مختصر ومفيد "  19142في عددها رقم  2007/ 20/2الدعوى إلي قيام جريدة الجمهوريه في 

ت نشر رئيس التحرير مقااًل جاء فيه ) ذا كان القضاه يتالعبون في أراضي الساحل الشمالي والتجمع الخامس ويبيعون الشاليها
بأسعار فلكيه , ويهدرون المال العام ويستولون على أموال صناديق التكافل ( مع نشر صورة شخصيه للطالب وكتب أسم المدعى 
أسفلها وهو ما يعني أسناد الواقعه الوارده بالخبر إليه مما أعتبره المدعى سبًا وقذفًا في حقه وطالب المدعى في دعواه توقيع أقصي 

من قانون العقوبات مع الزامهما متضامنين بألن يؤدوا    306  –  303  –  302  –   118  –   171ها في المواد  العقوبه المنصوص علي
 جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت .  2001للمدعى مبلغ 

المقامه من  2009لسنه  372بدأت محكمة تعويضات كلى شمال القاهره نظر أولى جلسات القضية رقم  28/2/2009بتاريخ  -5
أيمن شبل سيد ) أمين شرطه ( ضد كل من السيد/ رئيس تحرير جريده الجمهوريه والسيد/ رئيس مجلس إدارة جريدة  /السيد

بالعدد رقم  20/1/2009وذلك بسبب واقعه نشر بالجريده بتاريخ  الجمهوريه والسيد/ محمد عزوز الصحفي بجريدة الجمهوريه
  - سنه  35 -ونه ) قضت محكمة جنج مدينة نصر بمعاقبة " أيمن شبل حيث قام المدعى عليه الثالث بنشر خبر مضم 20112

جنيه ( غير   200أشهر وكفالة    6مساعد شرطه " من قوة مكافحة السيارات بالحبس    –سنه    30  –أمين شرطه " وعبد الحميد السيد  
 باآلتي :  أن هذا الخبر غير صحيح مما أضر بالمدعى إضرار ماديًا وأدبيًا وقد طالب المدعى في دعواه 

 لزام المدعي عليهم بصفتهم متضامنين بأن يدفعوا للطالب مبلغ مليون جنيه لجبر االضرار التي لحقت به .  ا .1

الزام المدعى عليهم بصفتهم متضامنين بنشر خبر تكذيب للموضوع بنفس الصفحه وبنفس المساحه ونفس البنط بجريدة  .2
 الجمهوريه 
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طالب  ى سب وقذف ضد )عصام فهمي اسماعيل_ رئيس مجلس إدارة جريدة صوت األمه (  قام الشيخ يوسف البدري بإقامة دعو  -6
فيها بتعويض قدره مليون جنيه عما أصابة من ضرر مادي وأدبي بعد ما نشرت الجريده حوار معه في االسبوع االخير من شهر 

بنشر الحوار وأضافة كالمًا   2008طس  أغس  31بناء على طلب المحرر ولكنه فوجئ في عدد الجريده الصادر يوم    2008اغسطس  
كاذبًا لم يذكره على حد قوله , وقال أن المحرر نسب اليه قوله أن مقاوسه الحاكم الظالم حرام , وأيضًا نسب أليه قوله أنه يتعامل 

ه االبتدائهي بحزم مع الصحفيين وأنه معروف ) بجرجرة ( الصحفيين إلي المحاكم بالحق والباطل , وقد قضت محكمه شمال الجيز 
 لالثبات   2009مارس  17بإحاله الدعوى للتحقيق بجلسة 

جنح   2007/ 10078اقام ) د/ حامد محمد عبد الرحمن ) حامد أبو طالب ( دعوى قضائيه بمحكمة شمال الجيزه االبتدائيه برقم  -7
دره مليون جنيه لما أصابه من أضرار طالب فيها بتعويض ق  رئيس تحرير جريدة الميدان وأحد المحررين بالجريدةقسم العجوزة ضد  

  667,  664,  663باالعداد رقم  2006ماديه وأدبيه جراء ما نشره المحرر بجريدة الميدان في غضون شهري يوليو وأغسطس 
جاء فيها أن المدعى اغتصب سلطة عميد كلية الدراسات االسالميه وذكر اسمه تحت مسلسل الفساد والمخالفات لبطله الدكتور  

مارس  31د أبو طالب واتهمته الجريده بالتحرش الجنسي والتالعب في درجات الطالب والتزوير , وقد حددت المحكمه يوم حام
 لنظر أولي جلسات الدعوى .   2009

قررت محكمه جنح قصر النيل احاله دعوي السب والقذف المقام من ستة أعضاء بحزب الوفد بمحافظة الفيوم وهم ) ميشيل ميالد  -8
برعي وعوض محمد وعمر هالل وكارم علواني وحمدي برعي ( ضد كل من ) كرم جبر رئيس مجلس إدارة جريدة روزليوسف وأحمد  

( و ) حسين فتحي مراسل الجريده بالفيوم ( و ) عمر إبراهيم الشهير بعمر الوفدي المفصول من الوفد (الى محكمة الجنايات بتهمه 
 لسته وتتضمن عبارات سب وقذف في حقهم . نشر اخبرا تنال من وطينه أعضاء الوفد ا

) المهندس/ أحمد بإل اء حكم أول درجه الصادر في الدعوى المقامه من    2009يناير    28قضت محكمة جنح مستأنف العجوزه في   -9
عز ( أمين التنظيم بالحزب الوطنى الديمقراطي ضد كل من ) عصام اسماعيل فهمى رئيس مجلس إدارة جريدة صوت األمه ( و 

وإعادة الدعوى إلى محكمه أول درجه للنظر فيها , وتتمثل الواقعه محل   عبد الحليم قنديل رئيس تحرير جريدة صوت األمه (  )
جاء فيها صورة كبيره ألحمد    6/2008/ 30من جريدة صوت األمه بتاريخ    394الدعوى في نشر عدة مقاالت صحفيه في العدد رقم  

الذي ال ته محكمة جنح   كانت محكمه أول درجه قد قضت بعدم قبول الدعوى وهو الحكمعز وعنوان يقول ) سارق مصر األول ( 
 مستأنف العجوزه . 

قام ) محمد مصطفي عشبه ( نائب رئيس لجنة الوفد بالبحيره بإقامة دعوى سب وقذف ضد كل من ) مدحت حسنين بركات_  -10
( و ) عماد صفيان_ الصحفي بالجريده ( وذلك ل يام   رئيس مجلس إدارة جريدة الطريق ( و ) جمال العاصي_ رئيس التحرير

تحت عنوان ) موجة استقاالت في الوفد بعد  2008/ 29/10من الجريدة بتاريخ  65المدعى عليه الثالث كتابة مقال بالعدد رقم 
تحت رعاية الموساد وقال فضيحة التطبيع ( وذكر فيها أن المدعى قام بالخيانه وممارسة الرذيله بين أحضان الفتيات االسرائيليات 

 أن ذلك ضمن مخططات حزب الوفد بعمل حمله تطبيع بينه وبين الكيان الصهيوني وهو ما اعتبره سبًا وقذفًا في حقه .  

والمقامة من" مجدي   2008لسنة  13369الدعوى رقم   للحكم فى   2009/ 27/5جلسة   محكمة جنح قصر النيل حددت -11
رئيس مجلس إدارة ورئيس  -صحفى بجريدة االسبوع"  و" مصطفي بكري   -عبد الظاهر ضد كل من " هاني فتحي محفوظ اسعد "



 

 

28 

 

بالعدد   16/8/2008وذلك بسبب مانشر بتاريخ مدير تحرير جريدة االسبوع "   -تحرير جريدة االسبوع "  و "عبد الفتاح طلعت
رية للقاهرة " " مليون دوالر اقتراضها من  مقاال بعنوان " حكاية نصاب مدينة نصر من االسكند 14من جريدة االسبوع ص  593

   وتضمن المقال عبارات اعتبرها المدعي سبا وقذفا في حقه المصرف العربي ثم ترك البنك يبحث عن حقه في المحاكم ..!

 

 الصحفى بجريدة المسائية " فاروق لوقا" و ورئيس تحرير جريدة المسائية "رئيس مجلس ادارة  -قام كل من "حسن الرشيدى -12
لسنة   12034رقم  فى الدعوى  2009/ 24/2" بأستئناف الحكم الصادر من محكمة جنح قصر النيل بتاريخ فوزى عبد البارى "و

جنيه علي سبيل التعويض المؤقت   5001االف جنيه والزامهم  متضامنين بدفع مبلغ    10بت ريم كل منهم مبلغ  والذى قضى    2008
السب والقذف فى حقة من خالل حوار اجرت الجريدة مع المدعى عليه االول تحت عنوان والمقامة من احد المواطنين اتهمهم فيها ب
 ستيالء على ارضة بسفنكس () االتحاد العربى للنفط يتهم الجنيدى باال

   2009لسنة 1935رقمب بنظر اولى جلسات االستئناف الدعوى   4/2009/ 22فى  جنح مستأنف وسط القاهرةقامت محكمة  وقد
 

ضد كل من   جنح العجوزة  2008لسنة 2376باقامة دعوى قضائية  امين الحزب الوطنى باالزبكية " –الدين بكر  قام " نور  -13
رئيس تحرير جريدة صوت االمة" و "عصام اسماعيل   –الصحفى بجريدة صوت االمة " و"عبد الحليم قنديل   – " رضا عوض 

فى   2008/ 22/8سب والقذف فى حقه عن طريق النشر بتاريخ اتهمهم فيها بال رئيس مجلس ادار جريدة صوت االمة " –فهمى 
من جريدة صوت االمه بمقال تضمن خطاب مرسل من امناء الوحدات بالحزب الوطنى باالزبكية الى بعض  406العدد رقم 

لم يقم بتوزيع  المسئولين بالحزب الوطنى مضمونه )نحيط علم سيادتكم بأن السيد / نور الدين بكر امين الحزب الوطنى باالزبكية
الكراتين الخاصة بشهر رمضان على امناء الوحدات بالحزب كما هو متبع وبتعليمات امانة التنظيم ولم يبل نا اصال بها واى توقيع 

 على استالمها من قبل اى امين وحدة فهو مزور ولو وقع فى ايدينا سوف نقوم بأتخاذ االجراءات القانونية حيال ذلك ( 

 

رئيس تحرير   -ضد " جمال العاصى جنح الدقى   2009لسنة   5523باقامة دعوى قضائية رقم  السقعان " قام " باهر عادل -14
العدد   2008/ 10/ 29و   63العدد رقم  2008/ 22/10اتهمه فيها بالسب والقذف فى حقه بنشره مقالين بتاريخ  جريدة الطريق "

دن وهناك التقى مع وفد اسرائيلى هو فى ح يقته من رجال  بجريدة الطريق تضمنا ان شباب حزب الوفد سافر الى االر  64رقم
الموساد وحركة شاس الصهيونية المتطرفة وقام هؤالء الشباب باقامة عالقات مع الفتيات االسرائيليات فى الوفد االسرائيلى الذين هم  

 جنيه. 1000مؤقت قدره  , وطالب فى دعواه بتعويض مدنىفى ح يقتهم عميالت للموساد وجاء اسم المدعى من بين هؤالء

 

أمين التنظيم بالحزب   -" احمد عز المقامة من  2009لسنة 7860نظرت محكمة جنح مستأنف العجوزة دعوى قضائية رقم   -15
رئيس مجلس  –رئيس تحرير جريدة صوت االمة" و "عصام اسماعيل فهمى  – ضد " عبد الحليم قنديل "   الوطنى الديمقراطي

من جريدة   400بالعدد رقم  2008/ 11/8عن طريق النشر  بتاريخ   همهم فيها بالسب والقذف فى حقهادار جريدة صوت االمة " ات
صوت االمة حيث  نشر المدعى  االول مقاال تحت عنوان ) احمد عز .. احلى من الشرف مفيش ( واخر ) المقال الذى هز  

 تى يراد لنا ان نقع فيها "عرش احمد عز " هل نطلق النار على احمد عز وحده .. هذه هى الخديعة ال
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عضو مجلس الشعب السابقة  أمين التنظيم بالحزب الوطنى الديمقراطي " وزوجته " شاهيناز النجار"  -اقام كل من " احمد عز  -16
دعوى التعرض للحياة  " ضد كال من " عادل حمودة رئيس تحرير جريدة الفجر" و" نصيف قزمان رئيس مجلس إدارة جريدة الفجر

من جريدة   125بالعدد رقم   5/11/2007جنح العجوزة وذلك عن طريق ماتم نشره  بتاريخ  2008لسنة   23096م  الخاصة رق
الفجر نشر المدعى عليه االول اخبارا تتعلق بالحياة الخاصة للمدعيان تتصل بالزواج الذى جمع بينهما ومنها " تبادال رسائل الحب 

وطالبا فى الدعوى بتعويض مالى قدره  BMWطائرته الخاصة اهداها سيارة سافرت للعمرة على  – ن اعلى الموبايل فى رمض
 عشرة االف وواحد جنيه . 

 

ضد كل من "  جنح العجوزة  2007لسنة 9668سب وقذف رقم  المحامية " باقامة دعوى  –قامت " امينة عبدالنبى على بكر   -17
بسبب ماتم نشره بتاريخ وذلك  جريدة الفجر "رئيس تحرير   -صحفى بجريدة الفجر " و " عادل حمودة  –محمد الباز 

من جريدة الفجر حيث قام المدعى عليه االول بنشر مقاال تعرض فيه بالسب والقذف لصحابة رسول  98بالعدد رقم   2007/ 23/4
وبه المنصوص  , وطالبت فى دعواها بتوقيع اقصى العق هللا ) ابوهريرة و البخارى ( كما قام بالتهجم على علماء الدين المعاصرين

 جنيه على سبيل التعويض المؤقت 2001من قانون العقوبات على المدعى عليهما ومبلغ قدره  305عليها بالمادة 

  

  جنح الدقى 2009لسنة  6673مدير انتاج بالتليفزيون المصرى " باقامة دعوى قضائية رقم   –قام "حسن محمود سعدهللا   -18
اتهمهما فيها بالسب والقذف فى    محرر صحفى بالجريدة "  –" و" هانى سالمة  رئيس تحرير جريدة صوت االمة " ضد كل من

قام المدعى عليه الثانى بنشر مقاال تضمن عبارات ) ومن يتستر على حسن سعدهللا ( وذكر   32/2/2009بتاريخ حيث انه حقه 
وطالب فى دعواه بتوقيع العقوبات " العامالمقال ) بانه يقوم بال اء االوردرات بدون اى اوراق رسمية ممايسبب اهدار المال  

جنيه على سبيل   5001من قانون العقوبات على المدعى عليهما والزامهم بتأدية مبلغ  303,306المنصوص عليها فى المواد 
 .التعويض المؤقت 

" همت ل من ضد ك  جنح العجوزة 2007لسنة   19328قام رجل االعمال " نجيب ساويرس " باقامة دعوى قضائية رقم    -19
رئيس   -" عصام اسماعيل فهمى رئيس تحرير جريدة صوت االمة " و  –" وائل االبراشى  و صحفية بالجريدة "  –سالمة 

من جريدة صوت االمة تحت   337بالعدد رقم  5/2007/ 21وذلك بسبب واقعة نشر بتاريخ مجلس ادارة جريدة صوت االمة " و 
خل مؤسسات التعليم بحجة التعاون بين القطاع الخاص والعام ويلقون محاضرات فى  عنوان " نجيب ساويرس يروج لشركته دا

فى  لتصحيح ماورد     6/2007/ 7بتاريخ  بتوجيه انذار للمعلن اليهم وقد قام المدعى المدارس حول احداث الفتنة الطائفية االخيرة "
توقيع , وطالب فى دعواه بعن نشر ذلك التصحيح  اال ان رئيس تحرير الجريدة  امتنعالمقال من م الطات ومعلومات خاطئة 

والزامهم مع المعلن اليه    1996لسنة   96من القانون رقم   28على المعلن اليهم الثانى والثالث المقررة فى المادة  اقصى العقوبة 
 جنيه على سبيل التعويض المؤقت  2001االول بتأدية مبلغ 

 

ح دياب ( دعوى قضائيه بمحكمة جنوب القاهره االبتدائيه ضد ) عبد هللا  م أقام رجل االعمال ) صال2009/ 10/1بتاريخ   -20
كمال رئيس تحرير جريدة روزاليوسف ( اتهمه فيها بالسب والقذف في عدة مقاالت وجه فيها االتهام للمدعى بااليجار في الدقيق 

بو كالب ( , كما قام رئيس التحرير بإتهامه المدعم ومدافن الموتي واتهام وزراء بمجاملته كما بأوضاف جارحة منها ) كالب وأ
 . ماليين جنيه تعويضًا عما اصابه من أضرار ماديه وأدبيه 10ه لوطنه , وطالب المدعي بالحكم له بمبلغ نايبالعماله والخ
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ضد كل   أقام ) ايهاب الشامي عضو جمعية المراسلين االجانب في القاهره ( دعوى قضائيه بمحكمة شمال الجيزه االبتدائيه  -21
من ) نصيف قزمان رئيس مجلس إدارة جريدة الفجر ( و ) عادل حموده رئيس تحرير الجريدة والمسئول عن باب البريد بالجريدة ( 

ألف جنيه عما أصابه من أضرار ماديه وأدبيه جراء نشرهما لشكوي باسمه غير صحيحه في   150يطالبهما فيها بتعريض قدره 
م تحت عنوان ) ال عالقة للفجر بإيهاب الشامي والشكاوى منشوره مجانًا ( وجاء فيها أن نصب 4/8/2008بتاريخ  164العدد رقم 

 الف جنيه مقابل نشر 300على احد االشخاص يدعي ) السيد عبد العزيز ( واستولي منه على مبلغ مالى قدره 

الجيزه االبتدائيه ضد كل من ) رئيس  أقام ) مختار أحمد ( وابناؤه ) عبد الحفيا وسهير ( دعوى قضائيه بمحكمة شمال  -22
مجلس أدارة جريدة الوفد ( و ) رئيس تحرير الجريدة ( طالب فيها بتعويض قدرة مليون جنيه لكل منهم عما أصابهم من أضرار  

( في الصفحه الرابعه تحت عنوان ) مسجل خطر يفرض   21لسنة  6377ماديه وأدبيه جراء ما نشرته الجريدة بالعدد رقم ) 
 اوات تحت تهديد السالح بالمنوفيه وذلك على خالف الح يقه  ات

لنظر الدعوى المقامه من ) عبد القادر أحمد شهيب رئيس مجلس إدارة  2009إبريل  4حددت محكمة جنوب القاهره جلسه  -23
كواكب السابق ( مؤسسة دار الهالل الصحفيه ( ضد كل من ) الفنان إيمان البحر درويش ( و ) محمود سعد رئيس تحرير مجلة ال

ألف جنيه   15و ) محمد المكاوى مدير تحرير مجلة الكواكب ( والتي طالب فيها بعدم االعتداد بالحكم الصادر بدفع تعويض قدره 
) للفنان إيمان البحر درويش ( وذلك لما تم نشره بمجلة الكواكب أعتبره ) إيمان البحر ( سبًا وقذفًا في حقه , وأسس المدعى أسباب 

وى على أن دار الهالل مؤسسة صحفيه ويمثلها أمام القضاء المدعى ) عبد القادر شهيب ( ولذلك فإنه ال يتعتد بالحكم الصادر الدع 
 . فى مواجهه المؤسسه ومجلة الكواكبلصالح ) إيمان البحر درويش (  

 ديسمبر 31يوليو حتى   1قضايا متداولة من  

أمام محكمة جنح الدقى ضد عادل   9/7/2009بتاريخ  لنوبى دعوة قضائيةأقام هانى حسن عضو لجنة المتابعة بالنادى ا -24
حمودة بصفته رئيس تحرير جريدة الفجر والزميلة عائشة نصارحيث أنهما قاما بالتحريض العنصرى والسب والقذف بحق أهالى النوبة  

وإمتالكها لعبيد من النوبة على حد تعبيرها مكررة   من خالل نشر مقال بجريدة الفجر بعنوان "الثروة والعبيد والبيزنس لعائلة الهضيبى"
لفا عبيد النوبة ثالث مرات زاعمة أنه عقب تحرير العبيد طالب النوبيون باإلستمرار فى خدمة عائلة الهضيبى، ولقد أرجأت المحكمة 

 .  14/9الجلسة إلى 

العمومية قرارًا بتفتيتها على أن يتم صرف   رفعت نقابة الصحفيين دعوة قضائية ضد مالك صحيفة البديل بعد إتخاذ الجمعية -25
 جنيه.  300إعانة بطالة لكل محرر فيها قدره  

دعوة أمام محكمة جنح الدقى ضد كل من  حامد جبر رئيس مجلس     7/2009/ 14بتاريخ    أقام أحمد عز عضو مجلس الشعب -26
 لمحرر لها وذلك ل يامهم بسبه وقذفه والتشهير به. إدارة جريدة الكرامة وعزازى على عزازى رئيس التحرير التنفيذى وعماد الصابر ا 
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دعوة أمام محكمة جنح الدقى ضد كل من  نصيف قزمان رئيس   14/7/2009بتاريخ  أقامت الهيئة العامة للتأمين الصحى -27
كاذبة عن عودة مجلس إدارة جريدة الفجر وعادل حمودة رئيس التحرير وعبد الفتاح على المحرر بالجريدة وذلك ل يامهم بنشر أخبار  

 أنسولين األطفال القاتل.  

ببالغ  لنيابة العجوزة ضد إبراهيم عيسى رئيس تحرير جريدة  2009/ 16/7بتاريخ  تقدم إبراهيم ربيع عبد الرسول المحامى -28
القضية الدستور يتهمه بالسب والقذف فى حقه وذلك من خالل نشر إبراهيم عيسى مقال بعنوان "محامى الحزب الوطنى"، وتم تأجيل  

 سبتمبر لإلطالع وسند الوكالة.  9لجلسة  

المالحقة القضائية و ذلك بسبب كتاباته  تعرض الصحفي محمد الصاوي " محرر بجريدة الفجر " الى 2009/ 27/7بتاريخ  -29
"  ضد الصاوي و ذلك من قبل السيد / محمود حلمي منيب " رجل األعمال متهما الصاوي  الصحفية حيث تم  تحريك جنحة مباشرة

الجزئية بجلسة الخميس الموافق  وقذفه " عن طريق النشر و هي الدعوى التي تنظر أولى جلساتها أمام محكمة العجوزة بسبه
30/7 /2009 . 

أرض مدارس  قيام جريدة الفجر بنشر تح يقا صحافيا تحت عنوان " بالمستندات للمرة الثانية ح يقة وتعود وقائع تلك الدعوي علي اثر 
 . " أكتوبر 6بمدينة  رز " بالغ للنائب العام ضد حوت أراضي المنطقة االستثماريةالقادة " ليد

دعوى ضد كرم جبر رئيس مجلس إدارة روزاليوسف التى يطالبه فيها    2009/ 3/8بتاريخ  أقام السفير الدكتور عبد هللا األشعل -30
ألشعل فى جزيرة العلوج" وجاء به من األكاذيب يناير الماضى تحت عنوان "ا 9بمبلغ مليون جنيه تعويضًا عن مقال جبر يوم 

 واإلفتراءات والمعلومات المضللة والم لوطة والتى تهدف إلى تشويه صورة الدكتور األشعل أمام الرأى العام والحط من كرامته.

تعويض دعوى ضد جريدة روزاليوسف وطالبت ب  3/8/2009بتاريخ  أقامت مدارس الرضوان اإلسالمية الخاصة بمدينة نصر  -31
بالجريدة من إتهامات قائمة على غير دليل واحد فضاًل عن التجريح واإلهانة للمدارس  1081مليون جنيه بسبب ما نشر فى العدد 

وتشويه صورة المدارس بنشر صور مفبركة ال تمت للمدارس بأى صلة وتتناولها بوقائع غير صحيحة وإتهامات باطلة وإمتناع الجريدة 
 ى إرسلته المدارس بطريق رسمى. عن نشر التصحيح الذ

دعوة ضد جريدة روزاليوسف      2009/ 3/8بتاريخ    أقام الدكتور أحمد حشيش أستاذ قانون المرافعات بكلية الحقوق بجامعة طنطا -32
تحت عنوان "المناصب   2006مايو  15فى  235الف جنيه عما نشرته الجريدة ضده فى عددها رقم  200وطالب فيها بتعويض 

عل الصراعات فى جامعة طنطا" وذلك لما فيه من سب وقذف فى حقه وإسناد أوصاف شائنة تتناول كرامته وسمعته الشاغرة تش
وشرفه فقد وصفته الجريدة بالعضو المزيف وأسند إليه واقعة تقاضى مكافأت  حضوردون وجه حق وهو ما لم يحدث مطلقًا وكذلك  

  الطعن فى كفاءته كمحقق فى وقائع لم تحدث مطلقًا.

ضد عبد هللا كمال رئيس تحرير روزاليوسف وإتهمه فيها بسبه وقذفه      8/2009/ 3بتاريخ    أقام رجل األعمال صالح دياب دعوة -33
من خالل عدة مقاالت متوالية بإتهامات عديدة منها اإلتجار فى الدقيق المدعوم ومدافن الموتى وإتهام وزراء بمجاملته، ووصف فى 

ملية  إبتزاز واضحة وصريحة يقوم بها رئيس تحرير روزاليوسف من خالل عدة مقاالت بما يعنى هز دعواه هذه المقاالت بإنها ع
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الصورة الشخصية له وإفقاده اإلعتبار الذى يبنى كيانه اإلقتصادى عليه، باإلضافة إلى إتهامه فى وطنيته فألصق به تهم العمالة 
 للتأثير على أعماله وعقوده التجارية فى الكويت.  والخيانة وإعادة نشر هذه المقاالت مرة أخرى فى الكويت

ضد أنس الفقى وزير اإلعالم وتطالبه      2009/ 6/8بتاريخ    أقامت رقية السادات أبنة الرئيس الراحل أنور السادات دعوة قضائية -34
ذلك ألنه يتضمن  فى مصرألنه يسئ للرئيس الراحل أنور السادات و  (I love you man)    فيها بمنع عرض الفيلم األمريكى 

أسابيع مما ألحق بها  3لقطات وقحة تحمل إساءة بال ة لوالدها الرئيس الراحل وأن هذا الفيلم يعرض فى دور العرض المصرية منذ 
أضرارًا نفسية ومعنوية جسيمة وأضافت أن الفيلم تجاوز كل الحدود التى كلفها الدستور والقانون للحرية الشخصية فى النقض والتعبير 

األراء والتمكين من عرضها ونشرها سواء بالقول أو التعبير عن األراء، وطالبت بالتحفا على جميع نسخ الفيلم الموجودة فى  عن
 جميع دور السينما لحين الفصل فى الدعوى. 

  دعوى ضد جمال سعد رئيس تحرير جريدة التوحيد لسان جماعة  12/8/2009بتاريخ  أقام محمود السيد مدير عام المجلة -35
اغسطس لنظرها   4والتى تحدد يوم    2008لعام    725أنصار السنة المحمدية بتهمة السب والقذف والتشهير به فى أوراق القضية رقم  

 سبتمبر المقبل. 15غير إنه تأجل إلى  

درية أمام محكمة إستئناف اإلسكن  9/2009/ 10بتاريخ  أقام عامر عيد رئيس فرع نقابة الصحفيين السابق باإلسكندرية دعوى  -36
ضد كل من جمال العاصى رئيس تحرير جريدة الطريق ومحمد الكيالنى رئيس فرع نقابة الصحفيين باإلسكندرية يتهمها بالسب 

 والقذف بحقه وإتهامه بالخضوع لسيطرة اإلخوان على نقابة اإلسكندرية فى عهد واليته.

جنح قصر النيل ضد رئيس تحرير "روز اليوسف" دعوى قضائية أمام محكمة  2009/ 16/9بتاريخ  أقام النائب جمال زهران -37
أقصى عقوبات القانون ضده بسبب مقال كتبه عبد هللا كمال فى عمود )ولكن( بعنوان: ) نائب مسكوت عنه( وطالبه  مطالبًا بتوقيع  

 اكتوبر المقبل.   17فيه بأن يعلن إقرار ذمته المالية قبل أن يوجه اإلتهامات إلى األخرين، وقد تحدد موعد الجلسة األولى فى 

صحفيين بجريدة البالغ الجديد األسبوعية الخاصة    3إحالة    7/10/2009بتاريخ    قرر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام -38
وهم عبده محمد م ربى رئيس تحرير الجريدة وأحمد فكرى أبو الحسن رئيس التحرير التنفيذى وإيهاب العجمى للمحاكمة الجنائية 

ابهم جريمة الطعن فى األعراض بطريق النشر فى الجريدة بعددها الصادر فى أول أكتوبر الجارى بأن أسندوا للفنان نور  وذلك إلرتك
الشريف وفنانين أخرين خالفًا للح يقة أنه تم ضبطهم والتحقيق معهم وإتهامهم بممارسة الشذوذ الجنسى، وتم تحديد جلسة األربعاء 

أمام محكمة جنح السيدة زينب وتطبيق مواد اإلتهام عليهم التى تعاقب بالحبس وال رامة لكونها أكتوبر الجارى لنظر القضية  14
 تتصل بالطعن فى أعراض األفراد بطريق النشر. 

يباشرأحمد المرصفاوى وكيل نيابة شمال الجيزة الكلية التحقيق مع موظف إدارى بجريدة الفجر وش يقه   2009/ 20/10بتاريخ  -39
إلتهامهما بتزييف العملة وكانت قد وردت لمباحث أوسيم معلومات تفيد قيام المتهمين بتزييف العملة وبأحد  صاحب مزرعة دواجن 

جنيه   100ورقة فئة  49جنيه و 200ورقة فئة  79ورقة فئة العشرة جنيهات و 57األكمنة تم ضبط جهاز الكمبيوتر بحوزتهما و
 سيم.  مزورة وتمت إحالتها لمحمد عز الدسن مدير نيابة أو 
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أقام د. محمد سيد طنطاوى شيخ الجامع األزهر دعوى تعويض طالب فيها عادل حمودة رئيس تحرير الفجر ومحمد الباز  -40
المحرر بالجريدة بتعويض مليون جنيه وذلك ألن الجريدة نشرت فى صفحتها األولى صورة للشيخ مرتديًا زى بابا الفاتيكان وممسكًا 

 نوفمبر المقبل. 24ن أراء الشيخ، وسوف تنظر اول جلسات الدعوى فى صليبًا فى يده وسخرت الجريدة م

بجنحة مباشرة بمحكمة جنح إمبابة ضد هبة غريب المنهى تدريبها بالفجر يتهمها فيها   28/10/2009بتاريخ    تقدم أحمد شوبير -41
لنيابة الكلية بشمال الجيزة برئاسة ديسمبر لنظرها، كانت ا 27بالسب والقذف وإنتهاك حرمة الحياة الخاصة وحددت المحكمة جلسة 

المستشار محمد السيد خليفى قد إستمعت لمحمد الساعى والذى يعمل معدًا ببرنامج الح يقة وأكد الساعى فى أقواله وإنه عمل بجريدة 
فى سؤال شهور تحت التمرين بقسم الحوادث وأنه ليس له عالقة بهبة غريب حيث إنها كانت تتدرب بقسم التح يقات و  7الفجر 

 النيابة له عن العرض الذى قام بتقديمه لهبة نفى ذلك.  

