
  
 

 

 

 كلمة رئيس التحرير

 

 فاإلنجاز عظيم.. ال تحزنوا 

  عبد الباري عطوان 

 المقاالت السابقة  

 تصفح عدد اليوم من القدس العربي

 اقرأ في عدد اليوم

 

 عناق مبارك وبوتفليقة الحار رأي القدس  

 

 بحر الدم والجريمة الياس خوري  

 

تناسي دور النظام المصري  توفيق رباحي  
واألمن ' اسطول الحرية'في مجزرة 

 'الخطر االجنبي'االعالمي الذي سيحمينا من 

 

النظام المصري يواجه  خالد الشامي  
مزيدا من االحراج واالرتباك تجاه غزة بعد 

الهجوم االسرائيلي على قافلة الحرية 

 

سألت ياسر : زينة اليازجي فاطمة عطفة   
فصرخ بي على ' هل أنت خائف؟'عرفات 
 'انت ما عارفة مع مين عم تحكي': الهواء

 

مظاهرات في  عبد اهللا بن مولود  
موريتانيا وجلسة خاصة للبرلمان تنديدا 

 'أسطول الحرية'بالهجوم على 

 

في ختام المؤتمر الثامن للحزب نبيل    
التقدم 'بنعبد اهللا أمينا عاما جديدا لـ

 المغربي' واالشتراكية

 

المحجوب بنموسى المدير  زويريق فؤاد   
: في روتردام' سينمار'الفني لمهرجان 

وجودنا سابق للمهرجان العربي وتركيزنا 
 على االنتاج الغربي

 

قراءة في مجموعة  نور الدين درموش  
متوالية : ألحمد المديني' عند بوطاقية'

 قصصية تتندب الحانة فضاء رئيسيا لها

 

رحل : محاولة رثاء هشام بن الشاوي  
أسامة أنور عكاشة وترك أبطاله وجمهوره 

 يتامى

 مقاطع من النهر النازح جان كلود فيالن  

 هواجس عند مدامع المدينة نسب أديب حسين  

 

تاريخنا عصي على  مها زحالقة مصالحة  

 النسيان

رئيس مهرجان الفيلم العربي يؤكد عدم عرض فيلم   

ال يمكن ان : خالد شوكات في مهرجان روتردام' فتنة'

 نعرض عمال يهاجم االسالم ونبيه

غزة والحاجة إلى  عبدالوهاب األفندي. د  

' الجزيرة مباشر'وجاب اهللا مديرا لـ.. نقل احمد الشيخ مستشارا للمدير العام
 

ومنع اثنتين من الظهور على .. قبول استقاالت مذيعات الجزيرة الخمسة
 الشاشة
6/1/2010 

 

  

الفضائية طوال اليومين الماضيين الى ' الجزيرة'تحولت محطة : 'القدس العربي'لندن ـ 
محور برامج في العديد من التلفزيونات العربية واالجنبية، ولكن لالسباب الخطأ، وعلى 

فقد خصصت قناة . ارضية انباء عن استقالة جماعية لخمس من مذيعاتها البارزات
المصرية حلقة عن هذه االستقالة، وكذلك فعلت محطة القناة التلفزيونية الفرنسية ' دريم'

 .الخامسة
الظاهرة الملفتة للنظر ان بعض المحطات والمواقع االلكترونية تناولت المسألة من زاوية 

والبعض اآلخر من منطلق المهنية البحتة، والبعض الثالث وهو االغلبية فمن ' الشماتة'
منطلق الحرص على هذه المحطة التي غيرت وجه االعالم الفضائي العربي ونقلته من 

 .مرحلة متدنية الى اخرى عالية جدا من حيث المهنية والجرأة وسقف الحريات
االستقالة المذكورة احدثت تداعيات عديدة لم تتوقف، ويتوقع لها البعض ان تستمر في 
االسابيع المقبلة، ويبدو ان انفجار االوضاع في غزة، وتعرض قافلة الحرية لعدوان 
اسرائيلي في عرض البحر قد وقع بردا وسالما على محطة الجزيرة ومسؤولين فيها 

 .النه حول االنظار عن مسألة االستقالة هذه وجمد االهتمام الداخلي والخارجي بها
ان ادارة القناة قبلت رسميا استقالة المذيعات الخمس ' القدس العربي'وعلمت 

