
  
 

 

 اقرأ في عدد اليوم

 

 انجاز مصري يستحق التهنئة رأي القدس  

 

: الخطر الماثل عبدالوهاب األفندي. د  
التصعيد لن يخدم الشيعة وال غيرهم في 

 الخليج

 

الكويت بين ضغوط  سعيد الشهابي. د  
 الخارج وخالفات االسرة الحاكمة

 

أعاصير سياسية  محمد صالح المسفر. د   
 قبل قمتي الدوحة

 

ارض .. داخل مصر' عماد عبد الرازق.د  
: لجون برادلي' الفراعنة على حافة الثورة

 عن ثالثية الفساد والقمع والفقر

 

 التّحية لعبد الكبير الخَطيبي محمد بنيـس  

 

بعد معرضه عن أهوال  باسل ابو حمدة  
فيرناندو بوتيرو يعرض في لندن : أبو غريب

 لعالم السيرك

  Eلدول افرْْه اخرپEانه سووجپEقاپ ûDاحد مساعد
قمة Eوغموض حول حضورپEالبشْي زار ارورم تحدم لمذكرة االعتقاپ
 الدوحة

24/03/2009 
 

  

 :'القدس العربي'الخرطوم ـ 
قام الرئيس السوداني عمر حسن البشير بزيارة قصيرة إلريتريا امس االثنين في أول 
 .رحلة له للخارج منذ اتهمته المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم حرب في دارفور

ويخاطر البشير باحتمال تعرضه لالعتقال اذا ما غادر السودان بعد أن أصدرت المحكمة 
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 الطريق إلى مملكة الكتاب محمد مسعاد  

 

اشياء قديمة منتشرة لنا عبد الرحمن   
: تلوح بقوة لتاريخ التغريبة الفلسطينية

 قصة حب ووطن.. مقهى جفرا في عمان

 

ال نشتم احدا : نعيم االسمر زهرة مرعي  
حين نقول اننا في عصر االنحطاط 

 !الموسيقي

جريء 'االطفال حيوانات تجارب في  هيـام حسـان  
 !وأسباب أمنية تمنع المعكرونة في غزة' وطموح

 

كي تكون القدس عاصمة  الياس خوري  
 الثقافة العربية

 

جيش االنقاذ ' أمير': الجزائر كمال زايت  
 يسحب دعمه لبوتفليقة بانتخابات الرئاسة

وزيرة خارجية سويسرا ترفض تقديم تعويضات لنجل    
 القذافي على اعتقاله

الصين أكثر الدول تنفيذا ألحكام اإلعدام : العفو الدولية   
 في العالم والشرق األوسط ثانيا

 

محكمة أمن الدولة تقضي : اليمن   
باإلعدام على متهم بالتخابر مع إسرائيل 

 والسجن الثنين من معاونيه

 

مصرع مسؤول كبير بحركة فتح واربعة    
 اخرين في انفجار بلبنان

قوات االحتالل االسرائيلي تعتدي على    

 .رحلة له للخارج منذ اتهمته المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم حرب في دارفور
ويخاطر البشير باحتمال تعرضه لالعتقال اذا ما غادر السودان بعد أن أصدرت المحكمة 

التي تتخذ من الهاي مقرا لها أمر اعتقال بحقه هذا الشهر متهمة اياه بارتكاب جرائم 
 .حرب وجرائم ضد االنسانية

البشير مع الرئيس االريتري اسياس افورقي قبل عودته الى السودان في نفس واجتمع 
 .اليوم

وقال وزير االعالم االريتري علي عبده ان الزعيمين ناقشا العالقات بين البلدين وان 
لماذا نقلق بشأن أمر المحكمة 'وقال . اريتريا غير معنية بأمر القبض الصادر ضد البشير

 .'الجنائية الدولية؟
وذكرت وسائل اعالم حكومية سودانية أمس ان هيئة علماء السودان نصحت البشير 

 .مارس الجاري/ بعدم السفر لحضور قمة عربية في قطر في نهاية اذار
وقال فؤاد حكمت المحلل بالمجموعة الدولية لمعالجة االزمات التي تتخذ من نيروبي 

ليست له أهمية في . يبدو انه تصرف رمزي ليظهر ان باستطاعته أن يفعلها'مقرا لها 
 .'حد ذاته

لقد عبر فقط حدود بالده وزار دولة مجاورة ليس لها تعامالت بصورة حقيقية 'وأضاف 
السؤال الحقيقي هل سيكون بامكانه عبور المجال الجوي الدولي . مع المجتمع الدولي

 .'لزيارة قطر؟
وجرت زيارة البشير الريتريا وسط تكتم كبير في السودان، فلم تذكر وسائل االعالم 

