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الفتة تشير إلى الموقع الجديد للسفارة األميركية في القدس (أ ب)
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علمت «الحياة» أن حركة «حماس» عرضت تهدئة طويلة األمد مع االحتالل اإلسرائيلي في مقابل رفع الحصار عن قطاع غزة

وصفقة تبادل أسرى، وهو ما نفته الحركة جملة وتفصيالً. في الوقت ذاته، كشفت مصادر فلسطينية لـ «الحياة» اسم المرشح

الذي يتقدم السباق لتولي رئاسة الحكومة الفلسطينية في رام هللا ضمن التعديل الوزاري المرتقب. يأتي ذلك في وقت ظهرت

تحطم مروحية عسكرية روسية في سورية ومقتل طياريهاآخر خبر
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الفتات مكتوب عليها «السفارة األميركية» في القدس أمس، قبل أسبوع من افتتاح السفارة في المدينة بناء على إعالن

الرئيس دونالد ترامب اعترافه بالمدينة «عاصمة إلسرائيل». 

 

وكشف مصدر فلسطيني لـ «الحياة» في غزة أمس، أن «طرفًا ثالثًا، غير مصر، يبذل مساعي» بين «حماس» وإسرائيل من أجل

التوصل إلى تهدئة قد تمتد إلى عشر سنوات أو أكثر، ورفع الحصار، وإقامة مشاريع بنى تحتية كبرى. ورفض المصدر إعطاء

مزيد من اإليضاحات عن هوية «الطرف الثالث» الذي يقوم بالوساطة، أو المدى الذي وصلت إليه المفاوضات غير المباشرة،

التي تشمل أيضًا «صفقة تبادل أسرى» فلسطينيين في مقابل أربعة إسرائيليين محتجزين لدى «حماس». 

 

لكن الناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانوع نفى أي حديث عن اتفاق تهدئة، أو تقديم عرض بهذا الخصوص، وقال إن ذلك

«غير صحيح وغير مطروح حاليًا... فاالحتالل لم يلتزم استحقاق التهدئة الموجودة، والمطلوب إلزامه ذلك من األشقاء
المصريين والمجتمع الدولي». 

 

وكانت صحيفة «هآرتس» اإلسرائيلية أفادت أمس بأن «حماس» بعثت من خالل قنوات ديبلوماسية برسائل إلى إسرائيل

أخيرًا حول «هدنة طويلة األمد» في مقابل تخفيف الحصار «بشكل كبير جدًا»، إضافة إلى «اقتراحات لتبادل أسرى، وإقامة

مشاريع اقتصادية ضخمة وتحسين البنية التحتية». وأشارت إلى أن «الرسالة لم تلَق حتى اآلن أي رد إسرائيلي واضح،

وحماس ال تزال تشهد نقاشًا داخليًا رغم الرسالة». 

 

وفي رام اللـه، قال مسؤولون فلسطينيون لـ «الحياة» إن الرئيس محمود عباس عاقد العزم على إجراء تعديل حكومي واسع،

يطوي تجربة حكومة الوفاق الوطني التي تأسست عقب «اتفاق الشاطئ» بين حركتي «فتح» و «حماس» عام 2014، ورأَسها

الدكتور رامي الحمد هللا، وشاركت الحركتان في اختيار أعضائها. 

 

وأكد مسؤول مقرب من عباس لـ «الحياة» أن األخير «غير راض عن أداء العديد من وزراء الحكومة، وكان يعتزم تغييرها منذ

زمن بعيد، لكنه تردد لكونها جاءت وفق اتفاق وطني». وكشفت مصادر مطلعة أن رئيس صندوق االستثمار الدكتور محمد

مصطفى في مقدمة المرشحين لرئاسة الحكومة، من دون أن تستبعد إعادة تكليف رئيس الوزراء الحالي. وكان عباس اختار

مصطفى لتشكيل حكومة الوفاق الوطني، لكنه عدل عن ذلك إثر احتجاجات أميركية تتعلق بعمله في المجال االقتصادي. 

