
nmlkjinmlkj

gfedcبحث 

٢٠١٣ مارس ١٣ا	ربعاء 
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طعن الرئاسة في وقف : مصر
 يجھض التوافق ا)نتخابات

مواجھات في محيط ميدان التحرير 
 واشتباكات محدودة في محافظات

اشتباكات وتوقيف متظاھرين  :مصر

التفاف على عصيان الشرطة : مصر
ا)عتقا)ت  ...بمنح المواطنين سلطة

اشتباكات في القاھرة وھدوء في 
بورسعيد 

 الداخلية يبرئ الشرطة من وزير
القتل والنيابة تحقق معه في أحداث 

بورسعيد 

متھماً في  26اZعدام والمؤبد لـ :مصر
وتبرئة غالبية » مجزرة بورسعيد«

قيادات الشرطة 

تحول لبساً وحرقاً »  القصاصيوم«
وتھليeً وتنديداً بالحكم 

 واشتباكات وحرائق في غضب
القاھرة وبورسعيد 

متھماً  21تثبيت حكم اZعدام ب
 بورسعيد بمجزرة

» مذبحة بورسعيد«حكم 
 يشعل مصر

 محمد صeح -القاھرة 

٢٠١٣  مارس١٠ا	حد 
 

موجة من » مذبحة بورسعيد« أطلق الحكم في قضية

الحرائق والعنف بين الشرطة والمتظاھرين في مصر 

 أن قرار المحكمة لم ُيرضِ روابط مشجعي أمس، خصوصاً 

 المذبحة و) النادي ا	ھلي الذين ينتمي إليھا ضحايا

 .أھالي بورسعيد التي يتحدر منھا معظم المحكومين

 واسعة في القاھرة وبورسعيد تخللھا حرق منشآت، أبرزھا ووقعت احتجاجات

وُقتل شخصان في محيط ميدان .  الذي تم نھبهمقر ا)تحاد المصري لكرة القدم

 حاول محتجون في بورسعيد إعاقة التحرير خeل مواجھات مع الشرطة، فيما

 .المeحة في مجرى قناة السويس

متھماً في  21 جنايات بورسعيد ثبتت أمس حكم اZعدام على وكانت محكمة

من  72العام الماضي وسقط خeلھا ) فبراير( المذبحة التي وقعت في شباط

آخرين، أبرزھم  25 لفترات متفاوتة مشجعي النادي ا	ھلي، وعاقبت بالسجن

 والعقيد في الشرطة مدير أمن بورسعيد السابق اللواء عصام الدين سمك

 محمد سعد الذي كان يتولى مسؤولية تأمين بوابات استاد بورسعيد يوم

 28وبرأت المحكمة . عاماً  15الحادث، وُحكم كeھما بالسجن المشدد لمدة 

 . سبعة من قيادات الشرطةمتھماً، بينھم

 أشعلت تبرئة قيادات وفي حين أججت ا	حكام المشددة الغضب في بورسعيد،

 التي» ألتراس أھeوي«الشرطة غضب روابط مشجعي النادي ا	ھلي 

القصاص من العنصر المدبر وھو ا	خطر في «استنكرت تجاھل ا	حكام 

تشويشاً على عناصر معينة متھمة طالبنا بمحاسبتھا « ذلك واعتبرت. »القضية

 بالتھدئة من قبل النظام الحالي الحاكم والحامي من قبل، لذلك لن نقبل

ما يحدث «وشددت على أن . » المعزولينالمجلس العسكري) قادة(للداخلية و

 إذا لم يتم كشف كل العناصر ا�ن في القاھرة ھو بداية الغضب وانتظروا المزيد

 .»المتورطة في المجزرة

مقر ا)تحاد المصري لكرة القدم » ألتراس أھeوي« وأحرق آ)ف من أعضاء

 جزيرة الزمالك وسط القاھرة، بعدما وبنايات عدة في نادي ضباط الشرطة في

 وأمطروھما با	لعاب النارية اقتحموا المقرين واستولوا على كؤوس منھما

 بمروحيتين وتدخل الجيش للسيطرة على الحريقين. والزجاجات الحارقة

 .ل�طفاء

 قطعوا جسري أكتوبر وأوقف المحتجون حركة سير قطارات ا	نفاق لدقائق، كما

 وقصر النيل في وسط القاھرة، واشتبك بعضھم مع الشرطة قرب ميدان

واستغل صبية الفوضى . التحرير، ما أدى إلى مقتل متظاھرين وجرح عشرات

 عدة في وسط القاھرة، وأحرق بعضھم مطعماً يمتلكه قيادي فھاجموا متاجر

 .وسيارات في المنطقة »اZخوان المسلمين«في 

 من الشوارع ولم يختلف ا	مر كثيراً في بورسعيد، لكن انسحاب الشرطة

وتواريھا في مقراتھا خفف من ا)ضطراب، خصوصاً أن قوات الجيش التي 

