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 بحث متقدم  ادخل كلمات البحث

 

  

المشھد السياسي

تقارير المراسلين

شيخ ا�زھر يناشد أھالي قنا   
  .. الھدوء

 ويزور المحافظة لبيان الرأي الشرعي

 قتل المتظاھرين :التقرير النھائى  

 بامر صدر من العادلي ومعاونيه

التحقيق مع عمر سليمان في   
 أحداث

 الثورة وقتل المتظاھرين وثروة مبارك

بيع الغاز مسئولية : سامح فھمى  

 مبارك و نظيف

مستشار مفتى الجمھورية يلقى   

 خطبة الجمعة ببرج التجارة العالمى

 

 

عIء يداوم علي  : يوميات طرة  
يوما بعد " يتريض"الصIة وجمال 

 ]71264[  يوم

مشاجرة بين عIء مبارك   
 وأحمد عز فى سجن طرة

اين شباب الحزب :وجمال يسأل عز
 ]47528[  الذين كنت تتكلم عنھم؟

 قتل المتظاھرين :التقرير النھائى  
[  بامر صدر من العادلي ومعاونيه

45871[ 

بيع الغاز مسئولية : سامح فھمى  

 ]35414[  مبارك و نظيف

التحقيق مع عمر سليمان في   
 أحداث

الثورة وقتل المتظاھرين وثروة 
 ]33913[  مبارك

 

 

 موضوعات من نفس الباب 

 الموضوعات ا�كثر قراءة

  ا�ولى|  الصفحة ا�ولى

  
ووزارة   , طلب جھاز الكسب غير المشروع من القوات المسلحة

اختيار الموعد والمكان المناسبين أمنيا لبدء التحقيق مع   , الداخلية
 , الرئيس السابق حسني مبارك وأسرته

 
بعد تسلم الجهاز التقرير النهائي لمباحث األموال العامة الذي أثبـت وجـود                      

واجه المستشار عاصم    , في الوقت نفسه  . تضخم كبير في ثروة مبارك ونجليه       

حاتم الجبلــي                      الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع أمس الدكتور 

لتي أوضــحت                          ية ا وزير الصحة األسبق بالتقارير األولية لألجهزة الرقاب

شفيات                 استغالل الجبلي منصبه الوزاري في تحقيق منافع مالية كبـيرة لمست

 .خاصة يسهم في ملكيتها

أكد خاللها الجبلي أن ثروته آلت إليه             , وبعد تحقيقات استمرت ثالث ساعات       

وأنه ترك إدارة المشروعات الطبية التي يمتلكهـا               , قبل توليه وزارة الصحة        

أمر المستشار عاصم الجوهري بصرفه من مقر الجهاز              , عندما أصبح وزيرا      

ساباته       , مؤقتا لحين ورود التقارير النهائية لألجهزة الرقابية                والكشف عن ح

 .بالبنوك داخل وخارج مصر بعد أن وقع الجبلي إقرارا بذلك

سب                       كما استمع المستشار مدحت عبدالفتاح رئيس هيئة الفحص بجهـاز الك

غير المشروع ألقوال وزيرة القوي العاملة السابقة عائشة عبدالهادي حــول                     

موال                         مصادر ثروتها المتمثلة في مجموعة من العقارات بعدة محافظات وأ

شروعة                , بالبنوك وقـرر  . وأوضحت أنها حصلت علي هذه الثروة بطرق م

جهاز الكسب غير المشروع أيضا منع ورثة كمال الشاذلي من التصرف في                       

تلقي , وفي سجن مزرعة طرة   , أموالهم التي آلت إليهم بالميراث من الشاذلي          

عالء وجمال مبارك أمس األول زيارة مطولة من عمهما عصام مبارك الذي              

وقد أمـر   . حاول التخفيف عنهما بعد حالة االكتئاب الشديد التي تعرضا لها                    

مل                   المستشار محمود سبروت رئيس هيئة التحقيق فيما يعرف بموقعــة الج

 10بحبس رجل األعمال إبراهيم كامل وإخالء سبيل عائشة عبدالهادي بكفالة                   

 .آالف جنيه

        

 

 المطالبة بتحديد موعد لبدء
  التحقيق مع مبارك وأسرته

  : القاھرة ـ من خالد أبوالعز ومحمد شومان وبھاء مباشر وسميرة علي عياد

4121Like
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anayou.comصور الفنانات و الفنانين

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

Call Home To Kenyawww.Rebtel.com/Kenya …

Only 7.9¢/min from your cell phone Try First Call Free!

