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الجبير مترئسًا اجتماع وزراء الخارجية العرب وبدا إلى يمينه أبو الغيط (الحياة)
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طالب وزراء الخارجية العرب في ختام اجتماع طارئ في القاهرة مساء أمس، المجتمع الدولي بتشكيل لجنة تحقيق في

األحداث األخيرة في قطاع غزة حيث ُقتل برصاص الجيش اإلسرائيلي 60 فلسطينيًا في «مسيرات العودة» السلمية. كما

طالبوا الواليات المتحدة بالتراجع عن قرارها االعتراف بالقدس «عاصمة إلسرائيل» واعتبروا نقل السفارة األميركية إلى

القدس «باطالً». 

 

وقال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في كلمة أمام االجتماع، إن افتتاح السفارة األميركية في القدس الشرقية ُيعد

مخالفًا للقرارات الدولية ومجلس األمن والجمعية العامة لألمم المتحدة، وآخرها القرار الصادر في كانون األول (ديسمبر)

2017، والذي أكد نصًا «أن اإلجراءات التي تحض على تغير طابع القدس الشريف أو مركزها أو تركيبتها الديموغرافية، ليس
لها أثر قانوني، وأنها الغية وباطلة». وأضاف أن المملكة العربية السعودية ترفض ما قام به الرئيس دونالد ترامب من افتتاح

السفارة األميركية في القدس الشرقية وتدينه، معتبرًا أنه انتهاك لقضية شعب فلسطين التاريخية. 

 

وقال األمين العام للجامعة العربية احمد ابو الغيط في مؤتمر صحافي عقب االجتماع، إن «المجموعة العربية في األمم

المتحدة ستتحرك في أكثر من اتجاه من أجل التوصل إلى تحقيق قانوني جاد في الفعل اإلسرائيلي». 

 

وطالب الوزراء في قرارهم «مجلس األمن والجمعية العامة لألمم المتحدة ومجلس حقوق اإلنسان ومقرريه والمفوض

السامي لحقوق االنسان، باتخاذ اإلجراءات الالزمة لتشكيل لجنة تحقيق دولية في أحداث غزة»، وبـ «العمل على تمكين هذه

اللجنة من فتح تحقيق ميداني محدد بإطار زمني وضمان إنفاذ آلية واضحة لمساءلة ومحاكمة المسؤولين اإلسرائيليين عن

هذه الجريمة وعدم إفاالتهم من العقاب». واكدوا مجددا «رفض وادانة قرار الواليات المتحدة االعتراف بالقدس عاصمة

السرائيل، القوة القائمة باالحتالل، واعتباره باطالً والغيًا، ومطالبتها بالتراجع عنه» باعتباره «سابقة خطيرة تخرق اإلجماع

الدولي حول القدس المحتلة ووضعها القانوني والتاريخي القائم وتشكل انتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي». 

 

واعتبر الوزراء أن «نقل السفارة في ذكرى نكبة الشعب الفلسطيني إمعان في العدوان على حقوق الشعب الفلسطيني،

واستفزاز لمشاعر االمة العربية االسالمية والمسيحية، وزيادة في توتير وتأجيج الصراع وعدم االستقرار في المنطقة». 

 

وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إن 100 شهيد فلسطيني سقطوا منذ قرار ترامب، وأكد رفضه قرار غواتيماال

نقل سفارتها إلى القدس أيضًا. 

 

وعقد الوزراء اجتماعًا تشاوريًا قبيل انعقاد المجلس بحثوا خالله مشروع القرار الذي صاغه المندوبون الدائمون، والذي تتفق

فيه الدول األعضاء على تحرك عربي لمنع نقل مزيد من سفارات دول العالم إلى القدس، أسوة بالواليات المتحدة، ومطالبة

واشنطن ودول العالم باالعتراف بالقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين في مقابل االعتراف بالقدس الغربية عاصمة

لالحتالل اإلسرائيلي. 

