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 األول القسم 
انه تظل المالحقة القضائية للصحفيين واحدة من   إال  األصعدةعلى كافة    اتاإلشكاليزال الصحافة المصرية تعاني من العديد من  ت  ال

 تؤرق الجماعة الصحفية في مصر .  التيأخطر المشكالت 

ية بشكل خاص و القضايا تعاني منها الصحافة المصر  التي  اإلشكالياترصد وليس حصر    إلىوتحاول المؤسسة من خالل هذا التقرير  

المعطيات النهائية لعملية الرصد و تحليل   أشارتو قد    –م    2010لتعبير في مصر بشكل عام خالل عام  ذات الصلة بحرية الرأي و ا 

 : و هي على النحو التالي   اإليضاحنتناولها في شئ من التفصيل و  إنيجب  التيالعديد من النقاط  إلىتلك النتائج 

 صحيفة  26دعوة قضائية ضد    78
منها    السبعيناالثنين ومن  ية  قض  ثالثونصحيفة مصرية و قد انتهت    (26)  تم تحريكها ضد دعوة قضائية    (78)رصد التقرير عدد  

 تسعة بينما ال تزال هناك عدد  ،  انتهت بفرض غرامات مالية  وةدع  عشر  ثمانيةدعاوى بالحبس و    ستةواخالء سبيل    ثالثةو بالبراءة    ثالثة

 .ما زالت أمام النيابات ضية ن قو وعشر تسعةو  دعوة متداولة بساحات المحاكم المصرية عشر

دعاوى صدر بشأنها   عدد الدعاوى  الجريدة  م
 أحكام 

 دعاوى الزالت متداولة

 9 5 14 المصري اليوم  .1

 5 3 8 الفجر   .2

 8 - 8 الشروق   .3

 5 1 6 اليوم السابع   .4

 4 - 4 الدستور   .5

 1 3 4 الوفد   .6

 1 2 3 البالغ  .7
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 1 1 2 الكرامة   .8

 1 2 3 روزا ليوسف  .9

 1 1 2 الموجز   .10

 1 3 4 صوت األمة   .11

 1 1 2 مؤسسة األهرام   .12

 1 - 1 االنباء الدولية  .13

 - 1 1 الوطن العربي   .14

 1 - 1 شووت الرياضية   .15

 3 - 3 األخبار   .16

احدي الجرائد   .17
 الرياضية

1 - 1 

 1 - 1 المصور مجلة   .18

 1 - 1 بيت الناس اكتوبر   .19

 1 - 1 النهار   .20
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 - 1 1 الشعب  .21

 - 1 1 األهرام المسائي   .22

 1 - 1 االحرار   .23

وزير اإلعالم    .24
ورئيس اتحاد 

 والتليفزيون  اإلذاعة

1 - 1 

قناة فراعين ومركز    .25
 التنوير االسالمي 

1 - 1 

النقابة وشركة    .26
 محمول

1 - 1 

الكاتب محمد   .27
 هيكل حسنين 

1 1 - 

عبير محمد عبد   .28
الحميد الصحفية 

 المزيفة  

1 - 1 

 78 اإلجمالي

 دعوى قضائية     

حكم  م الوى تاعد 26
 فيها 

 قضية متداولة 52
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 أكثر الصحف المصرية مثوال أمام القضاء  المصري اليوم

  إن تعاني من مالحقة كتابها أمام القضاء المصري حيث رصد التقرير    التيفي طليعة الصحف المصرية    لمصري اليومجاءت جريدة ا

 ( %10)المرتبة الثانية بنسبة    فيوالشروق    الفجر  ةلت جريدتحابينما    2010تم تداولها خالل عام    التيمن إجمالي الدعاوى    (18%)

 ( %5) بنسبة  المرتبة الرابعة    في  الدستور والوفد وصوت األمةجريدة  جاءت  و  (%8)بنسبة  المرتبة الثالثة    اليوم السابعواحتلت جريدة  

في   الكرامة والموجز واألهرامكل من  جاءت  بينما    (%4)في المرتبة الخامسة بنسبة    البالغ وروزاليوسف واألخبارجريدة  جاءت  بينما  

وشووت الرياضية واألنباء الدولية وأحدي الجرائد الرياضية  الوطن العربي    جريدتيبينما جاءت كل من    (%3)بنسبة    سادسةالمرتبة ال

والنقابة والكاتب محمد   ووزير االعالم وقناة فراعين   واالحرار  والنهار والشعب واألهرام المسائيومجلة المصور وبيت الناس أكتوبر  

 . %1في المرتبة السابعة بنسبة  عبد الحميدحسنين هيكل وعبير محمد 

 

 

 

 عدد الدعاوى  الجريدة م

 14 المصري اليوم  .1

 8 الفجر   .2

 8 الشروق   .3

0

5

10

15

20

وم
الي
ي 

ر
ص

لم
ا

ر
ج
لف
ا

ق
رو

ش
ال

بع
سا
 ال
وم
الي

غ
ال
الب

ر
تو
س
لد
ا

فد
لو
ا

ي
رب
لع
 ا
ن
ط
لو
ا

مة
را
لك
ا

ف
س
يو
 ل
زا
رو

ام
ر
اله

 ا
سة

س
مؤ

ز
ج
مو

ال

ية
ض

ريا
 ال
ت
وو

ش

مة
أل
 ا
ت
صو

ية
ول
لد
 ا
اء
نب
أل
ا

ر
با
خ
ال
ا

ية
ض

ريا
 ال
ئد
را
ج
 ال
ي
حد

أ

ر
صو

لم
 ا
لة
ج
م

ر
وب
كت
 ا
س

لنا
 ا
ت
بي

ر
ها
الن

الم
ع
إل
 ا
ر
زي
و

ن
عي
را
 ف
اة
قن

بة
قا
الن

ب
شع

ال

ي
ائ
س
لم
 ا
ام
ر
اله

ا

ل
يك
 ه
ن
ني
س
ح
د 
حم

 م
ب
كات

ال

يد
حم

 ال
بد
ع
د 
حم

 م
ر
بي
ع

عدد الدعاوى



 

 

6 

 

 6 اليوم السابع   .4

 3 البالغ  .5

 4 الدستور   .6

 4 الوفد   .7

 1 اليوم يالوطن  .8

 2 الكرامة   .9

 3 روزا ليوسف  .10

 2 الموجز   .11

 1 شووت الرياضية   .12

 4 صوت األمة   .13

 1 االنباء الدولية  .14

 3 األخبار   .15

 1 الرياضية احدي الجرائد   .16

 2 مؤسسة األهرام   .17

 1 مجلة المصور   .18
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 1 بيت الناس اكتوبر   .19

 1 النهار   .20

 1 الشعب  .21

 1 األهرام المسائي   .22

 1 االحرار   .23

 1 وزير اإلعالم ورئيس اتحاد اإلذاعة والتليفزيون  . 22

 1 فراعين ومركز التنوير االسالمي   اةقن . 23

 1 النقابة وشركة محمول  . 24

25 . 
 1 الكاتب محمد حسنين هيكل 

26 . 
 1 عبير محمد عبد الحميد الصحفية المزيفة  

 78 جماليإلا 

 دعوى قضائية     

 

 الفئات تحريكا للدعاوى ضد الصحفيين.  أكثر الشخصيات العامة

حيث    2010أكثر فئات المجتمع تحريكاً للدعاوى ضد الصحفيين بسبب وقائع نشر وذلك عام  ارة كالصد  فئة الشخصيات العامة  لتاحت

المرتبة الثانية بنسبة   فيوالصحفيين    الموظفين  ت فئةرصدها التقرير فيما جاء  التيعدد الدعاوى    اجمالىمن    (%29)وصلت نسبتهم  

وجاءت   (%8)بنسبة    مواطنينالوجاءت في المرتبة الرابعة فئة    (%17) نسبة  المرتبة الثالثة بأعضاء البرلمان  فئة    احتلتحين    في  (18%)

 .(%4)بنسبة سادسة في المرتبة الالنيابة العامة جاءت و (%6)في المرتبة الخامسة بنسبة فنانيين فئة ال
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 النسبة المئوية  عدد الدعاوى  صفة المدعى م

 %29 23 شخصيات عامة  .1

 %18 14 الموظفين   .2

 %17 13 حزبين رلمان والأعضاء الب  .3

 %18 14 الصحفيين   .4

 %6 5 الفنانين   .5

 %8 6 المواطنين   .6

 %4 3 النيابة العامة  .7
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  جماليإلا 

 دعوى  78

) هناك قضايا يتم رفعها من 
 من مدعى(  أكثرقبل 

 

100% 

 

 

 ة للمالحقة القضائيالصحف الخاصة أكثر الصحف تعرضا  
ة تعرضا للمالحقة القضائية في مجال لى أن الصحف الخاصة هي أكثر الصحف المصري أكدت المؤشرات النهائية ألعمال التقرير ع

بنسبة   األولي  المرتبة  الخاصة  الصحف  احتلت  حيث  النشر  ا  (%73.60)قضايا  الصحف  الثانية  المرتبة  في  بنسبة   لقوميةوجاءت 

 ( . %12.50)بنسبة الصحف الحزبية جاءت و (13.90%)

 

  الحقات القضائيةالصحافة األسبوعية في الم تفوقت الصحافة اليومية على

 (%39)بينما جاءت الصحافة األسبوعية في المرتبة الثانية بنسبة  (%16)حيث احتلت الصحافة اليومية المرتبة األولى بنسبة 

73.6

13.9

12.5

عدد الدعاوي

الصحف الخاصة

الحزبية

الفومية
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 شهر  84عقوبات سالبة للحرية مجموعة إحكامها جنيها و  800ألف و 878
مىىات الماليىىة و علىىى الىىرغم مىىن أن هىىذا بة للحريىىة أمىىام األحكىىام الصىىادرة بال راعلىىى الىىرغم مىىن تراجىىع نسىىبة األحكىىام السىىال

لضىىمانة حريىىة الىىرأي و التعبيىىر فىىي مصىىر فلقىىد بل ىىت ال رامىىات  قىىىبيىىا إال انىىه ال يعبىىر عىىن تطىىور حقياألمىىر يعىىد مؤشىىرا ايجا

 وجىىاء شففهر 84بفففالبة للحريىىة بينمىىا وصىىلت عىىدد األحكىىام السىى  جنيفف  800ألففو و 878الماليىىة التىىي تكبىىدتها الصىىحف حىىوالي 

 . واثنين اخالء سبيلبالبراءة   الثنين حكم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61.00%

39%

عدد الدعاوي

الصحف اليومية 

الصحف االسبوعية
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   األولالقسم 
 القضائية للصحفيين بسبب كتاباتهم  المالحقات

 

 2010ديسمبر 30يناير و حتى  1قضائية الصادرة ضد الصحف المصرية في الفترة من الاألحكام  أوال  

جنسي قضت المحكمة بحبس  حكمها في قضية الفنانين المتهمين بالشذوذ ال  أصدرت محكمة جنح السيدة زينب  7/1/2010بتاريخ   -1

ألفاً لكل منهما لوقف   20عبده م ربي رئيس تحرير صحيفة البالغ وإيهاب العجمي المحرر بالصحيفة لمدة سنة مع الش ل وكفالة  

  بالحق المدني الفنانين خالد أبو النجا وحمدي  ألف جنيه لكل منهما لصالح المدعين  40ب رامة    تنفيذ الحكم مؤقتاً كما قضت المحكمة

إليه  المنسوبة  التنفيذي للصحيفة من التهمة  التحرير  المحكمة أحمد فكري رئيس  المؤقت، وبرأت  الوزير علي سبيل التعويض 

كمة المدنية لة الدعوي المقامة من الفنان نور الشريف للمحوقررت المحكمة أيضاً رفض الدعوي المقامة من إيهاب العجمي وإحا

وقضت المحكمة أيضاً  شار محمد راشد وبحضور محمد عمر وكيل أول نيابة السيدة زينب،  المختصة وصدر الحكم برئاسة المست

الجريدة   بت ريم  ا يألف جنيه لصالح فندق س  40في حكمها  ادعاء وقوع  نتيجة  لحقه من أضرار  لما  المزعوم  ميراميس  لحادث 

 .بالفندق

د الشرطة محضراً للزميل بعد أن اصطحبه إلي اللواء عبد المطلب عمران مدير إدارة شرطة  عقي  حرر  16/1/2010بتاريخ   -2

مترو األنفاق وتم إحالة المحضر إلي نيابة الساحل وقرر أحمد البلتاجي وكيل أول النيابة بسكرتارية إبراهيم نصار إخالء سبيل 

أشهر   6بس لمدة  بالساحل والتي أصدرت حكمها غيابياً عليه بالحفي أحمد عبد الخالق وإحالته إلي محكمة الجنح  الزميل الصح

له علي قيامه بم امرة    300وغرامة   جنيه، حيث لم يكن يعلم زميلنا بالجريدة أحمد عبد الخالق أن شبح الحبس سيهدده عقاباً 

المترو من أي أشياء مخالفة  دي قيام الشرطة بأداء واجبها في تأمين محطات  صحفية بمحطة مترو أنفاق روض الفرج لمتابعة م

ل خطورة علي حياة المواطنين حيث حمل الزميل أنبوبة كيروسين ص يرة ودخل بها المحطة وأثناء عبوره  يحملها الركاب تمث

ب مأمور قسم مترو روض الفرج عندما ماكينة التذاكر فؤجي بالفعل بأن رجال الشرطة يقظون فقد اشتبه فيه العقيد عصام نائ

قفه وأخذ الكيس منه وعثر علي األنبوبة الص يرة وعندما سأله عن  كيس بالستيك أسود وبه األنبوبة الص يرة فاستوالحظ بيده  

 سبب وجود األنبوبة معه أخبره الزميل أحمد عبد الخالق أنه كلف من الجريدة بعمل م امرة صحفية داخل محطة المترو.

ر الباحث بمركز الدراسات  في جلستها المنعقدة أمس الدكتور أحمد النجاعاقبت محكمة جنح بوالق أبو العال  31/1/2010يخ  بتار -3

ألف جنيه مع إلزامه بأن   20السياسية واإلستراتيجية بمؤسسة األهرام  الصحفية وعضو مجلس نقابة الصحفيين السابق بت ريمه  

جنيهاً واحداً علي سبيل التعويض المدني أالف و  10هرام األسبق ونقيب الصحفيين األسبق  يؤدي إلبراهيم نافع رئيس مؤسسة األ

ت إلدانته بارتكاب سب وقذف ضد نافع عبر مقالين نشرهما بصحيفة الدستور المستقلة، وكان النجار قد اتهم نافع في مقاليه  المؤق

سة مما تسبب ب المال العام ومجاملة أقاربه علي حساب المؤسبالتسبب في كوارث مالية وإدارية بمؤسسة األهرام وبالفساد ونه

 ا بديون مروعة. في إلحاق خسارة ضخمة بها وتكبيله

أشهر في    6حكمين ضد ياسر بركات، رئيس تحرير جريدة »الموجز« بالحبس    أصدرت محكمة الجنايات  2010/ 2/2بتاريخ   -4

إحالة الدعويين  الثاني وألزمته المحكمة بالمصاريف الجنائية وألف جنيه في    20ألف جنيه في األول و  40منهما وغرمته    كل

ة التهامه بسب وقذف مصطفى بكرى عضو مجلس الشعب رئيس تحرير جريدة »األسبوع« في المدنيتين إلى المحكمة المختص

د عبد الباسط  موضوعات نشرها األول بجريدته. صدر الحكم األول من الدائرة الخامسة في المحكمة التي عاقبت ياسر محمو
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أقامها ضد مصطفى بكرى، صدر الحكم    ألف جنيه في إحدى القضايا التي  40شهر وغرمته  أ  6وشهرته »ياسر بركات« بالحبس  

برئاسة المستشار عصام خشبة وعضوية المستشارين حلمي زرقة ومحمد ناجى. كما أصدرت الدائرة التاسعة أمس أيضاً حكمها  

رى دون سند أو دليل، صدر الحكم برئاسة  ألف جنيه، التهامه بنشر أخبار كاذبة عن بك  20أشهر مع الش ل وغرمته    6بحبسه  

ار على الشناوي، وعضوية المستشارين حسين حمدان وحسنى حمزة.كان بكرى أقام العديد من الدعاوى القضائية ضد  المستش

، وأصدرت المحكمة حكمين في الدعويين  بركات اتهمه فيها بسبه وقذفه على صفحات جريدة »الموجز« التي يرأس تحريرها

 . 200٨نية لسنة  جنح العمرا ٩364جنح العمرانية، و 200٨لسنة  14131رقم 

الدائرة    ٨/2/2010بتاريخ   -5 الجيزة االبتدائية  العبودي    24قضت محكمة شمال  إبراهيم  المقامة من  الدعوي  تعويضات برفض 

ل الشين نائب  ثلة في رئيس مجلس اإلدارة ورئيس التحرير ومناعضو مجلس الشعب عن دائرة الظاهر ضد جريدة الفجر مم

من    201قام الدعوي مطالباً بتعويض قدره خمسة ماليين جنيه وجاء فيها أنه في العدد رقم  رئيس التحرير، كان العبودي قد أ

با نائب وطني  المجلس يحمل مستندات بطالن عضوية  لرئيس  بعنوان " خطاب  الفجر تضمن مقاالً  لظاهر " ووصف جريدة 

ال استند إلي حكم من محكمة القضاء اإلداري أول  لمقال بأنها ال تمت للحقيقة بصلة رغم أن المقالعبودي المعلومات التي وردت با

درجة وشهادة بنهائية الحكم من محكمة القضاء اإلداري ودفع نشأت أغا المستشار القانوني لجريدة الفجر بتأكيد أن الدستور ركز  

النشر والنقدعلي األه للصحافة وأكد حق  االبتدائية  مية االجتماعية  الجيزة  بأقوال    لينتهي األمر بمحكمة شمال  إلي عدم األخذ 

 المدعي. 

ألف جنيه    15قضت محكمة مدني شمال الجيزة بت ريم رئيس تحرير جريدة الوفد ورئيس قسم الحوادث    2010/ 16/2بتاريخ   -6

الجريدة بنشر تكذيب للخبر، حيث كان أشهر لهروب متهم منه وإلزام    6كاذباً بحبسه    كتعويض ألمين شرطة نشرت الجريدة خبراً 

  6٨32بالصفحة العاشرة في العدد رقم    200٩يناير    20من شبل سيد أمين شرطة قد فوجئ بنشر الجريدة خبراً بتاريخ  المدعي أي

" وذكر أمين الشرطة أنه مشهود له بالكفاءة أشهر حبساً لشرطيين لهروب متهم أثناء عرضه علي المحكمة    6" تحت عنوان  

   دبية ومادية ونفسية مما دفعه إلقامة دعواه.ذا الخبر علي خالف الحقيقة وسبب له أضراراً أوه

تعويضات رئيس تحرير جريدة الفجر والمحرر المسئول عن    24غرمت محكمة مدني شمال الجيزة الدائرة   2/4/2010بتاريخ   -7

في الدعوي المقامة منه يتهمهما فيها بنشر أخبار كاذبة ألف جنيه إليهاب الشامي عضو جمعية المراسلين األجانب    50باب البريد  

 تتهمه بالنصب. 

ألفاً لصالح د. محمود   15يزة برئاسة المستشار أحمد عبيد بت ريم عماد أديب رئيس تحرير نهضة مصر  قضت محكمة شمال الجو -8

 أحمد ريس مجلس إدارة شركة المياه الجوفية بنشر أخبار تتهم الشركة بالفساد. 

الد رئيس تحرير جريدة أمر محمد عبد القادر الحلو رئيس نيابة جنوب القاهرة الكلية بإخالء سبيل مجدي الج  5/4/0201بتاريخ   -9

المصري اليوم بالضمان الشخصي في بالغ محمود أباظة رئيس الوفد وأعضاء الهيئة العليا بالحزب وكان الدكتور عمار علي  

مقعداً في مجلس الشعب للوفد مقابل   23د صفقة بين حزبي الوفد والوطني بمنح  حسن قد نشر مقاالً في الصحيفة زعم فيه وجو

ور محمد البرادعي وتحجيم دور األخوان المسلمين وكشفت الصحيفة عن سوء نواياها عندما ارتكبت سابقة هي  عدم تأييد الدكت

التي تضم الكاذبة والم لوطة  المعلومات  المقال في مانشيت الصفحة األولي، األولي من نوعها في عالم الصحافة ونشرت  نها 

دت في اليوم التالي إجراء استطالع رأي حول الصفقة المزعومة  وواصلت المصري اليوم الكشف عن سوء نواياها عندما تعم

ساعات بإشراف    3ووجهت اتهامات إلي الوفد علي لسان بعض األشخاص الذين حصلت علي رأيهم حيث استمرت تحقيقات النيابة  

امات التي ارتكبها بالسب  شار محمد غراب المحامي العام األول لنيابات جنوب القاهرة حيث واجهت النيابة الجالد باالتهالمست

والقذف في حق حزب الوفد ونشر أخبار كاذبة ونفي رئيس تحرير المصري اليوم االتهامات الموجهة إليه وادعي قيام جريدة 

  ا المقال.الدستور بنشر نفس المعلومات التي تضمنه



 

 

13 

 

ليوم السابع باألقصر حيث حرر مراسل قام مراسل جريدة المصري اليوم باألقصر بتهديد مراسل جريدة ا  2010/ 11/4بتاريخ   -10

اليوم السابع في األقصر مصطفي جبر محضراً ضد حجاج سالمة مراسل المصري اليوم وذكر مراسل اليوم السابع في المحضر  

بب نشر خبر إغالق جريدة األقصر اليوم التي كان يمتلكها مراسل المصري اليوم باألقصر  أن مراسل المصري اليوم هدده بس

بمصادرة جميع إعداد جريدة األقصر اليوم وت ريم صاحبها    2761محكمة الجنح باألقصر قد أصدرت حكمها في القضية  وكانت  

 آالف جنيه.   10

ألهلي المصري ضد  ي المقامة من طارق عامر مدير البنك اقضت محكمة جنح العجوزة بانقضاء الدعو  2010/ 1٨/5بتاريخ    -11

التصالح التهامه بنشر أخبار كاذبة والسب والقذف بعد أن تقدم بتنازل عن الدعوي  عادل حمودة رئيس تحرير جريدة الفجر ب

كم برئاسة المستشار المدنية والجنائية لقيام حمودة بنشر اعتذار في الجريدة وتصحيح لألخبار التي قام بنشرها حيث صدر الح

ة البنك األهلي المصري قد أقام دعوي مدنية أحمد عبيد وحضور سامح حسين مدير النيابة كان طارق عامر رئيس مجلس إدار

وجنائية ضد عادل حمودة رئيس تحرير جريدة الفجر ونصيف قزمان رئيس مجلس اإلدارة يتهمهما فيها بالسب والقذف ونشر 

ل آالف وواحد جنيه علي سبي  10أشهر تؤكد انه يقوم بإهدار أموال البنك وطالب بتعويض    3ي مدار  أخبار ومعلومات خاطئة عل

التعويض المدني المؤقت وبعد عدة جلسات قام حمودة بنشر اعتذار وتصحيح لألخطاء بالجريدة وتم التصالح بينهما حتى أصدرت 

  المحكمة حكمها المتقدم.

الحكم الصادر من محكمة القضاء اإلداري لصالح    اهرة لألمور المستعجلة وقف تنفيذقررت محكمة الق  5/2010/ 1٩بتاريخ    -12

بنقل   200٩مايو    26الصادرين بتاريخ    200٩لسنة    7و  6العاملين بمؤسستي األهرام وأخبار اليوم بإل اء القرارين رقم  بعض  

مؤس إلي  التعاون بصحفييها  دار  التي تصدر عن  اليومية  المسائية  الشعب  إصدار جريدة  دار  ودمج مؤسستي  اليوم  أخبار  سة 

عة والنشر في الشركة القومية للتوزيع مع استثناء اإلصدارات الصحفية التي تصدر  للصحافة والطباعة والنشر ودار التعاون للطبا

تعجلة بطلب وقف عنها من هذا الدمج وجاء ذلك بعد تقديم هيئة قضايا الدولة استشكاالً في التنفيذ لمحكمة القاهرة لألمور المس

   كمة اإلدارية العليا.الحكم المستشكل فيه لحين الفصل في الطعن المقام ضد الحكم أمام المح

قضت دائرة التعويضات بمحكمة جنوب القاهرة بت ريم كل من عبد هللا كمال رئيس تحرير جريدة ومجلة   2010/ 2٩/5بتاريخ     -13

إدار رئيس مجلس  جبر  بصفته وشخصه وكرم  ليوسف  مبلغ  روزا  بصفته  المؤسسة  وقذف   100ة  بسب  التهامهما  جنيه  ألف 

مال ومالكي جريدة المصري اليوم جاء في أسباب الحكم أن كمال استخدم عبارات سب وقذف  المهندس صالح دياب رجل األع 

ل عبارات مالئمة وان أسلوب الكتابة والكلمات المستخدمة تبعد كل البعد عن حق النقد لكون الكاتب لها كان يستطيع أن يستعم

ئ في العرض والكتابة مما ينقل الكتابات من العرض موضوعية ولكن المقاالت أخذت طريق التهكم والسخرية واالستخدام السي

النقدي الموضوعي إلي المالسنات، وأوضحت المحكمة في حيثياتها إن تلك المقاالت قد خلت من وقائع ثابتة حتى يمكن إعمال 

حكمها ألقوال شهود  ح فيها وكون تلك الكتابات قد مست بالشرف والسمعة من غير دليل كما استندت في أسباب  مبدأ حق النقد المبا

اإلثبات التي قدمهم المدعي ولم تلتفت ألقوال كل من محمد علي إبراهيم رئيس تحرير جريدة الجمهورية ومحمد عبد النور عبد  

د رئيس تحرير جريدة األحرار قرروا أن ما نشر في حدود النقد المباح هللا رئيس تحرير مجلة صباح الخير وعصام كامل أحم

كون المدعي شخصية عامة يجب تقييمها وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن واقعات الدعوى أقامها الدعوى  وحرية الصحافة ل

ختامه في  وطالب  والقانونية  الشكلية  شرائطها  لجميع  ومستوفاة  قانوناً  معلنة  صحيفة  بصفتهم بموجب  عليهم  المدعي  بإلزام  ا 

 ً وقدره عشرة ماليين جنيه والمصروفات واإلتعاب، وقال المدعي شرحاً   بالتضامن بأن يدفعوا للمدعي علي سبيل التعويض مبل ا

لدعواه انه يعمل رئيساً لمجلس إدارة عدة شركات وأنه فوجئ بجريدة ومجلة روزا ليوسف بشن حملة صحفية منظمة ومكثفة  

ور للنيل من المدعي وبمنهجية ب صحفية متعددة كالخبر والمقاالت واإلسقاطات غير األخالقية فضالً عن الرسومات والص وبأسالي

الثأر واالستهداف الشخصي وأن المدعى عليه األول عن نفسه وبصفته مدعياً عليه ثانياً استخدم صفات ينعت بها الطالب وتزدريه  

علي االعتبار والسمعة وقال المدعي إن المدعي عليه انطوت عباراته علي سب وقذف وعدم  بين أهله ومجتمعه وعمله الذي يقوم  

تحر للحقيقة ألنه ال يبحث عنها وأنه يحاول النيل منه وعبارات تتضمن وقائع وأوصافاً لو صحت لكان الطالب عميالً لدولة أجنبية 

وحضر وكيالً عن المدعي ووكيالً عن المدعي عليهما وقدم    وفاسداً وحيث تداولت الدعوى علي النحو الثابت بمحاضر جلساتها
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حافظة مستندات ومذكرة وقدم وكيل المدعي عليهم ست حوافظ مستندات مذكرة وحيث طالعت   وكيل المدعي عدد اثنتي عشرة

المدعي عبارة عن صور ضوئية من  المستندات وطويت من ضمن ما طويت علي حافظة مقدمة من  المحكمة جميع حوافظ 

من جريدة   1070٨عدد  وال 4236و   100004و  1030و  102٨صحيفة روزا ليوسف ومجلة روزا ليوسف ألصول اإلعداد 

الرأي الكويتية والمتضمن مقال رئيس التحرير المدعي عليه األول بعنوان وزير إعالم الظل وتضمنت وكانت جميع الخصائص 

........"، كما قدم المدعي عليهم حوافظ طويت من ضمن ما طويت علي  التي يتمتع بها صالح دياب في الحياة العامة هي أنه  

ة تتعلق بعدم قبول الدعوى لرفعها ب ير الطريق الذي رسمه القانون كما قدما صورة ضوئية من قرار اإلزالة  صور من أحكام سابق

ل هدم وردم للنيل أمام منزله بمنزل شيحة  الصادر من اإلدارة العامة لحماية النيل بالقاهرة الكبرى والخاص بقيام المدعي بأعما

فداناً من أمالك الدولة ونشر   4٨وكان منشوراً أن المدعي استولي علي    44٨رقم  كما قدم أصالً من جريدة روزا ليوسف العدد  

الجريدة بنشر   رداً من المدعي علي ما نشر من أنه ترك األرض كمقابر للمسلمين ولم يستول عليها تدليالً علي قيام   44٩في العدد  

حمد عبد النور عبد هللا رئيس تحرير مجلة صباح الرد وحيث انه بسؤال محمد علي إبراهيم رئيس تحرير جريدة الجمهورية م

الخير وعصام كامل أحمد رئيس تحرير جريدة األحرار قرروا بأن ما نشر في حدود النقد المباح وحرية الصحافة لكون المدعي  

المدعي ع   شخصية عامة يجب تقييمها المقاالت وأن  المدعي قد تأثرت بسبب تلك  لم يتناه ألي منهم أن أعمال  ليه األول  وأنه 

والثاني قام بنشر رد المدعي علي أحد المقاالت حين أرسلها، وبسؤال مجدي وداد عبد هللا أخصائي في الجيولوجيات بشركة بيكو  

ر ومحمد مصطفي محمد مصطفي الصحفيين بجريدة المصري اليوم  المملوكة للمدعي وماهر عبد المنعم محمد وأيمن يحيي جاب

لرأي العام علي المدعي وان أعمال المدعي تأثرت في الخارج بسبب نشر تلك المقاالت وأن الصحفيين قرروا بأن المقاالت قلبت ا

ال والناقصات توقفت بسبب  والعاملين بجريدة المصري اليوم أصابهم جميعاً ضرر بسبب تلك المقاالت كما أن هناك بعض األعم

ساءلون عما يحدث مع المدعي مما اثر بالسلب علي أعماله وعن  تلك المقاالت وكان األطراف اآلخرين في العمل مع المدعي يت

( من القانون المدني علي أن كل خطأ سبب شرراً لل ير    163موضوع الدعويين فلما كان الثابت حسبما نص المشرع في المادة )  

 ارتكبه بالتعويض. يلزم من 

الوطن    2010/ ٨/6بتاريخ     -14 إدارة جريدة  أبو سنة رئيس تحرير مجلس  العال  العجوزة بت ريم محمد عبد  قضت محكمة جنح 

ف جنيه في دعوي السب والقذف التي اآل  10ألف جنيه وت ريم محرر ثالث    15العربي ورئيس حزب العدالة ومحرر بالجريدة  

موضوعاً صحفياً بعنوان رداً    200٩يناير    13بالصحيفة قد نشر بتاريخ  ضدهم وكان محرر  أقامها مرتضي منصور المحامي  

علي فتح ملفه األسود مرتضي منصور يهدد رئيس حزب العدالة بالقتل مما أعتبره سباً وقذفاً في حقه واتهم منصور محررين 

يه وألزمتهم المحكمة بدفع االف وواحد جن  10كاتبي الموضوع ورئيس مجلس اإلدارة بتعمد سبه وطالب بتعويض مدني مؤقت  

   المبالغ السابقة لما أصابه من أضرار نفسية وأدبية.

بت ريم كل من جمال شوقي رئيس التحرير التنفيذي السابق للعدد االسبوعي    2010/ 2٨/6  بتاريخقضت محكمة جنايات الجيزة     -15

المدنيتين إلي المحكمة المختصة في واقعة السب    احالة الدعويتينألف جنيه لكل منهما و  120بجريدة الوفد وصحفي اخر بالجريدة  

والقذف المقامتين من المستشار الحسن بدراوي بمجلس الدولة ضد جريدة الوفد حيث صدر الحكم برئاسة المستشار خيري حسين 

نوفمبر    27ع القضية إلي  فخري وعضوية المستشارين فرغلي محمد وعبد هللا عبد الكريم وسكرتارية محمد سليمان ترجع وقائ

عندما قامت الجريدة بنشر خبر تحت عنوان فضيحة في نادي مجلس الدولة وتضمن الخبر وجود اتهامات متبادلة داخل    200٨

مجلس ادارة نادي مستشاري مجلس الدولة حول وجود مخالفات داخل النادي بشأن تنظيم معرض سلع معمرة دون اتباع القواعد  

ت الوفد في نشر الخبر علي المذكرة الرسمية التي تقدم بها سكرتير عام مساعد النادي المقدمة  معارض وقد استندالمحددة لتنظيم ال

إلي رئيس مجلس الدولة مطالباً فيها بالتحقيق في المخالفات التي شابت تنظيم المعرض وبعد عدة جلسات قضت المحكمة بحكمها  

    المتقدم.

جنيه مصري ضد الصحفي    1000شمال القاهرة حكمها بالحبس سنة وال رامة استئناف  أصدرت محكمة    7/2010/ 15بتاريخ    -16

أحم حسين  مجدي  عام  د  في  األلفي  حسن  اللواء  السابق  مصر  داخلية  وزير  أسرة  قبل  من  ضده  المقامة  الدعوي  في  وذلك 
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خلية وأسرته في  زير الداوالمرفوعة ضد الصحفي بصفته رئيس تحرير جريدة الشعب التي كانت قد تبنت حملة ضد و   1٩٩6

 الف جنيه.    15عاماً وكانت المحكمة قد أصدرت حكمها في هذا التاريخ بت ريم الصحفي مبلغ    14لىما يقرب ا ذلك الحين أي منذ  

  ألف جنيه علي سبيل التعويض للفنانة شيرين وجدي   250بدفع   قضت المحكمة بالزام عبد هللا كمال رئيس تحرير روزا ليوسف  -17

  رين وجدي قد أقامت الدعوي القضائية ضد رئيس التحرير بتهمة السب والقذف في حقها علي صفحات الجريدةفنانة شيوكانت ال

نوفمبر الماضي والذي تناول خالله فنها   11وتلفيق االتهامات لها في مقاله المنشور بجريدة روزا ليوسف اليومية يوم األربعاء  

تحت التمرين إن احترم مهنته وقدر كلمته باإلضافة إلي ألفاظ جارحة وكلمات   ها صحفياستخدامال نائي بكلمات دونية يتعفف عن  

  . نابية وتهكمات عن سوء قصد لشخصها وسمعتها وأهلها مما تسبب في حرج بالغ لها أمام أوالدها وأسرتها وجيرانها وأصدقائها

شرف شحاتة ستة أشهر وغرامة خمسة أالف جنيه  س أبحب  31/٨/0102حكمت محكمة الجنح االقتصادية يوم الثالثاء الموافق     -18

اليوم التي  والذي سبق له العمل في جريدة المصري الجالد ضد الصحفيمجدي جنيه عقب الشكوى التي تقدم بها  2000 وكفالة

غ  فضل مبل، والسيما وأن الحكم شمل وألول مرة في مصر ت ريم كالً من جمعة منصور وعلي عادل  يرأس تحريرها الجالد 

تقديم خدمة اتصاالت دون الحصول علي ترخيص حيث أن المتهم  و   آلف جنيه لكالً منهما بتهم أنشاء شبكة اتصاالت  50000

الثاني جمعة منصور هو صاحب خط التليفون الذي حصل من خالله صاحب مقهى االنترنت علي عادل فضل علي خدمة األنترنت 

   جنيه. 5001 زام المتهمين بتعويض مؤقت قدرهحكمة إلررت الموالتي استخدمها الصحفي “شحاتة” وقد ق

تقدم المستشار عبد هللا الجمال نائب رئيس هيئة النيابة اإلدارية ببالغ لقسم شرطة الدقي اتهم فيه وائل اإلبراشي رئيس تحرير    -19

دارية يقاضي رئيس  النيابة اإلرئيس هيئة  سبتمبر بعنوان " نائب    1٩جريدة صوت األمة بنشر مقال كاذب ومخالف للحقيقة بتاريخ  

الوزراء ووزير الصحة لرفضهما عالجه علي نفقة الدولة " ما تسبب بحدوث مشاكل بينه وبين رئيس الوزراء ووزير الصحة 

جنح الدقي وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات، وقررت محكمة جنح الدقي في أولي جلسات    14414حيث تحرر محضر رقم  

أكتوبر المقبل وإحالة أوراقها إلي دائرة آخري لالختصاص الرقمي    13اشي تأجيل القضية إلي جلسة  وائل االبراالعالمي    محاكمة

أكتوبر الجاري إلعالن المدعية الثانية ثم   27في الجنحة المباشرة التي أقامها ضده المستشار عبد هللا الجمال ثم تم تأجيلها لجلسة  

 عن سكن المتهمة الثانية وأصدرت محكمة جنح الدقي حكمها بالبراءة. لالستعالم من ديسمبر تم تأجيلها  لجلسة األول 

الكرامة بضمان بطاقته    -20 العليا إخالء سبيل صحفي بجريدة  الدولة  أمن  لنيابة  العام األول  المحامي  المستشار هشام بدوي  قرر 

إلضرار بمصلحة الوطن العليا ونشر  من شأنها ابار كاذبة  الصحفية وذلك بعد أن حققت معه النيابة واتهمته بنشر معلومات وأخ

مستندات مزورة منسوب صدورها لوزارة الداخلية وكانت النيابة قد أجرت تحقيقات مع الصحفي عماد فواز بجريدة الكرامة بعد  

  ن المرشحين علي عدد م  أن أبلغ جهاز أمن الدولة النيابة ضده لنشره تقريراً في ديسمبر الماضي ذكر فيه أن الداخلية تتجسس

لمنصب رئيس الجمهورية منهم الدكتور محمد البر ادعي وحمدين الصباحي وأيمن نور أنكر الصحفي االتهامات الموجهة إليه  

وأكد انه حصل علي تلك المعلومات من مستندات عن طريق االنترنت وأنه حاول االتصال بوزارة الداخلية للتأكد من صحة الخبر  

ضت الرد عليه كما قرر في التحقيقات انه كان يهدف من وراء النشر المصلحة العامة الوزارة رفالصحفي إن  من عدمه وقال  

وليس التشكيك في الداخلية وأن حمدين الصباحي رئيس التحرير هو الذي أجاز نشر الموضوع وقررت النيابة استدعاء رئيس 

 التحرير بالجريدة.

اكمة الصحفيين عبده م ربي رئيس تحرير جريدة البالغ الجديد ت إعادة محأولي جلسا  محكمة جنح مستأنف السيدة زينببدأت    -21

  3ألف جنيه من محكمة أول درجة في قضية اتهام    20والمحرر إيهاب العجمي والصادر ضدهما حكم بالحبس سنة وغرامة  

النجا وضبطهم داخل   أبو  الوزير وخالد  الشريف وحمدي  الفنان نور  للشوافنانين بالشذوذ هم  يراميس وبدأت  ذ بفندق سمشبكة 

الجلسة في ساعة مبكرة وطلب سيد أبو زيد محامي نقابة الصحفيين إثبات حضوره وأكد أمام المحكمة أن هناك وساطة ومساعي  

التأجيل إلتمام للفنانين وطلب  يتم نشر االعتذار والتصحيح والتعويض  إنه سوف  الثالثة والصحفيين وأكد  الفنانين  بين   للصلح 

مي الفنانين أي مساع للصلح أو أية عروض للتصالح من جانب الصحفيين، وأكد أن عبده م ربي أرتكب ما رفض محاالصلح بين

جرماً كبيراً وأنه لم يتوقف عن سب الفنانين علي القنوات الفضائية والتأكيد علي صحة الواقعة وقدم عدداً من السيد يهات وحوافظ  
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  ٨يل القضية لجلسة  جم فيها الفنانين بالشذوذ، وقررت المحكمة تأهرامج ويتبي علي البع عبده م رالمستندات التي تم تسجيلها م

 . مايو وحكمت المحكمة بحكمها النهائي بحبسهم  3إبريل ثم تأجيلها مرة أخري إلي  26وتم تأجيلها إلي فبراير لإلطالع 

ر أولي جلسات محاكمة اإلعالمي محمد شبانه رئيس مايو القادم لنظ  ٩حدد المستشار انتصار نسيم رئيس محكمة االستئناف يوم    -22

السب والقذف في حق سمير زاهر رئيس االتحاد المصري لكرة القدم  لرياضية األسبوعية التهامه بتحرير جريدة " شووت " ا

قرار النيابة   بمحكمة جنايات القاهرة، كان المستشار عبد المجيد محمود النائب العام قد وافق علي  14تعقد المحاكمة بالدائرة  

وقامت محكمة شمال   قذف في حق زاهربإحالة شبانه إلي المحاكمة بعدما أكدت تحقيقات النيابة االتهامات الموجهة بالسب وال

  .ديسمبر ببراءة اإلعالمي محمد شبانة 15القاهرة باصدار حكمها النهائي يوم 

يها محمد عادل ونزيه صالح الموظفين بجريدة المصري اليوم حجزت محكمة جنايات القاهرة قضية االبتزاز والتهديد المتهم ف  -23

يوليو الحالي حيث   30صور فاضحة لها مقابل إقامة عالقة غير شرعية للحكم بجلسة  تهمين بتهديد زميلتهما وسام كامل بنشر  الم

اكرة اإللكترونية " الفالشة " بدأت الواقعة ببالغ تلقاه مأمور قسم شرطة قصر النيل من وسام كامل تتهم فيه زميلها بسرقة الذ

مالبس الداخلية داخل غرفة نومها وأرسال لها هذه  الخاصة بها والتي تحتوي علي صور لها بمالبس تدريب لعبة السباحة وبال

الصور مستخدمين الحاسب االلي الخاص بالجريدة وهددوها بإفشاء هذه الصور أو إقامة عالقة غير شرعية معهما وقامت المحكمة 

 آالف وواحد جنيه علي سبيل التعويض المؤقت.  10دار حكم بالحبس عامين وإلزامهما بدفع مبلغ باص

تنازل المستشار القانوني لجريدة المصري اليوم عن البالغ المقدم من مجدي الجالد رئيس تحرير المصري   2010/ 3/11بتاريخ     -24

مات تسئ للمصري اليوم وتم اثبات الصلح أمام محمد الشبيني اليوم ضد جريدة الوفد الذي اتهمه فيه بالسب والقذف ونشر رسو 

 رئيس نيابة شمال الجيزة الكلية. 

عتبرت محكمة جنح الدقي أن ما نشرته جريدة صوت األمة يمثل سباً وقذفاً في حق أكرم سرور مخرج سينمائي وقضت المحكمة ا  -25

  20جنيه وغرامة    500و الخير بالحبس سنة مع الش ل وكفالة  بمعاقبة عبد الحليم قنديل رئيس تحرير الجريدة والمحرر أحمد أب

صادي وبحضور محمود ربيع وكيل النيابة بأمانة سر محمد صالح وقالت المحكمة في ألف جنيه وصدر الحكم برئاسة محمد ال

يس التحرير عن  حيثيات حكمها انها اطمأنت لما ورد باألوراق والذي يؤكد ارتكاب المحرر لجريمة السب والقذف وتقاعس رئ

 ئي وليس له أي أساس من الصحة.  االشراف عليه واعتبرت المحكمة أن ما تم نشره تشهيراً وتحقيراً للمخرج السينما

أمرت نيابة شمال الجيزة الكلية باخالء سبيل وائل االبراشي رئيس تحرير صحيفة صوت األمة بضمان محل إقامته وذلك في    -26

أحمد الم ربي وزير اإلسكان والذي اتهمه فيه بالسب والقذف عن طريق نشر صحيفة صوت  البالغ المقدم ضده من المهندس  

بيع جزر آمون حيث كان الوزير تقدم ببالغ اتهم فيه اإلبراشي بالسب والقذف   حملة صحفية ضد وزير اإلسكان في موضوعاألمة  

يع جزيرة آمون وان ثمن شرائها غير مناسب وأن عن طريق نشره أخباراً تضمنت اتهام الم ربي بارتكابه مجامالت في صفقة ب

  الرئيس مبارك امر باعادتها مرة أخري للدولة بسبب هذه المخالفات.

آالف جنيه التهامه بسب    10نح بوالق ابو العال بت ريم بالل فضل الكاتب الصحفي بجريدة المصري اليوم مبلغ  قضت محكمة ج  -27

حيث صدر الحكم برئاسة المستشار شريف كامل رئيس المحكمة وامانة سر محمد    وقذف الكاتب د. سيد القمني عن طريق النشر

احتوت علي عبارات سب وقذف في حقه   200٩د نشر مقالة في اغسطس الصاوي وأكد د. سيد القمني في دعواه بان المتهم تعم

خلي عن القرأن الكريم وأضاف بأنه  ووصفه بالهجاص وانه حاصل علي شهادة الدكتوراه بالتزوير واتهمه بازدراء االديان والت

في مقاله بانه عندما حصل سيد القمني علي دائزة الدولة التقديرية كان هذا بمثابة اهانة للجائزة وللحاصلين عليها من    ذكر أيضاً 

داً الراء القمني  قبل وهو األمر الذي دفعه الي التقدم ببالغ ضده اال ان بالل قال في تحقيقات النيابة العامة بان ما نشر يعد نق

 الفكرية والمذهبية.
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 صادرة بالبراءة  مأحكا 

المتهمين بالشذوذ  -1 الفنانين  إليه في قضية  المنسوبة  التهمة  التنفيذي للصحيفة من  التحرير  المحكمة أحمد فكري رئيس  برأت 

 الجنسي.

ال فار الصحفي باليوم السابع في  قضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار مصطفي أبو طالب ببراءة الزميل عالء عبد   -2

عاماً مشدداً عقب اتهامه بنشر مستندات ووثائق    15إعادة إجراءات محاكمته في الحكم ال يابي القاضي بسجنه    أولي جلسات 

رغم علمه  عن الشركة المصرية النتاج االمصال واللقاحات والخاصة باستيراد شحنة من مصل شلل االطفال فاسد  مزورة  

البتزويرها وإ الرأي  اثارة وتكدير  اتهامات  النطق بالحكم أن  عام بحسب نص  أبو طالب قبل  المستشار مصطفي  لنيابة وأكد 

اإلعالم هو وسيلة للمجتمع من أجل تقصي الحقائق فيجب للصحفي أن يتأكد من األخبار التي ترد إليه قبل نشرها حتي يكون 

   نفعاً للمجتمع وليس ضرراً وتكديراً له.

 

المستشار شريف كامل رئيس المحكمة وأمانة سر محمد الصاوي ببراءة كل من ق أبو العال برئاسة  جنح بوال  قضت محكمة -3

عزت النجار الكاتب الصحفي بجريدة االهرام المسائي وطارق حسن رئيس التحرير في دعوي السب والقذف المقامة ضدهما  

لنادي المصري حيث كان  كرة القدم ومدرب الناشئين با  من الكابتن مسعد مصطفي حسن نور الشهير بكابتن بورسعيد العب

الكابتن مسعد حسن أكد في دعواه بان الكاتب الصحفي تعمد االساءة له من خالل نشر مقال تحت عنوان عاطل بورسعيد  

واتهامه بأنه عاطل وكسول وكذاب وترك لنفسه الجلوس علي المقاهي وهو األمر الذي   وتضمن عبارات سب وقذف في حقه

   جنيه. 5001با بتعويض مؤقت قدره دفعه القامة دعواه ضدهما مطال

 المتداولة القضايا  ثانيا    

بأننا قمنا ضده بحملة   إن الفجر وراء ت ييره حيث اتهمناالقويضي يتهم الفجر بأنها وراء إقالته حيث قال    2010/ 11/1بتاريخ      -1

 نجح في جذب المشروعات واالستثمار في المشاريع السياحية والخدمية.   لكنه نسي أننا وقفنا معه وضده، معه في انه الرجل الذي

تقدم المخرج أسامة العاصي صاحب شركة ماجيك أرت لإلنتاج الفني بدعوي قضائية ضد أنس الفقي وزير    26/1/2010بتاريخ   -2

لسنة    4ن جنيه الدعوي تحمل رقم  مليو  20مة الشيخ رئيس إتحاد اإلذاعة والتليفزيون يطالبهما بتعويض مادي قدره  اإلعالم وأسا

صي لليوم السابع أن وزير اإلعالم والتليفزيون تسببا في إلحاق أضرار مادية  مارس حيث أكد العا  2٨وستعقد جلستها يوم    2010

ة ماليين جنيه وتعرض للحبس أياماً طويل  3هزة فنية مملوكة لشركته تقدر قيمتها بوأدبية كبيرة له وخسائر بالجملة وضياع أج

يته تقريباً  عامين  منذ  المصري  التليفزيون  رفعها ضده  قضية  ذمة  علي  السجن  للتليفزيون في  مملوكة  شرائط  بسرقة  فيها  مه 

 المصري ولكن المحكمة برأته تماماً من تلك التهمة.

ار انتصار نسيم  محامي محسن بهنسي رئيس جمعية المساعدة القانونية لحقوق اإلنسان ببالغ للمستشتقدم ال 31/1/2010بتاريخ  -3

بشأن تحقيقات خلية الزيتون متهماً إياها بالفبركة الصحفية، رئيس محكمة استئناف القاهرة ضد ما نشرته جريدة المصري اليوم  

 أدي إلثارة الرأي العام ضد المتهمين خاصة أن ما ورد في الموضوع  قال بهنسي لروزا ليوسف إن ما تم نشره يعد تالعباً خطيراً 

ريدة علي نص التحقيقات قبل س من الصحة وغير متواجد في األوراق الفتاً إلي أن هناك استحالة أن تحصل أي جليس له أسا

فور نشر الموضوع خاصة أنهم لم إطالع هيئة الدفاع عليه، وأضاف بهنسي أن أهالي المتهمين أصيبوا بنوع من االنهيار التام  

 .   3فبراير المقبل بمحكمة شمال القاهرة دائرة  14ستها األولي في  يتمكنوا من زيارتهم مؤكداً أن القضية تحددت جل

الشرقية جنحة مباشرة ضد سالمة أحمد سالمة   1٩/2/2010بتاريخ   -4 القمح  التعليمي مركز منيا  الساحل  أقام طبيب بمستشفي 

فة باختالق تصريحات  رئيس مجلس التحرير بجريدة الشروق وعبد العظيم حماد رئيس التحرير ومحرر بالجريدة يتهم الصحي

ه للصحيفة ولم تجر اتصاال به حسب الدعوي المقامة، ذكر الطبيب ويدعي أشرف  كاذبة منسوبة إليه في الوقت الذي لم يتحدث في
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بالتيفود في الشرقية   5نشرت خبراً بعنوان إصابة   200٩نوفمبر  6وبتاريخ  27٩سليمان في الجنحة أن الجريدة في عددها رقم  

ين يعد أمراً طبيعياً بسبب اختالط مياه الشرب صريح للطبيب مؤكداً أن ظهور حاالت اإلصابة بالتيفود بقرية الصنافوفي الخبر ت

عاماً وأضاف أنه لم يعلم عن خبر التصريح شيئاً ولم يدل بأي تصريحات للجريدة بهذا الشأن وأن    15بمياه الصرف منذ أكثر من  

يباً بالوحدة الصحية  نه أخصائي قلب وأوعية دموية بمستشفي الساحل التعليمي ولم يعمل طبموقع عمله ال صلة له بتلك الوحدة لكو

علي سبيل التعويض المدني المؤقت وتوقيع العقوبة   1001بقرية الصنافين مما دفعه إلي إقامة جنحته ضد الشروق والمطالبة ب  

 المنصوص عليها بمواد القانون.  

ين ضد رئيس مجلس  نيابات جنوب القاهرة بالغين جديدمحمد غراب المحامي العام األول لتلقي المستشار  2010/ 24/3بتاريخ  -5

إدارة جريدة المصري اليوم بصفته ومجدي الجالد رئيس التحرير والدكتور عمار علي حسن الكاتب بالجريدة حيث قدم البالغين 

العزيز   وعبد  الشعب  الوفد وعضو مجلس  تحرير جريدة  رئيس  نائب  والمستشار  محمد شردي  التحرير  رئيس  نائب  النحاس 

تهم شردي والنحاس المسئولين عن النشر في صحيفة المصري اليوم بالسب والقذف في مقال اإلعالمي لرئيس الحزب، حيث ا

يدعي وجود صفقة بين حزبي الوفد والوطني وطالباً بتعويض مدني قدره مليون جنيه لكل منهما حيث أكد النحاس وشردي في  

الكلية أن ما صدر من جريدة المصري اليوم وكاتب ن المقدمين أمام محمد عبد القادر الحلو رئيس نيابة جنوب القاهرة  البالغي

المقال يعتبر سباً وقذفاً وإنهما يقدسان مهنة الصحافة وحرية الرأي والتعبير وحق النقد واالختالف وأضافا أن ما صدر من جريدة  

التحقيقات صالح ة الرأي والوفد كحزب والوقيعة بين أحزاب االئتالف المعارضة وحضر  المصري اليوم يقصد اإلضرار بحري

 سليمان المستشار القانوني لصحيفة الوفد. 

تحرير جريدة   4/2010/ 12بتاريخ     -6 رئيس  الجالد  المرفوعة ضد مجدي  الدعوي  تأجيل  اإلسكندرية  جنايات  قررت محكمة 

إعالن رئيس لجريدة باإلسكندرية إلي شهر مايو القادم لإلطالع علي المستندات والمصري اليوم ومحرر تحت التمرين بمكتب ا

التحرير، كان عبد الكريم قاسم أمين تنظيم حزب التجمع باإلسكندرية قد أقام الدعوي القضائية ضد الجالد والمحرر لقيامهما 

   داخل حزب التجمع.بفبركة حوار معه واختالق وقائع كاذبة منسوبة للمدعي بهدف إثارة البلبلة 

أقام عبد الحميد مالك رئيس مجلس إدارة شركة ماليكورب المقيم بلندن دعوي قضائية ضد " اليوم السابع   4/2010/ 13بتاريخ     -7

" بسبب وقوفها بجانب الحكومة في قضيتها مع شركة ماليكورب التي تنظر أمام مركز التحكيم الدولي لتسوية منازعات االستثمار  

زعات االستثمار التابع للبنك الدولي ونشر تقارير صحفية تستند إلي وقائع ثابتة موثقة باألوراق نك الدولي لتسوية مناالتابع للب

والمستندات تكشف الحيل التي اتبعها مالك من أجل الحصول علي تعويض كبير، وكان عبد الحميد مالك رئيس شركة ماليكورب  

مليون دوالر بسبب إل اء التعاقد معه بشأن بناء    100لي  ا بتعويض مالي يزيد عرفع دعوي قضائية علي الحكومة يطالب فيه

مستنداً في دعواه إلي أن الحكومة أل ت التعاقد معه ألسباب أمنية دون الكشف عنها لكن   B.O.Tمطار بمنطقة رأس سدر بنظام  

ن جاءت بهما معلومات  ة في أسبوعين متتاليي" اليوم السابع " كشفت تلك األسباب في تقريرين صحفيين مطولين نشرا بالصحيف

حقيقية عن تاريخ مالك العراقي الجنسية بداية من الحكم القضائي الذي صدر بحقه اإلعدام شنقاً في واقعة تزوير عقد تمليك أحد 

دار شيك سنوات في واقعة إص   3ونهاية بصدور حكم قضائي داخل مصر بالحبس    1٩٩7المراكب بمدينة ب داد بالعراق في عام  

كد المستشار صدقي خلوصي رئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس هيئة الدفاع المصرية في قضية ماليكورب دعمه  بدون رصيد وأ

لى " اليوم السابع " في كل ما تم نشره وأوضح خلوصي أن هيئة الدفاع قدمت عشرات من حوافظ المستندات واألوراق القوية  

ه سياج، فيما قال د. جمال أبو ضيف الذي رفعت ماليكورب ضده  نع تكرار سيناريو وجيالتي تدعم موقف مصر في القضية وتم

دعوي قضائية أيضاً بسبب إمداده " اليوم السابع " بمستندات وأوراق عن شركة ماليكورب إنه سيظل علي موقفه في القضية من  

   كشف أالعيب عبد الحميد مالك حفاظاً علي سمعة مصر.

يد محمود النائب العام بإحالة اإلعالمي حمدي قنديل إلي محكمة الجنايات في البالغ مجمر المستشار عبد الا  2010/ 6/٩بتاريخ     -٨

المقدم ضده من أحمد أبو ال يط وزير الخارجية واتهامه بالسب والقذف في مقال منشور بجريدة الشروق وكشفت تحقيقات سامح 

ابة في البالغ المقدم من وزير الخارجية أحمد أبو  ثمان خفاجة رئيس النيحسين وكيل أول نيابة شمال الجيزة الكلية بإشراف ع
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قررت محكمة جنوب الجيزة تأجيل   ، حيثال يط ضد اإلعالمي حمدي قنديل واتهمه فيه بالسب والتشهير به واإلساءة لمصر

الخارجية عبر نشر مقال بجريدة   ال يط وزير  أبو  المتهم بسب وقذف أحمد  ديسمبر   1٨الشروق لجلسة  محاكمة حمدي قنديل 

ي المدنية التي حركها لحضور محامي عن الوزير وإعالن حمدي قنديل وإبراهيم المعلم رئيس مجلس إدارة دار الشروق بالدعو

يرافقه شقيقه عاصم قنديل المحامي وعدد من المحامين الذين طالبوا بتعديل قيد  وجلسة  الية ضدهما وحضر قنديل  وزير الخارج

  ٩6من قانون رقم    44و  21من قانون العقوبات والمادتين رقم    303و  203و  171م الموجه لقنديل ليشمل مواد  ووصف االتها

استدعاء وزير الخارجية لمناقشته وطالبوا اتحاد اإلذاعة والتليفزيون بتقديم  بشأن تنظيم الصحافة والنشر كما طالبوا ب  1٩٩6لسنة  

الوزير ابو ال يط من برنامج حالة حوار، قال قنديل أمام هيئة المحكمة إنه كان  التسجيالت المرئية والمسموعة حول تصريحات  

هير به فيما طلبت هيئة الدفاع التأجيل لتعديل الوصف  اح نافياً قيامه بسبه وقذفه والتشينتقد وزير الخارجية في مجال النقد المب

مليون جنيه من   20زير أبو ال يط تعويضاً مدنياً مؤقتاً  السابق وطالب دفاع قنديل باستدعاء الشهود من جانبهم طلب دفاع الو

نيه مصري تعويضاً آالف وواحد ج  10ا طلب دفاع قنديل  حمدي قنديل وإبراهيم المعلم رئيس مجلس إدارة جريدة الشروق فيم

الرئيسي الكثر من   مدنياً مؤقتاً وعقب الجلسة خرج قنديل بصحبة محاميه من قاعة المحكمة وظلوا ينتظرون أمام باب المحكمة

 ساعة لسماع قرار هيئة المحكمة. 

كاتب أنيس الدغيدي  تقدم محام ببالغ جديد ضد رئيس تحرير جريدة اليوم السابع وموقع اليوم السابع وال  ٨/10/2010بتاريخ     -٩

ع أقصي عقوبة علي خالد  التهامه بازدراء الدين اإلسالمي وطالب أمام المستشار محمود الحفناوي رئيس نيابة شمال الجيزة بتوقي

كراوية لشخص يدعي أنيس الدغيدي تسئ لإلسالم والمسلمين وبعد بالغات  صالح رئيس تحرير اليوم السابع الذي نشر إعالناً  

مباحث  صالح باالعتذار ونشر اعتذاره في الجريدة والموقع ويذكر أن أنيس الدغيدي هارب حتي اآلن وكلفت النيابة  للنيابة بادر

لم  الفيوم بالبحث  الجيزة و أنه  البالغات المقدمة ضده أكثر من مرة إال  أقواله في  النيابة لسماع  إليه  عنه وذلك بعد ان أرسلت 

  يستجب لالستدعاءات.

علمت المال أن مصلحة الضرائب ممثلة في قطاع مكافحة التهرب الضريبي بالمصلحة لم تقدر حتي اآلن قيمة الضرائب المقدرة   -10

إبراهيم عيس أزهري خالل رمضان  علي  قناة  أذاعته  الذي  الرائعتان  برنامج  أرباحه من  المقال عن  الدستور  تحرير  ي رئيس 

منذ عدة سنوات، كان وزير المالية قد أقام دعوي قضائية ضد عيسي بزعم تهربه من    يمالماضي بعد أن سبق ان أذاعته قناة در

ال مصدر مسئول بالقطاع إن تحريك الدعوي من جانب الوزير إلي  سداد الضريبة المستحقة عن دخله من برنامج الرائعتان وق

عيسي من البرنامج وهي المهمة التي تركها    خلنيابة التهرب الضريبي جاء دون قيام القطاع بتقدير الضريبة المستحقة علي د

ي أن التعديل اإلجرائي الذي لحق  القطاع علي غير العادة للنيابة لفحصها وتقدير قيمة الضريبة التي تهرب منها وألمح المصدر إل

المقال من  ر  تحريك الدعوي كان من أجل تسريع إقامتها وأشار إلي تشكيل لجنة من أجل فحص الملف الضريبي لرئيس التحري

إلي أن شبهة التهرب الضريبي جاءت نتيجة عدم قيام   الدعوي أشار المصدر  أجل تقدير الضريبة عليه وعن حيثيات تحريك 

أرباحه عن البرنامج ضمن أقراره الضريبي الذي قدمه هذا العام ومن جانبه أكد محمد عبد الخالق المتحدث الرسمي    عيسي بإثبات

يك دعوي التهرب البد أن يقوم علي أدلة وبراهين تدل علي قيام الممول بالتهرب من سداد مبالغ حربأسم مصلحة الضرائب أن ت

قيمة الضرائب المستحقة ثم تقوم نيابة التهرب بالتحقيق في الواقعة من أجل إثباتها    بعينها وال يمكن ان تقام الدعوي دون تحديد

مستحقة عليه، وأكد إبراهيم عيسي للمال انه تلقي استدعاء للمثول أمام  البعد أن تكون قد أخطرت الممول بضرورة سداد الضريبة  

لضرائب لم تخطره في أي وقت سابق بضرورة سداداه  نيابة التهرب الضريبي دون أن يعرف األسباب وأشار إلي أن مصلحة ا

نيابة مشيراً إلي إمكانية ثبوت الأي نوع من الضرائب وأوضح عيسي أنه ال يمكنه التكهن بأسباب االستدعاء دون المثول أمام  

  عدم صحة ما ورد باالنباء الصحفية التي نقلت أمر قيام وزير المالية بتحريك الدعوي ضده.

