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ﻤدﺨل

أرﺸﻴف

ﻤواﻗﻊ اﺨرى

اﻻﺘﺼﺎل ﺒﻨﺎ
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ﻓﻴدﻴو

in

ﻜﻠﻤﺔ رﺌﻴس اﻝﺘﺤرﻴر

اﻝﻤواﻀﻴﻊ اﻷﻜﺜر ﻗراءة

ﻋﺒد اﻝﺒﺎري ﻋطوان ﻝﻴت اﻝﻠﻴﺒﻴﻴن
ﻴﻘرأون اﻋﺘراﻓﺎﺘﻪ
رأي اﻝﻘدس ﺴورﻴﺔ :ﺘﻌرﻴب اﻻزﻤﺔ
ﺘﻤﻬﻴدا ﻝﺘدوﻴﻠﻬﺎ
ﺒﺴﺎم اﻝﺒدارﻴن ﻓرﻴق اﻝﺠزﻴرة
اﻹﺤﺘﻴﺎطﻲ ﻴﺘوﻝﻰ ﻤﺴﻠﺴل )ﺜورة ﻴﻨﺎﻴر..(2
ووطن ﺒدﻴل ﻝﻸردﻨﻴﻴن ﻓﻲ ﺴﺎﺤﺔ اﻝﺘﺤرﻴر!

:Mon Nov 28 2011 16

ﻝﻴت اﻝﻠﻴﺒﻴﻴن ﻴﻘرأون اﻋﺘراﻓﺎﺘﻪ

أﻨرﻴﻜو ﻤﺎﺴﻴﺎس ﻴﺤذر "اﻝﻤﺘطرﻓﻴن" ﻤن ﻤﻨﻊ زﻴﺎرﺘﻪ إﻝﻰ اﻝﺠزاﺌر

ﻋﺒد اﻝﺒﺎري ﻋطوان

2011-11-28

اﻝﻤﻘﺎﻻت اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ

ﺘﺼﻔﺢ ﻋدد اﻝﻴوم ﻤن اﻝﻘدس اﻝﻌرﺒﻲ

ﻋﺒد اﻝﺤﻠﻴم ﻗﻨدﻴل اﻝﺜورة اﻝوﻝود

اﻝﺠزاﺌر ـ ﺤذر اﻝﻤطرب اﻝﻔرﻨﺴﻲ اﻝﻴﻬودي ﻤن أﺼل ﺠزاﺌري ،أﻨرﻴﻜو ﻤﺎﺴﻴﺎس ،ﻤﻤن أﺴﻤﺎﻫم
ﺒـ"اﻝﻤﺘطرﻓﻴن" ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﻤن اﺴﺘﻤرار ﺤرﻤﺎﻨﻪ ﻤن زﻴﺎرة ﻤﺴﻘط رأﺴﻪ ،ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻤش ﺘﻜرﻴﻤﻪ ﻓﻲ
ﻤدﻴﻨﺔ ﻤوﻨﺘ اﻝﻜﻨدﻴﺔ ﺒﺤﻀور ﺴﻔﻴر إﺴراﺌﻴل وﻓرﻨﺴﺎ.
وطﺎﻝب ﺒﺘﻤﻜﻴﻨﻪ ﻤن ﺘﺤﻘﻴق ﺤﻠم ﺤﻴﺎﺘﻪ ﺒﺎﻝوﻗوف ﻋﻠﻰ ﺘراب ﻤدﻴﻨﺔ ﻗﺴﻨطﻴﻨﺔ اﻝﺘﻲ وﻝد ﻓﻴﻬﺎ،
ٕواﺤﻴﺎء ﺤﻔل ﻓﻨﻲ ﻜﺒﻴر ﻴﺠﻤﻊ ﺸﻤل ﻴﻬود اﻝﻤدﻴﻨﺔ وﻤﻌﺠﺒﻴﻪ.
ﺨﺼوﺼﺎ
وﺠدد اﻝﻤطرب اﻝﻤﻌروف ﺒوﻻﺌﻪ ﻹﺴراﺌﻴل طﻠب ﺘﺤﻘﻴق أﻤﻨﻴﺘﻪ ،ﻗﺒل أن ﻴﻔﺎرق اﻝﺤﻴﺎة،
ً
وأﻨﻪ ﺤظﻲ ﺒﺎﻝﺘﻜرﻴم ﻓﻲ أﻜﺜر ﻤن ﺒﻠد ،دون أن ﻴﺤظﻰ ﺒزﻴﺎرة ﻝﻠﺠزاﺌر.
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اﻗ أر ﻓﻲ ﻋدد اﻝﻴوم