حسب وصف احد المسؤولين فيها الذي قال في جلسة خاصة ان المحطة ال ' المتمردات'
فقد ابلغت االدارة كال من جمانة نمور ولونا الشبل وجلنار . تقبل بسياسة لي الذراع

واوقفت ظهور االخيرتين . موسى ولينا زهر الدين ونوفر عفلي قبول استقاالتهن فورا
 .اي زهر الدين وعفلي على الشاشة

ايضا ان قرارا صدر بنقل السيد احمد الشيخ رئيس التحرير ' القدس العربي'كما علمت 
في المحطة الى موقع آخر وتعيينه مستشارا للشيخ حمد بن ثامر رئيس مجلس االدارة، 
اما السيد ايمن جاب اهللا نائب رئيس التحرير الذي قيل انه احد اسباب استقالة المذيعات 

 .'الجزيرة مباشر'فقد جرى تعيينه مديرا لقناة 
العربية سيحل محل احمد ' البي بي سي'وتتردد انباء بان صالح نجم الذي ترك قناة 

 'الجزيرة'الشيخ في بقناة 
وما زال من غير المعروف ما اذا كانت حركة االستقاالت والمناقالت ستتوقف عند هذا 

 .الحد، ام ان هناك استقاالت وتعيينات اخرى ستجري في االيام القليلة المقبلة
السيدة خديجة بن قنة التي تعتبر من اشهر مذيعات قناة الجزيرة، قالت في مقابلة مع 

من دخلها 'مثل دار ابوسفيان ' الجزيرة'نشرت قبل اسبوع ان محطة ' القدس العربي'
ولكن يبدو ان مقولة السيدة خديجة لم تعمر طويال، وقيل انها من بين اللواتي ' فهو آمن

 .هددن باالستقالة
ان المحطة 'السيد وضاح خنفر مدير المحطة قال في جلسة خاصة ضمت بعض المذيعين 

، ولكنه لم يوضح ماذا يقصد بذلك ولم يقدم 'مقبلة على مرحلة جديدة من اعادة الهيكلة
 .اي تفاصيل رغم الحاح الحاضرين وفضولهم

يذكر ان المحطة ادخلت بعض التعديالت وحذفت برامج وادخلت اخرى جديدة ابتداء من 
مطلع هذا العام تطبيقا لدراسة اعدتها شركة امريكية، ولكن البرامج الجديدة لم تحقق 

 .النجاح المأمول حسب بعض الخبراء في الشأن التلفزيوني

 الحرية ال تتجزأ -الفي خليل 
من ينادي بحرية الشعوب ويدافع عنهاوفي الوقت نفسه يحرم مذيعاته من حريتهن الشخصية ال يلقى 

. نسيت قناة الجزيرة بان رصيدها يكمن في مشاهديها وانا كنت حتى تاريخي هذا واحد منهم. المصداقية
وقد احببنا الجزيرة ليس فقط لنقلها للخبر بل وفي تنوع اوجه مذيعيها ومذيعاتها فمنهم المتدين ومنهم 

اما ان تفرض الجزيرة علينا لونها الخاص وتضحي بذلك في . العلماني ومنهم الليبرالي ومنهم المتزمت
خيرة مذيعاتها بدعوة الحتشام وكانهن سافرات عاريات فهذا منطق ال يستقيم والواقع وينم عن جهل 

فهل منقذ للجزيرة من هذا الحمق واعلموا ان العودة للحق خير الف مرة من التمادي . وعجرفة ما بعدها
قي الجهل اللهم فاشهد واال لن ساكون واحد ولن اكون لوحدي حتما من هاجري القناة فالحرية ال تتجزا يا 

 سادة
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 المواضيع األكثر قراءة
.. ال تحزنــوا  عبــد البــاري عطــوان       

  فاإلنجاز عظيم

قبــول اســتقاالت مــذيعات الجزيــرة         
ومنع اثنتين من الظهور علـى       .. الخمسة
نقل احمد الشيخ مستشارا للمديـر          الشاشة
 'الجزيرة مباشر'وجاب اهللا مديرا لـ.. العام

قة        رأي القدس       عناق مبـارك وبوتفلي
  الحار

باحي        سي دور النظـام       توفيق ر تنا
جزرة        سطول الحريـة       'المصري في م ' ا

الخطر 'واألمن االعالمي الذي سيحمينا من         
  'االجنبي
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غزة والحاجة إلى  عبدالوهاب األفندي. د  

 ثورة فلسطينية جديدة ضد الثورة

 

