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الحغت ضاظط الخالتغ

   1- مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفن   
• كتاب في صحيفة المدى يشجبون قانون حظر الخمور!
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(١)  صحيفة المدى - /٢٠١٦/٢٩/١٠   -   العدد(٣٧٦٩)
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(١)  صحيفة المدى- ٢٩/١٠/٢٠١٦  العدد(٣٧٦٩)
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(١)  صحيفة المدى- ٢٧/١٠/٢٠١٦  العدد(٣٧٦٨)
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(١)  صحيفة المدى- ٢٦/١٠/٢٠١٦  العدد(٣٧٦٧).
(٢)  صحيفة المدى- ٢٦/١٠/٢٠١٦   العدد(٣٧٦٧).
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(١)  صحيفة المدى-٠٧/١٢/٢٠١٦  العدد(٣٧٩٧).
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(٢)  ٢٠١٦صحيفة المدى-/٠١/١٢ -   العدد(٣٧٩٢).
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   2- متابعات االختراق الثقافي في الفضائيات   

أ-  الفضائية الفرنسية تدعو الى ترك الحجاب االسالمي

 "
" "
 "   "
   "  
      
(١)  فرانس ٢٤ ...قناة إخبارية بدأت بثها يوم ٦ ديسمبر، ٢٠٠٦ 
بنظرة  األحداث  وتغطية  ساعة   ٢٤ مدار  على  األخبار  وتقدم 
فرنسية وتوصيل الرؤية والقيم الفرنسية إلى جميع أنحاء العالم.  
تستهدف القناة دول ما وراء البحار وتشبه قناة بي بي سي وورلد 
نيوز، و دي دبليو-تي في، و إن إتش كي وورلد، و روسيا اليوم. 
وتقوم  الصناعية،  األقمار  و  الكابل  خدمة  عبر  برامجها  وتبث 
الحكومة الفرنسية بتمويلها (٨٠ مليون يورو سنويا). وتقوم ببث 
األخبار الدولية باللغات الفرنسية، والعربية، واإلنجليزية. كانت 

     

      
القناة من بنات أفكار «جاك شيراك» المشهور بدفاعه عن اللغة 
في  اإلنجليزية  اللغة  هيمنة  منافسة  أجل  من  العالم  في  الفرنسية 
وسائل اإلعالم. تلقي قناة فرانس ٢٤ على األحداث الدولية نظرة 
المتعارضة والتباين  تنّوع اآلراء والنقاشات  فرنسية تعتمد على 
في وجهات النظر. كما تعرض تحليالً متعمّقا لألحداث بشكل 
قلب  في  االنترنت  بالثقافة.وتضع  الخاص  االهتمام  مع  عام 
استراتيجيتها وتجعل بذلك من موقعها أول موقع فيديو لإلعالم 
الدولي. يضم فريق العمل فيها أكثر من ٥٢٠ شخص من بينهم 
الجديدة  التقنيات  على  ومتدربون  لغتين  يتقنون  صحفي   ٢٦٠
وينحدرون من ٣٥ جنسية مختلفة. ويتيح بودكاست قناة فرانس 

٢٤ متابعة النقاشات والبرامج السياسية والثقافية واالجتماعية.
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(١)  إسالم أون الين - حماسنا.
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(١)  مركز الشرق العربي للدراسات الحضارية واالستراتيجية.
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ب- قناة DW االلمانية
# برنامج شباب توك 

السظعان افول: اظا ططتث ولضظ الصاظعن غمظسظغ ...طاذا اشسض؟

                                                                                                     

      
     
      
     



المحارضعن شغ التعار وآراؤعط:
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طقتزات وتصغغط:
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 السظعان الباظغ: اظا اطراة جسعدغئ اظا ولغئ اطري ولط ق؟
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خعر العقغئ شغ السسعدغئ:
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آراء المحارضغظ شغ الئرظاطب:
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ططالإ واتاةاجات
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ج٦  الجواهري  حسن  الشيخ  المعاصر-  الفقه  في  بحوث    (١)
ص٣٧١.
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    الرموز والجماعات الماسونية فًنا روائًيا في الثقافة العربية      

- القسم األول
سادل الفاقوي
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    اقتباس اإلعالم العربي للبرامج الغربية    