تأجيل نظر الدعوى القضائية المقامة من الفنانين نور الشريف وخالد  29/10/2009بتاريخ  قررت محكمة جنح السيدة زينب -42
مد فكرى رئيس التحرير التنفيذى أبو النجا وحمدى الوزير ضد عبده م ربى رئيس تحرير البالغ وإيهاب العجمى المحرر بالجريدة وأح 

نوفمبر المقبل وشهدت الجلسة التى بدأت فى التاسعة والربع مشادات كالمية داخل قاعة المحكمة بين دفاع نور  11إلى جلسة 
الشريف ودفاع م ربى عندما بدأ مرتضى منصور إيضاحاته للمنصة مطالبًا  بسرعة الفصل فى الدعوى فقاطعه دفاع م ربى رافضًا 

ن يحول مرتضى الجلسة إلى مرافعة فما كان من مرتضى إال أن أحتد على دفاع م ربى وسرعان ما هدأ ليعاود اإلشتباك خارج أ
قاعة المحكمة، من جهته طالب دفاع م ربى بتأجيل نظر الدعوى القضائية مطالبًا بإستدعاء عادل حمودة رئيس تحرير الفجر 

إدريس الصحفى بالفجر ونور الشريف وخالد أبو النجا المدعيين بالحق المدنى لمناقشتهم  ومحمد الباز مدير تحرير الصحيفة وخالد
سنة   60"و" 21سنة   25شهادات من جدول المحكمة الدستورية العليا بأرقام الدعاوى"  8فى مالبسات الواقعة كما طالب بإستخراج 

" وموضوعها الطعن فى دستورية المواد    26سنة    102"" و24سنة    82" و"22سنة    16" و "23سنة    274" و"22سنة    46" و"  22
التى إستندت فيها النيابة ال حالة م ربى ورفاقه إلى المحكمة وذلك تمهيدًا للطعن فى دستورية قرار اإلحالة وطلب الدفاع من المحكمة 

دالل من خاللها بإمكانية أن  التصريح إلستخراج تقرير مجلس نقابة الصحفيين حول تجاوزات النشر فى قضية هبة ونادين لإلست
يدس خبرعلى الصحفى لإليقاع به واإلطالع على حافظة المستندات المقدمة من الدفاع وهنا إستشاط مرتضى منصور غضبًا مهاجمًا 

فيين سيد أبو زيد الممثل القانونى لنقابة الصحفيين وعضو هيئة دفاع الم ربى متهمًا إياه بمخالفة رأى مكرم محمد أحمد نقيب الصح
وقال مرتضى أن السيد نقيب الصحفيين أستنكر جريمة النشر التى مارسها رئيس تحرير البالغ من تسجيل تليفزيونى فكيف يأتى 
محامى النقابة ويطرح رأيًا مخالفًا وأضاف منصورأن النقيب قال هذه جريمة إخالقية وأستطرد محامى الشريف إن األخ عبده م ربى 

يات ليمارس مزيدًا من اإلساءات بتكرار اإلتهام وإدعاء إنه يملك سى دى لم يقدمه حتى ااَلن، خارج قاعة  كل يوم يخرج على الفضائ
المحكمة تصارعت الفضائيات على كل من م ربى ومنصور وفيما حضر عدد من أهالى الصعيد لمناصرة م ربى تشاجر المحامى  

 امى م ربى متبادلين األلفاظ النابية.محسن حافا من دفاع المدعين بالحق المدنى وفريد الديب مح

ضد رئيس محكمة جنوب القاهرة اإلبتدائية بصفته رئيس   2009/ 11/ 7بتاريخ  أقيمت دعوتان قضائيتان أمام مجلس الدولة  -43
نقابة اللجنة القضائية المشرفة على إنتخابات نقابة الصحفيين طالبتا فى نهايتهما بإصداره أحكام قضائية بوقف إجراء إنتخابات ال

ديسمبر القادم، وطالبنا بفتح باب الترشيح على منصب النقيب وأعضاء مجلس النقابة  6على منصب النقيب المقرر إجراؤها فى 
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وكانت الدعوتان أقامها أحمد جبيلى رئيس تحريرجريدة شعب مصر وفليز زايد رئيس تحرير جريدة أخبار البرلمان وأكدا على أن  
ء األدارى والمحكمة اإلدارية العليا على وقف إنتخابات الصحفيين وبفتح باب الترشيح على منصب هناك حكمًا من محكمة القضا

النقيب وأعضاء مجلس النقابة، وأنه تم إعالن اللجنة القضائية المشرفة على إنتخابات الصحفيين بهذه األحكام وقاال: أننا فوجئنا بفتح 
ديسمبر القادم دون ان يفتح باب الترشيح على  6الى إلجراء اإلنتخابات يوم نومبر الح 7باب الترشيح على منصب النقيب يوم 

منصب النقيب وأعضاء مجلس النقابة وهذا مخالف لألحكام القضائية النهائية والباتة ولهذا يعتبر فتح باب الترشيح على منصب 
  النقيب فقط باطاًل. 

إحالة عادل حمودة رئيس تحرير     2009/ 9/12بتاريخ    بات شمال الجيزةقرر المستشار هشام الدرندلى المحامى العام األول لنيا -44
يناير المقبل لنظر أولى  21جريدة الفجر ومحمد الباز نائب رئيس التحرير وأثنين من المحررين للمحاكمة العاجلة وتحديد جلسة 

ة الخاصة، يذكر الشيخ يوسف البدرى كان الجلسات فى البالغ المقدم من الشيخ يوسف البدرى ضدهم بإتهامهم بإنتهاك حرمة الحيا
قد قدم بالغًا للنيابة أوضح فيه أن محررتين من الجريدة حضرتا إليه وطلبتا منه أن يقوم بقراءة الرقية الشرعية عليهما ثم فوجئ بعد  

جنيه  100ر من ذلك ب يامهما بتصوير ما حدث دون علمه وقامتا بنشر ما حدث فى الجريدة ذاكرتين أنه تحصل على مبلغ أكث
مقابل رقيتهما، وأصدر المحامى العام قراره المتقدم بعد أن وجه لعادل حمودة تهمة األخالل فى اإلشراف، ومن جانب آخر حددت 
النيابة جلسة األسبوع المقبل لحضور عادل حمودة رئيس تحرير جريدة الفجر وإخطار نقابة الصحفيين إلحضار مندوب من النقابة  

 فى البالغ المقدم ضده من طارق عامر رئيس مجلس إدارة البنك األهلى ويتهمه فيه بالسب والقذف.  لبدء التحقيق 

يناير المقبل لنظر أولى جلسات محاكمة المتهمين " م.ع.ف  23حددت محكمة جنايات القاهرة جلسة  16/12/2009بتاريخ  -45
يا على فالش ذاكرة ميمروى خاص بالمجنى عليها " و.ك.أ "   " و " ص.ع " العاملين بجريدة المصرى اليوم كان المتهمان قد أستول

مديرة مكتب مدير فى الجريدة والتى تحمل صورًا خاصة لها وهى ترتدى مالبس التدريب الخاصة بلعبة ال طس وبعض الصور 
لصور بالجريدة ومحل سكنها الخاصة جدًا بمالبسها الداخلية وقيام المتهمين بالتحدث معها عبر اإلنترنت وقيامهما بتهديدها بعرض ا

فى حالة عدم تجاوبها معهما،المتهمان هددا بنشر هذه الصور ما لم تستجب لرغباتهما وبإحالتهما للنيابة أقرت بحبسهما ثم قرر  
ياة  المستشار ممدوح وحيد المحامى العام لنيابات وسط القاهرة إحالتهما لمحكمة الجنايات بتهمة التهديد واإلعتداء على حرمة الح

الخاصة للمجنى عليها وإستعمال صورها العارية وذلك بإستخدام الحاسب اآللى للمصرى اليوم وسرقة الذاكرة اإللكترونية وسب المجنى 
 عليها بألفاظ خادشة للحياء والطعن فى شرفها.  

 ةأمام النياب

نقابة الصحفيين و) رجاء الميرغني   ) جمال فهمي عضو مجلسباستدعاء كل من    3/3/2009قامت نيابة وسط القاهره بتاريخ   -46
وكيل نقابة الصحفيين االسبق ( للتحقيق معهم في البالغ المقدم من ) د/ عبد األحد جمال الدين زعيم االغلبيه بمجلس الشعب 

والتي نشرت  2008مايو  28( والذي إتهمهما فيه بالسب والقذف في حقه عن طريق النشر في جريدة ) البديل ( الخاصه في 
عليقات عدد من أعضاء مجلس النقابه والكتاب حول ما نسب للدكتور عبد األحد جمال الدين باتهامه للصحفيين باإلساءة لسمعة ت

مصر خالل مشاركته في جلسة للمجلس المحلى لمحافظة ال ربيه وكان من بين تلك التعليقات تصريحات لألستاذ/ جمال فهمى  
 زعيم األغلبيه سبًا وقذفًا في حقه .    رهواألستاذ/ رجاء الميرغنى وهو ما اعتب
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) د/ عبد الرحمن العابدى ( مدير آثار مصر الوسطى بتقديم بالغ للنائب العام أتهم فيه جريدة المصرى اليوم بالسب قام  -47
ويض بالصفحه الرابعه في خبر نشر تحت عنوان ) قرار حواس بتف  2009فبراير    7والقذف في حقه في عددها الصادر يوم السبت  

وهو ما عتبره سبًا وقذفًا في حقه حيث أكد أن الخبر المنشود   العابدى رئيسًا آلثار مصر الوسطى يثير إستياء العاملين بالمجلس (
كاذب وغير صحيح حيث أن المدعى قد أحال مسئولى اآلثار بالفيوم للتحقيق ل يامهم بمخالفات متعلقه باألراضى األثريه وتدمير 

 آثار غضب العاملين .  بعض اآلثار وهو ما

قام عدد كبير من مستشاري ورجال القضاء بتقديم بالغ للنائب العام اتهموا فيه جريدتي ) المصري اليوم ( و ) البديل ( باهانه   -48
 عتبره القضاه سبًا وقذفًا في حقهم وقد استدعتا هيئة قضائيه وذلك في مقاالت نشرت في الجريدتين حول انتخابات نادي القضاه مما 

 النيابه العامه بعض الصحفيين من الجريدتين للتحقيق معهم حول الواقعه  

تقدم العقيد ) حسن رشدى نائب مأمور مركز أوسيم ( ببالغ الي نيابة الجيزه إتهم فيه ) يوسف وهيب رئيس قسم الحوادث   -49
الدستور ( بسبه وقذفه في خبر نشر بالجريدة بجريدة الدستور سابقًا وحالية بالديسك المركزي ( و) إبراهيم عيسي رئيس تحرير جريدة  

نسب إليه أنه قام بإغتصاب خادمه في منزله رغم أن تحريات النيابه أثبتت براءته وأن القصه كيديه بسبب إتهامه الخادمه يسرقة  

 .   مصوغات ذهبيه من شقته

الصحفيين ( بضمان شخصى  نقابة م سبيل ) جمال عبد الرحيم عضو مجلس 2009/ 16/4أخلت نيابه جنوب القاهره بتاريخ  -50
وجهت له ) د/ باسمه موسي األستاذ بكلية االسنان ( اتهامًا بالتحريض على قتلها من خالل حديث تليفزيوني معه ن أ وذلك بعد

 بقنات ) دريم الفضائيه ( وما أعقيها من حرق منازل للبهائيين بقرية ) الشورانيه (  

ضد كل من )   2009/ 12/4عرائض للنائب العام في  771طيران ببالغ رقم عضو من اعضاء رابطة محررى ال 30تقدم  -51
توفيق دياب رئيس مجلس إدارة المصري اليوم ( و ) مجدي الجالد رئيس تحرير جريدة المصر اليوم ( و ) اسامه غريب صحفي 

فرز الثالث ( وصف فيه محرري بجريدة المصري اليوم ( اتهموهم بالسب والقذف لنشرهم مقال تحت عنوان ) المطار وصحفيوا ال
المطار بانهم ) نص كم متواضعى المستوى ال يملكون الثقافه والمهارة الصحفيه ( وقد قام النائب العام بإحالةالبالغ الى المحكمه 

 جنوب القاهره 

العام ضد  عرائض النائب  2009لسنة  8840تقدم ) محمد عبد الصمد ابو كريشه محام وعضو الحزب الوطني ( ببالغ رقم  -52
كل من ) سيد عبد العاطي رئيس تحرير جريدة صوت االمه ( و ) عصام اسماعيل فهمي رئيس مجلس إدارة الجريدة ( اتهمهما فيه 

تحت عنوان ) كالم ال يريد أن يسمعه الرئيس ( وجاء فيه  2009مايو  4بإهانه رئيس الجمهوريه فيمقال لرئيس التحرير نشر في 
 س الجمهوريه وقذفًا في حقه بسوء نيه ) حسب ما جاء في البالغ (  ألفاظ تمثل إهانه لرئي
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تقدم ) جمال قاسم رئيس مجلس إدارة فرع جمعية أنصار السنه بمشتول السوق بمحافظة الشرقيه ( ببالغ النائب العام ضد )   -53
حيث  2009مايو  11صادر في جريدة المصرى اليوم ( طالب فيها بتعويض قدره مليون جنيه عما تم نشر بالجريده في عددها ال 

نسبت اليه الجريدة أنه صرح لمحررة المصري اليوم بأنه تم ال بض علي مجموعة من جماعة أنصار السنة بتهمه ترويج افكار 
 تكفيريه وجهاديه وأنها اوردت أسماء المقبوض عليهم وأنهم كانوا يحوذون قنابل يدويه واسلحه بدائيه وذلك على خالف الح يقه  

نيابة بندر المنيا في غضون االسبوع االول من شهر يونيو باستدعاء كل من ) خالد البلشى رئيس تحرير جريدة البديل   قامت  -54
عميد  - ( و ) ماهر عبد الصبور المحرر بقسم الحوداث بالجريدة ( للتحقيق معهما في البالغ المقدم ضدهما من ) محمد فتحي 

  30سبت إليه بسوء نيه للنيل من سمعته وذلك من خالل ما نشر بجريدة البديل بتاريخ شرطة ( اتهمهما فيه بنشر وقائع خاطئه ن
ألف جنيه إلجبارهما شاب على وضع   20بالصفحه االولى بعنوان ) ت ريم عميد شرطه وابن عمه    554في العدد رقم    2009يناير  

بالغ ( حيث أن محكمة المنيا االبتدائيه ومحكمة يده في م رمه لم وقطع أصابعه بالمنيا ( وهو خبر مكذوب ) حسب ما جاء بال
  3482مدنى كلي والمستأنف برقم  2007لسنة  2905االستئناف العالى ببني سويف ) مأموريه المنيا ( قد أثبتا في حكمهما رقم 

 العامل . قضائيه استئناف عالي بني سويف عدم مسئوليه مقدم البالغ ) عميد / محمد فتحي ( عما أصاب   44لسنة   3589و 

قامت نيابة غرب القاهره بالتحقيق مع ) محمد صالح صحفي بجريدة الوفد ( وذلك في البالغ المقدم   2009يونيو  6بتاريخ  -55
من ) رئيس مباحث منشأة ناصر ( بسبب مانشضره الصحفي بجريدة الوفد تحت عنوان ) حفل تعذيب بالدويقه ( وأشار الموضوع  

اك مع امناء الشرطه في ترويع اهالي شارع الثورة بالدويقه بعد اعتدائهم على االهالي بالشوم والعصى  الي تورط رئيس المباحث باالشتر 
وقيامه بتقسيمهم الي فريقين على انها مشاجرة , وقد تم نشر هذا التحقيق على خلفيه تقدم عدد من اهالي الدويقه ببالغات لوزيرى 

 وزات ضباط الشرطه ضدهم .  العدل والداخليه ومكتب النائب العام بسبب تجا

 ديسمبر 31يونيو حتى  1أمام النيابة من 

تقدم مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين ببالغ للنائب العام ضد اللواء خالد أيوب رئيس مدينة أبو كبير  2/7/2009بتاريخ  -56
اصرى خالل قيامه بتأدية عمله دون بمحافظة الشرقية ل يامه بالتعدى بالسب والقذف على الزميل صبرى  الديب بجريدة العربى الن

 اقترافه ألى ذنب. 

تقدم المقدم محمد عبده رئيس وحدة مرور التجمع الخامس ببالغ إلى نيابة التجمع الخامس يتهم فيه  6/7/2009بتاريخ  -57
ى الواقعة وهم الصحفى رمزى أبو العال وذلك لقوله " يا ظلمة يا مفتريين" للضابط ، وقد قام المقدم بإصطحاب شاهدى إثبات عل

إثنان من أمناء الشرطة المتواجدين تحت رئاسته وظل الصحفى محتجزًا فى سراى النيابة من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة 
 بعد الظهر.
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تقدم الدكتور على جمعة ببالغ ضد صحيفة الوفد لما نشرته من أخبار غير صحيحة تمس شخصه   12/7/2009بتاريخ  -58
   وجهه لنقابة الصحفيين وذلك بهدف الحد من حالة الفوضى والعشوائية التى تجاوزت النقد الموضوعى. ومنصبه السامى و 

تقدم الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية ببالغ  للنائب العام يتهم فيه جريدة الوفد بسبه وقذفه واألساءة   13/7/2009بتاريخ  -59
تى يترأس جمعية أهلية تتلقى تبرعات مالية من جهات خارجية، ورفض محرر للمؤسسة الدينية وذلك لما نشرته الجريدة من أن المف

 الخبر نشر إعتذار للمفتى وقال أن لديه مستندات تدعم موقفه.  

تقدم رمسيس نجيب المستشار القانونى لجمعية تاريتاس مصر وكياًل عن رئيس إدارة الجمعية ببالغ  2009/ 14/7بتاريخ  -60
لنائب العام ضد كل من عضوى مجلس الشعب عالء حسنين وصابر أبو الفتوح والصحفى وائل للمستشار عبد المجيد محمود ا

اإلبراشى مقدم برنامج الح يقة وعمرو الليثى رئيس تحرير جريدة الخميس والسيد السعدنى صحفى بالجريدة ومجدى الجالد رئيس 
موظفات   3حماد رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية األيتام وتحرير جريدة المصرى اليوم وأحمد على الصحفى بالجريدة ونادية سليمان  

 بالجمعية والممثل القانونى لقناة دريم إلتهامهم بالسب والقذف والتلفا بألفاظ غير الئقة بحق الجمعية. 

ة  توجهت أمانى محامية لنيابة الدقى واتهمت صحفية بسرقتها باإلكراه وذلك بعد إستئجار المحامية لشق  22/7/2009بتاريخ  -61
الصحفية، قامت الصحفية وشخصيين بإقتحام الشقة واإلعتداء عليها بالضرب بكتر فى يديها وقاموا بسرقة عقد الشقة وتمزيقه 

 وإستولوا على بعض المش والت الذهبية.

تقدم عضو مجلس الشعب طلعت السادات ببالغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد عضو   9/8/2009بتاريخ  -62
الشعب على حسن يوسف ورئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير جريدة الوفد ورئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير جريدة المصرى مجلس 

اليوم وذلك بعد قيام جريدة الوفد بنشر خبر ورد على لسان النائب على سيف يتهم فيه السادات بأنه ال يقوم بأى أعمال ألبناء دائرته 
   إال بعد الحصول على مبالغ مالية.

جنح قصر النيل   7940قاموا صحفيين المسائية المعتصميين داخل مقر جريدتهم بتحرير محضر برقم  11/8/2009بتاريخ  -63
 ضد بعض الصحفيين من إتباع حسن الرشيدى رئيس تحرير المسائية وذلك لتعديهم عليهم بالضرب والسب والتحرش.  

غًا للمستشار عبد المجيد محمود النائب العام ضد وزير الزراعة  بال 12تقدم خبراء وزارة العدل بحوالى  2009/ 13/8بتاريخ  -64
ومحمد عيسى وكيل أول الوزارة ورئيس اإلدارة المركزية لألراضى الزراعية وخالد صالح رئيس تحرير جريدة اليوم السابع وصحفى 

ويطالبون بمحاكمتهم جنائيًا طبقًا لنصوص بالجريدة وسالمة أحمد سالمة رئيس مجلس التحريرجريدة "الشروق" إلتهامهم بالسب والقذف  
إغسطس الماضى على لسان محمد عيسى المشكو   5و  4قانون العقوبات وذلك لما نشرته  الجريدتين من مقاالت فى عددين بتاريخ  

اب األراضى فى حقه الثانى بطلبه إقصاء خبراء وزارة العدل الذين يقومون بمعاينة األراضى الزراعية إلتهامهم بالتواطؤ مع اصح
 وتلقى رشاوى فى مقابل كتابة تقارير تفيد أصحابها أمام المحاكم. 

أعلن عبد الهادى القصبى شيخ مشايخ الطرق الصوفية بأنه سوف يتقدم ببالغ إلى النائب العام يتهم  2009/ 12/10بتاريخ  -65
كاذبة تسعى إلى إشاعة الفتن فى المجتمع فيه صحفيى المصرى اليوم والدستور والوفد بإشعال الساحة الصوفية بأخبار ملفقة و 
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الصوفى وقال فى تصريح خاص لروزاليوسف إن أعضاء الجمعية العمومية رفضوا مشاركة مندوبى هذه الصحف للمشاركة فى 
إجتماع المجلس وذلك لسعيهم الدائم لتشويه صورة المجتمع الصوفى، وأوضح القصبى أنه ال توجد بنود فى الميزانية التى تمت 

ألف جنيه تحت بند صيانة سيارة تابعة للمشيخة مشيرًا إلى أنها مصروفات غير  40ناقشتها مبالغ فيها كما ذكر والخاص بإنفاق م
متعلقة إطالقًا بالعام المالى الحالى موضحًا أن الميزانية وافق عليها المجلس الصوفى األعلى ما عدا أربعة أشخاص مؤكدًا أن محمد  

 ة الشرنوبية وافق عليها ولم يعترض كما ذكر. الشرنوبى شيخ الطريق

قررت نيابة الدقى إستدعاء أحمد حسام الشهير بميدو العب نادى الزمالك لسماع أقواله فى بالغه ضد   2009/ 1/11بتاريخ  -66
لجريدة بسبه  جريدة صوت األمة والتى يتهمها بالسب والقذف وكان أحمد حسام سبق وأن تقدم ببالغ إلى قسم شرطة الدقى يتهم فيه ا

وقذفه فى مقال صحفى للمحرر حسن عبد الفتاح والذى وصفه بالهمجى مما أعتبره الالعب سبًا وقذفًا فتم تحرير المحضر بالواقعة 
 وأخطرت النيابة بإشراف المستشار على داود.  

حمد شوبير عضو مجلس  تقدم الصحفى مصطفى الزرقا ببالغ لقسم أول طنطا أتهم فيه أنصار النائب أ  2009/ 11/11بتاريخ   -67
الشعب عن دائرة طنطا بتهديده بالقتل عقب عودته من حضور برنامج على أحدى القنوات الفضائية وفوجئ بإتصاالت هاتفية من 
بعض أنصار النائب بتهديده بالقتل وخطف أبناءه بعد قيامه ب نتقاد النائب فى احد البرامج الفضائية، وطالب بإثبات الحالة وتقدم  

الهواتف المحمولة التى تلقى منها األتصاالت والتهديد بالقتل وتم على الفور أخطار اللواء رمزى تعلب مدير امن ال ربية  بأرقام
بالواقعة الذى قرر تشكيل فريق بحث لتحديد أصحاب الهواتف المحمولة والتأكد من بياناتهم وإخطار النيابة بتقرير مفصل عن  

 اصحاب تلك الهواتف المحمولة.  

تقدم مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين ببالغ للنائب العام أمس ضد الموقع اإللكترونى لجماعة اإلخوان    15/12/2009تاريخ  ب -68
جهاز الب توب من سفارة إسرائيل وقال أنه تقدم بالبالغ ألن   700المسلمين المحظورة لنشره أخبارًا كاذبة زعمت حصوله على 

ء النقابة فيما فضلت اللجوء للجنة التأديب النقابية بالشكوى ضد موقع المسلة اإللكترونى كون  القائمين على الموقع ليسوا من أعضا
محرره عضوًا بنقابة الصحفيين وأنا ضد حبس الصحفيين،وأضاف مكرم منافسى ضياء رشوان حاول عبر وسطاء ليلة اإلنتخابات 

اخبين ورأيت أنها حيلة ماكرة تصور للجمعية العمومية عدم وجود أن يصل إلى إتفاق معى بأن نقف معًا أمام النقابة إلست بال الن
منافسة فرفضت ورفع صورتى عقب نجاحى لينسينى ما وجه إلى من إهانات بزعم أننى مرشح وزارة الداخلية وأننى أبيع الوهم لكننى 

 لن أنسى تلك اإلهانات.  
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 صحفيين في أقسام الشرطه  

إداري قسم شرطه السيده زينب ضد   2009لسنة    1880التوحيد بتحرير محضر برقم    قام جمال سعد محمد رئيس تحرير مجلة -69
كل من )رئيس تحرير جريدة روزا ليوسف( و) محمود السيد محمد_ إداري توزيع الجريدة ( و ) فتحي أبو عوف_ مصمم الجرافيك 

 6الصادر بتاريخ  1091جريدة بعددها رقم ( و ) أحمد محمد فهمي_ المحاسب بمؤسسه روزاليوسف ( وذلك ل يامهم بنشر خبر بال
تضمن الخبر قيام الشاكي بأخذ بعض المبالغ الماليه بطريق التسول من المملكه العربيه السعوديه وهو ما يعد إساءة   2009فبراير 

 ألعضاء جمعيه السنه المحمديه باعتباره أحد أعضائه . 

