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 بحث متقدم  ادخل كلمات البحث

 

  

المشھد السياسي

تقارير المراسلين

   : المجلس العسكري يحذر  

 ا'قتصاد دخل مرحلة الخطر

سوزان ثابت تتنازل رسميا عن   

 ممتلكاتھا

مليون دو'ر لمواجھة 300  

  أزمة السو'ر

القوات المسلحة   : الجندي  
 انحازت للثورة

 لكنھا لم تعزل مبارك قبل إع;ن تنحيه

العربي مستمر في عمله وزيرا   

 للخارجية لمدة شھر

 

 

أھداف مباراة ا'ھلى ووادى   
 دجلة

[  غير شرعيةوتستوجب إعادة المباراة
5817[ 

سوزان ثابت تتنازل رسميا عن   

 ]5319[  ممتلكاتھا

اSعدام شنقا Qربعة اختطفوا   
 فتاة 

[  واغتصبوھا تحت تھديد الس;ح

4720[ 

أسرار اللحظات اQخيرة قبل   
 انتخاب

 ]3450[  العربي أمينا للجامعة العربية

   : المجلس العسكري يحذر  

 ]3253[  ا'قتصاد دخل مرحلة الخطر

 

 

 موضوعات من نفس الباب 

 الموضوعات ا�كثر قراءة

  ا�ولى|  الصفحة ا�ولى

 بعد محاو�ت إقتحام السفارة ا$سرائيلية
   353 شخصا وإصابة168 القبض علي

    : مصطفي ومحمدعبدالحميدالقاھرة ـ من حسام زايد وليلي 

  
 

ألقت أجھزة اQمن بالجيزة با'شتراك مع القوات المسلحة القبض علي
  , وقد حاول المتظاھرون اقتحام السفارة أكثر من مرة  . شخصا  168

 
قبــــل أن تتــــدخل القــــوات المســــلحة وتطلــــق الطلقــــات .واشــــتبكوا مــــع قــــوات األمــــن

ومنـع المتظـاهرين مـن   فــي محاولــة لتفــريقهم  التحذيريــة والقنابــل المســيلة للــدموع

وذلــــك بعــــدما تزايــــد عــــددهم بصــــورة كبــــيرة لنحــــو خمســــة آالف . اقتحــــام الســــفارة

وعندما رفض المتظاهرون االنصياع لتوجيهات األمن والجيــش حدثــت , متظاهر

وثمانــــي , اشــــتباكات بيــــن الجــــانبين أســــفرت عــــن تحطيــــم واجهــــة عمــــارة الســــفارة

ــــك األحــــداث . ســــيارات وأعلنــــت وزارة الصــــحة عــــن أن أعــــداد المصــــابين فــــي تل

 مصابا 353المؤسفة وصلت إلي
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أضف تعليقك

 

 

KIDS  
KIDS THOSE KIDS THAT THEY STILL TAKING MONEY FROM 

THEIR PARENT KNOW NOTHING ABOUT 1967 WAR AND 
BLACK YEARS THAT WE SUFFERED , STOP PLAYING WITH 

FIRE , GO HOME STUDY OR WORK  

  
02:31 - 17/05/2011: تاريخgeorge:تعليق - 6

  حرام عليكم
يعنى مش حرام عليكم سيارات و بيوت الناس تخربوھا، لن ننتصر على عدونا إ' بالعلم و 

 . التكنولجيا، الس;ح الذى يھابه عدونا، مش الطوب و العصا و الذراع

  
02:29 - 17/05/2011: تاريخمحمد ص;ح :تعليق - 5

...........  
 عدو متحضر خيرا من صديق جاھل 

  
02:15 - 17/05/2011: تاريخdalia:تعليق - 4

مصر دولة مسؤولة بالمحافظة على المعاھدات والمواثيق الدولة ومراجعتھا باCدوات والسبل 
  .أما ما حدث أمام السفارة قإنه تھديد وبلطجة ضد أمن مصر القومي ومصالحھا. المشروعة

