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الجزائر ـ حذر المطرب الفرنسي اليهودي من أصل جزائري، أنريكو ماسياس، ممن أسماهم
بـ"المتطرفين" في الجزائر من استمرار حرمانه من زيارة مسقط رأسه، على هامش تكريمه في

مدينة مونت الكندية بحضور سفير إسرائيل وفرنسا.
وطالب بتمكينه من تحقيق حلم حياته بالوقوف على تراب مدينة قسنطينة التي ولد فيها،

وٕاحياء حفل فني كبير يجمع شمل يهود المدينة ومعجبيه.

وجدد المطرب المعروف بوالئه إلسرائيل طلب تحقيق أمنيته، قبل أن يفارق الحياة، خصوًصا
وأنه حظي بالتكريم في أكثر من بلد، دون أن يحظى بزيارة للجزائر.

كلمة رئيس التحرير

ليت الليبيين يقرأون اعترافاته 

  عبد الباري عطوان 

المقاالت السابقة 

تصفح عدد اليوم من القدس العربي

Subscribe by Emailاقرأ في عدد اليوم
سورية: تعريب االزمة تمهيدا  رأي القدس 

لتدويلها

المواضيع األكثر قراءة
عطوان     الباري  عبد  الليبيين   ليت 

يقرأون اعترافاته
سورية: تعريب االزمة  رأي القدس    

تمهيدا لتدويلها
البدارين     بسام  الجزيرة   فريق 
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ووطن بديل لألردنيين في ساحة التحرير!
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وخرج ماسياس -في تصريحات لعدة صحف ومجالت كندية عن صمته تجاه اإلبقاء على
منعه دخول الجزائر، وقال "أنا اليوم أكرم في كندا وأحلم بأن أكرم في الجزائر التي حرمني

متطرفون من دخولها منذ عشرات السنين، ألسباب تافهة جًدا".

ولم يخف المطرب وهو يكرم بأن يكون مواطًنا شرفيا لمدينة مونت الكندية، شعوره بالحزن
والسنوات تمر دون أن يحقق حلمه، وقال في حضور رئيس بلدية مونت جيرار ترومبلي

"أنا سعيد جًدا، لكني أريد أن يكون يتحقق حلم العودة إلى بلد الوالدة، وأن أسير على تراب
مدينة قسنطينة وأحيي حفًال فنيا يجمع شمل يهود المدينة والمعجبين بفني".

وهنأ السفير الفرنسي واإلسرائيلي المطرب الفرنسي على التكريم، وهو من يحضر في إطار
فعاليات مهرجان "سيرافاد" الذي كرمه أيًضا على اعتباره ضيف شرف.

ارسل هذا الخبر الى صديق بالبريد االلكتروني

نسخة للطباعة

ھل ترغب في التعليق على الموضوع؟

"القدس العربي" ترحب بتعليقات القراء، وترجو من المشاركين التحلي بالموضوعية وتجنب
ا7ساءات الشخصية والطائفية، ولن يتم نشر اي رد يحتوي شتائم. كما ترجو الصحيفة من

المعلقين ادخال ا7سم ا7ول واسم العائلة واسم الدولة وتجنب ا7سماء المستعارة. ويفضل ان
 كلمة.200تكون التعليقات مختصرة بحيث 7 تزيد عن 

األسم:

بريدك األلكتروني:

الموضوع:

التعليق:

You may enter up to 750 characters      Characters left

لؤلؤ الشام وعظام األباطرة  صبحي حديدي 

فريق الجزيرة اإلحتياطي  بسام البدارين 
).. ووطن بديل2يتولى مسلسل (ثورة يناير

لألردنيين في ساحة التحرير!

الثورة الولود  عبد الحليم قنديل 

من جدة الى القطيف:  د. مضاوي الرشيد 
مأساة وطن

المجلس العسكري بين  حسنين كروم 
سندان أمريكا واالتحاد األوروبي ومطرقة

شباب الثورة

هل ستقع المواجهة بين  صحف عبرية 
تركيا وايران؟

حرب بال دم  صحف عبرية 

األردن: مبادرة لفتح صفحة جديدة مع   
السلفية الجهادية ومطالب باإلفراج عن

منظرها األبرز الشيخ المقدسي

مصدر ليبي: االنتقالي سيرسل اسلحة   
الى الوطني السوري والتدخل االجنبي في

غضون اسابيع

اسالميون ولكن لن يصوتوا  صحف عبرية 
لالخوان المسلمين

منوعات

أصالة: سورية ليست ملكا لبشار.. والمدافعون
عنه "مجرمون"
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العقوبات العربية على دمشق تزيد من   
انقسام الشارع السوري

