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] رجوع[  ] إرسال إلى صديق   [      ] طباعة   [

إقرأ في نفس الصفحة

 2-2حتى ال نستهين بثقافتنا : كلمات ورؤى
 يا قـائداًً

 الفضل بعد اهللا لك يا علي
 مـن سواك

 امرأة في درجة وزير
 مبارك للشعب

 رحيل الكاتب والصحفي الكبير األستاذ محمد عوده: ومضات
 خطاب

 الوطن والعيد
 "ليلى المريضة"

 علي صانع التاريخ
نوفمبر آخر موعد الستقبال البحوث المتنافسة على جائزة المرحوم الحاج هائل سعيد أنعم 23

 للعلوم واآلداب
 وزارة الثقافة تگرم الفنان التشگيلي عبدالجبار نعمان: عاما 30لعطاءاته الفنية خالل 

 )2-2(بين الجغرافيا والمصالح المشتركة :العالقات التاريخية بين اليمن والخليج
 6-6: زمن اإلبداع

 سنوات 4قدمت أول أنشودة وعمري :»سبتمبر 26«منشد الشارقة عمار العزكي ل
تنظيم المعرض بتوجيهات الرئيس دعماً : وزير الثقافة..في افتتاحه لمعرض الكتاب اللبناني

 للناشرين اللبنانيين
 »المنهج«:فوح الياسمين
 »3« ..!!دعاة على أبواب جهنم: هاجس متمرد
 »العفـيف«الواقع وآفاق المستقبل فيـ .. جامعة صنعاء

 عريساً من المنشدين 52 يزف مهرجان العرس الجماعي األول
 2-1الحياة االيجابية للفرد البشري

 )2(إدراك 

 

 

 عدد بمذاق الزيتون والزعتر:في عددها السادس.. عود الند

 

 سبتمبر26صحيفة 

تشمل مواده نصوصاً لكاتبات وكتّاب من دول عربية مشرقية ومغربية، بينهم الروائية الجزائرية ) عود الند(لندن صدر العدد السادس من المجلة الثقافية الشهرية  
 .ياسمينة صالح، والشاعرة العراقية رحاب صايغ

ن العدد الجديد ثمرة جهد جماعي عربي حريص على اصدار مجلة راقية المحتوى والشكل، فالغالف أبدعته ريشة فنان : وقال عدلي الهواري المشرف على المجلة
ن فلسطين ، والمواد المنشورة مرت على مدققة لغوية من االردن، وبين المواد المختارة واحدة من اختيار كاتبة من اليمن، اضافة الى المواد االخرى القادمة من 

 .بعض دول عربية

هذا وفي العدد ايضا قصص قصيرة ونصوص اخرى من تأليف ربى عنبتاوي،و آمال سالمة، ومنال الكندي، وجميل سوالمه، وسالم ياسين، ومازن رفاعي ،و قد 
 .اسهم المشرف بموضوع عن رحلة قام بها الى مدينتي بيت لحم والقدس الفلسطينيتين وصف فيه رحلة المسافر والمعاناة التي تواجه الفلسطيني في الداخل

تجدر االشارة الى ان عود الند تصدر في االول من كل شهر ، وال تشترط على الكتَّاب او القراء اي نوع من التسجيل في موقعها االلكتروني، وال تعيد نشر المواد 
منشورة في مواقع اخرى، وتشمل المجلة باباً ثابتاً بعنوان الكتابة السليمة يشمل درسين موجزين لمساعدة المهتمين على رفع مستوى مهاراتهم اللغوية والكتابية 

 :عنوان موقع المجلة هو

 www. oudnad. net  

    

  سبتمبر26صحيفة  2009-2005© جميع الحقوق محفوظة 
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