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من احتجاجات في عّمان على رفع أسعار المحروقات (رويترز)
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ذات عالقة

أوعز العاهل األردني الملك عبد هللا الثاني إلى الحكومة بالعودة عن قرار رفع أسعار المحروقات للشهر الجاري، إثر خروج

مئات األردنيين فجر أمس إلى الشوارع للمطالبة بإسقاط الحكومة احتجاجًا على القرار الذي جاء غداة إضراب عام في البالد

نفذته النقابات المهنية األربعاء الماضي استنكارًا لتعديل قانون ضريبة الدخل. 

 

وقال رئيس الوزراء هاني الملقي، إنه بإيعاز من العاهل األردني يوَقف العمل بقرار لجنة تسعير المحروقات، نظرًا إلى الظروف

االقتصادية في شهر رمضان المبارك، على رغم ارتفاع أسعار النفط عالميًا وبمعدل ال سابق له منذ عام ٢.١٤. 

 

وكانت الحكومة أعلنت رفع أسعار المحروقات األساسية (البنزين والسوالر والكاز) بنسب تراوحت بين 4,7 في المئة و5,5 في

المئة، علمًا أنها الزيادة الخامسة على سعر المحروقات األساسية منذ بداية العام، فيما تمت زيادة أسعار الكهرباء مرات عدة

في السنوات األخيرة. 

 

وفي ضوء القرارات االقتصادية األخيرة للحكومة، عاد الحراك الشعبي إلى األردن الذي شهد ظهر أمس مسيرة شعبية حاشدة

بعد صالة الجمعة، طالب خاللها محتجون بتغيير جذري في السياسات االقتصادية، مؤكدين استمرار حراكهم حتى إسقاط

الحكومة التي نفذت قرارات قاسية منذ بداية العام تمثلت برفع أسعار الخبز، وإلغاء اإلعفاءات الضريبية عن السلع

والخدمات األساسية في البالد، ثم قانون ضريبة الدخل الجديد، وذلك استجابة لتوجيهات صندوق النقد الدولي الذي طالب

المملكة بإصالحات اقتصادية تمكنها من الحصول على قروض جديدة في ظل تجاوز الدين العام األردني 35 بليون دوالر. 

 

وكانت االحتجاجات بدأت بعد دعوة مجموعات شبابية على مواقع التواصل االجتماعي إلى مبادرة «ُصفها واطفيها على

الدوار الرابع» بعيد موعد اإلفطار أول من أمس. واصطفت مئات المركبات على الدوار وسط عمان، مغلقة الشارع المؤدي إلى

دار رئاسة الوزراء، وهتف المحتجون: «الشعب يريد إسقاط الحكومة»، و «يا حكومة هلكتونا جوعتونا ودمرتونا». وتدخل

األمن لفض االعتصام، واستعان برافعات إلزالة العربات التي سدت الطريق. 

 

كما تصاعدت االحتجاجات في بقية محافظات المملكة حتى ساعات فجر أمس، ففي إربد وعجلون (شمال)، خرج عشرات

المحتجين إلى الشوارع، وقطعوا بعض الطرق بإطارات مشتعلة، فيما شهدت مدن السلط الواقعة شمال غربي عمان والكرك

جنوب العاصمة ومعان (جنوب) وقفات احتجاجية شارك فيها العشرات. 

 

بموازاة ذلك، أعلنت مجموعة من النواب عقد اجتماع اليوم للبحث في تقديم االستقالة رفضًا لسياسات الحكومة االقتصادية

وتفّردها في اتخاذ القرارات، وعدم سحبها قانون ضريبة الدخل الجديد الذي ترفضه فعاليات شعبية وقطاعات اقتصادية في

البالد. ويدعو الحراك الشعبي على مواقع التواصل االجتماعي، إلى استمرار المطالبة بإسقاط النهج االقتصادي لحكومة

الملقي، ورفض إمالءات صندوق النقد الدولي. 

 

أمام ذلك، بادر رئيس مجلس األردني عاطف الطراونة إلى دعوة رئيس الحكومة ونقباء إلى اجتماع اليوم في مجلس النواب

للبحث في تعديل قانون ضريبة الدخل الذي أقرته الحكومة، إما بسحبه وإما بتعهد مجلس النواب تعديله وفق المطالِب التي

قدمتها النقابات، مهددة بتنفيذ إضراب جديد األربعاء المقبل في حال أصرت الحكومة على موقفها. 
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المغرب: جدل حول مضاعفات تحرير أسعار الوقود
(http://www.alhayat.com/article/4582077/اقتصاد/طاقة/المغرب-جدل-حول-

مضاعفات-تحرير-أسعار-الوقود)