حكمة جنايات الجيزة الدعوي المقامة من مصطفي بكري رئيس تحرير جريدة األسبوع ضد حجزت م  12/10/2010بتاريخ    -11

  12/11/2010وفي نوفمبر المقبل  11يتهمه فيها بالسب والقذف للحكم بجلسة  ياسر بركات رئيس تحرير جريدة الموجز والتي 

ويذكر أن بكري يتهم بركات بسبه وقذفه في المقال المنشور تم صدور حكم بعدم اختصاص الدعوي واحالتها للمحكمة االقتصادية  

دين إبراهيم وقيامه بنشر إعالنات تدعو  الذي تحدث فيه عن عالقته بدولة قطر وسعد ال  200٨يناير    ٨بجريدة الموجز بتاريخ  
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واثنان من المحامين وعدد  للسفر لتل أبيب في جريدة األسبوع وحضر الجلسة سمير الباجوري المستشار القانوني لجريدة الموجز  

نشره يعتبر م دقيقة طالب فيها الدفاع بالبراءة لن ما ت 15من المحررين المتضامنيين مع زميلهم ياسر بركات واست رقت الجلسة  

نقداً مباحاً وقدموا مستندات تؤكد صحة ما نشروه كما دفعوا بعدم اختصاص المحكمة وصدر القرار برئاسة المستشار سامي بشر 

وقضت محكمة جنايات الجيزة بعدم اختصاصها نظر الدعوي    وية عادل أبو المال ورفيق مكاوي وسكرتارية رفاعي حسنوعض

 . مختصة وقررت احالتها الي المحكمة ال

تقدم استاذ جامعي بكلية اآلداب بجامعة عين شمس ببالغ لقسم شرطة الدقي ضد محرر بجريدة الشروق    3/11/2010بتاريخ    -12

رئيس التحرير يتهمهما بالسب والقذف ونشر معلومات خاطئة أساءت إليه وأكد الشاكي أمام علي داود رئيس  وعمرو خفاجي  

مقاالت تم نشرها بالجريدة وعلي الموقع اإللكتروني تضمنت أنه تقدم للحصول علي درجة  لمحرر ينشر  نيابة الدقي أنه فوجئ با

   األستاذية بالجامعة بأبحاث مسروقة. 

عبد الحميد محمود النائب العام البالغ الذي تقدم به إسالم صالح سالم بعد إجرائه عملية ت يير جنسي ر المستشار  أحال الدكتو  -13

وتحول إلي نور ضد جريدة المصري اليوم وفاطمة أبو شنب محررة بالجريدة إلي المستشار مجاهد علي مجاهد المحامي العام  

  20333ريدة بنشر معلومات خاطئة وكاذبة وذكر إسالم في بالغ رقم  د اتهام الجذ الالزم بعاألول لنيابات جنوب الجيزة التخا

يوليو الماضي أن من قام بإجرائه عملية ت يير الجنس  21بتاريخ  222٩عرائض النائب العام أن الجريدة نشرت في عددها رقم 

   تقدم بهذا البالغ. لقاهرة لذلكالوزارة با هو وزير الصحة علي خالف الحقيقة ألن من قام بالعملية هو وكيل أول

حجزت محكمة جنح النزهة الدعوي المقامة من حمدي قنديل ضد وزير الخارجية أحمد أبو ال يط الذي يتهمه فيها بسبه وقذفه   -14

جنوب الجيزة والتي  ديسمبر الحالي واستند قنديل في دعواه إلي نص الشكوي المقدمة من الوزير ضده إلي نيابة    21للحكم بجلسة  

تجرأ علي سب وقذف األمة اإلسالمية بأسرها واخراجها من شرفها بنسبها إلي رسول هللا صلي هللا عليه وسلم ذكر فيها أن قنديل  

بأنها كانت أمة محمد وأصبحت أمة مهند ما اعتبره قنديل سباً وقذفاً في حقه ويذكر أن قنديل لجأ لمقاضاة وزير الخارجية بعد أن  

 ف وأحيل للمحكمة. يتهمه بالسب والقذ الوزير بالغاً ضده قدم

تقدم المستشار وليد الشافعي ببالغ في محكمة االستئناف ضد الدكتورة مؤمنة كامل وعمرو خفاجي رئيس    2010/ 6/12بتاريخ    -15

ء سبيلهما بكفالة تحرير الشروق والمحرر بالجريدة هشام المياني وتم القبض علي الزميل عمرو خفاجي وهشام المياني وإخال

آلف جنيه لكل منهما بعد تحقيقات معهما في نيابة شمال الجيزة بتهمة اإلساءة إلي هيئة قضائية وأحد    20مالية ضخمة قدرها  

أعضائها وقد أمر النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود بإحالة عمرو خفاجي وهشام المياني والدكتورة مؤمنة كامل 

 ديسمبر لبدء محاكمتهم.  1٨وتم تحديد جلسة  15نايات الجيزة الدائرة نائية أمام محكمة جالشعب للمحاكمة الجعضو مجلس 

أكتوبر بالغاً ضد    6مؤمنة كامل الفائزة في االنتخابات األخيرة عن مقعد كوتة المرأة بدائرة  تقدمت د.  2010/ ٩/12بتاريخ    -16

يدة تتهمهما بعد الحصول علي إذن مسبق منها بالتسجيل  عمرو خفاجي رئيس تحرير جريدة الشروق وهشام المياني المحرر بالجر

د الحفناوي رئيس نيابة شمال الجيزة استدعاء د. مؤمنة كامل لها أو نشر الحديث الذي دار بينها وبين المحرر، حيث أمر محمو

م يحصل علي إذن منها أو تصريح  لسماع أقوالها في البالغ والذي ذكرت فيه أنها ال تعلم أن الحوار للنشر وأنه يقوم بتسجيله ألنه ل

بالغ المستشار وليد الشافعي ضدها وضد  بنشره حيث أمر المستشار محمد ذكري المحامي العام بضم البالغ للتحقيقات األولية في  

عمرو خفاجي وهشام المياني والذي اتهمهم فيه بسبه وقذفه ونشره حواراً علي لسان مؤمنة كامل ذكرت فيه عبارات اعتبرها 

 انة للقضاة.  اه

أكتوبر عن    6الكوتة بمحافظة  استمعت نيابة شمال الجيزة الكلية إلي أقوال الدكتورة مؤمنة كامل الفائزة بمقعد    10/12/2010وبتاريخ  

الحزب الوطني في بالغها ضد عمرو خفاجي رئيس تحرير الشروق وهشام المياني صحفي بالجريدة والتي اتهمتهما فيه بتسجيل حوار 

ابة أن  ن إذنها ونشره دون علمها علي خلفية انتخابات مجلس الشعب الحالية وأكدت في أقوالها أمام محمود الحفناوي رئيس النيمعها دو

رئيس التحرير والصحفي قاما بتسجيل الحوار دون علمها ونشره بما تضمن سباً وقذفاً للهيئات القضائية مما تسبب لها في أزمة وتمت  
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ه وأضافت أنها لم تقصد اإلساءة ألي هيئة قضائية أو شخص بعينه وأنها لم تكن تعرف القاضي وليد الشافعي كي  إحالتها للجنايات بسبب

لها  تتعدي عل كبيراً  تمتلك معمالً  التي  الطبية  التحاليل  البداية عمل حوار معها حول  الصحفي منها في  بالسب والقذف وإنما طلب  يه 

س الشعب فقام بتسجيل الحوار ونشره دون علمها وهو ما يعتبر جناية يحاسب عليها القانون وتطرق الحوار بينهما إلي انتخابات مجل

محامي العام األول لنيابات شمال الجيزة باستدعاء كل من عمرو خفاجي رئيس التحرير وهشام المياني  وآمر المستشار محمد زكري ال

التهامات الموجهة إليهما، جدير بالذكر أنه تم إحالة كل من  الهما في السماع أقو 2010/ 12/ 13الموافق  الصحفي إلي جلسة غداً االثنين

جنايات بتهمة سب وقذف المستشار وليد الشافعي المشرف علي لجان االنتخابات بدائرة الدكتورة مؤمنة كامل والصحفيين إلي محكمة ال

 البدرشين في الحوار الذي نشرته جريدة الشروق الخاصة. 

ر محمود الحفناوي رئيس نيابة شمال الجيزة الكلية بإشراف المستشار محمد زكري المحامي العام األول مأ  12/12/2010وبتاريخ  

لجيزة باستدعاء كل من عمرو خفاجي رئيس تحرير جريدة الشروق وهشام محمد عبد اللطيف المياني الصحفي بالجريدة لنيابات شمال ا

ن الدكتورة مؤمنة كامل صاحبة معامل المختبر عضو مجلس الشعب عن كوتة المرأة لسماع أقوالهما في جلسة ال د في البالغ المقدم م

يل ونشر حديث لها دون علمها أو اذن منها بالجريدة وتضمن عبارات سب وقذف في حق أكتوبر ضدهما واتهمتهما فيه بتسج  6بى  

ن الصحفي قام بإجراء حوار معها عن االنتخابات وعن  المستشار وليد الشافعي حيث استمعت النيابة إلي أقوال مؤمنة كامل التي أكدت أ 

نتخابات بدائرة البدرشين وأضافت أنها لم تعلم بأن الصحفي يسجل لها  الواقعة التي حدثت للمستشار وليد الشافعي أثناء اشرافه علي اال

وتم تأجيل الحكم إلي    فها من سراي النيابةالحديث ولم يستأذن منها قبل تسجيله ونشره وبذلك يصبح مخالفاً للقانون وأمرت النيابة بصر
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كامل نائبة الوطني بمحافظة  اولي جلسات محاكمة الدكتورة مؤمنة    2010/ 1٨/12الموافق  وتبدأ محكمة جنايات جنوب الجيزة السبت  

مة سب وقذف القاضي وليد أكتوبر والزميلين عمرو خفاجي رئيس تحرير الشروق وهشام محمد عبد اللطيف الصحفي بالجريدة بته   6

تقدم ببالغ للنائب العام المستشار عبد المجيد   لمستشار محمد فهيم درويش كان المستشار وليد الشافعيالشافعي وتعقد الجلسة برئاسة ا

مجاهد  محمود يتهم مؤمنة وخفاجة وعبد اللطيف بسبه واهانته خالل حوار نشر بالشروق تم احالة البالغ إلي المستشار مجاهد علي  

حوادث   التحقيقات أحمد الركيب رئيس نيابة الجيزة الكلية وهشام حاتم مدير نيابةالمحامي العام األول لنيابات جنوب الجيزة وباشر  

  جنوب الجيزة.

قررت محكمة جنح بوالق ابو العال تأجيل نظر دعوي السب والقذف المقامة من شمس الدين أنور عضو مجلس الشعب ضد كل    -17

فيها بالتشهير به عن طريق نشر موضوعات صحفية    بكري عضو مجلس الشعب وأحدي الجرائد القومية والتي يتهممن مصطفي  

نوفمبر وصدر القرار برئاسة المستشار شريف كامل رئيس المحكمة وامانة سر محمد الصاوي    27عن قضية نواب العالج لجلسة  

  .وياسر مدني

القانونية للنطق وم لتخطيه السن  ل عهدي فضلي رئيس مجلس ادارة اخبار اليقررت محكمة القضاء االداري حجز دعوي عز  -1٨

يناير المقبل وصدر القرار برئاسة المستشار كمال اللمعي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عبد المجيد   4بالحكم  

زهار مدير تحرير مجلة اخر ساعة ومها المقنن وعمر ضاحي وعبد السالم النجار وسكرتارية سامي عبد هللا حيث كان امين ال

ساعد مدير تحرير االخبار لشئون الدراسات الصحفية ونهاد عرفة رئيس قسم الدراسات الصحفية وممدوح عبد الرحيم فودة م

قدم أحمد عبد الحفيظ   200٩نوفمبر    5كمال مدير قسم الكمبيوتر طالبوا بانهاء خدمة عهدي فضلي لبلوغه الخامسة والستين في  

باالهرام ومصطفي    تي صدرت في الحاالت المماثلة ومنها مرسي عطا هللا محامي المدعين االسانيد القانونية واالحكام السابقة ال

 بخيت بوكالة الشرق االوسط.

قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد فهيم درويش وعضوية المستشاريين أبراهيم عبد الخالق واحمد الدهشان    -1٩

ل ثاني جلسات نظر دعوي السب والقذف المقامة ضد وائل االبراشي رئيس تحرير جريدة صوت األمة ومحرر بالجريدة تأجي

المدني    ديسمبر  20الي   البساتين وعاونيه  لحضور المدعين بالحق  الموجه اليهما بسب وقذف رئيس مباحث  وذلك في االتهام 

د خطاب للمرة الثانية عن الحضور وطلبت المحكمة حضور المدعي  وشهدت الجلسة ت يب وائل االبراشي والصحفي محمد سع
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البالغ اخرين محرري  البساتين ورائدين  التي    عالء بشندي رئيس مباحث  االتهامات  الي رئيس تحرير  لسؤالهم حول  وجهت 

 صوت األمة وصحفي بالجريدة.

                                                                                      القضايا المتداولة    

 المدعى  القضية  م
المدعى عليه  

 ( الصحفي)
 موضوع الدعوى  جهة العمل 

 مالحظات  الجلسة 

1.  
بتاريخ 

11/1/2010 
 جريدة الفجر جريدة الفجر القويضي

يتهم بأنها وراء إقالته حيث 

قال إن الفجر وراء ت ييره  

حيث اتهمنا  بأننا قمنا ضده 

ي أننا وقفنا بحملة لكنه نس

معه وضده، معه في انه  

الرجل الذي نجح في جذب  

المشروعات واالستثمار في 

ياحية  المشاريع الس

 والخدمية. 

 متداولة

 

2.  

بتاريخ 

26/1/201

أقيمت  0

دعوي  

قضائية رقم  

لسنة   4

2010 . 

 

المخرج 

أسامة  

العاصي  

صاحب 

شركة 

ماجيك  

أرت 

لإلنتاج  

 الفني

أنس الفقي 

وزير اإلعالم 

الشيخ  وأسامة 

رئيس إتحاد 

اإلذاعة  

 يفزيون والتل

وزارة األعالم  

  واإلذاعة

 والتليفزيون 

حيث يطالبهما بتعويض 

مليون جنيه   20مادي قدره 

عاصي لليوم  حيث أكد ال

السابع أن وزير اإلعالم  

والتليفزيون تسببا في إلحاق  

أضرار مادية وأدبية كبيرة 

له وخسائر بالجملة وضياع  

ركته أجهزة فنية مملوكة لش

ماليين   3تقدر قيمتها ب

جنيه وتعرض للحبس أياماً  

طويلة في السجن علي ذمة  

قضية رفعها ضده  

التليفزيون المصري منذ  

تهمه فيها عامين تقريباً ي 

بسرقة شرائط مملوكة 

للتليفزيون المصري ولكن  

المحكمة برأته تماماً من 

 تلك التهمة.

وستعقد  

جلستها يوم  

مارس   2٨

 المقبل

 

3.  

 بتاريخ

31/1/201

قدم بالغ  0

للمستشار 

انتصار 

المحامي 

محسن 

بهنسي  

رئيس  

جمعية  

جريدة المصري  

 اليوم

جريدة 

المصري  

 اليوم

وذلك بشأن تحقيقات خلية 

الزيتون متهماً إياها  

بالفبركة الصحفية، قال  

ما  بهنسي لروزا ليوسف إن 

تم نشره يعد تالعباً خطيراً 

تحددت 

جلستها 

األولي في  

14  

فبراير 
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نسيم رئيس  

محكمة 

استئناف  

 القاهرة

المساعدة  

القانونية 

لحقوق 

 اإلنسان

أدي إلثارة الرأي العام ضد  

المتهمين خاصة أن ما ورد  

ضوع ليس له  في المو

أساس من الصحة وغير  

متواجد في األوراق الفتاً 

إلي أن هناك استحالة أن  

تحصل أي جريدة علي  

نص التحقيقات قبل إطالع  

هيئة الدفاع عليه، وأضاف  

بهنسي أن أهالي المتهمين 

يبوا بنوع من االنهيار  أص

التام فور نشر الموضوع  

خاصة أنهم لم يتمكنوا من 

 زيارتهم. 

المقبل 

بمحكمة 

شمال 

القاهرة 

 .  3دائرة 

 

4.  

بتاريخ 

1٩/2/201

جنحة   0

 مباشرة 

 

طبيب  

بمستشفي 

الساحل  

التعليمي 

مركز منيا 

القمح  

 الشرقية 

سالمة أحمد  

سالمة رئيس 

مجلس التحرير 

شروق بجريدة ال

وعبد العظيم 

حماد رئيس  

التحرير 

ومحرر 

 بالجريدة

جريدة 

 الشروق

حيث  يتهم الصحيفة  

باختالق تصريحات كاذبة 

منسوبة إليه في الوقت الذي  

لم يتحدث فيه للصحيفة ولم  

تجر اتصاال به حسب 

الدعوي المقامة، ذكر  

الطبيب ويدعي أشرف  

سليمان في الجنحة أن  

يدة في عددها رقم  الجر

نوفمبر   6وبتاريخ  27٩

نشرت خبراً بعنوان  200٩

بالتيفود في  5إصابة 

قية وفي الخبر تصريح  الشر

للطبيب مؤكداً أن ظهور  

حاالت اإلصابة بالتيفود  

بقرية الصنافين يعد أمراً  

طبيعياً بسبب اختالط مياه 

الشرب بمياه الصرف منذ 

عاماً وأضاف   15أكثر من 

عن خبر    أنه لم يعلم

التصريح شيئاً ولم يدل بأي  

تصريحات للجريدة بهذا 

الشأن وأن موقع عمله ال  

بتلك الوحدة لكونه  صلة له 

أخصائي قلب وأوعية  

دموية بمستشفي الساحل  

 متداولة
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التعليمي ولم يعمل طبيباً  

بالوحدة الصحية بقرية  

الصنافين مما دفعه إلي  

إقامة جنحته ضد الشروق  

علي    1001بىوالمطالبة 

مدني ل التعويض السبي

المؤقت وتوقيع العقوبة  

المنصوص عليها بمواد 

 القانون.

5.  

بتاريخ 

24/3/201

0 

نيابات  

جنوب  

 القاهرة

محمد 

شردي  

نائب  

رئيس  

تحرير 

جريدة 

الوفد  

وعضو  

مجلس 

الشعب 

وعبد 

العزيز 

النحاس 

نائب  

رئيس  

التحرير 

والمستش 

ار  

اإلعالمي 

لرئيس 

 الحزب

رئيس مجلس  

يدة  إدارة جر

المصري اليوم 

صفته ومجدي ب

الجالد رئيس 

التحرير 

والدكتور عمار 

علي حسن  

 الجريدة الكاتب ب

جريدة 

المصري  

 اليوم

تلقي المستشار محمد 

غراب المحامي العام األول  

لنيابات جنوب القاهرة 

حيث اتهم بالغين جديدين 

شردي والنحاس المسئولين  

عن النشر في صحيفة  

المصري اليوم بالسب 

لقذف في مقال يدعي  وا

وجود صفقة بين حزبي 

الوفد والوطني وطالباً  

ون قدره مليبتعويض مدني 

جنيه لكل منهما حيث أكد 

النحاس وشردي في  

البالغين المقدمين أمام  

محمد عبد القادر الحلو  

رئيس نيابة جنوب القاهرة 

الكلية أن ما صدر من  

جريدة المصري اليوم 

وكاتب المقال يعتبر سباً  

فاً وإنهما يقدسان مهنة وقذ

الصحافة وحرية الرأي  

والتعبير وحق النقد  

أن ما  واالختالف وأضافا 

صدر من جريدة المصري  

اليوم يقصد اإلضرار  

بحرية الرأي والوفد كحزب  

والوقيعة بين أحزاب  

االئتالف المعارضة 

وحضر التحقيقات صالح 

سليمان المستشار القانوني 

 لصحيفة الوفد. 

 متداولة
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6.  
اريخ تب

12/4/2010 

عبد 

الكريم 

قاسم أمين  

تنظيم  

حزب 

التجمع 

باإلسكندر

 ية

الجالد  مجدي 

رئيس تحرير  

جريدة المصري  

اليوم ومحرر 

تحت التمرين 

بمكتب الجريدة 

 باإلسكندرية

جريدة 

المصري  

 اليوم

حيث أقام عبد الكريم قاسم  

أمين تنظيم حزب التجمع  

باإلسكندرية الدعوي  

القضائية ضد الجالد  

والمحرر لقيامهما بفبركة  

حوار معه واختالق وقائع 

كاذبة منسوبة للمدعي  

إثارة البلبلة داخل   بهدف

 حزب التجمع.

 

قررت 

محكمة 

جنايات  

اإلسكندرية 

تأجيل 

الدعوي  

المرفوعة  

إلي شهر  

مايو القادم 

لإلطالع 

علي  

 المستندات 

 

7.  
بتاريخ 

13/4/2010 

عبد 

الحميد 

مالك 

رئيس  

مجلس 

إدارة  

شركة 

ليكورب  ما

المقيم 

 بلندن

 اليوم السابع 
جريدة اليوم 

 السابع

حيث أقام عبد الحميد مالك 

دعوي قضائية ضد جريدة  

اليوم السابع بسبب وقوفها 

بجانب الحكومة في قضيتها 

مع شركة ماليكورب التي 

تنظر أمام مركز التحكيم  

الدولي لتسوية منازعات 

االستثمار التابع للبنك  

ات الدولي لتسوية منازع

االستثمار التابع للبنك  

الدولي ونشر تقارير 

ستند إلي وقائع صحفية ت

ثابتة موثقة باألوراق  

والمستندات تكشف الحيل 

التي اتبعها مالك من أجل  

الحصول علي تعويض 

كبير، وكان عبد الحميد 

مالك رئيس شركة 

ماليكورب رفع دعوي 

قضائية علي الحكومة  

يطالب فيها بتعويض مالي 

مليون   100 يزيد علي

دوالر بسبب إل اء التعاقد 

ار  معه بشأن بناء مط

بمنطقة رأس سدر بنظام  

B.O.T   مستنداً في دعواه

إلي أن الحكومة أل ت 

التعاقد معه ألسباب أمنية  

 متداولة
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دون الكشف عنها لكن " 

اليوم السابع " كشفت تلك 

األسباب في تقريرين  

صحفيين مطولين نشرا 

بالصحيفة في أسبوعين  

جاءت بهما متتاليين 

معلومات حقيقية عن تاريخ  

مالك العراقي الجنسية بداية  

ي  من الحكم القضائي الذ 

صدر بحقه اإلعدام شنقاً في  

واقعة تزوير عقد تمليك 

أحد المراكب بمدينة ب داد 

  1٩٩7بالعراق في عام  

ونهاية بصدور حكم قضائي 

  3داخل مصر بالحبس 

سنوات في واقعة إصدار  

  شيك بدون رصيد وأكد

المستشار صدقي خلوصي  

رئيس هيئة قضايا الدولة  

ورئيس هيئة الدفاع  

المصرية في قضية  

يكورب دعمه لى " اليوم  مال

السابع " في كل ما تم نشره 

وأوضح خلوصي أن هيئة 

الدفاع قدمت عشرات من  

حوافظ المستندات 

واألوراق القوية التي تدعم  

موقف مصر في القضية  

وتمنع تكرار سيناريو وجيه 

سياج، فيما قال د. جمال  

أبو ضيف الذي رفعت 

ماليكورب ضده دعوي 

ده  قضائية أيضاً بسبب إمدا

" اليوم السابع " بمستندات 

وأوراق عن شركة  

ماليكورب إنه سيظل علي 

موقفه في القضية من كشف  

أالعيب عبد الحميد مالك  

 حفاظاً علي سمعة مصر. 
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8.  
بتاريخ 

6/٩ /2010 

أحمد أبو 

 ال يط

وزير 

 الخارجية 

اإلعالمي 

 حمدي قنديل

جريدة 

 الشروق

امر المستشار عبد المجيد  

محمود النائب العام بإحالة 

اإلعالمي حمدي قنديل إلي  

محكمة الجنايات في البالغ 

المقدم ضده من أحمد أبو  

ال يط وزير الخارجية  

واتهامه بالسب والقذف في  

مقال منشور بجريدة 

الشروق وكشفت تحقيقات  

ح حسين وكيل أول  سام

نيابة شمال الجيزة الكلية  

عثمان خفاجة  بإشراف 

رئيس النيابة في البالغ 

المقدم من وزير الخارجية  

أحمد أبو ال يط ضد  

اإلعالمي حمدي قنديل  

واتهمه فيه بالسب والتشهير  

وتم  به واإلساءة لمصر

ديسمبر  1٨تأجيلها لجلسة 

لحضور محامي عن  

الوزير وإعالن حمدي  

وإبراهيم المعلم  قنديل 

 . بالدعوي المدنية

 

تأجيلها  

  1٨لجلسة  

 ديسمبر 

 

9.  
بتاريخ 

٨/10/2010 
 محام

رئيس تحرير  

جريدة اليوم 

السابع وموقع 

اليوم السابع  

والكاتب أنيس  

 الدغيدي 

 اليوم السابع 

التهامه بازدراء الدين  

اإلسالمي وطالب أمام 

المستشار محمود الحفناوي 

رئيس نيابة شمال الجيزة 

توقيع أقصي عقوبة علي  ب

خالد صالح رئيس تحرير 

اليوم السابع الذي نشر  

إعالناً كراوية لشخص  

يدعي أنيس الدغيدي تسئ  

لإلسالم والمسلمين وبعد 

بالغات للنيابة بادر صالح 

باالعتذار ونشر اعتذاره في  

الجريدة والموقع ويذكر أن  

أنيس الدغيدي هارب حتي  

اآلن وكلفت النيابة مباحث  

زة والفيوم بالبحث عنه الجي

 متداولة
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يه  وذلك بعد ان أرسلت إل

النيابة لسماع أقواله في  

البالغات المقدمة ضده أكثر 

من مرة إال أنه لم يستجب 

 لالستدعاءات.

 دعوي قضائية  .10
وزير 

 المالية 
  عيسيابراهيم 

بزعم تهربه من سداد  

الضريبة المستحقة عن  

دخله من برنامج الرائعتان 

مسئول  وقال مصدر 

بالقطاع إن تحريك الدعوي  

من جانب الوزير إلي نيابة  

دون  التهرب الضريبي جاء 

قيام القطاع بتقدير الضريبة 

المستحقة علي دخل عيسي  

من البرنامج وهي المهمة  

التي تركها القطاع علي  

للنيابة لفحصها   غير العادة

وتقدير قيمة الضريبة التي  

تهرب منها وألمح المصدر  

عديل اإلجرائي  إلي أن الت

الذي لحق تحريك الدعوي  

كان من أجل تسريع إقامتها 

يل لجنة من  وأشار إلي تشك

أجل فحص الملف  

الضريبي لرئيس التحرير  

المقال من أجل تقدير 

الضريبة عليه وعن حيثيات  

  تحريك الدعوي أشار

المصدر إلي أن شبهة  

التهرب الضريبي جاءت 

نتيجة عدم قيام عيسي  

عن البرنامج  بإثبات أرباحه 

ضمن أقراره الضريبي 

 الذي قدمه هذا العام 

 متداولة

 

11.  
محكمة 

جنايات  

 الجيزة

مصطفي 

بكري 

رئيس  

تحرير 

ياسر بركات  

رئيس تحرير  

 جريدة الموجز

جريدة 

 الموجز

بكري يتهم  ويذكر أن 

بركات بسبه وقذفه في  

المقال المنشور بجريدة 

يناير  ٨الموجز بتاريخ 

ذي تحدث فيه عن  ال  200٨

عالقته بدولة قطر وسعد  

للحكم  

  11بجلسة 

نوفمبر  

 المقبل

وصدور  

  12في  حكم
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جريدة 

 األسبوع 

الدين إبراهيم وقيامه بنشر  

لتل   إعالنات تدعو للسفر

أبيب في جريدة األسبوع  

وحضر الجلسة سمير 

الباجوري المستشار  

القانوني لجريدة الموجز 

المحامين وعدد   واثنان من

من المحررين المتضامنيين 

مع زميلهم ياسر بركات  

  15واست رقت الجلسة 

يقة طالب فيها الدفاع  دق

بالبراءة لن ما تم نشره 

يعتبر نقداً مباحاً وقدموا  

د صحة ما مستندات تؤك

نشروه كما دفعوا بعدم 

اختصاص المحكمة وصدر  

القرار برئاسة المستشار 

سامي بشر وعضوية عادل  

أبو المال ورفيق مكاوي 

 وسكرتارية رفاعي حسن. 

/11 /2010   

بعدم 

اختصاص  

الدعوي  

واحالتها 

للمحكمة 

 االقتصادية

12.  
قسم شرطة  

 الدقي ضد 

 

استاذ 

جامعي 

بكلية 

اآلداب 

بجامعة 

عين  

 شمس 

محرر بجريدة 

الشروق 

وعمرو خفاجي 

 التحرير رئيس 

 الشروق

يتهمهما بالسب والقذف 

ونشر معلومات خاطئة 

أساءت إليه وأكد الشاكي  

يس نيابة أمام علي داود رئ

الدقي أنه فوجئ بالمحرر  

ينشر مقاالت تم نشرها  

بالجريدة وعلي الموقع  

تروني تضمنت أنه اإللك

تقدم للحصول علي درجة  

األستاذية بالجامعة بأبحاث  

 مسروقة.

 متداولة

 

13.  

نيابات  

جنوب  

 الجيزة

 

إسالم  

صالح 

 سالم

جريدة المصري  

اليوم وفاطمة  

أبو شنب  

محررة 

 بالجريدة

المصري  

 ومالي

أحال الدكتور المستشار 

عبد الحميد محمود النائب 

العام البالغ الذي تقدم به  

بعد إجرائه عملية ت يير 

جنسي وتحول إلي نور ضد  

إلي المستشار مجاهد علي  

المحامي العام األول  مجاهد 

لنيابات جنوب الجيزة 

التخاذ الالزم بعد اتهام 

 متداولة
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الجريدة بنشر معلومات  

م  خاطئة وكاذبة وذكر إسال

  20333في بالغ رقم 

عرائض النائب العام أن  

الجريدة نشرت في عددها  

  21بتاريخ  222٩رقم 

يوليو الماضي أن من قام  

إجرائه عملية ت يير الجنس ب

  هو وزير الصحة علي 

خالف الحقيقة ألن من قام  

بالعملية هو وكيل أول 

الوزارة بالقاهرة لذلك تقدم  

 بهذا البالغ.

14.  
محكمة جنح 

 النزهة 

حمدي 

 قنديل

وزير الخارجية  

 أحمد أبو ال يط
 

  و حجزت الدعوي المقامة

الذي يتهمه فيها بسبه وقذفه  

ديسمبر  21للحكم بجلسة  

الحالي واستند قنديل في  

دعواه إلي نص الشكوي  

المقدمة من الوزير ضده  

إلي نيابة جنوب الجيزة 

والتي ذكر فيها أن قنديل  

تجرأ علي سب وقذف األمة  

سالمية بأسرها اإل

واخراجها من شرفها  

بنسبها إلي رسول هللا صلي  

لم بأنها كانت هللا عليه وس

أمة محمد وأصبحت أمة  

مهند ما اعتبره قنديل سباً  

وقذفاً في حقه ويذكر أن  

قنديل لجأ لمقاضاة وزير  

الخارجية بعد أن قدم  

الوزير بالغاً ضده يتهمه 

بالسب والقذف وأحيل  

 للمحكمة.

  21لسة ج

يسمبر  د

 حالي ال

 

15.  

بتاريخ 

6/12/201

محكمة ب 0

 االستئناف 

 

المستشار 

وليد 

 الشافعي 

ضد الدكتورة 

مؤمنة كامل 

وعمرو خفاجي 

رئيس تحرير  

الشروق 

والمحرر 

 الشروق

وتم القبض علي الزميل  

عمرو خفاجي وهشام 

المياني وإخالء سبيلهما 

بكفالة مالية ضخمة قدرها  

نيه لكل منهما آلف ج 20

بعد تحقيقات معهما في  

 متداولة
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بالجريدة هشام 

 المياني

نيابة شمال الجيزة بتهمة 

ة إلي هيئة قضائية  اإلساء

وأحد أعضائها وقد أمر  

النائب العام المستشار 

الدكتور عبد المجيد محمود 

بإحالة عمرو خفاجي  

وهشام المياني والدكتورة 

مؤمنة كامل عضو مجلس  

الشعب للمحاكمة الجنائية 

لجيزة  أمام محكمة جنايات ا

وتم تحديد جلسة   15الدائرة 

 ديسمبر لبدء محاكمتهم. 1٨

16.  
بتاريخ 

٩/12/201

0 

د.مؤمنة 

 كامل

عمرو خفاجي 

رئيس تحرير  

جريدة الشروق 

وهشام المياني 

المحرر  

 بالجريدة

جريدة 

 الشروق

الحصول علي   متتهمهما بعد

إذن مسبق منها بالتسجيل 

لها أو نشر الحديث الذي  

وبين المحرر،  دار بينها 

حيث أمر محمود الحفناوي  

رئيس نيابة شمال الجيزة 

. مؤمنة كامل استدعاء د

لسماع أقوالها في البالغ 

والذي ذكرت فيه أنها ال 

تعلم أن الحوار للنشر وأنه  

يقوم بتسجيله ألنه لم  

منها أو يحصل علي إذن 

تصريح بنشره حيث أمر  

المستشار محمد ذكري 

الغ المحامي العام بضم الب

للتحقيقات األولية في بالغ  

المستشار وليد الشافعي  

اجي  ضدها وضد عمرو خف

وهشام المياني والذي  

اتهمهم فيه بسبه وقذفه  

ونشره حواراً علي لسان  

مؤمنة كامل ذكرت فيه 

عبارات اعتبرها اهانة  

 للقضاة. 

 اولةمتد

 

17.  
محكمة جنح 

بوالق ابو  

 العال

شمس 

الدين أنور  

عضو  

ري ي بكمصطف

عضو مجلس  

وأحدي  

الجرائد  

 القومية

قررت تأجيل نظر دعوي  

السب والقذف المقامة من  

ضد كل من والتي يتهم فيها  

بالتشهير به عن طريق نشر 

تأجيل 

العالج 
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مجلس 

 الشعب

الشعب وأحدي  

 الجرائد القومية

موضوعات صحفية عن  

العالج لجلسة  قضية نواب 

نوفمبر وصدر القرار   27

برئاسة المستشار شريف 

مة وامانة  كامل رئيس المحك

سر محمد الصاوي وياسر  

 مدني

  27لجلسة  

 نوفمبر 

18.  
محكمة 

القضاء  

 اإلداري 

امين 

الزهار  

مدير 

تحرير 

مجلة اخر  

ساعة  

ومها عبد 

الرحيم  

فودة 

مساعد 

مدير 

تحرير 

االخبار 

لشئون 

الدراسات  

الصحفية  

ونهاد  

عرفة  

رئيس قسم 

الدراسات  

الصحفية  

وممدوح  

كمال 

مدير قسم 

 مبيوتر الك

عهدي فضلي  

رئيس مجلس  

ادارة اخبار  

 اليوم

 اخبار اليوم

حجز دعوي عزل عهدي  

فضلي رئيس مجلس ادارة  

اخبار اليوم لتخطيه السن  

القانونية وصدر القرار  

برئاسة المستشار كمال 

اللمعي نائب رئيس مجلس 

الدولة وعضوية  

المستشارين عبد المجيد  

المقنن وعمر ضاحي وعبد  

وسكرتارية   السالم النجار

سامي عبد هللا حيث كان 

امين الزهار مدير تحرير  

جلة اخر ساعة ومها عبد  م

الرحيم فودة مساعد مدير  

تحرير االخبار لشئون 

الدراسات الصحفية ونهاد  

عرفة رئيس قسم الدراسات  

الصحفية وممدوح كمال 

مدير قسم الكمبيوتر طالبوا  

بانهاء خدمة عهدي فضلي  

ين في  لبلوغه الخامسة والست

قدم أحمد   200٩نوفمبر  5

عبد الحفيظ محامي 

سانيد القانونية المدعين اال

واالحكام السابقة التي  

صدرت في الحاالت 

المماثلة ومنها مرسي عطا 

هللا باالهرام ومصطفي 

بخيت بوكالة الشرق  

 االوسط.

النطق 

  4بالحكم 

 يناير المقبل 

 

19.  
محكمة 

جنايات  

الجيزة 

رئيس  

مباحث  

وائل االبراشي 

رئيس تحرير  

جريدة صوت 

 صوت األمة
قررت محكمة جنايات  

الجيزة برئاسة المستشار 

محمد فهيم درويش  

تأجيل الي  

ديسمبر  20

لحضور  
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برئاسة 

المستشار 

يم د فهمحم

رويش د

وعضوية  

المستشاريي

أبراهيم  ن 

عبد الخالق  

واحمد 

 الدهشان 

البساتين 

 ومعاونيه 

األمة ومحرر 

 بالجريدة

وعضوية المستشاريين 

أبراهيم عبد الخالق  

الدهشان تأجيل  واحمد

ثاني جلسات نظر دعوي 

السب والقذف المقامة 

ضد وائل االبراشي  

رئيس تحرير جريدة  

محرر صوت األمة و

ديسمبر  20بالجريدة الي 

لحضور المدعين بالحق  

ذلك في االتهام المدني و

الموجه اليهما بسب 

وقذف رئيس مباحث  

البساتين وعاونيه وشهدت  

الجلسة ت يب وائل  

لصحفي  االبراشي وا

محمد سعد خطاب للمرة 

الثانية عن الحضور  

وطلبت المحكمة حضور 

المدعي عالء بشندي 

  رئيس مباحث البساتين

ورائدين اخرين محرري  

البالغ لسؤالهم حول  

جهت  االتهامات التي و

الي رئيس تحرير صوت 

 األمة وصحفي بالجريدة.

 

المدعين  

بالحق 

 المدني

 

   النيابةم أما 

تقدمت نعمة إمام راقصة سابقة ببالغ ضد عادل حمودة رئيس تحرير جريدة الفجر وأحد المحررين اتهمتهما    7/1/2010بتاريخ   -1

الراقصة أنها فوجئت بنشر خبر في الجريدة يوضح أن موكلته مقبوض عليها في قضية رشوة بالسب والقذف وأوضح محامي  

 م الوليد بن طالل ببالغ ضد رئيس تحرير جريدة الشروق يتهم فيه الجريدة بسبه وقذفه. بوزارة اإلسكان علي جانب أخر تقد

  2010لسنة    47٩1و    47٩0حمال رقمي    تقدم موسي مصطفي موسي حزب ال د ببالغين للنائب العام   2010/ ٩/3بتاريخ    -2

ال د يتهمه فيه بانتحال صفة رئيس الحزب وتكو الخولي رئيس مجموعة  إيهاب  للقانون أحدهما ضد  ين جماعة حزبية مخالفة 

أبريل وهو ما   30العمومية لل د في    إعالناً عن موعد انعقاد الجمعية  والثاني ضد مدير إعالنات جريدة الدستور التي نشرت

 ره البالغ اشتراكاً بالمساعدة في تكوين جماعة حزبية مخالفة للقانون.اعتب
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ة بسبب ما نشرته عن وجود صفقة بين حزبي الوفد المصري اليوم بالفاشياتهم محمود أباظة رئيس حزب    13/2/2010بتاريخ    -3

مقابل عدم تعاطفه مع الدكتور محمد البرادعي    مقعداً في مجلس الشعب  23الوطني والوفد يحصل بمقتضاها حزب الوفد علي  

ل من األحزاب واستخدمت  وتحجيم جماعة األخوان المسلمين وقال في مؤتمر صحفي عقده أمس إن المصري اليوم تحاول الني

ئياً ومن جانبه  ضاأسلوباً فاشياً في كتابة خبر الصفقة بما يسئ إلي األحزاب السياسية ويطعن في مصداقيتها وتوعد بالرد سياسياً وق

مصري  أدلي محمود أباظة رئيس حزب الوفد أمس بأقواله بنيابة جنوب القاهرة الكلية في البالغ الذي تقدم به للنائب العام ضد ال

اليوم علي خلفية اتهامها للوفد بعقد صفقة مع الوطني ومن المقرر أن يلي ذلك استدعاء لعمار علي حسن ومجدي الجالد رئيس 

شخصاً الذين ذكرهم مقال عمار علي حسن في خبر الصفقة الكاذب إقامة    23اليوم لإلدالء بأقوالهما كما قرر الى    ريتحرير المص

 ر أن يمثل الجالد و الدكتور عمار علي حسن أمام النيابة األحد المقبل للتحقيق وسماع األقوال.بالغات مماثلة، ومن المقر

ق سباق عضو مجلس الشعب ببالغ إلي المستشار عبد المجيد محمود النائب العام تقدم النائب الوفدي طار 2010/ 1٩/3بتاريخ   -4

بمكتب النائب العام المساعد والذي أحاله إلي المستشار    2010مارس  16في    5140ضد جريدة المصري اليوم تم قيد البالغ برقم  

  14ه إلي أن جريدة المصري اليوم نشرت في  غالمحامي العام لنيابات جنوب القاهرة التخاذ الالزم وأشار طارق سباق في بال

والوفد تضمن    2010مارس   الوطني  بين  " صفقة  بعنوان  مقاب  23مقاالً  البرلمان  في  للوفدين  األخوان وعدم  مقعداً  ل تحجيم 

وورد ا  التعاطف مع البرادعي " كما أشار طارق سباق إلي أن الجريدة نشرت قائمة بأسماء الدوائر االنتخابية والمرشحين فيه

اسمه ودائرته علي رأس القائمة وأكد النائب الوفدي إن ما نشر يحمل في طياته اتهاماً بتزوير إرادة الناخبين ووصف نشر المقال  

موعد االنتخابات البرلمانية القادمة بأشهر قليلة بأنه يعد قذفاً وتشهيراً به وله أثاره علي مستقبله السياسي وطالب النائب الوفدي  قبل  

 سباق بالتحقيق مع الجريدة وكاتب المقال ردعاً لكل من تسول له نفسه إثارة الشائعات والقالقل والتالعب باأللفاظ.ق طار

القاهرة بإشراف المستشار محمد غراب المحامي العام التحقيق مع جريدة المصري   نيابة جنوب  2010/ 23/3تبدأ اليوم الموافق    -5

ضد الجريدة وأحد كتاب المقاالت وكانت الصحيفة قد أدعت وجود صفقة بين حزبي    اليوم في بالغ محمود أباظة رئيس الوفد

جلس الشعب القادم حيث تستمع النيابة إلي أقوال مجدي الجالد  مقعداً في م  23الوطني والوفد ويحصل األخير من خاللها علي  

ذه األكاذيب التي تعمدت الصحيفة نشرها ه  رئيس التحرير وعمار علي حسن محرر المقال في االتهامات الموجهة إليهما حول

 عارضة. مارس الماضي لإلساءة إلي الوفد والوقيعة بين أحزاب ائتالف الم 14في مانشيت الصفحة األولي يوم  

تلقي المستشار هشام الدرندلي المحامي العام األول لنيابات شمال الجيزة بالغاً من الدكتور مفيد شهاب   3/2010/ 2٩بتاريخ    -6

ن مجلسي الشعب والشورى ضد إبراهيم عيسي رئيس تحرير جريدة الدستور ونبيل فاروق الكاتب بالجريدة التهامهما وزير شئو

فبراير الماضي يحمل عبارات سب   23مفيد شهاب في البالغ أن الجريدة قامت بنشر مقال بتاريخ  بالسب والقذف وأكد الدكتور  

تسبب في تضرره، حيث أمر سامح حسين وكيل أول نيابة شمال الجيزة    ماوقذف في حقه بطريق غير مباشر في إطار قصصي م

 الكلية باستدعاء وكيل الشاكي لسماع أقواله في البالغ المقدم. 

تلقي المستشار محمد غراب المحامي العام األول لنيابات جنوب القاهرة بالغين جديدين ضد مجدي الجالد    0102/ 30/3  بتاريخ  -7

اليوم والدكتور عمار علي حسن الكاتب بالجريدة وتقدم محمود علي نائب رئيس تحرير جريدة رئيس تحرير جريدة المصري  

ن إلي عبد القادر الحلو رئيس النيابة، حيث أكد محمود علي في التحقيقات أنه الوفد ونافع هيكل رئيس لجنة الوفد بالصف ببالغي

ي الصفحة األولي استناداً إلي مقال رأي تحليلي في الصفحة  ف  ألول مرة في الصحافة المصرية تقوم أحدي الصحف بنشر مانشيت

المقال زعم أن الهدف من الصفقة  شار إلي أن  الداخلية وتضمن أخطاء مهنية وسباً وقذفاً في حق نواب حزب الوفد وقياداته وأ

وتبين أن كل الدوائر التي  مقعداً من مقاعد اإلخوان لصالح الوفد    23تحجيم دور اإلخوان المسلمين من خالل االستيالء علي  

ة فيما يتعلق  أوردها مقال الدكتور عمار خاصة بنواب الحزب الوطني وليس اإلخوان وأشار إلي أن المقال خالف القواعد المعروف

 باستخدام المنهج العلمي في كتابة المقال التحليلي.  

وح وحيد المحامي العام األول لنيابات وسط القاهرة باشرت نيابة حوادث وسط القاهرة بإشراف المستشار ممد  1/4/2010بتاريخ    -8

نور ضد الكاتب الصحفي محمد  تحقيقاتها في البالغ المقدم من عضو مجلس الشعب عن الحزب الوطني الطبيب شمس الدين أ
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ين  لدرضوان مدير تحرير جريدة المصري اليوم اتهمه فيه بنشر مقال علي صفحات الجريدة تحدث فيه عن أن النائب شمس ا

أنور ألحق ابنيه في كلية الشرطة وتم الت اضي أو إغفال تحريات الشرطة عنهما عند االلتحاق بالكلية مما اعتبره النائب سباً وقذفاً  

ي حقه وتدخال في حياته الخاصة والتشهير به، واستمع أمير عاصم مدير النيابة إلي أقوال محمد رضوان مدير تحرير المصري  ف

ال يعرف النائب شمس الدين أنور وال تربطه أي عالقة به أو بخصومه السياسيين وأنه ذكر في مقاله أن األمر   نه اليوم الذي أكد أ

صالح العام والهدف منه وضع قواعد محددة وثابتة تطبق علي الجميع خاصة أن دوره كصحفي في  ال يشين النائب وأن مقاله لل

له دور اجتماعي تجاه المجتمع وقال رضوان إنه قام  و  المجتمع هو النقد المباح الذي كفله له القانون  الدستور باعتباره صحفياً 

للنائب بعض األقارب الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية ومتهمون    بنشر المقال وفقاً للمستندات التي حصل عليها والتي تؤكد أن

ساسها قبول الطالب في كلية الشرطة خاصة بعد  أ  في بعض القضايا األمر الذي جعله يتساءل في مقاله عن القواعد التي يتم علي

األوراق والمستندات التي قبول ابني النائب ورفض غيرهما ألسباب اجتماعية كرفض طالب ألن والده رجل بسيط وقدم رضوان  

لعامة وتقريراً ا تؤكد سابقة اتهام بعض أقارب النائب في بعض القضايا واتهام شقيقه في قضية قتل خطأ وقام بتسليمها إلي النيابة

فجاءت  بأرقام القضايا المتهم فيها أقارب النائب والتي استبعد علي أساسها ابن شقيق النائب الذي حاول االلتحاق بكلية الشرطة  

التحريات توصي بعدم الموافقة لسابقة اتهام أقاربه والحكم الصادر ضد والده في جنحة قتل أودت بحياة طفل، كما  قام بتسليم رد  

يناير الماضي تحت عنوان " حق الرد مكفول " رداً علي ما ورد    3ب شمس الدين أنور الذي أرسله للجريدة ونشرته في  ائالن

العامة بضم األوراق والمستندات والعدد المنشور به رد النائب إلي أوراق التحقيقات وقال رضوان أن هدفه  بالمقال وقامت النيابة  

القواعد   تلك  نقد  المقال  نشر  آخرون المن  يلتحق  بينما  االجتماعي  بالمستوي  تتعلق  الطالب ألسباب  باستبعاد بعض  تي تسمح 

نائب وأنه لم يتعرض لحياة الطبيب شمس الدين أنور الخاصة لكنه  صدرت ضد أقاربهم أحكام قضائية مثلما حدث مع أبني ال

ستور حق النقد المباح لتصحيح بعض األوضاع غير  لدضرب به مثاالً ليس أكثر وأنه باعتباره كاتباً صحفياً كفل له القانون وا

ثابتة يتم قبول الطالب علي أساسها  الصحيحة تناول تلك القضايا التي تناولتها العديد من الصحف حتى تكون هناك قواعد محددة و

 فال يرفض البعض لمستواه االجتماعي بينما يقبل آخرون ممن ال يستحقون ويتم إغفال الصالح العام.  

استمع سامح حسين رئيس نيابة شمال الجيزة الكلية ألقوال محامي األنبا كيرلس أسقف نجح حمادي فرشوط في البالغ المقدم     -9

الدولية ويتهمها بالسب والقذف واتهم محامي األنبا الجريدة بإثارة الفتنة الطائفية وكان األنبا كيرلس قد تقدم    منه ضد جريدة األنباء

رئيس تحرير الجريدة ومحررين اثنين بها يتهمهم فيه بسبه وقذفه حيث فوجئ في الجريدة بعددها رقم    ببالغه ضد ياسر تهامي

عنوان كورليوس والكموني شركاء في تجارة اآلثار واتهمه بداخل المقال أنه    بنشر مقالة تحت  2010فبراير    2بتاريخ    163

   نجح حمادي مما اعتبره سباً وقذفاً في حقه وتقديم بالغه. يتاجر في اآلثار وعلي معرفة وطيدة بالكموني الذي نفذ عملية

حيث اتهم المستشار نجيب    2010لسنة    6٨54تقدم المستشار نجيب جبرائيل ببالغ للنائب العام يحمل رقم    4/2010/ 11بتاريخ     -10

إسالم أحمد عبد هللا بازدراء  اإلنسان راندا سمير المذيعة بقناة الفراعين والصحفي أبو  جبرائيل رئيس االتحاد المصري لحقوق  

كز التنوير اإلسالمي الديانة المسيحية في برنامج حرب النجوم الذي تبثه القناة وقال جبرائيل أن أبو إسالم أحمد عبد هللا رئيس مر

المقدس بالتحريف وأعتبر أن مذيعة الفراعين شاركت في   الكتاب  التي تتهم  للمسيحية عبر كتاباته  ازدراء  معتاد علي اإلساءة 

المسيحية لمواصلة الحلقة واستقبال المداخالت الهاتفية من المسلمين رغم أن موضوع الحلقة كان في سياق األعياد غير الدينية 

النسيم وعيد الحب وعيد األم، وأضاف جبرائيل أن أبو إسالم استهزأ بالبابا ولباسه الديني وطقوس الكنيسة القبطية فيما  مثل شم  

البرنامج من المواصلة في هذا السياق وطالب الناشط القبطي في نهاية بالغه باتخاذ اإلجراءات القانونية تجاه لم تحذره مقدمة  

  يحتوي علي تسجيل كامل للحلقة الخاصة بالبرنامج.  C.D المشكو ضدهما بعد اإلطالع علي

الرياضية بالسب والقذف    4/2010/ 11بتاريخ     -11 الجرائد  اتهم وليد دعبس رئيس قنوات مودرن سبورت رئيس تحرير أحدي 

هرم بالغاً من  وكتابة أخبار كاذبة ضده علي خالف الحقيقة، أخطرت النيابة للتحقيق تلقي المقدم محمد إمبابي رئيس مباحث ال

تحرير الجريدة الرياضية بالسب والقذف لقيامه بنشر مقال بالجريدة اعتبره األول  وليد دعبس رئيس قنوات مودرن يتهم فيه رئيس  

 سباً وقذفاً في حقه تم إخطار اللواء محسن حفظي مدير أمن الجيزة بالبالغ وتولت النيابة التحقيق.  
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قبض علي شخصين أحدهما  منصور المحامي ألقت أجهزة األمن بالجيزة التقدم به مرتضي  بناء علي بالغ    4/2010/ 14بتاريخ     -12

صحفي تحت التمرين بجريدة الكرامة لمحاولتهما النصب عليه وكان منصور قد تلقي اتصاالً من مجهول يؤكد فيه حيازته تقارير  

بزعم عم به  اإليقاع  أحمد شوبير  تؤكد محاولة  التي  أمنية صادرة من جهة سيادية  التقارير  أن  إال  بمجاالت غير مشروعة  له 

آالف آخري لتسليمه أصول    10آالف جنيه ثم طلب    5ت عكس ذلك وقال منصور أن المتهمين استلما منه مبلغ  بحوزتها أثبت 

دة المستندات وباستئذان النيابة تم تسجيل لقاء حضره منصور وعبد الرءوف شوقي ومحمد أحمد حسين محرر تحت التمرين بجري

ما تبين أنهما است ال الخالف بين منصور وشوبير وحاوال النصب علي  الكرامة اللذين حضرا بمستندات تبين أنها مزورة وبسؤاله

 األول فتم إلقاء القبض عليهما. 

حمل الغ  تقدم الدكتور عصام عبد هللا فريد اسكندر أستاذ الفلسفة المساعد بكلية اآلداب جامعة عين شمس بب  20/4/2010بتاريخ    -13

للنائب العام ضد حلمي النمنم الصحفي في مجلة المصور اتهمه فيه بنشر مواد في المجلة تناولته بالقذف والسب (  7717رقم ) 

ومنها اتهامه بسرقة مواد من رسالة دكتوراه تلميذته نشوي صالح محرم، وطالب د. عصام اسكندر في بالغه الذي رقم  بإحالة  

وقائع مزورة اتهمته بسرقة علمية في أبحاثه وكان د. عصام قد فوجئ بنشر  ة لنشره تقارير تتضمن  الصحفي إلي محاكمة عاجل 

مجلة المصور موضوعات وتقارير للزميل حلمي النمنم آخرها منذ شهرين اعتمدت علي تقرير سري للدكتورة قدرية إسماعيل 

وأكد البالغ أن تقارير اللجنة العلمية  هم د. اسكندر بالسرقة  األستاذ بتربية عين شمس وتضمن وقائع مزورة علي خالف الحقيقة وات

 زورت وقائع سرقة علي خالف الحقيقة.  

تعرضت مجموعة كبيرة من الصحفيين لعملية نصب من أحدي شركات المحمول الكبرى حيث قام أحد    7/5/2010بتاريخ     -14

ول األولي قد تعاقدت مع نقابة لنصب وكانت شركة المحمالصحفيين بتحرير محضر بقسم األزبكية يتهم فيه النقابة والشركة با

صحفي علي هذه الخدمة مقابل حصول    400" المودم وتعاقد أكثر من    USBالصحفيين علي تقديم خدمة اإلنترنت المحمول "  

ع الخدمة عنهم جيجا شهرياً فوجئ معظم الصحفيين بقط 3جنيهاً اشتراكاً شهرياً وتقوم الشركة بمنح الصحفيين  75الشركة علي 

الخدمة ووصفوها بأنها سيئة كما فشلوا في استرداد ما قاموا بسداده    10  أكثر من أيام كل شهر وفشل الصحفيون في تش يل 

   وحاولوا االتصال بشركة المحمول إال إنهم فشلوا أيضا.

ومسئول   ن بمجلس مدينة الواحاتتعدي رئيس مجلس إدارة جريدة خاصة بالسب والشتم علي مدير إدارة األم  2010/ 7/5بتاريخ    -15

إلي نشوب  أدي  لعدم حصوله علي تصريح مما  والتصوير  المدينة  منعه من دخول مجلس  وذلك بسبب  المدينة  بمجلس  الحي 

سنة رئيس مجلس إدارة    42مشاجرة بينهما باأليدي وتلقي رئيس مباحث الواحات بالغاً بنشوب مشاجرة بين كل من هشام سالم  

سنة    4٩سنة مدير إدارة األمن بمجلس مدينة الواحات ومحمد ضيف    2٩ف حسن  أكتوبر كطرف أول ويوس  جريدة بيت الناس

 مسئول الحي بمجلس المدينة كطرف ثان تبين وجود خالفات بين المذكور والمجلس بسبب إزالة تعديه علي أمالك الدولة. 

مكتب النائب العام بتاريخ أمس عرائض إلي    ٩222م  تقدم مصطفي  محمد عبد هللا صاحب سنتر تجميل بمدينة نصر ببالغ رق  -16

ضد عادل حمودة رئيس تحرير جريدة الفجر الخاصة حيث اتهم مصطفي  عادل حموده بمحاولة    2010/ 5/ 12األول الموافق  

ريدة ابتزازه بهدف دفع قيمة حملة إعالنية في جريدته التي يرأس تحريرها حيث قال محرر البالغ إنه فوجئ برئيس تحرير الج

به منذ أيام ويخبره بأنه تلقي الشكوى من أحدي المتعامالت مع سنتر التجميل ملمحاً إلي إمكانية الت اضي عن  الخاصة يتصل  

نشر الشكوى مقابل دفع قيمة حملة إعالنية للجريدة واعتبر سؤاله عن أسعار اإلعالنات موافقة علي نشر اإلعالن ولما امتنع 

بنشر شكوى المتضررة من السنتر وأوضح مصطفي عبد هللا أنه مستعد لتقديم إلعالن هده حمودة  صاحب السنتر عن دفع قيمة ا

تسجيل للمكالمات التي دارت بينه وبين عادل حمودة مطالباً باستدعاء رئيس التحرير والتحقيق معه في الواقعة إشارة إلي اتهامات 

خري متعلقة بابتزاز عدد كبير من رجال األعمال  رئيس " واتهامات آآخري طالت حمودة منها اتهامه بسرقة فكرة كتاب " اغتيال  

 والمؤسسات المالية والبنوك والوزراء.  

من تحقيقاتها مع صابر مشهور رئيس قسم الحوادث بصحيفة الشروق في البالغ   5/2010/ 30انتهت نيابة الدقي أمس الموافق     -17

بشن حملة صحفية ضده للتأثير علي تحقيقات نيابة األموال  ليمان يتهمه فيها  المقدم ضده من وزير اإلسكان السابق محمد إبراهيم س
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العامة مع الوزير وطلب الصحفي أمس من علي داود رئيس النيابة سماع شهادة الدكتور إبراهيم درويش أستاذ القانون الدستوري  

اع شهادة المستشار ماهر عبد كما طلب الصحفي سم حول ما ذكره أمام نيابة استئناف القاهرة من أن الوزير السابق هدده بالقتل،  

الواحد النائب العام السابق حول االجتماع الذي عقده بمكتبه بدار القضاء العالي مع الوزير السابق بعد تعليق تحقيقات نيابة أمن 

له بعض رجال األعمال من فيما نسبه  الوزير  المنيري صهر  للدكتور ضياء  المنسوبة  الوقائع    تلقي رشاوى مقابل  الدولة في 

نقيب   عن  زين  وإبراهيم  الصحفيين  نقابة  الرحيم عضو مجلس  عبد  جمال  التحقيقات  الوزير حيث حضر  لدي  نفوذه  استخدام 

 الصحفيين.  

