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 تصفح عدد اليوم من القدس العربي

 

 اقرأ في عدد اليوم

 

 ابو الغيط والتصدي اليران رأي القدس  

تخطيط سريع لتحوالت مدينة : عمان أمجد ناصر  

 

هناك بضعة افالم يمكن  أحمد يوسف  
لماذا غابت السينما : تقديمها الى المسابقة

 ؟'األوسكار'المصرية عن 

 

الشاعر الفلسطيني موسى  محمد ديبو  
درويش أول فدائي حرر الشعر : حوامدة

 !الفلسطيني من تبعيته السياسية

أسـئلة األنـا : 'السيدة من تل أبيب' فـاروق وادي  

 واآلخـر

 نصوص سفر على أهبة الخريف أحمد المديني  

 

أمير كوستاريكا في مؤتمر  أنور بدر  
السينما سالح مطلق : صحافي في دمشق

مع ذلك افضل ... للتعبير عن المشاعر
 الموسيقى

 

حوار مع صانعة  هشام بن الشاوي  
مجتمعنا الذكوري : إسعاد يونس... البهجة

 يروج للفضيلة وهو الممول األول للعري

 

الشاهد الوحيد على نظافة  لينا أبو بكر  
القتل الحقيقي هو قتل : ميليشيا الكتائب

 الحقيقة

 

جدل : فلسطين بشير موسى نافع. د  

 التنحي أم جدل استراتيجية العمل؟

أزمة شريكي الحكم في السودان  عبده مختـار. د  

 والبحث عن خيوط الوحدة

 

التجديد المسكوت  علي محمد فخرو. د  

 عنه

 

في الذكرى السنوية  ناصر العبدلي  
أجواء إنقالب على الدستور في : إلقراره
 الكويت

 

المعارضة الموريتانية  عبد اهللا بن مولود  
وتتهم ' الشيوخ'تمنى بهزيمة في انتخابات 

 'شراء الذمم'الحزب الحاكم بـ

ليفني في المغرب للمشاركة بمنتدى  محمود معروف  

 والقاتل اكتفى بخفض رأسه .. اكد ان الدافع كراهية المسلمين
القضاء االلماني يحكم بالسجن مدى الحياة ودفع تعويضات على قاتل مروة 

 الشربيني
12/11/2009 

  

 : ـ من عالء جمعة' القدس العربي'برلين ـ 
أصدرت محكمة دريسدن االبتدائية في ألمانيا أمس األربعاء حكماً بالسجن مدى الحياة 

بحق قاتل المصرية مروة الشربيني وذلك بعد إدانة أليكس وينز بجريمة القتل العمد وبدم 
 .بارد ومعاداة االجانب

ويتوافق الحكم مع مطالب المدعي العام في القضية بتوقيع عقوبة السجن مدى الحياة 
' بدم بارد'بقتله المرأة المصرية ' جرما جسيما'على المتهم مع التأكيد أن الجاني ارتكب 

طعنا بالسكين بطريقة وحشية أمام ابنها البالغ ثالثة أعوام، عالوة على إصابة زوجها 
 .بجروح عرضت حياته للخطر

وكان محامي الدفاع عن اليكس قد بذل جهودا مستميتة البراز بأن الجريمة حصلت نتاج 
وطالب . االلمانية' داس بيلد'ثورة عصبية وانها لم تكن مخططة، وذلك بحسب صحيفة 

بإدانة موكله بتهمة الضرب والقتل غير المتعمد، مشيرا إلى وجود العديد من األدلة التي 
 . تؤكد اضطراب الحالة النفسية للمتهم

اال أن القاضية بيرجيت فيجاند المكلفة بالقضية رفضت طلب الدفاع، وقالت بان المحكمة 
مقتنعة بأن الدافع كان كراهية االجانب والمسلمين، مشيرة الى أن المحكمة استمعت 

أكتوبر الماضي إلى أقوال العديد /من شهر تشرين االول 26خالل الجلسات التي بدأت في 
من الشهود الذين كانوا على صلة بالمتهم، والذين أكدوا جميعا أن كراهيته لألجانب 