 

وأكد أبو الغيط، في كلمة أمام اجتماع مجلس الجامعة العربية غير العادي الذي ُعقد أمس على مستوى وزراء الخارجية

برئاسة السعودية وبطلب منها، أن القرار األميركي باالعتراف بالقدس «عاصمة إلسرائيل» ونقل مقر السفارة «باطل ومنعدم

وال أثر قانونيًا له، وهو مرفوض دوليًا وعربيًا... رسميًا وشعبيًا... اآلن وفي المستقبل». 

 

وشدد على أن القرار األميركي «غير المسؤول ُيدخل المنطقة في حال من التوتر، وُيشعر العرب جميعًا بانحياز الطرف

األميركي بصورة فجة لمواقف دولة االحتالل... بل إن القرار األميركي على ما يبدو، شجع إسرائيل على المضي قدمًا في ما

تقوم به من بطٍش عشوائي وعنٍف أعمى وقتٍل وحشي في حق المدنيين العزل». ودان نقل غواتيماال سفارتها إلى القدس،

مؤكدًا أن العالقات العربية معها ومع غيرها من الدول التي قد ُتقدم على خطوة مماثلة، ينبغي أن تخضع للتدقيق والمراجعة.

وقال: «إن نقل السفارات إلى القدس عمٌل يضر بالسالم، بل وُيقوض الشرعية األخالقية والقانونية للنظام الدولي برمته». 

 

وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن استمرار االحتالل اإلسرائيلي هو أصل األزمة ومآسي الشعب الفلسطيني،

معتبرًا أن الوقت حان لنطوي الصفحة المظلمة من تاريخ المنطقة، ونحقق تطلعات الشعب الفلسطيني للسالم. وقال في



ذات عالقة

كلمته أمام االجتماع إن نقل أي سفارة إلى القدس سيظل إجراء باطالً في نظر القانون الدولي. 
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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)

عباس يطالب أميركا الالتينية بعدم نقل سفاراتها إلى القدس
(http://www.alhayat.com/article/4579639/سياسة/العرب/عباس-يطالب-أميركا-

الالتينية-بعدم-نقل-سفاراتها-لى-القدس)

غزة: مسعى لحشد تظاهرة مليونية في 14 و15 الجاري
(http://www.alhayat.com/article/4579905/سياسة/العالم/غزة-مسعى-لحشد-

تظاهرة-مليونية-في-14-و15-الجاري)

/http://www.alhayat.com/article/4580373) محادثات بين عباس ونظيره الكوبي
سياسة/العرب/محادثات-بين-عباس-ونظيره-الكوبي)

كوبا تؤكد لعباس تأييدها إقامة دولة فلسطينية
(http://www.alhayat.com/article/4580290/سياسة/العرب/كوبا-تؤكد-لعباس-

تأييدها-قامة-دولة-فلسطينية)

واشنطن تعزز نفوذها في سورية بتوسيع برامج دعم المعارضة
(http://www.alhayat.com/article/4579666/سياسة/العرب/واشنطن-تعزز-نفوذها-

في-سورية-بتوسيع-برامج-دعم-المعارضة)

األكثر قراءة في سياسة

  

لقاء الحكيم والصدر يعزز فرص «الكتلة األكبر» (http://www.alhayat.com/article/4581308/سياسة/العرب/
لقاء-الحكيم-والصدر-يعزز-فرص-الكتلة-األكبر)

هذا الشهرهذا االسبوعاليوم
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المزيد من سياسة

فرنسا تحبط اعتداًء محتمًال على يد طالب مولود في
مصر

/http://www.alhayat.com/article/4581429)
سياسة/العالم/فرنسا-تحبط-اعتداء-محتمال-على-يد-

طالب-مولود-في-مصر)

منذ 24 دقيقة في سياسة (http://www.alhayat.com/سياسة)
. العالم (http://www.alhayat.com/العالم)

إطالق نار على رجل في منتجع ترامب للغولف في
فلوريدا

/http://www.alhayat.com/article/4581438)
سياسة/العالم/طالق-نار-على-رجل-في-منتجع-

ترامب-للغولف-في-فلوريدا)