  تأمين المقرات الحيوية أظھرت تضامناً مع أھالي المدينة خeل ا	يامتسلمت

 .الماضية

 وتجمھر مئات المحتجين على الرصيف المeحي للميناء السياحي ومنطقة

في محاولة لقطع طريق المeحة، وأوقفوا بالفعل ) العبارات الصغيرة(المعديات 

 المعديات بين ضفتي القناة لفترة، قبل أن تتدخل قيادات في الجيش سير

 . تسييرھاZعادة

 ودفع شبان غاضبون بعدد من مراكب الصيد في المجرى المeحي لقناة

السويس في محاولة لتعطيل المeحة، لكن زوارق تابعة لسeح البحرية أعادتھا 

 . الشواطئإلى

 وھاجم غاضبون معسكراً ل�من المركزي في بورسعيد بالزجاجات الحارقة

 وحطموا واجھة النادي المصري وقطعوا شوارع رئيسة، بعدما أشعلوا إطارات

 .سيارات

 ونظم آ)ف مسيرات تجمعت أمام مقر المحافظة بعدما جابت شوارع المدينة

تنديداً با	حكام، ورشق متظاھرون مقر قوات ا	من في حي الضواحي وقسم 

لجان «وبدأت قوى عدة تشكيل .  بالزجاجات الحارقة والحجارةشرطة بورفؤاد

 . أعلنت الشرطة فيھا العصيانلتأمين المناطق التي» شعبية

 أحكام القضاء، مشيراً ورفض الناطق باسم الرئاسة إيھاب فھمي التعليق على

 بعد تفجر وأضاف في مؤتمر صحافي ُعقد. »ملزمة ويحب احترامھا«إلى أنھا 

 ، فيما قال»يجب التفريق بين التظاھرات السلمية وأعمال التخريب«العنف أنه 

) يجب إضفاء أي غطاء سياسي على «مستشار الرئيس أيمن علي إنه 

 خلط أعمال العنف با	زمات«، داعياً إلى عدم » والتخريبأعمال العنف

 .»السياسية

  

 

 اليمنية قراصنة يخترقون موقع وزارة الدفاع

 اZداري ل�سرى وسيتابع اZتحاد ا	وروبي يرفض اZعتقال: عريقات
وضعھم

 عتبة المليونالeجئون السوريون في ا	ردن تجاوزوا

 أدين بالتجسس ZسرائيلاZعدام لعميد متقاعد بالجيش اللبناني

 المتحدة بشأن حقوق ا)خوان المسلمون يحتجون على وثيقة ل�مم
المرأة

 الجديد خورخيه ماريو برغويو من ا�رجنتينالحبر ا�عظم

 اZستثناءات ا	ميركية بشان العقوبات اZيرانية دولة تستفيد من 11

 واشتباكات في حمصغارات على بابا عمرو

 مستشاراً ا	حمدي
» دار الحياة«لـ 

وكوثراني رئيسة 

 ناجحة التونسية الموعد ميسي على
أَستحّق : جمال

شھرة أكبر في عالم 

رندة تقي الدين 
لبنان والنفط وتقاسم 

  الحلوى

جھاد الخازن
حدود (عيون وآذان 

 ) الشخصيةالحرية

بدرية البشر
أفراد العائلة  -ربما 

 ممتلكاتليسوا
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٢٠١٣ مارس ٩السبت : تحديثآخر   :المزيد عن

  
 بورسعيدمجزرة تظاھرات اشتباكاتمصر

التراس اھeوياحداث بورسعيد

Moustafa Ghazy ·  · Top Commenter

Moustafa Ghazy (القضاه ، ولم يكنالتھديدات التى سبقت حكم المحكمة تعتبر نوع من انواع الضغوط على: او  
من الواضح ان: ثانيا - )يتأثر حكمھم فى اى قضية ذلك )ئقا )نه يجب ان نترك القضاه يعملون فى جو صحى حتى  

  رغمم انه من المعتاد ان اى حم يرضى طرف دون ا)خر ، ولكن )ن كل طرف يريدالحكم لم يرضى اى من الطرفين
  وكانت طريقة التعبير يتخيل الحكم بشكل معين وليس لديه اى استعداد لتقبل ما ھو سواه ، فاشتعل الغضباو

حكاية الحرائق: ثالثا - انه مخترق من ا)خوان اشد عدوانية وتطرفا من التراس اھeوى الذى يتضح من تصرفاته  
  الكرة ليست بعيدة عن ا)خوان )نھم محترفين فى ھذا المجال ومدربينالتى تمت بنادى الشرطة ومقر اتحاد

  ليعرف وطبعا بما )يخالف شرع هللا ، ويجب على الجميع استحضار اى حريق ضخم تم فى السابقعليه جيدا
  وزاد من البطالة ولم يعد ھناك مايسمىان سوء ا)دارة حاليا بمصر والذ دمر ا)قتصاد: رابعا -كيف يفكر ا)خوان 