 

 القضايا المتداولة 

المدعى عليه  المدعى القضية م
 لصحفى()ا

 مالحظات الجلسة موضوع الدعوى  جهة العمل

لسنة      384 1
2008 
محمكة 

 شمال الجيزة
  23الدائرة 

 تعويضات 

شاهيناز 
 النجار

عادل حمودة و  
 نصيف قزمان 

بتاريخ  جريدة الفجر  
5/11 /2007  

نشر بالعدد رقم  
من صحيفة   125

الفجر مقاال تحت 
عنوان " زواج  

احمد عز  
وشاهيناز النجار 

 طل سياسيا با

اول جلسة  
16/9 /200
8 

27/1 /200
9 

حكم بعدم 
قبول حكم 

التحقيق النها 
ليست من 

الدعاوى التى  
يتم اثباتها 

بشهادة 
 الشهود

21/4 /200
9 

نظر التحقيق 
وفى  بالنيابة

28/12/20
قضت   09
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المحكمة 
  10بت ريمه 

 االف جنيه
لسنة    332 2

2009  
محكمة 

شمال القاهرة 
  46الدائرة 

 تعويضات  

المستشار/ 
زكريا 

 عبدالعزيز 

محمد على  
ابراهيم و رئيس 

مجلس ادارة 
جريدة 

 الجمهورية 

جريدة 
 الجمهورية

بتاريخ 
20/2 /2007  

نشر المتهم االول 
فى عاموده  

الخاص تحت  
عنوان ) مختصر  
ومفيد ( " اذا كان  
القضاة يتالعبون 

فى اراضى  
الساحل الشمالى  
والتجمع الخامس  

ويبيعون 
سعار الشاليهات با

فلكية " ونشر مع 
الخبر صورة  

 للمدعى  

16/6 /200
7 
7/3/2009 

30/5 /200
لالطالع   9

وتصحيح 
 شكل الدعوى  

 

3 25222  
  2008لسنة 

محكمة جنح 
 بندر الجيزة 

عصام   احمد عز  
اسماعيل فهمى 

و ابراهيم 
عيسى و 

 محمد بركات 

جريدة 
 الدستور  

بتاريخ 
17/9 /2008  

  183بالعدد رقم 
من جريدة 

ور  الدست
نشرالمتهم الثالث 

مقاال تحت عنوان  
" مسترعى لالنتباه 

" جاء فيه " 
جوارى زمن  

  –الحزب الوطنى 
كيف كان سيفعل 

22/11/20
08 
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جمال مبارك 
وتتصرف امانة 

السياسات لو 
احمد عز قاتل  

 سوزان تميم 
لسنة   5523 4

جنح   2009
 الدقى  

باهر عادل  
 السقعان  

جمال العاصى  
رئيس تحرير 

 لطريق جريدة ا

جريدة 
 الطريق 

مقالين بتاريخ 
22/10/2008  

و   63العدد رقم 
29/10/2008  

  64العدد رقم 
بجريدة الطريق 

تضمنا ان شباب 
حزب الوفد سافر  
الى االردن وهناك  

التقى مع وفد  
اسرائيلى هو فى  
ح يقته من رجال 
الموساد وحركة  

شاس الصهيونية 
المتطرفة وقام  
هؤالء الشباب 

باقامة عالقات  
مع الفتيات 

االسرائيليات فى 
الوفد االسرائيلى 

الذين هم فى  
ح يقتهم عميالت 

للموساد وجاء  
اسم المدعى من  

 بين هؤالء 

29/4 /200
9 

19/5 /200
9 
7/7/2009 
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5 10760  
  2008لسنة 

 جنح العجوزة 

عبد الحليم   احمد عز  
قنديل و 
عصام  

 اسماعيل فهمى 

جريدة صوت 
 االمة 

بتاريخ 
30/6 /2008  
  394دد رقم بالع

من جريدة صوت 
االمة نشر المتهم 

االول صورة 
للمدعى والى  
جوارها عنوان  
نصه) النظام  

الذى يحمى احمد  
عز سارق مصر  

 االول (  

28/5 /200
إلعالن   9

المتهم 
 باإلحالة

16/7 /200
 لالطالع 9

 

6 21352  
  2008لسنة 

 جنح العجوزة 
 

لسنة  7860
جنح   2009

مستأنف 
 العجوزة 

الحليم   عبد احمد عز  
قنديل و 
عصام  

 اسماعيل فهمى 

جريدة صوت 
 االمة 

بتاريخ 
11/8 /2008  

  400بالعدد رقم 
من جريدة صوت 
االمة نشر المتهم 
االول مقاال تحت 

عنوان ) احمد  
عز .. احلى من  
الشرف مفيش ( 
واخر ) المقال  

الذى هز عرش  
احمد عز " هل  

نطلق النار على  
احمد عز وحده  

.. هذه هى  
لتى يراد  الخديعة ا

 لنا ان نقع فيها " 

6/5/2009 
20/5 /200
العالن   9

 المتهمين
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7 23096  
  2008لسنة 

 جنح العجوزة 

احمد عز و  
شاهيناز 

 النجار

عادل حمودة  
 ونصيف قزمان 

بتاريخ  جريدة الفجر  
5/11 /2007  

  125بالعدد رقم 
من جريدة الفجر  

نشر المتهم االول 
اخبارا تتعلق 

بالحياة الخاصة  
ان تتصل  للمدعي

بالزواج الذى  
جمع بينهما ومنها 

" تبادال رسائل 
الحب على  
الموبايل فى  

  –رمضلن 
سافرت للعمرة 
على طائرته  

الخاصة اهداها  
 BMWسيارة 

9/5/2009  

لسنة  9668 8
جنح   2007
 العجوزة

امينة عبدالنبى 
 على بكر  

 محمد الباز 
 و       

 عادل حمودة               

خ بتاري جريدة الفجر  
23/4 /2007  

  98بالعدد رقم 
من جريدة الفجر  
قام المدعى عليه  
االول بنشر مقاال 

تعرض فيه 
بالسب والقذف  
لصحابة رسول  
هللا ) ابوهريرة و 

البخارى ( كما قام  
بالتهجم على  

4/6/2009    
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علماء الدين  
 المعاصرين 

لسنة   6673 9
جنح   2009
 الدقى  

حسن محمود 
  –سعدهللا 

مدير انتاج 
فزيون بالتلي

 المصرى  

رئيس تحرير 
جريدة صوت 

 االمة   
و هانى سالمة 

محرر   –
 صحفى   

جريدة صوت 
 االمة 

بتاريخ 
32/2 /2009  

قام المدعى عليه  
الثانى بنشر مقاال 
تضمن سبا وقذفا  
فى حق المدعى  

حيث تضمن 
المقال عبارات ) 
ومن يتستر على 
حسن سعدهللا (  
وذكر المقال )  
بانه يقوم بال اء 

رات بدون االورد
اى اوراق رسمية  
ممايسبب اهدار 

 المال العام  

اول جلسة  
18/5 /200
9 

 

10 19328  
  2007لسنة 

 جنح العجوزة

نجيب 
 ساويرس 

عصام  
اسماعيل فهمى 

و وائل  
 االبراشى  

 و همت سالمة 

جريدة صوت 
 االمة 

بتاريخ 
21/5 /2007  

  337بالعدد رقم 
من جريدة صوت 

االمة نشرت 
الجريدة موضوعا  

عنوان "   تحت
نجيب ساويرس 

يروج لشركته 
داخل مؤسسات 

التعليم بحجة 
التعاون بين 

القطاع الخاص  

18/6 /200
9 
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والعام وياقون  
محاضرات فى 
المدارس حول  
احداث الفتنة  

 الطائفية االخيرة " 
لسنه    372 11

2009  
محكمة 

تعويضات 
كلى شمال 

القاهرة الدائرة 
64 

السيد/ أيمن  
شبل سيد )  
 ( أمين شرطه 

السيد/ رئيس 
تحرير جريده 

الجمهورية 
والسيد/ رئيس 
مجلس إدارة 

جريدة 
الجمهوريه 

والسيد/ محمد  
عزوز  

الصحفي  
بجريدة 

 الجمهوريه

جريده 
 الجمهوية

بتاريخ 
20/1 /2009  

بالعدد رقم  
حيث   20112

قام المدعى عليه  
الثالث بنشر خبر 
مضمونه ) قضت  

محكمة جنج 
مدينة نصر 

بمعاقبة " أيمن 
سنه   35 -شبل 

أمين شرطه "   -
وعبد الحميد 

سنه   30 –السيد 
مساعد شرطه   –

" من قوة مكافحة  
السيارات بالحبس 

أشهر وكفالة   6
جنيه (    200

غير أن هذا  
الخبر غير  

صحيح ممااعتبره 
المدعى سبا وقذفا  

 فى حقه  

 

28/2 /200
9 

21/3 /200
 لإلطالع   9
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لسنة 2376 12
جنح  2008
 العجوزة 

نور الدين بكر 
امين الحزب  –

الوطنى 
 باالزبكية 

 –رضا عوض 
عبد الحليم 

عصام  –قنديل 
 فهمىاسماعيل 

جريدة صوت  
 االمة 

بتاريخ 
فى  22/8/2008

من  406العدد رقم 
جريدة صوت االمه  
نشر مقال تضمن 
خطاب مرسل من  

امناء الوحدات  
بالحزب الوطنى 

باالزبكية الى 
بعض المسئولين 
بالحزب الوطنى 
مضمونه )نحيط 
علم سيادتكم بأن 

السيد / نور الدين 
بكر امين الحزب 
الوطنى باالزبكية 

لم يقم بتوزيع 
الكراتين الخاصة  

بشهر رمضان على 
امناء الوحدات  

بالحزب كما هو 
متبع وبتعليمات 

امانة التنظيم ولم 
يبل نا اصال بها 
واى توقيع على 

استالمها من قبل 
اى امين وحدة فهو  
مزور ولو وقع فى 

ا سوف نقوم ايدين 
بأتخاذ االجراءات 

القانونية حيال ذلك 
) 

متداولة اخر  
جلسة فى  

3/3/2009 
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لسنة 12034 13
2008  
لسنة 1935
جنح  2009

مستأنف وسط  
 القاهرة 

حسن الرشيدى   
وفاروق لوقا  
وفوزى عبد 

 البارى 

جريدة 
 المسائيه

 1بتاريخ 
فى العدد 6/2008/

بالصفحة  755رقم 
الرابعة من جريدة 

سائية نشر مقال الم
تحت عنوان " 

التحاد العربى للنفط 
يتهم الجنيدى 

باالستيالء على 
ارضه بسفنكس "  

والذى اتهم فيه 
فوزى عبد البارى 

االمين العام 
لالتحاد العربى 
للنفط والمناجم 

والكيماويات ورئيس 
النقابه العامه 

للبترول _ المدعى 
باالستيالء على 

ارض ملك االتحاد 
ارها دون سداد ايج

وطالبه بدفع مبلغ 
 ماليين جنيه  10

اولى جلسات  
االستئناف 

بتاريخ 
22/4/2009 
27/5/2009 

 لالطالع 

 

لسنة  9363 15
جنح  2008

العمرانية 
( 20الدائرة )

 جنايات الجيزة 
 سب وقذف  

 8/1/2008بتاريخ  جريدة الموجز   ياسر بركات  مصطفي بكري 
نشر  93بالعدد 

مقاال تحت عنوان " 
كاذيب كفاك ا

وتضلياًل .. عار 
التطبيع يلوث ثوبك 
ايها المناضل " ، 

واخر بعنوان " غرام 
االفاعي بين سعد 

الدين ابراهيم 

24/5/2009   
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والشيخة موزة و 
مصطفي بكري "  
وتضمن المقال  
عبارات اعتبرها 

المدعي سبا وقذفا  
 في حقه 

16  14131 
 2008لسنة 

محكمة شمال  
الجيزة الدائرة  

 ( جنايات 5)

مصطفي بكري 
عضو مجلس 

 الشعب 

انه بتاريخ  جريدة الموجز  ياسر بركات 
19/2/2008 

من  99بالعدد 
االصادر الثاني 

السنة الخامسة من 
جريدة الموجز مقال  

تحت عنوان " 
مستندات االمالك 

الجديدة لبكري 
وزوجته .. 

المناضل الكبير 
يصمت علي اهانة 

النبي في قطر  
ويصرخ ضد  

سر الدنمارك" ، " يا
بركات يواصل 
كشف ح يقة  

المناضل الكبير " "  
كشف حساب سريع 
للضربات الموجعة  

التي تلقها المناضل 
وتضمن الكبير "  

المقال عبارات 
اعتبرها المدعي  

 سبا وقذفا في حقه 

متداولة 
ومؤجلة لجلسة  

6/5/2009  
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لسنة  14132 17
2008 
محكمة  

 جنايات الجيزة  
 سب وقذف 

محمد مصطفي  
 بكري عضو

 مجلس الشعب  

بتاريخ  جريدة الموجز   ياسر بركات 
في  12/2/2008

االصدار  98العدد 
الثاني السنة 

الخامسة من جريدة  
الموجز ص االول   
نشر مقاال بعنوان " 

اللهم اني اشكو 
اليك ضعف قوتي 
.. وأعوذ بك من 

جبروت آل بكري " 
، واخر بعنوان " 

ياسر بركات 
يواصل فتح ملفات 

ير " ، المناضل الكب 
واخر بعنوان " 

عصراالقوياء لن  
يرهبنا يا استاذ 

بكري " ، " حرب 
العصابات ... هل 
االستاذ مصطفي  
أقوي من رئيس 

الجمهورية ؟.. هل 
يري نفسه فوق  

وتضمن النقد .." 
المقال عبارات 
اعتبرها المدعي  

سبا وقذفا في  
 .حقه

متدوالة امام 
المحاكم 
المصرية 

ومؤجلة لجلسة  
9/4/2009  

 

لسنة  13369 18
جنح  2008

 قصر النيل  
 سب وقذف 

مجدي محفوظ  
 اسعد 

هاني فتحي عبد 
الظاهر ، محمد 
مصطفي بكري 

، عبد الفتاح 

نشر  16/8/2008 جريدة االسبوع 
من  593بالعدد 

جريدة االسبوع ص 
مقاال بعنوان "  14

متداولة امام 
المحكمة  

ومؤجلة لجلسة  
27/5/2009  

 



 

 

50 

 

 
250/2009 

جنح مستأنف 
 قصر النيل  

طلعت مدير  
 تحرير 

حكاية نصاب  
صر من مدينة ن 

االسكندرية للقاهرة "  
" مليون دوالر 
اقتراضها من 

المصرف العربي ثم 
ترك البنك يبحث 

عن حقه في  
 المحاكم ..!

وتضمن المقال  
عبارات اعتبرها 

المدعي سبا وقذفا  
   في حقه

 للحكم 
 

اولى جلسات  
االستئناف 

8/7/2009 

؟ محكمة   19
جنايات 

القاهرة الدائرة  
 جنايات  11

 سب وقذف  

مصطفي بكري 
عضو مجلس 

 الشعب 

بتاريخ  جريدة الموجز   ياسر بركات
18/12/2007 

من  91في العدد 
جريدة الموجز نشر  
مقاال تحت عنوان " 

متي يعتذر 
مصطفي بكري عن 
اخطائه االخالقية "  

واخر بعنوان " 
ياسر بركات يكتب 

عن تابع ازمة 
النائب الكاتب و 

والمناضل الكبير 
وتضمن المقال  
عبارات اعتبرها 

المدعي سبا وقذفا  
 في حقه 

19/4/2008 
 اول جلسة  

 

محكمة جنوب   20
الجيزة الدائرة  

انه بتاريخ  جريدة الموجز  ياسر بركات  مصطفي بكري 
في  26/2/2008

العدد المائة من 

متداولة 
ومؤجلة لجلسة  

10/5/2009  
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( جنايات 10)
 الجيزة  

 سب وقذف  

جريدة الموجز نشر  
حت عنوان " مقاال ت 

حكاية بكري مع 
الداخلية من االلف  

الي الياء " ، " 
ختان االناث 

فضيحة جديدة  
للمناضل الكبير " ، 
" عار الفساد يطيح 

برجال درش في  
وتضمن سوريا " 

المقال عبارات 
اعتبرها المدعي  

 سبا وقذفا في حقه 
محكمة شمال   21

  الجيزة الدائرة
( جنايات 6)

 الجيزة  
 سب وقذف  

انه بتاريخ  جريدة الموجز   ياسر بركات  مصطفي بكري 
11/3/2008 

من  102بالعدد 
جريدة الموجز نشر  

مقاال بعنوان " 
بالمستندات اموال 

احمد عز و نجيب  
ساويرس التي نهبها 
مصطفي بكري " ، 

واخر بعنوان " 
ياسر بكرات يكتب 
الفصل االخير من  

..  قصة المناضل
باي باي استاذ 

مصطفي .. اياك 
تكون العلقة 

وتضمن عجبتك " 
المقال عبارات 

متداولة 
ومؤجلة لجلسة  

16/4/2009  
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اعتبرها المدعي  
 سبا وقذفا في حقه 

محكمة جنح  22
 السيدة زينب 
 سب وقذف  

بتاريخ  جريدة الموجز   ياسر بركات  مصطفي بكري 
20/11/2007 

من  87بالعدد 
نشر  جريدة الموجز 

مقاال تحت عنوان " 
التجارة بال البة في  
لعبة المليارات بين 

شفيق جبر والعبار. 
عضو مجلس 

الشعب يدافع عن 
مواطن غلبان 

اشتري فيال باربعة 
ماليين جنيه . 
هجومك مدفوع 
الثمن يا سيادة 

وتضمن النائب " 
المقال عبارات 
اعتبرها المدعي  

 سبا وقذفا في حقه 

متداولة 
ومؤجلة لجلسة  

14/4/2009  

  

محكمة   23
جنايات الجيزة  

( 14الدائرة )
بمحكمة 

 جنوب القاهرة  
 سب وقذف  

انه بتاريخ  جريدة الموجز   ياسر بركات  مصطفي بكري 
نشر  22/1/2008

من  95بالعدد 
جريدة الموجز مقاال  

تحت عنوان " 
بالصور و 

المستندات ثروات 
زوجة مصطفي  
بكري .. تمتلك 

مبني ضخم بمدينة 
 10وبر قيمته اكت 

ماليين جنيهًا " ، و 

متداولة و 
مؤجلة لجلسة  

13/4/2009  
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اخر بعنوان " 
مؤامرة رجال  

العادلي لوقف حملة  
الموجز ضد 

المناضل الكبير " 
وتضمن المقال  
عبارات اعتبرها 

المدعي سبا وقذفا  
 في حقه 

محكمة  24
جنايات 

شمال القاهره 
  18الدائرة 
 جنايات

مجدى كمال 
مدير إبراهيم 

مكتب بريد 
 بوالق الدكرور 

صالح قبضايا 
نائب رئيس 
مجلس إدارة 

ورئيس تحرير 
جريدة االحرار 
وعصام كامل  
مدير التحرير 

ومحمد 
الدمرداش  
المحرر  
 بالجريدة

جريدة 
 االحرار

بتاريخ 
16/12/2008  

في صفحة  
الحوادث بجريدة 

االحرار في وسط  
الصفحة وداخل  
مستطيل رمادي 
تحت عنوان "  

  9وقيع زور ت
إيصاالت أمانة 

.... ضبط مدير  
مكتب بريد بوالق 

الدكرور حاول  
اقامة عالقة غير  

مشروعه مع 
أحدى السيدات "  

وهو ما اعتبره 
المدعي سبا وقذفا  

 في حقه 

11/5 /200
إلعادة   9

 اإلعالن  

 

لسنة   1198 25
2006  
محكمة 

اللواء/ هتلر  
أحمد طنطاوي 

هيئة  رئيس

نصيف قزمان 
رئيس مجلس 

 جريدة الفجر
 

وذلك ل يام  
الجريدة بنشر 
تح يقا في العددين  

1/1/2009 
29/1 /200
وقف   9
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شمال الجيزة 
  5الدائرة 

 مدني كلي 

الرقابة  
اإلدارية  
 السابق

إدارة جريدة 
 الفجر

و حسن   
جمعة حسين 

مستشار 
 الجريدة

  38/ 33 رقم
الصادرين بتاريخ 

19/1 /2006   ,
20/2 /2006  

وتناول التحقيق 
عبارات اعتبرها 
طنطاوي سبا 

ه مما وقذفا في حق
دفعة إلي رفع  
الدعوى المذكورة 

للمطالبة  
بالتعويض المادي 

ألف   50وقدرة 
 جنية . 

 

الدعوى جزئيا  
 لمدة شهر 

 

دعوة أقيمت  26
   قضائية
بتاريخ 

9/7/2009  
أمام محكمة 

 جنح الدقى 

هانى حسن  
عضو لجنة  

المتابعة 
 بالنادى النوبى

عادل حمودة  
بصفته رئيس 

حرير جريدة ت
الفجر والزميلة  
 عائشة نصار 

نصارحيث أنهما  جريدة الفجر
قاما بالتحريض 
العنصرى والسب  
والقذف بحق 
أهالى النوبة من 
خالل نشر مقال 
بجريدة الفجر 
بعنوان "الثروة  
والعبيد والبيزنس 
لعائلة الهضيبى" 
وإمتالكها لعبيد 
من النوبة على  
حد تعبيرها مكررة 
لفا عبيد النوبة  
ثالث مرات زاعمة 
أنه عقب تحرير 

أرجأت 
المحكمة 

الجلسة إلى  
14/9  . 
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العبيد طالب 
النوبيون 

باإلستمرار فى 
خدمة عائلة  

 الهضيبى
دعوة أقيمت  27

  قضائية
بتاريخ 

8/7/2009 

نقابة 
 الصحفيين

مالك صحيفة 
 البديل

 جريدة البديل
بعد  ذلك  وجاء

إتخاذ الجمعية 
العمومية قرارًا 

ى أن  بتفتيتها عل
يتم صرف إعانة  
بطالة لكل محرر  

  300فيها قدره 
 جنيه.

 

  

أقيمت  28
بتاريخ 

14/7 /200
دعوة    9

أمام محكمة 
 جنح الدقى 

أحمد عز  
عضو مجلس  

 الشعب

ضد كل من   
حامد جبر 

رئيس مجلس 
إدارة جريدة 

الكرامة وعزازى  
على عزازى 

رئيس التحرير 
التنفيذى وعماد  

الصابر  
 المحرر لها 

وذلك ل يامهم  امةجريدة الكر 
بسبه وقذفه  

 والتشهير به

  متداولة

أقيمت  29
بتاريخ 

14/7 /200
دعوة    9

الهيئة العامة  
للتأمين 
 الصحى 

ضد كل من   
نصيف قزمان 
رئيس مجلس 
إدارة جريدة 

الفجر وعادل  

 جريدة الفجر
يامهم وذلك ل 

بنشر أخبار كاذبة 
عن عودة أنسولين  

 األطفال القاتل.  

  متداولة



 

 

56 

 

أمام محكمة 
 جنح الدقى 

حمودة رئيس 
التحرير وعبد  
الفتاح على  

المحرر  
 بالجريدة

 

بتاريخ قدم  30
16/7 /200
بالغ   9

لنيابة 
 العجوزة

إبراهيم ربيع 
عبد الرسول  

 المحامى

إبراهيم عيسى 
رئيس تحرير 
 جريدة الدستور

جريدة 
يتهمه بالسب  الدستور 

والقذف فى حقه  
وذلك من خالل  
نشر إبراهيم 
 عيسى مقال

بعنوان "محامى 
الحزب الوطنى"، 
وتم تأجيل القضية  

سبتمبر  9لجلسة 
لإلطالع وسند 

 الوكالة. 

 

وتم تأجيل 
القضية  

  9لجلسة 
سبتمبر 

لإلطالع 
 وسند الوكالة. 

 

 

بتاريخ  31
27/7 /200
تم    9

تحريك جنحة 
 مباشرة

السيد /  
محمود حلمي 
منيب " رجل 

 األعمال

الصحفي  
محمد الصاوي  

" محرر 
 لفجربجريدة ا

 جريدة الفجر
قيام وذلك بسبب 

جريدة الفجر بنشر 
تح يقا صحافيا 
تحت عنوان "  
بالمستندات للمرة 
 الثانية ح يقة

أرض مدارس  
القادة " ليدرز " 
بالغ للنائب العام 
ضد حوت أراضي  

المنطقة 

تنظر أولى 
جلساتها أمام 

محكمة 
 العجوزة

الجزئية 
بجلسة  

الخميس 
الموافق  

30/7 /200
9 
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بمدينة  االستثمارية
 . " أكتوبر 6

 
 أقيمت 32

بتاريخ 
3/8/2009   

  دعوى 
   قضائية

السفير 
الدكتور عبد  

 هللا األشعل

كرم جبر رئيس 
مجلس إدارة 
 روزاليوسف

جريدة 
مقال وذلك بسبب  روزاليوسف

يناير  9جبر يوم 
الماضى تحت 
عنوان "األشعل 
فى جزيرة العلوج" 
وجاء به من  

األكاذيب 
واإلفتراءات 

علومات والم
المضللة  

والم لوطة والتى  
تهدف إلى تشويه 
صورة الدكتور 
األشعل أمام الرأى  
العام والحط من  

 كرامته.

 

طالب فيها 
مبلغ  السفير

مليون جنيه 
 تعويضاً 

 

أقيمت  33
بتاريخ 

3/8/2009   
  دعوى 

 قضائية

مدارس 
الرضوان  
اإلسالمية 
الخاصة  

 بمدينة نصر

جريدة 
 روزاليوسف

جريدة 
بسبب ما وذلك  روزاليوسف

نشر فى العدد  
بالجريدة  1081

من إتهامات قائمة 
على غير دليل  
واحد فضاًل عن  
التجريح واإلهانة  
للمدارس وتشويه 

المطالبة  
بتعويض 

 مليون جنيه

 



 

 

58 

 

صورة المدارس  
بنشر صور 
مفبركة ال تمت 
للمدارس بأى  
صلة وتتناولها 
بوقائع غير 

صحيحة  
وإتهامات باطلة 
وإمتناع الجريدة 
عن نشر  
التصحيح الذى  

دارس  إرسلته الم
 بطريق رسمى. 

 
اقيمت  34

تاريخ ب
3/8/2009   

 قضائية دعوة

الدكتور أحمد  
حشيش أستاذ 

قانون 
المرافعات 

بكلية الحقوق 
 بجامعة طنطا

جريدة 
 روزاليوسف

جريدة 
وذلك بسبب ما  روزاليوسف

نشرته الجريدة 
ضده فى عددها  

  15فى  235رقم 
تحت   2006مايو  
"المناصب  عنوان

الشاغرة تشعل 
الصراعات فى  
جامعة طنطا" 
وذلك لما فيه من  
سب وقذف فى  
حقه وإسناد  
أوصاف شائنة  
تتناول كرامته 
وسمعته وشرفه 

وطالب فيها 
بتعويض 

الف    200
 جنيه
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فقد وصفته  
الجريدة بالعضو 
المزيف وأسند إليه  
واقعة تقاضى  

مكافأت  
حضوردون وجه  
حق وهو ما لم  
يحدث مطلقًا 
وكذلك الطعن فى  
كفاءته كمحقق فى 

قائع لم تحدث  و 
 مطلقًا. 

 
 دعوةأقيمت  35

قضائية  
بتاريخ 

3/8/2009    

رجل األعمال  
 صالح دياب

عبد هللا كمال  
رئيس تحرير 

 روزاليوسف

جريدة 
 روزاليوسف

سبه وذلك بسبب 
وقذفه من خالل  
عدة مقاالت 
متوالية بإتهامات 
عديدة منها 
اإلتجار فى الدقيق 

دعوم ومدافن  الم
الموتى وإتهام 
وزراء بمجاملته، 
ووصف فى دعواه 
هذه المقاالت بإنها 
عملية  إبتزاز 
واضحة وصريحة  
يقوم بها رئيس 
تحرير روزاليوسف 
من خالل عدة  
مقاالت بما يعنى 

  متداولة



 

 

60 

 

هز الصورة 
الشخصية له  
وإفقاده اإلعتبار 
الذى يبنى كيانه 
اإلقتصادى عليه،  
باإلضافة إلى  

يته إتهامه فى وطن
فألصق به تهم 
العمالة والخيانة  
وإعادة نشر هذه  
المقاالت مرة 
أخرى فى الكويت 
للتأثير على  
أعماله وعقوده  
التجارية فى  

 الكويت.
دعوة أقيمت  36

  قضائية
بتاريخ 

6/8/2009    

رقية السادات  
أبنة الرئيس 
الراحل أنور  

 السادات 

أنس الفقى 
 وزير اإلعالم

 وزير اإلعالم
بمنع عرض  ك وذل

الفيلم  
 I)    األمريكى 

love you 

man)   فى
مصرألنه يسئ 
للرئيس الراحل  
أنور السادات  
وذلك ألنه يتضمن  
لقطات وقحة 
تحمل إساءة بال ة 
لوالدها الرئيس 
الراحل وأن هذا  
الفيلم يعرض فى  

  متداولة
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دور العرض  
  3المصرية منذ 

أسابيع مما ألحق 
بها أضرارًا نفسية 
ومعنوية جسيمة 

ت أن الفيلم  وأضاف
تجاوز كل الحدود  
التى كلفها 
الدستور والقانون  
للحرية الشخصية  
فى النقض  
والتعبير عن  
األراء والتمكين 
من عرضها  
ونشرها سواء 
بالقول أو التعبير 
عن األراء، 
وطالبت بالتحفا 
على جميع نسخ  
الفيلم الموجودة فى  
جميع دور السينما 
لحين الفصل فى  

 الدعوى. 

 
أقيمت  37

بتاريخ 
12/8 /200
  دعوى  9

 قضائية

محمود السيد 
مدير عام  

 المجلة 

جمال سعد 
رئيس تحرير 

جريدة التوحيد 
لسان جماعة  
أنصار السنة  

 المحمدية

جريدة 
السب وذلك بسبب   التوحيد

والقذف والتشهير 
به فى أوراق  

  725القضية رقم 
  2008لعام 

 4وتحدد يوم 
اغسطس 

لنظرها غير 
إنه تأجل إلى  
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  4وتحدد يوم 
اغسطس لنظرها 
غير إنه تأجل إلى  

سبتمبر  15
 المقبل.

 

سبتمبر  15
 المقبل.

 

  دعوى أقيمت  38
بتاريخ 

10/9 /200
أمام    9

محكمة 
إستئناف 

 اإلسكندرية

عامر عيد  
رئيس فرع 

نقابة 
الصحفيين  

السابق 
 باإلسكندرية

جمال العاصى  
رئيس تحرير 

جريدة الطريق 
ومحمد 

الكيالنى رئيس 
قابة فرع ن

الصحفيين  
 باإلسكندرية

جريدة 
 هسبوذلك بسبب   الطريق

وإتهامه  قذفهو 
بالخضوع لسيطرة 
اإلخوان على  
نقابة اإلسكندرية 

 فى عهد واليته. 

 

  متداولة

اقيمت  39
بتاريخ 

16/9 /200
دعوى   9

قضائية أمام  
محكمة جنح 

 قصر النيل

النائب جمال 
 زهران

رئيس تحرير 
 "روز اليوسف"

جريدة روز  
 وسفالي

بسبب مقال وذلك 
كتبه عبد هللا كمال 
فى عمود )ولكن(  
بعنوان: ) نائب 
مسكوت عنه( 
وطالبه فيه بأن 
يعلن إقرار ذمته  
المالية قبل أن  
يوجه اإلتهامات 

 إلى األخرين 

تحدد موعد  
الجلسة األولى  

  17فى 
اكتوبر 
 المقبل. 

 

 

بتاريخ تم  40
7/10 /200
  3إحالة  9

صحفيين 
للمحاكمة 

 الجنائية

المستشار عبد  
المجيد محمود 

 النائب العام

عبده محمد 
م ربى رئيس 

تحرير الجريدة 
وأحمد فكرى  
أبو الحسن  

رئيس التحرير 

جريدة البالغ 
الجديد  

األسبوعية 
 الخاصة 

وذلك إلرتكابهم 
جريمة الطعن فى  
األعراض بطريق 
النشر فى الجريدة  
بعددها الصادر  

ر فى أول أكتوب

وتم تحديد 
جلسة  

 14األربعاء 
أكتوبر 

الجارى لنظر  
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التنفيذى 
وإيهاب 
 العجمى

الجارى بأن أسندوا  
للفنان نور 
الشريف وفنانين 
أخرين خالفًا  
للح يقة أنه تم  
ضبطهم والتحقيق 
معهم وإتهامهم 
بممارسة الشذوذ 

 الجنسى

القضية أمام  
محكمة جنح 
السيدة زينب 
وتطبيق مواد 
اإلتهام عليهم 
التى تعاقب 

بالحبس 
ة  وال رام

لكونها تتصل 
بالطعن فى  

أعراض  
األفراد بطريق 

 النشر.  

 
بتاريخ  41

20/10/20
يباشر   09

التحقيق فى 
شمال نيابة 

 الجيزة الكلية

أحمد 
المرصفاوى  
 وكيل نيابة

موظف إدارى  
بجريدة الفجر 

وش يقه 
صاحب مزرعة  

 دواجن 

 جريدة الفجر
إلتهامهما بتزييف 
العملة وكانت قد 
وردت لمباحث 

علومات أوسيم م
تفيد قيام المتهمين 
بتزييف العملة 
وبأحد األكمنة تم 
ضبط جهاز 

الكمبيوتر 
 57بحوزتهما و

ورقة فئة العشرة 
 79جنيهات و
  200ورقة فئة 

ورقة   49جنيه و
جنيه   100فئة 

  متداولة
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مزورة وتمت 
إحالتها لمحمد عز  
الدسن مدير نيابة 

 أوسيم. 

 
أقيمت دعوة  42

 تعويض
د. محمد سيد 

وى شيخ طنطا
 الجامع األزهر

عادل حمودة  
رئيس تحرير 

الفجر ومحمد 
الباز المحرر  

 بالجريدة

 جريدة الفجر
بتعويض وطالب 

مليون جنيه وذلك 
ألن الجريدة  
نشرت فى 
صفحتها األولى 
صورة للشيخ  
مرتديًا زى بابا 
الفاتيكان وممسكًا 
صليبًا فى يده 
وسخرت الجريدة 
من أراء الشيخ 
وسوف تنظر اول 

ات الدعوى  جلس
نوفمبر  24فى 

 المقبل.

 

وسوف تنظر 
اول جلسات  
الدعوى فى  

نوفمبر  24
 المقبل.

