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 بحث متقدم  ادخل كلمات البحث

 

  

المشھد السياسي

تقارير المراسلين

التقرير النھائي لتقصي الحقائق   
 بشأن أحداث الثورة

الجبلي يوقع إقرارا بالكشف عن   
 حساباته في البنوك

ع5ء يداوم علي  : يوميات طرة  

 يوما بعد يوم" يتريض"الص5ة وجمال 

  .. في اليوم ا>ول لتلقي ا>وراق  
  ! ا>حزاب الجديدة لم ينجح أحد

اEخوان المسلمون تبحث   
 وضعھا القانوني

 
 

ع5ء يداوم علي  : يوميات طرة  
يوما بعد " يتريض"الص5ة وجمال 

 ]71997[  يوم

 قتل المتظاھرين :التقرير النھائى  
[  بامر صدر من العادلي ومعاونيه

49388[ 

مشاجرة بين ع5ء مبارك   
 وأحمد عز فى سجن طرة

اين شباب الحزب :وجمال يسأل عز

 ]48970[  الذين كنت تتكلم عنھم؟

بيع الغاز مسئولية : سامح فھمى  

 ]35718[  مبارك و نظيف

التحقيق مع عمر سليمان في   
 أحداث

الثورة وقتل المتظاھرين وثروة 

 ]34330[  مبارك

 

 

 موضوعات من نفس الباب 

 الموضوعات ا�كثر قراءة

  المشھد السياسي|  الصفحة ا�ولى

  
أمر المستشار محمود السبروت رئيس ھيئة   : كتبت ـ سميرة علي عياد

 التحقيق المنتدب للتحقيق في وقائع اdعتداءات علي المتظاھرين يومي
فبراير الماضي   3 و  2

 
والمستشـــار ســـامي زيـــن الـــدين عضـــو هيئـــة , والـــتي عرفـــت بأســـم موقعـــة الجمـــل

ــــق بحبــــس رجــــل األعمــــال إبــــراهيم كامــــل يومــــا علــــي ذمــــة التحقيقــــات  15التحقي

وٕاخــالء ســبيل عائشــة عبــدالهادي وزيــرة القــوي , التهامــه بــالتورط فــي هــذه الواقعــة

 .العاملة السابقة بكفالة مالية قدرها عشرة آالف جنيه

وكـــان رجـــل األعمـــال ووزيـــرة القـــوي العاملـــة قـــد حضـــرا إلـــي وزارة العـــدل والتـــي 

انتقلــت إليهـــا هيئــة التحقيقـــات أمــس ونســب اليهمـــا المستشــار ســـامي زيــن الديـــن 

 2عضو هيئة التحقيقات تهم التحريض علي الشـروع فــي قتــل المتظـاهرين يومــي

فبراير والدفع بعناصر من البلطجية للقيام بهـذه األعمـال وذلــك وفقـا لمــا ورد  3و

وأشـــــارت عائشــــة , مـــــن بالغـــــات ضــــدهما فــــأنكرا مانســــب اليهمــــا مـــــن اتهامـــــات

عبــدالهادي إلـي أنهـا مثـل جميــع المــواطنين خرجـت فـي مظـاهرة لتأييـد االسـتقرار 

وكــذلك أكــد , ولم تقم بتحريض أحد ولم تتوجه إلي ميــدان التحريــر, في ذلك اليوم

وقــد . إبــراهيم كامــل أنــه ال صــلة لــه بموقعــة الجمــل الــتي حــدثت بميــدان التحريــر

بــدت عالمــات الحــزن علــي عائشــة عبــدالهادي وجلســت فــي االســـتراحة المقابلــة 

لغرفة التحقيق حيث قامت أسرتها بأحضار مبلغ الكفالة لسدادها بينما تم ترحيل 

 .إبراهيم كامل إلي محبسه

يــذكر ان ابــراهيم كامــل محبــوس علــي ذمــة اتهامــه أيضــا بــالتورط فــي التحريــض 

 .ابريل الماضيين 9و 8علي أعمال الشغب التي شهدتها ميدان التحرير يومي

        

 

وإخ-ء سبيل عائشة   .. يوما  15 حبس إبراھيم كامل
  عبدالھادي بكفالة
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Ready for Challenge?Masdar.ac.ae …

Contribute in finding solutions to Energy & Sustainability
issues!

anayou.comصور الفنانات و الفنانين

 حّمل و استخدمھا كخلفية .مجموعة رائعة من آخر و أجمل الصور
لكمبيوترك

¢7.9 -Call Saudi Arabia www.rebtel.com/SaudiArabia…

Great quality, use any phone. Try now - First Call Free!

