
  
 

 

 

 

 تصفح عدد اليوم من القدس العربي

 اقرأ في عدد اليوم

 

 لعنة العراق تطارد بريطانيا رأي القدس  

 

 خيبة في بنطلون عزت القمحاوي  

 

القدس 'ارسالن لـ : سعد الياس   
تصرف المعارضة طعنة وحقي : 'العربي

 ليس عند وليد بك

 

في حديث حول كتابه حاتم النقاطي   
' الحبيب بورقيبة الحبة الصالحة والزؤان'

بورقيبة لم يكن يوماً : الباجي قائد السبسي
 !ديمقراطياً

 

 !تموز من ورق خيري منصور  

 

فجر 'شارك فيلمه  رحاب أبو هوشر  
في مهرجان السينما العربية الفرنسية ' العالم

احاول وصل ما : بعمان مؤخرا عباس فاضل
 انقطع من السينما العراقية

 

حديث عن تسريح موظفين  كامل صقر  
ومشاكل مالية وخالف مع الدوائر الرسمية 

سجال إعالمي تثيره قناة : السورية
 ينتهي ببيان قد ال ينهي القضية' المشرق'

 !التكفير دون قراءة و يوم الموتي العالمي سليم عزوز  

 

لماذا كل هذا  محمد عبد الحكم دياب  
العداء السافر من االنعزاليين لمصر 

 والعرب؟

 

 أوقفوا اعدام العراق هيفاء زنكنة  

 

التمرد الديمقراطي على  مالك التريكي  

 ثقافة االستهالك

الملك محمد السادس  حسين مجدوبي  

في باريس والحكومة تعلن مصادرة أموال ' بنك مصر'رفع الحجز على أموال 
 سياج وممتلكاته 

 

  

 ' القدس العربي'لندن 
 

 :من خالد الشامي
 

قررت محكمة فرنسية الجمعة رفع الحجز التحفظي على أموال بنك مصر فرع باريس، 
الذي كان رجل األعمال المصري االصل وجيه سياج قام به اثر رفض الحكومة المصرية 

 134بتعويضه بـ) أكسيد(تنفيذ حكم من هيئة التحكيم الدولي في منازعات االستثمار 
عن مصادرة أرض كان ) نحو سبعمائة وخمسين مليون جنيه مصري(مليون دوالر 

 .اشتراها قرب طابا
وكان سياج حجز على أموال بنكي مصر في باريس واالهلى المصري في لندن، ومن 

 .المنتظر ان تبت محكمة بريطانية في الحجز على البنك االهلي االسبوع المقبل
وفي غضون ذلك اعلنت الحكومة المصرية انها تواصل اتخاذ االجراءات الخاصة 

بمصادرة أموال سياج وممتلكاته في مصر وفاء لديونه، واشارت تقارير صحافية الى ان 
اال ان سياج نفى تماما ان يكون مدينا . ديون سياج تقدر بمئات الماليين من الجنيهات

وقدمت .الحكومة في ان تقدم اي دليل مادي على مزاعمهاألي جهة في مصر، وتحدى 
الحكومة المصرية طعنا إلبطال الحكم بالتعويض، اال ان خبراء قانونيين استبعدوا نجاح 

 .الطعن نظرا، ألن احكام التحكيم الدولي نهائية وواجبة النفاذ
وكان سياج حصل على احكام قضائية في مصر باستعادة االرض اال ان الحكومة رفضت 

تنفيذها بدعوى ان سياج وقع عقد شراكة مع شركة اسرائيلية، رغم انها كانت اقرت 
 .بإلغائه للعقد في وقت سابق
أمس، ان الحكومة المصرية كانت من شجعه على ' الحوار'وقال سياج في حديث لقناة 

 1994توقيع عقد لتسويق بعض الواحات الفندقية في مشروعه مع شركة اسرائيلية عام 
، واتهم الحكومة بالطمع في األرض ومصادرتها لصالح رجل 'جني ثمار السالم'بهدف 