Sheikh-El-Hotelium.com/Sharmفنادق في شرم الشيخ …

اPسعار فنادق وشقق مفروشة حجوزات فورية بافضل

Go Earngoearns.com

Do you want to earning fast? You can save 230% on 2
Days!
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صفحات التعليق

  آال مبارك ؟؟
عبارة قالھا جمال عبد الناصر أمام زعماء العالم كله في ا�مم المتحدة )))))))))))))) لقد أعطي من } يملك لمن }يستحق (((((( 

ھم } يملكون ارض مصر و} ثرواتھا و} امIكھا  ---يتكرر نفس الشئ مع آل مبارك  --وا�ن  -------كان ذلك يقال عن ا�عداء ++++++++ في فلسطين 
أعطوھم وببزخ كل أموال وثروات وأمIك مصر ما } يصدقه عقل أو منطق ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ لقد أصبح مبارك ظاھره فريده في الغباء الفكري والعقلي والبراعة والقدره علي الكذب الفاضح علي نفسه وعلي شعبه وعلي الدنيا 

كلھا ؟؟؟؟؟؟ وبكل أسف أن تنبع مثل ھذه الظاھره من شعب مصر صاحب أقدم حضاره بشريه في التاريخ ؟؟؟؟ مبارك 
في الوقت الذي يعيش فيه السواد ا}عظم من الشعب في القبور والعشوائيات ؟؟؟؟ ويملكون عشرات المليارات  --قصور لكل فرد  6بمعدل 

تدعو الي الريبه والشك في سIمة القوي العقلية لكل أفراد ا�سرة كلھا ؟؟؟؟ الكثير من مراكز البحث ا�جتماعيه والسياسية وكبري ا�كاديميات العلميه بدأت في إجراء ا�بحاث  -وتدخل أفرادأسرته في شئون الحكم 
والدراسات عن ھذه الظاھره ؟؟؟ ظاھرة حكم مبارك ؟؟؟ وبكل ا�سف والمرارة فإن محور ھذه الدراسات } تدور حول عبقريه أو نبوغ أو كفاءة في الحكم 

ولكن دراسة ظاھرة شدة الغباء ووقمة الفقر العقلي والفكري والسياسي لحاكم توافرت له كل أسباب وعوامل النھوض ببلده ووطنه )) عاما فقط  20المقدمه في 
أجتھد وكرس كل جھده وفكره في تجميع أكثر عناصر الفساد وأكثر الكوادر جھI وأقلھم أمانة وخبره حول ليكونوا ستارا حديديا حوله  ---

 والعقلية التي تدفع مثل ھذا الحاكم لذلك ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 

  
مغترب مصري :تعليق - 23

  الحق �زم يبان
 مسير الظالم يأخذ جزاءه والحق يبان وربنا يھدى الجميع 

  
نورا}يمان :تعليق - 22

  لماذا
 لماذالم يذكر فى المقال مورد ثروة الوزيرة عائشه؟؟؟ 

  
بورسعيد -----فريدة مسعد/ محاسبة:تعليق - 21

  سرعة المحاكمة عدل
التعجيل في حساب و محاكمة ھؤ}ء ا�وغاد عدل }ن تركھم يعطي لھم حرية التصرف و التفاھم و التشاور و التھريب و التھرب و يمنح الصف الثاني من الحرامية حسن التصرف 

  
ھشام مراد :تعليق - 20

  سرعه الماكمه
سرعه محاكمه السيدالرئيس السابق مبارك تساوى الكثير لنا شعب مصر والعالم اكبر على ا}قل احترام العلم لنا اكثر وا}ھم عوده ا}ستقرار لمصر وشعبھا الكبير مھما كانت الصعاب كبيره فان سرعه المحاكمه فائدتھا 

 كبيره وربنا يكون فى عون المسؤلين مھمته كبيره وعظيمه كان هللا فى العون 

  
محمد الشال :تعليق - 19

  كفاية دلع
انا موش عارف بيدلعوه علي ايه عنده اكتئاب � صحته اتحسنت أ أزمة قلبية � اصبح كويس كفاية دلع ده يترمي في زنزانة زي او}ده ونخلص ويتم تسريع المحاكمات لشلة الحرامية المحبوسين واللي صاد ق النية منھم 

