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بحث   

قضية المرّحلين والمھجرين» تسييس« مجلس كركوك يحذر من رئيس

 دولية بالنجاح الصحي لموسم الحج إشادة

مشروعاً تكنولوجياً  30 تنفذ مصر

» نفسيةعوامل« يبرره بـ» المركزي«في المئة وحاكم  9.7 التضخم في إيران معدل

شھراً  25 مستوى للنفط في أعلى

 يتوقع زيادة محدودة لعائدات صادرات الغازاليمن

في العراق" 21خليجي " تثبيت

 ارضه يتقدم بشكوى الى مجلس اXمن احتجاجا على زرع اسرائيل اجھزة تنصت فيلبنان

 تغلق فضائية تابعة لدح^نالسلطة

 

ما الذي "  نسائيزي"عند سماعك عبارة 
 : يتبادر إلى ذھنك؟

عباءة وغطاء رأس، م�ية لف مع 
  "قمطة"منديل، جلباب و

  فستان بأشكاله المتنوعة

بنطلون جينز وتي " كاجوال"م�بس 
  شيرت

  تنورة مع كنزة أو قميص

 

 
 )غير(برقيات (عيون وآذان 

 )ديبلوماسية
  الخازنجھاد

» 
 

 اiس^ميون العرب -أضعف اiيمان 
 واmتراك

   الشريانداود
» 

 

 

صّوت

 

مواضيع ذات صلة
 

اضف تعليق
 

*: اXسم
 

*:  اXلكترونيالبريد
 

1967 فلسطينية بحدود اسرائيل تنتقد اعتراف البرازيل بدولة
 

 2010ديسيمبر  05, ا�حد

 قرار البرازيل ا-عتراف بدولة فلسطينية ضمن حدود عـام انتقدت اسرائيل بشدة -أ ف ب  -واشنطن 

 . »مؤسف« ، معتبرين انه قرار1967

 عن خيبة أملھا لقرار الــرئيس إسرائيل تأسف وتعرب«وأعلن الناطق باسم وزارة الخارجية في بيان أن 
 تسليم السلطة الى الرئيسـة المنتخبــة ديلمــا لويس ايناسيو لو- دا سيلفا الذي اتخذه قبل شھر من

 انتھاكاً -تفاقات موقتة موقعة بين إسرائيل والسلطة تنـص علـى يشكل«واعتبرت ان القرار . »روسيف
 .» الضفة وقطاع غزة خQل المفاوضاتمناقشة ملف مستقبل

نة الشــؤون الخارجيــة فـي مجلــس النـواب الجديـد كما انتقد نواب اميركيون القرار، وقالــت  رئيسـة لج
ــة( ــا روس)  جمھوري ــن،-ايلين ــو- دا ليتني ــيو ل ــويس ايناس ــرئيس ل ــه ال ــذي اعلن ــي ال ــرار البرازيل  ان الق

كمـا . » مؤسف، ولن يكون من نتيجته ا- ضـرب السـQم وا-مــن فـي الشـرق ا-وسـطھو قرار«سيلفا 
 خارجيـة آخـر انحـراف فــي سياسـة« النائب الديموقراطي اليوت انجل ان القــرار البرازيلـي يمثـل اعتبر

 فــرض نفسـھا كصــوت يعـول تريـد«وقــال ان البرازيــل . »التي انحرفت كثيراً في ظل ادارة لو-)  برازيلية(
 .»عليه في العالم، لكنھا اخطأت في ھذا القرار

 حدود عام  الرئيس البرازيلي ابلغ الرئيس محمود عباس ان البرازيل تعترف بدولة فلسطينية علىوكان
 الرسالة التي نشرت على وجاء في. ، وذلك في رسالة نشرتھا وزارة الخارجية البرازيلية الجمعة1967

 لطلب شخصـي قدمـه عبــاس الــى الــرئيس موقع الوزارة على ا-نترنت، ان ھذا ا-عتراف ھو استجابة
 .البرازيلي

اmولى

أخبار عربية

أخبار دولية

اXقتصادية

رأي وأفكار

قضايا وتحقيقات

بريد القراء

آداب وفنون

تلفزيون

منوعات

علوم وتكنولوجيا

معلوماتية واتصاXت

سيّارات

خدمات

ميديا

بيئة

صحة وتغذية

سياحة

رياضة

اmخيرة

م^حق أسبوعية
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 نشرة أخبار الدجاج... أحياناً 
   السويدعبدالعزيز

» 
 

 استغ^ل ودروس : »ويكيليكس«
  اسكندرعبدهللا

» 
 

 كل حديث غير ھذا(عيون وآذان 
 )خرافة
   الخازنجھاد

» 
 

  قطرمبروك لuشّقاء في... أحياناً 
   العزيز السويدعبد

» 

 

  للخصوصيةبريدك اgلكتروني لن يظھر علناً احتراماً 

:  اXلكترونيةالصفحة
 

: الموضوع
 

*: بطبعتھا الورقية" بريد" من التعليقات الرصينة وتنشرھا في زاوية عدداً " الحياة"تختار . التعليق
 

1967اسرائيل تنتقد اعتراف البرازيل بدولة فلسطينية بحدود 
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معاينة التعليق

أرسل التعليق
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