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رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع. (أرشيفية)
(http://www.alhayat.com/uploads/images/2018/05/15/9304.jpg)

رأى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أنه «على رغم استراحة المحارب التي نأخذها اليوم، علينا أن ندرك أنه ابتداًء
من الغد ينتظرنا عمل دؤوب نظراً إلى المسؤوليات الجسام التي سترمى على كاهلنا، بسبب الدور الكبير الذي يجب أن نلعبه في

البالد في ظل األوضاع المتفجرة في المنطقة، و«غياب نواطير مصر عن ثعالبها» في الداخل اللبناني، إذ أن ثعالب الصفقات
متربصة وتتحرك في جميع إدارات الدولة من أجل اقتناص المال من هنا أو هناك، فيما الشعب يعاني من سوء األوضاع المالية

واالقتصادية المتردية».

ووعد جعجع خالل حفل أقامه حزب «القوات» احتفاالً بنتائج االنتخابات النيابية، في حضور أعضاء تكتل «الجمهورية القوية»
جميع اللبنانيين بـ «أننا لن نألو جهداً من خالل تكتلنا النيابي الجديد واستطراداً من خالل كتلتنا الوزارية الجديدة، وإن لم يحبوا
من خالل معارضتنا التي ستكون جدية جدًا، من أجل تحقيق كل ما يتمنونه ويحلمون به. صحيح أن عدد الخطوات التي من
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ذات عالقة

من خالل معارضتنا التي ستكون جدية جدًا، من أجل تحقيق كل ما يتمنونه ويحلمون به. صحيح أن عدد الخطوات التي من
الممكن أن نحققها هو رهن بالظروف والتطورات، إال أن من المؤكد أننا سنبذل كل جهدنا في سبيل تحقيق كل ما يجب تحقيقه،

كما عرفتمونا دائماً قوات بالفعل وليس بمجرد الكالم».

جلسة دعوى القوات ضد الضاهر

وغرد جعجع تعليقاً على جلسة المؤسسة اللبنانية لإلرسال، قائالً: «تعرفت خالل حياتي إلى عدد غير قليل من «الحرامية»،
لكنني لم أتعرف يوماً على «حرامي وقح وجئم» مثل الذي نراه اليوم».

وكانت جلسة االستماع في الدعوى المقدمة من «القوات اللبنانية» ضد رئيس مجلس إدارة «المؤسسة اللبنانية لإلرسال» بيار
الضاهر وlbci أرجئت إلى 22 حزيران (يوليو) المقبل. وهذا اإلرجاء تم بسبب تغيب جعجع ألسباب أمنية. إذ حضر الجلسة النائب

جورج عدوان بوكالته عنه.

وطلب عدوان ووكالء جعجع انتقال هيئة المحكمة لالستماع إليه في مقره في معراب الستحالة توجهه إلى المحكمة ألسباب
أمنية، ألن موعد الجلسات معلن عنه مسبقًا. وخالل الجلسة قدم المحامي نعوم فرح بصفته وكيالً عن الضاهر اعتراضاً على

طلب وكالء جعجع، مؤكدًا «حرصه على موضوع أمن وسالمة جعجع، لكنه اعتبر أن نقل المحكمة إلى معراب قد يؤثر على سير
المحاكمة».

وبعد انتهاء الجلسة قال الضاهر: «أفهم أن لجعجع وضعاً أمنيًا، لكنني ال أعرف كيف أن الوصول إلى قصر العدل أمر صعب، فيما
الوصول إلى االحتفاالت الشعبية ال تسبب المشكالت، وفي حال إصرار جعجع على مواجهتنا في معراب بدل قصر العدل، نصّر

.«lbci على أن يكون المكان البديل للمواجهة استديوات الـ

أما عدوان فقال: «الكل يعلم أن الدكتور جعجع منذ سنوات في وضع أمني خاص وقد تعرض منذ فترة ليست ببعيدة لمحاولة
اغتيال، ونحن لن نعطي أعداء لبنان فرصة ألي عمل أمني يخرب استقرار البلد».