(بين السلب واإليجاب)
د.أجرار السضراوي
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 Stars on Board  
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�e voice kids
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Arab Got Talent
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  "Britains Got Talent" 
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Big Brother
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     الحركات التبشيرية في العراق بثوبها الجديد     

سقء تغثر المرسئغ

الــاــئــحــغــرغــئ  ا�ذاســـــــات  أوًق: 
(الاظخغرغئ) شغ السراق
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طا الائحغر؟
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الاظخغر شغ السراق
      
    
      
      
       
       

 
     
      


    

        
      




وجائض ا�سقم وترضئ الاظخغر
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الائحغر شغ ا�ذاسئ(٤)
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 ا�ذاسات الائحغرغئ شغ السراق(٥)

    
     
      
      


     




المرأة  خعت  المتئئ  رادغــع  أوًق: 
السراصغئ
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httpwww  
radioalmahabbacom
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باظغًا: ا�ذاسئ المسغتغئ
      
      
      





     





FM

FM بالبًا: اذاسئ التغاة
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رابسًا: إذاسئ سحاار
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خاطسًا: إذاسئ التغاة الةثغثة
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جادجًا: اذاسئ خعت الفرح






     









جابسًا: رادغع اور
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الائحغر الترب الصادطئ
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AAhttpsarwikipediaorgwikiD
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httpwwwalukah   

netculture
        

         

      
     


       
Christianization war in Iraq and the

Middle East
h t t p s   w w w  y o u t u b e  c o m 

watch?vRNvrhhixhs
   


httpwwwalukahnetspotlight

ixzzUQpyzPLm#
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     صحيفة الشرق األوسط ومشكلة اإلعالم المزيف..     

تسغظ الثغغري
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تصثغط اساثار
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جغاجئ الةرغثة الى أغظ..
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    التمدد الشيعي ُيدان ام يدين؟   

جاطغ جعاد ضاظط
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 السعودية: إيران منخرطة في اإلرهاب وانتهاك سيادة الدول.. 
 واالخيرة تتهمها بالتعاون مع اسرائيل إلثارة الفوضى في 

المنطقة
ضرار اقجثي
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المؤتمر الدولي للوحدة االسالمية في طهران

  التيارات التكفيرية االرهابية حصيلة التخلف الحضاري  

  المفروض على العالم االسالمي  

صظاة السالط – ذعران 
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     ستة انواع من المدراء     

د. شارس الحمري 
طثغر طحارغع اصثم لحرضئ ضعبعام السالمغئ











       
     
       
      
 



أوًق:  المثغر المععوس بالعغمظئ:
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ــات اقجـــاـــثقل ســطــى عــثا  ــقط أس
المثغر:




       
    










     



 

        
      
      





باظغًا: المثغر الثضااتعر.







         












       



      
      



      






  

       




      
    
       
     
       



بالبا: المثغر القطسآول: 
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رابسا: المثغر الثاظع

       



       













        
    




      
  



       


       
       
      
     
        


      



خاطسا: المثغر السغاجغ.
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جادجا: المثغر القسإ الةماسغ.
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      المناهج ومشكلة العملية التربوية في العراق      

أطغر الئرضاوي
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بغع الضاإ
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اجئاب تثطغطغئ
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    تأجيل االنتخابات المحلية في العراق.. مالها وما عليها    

شائص الحمري  
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الرئاجئ تعضح أجئاب الاأجغض
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ردود أشسال طآغثة
      
   "     
    
    


     
     "  
 ""



     

 


       
     



       
   "  
    
""
     

"
 "   
      

      

"
"

"  
     " 

"
 ""


    



6432



      


""

ضث الاأجغض 
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شغ ضعالغج الئرلمان
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تسثغض سطى ظص الصاظعن
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الئسث السغاجغ 
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ضسإ الفرص
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    الجريمة المنظمة في العراق.. البصرة إنموذجا     

الحغت سصغض الثراجغ

         "



"""
          "




البحوث  مجلة  الياسري،  ياسر  حميد  أ.م.د.  السياسة   جغرافية  في  دراسة  الوطنية  عبر  المنظمة  والجريمة  المخدرات  ظاهرة   (١)

الجغرافية، العدد ٢١، ص٢٥٥.
(٢) الجريمة المنظمة: ماهيتها، خصائصها، أركانها. ندوة من إعداد أ.د أحمد فاروق زاهر، ص٥، المنصورة ١٨-٢٠٠٧/٦/٢٠.


