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صـــــدى القــــلم 

l هل من عالقة بين قراصنة
 الشعوب وقراصنة السفن؟ 

 

  عبدالعزيز المقالح-دكتور:بقلم
l لماذا تعامل المرأة المطلقة

كعاهرة في غالبية المجتمعات 
 العربية؟ 

 
 امتياز المغربي /بقلم

بمناسبة يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسيطيني 
جمعية كنعان تفتتح قاعة ياسر عرفات بمجامعة ذمارفي مهرجان جماهيري وخطابي 

يوم غد 
٢٨/١١/٢٠٠٨ 

 

 عبد الملك العصار :خاص/اليمن الجديد
يحي محمد عبداهللا صالح رئيس جمعية كنعان تنظم جمعيـة كنعـان                   /برعاية االستاذ  

سبة يـوم            يوم غدا مهرجانا جماهيريا خطابيا      لفلسطين في محافظة ذمار وذلك بمنا
سر                التضامن العالمي مع الشعب الفلسيطيني           والذكرى الرابعة إلستشهاد الرئيس يا

 عرفات
 .كما نه سيتم افتتاح قاعة ياسر عرفات في جامعة ذمار 

لي                        وسيحضرها ممثلي السفارة الفلسطينية وعدد مــن المسـؤلين المحلييــن وممث
الملحقيات الدوبلوماسية العربية والدولية والشخصيات االجتماعية وممثلي منظمــات                    

والجمعيات المحلية والدولية باالضافة الى حضور وسـائل االعـالم                 المجتمع المدني 
 . المختلفة المرئية والمسموعة والمقرؤة

:: ارسل لصديق  :: طباعة  

اضف تعليقك 

 : عنوان التعليق 

 : االسم 

: التعليق 

 

كـــتــابـات 

l"الحزبية في هدر " القرصنة
 "..!! المعرفة"

يحى الربيعي: بقلم
l مظاهرة اعتصام ام محاولة

 انقالب فاشلة 

وليد الظفيري:بقلم
l تكريم متأخر 

جمال حميد:بقلم

l ) كل شيء تمام يا
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l“كائن يصعب خداعه.. ”عدن !!

 
 أمين الوائلي:بقلم

l يمنيون بالسراء والضراء 

 
 محمد حسين العيدورس:بقلم

l المرأة والبرستيج الحزبي 

 
 زعفران المهنا :بقلم

المزيد 

قـضـايـا وأراء 

l االنتخابات والتربية والتعليم 

 
 سعاد سالم السبع /د:بقلم

l النساء في المحليات 

 
 منى صفوان :بقلم

 

الغاءاضافة  

منهج يجسد عدم ).. أفندم 
احترام حقوق اإلنسان 

محمدقاسم نعمان:بقلم
l مع السفير اإليراني

 ! بصنعاء

سمير اليوسفي :بقلم

حــــــوارات 

l زيارة الرئيس اليمني
لروسيا ستخلق مرحلة جديدة 
من الثقة والتعاون في شتى 

المجال وسيادة اليمن في 
مياهه الدولية يجب ان تحترم 

l البيان"القربي لـ
سيظل باب الحوار : االماراتية

مفتوحاً مع المعارضة حتى 
 ليلة االنتخابات 

أبو بكر القربي/ الدكتور

l رئيس الجمهورية
يستطيع أن يحفظ امن البحر 
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lشباب اليأس !... 

 
 فردوس الضلعي:بقلم

l لحراس الوطن نحني هاماتنا .. 

