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مسرحية االزمة المالية  رأي القدس  

 لتبرير التنازالت

 

 ...ال أنتظر أحداً سهيل كيوان  

 

بلدان : عواقب انتهاك البيئة زهرة مرعي  
أهالً بوالدات غزة ... تحترق وأخرى تغرق

 ونساؤها أخوات الرجال

 

مدريد ترسل مسؤوال  حسين مجدوبي  
رفيع المستوى للرباط الحتواء األزمة 

الناتجة عن اعتداء الشرطة اإلسبانية على 
 مغاربة

 

المحكمة الخاصة بلبنان  :سعد الياس  
تطالب بتسليمها معلومات نصراهللا حول 

اغتيال الحريري والجميل يسأل من قال إن 
 حزب اهللا غير مخترق

 

صوت األذان لم يخفض  :وليد عوض  
والجوامع تمتنع عن قراءة القرآن قبل 

(األذان تنفيذا لقرار حكومة الوحدة في
2007( 

 

: محمود درويش عبداللطيف عدنان  
العالمة المسافرة عن تجربة السينما 

 الشعرية عند طالل خوري ونصري حجاج

 

جاك دريدا : إدوارد سعيدأحمد األشقر   
بصيرة العمى في .. كان تائها فأنجب العدم 

 !نظرية التفكيك

 

حاول انشاء توازن بين اغانيه القديمة   
 :التي يحبها الناس وبين موسيقاه الجديدة
جمهور مارسيل خليفة الدمشقي ارتبك 
 وشارك في الغناء ولكن بصوت خفيض

 

بالغة النص الشعري '  محمد االزرق  
خطوة جديدة في .. 'القديم، معالم وعوالم 

 بناء النظرية النقدية العربية

 

صباح قباني في كتابه  محمد منصور  
وحزن أبو ... أسرار نزار): كالم عبر األيام(

! وألم التراث المهمل... خليل

 

لبنان على : ال جديد بشير موسى نافع. د  

 حافة هاوية اخرى

 

هل تكون وحدة  يوسف نور عوض. د  

 وادي النيل إنقاذا للسودان من التفكيك؟

 

سفه وبالدات ثروة  علي محمد فخرو. د  

 البترول العربية

إطالق قذائف صاروخية  صحف عبرية  

 على الجهاد العالمي

 مليون دوالر إلنتاج مسلسالت رمضانية  131مصر تنفق أكثر من 
8/12/2010 

 

  

 131(مليون جنيه  750انفقت شركات االنتاج التلفزيوني حوالي : يو بي اي-القاهرة 
. في انتاج مسلسالت تلفزيونية بدأ عرضها امس في مستهل شهر رمضان) مليون دوالر

مسلسالً عن  15مسلسالً بزيادة أكثر من  50وتقول شركات االنتاج انها انتجت نحو 
 .العام الماضي

ويتعرض انتاج هذا العدد الكبير من المسلسالت هذا العام الى انتقادات شديدة ألسباب 
عديدة منها ان ارتفاع الكلفة يؤدي الى زيادة المساحات االعالنية اثناء العرض على 

 .حساب وقت المشاهد واالغراءات التي يتعرض لها من قبل الشركات المعلنة
وتعد بعض المسلسالت التي من المقرر عرضها االكثر كلفة في تاريخ الدراما التلفزيونية 

التي يتوقع ان ' سقوط الخالفة'و' شيخ العرب همام'و' الجماعة'المصرية مثل مسلسالت 
 .تبلغ كلفتها النهائية بحدود أربعين مليون جنيه

وتلتهم اجور الفنانين والفنانات معظم ميزانيات المسلسالت حيث تشير ارقام نشرتها 
شيخ 'ماليين جنيه عن مسلسل  8صحف مصرية الى ان يحيى الفخراني حصل على 

' بالشمع األحمر'ماليين جنيه عن مسلسل  7في حين حصلت يسرا على ' العرب همام
وحصل نور ' امرأة في ورطة'ماليين جنيه عن مسلسل  6فيما حصلت إلهام شاهين على 

 ). جنيه مصري 5.7الدوالر األمريكي يساوي (ماليين جنيه  7الشريف على 
مليون  35ووفقاً للبينات المنشورة فان بعض القنوات المصرية دفعت مبالغ تصل الى 

جنيه لشراء حق العرض في حين تصعب معرفة المبالغ التي تدفعها المحطات العربية 
 .خارج مصر والتي تبلغ عشرات الماليين من الدوالرات

وتشير . وقد ادى هذا التنافس المحموم وارتفاع التكلفة الى وقف إنتاج بعض المسلسالت
بعض االنتقادات الى ان عرض هذا العدد الكبير من االعمال الدرامية هو من اعمال 

