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موضوعات من نفس البابحوادثالصفحة األولى

من جماعة اإلخوان 9تجدید حبس1
بالبحیرة

عاما للمتھمین بدھس 15السجن2
وكیل وزارة اإلعالم األسبق

محاكمة عاجلة للمتھم باالعتداء3
علي ضابطي شرطة

محامین باالستیالء 4تاجر یتھم4
علي ملیوني جنیھ

بدء التحقیقات في قتل المواطن5
المصري بلبنان

   
الموضوعات االكثر قراءة

مواقف1
حقائق2
كل یوم3
مبارك فى عید العمال:ننحاز4

للمواطن العادى ومشكالتھ
وتطلعاتھ

األھلي یحسم موقف بركات ومتعب5
من اللحاق بلقاء االتحاد اللیبي
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حوادث

      

مفاجأة في تحقیقات سرقة البنك المركزي
:كتب ـ محمد شومان

كشفت التحقیقات في حادث سرقة مطبعة البنك المركزي عن مفاجأة
جدیدة حیث أبلغ مدیر المطبعة ظھر أمس شرطة الجیزة باكتشافھ سرقة

ملیوني جنیھ أخري.

وتضمن ألف جنيه تم اإلبالغ عن سرقته من قبل 800وذلك باإلضافة لمبلغ
البالغ الجديد ان مسئولي المطبعة اكتشفوا سرقة مبلغ المليوني جنيه اثناء

جاء ذلك في الوقت الذي كثفت فيه مباحث. عمليات جرد األموال بالمطبعة
الجيزة جهودها لكشف غموض الحادث وتوصلت إلي خيوط مهمة من شأنها

في الوقت الذي أمر فيه مساعد أول. ان تقود للجناة وكشف مالبسات الحادث
وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بتشكيل فريق بحث اشرف عليه مدير اإلدارة

حيث قام مدير, العامة لمباحث الجيزة لسرعة التوصل إلي مرتكبي الحادث
إدارة المباحث الجنائية ورئيس مباحث جنوب الجيزة ومفتش مباحث الغرب

28وتبين أن الخزينة مساحتها, بفحص عدد جديد من المترددين علي الخزينة
مترا ويتم وضع األموال داخل هذه المساحة سواء التي تم طبعها أو التي يوجد

ساعةمن 24بها التلف كما ان لها بابا حديديا كبيرا وحراسة علي مدي الـ
باإلضافة إلي فحص, ويخضع هؤالء الحراس للتحقيقات, قبل مسئولي المطبعة

عدد كبير من المواطنين المشتبه فيهم وقد انتقل فريق من النيابة العامة
باشراف المستشار حمادة الصاوي المحامي العام األول لنيابات جنوب الجيزة
.لمكان الحادث وتم رفع البصمات ومن المنتظر سقوط الجاني خالل ساعات
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سبق من مؤسسة األھرامجمیع حقوق النشر محفوظة لدى مؤسسة األھرام،و یحظر نشر أو توزیع أو طبع أى مادة دون إذن م
ahramdaily@ahram.org.egراسلنا على البرید االلیكترونى 

ھل لديك مكتب خدمات عامة؟
أضف إعالنك معنا في السوق مجانا لیأتیك زبائن الموقع
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