ماذا يعني ضعف المعارضة  ميشيل كيلو  

 !العربية؟

 

أسطول الحرية  محمد صالح المسفر. د   

 والموقف العربي المطلوب

 

: صدمة في العالم بعد الهجوم االسرائيلي   
مجلس االمن يعقد جلسة لبحث التداعيات 
.. واجتماع طارئ للجامعة العربية الثالثاء

لخسارة ارواح بشرية ' تأسف'وواشنطن 
 وتريد معرفة الظروف

 

حالة غضب بعد : الجزائر كمال زايت  
واحزاب ' اسطول الحرية'االعتداء على 

 تتحرك بحثا عن جزائريين ضمن القافلة

 

مقتل قائد بارز في طالبان خالل : الناتو  
حلف االطلسي يشن  غارة للناتو على قندهار

عدة غارات جوية على مواقع في شرق 
أفغانستان 

 

امير قطر يجتمع بعدد من المشاركين    

 بمنتدى الدوحة

 

تعاون : وزيرة االمن الداخلي االمريكية   

 في مجال االمن' متين جدا'سعودي امريكي 

 

ضبط ماليين العقاقير الجنسية : دبي   
المقلدة 

 

ألف عانس اردنية  98أكثر من    

 

مخالفة مرور لسعودي كفيف ال يمتلك    

 سيارة

 

االسد والحريري يدينان  :كامل صقر  
وسورية تدعو الجامعة ' الجريمة النكراء'

 لالنعقاد

 

مزاج الشارع اتجه بسرعة نحو   
األردن يستدعي  المسيرات واالعتصامات

القائم بأعمال السفارة اإلسرائيلية والحكومة 
مواطنا  18تحمل اسرائيل مسؤولية حياة 

 يشاركون في االسطول

 

آالف يتظاهرون في لندن  هيام حسان  
احتجاجا على اعتداء اسرائيل االجرامي على 

 قافلة الحياة

 

إسرائيل تحذر مواطنيها من السفر إلى   
ووزير إسرائيلي يتوقع فضيحة بشأن . تركيا

نتنياهو يلغي سقوط قتلى على السفن 
االجتماع مع اوباما في البيت االبيض بعد 

' أسطول الحرية'الهجوم على 

 

أعضاء كنيست عرب يحملون نتنياهو    
ويدعون إلى ' المجزرة'وباراك مسؤولية 
 اإلضراب العام

 

من حسنين  -' القدس العربي' -القاهرة   
اإلخوان يدعمون في انتخابات  كروم

سخرية من فتوى .. الشورى مرشحا قبطيا
 العبيكان بإرضاع الكبير

 

 !ألم يأن ألسطول األمة أن يتحرك؟   

الجريمة الصهيونية ضد سفينة  عوض السليمان. د  

 الحرية مسؤولية عربية بالدرجة األولى

الوطن 'نحو رؤية موضوعية لدعوة  عوني فرسخ  

 'البديل

 

 مذيعات الجزيره -ماجد الحسيني 
من الجميل ان يقدم المذيعات االستقاله الن الجزيره نجاحهافي برامجها ويوجد من هم اكفئ من هؤالء 

 المذيعات

 هذه بشرى لجالالتنا و فخاماتنا و سمووواتنا ؟ -تونس / أبو خولة 
من مصلحة االنظمة العربية بدون استثناء انفجار قناة الجزيرة من الداخل و رجوع الدر الى معدنه أي 

 رجوع قناة الجزيرة الى سرب قنوات االعالم السلطانية و يا دار ما دخلك شر ؟؟؟؟؟

 شكرا لمحطة الجزيرة -المؤرخ االردني د احمد عويدي العبادي 
يااخوتنا في محطة الجزيرة حفظكم اهللا ورعاكم عودوا بها الى ماكانت عليه قبل التعديالت الجديدة انها 

متنفس االنسان العربي في الجو السياسي الخانق ووردة يانعة في صحراء القحط السياسي العربي وشوكة 
قاسية في عين النظام القمعي العربي انها محطتنا االولى وكل مايجب هو ان تاتي االدارة الكريمة بوجوه 

جديدة في المقابالت في المواضيع المختلفة عبر العالم العربي وليس االقتصار على وجوه اكل الدهر عليها 
 وشرب واهللا يرعاكم

 اتمنى النجاح -انور ياسين 
يشعر كل عربي بفخر كبير جراء ما احدثته الجزيرة ، ولكن اعتقد أن المذيعات هن من سيخسر وليس 

