
  
 

 

 

 

 تصفح عدد اليوم من القدس العربي

 اقرأ في عدد اليوم

 

سيناريو جديد لزعزعة  رأي القدس  
 استقرار ايران

 

 Amreeka الياس خوري  

 

بريطانيون يبيعون العذارى لممارسة    
البغاء مع أثرياء عرب 

أخبار 'جريدة : المغرب الطاهر الطويل  
تعوض غيابها االضطراري بموقع ' اليوم

وحقوقيون وإعالميون يطالبون .. إلكتروني

فتاة  364النائب العام بمصر يحيل مأذونين للمحاكمة الجنائية لتزويجهما 
 قاصرا 
20/10/2009 

  
أحال النائب العام المستشار عبد المجيد : ـ من احمد القاعود' القدس العربي'القاهرة ـ 

بمحافظة الغربية إلى المحاكمة ' زفتى'محمود اثنين من المأذونين الشرعيين بمدينة 
فتاة تحت سن الزواج الرسمي ) 364(الجنائية العاجلة محبوسين وذلك لثبوت تزويجهما 

وقالت وكالة أنباء الشرق األوسط ان المأذونين . عاما، بالمخالفة ألحكام القانون) 18(
المحالين للمحاكمة الجنائية هما السيد حمد اهللا األسود، مأذون قرية كفر حانوت بمركز 

زفتى، و قمر الزمان عبد اهللا عفان، مأذون بهتورة بمركز زفتى والواقعتين بمحافظة 
 .الدقهلية

وكانت السفيرة مشيرة خطاب وزيرة الدولة لألسرة والسكان قد قامت بتقديم بالغ للنائب 
العام يفيد تزويج إحدى الفتيات القاصرات بمركز زفتى بالمخالفة ألحكام القانون على يد 
أحد المأذونين الشرعيين، فأصدر النائب العام قراره بالتفتيش على أعمال المأذونين في 

فتاة،  ) 250( تلك المنطقة، فتبين أن السيد عبد اهللا األسود قام بتوثيق عقود زواج لـ 
أخريات، وتبين أن كلهن قاصرات دون سن  ) 114( فيما قام قمر الزمان عفان بتزويج 

الزواج وبالمخالفة ألحكام القانون، إلى جانب أن كل من المأذونين المذكورين كانا 
 24وتحددت جلسة . يقومان بتوثيق عقود الزواج للقاصرات من مختلف المحافظات

تشرين  22الجاري موعدا لمحاكمة السيد حمد اهللا األسود، و) أكتوبر(تشرين األول 
 . لمحاكمة قمر الزمان عبد اهللا أمام محكمة جنح زفتى) أكتوبر(األول 
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وحقوقيون وإعالميون يطالبون .. إلكتروني

 بإيقاف محاكمات الصحف

 

حلفاء اساسيون باالمس :بسام البدارين   
عباس : للرئيس الفلسطيني يبتعدون عنه

زكي سيعمل بعد اآلن بعيدا عن السلطة 
ونبيل عمرو سيعمل بعيدا عن االطار 

 الحركي

 

أبهة بالط ملوك : مهراجا ابراهيم درويش  
الهند معرض ضخم يستعيد مجد األمراء 
والسالطين وتغيرات صورهم على مدى 

 قرنين من الزمن

 

الشعراء : محمد الشيخي محمد العناز  
الشباب يكتبون تمرينات إنشائية ال لون لها 

 وال طعم لها وال رائحة

 

طوعت دورها في العمل  ابتسام انطون  
السينمائي لصياغة أخرى تتماهى مع 

: مالمحها وليس مع حقيقتها نسرين فاعور
هو تذكرة دخولي للعالمية ' أمريكا'فيلم 

 

مشكلة ابو زهري الذي قتل  توفيق رباحي  
 !على القضايا العادلة السالم: مرتين

 

اإلسالم في  عبدالوهاب األفندي. د  
: 'التأطير'بريطانيا والغرب بعد تقرير 

 إشكالية التمثيل

 

البالد العربية وسد الثقوب  ميشيل كيلو  
 !السوداء

 !عن ماذا تتحدثون؟' المصالحة' فريح ابو مدين  

جدل بشأن إفالت وزير جزائري سابق من  كمال زايت  

-  
THE GIRLS'KINSMEN IN EGYPT SOMETIMES USE AN ESTIMATE BY A 

MEDICAL SPECIALIST TO DETERMINE A GIRL'S AGE WITH A VIEW 
TO CONCLUDING A MARRIAGE CONTRACT. THOSE WHO REGISTER 

MARRIAGES HAVE NOTHING TO DO WITH THAT. EVEN THOSE 
INVOLVED SHOULD NOT HAVE THEIR LIVES DISRUPTED AND THEIR 

GIRLS'MARRIAGES ANNULLED SIMPLY BECAUSE A GIRL GOT 
MARRIED AT THE AGE OF 17 INSTEAD OF TWENTY ONE. EVEN IN 

SOME WESTERN COUNTRIES AND THEIR COMPONENT STATES AND 
PROVINCES THEY ALLOW TEEN AGE MARRIAGES SPECIALLY WITH 

THE CONSENT OF THE LEGAL GUARDIANS .  

