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متمردون يعلنون سیطرتھم على معسكر للجیش السوداني بشمال
دارفور

فتح ضريح ياسر عرفات سیتم الثالثاء

الشرطة المصرية تحاول فض اعتصام میدان التحرير بالقوة

رئیس الوزراء الكندي يكّرم جاستن بیبر

االفراج عن عالم روسي سجن خالل الفترة الرئاسیة االولى لبوتین

لعبة فیديو لألطفال: خسارة الوزن تجعله بطًال

سبعة قتلى في االعتداء على موكب شیعي في باكستان
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مرسي: أقف على مسافة واحدة
من جمیع المصريین

مرسي: لن يوقف مسیرتنا احد

بیان لضباط من الجیش يؤيِّد التظاھر
ضد مرسي

استقالة مساعد الرئیس المصري
سمیر مرقص احتجاجاً على قرارات

مرسي

مصر: متظاھرون يحرقون مقارا لحزب
الحرية والعدالة االسالمي في ثالث

محافظات

مصر: تظاھرة مؤيدة واخرى معارضة
لمرسي

مصر: البراءة لشرطیین متھمین بقتل
متظاھرين في ثورة يناير

«اإلخوان» ممنوعون من دخول
«محمد محمود»

مصر: أغنیة مصورة تسخر من الرئیس
وجماعة االخوان المسلمین

"اإلخوان المسلمین" تدعو لوقفات
احتجاجیة ضد اسرائیل

استمرار االشتباكات في القاھرة

واستعدادات لمظاھرة ضخمة غدًا ضد

النظام الحاكم
الخمیس ٢٢ نوفمبر ٢٠١٢

تتواصل االشتباكات المتقطعة، مساء الیوم الخمیس، بین عناصر األمن

المصري ومئات من المتظاھرين بشوارع في وسط القاھرة، فیما بدأت

استعدادات لتظاھرة ضخمة غدًا الجمعة ضد النظام الحاكم تحت شعار

"ملیونیة عیون الحرية".

وتجري عملیات كر وفر واشتباكات متقطعة، بین مئات من المتظاھرين

وبین عناصر األمن المصري في عدة شوارع ابرزھا قصر العیني في

تقاطع شارع الشیخ ريحان المؤدي إلى مبنى وزارة الداخلیة المصرية،

فیما بدأ توافد أعداد كبیرة من المواطنین إلى میدان التحرير استعدادًا

لتظاھرة ضخمة غدًا الجمعة تحت شعار "ملیونیة عیون الحرية" ضد

النظام لمطالبته بترك السلطة.

ويتھم المتظاھرون جماعة اإلخوان المسلمین والرئیس المصري محمد

مرسي القیادي في الجماعة والنظام األمني الحالي بـ"التآمر" على

ثورة 25 كانون الثاني/يناير (التي أطاحت بالنظام السابق)، معتبرين أن

"النظام الحالي ھو امتداد للسابق خاصة وأن أجھزة األمن أخفت األدلة

التي تدين قتلة المتظاھرين السلمیین خالل أحداث الثورة واألحداث

التي تلتھا ما أدى إلى تبرئة أولئك القتلة".

ويحاول المتظاھرون الوصول إلى مبنى وزارة الداخلیة، فیما تطلق عناصر

األمن الغاز المسیل للدموع للحیلولة دون االقتراب من الوزارة، وتتمركز

الشرطة عند مداخل شوارع الشیخ ريحان وقصر العیني ويوسف

الجندي.

وكانت وزارة الداخلیة المصرية أعلنت في وقت سابق الیوم، عن إصابة

92 من عناصرھا في اشتباكات مع من وصفتھم بـ"مثیري شغب" وسط

القاھرة، مشیرة الى اعتقال 203 منھم .
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The Gaza War Reinforces Palestinian Division and

Threatens Abbas’s Palestinian Authority

The April Understanding, and the Gaza Agreement

Ayoon Wa Azan (If I Were To Write the Newspaper’s Editorial)

Gaza: The Prices of Victory

The Battle to Rehabilitate Gaza’s Muslim Brotherhood)

Ayoon Wa Azan (The Arab Economic Alliance)

…Beyond Tel Aviv: the West Bank

Israel’s Aggression and Egypt’s Truce

مشاھدًةھذا األسبوع

١٢١٥٢ربما - نحن نتعقب زوجتك استرْح أنَت!

دمشق: "انشقاق شخصیة كبیرة" أم "خوف من عملیة
عسكرية" وراء سد منافذ العاصمة

٦٧١٨

٤٤٢٦مرسي ُيحكم قبضته على مصر

٣٧٨٠نظاما سورية وإيران خارج المعادلة في غزة

٣٣٣٣"حادثة أسیوط": "النكتة المصرية" تعاتب الرئیس

٣١٨٩ربما - «بسك يا حسین!»

٣١١٧الحرس الجمھوري يخوض المعارك في دمشق

٣٠٩٩معضلة العالقة بین العلمانیین واإلسالمیین السوريین

٣٠٣١مشروب للطاقة ممیت؟

رئیس القوة الجوية في األكاديمیة العسكرية بعد انشقاقه:
النظام يستخدم 100 طائرة حربیة و70 حوامة في قصف

المدنیین

٢٨٢٧

٢٢٤٠ربما - يا ناس يا ُسّكر

٢٢٣٥من مرشد إلى مرشد

بريدك االلكتروني
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