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 بحث متقدم  ادخل كلمات البحث

 

  

 

المشھد السياسي

تقارير المراسلين

إذاعة وتليفزيون

 

الجوھري يتباحث غدا مع   
مسئولين بريطانيين حول الحسابات 

السرية للمسئولين السابقين 

وزير الداخلية يؤكد دعم إدارة   

 مكافحة المخدرات

جثة   19تحقيقات النيابة في دفن   
 :مجھولة

جميع الجثث أجريت لھا تحاليل 
الحامض النووي 

مدرس يصور أسئلة امتحانات   

 الثانوية العامة لبيعھا Eھالى الطلبة

السيطرة على حريق شب   
طفل من  100بمسجد بكفر شكر وإنقاذ 

 الموت

 

 

لم أفعل ذلك : شاب المدرعة   
لTعOم وR انتمى Eى إئتOف او حزب 

 ]111902[  سياسى 

الجاسوس اYسرائيلي حرض   
علي مھاجمة الجيش بالجامع 

[  وخطط Rختراق ثوار ليبيا ..اEزھر

85789[ 

 بعد إقرار الحد اEدني لTجور  
[   ! جنيه شھريا؟  700 كيف تعيش بـ

39089[ 

 اتجاه فى اRسماعيلى لعدم   

 ]34310[  خوض مباراة اEھلي المقبلة

الصحف اYسرائيلية تكشف   
 أسرار الجاسوس
تعلم اللغة العربية من ..مغامر أمريكى 

 ]31838[  القرى الفلسطينية 

 

 

 موضوعات من نفس الباب 

 الموضوعات ا�كثر قراءة

  حوادث|  الصفحة ا�ولى

  متھما في أحداث أبوقرقاص للمحاكمة الجنائية 20إحالة 
    : كتب ـ محمد عبداللطيف

  
 

متھما من 20قرر المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام احالة 
بين المسلمين واRقباط في احداث اثارة الفتنة بمدينة ابوقرقاص بمحافظة 

 المينا الي محكمة امن الدولة العليا طوارئ ،

 
يوما امام نيابات أمن الدولة العليا برئاسة المستشار  45بعد تحقيقات استمرت 

 .هشام بدوي المحامي العام االول لنيابات امن الدولة العليا

وكان فريق من نيابة امن الدولة العليا برئاسة المستشارين عمرو فاروق المحامي 

العام لنيابات امن الدولة العليا ومصطفي عبدالكريم المحامي العام لنيابات شمال 

متهما في احداث الشغب واثارة الفتنة  20المنيا قد انتهي من كافة التحقيقات مع 

والذي نتج عنها االصابات واالتالف , بمدينة ابوقرقاص في الشهر قبل الماضي

 .واالحراق لعدد من المخازن والسيارات من بين المسلمين والمسيحيين بالمدينة

وكان اللواء ممدوح مقلد مساعد اول وزير الداخلية المن المنيا قد تلقي اخطارا من 

, اللواء عاطف القليني باالشتباكات بين المسلمين والمسيحيين بمدينة ابو قرقاص

حيث انتقل اللواء احمد عبدالتواب مفتش قطاع االمن الوطني بالمنيا ورجال االمن 

والقوات المسلحة بمشاركة اللواءين احمدسليمان مساعد مدير امن وجمال مخيمر 

نائب مدير االمن للمنطقة الجنوبية وتمت السيطرة علي الموقف تم نقل المصابين 

متهما وتقديمهم الي النيابة  20وتم القاء القبض علي , الي المستشفي السعافهم

 .العامة التي اصدرت قرارها المتقدم
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أضف تعليقك

 

 

  .ھوه فين المتھم اCول ؟ 
اؤيدك في كOمك ولكن كيف يتم القبض على المتھم  ) 1( الى اEخ الفاضل احمد على تعليق رقم 

اRول انه ھو نفسه في جميع اEحداث السابقة والحالية والمستقبلة انھا الفتنة ومروجوھا أما عن 
المصابين والمعتدين فاEثنين ضحايا واحد يذھب المستشفي والثاني للسجن ويبقى الفتنة 
و .....ومروجوھا احرار طلقاء يتنقلون من أبو قرقاص Eطفيح لعين شمس للكشح للقمادير لـ 

 ) مرسل للمرة الثانية . ( يعوض هللا عليكي يامصر
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  .ھوه فين المتھم اCول ؟ 
اؤيدك في كOمك ولكن كيف يتم القبض على المتھم  ) 1( الى اEخ الفاضل احمد على تعليق رقم 

اRول انه ھو نفسه في جميع اEحداث السابقة والحالية والمستقبلة انھا الفتنة ومروجوھا أما عن 
المصابين والمعتدين فاEثنين ضحايا واحد يذھب المستشفي والثاني للسجن ويبقى الفتنة 
و .....ومروجوھا احرار طلقاء يتنقلون من أبو قرقاص Eطفيح لعين شمس للكشح للقمادير لـ 

 . يعوض هللا عليكي يامصر
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  مصرى
احنا عايشين من ساعت ما وعينا على الدنيا واحنا مصريين RRRRRRRRRRR فرق بين مسلم 
ومسيحى وهللا ماشفنا الكOم ده وR نعرفه وRبد من قبضة حديديه لمنع الدخOء من حدوث فتنه 

بيننا وRبد ان الشرطه تعرف المتھم اRول Rبد وهللا الموافق واخوتنا الشرطه Rبد بالعمل كم 
 يردى هللا وهللا معاكم 
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 إضافة تعليق  

 البيانات مطلوبة  
      

  البريد اYلكتروني
 

  

       اRسم 
     عنوان التعليق 

تعليق 

 

  

  

إرسل   

 on ا�ھرام
Facebook

Like

 さんا�ھرام

ل تكييف محطات الخط ا�و
 للمترو من يوليو

www.ahram.org.eg

8 hours ago

 さんا�ھرام

ب بعد إع.ن ترشحه لمنص
يدعو  العوا:الرئاسة

لمشروع حضاري إس.مي 
مصري يشمل الجميع 
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إصدارات اCھرام 
مجلة السياسة الدوليةمركز الدراسات السياسية واRستراتيجيةاEھرام ابدواEھرام ويكلىلغة العصرالديمقراطيةاEھرام العربىاRقتصادىنصف الديناالبيتالشباباEھرام المسائى

 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 ا/ليكترونى 

DONE 
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