 

 

أقيمت  43
تاريخ ب

28/10/20
جنحة   09

مباشرة 
بمحكمة جنح 

 إمبابة

هبة غريب  أحمد شوبير
المنهى تدريبها 

 بالفجر

سبه  وذلك بسبب جريدة الفجر
وإنتهاك  وقذفه 

حرمة الحياة 
   الخاصة

وحددت 
المحكمة 

  27جلسة 
ديسمبر 
 لنظرها
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محكمة جنح  44
 السيدة زينب

بتاريخ 
29/10/20
09 

الفنانين نور 
الشريف وخالد  

أبو النجا 
 وحمدى الوزير 

عبده م ربى 
رئيس تحرير 

البالغ وإيهاب 
العجمى 
المحرر  

بالجريدة وأحمد  
فكرى رئيس 

التحرير 
 التنفيذى

أسندوا    وذلك ألنهم جريدة البالغ
للفنان نور 

وفنانين  الشريف
أخرين خالفًا  
للح يقة أنه تم  
ضبطهم والتحقيق 
معهم وإتهامهم 
بممارسة الشذوذ 

 الجنسى

تأجيل نظر 
الدعوى  

القضائية  
إلى   المقامة
  11جلسة 

 نوفمبر المقبل

 

نيابات شمال  45
بتاريخ  الجيزة

9/12 /200
9    

الشيخ يوسف  
 البدرى 

عادل حمودة  
رئيس تحرير 
جريدة الفجر  
ومحمد الباز 

ائب رئيس ن
التحرير وأثنين 
 من المحررين 

تهامهم إل وذلك جريدة الفجر
بإنتهاك حرمة 

   الحياة الخاصة

تحديد تم  و
  21جلسة 

يناير المقبل 
لنظر أولى  

 الجلسات 

 

بتاريخ  46
16/12/20
محكمة   09

جنايات 
 القاهرة

" و.ك.أ "   
مديرة مكتب 

مدير فى 
 الجريدة

" م.ع.ف " و 
" ص.ع " 
العاملين 

ة بجريد
 المصرى اليوم 

جريدة 
المصرى  

 اليوم

وذلك ل يامهم 
التهديد واإلعتداء ب

على حرمة الحياة 
الخاصة للمجنى 
عليها وإستعمال 
صورها العارية  
وذلك بإستخدام  
الحاسب اآللى  
للمصرى اليوم  
وسرقة الذاكرة 
اإللكترونية وسب 
المجنى عليها 
بألفاظ خادشة  

حددت 
ة محكم

جنايات 
القاهرة جلسة  

يناير  23
المقبل لنظر 

أولى  
 جلسات ال
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للحياء والطعن فى  
 شرفها. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

67 

 

 

 القسم الثاني 
 

 جريمة في وضح النهار 

  لإلبداعالمصادرة قتل 

 
 

 و سحب ترخيص صحف   –المصادره 

لس خطابًا من هيئة االستثمار يتضمن قرر المجلس األعلى للصحافه سحب ترخيص مجله ) الزهور ( وذلك بعد ما تلقي المج .1
ود وكيل ثاني نقابة الصحفيين قرارها بشطب شركة الرساله التي تصدر المجله عنها ويترأس تحريرها األستاذ/ صالح عبد المقص

, حيث قررت الهيئه شطب الشركه من السجل التجارى وإل اء شهادة تأسيسها , وقد قضت محكمة القضاء اإلداري في جلستها 
بحق مجلة الزهور في الصدور وإل اء كافة القرارات التي اتخذتها هيئة االستثمار فبعد إل اء الترخيص   2009فبراير    22بتاريخ  
 رى ظلت تصدر بترخيص أجنبى . المص

قرر مجمع البحوث اإلسالميه منع تداول كتاب شيعي للكاتب االردنى ) عبد هللا بن حمود العزى ( بعنوان ) علىم الحديث عند   .2
الزيديه والمحدثين ( حيث أورد تقرير المجمع أن الكتاب يطعن في عدالة الصحابه ويزعم أن البخارى صاحب أصح كتب 

أصل مجوسى , وأضافه التقرير أن الكتاب يعد دعوة صريحه إلي المذهب الشيعى عمومًا والنفور والشك لما لدى    األحاديث من
أهل السنه ويشتمل على عصبيه مذهبيه تدواله يشير الشك في أصول وقواعد أهل السنه , وأوضح التقرير أن الكتاب يشكك في 

وموصوعه موجهًا نقدًا للبخارى لعدم رواتيه ألن الجد الثالث له كان   صحيحى البخارى ومسلم ويذكر أن بهما أحاديث ضعيفه
 مجوسيًا ومات على دينه .  

من جريدة البالغ الجديد الذي كان مقرر له   29قام جهاز الرقابة على المطبوعات التابع لوزارة اإلعالم بمصادره العدد رقم  -3
ان جهاز الرقابه قد اتخذ إجراءات متشدده ضد الجريده حيث قرر  الصدور في بداية شهر مارس دون إبداء سبب المصادره , وك

رئيس الجهاز إجراء عمليات مراجعه الجريده بنفسه وهو إجراء غير عادى , وقد صرح األستاذ/ أحمد فكرى رئيس التحرير 
قضايا فساد مسئولين  أخبار عن  27التنفيذى لجريدة البالغ أن مصادره الجريده يأتي على خلفيه نشر الجريده بعددها رقم 

 ووزراء حاليين وأبنائهم واستكمال تلك األخبار بالعدد الذى تمت مصادرته منها خبر بعنوان ) إفالس نجل صفوت الشريف ( . 
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رئيس تحريرها  األهرام ، بتعطيل ورفض طبعة جريدة صوت األمة األسبوعية المستقلة ، إال بعد قبول قام مسئولي مطابع جريدة -4
لرئيس الجمهورية تجاه ما يحدث في غزة ، حيث  ،والتي تضمنت انتقادا للموقف الرسمي للحكومة المصرية وبحذف مقالته 

 حذف مقال رئيس التحرير ،  وبعد 2009يناير 4بدال من 2009يناير 5صدرت الجريدة فى 

" قد تعرضت العتراض أجهزة جلبوا العار لمصر  كانت مقالة عبد الحليم قنديل رئيس تحرير صوت األمة تحمل عنوان" الذين 
من الصحف   % 75غير قانوني ، خاصة مع احتكار مطابع األهرام لطباعة نحو  األمن التي تراقب الصحف وطباعتها بشكل

  .المصرية

  14636/62بعدم قبول الدعوى رقم    2009يناير    27قضت محكمة القضاء اإلداري ) دائرة المنازعات القضائيه واالستثمار في   -5
من حامد صديق سيد المحامي ( ضد رئيس مجلس إدارة شركة الموجز للصحافه والطباعه والنشر والتي طالب فيها المقامه 

المدعي بوقف نشاط الشركه ومصادره ما بها من ممتلكات وايلولتها إلي أمالك الدوله وسحب كارنيه عضويه النقابه من رئيس 
اون مع جهات مشبوهه والتطاول على الوحدة العربيه من أجل الدفاع عن  إدارة الشركه ومصادره ممتلكاته , وذلك بدعوى التع

 بعض القاسدين المتربصيين بالوطن واالسالم والمسلمين للحصول على مال . 

قضائية   61لسنة   21571قضت محكمة القضاء االدارى ) الدائرة االولى افراد ( حكمها فى الدعوى رقم   7/4/2009بتاريخ  -6
ابداع التى تصدر عن الهيئة العامة للكتاب وذلك استنادا الى المجلة قد نشرت قصيدة شعرية تتضمن بإل اء ترخيص مجلة 

 اساءة للذات االلهية للشاعر " حلمى سالم _ بعنوان شرفة ليلى مراد "   
 

  -عبد السعيد علىقضائية دائرة اإلل اء افراد ) أ ( محكمة القضاء االدارى والمقامة من " السيد    63لسنة  32821الدعوى رقم  -7
الدائرة االولى  افراد حكمها  –اصدرت محكمة القضاء االدارى  18/11/2008رئيس مجلس ادارة جريدة عيون الليل " بتاريخ 

قضائية والذى قضى بوقف تنفيذ قرار المجلس االعلى للصحافة باالمتناع عن اصدار   62لسنة   20086فى الدعوى رقم  
الزام الجهة االدارية بالمصروفات على ان ينفذ الحكم بمسودته وبدون اعالن واحالة الدعوى  ترخيص جريدة " عيون الليل " و 

الى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها واعداد تقرير بالرأى القانونى فى موضوعها وقد امتنع المجلس االعلى للصحافة عن تنفيذ 
 بى باالمتناع عن تنفيذ الحكم المذكورالحكم ممادعى الطالب القامة تلك الدعوى لوقف تنفيذ القرار السل 

 21/4/2009مؤجلة لجلسة 

قضائية  الدائرة االولى افراد محكمة القضاء االدارى اسماعيل فرج العوامى رئيس تحرير  62لسنة  36678الدعوى رقم  -8
رجية بتاريخ  جريدة انباء سوهاج " ضد وزير االعالم و رئيس جهاز الرقابة على المطبوعات االجنبية والصحافة الخا

اصدر جهاز الرقابة على المطبوعات االجنبية قرارا بوقف تداول جريدة " انباء سوهاج " دون ابداء اية اسباب    2008/ 16/3
 وقد طالب المدعى فى دعواه بوقف القرار االدارى الصادر بمنع تداول الجريدة

 16/6/2009مؤجلة لجلسة 
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المحامى ضد   –محكمة القضاء االدارى والمقامة من سمير صبري  -افراد   ق  الدائرة االولى63لسنة  34834الدعوى رقم  -9
كل من الشركة المصرية لالقمار الصناعية  و وزير االعالم طالب المدعى فى دعواه بوقف بث" قناة المنار الفضائية "  

ا وترعى المصالح اليهودية  وال اء ترخيص البث وذلك لبثها اخبارا غير ح ي ية عن مصر ووصفها بانها عميلة لدولة امريك
 وتسعى الى تحقيق االجندة الصهيونية

 26/5/2009مؤجلة لجلسة  
 

 –محكمة القضاء االدارى والمقامة من سمير صبري  - قضائية الدائرة األولى أفراد   63لسنة  39022الدعوى رقم  -10
عى فى دعواه بوقف بث قناة العالم   المحامى ضد كل من الشركة المصرية لالقمار الصناعية  و وزير االعالم طالب المد

الفضائية وال اء ترخيص البث وذلك ألن القناة قامت بشن هجوم حاد على النظام المصرى ومنها مقاالنشر على موقعها 
االلكترونى ادعى ان النائب العام المصرى اتهم حزب هللا ظلما بالتخطيط لشن عمليات عدائية ضد مصر وان جهات التحقيق 

 قضية بتعليمات من الحكومة المصرية الستهداف مكانة حزب هللاافتعلت ال

 16/6/2009اولى الجلسات 

محكمة القضاء االدارى والمقامة من خالد صالح  - قضائية الدائرة األولى أفراد  61لسنة  14585الدعوى رقم  -11
ر الداخلية  ومدير ادارة الرقابة  رئيس مجلس ادارة جريدة صوت الديمقراطية ضد كل من وزير االعالم  و وزي –محمد حسان 

على المطبوعات والصحف االجنبية  طالب المدعى فى دعواه بوقف تنفيذ قرار الجهة االدارية " ادارة الرقابة على المطبوعات  
 والصحف االجنبية " بوقف جريدة "صوت الديمقراطية"ومنعها من التداول   

 26/5/2009مؤجلة لجلسة 

محكمة القضاء االدارى والمقامة من مرتضى منصور المحامى  -دائرة االستثمار   - قضائية 63ة  لسن 32440الدعوى رقم    
ضد كل من وزير االستثمار و رئيس الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة و رئيس مجلس ادارة المنطقة الحرة االعالمية 

حاد االذاعة والتليفزيون  و رئيس مجلس ادارة الشركة  بمدينة السادس من اكتوبر و وزير االعالم  ورئيس مجلس امناء ات
المصرية للقمار الصناعية  و السيد البدوى " مالك قناتى الحياة الفضائيتين  و احمد عبد العزيز شوبير " المذيع بقناتى الحياة 

ضدهم من االول حتى السادس  الفضائيتين طالب المدعى فى دعواه بوقف تفيذ القرارات االدارية السلبية الصادرة عن المطعون 
باالمتناع عن ال اء ترخيص قناتى الحياة الفضائيتين  واالمتناع عن ايقاف تمتع مشروع القناتين بضمانات وحوافز االستثمار 

واالمتناع عن ايقاف البث التليفزيونى للقناتين واالمتناع عن وقف استخدام قناتى الحياة لمحطات البث االذاعى المسموع 
ى فى جمهورية مصر العربية واالمتناع عن وقف استخدام قناتى الحياة لحيزات التردد المخصصة لالتصاالت السمعية والمرئ

دأب المدعى عليه الثامن " احمد شوبير " باهانة  22/7/2008والبصرية الخاصة بخدمات االذاعة والتليفزيون  وذلك النه منذ 
معه عن طريق بث اشاعات واخبار كاذبة للتشهير بالمدعى فى برنامجى "  المدعى والتطاول عليه وتصفية حسابات شخصية

 الكورة مع شوبير " و" استاد الحياة "
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 لالطالع  9/5/2009مؤجلة لجلسة 

قضائية ) دائرة االل اء افراد ) أ ( محكمة القضاء االدارى والمقامة من "جالل محمود  63لسنة2815الدعوى رقم  -12
عفاف محمود عبد الملك    -ريدة العهد الجديد " ضد كل من  رئيس المجلس االعلى للصحافة و   قريطم رئيس مجلس ادارة ج

قريطم والتى طالب فيها المدعى بوقف تنفيذ قرار المجلس االعلى للصحافة بال اء الترخيص الصادر للطالب كصاحب حق  
 19/5/2009مؤجلة لجلسة امتياز اصدار جريدة " العهد الجديد "                                 

 

قضائية دائرة اإلل اء افراد ) أ ( محكمة القضاء االدارى والمقامة من "اشرف السيد احمد  63لسنة 8506الدعوى رقم  -13
رئيس مجلس ادارة جريدة اخبار الكشافة " ضد كل من الممثل القانونى لجهاز المطبوعات والصحافة الخارجية   -عبد العليم

ووزير اإلعالم والتى طالب فيها بوقف تنفيذ القرار السلبى الصادر من جهاز المطبوعات والصحافة  ورئيس مجلس الوزراء 
 الخارجية باالمتناع عن اصدار جريدة " اخبار الكشافة " الصادرة عن مؤسسة غفران للنشر بمدينة لندن  

 21/4/2009مؤجلة لجلسة 

 ضايا المصادرةق 

 مالحظات الجلسة موضوع الدعوى  ة مصادر  المدعى عليه  المدعى القضية م
  63لسنة2815 1

قضائية ) دائرة 
االل اء افراد  

( محكمة أ)
القضاء  
 االدارى  

جالل محمود 
 قريطم 

رئيس  -
المجلس  
االعلى  

للصحافة و    
عفاف   -

محمود عبد 
 الملك قريطم  

جريدة 
العهد 
 الجديد  

طالب المدعى  
بوقف تنفيذ قرار 
المجلس االعلى  

 اء  للصحافة بال
الترخيص الصادر  
للطالب كصاحب  

حق امتياز اصدار  
جريدة " العهد 

 الجديد 

متداولة  
ومؤجلة  
لجلسة  

19/5 /2009 

 

لسنة   8506 2
قضائية  63

دائرة اإلل اء 
افراد ) أ (  

محكمة 
القضاء  
 االدارى  

اشرف السيد  
احمد عبد  

 العليم  

الممثل 
القانونى 
لجهاز 

المطبوعات 
والصحافة  
 الخارجية و

 إلعالم وزيرا-

جريدة 
اخبار 

 الكشافة  

طالب بوقف 
تنفيذ القرار  

السلبى الصادر  
من جهاز 

المطبوعات 
والصحافة  
الخارجية  

مؤجلة لجلسة  
21/4 /2009 
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باالمتناع عن 
اصدار جريدة " 
اخبار الكشافة "  

الصادرة عن  
مؤسسة غفران  
للنشر بمدينة 

 لندن 

 
لسنة  32821 3

قضائية   63
دائرة اإلل اء 

(   افراد ) أ
محكمة 
القضاء  
 االدارى 

السيد عبد  
 السعيد على 

المجلس  
األعلى  

 للصحافة  

دار عيون  
 الليل  

بتاريخ 
18/11/2008  

اصدرت محكمة 
  – القضاء االدارى 

الدائرة االولى  افراد  
حكمها فى الدعوى  

لسنة   20086رقم 
قضائية والذى   62

قضى بوقف تنفيذ 
قرار المجلس  

االعلى للصحافة  
باالمتناع عن 

صدار ترخيص ا
جريدة عيون الليل  

والزام الجهة  
االدارية  

بالمصروفات على  
ان ينفذ الحكم  

بمسودته وبدون 
اعالن واحالة  

الدعوى الى هيئة  
مفوضى الدولة  

لتحضيرها واعداد  

مؤجلة لجلسة  
21/4 /2009 
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تقرير بالرأى فى 
القانونى فى 

موضوعها وقد  
امتنع المجلس 

االعلى للصحافة  
عن تنفيذ الحكم  
ممادعى الطالب  

لك الدعوى  القامة ت
لوقف تنفيذ القرار 
السلبى باالمتناع 
عن تنفيذ الحكم  

 المذكور
لسنة    36678 4

قضائية    62
الدائرة االولى  
افراد محكمة 

القضاء  
 االدارى 

اسماعيل فرج  
 العوامى 

رئيس تحري 
جريدة " انباء 

 سوهاج "   

وزير االعالم  
 و 

رئيس جهاز 
الرقابة على  

عات المطبو 
االجنبية 

والصحافة  
 الخارجية

جريدة 
انباء 

 سوهاج 

بتاريخ 
16/3 /2008  

اصدر جهاز  
الرقابة على  
المطبوعات 

االجنبية قرارا بوقف 
تداول جريدة " انباء 
سوهاج " دون ابداء  

اية اسباب وقد  
طالب المدعى فى  
دعواه بوقف القرار  

االدارى الصادر  
 بمنع تداول الجريدة 

16/6 /2009  

لسنة    34834 5
ق  الدائرة 63

  -االولى افراد  
محكمة 
القضاء  
 االدارى 

سمير صبري 
- 

 المحامى

الشركة  
المصرية  
لالقمار 

الصناعية  و  
 وزير االعالم

قناة المنار 
 الفضائية  

طالب المدعى فى  
دعواه بوقف بث 

قناة المنار 
الفضائية وال اء 

ترخيص البث وذلك 
لبثها اخبارا غير 

26/5 /2009  
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ح ي ية عن مصر  
ا بانها ووصفه

عميلة لدولة امريكا 
وترعى المصالح  
اليهودية وتسعى 

الى تحقيق االجندة 
 الصهيونية  

لسنة  39022 6
قضائية   63

الدائرة األولى  
محكمة  - أفراد 

القضاء  
 االدارى 

سمير 
  -صبرى 

 المحامى

الشركة  
المصرية  
لالقمار 

الصناعية  و  
 وزير االعالم

قناة العالم  
 الفضائية  

لب المدعى فى  طا
دعواه بوقف بث 

قناة العالم   
الفضائية وال اء 

ترخيص البث وذلك 
ألن القناة قامت 
بشن هجوم حاد  

على النظام  
المصرى ومنها 
مقاالنشر على  

موقعها االلكترونى 
ادعى ان النائب 

العام المصرى اتهم 
حزب هللا ظلما  
بالتخطيط لشن 
عمليات عدائية  
ضد مصر وان  
جهات التحقيق 

تعلت القضية  اف
بتعليمات من 

الحكومة المصرية  
الستهداف مكانة 

 حزب هللا  

اول جلسة  
16/6 /2009 
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لسنة    14585 7
قضائية   61

الدائرة األولى  
محكمة  - أفراد 

القضاء  
 االدارى 

خالد صالح  
محمد حسان 

رئيس  –
مجلس ادارة 

جريدة صوت 
 الديمقراطية 

وزير االعالم     
 و 

وزير الداخلية   
 و

دارة مدير ا
الرقابة على  
المطبوعات 
والصحف  

 االجنبية    

جريدة 
صوت 

 الديمقراطية

طالب المدعى فى  
دعواه بوقف تنفيذ 

قرار الجهة االدارية  
" ادارة الرقابة على  

المطبوعات 
والصحف االجنبية 

" بوقف جريدة 
"صوت 

الديمقراطية"ومنعها 
 من التداول   

26/5 /2009  

لسنة    32440 8
   -قضائية  63
ئرة دا

 -االستثمار 
محكمة 
القضاء  
 االدارى 

مرتضى 
 منصور
 المحامى

وزير 
االستثمار و 
رئيس الهيئة 

العامة  
لالستثمار 
والمناطق 

الحرة و رئيس 
مجلس ادارة 

المنطقة الحرة 
االعالمية 

بمدينة 
السادس من  
اكتوبر        

و وزير 
االعالم   

ورئيس مجلس 
امناء اتحاد 

االذاعة  
والتليفزيون  و  

مجلس  رئيس
ادارة الشركة  

قناتى 
الحياة 

 الفضائيتين  

طالب المدعى فى  
دعواه بوقف تفيذ 
القرارات االدارية  
السلبية الصادرة  
عن المطعون 

من االول   ضدهم
حتى السادس  

باالمتناع عن ال اء 
ترخيص قناتى 

الحياة الفضائيتين  
واالمتناع عن 

ايقاف تمتع مشروع 
القناتين بضمانات 
وحوافز االستثمار 

واالمتناع عن 
ايقاف البث 

التليفزيونى للقناتين 
واالمتناع عن وقف  

استخدام قناتى  
الحياة لمحطات 

البث االذاعى  

18/4 /2009 
9/5/2009  

 لالطالع 
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المصرية  
للقمار 

الصناعية  و  
السيد البدوى "  

مالك قناتى 
الحياة 

الفضائيتين  و 
احمد عبد  

العزيز شوبير 
" المذيع 

بقناتى الحياة 
 الفضائيتين 

المسموع والمرئى 
جمهورية مصر   فى

العربية واالمتناع 
عن وقف استخدام  

قناتى الحياة 
لحيزات التردد  

المخصصة  
لالتصاالت 

السمعية والبصرية  
الخاصة بخدمات 

االذاعة والتليفزيون   
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 القسم الثالث
 االعتداءت على الصحفيين 

 انتهاك الحق في االمان الشخصي

 

 لحق في األمان الشخصي  ا

 تداءات  اع

تعرض الصحفي خليل العوامى )جريدة الوفد( لالعتداء باالهانه والتوبيخ من قبل مسئولين بالمجلس القومي للشباب وذلك أثناء  -1
حيث قام ) اللواء/   2009يناير  28قيامه بت طية لقاء حول احتفاالت عيد الشرطه عقد بالمجلس مساء يوم االربعاء الموافق 

المدير التنفيذي للمجلس باهانته ردا على جلوس الصحفي بمقعد خالي بجواره واستدعى طاقهم حراسته  أبو الفتوح عبد السميع 
الخاصه لطرده القاعه بالقوه , كما شنت ) يسريه رجب ( مسئولة العالقات العامه بالمجلس هجوما عنيفا على جريدة الوفد  

 ي ( وتنفيذ مخطط من الجريدة إلفشال اللقاء  واتهمت الصحفي ) خليل العوامي ( بانه يسعي لعمل ) شو إعالم
تعرض المصور الصحفي ) محمد عمر ( بجريدة الفجر للضرب الذي أدى إلي إصابته بجرح قطعى في الجبهه من   -2

قبل أحد أفراد أتمن سينتما ) نايل سيتي ( وذلك أثناء ت طيته للعرض الخاص لفيلم ) بدون رقابه ( حيث أراد فرد األمن الدفاع  
 الفنانه ) ماريا ( بطلة الفيلم ومنع المصور من أخذ لقطات لها .  عن 

تعرضت  أمل عالم ) المحرره بقسم التح يقات بجريدة روزاليوسف ( لمضايقات شديدة داخل مستشفي ) أبو الريش  -3
المستشفي ورئيسه التمريض الجامعي الياباني ( أثناء تأدية عملها وصلت الي ال يام بسبها واالعتداء عليها من قبل أفراد االمن ب

وحاولوا إجبارها على التوقيع على محضر غير مدون فيه أسباب االتهام , وقد قرر د/ حسام كامل رئيس جامعة القاهره بتشكيل 
 لجنة قانونيه للتحقيق في الواقعه .

ضًا على تعرضهم  امام نقابه الصحفيين اعترا  2009يناير    25نظم عدد من المصورين الصحفيين وقفه احتجاجيه في   -4
لالعتداء من قبل بعض أفراد الشرطه خالل تأدية عملهم في ت طيه المظاهرات المناهضه لالعتداءات االسرائيليه على غزه , 

 وطالبت رابطة المصورين الصحفيين بمحاسبة المعتدين . 

راضى وهيثم صالح ( من  قامت أجهزة االمن بأكتوبر باحتجاز ثالث صحفيين ) ياسر فرغلى ومحمد 2009مارس  23في  -5
جريدة ) الميدان ( لمدة خمس ساعات للتحقيق معهم بسبب قيام أحدهم بتصوير قصر ) د/ أحمد نظيف رئيس الوزراء ( بوادى 

 النخيل من الخارج وأتلفت أجهزة االمن الصور الملتقطه وافرجت عن الصحفيين الثالثه .  

ذ/ طلعت السادات المرشح لمنصب نقيب المحامين ( وأثناء قيامه بتقديم قام عدد من أنصار االستا 2009إبريل  18بتاريخ  -6
اوراق ترشيحه قاموا باالعتداء بالسب والضرب على كل من ) محمد إسماعيل الصحفي بجريدة البديل ( و ) ياسر التالوى  
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اقعه إتهما فيه مجموعه من  احوال بقسم شرطه قصر النيل بالو  5الصحفي بجريدة المساء ( واللذين قاما بتحرير محضر رقم 
أنصار ) طلعت السادات ( وعلى رأسهم محامي يدعى ) سعيد بالل ( , كما أصدر عدد من الصحفيين المتابعون لنشاط نقابة 
المحامين بيانًا أد انوا فيه الواقعة واعتبروا ما حدث نوعا من البلطجه وخروجًا على تقاليد مهنة المحاماه , وطالب البيان اللجنه 
القضائيه المشرفه على النقابه لحين إجراء االنتخابات بإحالة ) سعيد بالل المحامي ( إلي التحقيق , كما دعا البيان الي مقاطعة 

 فعاليات الحمله االنتخابيه للمرشح ) طلعت السادات (  

إحداث تلفيات بسيارته على يد تلقى الزميل طارق فتحى المحرر بقسم الحوادث عددًا من التهديدات بالقتل و   4/7/2009بتاريخ   -7
يونيو الماضى والذى كشف فيه عن الحياة    20بعض األشخاص إثر التقرير الصحفى الذى قام بنشره فى العدد الصادر بتاريخ  

السرية لتنظيم مشبوه بمنطقة سوق العبور والذى يهدد بزعزعة وإستقرار الحالة األمنية، وقد توجه الزميل إلى قسم شرطة مدينة 
 وال تزال التهديدات مستمرة.  2009إدارى السالم لسنة   5222الم وحرر المحضر رقم  الس

تعرضت الصحفية أمل أيوب محررة جريدة المسائية للدفع بقوة واإلعتداء البدنى عليها من قبل أحد   2009/ 17/7بتاريخ  -8
وأيضًا تم اإلعتداء على محرر جريدة روزاليوسف    المحامين أثناء إنعقاد المؤتمر الصحفى لقائمة الشريعة فى مقر نقابة المحامين،

أثناء قيامه بت طية المؤتمر األول الذى عقد بنادى المعادى لتشكيل هيئة المكتب حيث قام أحدى المحامين بقذفه بكرسى، وأيضًا  
المحامين بسلة مهمالت تم اإلعتداء على محرر جريدة األهالى ليلة تشكيل هيئة مكتب المحامين باإلقتراع السرى حيث قذفه أحد  

 بعد أن سبه بألفاظ غير الئقة ثم خرج وعاد وقد حشد حشدًا  من المحامين لل يام بما أسموه تأديب الصحفيين. 