  مضحكة ومبكية فى نفس الوقت وكذلك تخفيض التصنيف ا)ئتمانىبا)من واصبحت صورتنا امام العالم الخارجى
  حيث )يشغلھم ا) ا)ستحواذ على السلطة كاملة فى كل المجا)ت ، جعل مصر فى ذيلوعدم ا)ھتمام بالوطن

  ا)قسام بعدةاضرابات الشرطة فى عدد من: خامسا -ا)مم واصبحنا نتحسر على الماضى ونتمنى رجوعه 
  اجل انقاذ البلد )ن الجميع اصبح علىمحافظات يوضخ ان الكيل قد طفح وانه آن ا)وان )ن بتدخل الجيش من

  على البلد وادارته لشئون الدولة حتى ينتشلنا من المستنقع الذىيقين انه )حل ) نحن فيه ا) بسيطرة الجيش
. حاليانحن فيه  

Reply ·  · Like· Follow Post · Monday at 12:42am 

Follow

2

  الحبكeم فى  俳優 at ·  · بسيونى بسيونى

. بلعكس انتو ھتخربوھااوعه تكون فاكرين يابورسعيد ان انتو عشان فى مدخل البلد ھتحكموھا دا  

Reply · Like· Follow Post · March 10 at 8:58pm 

Follow

مھند الجابرى

. بورسعيدقضية مزبحة  

Reply · Like· Follow Post · March 10 at 5:52pm 

  ٢٠١٣ مارس ١٣ا	ربعاء 
 حبيب حداد

  ٢٠١٣ مارس ١٢الثeثاء 
 حبيب حداد

  ٢٠١٣ مارس ١١اZثنين 
 حبيب حداد

إلىمنجميع الفئاتا	حدث 

 في دير عائلة مسيحية
خائفون من : الزور

وا�سد".. النصرة"

  ٢٠١٣ مارس ١٣ا	ربعاء 

في "  حديديةقبة"نصب 
.. مطار اسرائيل الدولي

عشية وصول اوباما

  ٢٠١٣ مارس ١٣ا	ربعاء 

What is Constant in Syria 

Ayoon Wa Azan (The Limits of Personal Freedom) 

Lebanon, Oil and Dividing up the Cake 

The Price of the Muslim Brotherhood Administration in Egypt 

The Illusions Of The Syrian Opposition)Or Some Of Them 

Egypt and the Day of Reckoning 

The Action in Saudi Arabia 

Ayoon wa Azan (Defining High Treason) 

Oil in a Week – The Global Oil Industry: Inherently Variable 

Sectarian Confrontation) From Beirut to Baghdad! 

مشاھدًة ھذا ا	سبوع

٦٧١٥ السعوديةالحراك في

٥٤٩٩ التردد في سورية

 ا)تصال المباشر بالمعارضة السورية والتلميح مفاجأة واشنطن
 العربيالى إغراق طھران في مستنقع المشرق

٤٥٨٠

٣٨٦٧ تطلب حقھا في النفقة من أشتون كوتشرالممثلة ديمي مور

مقابل ...  رئيساً في خيمة صفوان َضِمَن صدام حسين بقاءه
تدمير العراق

٣٥٧٦

٣٣٥٠»حزب هللا« وبمشاركة ايران والعراق» على المكشوف«حرب 

٣١٢٩ التواصل ا)جتماعيأول مسلسل إماراتي تفاعلي مع وسائل

استعداداً لمعركة  »النفير العام«النظام والمعارضة يعلنان 
دمشق

٢٨٢٩

٢٥٢١الذي جاء متأخراً 

٢٥٢٠؟»المجوس«... المرأة السوريّة أم

كان من الممكن أن يدمر مدينة )  تيإي(الكويكب : علماء
ضخمة

٢٥١٣

٢٤٥٢التناقض الكبير للثورات العربية

بريدك ا)لكتروني
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: سورية -قرية لبنانية 
الجيش " ساحة قتال ضد

" الحر

  ٢٠١٣ مارس ١٣ا	ربعاء 

الوليد بن طMل ينضم إلى 
»مغرد«كـ» تويتر« عالم

  ٢٠١٣ مارس ١٣ا	ربعاء 

 الّسلمية السورية مدينة
قضية : »جبھة النصرة«و

موت غير ُمعلن 

  ٢٠١٣ مارس ١٣ا	ربعاء 

بحثإلىمنا	حدث 

الحياة في حلب

٢٠١٣ فبراير ١٧ا	حد 

صورة  14

 عاصفة ثلجية تضرب البMد
٢٠١٣ يناير ٩ا	ربعاء العربية

صورة  12

احتفا]ت رأس السنة

٢٠١٢ ديسمبر ٣١اZثنين 

صورة  9
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