مصر دولة مسؤولة بالمحافظة على المعاھدات والمواثيق الدولة ومراجعتھا باQدوات والسبل 
 . أما ما حدث أمام السفارة قإنه تھديد وبلطجة ضد أمن مصر القومي ومصالحھا. المشروعة

  
01:56 - 17/05/2011: تاريخدكتور منصور حسن عبد الرحمن :تعليق - 3

  اتمني ان تظھر كل التعليقات؟؟؟
ھل ھناك رقابه خارجيه علي التعليقات التي تمس دول الشيطان اي تلك المنشأه علي اجساد 

 مجرد استفسار ؟؟ حيث 'حظت ان التعليقات التي تمــسھما 'تظھر؟؟؟ ..وحقوق ا'خرين

  
01:04 - 17/05/2011: تاريخyousef:تعليق - 2

  !!لمصلحة من ؟
يناير ھو ا'نجرار وراء الحروب والمشاكل مع بقية  25كل ما يتطلبه اQمر من أجل فشل ثورة 

إلي ھؤ'ء الناس الذين مازالوا 'يعترفون بإسرائيل و يعتقدون في إلغاء معاھدة الس;م . العالم
مصر بحاجة . مصر لديھا عدد كبير من السكان ومواردوھا محدودة. وطرد السفير اQسرائيلي 

. حتي فيتنام عملت ع;قات أقتصادية مع أمريكا . إلى دعم العالم لبناء دولة ديموقراطية حديثة
اSسرائيلين . الرقي تفاوض مش خناق. الدول تتعامل مع بعضھا من أجل مصلحة شعوبھا
فھل ستكون رفض معاھدة الس;م وقطع ...جامعاتھم من اوائل الجامعات علي مستوي العالم

وھل ... الع;قات مع تل أبيب و مسيرات غزة وطرد السفير ما يجعلنا متفوقين علي ا'سرائيلين 
' ساعتھا ھايكون الكل خسران واحنا اولھم .ستعود اي اراضي بقطع الع;قات أو بالحرب 

عايزين المصرين يدخلوا حرب لمصلحة . مصر 'تصنع س;حھا و' أي شيء ذو أھمية عالمية
و دمرت كل خطط التنمية لعشرات السنين Qننا قررنا  1967مصر أستدرجت لحرب !! من؟

يجب على كل مصري أن يحرص على . تبني فكر عنتر بن شداد وحكمنا العاطفة بد' من العقل
أ' يشوش عليه بالشعارات التي اخترعھا النظام السابق، ھو نفسه النظام البائد الذي تخلصت 

سنة حيث كانت القرارات المبنية علي  57النظام السابق كان إمتدادا لعھد بدأ من . الثورة منه 
الذين 'يتذكرون حالة الحرب التي دمرت مصر عليھم أن . اQنفعال ھي سياسة الدولة المصرية 

معاھدات الدول المحترمة التزامات دولية مش لعب عيال و' ھو نظام خدنا أرضنا ! يصمتوا 
أخر شيء تحتاجه مصر ھو الحرب أو . مصر الكرامة 'بد أن تحترم معاھدتھا! وضحكنا عليكم

 . 'بد أن تنجح مصر. الحصار

  
12:48 - 17/05/2011: تاريخرمزي أحمد عسكر . د:تعليق - 1

 إضافة تعليق  

 البيانات مطلوبة  
      

  البريد اSلكتروني
 

  

       ا'سم 
     عنوان التعليق 

تعليق 

 

  

  

إرسل   

موقع تعارف 

 تعرف بشكل آمن و
 كون صداقات قوية

 مع ناس من مختلف

ماذا يحدث في 

شاھد أھم اeحداث 
في فيديوھات 

 علي موقع

www.kalam.tv/libya

ة اتصاRت مجاني
حول العالم

ت تكلم عبر اkنترن
 eى ھاتف أو جوال

رق بالتفصيل كل ط
اeتصال المجاني

www.mokhtlf.com
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مايو 16عدد 
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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 ا�ليكترونى 
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