Alaan.TVاختاري الطبخة التي تناسبك …

مجاناً  .فةشاھدي كل الوصفات على الفيديو دقيقتين فقط لكل وص
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أضف تعليقك
 

 عشرة آ�ف جنيه في طرفة عين 
ألف جنيه، الحكومة والتأمين الصحي  13لظروف تعرضت لھا ذكرتھا مرارا وكان مطلوبا مني 

رفضا أن يوفرانھا لمريض قلب لتركيب دعامة وEنقاذ حياة إنسان وياليتھم لم ينقذوه وغار من 
العام الماضي في ستين داھية، بدd من أن يرى ھذا اdنھيار المروع وتتأكد شكوكه في خيانة 

وعمالة ولصوصية السلطة التي أصبحت يقينا، وتُخرج ھذه الوزيرة أم إعدادية عشرة آdف جنيه 
بين غمضة عين وانتباھتھا يحضرھا أھلھا اللصوص وعربية فارھة ذات الدفع الرباعي التي 

تسمى شيروكي، وا�خر ينكر أنه حرض على موقعة الجمل، رغم أنني سمعته وزوجتي يقول 
انتظرونا غدا في ميدان مصطفى محمود وماذا سنفعل، ما حدث من ھؤdء على : بالحرف الواحد

أحمد . وبس.سنة يفوق خيال مؤلفو ألف ليلة وليلة على مدار التاريخ القديم والحديث 30مدار 
 الشافعي بالمعاش 

  
03:25 - 20/04/2011: تاريخأحمد الشافعي محارب قديم :تعليق - 10

  كانت بتبوس الجزم
لو بتبوس أيد الست أمام اعين الناس كما شاھدنا أمال من ورانا بتعمل ايه اكيد بتبوس الجزمه 

 علشان الرضى السامى 

  
02:41 - 20/04/2011: تاريخAHMED:تعليق - 9

MAN vs MONEY  
MAN CAN MAKE MONEY....BUT MONEY NEVER MAKES A 

MAN . 

  
02:35 - 20/04/2011: تاريخWISEMAN:تعليق - 8

  الغل
الشعب المصرى عندة كمية غل وحقد على الناس دلول رھبية بس ب5ش شماتة ياجماعة علشان 

ربنا يرحمناوسيبوا القضاء يشتغل ولكن الواحد مش عارف يثق فى مين dن ھذا القضاء وھذة 
يناير والقضاء العكسرى صاحب احلى  25النيابة ھما اصحاب قرار الحبس للمتظاھرين يوم 

مش كدة . وقيس على كدة كل مصر ! أحكام لكل معارض لمبارك احنا تقريبا شعب مع الرايجة 
 وd آيه 

  
12:41 - 20/04/2011: تاريخTarek:تعليق - 7

  !!ما معنى الكفالة؟
الخروج بكفالة dتعني أن المتھم ھنا بريء لكن ھناك استكمال للتحقيق قد تكون ھناك أدلة ستأتي 

 تدين المتھم ....فيما بعد 

  
02:28 - 20/04/2011: تاريخ..... أبوإسكندر:تعليق - 6

  إستقرار اSوضاع أيه يا ست الحاجة
وھل صحيح إنك ليس معك إd ’ھل صحيح إنك كنت بتبوسى يد ستك حرم الرئيس السابق 

س5متك يا ست مستقرة من إنحراف ’ا>عدادية وعشان كده كنتى معينة وزيرة للقوى العامية
 ا>وضاع التى أتت بأمثالكم فى مستنقع شبه المنحرف 

  
01:37 - 20/04/2011: تاريخمحسن بدر الدين أحمد \د:تعليق - 5

  البومه والغراب
 الحمد § كان نفسى اشوف فيھا يوم اللھم dشماته 

  
01:31 - 20/04/2011: تاريخmo:تعليق - 4

  خايف
خايف اd يكون كل ما ھو يدور حول التحقيقات لكل رموز الحكم السابق يفرج عنھم و أخ5ء 

سبيلھم ونصبح حدوته مصرية وھمية وفى النھاية يقال ھھھھھه كنا بنضحك عليكم وتوتة توتة 
 ...... خلصة الحدوتة

  
01:31 - 20/04/2011: تاريخyosry elhlwany:تعليق - 3

  المؤھ-ت المطلوبه لمنصب الوزير
؟؟ ھذا مثال للفوضى التى كانت !!!!انا اسألكم با§ ھل رأيتم منصب الوزير لمن يحمل اdعداديه

 موجوده ھل رأيتم وزيره تقبل ايدى زوجة رئيس الجمھوريه امام الناس فى التليفزيون؟؟ 

  
12:52 - 20/04/2011: تاريخاحمد على :تعليق - 2

jh[vm gpl hglwvdhj  
 dالست دى حيزبونة معندھاش كرامة كانت بتبوس ايد ستھا سوزان علنا من غير ما تستحى و

تختشى و صدرت بنات مصر للعمل خدامات ببيوت السعوديين وھم احقر خلق هللا بالنساء 
ومعروف ماذا يفعلوا باdندنوسيات و الحبشيات والسيرٮ5نكيات وھن اشكال هللا يحرسنا فما بالك 

يجب اعدامھا بتھمة بيع اللخم البشرى المصرى و الشرف  -عملوا ايه بالمصريات ملكات ايمانھم
 المصرى 

  
11:45 - 19/04/2011: تاريخegyptian:تعليق - 1

 إضافة تعليق  

 البيانات مطلوبة  
      

  البريد اEلكتروني
 

  

       اdسم 
     عنوان التعليق 

تعليق 
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ابريل 25عدد 
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 جميع حقوق النشر محفوظة لدى مؤسسة ا5ھرام،و يحظر نشر أو توزيع أو طبع أى مادة دون إذن مسبق من مؤسسة ا5ھرام

  ahramdaily@ahram.org.egراسلنا على البريد ا�ليكترونى 
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