رأي اﻝﻘدس ﺴورﻴﺔ :ﺘﻌرﻴب اﻻزﻤﺔ ﺘﻤﻬﻴدا
ﻝﺘدوﻴﻠﻬﺎ
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وﺨرج ﻤﺎﺴﻴﺎس -ﻓﻲ ﺘﺼرﻴﺤﺎت ﻝﻌدة ﺼﺤف وﻤﺠﻼت ﻜﻨدﻴﺔ ﻋن ﺼﻤﺘﻪ ﺘﺠﺎﻩ اﻹﺒﻘﺎء ﻋﻠﻰ
ﻤﻨﻌﻪ دﺨول اﻝﺠزاﺌر ،وﻗﺎل "أﻨﺎ اﻝﻴوم أﻜرم ﻓﻲ ﻜﻨدا وأﺤﻠم ﺒﺄن أﻜرم ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر اﻝﺘﻲ ﺤرﻤﻨﻲ
ﺠدا".
ﻤﺘطرﻓون ﻤن دﺨوﻝﻬﺎ ﻤﻨذ ﻋﺸرات اﻝﺴﻨﻴن ،ﻷﺴﺒﺎب ﺘﺎﻓﻬﺔ ً
وﻝم ﻴﺨف اﻝﻤطرب وﻫو ﻴﻜرم ﺒﺄن ﻴﻜون ﻤواط ًﻨﺎ ﺸرﻓﻴﺎ ﻝﻤدﻴﻨﺔ ﻤوﻨﺘ اﻝﻜﻨدﻴﺔ ،ﺸﻌورﻩ ﺒﺎﻝﺤزن
واﻝﺴﻨوات ﺘﻤر دون أن ﻴﺤﻘق ﺤﻠﻤﻪ ،وﻗﺎل ﻓﻲ ﺤﻀور رﺌﻴس ﺒﻠدﻴﺔ ﻤوﻨﺘ ﺠﻴرار ﺘروﻤﺒﻠﻲ
ﺠدا ،ﻝﻜﻨﻲ أرﻴد أن ﻴﻜون ﻴﺘﺤﻘق ﺤﻠم اﻝﻌودة إﻝﻰ ﺒﻠد اﻝوﻻدة ،وأن أﺴﻴر ﻋﻠﻰ ﺘراب
"أﻨﺎ ﺴﻌﻴد ً
ﻤدﻴﻨﺔ ﻗﺴﻨطﻴﻨﺔ وأﺤﻴﻲ ﺤﻔﻼً ﻓﻨﻴﺎ ﻴﺠﻤﻊ ﺸﻤل ﻴﻬود اﻝﻤدﻴﻨﺔ واﻝﻤﻌﺠﺒﻴن ﺒﻔﻨﻲ".
وﻫﻨﺄ اﻝﺴﻔﻴر اﻝﻔرﻨﺴﻲ واﻹﺴراﺌﻴﻠﻲ اﻝﻤطرب اﻝﻔرﻨﺴﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻜرﻴم ،وﻫو ﻤن ﻴﺤﻀر ﻓﻲ إطﺎر
أﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻀﻴف ﺸرف.
ﻓﻌﺎﻝﻴﺎت ﻤﻬرﺠﺎن "ﺴﻴراﻓﺎد" اﻝذي ﻜرﻤﻪ ً

ﺼﺒﺤﻲ ﺤدﻴدي ﻝؤﻝؤ اﻝﺸﺎم وﻋظﺎم اﻷﺒﺎطرة

ﺒﺴﺎم اﻝﺒدارﻴن ﻓرﻴق اﻝﺠزﻴرة اﻹﺤﺘﻴﺎطﻲ
ﻴﺘوﻝﻰ ﻤﺴﻠﺴل )ﺜورة ﻴﻨﺎﻴر ..(2ووطن ﺒدﻴل
ﻝﻸردﻨﻴﻴن ﻓﻲ ﺴﺎﺤﺔ اﻝﺘﺤرﻴر!
ﻋﺒد اﻝﺤﻠﻴم ﻗﻨدﻴل اﻝﺜورة اﻝوﻝود