استمع محمد عبد القادر الحلو رئيس نيابة جنوب القاهرة الكلية بإشراف المستشار محمد غراب المحامي    1/6/2010بتاريخ     -18

للنيابات يوم األحد إلي أقوال كل من خالد صالح رئيس تحرير جريدة اليوم السابع ونور علي رئيسة قسم البرلمان  العام األول  

جريدة المصري اليوم وحسام صدقة المحرر بالجريدة وذلك في البالغ المقدم ضدهم للنائب   الد رئيس تحريربالجريدة ومجدي الج

المستشار محمد الحسيني رئيس مجلس العامة حول قضية الرشوة    العام من  النيابة  الدولة بعد نشرهما وقائع معلنة في مذكرة 

فريد خميس ومستشاران   األعمال محمد  فيها رجل  الجميع بضمان    سابقان من مجلسالمتورط  النيابة صرف  الدولة وقررت 

ية عشرة بصحبة المحامي الكبير بطاقتهم الشخصية حيث حضر خالد صالح رئيس تحرير اليوم السابع إلي مقر النيابة في الحاد

حامي ي األسيوطي الملبيب معوض ومحمد عبد القدوس مقرر لجنة الحريات بنقابة الصحفيين وسيد أبو زيد محامي النقابة وحمد

مدير شبكة معلومات حقوق اإلنسان الذين حضروا للتضامن معه وأثناء جلسة التحقيق التي استمرت قرابة الساعتين وجهت النيابة 

جريدة اليوم السابع تهمة اإلساءة إلي هيئة قضائية واختراق قرار حظر النشر بعرض مواد صحفية ممنوع عرضها للجمهور ل

في صفحتها الثانية عشرة تقريراً تحت عنوان " قصة الوقائع الخفية لقضية الرشوة الكبري"   ٨1  ا األسبوعي رقم بنشرها في عدده 

وته مذكرة نيابة أمن الدولة العليا في القضية، حيث أكد صالح أن النشر إلعالء نزاهة  وهو التقرير الذي تضمن كثيراً مما ح

بإحالة  قراره  الدولة  مجلس  إعالن  بعد  إلي    القضاء  علي  المستشار  أنهما حصال  كما  إدارية  وظيفة  وتوليه  الصالحية  مجلس 

نفي خالد صالح رئيس تحرير جريدة اليوم السابع  المعلومات المقدمة من مصادرها المتوافرة لهما ولزمالئهما من الصحفيين و

ن النشر يعبر عن االحترام  لقرار، وأضاف أعلمه بصدور قرار النائب العام بحظر النشر بفترة كبيرة وأن الجريدة لم تتلق ذلك ا 

بإحالة أحد المستشارين لمجلس الدولة الذي يعتبر صرحاً شامخاً للقضاء ينقي نفسه بنفسه من أي فساد وقال إنه فور صدور القرار  

النشر ب التي توافرت لدي الجريدة قبل  الدولة  أربعة أشهر  المتورطين في قضية الرشوة لوظيفة غير قضائية نشر مذكرة أمن 

ماداً علي أن مجلس الدولة هو الذي اعلن عن صدور قرار مجلس الصالحية بفصل المستشار المتهم وهو ما أعتبره رئيس اعت

بع إظهاراً لمبدأ شفافية القضاء، كما استمعت النيابة عقب ذلك إلي أقوال كل من مجدي الجالد رئيس تحرير تحرير اليوم السا

دة حيث دفع المحامي القدير لبيب معوض بعدم إختصاص المستشار محمد الحسيني المحرر بالجري  جريدة المصري وحسام صدقة 

المجل يستأذن  لم  ألنه  البالغ  بتقديم  الدولة  المحكمة رئيس مجلس  وتفسير  الدولة  قانون مجلس  الدولة نص  بمجلس  الخاص  س 

خاص وليس رئيسه شخصياً مشيرين تخص المجلس ال الدستورية العليا في موضوع تعيين القاضيات بأن أي قرارات أو بالغات

اليوم قامتا بنشر مذكرة   إلي أنه ال مجال أو صحة للبالغ الذي تقدم به رئيس المجلس وأضافا أن جريدتي اليوم السابع والمصري

المستشار   فسه المرسل إليالنيابة العامة بعد صدور قرار النيابة فيها بالحفظ واستند في قرار الحفظ إلي بالغ المستشار الحسيني ن

 من قانون تنظيم الصحافة التي تلزم الصحف بنشر   23عبد المجيد محمود النائب العام كما استند الدفاع إلي نص المادة رقم  

تحقيقات النيابة العامة في حالة الحفظ في القضايا التي نشرت الصحافة أخبارها أثناء التحقيقات باألضافة إلي أنه أصر علي نشر  

فية دفاعاً عن نزاهة القضاء وتأكيداً علي أن مجلس الدولة يطهر هيئته من أي تجاوزات واستناداً إلي قرار مجلس  لك المادة الصحت

شار نائب رئيس المجلس المتهم في القضية والتي أعلنت أنه ال توجد سرية في التحقيقات كما أن الجريدة لم  الدولة بفصل المست

زارة اإلعالم ليست لها أي سلطة علي الصحافة ألنها تتبع المجلس األعلي للصحافة  نه صادر بأسم وتخطر بقرار حظر النشر أل 

نشر ولذلك يعتبر القرار الصادر كأنه لم يكن، من ناحية أخري أعلن العديد  والمجلس األعلي للصحافة لم يرسل أي قرار بحظر ال

والتعبير تضامنها مع مجدي الجالد رئيس تحرير   عن حرية الرأي  من المؤسسات والهيئات المهتمة بالشان الصحفي والمدافعة 

ور علي في مواجهة البالغ المقدم من المصري اليوم وحسام صدقة الصحفي بالجريدة وخالد صالح رئيس تحرير اليوم السابع ون

يرأسها حيث   القضائية التي  المستشار محمد الحسيني رئيس مجلس الدولة الذي اتهم فيه صحفيي الجريدتين باإلساءة إلي الجهة
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جلس أصدرت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين بياناً جاء فيه مع إحترام نقابة الصحفيين الكامل لسيادته لكنها تري أن رئيس م

الدولة أخطأ التصرف وبالغه غريب وعجيب من نوعه وكل جريمة أصحاب األقالم المتهمين أنهم نشروا مذكرة النيابة العامة  

ن وموظفين بمجلس الدولة بواسطة أحد رجال األعمال من أجل الحصول علي حكم لصالحه وثبتت ة رشوة مستشاريحول قضي

هذا النشر كان في صالح الوطن فمن حق الرأي العام معرفة ما يجري في بلده من صحة هذه االتهامات وتري لجنة الحريات أن  

الصحافة ونعلن احترامنا لمجلس الدولة وتقديرنا لرئيسه    انحيازنا لحريةقضايا الفساد في مختلف المواقع، وأضاف البيان نؤكد  

في عدالة ونزاهة القضاء، كما أعربت المنظمة   المستشار محمد الحسيني ونطالبه بتسوية الموضوع بطريقة ودية وأخيراً نثق

الدستور والمواثيق الدولية   بير التي كفلهاالمصرية لحقوق اإلنسان عن تضامنها الكامل مؤكدة أهمية الدفاع عن حرية الرأي والتع

أحكامه ال يمنع الصحافة  المعنية بحقوق اإلنسان وأكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق اإلنسان أن احترام القضاء و

تناول الصحافة  وأصحاب األقالم من القيام بدورهم في الكشف عن قضايا الفساد والرشوة واست الل النفوذ مشدداً علي ضرورة  

لقضايا الفساد من منطلق الدفاع عن حق المواطن في صحافة حرة ونزيهة ومسؤولة أيضاً وبعيداً عن التحول إلي الحكم أو اختيار  

لتهويل، وأضاف أبو سعدة أن حرية الصحافة تمثل جزءاً مهماً من المشروع الديمقراطي الذي تطالب به مختلف القوي  نهج ا

وبناء أفاق جديدة تكفل مزيداً من حرية الرأي    2005الرئيس مبارك في برنامجه االنتخابي لعام    ية وهو ما أكدهالسياسية والمجتمع

لحصول علي المعلومات والتعرف علي وجهات النظر المختلفة من خالل وسائل إعالم حرة  والتعبير وتتيح للمواطن كل الفرص ل

ليم بين البدائل المختلفة مطالباً الصحافة في الوقت نفسه بعدم إطالق ي االختيار الستتمتع باالستقاللية المهنية وتساعد المواطن عل

افحة قضايا الفساد والرشوة ككل فهذا الوضع ال يساهم أبداً في  األحكام التي قد تؤثر علي مسار القضاء ومن ثم علي مسار مك

صرية بوقف جميع أشكال الرقابة علي  بت المنظمة المأرساء دولة الحق والقانون التي هي مطمح مختلف لكل المواطنين وطال

ا النشر وهو ما أكدته مؤسسة  بإل اء العقوبات السالبة للحرية في قضاي  2004حرية الرأي والتعبير وتنفيذ الوعد الرئاسي عام  

ز  عليها فال يجو  الهاللي للحريات في بيان لها جاء فيه أن حرية تداول المعلومات هي حق أصيل للصحافة المصرية بل واجب

االعتداء عليه وال حصاره تحت أي مبرر ألن الحق في المعرفة وتداول المعلومات هما من أهم الحقوق المدنية للمواطن المصري  

ا تم نشره يرسخ قيم القضاء المصري النبيلة ويبرز حرصه الدائم علي نقاء مسيرته وتطهير صفوفه وأوضح البيان أن وأن م

واطن المصري الباحث عن حقوقه وحرياته في مواجهة استبداد وتعسف جهات السلطة التنفيذية صار مالذاً للممجلس الدولة الذي  

لحرية والعدل وال سيما حرية الرأي والتعبير والحق في تداول المعلومات فكانت أحكامه  كان دائماً بفضل رجاله منحازاً إلي قيم ا

بارزة في هذا اللتجاه مما يجعل شعورنا باألسي يتضاعف   الحسيني عالمة  هي عيون أحكام القضاء المصري وكان المستشار

 تجاه ما يحدث.  

تحقيقات  رئيس نيابة جنوب القاهرة مذكرة للنائب العام بتفاصيل    أرسل المستشار محمد عبد القادر الحلو  2010/ 10/6بتاريخ    -19

الدولة ض  الحسيني رئيس مجلس  المستشار محمد  المقدم من  البالغ  في  العامة  السابع  النيابة  واليوم  اليوم  المصري  د جريدتي 

أقوال كل م  إلي  النيابة قد استمعت  النشر وإهانة هيئة قضائية وكانت  باختراق حظر  الجالد رئيس تحرير  إلتهامهما  ن مجدي 

 شره يؤكد للشعب المصري اليوم وخالد صالح رئيس تحرير اليوم السابع حيث أكد الجالد انه ال يعلم بقرار حظر النشر وما ن

أشهر ولم    6المصري نزاهة القضاء بينما قال خالد صالح إن قرار حظر النشر صادر قبل صدور العدد األول للجريدة بحوالي 

ل وزارة اإلعالم المسئولة عن إرسال إخطارات حظر النشر ويذكر أن المستشار محمد الحسيني رئيس مجلس الدولة  يعلن من قب

دتين مؤكداً أن ما نشر أدي إلي ضرر شديد بمكانة وهيبة مجلس الدولة وكانت المصري العام ضد الجريقد تقدم ببالغ للنائب  

ات النيابة في قضية رشوة رجل أعمال لموظفي ومستشارين بمجلس الدولة رغم  اليوم واليوم السابع قد نشرتا مؤخراً نص تحقيق

   .200٨حفظ التحقيقات بالقضية وصدور قرار بحظر النشر فيها عام 

إبراهيم عيسي رئيس تقدم    7/2010/ 27خ  بتاري   -20 الصحفي  الكاتب  الصباح ببالغ ضد  الكويتي ناصر األحمد  الوزراء  رئيس 

الي الدستور  جريدة  نشر تحرير  خلفية  علي  والقذف  بالسب  فيه  يتهمهما  الوشيحي  محمد  الكويتي  والصحفي  المستقلة  ومية 

من   الجريدة   وا لمجموعة  فيها  انتقدت  المقاالت  و  الكويتي  ألخبار  الوزراء  رئيس  لها    خلف قوف  تعرض  التي  المحاكمات 

ومقاالت ضمنها مقال للصحفي الكويتي محمد وكان عيسى قد كتب مقاال ضمن سلسلة أخبار    الصحفي الكويتي محمد الجاسم

السياسية في    الوشيحي خالل شهري مايو ويونيو الماضيين ، حول مالحقة رئيس الوزراء الكويتي للصحفيين وتراجع األوضاع
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عهد رئيس الوزراء فضال عما حدث في واقعة القبض علي مجموعة من المصريين وترحيلهم بسبب تأييدهم لدعاوي اإلصالح  

طروحة من قبل الدكتور محمد البرادعي, وعلي أثر ذلك تقدم رئيس الوزراء عن طريق محاموه بالقاهرة ببالغ للنيابة العامة الم

 .بسبه وقذفه ، حيث بدأت التحقيقات في الدعوي بالفعليتهم فيه عيسي في مصر ، 

رئيس  ضد أسامة شرشر  إداري "   421٩  "قيد برقم   لقسم قصر النيل  من جريدة النهار ببالغصحفياً    14تقدم    2010/ 6/٨بتاريخ     -21

  الشافي   وأكد الصحفيون أمام محمد عبد.  التجاوزات  تحرير صحيفة النهار اتهموه بطرد الصحفيين من الجريدة وارتكابه العديد من

ً   بتهديد الصحفيين بتحرير محاضر كيدية لهم والتلويح باعتقالهم أسامة شرشر قام   إنرئيس النيابة   للعديد من  قرابته  وحبسهم مدعيا

  استصدار أوامر اعتقال  ألي  صحفي.  وأوضح الصحفيون  بجهاز أمن الدولة واستعراضه المستمر بقدرته علي   األمنيةالقيادات  

في  بالغهم المقدم إن  أسامة شرشر قام بتلفيق قضية سرقة لزميلين صحفيين وقام بتحرير محضر ضدهما بقسم شرطة العمرانية  

بسرقة الب توب من الموقع االلكتروني الخاص بالجريدة إال أن التحريات أثبتت إن أسامة شرشر أخلي  طرفيهما من العمل قبل  

واقعة السرقة،   كما  إن  جميع  العاملين بالجريدة أنكروا وجود الب توب بالمواصفات المذكورة في   البالغ.  وأشار  الصحفيون  إن  

أسامة قام بذلك كرد انتقامي لدفعهم للتنازل عن المذكرة المقدمة ضده إلي  مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين يتهمون فيه شرشر  

الجريدة  باإلضافة  إلي   إجبار  بعض  مقر  من  مهينة  بصورة  الجميع وطردهم  من  علي   مرئي  ومسمع  المحررين  وقذف  بسب 

الصحفيين علي  العمل في   اإلعالنات  إلي  جانب  التهديد بعدم نقل الزمالء من جدول  " تحت التمرين" إلي جدول المشت لين مؤكداً   

انه ال يهتم بالنقابة وانه أكبر منها ومن كل أعضاء المجلس وإجبار الصحفيين علي  العمل بالموقع االلكتروني الخاص بالجريدة.  

ً   قد نظموا وقفة احتجاجية أمام   نقابة  الصحفيين االثنين الماضي   ضد تجاوزات رئيس التحرير ورئيس مجلس     وكان   21   صحفيا

اإلدارة  لحرمان   الصحفيين من كافة حقوقهم المادية  واألدبية  وتضامن في   الوقفة العديد من الروابط   الصحفية مثل صحفيون بال  

 حقوق ومركز صحفيون متحدون وشارك فيها أكثر من 001  عضو من أعضاء الجمعية العمومية.  

دعاء أحمد محمد حسان نجل الشيخ محمد حسان  قرر عثمان خفاجي رئيس نيابة شمال الجيزة الكلية است  ٨/2010/ 13بتاريخ    -22

األسبوع المقبل لسماع أقواله في البالغ المقدم منه ضد عادل حمودة رئيس تحرير جريدة الفجر والمحررة هناء قنديل يتهمهما  

أيام  3منذ  حيث أكد نجل الشيخ محمد حسان في بالغه أنه فوجئ بالجريدة تنشر خبراً بالصفحة األولي بالسب والقذف والتشهير 

يتضمن اعترافات سيدة تدعي أنها تزوجت عرفياً منه وأنه قام بإجهاضها وهي في شهرها األول وكانت متزوجة في ذات الوقت  

   خر ونفي أن يكون ما جاء في الخبر صحيحاً.آمن رجل 

القانونية ضد مالك جريدة اليوم السابع تقدم حسن ماهر المحامي ببالغ جديد يطالب باتخاذ اإلجراءات    16/٨/2010  ريخبتا  -23

الجيزة أن   الكلية بشمال  النيابة  الحفناوي رئيس  المستشار محمود  أمام  المحامي  الدغيدي وقال  أنيس  التحرير والكاتب  ورئيس 

لبالغ  زل عن البالغ ضد خالد صالح رئيس تحرير اليوم السابع وأكد ماهر أنه صاحب االمحامي منتصر الزيات ال يحق له التنا

 ً التنازل وأضاف ماهر أن منتصر الزيات لديه توكيل   وأن باقي المحامين األربعة متضامنون معه في البالغ وأنه ال يجوز قانونا

  عن خالد صالح مما دفعه إلخالء طرفه. 

ي رئيس النيابة  ل الجيزة الكلية برئاسة المستشار عثمان خفاجحمد حسان ببالغ إلي نيابة شماتقدم أحمد م  7/٩/2010بتاريخ    -24

يتهم رئيس تحرير جريدة الفجر ومحررة بالسب والقذف ونشر حوار كاذب كما طلب الشيخ محمد حسان من المحامي منتصر 

ختلة عقلياً وأن النيابة عرضتها علي الطب النفسي حيث  الزيات تولي الدفاع عن نجله ودفع الزيات بأن شيرين عبد السالم السيد م

تقرير الطبي المبدئي والذي أكد أن شيرين عبد السالم في كامل قواها العقلية، ومن جانب آخر تقدم أقارب  كانت المفاجأة في ال

ار كاذبة تكذيباً لما نشرته وأهل شيرين ببالغ لنيابة أول أكتوبر يتهمون رئيس تحرير جريدة الفجر ومحررة بالجريدة بنشر أخب

وأنه عار تماماً من الصحة وان المحررة لم تذهب إلي محافظة الشرقية    2010أغسطس    ٩بتاريخ    265الفجر في عددها رقم  

 إلجراء حوارات مع أهالي وأقارب الفتاة. 

لسنة    164٩6الذي حمل رقم    لأكدت مصادر مسئولة ان البالغ المقدم من رقية السادات ضد الكاتب الكبير محمد حسنين هيك  -25

ن التحقيق فيه وحسبما أفادت المعلومات األولية فإن النائب العام المستشار تم حفظه دو  2010عرائض النائب العام لسنة    2010
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  عبد المجيد محمود أعطي تعليمات بعدم فتح التحقيقات في بالغ رقية السادات ضد هيكل أو اإلدالء بأية معلومات عنه ومن جانبه

رد إليه إي اخطار رسمي من النيابة العامة لبداية  أكد سمير صبري محامي أسرة السادات أنه ومنذ تقديم البالغ قبل شهرين لم ي

كما هو متبع في كافة البالغات التي يتلقاها النائب العام يومياً وكانت رقية السادات نجلة الرئيس الراحل محمد انور  التحقيقات  

اتهاماً  ضلبالغ  السادات قد تقدمت با التي وجه فيها  التصريحات األخيرة  الرئيس د هيكل بسبب  السادات بقتل  لوالدها  صريحاً 

   الراحل جمال عبد الناصر.

ايام علي ذمة التحقيق بتهمة انتحال صفة محررة باألحررا   4قرر محمد باظة رئيس نيابة العطارين حبس عبير محمد عبد الحميد    -26

بهدف االتجار بها حيث تلقي العميد جريدة للحصول علي تأشيرات من القنصلية االيطالية باالسكندرية  وتزوير اوراق منسوبة لل

عبد هللا سعد خليل مدير مباحث األموال العامة ب رب الدلتا بالغا من عصام كامل رئيس تحرير جريدة االحرار يفيد قيام عبير 

نتحال صفة  لقليوبية ومقيمة حالياً بمنطقة العامرية بدون عمل حيث قامت باسنة ومقيمة بالقناطر الخيرية با 43محمد عبد الحميد 

للجريدة اي عالقة بها كما قامت بتزوير امضاء رئيس التحرير واست الل   محررة بجريدة االحرار واكد رئيس التحرير انه ليس

اعترفت وقالت انها متزوجة عرفيا من    خاتم شعار الجريدة في تزوير تلك العقود كما انتحلت صفة صحفية وبمواجهة المتهمة

لتقدمه ايضاً للقنصلية االيطالية بعدة   2010/ 10/ 20وهو من اهالي رفتي غربية حيث تم ضبطه في    المدعو ايمن محمد السباعي 

حابهم مستندات مزورة للحصول علي تأشيرة سفر لدولة ايطاليا وتبين ان المتهمة متزوجة عرفياً من عدد من الرججال وتقوم باصط

   للحصول علي تأشيرات من القنصلية االيطالية.

تشار عبد المجيد محمود النائب العام رد اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية بشأن البالغ المقدم من سعيد فرج الصحفي  تلقي المس  -27

ادر لصالحه من مجلس الدولة باالحرار وعضو نقابة الصحفيين والذي يتضرر فيه من عدم قيام وزير الداخلية بتنفيذ الحكم الص

باعالن الوزارة بالصي ة التنفيذية بالحكم الصادر  اتخاذ فرج جميع االجراءات القانونية  فرغم    63لسنة    54٩4٨في القضية رقم 

الجنائية بالحاسب اآللي بمديرية امن القاهرة وقسم الزاوية   والذي قضي برفع اسمه من سجالت المعلومات 2010/ 2٩/6بتاريخ 

لواء دكتور حامد راشد مساعد الوزير للشئون القانونية في  مراء حيث افاد الرد الذي تسلمه المستشار عادل السعيد النائب الالح

م دعواه امام الدائرة األولي بمجلس  من اكتوبر الماضي برفع اسمه من الحاسب اآللي بمديرية امن القاهرة، وكان فرج قد اقا 31

لداخلية باالساءة اليه من خالل ل محمود زكي رئيس مجلس الدولة بعد ان دأب المسئولون في وزارة االدولة برئاسة المستشار عاد

القضاء   ردهم علي ما يقوم بنشره علي صفحات االحرار من تجاوزات رجال الشرطة وان عليه قضايا سبق وان فصل فيها 

وقذف وكان من بين القضايا التي قدمتها دفاع وزير الداخلية  لحه بالبراءة والبعض اآلخر حفظتها النيابة العامة في قضايا سب  لصا

وقالت الداخلية انها تخص الصحفي سعيد محمد فرج وتبين   جنح الزاوية الحمراء  200٩لسنة    11545المحكمة القضية رقم    امام

ب الصحفيين قد اعلن تضامنه  ها انثي تدعي سعيدة محمد فرج ومن جانبه كان مكرم محمد احمد نقيبعد ذلك أن هذه القضية متهم في

من اكتوبر الماضي كما قام المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد    3لنائب العام في  مع الزميل من خالل خطاب ارسله الي ا

  داخلية للشئون القانونية يستفسر فيه عن عدم تنفيذ الحكم الصادر بارسال خطاب الي اللواء دكتور حامد راشد مساعد وزير ال 

بتنفيذ   من شهر اكتوبر الماضي  31ردها للنائب العام في    لصالحه في الشق المستعجل وقامت ادارة الشئون القانونية بارسال

 الحكم وقرر النائب العام حفظ البالغ ضد سعيد فرج.

الدقي ضد رئيس   جريدة الدستور وهما بسام ابو بكر واحمد عبد اللطيف محضراً بقسمحرر اثنان من صحفيي القسم الرياضي ب  -28

يتها من تهديدات ادوارد لهما باعتقالهما وان االمن سيلقي القبض عليهما وانهما  مجلس ادارة الجريدة رضا ادوارد طالباً فيه بحما

د جاءت إثر مناقشة تمت بينهم علي مدار يومين حول تنفيذ لن يبيتا في منزليهما وقال الصحفيان في المحضر ان تهديدات ادوار

لوعوده والحد بنود العقد الذي وقعه مع النقابة والذي مر علي عملهم بالجريدة اكثر من عامين وهو الشرط الذي ينطبق   ادوارد

للشروق ان االزمة بدأت    علي الصحفيين وحول تفاصيل المشادة الكالمية التي حدثت بين ادوار والصحفيين روي بسام ابو بكر

ة النهما كانا من يينهما فأجابهما انه لن يعينهما وال يرغب في وجودهما في الجريدعندما استفسرا من ادوارد عن اجراءات تع

المتضامنين مع ابراهيم عيسي الذين اعتصموا في النقابة، وتابع ابو بكر انه عندما قال الدوارد ان ذلك يعد تنصالً من االتفاق 

ل اللي انا عايزه والنقابة ما تقدرش  نتين وأنا صاحب الجرنال اعمبيقولي انا بقالي اكثر من سواحد    3٨ار ادوارد بوجهه قائالً في  ث
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تفرض عليا حاجة وال تجبرني علي تعيين حد وتركهما م ادراً الجريدة ومن جانبه اعترف عضو مجلس نقابة الصحفييين جمال 

قابة او من عادوا الي الجريدة  نقابة في متابعة ازمة صحفيي الدستور سواء المعتصمين في مقر النفهمي للشروق بتقصير مجلس ال

 لعقد المبرم مع ادوارد. النهاء اجراءات تعيينهما وفقاً ل

تقدم المحامي خالد احمد محامي مؤسسة االهرام ببالغ لقسم شرطة العجوزة يتضرر فيه من عماد الدين اديب صاحب شركة    -29

للبنك العربي االفريقي لوجود معامالت مالية بينهما  الف جنيه موجهة    3٨ماليين و  3شيكاً بنكياً بمبلغ    63ز الصداره  جودنيو

عند صرفها تبين انها بدون رصيد فتم تحرير محضر بالواقعة وكلفت المباحث باستدعاء اديب لسماع اقواله حول البالغ المقدم  و

   ضده.
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 القسم الثاني  
 مشكالت تعاني منها الصحافة المصرية 

   منع وتعدي علي الصحفيين

أجري األستاذ مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين اتصاالً تليفونياً بالمهندس أحمد زكي عابدين محافظ كفر    2010/ ٨/1بتاريخ   -1

أخيراً من قيام المجلس المحلي للمحافظة برئاسة سعيد الشيخ أبل ه خالله استياء النقابة وجميع أعضاء مجلس النقابة مما حدث  

  لصحف القومية والحزبية والمستقلة من داخل المجلس بعد احتجاجهم الشديد علي قيام أحد هميسه بطرد الصحفيين من جميع ا

ومطوبس أعضاء المجلس ويدعي حبشي سمار بوصفهم أنهم كذابون ومضللون للرأي العام بعد ت طيتهم حادث معديتي رشيد  

التقارير التي نشرها في اليوم األول من وقوع الحادث كانت من خ الل أقوال المصابين والناجين من حادث  برغم أن جميع 

وعد نقيب الصحفيين باحتواء المشكلة وعدم تصعيدها بين الطرفين ألنه يحترم  المعديتين في محاضر رسمية، وقال المحافظ إنه  

صلحة  جميع الصحفيين والبد من االرتقاء بل ة الحوار الهادف البناء بين الجميع من أجل المحرية الصحافة وعلي صلة طيبة ب

كل من األشكال وأنه سوف يعقد قريباً لقاء بين  العامة وأنه ال يقبل بأي حال من األحوال إهانة أي صحفي أو اإلساءة إليه بأي ش

 القيادات المحلية والصحفية إلزالة هذا الخالف. 

مرة رغم إلحاحه في  تحرير صحيفة قومية عريقة حالة نفسية سيئة بعد رفض جمال مبارك الجلوس معه أكثر من   يعيش رئيس -2

ن يستطيع مقابلته سواء في الوقت الحالي أو في المستقبل طلب المقابلة الرسالة التي وصلته من المحيطين بجمال مبارك أنه ل 

أمين السياسات وأنه علي قائمة المحرومين من لقائه، بعض المصادر المطلعة  األمر الذي جعلته يتأكد أنه غير مقبول من جانب  

رئ أن  كأكدت  لعدد من  يسمح  ما  دائماً  أنه  إلي  باإلضافة  السياسات  لجنة  في  ليس عضواً  التحرير  الذين  يس  المعارضة  تاب 

أي اجتماع يجمع جمال مبارك    يهاجمون النظام والحزب الوطني في المطبوعة التي يرأس تحريرها وهو ما يجعل وجوده في

مجموعتين واحدة مقربة من أمين إلي  جالس الصحف القومية  وقيادات الصحف القومية  مستحيالً ويصنف رؤساء تحرير وم

لجنة السياسات بالحزب الوطني جمال مبارك يأتي علي رأسها عبد هللا كمال رئيس تحرير روزا ليوسف ويزاحمه بقوة محمد  

جدي  تحرير الجمهورية وأسماء أخري في الصورة مثل كرم جبر رئيس مجلس إدارة روزا ليوسف ومعلي إبراهيم رئيس  

مجلة أخر ساعة وطارق حسن  الدقاق رئيس تحرير أكتوبر وحمدي رزق رئيس تحرير المصور ورفعت رشاد رئيس تحرير  

مبارك في الحزب وهم : علي الدين    في األهرام المسائي،محاوالت رئيس التحرير التقرب من المجموعة المقربة من جمال

مال أمين التثقيف فشلت تماماً وحالة الذعر التي يعيشها رئيس التحرير هالل أمين اإلعالم وأحمد عز أمين التنظيم ومحمد ك 

   فرصة. حرمانه من لقاء أمين السياسات وإنما إلدراكه أن ذلك سبب قوي إلقصائه عن موقعه في أقرب ليست فقط بسبب

الوفد من التصوير وت طية قام األمن في لجنة انتخابات مدرسة الثانوية العسكرية بالعريش بمنع مراسل    2/6/2010بتاريخ   -3

اللجنة حضر المرشحين في  مندوبي  المحافظة وسط سخط  المحافظة والعاملون   انتخابات  داخل  اللجنة من  رؤساء وأعضاء 

وفتحت اللجان أمام الناخبين في الساعة الثامنة صباحاً حتى تمام الساعة  بالمصالح الحكومية بمدينة العريش في السابعة صباحاً  

ناخباً واحتمال زيادة    50وي  ءاً وفي تواجد أمني مكثف وعدم إقبال الناخبين حتى الساعة الثامنة عشرة ظهر اليوم س الثامنة مسا

 األعداد عند انتهاء اللجان.  

محمد عادل محرر الشئون المصرفية وعدد من الزمالء ببالغ إلي نقيب الصحفيين  الزميل    2010/ 12/6يتقدم اليوم الموافق   -4

ية وتم منعهم رئيس بنك قناة السويس الذي قام بمنع الصحفيين من حضور الجمعية العامة العادية وغير العادضد طارق قنديل  

المؤتمر علي دعوة عدد محدد من الزمالء ويطالب الصحفي واقتصر  المؤتمر  الصحفيين بحماية   من حضور  نقيب  الزميل 
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إلي   المالية  المؤسسات  تمارسها  التي  اإلغراءات  من  الزمالء  الصحفيين  جميع  بين  المساواة  وتحقيق  الشفافية  إتاحة  جانب 

 ي وعدم اقتصاره علي قلة منهم واتخاذ موقف ضد رئيس البنك لما سببه من أهانة.الصحفيين المتابعين للقطاع المصرف

دقي أيضاً  حرر كمال عرفة الصحفي بجريدة الكرامة وأحد معدي برنامج واحد من الناس محضراً بقسم ال  24/7/0102بتاريخ   -5

الضرب العتراضه علي وضع اسم موظف  اتهم فيه عمرو الليثي مقدم البرنامج ومحمد عنتر موظف اإلنتاج باالعتداء عليه ب

صاحب البالغ ارتكب مخالفات وتم االست ناء عنه ونفي االعتداء   اإلنتاج بدالً منه علي التتر وباستدعاء محمد عنتر أكد أن

  عليه.

ء مصطفي شاهين سكرتير عام محافظة بورسعيد مندوبي صحف الشروق تصرف غريب طرد اللوافي    2010/ 4/٩بتاريخ   -6

قاء اللواء  واليوم السابع ونهضة مصر وصوت االمة من قاعة االجتماعات بديوان عام المحافظة وقرر منعهم من حضور ل

أبو النجا وزيرة التعاون الدولي ونائب مصطفي عبد اللطيف محافظ بورسعيد مع أمين أباظة وزير الزراعة والدكتورة فايزة  

لحزب الدكتورة فايزة أبو النجا وحل مشاكل األراضي الزراعية المحرومة  وزير الري أثناء زيارتهم لبورسعيد لمساندة مرشحة ا 

 عيد حيث أكد السكرتير العام انه ينفذ تعليمات المحافظ وإن الجلسة سرية.من الخدمات جنوب بورس

من مسلسل بلطجية الميكروباس تعرض احد الزمالء باالهرام لحادث غريب من نوعه  في حلقة جديدة    4/٩/0201بتاريخ     -7

يارة إلجباره علي النزول منها عندما كاد سائق الميكروباس أن يدهسه أسفل عجالت سيارته بعد أن جذبه من مالبسه خارج الس

الزميل وجدي رزق الجديدة ويروي  القاهرة  الصحراء بمنطقة  الصحفية باالهرام تفاصيل    وسط  التحقيقات  نائب رئيس قسم 

ق. ص.ر" من موقف الحي العاشر بمدينة نصر في حوالي الساعة الثانية بعد    261"رقم  الواقعة التي بدأت باستقالله السيارة  

لتأخر الوقت وافق جميمنتصف اللي للتجمع الثالث بالقاهرة الجديدة ونظراً  ع الركاب وهو منهم ل يوم االحد الماضي متوجهاً 

لزميل بأن السائق يطلب منه النزول واكمال الطريق  علي است الل السائق لهم وطلبه مضاعفة االجرة وقبل نهاية الطريق فوجئ ا

بالسيارة وعندما رفض الزميل فوجئ بثورة عارمة من السائق وبدأ يوجه السباب وعندما  سيراً نظراً ألنه الراكب الوحيد المتبقي  

ارة مما ترتب عليه يكتب رقم السيارة استشاط السائق غضباً وبدأ سحبه من مالبسه وجره باألرض البعاده عن السي  حاول أن

أنه سوف يدهسه أسفل عجالت السيارة ثم امر تمزيق مالبسه وكسر تليفونه المحمول عندما حاول االتصال بالنجدة وهدده ب

ا كان من الصبي سوي قيادة السيارة بسرعة شديدة وما كان من الزميل سوي الصبي الذي يعمل معه أن يقود السيارة ويدهسه فم

ً   20ة االمامي الذي كان مفتوحاً وقام الصبي بسحبه لمسافة حوالي  التعلق بباب السيار  ويساراً محاوالً  متر مترنحاً بالسيارة يمينا

جنح ثالث   3245قد قام الزميل بتحرير المحضر رقم اسقاطه اسفل العجالت ثم توقف الصبي وقام السائق بالقيادة وفر هارباً و

ليه إلثبات اصاباته في انتظار ضبط السائق البلطجي والذي زعم انه يستند الي مالك القاهرة الجديدة وتم توقيع الكشف الطبي ع

  هو كما ادعي ضابط شرطة.السيارة و

ة اعتدي الدكتور نشأت العريس أمين عام الحزب  مهزل   2010/ 17/٩شهد أفطار مديرية أمن سوهاج أمس األول الموافق     -8

الجميع وفي حضرة المحافظ  الوطني بالمحافظة ع لي الزميل خالد حسن الصحفي بجريدة األخبار وحاول طرده أمام ذهول 

ام الصحفي بنشر خبر ضد أمين الحزب واستنكر الحضور موقف أمين  وقيادات األمن ووجه إليه سيالً من الشتائم بسبب قي

جع األمين علي است الل واستخدام األمن في تهديد زب وأكدوا ان احتضان اجهزة األمن لقيادات وأعضاء الحزب الوطني شالح

المستقلين خالل مؤتمر الشوري من  انتخابات مجلس  المرشحين في  قد هاجم  الحزب  أمين  المنشأة    خصومهم، وكان  بمركز 

وهدد باعتقالهم وطالب أكمنة الشرطة علي الطرق بتفتيشهم وحجزهم واتهمهم بأنهم مرتزقة ووصفهم بصفات تخدش الحياء  

أقسام الشرطة فتقدم المرشح ببالغ ضده في قسم الشرطة وأقاموا ضده دعاوي سب وقذف وما زالت تتداول أمام المحاكم وقام  ب

  رش به واعتدي عليه أمس األول في افطار مديرية األمن.في يوم افطار المحافظة تح

شهدها مكتب المهندس مصطفي عبد الفتاح مدير عام مديرية الزراعة بمحافظة سوهاج فقد وجه أحد أقرباء  خطيرة  واقعة    في -9

وزير الري والموارد المائية سيالً من الشتائم واأللفاظ التي تخدش الحياء للصحفيين خاصة مراسلي صحف المعارضة وهدد  

الوزير وقتله ودفنه داخل الحفرة وأعلن تحديه للصحفيين قائالً    يهاجم  ي صحفيبأنه تم إعداد حفر داخل مركز جهينة لتكليف أ
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إذا كان هناك صحفي راجل يذهب لمركز جهينة وأثناء قيام مسئول آمني بدعم الوزير وتوضيح بأن الصحافة حرة حاول التعدي  

خالقيات المجتمع وأكدوا ي مع أويتنافعليه وتراجع عندما علم بانه ليس صحفياً حيث وصف الحضور هذا التصرف بأنه غريب  

 بأن ذلك يأتي في أطار فساد الحكومة وعدم تقبلها النقد وأنها أعتادت علي التهليل والتطبيل. 

في حلقة جديدة من مسلسل انتهاكات بعض الصحف الخاصة حقوق الصحفيين تعرض الزميل ياسر خليل مسئول قسم األخبار   -10

للفصل التعسفي والمنع من مزاولة عمله بعد   7٨74ضو نقابة الصحفيين برقم  يوم وعصري البالموقع االلكتروني لجريدة الم 

التي    10/11/2010بتاريخ    63٨تعرضه لسلسلة من المضايقات واالستفزازات لدفعه لالستقالة ويأتي ذلك وفقاً للمذكرة رقم  

النقابة منعه من ممارسة عمله وممارسة    ومجلس  صحفيينتقدم بها خليل إلي نقابة الصحفيين يشكو فيها لمكرم محمد أحمد نقيب ال

نوفمبر الجاري بمنعه من مزاولة عمله عند    ٨ض وط بحقه لدفعه لالستقالة الفتاً إلي انه تعرض إلهانات متواصلة حتي فوجئ  

م أخبرته تأتي ثذكرة لتوجهه للجريدة حيث تم إخباره بإن ذلك بقرار من مديرة الموارد البشرية التي انتظرها ساعتين بحسب الم

بضرورة تقديمه استقالته مهددة إياه بأنها سوف تشوه ملفه الوظيفي حال رفضه االمتثال لتقديم االستقالة ثم ما لبث أن وجهت له  

  إهانات عند توجهه لكافيتريا الجريدة أمام زمالئه ومطالبة إياه بعدم العودة للجريدة.

أثناء دخو  -11 الصحف  الهم مدفوجئ عدد من مندوبي  اخبار عن  يرية  الحصول علي أي  الدخول وعدم  اسيوط بمنعهم من  من 

المديرية لجميع الصحف خاصة خالل فترة االنتخابات حاول مندوبي الصحف مقابلة اللواء احمد جمال الدين مساعد الوزير 

التعامل مع الصحفيين   له  المنوط  المقام ب أمن أسيوط إال أن محاولتهم بادت بالفشل حيث ان الضابط  حمول الخاص به لق 

ورفض الرد علي اي تليفونات في مكتبه والواقعة مهداة لحبيب العادلي وزير الداخلية والذي يعلي شفافية االعالم االمني مع  

 الصحفيين. 

 أزمات تواجه النقابة والصحفيين 

تحاد يدرس نقل مقره من  ن أن اإلتأكيده مكذب عادل الحديثي األمين العام إلتحاد المهندسين ما أصرت المصري اليوم علي    -12

القاهرة وذلك في بيان أصدره عقب رفض الجريدة نشر التكذيب الذي أرسله وقال في البيان ليس صحيحاً أن اإلتحاد طالب 

ربية مجلس الوزراء بضرورة إنهاء الحراسة عن نقابة المهندسين أو أنه هدد بنقل مقر األمانة العامة من القاهرة ألي نقابة ع

ب الحكومة لتنفيذ الحكم برفع الحراسة، وقال الحديثي إن قرار النقل غير وارد وسلطة اتخاذه من اختصاص المجلس  لم تستج  إذا

األعلى لالتحاد وتابع نحن ال نمارس ض وطاً علي الحكومة المصرية وال يمكن أن نتدخل في شئونها الداخلية مؤكداً أن د.  

لتعديل في قانون نقابة المهندسين قبل إجراء االنتخابات وانتقد الحديثي في    ية تحتاجات تشريعمحمد نصر عالم أكد وجود عقب

 البيان إصرار الجريدة علي عدم نشر التكذيب رغم إرساله مرتين.

بد  هل يعلم المسئولون بالمجلس األعلى للصحافة وقيادات اإلعالم ورؤساء التحرير والدوائر المقربة من الرئيس أن عالء ع  -13

جلس إدارة االقتصادية الذي أجري حواراً مفبركاً مع رئيس الجمهورية محمد حسني مبارك ليس عضواً في  ز رئيس مالعزي

نقابة الصحفيين ولم يمارس مهنة الصحافة أبداً، كما تجري نيابة عابدين تحقيقاً مع عبد العزيز في قضية تزوير مستندات رسمية 

استقالة جمال عل قام بتزوير  الدين  حيث  الجمم  قبل هيئة االستثمار  عضو  اعتمادها من  العمومية لشركة االقتصادية وتم  عية 

 ومصلحة السجل التجاري. 

في محاولة إلنهاء أزمة الزميل عبده م ربي رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير جريدة البالغ الجديد والتي انتهت بصدور حكم    -14

ألف جنيه في قضية شذوذ الفنانين، عقد مكرم محمد أحمد  20رامة ة عام وغابتدائي بحقه وأحد محرري الصحيفة بالحبس لمد

في محاولة  الصحفيين  نقابة  عام  أمس بحضور حاتم زكريا سكرتير  اجتماعا  الممثلين  نقيب  الصحفيين وأشرف زكي  نقيب 

ي الوزير نجا وحمدد أبو الللوصول إلي صي ة اتفاق مصالحة يتولى زكي التمهيد لها بالعرض علي الفنانين نور الشريف وخال

 للوصول إلي اتفاق نهائي للمصالحة.  
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أن تتحول إلي تشابك باأليدي بين أهالي ضحايا العبارة السالم خالل الندوة    4/2/2010كادت مشادة قد نشبت أمس الموافق    -15

سماعيل ممدوح إ  وظ محاميالتي أقامها محمد عبد القدوس مقرر لجنة الحريات بنقابة الصحفيين مساء أمس األول ومجدي محف 

مالك العبارة والهارب خارج مصر وذلك عندما حاول محفوظ التعقيب علي كلمة ياسر فتحي محامي أسر الضحايا قائالً: جئت 

هنا لتوضيح بعض الحقائق والرد فسألته أحدي أمهات الضحايا " مين اللي باعتك " فقال جئت متبرعاً فلم يكمل كلماته حيث  

ينه بالخروج من القاعة خاصة أن بعضهم أكد أنه دائم االتصال بهم لمساومتهم للتنازل عن  يا مطالبلي الضحاالتف حوله أها

الدعاوي القضائية وقالت والدة محمد مجدي محمد أحد ضحايا العبارة إن ولدها مختطف كونها رأته واتصلت به علي حد قولها  

 30أتفق معها عدد من الحضور مؤكدين أن هناك    ة وهو ماي ال ردقبعد الحادث وكان اسمه مسجل بكشوف المصابين بمستشف

حالة اختفاء لمصابين في الحادث مشيرين إلي أن محامي إسماعيل الذي تواجد بالقاعة هو نفسه من اتصل بهم ليقول لهم إن  

المهم يد علي آاألسر زالديه ماليين مخول بالتصرف فيها لصالحهم ليتنازلوا عن الدعاوي، والالفت أن ياسر فتحي محامي  

سنوات علي الحادث بالدعوة لمحاكمة شعبية للمتهمين في   4داعياً خالل الندوة التي نظمتها لجنة الحريات في ذكري مرور  

الحادث، فيما شدد أهالي الضحايا علي أنهم يريدون فقط إلقاء القبض علي من يثبت إدانتهم في الحادث وما زالوا طلقاء تحقيقاً  

 .  للعدالة

ز األمن بمجلسي الشعب والشورى تعليمات مشددة بتفتيش حقائب الصحفيين قبل دخولهم إلي مقر اللجان البرلمانية جها  تلقي  -16

الحكومية علي   والجهات  للوزارات  والممثلين  الصحفيين  الماضي من خالل وضع حقائب  األسبوع  التعليمات  هذه  تنفيذ  وتم 

العب ثم  للكشف عنها  اإللكتروني  الالجهاز  فادي عزت من جريدة روزا بوابة  ور من  المصور  الزميل  اإللكترونية، وتعرض 

ليوسف لموقف محرج حينما أطلق الجهاز صفارات متتالية مما استدعي عدداً من الضباط وأمناء الشرطة الذين طالبوه بفتح  

ر الدكتور فتحي  عد أن كرة وذلك بحقيبة التصوير لتفتيشها ذاتياً والالفت أن المصورين أصبحوا مضطهدين حتى من المنص

   سرور طلبه بابتعاد الصحفيين عن المنصة والمقاعد المخصصة للسادة الوزراء. 

يبدو أن مشكلة الزميل سراج وصفي رئيس قسم الفن بروزا ليوسف في طريقها للحل بعد التوصل لتسوية عادلة وافق الزميل     -17

أيه في التسوية حيث يذكر أن سراج وصفي يعتصم  الصحفيين ألخذ ر محمد أحمد نقيب  مبدئياً عليها ويلتقي سراج اليوم مكرم  

بالنقابة احتجاجاً علي قرار عبد هللا كمال رئيس تحرير روزا ليوسف بنقله إلي مكتب اإلسكندرية وقال سراج تم التوصل إلي  

ويعود لممارسة   صرف بدل سفر له   وعين علي أن يتمتسوية لحل األزمة بإبدال قرار النقل بتكليفه بمهمة عمل لمدة أسبوع أو أسب

عمله كرئيس لقسم الفن، ودعا سراج عدداً من الصحفيين أعضاء النقابة للمطالبة بسرعة إصدار قانون جديد للنقابة في الفترة 

العام  اعتماد ميزانية  المقبلة في الوقت الذي وجهت فيه انتقادات حادة لمجلس النقابة الحالي خاصة بعد قراراه بتفويض نفسه في  

 د الفشل المستمر في حشد الجمعية العمومية للمرة الثالثة العتماد الميزانية.الماضي بع

المصريون     -18 موقع  فضح  حيث  لنفسها  ونسبها  األخرى  الصحف  أخبار  نشر  إعادة  في  اليوم  المصري  لمسلسل  استمراراً 

خبراً عن زيارة    2010/ 2٨/3ق وان نشروا في  الموقع إنهم سب  االلكتروني مجدداً جريدة ال سيل المسروق حيث أكد مسئولو

يوم   للجريدة  مانشيت رئيسي  في  الخبر  بنشر  اليوم  المصري  قامت جريدة  ثم  للمنصورة  إعادة    2010/ 31/3البرادعي  بعد 

انشيت كبير  صياغته وجاء في الخبر الذي نشره موقع المصريون عن زيارة البرادعي للمنصورة الجمعة، المصري اليوم في م

رته المصريون قبل أربعة أيام ويذكر أن المصري اليوم قد ادعت إنها صاحبة السبق الصحفي في قضية  أمس نشر خبر نش  تعيد

رشاوى المرسيدس التي فجرتها الوفد منذ أيام بل واالدهي هو ما قاله اإلعالمي حمدي رزق في برنامجه القاهرة اليوم علي  

 سيدس.ضيحة رشاوى المراحبة السبق في ف قناة اوربيت إن الوفد هي ص

% من قيمة رأس   7رفضت اللجنة القانونية بالمجلس األعلى للصحافة طلب نقابة الصحفيين تخصيص    2010/ 23/4بتاريخ     -19

% من    30المال الخاص بالصحف الخاصة كضمان لحقوق الصحفيين حالة توقف الجريدة ورفضت إلزام الشركات باختيار  

م في إصدارات الجريدة وقالت ال يوجد سند قانوني بذلك وقرر صفوت سبب توقف جرائدهطلين عن العمل بالصحفيين المتع

الشريف رئيس المجلس في اجتماع لمجلس أمس األول تشكيل لجنة من نقابة الصحفيين والمجلس األعلى للصحافة للخروج  
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لب تعديالت تشريعية أن األمر ال يتطين لروزا ليوسف  بتوصيات تحقق مصلحة الصحفيين في أطار القانون، وقال نقيب الصحفي

إلي أن اللجنة ستختص بدراسة التزام أصحاب العمل بعقد عمل موحد والمجلس يساند النقابة في هذا   في قانون النقابة الفتاً 

ومي محرراً والي 15 إضافة إلي تحديد الكوتة المناسبة إلصدار كل صحيفة وفقاً لدورية الصدور بأن يصدر العدد األسبوعي بى

لى  محرراً   60بى   الترخيص بتوفير فرص عمل  المتعطلين وتأمين حقوق    25 علي األكثر وإلزام الصحف طالبة  محرراً من 

بمقر جريدتهم  المعتصمين  اليوم  الوطني  أزمة صحفيي  إلي حل  توصل  إنه  مكرم  الجريدة، وأضاف  توقف  حال  الصحفيين 

صحفيين يتم اختيارهم   10ب الوطني بتعيين  وأمين عام الحز ئيس مجلس الشورىبالحصول علي وعد من صفوت الشريف ر

بواسطة رئيس التحرير وهي خطوة جيدة تفتح الباب أمام باقي الصحفيين وأشار إلي أن ملف المعينين بجريدة ال د ستعاد دراسته  

تقرير   اعترض بشدة علي  أخبار اليوم قد  نقابياً وغير منتظمة الصدور وكان ممتاز القط رئيس تحرير  3٨كون الصحيفة بها  

الممارسات الصحفية بعد نشر التقرير لمالحظات حول خطاب شكر من هشام طلعت مصطفي للجريدة وهو ما اعتبره التقرير 

   دليل انحياز الصحفية.

دهور احتجاجاً علي ت  قدم محمد عبد الدايم عضو مجلس إدارة جريدة العربي ممثالً عن الصحفيين استقالته األسبوع الماضي   -20

عاماً وقال عبد الدايم لروزا    11الجريدة وعدم زيادة رواتب الصحفيين وعدم حصولهم علي العالوات منذ حوالي    األوضاع في

ليوسف إن رواتب الصحفيين في العربي ال تزال محلك سر رغم ارتفاع األسعار واألعباء المعيشية علي الصحفيين وهو ما  

ة هذه األعباء إال أن األوضاع في العربي ال تزال كما هي وطالب عبد م عالوات لمواجهالموظفين بمنحه  يدعو الدولة لتعويض

الدايم بإصالح مؤسسي شامل في الجريدة يتضمن إنشاء إدارة مستقلة لإلعالنات وترشيد األنفاق في الجريدة وصرف عالوات  

لس اإلدارة فأعفي نفسه من الحرج  من األمور مع مجنه اصطدم بكثير  تشجيعية للمتميزين وإعادة هيكلة األقسام المختلفة إال أ

وقدم استقالته لرئيس مجلس إدارة الجريدة، واعترض علي ما اسماه أسلوب الحرث في البحر ألن الوضع في الجريدة ال يطمئن  

ة الصحف التي  الصحفيين لمساعدفي ظل الظروف الحالية مطالباً بتطبيق مبدأ الثواب والعقاب بالجريدة وإنشاء صندوق ألجور  

 اني من أزمات. تع

طالب صحفيو جريدة الوطني اليوم الرئيس مبارك بصفته رئيساً للحزب الوطني بالتدخل لحل أزمة عدم تعيينهم بالجريدة جاء     -21

يها مكرم محمد ذلك خالل برقية أرسلوها بمناسبة االحتفال بعيد تحرير سيناء أشاروا فيها إلي رفضهم التسوية التي توصل إل

ين مع صفوت الشريف أمين عام الحزب الوطني بتعيين عشرة منهم فقط وأكد الصحفيون استمرارهم في  حمد نقيب الصحفيأ

صحفياً الذين مضي علي عملهم بالجريدة أكثر من    35االعتصام الذي دخل يومه التاسع داخل مقر الجريدة حتى يتم تعيين الى  

  سنوات. 5

الماتهم مركز     -22 للدراسات  التعامل مع جتمعية والتدريب اإلشفافية  االنتقائية في  لمنهج  بإتباعه  الصحفيين  نقابة  نمائي مجلس 

أزمات الصحفيين جاء ذلك علي خلفية أزمة صحفيي ال د والمتراخي المجلس عن تقديم أوراقهم للجنة القيد رغم حصولهم علي  

 أحكام قضائية تثبت حقهم في ذلك.

اال   -23 الحالة من  علي  تسيطر  واإلداريين وستياء  العام  صحفيين  المعاش خالل  علي  الخارجين  القومية من  بالصحف  العاملين 

الماضي إضافة إلي ورثة المتوفين وذلك نظراً لمماطلة وزارة المالية في صرف مستحقات نهاية الخدمة التي تصرف للمستحق  

كد مصدر بالمجلس األعلى  آلخر راتب تقاضاه وأدمة بالمؤسسة وفقاً  بالخروج علي المعاش أو الوفاة بواقع شهر عن كل عام خ 

للصحافة رفض ذكر اسمه أن وزارة المالية هي المسئولة كونها لم ترسل المخصصات المالية لمستحقي مكافأة نهاية الخدمة منذ 

علمت روزا  مؤسسات قومية، و  ٨ى  عام كامل محذراً من تفاقم األزمة كون التأجيل يضاعف المستحقات التي بل ت عدة ماليين ب

%    20المجلس األعلى للصحافة أرسل خطاباً إلي وزير المالية يطالبه بمستحقات اإلداريين والعمال والتي تقدر بى ليوسف أن  

جنيهات   610جنيهاً ليصل البدل إلي    ٨0من قيمة الزيادة في بدل التكنولوجيا والتدريب التي تقرر صرفها للصحفيين بقيمة  

كان قد نص علي   1٩70لسنة  76د حتى اآلن يذكر أن قانون نقابة الصحفيين رقم لم تواف المجلس بالرياً إال أن الوزارة  شهر

حتى تدخل النقيب جالل نقيب الصحفيين في ذلك الوقت بالتعاون    1٩٨6مستحقات نهاية الخدمة إال أنها لم تصرف حتى عام  
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س المؤسسات بصرف مستحقات نهاية  ت إلي أن يدعم المجلللصحافة في ذلك الوقمع الدكتور علي لطفي رئيس المجلس األعلى  

السابقة لهذا االتفاق وتوالي  16الخدمة من خالل وزارة المالية حيث تم الصرف لجميع المستحقين بأثر رجعي عن األعوام الى 

 شهراً موخراً.   12صرف المستحقات بشكل شبه منتظم حتى تأخر الصرف منذ 

أيام من التاريخ المعتاد وأرجعت   7ي لألعضاء وأسرهم لما يزيد علي  تحقات المعاش النقاباق متصل تأخر صرف مسوفي سي   -24

مكاتب البريد المسئولية لعدم توريد النقابة للمبالغ المستحقة، ومن جانبه برر محمد خراجه أمين صندوق نقابة الصحفيين تأخر  

  خراً واعتمادها األمر الذي ينهي األزمة. شيراً إلي وصولها مؤالمستحقات للنقابة م الصرف إلي تباطؤ وزارة المالية في إرسال  

جنيهاً فقط ولم يجدوا مبرراً لذلك سوي أن الحسابة بتحسب عدد    50فوجئ عدد من الزمالء في جريدة النبأ بصرف راتبهم     -25

ك علي  جنيهاً أال يدل ذل  50موضوعات شهرياً بى    4الموضوعات التي يقدمونها في كشف اإلنتاج مما دفعهم للتسأول كيف ننشر  

انتظام النشر األسبوعي ولماذا نتحمل مسئولية عدم نشر باقي ما نقدمه من موضوعات وأين أساس األجر الذي تعهد به رئيس 

   التحرير في التسوية التي كانت نقابة الصحفيين طرفاً ثالثاً فيها.

رير صحيفة المصري اليوم بسرقة فكرة مجدي الجالد رئيس تحبنك األفكار الزميل  اتهم خالد حسام أحمد زنون رئيس جمعية     -26

تقدم بها زنزن للصحيفة لتساعده في نشرها لينسبها رئيس التحرير لنفسه وتقدم زنزن بشكوي لنقيب الصحفيين مكرم محمد 

صاحب الفكرة مقدم نك األفكار ومحاربة  مايو الجاري أن الجالد است ل نفوذه لقتل مبادرة ب   5بتاريخ    2225أحمد وحملت رقم  

شكوي عندما تصدي للجالد بعد أن نسب الفكرة لنفسه مضيفاً علي النقابة التحقيق كون ذلك فساداً صحفياً يسئ لسمعة مهنة ال

مايو    ٨قيد  الصحافة، حيث لم يكتف زنون بالشكوي بل وزع بياناً علي الصحفيين المتواجدين بالنقابة بالتزامن مع انعقاد لجنة ال

هم الجالد بمحاربته وسالقة فكرته ثم جاء لروزا ليوسف حامالً بعض أعداد الصحف والالفت أن  نداء واست اثة " يت  بعنوان " 

والذي نشرت الصحيفة في    2006أكتوبر    31الصاردر يوم الثالثاء بتاريخ    ٨70زنون أطلعنا علي عدد المصري اليوم رقم  

زي لألفكار فكرة تبحث عن تمويل " يقول الخبر أن  ين بعنوان " بنك مركرته الزميلة هبة حسنصفحتها األخيرة منه خبراً حر 

الشاب خالد زنون صاحب فكرة إنشاء بنك األفكار بهدف تمكين كل مواطن من طرح األفكار الهادفة إلي حل مشكالت المجتمع  

بتجمي البنك  يقوم  بحيث  نهضة مصر  في  للمشاركة  المختلفة  القطاعات  منفي  الجدي  وتقديم  والحعها  الوزراء  إلي  كومة،  ها 

وفي الصفحة األولي منه يعلن   200٨مايو    14األربعاء    1431والطريف أنه أخرج من حقيبته عدداً اخر للمصري اليوم رقم 

ور الجالد تحت عنوان فكرة لكل وزير أنه بعد قراءة مقال الزميل خالد صالح حول طرحه لفكرة تساعد علي حل أزمة المر

اها المصري اليوم لجمع أفكار المواطنين والمثقفين واإلعالميين حول المشكالت لتقديمها ة اطالق مبادرة تتبنطرأ إلي ذهنه فكر

الصحيفة  قد زرت  بأيام كنت  المبادرة  لهذه  الجالد  قبل نشر  إنه  وقال زنون  في نهضة مصر  للمساهمة  والوزراء  للحكومة 

ت برئيس التحرير ينسبها لنفسه علي الصفحة  لفكرة إال أنني فوجئك األفكار وبهرتهم اوطرحت عليهم فكرة إصدار ملحق بن

   األولي دون أدني إشارة.

