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االختراق الثقافي ...متابعات ميدانية

طاابسئ: الحغت ضاظط الخالتغ

صحيفة المدى في مقال « االديان والحداثة» :
العقل العلمي هو رب المجتمعات الذي يجب ان يخشع له الجميع (1)
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صحيفة المدى: 
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   في برنامج " شباب توك" - قناة  DW االلمانية  

موضوع البرنامج: محجبة ام ال ... ما دخلكم؟
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   ظاهرة عبدة الشيطان.. في العصر الحديث   

سادل الفاقوي
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    القمة العربية االمريكية   
قراءة بين السطور

تغثر طتمث الضسئغ


       







 
 –      
      

 

      
       
      


      


     

        




65 2017 

       
      




       
     
   
"

"

 
      
        

 









    
     



       



          





 –



NRT –

       
    


      
     


       
      
      
     


      
      
      
        
     
     
      


     
  
      




       
    
 


      

 –         
 –

  
   –    –    


 –           

 –



6635

     
      
     
     
      





       



       

    





         
 
 "" 


     


 –


 
     
      
     
      
      
      
        
      
      
        


      
        
     
     
     


     
      
    
     
      
    








67 2017 

   اعترافات قاتل اقتصادي(1)    
                          ( اسلوب جديد للسيطرة االمريكية على دول العالم الثالث )

                       الحغت ضاظط الخالتغ 



   " "   
      
      
        


 ""
Economic Hit    

EHM Man


     "   "
      

         



6835


    

    
 "" 
RT

      
        
  




  جعن بغرضظج
"     
     
     
        
    
  
       
     
    
     
     

httpswwwyoutubecom 
watch?vmDRuocMSZA

 "

       
 " "    
  "  "   
   
    
    


 
           
 
         
    



     
   

“”  
    
    
 
   
 

   
 
         
         
 


 
       
       
       



69 2017 

     


            
           
       
      
          
   
   
    
  



        ” 
         

   
  
   
           
  –           

“ 
   ”
        
           
            
       
             
        
        
     
       
        
       

“ 
       

     
      
    CIA 



      
      
 

       
    
     
         
      

       
    
        
        
        
 



  
         
       
“ 
    “
    
         
   
  
   
  
 





7035

ظماذج تطئغصغئ :


     



• السراق:
"
      "  
 
     

      

        
 

     
    


     
      
      

      



    



      
       

      


      
       

     
     


 
       


      
     
    




       

       
       


     
     






71 2017 



     
      


       
    

     



• إغران:
   
 
  
  
 
 
    



       
       
    
          



      
       
   
   
      
   


   
   
   

 
 
 

        


 
  



    “ ”  
CIA
     

  
    " CIA  " 
 “ ””    
     



7235

   
     
 “”
  
       
      
 
   
          
         
         
  
   
  
       


 
          
              
         
    –  
      –
       
      
        
 



• السربغئ السسعدغئ:
        
 
“”
       


 

  


        
 

 
          
       
    

 
 
  
  
 
     
     
  
       
   
   
       “
       
      
      


 
   
          
        
   

        
        
       





73 2017 

 –           
    
          – 
      
     
      

 
            
      
      
        
      
  

  

 
   
 
      
      
       
       
 



       
         
 
    
    

     – 
        
 




  
      
  
      
       
      
      
         
     
     
        
      
    


  ”    
        “
      “”
    


      
           
       
      
 
    
      
   
    

       


 
 
        
       
        



7435

           
        
      
   
       


       
 


       
       
      
 


        “”   
   
       
         
       

        
      


      

     
        
  
     


USNews     
   World Report


       "
      

       
     

      



      
  CIA   

     


   


"
 "
       

    ""  
      



• بظما:

        
 
    
      
   
     

    
        
   
     



75 2017 

    
    

 “”
        
        




 
     
      
      
     
     

          


   
         
     
   " "
   "    
  

    

"    
    
    " "  
       
    
       
  
 
 
 
       
  “”    

 
  
      
       
    
    

   

 
   
        
   
     


  “  ” 
      
       
       
     
 
       
      
     



7635

        

      
      
     
 



 ”     
 “         
        
   
    “  
          
 ”
    ”    ”
         
      
        
           
        


        
          
        
       
      
       
      
       
            

         


      
       

 
        
     

  


    "  " 
     
       ""



       
      ""
      
      
     
 ""

       

     




المظاعدئ  الــمــحــارغــع  تحعغه 
لطعغمظئ

      
     
    " CIA" 
 
       
        

 
 “ ”   
     “ ”




77 2017 

 “”
 



    
     
       “”
     

      

  
      
     
 


  •

    
 “     ” 
      
     
     
 


  


     
      
     
       
    

         
         
      


       
      
 
   
        
          
      
       
       
    
         
  
    
      


  



7835


   
      


    
      
    
     
     
     
     


    “”  
    
       
  

    
    
      


 
”     
      
     

 

  “   

     
       
     
      

 “”




• ا�ضعادور:
    
 "" 
           
  


      
      
      
      
        
        

 


        
       
       
     
"     
       "
      
       
   
    



