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 كلمة رئيس التحرير

 

 العرب' أولياء الفقيه' 

  عبد الباري عطوان 

 المقاالت السابقة  

 تصفح عدد اليوم من القدس العربي

 

 اقرأ في عدد اليوم

 

المالكي ومنع زيارة قبر  رأي القدس  

 صدام

 

 عبور الصحراء الياس خوري  

 

 ليس ملكاً ألحد' محمود' هيثم حسين  

 

الكتابة  أليكسيس ليبايرت: أجرى الحوار  
األدبية شيء والتدخل في الشأن العام شيء 

 !آخر

 

ستوديو 'لغتان لتقديم  توفيق رباحي  
واكتشاف القارة االفريقية في ' دوزيم

 !الجزائر

 هفوتان وشمع محروق حسين سليمان  

 

أطياف التعبيرية  فيصل عبد الحسن  

 وغواية الحركة

: 'القدس العربي'المدعي العام االلماني لـ :عالء جمعة  
نشعر بالصدمة والقاتل سيعاقب بالسجن مدى الحياة اذا 

 أدين

 

جيل السبعينيات يعيد : 'دكان شحاته'   
انتاج المفاهيم الثورية 

 

في ظل الحصار الدائم  عالء ابو ضهير  

 كانت السينما نافذة الفلسطينيين على العالم

 

حسابات الربح  عبدالوهاب األفندي. د  
محصلة شبه : والخسارة في مسيرة اإلنقاذ

 نهائية

 رجال الظالل في طهران كمال خلف الطويل. د  

شرم الشيخ محمد صالح المسفر . د  

 المدينة المشؤومة

و تنديد شعبي بالمانيا .. تنفرد بنشر تفاصيل الجريمة' القدس العربي'
 والحكومة المصرية 
 باالسكندرية' تشييع غاضب لـشهيدة الحجاب

07/07/2009 
 

  

 :من عالء جمعة' القدس العربي'برلين ـ 
عمت موجة عارمة من الغضب صفوف الجالية العربية واالسالمية في المانيا، فيما 

ُأقيمت صباح األحد صالة الغائب على روح الفقيدة بأحد مساجد العاصمة األلمانية برلين، 
أعقبتها مظاهرات حاشدة شارك فيها مئات من أبناء الجاليات اإلسالمية والعربية، أمام 

التطرف والعنف، الذي يمارس ضد '، منددين بـ'نوي كولن'مجلس بلدية مدينة 
 .'المسلمين

وهي التسمية التي أطلقتها ' شهيدة الحجاب'شيع آالف المصريين جثمان يأتي ذلك فيما 
الصحف المصرية على مروة الشربيني التي قتلت االسبوع الماضي، مطالبين باعدام 
القاتل ومطلقين هتافات معادية اللمانيا، كما طالبوا الحكومة المصرية بالتدخل لحماية 
المصريين في الخارج، ودعوا الرئيس المصري حسني مبارك إلى اتخاذ موقف حازم 

 .بشأن الحادث
وكان علوي قد أصيب بطعنات وجهها اليه مهاجر روسي في قاعة محكمة دريسدن 

بألمانيا أثناء محاولته انقاذ زوجته من الطعنات التي وجهها اليها القاتل، كما انه أصيب 
وبعد غيبوبة استمرت ثالثة أيام عرف بعدها . بطلقات نارية من سالح شرطة المحكمة

مروة ماتت ولم أتمكن 'بان زوجته قد فارقت الحياة انهمر علوي في بكاء حاد وهو يقول 
وتجمع مئات من العرب أمام المستشفى الذي يرقد فيه الزوج علوي . 'من انقاذها

 .معبرين عن غضبهم الشديد من هذه الواقعة
مع رئيس االدعاء العام السيد كريستيان ' القدس العربي'وفي اتصال هاتفي أجرته 

أفناريوس في مدينة دريسدن لشرح مالبسات الحادث، أعرب أفناريوس عن تعازيه 
الحارة ألسرة القتيلة وقال ان هذا الحادث أصابنا بصدمة في المانيا ونحن نعرب عن 

 .استنكارنا التام لما حصل
وعن مالبسات الحادثة قال افناريوس بان نظام المحكمة في المانيا ال تتطلب اجراءات 

أمنية مكثفة ولذلك فأنه ال يتم تفتيش الداخلين الى المحكمة ما لم يكن هنالك داع لذلك، 
ويبدو ان القاتل قد استغل هذا االمر ليهرب معه سكينا أخفاها بين طيات ثيابه، وهذا ما 