القناة ، فالجزيرة هي من تصنع نجوميتهن واحترام الناس لهن ، وانا برأي المتواضع أن من ترك 
الجزيرة خسر وندم ولن يستطيع أبدا أن يعوض ما خسره من استقالته من الجزيرة واالدلة كثيرة جدا في 

هذا الشان ، أتمنى على المذيعات ان يراجعن انفسهن بهذا الخصوص فأحيانا هناك بعض الحقيقة في 
 جانت انتقاد لبس بعضهن

 وتبقى الجزيرة هرما اعالميا -بن بيال ,,احمد عبد الكريم الحيح
ينشطون ويعبرون ,, هرم االعالم العربي ,,يبدو أن الشامتين والمتربصين والمتمنين الفشل لقناة الجزيرة 

بشماتة ال لبس فيها عن ما في الصدور والقلوب من احقاد بحق القناة التي قاتل رجالها بالصورةوالكلمة 
ان رجال الجزيرة . وحققوا لفلسطين الشعب والقضية انجازات لم يحققها جنراالت في الميدان العسكري

قتلوا واعتقلوا وشردوا واضطهدوا ومنعوا من العمل ومكاتبها اغلقت وتحملت الظلم والجور في اكثر من 
ننحاز لها الن الصهاينة اعداؤهاوباالمس كان وليد العمري يرجم بالحجارة من قبل .عاصمة عربية
ورغم الشائعات ستبقى الجزيرة أألكثر وفاء لالنسان ومصدرا . دون خلق اهللا من المراسلين ,المستوطنين 

للخبر الصادق فور حدوثه ومشعال في بيت كل عربي يضي في عتمة التعتيم االعالمي الرسمي على 
 .فالى االمام دوما واهللا معكم وال تركعوا اال هللا,, فلسطين,,اشرف قضية

 وقديما كان في الناس الحسد -عبد اهللا التونسي 
فعلى / وسوى الروم خلف ظهرك روم:مقام الجزيرة يلخصه بيت أبي الطيب في مدح سيف الدولة بقوله

وفخر كبير لكل . لقد غيرت الجزيرة المشهد اإلعالمي العالمي وليس العربي فحسب...أي جانبيك تميل؟
منتسب إلى الجزيرة التي لوال سقف الحرية فيها ما كان مذيعوها ليعرفوا عبر العالم ويحترموا كل ذلك 

 ..االحترام

 قرار خاطيء -سلوى حماد 
أفتقدت إدارة القناة ألقل قدر من الحكمة في التعامل مع المذيعات وجميعن مذيعات قديرات وال ارى أن أي 
منهن تجازوت الحشمة في لباسها او تصرفاتها على الشاشة ومن يقول غير ذلك فهو مريض نفسي ليس 

 .لست من المعجبات بالمذيعات المستقيالت ولكنها كلمة حق أردت أن أقولها في صفهن. اال

 قناة الجزيرة اصبحت حقل تجارب -االردن  -جرش  -فواز عفيف 
وذلك لعدة  m . b cلقد تدنى اداء الجزيره بالسنة االخيره وقد تفوقت عليها قنوات اخرى مثل العربيه و

تعيين مذيعين يفتقدون مقومات المذيع الفنيه والصوتيه وخاصه الذين يقدمون االخبار عند  -1: اسباب 
 .التركيز على الجوانب السياسيه فقط وتجاهل االجتماعيه  -3عدم تنويع البرامج  -2. السادسه صباحا 

 شكرا لمن اجتهدا فأصابوا وأخطأوا -محب الجزيرة 
الرجالن بذال . تحية إلى من اجتهدوا وأنجزوا وقادوا اإلدارة التحريرية للجزيرة في السنوات الماضية

التغيير سنة الحياة، لعل من سيخلفونهما . جهودا أصابت أحيانا كثيرة وأخطأت أحيانا كثيرة أيضا
لقد : أما المذيعات المتمردات فأقول لهن. يستفيدون من أخطاء السلف ويطورون اجتهاداتهما المصيبة

 . .لن تجدوا أفضل من الجزيرة مهما شرقتم أو غربتم. ظلمتم أنفسكن وأنتن الخاسرات

 استقالة المذيعات - 36عمور
خسارة تخسرو هيك مذيعات عالوة على إنهن مميزات فإنهن جميالت جدا يجذبن اللي ما بدو يتفرج بصير 