أنقرة بعد موسكو تؤيد «آستانة» بديالً من «جنيف» (http://www.alhayat.com/article/4581313/سياسة/
العرب/أنقرة-بعد-موسكو-تؤيد-آستانة-بديال-من-جنيف)

السيسي يوجه بفتح معبر رفح طوال شهر رمضان (http://www.alhayat.com/article/4581427/سياسة/
العرب/السيسي-يوجه-بفتح-معبر-رفح-طوال-شهر-رمضان)

كّر وفّر على مشارف درنة بين جيش حفتر والمسلحين (http://www.alhayat.com/article/4581381/سياسة/
العرب/كر-وفر-على-مشارف-درنة-بين-جيش-حفتر-والمسلحين)

/http://www.alhayat.com/article/4581424) بوتين واألسد يبحثان في سوتشي العملية السياسية في سورية
سياسة/العرب/بوتين-واألسد-يبحثان-في-سوتشي-العملية-السياسية-في-سورية)
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http://www.alhayat.com/article/4581427/%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%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%AD-%D8%B7%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86
http://www.alhayat.com/article/4581381/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8/%D9%83%D8%B1-%D9%88%D9%81%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%81-%D8%AF%D8%B1%D9%86%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%AD%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%86
http://www.alhayat.com/article/4581424/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8/%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%AA%D8%B4%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjstl_a6QDTCrUHVmgT73r1GeQKU_BCKpQ0WN_ei5hHVSrk06OwF0sJnro7H5l-dR5uY_AULf6bsWKalXNkr7KRdvcTL2H9qtUThmFnzYcyDMZWoGB3qPBMkGw35QDBjnRDZI_ovgwjhq6G3GHByk1NccUmZcjlxfeo3bW-5xR0rfMjcYYLbvfy-IKd9hNJTSolhUJU0NrsPkBZd6poNVJ-3MtOLlPvJCS9L7d_K3etY7SmwVvdtWNdIpgtKtBioTPrc&sai=AMfl-YSOVn6LEyFbzqZnO2j_6Y3XKjFHsKjxQb94FazZn2Mt30UdS5By_uLBSTneFlShj71E-bRMUt8wZRAIwXXh8Hwrx91CCHu-n8PeG4xCEHRugjO0sKxzcJby6UI&sig=Cg0ArKJSzLQiTb35zbVg&adurl=http://www.lahamag.com/category/68-%25D8%25AC%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2584
http://www.alhayat.com/article/4581429/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%85%D9%84%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%8A%D8%AF-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://www.alhayat.com/article/4581438/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B1%D8%AC%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC%D8%B9-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%84%D9%84%D8%BA%D9%88%D9%84%D9%81-%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A7


منذ 54 دقيقة في سياسة (http://www.alhayat.com/سياسة)
. العالم (http://www.alhayat.com/العالم)

«كامبريدج اناليتيكا» تشهر إفالسها في الواليات
المتحدة

/http://www.alhayat.com/article/4581437)
سياسة/كامبريدج-اناليتيكا-تشهر-فالسها-في-

الواليات-المتحدة)

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

المزيد من العرب

مقتل ضابط وإصابة لواء شرطة بانفجار عبوة ناسفة
في شمال سيناء في مصر

/http://www.alhayat.com/article/4581436)
سياسة/العرب/مقتل-ضابط-وصابة-لواء-شرطة-

بانفجار-عبوة-ناسفة-في-شمال-سيناء-في-مصر)

باريس تجمد أصول 7 كيانات على خلفية البرنامج
«الكيماوي السوري»

/http://www.alhayat.com/article/4581432)
سياسة/العرب/باريس-تجمد-أصول-7-كيانات-على-

خلفية-البرنامج-الكيماوي-السوري)

السيسي يوجه بفتح معبر رفح طوال شهر رمضان
/http://www.alhayat.com/article/4581427)
سياسة/العرب/السيسي-يوجه-بفتح-معبر-رفح-

طوال-شهر-رمضان)

