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ﻤدﺨل

أرﺸﻴف

ﻤواﻗﻊ اﺨرى

الفنانة السورية أصالة تتراجع عن أغنيتھا ضد الرئيس بشار االسد بعد ان اكتشفت انھا ال تكرھه

اﻻﺘﺼﺎل ﺒﻨﺎ

in

اﻝﻤواﻀﻴﻊ اﻷﻜﺜر ﻗراءة

ﻋﺒد اﻝﺒﺎري ﻋطوان اﻝﻤﺎل اﻝﺴﻌودي
واﻝﺘﺤرﻴض ﻋﻠﻰ اﻻﺴر
ﺴﻌودﻴﺘﻴن

إﺴراﺌﻴل ﺘواﺼل إﺤﺘﻼﻝﻬﺎ ﻝﺠزﻴرﺘﻴن

ﺼﺒﺤﻲ ﺤدﻴدي ﻏﻠﻴون اﻝﻌﻠوي واﻷﺴد
اﻝدﻴﻤﻘراطﻲ

ﻜﻠﻤﺔ رﺌﻴس اﻝﺘﺤرﻴر
اﻝﻤﺎل اﻝﺴﻌودي واﻝﺘﺤرﻴض ﻋﻠﻰ اﻻﺴر

اﻝﻔﻨﺎﻨﺔ اﻝﺴورﻴﺔ أﺼﺎﻝﺔ ﺘﺘراﺠﻊ ﻋن أﻏﻨﻴﺘﻬﺎ ﻀد اﻝرﺌﻴس ﺒﺸﺎر اﻻﺴد ﺒﻌد ان
اﻜﺘﺸﻔت اﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻜرﻫﻪ
2011-10-31

طﺎﻝﺒن ﺒﺤﻘﻬن ﺒﺎﻝزواج ﻤﻤن ﺸﺌن ﻤن
اﻝﻤﺴﻠﻤﻴن ...واﻝرﺠﺎل ﻴرﻴدوﻨﻬن 'ﺤﻤرا ﺠراﻴﺔ
ﻤﺎﺘﻜﻠش اﻝﺸﻌﻴر'

اﻝﻘﺎﻫرة ـ ﺘراﺠﻌت اﻝﻔﻨﺎﻨﺔ اﻝﺴورﻴﺔ أﺼﺎﻝﺔ ﻋن ﺘﻘدﻴم أﻏﻨﻴﺔ "آﻩ ﻝو اﻝﻜرﺴﻲ ﻴﺤﻜﻲ" اﻝﺘﻲ ﺘﻬﺎﺠم
ﻨظﺎم ﺒﺸﺎر اﻷﺴد ،ﻤرﺠﻌﺔ اﻝﺴﺒب إﻝﻰ أن ﻜﻠﻤﺎت اﻷﻏﻨﻴﺔ ﻻ ﺘﺘﻨﺎﺴب ﻤﻊ أﻓﻜﺎرﻫﺎ اﻝﺨﺎﺼﺔ،
وﻗﺎﻝت إﻨﻬﺎ ﻤﻊ اﻝﺜوار وﺘدﻋم ﻤطﺎﻝﺒﻬم ﻷﻨﻬﺎ ﻤﺜﻠﻬم ،وﻝﻜﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻝوﻗت ﻨﻔﺴﻪ ﻻ ﺘﻜرﻩ ﺒﺸﺎر ،وﻝم
ﺘﻬﺎﺠﻤﻪ.
وﻨﻔت أﺼﺎﻝﺔ ،ﻓﻲ ﺘﺼرﻴﺢ ﺨﺎص ﻝﻤوﻗﻊ "ام ﺒﻲ ﺴﻲ .ﻨت" أن ﻴﻜون اﻝﻬﺠوم ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤن اﻝﻨظﺎم
اﻝﺴوري وراء ﺘراﺠﻌﻬﺎ ﻋن ﺘﻘدﻴم اﻷﻏﻨﻴﺔ ،ﻤﺸﻴرة إﻝﻰ أﻨﻬﺎ ﻝن ﺘﺘﺒﻨﻰ ﻜﻠﻤﺎت ﻻ ﺘﻌﺒر ﻋن رأﻴﻬﺎ
اﻝﺸﺨﺼﻲ.
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ﻋﺒد اﻝﺒﺎري ﻋطوان
اﻝﻤﻘﺎﻻت اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ

