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مبارك يلتقي نتنياهو في شرم الشيخ
] أكد الرئيس المصري )السابق( خالل اجتماع مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين 

نتنياهو في منتجع شرم الشيخ المطل على البحر األحمر دفع عملية السالم.

مجموعة أقباط تحاول االعتداء على موكب شيخ األزهر

االنتفاضة التونسية تطيح بـ »بن علي«

الكاتدرائية  ] حاولت مجموعة من األقباط الغاضبين من المشاركين في مظاهرة أمام 
الشيخ  الطيب ومفتي مصر  أحمد  األزهر  االعتداء على سيارتي شيخ  بالعباسية  الكبرى 

علي جمعة أثناء خروجهما من الكاتدرائية.

التونسي  بالرئيس  نحو شهر  منذ  تونس  التي شهدتها  الشعبية  االنتفاضة  أطاحت   [
)محمد  جامعي  عاطل  قيام  إثر  الشعبية  االنتفاضة  اندلعت  وقد  علي.  بن  العابدين  زين 
البوعزيزي( بإحراق نفسه في »سيدي بو زيد« وذلك في 17 ديسمبر / كانون األول 2010، 
وبعد يوم وحد من إعالنه عدم نيته الترشح مجدداً للرئاسة في 2014. وأوردت األنباء خبر 

هروبه من المطار بعد إعالن حالة الطوارئ.
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تفجير انتحاري في كنيسة باإلسكندرية

حزب اهلل وحلفاؤه يستقيلون ويسقطون حكومة الحريري
روسيف تصبح أول امرأة تتولى الرئاسة في البرازيل

عمرو موسى يلتقي السيستاني في النجف

رئيس وزراء الكويت يقوم بزيارة تاريخية إلى العراق

رئيس البرلمان التونسي
يتولى السلطة ويدعو لحكومة وطنية

إلى  أدى  ما  اإلسكندرية )شمال مصر(  أمام كنيسة لألقباط في  انتحاري نفسه  ] فجر 
مقتل 21 شخصاً وإصابة 79 آخرين.

الحريري بعد استقالة وزير محسوب على  اللبنانية برئاسة سعد  الحكومة  ] سقطت 
رئيس الجمهورية تلت إعالن عشرة وزراء من حزب اهلل وحلفائه استقالتهم. 

] أصبحت ديلما روسيف أول امرأة تتولى الرئاسة في البرازيل 
بعد أن وعدت بالبناء على النجاح االقتصادي الذي حققه سلفها الذي 

يتمتع بشعبية كبيرة ومعلمها لويس ايناسيو لوال دا سيلفا.

] التقى المرجع الديني األعلى في العراق، السيد علي السيستاني 
األمين العام للجامعة العربية، عمرو موسى الذي زار العراق.

بزيارة  المحمد  ناصر  الشيخ  الكويتي،  الوزراء  رئيس  قام   [
وصفت بـ »التاريخية« إلى بغداد أسفرت عن تشكيل لجنة مشتركة 

»بأسرع وقت« بغية حل جميع المشاكل العالقة بين البلدين.

كلمة  في  المبزع  فؤاد  بالوكالة  التونسي  الرئيس  أعلن   [
مقتضبة بعد أدائه اليمين الدستورية أن المصلحة العليا للبالد 

تقتضي تشكيل »حكومة ائتالف وطني«.
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