 .'المنفعة العامة'اعمال مقرب من النظام بدعوى 
 

 مصادره -محمود العربي 
يبدو ان السيد سيياج عمل حسبته غلط ، وهو بالفعل اخذ موافقة الحكومة المباركيه على كل خطواته بس 

 بيظهر انه ما دفع العمولة المفروضه ، لذلك اصدروا امرا بمصادرة امواله
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الملك محمد السادس  حسين مجدوبي  
يستقبل قياديا انشق عن البوليزاريو والتحق 

 بالمغرب

تقارير عسكرية وامنية : مصدر جزائري كمال زايت  

 نصحت الرئيس بوتفليقة بعدم فتح الحدود مع المغرب

احتجاجات على ارتفاع كبير في اسعار النقل البحري    

 بين المغرب واسبانيا

 

المبعوث األمريكي الخاص يطالب برفع    
العقوبات عن السودان 

 

حماس والجهاد تنظمان حفالت زفاف    

 عريسا من قطاع غزة 650جماعي لـ 

 

الحكومة شكلت لجنة لمتابعة : هنية   
انفاق التهريب وكبار الموظفين تبرعوا 

 براتب شهر للعمال

 

تشييع رسمي وشعبي للمخرج    

 الفلسطيني مصطفى ابو علي في رام اهللا

 

بينها الحصانة من  ضياء السامرائي  
االعتقال وضمان حريتها في التعبير منظمة 

تعلن استعدادها لمغادرة ' مجاهدي خلق'
 العراق مقابل خمسة شروط

 

مبارك يحبط خطة حول طباعة كتب    
وفاروق حسني يفشل خطة .. وزارة التربية

اخرى ببيع أرض حديقة الحيوان 

 

 رد عزت الدوري على امريكا   

 

ارتفاع أعداد الضحايا المدنيين األفغان    
وسقوط اكبر عدد من .. هذا العام 1013إلى 

 القتلى للقوات الدولية بافغانستان

 

متكي يتهم لندن مجددا بالتدخل في    
ونجاد يؤكد على عالقة .. األزمة االيرانية

 الثقة التي تربطه بخامنئي

التقارب بين الهند وباكستان يمنح دفعة  مايرا مكدونالد  

 للحملة في افغانستان

في الذكرى العشرين لتفكيك الستار عبد الحسين شعبان   

 !جدار برلين... الحديدي

 حرب القاعدة في نيجيريا عمر الخطيب  

 ..عندما تهدم قالع المجلس التشريعي أحمد الحيلة  

انتخابات : اعادة النظر في الدمقرطة العربية ربى الفرخ  

 بال ديموقراطية

والية الفقيه بين النظرية والتطبيق  فهد األرغا المصري  
من الطّوسي والمفيد إلى الخميني والخامنئي 

   

 بيظهر انه ما دفع العمولة المفروضه ، لذلك اصدروا امرا بمصادرة امواله

 أين العدل -رعد أبوحمور 
طيب صادروا يا شعب مصر جميع ممتلكات الحكومة المصرية بل واحجزوا عليها أليست تتعامل ببيع الغاز 

 !!!!الطبيعي مع الكيان اإلسرائيلي الغاصب وبخصم كبير

 دولة األكسالنسات -كمال صالح الدين يوسف 
في حديث للسيد رئيس جمهورية مصر العربية مع السيد األعلمي المشهور عماد أديب أفاد األول أنة كان 

حيث أهل زوجتة األنجليزية , أملة بعد ترك الخدمة في القوات المسلحة أن يعين سفير في المملكة المتحدة
رحم اللة . وها هو قد حقق حلمة و أصبحت الدولة كلها أكسالنسات" األكسالنسات"أن يجلس مع , األصل

 1952ثورة يوليو 

 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 . ا1ساءات الشخصية والطائفية، ولن يتم نشر اي رد يحتوي شتائم

ويفضل ان . المعلقين ادخال ا1سم ا1ول واسم العائلة واسم الدولة وتجنب ا1سماء المستعارة

 . كلمة 200تكون التعليقات مختصرة بحيث 1 تزيد عن 

 

:األسم

:بريدك األلكتروني

:الموضوع

 : التعليق
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