
  
 

 

 

 

 تصفح عدد اليوم من القدس العربي...

 اقرأ في عدد اليوم

 

 موقف مشرف ألئمة مصر رأي القدس  

 

رئيس مجلس إدارة : الجزائر كمال زايت  
شركة سوناطراك تحت الرقابة القضائية 

 أخرى' رؤوس'وتوقعات بسقوط 

 

إلدمون ' ثالثة وثالثون يوماً في لبنان ' 
عندما تتجرد  عمران المليح وحسان بورقية
 !الصور الفظيعة من فاعليتها

 

األدب الفارسي منذ 'كتاب  عزيز العرباوي  
هل ينبغي ان : 'عصر الجامي وحتى يومنا

 نترجم األدب االيراني

' عندما تشيخ الذئاب'جمال ناجي في  يوسف الحوراني  
تحطيم األقانيم الثالثة وحوار الشخصيات الملغزة 

 عقدة جيوسياسية أم ثقافية؟: العراق علي بدر  

 

تعتبر انها مؤدية جيدة  محمد عاطف  
تزوجت : وانها ال تجيد الطرب مي حريري

 ثالث مرات وأرفض العالقات العابرة

 

أبو الغيط محامي دفاع عن  زهرة مرعي  

 'طيور الظالم'وعادل إمام يرفض ... أوباما

 

العالقات التركية ـ  صبحي حديدي  

 تناقضات الشد ومصالح الجذب: اإلسرائيلية

 

السياسة األمريكية  يوسف نور عوض. د  

 في الشرق األوسط

 

تصوراتي عن  عبدالوهاب األفندي. د  

 النقعة وأهرامات السودان

السجن لخمسة مغاربة وجزائريين  حسين مجدوبي  

 'القاعدة'والتنسيق مع ' االرهاب الديني'بتهمة ممارسة 

الحكومة المغربية تبدي  محمود معروف  

رجال دين يمنيون يهددون بالدعوة للجهاد إذا تدخلت قوات أجنبية في بالدهم 
 

 

  

 مجموعة من رجال الدين خ�ل لقائھم في مسجد بالعاصمة صنعاء

 

وقعت مجموعة من رجال الدين اليمنيين الخميس بيانا يجيز الجهاد في حالة  -صنعاء
 .تدخل أي قوات أجنبية في اليمن

رجل دين في العاصمة انه في حالة اصرار أي طرف أجنبي  150وقال البيان الذي وقعه 
على شن عمليات عدائية أو هجوم أو تدخل عسكري أو أمني في اليمن فان االسالم 

 .يدعو كل اتباعه للجهاد
 

وتركزت األضواء على اليمن في إطار الجهود التي تقودها الواليات المتحدة لمحاربة 
التشدد بعد أن أعلن تنظيم القاعدة في جزيرة العرب مسؤوليته عن محاولة فاشلة 

 .ديسمبر كانون األول 25لتفجير طائرة ركاب أمريكية في 
 

وتخشى الواليات المتحدة والسعودية أن يستغل تنظيم القاعدة االضطرابات في اليمن كي 
 .يمد نطاق عملياته إلى السعودية وغيرها من الدول في المنطقة

 
وقال اليمن إن عمليته العسكرية ضد المتمردين والتي أطلق عليها ضربة الرأس ما 

إذ يشكون من  2004ويحارب المتمردون الحكومة اليمنية منذ عام . زالت مستمرة
 .التهميش االجتماعي واالقتصادي والديني

 
وإلى جانب مواجهة تمرد الحوثيين في الشمال تواجه أيضا الحكومة اليمنية نزعة 

 .انفصالية في الجنوب وتحارب تنظيم القاعدة الذي استأنف أنشطته في عدة محافظات
 
 

 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 . ا8ساءات الشخصية والطائفية، ولن يتم نشر اي رد يحتوي شتائم

ويفضل ان . المعلقين ادخال ا8سم ا8ول واسم العائلة واسم الدولة وتجنب ا8سماء المستعارة

 . كلمة 200تكون التعليقات مختصرة بحيث 8 تزيد عن 

 