 

على صعيد آخر (رويترز، أ ف ب)، شهدت مدينة القدس مزيدًا من التوتر بعد نصب عمال أمس أولى الالفتات التي تدل على

اتجاه السفارة األميركية التي سُتفتتح جنوب المدينة في 14 الشهر الجاري. وثّبت العمال الالفتات التي ُكتب عليها «سفارة

الواليات المتحدة» باللغات العبرية والعربية واإلنكليزية، في شوارع تؤدي إلى مبنى القنصلية األميركية التي ستصبح مقر

السفارة إلى حين بناء موقع دائم لها. كما عّلق العمال أعالم الواليات المتحدة وإسرائيل على أعمدة اإلنارة. 

 

وأشار ناطق باسم الشرطة إلى «رفع مستوى األمن حول السفارة... فهناك كاميرات جديدة بنظام الدوائر التلفزيونية المغلقة

وضعت في المنطقة. وتجري مراقبة محيط السفارة وكل تحرك في المنطقة عن كثب». 

 

وكتب رئيس البلدية اإلسرائيلية للقدس نير بركات على «تويتر»: «هذا ليس حلمًا بل حقيقة. أشعر بالفخر والتأثر لتعليق أولى

الالفتات الجديدة هذا الصباح، والتي تم إعدادها من أجل السفارة األميركية»، شاكرًا الرئيس األميركي على قراره

«التاريخي». 
 

في المقابل، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات في بيان، إن «هذه الخطوة ليست غير

قانونية فحسب، بل سُتفشل أيضا تحقيق سالم عادل ودائم» بين دولتين مستقلتين ديموقراطيتين على حدود عام 1967

وتعيشان جنبًا إلى جنب في سالم وأمن. وطالب ممثلي الدول، بمن فيهم أعضاء السلك الديبلوماسي ومنظمات المجتمع

المدني والسلطات الدينية، بمقاطعة االحتفال، معتبرًا أن «المشاركة فيه تضفي الشرعية على قرار غير شرعي وغير قانوني،

وتعزز الصمت على سياسات االحتالل االستعماري والضم»، وتجعلهم «شركاء في جريمة انتهاك حق الشعب الفلسطيني

بعاصمته السيادية واستباحة أرضه».



ذات عالقة

 

إسرائيل (http://www.alhayat.com/search/إسرائيل) فلسطين (http://www.alhayat.com/search/فلسطين) 
حركة حماس (http://www.alhayat.com/search/حركة حماس)

إسرائيل ترّد على اجتياز الحدود بقصف قارَبْين لـ «حماس» في غزة
(http://www.alhayat.com/article/4577608/سياسة/العرب/سرائيل-ترد-على-

اجتياز-الحدود-بقصف-قاربين-ل-حماس-في-غزة)

جرح عشرات الفلسطينيين في قطاع غزة برصاص الجيش اإلسرائيلي
(http://www.alhayat.com/article/4578754/سياسة/العرب/جرح-عشرات-

الفلسطينيين-في-قطاع-غزة-برصاص-الجيش-السرائيلي)

ثالثة شهداء فلسطينيين برصاص االحتالل على حدود قطاع غزة
(http://www.alhayat.com/article/4577355/سياسة/العرب/ثالثة-شهداء-

فلسطينيين-برصاص-االحتالل-على-حدود-قطاع-غزة)

«خيام العودة» تقترب من الحدود مع إسرائيل
(http://www.alhayat.com/article/4577431/سياسة/العرب/خيام-العودة-تقترب-

من-الحدود-مع-سرائيل)

«حماس» تتهم جهاز االستخبارات الفلسطيني بمحاولة اغتيال الحمد هللا
(http://www.alhayat.com/article/4577620/سياسة/العالم/حماس-تتهم-جهاز-

االستخبارات-الفلسطيني-بمحاولة-اغتيال-الحمد-هللا)

استشهاد ثالثة فلسطينيين برصاص الجيش االسرائيلي في غزة
(http://www.alhayat.com/article/4577874/سياسة/العرب/استشهاد-ثالثة-

فلسطينيين-برصاص-الجيش-االسرائيلي-في-غزة)
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المزيد من سياسة

تحطم مروحية عسكرية روسية في سورية ومقتل
طياريها

/http://www.alhayat.com/article/4579508)
سياسة/العرب/تحطم-مروحية-عسكرية-روسية-في-

سورية-ومقتل-طياريها)

منذ 15 دقيقة في سياسة (http://www.alhayat.com/سياسة)
. العرب (http://www.alhayat.com/العرب)

األكثر قراءة في سياسة

  