 بدو يتفرج عليهن واللي غير متابع يجبر على متابعة هذه المحطة وشكرا

 إستقالة مذيعات قناة الجزيرة -عمر صالح الفكى 
بسم اهللا الرحمن الرحيم بالنسبة لإلستقاالت إذاكان سببها المظهر غير المحتشم والمكياج الصارخ فلتقبل 

اإلستقاالت وإذاكان هنالك تدخل فى خصوصيات فى غير األمور المهنية للمذيعات فهذا أمر غير الئق 
وعلى المذيعات أن يحتشمن من غير تعليمات إرضاءً هللا سبحانه وتعالى وحفاظاًعلى شرفهن وكرامتهن 
الن المرأة لما تكون متبرجة تفتن كثير من الرجال وتوقعهم فى الحرام وعلى إدارة قناة الجزيرة أن تدير 
هذا الموضوع بحكمة وحنكة من غير خلق رأى عام وقفل هذا الملف واإللتفات لتطوير القناة وخاصة أنها 
قناة أحدثت تحوالً كبيراً فى اإلعالم العربى من حيث اإلنتشار والموضوعية والسبق اإلعالمى والمهنية 
والحيادية وعلى المذيعات أن يحكمن الحكمة وعدم التهور فى إتخاذ القرارات وان يعالجن الموضوع 

 وضاح خنفر لها أذن صاغية/ بحكمة وإستبصار وتأنى ماوسع اإلستبصار والتأنى وخاصة أن قيادة االخ 

 المذيعات المستقيالت -الحبيب مشري 
 ليست المذيعات هن من صنع شهرة الجزيرة بل العكس هو الصحيح
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لم يعد .. ياعرب ازحفوا نحو القصوريحيى القزاز . د  
! الصمت ممكنا

المصري يفشل بايجاد بديل ' السيستم' فراس ابو هالل  

 !بعد ثالثين عاما

هذا ما افهمه من .. االسالم والمجتمع فتح اهللا ابوسرور  

 االسالم

دعوة إلطالق مشروع النهوض  خالد محمد المغربي  

 العربي

 الجزيره قناه مهنيه -مجدي 
من تريد من المذيعات ان ان تلبس و تتزوق على طريقة قنوات ال بي سي و . الجزيره قناة مهنيه رفيعه

المشاهدين للجزيره . ام بي سي فالجزيره ليس مكانهم و انما قنوات الترفيه هي المكان المناسب لهم
احترموا مذيعات الجزيره و قدروا مهنيتهم النه بالمقابل المذيعات في الجزيره احترموا المشاهدين في 

الكثير من القنوات العربيه حيث المذيعات مثل يكن مثل الجاريات في . ظهورهم المحترم و ادائهم المحترف
نتمنى على مذيعات الجزيره المحافظه على ادائهم . سوق البيع و قنوات ال بي سي و ام بي سي تعج بهم

الحرفي قبل االهتمام بامور اللباس و التزوق الن المشاهدين تذوقوا فيهم حرفيتهم و ليس كالقنوات 
 .االخرى حيث يتذوق المشاهد التفاهات

ahamed salah - comment 
يجب ان ال نصطاد في الماء العكر لكل قناة مشكلها الداخلية وتديرها بطريقتهاو تحدت حتئ في القنوات 

 الغربية

 قناة الجزيرة -مسلم بن ادعيس الطيطي 
ان قناه الجزيرة مؤسسة شامخة في االعالم العربي والدولي ، ومن حقها اتخاذ ما تراه مناسبا 

 .لموظفيها،ونرجو من ادارة القناه العمل الدؤب لتطوير القناه لتبفى مثلما بدأت منارة لالعالم العربي

 الجزيرة خاسرة -ناصر الحمامي 
خسارة على قناة الجزيرة استقالة ابرز المذيعات فهم مذيعات أوال مؤهالت ولهم خبرة طويلة في الجزيرة 

اما عن المتشددين في . ومؤهالت علميا ونفسيا ومحتشمات إلى قدر كبير مقارنة بالقنوات االخريات
الجزيرة فهم سيكونون سبب لتدهور القناة وااليام القادمة ستكشف ان الجزيرة خسرت ابرز مذيعات في 

اما الجزيرة فهي الخاسرة ومقبلة على التصدع واالنهيار من . الوطن العربي والعالم والقنوات كثيرة لهم
 الداخل وهنا نجح اعداء الجزيرة من اختراقها من الداخل