د .ﻤﻀﺎوي اﻝرﺸﻴد ﻤن ﺠدة اﻝﻰ اﻝﻘطﻴف:
ﻤﺄﺴﺎة وطن
ﺤﺴﻨﻴن ﻜروم اﻝﻤﺠﻠس اﻝﻌﺴﻜري ﺒﻴن
ﺴﻨدان أﻤرﻴﻜﺎ واﻻﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ وﻤطرﻗﺔ
ﺸﺒﺎب اﻝﺜورة

ارﺴل ﻫذا اﻝﺨﺒر اﻝﻰ ﺼدﻴق ﺒﺎﻝﺒرﻴد اﻻﻝﻜﺘروﻨﻲ

ﺼﺤف ﻋﺒرﻴﺔ ﻫل ﺴﺘﻘﻊ اﻝﻤواﺠﻬﺔ ﺒﻴن
ﺘرﻜﻴﺎ واﻴران؟

ﻨﺴﺨﺔ ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ

ھل ترغب في التعليق على الموضوع؟

ﺼﺤف ﻋﺒرﻴﺔ ﺤرب ﺒﻼ دم

ﻤﻨوﻋﺎت
"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.

اﻷﺴم:
أصالة :سورية ليست ملكا لبشار ..والمدافعون
عنه "مجرمون"

ﻤﺼدر ﻝﻴﺒﻲ :اﻻﻨﺘﻘﺎﻝﻲ ﺴﻴرﺴل اﺴﻠﺤﺔ
اﻝﻰ اﻝوطﻨﻲ اﻝﺴوري واﻝﺘدﺨل اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻓﻲ
ﻏﻀون اﺴﺎﺒﻴﻊ

ﺒرﻴدك اﻷﻝﻜﺘروﻨﻲ:
اﻝﻤوﻀوع:
اﻝﺘﻌﻠﻴق:
Characters left
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اﻷردن :ﻤﺒﺎدرة ﻝﻔﺘﺢ ﺼﻔﺤﺔ ﺠدﻴدة ﻤﻊ
اﻝﺴﻠﻔﻴﺔ اﻝﺠﻬﺎدﻴﺔ وﻤطﺎﻝب ﺒﺎﻹﻓراج ﻋن
ﻤﻨظرﻫﺎ اﻷﺒرز اﻝﺸﻴﺦ اﻝﻤﻘدﺴﻲ

You may enter up to 750 characters

ﺼﺤف ﻋﺒرﻴﺔ اﺴﻼﻤﻴون وﻝﻜن ﻝن ﻴﺼوﺘوا
ﻝﻼﺨوان اﻝﻤﺴﻠﻤﻴن
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اﻝﻌﻘوﺒﺎت اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ دﻤﺸق ﺘزﻴد ﻤن
اﻨﻘﺴﺎم اﻝﺸﺎرع اﻝﺴوري
ﺴﻌد اﻝﻴﺎس ﻤﻴﻘﺎﺘﻲ ﺒﻴن ﻤطرﻗﺔ  14آذار
وﺴﻨدان  8آذار واﺴﺘﻘﺎﻝﺘﻪ ﻤدﺨل ﻝﻔوﻀﻰ
ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ وأﻤﻨﻴﺔ

طلعت زكريا لن يتراجع عن تأييد مبارك ويعمل
بالكويت بعد تجاھل أعماله في مصر

رﺌﻴس ﺤزب 'اﻝﻌداﻝﺔ واﻝﺘﻨﻤﻴﺔ' اﻝﻤﻐرﺒﻲ:
اﻝﺤزب ﻝن ﻴﺘدﺨل ﻓﻲ اﻝﺸؤون اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ
ﻓراﻨﺴوا ﻤﻴرﻓﻲ ﻤﺤﺘﺠون اﻤﺎزﻴﻎ ﻴﺘظﺎﻫرون
اﻤﺎم ﻤﻜﺘب رﺌﻴس وزراء ﻝﻴﺒﻴﺎ

خالد صالح يتھم التلفزيون المصري بالكذب
في تغطية أحداث التحرير
مزيد

أﺨﺒﺎر ﺨﻔﻴﻔﺔ

اﻝﺒﺤرﻴن ﺘﺘﻌﻬد ﺒﺎﻝﻌﻤل ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺘﻘرﻴر
اﻨﺘﻘد ﻗﻤﻊ اﻻﺤﺘﺠﺎﺠﺎت
أﺸرف اﻝﻬور :ﻓﺘﺢ وﺤﻤﺎس ﺘﺘﺒﺎدﻻن
اﻻﺘﻬﺎﻤﺎت ﺤول ﻗﻴﺎم أﺠﻬزة اﻷﻤن ﻓﻲ اﻝﻀﻔﺔ
وﻏزة ﺒﺘﻨﻔﻴذ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻋﺘﻘﺎل ﺴﻴﺎﺴﻲ
اﻴران ﺴﺘﺴﺘﻬدف اﻝدرع اﻝﺼﺎروﺨﻴﺔ
اﻝﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﻠﻨﺎﺘو ﻓﻲ ﺘرﻜﻴﺎ ردا ﻋﻠﻰ ﻫﺠوم
ﻋﺴﻜري اﺠﻨﺒﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ

