
  
 

 

 

 

 كلمة رئيس التحرير

 

 كونوا ملكيين اكثر من الملك... نعم 

  عبد الباري عطوان 
 المقاالت السابقة  

 تصفح عدد اليوم من القدس العربي

 اقرأ في عدد اليوم

 

استفزاز اسرائيلي في القدس  رأي القدس  
 المحتلة

 

 إسقاطهم هو الحل رشاد أبوشاور  

 

رئيس اللجنة التشريعية  احمد المصري  
سنمنح حقوقا مدنية : بمجلس األمة الكويتي

 للبدون ولن يحصلوا على جواز السفر

 

ألمجد ' البحث عن أبي عبد اهللا الصغير'   
 اليوم' كتاب في جريدة'في .. ناصر

 

لم يتعلم السباحة االّ ضد  ليونيل ريشار   
 المتسكع العنيد: التيار والتر بنيامين

 

سحب مع توقع سقوط 'فيلم  أحمد يوسف   
.. خيال ومتعة ورسائل للكبار: 'شطائر اللحم

 !أيضا
 6:حركة التأليف والنشر في العالم العربي ناظم السيد   

 !سنويا.. دقائق قراءة لكل عربي 

 

تأمالت عابر سبيل مغربي  عزيز مشواط  
 !بين حريصا اللبنانية وسجا العراقية

 

دافع عن نجيب محفوظ  كمال القاضي   
في االثر الفني لحقبة جمال عبد : المرحلةوحافظ والطويل واالبنودي شواهد على ورفض مصادرة االفالم وروائع ام كلثوم 

 الناصر

أطباء : 'قلبي معكم'مسلسل محمد منصور   

 احالة صحافيي خبر فناني الشذوذ الجنسي لمحاكمة عاجلة : مصر إبنة نور الشريف أكدت أنه يشعر بصدمة عميقة 
07/10/2009 

 :من حسام أبوطالب' القدس العربي'القاهرة ـ   
أصدر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام امس قرارا بإحالة عبده محمد مغربي 

وأحمد فكري أبو الحسن عوض رئيس التحرير ' البالغ'عبد اهللا رئيس تحرير جريدة 
التنفيذي بالجريدة وإيهاب العجمي المحرر بنفس الجريدة إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، 

اكتوبر  1الرتكابهم جريمة الطعن في األعراض بطريق النشر في الجريدة في العدد رقم 
لنظر القضية أمام ) أكتوبر(تشرين االول  14الجاري، وتحدد جلسة األربعاء الموافق 

 .محكمة جنح السيدة زينب، وذلك من خالل بيان رسمي أصدره
وفي محاولة لحل األزمة يسعى عدد من الصحافيين لتشكيل وفد للقاء الفنان نور 

الشريف وخالد أبو النجا وحمدي الوزير الذين تقدموا بالبالغ ضد الصحيفة في محاولة 
 .من سجن مؤكد'البالغ 'إلنقاذ صحافيي 

وطالب عدد من المحررين الشبان مكرم محمد أحمد بأن يدير ملف األزمة بموجب 
المنصب الذي يشغله باعتباره نقيب للصحافيين وعليه مهام ينبغي عليه أن يقوم بها 

 . .وفي مقدمتها الحيلولة دون مالحقة الصحافيين في المحاكم

قال يحيى قالش عضو مجلس نقابة الصحافيين ' القدس العربي'وفي تصريحات خاصة لـ
إن على النقابة حقا جوهريا وواجبا في الدفاع عن أعضائها حتى ولو كان موقفهم 

 .ضعيفاً أو أنهم ارتكبوا أخطاء فادحة
واشار إلى أن عقوبة السجن ينبغي إسقاطها نهائياً في قضايا النشر، كما أن عقوبة 

 .التعويضات الكبيرة للخصوم تهدد الصحافيين في عملهم
غير أن قالش طالب الصحافيين بضرورة أن يدققوا جيداً في صحة أي خبر قبل أن 
يهموا بنشره حماية لألعراض واألخالق العامة وحقوق المواطنين التي ينص على 

 .حمايتها الدستور
أن الفنان نور الشريف وأبو النجا والوزير ' القدس العربي'وفي سياق متصل علمت 

يرفضون اي مسعى للصلح حتى اآلن ويصرون على المضي قدماً في طريق القضاء 
 .لنهايته من أجل الحصول على حقهم