خريطة البرلمان اللبناني الجديد تستعجل فتح ملف الحكومة المقبلة
(http://www.alhayat.com/article/4579412/سياسة/العرب/خريطة-البرلمان-اللبناني-الجديد-تستعجل-فتح-

ملف-الحكومة-المقبلة)

الخريطة الكاملة للبرلمان اللبناني: «القوات» الرابح األكبر... وغياب مشّرعين
(http://www.alhayat.com/article/4579468/سياسة/العرب/الخريطة-الكاملة-للبرلمان-اللبناني-القوات-الرابح-

األكبر-وغياب-مشرعين)

مصير مجهول ألبرز قياديي الحوثيين بعد غارات التحالف على قصر الرئاسة
(http://www.alhayat.com/article/4579418/سياسة/العرب/مصير-مجهول-ألبرز-قياديي-الحوثيين-بعد-

غارات-التحالف-على-قصر-الرئاسة)

«حماس» تعرض على إسرائيل هدنة طويلة (http://www.alhayat.com/article/4579415/سياسة/العرب/
حماس-تعرض-على-سرائيل-هدنة-طويلة)

باريس ال تطالب برحيل األسد وتحض على حوار بين القوى السورية
(http://www.alhayat.com/article/4579376/سياسة/العرب/باريس-ال-تطالب-برحيل-األسد-وتحض-على-

حوار-بين-القوى-السورية)

هذا الشهرهذا االسبوعاليوم
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http://www.alhayat.com/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9
http://www.alhayat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
http://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsvrcQN1Hlw-_5qD80GNEQv_RMyKoon_KgwIiLZQx8TTJbw9qzZSHexTRHsnT16Le3mky4BDtWz1RK4Am2beZQE4GZTVw1QaBQMTRhmgxjbvWDDQZ1dErLIw5NXxXvhdc4yNR3CIi-DoIk1JOiT8L9YC1HRZ-bpDE5HxmwCkfukk-ZoPJFxJr6VAMgceVMSdkodpP_kIpzD0q178RgiqZnF448CCY0iAMmaNvVmqCUYG6GoEWNrLOvBBHv5Fx8rizQo&sig=Cg0ArKJSzL25ywIOOvDM&adurl=http://www.lahamag.com/
http://www.alhayat.com/article/4579412/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8/%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AC%D9%84-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84%D8%A9
http://www.alhayat.com/article/4579468/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%88%D8%BA%D9%8A%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D9%86
http://www.alhayat.com/article/4579418/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8/%D9%85%D8%B5%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%87%D9%88%D9%84-%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9
http://www.alhayat.com/article/4579415/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%87%D8%AF%D9%86%D8%A9-%D8%B7%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A9
http://www.alhayat.com/article/4579376/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://www.alhayat.com/article/4579508/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8/%D8%AA%D8%AD%D8%B7%D9%85-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%B7%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%87%D8%A7


واشنطن تدعو إلى إرجاء االنتخابات في فنزويال
وتفرض عقوبات

/http://www.alhayat.com/article/4579507)
سياسة/العالم/واشنطن-تدعو-لى-رجاء-االنتخابات-

في-فنزويال-وتفرض-عقوبات)

منذ 26 دقيقة في سياسة (http://www.alhayat.com/سياسة)
. العالم (http://www.alhayat.com/العالم)

عباس يطالب دول أميركا الالتينية بعدم نقل
سفاراتها الى القدس

/http://www.alhayat.com/article/4579502)
سياسة/العرب/عباس-يطالب-دول-أميركا-الالتينية-

بعدم-نقل-سفاراتها-الى-القدس)

منذ ساعة في سياسة (http://www.alhayat.com/سياسة) .
العرب (http://www.alhayat.com/العرب)

المزيد من العرب

تحطم مروحية عسكرية روسية في سورية ومقتل
طياريها

/http://www.alhayat.com/article/4579508)
سياسة/العرب/تحطم-مروحية-عسكرية-روسية-في-

سورية-ومقتل-طياريها)

عباس يطالب دول أميركا الالتينية بعدم نقل
سفاراتها الى القدس

/http://www.alhayat.com/article/4579502)
سياسة/العرب/عباس-يطالب-دول-أميركا-الالتينية-

