
  
 

 

 

 

 تصفح عدد اليوم من القدس العربي

 اقرأ في عدد اليوم

 

في ' القدس العربي'لماذا يحاول مراسل    
موريتانيا الزج بالصحيفة في التنافس 

اإلنتخابي؟ 

 

نتنياهو يتخبط ويفضح  رأي القدس  

 عنصريته

 

متعة السرد والتمرين  الياس خوري  

 الروائي

على مجلس الوزراء : 'هيومن رايتس ووتش'   

 السعودي تعزيز أحكام مشروع قانون العمالة المنزلية

 

ان كنت ذاهباً الى جزيرة فأي كتاب تحمل   
كومبيوتري المحمول وهاتفي  معك؟

 !أما الكتاب فالشاشة تتكفل به.. المحمول

 

معرض موسع للفنان محمد سالم رائد فن   
تجربته انحازت لبساطة الفن في  :الفسيفساء

 !عيون الفقراء

أو عندما : الترجمة واإلنترنيت واألخالق وأشياء أخرى   

 تصبح االنترنيت وسيلة لفضح السرقات األدبية

 'التحرير'و ' الرسالة'الثقافة بين  سفيان ميمون  

 

وأم كلثوم . آخر ضحاياه' أبو شهاب ' 
واألخوان رحباني كتبا . قدمته ذات يوم

يثري جيوب : اإلعالن التجاري :ولحنا له
 !الفنانين ويستثمر مجدهم الفني بال حساب

أزمة ولو طارت : 'العربية'إيران في  توفيق رباحي  

 !الى رقّان) أخيرا(والجزائريون يصلون 

 

الدراما التلفزيونية في  عبد الحميد صيام  

 المسلسالت التركية نموذجا: خدمة السياسة

 

أماني االنتفاضة  عبدالوهاب األفندي. د  

 وتطلعات الوحدة في السودان الجديد القديم

فرقة الرقص المسرحي الحديث المصرية تعد عرضا راقصا عن جميلة 
 بوحريد 
14/07/2009 

  

اعلن مدير فرقة الرقص المسرحي الحديث التابعة لدار االوبرا ): ا ف ب( -القاهرة 
المصرية ومصمم الرقص اللبناني وليد عوني السبت ان الفرقة قررت باالتفاق مع دار 

 .االوبرا الجزائرية اعداد عرض راقص عن المناضلة الجزائرية جميلة بوحريد
وقال عوني الموجود في الجزائر في اتصال اجرته معه فرانس برس من القاهرة ان 

اتفاقا تم مع رئيسة دائرة الرقص والكوريوغرافي في الجزائر مباركة قدروي على قيام '
فرقة الرقص المسرحي الحديث المصرية بالعمل على انجاز عرض راقص عن المناضلة 

 .'جميلة بو حريد قريبا
' عطيل'وجاء هذا االتفاق خالل مشاركة فرقة الرقص المسرحي الحديث في تقديم عرض 

الذي القى اقباال كبيرا من الجمهور الجزائري حيث غصت قاعة المسرح الذي يصل عدد 
مقعد بالحضور ضمن فعاليات المهرجان االفريقي الثاني للفنون المقام  1500مقاعده الى 

 .في العاصمة الجزائرية
وهو من تصميم السويدية ماري برولين، ' عطيل'واختار المهرجان االفريقي عرض 

ووضع موسيقاه الدنماركي هنريك مونش، الفتتاح فعاليات المهرجان الذي بدأ االربعاء 
 .دولة افريقية 50الماضي بمشاركة 

 16افتتح فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للرقص الحديث في ' عطيل'وكان عرض 
 .الماضي) يونيو(حزيران 

اعتبرت جميلة بوحريد في خمسينيات ومطلع ستينيات القرن الماضي نموذجا للنضال 
الجزائري وشكلت رمزا في الضمير العربي مما دفع المخرج المصري الراحل يوسف 
شاهين الى اخراج فيلم عن النضال الجزائري ضد االستعمار الفرنسي في حينه حمل 
 .اسمها وعرض في مختلف ارجاء العالم العربي في اواخر خمسينيات القرن الماضي