مرتضى منصور المرشح المحتمل لرئاسة مصر
لناشطة سياسية" :ھديكي بالجزمة"

زﻫﻴر أﻨدراوس :ﺘل أﺒﻴب ﺘﻬدد ﺒﻘطﻊ اﻝﺒﻨﻴﺔ
اﻝﺘﺤﺘﻴﺔ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ ﻋن ﻏزة ردا ﻋﻠﻰ ﻝﻘﺎء ﻤﺸﻌل
وﻋﺒﺎس ﺒﺎﻝﻘﺎﻫرة
وﻝﻴد ﻋوض :ﻨﻘﺎﺒﺔ اﻝﻤوظﻔﻴن اﻝﻌﻤوﻤﻴﻴن
اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻴﻴن ﺘﺸرع ﺒﺤﻤﻠﺔ اﺤﺘﺠﺎﺠﻴﺔ اﻝﻴوم
ﻝﻠﻤطﺎﻝﺒﺔ ﺒﺎﻗﺎﻝﺔ وزﻴر اﻝﻌﻤل واﻝزراﻋﺔ

مصر :طرد فتاة يعتقد أنھا المتعرية علياء
المھدي من ميدان التحرير
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ﻤﺎري ﻝوﻴز ﺠوﻤوﺸﻴﺎن ﻨﺴﺎء ﻝﻴﺒﻴﺎت
ﻴطﺎﻝﺒن ﺒدﻋم ﻀﺤﺎﻴﺎ اﻻﻏﺘﺼﺎب اﺜﻨﺎء اﻝﺤرب
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اﻝﻐﻨوﺸﻲ :ﻨرﻏب ﻓﻲ ﺘﻐﻴﻴر اﻝﻨظﺎم ﻤن
رﺌﺎﺴﻲ إﻝﻰ ﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺘوﻨس
ﻜﺎﻤل ﺼﻘر :اﻝدوﻻر ﻴﺤﻠق أﻤﺎم اﻝﻠﻴرة
اﻝﺴورﻴﺔ وﺼراﻓو 'اﻝﺴوق اﻝﺴوداء' ﻴﻨﻜﻤﺸون
مراقبة سرب حمام على ''غوغل إرث''
للكشف عن قبر القذافي المجھول

طﺎﺌرة رﻜﺎب ﺘوﻨﺴﻴﺔ ﺘﻌود اﻝﻰ ﺒﻼدﻫﺎ ﺒﻌد
أن ﻋطل ﻤﺴﻠﺤون ﻝﻴﺒﻴون إﻗﻼﻋﻬﺎ ﻤن
طراﺒﻠس

الجلد والسجن لعضو بالشرطة الدينية
السعودية لتحرشه بامرأة
مزيد

ﺘﺤﻘﻴﻘﺎت

طﺎرق اﻝﻔﺎﻴد وزﻴر اﻝرﻴﺎﻀﺔ اﻷردﻨﻲ ﻗﺎم
ﺒﺘﻜﻔﻴن 'ﺸﻬﻴد اﻝرﻤﺜﺎ' ورﺼﺎص داﺨل اﻝﺤرم
اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﻓﻲ اﻝﺒﻠﻘﺎء
ﺒﺎﻜﺴﺘﺎن ﺘدﻓن ﻗﺘﻼﻫﺎ ﻤن اﻝﻌﺴﻜرﻴﻴن
وﺴط ﻏﻀب ﻤن ﻀرﺒﺔ ﻝﺤﻠف اﻝﻨﺎﺘو...
وﺘوﺘر اﻝﻌﻼﻗﺎت ﻤﻊ اﻤرﻴﻜﺎ
اﺒراﻫﻴم دروﻴش ﻝﻴﺒﻴﺎ ﻤن اﻻﺴﺘﻌﻤﺎر اﻝﻰ
اﻝﺜورة :رﺤﻠﺔ ﻓﻲ ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﺒﻼد وﻋﺼر اﻝﻘذاﻓﻲ
وﺘﻘﻠﺒﺎﺘﻪ

