
  
 

 

 

 

 تصفح عدد اليوم من القدس العربي

 اقرأ في عدد اليوم

 

واستراتيجيتها ' القاعدة' رأي القدس  

 السعودية الجديدة

 

االستعمار التام أو الموت  عزت القمحاوي  

 !الزؤام

 

التشكيلية هائلة الوعري بعد  أنور بدر  
: 'القدس هناك... القدس هنا'معرضها 

! طفولتي في القدس تسكن نسيج لوحتي

 

حوار مع انطونيو  محمد آيت لعميم  

 !بالصدفة.. صرت كاتبا: تابوكي

 

 !كُتٌب ليست للقراءة خيري منصور  

 

تجربة فريدة انتقلت من محمد منصور   
لعالء الدين ' السفر بعيداً': مدونة إلى كتاب

تايالند وماليزيا بعيني مخرج : كوكش
 !سوري

 !'هبلة ومسكوها طبلة' .. دراما رمضان سليم عزوز  

 

مشروع التوريث  محمد عبد الحكم دياب  
المصري ومستوى النجاح والفشل في 

 مواجهته

 

سيدات االعمال العراقيات  هيفاء زنكنة  

 في خدمة جيش االحتالل

 

االستقرار باعتباره هاوية  مالك التريكي  

 بال قرار

الحكومة الموريتانية تستأنف نشاطها  عبد اهللا السيد  

 والهاجس األمني شاغلها األول

قضية الصحراء الغربية وتطوراتها  محمود معروف  

 المحور الرئيسي في اجتماع الحكومة المغربية

 اقباط بهجوم على احتفال مولد مار جرجس  6اصابة : مصر
 

  

قالت مصادر أمنية وشهود عيان إن ستة مسيحيين : رويترز -) مصر(ميت دمسيس 
على األقل أصيبوا بجروح في اشتباك بين مسلمين ومسيحيين في قرية بمحافظة 

 .من الجانبين 16الدقهلية في دلتا النيل، وإن الشرطة ألقت القبض على نحو 
وقال مصدر أمني إن مسيحيين يقيمون في خيام خالل احتفال بمولد مار جرجس في 
قرية ميت دمسيس فوجئوا بهجوم عليهم من جانب مسلمين في الساعات األولى من 

 .صباح اليوم واشتبكوا مع المهاجمين
وأضاف أن المهاجمين أشعلوا النار في عدد من الخيام وحطموا عددا آخر كما حطموا 

 .سيارتين تخصان مسيحيين
وتابع أن أعدادا كبيرة من قوات مكافحة الشغب انتشرت في القرية لتأمين المولد الذي 

 .يحضره ألوف المسيحيين من مختلف أنحاء مصر
وقال سكان إن شبانا مسيحيين جاءوا لحضور المولد ضايقوا مسلما من القرية الليلة 

 .الماضية، وإن شبانا مسلمين انتقموا له فيما يبدو
 .وقال ساكن إن مئات المسيحيين غادروا القرية خشية تجدد االشتباك

 .ويستمر مولد مار جرجس خمسة آيام آخرها اليوم السبت
وبدأ االحتفال وسط توتر بين المسلمين والمسيحيين في القرية بسبب قرار لمحافظ 

الدقهلية سمير سالم بتأجيل االحتفال بمولد محمد بن أبي بكر الصديق في القرية قبل 
الذي يعرف إعالميا ' 1إن 1إتش'أسابيع في نطاق إجراءات الحكومة لمكافحة فيروس 

 .باسم إنفلونزا الخنازير
الصديق لكن بعد أسبوعين والحقا وافق المحافظ على االحتفال بمولد محمد بن أبي بكر 

من موعده مما حدا بمسلمي القرية إلى رفض االحتفال بالمولد اإلسالمي والمطالبة 
 .بإلغاء االحتفال بمولد مار جرجس

خيمة من الخيام  12وقبل أيام من بدء االحتفال بمولد مار جرجس اشتعلت النار في نحو 
 .وقيل إن مسلمين أحرقوا الخيام. التي أعدت الستقبال المحتفلين

وألغت الحكومة احتفاالت بموالد عديدة هذا العام من بينها االحتفال الشهير بمولد السيدة 
 .زينب في القاهرة

والعالقات بين المسلمين واألقلية المسيحية طيبة عادة، لكن نزاعات دموية تنشب أحيانا 
 .بسبب بناء وترميم الكنائس وتغيير الديانة وعالقات الرجال والنساء

 .وقال شاهد إن المصابين طفالن وأربعة شبان
وأضاف أن أقارب المصابين أخذوهم بعيدا عن القرية خشية احتجازهم على ذمة 

 . التحقيق
 
 

Ahmed Osman - Stupidity 
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الحكومة الجزائرية تسعى لتدارك األخطاء  كمال زايت  

 والنقائص في قراراتها االقتصادية األخيرة

 

مصر تضغط على حماس : احمد جبريل   
لشطب اسماء االسرى من عرب منطقة الـ

واسرائيل تُحضر لعدوان كبير ضد  48
 سورية

 

عون لن يشارك في إفطار الرئيس ولن    

 يلتقي الحريري

 