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/4581437/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D9%83%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%AC-%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%AA%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://www.alhayat.com/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9
http://www.alhayat.com/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9
http://www.alhayat.com/article/4581438/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B1%D8%AC%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC%D8%B9-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%84%D9%84%D8%BA%D9%88%D9%84%D9%81-%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A7
http://www.alhayat.com/article/4581437/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D9%83%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%AC-%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%AA%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://www.alhayat.com/article/4581436/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8/%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D9%88%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%A9-%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%81%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://www.alhayat.com/article/4581436/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8/%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D9%88%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%A9-%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%81%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://www.alhayat.com/article/4581432/%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-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%AF-%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-7-%D9%83%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A
http://www.alhayat.com/article/4581432/%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-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%AF-%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-7-%D9%83%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A
http://www.alhayat.com/article/4581427/%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%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%AD-%D8%B7%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86
http://www.alhayat.com/article/4581427/%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%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%AD-%D8%B7%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86


بوتين واألسد يبحثان في سوتشي العملية
السياسية في سورية

/http://www.alhayat.com/article/4581424)
سياسة/العرب/بوتين-واألسد-يبحثان-في-سوتشي-

العملية-السياسية-في-سورية)

آخر األخبار

(/http://www.alhayat.com) لندن – رويترز

غوارديوال يمدد عقده مع مانشستر سيتي حتى
2021

/http://www.alhayat.com/article/4581440)
رياضة/بطوالت-الكرة/غوارديوال-يمدد-عقده-مع-

مانشستر-سيتي-حتى-2021)

منذ 16 دقيقة في رياضة (http://www.alhayat.com/رياضة) .
بطوالت الكرة (http://www.alhayat.com/بطوالت-الكرة)

(/http://www.alhayat.com) باريس – رويترز

فرنسا تحبط اعتداًء محتمًال على يد طالب مولود في
مصر

/http://www.alhayat.com/article/4581429)
سياسة/العالم/فرنسا-تحبط-اعتداء-محتمال-على-يد-

طالب-مولود-في-مصر)

منذ 24 دقيقة في سياسة (http://www.alhayat.com/سياسة)
. العالم (http://www.alhayat.com/العالم)

(/http://www.alhayat.com) لندن – رويترز

http://www.alhayat.com/article/4581427/%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%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%AD-%D8%B7%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86
http://www.alhayat.com/article/4581424/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8/%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%AA%D8%B4%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://www.alhayat.com/article/4581424/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8/%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%AA%D8%B4%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://www.alhayat.com/
http://www.alhayat.com/article/4581440/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%A8%D8%B7%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A9/%D8%BA%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D9%85%D8%AF%D8%AF-%D8%B9%D9%82%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D8%B3%D9%8A%D8%AA%D9%8A-%D8%AD%D8%AA%D9%89-2021
http://www.alhayat.com/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9
http://www.alhayat.com/%D8%A8%D8%B7%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A9
http://www.alhayat.com/article/4581440/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%A8%D8%B7%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A9/%D8%BA%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D9%85%D8%AF%D8%AF-%D8%B9%D9%82%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D8%B3%D9%8A%D8%AA%D9%8A-%D8%AD%D8%AA%D9%89-2021
http://www.alhayat.com/
http://www.alhayat.com/article/4581429/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%85%D9%84%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%8A%D8%AF-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://www.alhayat.com/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9
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الذهب يهبط مع تسجيل الدوالر ذروة جديدة
/http://www.alhayat.com/article/4581439)
اقتصاد/أسواق/الذهب-يهبط-مع-تسجيل-الدوالر-

ذروة-جديدة)

منذ 29 دقيقة في اقتصاد (http://www.alhayat.com/اقتصاد)
. أسواق (http://www.alhayat.com/أسواق)

ميامي (الواليات المتحدة) – رويترز
(/http://www.alhayat.com)

إطالق نار على رجل في منتجع ترامب للغولف في
فلوريدا

/http://www.alhayat.com/article/4581438)
سياسة/العالم/طالق-نار-على-رجل-في-منتجع-

ترامب-للغولف-في-فلوريدا)

منذ 54 دقيقة في سياسة (http://www.alhayat.com/سياسة)
. العالم (http://www.alhayat.com/العالم)

( 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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