أزمة جديدة داخل نقابة الصحفيين أثارها النقيب مكرم محمد أحمد الذي قرر بشكل منفرد التصديق علي تعيين عضوين آخرين     -27

قبل النقيب إلي خمسة أعضاء في لك عدد المعينين من  ل االجتماعي ليصل بذمن مجلس النقابة في مجلس إدارة صندوق التكاف

  ٩التي تنص علي أن يدير الصندوق مجلس إدارة مكون من    2٩مخالفة صريحة لقانون صندوق التكافل االجتماعي وفقاً للمادة  

قد سبق للنقيب وهو ما تم بالفعل ف  يتم تعيينهم من قبل النقيب  3أعضاء منتخبين من قبل الجمعية العمومية و  6أعضاء منهم  

كل من الزمالء  " صالح عبد المقصود وهاني عمارة وجمال عبد الرحيم " ليثير بذلك القرار الجديد للنقيب الجدل حول   تعيين

أنه يهدف إلي محاولة الض ط علي مجلس إدارة   النقابة لألسبوع  الحقيقي لمثل هذا القرار الذي أكدت مصادر داخل  السبب 

مليون جنيه  25ذي يعارض التصرف في أموال الصندوق والتي تبلغ ميزانيته الزميل هشام يونس الدوق التكافل وبخاصة صن

ماليين جنيه لبناء أرض نادي مدينة نصر، ويأتي ذلك في   ٨إال بقرار من الجمعية العمومية وبخاصة أن النقابة في حاجة إلي  

من يناير الماضي    23مقرر عقدها في  افل والتي كان من اللس إدارة صندوق التكالوقت الذي يوقف فيه النقيب انتخابات مج

بحجة عدم إخطاره بشكل رسمي بموعد االنتخابات األمر الذي نفاه أعضاء مجلس إدارة الصندوق الذين أكدوا معرفة النقيب 
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الماضي، ومن جانب آخر  ال  بموعد االنتخابات منذ فتح باب الترشيح في بداية شهر يناير  التخبط  تي تشهدها نقابة  فإن حالة 

حفيين اآلن دفعت الزميلين رجائي المرغني ويحيي قالش إلي إرسال إنذار إلي مجلس نقابة الصحفيين إلل اء قرار المجلس  الص

القانوني   اكتمال النصابباعتماد ميزانية العام الماضي بعيداً عن الجمعية العمومية وهو اإلجراء الذي برره مجلس النقابة بعدم 

لثالثة في أبريل الماضي إال أن إنذار قالش المرغني أكد عدم جواز استبدال الجمعية العمومية لعمومية في دعوتها اللجمعية ا

يوماً من تاريخ اإلرسال للدعوة إلي جمعية عمومية أخري العتماد الميزانية    15بأي مستوي نقابي آخر وقد أمهل اإلنذار النقابة  

لجنة القيد بنقابة الصحفيين إلدراج لبطالن اعتماد المج  باللجوء إلي القضاء  وهدد الزميالن لس وفي سياق متصل تنعقد غداً 

القيد بالنقابة وذلك بعد تأجيلها لمدة أسبوع للنظر في الطعون التي تقدم بها عدد من أعضاء   الزمالء الصحفيين إلي كشوف 

 طعناً.   150دمة إلي قد وصلت الطعون المقالجمعية العمومية لوقف قيد عدد من المتقدمين و

حكماً بوقف قرار مجلس الشورى بدمج      2010/ 15/5الموافق    أصدرت دائرة االستثمار في محكمة القضاء اإلداري أمس   -28

إصدارات مؤسستي دار التعاون والشعب في مؤسسات األهرام واألخبار والجمهورية وذلك في الطعون التي أقامها عدد من  

يرة وطلبوا فيها إل اء قرار الشورى لمخالفته قانون المجلس األعلى للصحافة وما سيلحق بهم صحفيي المؤسسات الثالث األخ

رار مادية كبيرة في حال أصبح العاملون بالمؤسسات المدموجة ضمن المؤسسات المدمج إليها علي حد قولهم في الدعوي  من أض

ة ورئيس المحكمة وقالت المحكمة في أسباب حكمها حيث صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي ياسين نائب رئيس مجلس الدول 

ج مؤسستي دار الشعب للصحافة والطباعة والنشر ودار التعاون دون  لدم  200٩سنة    6إن مجلس الشورى أصدر القرار رقم  

ار  الذي تضمن نقل إصد  200٩لسنة    7اإلصدارات الصحفية الصادرة عنهما في الشركة القومية للتوزيع ثم أصدر القرار رقم  

سسة األهرام متجاهال قانون جريدة المسائية إلي مؤسسة أخبار اليوم والتعاون األسبوعية والمجلة الزراعية الشهرية إلي مؤ

واالختصاصات المقررة بموجب أحكام القانون لمجالس إدارات المؤسسات القومية   ٩6لسنة    ٩6تنظيم سلطة الصحافة رقم  

بدمج هذه المؤسسات أهدر الضمانات التي قررها القانون لنقل الصحفيين والعاملين  وأضافت المحكمة أن قرار مجلس الشورى  

 ية وأن القرار لحق به عيب عدم االختصاصات الجسيم ومخالفة اإلجراءات القانونية التي نص عليها القانون. بالمؤسسات الصحف

تور أحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم فيما تعهد مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين باتخاذ موقف حاسم تجاه أفعال الدك   -29

صحف المختلفة في الوزارة وذلك بعد اجتماعه مع بدر يوم السبت المقبل اح عن معلومات لمندوبي اليخص التعتيم وعدم اإلفص

سي دي    وكشف صحفيو التعليم أثناء اجتماعهم أمس مع نقيب الصحفيين عن تهديد الوزير لهم عبر أشخاص قريبين منه بوجود 

ل أيام امتحانات الثانوية العامة  خاص يكشف احتجاجهم علي أفعاله أثناء وجودهم في األتوبيس الخاص بالوزارة أثناء جولته أو

مؤكدين أنهم القوا معاملة غير الئقة من بعض مسئولي الوزارة أثناء تواجدهم في الجولة فضالً عن تجاهل الوزير لهم واتجاهه 

، وطالب الصحفيون النقيب بالحديث مع الوزير حول إتاحة المعلومات وليس االجتماع والجلوس معه للحديث مع الفضائيات

صياً مشيرين إلي أنهم ال يريدون االجتماع معه باستمرار ولكنهم يريدون السماح بتداول المعلومات داخل الوزارة والرد  شخ

وجود السي دي الخاص بهم داخل أتوبيس الوزارة يؤكد علي أي استفسارات خاصة بهم وأكد الصحفيون أن تهديدات بدر ب

شهور خاصة أنه يراقب داخل وزارته وخطوات    5فور توليه حقيبتها منذ نحو  الحالة األمنية التي فرضها بدر علي الوزارة  

إلي أن الوزارة يحكمها لو اءات من  الصحفيين عبر كاميرات مراقبة مثبتة في أسقف ديوان عام الوزارة وأشار الصحفيون 

هم بدخول أي مكتب من مكاتب  وزارة الداخلية فرضوا قيوداً علي أي تحركات للصحفيين داخل الوزارة لدرجة عدم السماح ل

قيادات الوزارة وعدم السماح لهم بالحصول علي أي معلومات سواء تليفونية أو من المصادر داخل الوزارة ذلك في الوقت الذي  

   ت هاتفية أو مداخالت من قبل معدي البرامج الفضائية.يرد فيه الوزير علي أي اتصاال 

وزير المالية أصدر قراراً بضم بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين ضمن   علمت الوفد أن الدكتور يوسف بطرس غالي   -30

ع المرتبات الوعاء الضريبي الخاضع لضريبة المرتبات ليتم إضافة قيمة البدل علي اإليرادات التي يحصل عليها الصحفي م

أالف   ٩لمقررة وفقاً للقانون بقيمة  وما في حكمها من مزايا وبدالت علي أن يتم إخضاعها للضريبة بعد استقطاع اإلعفاءات ا

آالف جنيه إعفاء شخصياً، وكشف الدكتور محمد سرور مستشار   4آالف جنيه لصافي الدخل السنوي و  5جنيه سنوياً بواقع  

أن هذه  وزير المالية للسياسات الضر يبية في تصريحات خاصة للوفد أنه تم بالفعل إصدار كتاب دوري لتنفيذ القرار مؤكداً 
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للضريبة علي الدخل يخضع المبالغ التي يحصل عليها العامل    2005لسنة    ٩1بة ليست مستحدثة موضحاً أن القانون رقم  الضري

ألصلية للضريبة علي المرتبات وما في حكمها بنسبة  أو الموظف سواء كان منتدباً أو غير منتدب من جهة غير جهة عمله ا

وبناء علي ذلك ال يتمتع من يحصل علي هذه المبالغ بأي إعفاءات    ضريبة قطعية دون خصم أي تكاليف أو خصومات  % 10

مقابل   % 10ضريبية بخصوص هذا المبلغ، وأوضح أن النسبة المفروضة علي صافي اإليراد الخاضع للضريبة سيكون بواقع  

ه مشيراً إلي أن مصلحة  ألف جني  40لما يزيد علي    %20ألفاً الثانية و  20مقابل الى  %15ألف جنيه األولي من الراتب و  15ى  ال

الضرائب قامت بإجراء مراجعة شاملة لحساب ضريبة المرتبات لتحديد موقف البدالت المنصرفة للعاملين والموظفين بكافة 

   ة هذه الجهات بتوريد سعر الضريبة المستحقة.الجهات الحكومية وغير الحكومية ومطالب

جنيهاً وذلك استجابة    61وحة للصحفيين النقابيين بضمان البدل وقدره  قرر بنك ناصر االجتماعي إيقاف صرف القروض الممن   -31

لعدم التزامهم ب  –شرطة    –ضباط    –لقرارات البنك المركزي بعدم منح الفئات المستثناة " صحفيون   سداد قضاة " قروضاً 

الزميل محمد خ  بنالقروض وكان  االتفاق مع  أعلن عن  قد  الصندوق  وأمين  النقابة  االجتماعي راجه عضو مجلس  ناصر  ك 

واشتراط   %7جنيهات والتقسيط علي خمس سنوات بفائدة    610ألف جنيه بضمان البدل وقدره    27والحصول علي قرض قيمته  

اتبه عن ألفي جنيه شهرياً ورفض البنك أن يكون الضامن صحفياً  البنك للحصول علي ضامن " موظف حكومي " ال يقل ر

   ة الوظيفية للضامن واالستعالم علي أن يتم الصرف بعد شهر في حالة الموافقة. وإيصال غاز أو كهرباء وبيان الحال

تحاد األوروبي بالقاهرة  هاجمت الدكتورة هالة مصطفي رئيس تحرير جريدة الديمقراطية جريدة الوفد في الندوة التي نظمها اال   -32

هالة جريدة الوفد بأنها تتبني خطاباً ناصرياً رغم أنها في  تحت عنوان " دور وسائل اإلعالم ومسئولياتها االنتخابية " ووصفت 

األساس جريدة ليبرالية وادعت هالة مصطفي أن الوفد جريدة متناقضة وأكدت أن مصر ليس بها صحيفة ليبرالية واحدة ووصفت  

الليبرالي وأاإلعال الوطني ووصفته بالحزب  أنها تنتمي للحزب  الجماهيري وقالت  المصري بالشعبوي  الخطاب  م  ضافت أن 

الشعبوي المنتشر في مصر لم يؤد إلي أي تطور وأن هناك من يدعم هذا الخطاب للحفاظ علي الوضع القائم ويذكر أن الدكتورة 

  تمي إلي أمانة السياسات فيه ووصفته بأنه حزب أمني.هالة مصطفي هاجمت من قبل الحزب الوطني الذي ين

   ٨/7/2010الموافق    ين هجوماً حاداً علي الصحفيين أثناء جلسته معهم أمس األولشن محافظ كفر الشيخ أحمد زكي عابد    -33

لصحفيين من  حيث قال لهم ) اللي هيتفلسف هطرده بره القاعة واقعدوا محترمين ومؤدبين ( جاء ذلك بعد أن طلب عدد من ا

الكهرباء و المياه والصرف الصحي وتجديد شبكات  أحنا  المحافظ رصف الطرق وترميم شبكات  للصحفيين  المحافظ  أضاف 

بنشت ل وأنت ما بتشوفوش حاجة غير السلبيات واقعدوا محترمين وال تتفلسفوا مما أدي إلي غضب الصحفيين وخروج البعض 

ممثلي الصحف القومية والخاصة والحزبية اللقاء، من جانبه أكد حاتم زكريا سكرتير   منهم من القاعة واستكمل البعض األخر من

ة الصحفيين رفضه لما بدر من المحافظ حتى إذا كان من تعرض للهجوم صحفي واحد فقط وطالب زكريا الصحفيين  عام نقاب

إلي أن النقابة ال تتأخر في القيام بدورها في   بتقديم شكوى إلي النقابة تتضمن الوقائع لبحثها ودراستها وإجراء الالزم مشيراً 

   حماية صحفييها.

مفتي الجمهورية االحتفال بالمولد النبوي الشريف قائالً " النبي كان يحتفل كل أسبوع بصوم االثنين  أجاز الدكتور علي جمعة     -34

محاضرة ألقاها لطالب الجامعات المصرية    ويقول هذا يوم ولدت فيه ويمثل أيضاً تذكيراً للسيرة الحسنة للرسول " جاء ذلك خالل 

ل استخدام السنة في الحياة المعاصرة وعن جواز تولي المرأة للقضاء قال  وأبناء العالم اإلسالمي بمعسكر أبو بكر الصديق حو

ر مسلمين  إن المرأة اعتلت في اإلسالم مناصب الدعوة ورداً علي دراسة السياحة وخروج المرشد السياحي الذي يقابل أجانب غي

مية علي يد مرشد تقي يخشى هللا في كل وقت  بمالبس شبه عارية قال كم من السياح األجانب غير المسلمين اتبعوا العقيدة اإلسال

وكل مكان وسأل طالب خالل اللقاء المفتي عن الفرق بين مس المرأة ولمسها فأجاب مس المرأة من الزني ولك اللمس ألي  

المدينة بها  سبب من أسباب ليس فيه حرم المجتمع فقد كانت  التعددية في  المفتي إن السنة النبوية كانت تقبل  يهود انية وقال 

يعيشون بجوارهم بدون خشية من المسلمين ويشار إلي أن مفتي الجمهورية قد تجاهل دعوة الصحفيين بعقد مؤتمر صحفي معهم  

 ي أرسلوها إليه وبعد انتهاء اللقاء اتجه مسرعاً نحو سيارته.  مدته عشر دقائق قبل بدء المحاضرة ورفض الرد علي أسئلتهم الت
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ب الصحفيين لشكوى الزمالء الصحفيين  محرري حقوق اإلنسان بالصحف الذين طالبوه قبل  تجاهل مكرم محمد أحمد نقي   -35

عامل مع عدد من  أسبوع بالتدخل الفوري لوقف ما اعتبروها تصرفات سلبية من جانب المجلس القومي لحقوق اإلنسان في الت

لحقائق عنهم طبعا بما يتنافى مع حقهم في الصحفيين التي تتضمن محاولة تشويه صورتهم  ومنعهم من زيارة السجون لحجب ا

الذي هو لمن ال يعلم عضو بالمجلس   الحركة نقيب الصحفيين  العام وعليه تطالب  للرأي  الحصول علي المعلومات ونشرها 

وتؤكد ” صحفيون بال حقوق ” أن هذا المجلس القومي لحقوق  خل اآلن لحل أزمة مشكلة الزمالءالقومي لحقوق اإلنسان  بالتد

وهذه  – إلنسان هو بوق لتجميل صورة نظام حاكم فاشل ومأزوم ، وأنه مهما حاول حجب الحقائق عن الصحفيين والناسا

نسان معروفة ومكشوفة للمصريين والعالم . ويشدد  فلن ينجح ألن انتهاكات نظام مبارك لحقوق اإل –مخالفة دستورية وقانونية 

سوف يدرسون مع زمالئهم الشاكين كافة األشكال الممكنة للض ط على نقابة  ” على أنهم    الزمالء في ” صحفيون بال حقوق

تور الصحفيين والمجلس القومي الحكومي حتى يتراجع عن ممارساته المذكورة ضد أبناء مهنة عريقة يحميها تماما من الدس

المجلس لهم بمواعيد أنشطته وتعمده وانتقد الصحفيون عدم إخطار   والقانون وكافة المواثيق الدولية لحرية الصحافة والتعبير

إهمال دعوة عدد من الصحفيين لزيارات السجون التى قام بها مؤخراً، االمر الذى اثر بشكل واضح علي وجود ت طية محايدة 

الى امتناع قيادات بالمجلس عن لقاء الصحفيين للحصول علي معلومات وتصريحات منهم حول لهذة الزيارات، هذا باالضافة  

صحفياً، تدخل األمين العام السفير    15وأستنكر الصحفيون فى المذكرة الموقع عليها    ه بناء علي تعليمات من األمانة العامةأنشطت

ريقة غير مناسبة مع عدد من الزمالء الذين ي طون انشطة  محمود كارم في عملهم بشكل يؤثر على حرية الصحافة، وتصرفة بط

األمانة المجلس من صحف االهرام   الصحفيون تعامل  اكتوبر واخر ساعه وغيرهم، وانتقد  والدستور ونهضة مصر ومجلة 

مما يضر العامة و إدارة اإلعالم فى المجلس بشكل فية انتقائية و تمييز بين الصحفيين و تفضيل للبعض علي حساب اآلخر،  

بمهاجمة الصحفيين في لقاء عقده باألمانة العامة يوم كما اتهم الصحفيون األمين العام للمجلس   بمبدأ تكافؤ الفرص بين الصحف

التي ت طي أنشطة المجلس و تشويهه  2010يوليو    1الخميس   ، واستخدام زميل في مهاجمة باقي أعضاء األسرة الصحفية 

ألمين صحفيون المتابعين النشطة المجلس بتدخل النقيب لضمان حقوق الصحفيين و احترام الصورتهم عند الضرورة، وطالب ال

العام لحرية الرأي و التعبير و تعامل إدارة اإلعالم و األمانة العامة بصورة أفضل في توفير المعلومات للصحفيين علي قدم  

 .من ممارسة نشاطهم داخل المجلس المساواة، ودعوة الصحفيين بانتظام الجتماعاته الشهرية وعدم منعهم

نشرته جريدة اليوم السابع من تنويه حول رواية تعتزم الجريدة نشرها األسبوع شن الشيخ أبو إسحاق الحويني هجوماً علي ما     -36

يه القادم حملت عنوان " محاكمة النبي محمد " وأشار إلي أن ناقل الكفر كافر وأن من حق رئيس الدولة أن يتنازل ويقبل توج 

و اإلساءة إليه وتساءل عن دور األزهر  االنتقاد إليه من بعض الصحف ولكن ليس من حق الدولة السكوت علي سب الرسول أ

الشريف والجهات الرسمية في الرد علي التجرؤ علي الرسول الكريم وحتى وإن كان ما سيتم نشره للرد علي اإلساءة للرسول  

الرسول صلي هللا عليه وسلم وخصص الشيخ الحويني حلقته للرد علي أحد المحامين    وقال إن هذه العناوين تحمل عدم أدب مع

المتطاولين علي سنة الرسول وما جاء في كتاب البخاري وزعمه أن البخاري يشكك في المصحف الشريف، وأكد الحويني أن  

رنت يكشف عدم فهم وجهالً جاء ذلك في  ما جاء علي لسان المحامي في أحدي الحلقات التليفزيونية والمسجلة علي شبكة اإلنت

عقب عودته من رحلته العالجية في ألمانيا والتي استمرت أربعة أشهر زار خاللها   أول ظهور للشيخ أبو إسحاق علي قناة الناس

علي    دولتي أسبانيا وهولندا وقام خالل الجولة بإلقاء محاضرات حضرها آالف المسلمين بأوروبا في قاعات وليس مساجد وأسلم

ما بين رجال وشباب ونساء ومن جانبها نشرت صح أوروبيين  علي موقعها  يديه عشرة مواطنين  السابع توضيحاً  اليوم  يفة 

اإللكتروني تؤكد فيه أن اإلعالن الذي نشر في جريدتها الثالثاء الماضي الذي حمل عناوين صادمة لرواية محاكمة النبي محمد 

ة والحجج  دبيات التي تدافع عن رسولنا العظيم محمد صلي هللا عليه وسلم بشكل علمي واألدلللكاتب أنيس الدغيدي تمثل أهم األ

ضد كل ما يروجه ال رب ضده وما يقوله المدعو زكريا بطرس من أكاذيب معادية لرسولنا صلي هللا عليه وسلم وقد اختار  

إبراز حجم ما يت علي  الصادمة حرصاً  العناوين  الرواية هذه  الكريم من عدوان عبر هذه  المؤلف صاحب  له رسولنا  عرض 

النيل من سيدنا محمد عبر محاكمة ومناظرة بين محام دانمركي متطرف يكيل االتهامات الجهات المتطرفة والبذيئة التي تحاول  

 لرسولنا العظيم ومحام مسلم مصري مثقف يفند المزاعم التي يروجها ال رب ضد اإلسالم.  
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التي استطاعت   مدني في قضية السطو علي موقع اليوم السابع االلكترونيقرر التنازل عن الحق ال  مجلس تحرير اليوم السابع   -37

فيها األجهزة المنية بوزارة الداخلية القبض علي المتسبب في اختراق الموقع فجر الثالثاء الماضي وتبين أن وراء ذلك شاباً 

خاص به في الدخول علي الموقع واختراقه وذلك بعد ورود بالغ  ص ير السن يعمل مبرمج كمبيوتر استخدم جهاز الكمبيوتر ال

قاه اللواء محمود الرشيدي مدير اإلدارة العامة للتوثيق والمعلومات الذي أمر علي الفور بتشكيل فريق بحث  من إدارة الموقع تل

حرصاً علي مستقبل الشاب    توصل خالل ساعات للشاب وأعلن مجلس تحرير اليوم السابع التنازل عن حقه المدني في القضية 

دم معاداة أحد واستيعاب الجميع ومن أجل ذلك حرصت اليوم السابع الذي تورط في هذا العمل المتسرع وانطالقاً من مبدأ ع

علي عدم نشر أسم الشاب المتورط في قرصنة الموقع أو أي بيانات عنه حتى ال يتعرض ألي مشاكل في المجتمع المحيط به،  

ريم مدير اإلدارة العامة للعالقات لسابع بالشكر لكل من اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية واللواء حمدي عبد الكوتتوجه اليوم ا

واإلعالم واللواء محمود الرشيدي مدير اإلدارة العامة للتوثيق والمعلومات واللواء محمود عبد الجواد مدير إدارة مكافحة جرائم  

عبد السالم عد وزير الداخلية لمصلحة األمن العام والمقدم عبد الرحمن رضوان والعقيد وليد  اإلنترنت واللواء عدلي فايد مسا

الذين كان لهم دور كبير في كشف تفاصيل عملية القرصنة بسرعة وحرفية، حيث كان موقع اليوم السابع تعرض للقرصنة  

خترق وضع بيان يعلن فيه اختراقه للموقع بعد دقيقة ظهر األحد الماضي حيث استطاع الم  15اإللكترونية واالختراق لمدة  

لي النبي محمد من خالل رواية سيتم نشرها علي حلقات إال أن إدارة الموقع استطاعت  اعتقاده الخاطئ أن الموقع تطاول ع

ل الموقع  إدارة  اتخاذ  وسط  وأقسامه  الموقع  تأمين  تم  حتى  ساعتين  لمدة  حجبه  بعد  الموقع  وإعادة  القرصنة  تلك  جميع إنهاء 

  ي ألقت القبض علي المتهم.أحوال بمباحث اإلنترنت الت  5اإلجراءات القانونية من تحرير محضر حمل رقم 

حالة من االستياء تسود صفوف الصحفيين أعضاء اتحاد الصحفيين العرب نظراً لرداءة بطاقة العضوية التي ال ترقي لمستوي    -38

ساءل الكثير من أعضاء المهنة عن سبب التعطل المتكرر واإلخفاق في تطوير  االتحاد لحاملي البطاقات وقيمة االشتراك فيما ت

  فيإطالع الصحفيين علي كل جديد في التحاد ومواقفه من األحداث التي تشهدها الساحة الصحفية العربية. الموقع

  25عملنا منذ  ارسة  من ممعن منعهم  صحفياً في جريدة النهار وأعضاء نقابة الصحفيين    12اعترض    2010/ 3/٨بتاريخ     -39

النهار   إدارة ورئيس تحرير  األستاذ أسامة شرشر وذلك بعد مطالبتنا بحقوقنا األدبية والمالية يوما بأوامر من رئيس مجلس 

حيث قام شرشر برفع دفتر الحضور واإلنصراف لفصلنا تعسفياً وعندما اعترضنا وحاولنا دخول مقر الجريدة قام    المسلوبة

يكتف شرشر بذلك بل قام بتحرير    ولم  يذي بتهديدنا بالضرب بى”شومة” وقام بتعليقها في مكتبه داخل الجريدةرئيس التحرير التنف

بالغ كيدي ضد اثنين من الزمالء اتهمهما فيه بسرقة الب توب، كما هدد زميل آخر بإيصال أمانة ملفق للض ط على باقي  

نقاذنا من التنكيل اشدنا فيها النقيب األستاذ مكرم محمد أحمد التدخل إلمجموعة  للتنازل عن الشكوى المقدمة للنقابة والتي نال

بنا، إذ قام رئيس التحرير بطردنا من الجريدة وسبنا بأبشع األلفاظ عندما طالبنا بمرتباتنا التي يخصم ثالثة أرباعها دون سبب 

وماً من النزاع بين أسامة شرشر  ي  25ار وعلى مد  واضح هذا إلى جانب إجبار بعض الزمالء على تقديم أجازات بدون مرتب

ابة بأي خطوة إيجابية سوى إرسال األستاذ مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين خطابًا إلى  والصحفيين المتضررين لم تقم النق

نها،  ولكن وصل بشرشر لتجاهل الخطاب ملوحاً بانه ال يهتم بالنقابة وأنه أكبر م  األستاذ أسامة شرشر يستدعيه لحل المشكلة

النقابة وطلب مننا أن   نحدد موعد لجلسة تصالح في مكتبه باتحاد الصحفيين  وعندما تدخل االستاذ حاتم زكريا سكرتير عام 

أما األستاذ عبد المحسن سالمة وكيل نقابة الصحفيين فقد أبدى  العرب رد شرشر قائالً أنا شرشر اللي عايزني يجيلي مكتبي،  

فة رئيس التحرير  نه بدأ يتهرب مننا بعدما ذهب له األستاذ أسامة شرشر واألستاذ شعبان خليفي البداية تحمسه للمشكلة ولك

التنفيذي وقدم له كشوفًا بعكس الحقيقة وعند اتصال صحفيو النهار المتضررين باألستاذ عبد المحسن سالمة للتأكيد على عدم  

ا االتصال بسالمة مرة أخرى ولكنه ال يرد وأرسلنا له  صحة هذه الكشوف قال وكيل النقابة هنشوف ..هنشوف، وبعدها حاولن

  .محمول دون جدوىرسائل على هاتفه ال

بعد فترة من االنقطاع عن االجتماعات يعاود مجلس إدارة جريدة العربي لسان حال الحزب الناصري االجتماع خالل منتصف    -40

تابت الصحفيين نتيجة عدم إقرار العالوات المستحقة  شهر رمضان الكريم وذلك إلقرار عدة عالوات بعد موجة ال ضب التي ان

فضالً  اإلدارة  مجلس  علي خوض  من  يقبل  الحزب  أن  الجريدة وخاصة  أداء  تطوير  ومناقشة  تشجيعية  إقرار عالوات   عن 
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بات  االنتخابات ويأتي ذلك كمحاولة من المجلس لتصحيح األوضاع بالجريدة مع اقتراب واليته علي االنتهاء بإجراء االنتخا 

 الداخلية والرئاسية بالحزب ديسمبر المقبل. 

ر المتضررون من قرارات رئيس مجلس إدارة الجريدة ورئيس تحريرها أسامة شرشر حملة علي  شن محررو جريدة النها   -41

ه الفيس بوك حيث انشأوا جروباً بأسم " النهار ظلم في وضح النهار " إضافة إلي نشر تسجيل صوتي علي اليوتيوب تم تحميل

ل ما نشر حول األزمة وما تناقلته الفضائيات من علي الفيس بوك لشرشر وهو يطلق االتهامات المسيئة لزمالءه اضافة إلي ك

وقفاتهم االحتجاجية علي ساللم النقابة ويذكر أن األزمة قد بدأت بتقليص رواتب المحررين بقرار تعسفي من رئيس التحرير  

ت إنه منعهم حاضر بمكتب العمل وتقديم مذكرات لنقابة الصحفيين التهامات التعسف واثباوتهديدهم بالفصل مما دفعهم لعمل م

 من التوقيع وقالوا في مذكراتهم إن رئيس مجلس اإلدارة عمد إلي ايجاد ذريعة لفصلهم بدعوي االنقطاع عن العمل.  

لهادي رئيس مجلس اإلدارة ورئيس التحرير حالة من االستياء تسود صفوف الصحفيين بجريدة شباب مصر المتناع أحمد عبد ا   -42

إلي أن البعض يحصل علي بدالت    100واالكتفاء بصرف بدالت ال تتجاوز  بصرف مستحقاتهم المالية   جنيه شهرياً استناداً 

راقهم  التكنولوجيا والتدريب من النقابة والالفت أن عبد الهادي طالب غير المعينين بالعمل بدون أجر مقابل تعيينهم وإرسال أو

 يتعرض لعقوبات قد تفقده فرصة التعيين رغم عمله لسنوات  لنقابة الصحفيين وقال أحد الزمالء طلب عدم ذكر اسمه حتي ال

اآلف جنيه ليتم تعيينه بدعوي أن المبلغ قيمة تأميناتهم البال ة قرابة    10بالجريدة إن عبد الهادي طلب من كل محرر دفع مبلغ  

مد عبد الهادي إن السب في  بلة حتي ال تتحملها الصحيفة رغم أن القانون ينص علي ذلك وقال أح جنيهاً لعدة سنوات مق  220

وقف صرف مكافأت بعض المحررين هو إهمالهم في أعمالهم مضيفاً بالرغم من أنني ال اثقل عليهم واطالبهم بالحضور يوماً  

جنيهاً إلي ألف جنيه،    50ضيفاً ولذلك تبدا المرتبات لدي من  واحداً في األسبوع لحضور االجتماعات وتسليم التكليفات السابقة م

طرد عبد الهادي كنت أسمح للبعض بالعمل في صحف أخري غير أنني منعت ذلك بعد مالحظة اهمالهم في عملهم بالجريدة  واست

اماً والالفت ان عبد الهادي  بالمقارنة مع الوقت والجهد الذي يبذلونه في الصحف األخري لذلك عاقبتهم بحرمانهم من المكافأت تم

العمل بجريدة الحزب علي حد تعبيره واصفاً ما يفعله بإجراءات مواجهة ما قال إنه    هدد بفصل كل من يثبت عدم انتظامه في

مهزلة عدم االنتظام في العمل وحول اتهامه بالحصول علي اموال مقابل منح صحفيين عقود تعيين للقيد بالنقابة نفي ذلك مضيفاً 

لقد تلقيت    ال ألف جنيهاً   50عروضاً من أشخاص لديهم استعداد لدفع  أقبل أي وساطة وال يوجد معيار إال الكفاءة مستطرداً 

في    4لمنحهم عقد تعيين وخطاب القيد بالنقابة ورفضت ذلك بشدة الفتاً إلي أنه سيرسل ثالثة محررين إلي لجنة القيد المقبلة و

  اللجنة التي تليها.

زيارته لمحافظة البحيرة بصحبة الدكتور أحمد    زكي بدر وزير التربية والتعليم علي جريدة الوفد أثناءكتور أحمد  تطاول الد  -43

نظيف رئيس الوزراء حيث اتهم الوزير الوفد بالفبركة وقلب الحقائق والتركيز فقط علي السلبيات وكان نصر اللقاني مندوب  

رسي الل ة  بشان النقص الشديد في عدد مد  زمة التي تواجه المدارس التجريبيةالوفد بالبحيرة قد عرض علي وزير التعليم األ

االنجليزية بالمحافظة وفوجئ مندوب الصحيفة بالوزير يرد قائالً بأنه ال يتعامل مع جريدة الوفد واتهمها بالفبركة وتأليف األخبار 

بيات روح اكتب اللي انت عايزه ورد المندوب شكراً معالي  السلبية وقال الوزير للمندوب انتم بتقولوا مدارس أحمد زكي كلها سل

   الوزير.

في محاولة لبسط نفوذه واستعراض قوته حرض إبراهيم عيسي رئيس تحرير الدستور صحفييها لالحتجاج علي قرار مجلس     -44

وعلق   %100ور بنسبة اإلدارة برئاسة د. السيد البدوي رئيس حزب الوفد بخصم الضريبة من راتب الصحفيين بعد زيادة األج

لم تتراجع اإلدارة عن خصم قيمة الصحفيون الفتات بمقر الجريدة مهددين باالعت صام والتلويح باالحتجاب عن الصدور ما 

الضريبة من األجر في مهلة انتهت في السادسة من مساء أمس، وحسب مصادر باإلدارة فإن المجلس تمسك بموقفه حيث قال  

أنك تضحي بنفسك وهو ما    لعيسي إنه في حالة االمتناع عن الصدور أو االعتصام فإن ذلك يعني أحد أعضاء مجلس اإلدارة  

دفع عيسي للتهدئة ونتيجة لذلك أرسل بعض الصحفيين مذكرات اعتذار لإلدارة أمس في ظل الزيادات غير المسبوقة باألجور 

ظام في العمل وأعدا بالتباحث مع اإلدارة لتتحمل قيمة  وعقد إبراهيم عيسي اجتماعاً بالمحررين أمس مشدداً علي ضرورة االنت



 

 

53 

 

لطريف أن عدداً من صحفيي الدستور أكدوا لروزا ليوسف أن مجلس اإلدارة الحالي يمنحهم كامل حقوقهم الفتين الضرائب وا 

ستشفي النيل إلي أنه تم شراء ثالث سيارات لتسهيل نقل المحررين في مهام العمل إضافة إلي مشروع عالج باالتفاق مع م

   بعض وراء دعاوي التحريض لعرقلة العمل.لتوفير الرعاية الصحية للعاملين مستنكرين انسياق ال

من جانبها نفت إيمان عبد المنعم الصحفية بالدستور إضراب الصحفيين عن العمل مؤكدة تواجد الجميع بمقر الجريدة إال أنه    -45

استمراره كد إبراهيم منصور رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الدستور أن  ال يوجد مجلس تحرير يحدد مهام عمل كل منهم، وأ

في منصبه من عدمه هو أمر متعلق بالسياسة التحريرية للجريدة بعد إقالة عيسي مرجعاً ما حدث إلي وجود مؤامرة إلسكات  

عب والرئاسة وحرص النظام علي  المعارضة الجريئة في ظل الدخول إلي مرحلة فارقة من تاريخ مصر متمثلة في انتخابات الش

طار صفقة بين الحكومة والوفد في االنتخابات المقبلة علي حد قوله وكشف منصور عن استمرار  تكميم األفواه والذي يأتي في إ

ستور في البث بحرية واستقاللية بعيداً عن سيطرة الدكتور السيد البدوي رئيس مجلس اإلدارة دالموقع اإللكتروني لجريدة ال

  ضحاً أن الموقع ملك خاص لشخص إبراهيم عيسي.مو

من    6/10/2010الموافق  عام للمجلس األعلي للصحافة جالل دويدار للشروق أن طباعة وتوزيع عدد األمس  أكد األمين ال  -46

قانونية  جريدة الدستور بدون رئيس تحرير بعد إقالة مؤسسها ورئيس تحريرها إبراهيم عيسي أمر قانوني ونوه بأنه ال توجد مدة  

لما وجد رئيس تحرير تنفيذي مكلف رسمياً فإن إصدار الصحيفة يصبح  محددة لتعيين رئيس تحرير للصحيفة مشيراً إلي أنه طا 

قانونياً ونفي تلقي المجلس أية قرارات إقالة تتعلق باسم إبراهيم منصور مشيراً إلي أنه من الناحية القانونية فإن منصور هو  

بما أعلنه منصور بإخالء مسئوليته عن للدستور حتي اآلن وال يوجد قرار رسمي بإقالته وفيما يتعلق    رئيس التحرير التنفيذي

عدد الدستور وإبالغه مطابع األهرام بذلك قال دويدار إن هذا أمر ال يهم المجلس وإن تعامالته تكون مع مجلس إدارة الصحيفة،  

عد ظهر امس حيث اجتمع مع الصحفيين منذ الثالثة والنصف وحتي وزار السيد البدوي صحفيي الدستور في مقر الجريدة ب 

السادسة والنصف مساء لم يكن قد انتهي االجتماع بعد واوضح أحد القيادات الصحفية بالجريدة ان البدوي قال خالل االجتماع 

ساعة للتفاوض    24لة إن سبب إقالة عيسي هو خالف شخصي بين عيسي وإدوارد مشيراً إلي أن الصحفيين أعطوا البدوي مه

إلي أنه سيكون هناك اجتماع آخر مع البدوي غداً، وكان المسئولون السابقون عن    مع إدوارد حول عودة إبراهيم عيسي مشيراً 

موقع الدستور اإللكتروني قد أعلنوا في بيان لهم أمس أن الموقع منفصل عن مؤسسة الدستور وال يخضع لها بعد صدور قرار  

لما قيل عن االستيالء علية وسرقته واستمر  يسي مؤكدين أن الموقع كان ملكية خاصة لعيسي وال صحة بالتاليإقالة إبراهيم ع

محررو الدستور في اعتصامهم الذي بدأوه أمس األول اعتراضاً علي إقالة رئيس تحريرهم ومؤسس الجريدة إبراهيم عيسي 

جاه  ن "إحنا عاوزين نسمع هيقولوا إيه" أما دور نقابة الصحفيين توانتظر المحررون قدوم اإلدارة التحريرية الجديدة مؤكدي

المحررين فظهر في اجتماع اللجنة المشكلة من عدد من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين وهم حاتم زكريا وصالح عبد المقصود 

كواهم إلعداد تقرير ومحمد خراجة وعالء ثابت بصحفيي الدستور المعتصمين في مقر الجريدة لبحث أزمتهم واالستماع لش

لطارئ والمقرر عقده اليوم الخميس وأكد عبد المقصود للشروق أن التقرير المقرر  شامل ومناقشته في اجتماع مجلس النقابة ا

مناقشته يتضمن شكاوي صحفيي الدستور موضحاً تخوفهم من إقدام اإلدارة علي ت يير السياسة التحريرية للدستور بعد إقالة  

عمل وتضمن تقرير اللجنة مخاوف المحررين  إلي شكواهم من طريقة تعديل الرواتب دون االلتفات ألقدمية العيسي باإلضافة  

إبريل المواطنين لمقاطعة جريدة الدستور   6غير المقيدين في جداول القيد بنقابة الصحفيين، ومن ناحيتها دعت حركة شباب  

  مس األول لمنصبه مرة أخري في الوقت نفسه اجتمع عدد من رؤساء لحين إعادة إبراهيم عيسي رئيس التحرير المقال مساء أ

تحرير الصحف الخاصة والحزبية أمس األول في مقر جريدة العربي تضامناً مع عيسي واتفقوا علي إصدار بيان تضامن معه، 

هيم عيسي واقترحنا تشكيل وقالت رئيس تحرير األهالي فريدة النقاش عقب االجتماع " أبدينا احتجاجاً علي إقالة الزميل إبرا 

جع عن قرار اإلقالة وقررنا عقد اجتماع موسع يوم الخميس القدم في نقابة الصحفيين لمناقشة  وفد لمقابلة البدوي وإقناعه بالترا 

في  األمر بدوره أعلن محمد البرادعي الناشط السياسي والمرشح المحتمل في االنتخابات الرئاسية المقبلة تضامنه مع الكاتب الصح

اً وضع الحريات في مصر قائالً حريتنا في تدهور سريع مستمر إبراهيم عيسي المقال من رئاسة تحرير جريدة الدستور منتقد

من قبل نظام يحتضر إبراهيم عيسي الشجاع أحدث الضحايا وأكد البرادعي عبر حسابه الشخصي علي موقع تويتر للمدونات 
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ر أمس في نسختين وسننتصر في النهاية وقد صدر العدد األسبوعي من جريدة الدستوالمص رة ثقتنا لن تهتز الحق فوق القوة  

   األولي علي موقع الصحيفة كتب عليها أنها النسخة الحقيقية والثانية ورقية أصدرها البدوي.

47-   ً  لتحرير الجريدة استبعد الرئيس التنفيذي لمجلس إدارة جريدة الدستور رضا إدوارد أي احتماالت لعودة إبراهيم عيسي رئيسا

م منصبه الوحيد الذي له الحق في اتخاذ قرار في هذا الشأن وقال إدوارد لو حاول  أو حتي كتابة عمود بها مشيراً إلي أنه بحك

الرئيس مبارك واجتمع معه كل رؤساء العالم إقناعي بعودة إبراهيم عيسي لرئاسة تحرير الدستور سأرفض وفي الوقت الذي  

إبراهيم   للدكتأكد فيه  البرادعي قال إدوارد إبراهيم عيسي  عيسي أن إقالته كانت بسبب اعتراض إدوارد علي نشر مقال  ور 

يحاول ان يصور األمر علي أنه خالف سياسي ولكن حقيقة األمر أن الخالف بيننا مادي بسبب خصم الضرائب من راتبه 

إنه قرره لعيسي لم يكن في حقيقة األمر راتباً وإنما مكافأة  وأوضح إدوارد للمرة األولي أن الراتب الذي قال الدكتور البدوي  

أشهر لحين تطوير الجريدة وبعد ذلك كان سيتم تقييم راتبه من جديد وفي استمرار لردود األفعال الرافضة إلقالة عيسي   3لمدة 

ة حاشدة علي سلم نقابة أكتوبر وقفة احتجاجي  6نظم صحفيو الدستور وحركة شباب من اجل العدالة والحرية وحركة شباب  

الة وعلي ما اعتبروه منعاً للصحفيين من ممارسة عملهم وت ييراً للسياسة التحريرية الصحفيين أمس إعتراضاً منهم علي اإلق

للجريدة، ومن جهته أعلن نقيب الصحفيين مكرم محمد أحمد إقامة دعوي قضائية ضد مجلس إدارة جريدة الدستور تضامناً مع 

لس عقب اجتماعه الطارئ أمس ال نرضي  لدستور المقال إبراهيم عيسي وقال خالل مؤتمر صحفي عقده المجرئيس تحرير ا

بالطريقة التي خرج بها عيسي وال أظن أنهم يعرفون تأثيره ؟ألنه سيجد أكثر من مكان ورغم ما أعلنه مكرم فإن بيان مجلس 

مؤسساً  تفي البيان بالتأكيد علي تضامنهم مع إبراهيم عيسي بإعتباره  نقابة الصحفيين جاء خالياً مما تم إعالنه في المؤتمر واك

للصحيفة ومساندة مطلب الصحفيين بعودته إلي عمله رئيساً للتحرير كما ناشد البيان مالك جريدة الدستور بإعادة أي صحفي  

الدستور واستبداله بآخر دون  تعرض لإلبعاد فوراً إلي عمله وأدان المجلس االست ناء عن أي عضو من أعضاء هيئة تحرير  

وق المهنية والقانونية للصحفي مشيراً إلي ضرورة احترام شرط الضمير وااللتزام التام بما مبرر واعتبروه عدواناً علي الحق

وأعلن المجلس خالل اجتماعه الطارئ أمس تبنيه مطالب الصحفيين في جريدة   1٩٩6لسنة    ٩6من القانون    13جاء في المادة  

علي الخط السياسي والتحريري للجريدة ونتيجة تكرار وحقهم في إصدار جريدتهم بكامل هيئتهم التحريرية بما يحافظ  الدستور

الخاصة وهيئات  الصحف  بين مالك  للعالقة  أنه سيضع ضوابط  النقابة  أكد مجلس  والبديل  الدستور  مثل  األزمات  هذه  مثل 

ما ة يحدد مالمحها التحريرية ويحافظ عل خطها الفكري والسياسي كتحريرها بما يضمن وجود دستور للتحرير في كل صحيف

يطالب المجلس بأن يكون هناك تمثيل قوي للصحفيين في مجالس إدارة الصحف الخاصة يتم اختيارهم باالنتخاب المباشر من 

ل انعقاد المجلس أمس  الصحفيين العاملين بهذه الصحف وفي سياق متصل أرسل السيد البدوي خطاباً إلي نقيب الصحفيين قب

ة والمهنية والمادية لكل صحفيي الجريدة مضيفاً أن اإلدارة المالكة تصر علي االحتفاظ يؤكد فيه الحفاظ علي كل الحقوق المعنوي

بالسياسة التحريرية التي عرفها قارئ الدستور وارتبط بها، من ناحية أخري قرر السيد البدوي إعفاء كل من محمد أمين وفتوح 

ار الدستور وذلك بعد استجابة صحفيي الدستور لدعوة  ذلي نائبي رئيس تحرير الوفد من مهمة اإلشراف المؤقت علي إصدالشا

البدوي خالل إجتماعه بهم للعودة لممارسة عملهم بحسب بيان صادر عن المكتب اإلعالمي للبدوي ولم يعين أحداً بدالً منهما  

قي ابتداء من بعد ن أمس بطاقم تحريرها وأنها سوف تنتقل إلي مقرها الجديد بالدوأضاف البيان أن الدستور سيصدر ابتداء م

   غد األحد.

أكد نقيب الصحفيين مكرم محمد أحمد تمسك النقابة بالبنود التسعة التي تم التوصل إليها في حل أزمة جريدة الدستور وذلك في    -48

البدوي ورضا إدوارد وقال مكرم إن البنود التسعة توصلت إلي    االجتماع الذي تم بين ممثلي صحفيي الجريدة والدكتور السيد

أهمها االحتفاظ بهيئة التحرير بترتيبها وأضاف أنه فيما يتعلق بشرط الضمير وافق الدكتور نقاط حاسمة كادت تنهي األزمة و

ارية تبدأ من حيث الوضع السيد البدوي علي أن يتم تضمينه كملحق في عقود الصحفيين باإلضافة إلي عمل الئحة مالية وإد

شخصيات عامة واثنين من الصحفيين واثنين من   الذي تم فيه تحسين أجور الصحفيين وكذلك تسكيل مجلس إدارة يتكون من

المالك باإلضافة إلي حقوق الصحفيين في التأمينات وكذلك عمل تأمين صحي خاص وكان هذا اقتراحاً من السيد البدوي وأضاف  

ال يتم استبعاد  لق بإبراهيم عيسي اتفقنا علي ترك أمره للقضاء علي أن تقف النقابة إلي جواره واتفقنا علي أمكرم أنه فيما يتع
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التنفيذي وتعهد الصحفيون بإقناعه بالعودة بعد تصميمه علي الرفض وقال النقيب إن البنود  إبراهيم منصور رئيس التحرير 

يتم تفعيلها لكن الخطوات التي تمت ببيع الدكتور السيد البدوي حصته إلي    التسعة التي تم التوصل إليها كان من المفترض أن

دراً من الضبابية علي الموقف لكن النقابة متمسكة بكل البنود التي تم االنفاق عليها باإلضافة إلي حقوق  رضا إدوارد فرضت ق

ه في الجريدة إلي رضا إدوارد لن ي ير من تصحالصحفيين العاملين في الجريدة وأضاف النقيب أن بيع الدكتور السيد البدوي  

التي لن تفرط ف النقابة  الع  يموقف  الدستور عن البنود حقوق الصحفيين  الجريدة وحذر النقيب من أن تخلي مالك  املين في 

 ول مما يعني خطورة علي الوضع العام للدستور التي نتمسك بوجودها كصحفية وطنية.التسعة يعني العودة إلي المربع اال

وقائع التحقيقات في النيابة قرار المستشار الدكتور سري صيام رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء األعلي بحظر نشر    -49

يهدد بإغالق صفحات الحوادث والجرائد والمجالت القائمة علي الحوادث وهي من أكثر المواد الصحفية قراءة وتفضيالً لدي  

ضائية علي القرار بأن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود منذ توليه منصبه شريحة كبيرة من القراء وعلقت مصادر ق

صدر قرارات ألعضاء النيابة العامة بالتعامل مع اإلعالميين والصحافة في نقل تحقيقات وقرارات النيابة العامة في أي  كان قد أ 

من درجات العقاب التي تفرض علي المتهم ألنه بنشر    قضية مهما كانت ألن نشر قرارات وتحقيقات النيابة العامة تمثل درجة

الم أسرة المتهم باألضافة غلي فضح أمره ونبذه في المجتمع، وأشارت المصادر  القضية علي صفحات الجرائد يتسبب في إي

جوانب من ذاتها إلي أن تصريحات صيام لم تصدر رسمياً ولم تصل حتي كتابة هذه السطور إلي النيابات لتنفيذها وأن هناك  

تلك   نشر  عليها ألن  االطالع  أو  إفشاؤها  يمكن  ال  أسراراً  تعتبر  الجنائي  فاألسرار  التحقيق  نفسه  التحقيق  علي  يؤثر  الوقائع 

ستتضمن أقوال المتهم والمجني عليهم والشهود ولكن القرارات الصادرة من النيابة العامة بفتح التحقيق أو باإلحالة للمحاكمة ال  

المركز اإلعالمي ي لها ومن الممكن تناقلها واقترحوا أن يقام مركز إعالمي ذو صلة بمكتب النائب العام مثل  يوجد تأثير سلب

الذي أنشآه اللواء حبيب العدلي وزير الداخلية لتولي أخبار الوزارة ومن ثم يتولي هذا المركز نقل أخبار النيابات العامة في شكل 

ن، نبيل غبلاير المحامي ورئيس منظمة نور الشمس للتنمية وحقوق اإلنسان يري أن  بيانات وتصريحات للصحفيين واإلعالميي

لف للقانون ومبدأ العالنية الموجود بالدستور المصري وأشار إلي أن المنوط بنشر أخبار واعترافات المتهمين داخل  القرار مخا

 النيابة هو رئيس الدائرة وليس شخص آخر. 

سيد البدوي رئيس مجلس إدارتها حصته فيها إلي رضا إدوارد  الدستور الخاصة بعد بيع د. الحالة من الترقب تشهدها جريدة    -50

ذي أصبح رئيساً لمجلس اإلدارة وأرسل صحفيو الجريدة أمس مذكرة لنقيب الصحفيين مكرم محمد أحمد طالبوا فيها باإلبقاء  ال

م المهنية والمادية وعدم ت يير السياسة التحريرية للجريدة علي االتفاق المبرم بين النقابة والبدوي الضامن للحفاظ علي حقوقه

ليكون حلقة وصل بين اإلدارة والتحرير ومن جانبه وصف نقيب الصحفيين تراجع مالكي  وقرر إدوارد تعيين عضو منتدب  

ول إن هذا  األ أمس ON.TVالدستور عن التسوية المتفق عليها بأنها ش ب ولبط وقال خالل حواره لبرنامج مانشيت علي قناة 

ل إبراهيم عيسي إلي حث المحررين علي الحفاظ  التصرف لو تم سيعيد األزمة إلي المربع واحد ودعا مكرم رئيس التحرير المقا

علي جريدتهم واالنتظام في عملهم وفض االعتصام نافياً أن يكون هناك أي توجه سياسي وراء األزمة وأكد مكرم أن رؤساء  

 كثر حرية في اتخاذ القرار من رؤساء تحرير الصحف الخاصة.  تحرير الصحف القومية أ

والمناقشات بين رؤساء تحرير الصحف المصرية والشخصيات العامة الذين استجابوا لدعوة نقيب الصحفيين تفاعلت األراء    -51

صحفيين في البداية  مكرم محمد احمد لمناقشة كيفية مواجهة خطر الفتنة الطائفية ودارت المناقشات علي أسس طرحها نقيب ال

يين في مسألة الطائفية وماذا نطلب من الجهات المعنية حكومة وحددها في عدد من األسئلة هي ماذا نطلب من أنفسنا كصحف

وأزهر وكنيسة وأحزاباً لمواجهة خطر الفتنة وانطالقاً من أسئلة نقيب الصحفيين ساهم العديد من الحاضرين في تقديم مقترحات  

ذي قال إن الدولة بما هو مطلوب زها تلك التي ذكرها الدكتور عبد المنعم سعيد رئيس مجلس إدارة األهرام وال متنوعة كان أبر

منها واضح مثل إصدار قانون موحد لدور العبادة كذلك دور المؤسسات الدينية وعليها أال تتورط في مناقشات العقائد وأضاف  

نة  نشاء لجنة من نقابة الصحفيين للتعامل مع قضايا الفتنة الطائفية وهذه اللجأن اإلعالم لم يعد صحفا فقط ودعوتي تقوم علي إ

عليها دور للمراقبة فيما يخص تهديد الوحدة الوطنية ودعا الباحث سمير مرقص إلي طرح مبادرة لوقف السجال الديني في  

اول محاور عدة أبرزها تعميق دعم المواطنة  عالم الذي يعيد تقسيم المجتمع علي أساس ديني واالتفاق علي مجموعة رسائل تتنإلا
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فة من المسلمين والمسيحيين، وشدد صالح عيسي رئيس تحرير جريدة القاهرة في انتقاده وإلقاء الضوء علي المواقف المشر

أسأل علي تحميل اإلعالم مسئولية الشحن الطائفي مشيراً إلي أن بعض الصحف تروج للطائفية من أجل التوزيع وقال كثيراً ما  

الفضائية عبر    هل يستحق موضوع مثل وفاء قسطنطين وكاميليا شحاتة أن يكون مانشيت صحف القنوات  إلي ترشيد  ودعا 

التي تسفه من عقائد اآلخرين دون  الفضائية  يتعلق بالقنوات  إلي تفعيل قانون هيئة االستثمار فيما  النقابة ودعا  مسؤولية من 

عطيه مع ا األخري ودعا عيسي إلي العودة لتدريس مادة التربية الوطنية واتفق رجائي  المساس بحرية هذه القنوات في القضاي

للدولة بعيداً عن   الحكومة بأن يكون هناك حضور قوي  الدينية لكنه طالب  العقائد  عيسي في مسألة حظر الدخول في مجال 

كتور نور الدين فرحات أستاذ القانون بالمناقشات  المجامالت وطالب بتعديل قانون االنتخابات ليكون بأسلوب القائمة وانتقل الد

بإل اء خانة الديانة من البطاقة الشخصية وفرض عقوبات غليظة علي كل من يتعامل من موظفي الدولة  إلي جانب قانوني مطالباً  

ي للمواطنة، علي أساس التمييز وإصدار قانون موحد لدور العبادة وكذلك قانون موحد لألحوال الشخصية وإنشاء مجلس أعل

منح الموافقة للقنوات الطائفية مطلباً من الكاتب سعد هجرس   وكانت الدعوة لوزارتي اإلعالم واالستثمار إلي إعادة النظر في

مدير تحرير جريدة العالم اليوم وزاد بمطالبة النقابة بأن تضع قضية التنوير علي جدول أعمال النقابة وطالب كمال زاخر من  

الصحفيين   الشباب وقال إن هناك صحفيين يستخدمون مصطلحات كنيسة خاصةنقابة  الصحفيين  في غير موضعها   أن تعد 

وإحالة ملفات الصدامات الدينية إلي النائب العام وتحريم التعرض لألديان بالتجريح كما طالب بأهمية أن تكون هناك لجنة دينية  

 لي بعقد مؤتمر موسع جامع لمناقشة القضية. في األحزاب وطالبت فريدة النقاش رئيس تحرير جريدة األها

لس إدارة الجريدة رضا إدوارد بعقد لقاء بينه وبين المحررين في مقر الدستور القديم  رفض صحفيو الدستور طلب رئيس مج  -52

بة  بالجيزة وبحضور عدد من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين بدالً من النقابة "ألن الجو مشحون" وكان إدوارد قد أرسل للنقا

مت صياغة بنوده بين المحررين ورئيس مجلس اإلدارة  يبل ها امتناعه عن حضور االجتماع الذي كان مقرراً لتوقيع العقد الذي ت

المستقيل السيد البدوي ووافق عليه األخير مع االختالف علي بندين وهما عودة رئيس التحرير المقال إبراهيم عيسي باعتباره 

النقابة "أنا   لسياسة التحريرية وأبعاد جميع األسماء الموجودة علي الترويسة وقال إدواردالضمان الوحيد لعدم ت ير ا مخاطباً 

مش هاجي إلي مقر النقابة وأتفاوض اللي عايز يتفاوض معايا ييجي لمقر الجريدة" وهو األمر الذي أثار غضب الصحفيين  

تمسكهم بعقد اللقاء داخل مقر النقابة باعتباره المكان الذي    وقرروا عدم التنازل عن مطلب واحد من مطالبهم، وجدد الصحفيون

ات منذ البداية وطالبوا إدوارد قبل عقد اللقاء بتقديم اعتذار رسمي لهم عما وصفوه بإهانته لهم عندما وصفهم يرعي المفاوض

فيو الدستور خيمة رمزية في  بالعيال وبأنهم يمارسون االبتزاز وما ينفعش عيال ص يرين يبقوا في مجلس اإلدارة وأقام صح

الوحيد للحفاظ علي حقوقهم المادية والمهنية بعد ماطلة المالك في التوصل إلي  بهو النقابة تعبيراً عن أن النقابة هي مالذهم  

 اتفاق معهم، ونفي الصحفيون في بيان لهم جميع تصريحات السيد البدوي في برنامج العاشرة مساء يوم الثالثاء الماضي الفتين

تي تنفي تصريحات البدوي جملة وتفصيالً رافضين  إلي أنهم يملكون جميع األدلة سواء الورقية أو المسجلة بالصوت والصورة ال

توسط البدوي لدي المالك لحل أزمتهم متسائلين "أكد البدري مراراً وتكراراً انتهاء عالقته بجريدة الدستور ببيعه حصته في  

ا قاله البدوي بأن  االستجابة لمطالبنا فبأي صفة يفعل هذا؟" وقال الناشر أحمد عصام فهمي إن منفس الوقت يتعهد بحل األزمة و

إلي أن المفاوضات بدأت مع إدوارد وليس البدوي مؤكداً أن إبراهيم  مفاوضات بيع الدستور بدأت معه ليس صحيحاً مشيراً 

  عيسي وشقيقيه لم يحصال علي " مليم واحد" من صفقة بيع الدستور.

الوقت الذي أعلنوا فيه   -53 الدستور ما زالت مستمرة ففي  استمرار اعتصامهم والمبيت داخل بهو نقابة   يبدو أن أزمة صحفيي 

الصحفيين تقدم محمد أنور السادات وكيل مؤسسي حزب اإلصالح والتنمية بعرض لشراء جريدة الدستور لحل األزمة ونهضة  

دستور مرة أخري للسادات وهل هذا العرض يحل أزمة صحفيي الدستور؟ في  مصر االسبوعي طرحت التساؤل هل يتم بيع ال

ة أكد محمد أنور السادات أنه تقدم وعدد من الشخصيات العامة بعرض لشراء جريدة الدستور حالً لألزمة الناجمة عن  البداي

 للمبادئ أكثر من استهداف ربح  االختالف بين إدارة الجريدة وسياسة تحريرها وأضاف السادات أن هذه الخطوة تعد انتصاراً 

فقه مالك الجريدة الحاليون وكذلك أرباح فترة التملك علي أن يتم االنتقال الفوري  مادي فنحن علي أتم استعداد لتحمل كل ما أن

لجميع األسهم ولسلطة اإلدارة إلي المجلس الجديد ومن ناحية أخري ورداً علي إعالن صحفيي الدستور االعتصام والمبيت  
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النقابة ومطالبتهم بتعديل قانون نقابة الصحفيين السابق أكد يحيي قالشد سكرتير مجلس أن خطوة االعتصام هي بداية    اخل 

   الطريق إلي حل األزمة.

دارة الدستور رضا إدوارد علي التوقيع علي البنود التسعة التي تمت صياغتها سابقاً بين السيد البدوي  إوافق رئيس مجلس    -54

شرط عودة إبراهيم عيسي    ن ب وعدد من أعضاء المجلس وصحفيي الدستور وأكدت مصادر مطلعة للشروق أ وبحضور النقي

رئيساً لتحرير الدستور مرة أخري بعد إقالته خارج بنود االتفاق وكان وفد من نقابة الصحفيين قد التقي بالسيد البدوي في مقر 

ع الصحفيين والمالك الجدد إال أن البدوي اعتذر مرجعاً ذلك إلي أنه  حزب الوفد إلقناعه بالتدخل للتوصل إلي اتفاق يرضي جمي

عرض لحملة هجوم شرسة بسبب شرائه الدستور وإنه أضطر إلي بيعها لتنتهي هذه الحملة، ومن المفترض أن يتم عقد لقاء ت

الجريدة للطبع وتوقيع العقد بين رضا إدوارد ومجلس نقابة الصحفيين وصحفيي الدستور المعتصمين في مقر النقابة بعد مثول  

تبدأ بعدها عملية البحث عن رئيس تحرير تنفيذي بعد رفض إبراهيم منصور    إلنهاء األزمة وفض الصحفيين اعتصامهم ثم

العودة إلي الدستور حيث من المفترض ان تصدر الجريدة لمدة شهرين بدون رئيس تحرير وفي سياق متصل تقدم صحفيو 

يدة األهرام عبد كل من رئيس المجلس األعلي للصحافة صفوت الشريف ورئيس مجلس إدارة جر  الدستور امس بمذكرة إلي

المنعم سعيد احتجاجاً علي صدور الجريدة دون أن تحمل الترويسة أسم رئيس تحرير أو رئيس تحرير تنفيذي، وطالب الصحفيون 

معتبرين أن إصدار الجريدة بهذه الطريقة عمل غير في مذكرتهم بالحيادية في تطبيق القانون علي الصحف القومية والخاصة  

  قانوني.

محمد أحمد نقيب الصحفيين مرتين أثناء اجتماع مجلس النقابة بسبب تعرضه لسيل من الشتائم واالتهامات قبل عقد    ابكي مكرم  -55

ات التي أطلقها البعض واتهموه  الجلسة العاصفة شعر النقيب والدموع تتساقط من عينيه بوطأة اإلهانات التي تعرض لها في الهتاف

عداء اإلسالم فضالً عن الشتائم التي تعرض لها بسبب موافقته علي عقد مؤتمر " مصريون فيها بالعمالة والخيانة والتواطؤ مع ا

من  تحت التميز " واعرب مكرم عن حزنه الشديد أثناء اجتماع المجلس مؤكداً أنه ال يستحق هذه المعاملة وأن يلقي هذا السيل  

النقابة والسؤال االن هل  االعتداءات اللفظية الجارحة وكاد النقيب يسقط علي األرض متأثراً   بما حدث معه قبل عقد مجلس 

يستحق الموقع النقابي كل هذه المعاناة وهل يستحق رجل بنزاهة وشرف وقامة مكرم محمد أحمد أن يوضع في إطار الصورة 

لنقيب الحالي  ن قيمته األدبية والثقافية والصحفية اإلجابات جميعها تكون بالرفض فاالصحفية بشكل انتقص في بعض األحيان م

ورئيس مجلس إدارة دار الهالل السابق بعد سنوات من عمله رئيساً لمجلس إدارة مؤسسة دار الهالل ورئيساً لتحرير المصور،  

الرؤساء السابقين للمؤسسات القومية فالرجل لم يترك بالط  أحيل األستاذ علي التقاعد لكنه حتي في هذا لم يكن شبيهاً بأقرانه من  

لة ليستمتع باألموال التي حققها من ترأسه لمؤسسة دار الهالل ولكن وبشهادة العدو قبل الصديق ال يزال يجري صاحبة الجال

اليد االخري بجهاز كاسيت  وراء الخبر حامالً في يده قلماً وقليالً من ورق الدشت النوعية التي يستخدمها الصحفيون ويمسك ب

ويستمع إلي ذلك ممارساً مهنة الصحافة ليكسب قوت يومه هكذا يتعامل مكرم    متجوالً في المؤتمرات والفعاليات يحاور هذا

محمد أحمد الذي أمضي أكثر من أربعين عاماً في بالط صاحبة الجاللة مع مهنته وهوايته مؤمناً بها باعتبارها مهنة سامية  

ابات مصرفية داخل مصر وخارجها  ن يمتهنها التحلي باألمانة والشرف وليست وسيلة لتكديس األموال في حستفرض علي م

كما فعل غيره ومعركته االنتخابية األخيرة علي مقعد النقيب كانت هي األشرس في معاركه المهنية والصحفية فالرجل هذه  

جوم من خصوم عدة بعضهم حاربه بشرف النبالء وفي مقدمتهم  المرة لم يكن يواجه مرشحاً عادياً بل كان يواجه حمالت ه

ور ضياء رشوان والبعض اآلخر ولألسف هم ال البية هاجموه بالشعارات الجوفاء واالتهامات الباطلة التي دفعته  منافسه الدكت

ستشعل النار في بالط  ألن ينأي بنفسه عن المعركة بأسرها غير أن أصوات محبيه الذين التفوا حوله منعوا لحظة ضعف كانت 

المهنية فقد خرجت ألسنة لتتهم الرجل في وطنيته باتهامه بالتطبيع مع الكيان   صاحبة الجاللة األمر لم يتوقف عند حد االتهامات

الصهيوني وهو أمر تعامل معه مكرم بحكمة الكبار وأخالق النبالء وترفع عن الخوض في معركة لن يجني من ورائها سوي  

الحكومة األمر الذي نفاه الجميع وجاءت ثير أن أصحاب النوايا السيئة خرجوا للمرة الثانية لتهموه بأنه مرشح  المتاعب والم

خطواته وقراراته لتؤكد هذا األمر فاألستاذ مكرم نموذج للصحفي الحقيقي الذي يؤمن باستقالل قلمه واستقالل العمل النقابي 

ختطاف  ن إلي حزب سياسي أو منبر ألي قوة سياسية شرعية كانت أم غير شرعية اللكنه استقالل ال يعني تحويل نقابة الصحفيي
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نقابة الصحفيين لتحقيق أهداف سياسية علي حساب المطالب النقابية المشروعة للصحفيين والتي يصر البعض علي إهدارها  

 لصالح انتماءات سياسية ال ناقة لنا فيها وال جمل. 