Transnational Organized Grime
      
    


      
      
    

     
     
   
 
      
      



(٣) الجريمة المنظمة: ماهيتها، خصائصها، أركانها. ندوة 
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الاسرغش بالةرغمئ المظزمئ
     
 "       

     
 
      

"     
"
     
  
     
     
      
   

     
      
     
        
     
     
     


     
     
     
       
    

من إعداد أ.د أحمد فاروق زاهر، ص٥، المنصورة ١٨-
.٢٠٠٧/٦/٢٠

(١) الجريمـة المنظمــة وحقـوق اإلنسان، مذكرة لنيل 
شهـادة الماجستير في القانون، بن تفات نورالدين. فرع القانون 

الجنائي و العلوم الجنائية ٌ.

"



 "     


      
     
   
      
"

خخائص الةرغمئ المظزمئ : 
    "  
     


       – 
     


     – 




       – 
   


 –

       

(٢) الموسوعة العربية، الموسوعة القانونية المتخصصة، 
.www.arab-ency.com :الشبكة العنكبوتية

فرع القانون الجنائي و العلوم الجنائية ٌ.
(٣) جمعية منشأة منذ عام ١٨٨٩ ومقرها باريس في فرنسا ، 

ولها الصفة االستشارية لدى هيئة األمم المتحدة.
(٤) الموسوعة العربية، مصدر سابق.
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      – 
       



     
    
     
     



"


      
    

    

(١) الجريمة المنظمة..المفهوم والوسائل، المحامي احمد 
https://www.dorar-aliraq.netf/ ،التميمي

. ٩٦٤٧٥/threads

     
       

     

     





 


  "    
   
     
      
 "     
 
      
      " 
 "    
  

    


       



اوق .جرائط المثثرات:
       
     
    

http://aynaliraqnews.com/ (٢) عين العراق نيوز
٥٩٠٠٢=index.php?aa=news&id٢٢
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(١) ينظر: يوتيوب – مكتب مكافحة المخدرات في البصرة 
تضبط كمية من المواد المخدرة. تقرير صحفي


        




باظغا. جرائط السطع المسطح:

       

  
       
        

    




     

      
       


     

(٢) ينظر: يوتيوب – عصابة متخصصة بسرقة عشرات 
الكيلوات من الذهب في البصرة تضم اخطر المجرمين، سعد 

قصي، تقرير صحفي.
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بالبا. جرائط تعرغإ الظفط:

      
      




    
     
     
  


(١) ينظر: المصدر السابق.


       
     



 الثاتمئ
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    قانون الحشد الشعبي و السيناريوهات المتوقعة     

عحام أطعري









غعم الاخعغئ خقف الحرضاء:
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ظص الصاظعن
       
      


     


     
    


      
      

     
      


     

     
     
       



طاذا بسث :
     
      

       

     


     
       




       
  
    … 

"

      




      
“
 ”

“     
 “
       

"
  
      


   

        
       
        





75 2016 
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الخثر سطى خط المسارضغظ:
     
      


        
 
     





     
    
   
      


 






7632

        

      
        
        


      
   

      
       
 
        
        
      




     
      



لماذا صاظعن التحث :


      
     
       
   



      
       

 
      "

     




   "  "  
 "     
     
"  " 

      


"
     

      
      
       
      
       
    
  
 ""
       
   "
 "  
  


        
      
       
       
 "   " 
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التحث : وجططئ الصاظعن
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الثاتمئ : 
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8032

    التحوالت االقليمية في الشرق االوسط    

 مطلع العام
تغثر طتمث الضسئغ




 
 
 



 ""
      
     
      
 ""   
 ""  
      " 

 "

(١)  المقال الذي وصف بعنوان (عقيدة اوباما).