يؤكد ان نية القتل موجودة لديه مسبقاً، وتابع أفناريوس بان حراس االمن الذين تواجدوا 
داخل القاعة لم يكونوا مسلحين لذلك تم استدعاء مساعدة من الخارج، لذلك فان 

الشرطي اعتقد بالخطأ بان المهاجم هو السيد علوي عكاز وليس القاتل اليكس فقام 
 . باطالق النار عليه اليقافه

األلمانية واسعة االنتشار في موقعها االلكتروني اإلثنين تقريرا ' بيلد'ونشرت صحيفة 
أشعر بالغضب الشديد ألن الشرطي أصابني 'حول الموضوع نقلت فيه عن علوي قوله 

 . 'أنا ولم يصب الجاني
وطالب شيخ االزهر محمد سيد طنطاوي، في تصريح بثته وكالة انباء الشرق االوسط 

. مروة الشربيني حسب تعبيره' الشهيدة'الرسمية االثنين، بتوقيع اقصى عقوبة على قاتل 

2009in مذكرات و كتباالتصال بنامواقع اخرىأرشيفمدخل
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 المدينة المشؤومة

المغربية تندد ' العدل واالحسان' محمود معروف  

 باقحامها في قضية مخدرات بعد اعتقال شقيق نادية ياسين

تزايد هجرة المغاربة من إسبانيا نحو  حسين مجدوبي  
بلجيكا هروبا من البطالة بسبب ليونة القوانين وتوفر 

 فرص العمل

وفاة والدة الرئيس بوتفليقة عن عمر ناهز  كمال زايت  

 التسعين

 

تل : خالفات جدية بين امريكا واسرائيل   
ابيب تقول ان عدد البؤر االستيطانية يصل 

واالمريكيون يؤكدون ان عددها  26الى 
 وصل الى اكثر من مائة

 

جمعية استيطانية تتغلغل في بيت حنينا    
والشيخ جراح وبيت صفافا وتؤجر شققا 

 للمستوطنين باسعار زهيدة

 

البشير يقول ان تصنيع طائرة سودانية    
يتحدى العقوبات 

 

اعدام شاب يمني في صنعاء بتهمة    

 اغتصاب وقتل طفل

 

من الحوثيين  7الحكم بإعدام : اليمن   
آخرين ادينوا بهجمات في  7وسجن 

 ضواحي صنعاء

 

' االخوان'صحف الناصريين تدافع عن    
واعتراضات على كالم مبارك عن تحسن 

 العالقات بين الدول العربية

 

أمريكا واإلسالم    

 

خامنئي يحذر الغرب من التدخل في    
وبراون يهدد بالتحرك ضد .. شؤون بالده

 ايران

 

الرئيس االمريكي في روسيا  مايكل ستوت  

 لالتفاق على خفض السالح النووي

جدل حول وضع صور عائلية لمدير االستخبارات    

 'فيسبوك'على ' 6ام اي ـ 'الخارجية البريطانية 

مقتل افغانيين في تفجير انتحاري امام قاعدة اجنبية    

 ومصرع أربعة جنود امريكيين في شمال افغانستان

سلطنة عمان تفرض قيودا : بسبب انفلونزا الخنازير   
على اداء العمرة والسعودية تنشئ مركزاً للحجر الصحي 

 والبحرين تدعو لتأجيل فريضة الحج

 هذا ما جنته علينا النظم العربية محمد الصالح النهدي  

إيقاف االستيطان ليس سوى خربشات بوجمع خرج   

 سياسية على الجدار العازل الستراحة التوسعيين

البارزاني يدستر للجمهورية الكردية  جمال محمد تقي  

   

. مروة الشربيني حسب تعبيره' الشهيدة'الرسمية االثنين، بتوقيع اقصى عقوبة على قاتل 
ارهابي البد ان توقع عليه العقوبة الرادعة حيث ال تتكرر مثل هذه 'وقال ان القاتل 

ولكن شيخ االزهر اعتبر انه . 'االفعال التي تخالف كل القيم االنسانية واالخالقية الدينية
 )3تفاصيل ص .('حادث فردي ال يعبر عن حالة عداء من الغرب تجاه االسالم'
 
 

 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
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البارزاني يدستر للجمهورية الكردية  جمال محمد تقي  

 !الثانية بعد مهاباد

من يفي بوصية اإلمام الراحل خامنئي أم ريتا فرج . د  
رفسنجاني؟ 

الدستور يناقض : يحدث في مصر نصار عبداهللا. د  

 !الدستور
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