ﺘﺼﻔﺢ ﻋدد اﻝﻴوم ﻤن اﻝﻘدس اﻝﻌرﺒﻲ

Subscribe by Email

اﻗ أر ﻓﻲ ﻋدد اﻝﻴوم

رأي اﻝﻘدس ﺘﻌزﻴز اﻝوﺠود اﻝﻌﺴﻜري
اﻻﻤرﻴﻜﻲ ﻓﻲ اﻝﺨﻠﻴﺞ

1 sur 6

http://www.alquds.co.uk/index.asp?fname=online\data\2011-10-31-12-26-15.htm

الفنانة السورية أصالة تتراجع عن أغنيتھا ضد الرئيس بشار االسد بعد ان اكتشفت انھا ال تكرھه

وأﻀﺎﻓت اﻝﻔﻨﺎﻨﺔ اﻝﺴورﻴﺔ -ﻓﻲ ﻤؤﺘﻤر ﺼﺤﻔﻲ ﻋﻘدﺘﻪ ﻤﺴﺎء اﻷﺤد  30أﻜﺘوﺒر/ﺘﺸرﻴن اﻷول
ﻓﻲ أﺤد ﻓﻨﺎدق اﻝﻌﺎﺼﻤﺔ اﻝﻘﺎﻫرة -أن ﻤوﻗﻔﻬﺎ ﻤن اﻝوﻀﻊ اﻝﺴوري ﺘم ﻓﻬﻤﻪ ﻓﻲ ﺴﻴﺎق ﺨﺎطﺊ،
ﻴوﻤﺎ ﻀد اﻝﻨظﺎم أو ﺸﺨص ﺒﺸﺎر ،وﻗﺎﻝت :أﻨﺎ ﻻ أﻜرﻫﻪ.
ﻓﻬﻲ ﻝم ﺘﺘﺤدث ً
وأﻀﺎﻓت" :ﻝﻤﺎذا ﻴﺤﺎﺴﺒﻨﻲ ﺒﻌض اﻷﺸﺨﺎص ﻋﻠﻰ اﻷﻏﻨﻴﺔ ،وﻝم ﺘطرح ﺒﻌد ،وﻝﻜﻨﻲ أﻋﺘذر ﺒﺄﻨﻨﻲ
ﻓﻜرت ﻓﻲ ﺘﻘدﻴﻤﻬﺎ ،ﻓﺄﻨﺎ ﻤﻊ اﻝﺜوار ﻓﻲ ﻜل ﻤﻜﺎن ،وﻝﻜن ذﻝك ﻻ ﻴﻌﻨﻲ أﻨﻨﻲ ﻫﺎﺠﻤت ﺒﺸﺎر ﻓﻲ
أي ﻤن ﺤواراﺘﻲ".
ﻓﻲ اﻝوﻗت ﻨﻔﺴﻪ ،ﻜﺸﻔت ﻓﻴﻪ ﻋن رﻓض ﻤﻌظم اﻝﻨﺠوم اﻝﺴورﻴﻴن اﻝظﻬور ﻤﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﻠﻘﺎت
ﺒرﻨﺎﻤﺠﻬﺎ )ﺼوﻝو( ،وﻜذﻝك ﺒﻌض اﻝﻨﺠوم اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴﻴن.
إﻻ أن أﺼﺎﻝﺔ ﻋﺎدت ﻝﺘﻘول إﻨﻬﺎ ﻝﻴس ﻝدﻴﻬﺎ أﻴﺔ ﺘﺤﻔظﺎت ﻀد أي ﻓﻨﺎن ،ﺨﺎﺼﺔ وأن اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ
ﻓﻨﻲ وﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻝﻪ ﺒﺎﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ،ﻜﻤﺎ أن اﻝﻤواطن اﻝﻌرﺒﻲ –واﻝﻜﻼم ﻝﻠﻔﻨﺎﻨﺔ اﻝﺴورﻴﺔ -ﺒﺤﺎﺠﺔ
ﻝﺒراﻤﺞ ﺘرﻓﻴﻬﻴﺔ ﻝﺘﻐﻴﻴر اﻝﺤﺎﻝﺔ اﻝﻨﻔﺴﻴﺔ اﻝﺘﻲ أﺼﺒﺢ ﻓﻴﻬﺎ.
وﻓﻲ ﺴﻴﺎق آﺨر ،ﻜﺸﻔت أﺼﺎﻝﺔ ﻋن أن ﻤﺎ ﺘردد ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘﺼﺎﻝﺤت ﻤﻊ ﺸﻴرﻴن ﺒﻌد اﺴﺘﻀﺎﻓﺘﻬﺎ
ﻓﻲ اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ "ﻏﻴر ﺼﺤﻴﺢ" ،وﻗﺎﻝت إن اﻝﺼﻠﺢ ﺘم ﻤن ﻓﺘرة طوﻴﻠﺔ ،ﺨﺎﺼﺔ وأﻨﻬﺎ ﻤرﺘﺒطﺔ ﻤﻊ
ﺸﻴرﻴن ﺒﻌدﻴد ﻤن اﻝﺼﻔﺎت اﻝﻤﺸﺘرﻜﺔ وﻤﻨﻬﺎ اﻝﺒﺴﺎطﺔ ،ﻤﺸﻴرة إﻝﻰ أﻨﻬﺎ ﻝم ﺘﻌﺘد أن ﺘﺤﻤل أﻴﺔ
ﻀﻐﻴﻨﺔ ﻝزﻤﻼﺌﻬﺎ ﻓﻲ اﻝوﺴط اﻝﻔﻨﻲ.
ما ھو الجمال؟
ما ھو الجمال؟ طريق الجمال
www.everyarabstudent.com

