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 مصريون حول العالم

شباب الثورة يحتفلون 
بانتصارهم في معركة إسقاط 

 شفيق

رًدا على اتهامات 
باستعراض القوة.. العريان: 

"اإلخوان" طلبوا من 
القرضاوي عدم حضور 

"جمعة النصر".. و"شاب 
يساري" منع وائل غنيم من 

 اعتالء المنصة

فيما اعتبره يهدف إلحياء 
النظام السابق.. االتحاد 
القبطي األمريكي يدعو 

إلقالة البابا شنودة 
لتحريضه "فلول األقباط" 

 ضد المجلس العسكري

رفضت التعجيل بإجراء 
انتخابات برلمانية 

ورئاسية.. "الوطنية للتغيير" 
تدعو إلى تشكيل مجلس 

رئاسي تمهيًدا لتسليم 
 السلطة خالل عام

مستندة إلى االعتراف 
الرسمي بالجماعة.. تقديم 

مذكرة للمدعي العام 
العسكري إلسقاط العقوبات 

عن قيادات "اإلخوان" 
 المحالين للعسكرية

مبادرة إلنهاء أزمة وكالة 
أنباء الشرق األوسط.. 

مؤتمر عام يتضمن الخروج 
برؤية مستقبلية ووضع 
 سياسة تحريرية جديدة

ناشدوا القوات المسلحة 
التدخل لإلفراج عنهم.. 
مظاهرة حاشدة ألهالي 

 للطباعة

تدخل تطالب ب هيئة العلماة والدعاة بألمانيا.. المجازر الدموية مع استمرار
م أمام محكمة جرائ" الطاغية" دولي لوقف حمامات الدم في ليبيا ومحاكمة

 الحرب
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رعة التحرك س ، الحكومات والشعوب العربية واألوربية"بألمانيا هيئة العلماة والدعاة"ناشدت 
 مجازر"نها الدم في ليبيا، مع استمرار ما وصفت بأ الدبلوماسي الفوري من أجل وقف حمامات

قذافي، معمر ال" الطاغية"إلى محاكمة  يرتكبها النظام الليبي ضد المحتجين، ودعت" دموية
 . جرائم ضد اإلنسانية بتهمة ارتكاب

العربي  تمععلى نسخة منه، صمت المج" المصريون"أرسلت إلى  واستنكرت الهيئة في بيان
 ذ األسبوعالتي يرتكبها النظام الليبي من" الدموية المجازر"إزاء " سكونه المطبق"والدولي و

ف الطيران سقط مئات القتلى في قص الماضي ضد الشعب الليبي في العديد من المدن حيث
دات بمواصلة القتال وسط تهدي استعان بهم القذافي،" مرتزقة أفارقة"قوات األمن و الحربي وبنيران

 . الشعب الليبي حتى النهاية وعمليات القمع ضد
ُترتكب في حق  التي تابعت في ذهول ودهش، وحزن وقلق، المجزرة الوحشية" وقالت الهيئة إنها

يد مرتزقة  تل علىيطالب بالحرية والعدالة والتغيير، فتعرض للق الشعب الليبي األعزل الذي خرج
 بقصف شعبه الشهداء وآالف الجرحى، وقام هذا الطاغية استأجرهم الزعيم الليبي، فسقط مئات

ل االتصاالت محتال، كما قام بقطع كل وسائ بالطائرات الحربية والمدفعية وكأنه يقاوم جيشا
 ". الحقيقة للعالم والالسلكية واالنترنت، والفضائيات التي تنقل السلكية

إسقاط القذافي ب الليبيين على االلتحام بالمحتجين الذين يطالبون وحثت الجيش وقوات األمن
 ن قتل نفسام(وصيانة دمائه، وحذرت من سفك الدماء  واالنضمام إلى صفوف الشعب وحمايته،

: يه وسلم يقولوالنبي صلى اهللا عل) جميعا بغير نفس أو فساد في األرض فكأنما قتل الناس
  ).الدنيا أهون على اهللا من قتل رجل مسلم لزوال(

تيال في هذه بألمانيا أن من سقط ق" والدعاة هيئة العلماء"واعتبر الدكتور خالد حنفي رئيس 
إلى أن  ، ودعا الشعب الليبي"يرزقون أحياء عند ربهم"الذين هم " الشهداء"هو من  األحداث

ثقته في اهللا بأن  معرًبا عن ويحرص على سلمية احتجاجاته وحفظ مؤسسات بلده، يثبت ويصبر
 . للشعب ما يريد ينصر هذه الثورة ويحقق