سنوات مع عدم المشاركة في الحياة السياسية مدي الحياة والسIم اما بالنسبة لمن اصدر ا�وامر بالقتل أوشارك أو حرض عليھا فالقصاص العادل ھو ا�عدام يبقوا  10وھايرجع الفلوس اللي نھبھا ممكن احكام بالحبس مدة 
 عبرة لجميع المجرمين والبلطجية 

  
moudazmy:تعليق - 18

  كفاية دلع
انا موش عارف بيدلعوه علي ايه عنده اكتئاب � صحته اتحسنت أ أزمة قلبية � اصبح كويس كفاية دلع ده يترمي في زنزانة زي او}ده ونخلص ويتم تسريع المحاكمات لشلة الحرامية المحبوسين واللي صاد ق النية منھم 

سنوات مع عدم المشاركة في الحياة السياسية مدي الحياة والسIم اما بالنسبة لمن اصدر ا�وامر بالقتل أوشارك أو حرض عليھا فالقصاص العادل ھو ا�عدام يبقوا  10وھايرجع الفلوس اللي نھبھا ممكن احكام بالحبس مدة 
 عبرة لجميع المجرمين والبلطجية 

  
moudazmy:تعليق - 17

  احمد فؤاد أبوالعز قريب سوزان
 يملك فيلل بالشروق والشيخ زايد وايضا قصور بالخارج تابع لعائلة سوزان 

  
hamed lashen:تعليق - 16

 � ؟؟؟؟ .... بيان ملزم التطبيق وإ
ضرورة ان تاخذ العدالة مجراھا الطبيعى بخصوص ھؤ}ء ا}وغاد ومحاكمتھم بالتھم الفعلية وھى القتل العمد ، والتزوير والتخريب السياسى ، وا}ستيIء  -1 -:بداية احيا القوات المسلحة لحمياتھا للثورة ثم انبه على ا}تى 

الخيانة العظمى لمصالح الشعب والوطن ( على المال العام ونھب ثروات مصر أى ان التھم تتلخص فى تھمة واحدة وھى 
ضرورة تطھير باقى انواع التوريث والفساد فى البلد واولھا الجيش فالجيش يعرف كيف يورث الضباط مناصبھم فى الخمس كليات العسكرية -2بمحكمة الجيش الفورية 

ضرورة تطھير وايقاف التوريث فى وزارة الظلم المصرية -3. وكذا الشرطة وا}كاديميات ا}خرى ) الجوى
فنحن لسنا او}د كلب واحذر تحذير شديد اللھجة بأن عصر التوريث قد ولى الى المجھول وان عدم ايقاف التوريث فى ھذه الوزارات سيتم مقابلته باقصى انواع الشدة ) والعسكرية وا}دارية ومجلس الدولة والھيئة 

وا}قتصاص فشعار الثورة الذى يغنية الجميع بما فيھم الوزراء المنافقون والمرشحون الجديد للرئاسة ھو العدل والكرامة ا}نسانية ا}جتماعى اما ان تقوم بتقسم المجتمع مرة اخرى بناءا الى طبقات ارستقراطية تتلذ بالسلطة 
والثروة وا}خرون يأكلون التراب فھذا خط احمر احذركم منه وھذا بيان للجيش المصرى واختبار تاريخى وخط احمر وإ} فلتكن حرب مفتوحة }نھاية لھا ضد الطبقات المزورة والمستبدة والمغتصبة للسلطة ولكنھا لن 

تكون بيضاء بل 
حمراءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءء 

  
ابن الثورة :تعليق - 15

  حتى النسوان
 حتى النسون ھم أيضاً حرميه 

  
سليمان حسن :تعليق - 14

صفحات التعليق

 إضافة تعليق  

 البيانات مطلوبة  
      

  البريد ا�لكتروني
   ا}سم 

 عنوان التعليق 
تعليق 
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ابريل 20عدد 
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 جميع حقوق النشر محفوظة لدى مؤسسة ا8ھرام،و يحظر نشر أو توزيع أو طبع أى مادة دون إذن مسبق من مؤسسة ا8ھرام

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