اللهو التي تأتي على حساب اظهار التقوى واالعمال الخيرية التي يفترض ان يتفرغ لها 
 .المسلمون في شهر الصوم
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 المواضيع األكثر قراءة
مة الماليــة         رأي القدس     مسرحية االز

  لتبرير التنازالت

إسرائيل قد تهاجم إيران في غضـون            
تاغون            عام وبدون موافقة أمريكيـة والبن
يز          باتريوت لتعز سيبيع الكويت صواريخ 

طائرات ستقصف    : تقرير امريكي  دفاعاتها
قم              طنز و في ن مواقع المنشآت النووية 

  واصفهان

نان         :سعد الياس      المحكمة الخاصة بلب
حول              صراهللا  تطالب بتسليمها معلومات ن
اغتيال الحريري والجميل يسأل من قال إن           

  حزب اهللا غير مخترق

عت          : لبنان     ضية دف هتافات غير ريا
  الفريق السوري للسلة لالنسحاب

 رياضة

 منوعات

 سياحة
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 على الجهاد العالمي

 90: غالباً ما يؤدي إلى ترك المرأة العاملة لوظيفتها   
في المئة من النساء يتعرضن للتحرش الجنسي في أماكن 

العمل 

السجن مدى الحياة لممرض بريطاني قتل زوجته    
وحاول اخفاء الجريمة بتدبير وقوع حادث سيارة 

رمضان يحتل مساحة متزايدة في فرنسا    

 

غالباً ما يؤدي إلى ترك المرأة العاملة    
من النساء يتعرضن للتحرش ' 90: لوظيفتها

الجنسي في أماكن العمل 

نادي الوحدات األردني يتهم جبريل الرجوب بتهريب    

 ثالثة من العبيه

 

جنرال امريكي يحذر من خفض ميزانيات   
قادة الصحوات : بغداد القوات العراقية

يؤكدون محاوالت القاعدة تجنيد عناصرهم 
والحكومة ترد : وعرضها امواال وسلطات

 انها مفبركة

 

العراق يشهد حربا مفتوحة : الهاشمي   

 في جميع المدن

 

قائمته تشترط حل التحالف الوطني   
: عالوي لتشكيل الحكومة وتحذر من بقائها

' العراقية'المخابرات اإليرانية تدخلت ضد 
 وضدي شخصيا

 

كله على . مفيش حاجة حصري  ' 
عادات المصريين في  'التلفزيون المصري

رمضان تتحدى درجات الحرارة وغالء 
األسعار 

 األزهر يشجب دعوة قس أمريكي الى حرق القرآن   

 

اليمنيون يستقبلون رمضان بموجة غالء    
بالخوف من 'رغم مطالبة الرئيس للتجار 

 'اهللا

 

: الحركة الشعبية كمال حسن بخيت   
الطائرة المحتجزة بجنوب السودان تحمل 
عناصر للمتمرد اتور بدعم من الخرطوم 

 

ـ من حسنين ' القدس العربي'القاهرة ـ   
.. وجه الشبه بين جمال وتامر حسني كروم

.. وخالفات اسرة عبدالناصر وابنتهم منى
ورئيس الوزراء يطمئن الشعب من توافر 

القمح 

 

االختراقات اإلسرائيلية القاتلة للبنان    

 والجوار

 

سول ستأخذ وقتا التخاذ : مصدر حكومي  
قرار بشأن عقوبات مستقلة ضد طهران 

مشروع تبادل الوقود النووي ال يزال : متكي
مطروحا فوق طاولة المباحثات 

 السيد فضل اهللا سلطان في علمه   

 

. العواصف والفيضانات تسبب دمارا  
واالمم المتحدة تناشد جمع معونات دولية 

متشددون يحثون حكومة باكستان على  لها
رفض مساعدات الغرب للضحايا 

 

بدء التشغيل التجريبي الكبر ساعة    

 السعوديةبالعالم في 

 

... ؟ ...أي جيش نريد رمضان جربوع  

 اعطني ما ادافع عنه وسأموت دونه

االحتالل نجح في .. االنسحاب االمريكي أمير المفرجي  

 صياغة مشروع طائفي لتفتيت العراق

 الحقيقة ال تحجبها غيوم الخيانة مهرة سالم القاسمي  

سالم هل تستحق هذه الشعوب ... يا عيد اسطفانوس  

 حكامها؟

وقود اإلمبراطورية ونهاية  عبد اللطيف البوزيدي  

   

 66
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وقود اإلمبراطورية ونهاية  عبد اللطيف البوزيدي  

 تزييف التاريخ
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