من  من الزمالء المعينين 3مجلس إدارة جريدة األنباء الدولية ومالكها جمال الشويخ، بفصل  قام رئيس 2009/ 16/8بتاريخ  -9
حتى ودي ألى جهة من الجهات. بينما أبقى  فيًا، وبالمخالفة للقوانين كلها، ودون إخطار رسمي، أوالعمل فصاًل جماعيًا وتعس

على توقيع استقالته وراح ينتدب للعمل صحفيين وإداريين من خارج األنباء  على صحفي واحد فقط معين من أقاربه، أجبره
الجهات الرسمية. خاصة بعد  ها، حفاظًا على الترخيص أمام بأجور متدنية متفق عليها لتصريف شئونها وانتظام صدور  الدولية 

من الخارج. ومن قبله مدير التحرير المعين بالجريدة وأحد   رحيل رئيس التحرير الزميل إسحاق روحى، والذى كان منتدباً 
 .شكرى  المفصولين الزميل محمد

الصحفيين، مطالبينها بضرورة التدخل من أجل   األمر الذي دفع الزمالء المفصولين بتقديم مذكرة توضيحية لمجلس نقابة
 والمعنوية جراء هذا اإلجراء التعسفي. ومواجهة حملة التشهير التي يحاول الشويخ إنصافهم، وتمكينهم من حقوقهم المادية

 .والصحفيين معهم أشاعتها؛ إلثناء الزمالء عن الدفاع عن حقوقهم، والحؤول بينهم وبين تضامن النقابة

 

إتهم مجموعة من الصحفيين بجريدة المسائية ومنهم كرم السيد وسحر عيد  وعبير حمدى وأسماء  22/8/2009بتاريخ   -10
بعض العاملين فى الجريدة باإلعتداء عليهم   2009جنح قصر النيل لسنة  8284السروجى ومهدى عبد الحليم فى المحضر 

أغسطس الجارى إحتجاجًا على طردهم بعد مدة    9منذ  بالضرب والسب والتحرش بهم إلجبارهم على فض اإلعتصام الذى بدأوه  
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صحفيًا كنا نعمل بنظام المكافاة الشهرية منذ مدة   24سنوات مطالبين بتعيينهم، ويقول كرم السيد نحن  5و  4عمل تتراوح بين 
 سنوات وفوجئنا أننا مستبعدون عن العمل بحجة عدم الكفاءة.  6و 3تتراوح بين 

 

سنة والمسئول عن   25محمد بديوى  حرس جامعة عين شمس على الصحفى الشاب  اعتدى 2009/ 29/10بتاريخ  -11
السابع وتتلخص الواقعة فى قيام الصحفى بالتوجه لجامعة عين شمس لت طية   ت طية شئون وزارة التعليم العالى بجريدة اليوم

إداريين، تحت زعم أنه   وتحويلهم إلى  معيد ومدرس مساعد بكليات التجارة واأللسن وكلية البنات  400واحتجاج   احداث اعتراض
االنتهاء منها، وهو القرار الذى أغضب المعيدين والمدرسين   سنوات دون  5مر على إعداد رسائل الماجستير أو الدكتوراه 

وقام   وحال خروج الصحفى من الجامعة اعترض طريقه احد افراد امن الجامعة ويدعى احمد صالح المساعدين فنظموا الوقفة؛
الخاص به واوراقه وقد تحرر بالواقعة المحضر رقم   عتداء عليه بمعاونة اربعةاخرين وقاموا باالستيالء على كارنيه الصحافه باال

 جنح الوايلى  9343

 

الجمهوري الحر لسان حال الحزب الجمهوري  من اهم الوقائع ما حدث مع صحفيي جريدة 21/10/2009بتاريخ   -12
 صحفى من المقيدين بجدول النقابة 18وتعرض  .2006لجنة األحزاب في عام  قة عليها منالحر أحد األحزاب التي تم المواف

رئيس التحرير وعزت سالمة رئيس  لإلست ناء عنهم من ادارة الجريدة كما تم فصل مجلس التحرير الحالى وهم عبد هللا احمد
 . التامينات بوقف النشاط للصحافة بالقرار واخطار التحرير التنفيذي ، كما تم اخطار المجلس االعلى

 : الصحفيين المفصولين من الحزب دون سبب وهذه هي اسماء

  عبير محمد •

  رانيا صادق •

  عصام سالمة •

  وائل محمد حسين •

  مصطفى رحومه •

  محمد حمدى •

  والء زين الدين •

  سعيد شتا •

  امانى عصمت •

  على البكاتوشى •

  اشرف الجبالى •

  شوكت سعد •

  هبة هليل •

  ابوالمجد الجمال •

  منذرجاهين •
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  محمد فتحى •

  هناء عبد هللا •

 حسام اسماعيل  •

القرار جاء في سياق الض ط على نقابة الصحفيين لقبول أوراق قيد امين  وتشير بعض المصادر إلى أن قيام رئيس الحزب باتخاذ
اللجان السابقة لوجود  خالل   وزوجته وأخر وهم )عالء عبدالعظيم وراندا اغا وامين اسماعيل( والذين قد سبق رفضهم عام الحزب

 وقد قام رئيس الحزب الدكتور حسام عبد الرحمن بإتخاذ هذا االجراء دون أى  .طعون عليهم من قبل الجمعية العمومية للنقابة

 .اكتوبر بحجب الجريدة عن الصدور 28وصادر بتاريخ    3676صحفى، كما أرسل خطاب إلى النقابة برقم    18اعتبار لمستقبل  

عنهم إلى قيام ادارة الحزب واالمين العام بارسال عدد من الصحفيين القريبين  صحفيين الذين تم االست ناءويشير عدد من ال
اكتوبر وذلك بافتعال المشاجرات   29للتحرش بالصحفيين المفصولين اثناء التقدم بمذكرة لنقابة الصحفيين يوم الخميس  لهم

  . لمذكرة التخاذ االجراءات القانونية تجاه االدارةبا والمناوشات للض ط على الصحفيين لكي ال يتقدموا

 

   منع من ممارسة العمل

قام محافا مطروح ) اللواء/ سعد خليل ( بمنع مراسلي الصحف الحزبيه والمستقله من ت طية اجتماع لجنة الثقافه واالعالم   -1
ر مارس وذلك خوفًا من كشف تلك الصحف  والسياحه بمجلس الشعب والتي قامت بزيارة المحافظة خالل االسبوع االخير من شه

 .  لالنتقادات الشديدة التي رصدتها اللجنه أثناء تفقدهم مدن المحافظة خاصه مدينه سيوه السياحيه والتي تعرضت لالهمال الشديد

  24لجنه في قام النائب ) عبد الرحيم ال ول رئيس لجنة الزراعه بمجلس الشعب ( بطرد المحررين البرلمانيين من اجتماعات ال -2
وهددهم بعدن حضور اجتماعات اللجنه  مره آخرى , وذلك بعد مطالبته لهم بمساندته في مواجهة وزارة الصناعه    2009مارس  

 بتجاهل قضيه المعمل المرجعي بوزارة الزراعه . 

سعد هجرس الكاتب قام االستاذ/ محمد على إبراهيم رئيس تحرير جريدة الجمهوريه بمنع نشر مقالين لكل من ) األستاذ/   -3
الصحفي بالجمهوريه ومدير تحرير جريدة العالم اليوم ( و ) االستاذ/ يحيي قالش الكاتب الصحفي بالجمهورهي وعضو مجلس 

يأتي هذا عقب إدالء   2009نقابة الصحفيين ( وذلك في العدد االسبوعي للجريدة الصادر في االسبوع األول من شهر مايو 
انتقدا فيه بيرقراطية الصحف القوميه   2009ل حوار أجرى معهما بجريدة الدستور في شهر ابريل الصحفيين برأيهما من خال

وانحيازها للسلطه , وقد تقدم ) سعد هجرس ( بخطاب الي رئيس المجلس االعلى للصحافه ونقيب الصحفيين ووزير االعالم 
 ذلك .  احتجاجًا على منع مقاله من النشر بجريدة الجمهوريه مطالبًا بتفسير



 

 

80 

 

لقد قام المهندس أحمد عابدين محافا كفر الشيخ بإعطاء أوامر لموظفيه بمنع المراسلين من دخول ديوان   8/7/2009بتاريخ  -4
عام المحافظة، وذلك من خالل إصدار عابدين أوامر لمدير المركز الصحفى بمنع عدد من المراسلين دخول المركز وطرد أى  

لبيات المحافظة، وبالفعل قام مدير المكتب بطرد الزميل خير هللا فؤاد مدير مكتب الوطنى مراسل يقوم بنشر أي أخبار تكشف س
اليوم ومنعه من تأدية عمله الصحفى وعدم دخول ديوان المحافظة مرة أخرى وذلك بعد قيام الزميل بنشر تح يقات عن المشاكل  

 التى يعانى منها مواطنو كفر الشيخ. 

بو الصحف المستقلة والمعارضة إلى التعنت من قبل المسئولين بمعبر رفح البرى حيث يتم يتعرض مندو  7/8/2009بتاريخ  -5
منعهم من دخول المعبر لنقل األحداث فى حين يتم السماح لمراسلى قطاع األخبار والنيل لألخبار بصورة دائمة وهو ما يعتبر 

 تحيزًا واضحًا من مسئولى المعبر لمراسلى التليفزيون المصرى.  

فى سابقة لمنظمة أمريكية تدعى العمل بشفافية من أجل الديمقراطية واإلصالح بالشرق األوسط فوجئ  6/11/2009يخ بتار  -6
صحفيو المجتمع المدنى بمنعهم من ت طية فعاليات مؤتمر قادة المستقبل ألجل الديمقراطية الذى نظمته منظمة المشروع 

لقاهرة لدراسات حقوق اإلنسان بدعوى تمكين المتحدثين من اإلدالء بمقترحاتهم، الديمقراطية فى الشرق األوسط بالتعاون مع مركز ا
والالفت أن منظمة المشروع للديمقراطية أدعت من خالل أوراقها الخاصة بشأن المؤتمر أنها جاءت مصر لتبحث كيفية تطوير 

تكون محايدة فى مسألة الديمقراطية فى المنطقة ديمقراطية ح ي ية بالشرق األوسط وأن الواليات المتحدة األمريكية ال يمكن أن 
طالما أنها تقدم مليارات من الدوالرات فى شكل مساعدات عسكرية وإقتصادية تعكس المصالح األمريكية الكبرى، وكشف مسئول 

ن والمدونين والصحفيين شابًا أمريكيًا وأوروبيًا من النشطاء السياسيين والحقوقيي  35المنظمة أن مشروع قادة المستقبل قام بإختيار  
شابًا مصريًا من المعارضة المصرية وأغلبهم من الوفد وال د واإلخوان إلقامة مناقشات وحوارات فعالة حول المحاور التى   15و

وردت فى خطاب أوباما والمتمثلة فى اإلصالح السياسى فى مصر والحرية الدينية وحقوق المرأة، هاجم معتز الفجيرى المدير 
لمركز القاهرة السياسات األمريكية فى الجلسة اإلفتتاحية قائاًل: إن المجتمع المدنى إنزعج من القيود المفروضة على   التنفيذى

المجتمع المدنى بالمنطقة خاصة فى مصر وتقييد التمويل للمنظمات غير المسجلة بوزارة التضامن اإلجتماعى معتبرة أن هذه 
شات الم لقة تناولت اإلصالح السياسى فى مصر وشارك فيها عدد من السياسييين مصادرة لعمل المنظمات فى مصر، المناق

 على رأسهم حسين عبد الرازق عضو حزب التجمع عصام شيحة عضو اللجنة لحزب الوفد.  

فى تصرف يسئ لوزارة الداخلية أقدم العميد أحمد رشوان رئيس حرس القضاء العالى على منع الزميل  11/11/2009بتاريخ  -7
م رضوان المحرر بجريدة الشروق من أداء عمله بدار القضاء العالى دون مبرر وصمم على طرده من دار القضاء وإخراجه  هيث

منها للتفاخر أمام مرءوسيه بتحكمه فى ااَلخرين، وتقضى التعليمات الصادرة عن اللواء حبيب العادلى وتم تعميمها على جميع  
سائل األعالم وتسهيل مهمتهم وفى األمور الحساسة يتم اإلستعالم من ال يادة األمنية الضباط بحسن معاملة الصحفيين وممثلى و 
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التابع لها الضابط عما يتبع بشأن التعامل مع الصحفيين، وتؤكد الشروق أن التصرف الذى بدر من الضابط هو تصرف شخص  
 لها البعض لتشويه الشرطة فضاًل عن  فى سلسلة من التصرفات القليلة التى تصدر من نفر قليل من ضباط الشرطة ويست

مخالفة مسلك الضابط للقانون الذى نص على عالنية الجلسات لجميع المواطنين إال أن الضابط طلب من صحفى الشروق  
األنصراف من المحكمة وعندما توجه للجلوس على أحد المقاعد الرخامية المخصصة لجلوس الجمهور تتبعه وصمم على إخراجه  

 ما يعد خروجًا من الضابط على مقتضيات وظيفته.  نهائيًا وهو
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 القسم الرابع  
 مشكالت تعاني منها الصحافة المصرية

 انتقادات موجهة للصحافة المصرية 

هاجم ) د/ عبد المنعم ابو الفتوح عضو مكتب االرشاد بجماعه االخوان المسلمين ( جريدة ) المصري اليوم ( وذلك في خالل   -
واصفًا الجريده بأنها تشوه صوره المصريين بسبب     ,   2009مال الندوه التي اقامها اتحاد األطباء العرب في الثامن من يونيو  أع

سنوات على صدورها تحت عنوان ) المواطن المصرى ( وأضاف أيضًا أن الجريده    5الملف الذي نشرته الجريده بمناسبة مرور  
ين وهو ما يتعارض مع دور الصحافه المصريه التي من المفترض أنها مستقله ويجب ترسم صوره سيئه ومحيطه عن المصري
 أن تعبر عن آمال وطموحات الجميع . 

وزيرة القوى العامله ) عائشه عبد الهادي ( انتقدت الصحافه المصريه في برنامج ) مساواة ( الذي أذيع على قناة ) الحره (   -
أن الصحافه المصريه تسيئ الي سمعه البالد ودللت على ذلك بكيفة تناول الصحف  وقالت  2009مايو  23الفضائيه بتاريخ 

 لموضوع الخادمات المصريات في السعوديه ونفي السلطات لالحداث التي تناولتها الصحف 

 

 الحقوق االقتصاديه

 الحق في العمل ) المشكالت الداخليه للصحف (

 االهرام نموذجا -1

ألستاذ/ مرسى عطا هللا رئيس مجلس إدارة مؤسسة األهرام قرار بإحالة األستاذ/ نبيل شرف إتخذ ا 2009في غضون شهر فبراير 
الدين الصحفي بجريدة األهرام للتحقيق بالشئون القانونيه بسبب مشاركته في برنامج ) االتجاه المعاكس ( المذاع على قناة الجزية 

ملين بالمؤسسه متهمين المسئولين بالكيل بمكيالين في ظهور القطريه , وهو األمر الذي أدى إلي غضب بعض الصحفيين العا
صحفيين على القنوات الفضائيه وقام عشرات الصحفيين بتنظيم وقفه احتجاجيه أمام مؤسسة األهرام اعتراضًا على إحاله زميلهم 

كاتبًا من الحوافز الماليه واالبناط ( صحفيًا و  70حوالي  70للتحقيق , وازدت االمور تعقيدًا بعد ما قرر ) عطا هللا ( حرمان حوالي 
بدعوى عملهم خارج األهرام سواء في صحف خاصه أو مستقله أو قنوات فضائيه أو بالتلفزيون المصري وهي المره األولي التي 

المهنيه بين يتدخل فيها رئيس مجلس اإلداره في مكافأة االبناط حيث أنها مكافأة ماليه يحددها رئيس التحرير بناءًا على العالقه 
صحفي المحرومون من الحوافز واالبناط عدد من  70الصحفي ورئيس التحرير وال دخل لإلداره في ذلك , وقد شملت قائمة الر 

الصحفيين والكتاب المرموقين ومنهم االستاذ/ خيري رمضان والذي يعمل ببرنامج ) البيت بيتك ( المذاع على التليفزيون المصرى  
مد موسى ببرنامج ) القاهره اليوم ( على قناة أوربت الفضائيه , ولكنها على الجانب االخر أغفلت أسماء عدد من  وأيضًا االستاذ/ أح
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الصحفيين االخرين على الرغم من عملهم بأماكن أخرى منهم على سبيل المثال ) د/ عمرو عبد السميع رئيس تحرير االهرام الدولي 
 تليفزيون المصرى .  ( والذي يقدم برنامج ) حاله حوار ( بال

نظم عدد من صحفي وكتاب األهرام وقفه احتجاجيه أمام المؤسسه اعتراضًا على سياسة   2009وفي يوم االحد الثامن من شهر مارس 
 االدارة باالهرام والقرارات التعسفيه التي تصدر من قبلها , على الجانب االخر قام عدد من العاملين باالهرام وبعض الصحفيين بتنظيم
مظاهرة تأييد لمجلس إدارة األهرام ورئيسها ) مرسى عطا هللا ( لمواجهة الوقفه االحتجاجيه وحدثت بعض المشادات بين الجبهتين كادت 

 تصل إلي مشاجرات بين الفريقين .

كز االهرام للدراسات وقد قام الصحفيين المعارضين بإنشاء حركة ) ضحفيون من أجل األهرام وقاموا باختيار( ) د/ ضياء رشوان رئيس مر 
االستراتيجيه كمنسق عام للحركه , وقد أصدرت حركة ) صحفيون من أجل األهرام ( بيان صحفي عرضوا فيه ابعاد المشكله ومطالبهم 

ين وطالبوا ببعض االصالحات حفاظًا على قيمة المؤسسه العريقه وذكروا في بيانهم أن المشكله ليست فقط في القرار االخير بمنع الصحفي
 من العمل خارج المؤسسه ولكن هناك مشكالت أعمق من ذلك لم تظهر على الساحه بعد ومنها . 

غياب العداله في توزيع الثروه باالهرام وتدني مرتبات ودخول الصحفيين فيه بما وضعهم في قام سلم الدخول المهنيه في مصر   •
رام , وحل مشكلة التفاوت الهائل في االجور والمرتبات يكمن , مما اضطر الكثير منهم الي السعي بحثًا عن الرزق خارج االه

 في الشفافيه بأن تلتزم إدارة ) االهرام ( باعالن المعلومات الدقيقه حول كافه دخول المسئولين الكبار في المؤسسه .  

ي وقدرتها على  المنافسه ,  السياسه اإلداريه للمؤسسه أدت إلي تراجع توزيع إصدارات ) االهرام ( وأيضًا تدني المستوي المهن •
حيث أصبحت االعالنات هي المهيمنه على التحرير بما جعل تلك االصدارات وخاصة األهرام اليومي أقرب الي نشرات  
إعالنيه منها إلي مدرسه االهرام الصحفيه العريقه , وهو نتيجه أيضاص لتفريغ المؤسسه من الصحفيين والكتاب الكبار من 

 قبل االداره 

د رئيس مجلس اإلداره بإصدار كافة القرارات بصوره التليق بمنصبه والمهام المنوط به ال يام بها بنفسه , وتتعارض مع انفرا •
وجود إدارات متخصصه في االهرام ومن أمثله ذلك ما يقوم به رئيس مجلس اإلداره بمد العمل للصحفيين البال ين بين الستين 

ي سته أشهر على األكثر , على خالف ما يقرره قانون الصحافه نصًا  بالمد لتلك الفئه عامًا بفترات تتراوح ما بين ثالثه إل
عامًا فعام حتي بلوغهم سن الخامسه والستين , وكذلك استحواذه على سلطه إصدار قرارت العالج للعاملين بمعزل عن التقارير  

 الطبيه المعتمده

معايير القرابه لكبار المسئولين دون غيرها خاصه في إدارة التحرير ,  التعيينات من الشباب اقتصرت على المجامالت الفجه و  •
 في الوقت الذي ترفض االداره ابناء صحفيين وكتاب كبار من االهرام المؤهلين والموهوبين . 

صالحيات وليس لها أى    2008فبراير    6كل هذه القرارات التي صدرت من قبل رئيس مجلس اإلداره الذي انتهت واليته قانونًا منذ  
 حسب القانون .  
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 البديل تتوقف عن الصدور -2

هدد صحفيو جريدة ) البديل ( المتوقفه عن الصدور مجلس إدارة الجريدة باإلعتصام بمقر الجريدة وتنظيم وقفه احتجاجيه أمام 
ه في مارس نقابة الصحفيين والتصعيد بالدخول في إضراب عن الطعام في حال قيام اإلداره بفسخ عقود الصحفيين المبرم

فني تنفيذى   22الماضى , وقد جاءت تلك التهديدات بعد ما إعترض الصحفيون بشدة على قدارات مجلس االدارى بفسخ عقود  
وإدارى مست لين مادة في العقد تتيح للجريدة فسخ العقود بدون أى التزامات ماديه أو أدبيه خالل الشهور الثالثه األولى من  

تره لالختبار , وقد جاء هذا القرار لتخفيف االعباء الماليه عن الجريدة خاصة أنها ال تحتاج هذا العدد  توقيع العقد والتي تعد كف
 في إصدارها االسبوع حسبما جاء في القرار .  

أعلنوا فيه اتخاذهم خطوات  2009وفي ذات اإلطار قام عدد من صحفي الجريدة بتنظيم اعتصام مؤقت في الخامس من مايو 
ه اتخاذ نفس االجراء مع الصحفيين الذين كان من المقرر عرضهم على لجنة القيد المنعقده في االسبوع االول شهر  تصعيديه حال

 إال أن توقف الجريده حال دون قبولهم .   2009مايو 

بعد ثالثه أشهر من وقد قامت إدارة الجريدة بتبرير قرار فصل العمال والفنيين التنفيذيين بأنه اجراء وقتي وسوف تتم االستعانه بهم 
صدور العدد االسبوعى مستندين في ذلك الي الدراسه التي اجراها ) استشارى تطوير الجريده ( والذي ذكر في دراسته أن الجريدة  

 يمكنها الصدور يوميًا بعد ثالثة أشهر من اصدار العدد االسبوعي خاصه بعد إبرام اتفاقات مع عدد من المعلنين .  

 عطا هللا ( للمعاش  ) مرسى  ةدعوى احال -3

قامت ) المحكمة اإلداريه العليا دائرة فحص الطعون ( بإحالة الطعنين المقدمين من كل من ) مؤسسة االهرام ( المقدم في منتصف  
ضد حكم محكمة القضاء اإلداري الصادر بإلزام مجلس   2009مايو  31و ) رئيب مجلس الشورى ( المقدم في  2009شهر مايو 

ة ) مرسى عطا هللا رئيس مجلس إدارة مؤسسة االهرام ( للمعاش الي هيئة المفوضين بالمحكمه اإلداريه العليا إلعداد  الشورى بإحال
لحين ورود تقرير المفوضين , وجاء في أسباب   2009يوليو    5تقرير قانوني في الطعنين , وأجلت المحكمه نظر الطعنين الي جلسه  

ي مخالف للقانون ألن م يم الدعوى هو احد موظفي االهرام ليس له صفه أو مصلحه وايضًا  الطعنان أن حكم محكمة القضاء االدار 
أن محكمة القضاء اإلداري ليست مختصه بنظر هذه الدعوى وأن المحاكم العماليه هي صاحبة اإلختصاص االصيل في نظر مثل 

 هذه الدعوى .  

ال مصر بتقديم مذكرة الي ) السيد/ حسين مجاور رئيس اتحاد قام ثالثة صحفيين بجريدة ) العمال ( الصادرة عن اتحاد عم -4
عمال مصر ورئيس مجلس ادارة الجريدة ( طالبوا فيها برفع الخصم الذي تعرضوا له من قبل ) سمير رجب رئيس تحرير الجريدة 

اجتماع رئيس التحرير , ( والمتمثل في استقطاع خمسة ايام من راتبهم باالضافه الي خصم الحوافز الشهريه بسبب غيابهم عن  
وذكروا أن رئيس التحرير تأخر لمدة خمس ساعات عن موعد االجتماع الذي دعا له في تمام الساعه الحايه عشر صباحًا  
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وحضر جميع الصحفيين ولكنه لم يأت فإنصرف الصحفيين الثالثه اال أنهم فوجئوا بعقد االجتماع في الرابعه عصرًا من نفس 
 ذلك القرارالتحرير اليوم , فاتخذ رئيس 

يونيو   7قام عدد من صحفي جريدة ) الشعب ( الموقوفه عن الصدور بتنظيم وقفه احتجاجيه أمام المجلس األعلى للصحافه في   -5
وذلك للمطالبة بحقوقهم الماليه والتأمينية , طالب الصحفييون البدالت والعالوات التي لم يتم صرفها منذ مايو عام  2009
الصحفيون مذكرة بمطالبهم للسيد ) صفوت الشريف رئيس المجلس األعلى للصحافه ( طالبوا فيها بصرف , وقد قدم  2000

 مستحقاتهم وفتح ملف التأمينات االجتماعيه .

بتوقيع خصومات من رواتب المحررين عن شهر مايو  2009قامت إدارة تحرير جريدة ) الدستور ( في الخامس من يونيو  -6
من محررى الجريدة وذلك بدعوى ) سوء اآلداء ( , وقد   % 85جنيها وشملت ما يقرب من  150و  50تراوحت ما بين  2009

إعترض عدد كبير من المحررين على هذا القرار وامتنعوا عن تسلم األجر , وقد صرح ) إبراهيم عيسى رئيس تحرير الجريده ( 
لتدني آداء الصحفيين وتسريب أخبار الجريدة , وهدد أنه أوقع تلك الخصومات    2009يونيو    8للمحررين في اجتماعه بهم في  

 رئيس التحرير بتقديم استقالته نتدني الموضوعات الصحفيه التي يقوم بإعدادها المحررين . 

قال خالد البلش رئيس تحرير جريدة البديل المتوقفة عن الصدور من شهر مايو الماضى أن السيد سعيد شقيق رئيس تحرير  -7
ل محمد السيد سعيد أبل ه موافقة إدارة مؤسسة التقدم للصحافة واإلعالم على إصدار عدد تذكارى من جريدة  جريدة البديل الراح

البديل تخليدًا لذكرى رئيس تحرير البديل السابق وأشار البلش إلى تأجيل التفكير فى رفع أى دعاوى قضائية على مجلس اإلدارة 
ن مرغمين للحصول على حقوقهم المادية فى نفس السياق تقدم البلش ومجموعة  على أن تكون هى َاخر خطوة يلجأ إليها الصحفيو 

من الصحفيين ومجلس النقابة للموافقة على توسط المجلس عند إدارة البديل من أجل السماح بتمرير صفقة بيع البديل وجاء  
م حيث أن هناك عرضًا ضمن سلسلة  نص المذكرة نناشدكم بسرعة التدخل لدى إدارة مؤسسة التقدم للصحافة والطباعة واألعال

من العروض التى تقدم بها بعض المستثمرين إلعادة إصدار الجريدة ويقوم العرض على منع أعضاء مجلس اإلدارة مبلغ مليون 
جنيه وسداد مديونات الشركة بالكامل والتكفل بحقوق الصحفيين إال أنه تم رفض العرض دون إبداء أسباب وتابعت المذكرة 

م بالوساطة فى إعادة العرض بشكل جديد الذى يتضمن دخول بعض المستثمرين كشركاء فى الجريدة مقابل الحفاظ  نطالبك
للمجلس القديم على كيانه عالوة على حقه فى نسبة من األرباح، وفى حالة عدم موافقة المؤسسة على العرض يحق للصحفيين  

شهرًا لكل صحفى أى   12لتى تقرها أيضًا الئحة النقابة والمقدرة ب المطالبة بصرف التعويضات المنصوص عليها فى العقد وا
رجال أعمال لشراء البديل والتكفل   7أالف جنيه للمحرر، ومن ناحية أخرى أكد خالد البلش على وجود مساع من  6ما يعادل 

 فى أى جهة ألفشال الصفقة.  بسداد أية مديونات بينما رفض البلش الكشف عن األسماء فى الوقت الحالى كما ال يتم التدخل

 

حالة من اإلرتباك الشديد تسيطر على جريدة الفجر ورئيس تحريرها عادل حمودة بعد تورط إحدى المتدربات فى الجريدة فى   -8
تسجيل مكالمة منسوبة ألحمد شوبير تحمل ألفاظًا جنسية وسبًا وقذفًا لمرتضى منصور األمر الذى دفع حمودة إللزام المحررين  

فيش وتشبيه إلدارة الجريدة وإحالة صحفى للتحقيق لشكه فى مسئوليته عن تسريب التسجيل لمرتضى منصور أال أن   بتقديم
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األحاديث الجانبية بالصحيفة بين المحررين تؤكد أن الفتى المدلل من مدير تحرير الجريدة كما يشيعون عنه ليس المسئول عن  
ن المتدربين ومحامى الصحفية بعلم الجريدة كما قالت المتدربة نفسها فكانت التسريب مؤكدين ان التسجيل تم اإلتفاق ما بي

 المحررة هى الضحية حيث تم طردها من الصحيفة ونشر إعالن يحذر من التعامل معها إلنتهاء عالقتها بالصحيفة.

  

امة سليمان مدير إدارة  علمت روز اليوسف من مصادرها داخل جماعة أنصار السنة عن نشوب مشادة كالمية بين الشيخ أس  -9
ألف ريال كانت فى طريقها  120المشروعات وعضو مجلس اإلدارة وبين جمال سعد رئيس تحرير مجلة التوحيد بسبب إختفاء 

ألف   120للجماعة عن طريق كمال مأمون مندوب الجماعة فى السعودية حيث أكد للشيخ أسامة سليمان أنه قام بإرسال مبلغ 
المشروعات الخاصة الفتًا إلى أن سعد تسلمها إليصالها للمجلس بإعتباره أحد أعضائه ليرد سعد بدوره ريال للجماعة لتمويل 

بالنفى، وبدأت المشادة عندما قال أسامة إن هذه األموال التى تاتى للجماعة البد ان تدخل للجماعة عن طريق مصدرها الشرعى  
ه أحد أعضاء مجلس اإلدارة مشددًا على أنه لم يأخذ هذه األموال  وهو إدارة المشروعات وهو ما أعترض عليه سعد بإعتبار 

لحسابه فطالب أسامة عقب مجلس اإلدارة إلتخاذ قرار مناسب بشأن هذه الواقعة مضيفًا أن لديه معلومات تفيد وجود اموال 
 . تصل للجماعة عن طريق الصدفة

 
حث ااَلن حول مرشح واحد للرئاسة وإنما تتحرك من  أكد محمود أباظة رئيس حزب الوفد أن المعارضة الرئيسية ال تب -10

أجل إجراء عدد من التعديالت الدستورية بعد إجراء إستطالع للرأى العام حولها، جاء ذلك فى اللقاء الذى عقده أباظة مع ممثلى 
هم الوفد  بعض وسائل األعالم حول برنامج الحزب والالفت كان غياب أغلبية رؤساء تحرير الصحف الخاصة الذين دعا

إلستطالع رأيهم حيث لم يشارك سوى وائل األبراشى وحسين عبد الرازق وسيد عبد العاطى وصالح قبضايا وكان أباظة قد دعا  
من رؤساء تحرير الصحف الخاصة مجدى الجالد وإبراهيم عيسى وسالمة أحمد سالمة وعادل حمودة وخالد صالح وعمرو  

 أديب وصالح عيسى وسعد هجرس. 

 
دل حمودة رئيس تحرير جريدة الفجر بطلب إلى المجلس األعلى للصحافة لتعديل تصريح إصدار الجريدة من  تقدم عا -11

أسبوعى إلى يومى بعد ان قام رئيس مجلس إدارة الصحيفة برفع رأس مال الشركة إلى مليون جنيه واإليفاء بشروط الترخيص  
ه المقبل فيما أثيرت الشائعات داخل صحيفة العربى الناصرى  فيما ينتظر أن يعرض الطلب على المجلس األعلى خالل إجتماع 

عن تلقى عبد هللا السناوى رئيس تحرير الصحيفة عرضًا للعمل بالفجر رئيس تحرير تنفيذيًا األمر الذى ولد صراعًا مكتومًا على  
 مقعد السناوى حال رحيله.  

 

جنيهًا تأمينات شهرية وتقليص  220ميلهم حالة من اإلستياء تسود صفوف قطاع من محررى جريدة الدستور لتح -12
جنيه األمر الذى قلص األجر الح يقى   400وفقًا للعقود المبرمة والتى تمثل النقابة فيها طرفًا ثالثًا إلى    550أساسى األجر من  

 جنيهات فقط ال غير.  5جنيهًا فيما يصل الحد األدنى لالجر إلى   180بعد خصم التأمينات إلى 
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للصراعات المبكرة التى صاحبت فكرة إنشاء صندوق للزمالة بجريدة العربى الناصرى باءت الفكرة بالفشل   فى تداع جديد -13
بعدما قام األعضاء بسحب أموالهم إلعتراضهم على وجود صالح رجب الصحفى بالجريدة كرئيس للصندوق ألنه قام بسحب  

قد أضاف فقرة تمكنه من نزول اإلنتخابات وهذا ليس من حقه أمواله منذ فترة وبالتالى فقد إنتهت عضويته منه وأنه أى رجب 
على حد وصفهم مما شكك األعضاء فى مصداقيته وكان من المقرر عقد إنتخابات الجمعية العمومية يوم الخميس الماضى 

  بينما إنقضت اإلنتخابات وقرر األعضاء سحب نقودهم وإنهاء الفكرة من حيث األصل.