وحشية النظام " ا علىالذين استقالوا من مناصبهم، اعتراض" الشرفاء" وحيا الدبلوماسيين الليبيين
ذوهم، وأن ينصفوا ح السفراء والدبلوماسيين الليبيين إلى أن يحذو ، ودعا كافة"الليبي مع الشعب

 . التاريخية الحاسمة شعوبهم في هذه اللحظات
عما روحيا د في كل مكان أن يقوموا بدورهم في دعم الشعب الليبي، كما ناشد العلماء والدعاة

 اركة فيلنصرة المظلومين، ودعما ثقافيا بالمش بالقنوت في الصلوات والصيام والدعاء
 لى الجهاتوجرائمه، ودعما قانونيا باللجوء إ االعتصامات واالحتجاجات الفاضحة لهذا النظام

 . المسئولين عنها القانونية الدولية إليقاف هذه الجرائم ومحاكمة
لرفع دعوى  ةفي سويسرا أعلنت نها بدأت بجمع األدل" اإلنسان التضامن لحقوق"وكانت منظمة 

ضد  تكابه لجرائمالزعيم الليبي معّمر القذافي بتهمة ار  قضائية أمام محكمة الجنايات الدولية ضد
 70وال االدعاء العام السويسري لتجميد أم اإلنسانية، كما بدأت لرفع دعوى قضائية أمام

 . ليبية بما فيها القذافي وعائلته شخصية
سان الثالثاء السامية لحقوق اإلن الذي دعت فيه نافي بيالي مفوضة األمم المتحدة في الوقت

ظاهرين المطالبين ضد المت دولي في عمليات القمع التي يرتكبها النظام الليبي إلى فتح تحقيق
ى إلى حد جرائم الماضي يرق القذافي، معتبرة أن ما يجري هناك منذ األسبوع بإسقاط الزعيم معمر

  .ضد اإلنسانية
 ناصة والطائراتباستخدام األسلحة اآللية والق وطالبت وقف فوري النتهاك حقوق اإلنسان ونددت

ن قد ترقى إلى المنتشرة والمنهجية ضد المدنيي الهجمات"الحربية ضد مدنيين، وأشارت إلى أن 
 ".رويترز" ، وفق ما نقلت وكالة"جرائم ضد اإلنسانية حد
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المعتقلين السياسيين 
لمطالبة النائب العام 

 بإطالق سراحهم

طرحوا مشروًعا لتأسيسه 
قبل عدة سنوات.. "اإلخوان" 

يخططون إلنشاء حزب 
سياسي بعد السماح بحر ية 

 تكوين األحزاب

ممتلكاته تقدر بعشرات 
الماليين.. بالغ للنائب 

العام يطالب بالتحفظ على 
أموال فاروق حسني ومنعه 

من السفر بتهمة إهدار 
المال العام والتربح غير 

 المشروع

اعتقال خالل مظاهرات 
"الثورة الشعبية".. بالغ 

النائب العام للتحقيق في 
"تعذيب" معتقل و"مقتل" 

محام أثناء احتجازهما داخل 
 سجن تابع لجهة سيادية

عمرو حمزاوي في الشروق 
لة تأخير إحا يسأل عن سبب

وا ضباط الشرطة الذين تورط
المتظاهرين إلى  في قتل

 المحاكمة ، ومأمون فندي في
اليوم غاضب من  المصري

المستشار البشري ألنه 
 كبيرا من استبعده وعددا

 المصريين بالخارج من حق
مان أو البرل الترشح للرئاسة

لحمله جنسية أجنبية ، 
ول المساء يق ومحمد فودة في

أن الهرج والمرج في 
ل وص المؤسسات الصحفية

درجات خطيرة ، ومحمد 
 مصطفى شردي في الوفد
 يطالب باستئصال سرطان

 يلالتفاص�  المجالس المحلية

ان منار الشوربجي في البي
رة تسخر من العبا اإلماراتية

 يلإسرائ"األوربية السخيفة 
، وعبد الوهاب " وجيرانها

 نبدرخان في الحياة يقول أ
خالء الشعب الذي ثار يرفض إ

 الديكتاتوريات الميدان ألن
ون السابقة جعلتهم ال يثق

ون الدولة ، ومأم بسهولة في
فندي في الشرق األوسط 

انت الثورة المصرية ك يقول أن
 ةثورة الجوامع وليست ثور 

الفيس بوك ويوم الجمعة 
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شاهد ، وناجي صادق شراب
ئيل الخليج يقول أن إسرا في

أكثر دول المنطقة قلقا من
� تنامي ثورات الشعوب 
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