موقع تعارف مجاني
تعرف بشكل آمن و كون صداقات
قوية مع ناس من مختلف الدول -
مجاناً

ﻜﺜﻴر
أﻴﻀﺎ إﻝﻰ أﻨﻬﺎ ﺘﺼﺎﻝﺤت ﻤﻊ اﻝﻤﻠﺤن ﺤﻠﻤﻲ ﺒﻜر اﻝذي ﻝﻘﺒﺘﻪ )ﺒﺎﻝﺒﺎﺸﺎ( ،ﻷن ﻫﻨﺎك ًا
وأﺸﺎرت ً
ﻤن اﻝذﻜرﻴﺎت اﻝﻤﺸﺘرﻜﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺠﻤﻊ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ،ﻋﻠﻰ ﺤد ﺘﻌﺒﻴرﻫﺎ.
ﻤؤﺨر ﺒﺴﺒب ﻤوﻗﻔﻬﺎ ﻤن اﻝوﻀﻊ
ًا
وردت أﺼﺎﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺠوم اﻝﻤطرب ودﻴﻊ اﻝﺼﺎﻓﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ
اﻝﺴوري ،ﻗﺎﺌﻠﺔ "أﺴﺘﺎذ ودﻴﻊ اﻝوﺤﻴد اﻝﻤﺴﻤوح ﻝﻪ أن ﻴﻘول ﻝﻲ ﻤﺎ ﻴرﻴد ،وﺒﺎﻝﻌﻜس ﻓﻘد ﻗﻤت
ﻋﻠﻲ ،وﺘرﺒطﻨﻲ ﺒﻪ ﺼداﻗﺔ أﺴرﻴﺔ".
ﺒﺘدﻝﻴﻠﻪ ًا
ﻜﺜﻴر ﺨﻼل اﻝﺤﻠﻘﺔ اﻝﺘﻲ ﺼورﺘﻬﺎ ﻤﻌﻪ ،ﻷﻨﻪ ﻋزﻴز ّ