وستحدد القاضية المنفردة الجزائية في بيروت فاطمة الجوني مكان عقد الجلسة المقبلة خالل مهلة أسبوع.
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هيئة قضاء جبيل في « التيار»: كالم جعجع مسّ بكرامة الجبيليين
(http://www.alhayat.com/article/4580266/سياسة/العرب/هيئة-قضاء-جبيل-في-التيار-كالم-

جعجع-مس-بكرامة-الجبيليين)

جعجع: االنتخابات أظهرت حجمنا الحقيقي (http://www.alhayat.com/article/4580358/سياسة/
العرب/جعجع-االنتخابات-أظهرت-حجمنا-الحقيقي)

الشامسي وبخاري يهنئان جعجع (http://www.alhayat.com/article/4579823/سياسة/العرب/
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الشامسي وبخاري يهنئان جعجع (http://www.alhayat.com/article/4579823/سياسة/العرب/
الشامسي-وبخاري-يهنئان-جعجع)

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)

لبنان: البخاري والشامسي هّنآ المشنوق (http://www.alhayat.com/article/4580094/سياسة/
العرب/لبنان-البخاري-والشامسي-هنآ-المشنوق)

تفاهم نصرهللا - باسيل أمام االختبار وحجم «القوات» يحّتم حوار «التيار» معها
(http://www.alhayat.com/article/4580354/سياسة/العرب/تفاهم-نصرهللا-باسيل-أمام-االختبار-

وحجم-القوات-يحتم-حوار-التيار-معها)

األكثر قراءة في سياسة

  

صحة عباس تتدهور ومعلومات عن إصابته بالتهاب رئوي (http://www.alhayat.com/article/4581880/سياسة/
العرب/صحة-عباس-تتدهور-ومعلومات-عن-صابته-بالتهاب-رئوي)

الرئيس الفلسطيني محمود عباس في المستشفى (http://www.alhayat.com/article/4581801/سياسة/العرب/
الرئيس-الفلسطيني-محمود-عباس-في-المستشفى)

/http://www.alhayat.com/article/4581761) مقاتلون من «داعش» يغادرون آخر جيب للمعارضة قرب دمشق
سياسة/العرب/مقاتلون-من-داعش-يغادرون-آخر-جيب-للمعارضة-قرب-دمشق)

/http://www.alhayat.com/article/4581772) فرنسا تحذر إيطاليا من عدم الوفاء بالتزاماتها تجاه االتحاد األوروبي
سياسة/العرب/فرنسا-تحذر-يطاليا-من-عدم-الوفاء-بالتزاماتها-تجاه-االتحاد-األوروبي)

السفراء الغربيون ينصحون بحكومة «جامعة» و «حزب هللا» يستعجلها رداً على العقوبات
(http://www.alhayat.com/article/4581867/سياسة/العرب/السفراء-الغربيون-ينصحون-بحكومة-جامعة-و-حزب-

هللا-يستعجلها-ردا-على-العقوبات)

هذا الشهرهذا االسبوعاليوم
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المزيد من سياسة

يمينيون متطرفون يضربون رئيس بلدية في اليونان
(http://www.alhayat.com/article/4581907/سياسة/
العالم/يمينيون-متطرفون-يضربون-رئيس-بلدية-في-

اليونان)
منذ 8 ساعات في سياسة (http://www.alhayat.com/سياسة) . العالم

(http://www.alhayat.com/العالم)

جدل حول تدخل الشرطة في مجزرة تكساس
(http://www.alhayat.com/article/4581910/سياسة/
العالم/جدل-حول-تدخل-الشرطة-في-مجزرة-تكساس)

منذ 8 ساعات في سياسة (http://www.alhayat.com/سياسة) . العالم
(http://www.alhayat.com/العالم)

سيول وواشنطن تناقشان «تصّرفات» بيونغيانغ
(http://www.alhayat.com/article/4581911/سياسة/
العالم/سيول-وواشنطن-تناقشان-تصرفات-بيونغيانغ)

منذ 8 ساعات في سياسة (http://www.alhayat.com/سياسة) . العالم
(http://www.alhayat.com/العالم)

http://www.alhayat.com/article/4581907/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D9%81%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86
http://www.alhayat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
http://www.alhayat.com/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9
http://www.alhayat.com/article/4581910/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D8%B3%D8%A7%D8%B3
http://www.alhayat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
http://www.alhayat.com/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9
http://www.alhayat.com/article/4581911/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%84-%D9%88%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%BA%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%BA
http://www.alhayat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
http://www.alhayat.com/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9
http://www.alhayat.com/article/4581907/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D9%81%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86
http://www.alhayat.com/article/4581910/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D8%B3%D8%A7%D8%B3
http://www.alhayat.com/article/4581911/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%84-%D9%88%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%BA%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%BA