 
يوليو  7الموافق  الشورى ظهر األحد المقبل مجلس"الشعب " الموقوفة أمام وقفة احتجاجية  ينظم الزمالء في جريدة -14

تسع سنوات وما تاله من تجميد لرواتبهم متضامنة مع  الجارى احتجاجا على استمرار قرار لجنة األحزاب بتجميد الجريدة منذ
حقوق   في الدفاع عن -ولو لمرة واحدة  –ال يام بدورهم  وداعية النقيب ومجلس نقابة الصحفيين حق الزمالء في عودة جريدتهم

  . ثابتة وأصيلة    لزمالء معتصمين بمقر النقابة منذ قرابة الشهر
 

تظاهر العشرات من صحفيى جريدة البديل أمام نقابة الصحفيين إعتراضًا على وقف صدور   5/7/2009 بتاريخ -15
يق والتوزيع، وذلك جاء نتيجة قرار الجمعية العمومية بتصفية الشركة حيث الصحيفة ووجهوا إتهامات لإلدارة بالفشل فى التسو 

طالب عادل المشد رئيس مجلس إدارة الجريدة الصحفيين بتقديم إستقاالت جماعية بدعوى عدم عودتهم للتصعيد حال تعذر  
لقانونية مع إستعدادهم للتضحية  إستمرار الجريدة عقب إعادة إصدارها األمر الذى رفضه الصحفيين مؤكدين تمسكهم بحقوقهم ا

بجزء من األجر إلعادة صدور الجريدة، وقد طالبوا الصحفيون بالحصول على حقوقهم المنصوص عليها بالعقد وهى قيمة أجر 
 ألف جنيه.  360عامين حيث تبلغ مستحقات الصحفيين 

  

شورى للمطالبة بعودة إصدار  واصل صحفيو جريدة الشعب وقفتهم اإلحتجاجية أمام مجلس ال 2009/ 28/7 بتاريخ -16
الجريدة مرة أخرى، ويشارك فى هذه الوقفة عدد من الصحف المختلفة وعدد من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين وبعض من  
نواب مجلس الشعب وممثلون لمنظمات حقوق اإلنسان المصرية والعربية، كما التقى مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين بصفوت 

األعلى للصحافة ورئيس مجلس الشورى وحصل على تأكيدات بحل األزمة المتعلقة بالملف التأمينى الشريف رئيس المجلس 
 للصحفيين.

 
نظمت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين وقفة إحتجاجية لرفضهم تصدير ال از إلسرائيل وشددوا   2009/ 28/7 بتاريخ -17

قضيته المطالبة بوقف تصدير ال از للدولة العبرية وسط  على ضرورة وحدة قوى المعارضة لمساندة السفير إبراهيم يسرى فى 
 مطالب بإكتتاب شعبى لدعم هذة القضية.  

 
هدد محررى الديسك المحلى بجريدة األهرام باللجوء إلى نقابة الصحفيين واإلعتصام بداخلها   28/7/2009 بتاريخ -18

تحرير، وطالب المحررون بإتخاذ اإلجراءات العقابية إحتجاجًا على اإلهانات التى تعرضوا لها من رئيس قسم األخبار ورئيس ال
 الالزمة تجاه هذه اإلهانات. 
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إعتصم مجدى الجالد رئيس تحرير جريدة المصرى اليوم ألكثر من ساعة على طائرة الخطوط    2009/ 29/7 بتاريخ -19

ئرة وبعض مسئولى الشركة بمطار البريطانية  القادمة من لندن عقب وصولها مطار القاهرة بسبب مشادة كالمية مع قائد الطا
هيثرو قبل إقالع الطائرة أصيب على أثرها فى يده من قبل أحد أفراد طاقم الرحلة وقام المسئولون بإنزال حقائبه بناء على طلب 

 من قائد الرحلة. كان الجالد فى طريق عودته من لندن بصحبة نجله وأحد أصدقائه وبعد صعوده الطائرة تلقى إتصااًل تليفونياً 
صديقه يفيد بمنعه من الصعود على الطائرة رغم إنهاء إجراءات السفروأبلغ بأن هناك إتصااًل من قبل المسئولين للحصول على  
موافقة قائد الطائرة لصعوده وقام على الفور الجالد بالتحدث لقائد الطائرة وحدثت بينهما مشادة تطورت بتدخل أحد أفراد طاقم  

وطلب قائد الرحلة إنزال ثالث حقائب خاصة بالجالد وإعترض على هذا األمر وطلب تحرير محضر الطائرة وأصيب فى يده 
إال أن المسئولون بالشركة أبل وه ببقاء حقائبه على الطائرة وبعد عودته إلى القاهرة فوجئ بمندوب شركة الخطوط البريطانية فى 

ر هيثرو،وقامت سلطات األمن بمطار القاهرة بالصعود إلى الطائرة إست باله وأبل ه بعدم وصول حقائبه وإخضاعها للتفتيش بمطا
 وتسهيل إنهاء إجراءات وصول الجالد.  

 
نظم العشرات من أبناء صحفيى جريدة الشعب وقفة إحتجاجية أمام مجلس الشورى حملوا خاللها   30/7/2009  بتاريخ -20

سنوات   9صدار الجريدة وصرف التأمينات التى لم تصرف منذ  بالونات مدونة عليها مطالب أولياء أمورهم والمتمثلة فى إعادة إ
إضافة إلى الزيادات القانونية لرواتبهم وإعادة فتح الملف التأمينى لهم وشارك فى الوقفة عدد من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين  

ر لجنة النشاط وحمدين  منهم صالح عبد المقصود وكيل النقابة ومحمد عبد القدوس مقرر لجنة الحريات وعبير السعدى مقر 
صباحى رئيس تحرير جريدة الكرامة وأحد الذين أعلنوا ترشحهم إلنتخابات نقابة الصحفيين على منصب النقيب فى تجديدها 
النصفى، وأبدى الصحفيون خالل الوقفة تخوفهم من تعنت المجلس األعلى للصحافة وإصراره على تجزئة حقوقهم المشروعة أو  

مل على إيجاد حل لمطلب منها دون األخر وشددوا على إستمرار إعتصامهم بمقر النقابة وإتخاذ جميع الفصل بينها أو الع
 األشكال اإلحتجاجية داخل النقابة وخارجها لحين اإلستجابة لجميع مطالبهم العادلة.  

 
خاص ببدل التدريب نظم الصحفيين وقفة إحتجاجية للتنديد بتأخر وزارة المالية فى صرف الشيك ال  6/8/2009  بتاريخ -21

والتكنولوجيا الخاص بشهر يوليو الماضى كما هدد مجلس النقابة بالتصعيد من خالل اإلعتصام بمكتب وزير المالية حال عدم  
إنتظام الوزارة فى صرف البدل وفقًا لقرار سابق للرئيس مبارك، وأشار حاتم زكريا سكرتير عام النقابة إلى أن األزمة الحالية  

ر وزارة المالية فى صرف الشيك الخاص ببدل التدريب والتكنولوجيا نافيًا وصول أى قرارات رسمية للنقابة بإل اء تكمن فى تأخ
البدل نهائيًا وأكد أن البدل حق من حقوق الصحفيين وأن وزارة المالية ال تملك حق إل ائه، وشدد زكريا على ضرورة مشاركة 

 إليها النقابة للمطالبة بحقوقهم والوقوف فى وجه تعنت وزير المالية. الصحفيين فى الوقفة اإلحتجاجية التى دعت 

 
صحفيو جريدة المسائية إعتصامًا مفتوحًا داخل مقر الجريدة إحتجاجًا على إستبعادهم من    8/2009/ 9يبدأ اليوم -22

مج دار التعاون مع مؤسسة التعيين والعمل بالجريدة باإلضافة إلى عدم صرف رواتبهم منذ شهرين ،يذكر إنه بعد إصدار قرار د
صحفيًا من جريدة المسائية من الدمج ،وأكد صحفيو المسائية أن هذا اإلستبعاد بمثابة مخالفة  24أخبار اليوم تم إستبعاد 
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صارخة لقرار صفوت الشريف رئيس المجلس األعلى للصحافة ورئيس مجلس الشورى باإلحتفاظ بالمحررين المعينين وغير  
ج وأشاروا إلى إنهم قد تقدموا بمذكرة للدكتور عهدى فضلى رئيس مجلس إدارة جريدة األخبار توضح أسباب المعينين بعد الدم

 إحتجاجهم ومطالبهم، كما تقدموا بشكوى لصفوت الشريف وأخرى لرئيس الجمهورية إال أن الوضع ظل كما هو. 
 
 

إحتجاجهم بالدخول فى إعتصام مفتوح صحفيًا من المتدربين بجريدة المسائية من  12صعد  10/8/2009 بتاريخ -23
بالمقر القديم للمؤسسة التى لم ت ادره الصحيفة بعد قرار الدمج محررين محضر إثبات حالة وسط هتافات منددة بقرار حسن 
الرشيدى رئيس تحرير الصحيفة مؤكدين أن إمتناعهم عن المثول أمام لجنة اإلختبار جاء نتيجة شكوكهم فى أن اإلختبار زريعة  
للتخلص منهم، وقال الرشيدى لروز اليوسف من حق أى مؤسسة تطوير نفسها من خالل اإلختبار إلنتقاء الكفاءات مضيفًا أن 
لجنة اإلختبار تتمتع بكامل الشفافية وتضم كل من سعد هجرس مدير تحرير جريدة العالم اليوم ورمضان عبد القادر رئيس 

رفضوا المثول أمام اللجنة ألنهم دون المستوى ويعلمون عدم قدرتهم على إجتياز  تحرير األجيبشين جازيت وهؤالء المتظاهرين
 اإلختبار رغم بساطته. 

فى تطور جديد لتداعيات إعتصام صحفيى المسائية داخل مقر جريدتهم كان عشرات من   11/8/2009 بتاريخ  -24
ادهم من التعيين بعد صدور قرار دمج المؤسسات صحفيى المسائية قد دخلوا أمس األول فى إعتصام مفتوح إحتجاجًا على إستبع

ودمج المسائية مع جريدة األخبار، قالت عبير حمدى إحدى الصحفيات المعتصمات إنه بعد م ادرة وسائل اإلعالم والفضائيات 
نى سعيد بعد ت طيتها لإلعتصام قام بعض الصحفيين من أتباع حسن الرشيدى رئيس تحرير المسائية بالتحرش بها وبزميلتها م

وعندما حاول زميلهم كرم من هللا السيد الدفاع عنهم إعتدوا عليه وتسببوا فى خلع كتفه أضافت عبير أن هناك صحفيين غير 
 معينين قد إتفقوا مع الرشيدى على مهاجمتهم وتمزيق الفتتهم مقابل التعيين.

 

ريدة إستمرارهم فى اإلعتصام الذى  أعلن صحفيو جريدة المسائية المعتصمون داخل مقر الج 2009/ 12/8 بتاريخ -25
دخل يومه الرابع وتمسكهم بمطالبهم فى العودة للجريدة والتعيين مطالبين النقابة بالتدخل والتحقيق ، وكان ذلك نتيجة إستبعاد 

 صحفيًا من التعيين بعد صدور قرار دمج دار التعاون التى تصدر منها المسائية مع مؤسسة أخبار اليوم. 24

 

واصل صحفيو جريدة التعاون إحتجاجاتهم بالتظاهر أمس أمام مجلس الشورى ضد قرار رئيس   14/8/2009 بتاريخ -26
مجلس إدارة األهرام بنقلهم والمجلة الزراعية إلى مقر المطابع بقليوب معتبرين أن ذلك تمييزًا عنصريًا على حد تعبيرهم ويعوق 

هرام رافضين عروض توفير سيارات لنقلهم معتبرين أن قليوب مقرًا عملهم الصحفى، مطالبين بضمهم إلى المبنى األساسى باأل
 لإلداريين والمطابع.

 
جيهان سليمان المذيعة بالتليفزيون المصرى أمام فيال وزير الداخلية حبيب العادلى  تإعتصم 17/8/2009 بتاريخ -27

فى محطة بنزين بميدان جهينه بمدينة فى مارينا ودخلت فى إضراب عن الطعام وذلك إعتراضًا على مهاجمة مسجل خطر لها 
أكتوبر ومحاولته سكب البنزين عليها وإحراقها، وقالت جيهان إنها تتلقى تهديدات منذ أن قدمت فقرة فى برنامج القاهرة اليوم   6
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إلى   على قناة أوربيت وكشفت فيها أن شخصًا قام بتزوير عدد من المستندات الرسمية هو وزوجته وبعد الحلقة تم تحويلها
 الجنايات وحكم عليها بالسجن.  

 
صحفيًا بجريدة الحزب الرسمية" األحرار"  30تلقت لجنة شئون األحزاب إخطارًا موقعًا من  18/8/2009 بتاريخ -28

يرفضون فيه وجود سالم كرئيس للحزب مبررين ذلك بإنتهاء مدة المؤتمر العام الذى أتى به رئيسًا طبقًا للالئحة الحزب التى  
واليته بثالث سنوات، وفى السياق نفسه تلقت اللجنة إخطارًا أخر من طارق درويش الصحفى بجريدة األحرار والمتنازع   تحدد مدة

على رئاسة الحزب يحذر فيه من صرف الدعم المتأخر للحزب عن األربع سنوات الماضية لحلمى سالم بسبب البالغات المقدمة  
 وال الحزب.  ضده للنائب العام تتهمه باألستيالء على أم

 
واصل صحفيو جريدة الشعب إحتجاجهم ونظموا وقفة إحتجاجية جديدة أمام مجلس الشورى  22/8/2009 بتاريخ -29

إحتجاجًا على موقف صفوت الشريف السلبى من مطالبهم فى إسترداد حقوقهم وإعادة ملفهم التأمينى وهدد المتظاهرين فى وقفتهم 
 م حتى الموت.بإستمرار إعتصامهم وباإلضراب عن الطعا

 
دخل صحفيو جريدة المسائية المعتصمون بمقر دار التعاون مرحلة جديدة من اإلحتجاج على    13/9/2009 بتاريخ  -30

 رفض إدارة المؤسسة تعيينهم عقب قرار الدمج، وأعلنوا الدخول فى إضراب عن الطعام تدريجيًا .  

 
الصحفيين وقفة إحتجاجية على ساللم النقابة  نظم صحفيو جريدة الشعب المعتصمون بنقابة 15/9/2009 بتاريخ -31

سنوات   9منددين بما أسموه مماطلة المجلس األعلى للصحافة فى منحهم حقوقهم الممثلة فى إعادة فتح التأمينات الم لقة منذ 
 ورفع مستوى األجور ب يمة الزيادات المستحقة للحوافز عن السنوات الماضية .  

 
بأن رئيس   2006تعيينهم بالجريدة اواخر عام  حفى بجريدة ال د والذين تمص 18فوجىء  2009/ 26/10بتاريخ  -32

صحفى اغلبهم ال يعمل بالجريدة  42موسى قد ارسل كشوفا للنقابة بأسماء  مجلس االدارة ورئيس حزب ال د موسى مصطفى
الذى طلبت نقابة  ى الوقته فى معركته السابقه مع ايمن نور من امانات الحزب بالمحافظات المختلفه ف وانما هم انصار

وهو ما راءاه الصحفيون انتهاك صارخ لحقوقهم ومجاملة   صحفيين فقط لاللتحاق بها فى لجنة القيد القادمه  10الصحفيين اسماء  
صحفى تم استبعادهم من الدخول للنقابة منذ عامين ويعملون بالجريدة  18حسابهم وهم  على  - جبهة موسى - ألعضاء الحزب

جنيه كل ستة   1500بوافع  سنوات ويدفعون تأمينات 4فى الوقت الذى لم يتقاض فيه الصحفيون رواتبهم منذ تأسيسها  منذ
مفتوحا امام مقر الجريدة بشارع صبرى ابو علم اعلنو فيها رفضهم  اعتصاما -صحفى  18ال -وفد بدأ صحفيو ال د  . اشهر

التحرير التى تشيد   ى تتحجج به مؤكدين ان هذا الحق منوط به ادارةادارة الجريدة فى التفييم المهنى الذ الكامل لتدخل مجلس
سنوات وتأميناتهم التى دفعوها وناشد الصحفيون النقابة بالتدخل   بادائهم المهنى كما طالبو برواتبهم التى لم يتقاضوها منذ اربعة

موسى اسمائهم  ائح ومن ال يستحق ممن اورد بتشكيل لجنة ت يم من يستحق الد خول طبقا للقوانين واللو  وحل االزمه وطالبوها 
  . الصحفيين المعتصمين بالفصل والحبس على خلفيات حزبيه وسياسيه ولم يكتف بهذا بل وصل االمر الى تهديد
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نظم صحفيون من جريدة ال د وقفة إحتجاجية أمام نقابة الصحفيين ضد موسى مصطفى موسى رئيس   2009/ 29/10  بتاريخ -33
  10تحرير صحيفة ال د يتهمونه فيها بعرقلة قيدهم فى نقابة الصحفيين بإصراره على تجاهل إختيار ال مجلس إدارة ورئيس 

اشهراألمر  7صحفيًا منهم من لم يتجاوز عمله  43محررين األقدم فى التعيين وفقًا لمعيار الكفاءة واألصرار على إرسال أوراق 
ديد برفض الجميع كون العدد المطلوب قيده يفوق حاجة الجريدة وعدد  الذى دفع لجنة قيد الصحفيين بجداول النقابة إلى الته

سنوات بالصحيفة مؤكدين   5المطبوع منها، الصحفيون المحتجون رفضوا مطالبة موسى بإجراء قرعة كونهم تجاوزوا فترة عملهم  
قرعة " مطالبين بعقد وحاورناه فقال أنهم يطالبون بحقوقهم فى القيد رافضين القرعة قائلين " نحن لسنا ذاهبين للحج حتى تجرى 

صحفيًا معينين لكن بعض الصحفيين يريدون إرسال أوراقهم   43أردت فعل شئ محترم مع ناس ال يقدرون فقد أرسلنا أوراق 
 فقط فقلت نعمل لهم قرعة.    10دون زمالئهم إستجابة لطلب النقابة قصر العدد على  

 
ن مختلف الصحف القومية والحزبية والمستقلة وقفة إحتجاجية عقب حفل  نظم عدد من الصحفيين م 21/11/2009 بتاريخ -34

الختام لمهرجان القاهرة السينمائى الذى إقيم إحتجاجًا على أحداث السودان اإلخيرة واإلعتداءات التى تعرض لها المصريون من  
تصريحاته بإقامة وقفة إحتجاجية  قبل المشجعين الجزائاليين والوقفة جاءت بعد تراجع رئيس المهرجان عزت أبو عوف عن 

للفنانين المصريين على السجادة الحمراء للمهرجان وذلك إلدانة التجاوزات الجزائرية، أحتج الصحفيون وسط مضايقات أمنية 
ومحاولة لتشتيتهم ل يامهم بالهتاف بأسم مصر ورفع العلم المصرى وهو ما كاد يسبب أزمة بين الصحفيين وأفراد األمن بعد  

والتهم جذب العلم من بين أيادى الصحفيين وتذرع األمن بأسباب واهية للدفع بالصحفيين خارج السجادة الحمراء مثل إنهيار محا
 الخشبة فى حالة تجمع عدد كبير فى مكان واحد أو أن الوقفة تعتبر تسييسًا للمهرجان مما يهدده بسحب رخصته الدولية. 

 
الجارى اإلضراب عن الطعام في أعقاب وصول أزمتهم إلي  ديسمبر 2األربعاء صحفيو جريدة الشعب بدأوا صباح اليوم  -35

دفاعا عن   بدورها المطلوب رغم اعتصام الزمالء بمبني النقابة منذ عدة اشهر –لألسف  –النقابة  طريق مسدود و عدم قيام
 .  حقهم فى العمل والمعيشة الكريمة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

92 

 

 لصحفيينالقيد أم المشاكل في نقابة ا

 نقابة الصحفيين المصريين لمحة عامة  

السلطة ومالك  عصفلحماية الصحفيين والصحافة من  1( 1941 / 31/3نشأت نقابة الصحفيين المصريين في العهد الليبرالي )
 وكان مجلس نقابة الصحفيين آنذاك يتكون من مجموعتين أحداهما ممثلة لمالك الصحف و األخرى تمثل المحررين .  الصحف

و لكن ظلت مشكلة القيد في نقابة الصحفيين المصريين هي واحدة من اهم المشكالت التى تعاني منها الصحافة المصرية و التى  
 تتكرر كل عام و قد شهد العام الحالي تكرار لمشكلة القيد و كانت على النحو التالي. 

وم ( وقفه احتجاجيه أمام نقابة الصحفيين اعتراضًا منهم ساعه  والعالم الي 24نظم عدد من صحفيى جريدة )  2009فبراير  25ففي 
  2009على قرر مجلس نقابة الصحفيين بإرجاء قبول القيد من جريدتهما وبعض الصحف حديثة الصدور إلي جلسة القيد في أغسطس 

القرار بأنه مجحفًا مستندين إلي  لحين البحث في قانونية أوراق الجريده , وهو ما اعترض عليه الصحفيين العاملين بالجريده , واصفين 
" "عالء  ثابتاستمرار الجريده في الصدور ومرورًا أكثر من عام على صدورها وتوافر جميع الشروط القانونيه في المتقدمين , وقد قام 

الرفض وأن اللجنه  بفض اعتصام الصحفيين بعد اجتماعه بهم وتأكيده على أن التأجيل ال يعني مقرر اللجنه النقابيه وعضو لجنه القيد
تحتاج إلي بعض الوقت لدراسه ملفات الصحف حتي ال تحدث أزمات أخرى مثلما حدث مع بعض الصحف بعد موافقة لجنة القيد على  

  "وكيل أول النقابه  عبد المحسن سالمه( , وكانت لجنه القيد التي يرأسها "    الطريق والغد والجمهوري الحرضم صحفييها ومنها صحف )  
مارس  30دت االول من شهر مارس موعدًا لبدء تقديم االوراق ولمدة اسبوعين ثم قامت اللجنه بمد ميعاد تلقي طلبات القيد حتي قد حد
( وقفه احتجاجيه على ساللم نقابة الصحفيين والتي شارك فيها الكاتب  العالم اليومنظم صحفيو جريده )    2009مارس    18وفي    2009
من  120حرير الجريده اعتراضًا على رفض اوراق طالبى القيد الجدد من الجريده على الرغم من قبول مدير ت سعد هجرس"الكبير "

_ رئيس عبد المحسن سالمه"عامًا , وعلل " 17صحفيى الجريده في لجان سابقه وكذلك إنتظام صدور الجريده بشكل يومي منتظم منذ 
صادر عن المجلس السابق حيث ان اللوائح المنظمه للقيد تمنع الصحفيين من  لجنة القيد ووكيل اول نقابه الصحفيين بأن قرار الرفض 

 غير المؤسسات الصادره بترخيص من المجلس االعلى للصحافه. 

 

 

 

 
برئاسة  محمود ابو الفتح باشا نقيبا عن رؤساء الصحف و عن المحررين خليل ثابت بك و انتخب اول   7/4/1941عين أول مجلس لنقابة الصحفيين في  1

و جاء محمود ابو الفتح باشا نقيبا للصحفيين و ممثال الصحاب الصحف و جاء ابراهيم عبد القادر المازني و كيال  1941حفيين في ديسمبر مجلس لنقابة الص

 .      للنقيب و ممثال للمحررين
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 القيد فى نقابة الصحفيين
ط  الزالت لجنة القيد بنقابة الصحفيين المصرية تفرض قيودا على قبول عضويات جديدة ؛ فى الوقت الذى تعد فيه العضوية شر 

ممارسة المهنه والتمتع بمظلة حماية قانونية واقتصادية واجتماعية وعلى الرغم من وجود االف الصحفيين يمارسون عملهم 
الصحفى بانتظام شديد اال أنهم خارج مظلة الحماية ؛ مما يعرض الكثيرين منهم لتهديدات قانونية ومالحقات قضائية وفى هذا  

القضائية االتية امام القضاء االدارى تطالب بالحصول على عضوية النقابة وهى على  االطار رصد ملتقى الحوار الدعاوى 
 النحو التالى 

 احكام قضائية 
  60لسنة  35894فى الدعوى رقم  2009يناير 25افراد "ب" " بتاريخ  – قضت محكمة القضاء االدارى " الدائرة الثانية  -1

شهرته ناصر الحسينى " الصحفى بجريدة البحراوية ضد "نقيب قضائية والمقامة من "األنصارى محمود محمد سالم.. و 
الصحفيين" برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة والئيا بنظر الدعوى وباختصاصها وبقبول الدعوى شكال وبال اء القرار  

لصادرة  كان المدعى والذى يعمل صحفيا بجرية البحراوية وهى احدى الصحف ا المطعون فيه ومايترتب على ذلك من اثار  
عن حزب التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى و صادر بشأنها تصريح باصدارها بكتاب المجلس االعلى للصحافة الموجه  

_ ضد نقيب الصحفيين لوقف تنفيذ القرار السلبى باالمتناع عن    22/3/1997بتاريخ    391لرئيس حزب التجمع تحت رقم  
  1970لسنة  76فيا بجريدة اقليميه وذلك بالمخالفة للقانون رقم قيد المدعى بجدول نقابة الصحفيين بزعم عمله كصح

 والخاص بانشاء نقابة الصحفيين وتنظيم القيد بها   
 قضايا متداولة 

  1987قضائية والمقامة من " محسن هاشم عباهلل عبد الناصر _ عمل كصحفى بجريدة الشعب منذ عام  61لسنة  25313الدعوى رقم  .1
بمحكمة القضاء   2009يوليو  6تنظر الدعوى فى  حتى االن    2005ق التابعة لمؤسسة الشرق السعودية منذ عام  وبجريدة الشر   2005حتى  

 االدارى بمقر مجلس الدولة   
 

  2000قضائية  والمقامة من " مى محمود محمد عطية  _ تعمل كصحفية بجريدة افاق عربية  منذ عام  60لسنة  38714الدعوى رقم   .2
بمحكمة القضاء االدارى  2009يوليو 6تنظر الدعوى فى   1/9/2005ينها وبين رئيس مجلس ادارة الجريدة فى وتم تحرير عقد عمل ب

 بمقر مجلس الدولة   
 

قضائية والمقامة من " منال عبدالحميد زكى _ تعمل كرئيسة تحرير مجلة المصدرون باالضافة لكونها  62لسنة  21373الدعوى رقم   .3
 بمحكمة القضاء االدارى بمقر مجلس الدولة    2009يونيو  28تنظر الدعوى فى  ية المستهلكمشرفة على تحرير مجلة حما
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قضائية والمقامة من اشرف سعيد فتحى محمد حسن شتيوى وشهرته اشرف شتيوى _ عضو االتحاد الدولى    62لسنة    14982الدعوى رقم    .4
تنظر الدعوى   تاب مصر _ وله عدة كتابات بجريدة الشعب قبل اغالقهاللصحافة السينمائية وعضو نقابة المهن السينمائية وعضو اتحاد ك

 بمحكمة القضاء االدارى بمقر مجلس الدولة    2009يوليو 6فى 
قضائية والمقامة من "محمد محمد كامل احمد جعفر" _ يعمل كصحفى بمجلة " الحرفيون " بموجب عقد   62لسنة  61871لدعوى رقم ا .5

العمل فى صحف " الحياة المصرية _ المسائية _ الصحوة الدولية _  مصر الجديدة المستقلة _ االنوار  وسبق له  7/2/2008مؤرخ فى 
 بمحكمة القضاء االدارى بمقر مجلس الدولة    2009يوليو 5تنظر الدعوى فى  الصادرة عن حزب الوفاق القومى "

  31تنظر الدعوى فى  اد _ محررصحفى بجريدة العالم اليومقضائية والمقامة من محمد السيد عبد العزيز ج 63لسنة  370الدعوى رقم   .6
 بمحكمة القضاء االدارى بمقر مجلس الدولة  2009مايو 

  
قضائية والمقامة من قبل أربعة صحفيين بمجلة " أخبار الناس " الصادرة عن شركة الصحفيون المتحدون  61لسنة  14993الدعوى رقم  -7

 وهم :  

 محررة صحفية " سكرتير تحرير "  – "صافيناز سمير عبد الحليم حلمي -

 محررة صحفية " –"نجوى إبراهيم عبد الحميد  -

 مصحح صحفى ) مصحح ل وى (" –"اإلمام على امام نبوى  -

 سكرتير تحرير"  –"عمر عفيفى عمر  -

 بمحكمة القضاء االدارى ) الدائرة الثانيه افراد ( بمقر مجلس الدولة  9/2009/ 28تنظر الدعوى فى  
المصرى  - كاتب صحفى بعدة صحف ومجالت ) الوفد –قضائية والمقامة من " محمود ثابت محمود  61لسنة  24284الدعوى رقم  -8

جيل  -صوت الناس -المحاماة -تجارة الرياض-االفوكاتو-االنوار-الجمهورية-صوت الناس-صوت المحامين - العدالة -االهرام -االصيل
 االدارى ) الدائرة الثانيه افراد ( بمقر مجلس الدولة  بمحكمة القضاء  2009/ 5/ 24تنظر الدعوى فى   ال د (

مدير عام التخطيط والمتابعة بالهيئة العامة لالستعالمات   – قضائية والمقامة من "اسماعيل عبدالفتاح عبدالكافى    61لسنة    217الدعوى رقم   -9
مة القضاء االدارى ) الدائرة الثانيه افراد ( بمقر بمحك  5/2009/ 26تنظر الدعوى فى     -و رئيس تحرير مجلة "مجلتنا" الصادرة عن الهيئة  

 مجلس الدولة  
يعمل بمؤسسة العربى للصحافة بموجب عقد عمل   –قضائية والمقامة من " احمد وجيه عبدالرحيم شلبى  56لسنة  17942الدعوى رقم  -10

   1996/ 1/1مؤرخ فى 

 الثانيه افراد ( بمقر مجلس الدولة بمحكمة القضاء االدارى ) الدائرة  2009/ 24/5تنظر الدعوى فى       
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قضائية والمقامة من " مصطفى عبد المنعم عبد الوهاب  _ صحفي بجريدة األسرة العربية الصادرة عن   59لسنة  5626الدعوى رقم  -11
مقر مجلس بمحكمة القضاء االدارى ب 2009يوليو 5تنظر الدعوى فى    2001/ 1/ 1حزب األحرار  بموجب العقد المبرم بينهما بتاريخ 