ﺼﺒﺤﻲ ﺤدﻴدي ﻏﻠﻴون اﻝﻌﻠوي واﻷﺴد
اﻝدﻴﻤﻘراطﻲ
زﻫرة ﻤرﻋﻲ ﻓﻴﺼل اﻝﻘﺎﺴم ﻴﺘﺼﺎﻝﺢ ﻤﻊ
اﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ اﻝﺒﺤراﻨﻴﺔ ...وﻝﻴﺒﻴﺎ ﺘﺤررت ﻤن ﻤﻨﻊ
ﺘﻌدد اﻝزوﺠﺎت!
ﻋﺒد اﻝﺤﻠﻴم ﻗﻨدﻴل دراﻤﺎ اﻝﻴﻤن

د .ﻤﻀﺎوي اﻝرﺸﻴد اﻝﺴﻌودﻴﺔ :اﻝﺒﻴﻌﺔ ﺒﻴن
اﻝﺨﺎﺼﺔ واﻝﻌﺎﻤﺔ
ﺤﺴﻨﻴن ﻜروم اﻻﺨوان ﻴﻬددون ﻓﻠول
اﻝﺤزب اﻝوطﻨﻲ ﺒﺎﻝدﻓن ..وﻤﻌرﻜﺔ ﺒﻴن اﻝﻘﻀﺎة
واﻝﻤﺤﺎﻤﻴن
ﺴﻌد اﻝﻴﺎس ﺠﻨﺒﻼط :ﻻ ﺒد ﻤن ﺘﻌددﻴﺔ
ﺤزﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺴورﻴﺔ ..وﻨظرﻴﺎت اﻝﻤﻤﺎﻨﻌﺔ
اﻝﺴﺨﻴﻔﺔ اﺴﺘﺄﺜرت ﺒﺎﻝﻘرار اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻲ
اﻝﻨﻴﺠر ﺘواﺠﻪ ﻏﻀﺒﺎ ﻤﺤﻠﻴﺎ اذا ﺴﻠﻤت
ﻨﺠل اﻝﻘذاﻓﻲ ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ
ادﻋﺎء اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ ﻝدﻴﻪ
ادﻝﺔ داﻤﻐﺔ ﺘدﻴن ﺴﻴف اﻹﺴﻼم و'راﻴﺘس
ووﺘش' ﺘﺤذر ﻤن ﻫﺠﻤﺎت اﻨﺘﻘﺎﻤﻴﺔ ﺘﺴﺘﻬدف
اﻝﻤواﻝﻴن ﻝﻠﻘذاﻓﻲ
ﺼﺤف ﻋﺒرﻴﺔ ﺴﺎﻨدوﻴش ﻝﺤم ﺨﻨزﻴر
وﺤﺠﺎب

anayou.com

ﻜﻠﻤﺎت أﻏﻨﻴﺔ أﺼﺎﻝﺔ اﻝﺘﻲ اﻋﺘذرت ﻋﻨﻬﺎ:
آﻩ ﻝو ﻫﺎﻝﻜرﺴﻲ ﺒﻴﺤﻜﻲ ...
ﻜﺎن ﺒﻴﺼرخ ﻜﺎن ﺒﻴﺸﻜﻲ ...
وﺒﻴﺘﺄﻓﺄف وﺒﻴﺘﻠوع وﻴﻤﻜن ﺤﺘﻰ ﻴﻨوح وﻴﺒﻜﻲ ...
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ﺼﺤف ﻋﺒرﻴﺔ اﻝﻬﺠوم ﻋﻠﻰ اﻴران :اﻝﻴوم
اﻝﺘﺎﻝﻲ
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ﻤﻨوﻋﺎت