 ارسل هذا الخبر الى صديق بالبريد االلكتروني

 نسخة للطباعة


	 ا�����ع؟ � �
 ه� ���� �� ا���
 
"	
������� و���� " ا��س ا���
 	� !�رآ�" ا%��ت ا��اء، و��'� &" ا����!
 �+��

,-�4�-��3، و" 0!, 2%� اي رد 0 !�ي .!� ��'� ا5 ��3 &" . ا78�ءات ا%��56 وا�آ

�رة�!;��ء ا��-�� وا7, ا�و� و���� ا78������" اد=�ل ا78, ا8ول وا7, او30@? ان . ا

 "� �0A� 8 B� 
�ت &6!5�ة ����! . آ��� �C�200ن ا

 

:األسم

:بريدك األلكتروني

:الموضوع

 : التعليق

You may enter up to 750 characters      Characters left 750

2009inTue Jul 14 07:48:57 مذكرات و كتباالتصال بنامواقع اخرىأرشيفمدخل

Page 1 of 3alquds alarabi

14/07/2009http://www.alquds.co.uk/index.asp?fname=today\13b67.htm&storytitle=ff������ �	
�� ...



 

هل حقا اختفت الطبقة  ميشيل كيلو  

 الوسطى؟

 

حوار مع صديق محمد صالح المسفر . د  

 عن حركتي حماس وفتح

قلق في الرباط من الموقف االمريكي  محمود معروف  

 من نزاع الصحراء الغربية' الجديد'

باريس تسعى لحظر النقاب لكن فرنسا قد تصبح من    

 اكبر مصدري العباءات لمشاهير مصممي االزياء

 

عشر سنوات من حكم الملك محمد    
اصالحات متنوعة : السادس في المغرب

 ونقاط سوداء

 

برلماني يتهم أياد  هاني عاشور  
السامرائي بتعطيل التعديالت الدستورية 

 واالستفتاء على االتفاقية األمنية

 

إنشاء مركز إسالمي يحمل اسمها في   
والد مروة الشربيني لصحيفة مدينة دريسدن 

 أطالب بإعدام قاتل ابنتي:ألمانية

مسلمو أمريكا يتشجعون على االنخراط في المجتمع    
والعمل السياسي بعد تولي أوباما الرئاسة 

 

متمردون من دارفور يهددون بمقاطعة    
وموسى يصف الوضع ' فوضوية'محادثات 

' خطير ودقيق وهش'في االقليم بأنه 

 

محكمة أمن الدولة تقضي بإعدام : اليمن   
من عناصر تنظيم القاعدة في حضرموت  6

 آخرين 10والسجن لـ

 

نناقش على طاولة : حسن فضل اهللا   
وال مشكلة .. الحوار االستراتيجية الدفاعية

في البيان الوزاري 

 

هناك : 'القدس العربي'حسام خضر لـ    
توظيف رهيب للمال السياسي وتحالف ملفت 
 للنظر بين رموز الفساد والنهب والتخريب

 

تقارير عن احباط محاولة جمال    
ومجموعته حل مجلس الشعب وتوريثه 

ووعيد للعرب الذين يسيئون .. الحكم
 !للمصريين

 

النظام االيراني مهدد : محسن رضائي   

 بعد االنتخابات' االنهيار'بـ

 

دعم قوي للمهمة في : استطالع   

 ودعوة لالنسحاب مباشرة.. افغانستان

واشنطن تراقب النشاطات االيرانية في امريكا الالتينية    

 توسع كبير وتأثير محدود

 محمود درويش مع السالم وضد أوسلو خليل قطاطو. د  

الموت بالسكتة : مايكل جاكسون أحمد خيري العمري. د  

 'الحضارية'
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 المتسولون محمد فوزي عبد الحي. د  

 انفلونزا الفتاوى وسحق اإلنسان محمد صالح مجيد  
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