لتي تتعلق بعودة ياً بعدم موافقته علي شروط الصحفيين ارة الدستور نقابة الصحفيين رسمأخطر رضا إدوارد رئيس مجلس إدا  -56

إبراهيم عيسي وإبراهيم منصور وتدخل المحررين في تشكيل مجلس اإلدارة وقال إدوارد في تصريحات خاصة للمصري اليوم  

تفاوض مع مجلسها ألنهم غير جادين في مطالبهم واغلقت ملف التفاوض مع النقابة بشكل نهائي ولن أذهب للنقابة مرة آخري لل

د المفاوضات إذا اعتمدت النقابة مطالب محددة بعيداً عن المزايدات والتجديد واإلضافة الذي يحدث وأضاف إدوارد ربما أعاو

ة إبراهيم عيسي  كل يوم مما يجعل من الذهاب للنقابة إهداراً للوقت دون الوصول إلي حلول حقيقية لألزمة وأكد إدوارد أن عود

صحفياً بالجريدة   35لن يوافق عليها تحت أي ض وط ونبه إلي أن هناك    وإبراهيم منصور للصحيفة أمر مرفوض تماماً قائالً إنه

انتظموا في عملهم داعياً باقي صحفيي الجريدة إلي االنتظام أسوة بزمالئهم وفي السياق ذاته اعتمد المجلس األعلي للصحافة  

ه صحفيو الدستور وقفة احتجاجية ببرف مدير تحرير الجريدة كرئيس تحري تنفيذي لها وهو األمر الذي نظم بسرسمياً أيمن ش

أمام مقر المجلس للتنديد بهذا القرار ولعدم اتخاذ إجراء رادع ضد الصحيفة بسبب صدور عدد دون رئيس تحرير أو رئيس 

يم ومحمد عبد القدوس عضوا مجلس نقابة الصحفيين اللذان شاركا تحرير تنفيذي وشارك في الوقفة االحجاجية جمال عبد الرح

ا ليعلنا عن تضامن المجلس الكامل معهم كما شارك الكاتب نبيل فاروق والناشط الحقوقي نجيب جبرائيل وعدد من بصفتيهم

 ممثلي الحركات اآلخري.

مكرم محمد أحمد للتوقيع علي البنود التسعة رفض رئيس مجلس إدارة جريدة الدستور رضا إدوارد محاوالت نقيب الصحفيين    -57

ن السيد البدوي وبحضور النقيب وعدد من أعضاء المجلس وصحفيي الدستور وناشد إدوارد صحفيي  التي تمت صياغتها سابقاً بي

صحفياً إلي العمل بمقر الدستور   36اً بالحفاظ علي جميع حقوقهم ومعلناً عن عودة  الدستور العودة إلي العمل من جديد متعهد

براهيم منصور إلي الدستور مرة آخري ومن جهتهم أتهم صحفيو إالجديد وجدد إدوارد إعالنه استحالة عودة إبراهيم عيسي أو 

سبب موافقة المجلس علي إصدار الدستور بدون  الدستور المجلس األعلي للصحافة بالتواطؤ مع مجلس إدارة الجريدة الجديد ب

رئيس تحرير أو رئيس تحرير تنفيذي وخلو الترويسة من أسماء أصحاب المنصبيين وجاء ذلك خالل الوقفة االحتجاجية التي  

نظمها الصحفيون أمام المجلس األعلي للصحافة أمس وسط حصار أمني وبمشاركة بعض أعضاء مجلس نقابة الصحفيين وهدد  

حفيون بالتصعيد ضد السيد البدوي والمالك الجدد للدستور بداية من تنظيم وقفات احتجاجية أمام الوفد اليوم ثم وقفات أمام  الص

المدارس المملوكة لرضا إدوارد وحتي اإلضراب عن الطعام داخل مقر نقابة الصحفيين ومن جانبه قال عضو مجلس نقابة  

مجلس قرر تقديم مذكرتين للمجلس األعلي للصحافة تطالب األولي بوقف إصدار  الصحفيين جمال عبد الرحيم للشروق إن ال

الدستور بسبب عدم وجود أسم رئيس تحرير أو رئيس تحرير تنفيذي علي الترويسة والمذكرة الثانية ضد رضا إدوارد إلعالنه  

ه نفي رئيس التحرير التنفيذي السابق من أسهم جريدة الدستور وهو األمر المخالف للقانون ومن ناحيت  %100رسمياً امتالكه  

للدستور إبراهيم منصور ما قيل عن رفضه العودة إلي الجريدة ثم تراجعه وإبداء موافقته للعودة من جديد وقال منصور للشروق  

ديدة  أنا لم أرفض ولم أقبل العودة أنا طالبت بضمانات شخصية لي وضمانات خاصة بالصحفيين ألنني لم أعد أثق باالدارة الج

وما يحدث من تطورات يومية في أزمة الدستور يزيد من عدم ثقتي في تلك اإلدارة وأعتبر منصور أن كل األحداث الخاصة  

 بالدستور تعد إهانة لنقابة الصحفيين من البدوي وإدوارد. 

مقرري االستمرار   تصاعدت أزمة جريدة الدستور بين مالك الجريدة والصحفيين المعتصمين لتنقل إلي صراع بين الزمالء  -58

في االعتصام ومن قرروا العودة للعمل طالما يمنحهم المالك حقوقهم المهنية والمالية وفيما طالب البعض بعودة إبراهيم عيسي  

ا أن المطالبين بعودته هم المستفدين في عهده علي حساب زمالئهم ليصل األمر لتبادل رئيس تحرير الجريدة فإن آخرين اعتبرو

العمالة والخيانة فمن جانبه أكد تامر أبو عرب أحد الصحفيين المستمرين في العمل بالجريدة أن العمل مستمر يومياً  االتهامات ب

التصوير والرياضة وا الديسك بالجريدة من خالل محرريها األصليين بأقسام  لتصحيح والتنفيذ والحوادث واالقتصاد ونصف 

تصمين هم قلة من الشخصيات المنتفعة من الوضع القديم الذي ترتبط مكانتهم وقيمتهم تقريباً الفتاً إلي أن مجموعة المحررين المع

شخص، وأضاف أن  بوجود إبراهيم عيسي فهم في األصل يدافعون عن أنفسهم من خالل تمسكهم بعيسي واختصار الجريدة في  
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رد ليس في مصلحة الجريدة بل يؤثر سلباً دواإالتصعيد ضد المالك الجدد للجريدة سواء د. السيد البدوي في البداية أو رضا  

بدونه  لن تستمر في خطها  الدستور  أن  الذي يريد ترسيخ فكرة  التحرير  بإيعاز من يرئس  علي مستواها وجماهيريتها وهو 

صار جريدة باكملها في شخص واحد فقط كما أنه يهدد مصائر الصحفيين أنفسهم واستنكر أبو عرب  موضحاً أنه من الخطأ اخت

ه علي انقسام الصحفيين المعتصمين وعدم موافقتهم علي الضمانات التسع التي سبق أن أبدي أدوارد مالك الجريدة موافقته  تحفظ

وكانت من شأنها أن تجعل الدستور أول جريدة لها ضمانات عليها منذ ما يقرب من أسبوعين واعتبرها كفيلة لضمان حقوقهم  

والمالك وهو خطأ المفاوضين الذين لم ينتهزوا هذه الفرصة، وقال أبو عرب إن    مكتوبة للعاملين من أعضاء مجلس اإلدارة

لي الفيس بوك الصحفيين الذين استمروا في عملهم بالجريدة تعرضوا لهجوم عنيف من زمالئهم حتي إنه فوجئ بحملة شرسة ع

قادرين علي إتخ بالنقابة غير  المعتصمين  الصحفيين  العودة حتي ال يتعرضوا ضده وهو ما يجعل نسبة كبيرة من  اذ خطوة 

لاللتهام بالخيانة والعمالة مهما حدث لهم وقال أبو عرب إن التصعيد المستمر لألزمة يخدم مصالح أشخاص بعينهم ومن بينهم 

اتخذت منها وسيلة للهجوم علي حزب الوفد ومن مصلحتها استمرار اشتعال األزمة من المزايدين  بعض القوي السياسية التي  

ن لهم تأثير مباشر علي المفوضين للتفاوض من الصحفيين موضحاً أن الدستور مفتوح لعودة باقي الزمالء وأنهم يدافعون الذي

ارحي أحد الصحفيين المعتصمين بمقر النقابة ما يتردد حول ستور، وفي المقابل نفي محمد الجدعن حقوقهم باعتبارهم أبناء لل

ل إن هذا الحديث عار من الصحة فعندما عرض االتفاق كانت نقطتان خالفيتان أولهما  رفضهم الموافقة علي التسعة مطالب وقا

ألمر إضافة إلي عودة  اقتراح مقدم من النقيب شخصياً بإرجاء تعيين رئيس تحرير لحين تشكيل مجلس إدارة جديد يعرض عليه ا

ال إنه في المقابل اعلن إدوارد تعيين أيمن شرف الصحفيين وإبعاد الذين شاركوا في إصدار الجريدة بشكلها المشوه الحالي وق

رئيس تحرير تنفيذياً للجريدة وتراجع عن االتفاقات التي كانت في مقدمتها القائمة المتفق علي تعيينها من المحررين ورفض  

مفاوضات واصفاً س اإلدارة يشمل عدداً من الشخصيات العامة وهو ما يؤكد عدم االلتزام بأي تصريحات منذ بداية التشكيل مجل

زمالئهم العاملين بالدستور من غير المعتصمين بمطاريد الدستور مشيراً إلي إستمرارهم في التصعيد لنيل حقوقهم، وأكد علي  

نه السبب في شخصنة األزمة دون النظر لمصلحة  نقابي إنه ضد إبراهيم عيسي ألالقماش المسئول عن إعداد تقرير األداء ال

خاصة أنه يعتبر نفسه صانع الجريدة وصانع محرريها كما أنه ضد رضا إدوارد الذي حول الدستور   الصحفيين أو الجريدة

شلة عيسي التي تمارس الض ط    لجريدة هزيلة وأكد القماش أن االعتصام واالحتجاجات يقودها عدد محدود من الصحفيين هم

يضطرهم للمشلركة في االعتصام خوفاً علي مستقبلهم  علي حد تعبيره علي باقي الصحفيين المعتصمين باعتبارهم عيونه مما  

بالريموت كونترول، إبراهيم منصور  يدير االعتصام ومعه  اعتبره  الذي  الكاتب    حال عودة عيسي  اعتبر سعد هجرس  فيما 

نها  لدستور مقدمة لظهور مشكالت الصحافة الخاصة التي يجب الموافقة علي آلياتها مكتملة والتي من ضمالصحفي أن أزمة ا

العلم بأن مالك أي جريدة من حقه ت يير سياستها التحريرية ولكن بشرط اإلعالن عنها صراحة وطرحها لمن يوافق أو يرفض 

ها وتحويلها لقضية شخصية تتوقف علي أشخاص بعينهم مؤكداً وقال هجرس إن تصاعد األزمة يعود للتخبط المستمر في إدارت

نقابة الصحفيين التي ليس من حقها الدفاع عن أشخاص بعينهم وإال وقعت في مأزق أن المسئولين ثالثين بين والمحررين و

لمطالبة بتواجد أشخاص  الم ازالت االنتخابية كما أكد انه ليس من حق المحررين أن يتحكموا في السياسة التحريرية للجريدة وا

معنوية بشكل قانوني وأضاف أن علي أطراف  معينة مجلس التحرير ولكن األمر يقتصر علي الدفاع عن حقوقهم المادية وال

األزمة التعامل بعقالنية وعلي إدوارد ان يعلن سياسة الجريدة التحريرية ومن يوافق يستمر ومن يرفض يتم تعويضه بشكل 

  مرض ويترك الجريدة.

جريدة الدستور لن  حذر إعالميون من خطورة ما يسمي بصحافة رجال األعمال وظاهرة الصحافة الخاصة معتبرين ان أزمة   -59

تكون األخيرة بل من المتوقع ان تتكرر خالل الفترات المقبلة بسبب الصراع الدائم بين مالك الصحف الخاصة ورؤساء تحريرها  

ا التي عقدتها  العمل  أين؟ والالفت هو ت يب  وجاء ذلك خالل ورشة  إلي  الصحافة واإلعالم  المصرية بعنوان حرية  لمنظمة 

حرير الدستور المقال الذي وعد بان يشارك في الندوة وقال سعيد شعيب مدير تحرير اليوم السابع أن إبراهيم عيسي رئيس ت

ال يمتلكها زمالؤه الصحفيون ولكنهم ن الدستور  إأزمة الدستور ما هي إال نتاج لدخول االستثمارات في الصحافة مستطرداً  

ة المصري اليوم ت ير رئيس تحريرها أكثر من مرة بسبب عملوا بالجريدة وحصلوا علي أجرهم، ولفت شعيب إلي أن جريد

خالف بينهم وبين مالكها مستطرداً ال يوجد رجل أعمال يدفع أمواله لشراء جريدة ويترك سياستها التحريرية لرئيس تحريرها 
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دة قراء الصحف  معه في الرأي يحيي قالش عضو مجلس نقابة الصحفيين قائالً إن رجال األعمال يقومون باغتيال إراواتفق  

   الخاصة الذين اعتادوا علي متابعة هذه الصحف التي يقومون بتشتيت أوضاع صحفييها.

ئيس التحرير قراراً بمنع الصحفي  تسود حالة من ال ضب في أوساط الصحفيين بجريدة األهرام بسبب إصدار أسامة سرايا ر  -60

صة للمحرين الشباب وأثار قرار المنع حفيظة الصحفيين  الذي تخطي سن الخمسين من العمل كمحرر أخبار بحجة اعطاء الفر

من أصحاب الخبرات والذين قضوا سنواتهم الوظيفية في العمل بقسم األخبار وطالب الصحفيون رئيس التحرير بالتراجع عن  

القدامي  القرار مع   الصحفيين  المواقع بطريقة تدريجية مع االستفادة من خبرات  في مواقع  إجراء عمليات إحالل في بعض 

آخري، حيث هدد الصحفيون بتنظيم وقفات احتجاجية واللجوء إلي نقابة الصحفيين والمجلس األعلي للصحافة في حالة إصرار  

القرار كما   تنفيذ  التحرير علي  الصحفيون برأرئيس  الشوري رسل  الشريف رئيس مجلس  إلي صفوت  است اثة عاجلة  قيات 

   المنعم سعيد رئيس مجلس إدارة األهرام للمطالبة بإل اء القرار.والمجلس األعلي للصحافة والدكتور عبد 

جريدة  قال أيمن شرف رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الدستور إنه حذر إبراهيم عيسي رئيس التحرير السابق مراراً من أن ال  -61

بشكل جيد لكن عيسي لم يستجب   تقابل أزمة مهنية شديدة وأنه ال يوجد بها دوالب عمل يؤهلها للمنافسة في السوق الصحفية

ويقدمه الزميل جابر القرموطي عن إستيائه الشديد   on.tvوعبر أيمن شرف في لقائه مع برنامج مانشيت الذي يذاع علي قناة  

من أحوال الجورنال أثناء عمله مع رئيس التحرير السابق في إصدار الدستور اليومي كيف كانت الجريدة تعمل بأقل من نصف 

وبالتالي    ٩6  البشرية المطلوبة وأضاف قلت لعيسي هذا الكالم لكنه لم يستجب وأكد شرف أنه أحد مؤسسي الدستور سنة الطاقة  

وافق علي قيادتها مع بداية األزمة حتي ال تتوقف عن الصدور مضيفاً مستوي صحفيي الجريدة ضعيف فلم يتعلموا صحافة 

ائالً الديسك في الدستور تحدث به أخطاء فادحة لدرجة انني صادفت مرة  إضافة إلي عدم وجود حافز للتعلم لضعف الرواتب ق

القومية موضوعاً يهاجم رؤساء تحرير تلك الصحف الذين تضاموا مع شيخ األزهر في فتواه في الصفحة التي تنتقد الصحف  

إنه ينطبق عليهم قول اله    بجاد الصحفيين وكان أن وجدت المحرر يصف رؤساء التحرير بانهم منافقون لكن أن يقول المحرر

نار ( وهو تحريف للقرأن الكريم وهذا دليل علي أن  تعالي ) إن الذين يصوتون للحكام ويأكلون اليتامي في بطونهم سيدخلون ال

مفيش حد بيقرأ ال ديسك وال مشرفو الصفحات، وحكي شرف واقعة آخري للتدليل علي تدهور الوضع مهنياً في وجود إبراهيم  

تيمة : أعطاني إبراهيم عيسي ذات مرة صفحة وقال لي خذ هذه الصفحة كتبها محرر بيحب يشتم الريس شيلي الشعيسي فقال

وعليه راجعت الموضوع وحذفت الشتائم لكنني فوجئت أن الشتائم التي حذفتها نشرت في الجورنال ولم تنفذ مما دفعني ألن 

محرراً مراهقاً من ارتكاب حماقات وأشار شرف الدستور اسم ناجح ولكنه  أقول لعيسي يبدو أنني ال أنا وال أنت نسطيع أن نمنع  

حده أن يصنع الدستور وال يريد أن يكون هناك أشخاص متميزون بجواره وشرح شرف موقف  سقط ألن إبراهيم عيسي أراد و

في ملكية عصام إسماعيل  إبراهيم عيسي المتناقض عندما اعتصم محررو الجريدة من قبل لرفع الرواتب وقتما كانت الجريدة  

اآلن المحررين علي االعتصام علي  فهمي وقد قابلهم عيسي بعنف وغضب وتعسف شديد في الوقت الذي يحرض فيه عيسي  

  حد تعبير شرف.

بدأ صحفيو الدستور المعتصمون حملة طرق أبواب المؤسسات الصحفية القومية والخاصة والحزبية من جريدة الشروق التي    -62

  تكون محطتهم األولي إلطالق الحملة وتهدف الحملة إلي الحصول علي الدعم والتضامن من الصحف لوقف ما اختاروا أن  

أطلقوا عليه حمالت تكميم أفواه الصحف وإيجاد آلية للض ط علي مالك جريدة الدستور لتنفيذ مطالبهم بما يكفل لهم حقوقهم  

عدم ذكر أسمه للشروق عن أن إجراءات ملكية أسهم السيد البدوي   الكاملة ومن جانبه كشف مصدر مطلع بنقابة الصحفيين فضل

حتي اآلن وفقاً لسجالت مصلحة الشركات وهيئة االستثمار، وذكر المصدر أن بيع البدوي    إلي رضا إدوارد لم تتم بشكل قانوني

المساهمين في الصحيفة بل يجب   ألسهمه في الدستور إلي إدوارد إجراء غير قانوني معلالً ذلك بأنه ال يجوز بيع األسهم بين

فة وهو اإلجراء الذي وصفه المصدر بالبيع الباطل  أن يكون المشتري الجديد لألسهم من خارج المساهمين العشرة في الصحي

البدوي طرف أساسي في األزمة ويجب عليه إنهاء   نوأضاف أن عدم نقل الملكية حتي اآلن والذي قد يست رق شهوراً يعني أ

لتصريحات رئيس  اجتماع مجلس النقابة المقبل، وفيما يعد نفياً    لي تسبب فيها ومن المقرر مناقشة هذين األمرين خالاألزمة الت

من الصحفيين العاملين في صحيفة الدستور إلي عملهم في المقر الجديد    %75التحرير التنفيذي للدستور أيمن شرف عن عودة 
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ر واالنصراف اليومي الخاص بصحفيي الدستور المعتصمين والذي  وحصلت الشروق علي صورة ضوئية من كشف الحضو

صحفياً وأكد الصحفيون أنهم وفقاً لقانون النقابة يحق لهم    120والذي أظهر مشاركة    ينظم مشاركتهم في االعتصام في النقابة

دوارد لهم علي يد محضر  إإعداد دفتر حضور وانصراف وتكون النقابة هي مقر العمل معتبرين أن اإلنذار الذي أرسله رضا  

واالنصراف في النقابة دليل علي استمرارهم  يطالبهم فيه بالعودة إلي العمل ويهدهم بالفصل غير قانوني وأن كشف الحضور  

في العمل وفي سياق متصل تقدم عدد من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين بمذكرة عاجلة إلي مجلس النقابة يطالبون 

أوبيعها لضمان االحتفاظ  فيها بضرورة   للصحف  لتنظيم عملية تملك رجال األعمال  وضع ضوابط ومعايير محددة وملزمة 

حقوق الصحفيين والسياسة التحريرية للصحف، وناشد أعضاء الجمعية من خالل المذكرة التي حصلت الشروق علي نسخة  ب

الوسيط إلي طرف فعال وممثل للصحفيين في حل األزمة    صحفياً النقيب ومجلسه االنتقال من دور  25منها ووقع عليها أكثرمن  

قلقهم وتخوفهم من توالي األحداث التي تتعرض لها حرية الصحافة خاصة أنها  بمواجهة المالك الجدد للدستور وأبدي األعضاء  

ية الدستور ألن  تأتي في ظل الظروف السياسية الحساسة مع اقتراب االنتخابات البرلمانية والرئاسية محذرين من شخصنة قض

ذكرة ويذكر أن اعتصام الصحفيين ذلك سيؤدي إلي طمس وتهميش القضية األصلية وهي حرية الصحافة وفقاً لما جاء في الم

يدخل يومه العاشر مع تأكيدهم أنهم لن يفضوه إال بعد تنفيذ مطالبهم الموجودة في البنود التسعة التي تم إقرارها بينهم وبين  

 اإلضافة إلي عودة إبراهيم منصور كرئيس تحرير تنفيذي للدستور.النقابة والبدوي ب

صحفيين تطالب فيه اعضائها بمقاطعة أخبار حزب الوفد وقياداته حتي يتخذ الحزب إجراء  اثار البيان الذي أصدرته نقابة ال  -63

لحزب مؤخراً دهشة الصحفيين  عاجالً ضد كل من تورط في االعتداء علي صحفيي الدستور أثناء وقفتهم االحتجاجية أمام مقر ا

من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين   ٩لرغم من توقيع الذين أعربوا عن رفضهم لفرض العزلة عليهم أو االنصياع لهذا البيان با

عليه ولفت الكاتب الصحفي محمد صالح رئيس مكتب جريدة الحياة اللندنية في مصر إلي أن بيان عدد من أعضاء مجلس  

إجراء  دوا فيه جموع الصحفيين أعضاء الجمعية العمومية مقاطعة أخبار حزب الوفد وقياداته حتي يتخذ الحزب  النقابة الذي ناش

عاجالً ضد المتورطين في االعتداء علي صحفيي الدستور رافضاً سياسة االنعزال التي يريد أن يفرضها أعضاء مجلس نقابة  

لنقابة جميع اإلجراءات القانونية التي بموجبها تتم معاقبة من اعتدي  الصحفيين، وأضاف صالح قائالً من باب أولي أن تتخذ ا

ة لمقاطعة أخبار الحزب تتسم بعدم المهنية ولن تسفر عن شئ وشدد صالح علي أن حزب  علي صحفيي الدستور ألن الدعو

الحزب يملك من اآلليات   الوفد ليس مهرجان سينمائي أو أحد الجهات التي يؤدي تجاهل أخبارها إلي ضعفها او اختفائها الن

سيما أن انتخابات مجلس الشعب علي األبواب    التي تفرض علي الصحفيين البحث عنه وعن أخباره لتوصيل المعلومة للقارئ ال

ولذلك فإن مقاطعة أخبار الحزب لن تكون مؤثرة في معاقبته ألنه حزب قائم ولديه زخم إخباري يسعي إليه الصحفيون مشيراً  

النقابة ولفت إلي ضرورة أن تفرق نقإلي إمكانية   ابة  تفجر أحداث أخري تدفع جميع الصحفيين لمخالفة بيان أعضاء مجلس 

الصحفيين بين السيد البدوي ورضا إدوارد باعتبارهما قيادات بحزب الوفد وبين كونهما رجال أعمال ومن جانبه أعرب النائب 

باً أعضاء مجلس النقابة بمراجعة موقفهم من حزب الوفد ال سيما أن  الوفدي صالح الصايغ عن استيائه من هذا البيان مطال

دستور بعد أن أعلن الدكتور السيد البدوي رئيس الحزب أنه ليس له عالقة بجريدة الدستور  الحزب ال دخل له بأزمة صحيفة ال

فاً البيان بالمخالف ألخالقيات المهنة وأكد الصايغ أن بيان النقابة يقف حائالً بين المواطن وحقه في الحصول علي المعلومة واص

 دخل له في أزمة الدستور خاصة أن الحزب مقبل علي انتخابات  والمنافي لمبادئ العمل الصحفي ألن حزب الوفد كيان سياسي ال

دستور  تشريعية وبالتالي عدم ت طية أخباره يؤثر علي منافسته في االنتخابات ورفض الصايغ االعتداء الذي وقع علي صحفيي ال

خر أوضح صالح عبد المقصود  أمام حزب الوفد معتبراً ذلك سلوكاً فردياً ال يعبر عن أغلبية أعضاء الحزب وعلي الجانب اآل

عضو مجلس النقابة أن النقابة أصدرت هذا البيان للحفاظ علي كرامة الصحفيين مؤكداً أن من حقها استخدام جميع الوسائل 

جراءات القانونية بدءاً من مقاطعة أخبار الشخصيات الضالعة في أزمة صحفيي الدستور والمنتمين المتاحة التي تأتي في سياق اإل

حزب الوفد أو الجهات التي تسهم في تأزيم الموقف وعن موقف النقابة من الصحفيين غير الملتزمين بهذا البيان أكد عبد  إلي  

إلي أنه إذا تم    المقصود أن ميثاق الشرف الصحفي يلزم جميع الزمالء بمراعاة المصالح الخاصة بالجماعة الصحفية مشيراً 

ستور فسوف يتم التهاون فيما بعد في حقوق زمالء آخرين مذكراً بموقف النقابة مع  التهاون اليوم في مشكلة الزمالء في الد

  الزمالء من جريدة الوفد عندما تأزمت أوضاعهم مع رئيس الحزب األسبق الدكتور نعمان جمعة.
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فيين تحذرهم ت أزمة جريدة الدستور إلي مفترق طرق جديد بعدما أرسل رضا إدوارد رئيس مجلس االدارة انذارات للصحوصل  -64

من الفصل النقطاعهم عن العمل وبينما وعد إدوارد باتخاذ اجراءات ضد الصحفيين ما لم يحضروا اجتماعاً معه ويستأنفوا  

قهم من صرف الرواتب والتعيين والرعاية الصحية ورفض الصحفيون العودة  عملهم بالجريدة علي أن يلتزم بالحفاظ علي حقو

عه رئيس مجلس االدارة مع الصحفيين بحضور النقابة كطرف ثالث دون تنازل عن شروطهم  دون التوصل التفاق نهائي يوق

انتهي بإرسال ثالثة خطابات  التسعة، قابل ذلك اجتماع لمكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين مع المعتصمين وأعضاء مجلس النقابة  

ضد االجراءات األخيرة إلخطار مكتب العمل ببطالن األول لوزارة القوي العاملة وهيئة االستثمار والمجلس األعلي للصحافة 

 أي اجراء تعسفي تتخذه االدارة دون الرجوع للنقابة. 

سبب أزمة مالية طاحنة ضربت الجريدة ونتج عنها قالت مصادر قريبة من مالك جريدة البديل اليسارية اليومية والتي توقفت ب  -65

إدارة الجريدة يستعدون إلصدار جريدة البديل ولكن بشكل أسبوعي حتي  تسريح جميع الصحفيين أن عدداً من أعضاء مجلس  

الحاجة إلصدا تنامي  البديل أصبحت ملحة مع  أن عودة  بالجريدة خاصة  التي ضربت  الطاحنة  المالية  أثار األزمة  ر  تتالفي 

تي هذا في ظل ما أعلن عنه خالد  يساري خاصة مع اقتراب موعد االنتخابات الرئاسية المقبلة وكذلك االنتخابات البرلمانية ويأ

  البلشي رئيس تحرير البديل بأنه سيصدر الجريدة في نسخة الكترونية.

صحفياً من    12تخاذ قرار نهائي بفصل  في تصاعد جديد ألزمة جريدة الدستور أكد رضا إدوارد رئيس مجلس إدارة الدستور ا  -66

بد إبراهيم منصور  مقدمتهم  في  الصحفيين  بنقابة  وأضاف  المعتصمين  للعمل  العودة  علي رفض  للصحفيين  تحريضهم  عوي 

من المعتصمين من األسماء التي كانت علي الترويسة السابقة للجريدة    7إدوارد أن منصور ليس معنياً بالجريدة الفتاً إلي أن  

الجريدة خالل اجتماع شلت وساطة د. السيد البدوي رئيس حزب الوفد والرئيس السابق لمجلس إدارة الجريدة في حل أزمة  فيما ف

مع رضا إدوارد رئيس مجلس اإلدارة الحالي، حيث زار النقيب البدوي بمقر الوفد ببولس حنا وطالبه بالتدخل في حضور عبد  

 علي السلمي. .مة وكيل النقابة وجمال فهمي ودالمحسن سال

قال مصدر قضائي رفيع المستوي لجريدة الشروق انه ال صحة البتة لما نشرته صحف االهرام واالخبار والجمهورية علي    -67

محكمة القضاء اإلداري    صفحاتها األولي من صدور حكم قضائي يحظر شعار االسالم هو الحل واوضح أن الحكم الذي اصدرته

التي الدعوي  قبول  بعدم  فقط  المرش  يختص  بحظر  اقامها  لالنتخابات  العليا  اللجنة  قرار  الل اء  جاد  حسين  سيد  االخواني  ح 

 الشعارات الدينية وذلك بسبب انتفاء الصفة والمصلحة وقت رفع الدعوي. 

تقدم عزازي علي عزازي رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الكرامة باستقالته من منصبه وذلك احتجاجا منه علي اعالن مجلس    -68

لرئاسة تحرير الكرامة اليومي وهو ما اعتبره عزازي اهانة  ارة الكرامة تولي ابراهيم عيسي رئيس تحرير الدستور المقال  اد

ين صباحي رئيس التحرير باستقالتي بشكل شفهي وسأتقدم باستقالة مكتوبة في اجتماع  وقال عزازي للشروق ابل ت النائب حمد

ده االسبوع المقبل وفي سياق مختلف بدا صحفيو الدستور الرافضون لالتفاق الذي تم  مجلس ادارة الجريدة الطارئ والمقرر عق

الدستور ر ادارة جريدة  الصحفيين ورئيس مجلس  نقابة  بين  االول  امس  اللجنة  توقيعه  لتولي  توكيالت  في عمل  ادوارد  ضا 

لتسوية المقررة بين الصحفيين وادوارد وقال رضا  القانونية المقرر االنتهاء من اختيارها لمباشرة االجراءات القانونية وتنفيذ ا

 ادوارد للشروق إنه ملتزم ببنود االتفاق وسيقوم بتنفيذ التسوية اذا كانت مناسبة للطرفين. 

ستور االلكتروني للتخريب علي يد هاكرز لم تعرف هويتهم حتي اآلن وقالت مصادر مطلعة ان الموقع الذي  تعرض موقع الد  -69

معطالً حتي اآلن وال تعرف الجهة التي قامت بتخريبه واشارت  ته اسم ابراهيم عيسي تم تخريبه وال يزال  كان يحمل علي ترويس 

يها موقع الدستور لعمليات تخريب من قبل هاكرز حيث انه تعرض منذ المصادر الي ان هذه ليست المرة األولي التي يتعرض ف

من  بالنقابة اخبارهم علي الموقع عقب ازمة اقالة ابراهيم عيسي    اسابيع لهذه الهجمات خاصة بعد نشر الصحفيين المعتصمين

لقليلة الماضية ووصل ذروته  رئاسة تحرير الجريدة وأوضحت المصادر ان هجوم الهاكرز علي الموقع بدأ يتصاعد في االيام ا

مية مما أدي الي تعطيل حين نجح الهاكرز في تخريب الموقع بالكامل من خالل تحميل عدد كبير من زوار الموقع بصورة وه



 

 

63 

 

السيرفر الخاص به وغلق الموقع امام القراء والزوار واشارت هذه المصادر الي ان إدارة الموقع قررت نقل السيرفر الخاص  

ع بديل مؤقتاً حتي يتم تأمين الموقع األصلي بشكل طبيعي وكامل ومن ثم استعادة العمل من خالله اال ان الموقع  بها الي موق

طل ايضاً وال يعمل مما يعني ان دستور ابراهيم عيسي لن يظهر الي الوجود كموقع الكتروني خالل الفترة القليلة  الجديد مع

 القادمة علي اقل تقدير. 

الذي وقعه رضا ادوارد رئيس مجلس  بدأت االوضاع في ص  -70 فبعد االتفاق  حيفة الدستور تعود االي االستقرار رويداً رويداً 

فيين بدأ صحفيو الدستور في العودة الي مقر صحيفتهم وبدأت أسماء الكثيرين منهم تعود إلي الظهور  اإلدارة مع نقابة الصح

ن بحضور رئيس التحرير التنفيذي ايمن شرف حيث اكد ادوارد  مرة أخري وقد عقد رضا ادوارد اكثر من اجتماع مع المحرري

هو من الثوابت التي سيحرص عليها، وكانادوارد قد قرر ان الدستور مفتوحة لجميع محرريها وأن الحفاظ علي خط الصحيفة  

عض تنم عن صرف رواتب شهر أكتوبر الماضي لجميع المحررين بمن فيهم الذين يواصلون اعتصامهم في خطوة اعتبرها الب

النقابة وبعض الزمالء   الماضية قد شهدت ازمة بين  النقابة وكانت االيام  الموقع مع  من صحفيي حسن نية في تنفيذ االتفاق 

الدستور الذين رفضوا االتفاق واعترضوا عليه وقالوا انه لم يفي بالمتطلبات االساسية غال ان النقابة رفضت ذلك وقال النقيب 

 يه مع السيد رضا ادوارد كان بناء علي موافقة جميع صحفيي الدستور.ان ما تم االتفاق عل

 تظاهر واعتصامات الصحفيين 

مل وال د وحركة كفاية واللجنة المصرية لفك الحصار عن غزة في وقفة احتجاجية مساء أمس انتظم أعضاء في حزب الع   -71

علي حبسه بعد محاكمته   العمل المجمد في ذكري مرور عامأمام نقابة الصحفيين تضامناً مع مجدي حسين أمين عام حزب  

أمنياً مكث بتهمة دخول غزة بطريقة غير شرعية، شهدت الوقفة وجوداً  فاً وردد المشاركون هتافات لمناصرة حسين عسكرياً 

د ميالنو السابق هتافات لمناصرة كفاح الفلسطينيين وأعلن الشيخ أبو عمر المصري إمام مسجوطلبوا اإلفراج عنه كما رددوا  

 خالل مشاركته في الوقفة اعتزامه الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام تضامنا مع المعتقلين بسبب غزة.

تلقي رئيس التحرير خطاب من األستاذ مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين علي خلفية اعتصام الزميل    4/2010/ 13بتاريخ     -72

تقارب الشهر وعبر فيه عن بالغ شكره واحترامه وتقديره الستجابتهم الكريمة لجهود سراج وصفي في نقابة الصحفيين لمدة  

توفيق وإذ اقدر لكم رحابة صدركم وقبولكم إنهاء هذه المشكلة    النقابة والنقيب في إنهاء مشكلة الزميل سراج محمود وصفي

عليها من أجل حل كريم لمشكلة الزميل ولقد أبل ني  علي أسس كريمة فإنه مما يسرني أن أضع أمامكم النقاط اآلتية التي اتفقنا  

كما تحتوي علي وقائع أخري لم تسمح  الزميل سراج أن عريضة الشكوى التي قدمها للنقابة تحوي كثيراً من الوقائع غير الدقيقة  

ة وال وجود لها وقد له الظروف بالتحقق من صحتها وقد أفهمت الزميل إن هذه الشهادة تعني بالنسبة لي إن العريضة غير قائم

اللها نقلت إلي الزميل استعدادكم إلنهاء هذه المشكلة إذا ما تولي الزميل القيام بمهمة باإلسكندرية تست رق أسبوعين ي طي خ

فنياً يتقاضى عنها بدل سفر ويقدمه إليكم بحيث تنتهي هذه المشكلة ويعود إلي عمله وإني علي ثقة من أنكم سوف   موضوعاً 

التي أنهت هذه   تعتبرون هذه المشكلة مجرد حادث عابر لن يؤثر علي عالقتكم بالزميل وأكرر شكري لكم علي مساعدتكم 

 ترضي جميع األطراف. المشكلة ومكنتنا من الوصول إلي تسوية

د  دخل صحفيو جريدة ال د في اعتصام مفتوح بمقر نقابة الصحفيين أمس احتجاجاً علي قرار لجنة القي  2010/ 20/4بتاريخ     -73

باستبعادهم من اللجنة المقبلة مشددين علي حقهم في القيد وعدم جواز تكرار استبعاد المتقدمين من الصحيفة للجان متكررة، 

ثابت عضو لجنة القيد استبعاد ال د إلي كونها تفتقد أهم شرط وهو انتظام الصدور حيث عجزت الصحيفة عن  حيث أرجع عالء  

امها إضافة إلي ضعف العدد المطبوع والتوزيع مم يجعل اللجنة ترفض قبول أعضاء جدد من  التقدم للجنة القيد بما يثبت انتظ

إلي أن اللجنة منحت باقي الصحف الخا صة والحزبية مهلة تنتهي الخميس المقبل لتقديم أعدادها إلثبات انتظام الجريدة الفتاً 

رين بجمال عنايت المشرف علي مطبوعات جودنيوز الصدور وفي سياق متصل انتهت أزمة جريدة نهضة مصر بعد لقاء المحر

 ية.وصرف جميع مستحقات الصحفيين المتأخرة واالنتظام في العمل علي وعد بحل جميع مشكالتهم المهن 
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زميالً من جريدة الوطني اليوم احتجاجاً علي تجاهل الصحيفة لتوفيق أوضاعهم الوظيفية   35اعتصم    4/2010/ 22بتاريخ     -74

تراب مرور خمس سنوات علي عملهم بالصحيفة ال يزالون بال عقود عمل وال تأمينات اجتماعية فيما تشترط  والمهنية فمع اق

تالك عقد عمل ورقم تأميني، وفي المقابل اعتصم صحفيو جريدة ال د بالنقابة احتجاجاً علي نقابة الصحفيين لقبول أوراق القيد ام

د واألرقام التأمينية بما يعني أن اللجنة ترفض قبول مثولهم أمامها من األساس إرجاء قيدهم للجنة الثالثة رغم امتالكهم للعقو

 تفجر المسكوت عنه في أزمة القيد.  سواء كانوا يمتلكون الكفاءة أو يفتقدونها وفي هذا التحقيق

احتجاجاً علي تقاعس   العاملون بموقع " إسالم أون الين " أمام سفارة دولة قطر بالمهندسين   5/5/2010اعتصم أمس الموافق     -75

لة إدارة الموقع القطرية عن صرف مستحقات العاملين عن شهر أبريل وفقاً آلخر التسويات التي قامت بها وزارة القوي العام

العاملة واتهموها بعدم حماية حقوقهم   القوي  المعتصمون بموقف وزارة  الجديدة برئاسة عبد هللا األنصاري وندد  مع اإلدارة 

أكتوبر قرارات بفصلهم،    6عبد الهادي وزيرة القوي العاملة التسبب في اتخاذ مديرية القوي العاملة بمحافظة    وحملوا عائشة

لقطرية بتوضيح موقفها والرد علي االتهامات الموجهة إليها بدعمها لمجلس إدارة جمعية حيث طالب المعتصمون الحكومة ا

ت تساءلوا خاللها لمصلحة من ضياع عشر سنوات من العطاء لمصلحة  البالغ الجديد صاحبة الموقع ورفع المعتصمون الفتا

حفياً بإسالم أون الين محرومون من ممارسة  ص  350قضايا األمة وأخري مكتوباً عليها في اليوم العالمي لحرية الصحافة "  

خولي مديرة تحرير القسم  تجهض أبرز منبر ثقافي إعالمي" وأكدت كوثر ال 2010عملهم " و" الدوحة عاصمة الثقافة ال ربية 

عامالً فقط كان    7٩االجتماعي بالموقع أن امتناع اإلدارة عن صرف راتب شهر إبريل وعدم صرف راتب مارس سوي لى  

تصعيد موقفهم ونقل اعتصامهم إلي السفارة القطرية وأعلن المعتصمون عن تنظيم اعتصام آخر يوم األحد المقبل بنقابة    وراء

م االستجابة لمطالبهم تزامناً مع استمرار االعتصام أمام السفارة وأعربت الخولي عن استيائها من منع الصحفيين في حالة عد

ضيين من مواصلة عملهم بالموقع وكان العاملون بالموقع قد تقدموا ببالغ إلي وزيرة صحفيي الموقع علي مدار الشهرين الما

دارة شركة ميديا انترناشيونال ونفيسة حسنين محمد مديرة القوي العاملة  القوي العاملة ضد كل من عبد هللا النجار رئيس مجلس إ

شأة بالمخالفة ألحكام القانون وإنهاء عالقات عمل بصورة  أكتوبر ومحمد حنفي بمديرية القوي العاملة عن وقائع تصفية من  6بى 

 جماعية بالمخالفة للقانون.  

لصحفيين والنشطاء المهتمين بحرية الصحافة في مصر لحضور وقفة  تدعو حركة صحفيون بال حقوق  الزمالء والزميالت ا  -76

ساء على سلم نقابة الصحفيين تضامنا مع الزميل مايو الجاري الساعة الخامسة م  6احتجاجية تنظمها الحركة يوم الخميس المقبل  

النبأ الذي تعرض العتداءات بدنية من نقيب شرطة يدعى أحمد عبده حسين بوحدة البحث    أحمد أبو زيادة الصحفي بجريدة 

على   صدر ضد الزميل المعتدى عليه حكم بالحبس لمدة عام بتهمة االعتداءوالجنائي بدوريات مديرية أمن الجيزة قبل عامين  

 . الضابط وعلى كمين شرطة بأكمله

ستنظمها الحركة بالتعاون مع تدعو صحفيون بال حقوق  الزمالء الصحفيين النقابيين وغير النقابيين لحضور وقفة احتجاجية    -77

المقبل االثنين  الصحفيين يوم  بنقابة  الحريات  الصحفيين    5/2010/ 31الموافق    لجنة  نقابة  الخامسة مساء على سلم    الساعة 

  ، ولمطالبة النقيب ومجلس النقابة بالتدخل الحاسم جداول النقابةصحفيا مقيدا ب  40تضامنا مع الزمالء في الحقيقة البالغ عددهم  

المخطط لوقف  للصحافة  األعلى  المجلس  لتضييع حقوق صحفيين    لدى  يحيكه  األعلى  المجلس  هذا  أن  نعتقد  الذي  المهزلة  

 . منذ تعثر  الحقيقة قبل ثالث سنوات ومن ثم إغالقها  شهريةموهوبين لم يحصلوا على رواتبهم ال

ً   2010/ 17/6بتاريخ     -78 بمقر االتحاد األقليمي للجمعيات االهلية بال ربية   دخل الزميل الصحفي أحمد عطوان اعتصاماً مفتوحا

تماعي في المخالفات االدارية  احتجاجاً علي الموقف السلبي للمسئولين بالمحافظة وعدم التحقيق مع وكيلة وزارة التضامن االج

جنيه من معونة الشتاء   ألف  ٨0والمالية المتورطة فيها منذ سنوات واتهم عطوان وكيلة الوزارة بإهدار المال العام واختالس  

تم نشر   انه  لذوي االعاقة وأضاف  لزوجها وتزوير شهادات  المالي  الفساد  لها وللمحاسيب والتستر علي  في صورة مكافات 

ت ولم يتم اتخاذ االجراءات القانونية  ضد وكيلة وزارة التضامن والتحقيق معها وانها قررت عزله من مجلس ادارة  المخالفا

تمع وتعطيل كل الخدمات بالجمعية ورفضت التصديق علي محاضر مجلس االدارة واعتماد قرارات الجمعية جمعية تنمية المج



 

 

65 

 

التام وكان عطوان قد تقدم بالمستندات الدالة علي فساد وكيلة الوزارة إلي    العمومية مما أصاب العمل وخدمة الجماهير بالشلل 

علي المصيلحي وزير التضامن ولم يتم فتح تحقيق في المخالفات مما دفعه  اللواء عبد الحميد الشناوي محافظ ال ربية والدكتور 

 إلي دخول اعتصام مفتوح. 

بنك األفكار أمام جريدة المصري اليوم أمس متهماً رئيس تحريرها اعتصم خالد زنون رئيس جمعية    6/2010/ 2٩بتاريخ     -79

الفضائيات بعد ترتيب مواعيد من قبل   بمنع ظهوره في  لنفسه ومحاربته إعالمياً  مجدي الجالد بسرقة فكرة الجمعية ونسبها 

 ون.  حرري الجريدة المعدين بعدد من الفضائيات بحسب زنالقنوات وذلك من طريق تدخالت الجالد عبر م

علي ساللم نقابة الصحفيين احتجاجاً علي    ٩/7/2010نظم عدد من القوي السياسية  وقفة احتجاجية مساء أمس األول الموافق     -80

ة زوجة مجدي  استمرار حبس الصحفي مجدي حسين علي خلفية قضية تسلله إلي غزة دون إذن السلطات حيث شاركت في الوقف

لجنة الحريات بنقابة الصحفيين برئاسة محمد عبد القدوس ونشطاء حقوقيون وفرضت حسين ولجنة الدفاع عن سجناء الرأي و

 االجهزة األمنية حصاراً أمنياً مشدداً حتي انتهاء الوقفة.  

نقابة  صحفياً 12    ونظم  -81 أمام  الماضي  وقفة احتجاجية  االثنين  تحرير   ضد تجاوزات رئيس  0102 /٨/ 2الموافق    الصحفيين 

صحيفة النهار  ورئيس مجلس  اإلدارة  لحرمان  الصحفيين من كافة حقوقهم المادية  واألدبية  وتضامن في  الوقفة العديد من الروابط  

 الصحفية مثل صحفيون بال حقوق ومركز صحفيون متحدون وشارك فيها أكثر من  001  عضو  من أعضاء  الجمعية العمومية.  

علي ساللم    2010/ 11/٨وقفة احتجاجية مساء أمس األول الموافق  نظم أعضاء حزب العمل وبعض الناشطين السياسيين     -82

عامين اثر قضية تسلله إلي غزة دون إذن   نقابة الصحفيين للتضامن مع الصحفي مجدي حسين الذي يقضي عقوبة الحبس لمدة

من ثلثي المدة  باالفراج الفوري عن مجدي حسين خاصة بعد قرار فتح المعبر وقضائه ألكثر  السلطات وطالب المتظاهرون  

وقالت الدكتورة نجالء القليوبي زوجة مجدي حسي أن مصدراً مسئوالً صرح لشقيقه مجدي باالفراج عنه من نيابة العريش اال  

للنيابة فوجئنا بعدم وجود شئ وبقائه كما هو في سجن   الذهاب  المدة أنه عند  القليوبي أن مجدي قضي ثلثي  المرج، وأكدت 

الي وبالتالي كان يجب االفراج عنه وشارك في الوقفة مسعد أبو فجر الناشط الحقوقي ألول مرة بعد  أغسطس الح  2المقررة في  

بنقابة الصحفيين االفراج عنه وخروجه من المعتقل وتواجدت زوجته وابنته أثناء الوقفة ومحمد عبد القدوس رئيس لجنة الحريات  

لذي يدل علي جبروت النظام علي حد قوله مشيراً إلي أن جميع ووصف أبو فجر الحكم علي مجدي حسين بالسياسي المفاجئ ا 

األحكام في القضايا المماثلة كانت ال تتجاوز عاماً واحداً فقط كما طالب المتظاهرون باالفراج عن أحمد دومة الناشط السياسي  

  الحبس لمدة ثاللثة أشهر العتدائه علي بعض ضباط األمن.الذي يقضي عقوبة 

الصحفيين في جريدة نهضة مصر بمبنى الجريدة لليوم الثالث على التوالي احتجاجا على التعسف  يعتصم    01012/ 11/٨بتاريخ    -83

ما يقال عنها   الذي يتعرضون له منذ عدة أشهر من جانب مجلس إدارة يمنع عنهم اقل حقوقهم في الحصول على رواتب ابسط

وقال الزمالء في نهضة مصر إن إدارة الجريدة تعمدت     وكريماأنها رمزية وعبودية وال تليق بصحفيين يستحقون أجرا عادال

منذ أشهر تأخير الرواتب دون مبرر كما تقوم بالخصم من بعض الصحفيين على أتفه األسباب و أشار المعتصمون إلى أن  

فيون على  حقه في معرفة أسباب الخصم حتى طال األمر رؤساء الصفحات كما اعترض الصحاإلدارة تعاقب كل من يطالب ب

 . التجاهل التام من قبل اإلدارة و رفضها طلبهم اللقاء معها حتى اآلن لمعرفة مطالبهم

االثنين    ٨/2010/ 12بتاريخ      -84 يومي  علي مدار  مفتوح  اعتصام  في  الماضيين  دخل صحفيو جريدة نهضة مصر  والثالثاء 

من راتب كل صحفي فهدد    %50زء من األجر بواقع  احتجاجاً علي تأخر صرف األجور مما دفع إدارة الجريدة لإلسراع بدفع ج

الصحفيون باإلضراب الكامل عن العمل وانتهت المفاوضات أمس األول إلي تعليق االعتصام يومي األربعاء والخميس لمنح  

ال للمحررين وسط تهديدات بالعودة العتصام وإجراءات تصعيدية أعنف حال اإلخالاإلدارة فرصة لتوفير  المستحقة  ل  مبالغ 

 باالتفاق معهم واللجوء بالشكوي لنقابة الصحفيين.
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أعلنت حركة صحفيون بال حقوق عن تضامنها مع صحفيي نهضة مصر الذين اعتصموا لمدة يومين   13/٨/2010بتاريخ     -85

لي تأخر صرف المرتبات وتعرض البعض اآلخر لخصومات دون أسباب واضحة وأكدت الحركة  بمقر الصحيفة احتجاجاً ع

لها أمس األول أنها ستض ط بكل الوسائل االحتجاجية والنقابية حتي يحصل الصحفيون علي حقوقهم كاملة وانتقد البيان في بيان  

 فوري في األزمة والعمل علي حلها.  موقف مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين وطالبه بسرعة التدخل والتحقيق ال

عمومية لنقابة الصحفيين لالحتشاد غدا االثنين السابع من يونيو  تدعو حركة صحفيون بال حقوق الزمالء أعضاء الجمعية ال  -86

س   للض ط على النقيب والمجل  –الثانية ظهرا    – الجاري في الساعة الثانية عشر ظهرا قبل انعقاد اجتماع مجلس نقابة الصحفيين  

منذ ما يقارب الثالثة أشهر   وإعالن التضامن مع الزميل سراج وصفي المحرر بجريدة روزا اليوسف المعتصم بمقر النقابة

  .احتجاجا على قرار رئيس التحرير بنقله تعسفيا لإلسكندرية

للصحافة مطالبين إياه بوقف نظم عدد من صحفيي جريدة الدستور وقفة احتجاجية أمام المجلس األعلي    1٨/10/2010بتاريخ    -87

ي رئيس مجلس اإلدارة السابق ورضا إدوارد رئيس صدور الجريدة بدون رئيس تحرير موجهين انتقادات للدكتور السيد البدو

مجلس اإلدارة الحالي مرددين هتافات الدستور للحرية مش لشلة الحرامية معلنين تمسكهم بمطالبهم التسعة للعودة للجريدة وهدد  

  ون بمواصلة االحتجاجات أمام مجلسي الشعب والشوري وحزب الوفد.الصحفي

فيذي لحزب الوفد لبحث المرشحين عن الحزب في انتخابات مجلس الشعب القادمة نظم صحفيو  تزامناً مع انعقاد المكتب التن  -88

السيد البدوي رئيس الحزب  الدستور وقفة احتجاجية امام مقر الحزب للتعبير عن استيائهم مما تعرضت له الدستور معتبرين  

"حزب الوفد ضمير الناس ليه البدوي يهده بفاس" "    سبباً في األزمة وفور بدء الصحفيين في الهتافات المضادة للبدوي ومنها

ومهما تصرح ومهما تقول انت يا بدوي المسئول" خرج عدد من أنصار إبراهيم المالح الذي يبحث الحزب ترشيحه لخوض 

ام مقر  شرقية وبدأوا في الهتافات المضادة ضد الصحفيين إلي أن تدخلت قوات األمن التي احتشدت بكثافة أماالنتخابات في ال

الحزب واقامت كردوناً يفصل بين الصحفيين وأنصار المالح منعاً لحدوث اشتباكات ومن ناحية أخري أعلن منير فخري عبد  

وي شحاتة من شركة الدستور للصحافة والنشر الصادر منها جريدة النور سكرتير عام حزب الوفد تخارج الدكتور السيد البد

ار القانوني للوفد وانه استرد الشيكات التي كان قد أصدرها الدكتور البدوي لصالح  الدستور بحضوره وحسين حلمي المستش

ك الجريدة بتسليم الشيكات عصام إسماعيل فهمي مالك الجريدة السابق، وأكد عبد النور قيام أحمد عصام إسماعيل فهمي نجل مال

حفيو الدستور باإلضراب عن الطعام احتجاجاً  بعد أن سدد رضا ادوارد قيمة حصة البدوي وفي تصعيد جديد لألزمة هدد ص

علي ما سموه بتعنت رئيس مجلس إدارة الجريدة رضا ادوارد ورفضه التوقيع علي المطالب التسعة التي تمت صياغتها بين 

عن  سيد البدوي والصحفيين، وكان إدوارد قد أرسل إنذاراً علي يد محضر إلي صحفيي الدستور الممتنعين  نقابة الصحفيين وال

العمل مطالباً بانتقالهم إلي المقر الجديد للدستور ويعتزم صحفيو الدستور تنظيم حملة طرق أبواب للمؤسسات الصحفية القومية  

المعتص الصحفيين  تقسيم  والحزبية حيث سيتم  منها مؤسسة صحفية لشرح قضيتهم والخاصة  إلي مجموعات تزور كل  مين 

معهم ودعوتهم لوقف ما أطلقوا عليه حمالت تكميم أفواه الصحف وفي الوقت ذاته  لزمالئهم الصحفيين ومطالبتهم بالتضامن  

زعيم الوفد الراحل    دعا عدد من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين صحفيي الدستور لتنظيم وقفة احتجاجية أمام ضريح 

زب الوفد أثناء وقفتهم االحتجاجية التي  سعد زغلول احتجاجاً علي االعتداءات التي تعرض لها الصحفيون من بعض أعضاء ح

من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين في بيان لهم أعضاء الجمعية العمومية بالنقابة مقاطعة    6نظموها أمام مقره، من جانبهم ناشد  

فيي فد وقياداته حتي يتخذ الحزب إجراء عاجالً وفورياً ضد كل من تورط من أعضائه في االعتداء علي صحأخبار حزب الو

البيان   المعايير بحسب  بكل  الدستور فضيحة  الوفد علي صحفيي  لحزب  المنتمين  اتداء  ان  المجلس  واعتبر أعضاء  الدستور 

اذ اإلجراءات القانونية والمهنية لحفظ حقوق الزمالء المعتدي وأوضح األعضاء أنهم سيبحثون في االجتماع المقبل للمجلس اتخ

ين في االعتداء والمحرضين عليه، من جانبه قال رضا إدوارد للشروق إنه سيتم اإلعالن  عليهم فضالً عن عقاب وفضح المشارك

عمل في المقر الجديد وتحت  أيام وطالب إدوارد صحفيي الدستور بالعودة إلي ال  10عن أسم رئيس تحرير الدستور الجديد خالل  

وقال أنا مش هارجع عيسي ومنصور ومش هاجي النقابة   رئاسة اإلدارة الجديدة متعهداً بالحفاظ علي حقوقهم المادية واألدبية

للتفاوض لكني باتعهد بمنحهم كل حقوقهم وأبدت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين استياءها إلحالة إبراهيم عيسي إلي نيابة التهرب 
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ي بيان اللجنة ومن جانبه  الضريبي معتبرة أن قرار إحالته في هذا التوقيت له أبعاد سياسية وغرضه التنكيل بعيسي كما جاء ف

من الصحفيين العاملين في صحيفة الدستور   %75أعلن رئيس التحرير التنفيذي للدستور أيمن شرف خالل مؤتمر له عن عودة  

صدور الجريدة علي حد تعبيره ونوه شرف بأن اإلدارة الجديدة للدستور لم تفرض أي    إلي عملهم إصراراً منهم علي استمرار

للصحفيين ا أن ينظم صحفيو طلب  المقرر  للقانون ومن  الحق في توظيف من تراه وفقاً  الجريدة ولكنها صاحبة  لعاملين في 

مجلس الشوري واألعلي للصحافة    الدستور وقفة احتجاجية أمام مجلس الشوري اعتراضاً علي موقف صفوت الشريف رئيس

 والمين العام للحزب الوطني. 

يدي الصحفي عزت بدوي مدير تحرير مجلة المصور والمرشح المستقل عن دائرة نظم اآلالف من مؤ  3/12/2010بتاريخ    -89

ي الوقفة أنهم واكد المشاركون ف  المطرية وعين شمس وقفة احتجاجية للتنديد بنتائج االنتخابات ورفض ما جاء بها من تزوير

نوفمبر   2٨خابات مجلس الشعب يوم  حضروا تضامناً مع الزميل عزت بدوي النهم استشعروا ما جاء من تزوير في نتائج انت

الماضي النهم متأكدون من انهم اعطوا صوتهم للمرشح اال انهم فوجئوا بعدم وجود أي صوت في دوائر اغلبها من اقاربه مما 

واشار المندبون التابعون له انهم فوجئوا بالنتائج التي لم تعترف حتي   زوير تعرض لها مرشحهميؤكد لهم ان هناك عملية ت

واتهم هم شخصياً وأكد عزت بدوي انه تقدم بدعوي قضائية لوقف انتخابات االعادة لحين التحقيق فيما حدث من تزوير باص

في الصناديق لصالح بعض المرشحين المنافسين له مما واشار الي ما حدث من عمليات تزوير متمثلة في تصويت جماعي  

الفرز وطعن أمام العليا لالنتخابات    جعله يتقدم باربعة طعون امام لجنة  النتيجة في  اللجنة  أنه فوجئ باعالن  وأوضح بدوي 

ه علي االقل يجب  مدرسة محمد عبده بحصوله علي صفر علي الرغم من وجود ابنة شقيقته مندوبة له في تلك اللجنة بما يعني ان

 ان يحصل علي هذا الصوت الن المتعارف عليه ان المندوبين يصوتون لمرشحهم.

العديد من ممثلي القوي السياسية  نظم العشرات من الصحفيين مظاهرة أمام مقر نقابة الصحفيين بمشاركة    5/21/2010بتاريخ    -90

التي شهدتها التزوير  الصحفيين   والحركات االحتجاجية نددوا خاللها بوقائع  من  االنتخابات وطالت عدداً  األولي من  الجولة 

مظاهرة هتافات تطالب بمحاكمة المتورطين في التزوير وحل مجلس الشعب المرشحين في تلك الجولة وردد المشاركون في ال

   المقبل واصفين اياه بالبرلمان الباطل.
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 القسم الثالث 
 يين فعاليات نقابة الصحف

وذلك بعد إضافة العالمة    2010تتلقي النقابة اعتباراً من اآلن طلبات تجديد كارنيه العضوية للعام الجديد   7/1/2010بتاريخ   .1
مائية واللوجو الخاص بالنقابة وذلك منعاً الحتماالت التزوير علي أن يستوفي طالب تجديد الكارنيه بياناته بالل تين العربية ال

 واإلنجليزية لمن يرغب.

