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٢۲٠۰١۱٤ فبرااير ٨۸االسبت 

حبيیب حداادد

٢۲٠۰١۱٤ فبرااير ٧۷االجمعة 

حبيیب حداادد

٢۲٠۰١۱٤ فبرااير ٦االخميیس 

حبيیب حداادد

إإلىمنجميیع االفئاتتااألحدثث

 

محمودد جبريل: فوجئنا
باعتراافف سارركوززيي بنا
ووكانت لموقفه ااسبابب

٢۲٠۰١۱٤ فبرااير ٨۸االسبت سيیاسيیة ووشخصيیة قطر

 

... إإنهھّھا مملكة االصمت

٢۲٠۰١۱٤ فبرااير ٨۸االسبت 

وووودديي آآلن يردد على ااتهھھامه بالتحرشش بابنته بمقالة في «نيیويورركك تايمز»

االجيیش االيیمني يتسلم موااقع تابعة لقبائل أأررحب

ووااشنطن تدقق ناقوسس االتخلف عن سداادد دديونهھھا

" إإستئنافف محاكمة مبارركك "سرياً

بدء توززيع االمساعدااتت االعاجلة في حمص

عوددةة ططائرااتت ووكالة االجمارركك ااالميیركيیة االى االعمل

ااستئنافف االمحاددثاتت حولل "االشق االعسكريي" في برنامج اايراانن
االنووويي

ووززير ااألمن االدااخلي ااألميیركي: االصرااعع االسورريي يمثل تهھھديدااً

االذكرىى االخمسونن
لـ«ااجتيیاحح» االبيیتلز
االعاصمة ااألميیركيیة

موسوعة دداارر ااإلفتاء
39االمصرية في 

مجلدااً

أأسبوعع االموضة
يشغل نيیويورركك

جميیل االذيابي
سعودديونن.. للبيیع!

االيیاسس حرفوشش
االشرااكة بيین ااووباما
ووحسن ررووحاني

محمد صالحح
االسيیسي وو

«ااإلخواانن»

مشاهھھھدةةًهھھھذاا ااألسبوعع

٢۲٢۲٩۹١۱١۱فرنسا تحتج على هھھھدمم فيیال في ااإلسكندررية

ااإلماررااتت تستدعي االسفيیر االقطريي ووتحتج بـ«شدّةة» على
اانتقاددااتت االقرضاوويي

١۱٩۹٦٨۸٩۹

١۱٦٠۰٥٩۹بعد أأنن غيیبهھھا االموتت... من هھھھي ززيزيي االبدررااوويي؟

 مليیونن ددووالرر1.8 عاماً لمذيع سعودديي ددين بتسلمه 12االسجن 
من نظامم االقذاافي

٩۹١۱٣۳٢۲

٨۸٨۸٣۳٣۳ووفاةة اابن االفنانن االسعودديي عبدهللا االعامر

 شهھھرااً في االمحيیط: كنت أأشربب13االبحارر االمكسيیكي االذيي تاهه 
ددمم االسالحف

٨۸٨۸٢۲٤

٧۷٦١۱٩۹بريطانيیا: تحذير من جرذذاانن بحجم ااإلنسانن!

٦٧۷١۱٣۳ذذهھھھبت "للجهھھادد" في سوررية... فطُلبت للزووااجج!

االعثورر على االممثل ااألميیركي فيیليیب سيیمورر هھھھوفمانن ميیتاً ددااخل
شقته في نيیويورركك

٥٢۲٧۷٤

 

ليیبيیا: تظاهھھھرااتت «ال للتمديد» مرتت
بسالمم وولم تُسقِط االبرلمانن

 فبرااير17عشيیة االذكرىى االثالثة لثوررةة 
محمودد جبريل يروويي لـ "االحيیاةة" قصة
االثوررةة االليیبيیة ووما أأصابهھھا بعد اانتصاررهھھھا

(بدءااً من االغد)

