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 النائب العام يفتح تحقيقا قضائيا في جريمة قتل مروة الشربيني

 النيابة األلمانية توجه تهمة القتل العمد إلي مرتكب الجريمة

  : القاهرة ـ من أحمد موسي

النائب العام بفتح تحقيق موسع حول حادث قتل السيدة   , أمر المستشار عبدالمجيد محمود

وكلف المستشار ياسر   . التي قتلت علي يد متطرف ألماني قبل نحو أسبوع  , مروة الشربيني

األول بالسفر إلي ألمانيا لمتابعة التحقيقات التي تجريها السلطات   , رفاعي المحامي العام

  . واإلطالع علي اإلجراءات التي اتخذت  , القضائية األلمانية

 

وأجري النائب العام أمس اتصاال بالنائب العام بوالية سكسونيا فلستان كالوس إلبالغه بطلبه 

  . وحضور جلسات محاكمة المتهم  , إيفاد ممثل للنيابة المصرية لمتابعة التحقيقات في الجريمة

 

وأكد النائب العام األلماني ـ خالل اتصاله مع عبدالمجيد محمود ـ أن حق المواطنة 

وتبذل النيابة األلمانية جهودها إلنهاء إجراءات   , المصرية مروة الشربيني لن يضيع

وستتم إحاطة موفد النيابة في مصر بكل التفاصيل الخاصة بالتحقيقات التي تمت   , التحقيقات

  . في هذه القضية

 

إن هناك متابعة مستمرة لحادث قتل السيدة مروة   : وقال المستشار عبدالمجيد محمود

  . والسفارة المصرية في برلين  , وبالتنسيق مع وزارة الخارجية  , الشربيني

 

وسألت طارق الشربيني ـ   , بدأت نيابة اإلسكندرية تحقيقاتها في الحادث  , وفي السياق نفسه

خاصة أن شقيقته كانت علي اتصال   , شقيق الشهيدة مروة ـ عن ظروف ومالبسات الجريمة

وكشف عن أنها كانت تتعرض لمعاملة سيئة هي وأفراد الجالية   . به خالل وجودها بألمانيا

  . اإلسالمية بعد انتقالها من منطقة بريمن

 

 نأمل في استمرار الحوار مع المسلمين رغم الحادث  : وزير الداخلية األلماني

 بداية الصفحة

تقارير المراسلين العالم الوطن العربي مصر الصفحة األولي

ثقافة و فنون الرياضة إقتصاد قضايا و أراء تحقيقات

المرأة و الطفل ملفات األهرام أعمدة الكتاب القنوات الفضائية

 

 

 موضوعات في نفس

الباب

 مبارك يعرض أمام قمة

 الثماني رؤية مصر لمواجهة

  ... األزمة االقتصادية

 بكين تدفع بآالف الجنود

 لمناطق المسلمين وتتوعد

 بإعدام القتلة

 أباظة : 75 %  من شركات

 االستصالح غير جادة

 بعد رحلة عالجية البابا

 شنودة يعود إلي القاهرة غدا

 قبول دفعة جديدة بكلية

 الشرطة من خريجي الثانوية

 % بحد أدني  65

 الصقات جروح أرق من

 السيلوفان ألف مرة ..  وخاليا

  ... جذعية لعالج

 مبارك يلتقي ميركل علي

 هامش القمة

 عملية السالم تتصدر

 مباحثات مبارك في لقاءاته

  ... الثنائية مع العديد

 سليمان عواد :  الرئيس

 مبارك يريد صوتا مسموعا

  ... للدول النامية في

 مجموعة الثماني تبحث

 المشاكل العالمية الساخنة

  ... توافق بين قادة

 اوقفوا الديون الظالمة

 النائب العام يفتح تحقيقا

 قضائيا في جريمة قتل مروة

  ... الشربيني

 نظيف :  اقتصادنا يشهد

 نموا برغم األزمة العالمية

 تصحيح الثانوية العامة

 ينتهي غدا
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