قانون جديد لضريبة الدخل في األردن يخفض الَدْين ويستنزف الطبقة الوسطى
(http://www.alhayat.com/article/4582226/سياسة/العرب/قانون-جديد-لضريبة-

الدخل-في-األردن-يخفض-الدين-ويستنزف-الطبقة-الوسطى)

«ُخِدع» السفير األميركي... فحّل «الهيكل» مكان األقصى
(http://www.alhayat.com/article/4582426/سياسة/العالم/خدع-السفير-األميركي-

فحل-الهيكل-مكان-األقصى)

لبنان: استبعاد تأثير العقوبات على تأليف الحكومة و «حزب هللا» يتهيأ الحتماالت
التسويات اإلقليمية (http://www.alhayat.com/article/4581703/سياسة/العرب/

لبنان-استبعاد-تأثير-العقوبات-على-تأليف-الحكومة-و-حزب-هللا-يتهيأ-الحتماالت-
ة) القل ا الت

لبنان: أي وزراء يسمي «حزب هللا» في الحكومة الجديدة بعد العقوبات؟
(http://www.alhayat.com/article/4581470/سياسة/العرب/لبنان-أي-وزراء-يسمي-

حزب-هللا-في-الحكومة-الجديدة-بعد-العقوبات)

الرئيس الفلسطيني في المستشفى لليوم الثاني على التوالي
(http://www.alhayat.com/article/4581801/سياسة/العرب/الرئيس-الفلسطيني-

في-المستشفى-لليوم-الثاني-على-التوالي)

األكثر قراءة في سياسة

  

مسؤول خليجي يتوقع مرحلة صعبة: على العقالء التركيز على النأي بالنفس
(http://www.alhayat.com/article/4584287/سياسة/العرب/مسؤول-خليجي-يتوقع-مرحلة-صعبة-على-

العقالء-التركيز-على-النأي-بالنفس)

تجنيس 369 عربيًا وأجنبيًا يخضع للتجاذب (http://www.alhayat.com/article/4584295/سياسة/العرب/
تجنيس-369-عربيا-وأجنبيا-يخضع-للتجاذب)

تواصل االحتجاجات في األردن على قانون ضريبة الدخل ورفع األسعار
(http://www.alhayat.com/article/4584336/سياسة/العرب/تواصل-االحتجاجات-في-األردن-على-قانون-

ضريبة-الدخل-ورفع-األسعار)

جيش حفتر يسيطر على مساحة 480 كيلومترًا من درنة (http://www.alhayat.com/article/4584224/سياسة/
العرب/جيش-حفتر-يسيطر-على-مساحة480-كيلومترا-من-درنة)

الفلتان األمني غير المسبوق في بعلبك يستدعي الضرب بيد من حديد لتوافر الغطاء
(http://www.alhayat.com/article/4584296/سياسة/العرب/الفلتان-األمني-غير-المسبوق-في-بعلبكيستدعي-

هذا الشهرهذا االسبوعاليوم
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http://www.alhayat.com/article/4584296/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D9%84%D8%A8%D9%83%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D8%A8-%D8%A8%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B7%D8%A7%D8%A1


المزيد من سياسة

ماتيس يتهم بكين بممارسة «الترهيب واالكراه»
في بحر الصين الجنوبي

/http://www.alhayat.com/article/4584346)
سياسة/العالم/ماتيس-يتهم-بكين-بممارسة-
الترهيب-واالكراه-في-بحر-الصين-الجنوبي)

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

الجيش التركي يعلن «تحييد» 15 مسلحًا كرديًا
بضربات جوية

/http://www.alhayat.com/article/4584343)
سياسة/العالم/الجيش-التركي-يعلن-تحييد-15-

مسلحا-كرديا-بضربات-جوية)

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

مقتل 12 مدنيًا في قصف للتحالف الدولي في
شرق سورية

/http://www.alhayat.com/article/4584342)
سياسة/العرب/مقتل-12-مدنيا-في-قصف-للتحالف-

الدولي-في-شرق-سورية)

الضرب-بيد-من-حديد-لتوافر-الغطاء)