برلماني اتهم حكومة المالكي بالتسرع    
في سحب السفير األلوسي يستبعد تأثير 
األزمة مع سورية على التبادل التجاري 

 

االمن يستولي على اللحوم والفراخ لمنع    
معركة حول .. االخوان من اقامة مأدبة

محاولة رجال اعمال النظام االستيالء على 
 موقع الضبعة

 

 نريد رئيسا نحبه وال نريد رئيسا نخافه   

مناقشة حادة بين هولبروك وكرزاي بعد يوم من    

 االنتخابات والمبعوث االمريكي الح على جولة ثانية

أحمدي نجاد يطالب بمحاكمة زعماء المعارضة    

 االيرانية والتصدي الجاد للعناصر المحرضة

 

الظواهري يحض الباكستانيين على دعم    

 المتمردين االسالميين

ليبيا وبريطانيا واتهامات جديدة  الهادي شلوف. د  
سوف توجه للفلسطينيين وإيران وسورية ولبنان في 

قضية لوكربي 

 كيف يأكل الفلسطيني البندورة؟ نتالي أبو شقرا  

 عالمات استفهام رمضانية محمد فوزي عبد الحي   

التحالف 'التضليل في عبارة  مهند حبيب السماوي  

 !'البعثي التكفيري

 ابتسم أنت في غزة بين الطبلة والكوع أمين حمـاد. م  

All this because of the stupidity and lack of decision on the part of the 
government .If such gatherings are forbidden , then they should be for ALL, or 

allowed for all .Only a week government does such stupid mistakes 

 إنهيار العروبية ومعها المجتمعات العربية -جورج عبداهللا 
يبدوا ان نجاح الديكتاتوريات العربية في القضاء على الحس العروبي القومي بات يأتي ثماره بصيغة تفتت 

 .وتمزق المجتمعات العربية

 التخلف هو سبب المشكلة -كندا / حمــيد بغــدادي 
الدين هللا وكلنــا عباد اهللا ، لماذا هذا األعتداء على األخــر ،ان التخلف الفكري هو سبب المشكلة ، و 

 .ليس الدين ، الدين رائع اذا استخدم بصورة صحيحة و سليمة 

 احذروا الفتنة ؟ -تونس / أبو خولة 
أنا أريد أن أسأل هؤالء المهاجمين لألخوة المسيحيين في مصر أيهما أقرب الى اهللا عز و جل في هذا 

الشهر العظيم محاولة فك الحصار عن أهلنا في غزة و تأمين الغذاء و الدواء و الدفتر المدرسي بمناسبة 
العودة المدرسية أم قتل و حرق األبرياء بمناسبة قيامهم بطقوسهم الدينية ؟ثم أتوحه بالسؤال الى النظام 
المصري من يهدد األمن القومي المصري الفتنة التي يحاول زرعها الكيان الصهيوني أم حصار غزة و 

 تدمير االنفاق على رؤوس أصحابها ومصادرة الخرفان التي سأرويها الى والد ولدي ؟

saad - احتفال مولد مارى جرجس 
 الحكومة المصرية تكيل بمكيالين وهى فى ذللك تستخدم الميكيال من النوع االميركى الرائج هذه االيام

 الدين و التعصب -حمادي من تونس 
 الدين مخدر للشعوب:صدق من قال 

 معاملة االخرين -فارس زهير بشير 
كل هذه االعتدءات تجري على المسيحين المصرين بعلم الحكومة المصرية الاقول بتشجيعها وانماتغض 

البصر عنها الاهداف سياسية كما فعل السادات في السبيعنات عندما سمح لالخوان بالعمل السياسي وكانت 
اقول لهؤالء تشطروا على الحكومة ال على االقباط وهم اقلية , النتيجة هي تصفية السادات نفسه بايديهم 

وسؤال ,وال حول لهم وال قوة انهم فقط يريدون ان يعيشو بسالم وامان ويمارسوا طقوسهم في بلدهم
اوجهه لهؤالء الذين يعتدون على المسيحين االقباط هل قام االقباط يوما ما باالعتداء عليكم في جوامعكم 

 .اوموالدكم ؟؟ واخيرا اقول لكم كم عاملوا االخرين مثلما تحبوا ان يعاملوكم

 أنا من ميت دمسيس -سوسف 
اللى حصل إن يوم الخميس اعتدى ما يقرب من أربعين مسيحى ظهرا على مسلم يدعى صالح أنور 

ومساء نفس اليوم تم اإلعتداء على عالء عبد الغنى بعدها بفترة سمعنا عن الحريق وما حدث فيه وال 
خيمه قبل بداية المولد وتبادل المسلمون والمسيحيون اإلتهامات فى  11نعلم مالبساته يذكر أنه تم حرق 

 ويذكر أن األمن المنتشر فى المولد يهتم كل اإلهتمام بحماية المسيحين وال يلقى باال للمسلمين. حرقها 

 ارسل هذا الخبر الى صديق بالبريد االلكتروني
 نسخة للطباعة
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:األسم
:بريدك األلكتروني

:الموضوع
 : التعليق
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