 واهللا خساره -عادل مرزوق 
واهللا خساره المذيعات الخمس فكلهم ممتازات فى كل شئ وخساره كبيره للجزيره ولن ارى هذه القناه بعد 

 اليوم ولكن نريد ان نعرف اسباب هذه االستقاله الجماعيه

 !!التمــرد و العروض -هيـــــــثم 
يا سيدي تمر المذيعات السابقات في قناة الجزيرة ال يأتي من فراغ نحن نشهد هذه األيام إفتتاح قناة 

إخبارية جديدة قيل أنها ستنافس قناة الجزيرة المعروفة بزخمها اإلعالمي المتميز و حضورها الرائع بين 
و عندما يأتي أي عرض للمذيعات و هذا ليس خفياً على أحد .الجماهير العربية و االسالمية و الدولية 

طبعاً يبدأ التمرد و العصيان و ظهور قوائم طويلة من المطالب التي البد من تنفيذها و إال؟ و لكن حسب 
و االيام القادمة ستعرفنا .معرفتنا بقناة الجزيرة العريقة فهذا كان غير متوقع بأن تقبل اإلستقاالت

 .بالمجهول 

khalifasayed - استقالة المديعلت 
 امل ان االستقاالت ال تعبر عن تغيير في توجهات هده القناة الحبيبة على قلول الماليين

khalifasayed - استقالة المديعلت 
 امل ان االستقاالت ال تعبر عن تغيير في توجهات هده القناة الحبيبة على قلول الماليين

 االثار -القلقيلي 
الجزيرة برزت عمالقة ونتمنى ان تبقى عمالقة الخبر والتعليق والرجوع الى الخير افضل من التمادي 

 بالتحديث 

ramzi abas - ال يهم السحاب 
اقول لالخوات انه لعز ان نكون من اهل االسالم فال يخالجن احد الشك ان اهللا هو من يدير االمور هو 
المعز والمذل نحن ال نسير تحت مسميات الحريه الواهمه وانتن خير من يعلم كم من الوهم تعيش هذه 

اقول الهلنا في الجزيره حياكم اهللا فتحتم عيون هذه االمه اصبحت امه . االمه بسبب بعدها عن الدين 
 .تبصر بعد العمى الطويل

 قناة الجزيرة -مراد رقية 
السالم عليكم الحقيقة أنني كنت من المولعين بالجزيرة منذ انطالقها،وبرغم توفرها حاليا على طاقم من 

المنتجين والمذيعين المتميزين اال أنني أصبحت أشعر بالكثير من الملل والضجر من متابعتها ولعل ما يقف 
وراء ذلك هي السياسة العامة للقناة،وتعتبر قناة الجزيرة مباشر أخف القنوات على قلبي،من األكيد بأن 

أما بخصوص استقالة المذيعات فان هذا يكشف .قنوات أخرى مثل العالم قناة منافسة بصفة حقيقية للجزيرة
الر أي "بأن قناة الجزيرة تعاني من ذات الداء الذي تعاني منه األنظمة العربية وهي ازدواجية الخطاب

،أين هو الرأي اآلخر اذا كانت ادارة الجزيرة ال تحترم المذيعات وتتدخل في "والرأي اآلخر
 خصوصياتهن،انها بداية النهاية حسب رأيي المتواض؟؟؟

 ال إلستهداف مالحم قناة الجزيرة البطولية -خليفة مبارك زرمدين تونس 
إن شبكة قنوات الجزيرة المترامية األطراف في كّل أصقاع الدنيا جميعها كان بمثابةالثورة الثقافية التي 

خلخلت كّل أركان الحصون المنغلقة علي عروشها والجزيرة اليوم وبإقرار حتي منتقديها يقرون لها بأنها 
كانت و مازالت مفخرة من مفاخر العرب األولي و ثورة بحقّ علي األنماط اإلعالمية البالية المتخلفة التي 
عانت منها بالخصوص شعوبنا العربية و اإلسالمية وهو ما يعد إقرارا بنجاحاتها لذلك تستحق بجدارة 

 .الريادة و التقدير و اإلحترام

 !الجزيرة خسرت -قارئة من فلسطين 
.. لم نلتفت يوماً إلى ما تلبسه مذيعات الجزيرة...ال أرى في لباس المذيعات الخمس ما هو ضد االحتشام