 الدولة 

  

قضائية والمقامة من " محمد مختار عبد الوهاب _ محرر صحفي بجريدة اليوم السعودية وسبق له العمل   60لسنة    36054الدعوى رقم   -12
 بمحكمة القضاء االدارى بمقر مجلس الدولة    2009يونيو    7بصحف ) نهضة مصر _ سيدتي الجميلة _ الحادثة (      تنظر الدعوى فى  

قضائية والمقامة من " السيد على الشاذلى _ صحفى و رئيس مجلس ادارة مؤسسة المصرى الدولية والتى   63لسنة  1954ى رقم الدعو  -13
اكتوبر   4تنظر الدعوى فى     صحفى بالجريدة  18تصدر جريدة ) الالعب المصرى( المتناع لجنة القيد بنقابة الصحفيين عن قبول قيد 

 بمقر مجلس الدولة    بمحكمة القضاء االدارى  2009
قضائية والمقامة من محمد ناجى راشد _ صحفى بجريدة الخميس وسبق له العمل فى صحف ) المجلة   60لسنة  33389الدعوى رقم  -14

 بمحكمة القضاء االدارى بمقر مجلس الدولة    2009اكتوبر  11تنظر الدعوى فى لتموينية و االنباء الدولية ( ا

ئية والمقامة من "هشام ابراهيم على _ صحفى بجريدة القرار الصادرة عن حزب الوفاق القومى تنظر قضا58لسنة  17651الدعوى رقم  -15
 بمحكمة القضاء االدارى بمقر مجلس الدولة  2009اكتوبر   11الدعوى فى فى 

 

صحف ومجالت   عمل كمحرر صحفى ومراسال لعدة  –قضائية والمقامة من " سعد الدين بديع سعد الدين    61لسنة    26334الدعوى رقم   -16
جريدة الجمهورى الحر ( "  ضد كل من " نقيب الصحفيين و رئيس لجنة القيد بالنقابة " وقد قام   –مجلة اليونسكو  –منها ) مجلة العمل 

الطالب بعرض اصول االوراق التى تفيد احقيته فى القيد بجدول الصحفيين غير المنتسبين بموجب انذار رسمى موجه للمعلن اليهما فى 
بمحكمة القضاء   9/2009/ 26تنظر الدعوى فى اال ان النقابة رفضت استالم هذا االنذار واصول المستندات المرفقة به  2007/ 27/3

  االدارى بمقر مجلس الدولة 
 بحقهم في القيد أمام محكمة القضاء االدارى يطالبون فيها   6/7/2009جديدة أقامها تسعة من الصحفيين المصريين بتاريخ   ست دعاوى  -17

النقابة أو إرجاء البت في طلباتهم لمواعيد الحقة بدون إبداء أية   بنقابة الصحفيين وذلك في ظل إصرار النقابة على عدم قيدهم بجداول
وعلى الرغم من ازدياد   1970 لسنة 76من القانون رقم   5استيفائهم الشروط الالزمة للقيد والتي نصت عليها المادة  أسباب على الرغم من

للمطالبة بحقهم في القيد بجداول النقابة إال أن نقابة الصحفيين تكتفي بدور  عاوى وسلوك هؤالء الصحفيين كافة القنوات الشرعيةتلك الد
  : القضائية كالتالي فقط وتمتنع عن االعتراف بحقوق هؤالء الصحفيين ويتم عرض الدعاوى  المتفرج

 

 : ستة مراسلين صحفيين بجريدة " المساء " وهم بلقضائية والمقامة من ق 61لسنة   10972الدعوى رقم  _

 " مراسل صحفى لجريدة المساء بمحافظة قنا –الناصر حسن محمد مهران  عبد“



 

 

96 

 

 " مراسل صحفى لجريدة المساء بمحافظة المنيا –يوسف زكى باسليوس  نبيل“

 " ظة سوهاجبمحاف مراسل صحفى لجريدة المساء -وشهرته طه الهوى  – طه كامل محمود كمال الدين "

 " مراسل صحفى لجريدة المساء بمحافظة سوهاج –هدى حسنى محمد محمدين "

 " مراسل صحفى لجريدة المساء بمحافظة أسيوط  -وجدى رضوان احمد   محمود“

  2009/ 10/ 11االسكندرية وتنظر الدعوى فى   مراسل صحفى لجريدة المساء بمحافظة  -وشهرته حامد هليل    –حامد عوض هليل عوض  "
 الثانيه افراد ( بمقر مجلس الدولة كمة القضاء االدارى ) الدائرةبمح
 

فى   محررة صحفية بجريدة العالم اليوم " تنظر الدعوى  –والمقامة من " مروة لطفى سيد محمد  قضائية 63لسنة  7576_  الدعوى رقم  
 بمحكمة القضاء االدارى ) الدائرة الثانيه افراد ( بمقر مجلس الدولة  2009/ 27/9

كمحررة صحفية بجريدة االنباء الدولية ومراسلة   عملت  –قضائية والمقامة من "بهية حفنى عبدهللا  63لسنة   35825الدعوى رقم   -
بمحكمة  2009/ 27/9و رئيس مجلس ادارة جريدة الحوار المصرى  تنظر الدعوى فى  صحفية لصحف دار التعاون للطبع والنشر

 افراد ( بمقر مجلس الدولة االدارى ) الدائرة الثانيه  القضاء
 

للطبع والنشر ) دار  محررة صحفية بدار التحرير –قضائية والمقامة من " ليلى عوض عبد الجواد   63لسنة   7294الدعوى رقم _ 
بمحكمة القضاء االدارى ) الدائرة  2009/ 10/ 11الدعوى فى   بموجب عقد عمل مؤرخ " تنظر 2001/ 5/5الجمهورية للصحافة ( منذ 

 الدولة  يه افراد ( بمقر مجلسالثان
 

محرر بمجلة التوحيد الصادرة عن المركز العام  –احمد  قضائية والمقامة من " محمود السيد محمد 61لسنة   36837الدعوى رقم   _ 
بمقر  افراد (  بمحكمة القضاء االدارى ) الدائرة الثانية 28/9/2009وتنظر الدعوى فى   1994عام  ألنصار السنة المحمدية " مذذ

 مجلس الدولة 
 

"  2001صحفى مقيد بنقابة الصحفيين منذ عام  –حازم على حافا شريف  " قضائية والمقامة من 63لسنة   10653الدعوى رقم   _ 
التحق بالعمل بجريدة " المال "  2006/ 7/2بعد تقديم استقالته من جريدة " العالم اليوم " والتى كان يعمل بها وفى  تم قيده كصحفى حر

صفته من صحفى حر الى صحفى بجريدة المال اال النقابة ترد على طلبه   بطلب لنقابة الصحفيين لت يير 9/2008/ 18قدم فى وت
  بمقر مجلس الدولة. ( بحكمة القضاء االدارى ) الدائرة الثانية افراد 2009/ 10/ 11وتنظر الدعوى فى   بالسلب او االيجاب
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 دعاوى القيد

 مالحظات  الجلسات ليهالمدعى ع المدعى الدعوى  م
 قضائيه 63لسنة   370 1

الدائرة   – محكمة القضاء االدارى   
 الثانية افراد 

محمد السيد عبد  
 العزيز  

  2009/ 31/5 نقيب الصحفيين

 قضائيه 62لسنة   61871 2
الدائرة  –محكمة القضاء االدارى 

 الثانية افراد 

محمد محمد 
 كامل

  5/7/2009 نقيب الصحفيين

 قضائيه 62سنة ل  14982 3
الدائرة  –محكمة القضاء االدارى 

 الثانية افراد 

اشرف سعيد 
 شتيوى 

  6/7/2009 نقيب الصحفيين

 قضائيه 62لسنة   21373 4
الدائرة  –محكمة القضاء االدارى 

 الثانية افراد 

منال عبد الحميد  
 زكى

  2009/ 28/6 نقيب الصحفيين

 قضائيه  60لسنة 38714 5
الدائرة   – ى  محكمة القضاء االدار  

 الثانية افراد 

مى محمود 
 محمد عطية

  6/7/2009 نقيب الصحفيين

 قضائيه  61لسنة 25313 6
الدائرة   – محكمة القضاء االدارى   

 الثانية افراد 

محسن هاشم  
 عبدهللا 

  6/7/2009 نقيب الصحفيين

 قضائية   61لسنة 14993 7
الدائرة  –محكمة القضاء االدارى 

 الثانية افراد 

سمير صافيناز 
عبد الحليم   و  
نجوى ابراهيم 
عبدالحميد  و  

االمام على امام  
نبوى و عمر 

 عفيفى محمد  

  2009/ 28/9 نقيب الصحفيين

 قضائية    61لسنة   24284 8
الدائرة  –محكمة القضاء االدارى 

 الثانية افراد 

محمود ثابت 
 محمود

  2009/ 24/5 نقيب الصحفيين
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 قضائية 61لسنة   217 9
الدائرة  –اء االدارى محكمة القض
 الثانية افراد 

اسماعيل 
عبدالفتاح 
 عبدالكافى  

  2009/ 26/5 نقيب الصحفيين 

 قضائية  56لسنة 17942 10
الدائرة  –محكمة القضاء االدارى 

 الثانية افراد 

احمد وجيه  
 عبدالرحيم شلبى  

  2009/ 24/5 نقيب الصحفيين 

 قضائية   59لسنة  5626 11
الدائرة  –محكمة القضاء االدارى 

 الثانية افراد 

مصطفى 
عبدالمنعم 
 عبدالوهاب  

  5/7/2009 نقيب الصحفيين 

 قضائية    63لسنة  1954 12
الدائرة  –محكمة القضاء االدارى 

 الثانية افراد 

السيد على  
 الشاذلى  

 نقيب الصحفيين
 و 

رئيس لجنة القيد 
 بالنقابة 

4/10 /2009  

 قضائية  60لسنة 36054 13
الدائرة  –دارى محكمة القضاء اال

 الثانية افراد 

محمد مختار 
 عبدالوهاب  

  7/6/2009 نقيب الصحفيين

 قضائية  60لسنة 33389 14
الدائرة  –محكمة القضاء االدارى 

 الثانية افراد  

محمد ناجى 
 راشد زيدان  

  11/10/2009 نقيب الصحفيين 

 قضائية   58لسنة 17651 15
الدائرة  –محكمة القضاء االدارى 

 ية افراد الثان

هشام ابراهيم 
 على  

 نقيب الصحفيين 
 و

رئيس لجنة القيد 
 بالنقابة

11/10/2009  

 قضائية   61لسنة   26334 16
الدائرة  –محكمة القضاء االدارى 

 الثانية افراد 

سعد الدين بديع  
 سعد الدين 

نقيب الصحفيين و 
رئيس لجنة القيد 

 بالنقابة

26/9 /2009  

 61لسنة  10972الدعوى رقم  17
قضائية بمحكمة القضاء االدارى 

الثانيه افراد ( بمقر  ) الدائرة
 مجلس الدولة 

الناصر   عبد“
حسن محمد  

مراسل   –مهران 
صحفى لجريدة  

وتنظر الدعوى   قيب الصحفيينن
فى  

11/10/2009 
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المساء بمحافظة  
 " قنا

يوسف  نبيل“
 –زكى باسليوس  

مراسل صحفى  
لجريدة المساء 

 " بمحافظة المنيا

طه كامل  "
محمود كمال 

وشهرته  –الدين 
  - طه الهوى 

راسل صحفى  م
 لجريدة المساء

بمحافظة 
 " سوهاج

هدى حسنى "
محمد محمدين 

مراسل  –
صحفى لجريدة  
المساء بمحافظة 

 " سوهاج

وجدى  محمود“
  - رضوان احمد 

مراسل صحفى  
لجريدة المساء 

بمحافظة 
 " أسيوط
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حامد عوض  "
  –هليل عوض 

وشهرته حامد 
مراسل   -هليل 

صحفى لجريدة  
المساء 
 بمحافظة

 اإلسكندرية
  63لسنة   7576الدعوى رقم  18

بمحكمة القضاء    قضائية
االدارى ) الدائرة الثانيه افراد (  

 بمقر مجلس الدولة 

 

" مروة لطفى  
 –سيد محمد 

محررة صحفية 
بجريدة العالم 

 اليوم "

فى   تنظر الدعوى  نقيب الصحفيين
27/9 /2009 

 

  63لسنة  35825الدعوى رقم  19
االدارى   قضائية بمحكمة القضاء

) الدائرة الثانيه افراد ( بمقر 
 مجلس الدولة 

بهية حفنى 
 عبدهللا 

تنظر الدعوى فى   نقيب الصحفيين
27/9 /2009 

كمحررة  عملت
صحفية  

بجريدة االنباء 
الدولية  
ومراسلة 
صحفية  

لصحف دار  
التعاون للطبع  

و   والنشر
رئيس مجلس 
ادارة جريدة 

ر  الحوا
 المصرى   

  63لسنة   7294الدعوى رقم _  20
بمحكمة القضاء االدارى ) الدائرة 

 الدولة  الثانيه افراد ( بمقر مجلس

ليلى عوض  
 عبد الجواد 

 قضائية  تنظر نقيب الصحفيين

الدعوى فى  
11/10/2009 

محررة صحفية 
 بدار التحرير

للطبع والنشر  
) دار  

الجمهورية 
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للصحافة (  
منذ 

5/5/2001  
عقد  بموجب

 عمل مؤرخ
  61لسنة  36837الدعوى رقم  21

بمحكمة القضاء    قضائية
افراد (   االدارى ) الدائرة الثانية

 بمقر مجلس الدولة 

 

محمود السيد 
 احمد محمد

وتنظر الدعوى   نقيب الصحفيين
 2009/ 28/9فى 

محرر بمجلة  
التوحيد 

الصادرة عن  
المركز العام  
ألنصار السنة  

 المحمديةمذذ

 1994عام 
 63لسنة   10653الدعوى رقم     22

حكمة القضاء  مب  قضائية
 ( االدارى ) الدائرة الثانية افراد

  بمقر مجلس الدولة.

 

 

حازم على  
 حافا شريف

وتنظر الدعوى   نقيب الصحفيين
فى  

11/10/2009 

صحفى مقيد 
بنقابة 

الصحفيين منذ 
"   2001عام 

تم قيده 
 كصحفى حر

بعد تقديم 
استقالته من 

العالم  جريدة " 
اليوم " والتى  
كان يعمل بها 

وفى  
7/2/2006 

التحق بالعمل 
بجريدة " المال 
" وتقدم فى  

18/9 /2008  
بطلب لنقابة 
الصحفيين  
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صفته  لت يير
من صحفى  
حر الى  

صحفى بجريدة 
المال اال  
النقابة ترد 
على طلبه  
بالسلب او 
 االيجاب

 

 صحفي وصحفية أمام محكمة القضاء اإلداري  30فعها من دعوى قضائية للقيد بنقابة الصحفيين تم ر 22والنتيجة 

 ازمة البدل بنقابة الصحفيين 

اعلن الدكتور احمد نظيف خالل انتخابات نقابة الصحفيين بانه تقرر صرف بدل التدريب التكنولحيا لجميع الصحفيين من  -
عن طريق المجلس االعلى للصحافة اال  اجل تنكينهم من اللحاق بركاب التطور العلمي و التكنولجي و ذلك على ان تصرف 
ريك عدة دعاوى قضائية عبر القضاء حان العديد من الصحفيين فوجئوا بعدم صرفهم لتلك البدالت و هو االمر الذي دفعهم لت

قررت هيئة المكتب بالمجلس االعلى للصحافه في  هذا االطاروفى , االداري لتمكينهم من صرف بدل التدريب و التكنولوجيا 
بتحميل المؤسسات الصحفيه مسئوليه صرف بدل الصحفيين الجدد وقصره  2009مايو  11تماعها الذي عقد بتاريخ اج

جنيها كما قررت أيضا وقف صرف البدل للعديد من الصحفيين  530جنيهًا للصحفيين تحت التمرين بداًل من  190على 
 .  التي توقفت صحفهم عن الصدور ألسباب اقتصاديه أو سياسيه

 قد رصدت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية و حقوق االنسان مجموعة من تلك الدعاوى و كانت على النحو التالي و

صحفى ومقيد  –وشهرته مصطفى القاضى  –قضائية والمقامة من " مصطفى عبدالسميع  58لسنة  10252الدعوى رقم  -1
 9/1990/ 20بجدول المشت لين بنقابة الصحفيين منذ 

 الدائرة الثانية افراد بمقر مجلس الدولة   –بمحكمة القضاء االدارى  2009/ 5/7ة  تنظر الدعوى بجلس

 قضائية والمقامة من اربعة صحفيين بجريدة " العالم اليوم " وهم :  58لسنة  10252الدعوى رقم  -2

 صحفى "  –" عنان على عبد السالم الشهاوى  -

 صحفى " –" ماجد رشاد حافا ابراهيم  -

 "صحفى   –" على عمر يحيى  -
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صحفية "                                                                             تنظر   –" اكرام يوسف خليل  -
 الدائرة الثانية افراد بمقر مجلس الدولة   –بمحكمة القضاء االدارى  2009/ 24/5الدعوى بجلسة 

 يدة " العالم اليوم " وهم: قضائية والمقامة من ثالثة صحفيين بجر   58لسنة   4412الدعوى رقم  -3

 صحفية " –"هبة هللا عبدالسميع محمد  -

 صحفى "    –"عادل عباس سليم  -

 صحفى "   –"مصطفى محمد خالف الشاذلى   -

 الدائرة الثانية افراد بمقر مجلس الدولة    –بمحكمة القضاء االدارى  24/5/2009تنظر الدعوى بجلسة  
 دعاوى بدل التدريب والتكنولوجيا

 مالحظات الجلسات موضوع الدعوى  المدعى عليه لمدعىا الدعوى  م
1 10252  

  58لسنة 
 قضائية
محكمة 
القضاء  
  –االدارى 

الدائرة الثانية 
 افراد 

مصطفى 
 –عبدالسميع 

وشهرته مصطفى 
 القاضى 

 نقيب الصحفيين 
ورئيس المجلس 

االعلى  
 للصحافة  

صحفى ومقيد 
بجدول المشت لين 
بنقابة الصحفيين 

 1990/ 20/9منذ 

5/7/2009  

2 10252  
  58لسنة 

 قضائية
محكمة 
القضاء  
  –االدارى 

الدائرة الثانية 
 افراد 

عنان على عبد  
السالم الشهاوى و  
ماجد رشاد حافا  

ابراهيم و على  
عمر يحيى و 

 اكرام يوسف خليل
صحفيين بجريدة  

 " العالم اليوم "

ورئيس المجلس 
االعلى  
 للصحافة 

الطالبون اعضاء  
بنقابة الصحفيين 

يعملون بصحيفة و 
العالم اليوم وعلى  

الرغم من ذلك لم يتم 
ادراج اسمائهم فى 
كشوف المستحقين 

لبدل المراجع  
التكنولوجيا دون 

 ابداء اية اسباب   

24/5 /2009  

لسنة   4412 3
 قضائية 58

هبة هللا 
عبدالسميع محمد 

ورئيس المجلس 
االعلى  
 للصحافة 

الطالبون اعضاء  
بنقابة الصحفيين 
ويعملون بصحيفة 

24/5 /2009  
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محكمة 
القضاء  
  –االدارى 

الدائرة الثانية 
 افراد 

و عادل عباس  
 سليم 

طفى محمد و مص
 خالف الشاذلى 

صحفيين بجريدة " 
 العالم اليوم "

العالم اليوم وعلى  
الرغم من ذلك لم يتم 

ادراج اسمائهم فى 
كشوف المستحقين 

لبدل المراجع  
التكنولوجيا دون 

 ابداء اية اسباب   

 

 إنفراج بعض األزمات

نتهت أزمة صحفيى البديل وتم بدأ صرف الرواتب األساسية المتأخرة حيث قام مجلس إدارة الجريدة بصرف إ 14/7/2009بتاريخ  .1
راتب شهر يونيه للصحفيين المعينين بالجريدة ومن المقرر أن تشهد الفترة القادمة قيام صحفيى البديل بالتفاوض مع مجلس إدارة 

شهرًا حسب عقد النقابة وشهرين إخطارًا باألضافة إلى شهرين   12بشأن صرف التعويضات المالية للصحفيين والتى تقدر ب    الجريدة
 تعويضًا حسب قانون العمل.  

ناقشت هيئة مكتب مجلس نقابة الصحفيين أمس ثالثة محاور لعالج أزمة صحفيى الشعب المعتصمين  20/7/2009بتاريخ  .2
والصحفيين تحت التمرين بالمؤسسات، وأكد مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين فى تصريح لروزاليوسف إنه   المتعطلين من العمل

أتفق وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى واألعلى للصحافة على إعادة فتح تأمينات صحفيى الشعب وسداد المستحقات المالية  
مكرم إنه قدرها  مبدئيًا للشريف بمليون جنيه، وأضاف النقيب المحور   فيما شكلت هيئة المكتب لجنة لبحث قيمة المستحقات التى قال

حالة يتم تمويله من خالل فرض رسوم ثابتة على جميع الصحف فى مقدمتها الخاصة  400الثانى إنشاء صندوق بطالة إلستيعاب 
ف إستعداده لدعم الصندوق من خالل  كون الصحف القومية أكثر إستقرارًا مع تحصيل إشتراك من أعضاء النقابة فيما أبدى الشري

المجلس األعلى للصحافة حال وجود جدية من الصحف، وقال مكرم سيتم تشكيل لجنة ثالثة لدراسة أحوال الصحفيين المتدربين  
سنوات مضيفًا البد من عالج األزمة من الجذور بأن تخطر كل صحيفة النقابة   4بالمؤسسات الصحفية وتجاوزت فترة تمرينهم 

 سنوات.    4اشهر عن مستوى كل متدرب واإللتزام بتعيينه بحد أقصى    6اء المتدربين لديها وتقرير كل بأسم

إنفراج أزمة بدل الصحفيين فلقد تسلمت نقابة الصحفيين الشيك الخاص بالبدل عن شهرى يوليو وأغسطس ومن   19/8/2009بتاريخ   .3
حيم عضو مجلس النقابة ما تردد مؤخرًا عن إل اء البدل مؤكدًا ان البدل  المقرر أن يتم صرف بدل يوليو أيضًا، ونفى جمال عبد الر 

حق لجميع الصحفيين سواء العاملين فى الصحف القومية أو المستقلة أو الحزبية وال تستطيع أى جهة إل اءه مرجعًا سبب تأخيره إلى 
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إن مجلس النقابة سيبذل قصارى جهده حتى يصرف اإلجراءات الروتينية لوزارة المالية والمجلس األعلى للصحافة، وأضاف جمال 
البدل فى بداية كل شهر وعلى جانب أخر من المقرر أن يعقد مجلس النقابة إجتماعه خالل األسبوع القادم ليناقش عدة ملفات منها 

عدد من الصحفيين   صحفيًا من المسائية ضد حسن الرشيدى رئيس تحرير المسائية و   14ملف صحفيى الشعب والمذكرة التى تقدم بها  
النقابيين مطالبين النقابة بالتحقيق معه على خلفية اإلعتداءات التى تعرضوا لها إلى جانب عودتهم للعمل، هذا باإلضافة إلى مناقشة  

 قرار عبد المنعم سعيد رئيس مجلس إدارة األهرام بنقل صحفيى التعاون إلى قليوب. 

ين فلقد تسلمت نقابة الصحفيين الشيك الخاص بالبدل عن شهرى يوليو وأغسطس  إنفراج أزمة بدل الصحفي 19/8/2009بتاريخ   .4
ومن المقرر أن يتم صرف بدل يوليو أيضًا، ونفى جمال عبد الرحيم عضو مجلس النقابة ما تردد مؤخرًا عن إل اء البدل مؤكدًا ان 

الحزبية وال تستطيع أى جهة إل اءه مرجعًا سبب البدل حق لجميع الصحفيين سواء العاملين فى الصحف القومية أو المستقلة أو 
تأخيره إلى اإلجراءات الروتينية لوزارة المالية والمجلس األعلى للصحافة، وأضاف جمال إن مجلس النقابة سيبذل قصارى جهده حتى  

لقادم ليناقش عدة يصرف البدل فى بداية كل شهر وعلى جانب أخر من المقرر أن يعقد مجلس النقابة إجتماعه خالل األسبوع ا
صحفيًا من المسائية ضد حسن الرشيدى رئيس تحرير المسائية وعدد   14ملفات منها ملف صحفيى الشعب والمذكرة التى تقدم بها 

من الصحفيين  النقابيين مطالبين النقابة بالتحقيق معه على خلفية اإلعتداءات التى تعرضوا لها إلى جانب عودتهم للعمل، هذا 
 ى مناقشة قرار عبد المنعم سعيد رئيس مجلس إدارة األهرام بنقل صحفيى التعاون إلى قليوب. باإلضافة إل

أكد حاتم زكريا سكرتير عام نقابة الصحفيين تسلم النقابة الشيكات المستحقة لصرف بدل الصحفيين أمس  20/8/2009بتاريخ   .5
تبعة لصرف البدل لجميع الصحفيين اليوم الخميس قبل بداية شهر رمضان األول الفتًا إلى أنه يجرى ااَلن إنهاء اإلجراءات اإلدارية الم

الكريم ويأتى ذلك فى وقت إنتهت فيه أيضًا أزمة بدل المقيدين الجدد بالنقابة حيث وافق المجلس على صرف البدل لجميع من هم 
فى مايو ويونيو ويوليو وأرسلت النقابة بدل   تحت التمرين ومن بينهم المنضمون فى اللجنة األخيرة بحيث يصرف لهم بدل ثالثة أشهر

 جنيهًا شهريًا.   530صحفيى الصحف القومية بواقع  

فيما يعد إنفراجة ألزمة صحفيى جريدة التعاون والمجلة الزراعية إلتقى مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين  10/9/2009بتاريخ  .6
راعية حيث أكد النقيب على توصله إلتفاق مع الدكتور عبد المنعم والمهندس تيمور المشرف العام باألهرام بصحفيى التعاون والز 

سعيد رئيس مجلس إدارة األهرام بضرورة اإلبقاء على الصحفيين بالقاهرة من خالل توفير مقر مجهز بجميع اإلمكانيات التى تسهل 
ين برئيس مجلس إدارة األهرام مؤكدًا على عملهم والتراجع عن قرار نقلهم إلى قليوب، وأضاف النقيب أن لقاء قريبًا سيجمع الصحفي

إتفاقه وجالل دويدارأمين عام المجلس األعلى للصحافة بأن يتم صرف المستحقات المالية للتعاون والزراعية من حوافز وبدالت أسوة 
 بزمالئهم باألهرام. 
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هاء أزمة صحفيي جريدة الشعب فى خطوة إنتخابية حاسمة نجح مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين فى إن  2009/ 9/12بتاريخ  .7
صحفيًا من   32وإستجاب المجلس األعلى للصحافة ووزارة المالية للمذكرة التى قدمها النقيب وتمت إعادة فتح الملفات التأمينية ل 

 33ألف جنيه، مكرم نجح أيضًا فى زيادة أجور صحفيى الشعب  500الجريدة وسداد المتأخرات التأمينية التى وصلت إلى مليون و
ألف جنيه وقال حاتم زكريا سكرتير عام النقابة إن الزيادات سيتم صرفها خالل يومين فى السياق نفسه أعرب مكرم عن شكه لجموع 
الصحفيين الذين شاركوا فى إنتخابات األحد الماضى داعيًا إلى اإلقبال على جولة اإلعادة للتصويت بعيدًا عن أى تكتالت أو أى 

 .   % 7قيما يوقع مكرم مع هيئة األوقاف بروتوكول مشاركة إلقامة المدينتين الجديدتين مع تقليل الفوائد عن تحزبات داخل النقابة 
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 القسم الخامس 
 يين فعاليات نقابة الصحف

شعب ( التي  سنوات على إغالق جريدة ) ال 9مؤتمرًا بمناسبة مرور  2009مايو  20لجنه الحريات بنقابة الصحفيين في  نظمت •
كانت تصدر عن حزب العمل وأيضًا مرور أ}بعة أشهر على حبس تحريرها مجدي حسين , كان من المقرر تنظيم وقفه احتجاجيه 
قبل إنعقاد المؤتمر ولكنها أل بت بسبب الظروف التي يمر بها الرئيس مبارك بعد وفاة حفيده حسب ما جاء على لسان محمد عبد  

 القدوس مقرر اللجنه  

منتدى الفكر الديني باللجنه الثقافيه بنقابة الصحفيين مناظره علنيه حول ) رخصة االفتاء بين االزهرين والدعاة الجدد ( بين )   عقد •
دكتور/ محمد فؤاد شاكر رئيس قسم الدراسات االسالميه بجامعة عين شمس ( و ) دكتور/ صفوت حجازى الداعيه االسالمي (  

   2009فبراير  4ي ملهم العيسوى ( وذلك يوم االربعاء وذلك والتي ادرارها ) االعالم

بدأت نقابة الصحفيين حملتها لجمع تبرعات الدم لصالح أهالى قطاع غزه في ظل معاناتهم من الحرب التي  2009يناير  6بتاريخ  •
 ابة االطباء . تشتها عليهم قوات االحتالل االسرائيلى , أقامت النقابه تلك الحمله بالتعاون مع لجنة اإلغاثه بنق

نظمت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين في غضون االسبوع االول من شهر مارس ندوة للتضامن مع ) مجدي أحمد حسين أمين   •
عام حزب العمل المجمد الصادر بحقه حكم بالسجن لمدة عامين بتهمة التسلل عبر الحدود بطريقه غير شرعيه الي غزه شهدت 

 شخصًا .  60لم يتجاوز عدد الحضور الندوه اقبااًل ضعيفًا حيث 

م بمقر النقابة مؤتمرًا للتضامن مع ) مجلة ابداع ( في االزمه التي  4/2009/ 15عقدت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين في  •
تعرضت لها والمتمثله في سحب ترخيص المجله بموجب حكم محكمة القضاء االداري بسبب نشرها لقصيدة الشاعر حلمي سالم )  

يلي مراد ( بدعوى اساءتها للذات اإللهيه , وقد أعلن االستاذ/ مكرم محمد أحمد استعداد النقابه لتقديم استشكال في الحكم  شرفة ل
 الصادر بسحب ترخيص المجلة بالتنسيق مع اتحاد الكتاب . 