لقد وجدت أبي يبكي بحرقة ' 'القدس العربي'وقالت سارة اإلبنة الكبرى لنور الشريف لـ
 .'كما لم يفعل من قبل حيث عرفناه في كافة المواقف على مدار حياته صلباً وقوياً

 .وانتابت نور حالة عصبية بسبب ما نشر ونصحه األطباء بعدم اإلنفعال
أكد نقيب الممثلين أشرف زكي بأن الحديث عن ' القدس العربي'وفي تصريحات خاصة لـ

مساع للصلح بين الطرفين في الوقت الراهن غير مقبول بالمرة نظراً للضرر البالغ الذي 
ودعا زكي الصحافيين للتحري عن مصدر . وقع على الفنانين الذين يعدون مجنياً عليهم

 .أي خبر قبل نشره
وتعود الوقائع إلى تقدم الفنان نور الشريف والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية 

تشرين االول  3، في 'البالغ'ببالغ ضد رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير جريدة 
قيام شرطة السياحة واآلداب 'الجاري على ما نشره األخير من خبر يتضمن ) أكتوبر(

شابا يمارسون الفجور من خالل سهرات  12بالقبض على شبكة شذوذ جنسي تضم 
، إضافة إلى ما ادعته 'ماجنة يشارك فيها نور الشريف وخالد أبو النجا وحمدي الوزير

الجريدة من تولي نيابة عابدين التحقيق، وما ذكرته أيضا من أن التحقيق مع الفنانين 
 .ساعات 3استمر أكثر من 

وامرالنائب العام بإحالة البالغ إلى نيابة جنوب القاهرة الكلية لسؤال الفنان نور الشريف 
والدكتور أشرف زكي وإخطار نقابة الصحافيين بمضمون البالغ وتكليف المشكو في 

تشرين االول  4حقهم بالمثول أمام نيابة جنوب القاهرة الكلية لجلسة التحقيق في يوم 
من نفس الشهر  5إال أنهم تخلفوا عن الحضور فتم استدعاؤهم مرة أخرى يوم ) أكتوبر(

إال أن أيا منهم لم يمثل أمام النيابة فتقرر إحالتهم إلى المحكمة بتهمة الطعن في أعراض 
 .األفراد بطريق النشر
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أطباء : 'قلبي معكم'مسلسل محمد منصور   
وخيانة زوجية في ثوب ... بقلوب رحيمة ! حب عذري

 

واشنطن ولندن  سعيد الشهابي. د  
 والدوران العبثي في حلقة مفرغة

كم منتظر الزيدي يحتاج انيس فوزي قاسم . د  
 الفلسطينيون؟

 

مصالحة فلسطينية في محمد كريشان   
 !مهب الريح؟

 

الحكومة الجزائرية تهدد  كمال زايت  
بسحب رخصة شركة إماراتية بسبب تأخرها 

 في إطالق مشاريعها

 

قارباً  24اعتراض  حسين مجدوبي  
 لمهاجرين شرق إسبانيا قادمين من الجزائر

تعاوننا مع المغرب : مسؤول إسباني محمود معروف  
 'نموذج يقتدى به'في مجال الهجرة 

عباس يدرس اقالة ممثل السلطة في االمم  :وليد عوض  
المتحدة ويعتزم التوجه لمجلس االمن لبحث تقرير 

 غولدستون

 

القمة السورية السعودية  :كامل صقر  
تتناول قضايا ' شاملة'ستتضمن مباحثات 

 كانت قد رحلت في لقاءات سابقة

أرمن لبنان غاضبون من التطبيع مع  :سعد الياس  
تركياويستقبلون سركيسيان بصيحات االستهجان واالقفال 

 وشعارات الرفض

 

جهات عليا تأمر بتطعيم  :حسام أبو طالب  
حماية للرئيس من إنفلونز الخنازير اثناء الوزراء وأعضاء مجلسي الشعب والشورى 

 القائه خطابا في البرلمان

 

مخاوف من حملة ضد النقاب بعد قرار    
 شيخ األزهر بمنع طالبات االزهر من ارتدائه

ترى ان الحرب في دارفور لم ' هيومن رايتس ووتش'   
 تنته

 انطالق أعمال مؤتمر دولي عن السودان في موسكو   

 

