
 

 

Hello there. Welcome to Africa Live, CCTV new program that brings you African 

and global news from all perspectives. I am Rahman Nyang from the canyon 

capital Hirobi. Here is what else we have lined up:  

Nigeria has a power struggle. Workers of the power holding company resist 

the privatization over alleged unpaged dues. 

And regional champions begin a vassel when the 2013 West African football 

competition end up promoting nuclei based planes. 

I'll start with Egypt. Their security services are on high let as the ousted 

president of that country Mohammad Morsi appears in court. The Muslim 

brotherhood leader arrived by helicopter at a Cairo police academy this 

morning to face a trial of charges of inciting violence. Morsi along with 14 other 

senior figures face challenges of inciting violence relating to the death of the 

past, while dozens of people enclashes outside of the presidential palace in 

December. Now the defendants could face a life sentence or death penalty if 

they are found to be guilty. Supporters seize over the detention by the military 

on the third of July, however it was illegal and they have threatened to hold 

large street protest. Now just before we take you live to Cairo where CCTV's 

Karina Karibi and Adel are of course standing by, there is an update here from 

Reuters with the trials of course has been agend briefly according to state 

media, in this particular instance. The Nile state television is reporting that the 

judge hadn't joined the meeting until Morsi wore his prison cloth. Let's get 

more details on these developments. CCTV's Karina Karibi joins us for an 

update.  

-Karina what's the latest developments in Cairo? 

سالم. به برنامه ی جدید سی سی تی وی خوش آمدید، که از آفریقا و تمام دنیا خبرهایی از دیدگاه های مختلف 

 من رحمان نی هانگ هستم از پایتخت در و شهر هیروبی. و این است خالصه ی اخبار:به ارمغان می آورد. 

شرکت برگزارکننده ی برق به علت پرداخت نشدن حق عضویتشان در  نیجریه درگیر جنگ قدرت است. کارکنان

 برابر خصوصی سازی این شرکت اعتراض کردند.



 

 

آغاز کردند و در پایان شروع به ترویج هواپیما  2013قهرمانان منطقه ای رقابتی را در مسابقات فوتبال غرب افریقا 

 های هسته ای کردند. 

به شدت در حال حفاظت هستند چرا که محمد مرسی رئیس جمهور مصر در ی با مصر آغاز میکنم. مأموران امنیت

رهبر اخوان مسلمین به وسیله هلیکوپتر امروز بعد از ظهر به آکادمی پلیس در کایرو رسید تا با  دادگاه ظاهر شد.

ارتکاب  مرسی به همراه چهارده چهره ی ارشد دیگر با چالش های اتهامات وارده ی ارتکاب خشونت روبرو شود.

از مردم در ماه دسامبر در خشونت در رابطه با قتل های گذشته روبرو شوند و این در حالی است که صد ها نفر 

بیرون کاخ ریاست جمهوری تجمع کردند. در حال حاضر متحمان می توانند با مجازات های اعدام و یا حبس ابد 

رو های امنیتی دستگیر شدند، اگرچه این امر غیر قانونی اگر محکوم شوند، روبرو گردند. حامیان در ژوریه توسط نی

حاال قبل از اینکه شما را به کایرو ببریم جایی که کارینا کریبی  است تحدید به اعتراضات بزرگ خیابانی کرده اند.

رسانه های دولتی البته در درباره ی محاکمات با توجه به  جدیدترین اخبار  از رویترزو عادل قطعا حضور دارند؛ 

تلویزیون دولتی نیل گزارش داد که قاضی اذعان داشته است که تا وقتی  .در دسترس است مورد این موضوع خاص

که مورسی لباس مخصوص زندان را نپوشد در آنجا حضور نخواهد یافت. بیاید اطالعات بیشتری در این زمینه به 

 ما می پیوندد.  دست بیاوریم. کارینا کاریبی خبرنگار سی سی تی وی به

 ؟اتفاق افتادهخب کارینا چه پیشرفت هایی در کایرو  -

 


