
 البريد األلكتروني اإلعالنات عناويننا لمراسلتنا الرئيسية

بحث  :البحث  يوم األربعاء , 2006نوفمبر  1الموافق , ) 13569: (العدد رقم 

الصفحة األولى 

أخبار وتقارير 

متابعات 

قضايا وآراء 

عرب و عالم 

شباب وطالب 

ثقافة 

متنوعات 

رياضة 

الصفحة األخيرة 

 األرشيفقائمة األعداد و 

2006أرشيف عام 

13569  01/11/2006

 Acrobatنسخة 

  

 كاريكاتير العدد

 

 قضايا و آراء

 
 محمد جميح 

 األصولية الحوثية

 
 عبد الرحمن أنيس 

ودائرة .. التعليم العالي 
!التخبط  ! 

 
 عبد الرحمن الراشد 
 منع التعليم المشترك

 
 رياض السقاف 

نهم يخططون لحكم محلي 
 بال موارد محلية

 
 أمين الوائلي 

في طريق ” شوكة“إلى 
!الضالع ! 

 
 افتكار مانع 

اللوثة الحوثية والتقصير 
 اإلعالمي والدبلوماسي

 
 أنيس محمد صالح 

الفرق بين الروح والوحي 
 والنفس

 
 فارس بن حزام 

القيادات الخفية لإلرهاب 
 في السعودية

 
 الطيب فضل عقالن 

جرائم ..أحداث أبين 
 ومخالفات

 الصفحة األخيرة

 
 صدور العدد السادس بمذاق الزيتون والزيت والزعتر : عود الند 

 
 :متابعات / لندن 

 
در العدد السادس من المجلة الثقافية الشهرية٬ عود الند٬ وتشـمل مـواده نصوصـا لكاتبـات وكتـاب       
ن دول عربية مشرقية ومغربية٬ بينهم الروائية الجزائرية ياسمينة صالح٬ والشـاعرة العراقيـة٬ رحـاب        

 . صايغ
 

ن العدد الجديد ثمرة جهد جماعي عربي حريص على : "وقال عدلي الهواري٬ المشرف على المجلة 
صدار مجلة راقية المحتوى والشكل٬ فالغالف أبدعته ريشة فنان مـن فلسـطين ٬ والمـواد المنشـورة      
رت على مدققة لغوية من األردن٬ وبين المواد المختارة واحدة من اختيـار كاتبـة مـن اليمـن٬ إضـافة       

 ." إلى المواد األخرى القادمة من بضع دول عربية
 

ذا وفي العدد أيضا قصـص قصـيرة ونصـوص أخـرى مـن تـأليف ربـى عنبتـاوي٬ وآمـال سـالمة٬ ومنـال             
قد أسهم المشرف بموضوع عن رحلة قام  .  الكندي٬ وجميل سوالمه٬ وسالم ياسين٬ ومازن رفاعي 

ها إلى مدينتي بيت لحم والقدس الفلسطينيتين٬ وصف فيه رحلة المسـافر والمعانـاة الـتي تواجـه         
 . الفلسطيني في الداخل

 
جدر اإلشارة إلى أن عود الند تصدر في األول من كل شهر٬ وال تشترط على الكتاب أو القراء أي نوع     

تشـمل  .  من التسجيل في موقعهـا اإللكترونـي٬ وال تعيـد نشـر المـواد المنشـورة فـي مواقـع أخـرى           
لمجلة بابا ثابتا بعنوان الكتابة السـليمة يشـمل درسـين موجـزين لمسـاعدة المهتميـن علـى رفـع             

 مستوى مهاراتهم اللغوية والكتابية
 

 

بريشة يوسف كتلو/ لوحة صباح الخير ياقدس 

  

 أعياد الثورة اليمنية الخالدة

 

 فلم الرهان الخاسر

 

فاجأت وشعرت بالتواضع   :  اوباما
الشديد باعالن فوزي 

تيـال ومئـة جريـح      40:   باكستان
بتفجير بيشاور 

شتباكات فـي الخليـل والقـدس     
ــن رجــال الشــرطة     4وإصــابة 

اإلسرائيلية 
بلغنا القاهرة عدم نيتنا :   حماس

ضــور توقيــع اتفــاق المصــالحة   
الفلسطينية 

لحوثيـون يشـنون هجومـا عنيفـا     
على مدينة صعدة 
ــن   :  الــديلي تلجــراف  ــوف م لخ

انتفاضة ثالثة 
اميرون يختتم المؤتمر السنوي   
حزب المحافظين قبل االنتخابات   

العامة 

 

 أكتوبر الرياضي 14

 

 ملحق مشاعل

 

 ملحق لميس

 

 ملحق روافد

 

 قضايا و آراء

 
 أحمد الحبيشي 

مكافحة اإلرهاب مهمة 
وطنية ال تراجع عنها 

 
احمد / بقلم الشيخ الدكتور 
 صبحي منصور 

بناء مجتمع المعـــــرفة هو 
 الفريضة الغائبة

 
 فيصل الصوفي 

صمت القاعدة وراءه ما 
 وراءه

 
أنيس الحبيشي / الشيخ 

!حزب الشيطان  ! 