79 2017 





     

  




         
     
        
 
  –       
   
        – 


         
     
      
      



    
      
       
      
     
       
   
    

      


      
      
    
          
      

    
    –  
     
      
   


     "  " 
 


         
 
  
          


    
     
     

 
   
          
      
       
   “ ”   
   
     



8035

     

      
     –      

          
    
      
    



     “”  

 

 
      
 
    
       
    


          
       
       




        
 

     
       

  

     
   
        


    CIA   
"    
      " 
      
        



• غعاتغماق

      
      
 
 ""

    









81 2017 

    CIA  
    

    " " 





• شظجوغق:





    ""  


   
      





       

      

  
      
     
     
     
    
     
      
       
     







    
      
    


   

       
     
     
     
      
     
     







8235


     
   
      


     
      
"  
     
      
     
     

      

 "
CIA
       
         
       

       

      
      
      
CIA






83 2017 

   "قطر" بين مطرقة الوالءات االمريكية   

 وسندان رعاية التطرف
سقء تغثر المرسئغ
 

              


 ""
          
           
 ""



احاسال شاغض افزطئ

        



   ""   " " 
    
     



         
        

httpswatanipresscom

      
"

"


      

 ""
     
 "  "   ""
    

     
    
  ""     



8435

     
      
        





 

     

       
      
""

    
     
 ""
""
 " "  


       






      

  "     
     
      

     
       "
 
httpwwwalarabiyanet  

ararabandworldgulf
           
       
comhttpwwwyoum  

       



      
        




    

     

      
     


      
     
       


       
      




     
     
 


       
       

"

story

        
httpwwwaljazeeranet  
dabespecial�lespages

ccfebb



85 2017 

      
     
      
       

"
الاعط المعجعئ إلى صطر









     

      
     
     




"
       "
        



     






           
 
httpsarabicrtcommiddle 

east
         
 
httpwwwskynewsarabia  

comwebarticle

 
     
     

      


      
 
     
      
      


      
   
      
"  
"
      

      
      
     
      
    
      


     
       

        



 
httpwwwalarabiyanet  

ararabandworldgulf
         







8635





""
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الجزائر تبدأ حملة لوقف المد الشيعي في البالد

 السربغئ.ظئ-٢٩ طاغع ٢٠١٧م
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األردن يعتزم إلغاء مادة قانونية تعفي المغتصب من العقاب               
     إذا تزوج ضحيته    

BBC
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زيارة ترامب إلى السعودية نذير شؤم على الشيعة(1) 
 جاجه بعجئ- ١٩ طاغع,٢٠١٧

(۱)  للكاتب البريطاني روبرت فيسك.
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ألمانيا: حظر جزئي الرتداء النقاب
شراظج ٢٤ شغ ٢٠١٧/٤/٢٨
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المحكمة العليا في الهند تبحث منع (الطالق الفوري البائن)
طعصع الـ (BBC) / ١١ طاغع/ أغار ٢٠١٧
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    اليونيسكو:   

القدس مدينة محتلة ويجب سحبها من تحت سيادة إسرائيل
arabic.rt / ٢٠١٧/٥/٢م 
AFP
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السعودية تمول بناء (٥٦٠) مسجداً في بنغالديش
   بقيمة مليار دوالر  


      
BBCArabic
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تضامن رئيس النمسا مع الحجاب يثير المعترضين
الةجغرة ، باارغت ٢٠١٧/٤/٢٧م.
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في سابقة من نوعها..سفير اسرائيلي : 
حزب اهللا يتفوق عسكريًا على الناتو !

بشثاد/جضاي برس - ٦/١/ ٢٠١٧
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حاخام يهودي وسياسي بريطاني يثير ضجة بعد
 حرقه لإلنجيل

بعابئ العقل المخرغئ ، باارغت ٢٠١٧/٤/١٦
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امير سعودي يصف ابن سلمان بـ (المتهور)
 يدعو الى اسقاط الحكم

جضاي برس/ السئئ ٣ تجغران ٢٠١٧ م.
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خبير عسكري اسرائيلي :

عالقتنا االستراتيجية مع السعودية وراء صمتنا على صفقة 

السالح األمريكية معها
الثئر الغمظغ- ٢٢طاغع ٢٠١٧
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وزير المالية األلماني:
 لنتعّلم من اإلسالم القيم اإلنسانّية

طعصع الةجغرة/٢٠١٧/٥/٣٠
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وزارة الثقافة المغربية تعيد طبع ديوان شعري 
يسيء للرسول وللذات اإللهية

طعصع اخثاء المشرب 
 ١٠ /٥/ ٢٠١٧
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علماء المغرب العربي يقيلون أبي حفص بسبب رأيه حول 
المساواة في اإلرث

السربغئ ، ٢٤ ابرغض/ظغسان ٢٠١٧م.
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شيخ االزهر: فقدان السالم العالمي من نتائج تجاهُل الحضارِة 
ة ة وقيِمها الُخلقَيّ الحديثة لألديان اإللهَيّ

الصاعرة –وضاقت اقظئاء ٢٧ أبرغض ٢٠١٧م:  
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