       
       
      
المتحدة  الواليات  رئيس  لمقابلة  الكاملة  الترجمة  ينظر:    (٢)
في  واالستشارات  للدراسات  ادراك  مركز  نشرها  اتالنتك  مع 

.٢٠١٦/٣/٢٧
السيد  كامل  مصطفى  د.  السياسية  العلوم  استاذ  وصف    (٣)
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    "  "  
    
     
"    
"
     

 –
      
     
     

     
     
     
      
    
     

تاريخي  تحول  أحدث  (بأنه  أوباما  باراك  االمريكي  الرئيس 
في السياسة األمريكية وهو أن مصالح أمريكا ليست في الشرق 
لبترول  بحاجة  تعد  لم  فهي  عنه  االستغناء  في  وبدأت  األوسط 
بعنوان  تقرير  ينظر:  مفتوح)  أمامها  العالمي  والسوق  المنطقة 
(كيف ستؤثر نتيجة االنتخابات األمريكية على الشرق األوسط؟) 

نشرته شبكة االعالم العربية بتاريخ ٢٠١٦/١١/٧.
روجين  جوش  للكاتب  ترامب  شفرة  بعنوان  مقاال  ينظر:    (١)
المتخصص في االمن القومي والشؤون الخارجية نشرته صحيفة 

االتحاد االماراتية بتاريخ ٢٠١٦/٢/٤.
عنوان  تحت  المصرية  الشروق  صحيفة  نشرته  خبر  ينظر:    (٢)

(انتقادات واسعة لعقيدة ترامب الخارجية) بتاريخ ٢٠١٦/٣/٣٠

       
     
       
 
      
   
       
      

    
    




     





أوق: السسعدغئ

      
    

الخليج  دول  وال  عظمى  بريطانيا  (ال  بعنوان  مقال  ينظر:    (٣)
محميات) نشرته صحيفة الحياة اللندنية بتاريخ ٢٠١٦/١٢/١٢.
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  ""     
      

 
     
     
      
      

تقرير  ينظر:   السعودية  على  الغربي  الهجوم  على  كأمثلة    (١)
السعودية  من  (الموقف  عنوان  تحت  اللندنية  العرب  لصحيفة 
 ٢٠١٦/١/٢٢ بتاريخ  الغربي)  لإلعالم  جديدة  توازنات  يكشف 
تحت   ٢٠١٦/٥/١٧ بتاريخ  االمريكي  ان  ان  سي  لموقع  وخبر 
قانون  مشروع  على  يوافق  األمريكي  الشيوخ  (مجلس  عنوان 

يسمح لذوي ضحايا ١١/٩ بمقاضاة حكومات أجنبية).
بعنوان  السعودية  اليوم  الرياض  صحيفة  نشرته  خبر  ينظر:    (٢)
بتاريخ  سنذبحها)  حليبها  جف  متى  بقرة  السعودية  (ترامب: 

٢٠١٦/٥/١١
على  الرياض  بقيادة  العربي  بعنوان(التحالف  خبر  ينظر:    (٣)
بتاريخ   RT موقع  نشره  المتحدة)  لألمم  السوداء  الالئحة 

.٢٠١٦/٦/٣

  ""
      
      
      
      
 " "   
       
       
     



       
      
      
      
      
     
 ""     
      
     
 
      
      
      


    
     
      


إفالس  يخشون  سعوديون  (مغردون  بعنوان  خبر  ينظر:    (٤)
بتاريخ  سي  بي  البي  نشرته  سنوات»)   ٣ «بعد  بالدهم 

.٢٠١٦/١٠/٢٠
اعتمادها  معدالت  تخفض  (السعودية  بعنوان  خبر  ينظر:    (٥)
على النفط في موازنة ٢٠١٥ الى ما دون ٩٠٪) في صحيفة الشرق 

االوسط بتاريخ ٢٠١٦/١٢/٢٧.
(العدالة  عنوان  تحت  «ويكبيديا»  الحرة  الموسوعة  ينظر:    (٦)

ضد رعاة اإلرهاب).
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(١)  تنخرط مصر اليوم بسياسة تكاد تسير عكس اتجاه السرب 
االمن  مجلس  في  بتصويتها  تجلى  المنطقة  في  السعودي 

بخصوص االزمة السورية في ٢٠١٦/١٠/٨.
ميشال عون رئيسا  التصويت على  اخيرا من  لبنان  (٢)  تمكنت 
تريدها  التي  السياسة  يخالف  ما  وهو  بعد مخاض عسير،  للبالد 

السعودية في لبنان.
(٣)  ينظر: مقال بعنوان (لو تغير عون وابتعد الحوثي عن ايران) 
بتاريخ  اللندنية  الحياة  صحيفة  نشرته  خاشقجي  جميل  للكاتب 

٢٠١٦/١١/٥
عناصر  القت  فقد  مؤخرا،  ارهابيا  نشاطا  السعودية  شهدت   (٤)
بتاريخ  ارهابية  خلية  افراد  على  القبض  السعودية  االمن 
جدة،  في  الجوهرة  ملعب  تفجير  ينوون  كانوا   ٢٠١٦/١٠/٣٠

وقوات االمن تسعى لالمساك بخلية اخرى.