:األسم

:بريدك األلكتروني

:الموضوع

 : التعليق



 

الحكومة المغربية تبدي  محمود معروف  
سنوات 'استعدادها الدماج ضحايا انتهاكات 

 'الرصاص

 

مفتونة بهذا اإلنتظار عناية جابر   

 

االسد في جدة بعد مباحثات  :كامل صقر  
سياسية في الرياض اجراها مع الملك عبد 

 اهللا

انفجار ازمة ردود فعل دينية وسياسية  :سعد الياس  

 على دعوة بري إللغاء الطائفية

 

الصحافة : االردن :بسام البدارين  
االلكترونية غاضبة جدا وتستعد لمواجهة 
الحرب التي يريدها الرفاعي موجة جدل 

الفضاء 'ونقاش ساخن وشعارات من طراز 
 وتنديد بنوايا الحكومة.. 'لنا

 

منظمة حقوقية تركية  :زهير اندراوس  
 تتوجه للمحكمة الصدار امر اعتقال ضد
باراك بتهم جرائم حرب ومقاضاته خالل 

 زيارته يوم االحد الى انقرة

 

االعالن عن قوائم االئتالف  :هاني عاشور  
العراقي ورئيس المساءلة والعدالة مرشح 

الجعفري على : عن حزب الجلبي العراق
رأس قائمة االئتالف في بغداد يليه الزبيدي 

 وعبد المهدي في الناصرية

الدباغ ينفي ضلوع شخصيات عراقية  ضياء السامرائي  
مقيمة في سورية بتفجيرات بغداد ومحكمة عراقية تحكم 

 شخصا بتهمة تفجير مقار وزارات 11باعدام 

 

قوة عسكرية تداهم مكتب المطلك في    
بغداد بعد ساعات من الطعن بقرار هيئة 
 المساءلة والعدالة أمام الهيئة التمييزية

العراق يكافح الكسب غير المشروع والجريمة بوزارة    

 الداخلية

 

الفقي يتهم هيكل بتصفية حسابات معه    
وصحيفة حكومية تدافع عنه .. ويدعو عليه

 وتتهم هيكل االصطياد بالماء العكر

 

بين االستفتاءات والفتاوى .. أمة ضائعة   

 والفتن

مسيحيون يطالبون السعودية بالتصدي  احمد المصري  

 لرجل دين عقب دعوته لهدم الكنائس في الدول االسالمية

 

االف االيرانيين شيعوا جثمان العالم    
النووي بطهران ورددوا شعارات معادية 

 ألمريكا واسرائيل

 

مخاوف من  توم براون وأندرو كوثورن  

 مقتل عشرات االالف في زلزال هايتي

' القاعدة'رجل سابق لـ: 'سي.بي.بي' وليام ماكلين  

 يزعم تعرضه لتعذيب أمريكي

 لو كان غاالوي مناصرا إلسرائيل عبد الحميد صيام  
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 لو كان غاالوي مناصرا إلسرائيل عبد الحميد صيام  

عندما يكون السالم خيارا دائما  عبد الرزاق الجمل  

 !ووحيدا

 اإلستراتيجية الحربية الجديدة إلسرائيل رنا حداد  

كيانا يكشف تفاهة  15إجتثاث المطلك و أسماء الحيدري  
العملية السياسية وزيف االنتخابات 

نحو ديمقراطية تناسبية بالوطن  عبد اللطيف البوزيدي  
العربي 

 المواضيع األكثر قراءة
: العالقات التركية ـ اإلسرائيلية صبحي حديدي   

 تناقضات الشد ومصالح الجذب

 موقف مشرف ألئمة مصر رأي القدس   

ثورة غضب عارمة لالئمة بوزارة االوقاف : مصر   

الوزير  بسبب تنديدهم بالجدار الفوالذي ومساندة حماس
' تنقية'زقزوق استعان بأحد لواءات الداخلية من اجل 

 :كشوف الدعاة

.. الفقي يتهم هيكل بتصفية حسابات معه ويدعو عليه    
وصحيفة حكومية تدافع عنه وتتهم هيكل االصطياد بالماء 

 العكر
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