الحكومية التي تغطي عادة كافة تحركات الرئيس أي شيء عن الزيارة خالل ساعات 
 .الصباح أو بعد الظهر

وقال مطرف صديق وكيل وزارة الخارجية السودانية ان البشير قبل دعوة من الحكومة 
 .االريترية
لكننا شعرنا انه في . اذا كنا شعرنا بأي خطر ما كنا سمحنا له بالسفر'وأردف 

 .'سنقيم الوضع على أساس حالة بحالة) السفر للخارج(عندما يتكرر هذا الظرف .امان
وقال معاون الرئيس نافع علي نافع للصحافيين الذين تجمعوا في مطار الخرطوم 

الستقبال البشير عند عودته ان الرئيس سيقوم بزيارة دول افريقية اخرى لكنه لم يقدم 
 .تفاصيل

ودعت جامعة الدول العربية واالتحاد االفريقي بمساندة من الصين وروسيا مجلس االمن 
 .الدولي الى استخدام صالحياته لتعليق قرار المحكمة الجنائية بحق البشير

 .ورأت الواليات المتحدة وبريطانيا وفرنسا انه ال جدوى من وراء وقف محاكمته
وانقسم المحللون في تقييم زيارة البشير اذ اعتبر البعض انها دليل على ان الرئيس 
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قوات االحتالل االسرائيلي تعتدي على    
 خيمة اعتصام في القدس

 

انباء عن عزم حكومة لندن اجراء    
تحقيق جديد في الحرب أردوغان يرحب 
 بانسحاب أمريكي من العراق عبر تركيا

 

البرلمان المصري يمدد قانونا يتيح    
 لمبارك إصدار قرارات لها قوة القانون

 

عائالت معتقلي التيار الصدري    
يتظاهرون في العراق للمطالبة بإطالق 

 سراح أبنائهم

 

مرشد اإلخوان يؤكد معارضة الجماعة    
سجاالت عنيفة .. لترشيح جمال للرئاسة

 بمجلس الشعب حول اسقاط العضوية

 نقل االعضاء ما بين اإلجتهاد الفقهي والفساد األخالقي   

 

شيعة السعودية  حبيب طرابلسي  
 االحتواء اوالقمع: يواجهون قرارات حاسمة

 

المرأة الكويتية : الشيخة لطيفة الفهد   
والخليجية معززة قبل ان تظهر ثروات 

دولها 

خطط امريكية لتخفيض سلطات الرئيس : صحيفة   
االفغاني وتعيين مسؤول تنفيذي بصالحيات واسعة الى 

 جانبه

الشهادة باإلكراه تشوب : البحرين احمد المصري  
 معارضا سياسيا 35محاكمة 

  

وانقسم المحللون في تقييم زيارة البشير اذ اعتبر البعض انها دليل على ان الرئيس 
السوداني المعروف بالشجاعة وربما العناد سوف يحضر قمة الدوحة المقررة اخر 

الشهر الحالي، بينما اكد اخرون انها تمهيد لعدم حضوره القمة، اذ انه اثبت بهذه الرحلة 
تحديه لمذكرة االعتقال، اال انه لن يخاطر بالسفر عبر اجواء دولية الى قطر لحضور 

 .القمة
 )4تفاصيل ص (
 
 

 ارسل هذا الخبر الى صديق بالبريد االلكتروني
 نسخة للطباعة

 ھل ترغب في التعلیق على الموضوع؟ 
 

ترحب بتعلیقات القراء، وترجو من المشاركین التحلي بالموضوعیة وتجنب " القدس العربي"
كما ترجو الصحیفة من . االساءات الشخصیة والطائفیة، ولن يتم نشر اي رد يحتوي شتائم

ويفضل ان . المعلقین ادخال االسم االول واسم العائلة واسم الدولة وتجنب االسماء المستعارة
 . كلمة 200تكون التعلیقات مختصرة بحیث ال تزيد عن 

 

:األسم
:بريدك األلكتروني

:الموضوع
 : التعليق

You may enter up to 750 characters       Characters left 750
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مسؤول سعودي يقول إن الملك عبداهللا سيلقي خطابا    
في مجلس الشورى اليوم يتناول سياسة الدولة الداخلية 

 والخارجية

أربع نصائح قبل أن تركب سيارة  سعد القرش  
 الترحيالت

لماذا دعوة المالكي للمصالحة  جمال محمد تقي  
 المشروطة؟

البحرين مملكة : ردا على سعيد الشهابيسلمان حسين   
 وقيادتها شرعية.. دستورية عربية مستقلة

 إعادة إنتاج العجز العربي   

 

أمريكا وإسرائيل تبنيان قاعدة لوليمة    
 كبيرة

 !وأشجار الزيتون' اللكزس'   

انهم يحترمون االقوياء : تعقيبا على رئيس التحرير   
 فقط

   

 
  Submit
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