رحلة مصممة ليبية من سجون القذافي لعالم
األزياء في باريس

اﻝطﻴب وﻝد اﻝﻌروﺴﻲ ﻤن ﻴﺤﻜم اﻝﻌﺎﻝم
ﻏدا؟

آﻻن ﻝورون اﻝﻔردﻴﺔ ،ﻫذا اﻝﻨﻔﻲ اﻝﻤﺒدع
د .ﻋزﻴز اﻝﺤدادي ﻓﻲ اﻝﻴوم اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻝﻠﻔﻠﺴﻔﺔ ﺒﻔﺎس:
ﻨﺴﻌﻰ إﻝﻰ ﺘﺸﻴﻴد اﻷرواح اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ
مھرجان مغربي في متجر ھارودز الراقي في
لندن

ﻫﺎﻝﺔ اﻝﻌﺒداﷲ :ﺴﻴﻨﻤﺎﺌﻴون وﻓﻨﺎﻨون
ﺴورﻴون ﻝﻌﺒوا دور 'رﺠل اﻷﻤن'
ﻏرﻓﺔ اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺒرﻴطﺎﻨﻴﺔ ﺘﺤﺘﻀن
ﻤﻬرﺠﺎن 'اﻴﺎم ﻓﻠﺴطﻴﻨﻴﺔ'
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ﻤطﺎع ﺼﻔدي ﻨﺤو ﺘﺤرﻴر اﻝﺸرﻋﻴﺔ اﻝﺜورﻴﺔ
اﻝﻌﺴ َﻜرة..
ﻤن وﺼﺎﻴﺔ َ
ﻤﺤﻤد ﺼﺎدق اﻝﺤﺴﻴﻨﻲ اﺼطﻔﺎف اﻝﺠﻴوش
ﻋﻨد ﺒواﺒﺔ اﻝﺸرق
سراييفو تستعيد مشاعر مدينة متعددة
الثقافات

د .ﻋﺼﺎم ﻨﻌﻤﺎن' اﻝﻘرار ﻓﻲ ﻝﺒﻨﺎن ﻝﻤﻴزان
اﻝﻘوى ام ﻝﻤﻴزان اﻹرادات؟

حي ھافن سيتي في ھامبورج مقصد جديد
للسائحين
مزيد

رﺸﻴد ﺒورﻗﺒﺔ اﻻﺴﺘﻌﻤﺎر ﻓﻲ ﻨﺠدة اﻝﻤواطن اﻝﻌرﺒﻲ ﻤن
إﺴﺘﺒداد اﻻﺴﺘﻘﻼل اﻝوطﻨﻲ
ﻴﺎﺴر اﻝﺸﻴﻤﻲ ﻤﺼر :ﻋودة اﻝﺜورة
ﺒﺴﺎم اﻝﺒدارﻴن اﻝرﺒﻴﻊ اﻷردﻨﻲ ﻴﻘرر :ﻨرﻴد
اﻝﻨظﺎم  ..ﺜم ﻴﺴﺄل :ﻫل ﻴرﻴدﻨﺎ اﻝﻨظﺎم؟

رﻴﺎﻀﺔ

ﻤﺎذا ﻓﻌل اﻝﻌرﺒﺎن ﻝﻠﻘدس ﻤﻘﺎﺒل ﻤﺎ ﻓﻌﻠوﻩ
ﻝﻠﺜورات اﻝﻌرﺒﻴﺔ؟!

وفاة والدة مارادونا بعد تعرضھا ألزمة قلبية

ﻤﺼر :اﻝﺸﺒﺎب ﻴﺒﺤﺜون ﻋن ﺼوت ﻝﻬم
ﻓﻲ اﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻝﻨﻔوذ واﻻﺤزاب واﻻﻤوال
اﻝﺒرادﻋﻲ ﻴﻌرض ﺘﺸﻜﻴل ﺤﻜوﻤﺔ اﻨﻘﺎذ
وطﻨﻲ وﺘﺨﻠﻴﻪ ﻋن ﻤﺴﺎﻋﻴﻪ ﻝﻠﺘرﺸﺢ ﻝرﺌﺎﺴﺔ
اﻝﺠﻤﻬوري

الوداد البيضاوي المغربي يثبت تورط األمن
التونسي في ضرب جماھيره
مزيد
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