المقرر إجراؤها في   ٨يناقش    7/1/2010بتاريخ   .2 التكافل بنقابة الصحفيين في االنتخابات  مرشحين علي عضوية صندوق 
عضواً بواقع    2400يناير الجاري علي أن ينعقد النصاب القانوني للجمعية العمومية البالغ عددها    16لسبت  العاشرة صباح ا

  50% من األصوات أو  10ون االنعقاد صحيحاً بعد ساعة بمن أجمالي األصوات وفي حال عدم تحقق ذلك يك %1 + 50
لد العطفي وأيمن القاضي ونفيسة سعيد وفاطمة يوسف عضواً أيهما أقل والمرشحون هم عمرو عبد ال ني ونيفين رشدي وخا

 مقاعد.  6وخالد العطفي وهشام يونس وتضم عضوية مجلس إدارة الصندوق 

نقيب الصحفيين بحضور جالل دويدار األمين العام للمجلس األعلى للصحافة  أجري مكرم محمد أحمد    7/1/2010بتاريخ   .3
مستحق تلقي تدريباً ولم   700زميل في قرعة علنية من أجمالي    100ل  جهاز الب توب تم تسليمها      100أمس قرعة علي 

تم تسليم الجميع أجهزتهم جهاز أخري بعد شهر حتى ي  100يحصل علي    دعم أو جهاز حتى اآلن علي أن تعقد قرعة تالية ل
 علي مراحل. 

الصحفيي  25/1/2010بتاريخ   .4 نقيب  أحمد  الصحفيين برئاسة مكرم محمد  نقابة  الشاذلي  قرر مجلس  التضامن مع محمود  ن 
المحرر البرلماني بجريدة الجمهورية في رفع دعوي قضائية ضد المعلق الرياضي أحمد شوبير عضو مجلس الشعب بعد قرار  

دعواه ضد الشاذلي وثبوت صحة الخبر الذي نشرته الجمهورية عن اتهامه للمحررين الرياضيين بالرشوة، صرح النيابة بحفظ  
ا سكرتير عام النقابة مؤكداً أن مجلس النقابة كلف سيد أبو زيد المستشار القانوني للنقابة باتخاذ اإلجراءات  بذلك حاتم زكري

لباً د. فتحي سرور رئيس مجلس الشعب برفع الحصانة البرلمانية عنه لتتمكن القانونية الالزمة للتضامن في هذه الدعوي مطا
 النقابة من مقاضاته. 

بعد انتخاب مكرم    21/1/2010يين األجواء بين أعضائه في االجتماع األول مساء األول الموافق  أشعل مجلس نقابة الصحف .5
منقطع عن حضور جلسات المجلس بعد تقديم استقالة محمد أحمد عندما قرر تحريك قضية يحيي قالش عضو مجلس النقابة ال

لك دولة دون الرجوع للمجلس وهو ما ثبت عدم  مسببة يتهم فيها محمد خراجة عضو المجلس بتوزيع استمارات لقطع أرض  م
د  صحته من خالل اللجنة التي شكلها المجلس للتحقق من أسباب    االستقالة، وكلف المجلس عبد المحسن سالمة ومحمد عب
ث القدوس عضوي المجلس باالتصال بقالش إلخطاره بأن المجلس سيكون مضطراً لقبول استقالته تفعيالً لالئحة حال ت يبه ثال

جلسات متوالية بداية من المجلس القادم وهو ما أعترض عليه عبد القدوس فانفعل النقيب مكرم محمد أحمد كيف يكون قالش 
وخ المهنة ومقاطعاً للمجلس فقال عبد القدوس إذا لم يحضر نسحب من لجنة المعاشات  مسئوالً عن لجنة المعاشات ومصالح شي

مجلس استقالة قالش يكون صاحب اعلي األصوات التي تليه في االنتخابات السابقة هو لكن ال نقبل االستقالة وحال قبول ال
كيل لجنة لصياغة مشروع قانون تعديل  األحق بش ل المقعد وهو سعد هجرس مدير تحرير العالم اليوم، وقرر المجلس تش

فبراير المقبل والذي سيعرض خالله كل    15القانون المنظم لعمل نقابة الصحفيين تالية الجتماع المجلس المقبل والمقرر له  
عضو من أعضاء المجلس مقترحاته حول المواد المطلوب تعديلها يلي ذلك جلسات استماع لخبراء المهنة وأساتذة القانون 

 لتوازي مع ذلك تشكل لجنة خاصة بصياغة مشروع قانون لحرية تداول المعلومات يحقق مصالح الجماعة الصحفية. وبا

حا .6 يعكس  الخاصة  فيما  اإلجراءات  تجميد جميع  الصحفيين  نقيب  أحمد  قرر مكرم محمد  الصحفيين  نقابة  في  التخبط  لة من 
يناير الجاري التي أرجئت لعدم    16وأن أجريت جولتها األولي  بانتخابات مجلس إدارة صندوق التكافل بالنقابة والتي سبق  

الذي يرأس مجلس إدارة الصندوق إعادة فتح باب الترشيح نتيجة    فبراير الجاري وطلب النقيب  6اكتمال النصاب القانوني إلي  
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خالفات بين أعضاء مجلس    إلجراء االنتخابات دون علمه وفتح باب الترشيح دون موافقته، يأتي ذلك في الوقت الذي نشبت فيه
أكتوبر دون علم    6ان بى  استمارة حجز شقق بمدينة اإلسك  150النقابة علي خلفية اكتشاف قيام عضو بالمجلس بتوزيع قرابة  

النقيب والمجلس وقيام الحاصلين علي االستمارات بسداد المبالغ المستحقة لجدية الحجز إال أن القائمين علي المشروع اكتشفوا  
 يل هذه األسماء بسجالت األعضاء الحاصلين علي االستمارات بأسبقية الحجز ما يخل بمعايير األولوية .عدم تسج

األدوار وتسكين    2٩/1/2010بتاريخ   .7 إجراء قرعة علنية علي تخصيص  الصحفيين  نقيب  أحمد  أعلن األستاذ مكرم محمد 
األوقا الشباب بمشروع هيئة  إسكان  المستفيدين من  للزمالء  الواحدة ظهراً  الوحدات  الساعة  قليوب بعد غد األحد  ف بمدينة 

 قابة العامة.  بحضور رئيس مدينة قليوب وممثل عن هيئة األوقاف المصرية بمقر الن

سنوات علي كارثة عبارة الموت،   3ندوة في ذكري    3/2/2010تعقد لجنة الحريات في نقابة الصحفيين غداً األربعاء الموافق   .8
وثائقي عن الكارثة من إعداد الزميلين محمد حربي ومها شهبه بمؤسسة األهرام ويعقب عرض   تتضمن الندوة عرض فيلم
 الفيلم لقاء مع أسر الضحايا. 

يبحث مجلس نقابة الصحفيين في اجتماعه القادم إحالة ثالثة زمالء إلي مجلس التأديب التابع للنقابة بتهمة التطبيع مع إسرائيل   .9
تحرير جريدة األهرام رئيس القسم السياسي وحسام العايدي الصحفي بجريدة الجماهير   وهم يحيي غانم رئيس نائب رئيس

ير مجلة أكتوبر بعد حضورهم االحتفالية التي أقامها شالوم كوهين السفير اإلسرائيلي إضافة إلي حسين سراج نائب رئيس تحر
النقابة   السابق في مصر بمناسبة انتهاء مدته يأتي ذلك بناء علي الطلب الذي قدمه الزميل جمال عبد الرحيم عضو مجلس 

زميل حسين سراج نائب رئيس تحرير جريدة  األسبوع الماضي، وكانت لجنة التحقيقات بنقابة الصحفيين قد قضت بإيقاف ال
دكتورة أكتوبر عن ممارسة العمل الصحفي لمدة ثالثة أشهر بعد اعترافه بزيارة الكيان الصهيوني بينما اكتفت اللجنة بإنذار ال

 هالة رئيسة تحرير مجلة الديمقراطية الستقبالها السفير اإلسرائيلي بمكتبها في األهرام.

أكتوبر بمقاضاة   6الحاجزين لوحدات سكنية بمشروع حي الياسمين بمنطقة الحي السادس بمحافظة    هدد عدد من الصحفيين  .10
ابة الصحفيين بعد تعرضهم لما سموه بالخداع المقنن وفي  الشركة المصرية األمريكية لالستثمار العقاري ولجنة اإلسكان بنق
لمشاركة في مسلسل الخداع والمماطلة الذي يعيشون فيه منذ بيان أصدره الصحفيون اتهموا لجنة اإلسكان بنقابة الصحفيين با

االستياء من  حالة  سادت  اآلخر  الجانب  علي  حلقاته،  تنتهي  متي  اآلن  حتى  يعلمون  ال  والذي  سبتمبر  بين    شهر  وال ضب 
ركات التمويل  أكتوبر بعد قيام جهاز المدينة بتسليمهم الوحدات وتحصيل ش  6الصحفيين الحاجزين في وحدات بيت العائلة بى  

جزءاً من أقساط الشقة رغم أن جميع الوحدات توجد بها عيوب خطيرة والتشطيبات النهائية دون المستوي باإلضافة إلي حدوث  
 لوحدات حيث تبين أنها تركيب وغير مطابقة للمواصفات الفنية وحدوث شروخ كبيرة بين الساللم؟  أخطاء جسيمة في ساللم ا 

ابة الصحفيين عن تضامنها الكامل مع صوت األمة في مواجهة بالغ وزير المالية ضدها وأكدت  أعلنت لجنة الحريات بنق  .11
لرأي العام علي هذا القانون ولذلك فإنها ترفض االتهامات  اللجنة في بيان لها أن ما فعلته صوت األمة إنما هو تعبير عن سخط ا
وائل اإلبراشي رئيس التحرير والزميلة سمر الضوي من  الموجهة إلي عصام إسماعيل فهمي رئيس مجلس اإلدارة والزميل  

رية من أجل  قبل وزير المالية واعتبرت اللجنة سلوك الوزير األخير سابقة تهدد هامش الحرية الذي تناضل الصحافة المص
 توسعته.

حوض النيل    بحضور قيادات الصحافة القومية والخاصة والحزبية ورؤساء تحرير عدد من صحف دول  15/2/2010بتاريخ    .12
افتتح صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى والمجلس األعلى للصحافة يرافقه الدكتورة فايزة أبو النجا وزيرة الدولة للتعاون 

ل المركز اإلقليمي  العرب واألفارقة بالمجلس األعلى للصحافة والبال ة مساحته  الدولي  متر مربع   1200تدريب الصحفيين 
متدرباً ومعلمين للكمبيوتر والوسائط    1٩يه والذي يحتوي علي قاعتين للتدريب تستوعب كل منها  ماليين جن  10بأجمالي تكلفة  

 ين العربية واإلنجليزية وكافتيريا وصالة استقبال.ألف كتاب في مجال اإلعالم بالل ت  20الحديثة ومكتبة تشتمل علي 

الملفات في مقدمتها ملف اإلسكان حيث نوقش عرض   ناقش مجلس نقابة الصحفيين في اجتماعه عدداً من  2010/ 1٨/2بتاريخ    .13
أمس من األوقاف الذي رآه المجلس األقرب إلي تحقيق مصالح الصحفيين فيما تلقي مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين عرضاً  

السكنية للصحفيين بى   المدينة  لبناء  العرب  المقاولون  % من    10أكتوبر ويتضمن عرض األوقاف الحصول علي    6شركة 
لوحدات الص يرة مقابل اإلنشاءات وتقديم تسهيالت في السداد وتقرر منح من لم يسددوا مبالغ جدية الحجز من الحاصلين  ا
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من إجمالي الحاجزين إضافة إلي سحب   1300تهم حال عدم السداد ويبلغ عددهم  علي استمارات مهلة أسبوعياً وسحب استمار
لمن لم يتسن لهم الحجز خاصة المتقدمين بالتماسات في قوائم االنتظار حجز من سبق له االستفادة األمر الذي يتيح ف رصاً 

ع والتي تقدم بها صالح عبد المقصود وأرجأ المجلس مناقشة طلبات إحالة عدد من الزمالء إلي لجنة التحقيق بتهمة التطبي
بها جمال عبد الرحيم عضو المجلس إلي  رئيس لجنة التأديب استناداً إلي أقوال د. هالة مصطفي في التحقيقات ومذكرة تقدم  

لقيد في  االجتماع المقبل وكذا ملف القيد والذي من المقرر وفقاً لعبد المحسن سالمة رئيس لجنة القيد أن يفتح باب تلقي طلبات ا
لنق قانون جديد  لدراسة صياغة مشروع  إبريل وتقرر بحث عقد مؤتمر عام  نهاية  اللجنة في  أن تعقد  ابة  بداية مارس علي 

الصحفيين في االجتماع المقبل للمجلس وكذا قانون حرية تداول المعلومات وتقنية القوانين من العقوبات المقيدة للحريات في 
 قضايا النشر.  

عن تأزم الوضع المالي    200٩لمالي لنقابة الصحفيين الذي تقدم به محمد خراجة أمين صندوق النقابة لميزانية  كشف التقرير ا   .14
بب ضعف الموارد مع التزايد المستمر في المصروفات وعدم التزام المؤسسات الصحفية القومية والحزبية والخاصة  للنقابة بس

األمر الذي يدفع إلي االعتماد الدائم    200٩مليون جنيه في نهاية    3,2بل ت نحو  بدفع المديونيات المستحقة عليها للنقابة والتي  
الحديث عن االستقالل الحقيقي لنقابة الصحفيين بدون تحقيق االستقالل المالي لها وأن  علي دعم الدولة وقال التقرير ال يمكن  

% هي حصيلة الدم ة    25ارد الذاتية التي ال تتجاوز  العجز المستمر في ميزانية النقابة وصندوق المعاشات ناتج عن ثبات المو
% من أجمالي الموارد وقد بلغ العجز حوالي    75المباشر  واالشتراكات وهي موارد ثابتة منذ سنوات فيما يمثل الدعم الحكومي  

سات الصحفية  مليون جنيه، وطالب التقرير إعداد مشروع جديد للدم ة الصحفية ورفع حصيلة اإلعالنات وإلزام المؤس  3,2
المصروفات خ النقابة وأظهرت  است الل مبني  إلي  السعي  للصحافة مع  المجلس األعلى  المقررة من  النسبة  الل عام  بسداد 

ألف جنيه ليصل العجز إلي    ٩٨5مليوناً و  16آالف جنيه بينما بل ت اإليرادات    306مليوناً و 1٨لكل حسابات النقابة    200٩
جانبه قررت لجنة القيد بنقابة الصحفيين في اجتماعها أمس األول قبول القيد من جريدتي    ألف جنيه ومن  321نحو مليون و

للمرة األولي بعد اكتمالها الشروط المتمثلة في انتظام الصدور أكثر من عام كامل وسداد مستحقات   اليوم السابع والديار المصرية
 النقابة من الدم ة الصحفية وااللتزام بالعقد الموحد.  

أرجأت محكمة استئناف القاهرة البحث في استئناف نقابة الصحفيين ضد األحكام القضائية الصادرة لصالح    2010/ ٩/3بتاريخ    .15
يونيو المقبل للتصالح، وكان مكرم    ٩فدان سبق أن تم تخصيصها للنقابة إلي جلسة    12.5كة مدينة نصر لإلسكان باسترداد  شر

س ياسر رزق مقرر لجنة اإلسكان ومحمد خراجة أمين الصندوق قد نجحوا مساء  محمد أحمد نقيب الصحفيين وعضوا المجل
جلسة مع المسئولين بالشركة إلي صي ة للتصالح مفادها أن تتحمل النقابة أمس األول بعد محاوالت واتصاالت مطولة انتهت ب

وباقي المبلغ غرامات   2004فع منذ  ماليين أقساطاً متأخرة من ثمن األرض مستحقة الد  5ماليين جنيه منها    7سداد قرابة  
ن تقدم النقابة شيكات مستحقة الدفع  تأخر وفوائد األقساط لتنتهي جلسة التفاوض إلي إرجاء جلسة االستئناف للتصالح شريطة أ

بة  بعد أن تراجع النقابة حساباتها وكذا الشركة لمطبقة المبلغ المستحق، ولجأ النقيب ورزق إلى استصدار قرار لمجلس النقا
مر  مليون بمزايا بنكية بضمان ودائع النقابة بالبنوك لتفادي السحب علي المكشوف األ  6.5بالتمرير بالموافقة علي اقتراض  

الذي وافق عليه جميع األعضاء واعتبره جمال عبد الرحيم عضو المجلس الحل الوحيد لتفادي ضياع أرض النقابة فيما رأي  
بناء ناد للصحفيين أو دراسة مشاريع أخري باستثناء اإلسكان الذي يخالف شروط    ياسر رزق إمكانية است الل األرض في

 التخصيص.  

حمد أحمد نقيب الصحفيين مع الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية علي صرف بدل  اتفق مكرم م  2010/ 16/3بتاريخ    .16
لي علي ضرورة انتظام صرف البدل بمواعيد محددة  جنيهاً من الشهر المقبل وأكد النقيب أنه اتفق مع غا  ٨0التكنولوجيا بقيمة  

 كان الدكتور يوسف بطرس قد استقبل أمس مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين.

  3/2010/ 17الموافق  نتهي لقاء مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين بالدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أمس األول  ا  .17
جنيهاً زيادة علي    ٨0الشورى واألعلى للصحافة أمس إلي إقرار صرف    الذي تاله لقاء مع صفوت الشريف رئيس مجلسي

لمقبل علي أن تنتظم وزارة المالية في صرف البدل بشكل منتظم، وكان بدل التكنولوجيا والتدريب للصحفيين بداية من الشهر ا
من انعقاده فلم يتمكن من   موعد مكرم مع غالي أمس األول قد تسبب في إرجاء مجلس نقابة الصحفيين بعد نصف ساعة فقط

أكتوبر والمذكرة   6في    مناقشة العديد من القضايا المطروحة وفي مقدمتها شروط وزارة األوقاف الخاصة بمدينة الصحفيين
المقدمة من المستشار محمد عباس المستشار القانوني للنقابة تتضرر فيها من إساءة يحيي قالش عضو المجلس المتقدم باستقالة  

 خالل النشر في بعض الصحف متهماً إياه بالتدخل في إعداد مشروع قانون النقابة. مسببة من
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جديد بنقابة الصحفيين ندوة مساءاً في الساعة السابعة والنصف حيث الدكتور عماد تنظم جماعة الجيل ال  2010/ 23/3بتاريخ    .18
" ويناقش الكتاب كل من دكتور عاصم   1٩ثورة  أبو  غازي أمين عام المجلس األعلى للثقافة بمناسبة صدور كتابه الجديد "  

 الدسوقي ودكتور محمد عفيفي ويدير الندوة حزين عمر. 

ً   31في ذكري مرور    .19 علي توقيع معاهدة كامب ديفيد تنظم لجنة الشئون العربية بنقابة الصحفيين مع اللجان العاملة في    عاما
   3/2010/ 27ومة مؤتمراً ووقفة احتجاجية بعد غد السبت الموافق  مقاومة التطبيع والمقاطعة ومواجهة الصهيونية ودعم المقا

ظهراً في حين تبدأ الوقفة االحتجاجية في الساعة الخامسة وقال الكاتب  في مقر النقابة بوسط البلد يبدأ المؤتمر الساعة الواحدة
قيام به كفاعلية رمزية لتذكر معاهدة الصحفي جمال فهمي عضو مجلس النقابة إن هذا النشاط اعتادت لجنة الشئون العربية ال
ة تطبيع ويشهد المؤتمر فعاليات فنية  العار معتبراً كامب ديفيد أخطر حدث في تاريخ مصر المعاصر ألنها في النهاية معاهد

يقوم فيها الشعراء سيد حجاب وعبد الرحمن يوسف وأحمد حداد بإلقاء بعض القصائد باإلضافة إلي عرض تقدمه فرقة فوارس  
 لفلسطينية. ا

لردع   دعت نقابة الصحفيين الحكومات العربية واإلسالمية إلي اتخاذ خطوات عملية وسريعة وحازمة  2010/ 26/3بتاريخ    .20
إسرائيل ووقف مخططها لتهويد القدس وتنبيهها إلي أن األمة العربية لديها خيارات أخري غير المفاوضات العقيمة التي ال 

ة في بيان أصدرته ألبناء األمة أن اجعلوا من بناء كنيس الخراب اليهودي الذي يريد العدو من  طائل من ورائها ووجهت النقاب
الفلسط القضية  إنهاء  تستعيد خاللها زمان خالله  أمتنا وشعوبنا  لدي  الكيان ولصحوة عارمة  هذا  ل طرسة  النهاية  بداية  ينية 

لخيار الوحيد الذي يعيد الحقوق المسلوبة وهي الل ة الوحيدة التي  المبادرة وتسلك طريق االنتفاضة والمقاومة التي أثبتت أنها ا
وان " بأيدينا أن ننقذ األقصى من الدمار " والتواطؤ الدولي ضد الشعب  يفهمها العدو وأدانت النقابة في بيانها الذي صدر بعن

ة آلة حرب عنصرية دموية ووحشية  العربي ونحيي بطولة وبسالة أهلنا في فلسطين الذين يقاومون بأيديهم وصدورهم العاري
 يديرها العدو بال هوادة من أجل ت يير الوقائع علي األرض وتزوير التاريخ. 

عقد األسبوع الماضي بين نقيب الصحفيين األستاذ مكرم محمد أحمد ووزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالي   اللقاء الذي  .21
في مكتب األخير أثمر عن مكتسبات كثيرة للصحفيين ولم يقتصر اجتماع نقيب الصحفيين والدكتور غالي علي حل المشاكل  

زيادة في البدل أو أموال المعاشات فقط ولكن اللقاء بينهما تطرق إلي لصحفيين والالمالية المتعلقة بأموال بدل التكنولوجيا ل
قضايا حرية الصحافة حيث عرض النقيب مكرم علي وزير المالية فكرة التصالح في قضية جريدة " صوت األمة " وكانت 

دة صوت األمة واتهم البالغ س تحرير جريوزارة المالية قد قدمت بالغاً للنائب العام ضد الزميل والكاتب وائل اإلبراشي رئي
اإلبراشي بأنه يحرض المواطنين علي مخالفة القانون وهي تهمة تصل العقوبة فيها إلي الحبس لمدة قد تصل إلي خمس سنوات 

والذي وأبدي وزير المالية خالل اللقاء موافقة مبدئية علي التنازل عن البالغ مؤكداً أنه لم يقاض صحفياً طوال عمله كوزير  
لكثر من عشرين عاماً وان ما يتعرض له من هجوم في الصحافة جزء من ضريبة العمل العام لكن القضية تتعلق بقانون أمتد 

الضرائب العقارية ومن المنتظر أن يشهد لقاء غالي األول من نوعه في نقابة الصحفيين الذي يعقد يوم الخميس والجريدة مائلة 
لقاء مع عدد من رؤساء إدار   للطبع  لها هذه  مجالس  التي تتعرض  المالية  المعوقات والمشاكل  لمناقشة  القومية  الصحف  ات 

 المؤسسات وبحث سبل مساندة وزارة المالية للمؤسسات لحل مشكالتها المالية المتراكمة.

د النهائي وزير اإلسكان العقأكد مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين أنه سيوقع ممثالً لنقابة الصحفيين والمهندس أحمد الم ربي    .22

أكتوبر اليوم في أطار سلسلة من الخطوات اإلجرائية تمهيداً لوضع حجر األساس للمدينة خالل    6ألرض مدينة الصحفيين بى  

الوزارة   20 التعاون بين  إنهاء اإلجراءات وتوقيع بروتوكوالت  الوزير أمس األول بشأن تفعيل  التقي  يوماً وكان مكرم قد 

 المرافق والبنية األساسية للمدينة. لمسئولة عن توصيل  والجهات ا

  2010/ 3/ 30مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين والفنان محسن شعالن رئيس قطاع الفنون التشكيلية افتتحا أمس الموافق    .23

اللوح من  عدداً  المعرض  وضم  الصحفيين  نقابة  في  الشريف  السالم  وعبد  بيكار  قاعتي  داخل  شابين  لفنانين  ات معرضاً 

خلط فيها مصطفي السيد وهاني ثروت بين األلوان المختلفة والفحم وعبر كل منهما عن موهبته الفنية باستخدام    والرسومات التي

العربي   العربية في    –أدق تفاصيل حياة اإلنسان بدءاً من الصراع  اإلسرائيلي وقضية فلسطين وجسد مصطفي حالة األمة 

بينما تظهر في أعلي اللوحة " عين " يعبر بها عن نظرة ال رب  ماً ممسكاً بعصاه  الوقت الراهن برجل عجوز يجلس مهمو

 للعالم العربي علي أنه مصدر للطاقة والبترول.  
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حول القيد من صحف الديار واليوم    3/2010/ 31الموافق  قرر مجلس نقابة الصحفيين خالل اجتماعه المنعقد أمس األول    .24

مليون جنيه لسداد األقساط    6,5بانتظام وكذا أقر المجلس اقتراض  ر عام علي صدورها  السابع ومجلة الزهور والشروق لمرو

المتأخرة وفوائد أصل الدين لإلبقاء علي أرض مدينة نصر بعد حصول الشركة علي أحكام قضائية بسحبها من النقابة قبل 

طوات إجرائية  لس علي ما تم من خالوصول إلي تسوية، وناقش المجلس تطورات مشروع اإلسكان حيث أطلع النقيب المج

تمهيداً للبدء في وضع حجر األساس للمدينة وما طالبت به وزارة األوقاف من تعديالت الفتاً إلي أن سعر المتر في الوحدات  

  للوحدات الكبيرة.  1500و 1300الص يرة سيصل إلي سعر 

المج  .25 القومي لحقوق اعلي أعتاب معركة جديدة ليست هينة حيث كلف د. بطرس غالي رئيس  إلنسان باألشراف علي لس 

القادمة " مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين وعضو   البرلمانية والرئاسية  المجلس " لمراقبة االنتخابات  التي أنشأها  الوحدة 

مناصب المجلس القومي الذي فاز بلقب النقيب للمرة الثانية علي التوالي باكتساح، مشواره الصحفي زاخر بتقلد العديد من ال

ومراسالً   1٩60حتى    1٩5٩راً بصحيفة األخبار ثم مديراً لمكتب األهرام بالعاصمة السورية دمشق من عام  حيث بدأ محر

ورئيس قسم التحقيقات باألهرام وتدرج حتى وصل لمنصب مساعد رئيس التحرير ثم مدير التحرير   1٩67عسكرياً باليمن عام  

دم واالشتباك يومياً مع منظمات المجتمع المدني حيث إن من ألنه سيضطر للتصا  بالمؤسسة ومهمته الجديدة بالمجلس صعبة

وظيفة هذه الوحدة مساندة المنظمات الراغبة في المراقبة وإصدار التصاريح الالزمة لذلك إضافة لقيام المجلس نفسه بتخصيص 

حفيين هم مستقبل الصحافة  وقال إن شباب الص   لجان تضم عدداً من أعضائه لمتابعة العملية االنتخابية وإصدار تقرير بشأنها

في مصر ولذلك أعلنها صريحة فور انضمامه لعضوية المجلس القومي لحقوق اإلنسان إنه سيسعى للتنسيق بين النقابة والمجلس  

 إلصدار مشروع قانون يتيح حرية تداول المعلومات. 

الكاذب " وذلك رداً علي اتهامات    ابة المستقيل بى " وصف مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين يحيي قالش عضو مجلس النق  .26

قالش للنقيب في خطاب أرسله له ادعي فيه أن رجال الشرطة وضباط أمن الدولة هم المكلفون بتنظيم دخول الصحفيين إلي  

قالوا أن ما يتم   أبريل الجاري وقال قالش إن رجال الشرطة  6مبني النقابة بعد طلبهم إظهار الكارنيه أثناء دخول النقابة يوم  

من إجراءات بتنسيق مع النقابة وبطلب منها وتحديداً من النقيب وهناك فعاليات تل ي بأوامر من الخارج مطالباً بالتحقيق في  

ذلك واعتبر النقيب هذه االتهامات بأنها كاذبة وحقيرة خاصة أنه لم يدخل أي شرطي النقابة وما حدث كان في الشارع وال 

ن بتنسيق معي فهذا كالم فارغ ال يصدق مطالباً قالش بذكر أمثلة علي ما يقول إنها فعاليات  أن تواجد األمن كايعقل ما يدعيه 

 يتم إل اؤها بتدخالت خارجية. 

اتهم منتصر الزيات محامي الجماعات اإلسالمية ومقرر لجنة الحريات السابق بنقابة المحامين األمن بإحباط حلقة نقاشية حول   .27

أبريل الجاري بنقابة الصحفيين وأكد الزيات تدخالت األمن في    26كان من المقرر عقدها يوم  أوضاع نقابة المحامين والتي  

و الحريات  لقمع  المهنية  نقابة  النقابات  رفض  من  اندهاشه  عن  الزيات  وأعرب  نقابتهم  أوضاع  مناقشة  من  المحامين  لمنع 

أسابيع محمالً حاتم زكريا سكرتير عام نقابة الصحفيين الصحفيين إلقامة الحلقة النقاشية رغم الموافقة عليها من قبل منذ عدة  

خطاب مرفق به جميع تفصيالت الحلقة منذ أول أبريل  مسئولية رفض النقابة الستضافة الحلقة وأضاف الزيات انه قام بتوجيه  

لقة غير موجه ألحد  وأن زكريا اتصل به لإلطالع علي كافة التفصيالت الخاصة بها وأشار الزيات إلي أنه اخبر زكريا أن الح

 بعينه.  

سة صفوت الشريف برئا 2010/ 21/4الموافق  مناقشات ساخنة شهدتها جلسة المجلس األعلى للصحافة خالل اجتماعه أمس  .28

التي   المجلس بمراعاة الضوابط  رئيس مجلس الشورى واألعلى للصحافة كان أبرزها مطالبة مكرم محمد نقيب الصحفيين 

مانات الحفاظ علي حقوق الصحفيين قبل منح تراخيص للصحف الجديدة وكذا حجم العمالة بالصحف  اقترحتها النقابة بشأن ض

د أزمة صحفي ال د المعتصمين بالنقابة ضد قرار إرجاء قيدهم وكذلك صحفي البديل بعد توقفها، القائمة وفقاً لدورية اإلصدار بع

ة لتحديد حجم العمالة المطلوبة بالصحف الجديدة وضمانات  وطالب الشريف بتشكيل لجنة من مجلس النقابة واألعلى للصحاف

افق المجلس علي تحويل جريدة الفجر إلي صحيفة يومية حقوقها والعدد المناسب لإلصدارات اليومية واألسبوعية والشهرية وو
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العربية البورصة ومصر والعالم والسوق  الجديدة هي  الصحف  لمجموعة من  أسبوعية، ومنح ترخيص  من  المشتركة    بدالً 

ال  % من رأس المال لصالح الصحفيين ح  7وجريدة أخبار التعليم ورفض مقترح النقابة بإلزام مالكي الصحف اعتماد وديعة  

  توقف الجريدة واعتبر أن ذلك غير قانوني.

الحزب الوطني أعلن مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين تضامنه مع الصحفيين المعتصمين بجريدة الوطني اليوم الناطقة بلسان    .29

صحفيين في الديمقراطي مؤكداً حقهم في تأمين المستقبل والحياة الكريمة والتعيين بعد أربع سنوات من العمل وقال نقيب ال

بالمجلس    4/2010/ 22الموافق  اتصال هاتفي بالمعتصمين إن النقابة ستطرح قضية تعيينهم خالل اجتماع مقرر انعقاده اليوم  

حية أخري يواصل صحفيو الوطني اليوم اعتصامهم لليوم الرابع علي التوالي مؤكدين أحقيتهم في  األعلى للصحافة ومن نا

ة مطالبهم المشروعة وحقهم في التعيين واالستقرار المهني مؤكدين إن الهدف األساسي من  استمرار االعتصام حتى يتم تلبي 

   الجهات خاصة الحزب الوطني الذي تعبر عنه جريدتهم. اعتصامهم هو التعيين فقط وليس النيل من سمعة احد أو أي جهة من  

بجريدة األهرام حول ديانة جد الفنانة بسمة التي  استنكر مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين ما نشرته الزميلة عال السعدني    .30

زمالء يعترضون  أشارت إلي أصله اليهودي وقال نقيب الصحفيين في خطاب أرسله للزميلة انه تلقي عدداً من الشكاوي من ال

ويذكر أن جد  علي ما كتب معتبراً أن ما تم نشره يدخل في أطار التمييز الديني الذي ترفضه تقاليد العمل الصحفي ومواثيقه  

الفنانة اعتنق اإلسالم، وفي سياق منفصل التقي النقيب منتصف األسبوع بمحافظ القليوبية المستشار عدلي حسين إلنهاء بعض  

بالحاجزين في شقق األوقاف من الصحفيين وقال أن المحافظ وعده بأنه سينفذ وعوده للنقابة خالل ثالثة    المشكالت المتعلقة

 أسابيع.

أبريل الجاري    25و  24ة العامة التحاد الصحفيين العرب برئاسة إبراهيم نافع رئيس االتحاد اجتماعاتها في تونس  تعقد األمان  .31

عضواً من الدول العربية العديد من القضايا في مقدمتها   15األمانة العامة التي تضم    بدعوة من نقابة الصحفيين التونسية وتبحث

فلسطين والعراق والسودان وتطورات اإلصالح الديمقراطي في الدول العربية والتي   موقف االتحاد من األوضاع السياسية في

أمي أحمد  العرب قضية محورية بحسب تصريحات مكرم محمد  الصحفيون  الصادر أمس  يعتبرها  البيان  االتحاد في  ن عام 

دول العربية وحكم علي الصحفيون  وأضاف البيان أن حرية الصحافة تصرفت في السنوات األخيرة النتهاكات عديدة من أكثر ال

 بالحبس في قضايا النشر والرأي مما يشكل ضربة قاسية للحريات، وقال إبراهيم نافع رئيس االتحاد إن األمانة ستدرس ملفات

العام  االتحاد  بين  والعالقة  وموريتانيا  فلسطين وتونس  في  الصحفية  والمنظمات  النقابات  في  النقابات  أهمها موقف  رئيسية 

حفيين العرب واالتحاد الدولي للصحفيين ومشروع الخطوط الرئيسية لتقرير الحريات الصحفية ونشاط لجان االتحاد ودور  للص

 لصحفيين وتأييد مطالبها العادلة.  النقابات في الحفاظ علي حقوق وأمن ا

مايو المقبل وتعقد االختبارات   ٩و  ٨مي  قررت لجنة القيد بنقابة الصحفيين عقد اختبارات للصحفيين المتقدمين للقيد بالنقابة يو  .32

بة  مايو لجدول المشت لين وصرح عبد المحسن سالمة وكيل أول النقا  10للمتقدمين للقيد بجدول تحت التمرين ويخصص يوم  

يبلغ   التمرين  تحت  لجدول  المتقدمين  الصحفيين  عدد  السابع    262بأن  اليوم  لقيد صحفيي  النقابة  قبول  وأكد سالمة  صحفياً 

   ساعة والديار واليوم والزهور. 24شروق وعالم المال ووال

لدوائر االنتخابية ب رفة أكد السفير محمود كارم األمين العام الجديد للمجلس القومي لحقوق اإلنسان أن المجلس قرر ربط ا  .33

دراسات التي تساعده في  مراقبة واحدة وتم اختيار مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين رئيساً لها مع إمداده بجميع األفكار وال

السياسية من  التي عقدت أمس بكلية االقتصاد والعلوم  أداء مهمته وأعلن كارم خالل ندوة رؤية لحقوق اإلنسان في مصر 

القومي لحقوق اإلنسان بأي منظمة من منظمات المجتمع المدني تريد اإلشراف علي االنتخابات البرلمانية   ترحيب المجلس

تصريح تم إصدارها    600آالف و  7آالف تصريح لمراقبة االنتخابات مقابل    5"    2005جلس أصدر في عام  المقبلة وقال إن الم

بين أدوار الجهات المراقبة لالنتخابات البرلمانية سواء كان    " أضاف أن المجلس يسعى إلي إيجاد توازن   2007خالل عام  

جتمع المدني المختلفة وأشار إلي أنه تم أخيراً تشكيل لجنة  المراقبون من المجلس القومي لحقوق اإلنسان أو من منظمات الم
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ل والنائب العام باإلضافة إلي  خماسية تضم الجهات األكثر تلقياً للشكاوي من المجلس وهي وزارات الداخلية والخارجية والعد

   مجلسي الشعب والشورى.

رابطة رواد المهنة " التي تضم في جمعيتها العمومية  وافق مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين ومجلس النقابة علي إشهار "    .34

  ماع عقد أمس جميع أعضاء جدول غير المشت لين الحاصلين علي المعاش النقابي وتقرر تشكيل مجلس إدارة الرابطة في اجت

الرابطة في النقابة برئاسة أحمد طوغان والبرنس محمد سكرتيراً عاماً وصالح المراكبي نائب رئيس    4/2010/ 2٨الموافق  

ونبيل عبد الحميد وإيمان إحسان أعضاء، وكان االجتماع قد شهد مشادة بين نقيب الصحفيين ومحمد عبد القدوس عضو المجلس  

ة إجراء تعديل قانوني إال أن عدداً من أعضاء المجلس يعترضون علي القانون فاعترض عبد  بعد أن شدد النقيب علي ضرور

  النقيب مسئولية إحجام المستثمرين عن استئجار أدوار النقابة بسبب المظاهرات التي ينظمها.القدوس نافياً ذلك الكالم فحمله  

جنيهات    10كارنيهات العضوية والتي حصلت علي    تعرضت نقابة الصحفيين لواقعة نصب من الشركة المسئولة عن طبع  .35

إضافية عن كل كارنيه مقابل تزويد الكارنيه بعالمة مائية تصعب عملية تزويره والالفت أن تلك العالمة فوجئ عدد كبير من  

بة بعد أن  ارنيه مما يؤكد غش الشركة وكانت الشركة قد تقدمت بعرض للنقاالصحفيين بزوالها بعد أشهر معدودة من تسلم الك

زورت بعض الكارنيهات بدرجة عالية من الكفاءة مما أقنع النقابة بقبول مقترح الشركة بإضافة العالمة المائية التي سرعان  

 ما تبخرت.  

اجتماع مجلس إدارة النقابة    2010/ 2٩/4الموافق    يرأس حسين مجاور رئيس االتحاد العام لنقابات عمال مصر اليوم الخميس  .36

للعام المقررة العامة  الزيادة  العاملين وصرف  النقابية بالمؤسسات الصحفية لبحث مشكالت  لين بالصحافة واإلعالم واللجان 

بمبلغ   زيادته  المالية علي  وافقت وزارة  والتي  والتكنولوجيا  التدريب  ا  ٨0لبدل  فقط وطالبت  للصحفيين  العامة جنيهاً  لنقابة 

املين بالمنشأة الواحدة لمخالفة الدستور واتفاقيات العمل العربية والدولية وأكد للعاملين بالصحافة بعدم التمييز بين فئات الع

تقرير أرسلته النقابة إلي صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى ورئيس المجلس األعلى للصحافة أن المجلس األعلى للصحافة  

رف البدل لإلداريين مشيراً إلي أن اللجوء  أبريل الحالي تجاهل مطالب العاملين بالمؤسسات الصحفية بص  21في اجتماعه يوم  

لمطالب   االستجابة  عدم  في حالة  األخير  الخيار  االعتصام سيكون  أو  االحتجاجية  الوقفات  بالمؤسسات   1٨إلي  ألف عامل 

   الصحفية.

المواف  .37 الخميس  أمس  الصحفيين ظهر  نقابة  تطالب  2010/ 6/5ق  تقدمت  الثالث  شنودة  البابا  تسلمه  استنكاري  فيه بخطاب  ه 

بالتحقيق في التجاوزات التي حدثت مع عدد من الصحفيين خالل ت طيتهم وقفة احتجاجية داخل الكاتدرائية الكبرى بالعباسية 

للضرب من قبل أمن الكاتدرائية  األربعاء قبل الماضي بعدما اعتدي األمن عليهم بالسب والقذف باإلضافة إلي تعرض أحدهم  

حفيين في خطابه أن النقابة متضامنة مع الصحفيين فيما جاء بخطابهم للنقيب الذي تقدمت به وأكد مكرم محمد أحمد نقيب الص 

رابطة صحفيي الملف القبطي اعتراضاً علي إساءة معاملة الصحفيين باإلضافة إلي منعهم من ت طية المظاهرة بأوامر قال أمن  

الرد علي النقابة في أقرب وقت حول ما تعرض له الصحفيون اتدرائية إنها صادرة عن البابا وطالب النقيب البابا شنودة بالك

باعتبار أن المؤسسة الكنسية إحدى هيئات الدولة العامة التي تدخل أنشطتها في صميم عمل الصحفيين المكلفين بت طيتها هذا  

لمفترض أن يقوموا بت طية الدخول للمرة الثانية مساء أمس األول األربعاء حيث كان من اومنع أمن الكاتدرائية الصحفيين من  

 عظة األربعاء األسبوعية وبرر األمن مجدداً األمر بوجود تعليمات من البابا شنودة بعدم دخول أي صحفي لحضور العظة.  

االحتجاجات ضد قرارات اللجنة التي تأتي في األغلب  تحول موعد انعقاد لجنة القيد بنقابة الصحفيين إلي موسم االعتصامات و  .38

السبتباستبعاد   غداً  لها  المقرر  القيد  لجنة  انعقاد  من  أيام  وقبل  قيدهم  إرجاء  أو  اللجنة  أمام  المثول  من  الموافق    صحفيين 

دخل عدد من صحفيي جريدة ال د التي يرأس مجلس إدارتها موسي مصطفي موسي في اعتصام مفتوح سرعان   2010/ 5/٨

لجريدة تاله عدد من الزمالء بالصحيفة احتجاجاً علي استبعادهم  ما تحول إلي إضراب عن الطعام بدأه محمد بهلول المحرر با

القيد قرار اإلرجاء إلي أن ال د غير منتظمة في الصدور وال  من كشوف القيد، ويأتي ذلك في الوقت الذي أرجعت فيه لجنة  

قام بها النقيب مكرم    توزع في األسواق بالشكل الالئق وعلق محررو جريدة الوطني اليوم اعتصامهم بعد المفاوضات التي
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رري النبأ بدعوى  محمد أحمد لحل أزمتهم ووعد صفوت الشريف األمين العام للحزب الوطني بتعيينهم ورفضت اللجنة أحد مح

النقابة مع رئيس  أن رئيس التحرير لم ينه أزمات المحررين فأرسل مذكرة إلي النقيب يطالب فيها بعدم إقحامه في صداع 

ي الوقت الذي شنت فيه لجنة مراقبة األداء النقابي في تقريرها األخير الذي يقوم بإعداده عدد من أعضاء  التحرير ويأتي ذلك ف

هجوماً حاداً علي لجنة القيد متهمة إياها بت ييب المعايير في القبول والرفض، فيما أجرى مكرم محمد أحمد    الجمعية العمومية

  700زميل من إجمالي    300ألول ليبلغ إجمالي عدد الحاصلين علي األجهزة  نقيب الصحفيين القرعة الثالثة لالب توب أمس ا

  . 2007ام  زميل سبق أن حصلوا علي دورة للحاسب األلى قبل الع

المشرفة علي    .39 القضائية  اللجنة  االبتدائيتين ورئيس  القاهرة وحلوان  المستشار محمد سيد علي رئيس محكمتي جنوب  أعلن 

من الشهر    2٩عن فتح باب الترشح لمنصب نقيب الصحفيين بفرع النقابة باإلسكندرية ابتداء من  انتخابات النقابات المهنية  

من نفس الشهر، وأسندت    27يونيو وفي حالة اإلعادة تجري يوم    20جري االنتخابات بتاريخ  أيام علي أن ت  5الحالي ولمدة  

عشيبة رئيس محكمة اإلسكندرية االبتدائية ورئيس اللجنة  مهمة اإلشراف علي انتخابات النقابة الفرعية للمستشار راغب محمود  

  القضائية المشرفة علي انتخابات النقابات المهنية باإلسكندرية.

 

 

في تمام الواحدة ظهراً بالدور الرابع قرعة علنية علي طلبات    5/2010/ 20الموافق    تجري نقابة الصحفيين الخميس المقبل  .40

بالخا العاملين  الصحفيين  الوحدات  الزمالء  الحضور وقت سحب االستثمارات لحجز  لهم فرصة  يتح  لم  الذين  رج والحجاج 

القرعة وكذلك    50أكتوبر حيث تم تخصيص    6السكنية في مدينة   القرعة ألصحاب    15وحدة تجري عليها  وحدة تجري 

  المعاشات.

تخصصين في تأجير العقارات لشن حملة  أكد مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين في تصريح لروزا ليوسف أنه تم االتفاق مع م  .41

عر بهدف تنمية موارد النقابة ومضاعفة ترويحية تتضمن إعالنات بالصحف لتأجير الثالثة أدوار غير المست لة بالنقابة بأعلى س

جنيه وقال النقيب أن محمد عبد القدوس عضو المجلس اقتنع بذلك خالل لقاء مع أعضاء    ٩00معاش الصحفي ليصل إلي  

المعاشات وتعهد بتقليل االحتجاجات علي الساللم مما سيساعد في تأجير األدوار وأوضح النقيب أن هيئة مكتب النقابة    رابطة

بدراسة وضع ضوابط لقصر دخول النقابة علي األعضاء وتخفيف الض ط علي البنية األساسية والكافيتريات بعد تكرر كلفت  

إقامة حفالت بالكافيتريات ممن ليس لهم صلة بالنقابة وتطرق المقترح إلي    شكاوي الزمالء من دخول غير النقابيين لدرجة

أعضاء للصحفيين من غير  للمرافقين  المؤكد هو   فرض رسم دخول  لكن  مقترحة  زالت  ما  الرسوم  النقيب  النقابة وأضاف 

ابة ويأتي ذلك في الوقت الذي  ضرورة وضع ضوابط مطالباً الجمعية العمومية بمساندة إجراءات االست الل األمثل لموارد النق

ا مع النقابة بشأن أرض نادي  اشتعلت فيه معركة خفية بين النقابة وشركة مدينة نصر لإلسكان والتعمير المتعسفة في تفاوضه

مليون علي أربعة أقساط وهي قيمة فوائد األقساط المتأخرة وما   2,5الصحفيين في مدينة نصر حيث رفضت الشركة تقسيط  

ماليين وبذلك تم تسديد كامل الثمن وما تبقي   5ضات تعقيداً هو تعسف الشركة رغم حصولها علي آخر قسط وقيمته  زاد المفاو

اكمة، وأعرب عدد من الصحفيين عن استيائهم من موقف الشركة التي لم تستجب لوساطة رجال أعمال ومحمود هو فوائد متر

الدين وزير االستثمار متسألين كيف ترفض شركة خ المقترضين من  محيي  الفائدة في حين أن رجال األعمال  اصة تقسيط 

   لفوائد. البنوك يتهربون من سداد ديونهم وتقدم لهم الدولة إعفاءات من ا

أكتوبر   6تجري نقابة الصحفيين تفاوضاً شبه نهائي مع وزارة األوقاف تمهيداً لتوقيع تعاقد إنشاء مدينة الصحفيين بمحافظة    .42

اليوم وأكد مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين أنه جار التشاور حول نقطتين خالفيتين األولي تتعلق بخفض   الذي كان مقرراً له

جنيه وضمان الدعم الحكومي من خالل وزارة اإلسكان للوحدات الص يرة   1300يرة إلي ما يقرب من  تكلفة الوحدات الص 

ثانية تتعلق بتمسك هيئة األوقاف بالحصول علي المول  حتى نحصل علي سعر نهائي من األوقاف محدد فيه سعر المتر وال
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% علي األقل من المول لدعم    50سك النقابة بحقها في  الذي سيتم بناؤه بالمدينة كما حدث في مشروع التجمع الخامس فيما تتم

د. حمد لقاء سيجمعه مع وزير األوقاف  اللواء ماجد غالب رئيس هيئة األوقاف عن  ي زقزوق المرافق والخدمات وكشف 

  لعرض جميع تفاصيل المدينة وبحث مطالب النقابة. 

بطلب إلي األستاذ مكرم محمد احمد نقيب الصحفيين   تقدم عبد هللا كمال رئيس تحرير روزا ليوسف  2010/ 1٩/5بتاريخ    .43

ادت الهجوم  للحصول علي إذن بالخصومة القضائية ضد عادل حمودة رئيس تحرير الفجر قال كمال في الطلب أن الجريدة اعت

تتجاو يمثل حملة منظمة  جريمة سب وقذف وما  قانونياً  يعتبر  الصورة وما  تشويه  تعمد  يمثل  وبما  ز عليه بصفة شخصية 

االختالف الموضوعي بما يستوجب رفع دعوة جنحة مباشرة حيث كانت الفجر بخالف مرات سابقة قد تعمدت نشر تقرير  

نامج كان سيقدمه عبد هللا كمال علي قناة الحياة وقالت إن القناة رفضت صحفي أشرف عليه عادل حمودة بنفسه بخصوص بر

خلقية في رئيس تحرير روزا ليوسف والمفاجأة أنه ال توجد حلقة مسجلة    إذاعة حلقة تجريبية مسجلة من البرنامج بسبب عيوب

رنامج وثيقة سوف تكشف في المحكمة  من أصل وأن د. السيد البدوي رئيس مجلس إدارة القناة قدم لعبد هللا كمال وفريق الب

  عند االتفاق المشترك علي إنهاء مشروع البرنامج.

 

في الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً بالمسرح الص ير    5/2010/ 2٩الموافق    احتفالية ثقافية السبتتقيم نقابة الصحفيين    .44

للهيئة   العام  السكرتير  الدكتور كريستيان بوده  لتكريم  العلم بين مصر  بدار األوبرا  العلمي لجهوده في دعم  للتبادل  األلمانية 

ي يقوم بمنحه شهادة تقدير ودرع النقابة بحضور األستاذ الدكتور هاني  وألمانيا بحضور مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين والذ

والسفير األلماني بالقاهرة وعدد هالل وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي والدكتور أحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم  

الكليات تقوم بإحياء الحفل العازفة منال محيي   من األساتذة األلمان والتعليم ولفيف من الصحفيين وأساتذة الجامعات وعمداء

األلمانية   الدين كما يشارك في الحفل عدد من الحاصلين علي المنح الدراسية مثل الدكتوراه من الهيئة األلمانية، ويذكر أن الهيئة

ي مكتب للهيئة خارج ألمانيا للتبادل العلمي تحتفل في مصر هذه األيام بمرور خمسين عاماً علي إنشاء مكتبها بالقاهرة وهو ثان 

   بعد لندن.

يونيو الجاري معركة انتخابات النقيب التي ينافس بها عامر عيد النقيب األسبق ومحمد    20تحسم نقابة الصحفيين باإلسكندرية    .45

الني علي  كيالني النقيب السابق وعلي عيسوي الصحفي بمؤسسة أكتوبر فيما تؤكد المؤشرات أن المنافسة تمتد بين عيد الكيال

عضواً يحق لهم التصويت وقال عيد إن برنامجه    11٨كسب ثقة النسبة األعلى من أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم  

مثل في إيجاد حلول لمشكلة اإلسكان والعمل علي إنشاء مدينة خاصة بالصحفيين  االنتخابي يعتمد علي محورين األول خدمي م

فداناً سبق أن اتخذت    25فداناً بالساحل الشمالي كبديل لى    25بالساحل الشمالي كبديل لى  فداناً    25من خالل تخصيص مساحة  

حافظة للتخصيص ومنحه لرجل أعمال،  النقابة إجراءات تخصيصها غير أن بطء إجراءات المجلس السابق أدي إلي سحب الم

رات تدريب والحيلولة دون استقالل بعض الجمعيات  والمحور الثاني يتعلق باالرتقاء بالمستوي المهني للزمالء من خالل عقد دو

خ محافظات البحيرة ومطروح واإلسكندرية وكفر الشي  5بى  بالتمويل الخارجي باسم النقابة وأضاف عيد إن النقابة تضم أعضاء  

لنطرون  وال ربية وحال نجاحي سأعمل علي توفير أكبر قدر من الخدمات للزمالء من خالل مشاريع استصالح أراض بوادي ا

وغيره، ومن جانبه شدد محمد الكيالني علي أن الجمعية العمومية تدرك حجم اإلنجاز الذي تحقق في عهده مشيراً إلي العالقة  

 15زميالً    15تعبيره مضيفاً تم العمل علي توفير خدمات اإلسكان من خالل منح    الحسنة مع مجلس النقابة المحترم بحسب

شقة إضافة إلي تطوير مبني النقابة   30أكتوبر قدرت بى  6ة علي حصة من مدينة الصحفيين بى شقة فيما حصلت النقابة ال ربي

رسمية ومنح الزمالء الشباب دورات تدريبية وما وتجهيزه بالحواسب اآللية بالجهود الذاتية وتحسين عالقة النقابة بالجهات ال

الكيالني وعلي مس لتحقيقه وأضاف  النقابة بالرأي في جميع  زال لدينا برنامج طموح نسعى  الجارية شاركت  توي األحداث 

ية  األحداث السياسية من خالل بيانات وندوات تعكس موقف النقابة مع مراعاة أن الهدف األساسي هو خدمة أعضائها والجمع

  العمومية تملك القدرة علي تقدير حجم اإلنجاز الذي تحقق.
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يونيو في الخامسة مساء بمسرح النقابة ندوة بعنوان ماذا تريد الصحافة    26الموافق    تعقد اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين السبت  .46

مشاريع التخرج لطالب أقسام اإلعالم  من أقسام اإلعالم بالجامعات تتناول سوق العمل الصحفي والكفاءات المطلوبة ومناقشة

  وان وفوزي إبراهيم رئيس تحرير الكواكبي.بجامعة حلوان بحضور الدكتورة نائلة عمارة رئيس قسم اإلعالم بجامعة حل

أعلنت نقابة الصحفيين عن فتح باب التقدم لجوائز النقابة الصحفية في مجالي التفوق الصحفي والجوائز الخاصة ابتداء من    .47

ارجية  يونيه حتى نهاية الشهر الجاري ويشمل مجال التفوق الصحفي فروع الت طية اإلخبارية المحلية والت طية الخ  12  يوم

والحوار والتحقيق والصحافة االقتصادية والثقافية والفنية والرياضية واإلخراج الصحفي والتصوير والكاريكاتير وتبلغ قيمة 

آالف جنيه    ٨آالف للثاني عدا فرع الكاريكاتير فتمنح جائزة واحدة قدرها    6األول و  آالف للفائز  ٨الجائزة في هذا المجال  

اصة جائزة إحسان عبد القدوس في السبق الصحفي وأحمد رجب في الكتابة الساخرة وصبري غنيم  بينما تضمنت الجوائز الخ

نير كنعان لإلبداع الفني والرسم، إلي  في القصة وسعيد سنبل في المقال االقتصادي ومصطفي شردي في المقال السياسي وم

آالف جنيه لكل    5مود الصحفي وتبلغ قيمة الجائزة  جانب جوائز الصحافة في مجال البيئة والمرأة وجائزة مجدي مهنا في الع

  6ة علي  اآللف فيما يحصل الفائز األول بجائزة صحافة البيئ  4آالف جنيه والثاني    6فائز بينما يمنح الفائز بجائزة مجدي مهنا  

صحفية تم نشرها خالل  آالف جنيه ويشترط في المتقدم أن يكون عضواً بالنقابة وأن تكون المادة ال  4آالف جنيه والثاني علي  

العام الماضي في الصحف التابعة للمجلس األعلى للصحافة أو الصحف األجنبية التي يملكها ويصدرها مصريون وتطبع في 

ق األوسط وال يجوز ألعضاء مجلس النقابة التقدم للمسابقة كذلك أعضاء لجنة التحكيم واألعضاء  مصر أو بثتها وكالة أنباء الشر

قوبة تأديبية طبقاً لقانون النقابة خالل السنوات الثالث السابقة ويقوم المتقدم بسحب استمارة االشتراك في الجائزة الموقع عليهم ع

أعمال    4يد عدد األعمال التي يشترك فيها المتسابق في الفرع أو الجائزة علي  جنيهاً علي أال يز  30من سكرتارية النقابة مقابل  

كل عمل مكتوبة بالكمبيوتر وال تحمل اسم المحرر أو جريدته مع إرفاق سيرة ذاتية    صور من  4وتقدم في ملف به أصل و

 ي. " وصورة الرقم القوم 6*4ونبذة عن العمل المقدم في نصف صفحة وعدد ثالث صور شخصية " 

ودولية في مختلف  أعضاء النقابة الفائزين بجوائز عربية    6/2010/ 17الموافق  كرمت نقابة الصحفيين مساء أمس األول    .48

من الصحفيين بجوائز دبي للصحافة العربية " علي زلط " و" سماح عبد العاطي " " و هشام عالم "  "   6التخصصات وفاز  

سباعي  األهرام االقتصادي " وداليا سعودي  مجلة وجهات النظر " " وصفاء  ودارين فرغلي " بالمصري اليوم " وأحمد ال

عبد المقصود وكيل النقابة ومحمد عبد القدوس رئيس لجنة الحريات وعبير السعدي رئيس لجنة  صالح  األسبوع " وقام صالح  

يين الفائزين الذين حرصوا علي  التدريب والتطوير بتوزيع شهادات تقدير علي الفائزين، حيث حضر االحتفالية أسر الصحف

  الحضور لالحتفال مع أبنائهم وسط فرحة عارمة تواجدت علي وجوهم.

ن المستشار حسام الخشاب رئيس اللجنة المشرفة علي انتخابات نقابة الصحفيين الفرعية باإلسكندرية فوز محمد الكيالني  أعل   .49

ادمين بلغ عدد الحضور من الصحفيين أعضاء الجمعية العمومية نائب رئيس تحرير مجلة أكتوبر بمنصب النقيب لمدة عامين ق

أصوات حيث    3صوتاً والباطلة    ٩0اول االنتخابية وبلغ عدد األصوات الصحيحة  عضواً مقيداً بالجد  116عضواً من بين    ٩3

   صوتاً. 53حصل الكيالني علي 

معرضاً ثنائياً بنقابة   6/ 21النصف من مساء اليوم االثنين  يفتتح الفنان محسن شعالن رئيس قطاع الفنون التشكيلية في الثامنة و  .50

ف معرض الفنان الواعد كمال الفقي والذي يقدم مجموعة النحتية الثرية بالمعني  الصحفيين حيث تستقبل قاعة عبد السالم شري

والتي تقدم مجموعة مختارة   والتي تعكس عالقة الكتلة بالفراغ المطلق ويجاوره بقاعة بيكار معرض الفنانة وديان محمد السعيد

ص لموضوعاتها الفنية بحس أنثوي م لف الرومانسية من أعمالها المتميزة والتي تسبح بالملتقي في عالم المرأة وتناولها الخا

 والحس المرهف. 

شاركة  أكد حسن نافعة المنسق العام للجمعية الوطنية للت يير ضرورة مقاطعة انتخابات مجلس الشعب من كل األحزاب الم  .51

بعنوان   6/2010/ 22الموافق    بنظام القائمة في االنتخابات وكانت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين قد نظمت ندوة أمس األول

وبعض   للت يير  والوطنية  األخوان  وجماعة  األحزاب  ممثلي  من  كبير  عدد  فيها  وشارك  الشورى  انتخابات  تزوير  حول 
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العريان عضو مكتب اإلرشاد إلي أنه يجب أن نمضي قدماً في مسيرة الت يير الشخصيات السياسية والحقوقية وأشار عصام  

حزب الكرامة تحت التأسيس أنه ال توجد ضمانات النتخابات مجلس الشعب أو الرئاسة ما لم  وأوضح حمدين صباحي رئيس  

السياسية علي المقاطعة   يضع قانون مباشرة الحقوق السياسية وأعلن جمال زهران عضو مجلس الشعب انه إذا أجمعت القوي

حكمة النقض إلي وجوب االستعداد لالنتخابات  فسأكون أول من ينفذ المقاطعة وأشار المستشار محمود الخضيري نائب رئيس م

 القادمة بكل قوة. 

 

خالفات ومشادات بين النقيب مكرم محمد أحمد وأعضاء    6/2010/ 24الموافق  شهد اجتماع مجلس نقابة الصحفيين أول أمس    .52

ليوسف   بروزا  الصحفي  قيد سراج وصفي  عدم  النقيب علي  االجتماع حيث أصر  أثرها من  علي  انسحب  بجدول المجلس 

المشت لين إال بعد انتهاء أزمته مع عبد هللا كمال رئيس تحرير الصحيفة الذي أصدر قراراً بنقله تعسفياً إلي مكتب اإلسكندرية 

يوماً ورفض األعضاء إصرار النقيب قيد سكرتيرة علي هاشم رئيس مجلس   115واعتصم داخل مبني النقابة منذ أكثر من  

ول النقابة رغم رفض المجلس وقال صالح عبد المقصود وكيل النقابة أن النقيب يربط بين  إدارة مؤسسة دار التحرير بجدا 

سسة الصحفية حتى يتم نقل أي  انتهاء أزمة سراج وبين نقله لجدول المشت لين وأكد أن النقابة ال تشترط وجود خطاب من المؤ

ة تحت التمرين المنصوص عليها في قانون النقابة، عضو لجدول المشت لين وأن القانون ينص علي مزاولته للمهنة وقضاء فتر

وأوضح عبد المقصود أن المجلس رفض مسبقاً قيد سكرتيرة علي هاشم لكن النقيب يحاول قيدها تحدياً إلرادة مجلس النقابة  

جتماع  المقصود عن قيد صحفي روزا ليوسف ضمن جدول المشت لين خالل األسبوع المقبل واحتد النقاش داخل اال  وأعلن عبد

 وانفعل النقيب وانسحب وغادر مبني النقابة وسط هتافات حال الصحفي ياناس مايل ونقيبنا مقضيها جمايل. 