المزيد من العرب

تقرير دولي: إلنقاذ غزة ورفع الحصار فورًا
(http://www.alhayat.com/article/4581897/سياسة/

العرب/تقرير-دولي-لنقاذ-غزة-ورفع-الحصار-فورا)

أحزاب مصرية تناقش وثيقة إلثراء الحياة السياسية
(http://www.alhayat.com/article/4581898/سياسة/

العرب/أحزاب-مصرية-تناقش-وثيقة-لثراء-الحياة-
السياسية)

قوات االحتالل تعتقل 3 فلسطينيين من الضفة
(http://www.alhayat.com/article/4581900/سياسة/

العرب/قوات-االحتالل-تعتقل-3-فلسطينيين-من-الضفة)

الرباط تعّلق «توأمة» مع غواتيماال رداً على نقل
سفارتها إلى القدس

http://www.alhayat.com/article/4581911/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%84-%D9%88%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%BA%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%BA
http://www.alhayat.com/article/4581897/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D9%88%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%A7
http://www.alhayat.com/article/4581897/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D9%88%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%A7
http://www.alhayat.com/article/4581898/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8/%D8%A3%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4-%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D9%84%D8%AB%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://www.alhayat.com/article/4581898/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8/%D8%A3%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4-%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D9%84%D8%AB%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://www.alhayat.com/article/4581900/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8/%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84-3-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9
http://www.alhayat.com/article/4581900/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8/%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84-3-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9
http://www.alhayat.com/article/4581901/%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%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%AA%D9%88%D8%A3%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%BA%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
http://www.alhayat.com/article/4581901/%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%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%AA%D9%88%D8%A3%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%BA%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3


سفارتها إلى القدس
(http://www.alhayat.com/article/4581901/سياسة/
العرب/الرباط-تعلق-توأمة-مع-غواتيماالردا-على-نقل-

سفارتها-لى-القدس)

آخر األخبار

(/http://www.alhayat.com) أثينا - أ ف ب
يمينيون متطرفون يضربون رئيس بلدية في اليونان
(http://www.alhayat.com/article/4581907/سياسة/
العالم/يمينيون-متطرفون-يضربون-رئيس-بلدية-في-

اليونان)
منذ 8 ساعات في سياسة (http://www.alhayat.com/سياسة) . العالم

(http://www.alhayat.com/العالم)

(/http://www.alhayat.com) مدريد - رويترز
زيدان: البدايات كانت سيئة

(http://www.alhayat.com/article/4581916/رياضة/
بطوالت-الكرة/زيدان-البدايات-كانت-سيئة)

منذ 8 ساعات في رياضة (http://www.alhayat.com/رياضة) . بطوالت
الكرة (http://www.alhayat.com/بطوالت-الكرة)

(/http://www.alhayat.com) تونس - أ ف ب
اضطرابات ليلية جنوب تونس إثر مباراة

(http://www.alhayat.com/article/4581952/رياضة/
بطوالت-الكرة/اضطرابات-ليلية-جنوب-تونس-ثر-مباراة)
منذ 8 ساعات في رياضة (http://www.alhayat.com/رياضة) . بطوالت

الكرة (http://www.alhayat.com/بطوالت-الكرة)

http://www.alhayat.com/article/4581901/%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%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%AA%D9%88%D8%A3%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%BA%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
http://www.alhayat.com/article/4581901/%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%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%AA%D9%88%D8%A3%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%BA%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
http://www.alhayat.com/
http://www.alhayat.com/article/4581907/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D9%81%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86
http://www.alhayat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
http://www.alhayat.com/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9
http://www.alhayat.com/article/4581907/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D9%81%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86
http://www.alhayat.com/
http://www.alhayat.com/article/4581916/%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%B2%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%B3%D9%8A%D8%A6%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/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9
http://www.alhayat.com/article/4581916/%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%B2%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%B3%D9%8A%D8%A6%D8%A9
http://www.alhayat.com/
http://www.alhayat.com/article/4581952/%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%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%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/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9
http://www.alhayat.com/article/4581952/%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%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A9


 

(/http://www.alhayat.com) بكين - أ ف ب
الصين تتفق مع أميركا على تجنب حرب تجارية

(http://www.alhayat.com/article/4581848/اقتصاد/
الصين-تتفق-مع-أميركا-على-تجنب-حرب-تجارية)

منذ 8 ساعات في اقتصاد (http://www.alhayat.com/اقتصاد) .
(http://www.alhayat.com/اقتصاد)

( 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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