مطرب جزائري ينتقد ثوار ليبيا ويصدر أغنية
"تحية القذافي"

الفنانة السورية أصالة تتراجع عن أغنيتھا ضد
الرئيس بشار االسد بعد ان اكتشفت انھا ال
تكرھه

الفنانة السورية أصالة تتراجع عن أغنيتھا ضد الرئيس بشار االسد بعد ان اكتشفت انھا ال تكرھه

ﻫﺎﻝﻜرﺴﻲ ﻋﺎﻴف أﻓطﺎﺴﻪ ...
ﻤﺎ ﺤدا ﻋم ﺒﻴﻌﺒﻲ راﺴﻪ ...
وﻜﻠﻪ ﺒﻴﺘﻐﻨﻰ ﺒﺈﺤﺴﺎﺴﻪ ...
وﺒﺎﻝﺤﻘﻴﻘﺔ ﻜﻠﻪ ﺒﻴﺤﻜﻲ ...
ﻫﺎﻝﻜرﺴﻲ ﺒﻴﻌﻤل ﻋﻤﺎﻴل ﺒﻴﻌﻤل ﻝﻸﺼﻠﻊ ﺠداﻴل ...
ﺒﻴﺨﻔﻲ ﻝﺼﺤﺎﺒﻪ اﻝرزاﻴل ...
ﺒرﻜﻲ ﺒﻴﺼﺤوا ﻤرة ﺒرﻜﻲ ...
ﻋﺎﻝﻜرﺴﻲ ﺼﺎﺤب ﻤﻌﺎﻝﻲ ...
ﺴﻴﻔﻪ ﻋﻠﻰ ﺸﻌﺒﻪ ﺒﻴﻼﻝﻲ ...
وﺒﻴﻌﻤل ﺤﺎﻝﻪ ﻨﻀﺎﻝﻲ ...
وﺒﺎﻝﻤﺨﻔﻲ ﻋم ﻴﺸرب وﺴﻜﻲ ...
واﻝﻠﻲ ﺒﻴﻘﻌد ﻤﺎ ﺒﻴﺘزﺤزح ...
ﻤﺎ ﺒﻴﺘﺤرك ﻤﺎ ﺒﻴﺘﻠﺤﻠﺢ ...
وﺒﺄﺤﻼﻤﻪ ﺒﻴطﻴر ﺒﻴﺸطﺢ ...
وﺒﻴﻘﻠك ﻫﺎﻝﻜرﺴﻲ ﻤﻠﻜﻲ ...
ﻤﺎ ﺒﻴﺘﻨﺎزل ﻋﻨﻪ أﺒداً ...
ﻤﺎ ﺒﻴﺘﺨﻠﻰ ﻋﻨﻪ أﺒداً ...
وﺒﻴﺘﻤﻨﻰ ﻴﻀﻠو أﺒداً ﻤﻊ أﻨو ﻤﺎ ﺒﻴﻌرف ﻴﺤﻜﻲ ...
ﻫﺎﻝﻜرﺴﻲ ﺒطل ﻴﺘﺤﻤل ...
واﻝﺒﺎﺸﺎ ﻜل ﻤﺎﻝﻪ ﺒﻴﺘﻘل ...
وﻝﻤﺎاﻝﻜرﺴﻲ ﻗﺎﻝو ارﺤل ...
ﺼﺎر اﻝﺒﺎﺸﺎ ﻴﻨوح وﻴﺒﻜﻲ ...
آﻩ ﻝﻤﺎ اﻝﻜرﺴﻲ ﺒﻴﺤﻜﻲ ...