 
 طه العامري:بقلم

l صمم الحكومة وثرثرة
 المعارضة 

 
 ابتهال الضلعي :بقلم

المزيد 

تـقـــــاريـر 

l البحث عن حلول لمنظومة
 كهربائية متهالكة 

l حلم الدفاع .. مالكمة الفتيات
 عن النفس وحب اللعبة 

 

األحمر دون الدول المطلة 
 عليه 

رئيس الجمهورية

  
l لسنا مع التمرد في أي

منطقة كانت وضد كل من 
يرفع سالحه في وجه الدولة 

كان على  ٩٤وانفصالنا في 
النظام وليس على الدولة د 

l حلم وزير الصحة بتصنيع
في اليمن لم يحلم ) األنسولين(

 به حسني مبارك 

  

ملـفـات سـاخـنة 

lرجل األعمال المهيوب
الحكم ببراءتنا أثبت للجميع أن 
القضاء اليمني يتمتع بالحيادية 

والنزاهة واالستقالل 
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 بنات في حالبات المالكمة
l هل سيهبط الدوالر اثر االخبار

 البريطانية؟ 

 
l في احدث تقرير لمنظمة

 مراسلون بال حدود 

 
 احمد النويهي

l رفض اإلقصاء وانتهاج :ندوة
المشاركة ودبلوماسية المبادئ 

 الثابتة منهج صالح للحكم 

 
ثالثة عقود من .. قائد وطن" 

 "التحوالت 
المزيد 

منــــوعــــات 

l الكشف عن منشط قوى يعالج
 الخلل الجنسى لدى الرجال 

 
l فول الصويا يمنع االصابة

 بالسكتة القلبية 

المحكمة تبرئ المهيوب
l تحيزت  ٢٠٠٩موازنة

للدواوين على حساب 
المحافظات والسلطة المحلية 

مجلس النواب
lيجعل إيران .. حوار األديان

عدوا للعرب بدل إسرائيل؟ 

l مصدر حكومي /
متآمر وكذاب ولديه االستعداد 

لبيع الوطن وال يمتلك ذرة 
 وطنية 

العطاس/مهندس الحرب
l بانوراما الملف النووي

األزمة اإليرانية تهدد :اإليراني
 بارتفاع سعر النفط 
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l امرأة تضع طفلين ملتصقين

 بقلب واحد في رداع 

 
l في الحكمة والحكماء 

 
 مصطفى صادق الرافعي

l تزايد حاالت زواج األطفال من
 مسنين في السعودية 

 
المزيد 

مـــن الـذاكـــرة 

l الحسن الهمداني فكر موسوعي
وتفكير علمي متقدم في القرن 

 التاسع الميالدي 

 

 أحمد محمد األصبحي.د
lكان رجالً أكبر من حزب ..

 ومناضال بحجم وطن 

تـحـقـيـقــات 

l الى متى ننتظر .. االنتحار
 ! الحلول ؟

االنتحــار
l ظاهرة تهريب : المقحفي

المخطوطات مرض مستعصي 
 ليس له عالج 

المخطوطات اليمنية كنز اليقـــدر 
 بثمــن

lالمهرجانات السياحية
لماذا ؟ ! .. تراجعت

l المستشفى صرف على
المريضة اثنين مليون 

وستمائة آلف ريال من باب 
اإلنسانية وأسرتها استغلت 

 ذلك 

 
l العرب يتربعون على قمة

قائمة محرك جوجل في تصفح 
 الجنس 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
 مجاهد ابو شوارب

lجاراهللا عمر /الشهيد 

 
 جاراهللا عمر

l يحيى بن محمد احمد المتوكل 

 
 يحيى المتوكل

lالحاضر أبداً في ..عمر الجاوي
 وجداننا 

 
 عمر الجاوي

المزيد 

ريبورتاجات 

المزيد 

نــافــذة حـــرة 

l نقابة الصحافيين تدين
اعتقال ماجد كاروت وتطالب 

بسرعة اإلفراج عنه 

ماجد احمد كاروت
l))** قصة غدرك وخداعك
 ...))** لي

اسوارالنازف:بقلم 
l أزمة بيوت المال وكارثة

 أبراج الرمال 

عبد الملك الماوري: بقلم
l قبل تدويل .. ( إستيقضوا

؟ ) مياهنا اإلقليمية 
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حسن عباس عنتر:بقلم
l ذات حلم 

ريم ابو عيد: بقلم

ما رأيك بالموقع؟ 
 ممتاز 

 مناسب 

 

عرض النتائج 

صوت

اعلن معنا | كيف تدعمنا | شروط االستخدام | الخصوصية 

كافة الحقوق محفوظة لدى موقع اليمن الجديد 
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