أي سترة وبنطال وما إلى ذلك وهو ..ما يلبسنه شيء عادي جداً !!! النهن لم يأتين من أجل عرض األزياء
كل مذيعات الجزيرة محتشمات على حد سواء ...محتشم جداً مقارنة بمذيعات المحطات االخبارية االخرى
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كل مذيعات الجزيرة محتشمات على حد سواء ...محتشم جداً مقارنة بمذيعات المحطات االخبارية االخرى
االحتشام مطلوب و غير ذلك يعد تدخل في حريتهن .. وال أظن أن هذا هو سبب االستقالة الحقيقي

 ..الجزيرة خسرت كثيراً...الشخصية

simo - مذيعات أم عارضات 
ال ادري لماذا يعطى اهمية لمذيعة تقرأ الخبر وننسى من يعد الخبرو يجعله في حلته األخيرة لتأتي إحدى 

ولسان حالها يقول ...العارضات عفوا مذيعات لتقرأ لنا تلك الجمل وهي في صراع مع شعرها و لباسها 
هناك اشخاص غابوا عن الجزيرة وتركوا المكان فارغ كيسري .؟ غريب من يدافع عنهم’,هل من مزايد

 اتقوا اهللا يا عباد اهللا. لماذا لم يتحدث عنهم احد ام العارضات اهم من المبدعين, فودة و سامي حداد

 اصطول الحريه -ايمن عبد الناصر رجب اليازجي 
نحنو انتصرنا بوصول اصطول الدماء اوال وقد علمنا انا هذا النصر سيكون للئننانعمل ما هم اليهود فيجب 
ان نعرفهم من هم وما يكونون وما اصلهم كيف يمنعو زالك السفن وبعد اليهود يقولون في خطابتهم ربما 

كانت تحمل السفينه اسالح فانا اقول لهم لو كانت تحمل اسالح لستخدموه ضدكم لما استخدمو السالح 
 ايمن اليازجي من غزه -غـزه-البيض كما تقولون 

 .استقالة المذيعات الخمس - -كماسة-حسن 
ومذيعات مذيعي الجزرة هم الذين كانوا وراء .استقالة المذيعات الخمس خسارة لالعالم العربي قبل الجزيرة
ومعروف عن االنسان الخليجي هوسه بالجنس .نجاح الجزيرة فلوال هؤالء لما وصلت لتلك المرتبة العالمية
 .اللطيف واال لماذا استقالة المذيعات وليس استقالة المذيعين

 استقالة ام اقالة -ابو عمرالجزائري 
هده هي الجزيرة التي فضلها .بل واكثر من راي ووجهة نظر.والراي والراي االخر. الجزيرة هي المنبر..

كل هداالتقديرواالحترام الدي يكنه الجميع .الصغيرقبل الكبيرعلى الكثير من المحطات الفضائية واالرضية
جمانة .لهده القناة يعود باالساس الى مهنية واحترافية المديعين والمديعات ومنهم القديرة المقتدرة

ادعوهاالى التراجع والعودة عن .التي اعتبراستقالتهاخسارة كبيرة للجزيرة والمشاهدالعربي.نمور
 .قراراالستقالة هدا

 مهنية الجزيرة -كفاح 
ألن قناة الجزيرة هي قناة فكر غني ال فكر مهمش قد ال يعجب هذا بعض العاملين في القطاع اإلعالمي و 

تتزامن هذه اإلستقاالت مع إعالن بعض اصحاب الفضائيات عن قناة .. باألحرى العامالت بالحقل اإلعالمي 
فضائية إخبارية لتنافس الجزيرة علما أن أصحاب القناة الجديدة يمتلكون قنوات أكثر إنفتاحا بحدود مالبس 

 و.. المذيعات و الفنانات و أكثر إنحسارا في أي فكر يبني وال يهدم 

 الخاسر قناة الجزيرة -متابع لبرامج الجزيرة 
المذيعات الفاضالت الالتي قدمن استقالتهن هن محقات بذلك نظرا لكثرة المضايقات الذي يتعرضن لها من 
مسئوولي قناة الجزيرة ومن القائمين عليها بغض النظر عن األسباب حيث أن هؤالء المذيعات هن من 

وأن القناة ومدرائها وكل القائمون . الكوادر األعالمية المتقدمة الراقية والمحترمة والمقتدرة في ان واحد
 . عليها هم الخاسرون

  
 ارسل هذا الخبر الى صديق بالبريد االلكتروني

 نسخة للطباعة
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