 ""




باظغا: اغران 
    

     




      
 ""
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   ""    
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 ""
     
      
        


      
     
     
     
      


سوريا  في  المزدوج  التركي  (الدور  بعنوان  مقال  ينظر:    (١)
بتاريخ  السعودية  االوسط  الشرق  صحيفة  نشرته  والعراق) 

٢٠١٦/١٠/٢٧
نشرته  اإليراني)  النووي  لالتفاق  اختبار  (ترمب:  ينظر:    (٢)

صحيفة السورية نت بتاريخ ٢٠١٦/١٢/٦.

بالبا: السراق
       




        

      
      
       




       
    


      



     
 ""
     



(البيت  عنوان  تحت  (رووادو)  موقع  نشره  خبر  ينظر:    (٣)
لسيادة  القوي  دعمهما  يؤكدان  وأردوغان  أوباما  األبيض: 
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""
       


 


     
       
     

ووحدة العراق) بتاريخ ٢٠١٦/١٠/٢٧
(١)  خبر نشره موقع العين تحت عنوان (أوباما يشكر أردوغان 

على المساهمة في حصار داعش) مؤرخ في ٢٠١٦/١٠/٢٧

     
      


      
     



    
 


    


     
      
       
     
      



"      
      "
 
     
  
      "" 


       



رابسا: لئظان 
       

      " "
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 " "     
  "" 
 




      
      
     
       
 

بعنوان  القطرية  الجزيرة  قناة  موقع  نشره  مقال  ينظر:    (١)
في  مؤرخ  الرئيس؟)  انتخب  إذا  الشلل  من  لبنان  يتعافى  (هل 

٢٠١٦/١٠/٢٩

   

      

     
      




خاطسا: جعرغا
      

       
       

 

     

     
      
 " "     

        



صحيفة  نشرته  ذهبية)  عونية  (سنوات  بعنوان  مقال  ينظر:    (٢)
السفير اللبنانية بتاريخ ٢٠١٦/١١/١٦

السورية  المعارضة  دعم  سأوقف  (ترمب:  مقال  ينظر:    (٣)
المسلحة) نشره موقع العربية السعودي بتاريخ ٢٠١٦/١١/١٣.

ترامب  دونالد  الجمهوري  (المرشح  بعنوان  مقال  ينظر:    (٤)
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    ""   
     
   
      


جادجا: الغمظ

        
     
      
     
       
     
     
"  ""
نشرته  القذافي)  ومعمر  حسين  صدام  غياب  على  «يتحسر» 

صحيفة فرانس ٢٤ الفرنسية بتاريخ ٢٠١٦/١٠/٢٦.
(تدخل  بعنوان  المصري  البديل  موقع  نشره  تقرير  ينظر:    (١)
ايراني واعتراض خافت من روسيا  تركيا في جرابلس.. صمت 

وسوريا).

      "
      

      


      

 
      
      

      
      
    
   ""  
      



     



     

يعلن إطالق  بعنوان (كيري  اليوم  ينظر: خبر نشرته روسيا    (٢)
مبادرة جديدة لحل األزمة اليمنية) بتاريخ ٢٠١٦/٨/٢٥، ومقال 
نشرته صحيفة الحياة بعنوان (لو تغيّر عون وابتعد الحوثي عن 

إيران) بتاريخ ٢٠١٦/١١/٥
(٣)  يقصد الحوثيون وقوات علي عبد اهللا صالح.
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جابسا: ترضغا
 ""

      



      

 

     


"       
الرحمة  رصاصة  الحوثيون  أطلق  (هل  بعنوان  مقال  ينظر:    (١)
موقع  في   ٢٠١٦/١٢/١ بتاريخ  نشر  الشيخ؟)  ولد  خارطة  على 

الجزيرة القطري.

