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أقسام / منوعاتثقافة و مجتمع (http://www.alhayat.com/ثقافة-و-مجتمع)

اإلسكندرية حين كانت منارة للتكنولوجيا

(الحياة)

(http://www.alhayat.com/uploads/images/2018/10/26/41862.jpg)

اإلسكندرية – «الحياة» | منذ 27 أكتوبر 2018 / 06:00 - اخر تحديث في 27 أكتوبر 2018 / 14:09

يقيم مركز «القبة السماوية العلمي» التابع لقطاع التواصل الثقافي في مكتبة اإلسكندرية، معرض عن «اإلسكندرية: منارة

التكنولوجيا» (قاعة المعارض الشرقية-مركز المؤتمرات). 

 

ويضّم هذا المعرض المتنّقل (حتى 30 من الشهر الجاري) مختارات من مقتنيات متحف كوتساناس لتكنولوجيا اليونان القديمة

توخل يتوقع جاهزية مبابي ونيمار (http://www.alhayat.com/article/4613189/رياضة/بطوالت-آخر خبر
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ذات عالقة

القائم في أثينا على ميناء كاتاكولون وأوليمبيا القديمة. 

 

ويسلط المعرض الضوء على هذا الجانب غير المعروف نسبّيًا عن الحضارة القديمة، إلثبات صحة أن كثيرًا من العلوم والتكنولوجيا

ابتكرها مهندسون وعلماء يونانيون بارزون في اإلسكندرية الهلنستية، ومنهم: ستيسيبيوس، وفيلون، وهيرون، وإيراتوستينس،

وأريستارخوس، وأبولونيوس، وهيبارخوس، وديونيسيوس، وبطليموس. وهذا ما يؤكد أن مسار الثقافة التكنولوجية الحديثة لم

يكن تطورًا خطّيًا صعودّيًا– كما هو متعارف عليه– وإنما بمثابة تطور سريع بلغ ذروته في القرنين الثالث والثاني قبل الميالد. ثم

تراجعت تلك التكنولوجيا في العصر الروماني، وتبعها انتعاش تدريجي في عهد العرب بالقرن الثالث عشر الميالدي، ما وازن

التكنولوجيا المتطورة في بداية القرن الثاني قبل الميالد. 

 

ُيذكر أن متحف كوتساناس للتكنولوجيا اإلغريقية يقوم على ثالثة مرافق: «متحف التكنولوجيا اإلغريقية» و «متحف اآلالت

الموسيقية واأللعاب اإلغريقية» في أثينا (6 شارع بيندارو، كولوناكي) و «متحف التكنولوجيا اإلغريقية» في كاتاكولو و «متحف

أرخيميدس» في أوليميا القديمة. وهو يضم نحو 500 نموذج تشغيلي الختراعات إغريقية استثنائية. وقد تراوحت أعجوبات

التكنولوجية اليونانية اإلغريقية من الخادم اآللي وسينما فيلون لسيارات هيرون، ومن ساعة ستيسيبيوس اإللكترونية آللية

أنتيكيثيرا. وتعتمد المعارض على الدراسة الوافية لألدب اليوناني والالتيني والعربي القديم ومعلومات حول الرسم على المزهريات

والحد األدنى من االكتشافات األثرية ذات الصلة. ويغطي الفترة من 2000 قبل الميالد وحتى نهاية الحقبة اإلغريقية. 

 

 

متحف كوتساناس للتكنولوجيا (http://www.alhayat.com/search/متحف اإلسكندرية (http://www.alhayat.com/search/اإلسكندرية) 
القبة السماوية العلمي (http://www.alhayat.com/search/القبة السماوية العلمي) كوتساناس للتكنولوجيا) 

مركز الكويت للفنون اإلسالمية ... تجربة رائدة (http://www.alhayat.com/article/4609173/ثقافة-
و-مجتمع/تراث/مركز-الكويت-للفنون-اإلسالمية-تجربة-رائدة)

نصف قرن على اتحاد «إيفيا» للمبتكرين وحراكه إليقاظ العقول
(http://www.alhayat.com/article/4608244/ثقافة-و-مجتمع/علوم-وتكنولوجيا/نصف-قرن-على-اتحاد-