ليست وسيلة للتربح أو الوجاهة االجتماعية مطالباً  شدد مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين علي أن مهنة الصحافة رسالة و   .53

الدقة والموضوعية وتجنب   بتحري  الصحفيين  األخر  شباب  والرأي  للرأي  الفرصة  وإتاحة  األحادية  النظر  عرض وجهات 

ه في بانضمام دفعة جديدة لجدول تحت التمرين أن الصحفي بتأثير  ٨/7/2010الموافق  مضيفاً خالل احتفال النقابة أمس األول  

النقيب شباب الصحفيين  الشارع وليس بمدي ما جمع من مال أو ما حصل عليه من مواقع قيادية بمؤسسته وسعه مكتبه ودعا  

إلي السعي لتطوير أدواتهم من خالل اإللمام بالتكنولوجيا الحديثة واإلطالع الدائم حتى ال تصدأ أعينهم ويكونون قادرين علي  

م مستطرداً ال أريد منك أن تكون مندوب وزارة التربية والتعليم بل محرر شئون التعليم تعلم الرؤية العميقة في ملفات عمله

ف التعليم بما يفوق الوزير المختص تستطيع محاورته ومناقشته في أدق التفاصيل مضيفاً وأن تملك القدرة علي محاورة عن مل

تكون قادراً علي الوصول للحقائق والتفريق بين المعلومة   المصدر واستنطاقه وأن تتجنب جمع الشائعات من علي المقاهي بأن

مة وكيل النقابة ورئيس لجنة القيد علي أن علي الصحفي أن يفصل بين توجهه  والشائعة، ومن جانبه شدد عبد المحسن سال

حفل أعضاء  السياسي والعمل المهني وأن يخلع رداءه السياسي علي أبواب النقابة رافضا تسييس العمل الصحفي وحضر ال

يا الحفل كورال جامعة عين شمس  لجنة القيد عالء ثابت وجمال عبد الرحيم وصالح عبد المقصود وكيل ثاني النقابة فيما أح

   وسط حضور أسر الزمالء في أجواء من البهجة.

والنزاهة وأن أحافظ  بسم هللا الرحمن الرحيم أقسم باهلل العظيم أن أصون مصلحة الوطن وأن أؤدي رسالتي بالشرف واألمانة   .54

  1٨3من صحفيي الشروق الذين كانوا ضمن    11علي كرامة المهنة واحترام آدابها وتقاليدها كان هذا هو القسم الذي ردده  

صحفياً من الصحف القومية والخاصة والحزبية مثلوا الدفعة الجديدة التي التحقت بجداول القيد بنقابة الصحفيين خالل الحفل  

أقيم مساء   األولالذي  الصحفيين وأصدقائهم    ٨/7/2010الموافق    أمس  وأهالي  المجلس  أعضاء  بالنقابة بحضور عدد من 

بدأت في الصدور في فبراير   لمشاركتهم االحتفال وتعد هذه هي الدفعة األولي التي تلتحق بالنقابة من جريدة الشروق التي

حفي لجدول القيد هو اعتراف رسمي من النقابة بأنه حيث اعتبر مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين أن انضمام الص،200٩

صحفي هو من يختار طريقه المهني فهو يستطيع التفريق بين الصواب والخطأ  ينتمي لبالط صاحبة الجاللة مشيرا إلي أن ال 

علم والمعرفة  وأكد النقيب أن القيمة االسمي للصحفي تتمثل في قوة تأثيره في الشارع المصري مطالباً الصحفيين بالتحلي بال
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أثناء بدر حاضرة  أحمد زكي  والوزير  التعليم  أزمة محرري  التخصصات وكانت  النقيب    في مختلف  االحتفال حيث طالب 

الصحفيين بالتحري عن المعلومات ليصبحوا مستشارين في أمور التعليم وليسوا صحفيين ينقلون فقط أخبارها وحذر مكرم من  

لالً بذلك علي حال الصحفيين في الفترة األخيرة وزحف الصحافة اإللكترونية وختم اقتراب مؤشر الخطر ألقصي درجاته مد

قائالً أي صحفي بدون كمبيوتر يعتبر خارج سباق العصر وخلي ضميرك صاحي ومتخليش تفكيرك يصدي أما  النقيب كالمه  

الحزبي علي أبواب النقابة علي أبواب  عبد المحسن سالمة وكيل النقابة فقد طالب جموع الصحفيين بالتخلي عن رداء االنتماء 

 ن الناس وأضاف أن النقابة ستبقي قلعة الحريات.النقابة مشيراً إلي أن السياسة هي أول أسباب التفرقة بي

أعضاء لعضوية    6ختيار  إليوليو الجاري    15تقرر إجراء انتخابات مجلس إدارة صندوق التكافل بنقابة الصحفيين يوم الخميس    .55

اً توافرت فيهم شروط مرشح  13ق تنفيذاً للالئحة المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية وأعلنت النقابة أسماء  مجلس الصندو

البيجرمي بالمسائية وعمر  الترشيح وهم الزميل كاظم فاضل بالوفد وخالد العطفي باألمة وشهاب العلكي باألخبار وصالح 

بالتعاو ال ني  الحفيظ الدردير باألهرام وعمرو عبد  بالجمهورية ومحمد سعد عبد  بالحقيقة وفاطمة يوسف  ن وفاطمة صابر 

ألسبوع ونفيسة سعيد بدار الهالل وهشام الهاللي بأفاق عربية وهشام يونس باألهرام، حيث يبدأ بالشروق ومحمد عارف با

القانوني ينعقد اال النصاب  لم يكتمل  وإذا  الحادية عشرة صباحاً  الساعة  اليوم  االجتماع األول  نفس  الواحدة ظهراً  جتماع في 

أو خمسين عضو  %10بحضور   التصويت  لهم  الذين يحق  األعضاء  يسددوا  من  لم  الذين  لألعضاء  يسمح  ولن  أقل  أيهما  اً 

  .أشهر بالتصويت الذي يستمر حتى الخامسة مساء   6التزامات الصندوق أو الذين لم تمض علي عضويتهم 

نتهاء اللجنة المشكلة  إيين أن أزمة صحفيي جريدة الشعب أصبحت في يد وزير المالية بعد  أكد مكرم محمد أحمد نقيب الصحف  .56

ً ابة والمجلس األعلى للصحافة لبحث مشكلة تسوية مرتباتهم بعد غلق الجريدة وقمن النق بهذه    ال النقيب إن اللجنة أرسلت خطابا

بتدبير المبالغ المالية لهذه التسوية في أسرع وقت ممكن التسويات إلي الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية طالبت فيه  

ن في ديسمبر من العام الماضي ووافق عليه صفوت الشريف رئيس المجلس األعلى  طبقاً لالتفاق الذي عقده مع المتضرري

ف بمخاطبة أكدت فيه مطالب اللجنة لصفوت الشري  7/2010/ 12الموافق    للصحافة وأصدرت نقابة الصحفيين بياناً أمس األول

صحفياً    45عبد القادر شهيب رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار الهالل لتنفيذ وعده بتعيين أربعة من صحفيي الشعب البالغ عددهم  

ون ووجهت النقابة باإلضافة إلي مخاطبة أنس الفقي وزير اإلعالم لتعيين أربعة آخرين بعقود مؤقتة في اتحاد اإلذاعة والتليفزي

ال إلي صفوت  النقابة في  الشكر  لمؤازرته جهود  الصحفيين  إشريف  نقيب  آخر يعقد  التسوية وفي سياق  اليومإنجاز    جتماعاً 

 مع وزير األوقاف لبحث آخر التطورات في المشروع السكني للصحفيين بالسادس من أكتوبر.  2010/ 13/7الموافق 

أعضاء لعضوية مجلس    6قابة الصحفيين الختيار  تخابات مجلس إدارة صندوق التكافل بنان  2010/ 15/7الموافق  تجري اليوم    .57

مرشحاً علي العضوية من بينهم الزميل كاظم    13الصندوق تنفيذاً لالئحة المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية ويتنافس  

القانوني يعقد  صباحاً وفي حالة عدم اكتمال النصاب  فاضل الصحفي بالوفد، ويبدأ االجتماع األول في الساعة الحادية عشرة  

من األعضاء الذين يحق لهم التصويت أو خمسين عضواً أيهما أقل وتقرر    % 10االجتماع في الواحدة ظهر نفس اليوم بحضور  

لم تمض علي عضويتهم   الذين  أو  الصندوق  التزامات  لم يسددوا  الذين  بالتصويت لألعضاء  السماح  مر  أشهر ويست  6عدم 

 التصويت حتى الخامسة مساء. 

مع اللواء ماجد غالب رئيس    2010/ 24/7الموافق  مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين أنه سيعقد اجتماعاً األحد المقبل    أكد  .58

أكتوبر في صورته النهائية وقال إن احمد    6هيئة األوقاف المصرية لمراجعة بنود العقد الخاص بمشروع مدينة الصحفيين في  

الوزارة إلي نقابة الصحفيين وتقدر الم ربي وزير اإلسكان سوف يصدر قراراً خال  أيام بنقل ملكية ارض المشروع من  ل 

فداناً كان نقيب الصحفيين قد التقي الدكتور محمد حمدي زقزوق وزير األوقاف لبحث أخر األمور المتعلقة    55مساحتها بى  

عضو بالنقابة    100توب علي  بتوزيع أجهزة الب    7/2010/ 16الموافق  بمشروع المدينة كما قام نقيب الصحفيين أول أمس  

بالقرعة العلنية وتعد القرعة الرابعة من نوعها ضمن نشاط    وتم اختيارهم  2007الذين اجتازوا دورات الكمبيوتر حتى عام  

 لجنة تطوير المهنة بالنقابة وكان ضمن الفائزين الزمالء إسالم صادق وأحمد الشوكي وصابر رمضان الصحفيون بالوفد.   
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النقد الفني في الفترة من  تنظم اللجنة    .59 أيام    2010أغسطس    ٩حتى    2010يوليو    1٩الثقافية بنقابة الصحفيين دورة لتعليم 

حيث يحاضر فيها الدكتور سيد خطاب رئيس الرقابة علي المصنفات   عاء في تمام الساعة السابعة مساءاً السبت واالثنين واألرب

البشالوي وأشرف غريب وماجدة موريس ومؤمن خليفة وسمير الجمل   الفنية والنقاد مجدي الطيب ورفيق الصبان وخيرية

   الزميل هيثم الهواري الصحفي بدار الهالل وتدير اللقاءات الزميلة هبة عادل بمجلة الكواكب.ومحمود قاسم تحت إشراف 

األوقاف لوضع   باللواء ماجد غالب رئيس هيئة  20/7/2010الموافق  التقي مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين أول أمس    .60

الشروط النهائية الخاصة بالمدينة السكنية للصحفيين في السادس من أكتوبر وأكد النقيب إمكانية توقيع العقد بين النقابة والهيئة  

التي ستحصل عليه   خالل األسبوع القادم في احتفالية بمقر النقابة يحضرها وزير األوقاف وصرح نقيب الصحفيين بأن النسبة 

من عدد الوحدات    %25مقابل تنفيذ المشروع كما يحق للنقابة اإليجار لى    % 20  –  15عدد الوحدات يتراوح ما بين  الهيئة من  

جنيه قابل للنقصان للوحدات الكبيرة   1500الخاصة بالهيئة مثل أي مستثمر، وأعلن النقيب أن سعر المتر للوحدات يقدر بى  

مائة جنيه علي المتر عن األسعار األولية ووافق النقيب علي اقتراح    ت الص يرة وهو ما يعني تخفيضجنيه للوحدا  1400و

عمرو الدردير وهشام يونس عضوي مجلس إدارة صندوق التكافل بالنقابة بتأجيل عقد االجتماع األول لمجلس اإلدارة الجديد  

إعطاء فرصة لهم للتوافق علي  جاء بناء علي طلب األعضاء ب  إلي األسبوع القادم وأوضح مكرم محمد أحمد أن قرار التأجيل

اختيار هيئة مكتب الصندوق وأضاف أنه سيتم تعيين عضوين بمجلس النقابة في مجلس الصندوق خالل األيام القادمة رافضاً  

عربي خالل األسبوع القادم  اإلفصاح عنهما مؤقتاً وأعلن النقيب أنه سيتم إعالن التقرير النهائي عن حالة الحريات في العالم ال 

قر اتحاد الصحفيين العرب بالقاهرة ويشارك في التقرير دول األردن وتونس ومصر والم رب ويتناول التقرير رصد جميع بم

 االنتهاكات التي تعرض لها الصحفيون خالل الفترة الماضية.  

ة األوقاف المصرية  أكتوبر بين النقابة وهيئ  6ي  وقع مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين عقد بناء مدينة الصحفيين السكنية ف  .61

بحضور محمود حمدي زقزوق وزير األوقاف واللواء ماجد غالب رئيس هيئة األوقاف وقال مكرم خالل المؤتمر الصحفي 

فيذ وعوده إن التوصل إلي اتفاق بين النقابة والهيئة كان يمثل عبئاً عليه رغبة منه في تن  2010/ 7/ 22الموافق  لتوقيع العقد أمس  

  70أعوام علي األكثر وأن سعر المتر للشقة التي مساحتها    3لنقيب إلي أن بناء المدينة سينتهي في غضون  االنتخابية ولفت ا

جنيه قابلة للنقصان أو الزيادة وأضاف أنه سيتم وضع   1500جنيه أما باقي الوحدات فيبلغ قيمة المتر فيها    1400متراً يبلغ  

للمدينة   المقبل وحجر األساس  الشهر  من جانبه أكد محمود حمدي زقزوق أن هيئة األوقاف ستبذل قصارى  السكنية خالل 

 جهدها لالنتهاء من بناء المدينة بأكملها خالل عامين وبضعة أشهر. 

  في سلسلة حلقاته الخاصة حول ثقافة االنتماء يستضيف الكاتب الصحفي الدكتور عمرو عبد السميع في برنامجه حالة حوار   .62

مد للبحث عن أسباب تراجع االنتماء لدي المصريين ودور الصحافة ووسائل اإلعالم المختلفة  نقيب الصحفيين مكرم محمد أح

في هذا الخصوص كما يبحث معه العديد من القضايا الملحة علي الساحة مثل التطرف والمواطنة والدولة المدنية واستفتاء 

ن تقييمه للعمل العربي المشترك ويتناول قضايا  بل وتأثيره علي مصر ويتحدث عتقرير مصير جنوب السودان في يناير المق

  علي القناة األولي. 7/2010/ 24الموافق صحفية وسياسية مهمة ويذاع البرنامج في الثامنة من مساء السبت 

 

 

  غالب رئيس هيئة األوقاف أمس وقع مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين والدكتور محمود حمدي زقزوق وزير األوقاف وماجد    .63

أكتوبر وقال مكرم أن األوقاف ستمنح الصحفيين الوحدات بسعر أقل مما    6عقد بناء مدينة الصحفيين بى    22/7/2010  الموافق

المعلنة قبل أشهر الفتاً إلي أن حجر األساس سيوضع بعد شهر    % 11بدالً من    %7سبق إعالنه حيث ستمول المشروع بفائدة  

متراً   120متر و 100متراً للوحدة والباقي موزع بين  70نها تصل إلي م 10٩4وحدة،   24٨3اإلنشاءات إلنجاز واحد لبدء 

ووصف نقيب الصحفيين العقد المبرم بين الوزارة والنقابة بأنه منصف وعادل إذ كانت القيمة المعلنة لسعر المتر قبل ذلك 
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م أن المفاوضات مع هيئة  جنيه وأضاف مكر 1400خصيص السعر إلي جنيه ولكن بعد توقيع هذا العقد تم ت 1500تصل إلي  

ألف جنيه التي كانت تتلقاها الهيئة عن كل وحدة سكنية وتخصم من أصل المبلغ   15األوقاف انتهت إلي تقليل قيمة الوحدة  

من هذه   %20لنقابة من الوحدات الص يرة المخصصة للشباب علي أن تسترد ا %10وأشار مكرم إلي أن الهيئة لم تأخذ سوي 

من حجم الوحدات الص يرة مشيراً إلي أن النسبة التي    %٨يعها علي الصحفيين بما يعني أن الهيئة قد أخذت  النسبة لتعيد توز

فدان احتياطي لم يتم طرحها خالل    200، واستطرد نقيب الصحفيين هناك  %35أخذتها الهيئة في عقد مدينة التجمع الخامس  

ً   64م بناء المدينة علي مساحة  هذا المشروع إذ يت فداناً المتبقية   20من األرض المخصصة للصحفيين مشيراً إلي أن الى    فدانا

سيتم طرحها إذا لم ت ط المدينة احتياجات الصحفيين وطمأن مكرم الصحفيين الذي بادروا بالحجز ودفعوا مقدمات بأن الشقق  

للشب الممنوحة  الشقق  أكبر مساحة من  الهيالجديدة ستكون  أن  لالنتهاء من اب بإسكان مبارك وأكد زقزوق  الزمن  ئة تسابق 

إلي أن وضع حجر األساس سيكون   3المدينة خالل عامين علي األكثر بدالً من   سنوات المنصوص عليها في العقد مشيراً 

بأهمية هذه النقابة الشهر المقبل وقال الوزير في تصريح لروزا ليوسف أن األوقاف تنازلت عن كثير من الشروط لشعورنا  

  500ن أصحاب األقالم الشرفاء وقال اللواء ماجد غالب رئيس هيئة األوقاف إن المدينة ستتكلف ما يقرب من  وشبابها الواعدي

  مليون جنيه.

ن كشف عالء ثابت مقرر اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين عن اتجاه اللجنة نحو إعداد بيان شديد اللهجة يستنكر هجوم عدد م  .64

إياه الذين  الوزراء علي الصحفيين محملين  الوزراء  إدارة وزاراتهم مضيفاً سنعد قائمة سوداء لهؤالء  م مسئولية فشلهم في 

انتهكوا حقوق الصحفيين والئحة اتهامات وسننظم احتجاجاً بمقر النقابة لمحاكمتهم أمام الرأي العام بتهمة اإلساءة لمهنة الصحافة  

  والصحفيين.

منحة نصف مجانية بجامعة عين شمس بكليات التجارة والحقوق واألداب    30اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين علي  حصلت    .65

لتقديم طلب االلتحاق في موعد أقصاه   التوجه لنقابة الصحفيين  الراغبين  اغسطس    15والزراعة الصحفيين وأسرهم وعلي 

   الجاري.

قيب الصحفيين ووزارة اإلسكان  بالسادس من أكتوبر بين مكرم محمد أحمد نتقرر تأجيل توقيع عقد أرض مدينة الصحفيين    .66

أعلن مكرم محمد أحمد أن محمد خراجه أمين صندوق النقابة أبل ه بعدم انتهاء   ٨/2010/ 16الموافق  وكان محدداً له أول أمس  

ال الخاصة باألرض وأشار إلي تحديد موعد آخر خالل األيام  الشيكات  المشروع  وزارة اإلسكان من  لبدء تنفيذ  القادمة  قليلة 

سنوات ابتداء من    3ي وكانت النقابة قد وقعت عقد إنشاء المدينة مع هيئة األوقاف التي ستتولى تنفيذها في مدة أقصاها  السكن

جيا موعد تسلم األرض من وزارة اإلسكان وأصدرت نقابة الصحفيين بياناً أول أمس نفت فيه ما تردد حول إل اء بدل التكنولو

الحزبية والمستقل الصحف  لهم  ألعضائها في  الصرف  الذين توقف  الزمالء  إن عدد  الصحفيين  نقيب  فقط نظراً    64ة وقال 

النتقالهم من صحف إلي صحف أخري ولم يقوموا بتوفيق أوضاعهم المالية حتى اآلن وأضاف النقيب انه سيبذل بعض الجهود  

  شهور لتوفيق أوضاعهم.  3عطائهم مهلة للحصول علي موافقة المجلس األعلى للصحافة إل

وينضم إليها حديثًا مشروع مدينة  .. المدينة السكنية بالتجمع الخامسمشاريع وهمية بنقابة الصحفيين مشروع مصيف بالوظة   .67

أو خالل المجلس الحالي   جميعها مشاريع نقابة الصحفيين خالل السنوات الماضية في المجالس النقابية..  أكتوبر السادس من

لكنها لم تر النور  حتى  اآلن .  فنجد أن مشروع الصحفيين  إلقامة مصيف دائم بأرض بالوظة في بورسعيد لم يتقدم لخطوة  لإلمام  

تخبط القرارات من   عاًما امتألت بالصراع بين تبعية األرض لمحافظتي سيناء وبورسعيد من جهة وبين 18منذ ما يقرب من   

ً   أخري؛ لنجد في النهاية مشروعاً جهة   كذلك األمر بالنسبة للمشروع الثاني    .الصحفيين دون فائدة  جمعت من  وأمواالً   متوقفا

هناك عدة مشاكل   التجمع الخامس والتي كان من المفترض تسليم وحداتها خالل الفترة الماضية ى إال أن للمدينة السكنية في 

ويأتي المشروع األخير    .غير مسمي  المشروع ألجل إنهاءفي    ين عائقًا هي اآلخرخاصة بتوصيل المرافق لها ربما ستكو

 نقيب الصحفيين خالل حملته االنتخابية األخيرة ليضم إلي سلسلة المشروعات إال  أحمد،  الذي كان ضمن برنامج مكرم محمد

العقد بين النقابة والهيئة    إبرامالمشروع بعد   لتنفيذيتم تسليمها لهيئة األوقاف   حتى  اإلسكانأنه لم يتم شراء األرض من وزارة  
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سنوات ى حسب شروط العقد ى والسؤال الذي يطرح نفسه اآلن هو: هل أعلنت النقابة عن  3  شهر تقريبًا ليكون مدة التنفيذ  منذ

فشلها الذريع في تقديم خدمة سكنية ألعضائها لكونها ال تتعلم من األخطاء السابقة  أم أن كل  نقيب يمحو كل السابق عليه من  

الكثيرين ويجمع منهم  الذي يش ل  الهام  الملف  يتابع جيًدا هذا  له تحمل  اسمه وفترة  توليه؟ والذي  لنسب مشاريع  انجازات 

الماليين  يعرف تماًما أن األمور في نقابة الصحفيين ال تسير بشكل مؤسسي صحيح نابع من إدارة  قوية  وإرادة  حقيقية من  

القائمين  عليها تجاه من اختاروهم ومنحوهم الثقة في  إدارة  شئونهم.  ويؤكد يحيي قالش  عضو مجلس النقابة  "   المستقيل  "   علي  

إلي بورسعيد  ثم بعض  بينها نقل ملكية األرض من محافظة سيناء  بالوظة كان من  العديد من   المشاكل في مشروع  وجود 

الخالفات مع واضعي اليد أصحاب األرض.   كذلك  محاولة  حصول البنك األهلي علي  ثلثي مساحة األرض بحجة دخوله في  

تخصيصها إال أنها باءت بالفشل وحصلت النقابة علي  المساحة الكلية التي تقدر بكيلو متر مربع علي طوال الشاطئ .  وقال  

قالش:  إن  النقابة دفعت  5  ماليين جنيه من ثمن األرض ومتبق  2  مليون لم تسدد حتى  اآلن  مشيًرا إلي أحقية النقابة لألرض  

بموجب قرار رئيس الوزراء عاطف عبيد  إبان  توليه  رئاسة مجلس الوزراء.   ونظًرا للعديد من العوائق قامت النقابة بعمل 

استطالع رأي  للمساهمين في المشروع لطرح فكرة بيع األرض واالستفادة من فروق  األسعار  والقت الفكرة  ترحيبا شديدا من  

المساهمين إال أنها لم تفعل ولم تأخذ طريق الجدية رغم  إعالن  بعض  الجهات الرسمية عن قبولها للشراء.   وكانت المفاجأة هي  

صدور قرار من رئيس الوزراء   بعد ذلك بت يير نشاط المنطقة التابعة لها األرض وبالتالي أصبح المشروع معلقا وال  يزال  

المشروع   فيقول  قالش:  إنه أحسن  حاالً   من  الخامس  التجمع  للتفاوض لحل األزمة.   أما مشروع  البعض يبحث عن طريق 

األول ألنه أخذ طابع الجدية وبالفعل تم  االنتهاء من نسبة كبيرة من الوحدات التي تم االتفاق عليها خالل فترة تولي جالل  

عارف  كنقيب للصحفيين إال أن سبب استمرار المشروع هو اختيار  مجموعة من أعضاء الجمعية  العمومية له لمتابعة سير 

العمل وبالتالي فمجلس النقابة الحالي ليس له عالقة به ومن  المتوقع تسليمه خالل نهاية العام الحالي .  وانتقد قالش موقف مكرم  

محمد أحمد تجاه  هذه المشروعات حيث ال يعترف بأي عمل قام به اآلخرون مما يدل علي عدم وجود عمل مؤسسي  واالنفراد  

بالقرار علي حد قوله   ويختلف في الرأي جمال فهمي   عضو مجلس النقابة   حيث يري  أن  مهمة النقابة ليست توفير وحدات  

سكنية وما شابه ذلك من مشروعات.  وقال  فهمي :  إنه من المتوقع فشل النقابة في هذه المشروعات نظًرا لقلة الخبرة في هذا   

المجال ألنها ليست شركة مقاوالت أو وزارة  إسكان  علي حد تعبيره.  وأضاف أن الدور   الذ ي يجب أن تؤديه النقابة هو المطالبة  

بأجور عادلة تكفل حياة كريمة لكل العاملين بالمهنة والدفاع عن قضاياهم وبالتالي إذا تحقق ذلك يستطيعون شراء أي وحدات  

لبيع األجهزة  الكهربائية والمالبس والمواد  النقابة  المعارض في  في أي  مكان .  وشن فهمي هجوًما حاًدا علي وجود بعض 

ال ذائية قائالً :  إن نقابة الصحفيين أصبحت مثل سوق  العتبة  وأشار فهمي إلي أنه كان من األولي االهتمام بالمشاريع السابقة  

واالنتهاء  منها قبل الدخول في مشاريع أخري مطالبًا بأن تتولي النقابة قضية توفير أجور عادلة   للصحفيين مثلما هو قائم في 

كل الدول األوروبية والعربية واصفًا ما يحدث بالحصول علي  بعض الشقق في الحمالت االنتخابية بالتسول الذي ال يليق 

بمكانة الصحفي .  وأعلن ياسر   رزق  عضو مجلس النقابة ورئيس لجنة اإلسكان عن تسليم الوحدات السكنية في مشروع  التجمع  

الخامس خالل نهاية العام الجاري  وأكد علي االنتهاء من بناء العمارات  وتسليمها خالل شهر نوفمبر القادم علي أن يتم تسليم  

الفيالت خالل شهر مارس  1102  بعد توصيل المرافق إليها  وأضاف أن المشروع السكني األخير بأكتوبر سيتم تنفيذه  خالل  

3 أعوام بحد أقصي  حسب العقد الموقع مع هيئة األوقاف   والسؤال هنا: هل  ستصدق النقابة  مع أعضاء في المشاريع السكنية  

 أم سيظل النفق المظلم هو الطريق الوحيد ألي فكرة ومشروع داخل النقابة؟  

النقابة بالسادس من    1٩/٨/2010الموافق    أمسنقيب الصحفيين أول  وقع مكرم محمد احمد    .68 مع   أكتوبرعقد ملكية ارض 

  والذي  كان مقررا له أول األسبوع الماضي   وتقرر تأجيله لحين االنتهاء من بعض  األوراق  الخاصة بالعقد  اإلسكان وزارة  

النقابة إنه تم توقيعوقال محمد خراجه   النقابة لتسليم األرض إلي  حتىالعقد   أمين صندوق  ستقوم    ئة األوقاف التي هي  تستعد 

  وأكد خراجه  أن النقابة  التزمت بكافة الشروط مع وزارة  المشروع حسب العقد المبرم مع النقابة أوائل الشهر الماضي  بتنفيذ

اإلسكان  للحصول علي   المساحة التي  تصل إلي   46   فدانا لبناء المدينة السكنية للصحفيين  وأضاف خراجه أن النقابة ستحدد  

موعداً   مع هيئة  األوقاف  لتسليمها عقد ملكية  األرض   لبدء تنفيذ المشروع معلنا عن وضع حجر  األساس  للمدينة السكنية قبل  

حلول عيد الفطر المبارك  وأكد أمين صندوق النقابة أن  مشروع المدينة السكنية بأكتوبر سيفوق كل التوقعات علي   حد قوله  
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معلنا االنتهاء من  التنفيذ قبل  3  سنوات كحد أقصي  وهو ما تم االتفاق عليه مع ممثلي  هيئة  األوقاف  وأعلنت نقابة الصحفيين  

نتيجة  قرعة الحج ألعضائها للعام الجاري   بعدد    05   فردا سيتم تنظيمهم ضمن حج القرعة تحت إشراف وزارة الداخلية   وأكدت  

النقابة  في   بيانها قبول جميع أرامل الزمالء الراحلين والمسافرين بمفردهم أو بصحبة  والديهم   وتم وضع باقي   المتقدمين في 

كشوف االحتياطي  علي  أن  يتم تصعيدهم  في   حالة االعتذار أو استجابة اللجنة الوزارية بمجلس الوزراء لزيادة عدد  التأشيرات  

وقامت النقابة بإرسال كل المتقدمين للحج بصحبة زوجاتهم للسفارة  السعودية للحصول علي   تأشيرات فردية لهم مؤكدة علي  

تنظيم حج سياحي  لهم في   حالة استجابة السفير  السعودي   لطلب النقابة،  وحددت النقابة مدة أقصاها أسبوع  لسداد المبالغ   المقررة  

وهي  005٨1   للصحفي   و005٩1  للمرافق من الدرجة   األولي   " األب واألم والزوجة"  في  البنك األهلي  باسم النقابة،  واألوراق  

المطلوبة هي  جواز السفر وصورة منه وعدد  01   صور شخصية وصورة بطاقة  الرقم   القومي   وشهادة تطعيم حديثة من مكتب  

الصحة التابع له العضو وأعلن خراجه عن وجود بعض العروض من قبل عدد من الشركات السياحية إال انه لم  يتم التفاوض  

 معها حتى اآلن كما حددت النقابة يوم األحد القادم موعداً  لحفل اإلفطار الجماعي   بالنقابة بمشاركة النقيب وأعضاء المجلس.

رم محمد أحمد نقيب الصحفيين يحضر الحفل مك 2010/ 22/٨الموافق تقيم نقابة الصحفيين حفل إفطارها السنوي غداً األحد    .69

النقابة ومن المقرر إن يحدد اليوم موعد تسليم عقود ملكية ارض مدينة الصحفيين  وأعضاء المجلس والزمالء من أعضاء 

بالسادس من أكتوبر لهيئة األوقاف لبدء تنفيذ المشروع بمعرفتها بناء علي العقد المبرم معها وكانت النقابة قد أنهت األوراق 

ات الخاصة باألرض مع وزارة اإلسكان منتصف األسبوع الماضي لنقل ملكية األرض لها، وتعقد لجنة الحريات بالنقابة والشيك

اليوم نفسه ندوة تحت عنوان حقوق اإلنسان في اإلسالم في التاسعة والنصف مساءاً وتستضيف برئاسة محمد عبد القدوس مساء  

ة لمناقشة القضايا الخاصة بحقوق اإلنسان في اإلسالم يشارك في اللقاء لفيف من  اللجنة المفكر اإلسالمي الدكتور محمد عمار

   رجال الفكر اإلسالمي وبعض السياسيين.

بل مكرم محمد أحمد األمين العام التحاد الصحفيين العرب نقيب الصحفيين المصريين بمقر األمانة استق  22/٨/2010بتاريخ    .70

ئيس اتحاد الصحفيين السودانيين الذي يزور القاهرة حالياً وصرح تيتاوي بأن اللقاء تناول العامة الدكتور محيي الدين تيتاوي ر

أصدره االتحاد بشأن الحريات الصحفية في الوطن العربي  التقرير الذي بجانب أوجه التعاون بين اتحاد الصحفيين السودانيين 

ذي عبر عن الحالة العربية في مجال الحريات الصحفية  مشيراً إلي تطابق وجهات النظر حول موضوعية وشفافية التقرير ال 

تيتاوي أن اللقاء تناول أيضاً مسألة  واتسم بالحياد وكان رداً كافياً علي التقارير ال ربية المتحيزة ضد العالم العربي وأضاف  

العر  العام التحاد الصحفيين  إنه تم االتفاق مع األمين  السودانية وقال  الكوادر الصحفية  ب علي إعداد دورة تدريبية تدريب 

لم تحظ بنصيب وافر من لل التي  المناطق  الجنوب ودارفور والشرق في إطار االهتمام بأبناء  أبناء  السودانيين من    صحفيين 

التنمية كما أن من شأن التمييز االيجابي في هذه الحالة أن يعزز من فرص السالم والتنمية بالبالد وأوضح أن الدورة التدريبية 

السودانيين علي  المع الصحفيين  بجانب دورات تدريبية أخري في مراحل الحقة بهدف تدريب كل  قريباً  بالقاهرة  نية ستقام 

 مهارات المهنة. 

تضامنت فيه مع    21/٨/2010الموافق  لحريات بنقابة الصحفيين برئاسة محمد عبد القدوس بياناً أول أمس  أصدرت لجنة ا  .71

ألف جنيه علي سبيل    250روزا ليوسف في االستئناف المقدم منه ضد الحكم الصادر بإلزامه بدفع  عبد هللا كمال رئيس تحرير  

ن مبلغ ال رامة حيث لم يسبق له مثيل، وكانت الفنانة شيرين  التعويض للفنانة شيرين وجدي وأعربت اللجنة عن دهشتها م

ف في حقها علي صفحات الجريدة وقال البيان أن ما  وجدي قد أقامت الدعوي القضائية ضد رئيس التحرير بتهمة السب والقذ

 كمال من خالل تقديم  كتبه كمال يدخل في إطار النقد المباح كما هو متبع في الصحف مشيراً إلي تضامن النقابة مع عبد هللا

السنوي بمقر النقابة في   الدعم القانوني بمعرفة المستشار القانوني للنقابة وفي سياق آخر تنظم النقابة اليوم األحد حفل إفطارها

   حضور مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة إلي جانب بعض األعضاء.

بمقر النقابة فيما قرر مجلس النقابة في اجتماعه    23/٨/2010الموافق    نوي أمس األولأقامت نقابة الصحفيين حفل إفطارها الس  .72

تي النهار والنبأ لتكرار تجاوزات رئيسي تحريرهما والفصل الجماعي التعسفي السابق علي حفل اإلفطار وقف القيد في جريد
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تين لحل األزمة بين الطرفين وإقناع رؤساء  للمحررين وكلف المجلس لجنة لفض المنازعات باالتصال برؤساء تحرير الجريد

أكتوبر ناقش المجلس بعض   6ين بى  التحرير التنازل عن دعاويهم القضائية ضد الصحفيين، وفيما يتعلق بعقد مدينة الصحفي

التوقيع بع  هالبنود التي يثار حولها الجدل وأكد النقيب أن يداً عن  عقد متميز وتم التوصل له بعد ض وط وجهود طويلة نافياً 

المجلس كما يدعي البعض موضحاً أن األمر ال يحتاج العرض علي جمعية عمومية ألنه تضييع وقت للجهود المبذولة وقال  

استطاع أحد أن يحصل علي عرض أفضل ال مانع من إل اء العقد وتناول المجلس مسألة القيد االستثنائي علي خلفية رغبة  إذا  

فضها وقرر أن تتولي الشئون القانونية للنقابة القضايا الخاصة بها مع إخطار لجنة القيد  هاني عمارة بالتنحي عن عضويته ور

  لنقابة حال عدم االهتمام بها.العادية وتشديد العقوبات علي محامي ا

برئاسة مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين عدم قبول    23/٨/2010الموافق  قرر مجلس نقابة الصحفيين في اجتماعه أول أمس    .73

يد أعضاء جدد بالنقابة من أي صحيفة يتعرض صحفيوها أو العاملون بها ألي  تهديد جماعي أو أي ممارسات غير قانونية ق

صحفياً بجريدة  23مكرم خالل حفل اإلفطار السنوي الذي نظمته النقابة بعد انتهاء االجتماع انه تم التوصل لحل مشكلة وقال 

ف بدل التكنولوجيا مؤكداً قيامهم بالصرف أمس وأعلن نقيب الصحفيين عن موافقة بجريدة النهار بعد توقف صر  16و  النبأ

ألي طلبات من المؤسسات الصحفية الخاصة لوقف صرف بدل العاملين بها بعد    المجلس األعلى للصحافة علي عدم االستجابة

ه أمين صندوق النقابة أن النقابة ستقوم  موافقة النقابة بل وتدخلها في أي تسوية لحسم النزاع علي حد قوله وقال محمد خراج

لناً عن وضع حجر األساس لها قبل حلول عيد  بتسليم عقد أرض مدينة الصحفيين بأكتوبر لهيئة األوقاف خالل األيام المقبلة مع

بير  الفطر المبارك، حضر حفل اإلفطار نقيب الصحفيين وعبد المحسن سالمة وكيل أول النقابة وهاني عمارة وياسر رزق وع

السعدي وجمال عبد الرحيم أعضاء مجلس النقابة فيما انصرف عالء ثابت وجمال فهمي بعد االجتماع مباشرة ولم يحضر 

ل وحضر محمد عبد القدوس رئيس لجنة الحريات بالنقابة بعد الحفل وت يب تماماً يحيي قالش عضو المجلس المستقيل الحف

 وصالح عبد المقصود وكيل النقابة.  

لجنة الحريات بنقابة الصحفيين برئاسة محمد عبد القدوس ندوة حول االنقطاع المستمر لتيار   2010/ 25/٨الموافق  يوم  تنظم ال  .74

ائي في محافظات مصر خاصة بعد تزايد معاناة المواطنين وتعطيل أعمالهم اليومية وقال محمد عبد القدوس انه من  الكهرب

ء إلي جانب لفيف من الخبراء في هذا المجال وتعقد الندوة في الحادية عشرة  المقرر مشاركة السفير إبراهيم يسري في اللقا

  جنة علي االهتمام بقضايا المواطنين.صباحاً بمقر نقابة الصحفيين في اطار حرص الل

ل  ندوة حو  ٨/2010/ 2٨الموافق    تعقد اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين برئاسة عالء ثابت في التاسعة من مساء غد السبت  .75

قطاع النقل في مصر وإفريقيا تحت عنوان " النقل والتنافسية بين الدول " ويحاضر في الندوة الدكتور عصام شرف وزير  

قل السابق ورئيس جمعية عصر العلم ويناقش الحاضرون القدرات التنافسية لدي النقل المصري واستراتيجيات التحديث في الن

 قطاع النقل الحالي.  

الحريا  .76 لجنة  السبت  تنظم  اليوم  مساء  من  والنصف  التاسعة  في  القدوس  عبد  محمد  برئاسة  الصحفيين  بنقابة  الموافق ت 

ويتحدث المشاركون عن نظرة االسالم في الت يير وكيف يحقق    "   عنوان الت يير في االسالم كيفندوة تحت  "    2010/2٨/٨

شريف من علماء األزهر والدكتور عمرو هاشم ربيع  غرضه المنشود في نهضة األمة ويشارك في اللقاء فضيلة الشيخ محمد ال

   ضو مجلس الشعب.خبير مركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية ويسري بيومي ع

تنظم اللجنة الثقافية بالتعاون مع دار نهضة مصر معرض لبيع منتجاتها من الكتب الثقافية والدينية وكتب األطفال واألدوات    .77

المعرض بمنح الصحفيين خصومات علي جميع اإلصدارات بنسبة   المدرسية وبمناسبة الجديد وسيقوم  الدراسي  العام  قرب 

 . ٩/2010/ 1الموافق  يقام المعرض ابتداء من يوم غد األربعاء % 20نسبة الخصم لها هي   Disneyعدا إصدارات    25%

ناعات الهندسية أمام محكمة عسكرية الحتجاجهم انهت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين محاكمة ثمانية عمال بشركة حلوان للص  .78

هؤالء العمال وإحالتهم إلي قاضيهم الطبيعي حيث أن  علي مقتل زميل لهم داخل المصنع وطالبت اللجنة بسرعة االفراج عن  
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في   ٨/2010/ 31الموافق   المنشأة التي يعملون بها مدينة وتنظم لجنة الحريات بالنقابة وقفة احتجاجية تضامناً مع العمال اليوم 

   الثامنة والنصف مساءاً امام مبني نقابة الصحفيين ويعقبها ندوة عن مواصفات الحكم الرشيد.

بتبرئة الكاتب والصحفي المعارض حمدي قنديل الذي يواجه عقوبة   6/٩/2010الموافق    طالب المعهد الدولي للصحافة أمس  .79

د أبو ال يط وشدد المعهد علي ضرورة حماية حرية التعبير وحرية  السجن التهامه بالسب والقذف في حق وزير الخارجية أحم

 ابات رئاسية العام المقبل. الصحافة في الوقت الذي تستعد فيه مصر النتخ

نفي حاتم زكريا سكرتير عام نقابة الصحفيين تلقي النقابة ألي طلبات من قبل نقابة المعلمين المستقلة بشأن اجراء المحاكمة    .80

ب سبتمبر الجاري وقال زكريا ان مثل هذه األمور البد أن تكون بطل  15ور احمد زكي بدر وزير التربية والتعليم  الشعبية للدكت

رسمي يعرض علي هيئة مكتب ومجلس النقابة لدراسته والتعرف علي حيثياته حتي يتم البت فيه نافياً صدور أي قرار مسبق 

وكانت نقابة المعلمين قد أعلنت عن إجراء محاكمة شعبية لوزير في تعاملها،    ة المستقلة جادةقبل تقديم الطلب إذا كانت النقاب

مراقبين خالل امتحانات الدورين األول    7لصحفيين واتهامه بالمسئولية الجنائية واالدارية عن وفاة  التربية والتعليم بمقر نقابة ا

اة المعلمين للخطر كذلك توجيه نفس التهم للدكتور احمد والثاني للثانوية العامة من خالل اصداره قراراته من شأنها تعريض حي

الصحة للتعنت الشديد الذي القوه للمعلمين خالل فترة تأدية االمتحانات    نظيف رئيس مجلس الوزراء والدكتور حاتم الجبلي وزير

ين خالل األيام القادمة الجراء ومن المحتمل أن يتقدم أعضاء النقابة المستقلة للمعلمين بطلب إلي مكرم محمد أحمد نقيب الصحفي

نقابة أكد للوفد عدم عقدها بمقر النقابة حيث انها  المحاكمة الشعبية للوزير بمقر النقابة إال أن مصدراً مطلعاً داخل مجلس ال

سبتمبر    15تنظيم غير رسمي علي حد قوله، وقال أيمن البيلي عضو هيئة مكتب نقابة المعلمين المستقلة أن النقابة اختارت يوم  

لمعلمون من الحضور  سبتمبر حتي يتمكن ا  1٨لعقد المحاكمة حتي يتزامن الموعد مع بداية العام الدراسي الجديد الذي يبدأ  

ورفض البيلي فكرة عقد المحاكمة في أول يوم دراسي قائالً: نحن ال نريد ان نعطل المعلمين عن أعمالهم أو نلحق الضرر بهم 

   قبل بداية العام الدراسي بثالثة أيام. لذلك قررنا أن يكون الموعد 

في المجلس القومي    التي وقعت مؤخراً   تجاه محرري ملف حقوق اإلنسان  القلقتصرفات النقيب مكرم محمد أحمد  احدثت     .81

مجلس نقابة الصحفيين عقد اجتماع طارىء للتحقيق مع النقيب في وقائع وصفها الزمالء بالمهينة  يجب عليلحقوق اإلنسان و

أله الحركة  الجميع وتؤكد  النقيب ضدهم على مرأي ومسمع من  ارتكبها  الصحفيين وقائع  نها ستدرس مع زمالءها  م ولكل 

الصحفيين كل السبل والوسائل االحتجاجية المشروعة لفضح ممارسات المجلس القومي لحقوق اإلنسان وأعضائه وعلى رأسهم   

نشعر بال ضب واالستياء بسبب هجوم مكرم محمد أحمد نقيب    " الزمالء :  تقول الحقيقة كما رواها أحد  حيث    مكرم محمد أحمد

االجتماع الذي عقد بالمجلس القومي لحقوق االنسان النهاء االزمة التي اندلعت مؤخرا بين الصحفيين    الصحفيين علينا في

حضور زيارات السجون التي يقوم  والمسئولين بالمجلس على خلفية تعامل المجلس بإنتقائية وتمييز بين الصحفيين ومنعهم من  

ينا تارة والتهكم علينا تارة أخرى بأسلوبه المعتاد  مشوشا على مطالب  بها للدعاية . واستمر النقيب طيلة اللقاء في الهجوم عل

النقيب اتهم محرري حقوق اإلنسان بنشر اخبار م لوطة عن  "،حيث    أعضاء في نقابة هو نقيبهااألسف    الذين هم مع  الزمالء

ً تجاهل عمدا أنه نقيب الصحفيين ودافع فقط عن المجلس القومي ونصب نفسوالمجلس وتلوينها   باسمه ولما قام زميل   ه متحدثا

 ً النقيب منفعالً بأنه حاضر بصفته عضوا    وصل بينهم وبين المجلس ردللصحفيين وحلقة لل  بتذكير النقيب بأنه حاضر بصفته نقيبا

ً بالمجلس القومي لحقوق االنسان و ً   حتى ال يعتب عليه زمالءه في المجلس المذكور قال وايضا ً للصحفيين    نقيبا  عندما  وطبعا

وجد أعضاء المجلس القومي نقيب الصحفيين يهاجم زمالءه انبروا في الهجوم على الصحفيين واتهموهم على غير الحقيقة 

نسان مقبل شاكر قال ألحد الزمالء بالمخالفة لكل بتلوين األخبار وعدم تدقيقها  حتى أن نائب رئيس المجلس القومي لحقوق اإل

  .ة وال يجوز حضورها أو االطالع على تفاصيلهامنطق وقانون إن اجتماعات المجلس سري

المالية    .82 وزير  غالي  بطرس  يوسف  الدكتور  بين  الراهنة  األزمة  لحل  تدخله  عن  الصحفيين  نقيب  أحمد  محمد  مكرم  أعلن 

تحرير صوت األمة حيث كان الوزير قد أقام دعوي قضائية ضد البراشي وسمر الضوي    رئيسواإلعالمي وائل اإلبراشي  

العقارية من خالل نشر موضوعات صحفية،   الضريبة  دفع  علي عدم  المواطنين  بتحريض  فيه  اتهمهما  بالجريدة  المحررة 
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الموافق  ذي عقد أمس األول  ع الوأضاف مكرم أن تدخله جاء بناء علي طلب رؤساء تحرير الصحف المستقلة خالل االجتما

راشي عن الموعد المحدد مع الوزير بمقر بتور واشار إلي قيامه بالتدخل منذ البداية وتخلف اإلسبمقر جريدة الد  2010/٩/17

نقابة الصحفيين حيث حضر اإلجتماع إبراهيم عيسي رئيس تحرير الدستور واإلعالمي عمرو الليثي رئيس تحرير الخميس 

 س تحرير الفجر واإلعالمي وائل اإلبراشي. رئي وعادل حمودة

طالبت لجنة بحث تناول وسائل اإلعالم للقضايا الدينية التي شكلتها هيئة مكتب المجلس األعلي للصحافة بضرورة أن يلتزم   .83

ولة ومحاالصحفيون بميثاق الشرف الصحفي بما يحقق حماية الوطن من المتربصين الذين ينتهزون الفرصة الطالق االتهامات  

  إذكاء نيران الفتنة بين المواطنين، وأكدت اللجنة تقديرها دعوة نقيب الصحفيين إلي تصدي رؤساء تحرير الصحف لمحاوالت 

للصحافة األسرة الصحفية   المجلي األعلي  الدينية اإلسالمية والمسيحية وطالب  الرموز  الكالمية بين بعض  المعارك  إشعال 

عبارات التي تثير النفوس وتذكي حمالت التراشق بين الرموز الدينية كما أكد المجلس ان  وال واالعالمية بالكف عن التحليالت

وحدة الوطن ستبقي دوماً القلعة الصلبة التي تحتضن المسلمين والمسيحيين وباتالي فإي أي اختالف حول تصريح صدر يجب 

امه بحسن أو سوء نية الشعال المزيد من النيران  ستخدأن يتم تناوله في اطار الحفاظ علي وحدة الوطن دون الوقوع في خطأ ا

تصدت بثبات وإصرار    وأوضح أن عظمة المصريين تتحقق في تقديسه واحترامه للكتب السماوية وتعايش طوائفه في محبة

التي    يينلكل محاوالت الفرقة والفتنة ولفت المجلس نظر العاملين في الفضائيات إلي مسئوليتهم األخطر في توجههم إلي المال

وصوناً للوطن وأكد المجلس األعلي للصحافة  تجمع بين المتعلم وغير المتعلم مما قد يعكس آثاراً بال ة يجب مراعاتها حماية  

مطالبون بالتصدي ألي  ما جاء في بيان مجمع البحوث االسالمية وأن عقالء مصر بمفكريها ومثقفيها من المسلمين والمسيحين  

سماوية الثالثة ورموزها ومقدساتها وأن يعتبروا العقائد الدينية للمصريين جميعاً خطأ أحمر واجب  ن المحاولة تسئ إلي األديا

وأشاد المجلس بموقف األنبا شنودة بطريرك الكرازة المرقسية والذي أكد  االحترام وال يجوز المساس به من قريب أو بعيد،  

للمجلس األعلي للصحافة قد اجتمعت برئاسة وكانت هيئة المكتب  تنة  حرصه علي الوحدة الوطنية والتصدي لكل ما قد يثير الف

تناوالت لبعض القضايا الدينية بما صفوت الشريف رئيس المجلس واستعرضت ما شهدته الساحة الصحفية واالعالمية من  

رئيس  ويمس في نفس الوقت أمن واستقرار الوطن وعلي ضوء ما تم من مناقشات كلف  يتعارض ومقومات حرية التعبير  

لبحث   اللجنة  جميع المجلس  باتخاذ  المجلي  يقوم  وسوف  للصحافة  األعلي  المجلس  بأسم  اصداره  ليتم  بيان  واعداد  القضية 

لتتخذ ما يجب عمله وفقاً إلي نقابة الصحفيين  اإلجراءات التي يكفلها القانون للحفاظ علي الوحدة الوطنية كما ستتم احالة البيان  

   ة وميثاق العمل الصحفي وبما يضمن االبتعاد عما يضر بالوحدة الوطنية.لما يقضي به قانون الصحاف 

برئاسة مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين   ٩/2010/ 25يعقد مجلس نقابة الصحفيين اجتماعه الدوري ظهر اليوم الموافق    .84

المقرر مناقشة مشروع    عماللعرض جدول األ ر واالتفاق مع هيئة مدينة الصحفيين بالسادس من أكتوبعلي المجلس ومن 

النقابة  الكامل العضاء  الدعم  لتقديم  النقابة  االجتماع سبل  يناقش  األساس، كما  للمشروع علي وضع حجر  المنفذة  األوقاف 

الالزمة الدولة واالجراءات  نفقة  علي  العالج  في قضايا  الذين سيخوضون    المتورطين  لدعم أعضائها  النقابة  التي ستتخذها 

 .ب القادمةانتخابات مجلس الشع

بزيارة الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية    25/٩/2010قام مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين أول أمس الموافق    .85

ي قضائية  رئيس تحرير صوت األمة حيث قد أقام دعولالزمة الراهنة بينه وبين االعالمي وائل االبراشي  للتوصل إلي حل  

تهمهما فيها بتحريض المواطنين علي عدم دفع الضريبة العقارية من  بالجريدة ا  ضد وائل االبراشي وسمر الضوي المحررة 

أكتوبر القادم بعد   17خالل نشر موضوعات علي صفحات الجريدة ومن المقرر نظر القضية أمام محكمة جنايات الجيزة في  

في بكري وإحضار والنائب مصطتأجيلها مرتين لالستماع إلي شهادة الدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية  

المضابط الخاصة بمجلس الشعب التي توضح مناقشة الضريبة داخل المجلس، وأشار المصدر إلي أن نقيب الصحفيين استمر  

في المفاوضات قرابة ساعة ونصف الساعة مع الوزير داخل مكتبه بعد تكليف للنقيب بإنهاء االزمة من قبل رؤساء تحرير 

در إنه يجري حالياً اعداد صي ة مناسبة إلرضاء الطرفين وإنهاء القضية ودياً ورفض مكرم أكدت المصا  الصحف المستقلة كما

االتهامات التي وجهها له بعض أعضاء مجلس النقابة بعد انضمام النقابة لالتحاد الدولي للصحفيين خاصة عدم    محمد أحمد
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مكرم محمد أحمد أن التكلفة لن تكون عبئاً علي    سنوياً وقالآلف دوالر    16كشف النقيب عن تكلفة العضوية التي تصل إلي  

ميزانية النقابة وسيتم تدبيرها منأي جهة علي حد قوله وأضاف ان قرار االنضمام جاء بعد طلب رئيس اتحاد الصحفيين العرب  

والي  أصوات بين ح ٨لكون عضوية نقابة الصحفيين المصريين ستعزز من الوضع العربي داخل االتحاد ألنها ستحصل علي 

َ  موضحاً أن النقابة تأخذ صوتاً واحداً فقط علي كل آلف عضو بها وقال    30 ً محمد عبد القدوس ان عرض االقتراح  صوتا

   باالنضمام لالتحاد لم يست رق دقيقة واحدة داخل االجتماع االخير مبدياً اعتراضه الشديد علي تكلفة العضوية.

ا الدينية التي شكلتها هيئة مكتب المجلس األعلي للصحافة بضرورة أن يلتزم عالم للقضايطالبت لجنة بحث تناول وسائل اإل  .86

الصحفيون بميثاق الشرف الصحفي بما يحقق حماية الوطن من المتربصين الذين ينتهزون الفرصة الطالق االتهامات ومحاولة 

صحفيين إلي تصدي رؤساء تحرير الصحف لمحاوالت  دعوة نقيب الإذكاء نيران الفتنة بين المواطنين وأكدت اللجنة تقديرها  

إشعال المعارك الكالمية بين بعض الرموز الدينية اإلسالمية والمسيحية وطالب المجلس األعلي للصحافة األسرة الصحفية  

المجلس أن  نية كما أكد واالعالمية بالكف عن التحليالت والعبارات التي تثير النفوس وتذكي حمالت التراشق بين الرموز الدي

ستبقي دوماً القلعة الصلبة التي تحتضن المسلمين والمسيحين وبالتالي فإن أي اختالف حول تصريح صدر يجب  وحدة الوطن 

أن يتم تناوله في أطار الحفاظ علي وحدة الوطن دون الوقوع في خطأ استخدامه بحسن أو سوء نية الشعال المزيد من النيران  

قق في تقديسه واحترامه للكتب السماوية وتعايش طوائفه في محبة تصدت بثبات وإصرار  المصريين تتحوأوضح أن عظمة  

لكل محاوالت الفرقة والفتنة ولفت المجلس نظر العاملين في الفضائيات إلي مسئوليتهم األخطر في توجههم إلي الماليين التي  

ها حماية وصوناً للوطن وأكد المجلس األعلي للصحافة  ة يجب مراعاتمما قد يعكس آثاراً بال   تجمع بين المتعلم وغير المتعلم

ما جاء في بيان مجمع البحوث االسالمية وأن عقالء مصر بمفكرها ومثقفيها من المسلمين والمسحيين مطالبون بالتصدي ألي 

يعاً خطاً أحمر واجب  للمصريين جم محاولة تسئ إلي األديان السماوية الثالثة ورموزها ومقدساتها وأن يعتبروا العقائد الدينية

األنبا شنودة بطريرك الكرازة المرقسية والذي أكد    االحترام وال يجوز المساس به من قريب أو بعيد وأشاد المجلس بموقف

حرصه علي الوحدة الوطنية والتصدي لكل ما يثير الفتنة وكانت هيئة المكتب للمجلس األعلي للصحافة قد اجتمعت برئاسة 

لمجلس واستعرضت ما شهدته الساحة الصحفية واالعالمية من تناوالت لبعض القضايا الدينية بما لشريف رئيس اصفوت ا

يتعارض ومقومات حرية التعبير ويمس في نفس الوقت أمن واستقرار الوطن وعلي ضوء ما تم من مناقشات كلف رئيس  

باتخاذ جميع    علي للصحافة وسوف يقوم المجلسم المجلس األرئيس المجلس اللجنة لبحث القضية واعداد بيان ليتم اصداره باس

اإلجراءات التي يكفلها القانون للحفاظ علي الوحدة الوطنية كما ستتم احالة البيان إلي نقابة الصحفيين لتتخذ ما يجب عمله وفقاً 

 لوطنية. لما يقضي به قانون الصحافة وميثاق العمل الصحفي وبما يضمن االبتعاد عما يضر بالوحدة ا

تضامنها الكامل مع أعضاء النقابة العاملين في قناة أوربت   نت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين برئاسة محمد عبد القدوس  أعل  .87

بعد توقفها عن البث لوجود بعض الخالفات المالية مع مدينة االنتاج االعالمي وطالبت اللجنة في بيانها بسرعة حل األزمة  

والمسئ لسمعة االعالم في وبث االعالم الحر ووصفت اللجنة وقف بث القناة بالمؤسف  وق العاملين  الراهنة حفاظاً علي حق

 مصر واعتبرته خسارة لكل االطراف المعنية بمتابعة الرأي العام وقضايا الوطن. 

  أعلن مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين تضامنه مع إبراهيم عيسي رئيس تحرير الدستور السابق في اللجوء للقضاء للحصول   .88

علي مستحقاته وكذا تضامن النقابة مع الصحفيين في حقهم في أن تصدر الصحيفة من مقرها وبأقالم كتابها وحقهم في التمسك  

ذلك عقب انتهاء مجلس النقابة الطارئ الذي انعقد لمناقشة األزمة فيما بدأ د. السيد    بالخط السياسي والفكري بالجريدة حيث جاء

غرفة كمقر جديد للجريدة لضيق مساحة المقر القديم فيما عاد محرري    36جهيز فيال مكونة من  البدوي رئيس مجلس اإلدارة ت

انعقاد المجلس فيما أجرت اإلدارة اتصاالت بما  الديسك لممارسة العمل فيما واصل المحررون االعتصام فيما تظاهروا قبل  

نة من النقابة قد التقيت رضا ادوارد للتفاوض  شخصيات صحفية لعرض تولي رئاسة التحرير عليها وكانت لج  7يزيد علي  

حيث اقترح صالح عبد المقصود وكيل ثاني النقابة أن يحصل عيسي علي نصف مليون تعويضاً فرفض إدوارد العرض وفشل  

ساعات التقي خالله د. السيد البدوي رئيس مجلس إدارة الجريدة والصحفيين المعتصمين بحضور عدد من    3اع استمر  اجتم

غرفة وأعلن التزامه باإلبقاء    36ء مجلس النقابة، ففي حين كشف البدوي عن اعداده لمقر جديد للجريدة عبارة عن فيال أعضا
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إلي انه معه  بحقوق الصحفيين المهنية والمادية وتعيين كاف من المساهمين في حين أن رضا    4ة الصحفيين المؤقتين مشيراً 

علناً موافقته لي اإلبقاء علي السياسة التحريرية للجريدة رافضاً في ذات الوقت تمسك مساهمين م  5ادوارد المدير التنفيذي معه  

ا الدستور، ونظم صحفيي  لتحرير  إبراهيم عيسي رئيساً  باإلبقاء علي  النقابة  الصحفيون  احتجاجية علي ساللم  لدستور وقفة 

للصحفيين حي التحريرية  السياسة  النقابة بضمان حقوقهم واستمرار  إدارة جريدة  لمطالبة  البدوي رئيس مجلس  د.  أرسل  ث 

ي  الدستور وجريدة الوفد خطاباً لمكرم محمد احمد نقيب الصحفيين يؤكد فيه حرص اإلدارة المالكة لشركة الدستور للنشر والت

ور واصفاً  تصدر صحيفة الدستور علي الدفع بها وتطويرها مؤكداً التزام االدارة بسياستها التحريرية التي عرفها قراء الدست

إياها بالسياسة الوطنية المستقلة التي تلتزم معايير الضمير المهني والتأكيد علي إن اإلدارة لن تتخلي عن أي صحفي بالدستور  

للحفاظ علي حقو علي  باالضافة  سلباً  يؤثر  لن  بالجريدة  تطوير  به من  يقوم  ما  أن  إلي  والمادية الفتاً  والمهنية  المعنوية  قهم 

ذلك في الوقت الذي اعتذر فيه محمد أمين عن االستمرار في االشراف علي اصدار الجريدة ألسباب قال إنه   الصحفيين ويأتي

قرر أعفاء أمين والشاذلي من موقعهما االشرافي علي الجريدة ولم  يحتفظ بها لنفسه وأصدر البدوي بياناً أكد فيه أنه هو من  

ر الجديد وأكدت مصادر أنهم سيبقون الوضع علي ما هو عليه لمدة قد  يحسم مالكو جريدة الدستور اختيارهم لرئيس التحري

  تقترب عن الشهر أو تزيد وفقاً لألوضاع.