http://www.alhayat.com/article/4584346/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%B3-%D9%8A%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%83%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%87%D9%8A%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A
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/4584343/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%8A%D9%8A%D8%AF-15-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A7-%D9%83%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A9
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/4584342/%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%84-12-%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B5%D9%81-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://www.alhayat.com/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9
http://www.alhayat.com/article/4584296/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D9%84%D8%A8%D9%83%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D8%A8-%D8%A8%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B7%D8%A7%D8%A1
http://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsuCk3J4nrQ1DNKqWo7XCs9Hxxvw7Nb9OJabVIKZK4hto6V1c9fsuVvT8P1osXk8zI_gp7onDgmO2KW6ef4H_bb7pm9t-PXIJ0udWlcl3QSrnEtwtHBXcky0_fm-8E3dn0wFsSqYUusVadE35DQNHOv6SRYnctkkshhUFyCRaNzeD94A5waLc9XZCd8WneNYbgpsZ20JkXRHdhiu81SZ-HbdzOZC-oIQEKbz8-mvvPJaa0jMVmpT3L2vDFI_wO1HEnw&sai=AMfl-YRIqMbGXndqfUlTdAw8r5M8SApM2dwjDf-gy-Hqz0A1C4O6-Jsg_NYARwNUr7EaTXAxUoJjrYslqlj2yKdBt_PIwzrX6gBqnMpTJCYl7eALbxlj-bfQmcj9fpA&sig=Cg0ArKJSzMeVaSc7oqlC&adurl=http://www.lahamag.com/category/48-%25D9%2585%25D9%2588%25D8%25B6%25D8%25A9
http://www.alhayat.com/article/4584346/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%B3-%D9%8A%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%83%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%87%D9%8A%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A
http://www.alhayat.com/article/4584343/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%8A%D9%8A%D8%AF-15-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A7-%D9%83%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A9
http://www.alhayat.com/article/4584342/%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%84-12-%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B5%D9%81-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9


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

المزيد من العرب

مقتل 12 مدنيًا في قصف للتحالف الدولي في
شرق سورية

/http://www.alhayat.com/article/4584342)
سياسة/العرب/مقتل-12-مدنيا-في-قصف-للتحالف-

الدولي-في-شرق-سورية)

استشهاد فلسطيني حاول دهس جنود اسرائيليين
في الخليل

/http://www.alhayat.com/article/4584341)
سياسة/العرب/استشهاد-فلسطيني-حاول-دهس-

جنود-اسرائيليين-في-الخليل)

السيسي يؤدي اليمين الدستورية لوالية رئاسية
ثانية

/http://www.alhayat.com/article/4584340)
سياسة/العرب/السيسي-يؤدي-اليمين-الدستورية-

لوالية-رئاسية-ثانية)

تواصل االحتجاجات في األردن على قانون ضريبة
الدخل ورفع األسعار

/http://www.alhayat.com/article/4584336)

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/4584342/%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%84-12-%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B5%D9%81-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://www.alhayat.com/article/4584342/%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%84-12-%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B5%D9%81-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://www.alhayat.com/article/4584342/%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%84-12-%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B5%D9%81-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://www.alhayat.com/article/4584341/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%AF%D9%87%D8%B3-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84
http://www.alhayat.com/article/4584341/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%AF%D9%87%D8%B3-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84
http://www.alhayat.com/article/4584340/%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%D8%A4%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://www.alhayat.com/article/4584340/%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%D8%A4%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://www.alhayat.com/article/4584336/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D9%88%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1
http://www.alhayat.com/article/4584336/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D9%88%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1


سياسة/العرب/تواصل-االحتجاجات-في-األردن-على-
قانون-ضريبة-الدخل-ورفع-األسعار)

آخر األخبار

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

ماتيس يتهم بكين بممارسة «الترهيب واالكراه»
في بحر الصين الجنوبي

/http://www.alhayat.com/article/4584346)
سياسة/العالم/ماتيس-يتهم-بكين-بممارسة-
الترهيب-واالكراه-في-بحر-الصين-الجنوبي)

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

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

قتلت طفلها فور إنجابه «ألنه بدأ في البكاء»
وأخفت الجثة في مستودع للحقائب

/http://www.alhayat.com/article/4584345)
ثقافة-و-مجتمع/قتلت-طفلها-فور-نجابه-ألنه-بدأ-
في-البكاء-وأخفت-الجثة-في-مستودع-للحقائب)

/http://www.alhayat.com) منذ 45 دقيقة في ثقافة و مجتمع
ثقافة-و-مجتمع) . (http://www.alhayat.com/ثقافة-و-مجتمع)

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

وزير: واشنطن قد تضطر إلى إعفاء منتجات صلب
ألمانية من الرسوم

/http://www.alhayat.com/article/4584344)
اقتصاد/وزير-واشنطن-قد-تضطر-لى-عفاء-منتجات-

صلب-ألمانية-من-الرسوم)

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

(/http://www.alhayat.com) اسطنبول – رويترز
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الجيش التركي يعلن «تحييد» 15 مسلحًا كرديًا
بضربات جوية

/http://www.alhayat.com/article/4584343)
سياسة/العالم/الجيش-التركي-يعلن-تحييد-15-

مسلحا-كرديا-بضربات-جوية)

منذ ساعة 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

(Powered by NewsPress (http://layoutintl.com
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