ارﺴل ﻫذا اﻝﺨﺒر اﻝﻰ ﺼدﻴق ﺒﺎﻝﺒرﻴد اﻻﻝﻜﺘروﻨﻲ
عمر الشريف يصفع معجبة في مھرجان تربيكا
لالفالم بالدوحة
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ﺒﺴﺎم اﻝﺒدارﻴن :ﻋﻤﺎن ﻤﺴﺘﻌدة ﻝﺴﻴﻨﺎرﻴو
'اﻝﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻌﺎزﻝﺔ' ﺠﻨوب ﺴورﻴﺔ وأوﻏﻠو ﺒﺤث
ﻤﻌﻬﺎ اﻝﺘﻌﺎون اﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﻠف اﻝﻼﺠﺌﻴن
اﻝﺴورﻴﻴن إذا ﺤﺼﻠت طوارىء
ﻜﺎﻤل ﺼﻘر :ﺴورﻴﺔ :ﺤوار اﻗﺘﺼﺎدي أﻏﻠب
اﻝﺤﺎﻀرﻴن ﻓﻴﻪ وزراء وﻤﺴؤوﻝون وﺨﺒراء ﻤن
ﻋﺒﺎءة اﻝﺤﻜوﻤﺔ
ﺤﺴﻴن ﻤﺠدوﺒﻲ اﻻﺘﺤﺎد اﻻوروﺒﻲ ﻴﻔﺘﻘد
ﻝﻤﺒﺎدرة اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ وﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻝرﺒﻴﻊ اﻝﻌرﺒﻲ
وﺘﻨﺎﻓس ﺒﻴن دوﻝﻪ ﻝﻠﻔوز ﺒﺼﻔﻘﺎت اﻹﻋﻤﺎر ﻓﻲ
ﻝﻴﺒﻴﺎ
ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺴوﻴﺴرﻴﺔ :ﻫل ﺴﻴﺴﻤﺢ إﺴﻼﻤﻴو
ﺘوﻨس ﺒﻌد ﻓوزﻫم ﺒﺎﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ﺒﺎرﺘداء اﻝﺒﻜﻴﻨﻲ
ﻓﻲ اﻝﺒﻼﺠﺎت
اﻝﻤرزوﻗﻲ ﻴرﻓض اي دور ﻝﻘﺎﺌد اﻝﺴﺒﺴﻲ
و 'اﻝوﺠوﻩ اﻝﻘدﻴﻤﺔ'
زﻫﻴر أﻨدراوس :ﺘل أﺒﻴب ﺘﻌﺘرف رﺴﻤﻴﺎ
ﺒﻔﺸل اﻝﻘﺒﺔ اﻝﺤدﻴدﻴﺔ ﻓﻲ اﻋﺘراض ﺼوارﻴﺦ
اﻝﻤﻘﺎوﻤﺔ اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻴﺔ وﺘُراﻫن ﻋﻠﻰ ﺘﺜﺒﻴت
اﻝﺘﻬدﺌﺔ ﺒوﺴﺎطﺔ ﻤﺼرﻴﺔ وﺘﺘوﻋد ﺒرد ﻗﺎس
ﻗرﻴﺒﺎ
ﻨﺎﺸطون ﺴﻌودﻴون ﻴطﺎﻝﺒون اﻷﻤﻴر ﻨﺎﻴف
ﺒﺎطﻼق اﻝﺴﺠﻨﺎء اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﻴن ﻋﻘب ﺘوﻝﻴﻪ وﻻﻴﺔ
اﻝﻌﻬد ﺒﺎﻝﻤﻤﻠﻜﺔ
ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺒرﻴطﺎﻨﻴﺔ :اﺒو ﺤﻤزة اﻝﻤﺼري
واﺒو ﻗﺘﺎدة اﻷردﻨﻲ ﻴﻠﻘﻴﺎن ﻤواﻋظ اﻝﻜراﻫﻴﺔ ﻓﻲ
اﻝﺴﺠن
ﻤﺤﻤود ﻤﻌروف اﻝﺤرﻜﺎت واﻻﺤزاب
اﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻐرب ﺘﻬﻨﺊ ﺤرﻜﺔ اﻝﻨﻬﻀﺔ
اﻝﺘوﻨﺴﻴﺔ ﺒﺎﻝﻔوز ﺒﺎﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ
وﻋﻴﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻗﺘراع ﻨوﻓﻤﺒر اﻝﻘﺎدم