ابة سوف تحدد موعداً مع المهندس أحمد الم ربي وزير االسكان لنقل أكد محمد خراجة أمين صندوق نقابة الصحفيين أن النق  .89

وقاف التي ستقوم بتنفيذ المشروع السكني للصحفيين وأضاف خراجة أن هيئة  ملكية أرض النقابة بمدينة أكتوبر إلي هيئة األ

ئة علي أن تسترد في صورة وحدات  األوقاف ال تنفذ مشروعاتها علي أرض ال ير مشيراً إلي حتمية نقل ملكية أرض النقابة للهي

النقابة والهيئة وأكد أمين الص المبرم بين  العقد  المساحة حسب بنود  ندوق امكانية وضع حجر األساس خالل سكنية مختلفة 

أسابيع قليلة حتي يتمكن أعضاء النقابة المستفيدون بالمشروع من استكمال دفع مبالغ جدية الحجز التي قررها مجلس النقابة  

ت جتماعه األخير مشيراً إلي امكانية بدء السداد خالل ثالثة أسابيع وعقب وضع حجر األساس، حيث كانت النقابة قد قررفي ا

جنيه    1500متر و  100جنيه مساحة    2500متراً و   120آالف جنيه للشقق مساحة    3رفع جدية الحجز للوحدات بمبالغ تقدر بى

من قيمة العقد بجانب اعداد عدة أنظمة لسداد المبالغ المتبقية بما يتناسب مع   %50متراً وهي النسبة التي تقدر بى    ٨0مساحة  

  أوضاع الحاجزين المالية. 

نقابة الصحفيين في بيان لها بالتصدي للفتنة الطائفية بإضافة باب إلي ميثاق الشرف الصحفي يتعلق بضرورة التصدي    تعهدت  .90

عة تضم ممثلي الصحف ووسائل اإلعالم المرئية والمسموعة لوضع مدونة  للفتنة الطائفية إضافة إلي تنظيم ورشة عمل موس

دينية والطائفية وطالب البيان النهائي للمؤتمر الذي شارك فيه نخبة من رؤساء  سلوك نوعية تتعلق بالتناول المهني للقضايا ال 

جنة من شيوخ الصحفيين والمشاركين تحرير الصحف القومية والحزبية والخاصة والمثقفين برئاسة مكرم محمد أحمد بتشكيل ل

وطنية وحقوق المواطنة ومطالبة األحزاب في المؤتمر لمتابعة تنفيذ توصيات المؤتمر والدعوة لمؤتمر وطني جامع للوحدة ال

   والجمعيات السياسية بأن تضيف علي برامجها العامة واالنتخابية قضية الوحدة الوطنية.

نه سيضع في مقدمة أولوياته في المرحلة المقبلة وضع ضوابط بين مالك الصحف الخاصة  أكد عدد من أعضاء مجلس النقابة أ  .91

دستور للتحرير في كل صحيفة يحدد مالمحها التحريرية ويحافظ علي خطها الفكري كما وهيئات تحريرها بما يضمن وجود  

يل قوي للصحفيين في مجالس إدارة الصحف  يؤكد علي ضرورة احترام شرط الضمير وااللتزام التام مطالباً بأن يكون هناك تمث

ال بهذه  العاملين  الصحفيين  من  المباشرة  باالنتخابات  اختيارهم  يتم  مطالب  الخاصة  جميع  تتبني  النقابة  صحف وهوما جعل 

الصحفيين في جريدة الدستور وحقهم في إصدار جريدتهم بكامل هيئتهم التحريرية بما يحافظ علي الخط السياسي والتحريري  

ر  جريدة الذي عرفت واشتهرت به الصحيفة وأكد األعضاء علي إدانة المجلس لالست ناء عن أي زميل من هيئة تحرير الدستولل

في ظل األزمة الحالية واستبداله بآخر بدون مبرر مطالباً مالك الصحيفة بإعادتهم فوراً مع إعالنه التضامن مع الزميل إبراهيم  

دستور ومساندة مطلب الزمالء العادل بعودته إلي عمله رئيساً للتحرير، وأكدت النقابة علي  عيسي باعتباره مؤسساً لصحيفة ال

يثاق الشرف الصحفي مع مراعاة ضرورة الفصل بين مجالس اإلدارات والسياسة التحريرية طالبت ضرورة التزام الجميع بم

الوقوع في بعض االخطاء الخاصة باستقدام االثارة النقابة بعدم أعطاء الفرصة لبعض من يحاولون النيل من المهنة من خالل  
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ولة لتقييد حرية الصحافة سواء من جانب رأس المال أو وتناول القضايا دون موضوعية وأضافت النقابة أن األزمة تأتي محا

نة الحريات است الل األخطاء في المطالبة بالحد من الحرية الممنوحة للصحفيين، من جانبه طالب محمد عبد القدوس رئيس لج

لجريدة بوضع ضوابط لفصل الملكية عن التحرير داخل مؤسسة الدستور الصحفية والمؤسسات اآلخري لمنع تدخل صاحب ا

في سياستها التحريرية وأضاف رئيس الحريات إنه من بعد اقالة إبراهيم عيسي من منصبه لوحظ هبوط حاد في المادة التحريرية  

عدة مقار غير مقرها األصلي ودون علم الصحفيين المعينين بها وانتقد ما وصفه بوجود   كما أن الصحيفة صدرت من أكثر من

السياسة   القوية فارق شاسع وتحول في  المعارضة  في  تتمثل  التي  قيمتها  فقدت  الصحيفة  أن  إلي  للجريدة مشيراً  التحريرية 

من الصحفيين من إغالق قنوات أوربت وفي ظل   المتوازنة، وتابع عبد القدوس إلي أن محنة الدستور جاءت بعد تضرر العديد

 ً  إلي أن األمر بدأ وكأن هناك هجمة منظمة علي هامش ما تردد عن منع عدد آخر من أصحاب األقالم المرموقة من الكتابة الفتا

الدستور    الحرية الضيق الموجود في مصر مضيفاً ال نستبعد أن يكون هناك قرار سياسي وراء الت ييرات التي عصفت بقيادات

النظام   يزالون يشكون سيطرة  كانوا وال  الصحافة  مهنة  أبناء  إن  وقال  الصحفيين  حقوق  حفظ  علي ضرورة  علي  وشددت 

الصحف خاصة المسماة بقومية ، وتابع أن السيد البدوي الرئيس السابق لمجلس إدارة صحيفة الدستور من أشد المتضررين 

رأي العام كرئيس ألكبر حزب ليبرالي وهو حزب الوفد العريق اهتزت واشار  من محنة الصحيفة وأن صورته الطيبة لدي ال 

لصحافة الخاصة متمثالً في تدخل رأس المال في السياسات التحريرية للصحفي وأن  عبد القدوس أن هناك خطراً حقيقياً يهدد ا

أن األزمة الحالية ال تقتصر علي    النقابة تتصدي ألي اجراء يتم اتخاذه ضد الصحفين في جميع المؤسسات الصحفية مؤكداً 

داً ان الخاسر في النهاية بين االدارة  إبراهيم عيسي وحده أو عمرو أديب أنما أصبحت شاملة لمهنة الصحافة وسياستها مؤك

إلي أن   للجريدة مما يشير  الفكر وال يعرف سياسة ثابتة  في  القارئ والمشاهد النه يصبح مشتتاً  والتحرير في الصحف هو 

فة أصبحت تواجه خطر تنفيذ اجندة االدارة مهما كانت اهدافها،جمال عبد الرحيم عضو مجلس النقابة نضيف أن قرار  الصحا

لة عيسي خطير ويعطي مؤشرات في غاية الخطورة نحو الحرية التي من المفترض أنها مكفولة للصحفيين فإقالة عيسي  اقا

العمل الصحفي وهذا   المال في  أن يكون  بحسب كالمه تعني تحكم  الصحافة فال يعقل  التعبير والرأي ويقيد  يحد من حرية 

في الصحفيين والعمل مشيراً أن األزمة أيضاً تتمثل في أن قانون  صاحب المال يمتلك عدة ماليين ويشتري جريدة ويتحكم  

تي توقف تحكم المال في  يعطي الحق للمالك في اختيار رئيس التحرير واقالته مطالباً بتعديله ح 1٩٩6لسنة  ٩6الصحافة رقم 

ل شراء الدستور لتكميم سير العمل الصحفي ويتابع عبد الرحيم أن إقالة عيسي هو أمر مدروس وصادر بحسب كالمه من قب

األفواه وتقييد حرية الصحافة ألننا مقبلون علي انتخابات مجلس الشعب وبعدها االنتخابات الرئاسية ومطلوب عدم وجود صوت  

ة ال تريد أن يكون هناك من يعارضها أو يبرز سلبياتها، وقال يحيي قالش سكرتير مجلس النقابة السابق للمعارضة والحكوم

الحالي المستقيل إنه علينا االعتراف بسوء المناخ وفساده العام والمنظم وأننا ال نعيش في جزيرة وحدنا لذلك  وعضو المجلس 

يون مثل غيرهم األلم والوهن لكن مع ذلك اختلطت األوراق وتاهت  من الطبيعي أن تتداعي سائر األعضاء وأن يشكو الصحف

المهنة وادابها إلي بالهة وجمود وربما إلي محنة وأصبح من باب التمني الحقائق وغابت البديهيات وتحول الحديث عن تقاليد  

ورعاية المهنة واحتواء الزمالء  ان تقوم المؤسسة النقابية المعنية بدورها الطبيعي في تطبيق القانون وميثاق الشرف الصحفي 

د الفاصلة بين سوق العمل وأسواق النخاسة تحت مظلتها لتقيهم شر الفتنة وتحفظ كرامتهم وتضع أمام اجيال جديدة واعدة الحدو

يات وأضاف قالش أن سياسة تكميم األفواه كان يجب علي النقابة التصدي لها علي اعتبار أنها نقابة كان يطلق عليها قلعة الحر

لتعبير والصحافة  وأحد المنابر الوطنية والقومية وتقدر معني أن تتجاور مع نقابة الرأي وكانت لها سند دائماً في معارك حرية ا 

وجمعت الصداقة دائماً بين قيادات النقابتين وكذلك رموز المهنتين مما كان يصعب معه أحياناً التفرقة إلي أيهما تنتمي وتابع  

قد باتوا واقفين في طابور البيع والشراء لكن الزمالء المعنيين بهذه القضية وجميعهم من الشباب أدركوا  قالش ان الصحفيين  

 لمهنية الفخ المنصوب لهم وأدركوا أن المطلوب منهم أن يتحولوا من صحفيين إلي رجال دعاية وإعالن. بفطرتهم ا

قال مكرم محمد أحمد عندي إحساس قوي بأن الرئيس مبارك لن يقصف قلماً ولن ي لق صحيفة مشيراً إلي أن هناك بالفعل   .92

 ً وقلقاً وضيق صدر نسبياً ببعض ما ينشر في الصحف وبعض ما    شيئاً وراء تكميم االفواه وتقييد الصحافة بعد ما أثار خوفا

ي تكميم األفواه أن يكونوا حكماء وأكثر حرصاً علي تنفيذ تطلعات الرئيس مبارك  يقال في الفضائيات وطالب مكرم الساعين إل

لنقيب أن ما يتردد عن تردي  بضرورة حرية اإلعالم مع اإللتزام بقواعد العمل المعروفة عالمياً في التعبير عن الرأي وأضاف ا
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فيه فالمذيع عمرو أديب لم يكن معارضاً بالشكل  حرية الكلمة والرأي في حالتي الدستور ومنع بث قناة األوربت أمر مبالغ  

القوي ويهادن في بعض األوقات ولم تتقطع العالقات بينه وبين الحكومة أما الدستور فالمالك الجدد يرون ضرورة ت يير بعض 

ً أشخاص ب مشيراً إلي أن   ما فيها رئيس التحرير وهذا أمر ال عالقة للصحفيين به المهم أن يعملوا في مناخ يحفظ حقوقهم تماما

حالتي أديب وعيسي قد تشيرا إلي جو غير مريح للوسط الصحفي واالعالمي في البالد، وعن أزمة الدستور اآلخيرة قال مكرم 

ارة يقولون أن األزمة ليست مع عيسي من الناحية السياسية لكن الخالف حدث حول  أن الروايات متضاربة في أزمة الدستور فت

من  خصمت  التي  الصحفيين    الضرائب  تهديد  عن  نتجت  والتي  الصحفيين  رواتب  من  خصمت  والتي  الصحفيين  رواتب 

البرادعي وأضاف    باالعتصام وهو أمر ال يصح أن تدار به صحيفة وهناك رواية عيسي الخاصة بمنع مقالة الدكتور محمد

النتهاء وقبل المالك بوجود إبراهيم  مكرم إن اللقاء الذي حدث بالنقابة بحضور السيد البدوي ورضا ادوارد كان علي وشك ا

منصور في الجريدة وعادل القاضي شريكاً له في ذات المنصب كرئيس تحرير تنفيذي علي أن تنشر مقالة عيسي فيما بعد لكن  

صحفياً علي الرغم أنه ال مانع تماماً من   120لك حدود فاصلة عندما يتعلق األمر بمستقبل جريدة وما حدث كان تزمت فهنا

عاطف االنساني للصحفيين مع مؤسس جريدتهم، وأضاف مكرم أن االجتماع كان علي وشك أن ينتهي لصالح الصحفيين  الت

ال يجيد التفاهم معهم مما يعيد األزمة إلي النقطة    لكنه فؤجي بالبدوي يبيع حصته لرضا ادوارد وكان رد فعل الصحفيين أنه

النقابة بحل المشكلة حرصاً علي مصير الزمالء وأنه اتفق مع مكرم اال  صفر ولفت مكرم إلي ثقته بدور البدوي الذي وعد  

أن يلتزم بكل ما اتفق   يبيع حصته في الدستور معرباً عن تمنيه اال يكون البيع أمراً حقيقياً من عدمه واشار إلي أن ادوارد عليه

وهيئة الدستور القديمة عليها أن تعود لتصدر صحفياً    120عليه في اجتماع النقابة خاصة أن دوره األساسي الوقوف إلي جوار  

الجريدة، وأعلن مكرم مساندته إلبراهيم عيسي في إقامة دعوي قضائية بشرط الضمير الذي يقضي بتعويضه عن اقالته بل  

الب  اقامة هذه الدعوي مشدداً علي ضرورة احترام المالك الجدد االتفاق الذي عقد مع المالك السابق كما طوسيكون قبله في  

صحفيي الدستور ببعض العقل والتريث والتأكيد علي أن النقابة ستقوم بدورها تجاههم ولفت مكرم إلي أن عدة أشياء في قضية  

بيع من االساس وهل يحدث تدخل في السياسة التحريرية أم ال مؤكداً علي  الدستور تحتاج إلي االفصاح وابرزها بنود اتفاق ال

در الجريدة بهيئة تحريرها القديمة وطالب مكرم االستاذ إبراهيم عيسي أن يتدخل لصالح الدستور  أ، أولوياته في األساس أن تص

اصلوا عملهم مطالباً عيسي أن يتدخل  خاصة أنه وعد عدداً كبيراً من صحفي الجريدة بأن ينهي األزمة ليصدر الدستور ويو

صحفياً عاطالً اخر في الوقت الذي لم تنته فيه    120د بقبول  لدي تالميذه الن يعملوا بجريدتهم ولفت إلي أنه ليس علي استعدا

أزمات صحفيي البديل والشعب وباقي الصحف التي اغلقت أو توقفت عن الصدور ومن الواجب أن يكون عيسي رفيقاً بإخوانه  

دد مكرم علي أنه مع  ويرفع عنهم الحرج ويطالبهم بالعودة لعملهم بدالً من أقحامهم في متاهة تنتهي بخسارة كل االطراف وش

إبراهيم عيسي في أي خطوة يراها قضائياً ورفع دعوي علي المالك الجدد للدستور وأكد مكرم أن البدوي عليه ان يتحمل 

بيع حصته لرضا ادوارد ليس إال جزءاً من لعبة التفاوض ليعيد األزمة إلي طريق حلها  مسئوليته األدبية واالخالقية وأن يكون  

التراجع في هذا االتفاق سيدخلنا في ل ط واسع المدي خاصة أن هذه البنود وضعها البدوي نفسه وتصعب جداً    السليم مؤكداً أ 

مالك والمهنية لكن الحلول الوسطي االخالقية هي  التراجع عنها وشدد مكرم علي ضرورة أن يفرق الصحفيون بين االدارة وال

ال يجد عاطلين من الصحفيين ال يجد لهم أماكن للعمل وقال مكرم غن  الحل األمثل للعالقة بين الطرفين الن كل ما يهمه ا

ام األزمة ادوارد أصدر اعداد الدستور في غياب الصحفيين ليثبت أنه قادر علي اإلصدار، وتوقع مكرم السيناريو األسوأ أم

ل الصحفيون في مرحلة نضال جديدة  وهو ان يتراجع المالك عن اتفاقهم مما يزيد األمور تعقيداً ويزيدهم ارتباطاً بعيسي ليدخ

تنتهي باالضراب عن الطعام وأضاف مكرم أن ما يحدث يعطي تخوفاً علي مستقبل الصحف الخاصة فرجال األعمال دورهم  

يد المجتمع عندما  في  تدار  قوي وحيوي  الصحافة ال  أن  قواعدها وأصولها ويدركون  يعرفوا  أن  الصحافة عليهم  في  خلون 

المصانع والشركات وبالتالي فإدارة جريدة تختلف عن إدارة شركة لن الصحفيين دائماً في حالة اشتباك  باألوامر ليست مثل  

األعمال التزامه تجاه الصحفيين، وأضاف مكرم   دائم وصراع افكار مستمر وإذا حدث التزام بالخط السياسي فالبد أن ينفذ رجل

راً وأكثر رؤساء تحريرها حرية وتعبير فال يوجد لديه شخص يسيطر  أن الصحافة القومية من اكثر المؤسسات أماناً واستقرا

 علي ما يكتبه وما يتردد عن تلقيه اوامر ال تصدر إال من أشخاص جهلة فحركة رئيس تحرير أي صحيفة قومية أكبر من

ل األعمال  حركة أي رئيس تحرير صحيفة خاصة وحزبية وال يقف علي رؤوسهم مبارك والفقي إلعطائهم أوامر وعلي رجا

إدراك أن الصحف ليست شركات أو دكاكين وأضاف النقيب أنه علي الرغم من هذه األزمة فإن الصحافة تشهد حرية واسعة 
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ها خاطئة وأال يقبلها في اطار حرية التعبير المكفولة له مع ومن حق أي صحفي رفض أي سياسات يري من وجهة نظره ان 

 االلتزام بميثاق الشرف الصحفي.  

ن مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين وعضو المجلس القومي لحقوق االنسان عن اقتراح يبحثه المجلس حالياً لتقديمه إلي  أعل   .93

اصة بحجم انفاق الدعاية االنتخابية لكل مرشح خالل انتخابات  رئيس اللجنة العليا المشرفة علي االنتخابات العداد تقارير خ

الم أن  القادمة وأضاف مكرم  الشعب  مبلغ  مجلش  يتجاوز  الدعاية حتي ال  تحديد حجم  يدرس  ألف جنيه مطالباً    200جلس 

صحفيين بأن المجلس بضرورة أرسال مراقبين للدوائر االنتخابية للتأكد من ذلك وتوقيع عقوبة علي المخالفين كما صرح نقيب ال

  س مبارك للناخبين بالمشاركة في االنتخابات.طالب اللجنة بتوقف جميع الدعاية االنتخابية والتي بدات مبكراً لحين دعوة الرئي

الموسم الثقافي الجديد الصالون    2010/ 10/ 21الموافق  يفتتح مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين في السابعة من مساء ال د    .94

ن حيث تب الصحفي الكبير الراحل إحسان عبد القدوس بحضور أسرة الراحل ونخبة من الفنانين والكتاب والصحفييالثقافي لكا

يتحدث مكرم عن تأثير إحسان في الصحافة فيما يتحدث الفنان محمود ياسين عن تأثيره في الفن والكاتبة نعم الباز عن تأثيره 

  ر إحسان علي اآلدب.علي المرآة واألديب فؤاد قنديل يتحدث عن تأثي

الشهرية  تعقد    .95 الندوة  الصحفيين  احسان    22/11/2010يوم  نقابة  الراحل  تتناول مستقبل صناعة في صالون  القدوس  عبد 

الصحافة في مصر ويتحدث فيها ثالثة من الصحفيين هم الناشر هشام قاسم والزميالن أيمن الصياد رئيس تحرير مجلة وجهة 

ر الندوة الزميلة عبير سعدي مقرر لجنة تطوير المهنة والتدريب بنقابة الصحفيين صرح بذلك محمد نظر وهاني شكر هللا ، تدي

 القدوس مقرر لجنة الحريات.عبد 

نفي مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين في تصريح خاص لنهضة مصر ما يردده البعض حول معاناة الصحف المطبوعة من    .96

قام الدورية التي يتابعها بحكم منصبه عن نسب التوزيع تؤكد عكس ذلك وأوضح أنه  انخفاض في التوزيع مشيراً إلي أن األر

أنها زادت في األونة األخيرة في الصحف الورقية المصرية بنسبة ال   رغم انخفاض نسبة اإلعالنات في الصحف العربية إال

اإللكترونية سينتهي بسقوط أحدهما ولكن وأضاف نقيب الصحفيين أن هناك صراعاً خفياً بين الصحافة الورقية و  %20تقل عن  

أشار إلي أن نقابة الصحفيين تعاني حالياً هناك حالة من التعايش السلمي بينهما علينا است اللها فمن يشاهد ليس كمن يقرأ، و

ول من مشكلة تعريف الصحفي اإللكتروني هل هو صاحب الموقع أم المدون أم من يعمل بالموقع ولذلك جاء قرار تعليق قب

الصحفيين العاملين بالمواقع اإللكترونية في نقابة الصحفيين لهذا نحن بحاجة إلي تعريف للصحفي اإللكتروني، وأضاف مكرم 

 أحد يستطيع وقف ذلك التيار اإللكتروني الجارف خاصة أن كل مواطن قد تحول إلي مصدر وصحفي يستطيع التقاط  أنه ال

ي المواقع اإلخبارية مصدرها مواطنون عاديون وأضاف أن الصحافة اإللكترونية  الصور فمعظم الصور المهمة الموجودة عل

الفردي لذلك قد تفتقد لمعايير المصداقية والتأكد من هوية المصدر وحدوده    تعاني من عدة سلبيات أهمها أنها قائمة علي االجتهاد

مبيوتر علي عكس الصحف الورقية وأشارت د.  وحريته باإلضافة إلي مخاطبتها لشريحة واحدة وهم المستخدمون لجهاز الك

قرن العشرين يعتبر أزهي عصور نعايم سعد الدين مدير اإلعالم بمركز معلومات مجلس الوزراء إلي أن الربع اآلخير من ال

  التطورات العلمية خاصة في مجال اإلعالم والمعلومات واإلنترنت.

ال  .97 إلي  رسالة  أحمد  محمد  مكرم  الصحفيين  نقيب  به  ابعث  تقدم  الذي  البالغ  بشأن  العام  النائب  المجيد محمود  عبد  مستشار 

تحرير الشروق والمحرر بالجريدة   امل وعمرو خفاجي رئيسالمستشار وليد الشافعي بمحكمة االستئناف ضد الدكتورة مؤمنة ك

الزميل عمرو خفاجي رئيس تحرير القبض علي  نبأ  الصحفيين  نقابة  تلقت  فيها:  المياني جاء  الشروق وهشام   هشام  جريدة 

ما في نيابة آلف جنيه لكل منهما بعد تحقيقات معه  20المياني المحرر بالجريدة وإخالء سبيلهما بكفالة مالية ضخمة قدرها  

شمال الجيزة بتهمة اإلساءة إلي هيئة قضائية وأحد أعضائها وأود أن أوكد لسيادتكم ان الزميل عمرو خفاجي والمحرر هشام  

جها أي إساءة إلي هيئة القضاء وإلي القاضي وليد الشافعي إنما نشرا أقواالً وردت علي لسان الدكتورة مؤمنة  المياني لم يو

بمجلس الشعب تعرف ما تقول، وجاءت أقوالها التي نشرت في حوار صحفي تضمن رأيها الخاص  كامل وهي عضو منتخب 

ال إلي السيد رئيس  الدكتورة مؤمنة كامل بعبااتها مسجلة علي اسطوانة مدمجة وقدمت  السيدة  إليها وواجه بها  نيابة واستمع 
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ة االنتخابات في البدرشين وقد أبدي موقفه بشأن عدد  وأقرت بصحة التسجيل ولما كان السيد القاضي وليد الشافعي عضواً بلجن

نشرتها الجريدة وفي حوار   من الوقائع المتعلقة بما شاهده في احدي اللجان الفرعية وما تعرض له فيها وفي مذكرة بخط يده 

ن رأيها فيما يخصها  صحفي أجري معه ونشر بالجريدة أيضاً فما كان يمكن للجريدة إال أن تسأل السيدة الدكتورة مؤمنة كامل ع 

مما ورد علي لسان السيد القاضي وما كان لها ان تسكت عن النشر او تمتنع عن نقل تصريحاتها المسجلة خاصة أن الجريدة 

رفاً بأي حال في هذا الموضوع ويهمني يا سيادة النائب العام أن ابلغ سيادتكم بأن مجلس نقابة الصحفيين قرر باالجماع  لم تكن ط

الزميل عمرو خفاجي والمحرر هشام المياني الحساسه بان القضية تعلق بحرية تدفق المعلومات وحق القارئ في  تضامنه مع 

هدناه عنكم من توخ القامة العدل ودفاع عن حرية الصحافة التي رعاها الدستور المعرفة وإننا نامل في حسن تفهمكم بما ع

ويحيي قالش وجمال فهمي إضافة إلي محامي نقابة الصحفيين سيد  والقانون.وكان أعضاء مجلس نقابة الصحفيين ياسر رزق

اجي وهشام المياني مساء أمس األول  أبو زيد قد حضروا التحقيقات التي أجرتها نيابة الجيزة الكلية مع الزميلين عمرو خف

ستشار الدكتور عبد المجيد  السبت واستمرت من الرابعة عصراً حتي الواحدة من صباح أمس االحد ، وقد أمر النائب العام الم

المحرر بالجريدة والدكتورة مؤمنة كامل عضو  المياني  محمود بإحالة عمرو خفاجي رئيس تحرير جريدة الشروق وهشام 

   ديسمبر الحالي لبدء محاكمتهم. 1٨وتم تحديد جلسة  15عب للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات الجيزة الدائرة مجلس الش

إلي المستشار عبد المجيد محمود النائب العام أعلن فيه تضامن النقابة مع   أرسل مكرم محمد  .98 أحمد نقيب الصحفيين خطاباً 

الميا الشروق وهشام  تحرير  الجريدة عمرو خفاجي رئيس  بعد نشر  فيها  التحقيق  الجاري  القضية  في  بالجريدة  المحرر  ني 

لذي كشف التزوير لصالحها بمحافظة أكتوبر وأضاف النقيب  لتصريحات الدكتورة مؤمنة كامل ضد المستشار وليد الشافعي ا 

ن الجريدة لم توجه أي اساءة لهيئة  في البيان: أن القضية تتعلق بحرية تدفق المعلومات وحق القارئ في المعرفة بعد تأكيداته أ

علي اسطوانات   القضاء أو أي قاض وإنما نشرت أقواالً وتصريحات وردت علي لسان مؤمنة كامل في حوار صحفي مسجل

   مدمجة قدمت بالفعل للنيابة أثناء التحقيقات.

للوكالة الدولية للطاقة الذرية بمقر رفض مكرم محمد احمد نقيب الصحفيين استقبال الدكتور محمد البرادعي المدير السابق    .99

 ً ومجلساً، وأكد مكرم أنه ارسل    النقابة اليوم للتضامن مع صحفيي جريدة الدستور دون تقديم أي طلب رسمي منه للنقابة نقيبا

ة عبر مجلس  خطاباً للدكتور البرادعي مفاده أنه إذا رغب في الحضور لمقر النقابة فعليه أن يفعلها عبر األبواب الشرعية للنقاب

ف  النقابة الشرعية احنا مش ناقصين شق في وحدة الصحفيين وأضا  بالنقابة حيث قال: لو عايز ييجي البرادعي يبقي عبر أبوا

مكرم: البرادعي لم يستأذنني في الحضور فكيف أستقبله قائالً في مبأدي وأصول الزم تتبع مضيفا حول سؤاله عما إذا كانت 

 م طلباً رسمياً ده شئ تاني.. لما يقدم نبقي نشوف. النقابة ستستقبله إذا قد

مجلس الوزراء طالبه فيه بمنح النقابة  أرسل مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين خطاباً إلي الدكتور أحمد نظيف رئيس   .100

جز بموازنة  ماليين جنيه لسداد عجز الموازنة وقال النقيب في خطابه نصاً " أكتب إليكم راجياً مساعدتي في ت طية ع  10مبلغ  

النقابة يتجاوز مبلغ خمسة ماليين جنيه وهذا العجز يتكرر مرة كل عامين بسبب قصور اإليرادات عن ت طية مصروفات  

معاشات والعالج التي تزداد بزيادة أعداد األعضاء المستفدين من الخدمات الصحية والمعاشات وأوضح النقيب في خطابه ال

ألف عضو في ظل ظروف مؤسساتهم الصعبة  13صحفي وأسرهم بإجمالي إلي  4500ة أن خدمات العالج يستفيد منها قراب

  التي ال توفر لهم رعاية صحية مالئمة.

ا .101 لجنة  الزمالء  تعقد  مع  تضامنها  اليوم إلعالن  بعد ظهر  الثالثة  في  يبدأ  حاشداً  مؤتمراً  الصحفيين  بنقابة  لحريات 

قرر اللجنة بأن من  رضوا للتزوير في دوائرهم وصرح محمد عبد القدوس موتع  الصحفيين الذين رشحوا أنفسهم في االنتخابات

وعضو المكتب السياسي شردي المتحدث اإلعالمي لحزب الوفد  أهم من سيشاركون في هذا اللقاء من الصحفيين محمد مصطفي  

   وغيرهم.وحمدين صباحي ومصطفي بكري 

  ضمن فاعليات صالون إحسان عبد القدوس الثقافي   يثة" نظمت نقابة الصحفيين ندوة بعنوان "تقنيات الصحافة الحد .102

ومن خاللها اكد عدد من الخبراء ان مستقبل الصحافة المصرية مرهون ب رف األخبار المدمجة والوسائط المتعددة وخدمات 
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اعتمادهم  ولفتوا إلي ان صحافة الويب هي مستقبل الصحافة نظراً البتعاد معظم القراء عن شراء الصحف و  الويب المتعددة

لصحف بشكل كبير حيث اشاد عدد من الحضور خالل الندوة التي أدارتها عبير علي خدمات الويب والمبايل التي تقدمها ا

السعدي مقررة لجنة التطوير والتدريب بالنقابة بتجربة المصري اليوم كنسخة ورقية مطبوعة وبالخدمات المختلفة التي تقدمها 

ان تشريعات الصحافة المصرية تحتاج   وقال ايمن الصياد رئيس تحرير مجلة وجهات نظر  بها  عبر الموقع االلكتروني الخاص

الفتا إلي ان هناك ازمات قوية تعصف بالصحف المستقلة في    1٩٩4خاصة تلك التشريعات التي صدرت في عام  الي ت يير  

واكد الصياد ان مستقبل الصحافة في مصر  حالة عدم التفات مالكها الي التطورات الحديثة التي تسيطر علي السوق حاليا  

بالص اليها  مرتبط  الورقية وذلك لسهولة وصوله  القارئ وتجذبه اكثر من الصحافة  التي اصبحت تستهوي  حافة االلكترونية 

 .  smsالتي تقدمها النسخ االلكترونية من الصحف خاصة تلك التي تتعلق بخدمات المالتيميديا والى  وللخدمات المختلفة

اون مع الصندوق المصري للتعاون الفني مع افريقيا بوزارة المجلس األعلي للصحافة اليوم دورة تدريبية بالتع ينظم .103

من الشهر الجاري بالمركز اإلقليمي لتدريب الصحفيين بالمجلس  16الخارجية لعدد عشرين صحفياً من جنوب السودان حتي  

األفري المصرية  العالقات  عن  الدورة محاضرات  والوتتضمن  الصحفي  واإلخراج  الحديث  اإلعالم  واتجاهات  تشريعات قية 

لالنتخابات والصحافة االلكترونية واخالقيات العمل الصحفي، ويتم تدريب الصحفيين لمدة أربعة   اإلعالمية والت طية اإلعالمية

ومدينة اإلنتاج اإلعالمي وزيارة   أيام بالمؤسسات الصحفية ويتضمن البرنامج زيارة للهيئة العامة لالستعالمات والقرية الذكية

 ة ومكتبتها والمناطق االثرية بالقاهرة ومشروعات الري بالقناطر الخيرية. مدينة االسكندري

تنظم اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين برئاسة عالء ثابت أربع دورات ثقافية عن كتابة السيناريو والنقد الفني واإلعداد   .104

الهدف منها فتح مجاالت جديدة أمام  حيث اكد هيثم الهواري المشرف علي هذه الدورات ان  التليفزيوني والصحفي الشامل  

الزمالء الصحفيين الراغبين في احتراف مجال كتابة السيناريو وكذلك البرامج التليفزيونية التي اصبحت تعتمد بشكل كبير  

صر  للزمالء الصحفيين علي يد اساتذة النقد الفني في معلي الصحفيين وأيضاً دورة النقد الفني التي تهدف الي توفير الدراسة 

  . وحتي يستطيع محررو الفن في الصحف ممارسة الكتابة النقدية بشكل سليم خاصة في مجاالت السينما والمسرح والتليفزيون

ت طيتهم   .105 في  الصحفيين  المصورين  مهمة  تسهيل  الدولة  اجهزة  جميع  الصحفيين  بنقابة  المصورين  شعبة  ناشدت 

وتعهدت الشعبة في بيان أصدرته باتباع المعايير المهنية واألخالقية من حياد ونزاهة  صحفية داخل اللجان االنتخابية وخارجها  ال

وموضوعية ف يت طية االنتخابات مطالبة بالتزام األجهزة الرسمية بما يقره الدستور المصري من حق الصحفي في الحصول  

لما طبقاً  والمعلومات  البيانات  باألجهزة  علي  الشعبة  واهابت  القانون  وأدوات   يحدده  حياة  بحماية  الكامل  االلتزام  األمنية 

  المصورين حتي وأن تصادف وجودهم في اماكن يشوبها العنف.

المجلس في اجتماعها يوم   .106 السيد صفوت الشريف رئيس  المجلس األعلي للصحافة برئاسة    12وافقت هيئة مكتب 

الصحفية للحمالت االنتخابية لمجلس الشعب والتي    تقارير الممارسة الصحفية بشأن الت طية  علي توصيات لجنة  2010نوفمبر  

إلي تعميق   الممارسة الصحفية بما يؤدي  الدور الذي تلعبه الصحافة وبترشيد  اللجنة بأهمية  ايماناً من  نص تقريرها علي : 

توفير االجواء   صداقية الحمالت االنتخابية ضرورة لضمانالممارسة الديمقراطية وخاصة في االنتخابات النيابية وإن سالمة وم

المناسبة التي تساعد المواطنين علي ممارسة حقهم االنتخابي في اختيار من يمثلهم في مجلس الشعب ومن هذا المنطلق ترصد  

 :  اللجنة المالحظات التالية

المستقلين خابات سواء كانوا من األحزاب أو  هناك خلط بين اإلعالم واإلعالن في الت طية الصحفية للمرشحين في االنت ➢

 وهو األمر الذي يؤثر علي حرية المواطنين في االختيار.

قيام بعض الصحف بالطعن في بعض المرشحين لمصلحة مرشحين آخرين وهو المر الذي يتعارض مع المبادئ   ➢

 والمعايير المهنية واالخالقية للت طية الصحفية لالنتخابات.

ة عن االنتخابات وعدم توخي االنصاف والتوازن والوقوع في  في بعض المواد والتقارير الصحفي  عدم مراعاة الدقة ➢

 خطأ التخريف والتشويه وذكر أنصاف الحقائق في هذه الت طية الصحفية لالنتخابات. 
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الصحف   ➢ بعض  توسع  وبخاصة  باالنتخابات  المتعلقة  الوقائع  بعض  في  التوازن  مراعاة  بعدم  الصحف  بعض  قيام 

   احزاب معينة وتجاهل مرشحي األحزاب األخري. ومية والخاصة في نشر اسماء مرشحيالق

اعترض نقيب الصحفيين مكرم محمد أحمد علي استضافة نقابة الصحفيين لثالث مناظرات تجريها قناة الجزيرة بين  .107

قد قامت باستئجار القاعة الكبري بالنقابة الذين طالبوا بمقاطعة االنتخابات والذين قرروا المشاركة فيها وكانت الفضائية الشهيرة  

ىلف جنيه إال أن نقيب الصحفيين اعترض علي تلك االستضافة    1٨ا ال رض بالفعل مبلغ  التي تقع في الدور الرابع ودفعت لهذ

 الثمن بحجة أن الجزيرة متخصصة في الهجوم علي مصر والرئيس مبارك وهو كالم غريب بالفعل.المدفوعة 

ع العدو الصهيوني داء النقابي بنقابة الصحفيين ما حدث في مهرجان ابو ظبي السينمائي من تطبيع مأدانت لجنة األ .108

الجمعية العمومية والتحقيق مع الصحفيين الذين حضروا المهرجان والذين    وطالبت مجلس نقابة الصحفيين بتفعيل قرارات

ال اتحاد  المشرف من  بالموقف  اللجنة  وأشادت  التطبيع  والموسيقية حيث حظر  دافعوا عن  والسينمائية  التمثيلية  الفنية  نقابات 

بعدم التعامل او التطبيع   ٩٨1ومهرجان ابو ظبي السينمائي في ضوء قرارات النقابات الثالث منذ عام  التعامل بين اعضائه  

التحاد ان هذا القرار تم  مع اسرائيل مؤكداً ان ذلك ثوابت لن تت ير ما دامت اسرائيل تنتهك حقوق الفلسطينين واوضح بيان ل

منتجة االسرائيلية ليسلي وودوين ومنحها جائزة الجمهور عن فيلم ال رب  اتخاذه نظراً لقيام مهرجان ابو ظبي بتوجيه الدعوة لل

الف دوالر واكد البيان ان هذا الحظر ال يرفع اال بعد قرار رسمي من مهرجان ابو ظبي باستبعاد كل   30غربا والبالغ قيمته  

لثالث بااللتزام بهذا القرار حتي ال يتعرض ان ودعا االتحاد اعضاء النقابات اهو اسرائيلي او له عالقة باسرائيل عن المهرجما  

 غير الملتزم بالفصل من العضوية. 

ديسمبر ندوة بمناسبة   ٩تنظم لجنة الحريات بنقابة الصحفيين برئاسة محمد عبد القدوس في السابعة من مساء يوم   .109

 دور بارز في هذا المجال. عالمي لمكافحة الفساد وسيتم تكريم عدد من رموز المجتمع المدني الذين كان لهم اليوم ال

 تكريم 

بإحالة إبراهيم سليمان إلي نيابة األموال العامة العليا بطريقة خاصة   2010/ 4/1احتفلت الفجر يوم االثنين الماضي الموافق  .1

سات الوزير السابق وكشفوا تجاوزاته في مقدمتهم زميلنا محمد عبد اللطيف  حيث وجهت دعوتها إلي الذين تصدوا لممار

اد حملة التصدي لتجاوزات الوزير السابق علي صفحات صوت األمة وقت أن كان عادل حمودة رئيس تحريرها الذي ق

اللطيف انتصارات صحفية ودعته الفجر لالحتفاء به وبحملته التي ساقت الوزير السابق إلي مقعد االتهام، وحققت حملة عبد  

وتحولت حملة صوت األمة إلي مرجع صحفي ينهل منه من يريد  وقانونية لم يسلم خاللها من الجرجرة في قاعات المحاكم  

 من الصحفيين والصحف التي اشتركت معنا في الحرب علي تجاوزات سليمان. 

آالف جنيه    10إلي حلمي سالم رئيس الحزب بواقع  قرر حزب األحرار بالتوافق بين قياداته علي صرف مكافأة تفرغ شهرية   .2

مناء وكان سالم قد طالب بصرف متأخرات مالية له وقت وجوده كأحد األمناء المساعدين جنيه شهرياً تصرف لأل  500بجانب  

 جنيهاً شهرياً.  250إذ كان يصرف لهم 

باً بجوائز في مسابقة أفضل صورة من مصوري الشروق أي جميع أعضاء قسم التصوير تقري   5فاز    2/2/2010بتاريخ   .3

الصحفيين للعام الثالث علي التوالي في القاعة الرئيسية بساقية الصاوي،    صحفية في المسابقة التي نظمتها شعبة المصورين

وفاز مجدي إبراهيم بجائزة لجنة التحكيم عن القصة المصورة لصورة احتجاجات أمام سفارة الجزائر وحصل محمد حسن  

علي جائزة لجنة التحكيم ة الثالثة لنفس الفرع عن صورة ورشة لصباغة فوط السيارات، ومحمد الميموني حصل  علي الجائز

في فرع الفنون والسينما عن صورة استعراض تيك ذا فلور األمريكي بدار األوبرا المصرية بينما فاز الزميل أحمد عبد 

رة صالة عيد القيامة وأخيراً فازت الزميلة إيمان هالل بجائزة  اللطيف بجائزة لجنة التحكيم في فرع الصورة الحرة عن صو

في التحكيم  علي    لجنة  األرز، كما حصلت وكالة رويترز  البيئية عن صورة حرق قش  الصورة  جوائز وجريدة   4فرع 

األهرام  جائزة والوكالة األوروبية علي جائزة واحدة وجريدة األسبوع علي جائزة واحدة وجريدة    13المصري اليوم علي  
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الدستور علي جا  5علي   ليوسف علي جائزة واحدة وجريدة  األخبار علي  جوائز ومجلة روزا  جريدة  وأخيراً  واحدة  ئزة 

 جائزتين.

تقديراً  .4 الصحفية  المؤسسات  الصحفيات من مختلف  المثاليات من  األمهات  بتكريم  الصحفيين  نقابة  احتفلت  رائعة  ليلة  في 

اال المهني واألسري خالل  الموافق  لدورهن  الماضي  أقيم مساء يوم األحد  الذي  قائمة    2010/ 21/3حتفال  حيث ضمت 

ألهرام ومريم روبين لمؤسسة دار المعارف ومني المالخ لمؤسسة دار األمهات المثاليات والمكرمات سناء البيسي لمؤسسة ا

وي لمؤسسة دار التحرير ومها عدلي  الهالل وإقبال السباعي لروزا ليوسف وفريدة النقاش لجريدة األهالي وخيرية البشال

دة األحرار وحنان فهمي حشاد مدير التحرير لوكالة أنباء الشرق األوسط والفت الخشاب ألخبار اليوم وثناء الكراس لجري

نائب رئيس تحرير جريدة الوفد للشئون االقتصادية واالجتماعية والمشرفة علي الشئون الدولية والعربية وحفيدة زينب هانم  

والتعليم ونجوى  الر التربية  بوزارة  المثالية  األم  الكرداوي  هانم  وابنة سيناء  الجمهورية  مثالية علي مستوي  أم  أول  فاعي 

يدة األسبوع إلي جانب الدكتورة فوزية عبد هللا محمود األم المثالية لإلداريين بنقابة الصحفيين، ال ريب أن  طنطاوي لجر

بيرة أمينة محمد شفيق يوسف التي تم اختيارها أول أم للصحفيين علي مستوي الجمهورية االحتفال لم يشمل تكريم األستاذة الك

بين الصحف أثار دهشة واست رابا واسعاً  المكرمات شهادات وجوائز تقديرية وأوضح هاني عمارة  مما  يين حيث تم تسليم 

يأتي   مثاليات  كأمهات  الصحفيات  تكريم  أن  الصحفيين  بنقابة  الخدمات  لجنة  الصحفيات  رئيس  بعطاء  النقابة  من  اعترافاً 

رقة ذوي االحتياجات الخاصة  المصريات الوافر لألسرة والمهنة تضمن االحتفال عروضاً فنية جميلة لفرقة ألوان وأوتار وف

ائعة بنادي القاهرة والجدير بالذكر أن الجندي المجهول وراء هذا االحتفال األول من نوعه في نقابة الصحفيين هو الزميلة الر 

 خيرية البشالوي العضو المنتخب في مجلس إدارة وكالة أنباء الشرق األوسط.

وع الماضي عدداً من الصحفيات من مختلف المؤسسات الصحفية كرمت نقابة الصحفيين في األسب  26/3/2010بتاريخ   .5

والمش والت اليدوية  للمنتجات  معرضاً  شملت  والتي  األم  عيد  بمناسبة  النقابة  احتفاالت  إنتاج   ضمن  من  المتنوعة  الفنية 

جنة المنسقة في  الصحفيات كذلك، وقد شمل التكريم الزميلة نجوى طنطاوي من جريدة األسبوع كأص ر أم مثالية وقالت الل

بيانها إن الزميلة نجوى ساعدت كثيراً في تدريب شباب الزمالء من الجريدة إضافة إلي حصولها علي العديد من الجوائز  

م كذلك الزميلة سيناء البيسي الكاتبة الصحفية ومؤسسة مجلة نصف الدنيا النسائية والزميلة مرير روبين من وقد شمل التكري

رت إلي الجزائر أثناء الثورة الجزائرية وعملت بقسم السياسة الخارجية بمجلة أكتوبر والزميلة فريدة دار الهالل والتي ساف

وجريدة األهالي المعارضة وأحد األصوات اليسارية المعتدلة والناقدة السينمائية النقاش رئيسة تحرير جريدة أدب ونقد الثقافية  

أنباء الشرق األوسط والزميلة إقبال السباعي التي ساهمت في إبراز وسطية خيرية البشالوي والزميلة مها الحشاد من وكالة  

تحرير جريدة أخبار اليوم والتي اختارها جالل  الدين في الصفحات الدينية بجريدة روزا ليوسف والزميلة ألفت الخشاب مدير  

حصلت والدتها زينب هانم الرافعي الدين الحمامصي للعمل في جريدة الجيل والزميلة حنان فهمي من جريدة الوفد والتي  

أحمد ود. فوزية عبد هللا مسئولة مشروع العالج بنقابة الصحفيين، ووعد مكرم محمد    1٩1٨علي أول لقب لألم المثالية عام  

يين  نقيب الصحفيين بأن تزيد القيمة الخاصة بالهدايا المقدمة في العام القادم دعماً لألمهات المثاليات من أعضاء نقابة الصحف

وقد حمل تكريم هذا العام تقليداً جديداً بتكريم الموظفات بنقابة الصحفيين اعترافاً بالدور الهام التي يبذلنه حيث حضر الحفل  

   جلس النقابة والجمعية العمومية إضافة إلي عائالت المكرمات.عدد من أعضاء م

الموافق   .6 الليثي غداً  الصحفي عمرو  الكاتب  الصحفيين  نقابة  السابعة مساء بمناسبة   2010/ 21/4تكرم  الساعة  النقابة  في 

البشرية في مجال اإلعالم عن عام   للتنمية  اليونسكو  الل  200٩حصوله علي جائزة  النقابة  يثي درع التكريم وسوف تمنح 

 ويحضر الحفل مجموعة من اإلعالميين والصحفيين وأساتذة الجامعات والمتخصصين وفريق عمل البرنامج.

أقامت نقابة الصحفيين حفل تكريم لإلعالمي عمرو الليثي بمناسبة حصوله علي جائزة اليونسكو في   2010/ 27/4بتاريخ   .7

يثي نيابة للنقابة ومحمد عبد القدوس رئيس لجنة الحريات درع التكريم للالتنمية البشرية وسلم صالح عبد المقصود وكيل ا

خليفة نقيب المحامين عمرو الليثي درع نقابة المحامين تقديراً عن النقيب مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين كما سلم حمدي  
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عمير األسبق والدكتور أحمد  له، وحضر الحفل محمود أباظة رئيس حزب الوفد وحسب هللا الكفراوي وزير اإلسكان والت

اة دريم والمستشار عمر هاشم رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشعب والفنان عادل أمام وإسامة عز الدين رئيس مجلس إدارة قن

نقيب   فوده  ومسعد  الممثلين  نقيب  زكي  أشرف  والدكتور  الفنية  النقابات  اتحاد  رئيس  الليثي  وممدوح  منصور  مرتضي 

سعد زغلول رئيس المعهد القومي لألورام والدكتورة ليلي عبد المجيد عميد كلية اإلعالم جامعة القاهرة السينمائيين وأشرف 

رئيس تحرير الفجر وعبد هللا السناوي رئيس تحرير العربي والنائب مصطفي بكري رئيس  ومن الصحفيين عادل حمودة  

رقية أنور السادات وجمال عبد الحكيم عامر وياسمين  تحرير األسبوع واإلعالمي وائل اإلبراشي رئيس تحرير صوت األمة و

ناء علي ما يقدمه عمرو الليثي من إعالم هادف  الخيام والنواب عالء عبد المنعم وجمال زهران، وتحدث الفنان عادل أمام بالث

ثي من إعالم هادف  داعياً اإلعالميين إلي السير في هذا الطريق وأكد الدكتور أحمد عمر هاشم في كلمته أن ما يقدمه اللي

تشار تنهض به مصر وقال حمدي خليفة نقيب المحامين إن تكريم الليثي هو تكريم لجميع اإلعالميين الشرفاء وتحدث المس

مرتضي منصور قائالً إن هذا اإلعالم الذي يقدمه عمرو الليثي هو إعالم هادف مستنير يعود بالنفع علي جميع الفقراء في  

سعد زغلول رئيس المعهد القومي لألورام في كلمته أن الحملة التي قام بها عمرو الليثي من  مصر وأكد الدكتور أشرف  

مليون جنيه خالل عام وهو رقم   150معهد أدت لحصول المعهد علي ما يقرب من خالل برنامجه واحد من الناس لصالح ال

له عمرو مهنئاً إياه بالجائزة واستمر الحفل لمدة  كبير مقارنة باألعوام السابقة وفي نهاية الحفل تحدث ممدوح الليثي عن نج

 ن والشخصيات العامة.ثالث ساعات وحضره مجموعة كبيرة من أعضاء مجلس النقابة والصحفيين واإلعالميي

أقامت شعبة المحررين البرلمانيين حفل تكريم لعدد من الرموز البرلمانية والسياسية من أصحاب األداء   3/7/2010بتاريخ  .8

السابق  البرلما التشريعي  المتميز في الفصل  إلي جانب كبار الصحفيين مساء أمس األول بقاعة منقرع   2010/ 2005ني 

مؤتمرات وقال محمود نفادي رئيس شعبة المحررين البرلمانيين ونائب رئيس تحرير الجمهورية أن  بمركز القاهرة الدولي لل

ر إلي غياب الدكتور فتحي سرور لتواجده في مهمة برلمانية خارج اختيار المكرمين جاء بعد اقتناع بأدائهم المتميز وأشا

أ حيث  طارئة  لظروف  الشوري  مجلس  رئيس  الشريف  صفوت  غاب  بينما  النقل  مصر  لجنة  رئيس  الطحان  حمدي  لقي 

بار أن والمواصالت بمجلس الشعب كلمة البرلمانيين المميزين وقال فيها إن الصحافة الحقيقية هي التي تساند اإلصالح باعت

المجتمع المصري فقد الرقابة علي الحكومة والجهات التنفيذية فلم يعد أمامه سوي الصحافة وعلي صعيد التكريم حصد الوفد  

حيفة وحزباً عدداً من الجوائز وحصل الكاتب الصحفي سعيد عبد الخالق رئيس تحرير الوفد علي درع التميز اإلعالمي  ص

ا حصل النائب الوفدي طاهر حزين عضو مجلس الشعب علي درع التميز البرلماني كأفضل رئيس تحرير لصحيفة حزبية كم

ادة تقدير ألدائه الصحفي المتميز كأفضل محرر برلماني، وحصل فيما حصل الزميل محمود غالب علي ميدالية الشعبة وشه

مجلس الشعب كأفضل رئيس  علي درع التميز البرلماني كل من النائب كمال الشاذلي والدكتور أحمد فتحي سرور رئيس  

ريف  لمجلس الشعب والنائب حمدي الطحان رئيس لجنة النقل والمواصالت والدكتور حمدي السيد رئيس لجنة الصحة وش

عمر رئيس لجنة التعليم واللواء سعد الجمال رئيس لجنة الشئون العربية والنائب كمال أحمد ممثل المستقلين والنائب مصطفي 

القتصادية واللواء فاروق طه رئيس لجنة األمن القومي والنائب ممدوح حسني خليل وكيل لجنة الصناعة  السالب وكيل اللجنة ا

ل لجنة افدارة المحلية والنائب المستقل طلعت السادات والنائب محمد فكري زلط كأفضل نائب والنائب شوقي عبد العليم وكي

شار محمد عامر أمين سر رئيس لجنة حقوق اإلنسان والدكتور للشرقية وإبراهيم الجوجري وكيل اللجنة التشريعية والمست

ائب عن سوهاج والنائب بالل أحمد بالل أفضل  محمد خليل العماري أفضل نائب عن األقصر والنائب بهجت إبراهيم أفضل ن

فضل نائب  نائب عن مطروح وحمدي شلبي أفضل نائب عن دمياط والنائب المستقل إبراهيم الجعفري والنائب عالء حسنين أ

عن المنيا والنائب سيد شمس الدين أفضل نائب عن كفر الشيخ والنائب سيد رستم حصل علي درع القوة البرلمانية والنائب  

الد زردق حصل علي جائزة النائب المثالي بمجلس الشعب والنائب الرفاعي حمادي حصل علي درع القدوة البرلمانية خ

رلماني والنائب محمد أبو العينين كأفضل رئيس للجنة الصناعة ومن القيادات السياسية والنائب إسماعيل هالل درع التميز الب

يحيي عبد المجيد محافظ الشرقية واللواء سمير فرج محافظ األقصر واللواء  الحاصلة علي درع التميز السياسي المستشار  

عالمي وعبد هللا علي حسن رئيس مجلس أحمد حسين محافظ مطروح ومن القيادات الصحفية الحاصلة علي درع التميز اإل

ية ماهر وكيل وزارة إدارة وكالة أنباء الشرق األوسط وعبد اللطيف المناوي ومحمد يوسف العزيز وسامي متولي وسام
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السياحة وهدي عامر وكيل وزارة مجلس الشعب وسمير عبد العاطي وكيل وزارة مجلس الشوري واللواء عبد الرؤوف  

المستشار اإلعال المسئول  صالح  أحمد رشدي  الوطني واللواء  التميز  الشعب وحصل علي جائزة درع  لرئيس مجلس  مي 

صل علي درع التميز اإلعالمي عبد المجيد محمد وهالة أبو علم ومسعد أبو األمني بمجلسي الشعب والشوري، فيما ذلك ح

راهيم وقامت شعبة المحررين البرلمانيين بتكريم ليلة وحصل علي جائزة درع التميز الفني الفنان وائل جسار والفنانة غادة إب

القمحاوي وأبو العباس محمد وأحمد  عدد من أعضاء الشعبة بسبب أدائهم الصحفي المتميز من بينهم نجوي طنطاوي ومحمد  

 أبو الخير ومحمد أبو شوشة ومحمود الشاذلي المحرر البرلماني بجريدة الجمهورية. 

المواطنة والوحدة " بالمركز الكاثوليكي العالمي للسينما قام االتحاد العام    –ملحمة الوطنية في لقاء " ال 30/7/2010بتاريخ  .9

لجمعيات الشبان المسلمين وجمعية الشبان المسيحيين واالتحاد العام للمحامين األفروأسيوي بالتعاون مع جمعية نور الشمس  

ئون السياسية في إطار االهتمام اإلعالمي ليوسف بقسم الش  للتنمية وحقوق اإلنسان بتكريم الزميل مايكل عادل محرر روزا 

   والصحفي بقضايا المواطنة والوحدة الوطنية.

حصدت جريدة اليوم السابع غالبية جوائز مشروع المواطن الصحفي الذي نظمه المركز الدولي للصحفيين ومقره الرئيسي    .10

اليوم السابع حصلت المشروعات التي  من صحفيي    3ريم  أشهر بداية من يناير الماضي وتم تك  ٩في واشنطن علي مدار  

أشرفوا عليها علي أربع مراكز ضمن المراكز العشرة األولي للمسابقة وفاز مشروعان أشرف عليهما الزميل محمد الجالي  

السيراميك من األمراض ب للمواطن أحمد الشناف بعنوان " من يحمي عمال مصانع  عد بالمركزين األول والثامن، األول 

د الكيميائية" والثاني للمواطن محمد عبد الحافظ الريفي بعنوان " موسي والخضر قريتان منسيتان بال خدمات  تعرضهم للموا

بالفيوم" وفاز كل من الزميلين السيد خضري ودينا عبد العليم بالمركزين العاشر والعاشر مكرر عن موضوعي " شجرة  

تة"و" متحف الفن اإلسالمي رحلة في ذاكرة التاريخ " للمواطنين عبد لعة والثانية ميالدر ملكة اغتيلت مرتين األولي حية بالق

إيهاب  الزميل  الثاني  بالمركز  فاز  السابع  اليوم  الترتيب،وبعيداً عن صحفيي  أبو ضيف علي  الظاهر ومحمد  الرحمن عبد 

لمواطنان عمرو القاضي  ستيشن قام به ا   الشريف إلشرافه علي موضوع أطفال العشوائيات يتمردون علي الفقر بخيال البالي

به شيرين سعفان  وقامت  العملة  الرسائل عبر  أسرار  بالفيديو نرصد  الثالث موضوع  المركز  في  ال ني وجاء  عبد  ودينا 

وأشرفت عليه الزميلة أميرة هشام وفي المركز الرابع موضوع أهلها يتعاملون باليورو عند الشراء والبيع وحكايات الموت 

في الشرقية واشترك في تنفيذه المواطنان حسن خضري ودعاء شحاتة وأشرف عليهما إيهاب الشريف ء بقري إيطاليا  والثرا

وفازت جريدة الدستور بالمركز الخامس عن موضوع صخرة ديان مسمار جحا في عودة إسرائيل إلي سيناء للمواطن محمد 

  حسن صبري إشراف الزميل وائل ممدوح.

اتمام    يوم لثمانية من الصحفيات و الصحفيين العمانيين وزع رئيس التحرير شهاداتيبية بالمصري الدورة تدرفي نهاية    .11

الدورة بنجاح علي المشاركين وأعرب عن امله في التعاون مع الصحافة العمانية في المستقبل وشكر وزارة اإلعالم العمانية 

جانبهم رد الزمالء العمانيون بالتاكيد علي استفادتهم   الدورة فيها ومنعلي الثقة التي اولتها للمصري اليوم باختيارها ليتم عقد  

التي   المهنية والتحريرية  المتنوعة والقيم  الذي اتيح لهم وابدوا اعجابهم بتجربة الجريدة وطموحاتها  الميداني  التدريب  من 

رة ثالثة اسابيع واشرف  وم واستمرت الدو، العمانيونيمثلون الصحف اليومية عمان والوطن والشبيبة ومجلة اسرتي اليتتبناها

  عليها الزميل مصباح قطب.

احتفي المنظمة الدولية للصحفيين التنمويين ومقرها باريس بالصحفي المصري عمرو الليثي وذلك لمجهوداته في مجال    .12

االلكتروني واشادت األولي بموقعها  له علي صدر صفحتها  االنمائية وابرزت حديثاً مطوالً  بالصحفي   الصحافة  المنظمة 

ن خالل البرنامج االنمائي االعالمي التابع لهيئة اليونسكو لكل من له  المصري وحصوله علي الجائزة الدولية التي تمنح م

انجاز وابتكار في الصحافة االنمائية مستهدفة تحسين االتصال بالذات في المناطق المهمشة بالبلدان النامية وحاورت المنظمة 

ه في العمل وبداياته كذلك التركيز  متناولة سيرة ذاتية موجزة له اضافة علي التعرف الحثيث علي مناهج الصحفي المصري
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علي مخرجات برنامجه االعالمي الفائز واختتم الليثي حواره مركزاً علي ثالث كلمات االيمان واالخالص والصبر مفتاحاً 

 الشرفية له. تمنح المنظمة عضويتها لالنجاز في مجاله هذا ومنتظر ان 

مؤسسة المصري اليوم لتكريم موزعي وبائعي الصحف في محافظة  احتفالية كبري في احد فنادق مدينة الزقازيق نظمتها    .13

ووزع مجدي الحفناوي مدير ادارة التوزيع في المؤسسة جوائز رمزية وعينية    % ٩0الشرقية بعد ان تعدت مبيعاتهم نسبة  

بائعي الصحف في  ل  ادة معدالت التوزيع الي هذه النسبة واكد الحفناوي الدور الكبيرعلي الموزعين تقديراً لدورهم في زي

وصول الجريدة الي القارئ واشاد الموزعون بالمصري اليوم وبت طيتها الصحفية المتميزة التي جعلتها تتخطي مثيالتها من 

ي اليوم بأنها لؤلؤة الصحافة المصرية  الصحف اليومية في التوزيع، ووصف طلعت سالمة متعهد في ميدان المحطة المصر 

اول عدد للجريدة في الشرقية وأول من أعلن عنها ووقتها توقع أن تصل الي هذا النجاح وأكد  مشيراً الي انه اول من وزع  

طلعت ان جميع فئات المجتمع تقبل علي شرائها خاصة الشباب واشار السيد محمد البدوي بائع في موقف الزراعة الي ان  

ان المص اليوم تحقق أعلي نسبة مبيعات بين الصحف التي يبيعها مضيفاً  حصته منها تنفد بالكامل قبل الظهر مطالباً    ري 

بزيادة الكمية وقال قطب ابو اليزيد إن حبه الشديد للجريدة التي حازت اعجاب القارئ بسرعة فائقة جعله يلبس تي شيرت 

هراً  ثناء لقائهم بمدير التوزيع وهي ان حصتهم تنفذ قبل الثانية عشرة ظباستمرار وعرض الباعة مشاكلهم ا  المصري اليوم

   وعندما يطلبون زيادة ال يجدون ووعدهم الحفناوي بحل هذه المشكلة باالتصال بموزعي االهرام.

 


