
   
 

 

 

 

 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

 ' الشاب مامي'محكمة فرنسية تقضي بسجن المطرب الجزائري 
 سنوات بسبب تعنيف عشيقته ومحاولة اجهاضها بالقوة

2009/07/04 
  

 :ـ من كمال زايت'القدس العربي'الجزائر ـ 
الجمعة بسجن الفنان الجزائري محمد خليفاتي ) ضواحي باريس( قضت محكمة بوبيني 

سنوات مع النفاذ، وذلك بعد أن انطلقت محاكمته  5لمدة ' الشاب مامي'المعروف باسم 
الخميس في القضية التي رفعتها ضده عشيقته السابقة بتهمة االختطاف واالحتجاز 

 .القسري ومحاولة إجبارها على اإلجهاض بعد حملها منه بطريقة غير شرعية
الذي يحمل الجنسية ' الشاب مامي'ويأتي هذا الحكم مفاجئا نوعا ما على اعتبار أن 

الفرنسية والذي هرب إلى الجزائر، عندما تم اإلفراج عنه بكفالة، مستغال جواز سفره 
ساعة من بدء المحاكمة، رغم أنه كان  48الجزائري، عاد إلى فرنسا بمحض إرادته قبل 

مصرا في وقت سابق على عدم الحضور إال إذا تلقى ضمانات لم يكشف عن نوعيتها، 
 .وقد تم اعتقاله بمجرد أن وطأت قدماه األراضي الفرنسية

بنفسه إلى فرنسا، بأنه مؤشر على صفقة يتم من خاللها ' الشاب مامي'وقد فسر ذهاب 
االكتفاء بحكم مخفف في حقه، خاصة وأنه معروف بأنه صديق مقرب للرئيس الجزائري 

عبد العزيز بوتفليقة، وكان الوحيد الذي سمح له بزيارة الرئيس عندما كان يعالج في 
، في الوقت الذي لم يسمح 2005العسكري في باريس نهاية ' فال دوغراس'مستشفى 

رافق الرئيس الفرنسي ' مامي'فيه ال للوزراء وال حتى لرئيس الحكومة بزيارته، كما أن 
وكانت النيابة . 2003السابق جاك شيراك في زيارة الدولة التي قام بها إلى الجزائر عام 

ممثلة في أوفيلي شامبو من جهتها قد طلبت في مرافعتها مساء الخميس حكما بالسجن 
سنوات سجنا ضد القائم بأعماله السابق  6، و'الشاب مامي'سنوات في حق  7لمدة 

 . ميشال ليفي، مؤكدة أن االثنين اشتركا في التهم المذكورة في ملف القضية
أمام المحكمة منهارا والدموع تنهمر على خديه، مؤكدا ' الشاب مامي'من جهته وقف 

أنه يعترف بخطئه، وأن الشيء الذي وقع كان فظيعا، ومشددا على أنه لم يفكر أبدا في 
 .إجبار عشيقته السابقة على اإلجهاض ألن ذلك مخالف ألخالقه ودينه

وحمل المسؤولية لمدير أعماله ميشال ليفي الذي قال بأنه هو من اقترح إجبار الضحية 
 .على اإلجهاض، مشددا على أنه لم يكن ليفكر في ذلك الحل لوال أن ليفي اقترحه عليه

أن يكون قد تواجد في الفيال التي يملكها أثناء وقوع عملية احتجاز عشيقته ' مامي'ونفى 
 . السابقة وإجبارها على اإلجهاض، ولكنه كان يعلم ما كان يجري هناك

عندما اكتشفت المصورة الصحافية الفرنسية ذات  2005وبدأت فصول هذه القضية عام 
، وقد 'الشاب مامي'أنها حامل من المطرب الجزائري ' ايزابيل آس'األصول الجزائرية 

ألف يورو مقابل سكوتها، إال أن الفنان استدرجها  30اتصلت به لتطالبه بتسديد مبلغ 
الشاب 'بمعية القائم بأعماله ميشال ليفي إلى الجزائر، وقد احتجزت في فيال يملكها 

ورغم أنها نزفت كثيرا إال . في أعالي العاصمة، وتعرضت لمحاولة إجهاض بالقوة' مامي
 .أنها حافظت على الحمل ووضعت طفلة بعد أشهر من ذلك

أمام القضاء الفرنسي، وتم إلقاء ' مامي'وقد تقدمت المصورة الصحافية بشكوى ضد 
واستغل ذلك للهروب إلى الجزائر، ومن هناك . القبض عليه قبل أن يفرج عنه بكفالة

أعلن انه ال يعتزم العودة إلى فرنسا مرة ثانية، لكنه تراجع أخيراً وسلم نفسه للسلطات 
 .الفرنسية

a 

 ارسل هذا الخبر الى صديق بالبريد االلكتروني
 نسخة للطباعة
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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

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 
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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  
 !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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