 .كانت واضحة
كذلك قررت المحكمة تغريم أليكس وينز كافة التكاليف المترتبة على القضية باالضافة 

 .الى تعويض مناسب السرة الضحية وان لم تحدد ماهيته بعد
وكانت وسائل االعالم االلمانية قد ركزت على ردة الفعل المتوقعة من اليكس ساعة نطق 
الحكم، اال أن القاتل لم تبدر منه أي ردة فعل ساعة اصدار الحكم، واكتفى بخفض رأسه، 

وبحسب المعلومات . قبل أن يسحبه شرطيان مكلفان بحراسته الى خارج قاعة المحكمة
 .الواردة فان والدة القاتل لم تحضر جلسة النطق بالحكم وذلك بناء على طلب ابنها

وكانت الجريمة قد وقعت أثناء نظر محكمة دريسدن االبتدائية قضية إساءة القاتل ''
وكان أليكس سب الشربيني، وقضت المحكمة بتغريمه . لضحيته بدافع كراهية األجانب

ولكنه استأنف الحكم، وقتل الشربيني أثناء نظر االستئناف في األول . بسبب هذه الفعلة
 .يوليو الماضي/من تموز

يذكر أن أقصى عقوبة في ألمانيا هي السجن مدى الحياة والتي يتم تحويلها عادة إلى 
ولكن في حال خلصت المحكمة إلى أن . عاما 15عقوبة مع وقف التنفيذ بعد مرور 

 .فان الحكم قد يعني بالفعل مدى الحياة' جرما كبيرا'الجاني ارتكب 
من جهته رحب السفير المصري في ألمانيا رمزي عز الدين رمزي بالحكم بالسجن مدى 

وقال عقب النطق . الحياة في حق قاتل الصيدالنية المصرية مروة الشربيني
 .'طالبنا بأقصى عقوبة وحصلنا عليها':بالحكم

 
 

 العدل والرحمة -محمد جبرؤوتي 
أوروبا فيها عدل لكن ما فيها رحمة، ألم يكن بمقدور كل هؤالء المتواجدين في / بسم اهللا الرحمن الرحيم

قاعة المحكمة من إيقاف المجرم أليكس يعني هو روبورت مثال تمكن من ضرب كل هذه الطعنات دون أن 
يصل إليه أحد أين الشرطة كيف تمكن من إدخال السكين إلى قاعة المحكمة ألم يخبر أحد بنواياه ومن كتم 

ذلك لم ال يعاقب، يجب التحقيق مع الجميع وأولهم عناصر الشرطة يعني كان يمكن أن نصدق أن هذا 
الحدث في لندن حيث الشرطة ذوي الدم البارد والذين يخافون ويفرون فزعا من المجرمين أما في ألمانيا 

المتميزة بأفضل جهاز شرطة في أوروبا فهذا أمر ال يصدق، يجب التحقيق ومعاقبة المقصرين في 
 .مهامهم
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ليفني في المغرب للمشاركة بمنتدى  محمود معروف  

 دولي للحوار تحضره شخصيات سياسية عالمية

 

قاض اسباني يطرد  حسين مجدوبي  
محامية مغربية من الجلسات بسبب ارتدائها 

 الحجاب

الرياض تواجه ايران عبر دمشق ومصر تشكك وتؤكد   

احباط عباس من االدارة االمريكية  على العملية السلمية
يعكس تراجعا لمحور االعتدال العربي بقيادة مصر 

 والسعودية

نتنياهو يصادق على سن قانون يمنع التوصل الى    
على ظروف ' الالجئين اليهود'اتفاق سالم من دون حصول 
 مماثلة لالجئين الفلسطينيين

أصدقاء جمال مبارك يقيمون محاكمة  :حسام أبوطالب  
وايمن نور يعرض استضافة المحكمة ' الغد'شعبية لزعيم 

 في مكتبه

السياسة الجديدة أنهت : سفير واشنطن :كمال بخيت  

 ازدواجية التعامل مع الخرطوم

ثالثة اكاديميين عراقيين يؤكدون أن  :سمير ناصيف  
المحتلين االجانب لن يطوروا النظام التعليمي العراقي 

