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 بحث متقدم  ادخل كلمات البحث

 

  

 

المشھد السياسي

المحافظات

الوطن العربي

تقارير المراسلين

قضايا واراء

المراة والطفل

ملفات ا&ھرام

بريد ا&ھرام

النيابة تحقق مع ع*ء وجمال   

 مبارك في سجن طرة

شــرف يفاجــئ رواد مطعــم   
 وجبات

 شعبية ويتناول الفول مع عائلته

المجلس العسكرى يصدر قريبا   
تعدي*ت علي قوانين مجلسي الشعب 

والشوري وا&نتخابات الرئاسية 

 "مباشرة الحقوق السياسية"و

طائرة الديوان تنقل جثمان   

 الخرافي للكويت

جمال مبارك شبھنى   : الفقي  

 بمرشد ا&خوان

 

 

عز يشعل خ*فا بين ع*ء   

 ]92881[  وجمال في السجن

شــرف يفاجــئ رواد مطعــم   
 وجبات

[  شعبية ويتناول الفول مع عائلته
77902[ 

النيابة تحقق مع ع*ء وجمال   

 ]56533[  مبارك في سجن طرة

& أخاف من التدخل :البرادعي  
اZمريكي أواYسرائيلي والعدوان على 
مصر مستبعد وليس لى اتصا&ت مع 

 ]41754[  إيران 

اللوحات تقود نظيف والعادلي   

 ]31870[  وغالي للجنايات

 

 

 موضوعات من نفس الباب 

 الموضوعات ا�كثر قراءة

  ا�ولى|  الصفحة ا�ولى

  
صرح مصدر مسئول بمستشفى شرم الشيخ الدولي بأن حالة الرئيس 
السابق حسني مبارك مستقرة ، وقد أجريت له أشعة على الصدر في 

جناحه الذي يقيم فيه بالمستشفى 

 
وتبين من فحص األشعة أن حالة الصدر جيدة          .. وذلك بعد شعوره بآالم في الصدر          

بمستشفى  ) 309( ، وأكد المصدر أن الرئيس السابق الزال موجودا في جناحه رقم                    

كدت                شرم الشيخ الدولي ، وترافقة زوجته            ، وكانت أحدث التقارير الطبيـة قـد أ

استقرار الحالة الصحية للرئيس السابق حسني مبارك ، وأن المركز الطبي العالمـي                     

 -محبوسـا    -االسماعيلية استعد الستقباله عقب نقله         -الذي يقع علي طريق القاهرة       

 .من مستشفى شرم الشيخ 

بارك ،                ..وقد هبطت مروحيتان في المركز            تحمل األولى أطقم الحراسة الخاصة بم

والثانية تحمل أغراضه الشخصية ، كما تم تجهيز الجناح الرئاسي بالـدور الخامــس              

 .ويشرف على عالجه فريق أطباء برئاسة اللواء طبيب رضا جوهر مدير المركز 
        

 

 

وزوجته أستقرار حالة مبارك الصحية فى شرم 
واستعدادات لنقله للمركز الطبى العالمى .. ترافقه 

  محبوسا
1

Hotelium.com/Morrocoفنادق في المغرب

ا�سعار فنادق وشقق مفروشة حجوزات فورية بافضل

12Like
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أضف تعليقك

 

 

 كانت على لسانى 
كانت على لسانى ما كتبته ---الى ا&خ الكريم ابو شادى محمد عمر صاحب التعليق رقم واحد 

انا مش عارف ليه ا&ستفزاز اللى احنا فيه ده ھو مش كفايه ماتم نھبه من مال لھذه البلد --بالنص 
ھو ليه مااحترمش --ارجوكم & تقولوا حرام علشان عمره الكبير --على يد ھذا الرجل وعصابته 

ليه لم يراعى ضميره كمان طياره للحراس وطياره  --عمره وتاب علشان لما يقابل ربنا
للمتعلقات الشخصيه وطياره للخادمه الفلبينيه وطياره لنقل مياه بحر شرم الشيخ علشان الريس 

على حساب مين تخصم من المال المنھوب او احمد عز ھايدفع او يمكن ---يحس انه لسه بشرم 
او نظيف ھا يعمل لوح سيارات جديده فى --يوسف بطرس غالى ھايصرفھم من دخل الضرايب 

سعيد من المغرب ربنا يعفو او ينتقم احنا مش بنحاسب بس بنتكلم  3صاحب التعليق رقم --المانيا 
-ومين يرجع الشھداء &مھاتھم--مين يرجع الصحه للناس علشان ينسوا ما حدث لھم --فى الحق 

اللى  2والى السيد حسين كامل صاحب التعليق رقم --ومين يرجع الظلم والحقوق التى نھبت -
كان بينحنى فى المطار &ستقبال سيادته كان بينحنى ياقھر يامستفيد وعايش بخير النھب او منافق 

---مستفيد ---مقھور 3اصل اللى عاش فى ھذا النظام والزمن ا&غبر ---وبياكل عيش وخ*ص 
 بياكل عيش ومطيباتى ومالوش دعوه بحاجھوراكب الموجه 

  
10:13 - 18/04/2011: تاريخhany:تعليق - 4

  نھاية مؤسفة...رؤساء لمصر 4
و .تعاقب على الحكم كل من محمد نجيب ثم عبد الناصر...منذ نھاية النظام الملكي بمصر

لماذا & تعاملوه معاملة ...و ا�ن ماذا بعد.... كلھم لم تكن لھم نھاية جيدة...السادات ثم مبارك
 . لماذا تسيؤون لبعضكم..اليس العفو من شيم الكرام...ا&س*م

  
09:16 - 18/04/2011: تاريخسعيد من المغرب :تعليق - 3

  كفانا اھانة للرئيس مبارك
يجب ان يسافر الرئيس مبارك للع*ج فى الخارج وكفانة اھانة ومھانة وتشفى فى رجل كنا 
ننحنى له منذ ايام ونصتف فى المطار ونقدم له الورود والتھانى بنجاح العملية ا&خيرة فى 

 . ان ما يحدث ا&ن ھو بعيد كل البعد عن كرم واخ*ق الشخصية المصرية , المانيا 

  
08:43 - 18/04/2011: تاريخحسين كامل :تعليق - 2

  مروحيتااااااان ؟؟؟
، و ماھو المقصود بأطقم الحراسة يعنى أطقم شتوى و& صيفى ، وأخرى ?? ليه مروحيتان 

ل�غراض الشخصية ؟ ھل من بينھا الدو&ب والسرير بتوعه ، وعشان كده مروحية واحدة لم 
 تكفى ؟ وياترى المرحيات دى بنزينھا على حساب مييييين ؟؟ 

  
05:27 - 18/04/2011: تاريخابو شادى محمد عمر :تعليق - 1

 إضافة تعليق  

 البيانات مطلوبة  
      

  البريد اYلكتروني
 

  

       ا&سم 
     عنوان التعليق 

تعليق 

 

  

  

إرسل   

0: الجزائر 
يقة المباراة دق

eurosport.anayou.com0

 -حجوزات فنادق
كوم

في اكثر من 

 9661+فندق 

www.Safaryat.com

الحلم العربى
 جادة منتديات عربية

www.ArabicDream.com
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ابريل 19عدد 
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 جميع حقوق النشر محفوظة لدى مؤسسة ا�ھرام،و يحظر نشر أو توزيع أو طبع أى مادة دون إذن مسبق من مؤسسة ا�ھرام

  ahramdaily@ahram.org.egراسلنا على البريد اGليكترونى 
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