ﻨﺴﺨﺔ ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ

ھل ترغب في التعليق على الموضوع؟
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"القدس العربي" ترحب بتعليقات القراء ،وترجو من المشاركين التحلي بالموضوعية وتجنب
االساءات الشخصية والطائفية ،ولن يتم نشر اي رد يحتوي شتائم .كما ترجو الصحيفة من
المعلقين ادخال االسم االول واسم العائلة واسم الدولة وتجنب االسماء المستعارة .ويفضل ان
تكون التعليقات مختصرة بحيث ال تزيد عن  200كلمة.
حمالت تضامن مع يسري فودة بعد منع حلقة
من برنامجه واسعد طه يدعو لالكتتاب بقناة
شعبية جديدة
مزيد

أﺨﺒﺎر ﺨﻔﻴﻔﺔ

ﺨﺎﻤﻨﺌﻲ ﻴﻘول اﻻﻨﺴﺤﺎب اﻻﻤرﻴﻜﻲ ﻤن
اﻝﻌراق اﻨﺘﺼﺎر 'ذﻫﺒﻲ'

اﻷﺴم:
ﺒرﻴدك اﻷﻝﻜﺘروﻨﻲ:

ﻓﺎروق ﻴوﺴف اﻝﻔن اﻝﻌرﺒﻲ ﻤﻌﻠﺒﺎ :ﻨﺴﻜت
ﺨوﻓﺎ ﻝﺌﻼ ﻴﻐﻀب أﺤﺒﺘﻨﺎ اﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻜون اﻝﺒﻠﻬﺎء!

اﻝﻤوﻀوع:
اﻝﺘﻌﻠﻴق:
Characters left

الجرذان والفئران تجتاح مكاتب "بي بي سي"

اﻝﺒﺎﺒﺎ ﺸﻨودة ﻴﻠﻐﻲ اﻻﺤﺘﻔﺎل ﺒﻌﻴد ﺠﻠوﺴﻪ
وﻨﺎﺸطون ﻴﺤﺎﺼرون ﻤﻘر اﻝﻨﻴﺎﺒﺔ اﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ
ﺒﺴﺒب ﺴﻴر اﻝﺘﺤﻘﻴﻘﺎت ﻓﻲ ﻤذﺒﺤﺔ ﻤﺎﺴﺒﻴرو

You may enter up to 750 characters

وﻓــــراغ
ٌ
ﻤــﺎء َ

ﻋﻴﺎش ﻋﻤﺎد أﺒو ﺼﺎﻝﺢ
ﺴﺎﻤﻴﺔ ﻤﺼطﻔﻰ ّ
راﺼد ﺘﻔﺎﺼﻴل اﻝﺤﻴﺎة اﻝﺒﺴﻴطﺔ :أرﻴد أن أﺴﻴر
ﻓﻲ ﺸﺎرﻋﻴن ﺒﻨﻔس اﻝﻠﺤظﺔ!
رﺸﺎ ﻋﻤران اﺴﺘﺤﻘﺎق اﻝﻜراﻤﺔ