 آذار14ميقاتي بين مطرقة  سعد الياس  
 آذار واستقالته مدخل لفوضى8وسندان 

سياسية وأمنية

رئيس حزب 'العدالة والتنمية' المغربي:   
الحزب لن يتدخل في الشؤون الشخصية

محتجون امازيغ يتظاهرون فرانسوا ميرفي  
امام مكتب رئيس وزراء ليبيا

البحرين تتعهد بالعمل بناء على تقرير   
انتقد قمع االحتجاجات

فتح وحماس تتبادالن  أشرف الهور: 
االتهامات حول قيام أجهزة األمن في الضفة

وغزة بتنفيذ عمليات اعتقال سياسي

ايران ستستهدف الدرع الصاروخية   
التابعة للناتو في تركيا ردا على هجوم

عسكري اجنبي عليها

تل أبيب تهدد بقطع البنية  زهير أندراوس: 
التحتية نهائيا عن غزة ردا على لقاء مشعل

وعباس بالقاهرة

نقابة الموظفين العموميين  وليد عوض: 
الفلسطينيين تشرع بحملة احتجاجية اليوم

للمطالبة باقالة وزير العمل والزراعة

نساء ليبيات ماري لويز جوموشيان  
يطالبن بدعم ضحايا االغتصاب اثناء الحرب

أنريكو ماسياس يحذر "المتطرفين" من منع
زيارته إلى الجزائر

طلعت زكريا لن يتراجع عن تأييد مبارك ويعمل
بالكويت بعد تجاھل أعماله في مصر

خالد صالح يتھم التلفزيون المصري بالكذب
في تغطية أحداث التحرير

مزيد

أخبار خفيفة

مرتضى منصور المرشح المحتمل لرئاسة مصر
لناشطة سياسية: "ھديكي بالجزمة"

مصر: طرد فتاة يعتقد أنھا المتعرية علياء
المھدي من ميدان التحرير
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الغنوشي: نرغب في تغيير النظام من   
رئاسي إلى برلماني في تونس

الدوالر يحلق أمام الليرة  كامل صقر: 
السورية وصرافو 'السوق السوداء' ينكمشون

طائرة ركاب تونسية تعود الى بالدها بعد   
أن عطل مسلحون ليبيون إقالعها من

طرابلس

وزير الرياضة األردني قام طارق الفايد  
بتكفين 'شهيد الرمثا' ورصاص داخل الحرم

الجامعي في البلقاء

باكستان تدفن قتالها من العسكريين   
وسط غضب من ضربة لحلف الناتو...

وتوتر العالقات مع امريكا

ليبيا من االستعمار الى  ابراهيم درويش 
الثورة: رحلة في تاريخ البالد وعصر القذافي

وتقلباته

من يحكم العالم   الطيب ولد العروسي 
غدا؟

الفردية، هذا النفي المبدع  آالن لورون 

في اليوم العالمي للفلسفة بفاس:  د. عزيز الحدادي 
نسعى إلى تشييد األرواح العلمية

هالة العبداهللا: سينمائيون وفنانون   
سوريون لعبوا دور 'رجل األمن'

غرفة التجارة العربية البريطانية تحتضن   
مهرجان 'ايام فلسطينية'

مراقبة سرب حمام على ''غوغل إرث''
للكشف عن قبر القذافي المجھول

الجلد والسجن لعضو بالشرطة الدينية
السعودية لتحرشه بامرأة

مزيد

تحقيقات

رحلة مصممة ليبية من سجون القذافي لعالم
ا[زياء في باريس

مھرجان مغربي في متجر ھارودز الراقي في
لندن
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نحو تحرير الشرعية الثورية  مطاع صفدي 
من وصاية الَعسَكرة..

اصطفاف الجيوش  محمد صادق الحسيني 
عند بوابة الشرق

القرار في لبنان لميزان  د. عصام نعمان' 
القوى ام لميزان اإلرادات؟

االستعمار في نجدة المواطن العربي من  رشيد بورقبة 
إستبداد االستقالل الوطني

مصر: عودة الثورة  ياسر الشيمي 

الربيع األردني يقرر: نريد  بسام البدارين 
النظام .. ثم يسأل: هل يريدنا النظام؟

ماذا فعل العربان للقدس مقابل ما فعلوه   
للثورات العربية؟!

مصر: الشباب يبحثون عن صوت لهم   
في انتخابات النفوذ واالحزاب واالموال

البرادعي يعرض تشكيل حكومة انقاذ   
وطني وتخليه عن مساعيه للترشح لرئاسة

الجمهوري

سراييفو تستعيد مشاعر مدينة متعددة
الثقافات

حي ھافن سيتي في ھامبورج مقصد جديد
للسائحين

مزيد

رياضة

وفاة والدة مارادونا بعد تعرضھا [زمة قلبية

الوداد البيضاوي المغربي يثبت تورط ا[من
التونسي في ضرب جماھيره

مزيد
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upload your videos or photos
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