ابها القانوني حيث لم يتجاوز لم يكتمل نص 2009ابرايل  3الجمعية العموميه لنقابة الصحفيين والتي تم الدعوة النعقادها في    •
 عضو كان من بينهم ) مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين ( و ) حاتم زكريا سكرتير عام النقابه (   16عدد الحضور 

نظمت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين ندوه حول الفيلم التسجيلي ) جوه   2009في غضون االسبوع الثاني من شهر فبراير    •
 اول معاناه المدونين المصريين الشبكه ( والذي يتن
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اجتماعًا هامًا ناقشت فيه كيفية وضع معايير ثابته لتنظيم عالقات  2009مارس  25عقدت ) هيئة مكتب نقابة الصحفيين في  •
العمل بالمؤسسات الصحفيه للعاملين بأكثر من وسيله اعالميه وذلك تمهيدًا العرضه على مجلس النقابه إلقراره ورفعه للمجلس 

على للصحافه لتعميمه على جميع المؤسسات , لكن االجتماع لم يصل الي تصور نهائى وتقرر أن يقدم كل عضو بهيئة األ
 المكتب تصورًا نهائيًا لعرضه على مجلس النقابه في االجتماع المقبل .

أبطال معركة رأس العش وحرب  قامت لجنة الشئون العربية بنقابة الصحفيين بتكريم أحد  10/7/2009بتاريخ  فى إحتفالية مهيبة •
اإلستنزاف وهو البطل األسطورة عبد الجواد محمد مسعد سويلم الملقب بالشهيد الحى بمناسبة ذكرى بدء معارك حرب اإلستنزاف 

يومًا حيث ضرب الرجل أروع أمثلة البطولة عندما أصر على مواصلة القتال والتواجد  25ب 67التى بدأت أول يوليو عقب هزيمة 
وفقد ساقيه وذراعه وإحدى عينيه وقد تسلم البطل فى اإلحتفالية شهادة تقدير سلمها له  %100وحدته رغم إصابته بنسبة عجز فى 

 قائده فى المعركة. 

 

تنظم لجنة تطوير المهنة والتدريب بنقابة الصحفيين ندوة تحت عنوان "أخالقيات مهنة الصحافة بين المفاهيم   1/8/2009بتاريخ  •
والمدونات المحلية" والتى ستتناول األزمة التى تعيشها الصحافة فى ظل غياب ثقافة مواثيق الشرف الصحفى، أكدت عبير العالمية 

السعدى مقررة اللجنة إنه يجب على النقابة تفعيل تلك المواثيق وإلزام الصحفيين بها خالل ممارستهم للمهنة ومن المقرر أن تستضيف 
جريدة القاهرة وأيمن الصياد رئيس تحرير وجهات نظر وهانى شكر هللا عضو مجلس تحرير جريدة   الندوة صالح عيسى رئيس تحرير

 الشروق وعاصم عبد المحسن رئيس تحرير نشرة رويترز.

 
تعقد نقابة الصحفيين غدًا مؤتمرًا صحفيًا للتضامن مع الزميل مجدى حسين كانت محكمة النقض العسكرية قد   7/8/2009بتاريخ  •

أالف جنيه ورفضت الطعن المقدم منه وذلك فى   5د الحكم الصادر بحبس مجدى أحمد حسين عامين مع الش ل وكفالة  قضت بتأيي
القضية المتهم فيها بالتسلل إلى غزة باألراضى الفلسطينية دون الحصول على إذن من السلطات المصرية، وفور صدور الحكم قال 

 رًا صحفيًا بنقابة الصحفيين لمناقشة موضوع حبس مجدى حسين.  محاميه حسن كريم لألسبوع إننا سوف نعقد مؤتم

 
تنظم لجنة الحريات بنقابة الصحفيين برئاسة محمد عبد القدوس ندوة غدًا بعنوان "الت يرات المطلوبة لنهضة  19/8/2009بتاريخ  •

ة لمصر، ومن المقرر أن يشارك فيها الكاتب بالدنا" والتى ستناقش فيها الت ييرات فى مختلف المجاالت الالزمة إلحداث التقدم والرفع
الصحفى حسين عبد الرازق والصحفى عبد الجليل الشرنوبى وجورج إسحق ال يادى بحركة كفاية وعدد من الشخصيات التى تمثل  

 مختلف القوى الوطنية. 

 

دوم شهر رمضان الكريم تضم أرز  نقابة الصحفيين فى اإلسكندرية قامت بتوزيع شنط على أعضائها إحتفااًل بق 6/9/2009بتاريخ  •
وسكر وزيت وكيس جوزهند ومكسرات وباكو شاى، الصحفيين أكدوا أن الشنط جاءت كبديل لإلفطار الجماعى الذى تنظمه النقابة  

 سنويًا فيما تردد أن أحد رجال األعمال السكندريين قد تبرع بهذه الشنط.  
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فى إجتماعه المقبل جائزة جديدة تضاف إلى جوائز التفوق الصحفى حيث يستحدث مجلس نقابة الصحفيين  2009/ 10/9بتاريخ  •
صحفيًا سنويًا يتم ترشيحهم من قبل جميع لجان التحكيم   12من كبار الصحفيين بأسم جائزة الرواد بواقع  12يتم خاللها تكريم 

 10هم شهادات التقدير وجائزة مالية قيمتها بمسابقة التفوق الصحفى فيما يحدد المجلس األسماء إلعالنها وفقًا للترشيحات لتسليم
 أالف لكل رائد خالل اإلحتفال بيوم الصحفى.  

تنظم لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين ندوة لتأبين الكاتب الصحفى الراحل سيد زهران وذلك بمناسبة ذكرى األربعين  •
بمقر نقابة الصحفيين  8/10ه فى السابعة من مساء الخميس الموافق يتحدث فيها عدد من الكتاب والمثقفين من أصدقائه وزمالئ

 بالدور الرابع. 

أحتفلت نقابة الصحفيين بيوم التفوق الصحفى وفيه تم توزيع جوائز النقابة لألعمال الصحفية المتميزة على  2009/ 23/10بتاريخ  •
ة األسبوع على جائزة أفضل قصة إنسانية عن موضوعها " الزمالء الصحفيين وحصلت الزميلة سلوى علوان رئيسة قسم البريد بجريد

من   أحالم " طفلة قاومت الكارثة بأظافرها حتى ماتت فوق األنقاض والذى جسدت خالله مأساة إنهيار صخرة الدويقة فوق األهالى 
ة لتستيقا من نومها وتجد خالل الطفلة أحالم التى كانت تنام بجوار شنطة مدرستها ومالبسها الجديدة التى إستعدت بها للمدرس

نفسها بين الركام والحجارة تصارع الموت والتى إستشهدت بمجرد إنقاذها، وقد تناولت الزميلة مأساة أحالم بأسلوبها األدبى الذى 
إعتادت أن تكتب به معاناة الفئات المهمشة فى قالب قصصى، كما حصل رائد فن الكاريكاتير الصحفى طوغان والكاتبة مديحة 

اضافة إلى أخرين على جوائز رواد المهنة والتى تكرم فيها النقابة أعالم الصحافة المصرية وحصل الكاتب الصحفى سالمة   عزت
أحمد سالمة على الجائزة التقديرية للنقابة بإجماع لجنة التحكيم وأكد سالمة فى كلمته ضرورة تجديد الجمعية العمومية لقرار حظر 

والنقابى والشخصى حتى يتأكد لدعاة التطبيع وقوف الجماعة الصحفية صفًا واحدًا ضد التعامل مع  جميع أشكال التطبيع المهنى 
الكيان الصهيونى وأكد سالمة حزنه على ما وصل إليه الوسط الصحفى من لجوء عدد من الصحف إلى نشر مواد بال توثيق وال 

الفرقعات اإلعالمية للبرامج التليفزيونية اإلخبارية التى بدورها إجتذبت   معلومات ظنًا منها أن هذا ما يريده القارئ وفى محاولة لمنافسة
أكفأ الصحفيين لذلك فإن على الصحافة الورقية الجادة إيجاد طريقها وسط كل ذلك الضجيج، وفى كلمته أكد مكرم محمد أحمد نقيب 

كامل من المؤسسات الصحفية ومن الشخصيات الصحفية  الصحفيين حيادية اللجنة التى إختارت الزمالء الفائزين وإن جائزة تمول بال
وأكد نقيب الصحفيين قرب إنتهاء النقابة من وضع مشروع قانون حرية تداول المعلومات الذى يعطى الحق للصحفى فى طلب 

اتى القانون حتى  المعلومات من الجهات الحكومية المختلفة مع غمكانية اللجوء إلى المحكمة فى حالة إمتناع أى من تلك الجهات، وي
 يمنع تسرب الخبار الكاذبة والشائعات التى تسببت فى أزمة جريدة البالغ وأساءت لجمع الصحفيين.

نقابة الصحفيين فى اإلسكندرية قامت بتوزيع شنط على أعضائها إحتفااًل بقدوم شهر رمضان الكريم تضم أرز وسكر وزيت قامت  •
أكدوا أن الشنط جاءت كبديل لإلفطار الجماعى الذى تنظمه النقابة سنويًا فيما تردد   وكيس جوزهند ومكسرات وباكو شاى، الصحفيين

 أن أحد رجال األعمال السكندريين قد تبرع بهذه الشنط.  

  

أعلن ضياء رشوان نائب مدير مركز الدراسات السياسية واإلستراتيجية باألهرام ترشيح نفسه لموقع نقيب  2009/ 23/10بتاريخ  •
ان عدد كبير من ال يادات الصحفية قد أتفقوا على ترشيح ضياء رشوان عن الجماعة الصحفية الوطنية لخوض معركة الصحفيين، ك
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اإلنتخابات على مقعد النقيب ويخوض ضياء رشوان معركته على قاعدة توحيد الجماعة الصحفية والدفاع عن حرية الصحافة والسعى  
ات الجمعية العمومية الخاصة برفض التطبيع ويخوض ضياء رشوان المعركة ضد النقيب إلى تبنى الئحة األجور الموحدة وتفعيل قرار 

 الحالى مكرم محمد أحمد حيث ستجرى اإلنتخابات فى منتصف ديسمبر المقبل. 

 

تستضيف لجنة الحريات بنقابة الصحفيين المستشار محمود الخضيرى المنسق العام لحركة " مصريون من   25/10/2009بتاريخ  •
 إنتخابات حرة وسليمة " ضمن لقاء إعالمى عن الحركة وتقام الندوة فى الساعة الحادية عشرة صباحًا بمقر النقابة. أجل 

 

تنظم اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين ندوة حول كتاب " مستقبل وطن " للكاتب نشأت الديهى تدور فكرة  2009/ 27/10بتاريخ  •
ل رؤى وَاراء مجموعة من النخب الوطنية من جميع التيارات واإلتجاهات والتخصصات، الكتاب حول إستشراف مستقبل مصر من خال

يبحث المؤلف من خالل حواراته ومداخالته مع أكثر من أربعين شخصية عن خريطة لمستقبل مصر وعن جداول أعمال لوطن 
لدكتور يحيى الجمل والكتاب سالمة أحمد  يحتاج إلى جداول أعمال ويحضر الندوة وزير الثقافة واإلعالم األسبق منصور حسن وا

سالامة ومحمد سلماوى وفاروق جويدة وهالة مصطفى وعبد هللا كمال ووائل اإلبراشى والعلماء الدكتور محمد النشائى والدكتور محمد 
مى حامد عز الدين  غنيم والفنان نور الشريف والكاتب أسامة انور عكاشة وَاخرون، ويدير الندوة الكاتب الصحفى نبيل زكى واإلعال

 والكاتب الصحفى سعد هجرس ويقدمها اإلذاعى الكبير فهمى عمر. 

نوفمبر   7تبدأ اللجنة القضائية المشرفة على إنتخابات نقابة الصحفيين تلقى أوراق الترشيح لمنصب نقيب الصحفيين  السبت الموافق   •
نوفمبر الجارى الصحفيين ومجلس النقابة إلى إجتماع بمقر  17فيما يدعو مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين الذى تنتهى واليته 

النقابة بعد غد األحد لمناقشة المهندس اإلستشارى الدكتور محمد سراج الدين فى تفاصيل المخطط الهندسى لمدينة الصحفيين المقرر  
كل من ضياء رشوان بمركز األهرام للدراسات أكتوبر وكذا مساحات الشقق المختلفة والتكلفة التقديرية له فيما تقدم    6أنشاؤها بمحافظة  

السياسية اإلستراتيجية ومحمد يوسف المصرى الصحفى باألهرام بأوراق ترشيحهما فى أول أيام فتح باب الترشيح لخوض المنافسة 
 على مقعد النقيب وتراجع أسامة غيث مدير تحرير األهرام عن قرار خوض المنافسة.  

 

نوفمبر باب تلقى الطعون والتنازالت لمرشحى مقعد  7فة على إنتخابات نقابة الصحفيين غدًا الموافق ت لق اللجنة القضائية المشر  •
نوفمبر الجارى تمهيدًا إلجراء الجولة  25نوفمبر إلعالن الكشوف النهائية  24نقيب الصحفيين على أن يتم الفصل فى الطعون 

عون إلى اللجنة القضائية أمس، وكثف مكرم محمد احمد المرشح القوى من  ديسمبر المقبل فيما لم يقدم أى ط 6األولى لإلنتخابات 
جوالته اإلنتخابية فى حملته التى دشنها من دار الهالل حيث ألتقى أمس األول بصحفيى الجمهورية وصحفيى جريدة الوفد والمصرى 

الت اإلنتخابية فى عدد من المؤسسات اليوم فى وقت أصبحت المنافسة محصورة  بين مكرم وضياء رشوان الذى يجرى بعض الجو 
الصحفية ويأتى ذلك فى الوقت الذى إكتفى فيه كل من أحمد الجبيلى ومحمد المصرى ومجدى عبد ال نى وسيد اإلسكندرانى ومحمد 

دارى الم ربى بتقديم أوراق الترشيح فيما لم يجر أى منهم جوالته بالمؤسسات حتى ااَلن، ومن جانبها حجزت محكمة القضاء اإل
 نوفمبر الجارى.  22الدعوى القضائية المقامة من أحمد الجبيلى بوقف إنتخابات النقابة للحكم إلى 

  
نومبر المقبل وعلى الرغم من   11يفتح اليوم باب الترشيح على إنتخابات التجديد النصفى على مقعد نقيب الصحفيين ويستمر حتى  •

ابات فإنه من المتوقع أن تشتد المعركة اإلنتخابية بين النقيب الحالى مكرم أنه لم يعلن سوى أربعة مرشحين عن خوضهم لإلنتخ
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محمد أحمد ومرشح تيار اإلستقالل ضياء رشوان، ويرى مكرم أن فوزه بالدورة الجديدة هو أمر بديهى حيث إنه ال يوجد نقيب تقطع 
يقضى دورة نقابية واحدة يعتبر نقابيًا فاشاًل بينما يؤكد   سنوات بشكل متواصل معتبرًا أن من  4دورته اإلنتخابية بل عليه أن يكمل ال  

رشوان أنه حان وقت الت يير وتجديد دماء النقابة وأن تكون هناك روح جديدة وجيل مختلف عن الجيل الذى يسيطر على النقابة منذ 
نتخابات رغبة منه فى إيجاد حلول  ربع قرن يستطيع التعامل مع مت يرات العصر، أما أسامة غيث المرشح الثالث فقد قرر خوض اإل

عملية وجذرية إلنتشال جموع الصحفيين من المشكالت التى عجز مكرم عن حلها ومواجهة الفساد فى المؤسسات الصحفية، والمرشح 
فيين  الرابع هو محمد يوسف المصرى الكاتب الصحفى بجريدة األهرام والذى يرى فى نفسه أنه النقيب الذى يقدر على النهوض بالصح

فى ضوء تفاقم المشكالت فى المجتمع الصحفى وعلى هامش المعركة اإلنتخابية يتردد فى الوسط الصحفى أن مكرم محمد يحاول 
اكتوبر والذى يتزامن إعالن موعد  6جمع األصوات من خالل وعوده للصحفيين بزيادة البدل ومشروع مدينة الصحفيين فى مدينة 

قابة وهو ما يعتبره مكرم أكبر حملة دعائية له وإستطاع ضياء رشوان مرشح اإلستقالل أن يحشد حوله  بدء العمل فيه مع إنتخابات الن
عددًا كبيرًا من أصوات الصحفيين من مختلف الصحف المستقلة والحزبية ويرى البعض أن وجود أكثر من مرشح من صحف قومية 

 هو محاولة لتشتيت األصوات ضد ضياء رشوان.  

 

  6عقد مكرم أحمد نقيب الصحفيين والمرشح لدورة مقبلة لقاء لمناقشة عروض تمويل مرتبة الصحفيين ب  2009/ 11/11بتاريخ  •
عامًا   20% على أن يكون السداد على    10أكتوبر ففى الوقت الذى عرض فيه البنك األهلى تمويل المشروع بدون مقدم مقابل فائدة  

  20% من قيمة الوحدة خالل عامين وتسديد باقى األقساط على  25ديد %  متناقصة مقابل تس 7عرضت هيئة األوقاف فائدة 
% من الفوائد على   50% من إجمالى األرض مقابل البناء بحيث يتم خصم  20عامًا، فيما تقدم بعرض َاخر وهو الحصول على 

مل التشطيب، وإقترح مكرم جنيه لمتر كا 200قابل للزيادة إلى  1700بدون تشطيب إلى  1200ثمن الوحدات ليصل سعر المتر 
جنيهًا  120محمد نقيب الصحفييين مناقشة أحد العروض الذى ينص على بناء بعض الوحدات وتأجيرها لشباب الصحفيين بواقع 

جنيهًا لحل أزمة من ال يستطيع دفع ثمن الوحدة لكن قوبل ذلك بالرفض وقرر إختيار أثنين من الجمعية العمومية  170شهريًا إلى 
لد العطفى وأنور محمد للتفاوض مع النقابة مع جهات التمويل على كل التفاصيل، تلى ذلك اإلجتماع لقاء لضياء رشوان  هما خا

صحفيًا لطرح مالمح برنامجه اإلنتخابى وتعهد  150نائب مدير مركز األهرام والمرشح نقيبًا للصحفيين بكافيتريا النقابة مع قرابة 
 اد فى إجتماع طارئ حال نجاحه حتى اإلنتهاء من حل كل مشكالت الصحفيين. بدعوة الجمعية العمومية لإلنعق

 

أفتتح مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين والسفيرة فايزة أبو النجا وزيرة الدولة للتعاون الدولى ثاللثة معامل   13/11/2009بتاريخ  •
ووزارة التعاون الدولى وبرنامج المساعدات األمريكية، جديدة للتدريب الصحفى بنقابة الصحفيين أمس فى أطار التعاون بين النقابة 

صحفيًا فى معامل التدريب ثم يتم حصولهم بعد إجادتهم للدورة على أجهزة  50وقال نقيب الصحفيين إنه سيتم تدريب ما يزيد على 
ب توب خاصة بهم، َاالف صحفى ال يملك سوى َالف منهم ال 6الب توب خاصة بهم مضيفًا أن الوسط الصحفى يضم ااَلن نو 

وإقترح مكرم خالل لقائه السفيرة إنشاء معهد تدريبى إقليمى للصحافة فى نقابة الصحفيين بدعم من برنامج المنح األمريكية وبالتعاون 
ر مع الوزارة ليكون معهدًا لجميع شباب الصحفيين فى المنطقة العربية والشرق األوسط وشدد مكرم على ضرورة إستمرار برنامج تطوي

 المهنة فى أطار التعاون مع الوزارة وبرنامج المنح. 
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الساعة السابعة بقاعة بيكار بنقابة الصحفيين معرض الفنانة ريم عزمى بعنوان " فرحة العيد " والذى تقدم    2009/ 11/ 22يفتتح يوم   •
 فيه اخر إبداعتها فى مجال الرسم باأللوان المائية والمعرض يستمر حتى الخميس المقبل. 

 
إلى نقابتهم إلنتخاب نقيب  6/12/2009فيما يشبه العرس الصحفى توافد الصحفيون صباح أمس الموافق  7/12/2009تاريخ ب •

جديد لهم فى أجواء غلبت عليها الديمقراطية وحرية التعبير فى ظل إنحصار المنافسة ما بين مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين 
ضياء رشوان نائب مدير مركز األهرام للدراسات السياسية واإلستراتيجية المنافس الثانى السابق والمرشح بقوة لش ل دورة مقبلة و 

وغياب باقى المرشحين الخمسة عن المنافسة وحتى إعداد هذا التقرير لم تكن الجمعية العمومية للصحفيين قد إكتملت وسط مؤشرات 
س حزب الشعب بيانًا صحفيًا عشية اإلنتخابات يعلن فيه على حسم اإلنتخابات من الجولة األولى، وأصدر أحمد الجبيلى رئي

اإلنسحاب فيما غاب باقى المرشحين محمد المصرى ومحمد العزبى ومجدى عبد ال نى الذين لم يتواجدوا بمقر النقابة بينما أكتفى 
وعات دون تأثير،وكشفت عبد ال نى وسيد اإلسكندرانى نائب رئيس تحرير جريدة البرلمان بالحضور مكتفين بتوزيع بعض المطب

المؤشرات عن تقدم مكرم محمد أحمد بعد الساعة الثانية ظهرًا فيما كانت األصوات متقاربة قبل ذلك نظرًا إلعتماد رشوان على حشد  
جميع طاقته مبكرًا وتواجد مكرم منذ التاسعة صباحًا إلست بال الناخبين حضر بعده بنصف ساعة ضياء رشوان الذى كثف من  

من خالل الالفتات والمطبوعات بينما تجاهل نقيب الصحفيين السابق هتافات معتصمى صحيفة الشعب المنددة بالمجلس  دعاياته
فيما واجه ذلك عدد من الصحفيين من خالل اإلتصال المباشر بأعضاء الجمعية العمومية كاشفين لهم أبعاد الموقف مذكرين بأن 

بهم مستثمرًا جهوده فى رفع مستوى أجورهم ومتهمين إياهم بتوظيف األزمة إنتخابيًا،  مكرم تمكن من إنجاز ملف التأمينات الخاصة 
فيما ظهر التنسيق اإلخوانى الواضح مع ضياء رشوان الذى يسانده مصطفى بكرى رئيس تحرير األسبوع وحمدين صباحى رئيس 

تقلة من تأييدهم لمكرم محمد أحمد مؤكدين أنه األكثر تحرير الكرامة ومجموعة من اليسار بينما كثف كبار الصحفيين والتيارات المس
قدرة على تحقيق إستقاللية النقابة وخدمة جموع الصحفيين وقضاياهم المهنية، الصحف القومية حرصت على حشد صحفييها خاصة 

 21صحفى فى  1000بعد الثانية ظهرًا نظرًا لظروف الطبع فى الوقت الذى بلغ عدد المصوتين فى اللجان فى ذلك الوقت نحو 
بالنقابة العامة بعد تسديد البعض إشتراكاتهم   5410لجنة إنتخابية إحداها باإلسكندرية وبلغ إجمالى األعضاء الذين لهم حق التصويت  

أصوات بفرع اإلسكندرية، وأكد اإلعالمى مفيد فوزى أنه أدلى بصوته للنقيب الذى يدرك معنى نقابة وال   109فى اللحظات األخيرة و
سعى للظهور فى اإلعالم والفضائيات لإلثارة وتهييج الرأى العام الصحفى بينما رأى إبراهيم نافع رئيس إتحاد الصحفيين األسبق أنه  ي

 إختار النقيب الذى يحافا على إستقالل النقابة مهنيًا ووحدة الصف الصحفى ويحمى نقابة من محاولة إختراق القوى السياسية.

  

نقابة الصحفيين عن إنقسام   2009/ 7/12فت المعركة شديدة السخونة التى شهدتها مساء أول أمس الموافق  كش  8/12/2009بتاريخ   •
مجلس نقابة الصحفيين إلى مجموعة مؤيدة للنقيب السابق مكرم محمد أحمد وأخرى تحالفت مع ضياء رشوان وهم عضوان اإلخوان  

اكر ويحيى قالش وجمال فهمى إلى جوار معتصمى جريدة الشعب صالح عبد المقصود الذى حرص على التواجد منذ الصباح الب
الذين لعبوا دورًا سلبيًا ضد النقيب لحملهم ميكروفونًا منتقدينه مما صب فى صالح رشوان الذى  تحالف مع مجموعة اإلخوان فيما 

إستقالة رفضت وجمال ساند كل من يحيى القالش عضو مجلس مجلس النقابة المتوقف عن حضور جلسات المجلس بعد تقديم 
فهمى ورشوان بقوة، فى المقابل حاول أعضاء المجلس مؤيدو مكرم على اإلكتفاء بأصواتهم دون إتخاذ مواقف معلنة تساهم فى حشد  
األصوات له لكن ذلك سيت ير فى الجولة الثانية إلعتزام المجموعة المؤيدة لرشوان تعديل هيئة مكتب النقابة للوصول بقالش إلى 
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السكرتير العام إذا فاز رشوان والالفت لجوء رشوان وأنصاره لمحاولة التشكيك فى اإلنتخابات عندما وقف رشوان أمام الفضائيات موقع  
زاعمًا أن الصندوق تم فتحه   16قبل إعالن النتيجة بثالث دقائق معلنًا أمام الكاميرات إنه سيتقدم بطعن على نتيجة الصندوق رقم 

د المشرفين أخرج بطاقة تصويت من جيبه فى خطوة إستباقية للتشكيك فى النتيجة لكن بعد إعالن النتيجة قبل بدء الفوز وإن أح
تعالت هتافاته وأنصاره فور إعالن النتيجة لإلشادة بنزاهة اإلنتخابات، يأتى ذلك فى الوقت الذى حرص فيه مكرم على المصداقية 

جز باألسب ية ورفض السماح للجميع بالتقدم ثم إجراء قرعة إضافية إلى إشتراط أن  العالية فى مشروع المدينة السكنية بفتح باب الح
تكون الوحدات لمن لم يسبق له اإلستفادة األمر الذى دفع جزءًا ممن لم يتمكنوا من الحصول على وحدات لنفاد اإلستمارات إلى 

ات لإلستثمار ضد مكرم لمخالفة قراراته لمصالحهم التصويت اإلحتجاجى إضافة إلى تصويت من سبق أن إستفادوا ورغبوا فى وحد 
فيما كثف المرشحين من تربيطاتهم اإلنتخابية قبل جولة األحد الحاسمة، ويرى عبد هللا حسن رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة  

عن المشاركة بسبب إنش ال  أنباء الشرق األوسط أن الجولة اإلنتخابية األولى جرت فى مناخ إيجابى لكن المالحا الغياب النسبى 
البعض أو إقتناع عدد كبير منهم بأن النتيجة محسومة لصالح اإلستاذ مكرم محمد أحمد وأضاف حسن أن الشباب فى الوسط 

ُُ كبيرًا  30الصحفى تصل نسبتهم إلى  % ولهم مشكالت وهو ما ساعد على تواجدهم بقوة فى برامج المرشحين مضيفَا أن قطاعًا
ن فى أن اإلستاذ مكرم محمد األقدر على تحقيق مطالبهم ويؤكد حسن الرشيدى رئيس تحرير المسائية أن مكرم محمد  من الشباب يثقو 

قيمة صحفية ونموذج مشرف لتمثيل الصحفيين والصحفييون يحتاجون جهوده خالل العامين المقبلين كفترة إنتقالية إلختيار عنصر 
 من ال يسمحون بإختطاف النقابة لصالح تيارات سياسية.جديد بعد ذلك لمقعد النقيب من جيل الوسط م

شهدت الجمعية العمومية بنقابة الصحفيين أمس حضورًا مكثفًا فى الجولة الثانية إلنتخابات نقيب الصحفيين   14/12/2009بتاريخ   •
وسط مؤشرات أولية بتقدم مكرم  التى يتنافس فيها مكرم محمد أحمد النقيب السابق وضياء رشوان الباحث بمركز الدراسات السياسية

شاب من أعضاء نقابة الصحفيين بالهتافات الحارة المؤيدة  200فى ظل الحشود المكثفة ألنصاره منذ الصباح، مكرم إستقبله قرابة 
رة مستقلة له من أمام نقابة المحامين حتى نقابة الصحفيين فى مظاهرة تأييد رفعوا خاللهل شعارات مكرم محمد أحمد من أجل نقابة ح

مستقرة تخدم الصحفيين فيما تراجعت دعاية ضياء رشوان المنافس حيث غاب عنه الشباب الذى وقف يهتف بأسمه فى الجولة الولى 
لتقتصر دعاية أنصاره على الدعاية أمام اللجان فيما غاب مصطفى بكرى وحمدين الصباحى اللذان كانا قد وقفا عن يمين ويسار 

لى إلست بال الناخبين حيث إكتفى بكرى باإلدالء بصوته فقط، وكان صالح بديوى الصحفى بجريدة الشعب قد رشوان فى الجولة األو 
إفتعل مشادة فى العاشرة والنصف صباحًا عندما توجه إلى مصافحة مكرم فصافحه بفتور نظرًا لهتافات ضده فى الجولة السابقة 

هو األمر الذى نفاه شهود العيان مستنكرين ذلك الفعل فيما بلغ إجمالى  فإدعى بديوى أن مكرم وأنصاره إعتدوا عليه بالضرب و 
ناخب فى الساعة الواحدة ظهرًا وهو ضعف العدد فى ذات التوقيت مقارنة باألحد الماضى، فيما توافد عدد كبير   1200الناخبين 

رم محمد أحمد والالفت أن أحمد عبد  من رؤساء الصحف الحزبية مثل ال د وشباب مصر وشعب مصر وسط شعارات من التأييد لمك
الهادى رئيس تحرير شباب مصر جلس وسط الصوان وبجواره أعضاء جريدته لكسب شو إعالمى غير التحركات المؤيدة، فيما وقف 
حاتم مهران رئيس تحرير النبأ وسط عدد كبير من أعضاء جريدته أيضًا رافعين شعارات التأييد لمكرم محمد أحمد فيما علمت 

اليوسف أن هناك أعدادًا من المؤيدين للطرفين علنًا يصوتون عكس المعلن داخل الصناديق، وحضر عدد كبير من شيوخ المهنة  روز 
ساعات من التصويت إستعان رشوان بالشباب للهتاف له لمواجهة هتاف   4ورؤساء التحرير فى الساعات األولى من اإلنتخابات وبعد  

عتين األولى تهتف لمكرم واألخرى تؤيد رشوان فى حين أن الهتافات داخل النقابة كانت معظمها مكرم مما قسم سلم النقابة لمجمو 
 لمكرم محمد أحمد. 