      "

 ""
       
   
      


        
       
     
     
       

     


       
     
      

 ""
       
      
    
      ""  




باطظا: طخر



     
       
التاريخ  تسييس  العثمانية..  الثقافة  (إحياء  مقال  ينظر:    (٢)
بتاريخ  اللندنية  العرب  صحيفة  نشرته  راهنة)  مصالح  لتحقيق 

.٢٠١٦/١٢/١٤
حافة  على  تركيا  أردوغان...  (بسبب  بعنوان  مقال  ينظر:    (٣)

الهاوية) نشرته صحيفة ٢٤ االماراتية بتاريخ ٢٠١٦/١٢/٦.
(٤)  ينظر: مقال بعنوان (هل تبخرت «فورة» االقتصاد في تركيا؟) 

نشر في موقع سكاي عربي االماراتي بتاريخ ٢٠١٦/١٢/٣.
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 ""
       
     
        
      

السعودية…  المصرية  (العالقات  بعنوان  مقال  ينظر:    (١)
والدراسات  للبحوث  (السوري)  امية  مركز  نشره  أين؟)  إلى 

االستراتيجية بتاريخ ٢٠١٦/١٠/٢٤.

   


    



تاجسا: اجرائغض 
      
       
      
     
 
 ""

 ""
       
    
    

     

     





      
      
 
      

""

(٢)  ينظر: تقرير عن ندوة بعنوان (كيف ستؤثر نتيجة االنتخابات 
األمريكية على الشرق األوسط؟) نشرته (شبكة االعالم العربية) 

المصرية بتاريخ ٢٠١٦/١١/٧.
https://www. اآلتي:  الرابط  على  الخطاب  من  جانب    (٣)

youtube.com/watch?v=PRoP٢t٧oA-M
األمريكية  السياسة  (آفاق  بعنوان  استراتيجي  تقدير  ينظر:    (٤)
للدراسات  الزيتونة  نشره مركز  ترامب)  فلسطين في عهد  تجاه 

واالستشارات لشهر تشرين الثاني ٢٠١٦.
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   مصر تغّرد خارج السرب السعودي   

ذالإ حئر

 
 ""

 








(١)  في زيارة الملك سلمان الى مصر، وقع مع الرئيس السيسي ٢١ اتفاقية تعاون اقتصادي بمليارات الدوالرات. 

       
      

      
  
     ""  


 


      
       
  ""     
      
          



زواج  اضطراب  ومصر..  (السعودية  بعنوان  مقال  ينظر:    (٢)
بتاريخ  اللندنية  الجديد  العربي  صحيفة  الطالق)  فيه  يجوز  ال 

٠٢٠١٦/١٢/١٤
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"
 

  
     
      

(١)  ينظر: صحيفة الوئام السعودية تحت عنوان (من المؤسف 
بتاريخ  مصر)  من  اقرب  والسنغال  ماليزيا  موقف  يكون  ان 

.٢٠١٦/١٠/٩
لنظام  السيسي  دعم  وراء  (ماذا  بعنوان  مقال  ينظر:    (٢)
بتاريخ  القطرية  الشرق  بوابة  صحيفة  نشرته  األسد؟)  بشار 

.٢٠١٦/١١/٢٤
(٣)  المصدر نفسه.

    
 
     
    " "
 " "

          


      

     
       
     
"  
      
       
      

"
         
 "" 
     

    

      
      
      

"    
       "
  

(٤)  هذه الشخصيات هي: شيخ األزهر د.»أحمد الطيب» ومفتي 
اإلسالمية  للشؤون  الرئيس  ومستشار  عالم»  د.»شوقي  مصر 

«أسامة األزهري» والمفتي السابق د.»علي جمعة.
السيسي  مصر  لتذهب  سعودي:  (كاتب  بعنوان  خبر  ينظر:    (٥)

الى الخراب) نشر بتاريخ ٢٠١٦/٨/٣١.
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  ""    
    
     

(١)  ينظر: مقال بعنوان(العالقات المصرية السعودية الى اين؟) 
بتاريخ  االستراتيجية  والدراسات  للبحوث  امية  مركز  نشره 