 ارسل هذا الخبر الى صديق بالبريد االلكتروني
 نسخة للطباعة

 ھل ترغب في التعلیق على الموضوع؟ 
 

ترحب بتعلیقات القراء، وترجو من المشاركین التحلي بالموضوعیة وتجنب " القدس العربي"
كما ترجو الصحیفة من . االساءات الشخصیة والطائفیة، ولن يتم نشر اي رد يحتوي شتائم

ويفضل ان . المعلقین ادخال االسم االول واسم العائلة واسم الدولة وتجنب االسماء المستعارة
 . كلمة 200تكون التعلیقات مختصرة بحیث ال تزيد عن 

 

:األسم
:بريدك األلكتروني

:الموضوع
 : التعليق

You may enter up to 750 characters       Characters left 750
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جدل بشأن إفالت وزير جزائري سابق من  كمال زايت  
 االعتقال بسويسرا بتهمة التعذيب

صحافيون جزائريون يحتجون على فصل زميلة انتقدت    
 تدهور المهنة

دوريات لمتطوعين مدنيين من أجل ضمان األمن    
 بالمدن تثير جدال في إيطاليا

 

' االخوان'مرشد : حسام أبو طالب   
لم أستقل واهتمام وسائل : 'القدس العربي'لـ

اإلعالم بالجماعة يؤكد انني أشهر من 
 مبارك

 

البابا شنودة يبايع جمال : حسام أبوطالب   
مبارك للرئاسة ويؤكد أن البديل هو 

 المجهول

 

اللواء الهندي يرفض : وليد عوض   
تعيينه في المجلس الثوري لحركة فتح بناء 

على تزكيته من اللجنة المركزية للحركة 

 

نتنياهو يؤكد لرئيس :زهير اندراوس   
الوزراء االسباني التوصل التفاق مع االدارة 

االمريكية حول االستيطان في الضفة 
 ويرفض االفصاح عن تفاصيله

 

مقتل جندي أمريكي في  :ضياء السامرائي  
الموصل واستهداف قوات االمن سيثيران 

مخاوف عودة العنف من االنبار مجددا 

 

المالكي يطلب ' القدس العربي' -بغداد   
حجب الثقة عن وزير الداخلية ألنه منافس 

قوي على منصب رئيس الوزراء 

جنيه  100السفارة اعطتهم  'القدس العربي'لندن ـ   
لتدبير انفسهم والسلطات قالت ان العراق صار حرا 

الجئون رحلتهم بريطانيا للعراق قسرا يعيشون رعبا 
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لتدبير انفسهم والسلطات قالت ان العراق صار حرا 
الجئون رحلتهم بريطانيا للعراق قسرا يعيشون رعبا 

 وخوفا من القتل

 

هجوم ضد هيكل لسكوته عن انتقاد    
موجة تأييد لتولي جمال .. إيران في العراق

 رئاسة الجمهورية ورفض له

 

 اليمن بأبنائه أقوى من المأساة   

 

إيران تهدد بزيادة تخصيب اليورانيوم    
إذا فشلت محادثات فيينا 

 

إعتقال زعيم لطالبان باكستان في    
مشتبهاً بهم في  80كراتشي وأكثر من 

 روالبندي

 

انطالق فعاليات ايام  جمال المجايدة  
مجلس التعاون في روما بدعوة ايران لوقف 

انشطتها النووية 

منظمة حقوقية تدرس مقاضاة بريطانيا الستخدامها    
 برنامج مكافحة التطرف للتجسس على مسلمين أبرياء

مناورات عربية في طريق العودة  أبوحفص بن شنوف  
 للعالم الثالث

حالة ... سيف اإلسالم القذافي سيدي ولد عبد المالك  
جديدة من إنفلونزا التوريث 

 ؟!أال يستحق هؤالء الجلد أيضاً خالد سليمان. د  

 'دوام الترامال ِمن المحال' فادى نبيل سكيك  

ماذا بعد المصادقة : المأزق اإلسرائيلي إدريس جنداري  
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ماذا بعد المصادقة : المأزق اإلسرائيلي إدريس جنداري  
 باألغلبية على تقرير غولدستون؟

اجتماعات وزراء داخلية جوار  فاضل البدراني. د  
خريف سياحي سنوي .. العراق

 

تستعد لمسلسل رمضان .. منى زكي    
 المقبل من اآلن

 المواضيع األكثر قراءة
بريطانيون يبيعون العذارى لممارسة البغاء مع     

أثرياء عرب 
 سيناريو جديد لزعزعة استقرار ايران رأي القدس   

هجوم ضد هيكل لسكوته عن انتقاد إيران في     
موجة تأييد لتولي جمال رئاسة الجمهورية .. العراق

 ورفض له

وتكشف ' الصقور'عاكف تكرس هيمنة ' استقالة'ازمة    
حبيب وعزت  'االخوان'عمق الصراع على مستقبل 
والهلباوي يحذر من مشاكل .. يتوليان عمليا مهام المرشد

 وتفكك بالجماعة وانصراف الشباب عنها
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