إيفيا-للمبتكرين-وحراكه-إليقاظ-العقول)

«قصر الثقافة» في شرم الشيخ مركز ًا لإلبداع (http://www.alhayat.com/article/4608133/ثقافة-
و-مجتمع/منوعات/قصر-الثقافة-في-شرم-الشيخ-مركز-ا-لإلبداع)

«منتدى المؤرخين العرب»... النقد والنقاش في واقع افتراضي
(http://www.alhayat.com/article/4607669/ثقافة-و-مجتمع/تراث/منتدى-المؤرخين-العرب-النقد-

والنقاش-في-واقع-افتراضي)

/http://www.alhayat.com/article/4607328) تساؤالت عن معايير الجمال في معرض أحمد ناجي
ثقافة-و-مجتمع/منوعات/تساؤالت-عن-معايير-الجمال-في-معرض-أحمد-ناجي)
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طهاة عالميون يلتقون جمهور معرض الشارقة للكتاب
(http://www.alhayat.com/article/4607187/ثقافة-و-مجتمع/تلفزيون/طهاة-عالميون-يلتقون-

جمهور-معرض-الشارقة-للكتاب)

المزيد من ثقافة و مجتمع

"تكريم" تحتفي باإلبداع العربي في الكويت بحضور
/http://www.alhayat.com/article/4613359) كثيف

ثقافة-و-مجتمع/منوعات/تكريم-تحتفي-باإلبداع-العربي-
في-الكويت-بحضور-كثيف)

منذ 6 ساعات في ثقافة و مجتمع
(http://www.alhayat.com/morearticles/ثقافة-و-مجتمع) .

(http://www.alhayat.com/morearticles/ثقافة-و-مجتمع/منوعات)

الكابوس السوري في مستنقع «الواقعية السحرية»
(http://www.alhayat.com/article/4613179/ثقافة-و-

مجتمع/سينما/الكابوس-السوري-في-مستنقع-الواقعية-
السحرية)

األكثر قراءة في ثقافة و مجتمع

  

الكشف عن تابوت أثري لم يفتح يضم مومياء امرأة (http://www.alhayat.com/article/4613203/ثقافة-و-مجتمع/
منوعات/الكشف-عن-تابوت-أثري-لم-يفتح-يضم-مومياء-امرأة)

مسبار ناسا يقترب من الكوكب األحمر لرصد «الزالزل» (http://www.alhayat.com/article/4613200/ثقافة-و-مجتمع/
منوعات/مسبار-ناسا-يقترب-من-الكوكب-األحمر-لرصد-الزالزل)

الفيلم «الكيلو 64».. تجربة واقعية تحظى بالتقدير (http://www.alhayat.com/article/4613201/ثقافة-و-مجتمع/
منوعات/الفيلم-الكيلو-64-تجربة-واقعية-تحظى-بالتقدير)

زلزال بقوة 6,1 درجات يضرب سواحل كولومبيا (http://www.alhayat.com/article/4613197/ثقافة-و-مجتمع/منوعات/
زلزال-بقوة-61-درجات-يضرب-سواحل-كولومبيا)

29 ضحايا انقالب مركب في أوغندا (http://www.alhayat.com/article/4613202/ثقافة-و-مجتمع/منوعات/29-ضحايا-
انقالب-مركب-في-أوغندا)

هذا الشهرهذا االسبوعاليوم
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http://www.alhayat.com/article/4613197/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%88-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9/%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D8%B2%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%82%D9%88%D8%A9-61-%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D8%B6%D8%B1%D8%A8-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D9%83%D9%88%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%A7
http://www.alhayat.com/article/4613202/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%88-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9/%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA/29-%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D8%BA%D9%86%D8%AF%D8%A7
http://www.alhayat.com/article/4613359/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%88-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9/%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D8%AA%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D8%A8%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%83%D8%AB%D9%8A%D9%81
http://www.alhayat.com/article/4613179/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%88-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9/%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%A7/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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منذ 21 ساعة في ثقافة و مجتمع
(http://www.alhayat.com/morearticles/ثقافة-و-مجتمع) .