.٢٠١٦/١٠/٢٤
(٢)  ينظر: خبر بعنوان («مونديال القاهرة» يكرم الحشد الشعبي 
العراقي وسط انتقادات سعودية) نشره موقع روسيا اليوم بتاريخ 

٢٠١٦/١١/٧

       
     


      

   



     
 
 
 "" ""


   


        
  ""    
""

(٣) ينظر: خبر نشره موقع العربية السعودي بتاريخ ٢٠١٦/١٠/١٠.
_السيسي_ الرئيس..  يحرج  بعنوان(وسم  خبر  (٤)ينظر: 
بتاريخ  القطري  الجزيرة  موقع  نشره  يرفض_مقابلة_سلمان) 

.٢٠١٦/١٢/٥
السعودية  في  الحكم  سدة  توليه  عقب  سلمان  الملك  ان    (٥)
دوائر  في  «السيسي»  الرئيس  من  بمقربين  االطاحة  على  عمل 
ومتعب  سلطان  بن  خالد  أمثال  من  السعودي،  الملكي  الحكم 
التويجري  خالد  الديوان  ورئيس  العهد  ولي  ولي  اهللا  عبد  بن 
العهد  ولي  استبعاد  عن  فضال  األولى،  التعديالت  في  وغيرهم 
األخ غير الشقيق، األمير مقرن، وهو ذو صلة وثيقة بالسيسي، في 
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السعودية  المصرية  «العالقات  مقال  ينظر:  الثانية.(  التعديالت 
االستراتيجية  والدراسات  للبحوث  امية  مركز  اين-  الى 

.(٢٠١٦/١٠/٢٤
فيه  يجوز  ال  زواج  اضطراب  ومصر..  (السعودية  مقال    (١)

الطالق) - مصدر سابق.
(٢)  (في بيان نشره المكتب اإلعالمي للملياردير األمريكي إثر 
الحليف  عن  «مثال  بـ  المصري  الرئيس  وصف  المقابلة،  هذه 
المثالي» في إطار مكافحة «اإلرهاب والتطرف اإلسالمي». وأكد 
«الواليات  ستكون  رئيسا  انتخب  حال  في  أنه  ترامب  دونالد 
المتحدة صديقا وفيا لكن أيضا حليفا يمكن لمصر أن تعول عليه 
في األيام والسنوات المقبلة». ووعد ترامب السيسي حتى بزيارة 
مصر رسميا وبدعوته بدوره إلى واشنطن، ما يفتح آفاقا جديدة 
أمام سلطة المرشال السابق) ينظر: مقال(السيسي ينقل مصر إلى 
معسكر الداعمين لألسد) نشره موقع فرانس ٢٤ الفرنسي بتاريخ 

.٢٠١٦/١٢/١٠


 


 
   
  

      



  

      
     





     



مع  خالفات  وجود  تنفي  (مصر  بعنوان  مقال  ينظر:    (٣)
السعودية.. وهكذا ردت على تقاربها مع إيران) نشرته صحيفة 

هافننغتون بوست االمريكي بتاريخ٢٠١٦/١٢/١٠
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     قانون التعدي على القاصر بال قوة يباح في تركيا     

غجوان السغساوي
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     ابرز االحداث العراقية واإلسالمية     

سطغ السسضري






الحعر  عثا  حعث   .. الباظغ  ضاظعن 
اتثابا طافرصئ:
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اطا أعط اتثاث حعر حئاط شضاظئ :
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الحعر  عــثا  حعث   .. ظغسان  حعر 
اتثابا طعمئ طظعا:

     
      












     



اتثابا  الحعر  .. حعث عثا  اغار  حعر 
طعمئ طظعا:
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اطا أعط اتثاث حعر تجغران شضاظئ :
      
       
      


 
     


       




 تمعز- حعث عثا الحعر اتثابا طعمئ 
طظعا:

       
       


       
       
        





        
       



    



        
      
       
      
   
      



آب- طترصئ الرّضع شغ الغرطعك.. 
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اطا أعط اتثاث حعر أغطعل شضاظئ :
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الارضغئ..  السراصغئ  افزطئ  افول-  تحرغظ 
المعخض
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صاظعن  سطى  الاخعغئ  الباظغ-  تحرغظ 
التحث الحسئغ 
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حعر ضاظعن اقول
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