بعدم-نقل-سفاراتها-الى-القدس)

http://www.alhayat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
http://www.alhayat.com/article/4579507/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%84%D9%89-%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%86%D8%B2%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A7-%D9%88%D8%AA%D9%81%D8%B1%D8%B6-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA
http://www.alhayat.com/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9
http://www.alhayat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
http://www.alhayat.com/article/4579502/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
http://www.alhayat.com/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9
http://www.alhayat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
http://www.alhayat.com/article/4579508/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8/%D8%AA%D8%AD%D8%B7%D9%85-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%B7%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%87%D8%A7
http://www.alhayat.com/article/4579507/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%84%D9%89-%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%86%D8%B2%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A7-%D9%88%D8%AA%D9%81%D8%B1%D8%B6-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA
http://www.alhayat.com/article/4579502/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
http://www.alhayat.com/article/4579508/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8/%D8%AA%D8%AD%D8%B7%D9%85-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%B7%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%87%D8%A7
http://www.alhayat.com/article/4579508/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8/%D8%AA%D8%AD%D8%B7%D9%85-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%B7%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%87%D8%A7
http://www.alhayat.com/article/4579502/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
http://www.alhayat.com/article/4579502/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3


حفتر يعلن انطالقة عسكرية لتحرير درنة في شرق
ليبيا

/http://www.alhayat.com/article/4579501)
سياسة/العرب/حفتر-يعلن-انطالقة-عسكرية-لتحرير-

درنة-في-شرق-ليبيا)

باريس ال تطالب برحيل األسد وتحض على حوار بين
القوى السورية

/http://www.alhayat.com/article/4579376)
سياسة/العرب/باريس-ال-تطالب-برحيل-األسد-

وتحض-على-حوار-بين-القوى-السورية)

آخر األخبار

دبي، موسكو - «الحياة»، رويترز
(/http://www.alhayat.com)

تحطم مروحية عسكرية روسية في سورية ومقتل
طياريها

/http://www.alhayat.com/article/4579508)
سياسة/العرب/تحطم-مروحية-عسكرية-روسية-في-

سورية-ومقتل-طياريها)

منذ 15 دقيقة في سياسة (http://www.alhayat.com/سياسة)
. العرب (http://www.alhayat.com/العرب)

(/http://www.alhayat.com) واشنطن - أ ف ب

http://www.alhayat.com/article/4579502/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
http://www.alhayat.com/article/4579501/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8/%D8%AD%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D9%86%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
http://www.alhayat.com/article/4579501/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8/%D8%AD%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D9%86%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
http://www.alhayat.com/article/4579376/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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واشنطن تدعو إلى إرجاء االنتخابات في فنزويال
وتفرض عقوبات

/http://www.alhayat.com/article/4579507)
سياسة/العالم/واشنطن-تدعو-لى-رجاء-االنتخابات-

في-فنزويال-وتفرض-عقوبات)

منذ 26 دقيقة في سياسة (http://www.alhayat.com/سياسة)
. العالم (http://www.alhayat.com/العالم)

(/http://www.alhayat.com) برلين - أ ف ب

قتيالن و14 جريحا بتصادم بين قطارين في ألمانيا
/http://www.alhayat.com/article/4579506)

ثقافة-و-مجتمع/منوعات/قتيالن-و14-جريحا-بتصادم-
بين-قطارين-في-ألمانيا)

/http://www.alhayat.com) منذ 36 دقيقة في ثقافة و مجتمع
ثقافة-و-مجتمع) . منوعات (http://www.alhayat.com/منوعات)

(/http://www.alhayat.com) القاهرة - رويترز

مصر تقر قانونا ينظم عمل «أوبر» و«كريم»
/http://www.alhayat.com/article/4579504)
اقتصاد/شركات/مصر-تقر-قانونا-ينظم-عمل-أوبر-

وكريم)

منذ ساعة في اقتصاد (http://www.alhayat.com/اقتصاد) .
شركات (http://www.alhayat.com/شركات)

( http://alhayat.com/about-us) من نحن

(http://www.lahamag.com/Global) مجلة لها

(http://alhayat.com/contact-us) أعلن معنا

(http://alhayat.com/data-center) مركز معلومات دار الحياة

(http://alhayat.com/contact-us) اتصل بنا

النسخة الدولية

النسخة السعودية

جميع حقوق الطبع محفوظة لموقع الحياة 2018
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