سجال عراقي حول  هاني عاشور  
مسيسا وآخرون لم يقتنعوا باإلجابات استجواب مفوضية االنتخابات ونواب يرونه 

 

البرادعي رئيسا؟ المعارضة المصرية    
تسعى القناع رئيس الوكالة الدولية للطاقة 

 الذرية

 

صالح يبحث مع عمرو موسى االوضاع    
في المنطقة العربية واليمن 

 

الصحف المصرية تستعيد أمجاد حرب    
 ومبارك يعتبر ان النصر قاد للسالم.. اكتوبر

   

 .األفراد بطريق النشر
إال أنه ' المثلية الجنسية'يذكر أن القانون المصري ال ينص على أي عقوبة واضحة لـ 

يتم االستعانة أحيانا ببنود في قانون العقوبات خاصة بالحفاظ على األخالق واآلداب 
 .العامة لحبس وسجن المثليين جنسيا

للتضامن ' الفيس بوك'وكان قام محبو الفنان نور الشريف بإنشاء غروب على صفحة 
كلنا مع نور 'وغروب آخر بعنوان ' كلنا معك يا نور.. ال للصحف الصفراء 'معه بعنوان 

 .'الشريف وجمع مليون توقيع إلغالق جريده البالغ الجديدة
 

 ارسل هذا الخبر الى صديق بالبريد االلكتروني

 نسخة للطباعة
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 ومبارك يعتبر ان النصر قاد للسالم.. اكتوبر

 

سورية بين ثأر سعد وكرسي نوري    

 

برنامجنا النووي ليس : مسؤول إماراتي   
مناوراتنا : خامنئي' توازنا مع ايران'

 للدول المجاورة' تهديدا'العسكرية ليست 

الجمعيات السياسية تطالب باإلفراج عن : البحرين   
 معتقلين حفاظاً على االستقرار

خبراء في ندوة بأبوظبي يؤكدون ان  جمال المجايدة  
 البرنامج النووي االيراني مثير للقلق

مخاوف باكستانية من توسيع امن السفارة وتساؤالت    
 عن دور شركات األمن وقنصلية بيشاور

 أهلنا في غزة وكل فلسطين.. عفوكم معن بشور  

ما دور االخوان واألقباط في توريث  فرانسوا باسيلي  
 )2 1(مصر؟ 

والملف اليمني .. عمرو موسى الخضر الحسني  
 األصعب

الدورة الرابعة والستون للجمعية  عبد الحميد صيام  
أهمية المضمون ورداءة  -جولة بين الخطابات.. 2-العامة اإللقاء 

 تبرير اإلخفاق السياسي واالنكفاء النضالي نصر شمالي  

بين الصمت والتفريط ستقضي السدود  عالء الالمي  
 !التركية واإليرانية على دجلة والفرات

العرب ومستقبل ظاهرة  سليم محسن نجم العبودة  
 التحكيم الدولي

 المواضيع األكثر قراءة
كونوا ملكيين اكثر من ... نعم عبد الباري عطوان   

 الملك

احالة صحافيي خبر فناني الشذوذ الجنسي : مصر   
إبنة نور الشريف أكدت أنه يشعر بصدمة لمحاكمة عاجلة 

 عميقة

الفلسطينيون أنقذوا : مقرر دولي لحقوق اإلنسان   
قرار سحب تقرير غولدستون يثير غضبا : قريع إسرائيل

 عارما وعملية السالم عقيمة

 إسقاطهم هو الحل رشاد أبوشاور   

مخاوف من حملة ضد النقاب بعد قرار شيخ األزهر     
 بمنع طالبات االزهر من ارتدائه

 !مصالحة فلسطينية في مهب الريح؟محمد كريشان    
مذكرة توقيف بحق لبنانية حاولت االتصال باسرائيل     

لتزويدها بمعلومات عن رون آراد 
البرادعي رئيسا؟ المعارضة المصرية تسعى القناع     

3/4 ページalquds alarabi س ا�����	
ا�

2009/10/07http://www.alquds.co.uk/qfi/index.asp?fname=today\06z46.htm&storytitle=ff�
�� ��	...



البرادعي رئيسا؟ المعارضة المصرية تسعى القناع     
 رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية

 استفزاز اسرائيلي في القدس المحتلة رأي القدس   

سورية بين ثأر سعد وكرسي نوري     
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