اندونيسي تحول المرأة يعود رجال قبل ان
يتوجه ألداء فريضة الحج

اﻝدﻜﺘور أﻨور اﻝﻤﺒروﻜﻲ ﻜﻴف ﺼﻨﻊ اﻝﻨظﺎم
اﻝﻨوﻓﻤﺒري ﻫوةً وﺼراﻋﺎً ﺒﻴن اﻝﺴﻴﻨﻤﺎﺌﻲ
واﻝﺸﻌب اﻝﺘوﻨﺴﻲ
ﻋﻤرو ﺴﻌد :ﻤﺴﻠﺴل 'ﺸﺎرع ﻋﺒداﻝﻌزﻴز'
اﻋﺘﻤد ﻋﻠﻰ ﺒﻨﺎء ﻗوي ﻝﻠﺸﺨﺼﻴﺎت وﻝم ﻴﻨﺘﻘد
اﻝﻨظﺎم اﻝﺴﺎﺒق ﻤﺜل أﻋﻤﺎل ﻓﻨﻴﺔ أﺨرى
ﺘﺤﺴﻴن ﻋﺒﺎس اﺼﺎﻝﺔ اﻝﺘﻨﻐﻴم واﺒﺘﻬﺎج
اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ

 7أجنبيات بينھن أمريكية ملحدة يعتنقن
اإلسالم بالسعودية

ﻤطﺎع ﺼﻔدي أﻴﺔ دﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻤﺎ ﺒﻌد اﻝﺜورة؟
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ﻤﺤﻤد ﺼﺎدق اﻝﺤﺴﻴﻨﻲ اﻝﻌﺎﻝم ﻤﺨﺘﻠف ﻤﻊ
'اﺒﺎﺒﻴل' اﻴران!

نشطاء بـ"فيسبوك" يشبھون مبارك بالخليفة
عثمان بن عفان ...ومصريون سخروا من حملة
مؤيديه
مزيد

ﻴوﺴف ﻤﻜﻲ اﻝﺜورة اﻝﺒﺤراﻨﻴﺔ وﻀﻴوف ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻻﺘﺠﺎﻩ
اﻝﻤﻌﺎﻜس
ﻨﺎﺼر ﻓرﻏﻠﻲ اﻝﺠﻤﻴﻊ ..واﻝﻤﺴﺎﻓﺔ اﻝواﺤدة
أﻴﻤن ﺨﺎﻝد اﻝﺨوف ﻤن اﻹﺴﻼﻤﻴﻴن اﻝﺠدد

ﺘﺤﻘﻴﻘﺎت
ﻋﻠﻲ ﻤﺤﺴن ﺤﻤﻴد ﻝﻜﻲ ﻻ ﻴﻜون ﻤﺼﻴر ﻗرار ﻤﺠﻠس
اﻷﻤن واﻝﻤﺒﺎدرة اﻝﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﻜﻤﺼﻴر وﺜﻴﻘﺔ اﻝﻌﻬد واﻻﺘﻔﺎق
ﻋﻠﻲ اﻝﺸرﻴﺎوي اﻻﻨﺘﺨﺎب اﻝﺘوﻨﺴﻲ واﻻﻨﺘﺤﺎب اﻝﺴﻌودي
مصنع سعودي يتخصص في نسج وتطريز
كسوة الكعبة المشرفة

إﺴراﺌﻴل ﺘواﺼل إﺤﺘﻼﻝﻬﺎ ﻝﺠزﻴرﺘﻴن
ﺴﻌودﻴﺘﻴن

1468

الجزائريون ينصبون "غوغل" طبيبھم األول توفيراً
للمال والمشقة

سائحو المغامرات يتحدون تحذيرات السفر إلى
أفغانستان
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السلطان قابوس يفتتح أول دار أوبرا خليجية
مزيد

رﻴﺎﻀﺔ

مدافع تشيلسي تيري ينفي توجيھه إساءة
عنصرية لالعب بكوينز بارك رينجرز

قناة الجزيرة تسعى النتزاع حقوق نقل مباريات
الدوري االنكليزي الممتاز لكرة القدم من
"سكاي الرياضية"
مزيد

upload your videos or photos
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