 الخاضع حاليا لهيمنة الطائفية والفئوية

 

: تقرير 'القدس العربي'لندن ـ   
صادقت على مبلغ مليون ونصف ' بالكووتر'

مليون دوالر لرشوة مسؤولين عراقيين بعد 
 2007حادثة ساحة النسور 

تقليص عدد مقاعد البرلمان المخصصة  هاني عاشور  
للناخبين العراقيين في الخارج يثير جدال في االوساط 

 السياسية

تمكنا خاللها من بناء سلطة : الربيعي ضياء السامرائي  
لكن أخفقنا في بناء دولة مخاوف من عودة االغتياالت 

 السياسية بالعراق مع اقتراب موعد االنتخابات

 

تحذيرات من وصول حرب أنصار    
وتهديدات بكشف أسرار .. الحوثي لمصر

بوتفليقة بعد هجوم صحف الجزائر على 
 مبارك

 

 مذابح اإلعالم على أعتاب الديكتاتوريات   

 

متكي سيزور السعودية : مسؤول ايراني   
' درء الفتن'قريبا لطمأنتها و

ملك البحرين يصدر امرا بانشاء مؤسسة وطنية    

 لحقوق االنسان

 

أي برنامج إصالح في  رمضان جربوع  
أي بلد بالعالم سيتعرض إلعاقات 

عالقة الهوية بالدين لدى النخبة  سفيان ميمون  

 المغرب العربي نموذجا: العلمانية

إعالن الرئيس عباس عدم الترشح  عوني فارس  

 

   

 .مهامهم

safa salem - مروة الشربيني 
با الحكم الذي . لنتظرنا طويال محاكمة القاتل، وكنت أريد أن أعرف ماذا وكيف ستكون المحاكمة والقضاء

أعتبره عادال انتهت قضية توجهت اليها االنظار وتابعناها على صفحات جريدتنا المحبوبة القدس العربي ، 
 أشكر لبصحيفة ومراسلها على التغطية ، واتمنى أن ال تتكرر هذه الحوادث المؤلمة وان كنت أشك في ذلك

 ارسل هذا الخبر الى صديق بالبريد االلكتروني
 نسخة للطباعة

 ھل ترغب في التعليق على الموضوع؟ 
 

ترحب بتعليقات القراء، وترجو من المشاركين التحلي بالموضوعية وتجنب " القدس العربي"

كما ترجو الصحيفة من . ا6ساءات الشخصية والطائفية، ولن يتم نشر اي رد يحتوي شتائم

ويفضل ان . المعلقين ادخال ا6سم ا6ول واسم العائلة واسم الدولة وتجنب ا6سماء المستعارة

 . كلمة 200تكون التعليقات مختصرة بحيث 6 تزيد عن 

 

:األسم

:بريدك األلكتروني
:الموضوع

 : التعليق

You may enter up to 750 characters      Characters left 

 

750

55

66

  Submit

2/3 ページalquds alarabi القدس العربي

2009/11/12http://www.alquds.co.uk/index.asp?fname=today\11z48.htm&storytitle=ffى بخفض رأسه...



 

 دالئل وتداعيات.. لالنتخابات القادمة

 حديث عن دول الجوار: صومعة الشيطان ديار العمري  

 القضية الفلسطينية نحو المجهول إدريس جنداري  

 رسالة من المنفى سعاد قطناني  

 المواضيع األكثر قراءة
مشهد سوريالي عربي .. مباراة مصر والجزائر    

 يكشف عبثية وانحدارا وانقساما غير مسبوق

 ابو الغيط والتصدي اليران رأي القدس   

شنت اذا ' هزيمة نكراء'نصر اهللا يتوعد اسرائيل بـ   

صواريخنا ستتجاوز حيفا وتل : حزب اهللا حربا جديدة

 وسنأسر وسنقتل جنودا.. ابيب

.. تحذيرات من وصول حرب أنصار الحوثي لمصر    
وتهديدات بكشف أسرار بوتفليقة بعد هجوم صحف 

 الجزائر على مبارك
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