بنغاززيي: تفجيیر يستهھھدفف ناشطاً
مناهھھھضاً للتمديد للبرلمانن

مسؤوولل ليیبي: مسلحونن يحاوولونن
ااقتحامم مقر قيیاددةة االجيیش االليیبي

ليیبيیا: ددمرنا آآخر ما لدينا من أأسلحة
كيیماووية بمساعدةة غربيیة

االجيیش االليیبي: ال أأوواامر بالتحركك نحو
مواانىء االنفط االمحاصرةة

ليیبيیا تغلق االمنفذ االحدوودديي مع مصر

االببالوويي: االتعاوونن ااإلقتصادديي مع ليیبيیا
يبدأأ بالملف ااألمني

ليیبيیا: نجاةة نائب ررئيیس االوززررااء من
محاوولة ااغتيیالل

مسؤوولل ليیبي: جواازز االسفر االليیبي
االجديد سيیحاصر أأعدااء االثوررةة

االجيیش االليیبي يشتبك مع إإحدىى االكتائب
االمسلحة

ططراابلس - «االحيیاةة»

٢۲٠۰١۱٤ فبرااير ٢۲ااألحد 

ااندلعت ااشتباكاتت بيین االجيیش االليیبي ووإإحدىى االكتائب االمسلحة في منطقة

االسرير أأمس٬، على خلفيیة توجه عناصر من االقوااتت االحكوميیة لفتح ططريق االكفرةة

 يوماً من قبل كتيیبة أأحمد االشريف االمُسلحة.70- تاززرربو االمُغلق منذ أأكثر من 

ووقالل االناططق االرسمي باسم مجلس االكفرةة االمحلي مصطفى لوجلي٬، إإنن

«ااالشتباكك تسبب بإتالفف عددد من خزااناتت محطة كهھھرباء االسرير االقريبة من

موقع كتيیبة أأحمد االشريف ٬، من ددوونن أأنن يتسبب بخسائر بشرية».

وولفت لوجلي إإلى أأنن االجيیش اانسحب عقب ااالشتباكاتت٬، فيیما بقي االطريق

مغلقاً.

من جهھھة أأخرىى٬، ذذكر االمكتب ااإلعالمي للمجلس االمحلي لمدينة بنغاززيي٬، أأنن

«تجددد ااالشتباكاتت يعيیق جهھھودد االمصالحة االتي قامت بهھھا االحكومة وواالمجالس

االمحليیة وومجالس االحكماء».

 فبرااير»٬، عالقتهھھا بما «يُشاعع كذباً عن17على صعيید آآخر٬، نفت كتيیبة شهھھدااء «

مسؤووليیتنا عن ااختطافف االشابب علي أأبو خماددةة نجل قائد االقوااتت االخاصة وونيیس

أأبو خماددةة».

ووثمّنت االكتيیبة في بيیانن أأصدررته أأمس٬، موقف أأبو خماددةة االذيي ررفع االغطاء عن

االعناصر االتي ااعتدتت عليیهھھا٬، معلناً أأنهھھا تجاووززتت أأوواامرهه.

في غضونن ذذلك٬، أأعلن مصدرر مسؤوولل بمركز بنغاززيي االطبي ووفاةة عقيید االشرططة

االمتقاعد عبد االفتاحح االبرعصي متأثرااً بجرووحح أأُصيیب بهھھا إإثر تعرضه لطلق نارريي

في االرأأسس أأوولل من أأمس من قبل مجهھھوليین أأثناء ووجوددهه ددااخل سيیاررته في

منطقة ططابليینو.

إإلى ذذلك٬، أأكد ررئيیس االحكومة االموقتة علي ززيداانن أأنن عالقاتت ليیبيیا مع أأفريقيیا

ستكونن عالقاتت ااحتراامم ووتباددلل للمنافع ووتعاوونن فعالل للبناء وواالتنميیة . ووقالل ززيداانن

خاللل مشارركته في قمة ااالتحادد ااألفريقي: «نؤكد إلخوتنا ااألفاررقة أأنن ليیبيیا من

أأفريقيیا ووفي أأفريقيیا ووسنكونن مع أأفريقيیا لبناء االتنميیة وواالتعاوونن ااإليجابي مع

ددوولهھھا٬، بخالفف ما كانن يسوقه االنظامم االسابق من أأفكارر غوغائيیة ووتصرفاتت غيیر

محموددةة أأضرتت بأفريقيیا ووأأساءتت لسمعة شعبنا».
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