 
علوي عبداهللا / الشيخ الدكتور

 طاهر 
 ما أشبه الليلة بالبارحة

 البريد األلكتروني اإلعالنات عناويننا لمراسلتنا الرئيسية
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 البريد األلكتروني اإلعالنات عناويننا لمراسلتنا الرئيسية

بحث  :البحث  يوم األربعاء , 2006نوفمبر  1الموافق , ) 13569: (العدد رقم 

الصفحة األولى 

أخبار وتقارير 

متابعات 

قضايا وآراء 

عرب و عالم 

شباب وطالب 

ثقافة 

متنوعات 

رياضة 

الصفحة األخيرة 

 األرشيفقائمة األعداد و 

2006أرشيف عام 

13569  01/11/2006

 Acrobatنسخة 

  

 كاريكاتير العدد

 

 قضايا و آراء

 
 محمد جميح 

 األصولية الحوثية

 
 عبد الرحمن أنيس 

ودائرة .. التعليم العالي 
!التخبط  ! 

 
 عبد الرحمن الراشد 
 منع التعليم المشترك

 
 رياض السقاف 

نهم يخططون لحكم محلي 
 بال موارد محلية

 
 أمين الوائلي 

في طريق ” شوكة“إلى 
!الضالع ! 

 
 افتكار مانع 

اللوثة الحوثية والتقصير 
 اإلعالمي والدبلوماسي

 
 أنيس محمد صالح 

الفرق بين الروح والوحي 
 والنفس

 
 فارس بن حزام 

القيادات الخفية لإلرهاب 
 في السعودية

 
 الطيب فضل عقالن 

جرائم ..أحداث أبين 
 ومخالفات

 الصفحة األخيرة

 
 صدور العدد السادس بمذاق الزيتون والزيت والزعتر : عود الند 

 
 :متابعات / لندن 

 
در العدد السادس من المجلة الثقافية الشهرية٬ عود الند٬ وتشـمل مـواده نصوصـا لكاتبـات وكتـاب       
ن دول عربية مشرقية ومغربية٬ بينهم الروائية الجزائرية ياسمينة صالح٬ والشـاعرة العراقيـة٬ رحـاب        

 . صايغ
 

ن العدد الجديد ثمرة جهد جماعي عربي حريص على : "وقال عدلي الهواري٬ المشرف على المجلة 
صدار مجلة راقية المحتوى والشكل٬ فالغالف أبدعته ريشة فنان مـن فلسـطين ٬ والمـواد المنشـورة      
رت على مدققة لغوية من األردن٬ وبين المواد المختارة واحدة من اختيـار كاتبـة مـن اليمـن٬ إضـافة       

 ." إلى المواد األخرى القادمة من بضع دول عربية
 

ذا وفي العدد أيضا قصـص قصـيرة ونصـوص أخـرى مـن تـأليف ربـى عنبتـاوي٬ وآمـال سـالمة٬ ومنـال             
قد أسهم المشرف بموضوع عن رحلة قام  .  الكندي٬ وجميل سوالمه٬ وسالم ياسين٬ ومازن رفاعي 

ها إلى مدينتي بيت لحم والقدس الفلسطينيتين٬ وصف فيه رحلة المسـافر والمعانـاة الـتي تواجـه         
 . الفلسطيني في الداخل

 
جدر اإلشارة إلى أن عود الند تصدر في األول من كل شهر٬ وال تشترط على الكتاب أو القراء أي نوع     

تشـمل  .  من التسجيل في موقعهـا اإللكترونـي٬ وال تعيـد نشـر المـواد المنشـورة فـي مواقـع أخـرى           
لمجلة بابا ثابتا بعنوان الكتابة السـليمة يشـمل درسـين موجـزين لمسـاعدة المهتميـن علـى رفـع             

 مستوى مهاراتهم اللغوية والكتابية
 

 

بريشة يوسف كتلو/ لوحة صباح الخير ياقدس 

  

 أعياد الثورة اليمنية الخالدة

 

 فلم الرهان الخاسر

 

فاجأت وشعرت بالتواضع   :  اوباما
الشديد باعالن فوزي 

تيـال ومئـة جريـح      40:   باكستان
بتفجير بيشاور 

شتباكات فـي الخليـل والقـدس     
ــن رجــال الشــرطة     4وإصــابة 

اإلسرائيلية 
بلغنا القاهرة عدم نيتنا :   حماس

ضــور توقيــع اتفــاق المصــالحة   
الفلسطينية 

لحوثيـون يشـنون هجومـا عنيفـا     
على مدينة صعدة 
ــن   :  الــديلي تلجــراف  ــوف م لخ

انتفاضة ثالثة 
اميرون يختتم المؤتمر السنوي   
حزب المحافظين قبل االنتخابات   

العامة 

 

 أكتوبر الرياضي 14

 

 ملحق مشاعل

 

 ملحق لميس

 

 ملحق روافد

 

 قضايا و آراء

 
 أحمد الحبيشي 

مكافحة اإلرهاب مهمة 
وطنية ال تراجع عنها 

 
احمد / بقلم الشيخ الدكتور 
 صبحي منصور 

بناء مجتمع المعـــــرفة هو 
 الفريضة الغائبة

 
 فيصل الصوفي 

صمت القاعدة وراءه ما 
 وراءه

 
أنيس الحبيشي / الشيخ 

!حزب الشيطان  ! 

 
علوي عبداهللا / الشيخ الدكتور

 طاهر 
 ما أشبه الليلة بالبارحة
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