(http://www.alhayat.com/morearticles/ثقافة-و-مجتمع/سينما)

الكشف عن تابوت أثري لم يفتح يضم مومياء امرأة
(http://www.alhayat.com/article/4613203/ثقافة-و-

مجتمع/منوعات/الكشف-عن-تابوت-أثري-لم-يفتح-يضم-
مومياء-امرأة)

منذ 21 ساعة في ثقافة و مجتمع
(http://www.alhayat.com/morearticles/ثقافة-و-مجتمع) . منوعات

(http://www.alhayat.com/morearticles/ثقافة-و-مجتمع/منوعات)

المزيد من

"تكريم" تحتفي باإلبداع العربي في الكويت بحضور
/http://www.alhayat.com/article/4613359) كثيف

ثقافة-و-مجتمع/منوعات/تكريم-تحتفي-باإلبداع-العربي-
في-الكويت-بحضور-كثيف)

الفيلم «الكيلو 64».. تجربة واقعية تحظى بالتقدير
(http://www.alhayat.com/article/4613201/ثقافة-و-

مجتمع/منوعات/الفيلم-الكيلو-64-تجربة-واقعية-تحظى-
بالتقدير)

http://www.alhayat.com/morearticles/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%88-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9
http://www.alhayat.com/morearticles/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%88-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9/%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%A7
http://www.alhayat.com/article/4613203/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%88-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9/%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%AA-%D8%A3%D8%AB%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D9%85-%D9%8A%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D9%8A%D8%B6%D9%85-%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9
http://www.alhayat.com/morearticles/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%88-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9
http://www.alhayat.com/morearticles/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%88-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9/%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA
http://www.alhayat.com/article/4613179/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%88-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9/%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%A7/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://www.alhayat.com/article/4613203/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%88-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9/%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%AA-%D8%A3%D8%AB%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D9%85-%D9%8A%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D9%8A%D8%B6%D9%85-%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9
http://www.alhayat.com/article/4613359/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%88-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9/%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D8%AA%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D8%A8%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%83%D8%AB%D9%8A%D9%81
http://www.alhayat.com/article/4613359/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%88-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9/%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D8%AA%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D8%A8%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%83%D8%AB%D9%8A%D9%81
http://www.alhayat.com/article/4613201/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%88-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9/%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%84%D9%88-64-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B8%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B1
http://www.alhayat.com/article/4613201/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%88-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9/%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%84%D9%88-64-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B8%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B1
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29 ضحايا انقالب مركب في أوغندا
(http://www.alhayat.com/article/4613202/ثقافة-و-

مجتمع/منوعات/29-ضحايا-انقالب-مركب-في-أوغندا)

الكشف عن تابوت أثري لم يفتح يضم مومياء امرأة
(http://www.alhayat.com/article/4613203/ثقافة-و-

مجتمع/منوعات/الكشف-عن-تابوت-أثري-لم-يفتح-يضم-
مومياء-امرأة)

آخر األخبار

(/http://www.alhayat.com) "بيروت - "الحياة

عون يستغرب التجاهل الدولي لعودة النازحين
(http://www.alhayat.com/article/4613298/سياسة/

العرب/عون-يستغرب-التجاهل-الدولي-لعودة-النازحين)

/http://www.alhayat.com/morearticles) منذ 40 دقيقة في سياسة
سياسة) . العرب (http://www.alhayat.com/morearticles/سياسة/العرب)

(/http://www.alhayat.com) "بيروت - "الحياة

"سيدة الجبل": لبنان يشهد انقالبًا على الدستور
(http://www.alhayat.com/article/4613297/سياسة/

العرب/سيدة-الجبل-لبنان-يشهد-انقالبا-على-الدستور)

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

http://www.alhayat.com/article/4613202/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%88-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9/%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA/29-%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D8%BA%D9%86%D8%AF%D8%A7
http://www.alhayat.com/article/4613202/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%88-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9/%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA/29-%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D8%BA%D9%86%D8%AF%D8%A7
http://www.alhayat.com/article/4613203/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%88-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9/%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%AA-%D8%A3%D8%AB%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D9%85-%D9%8A%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D9%8A%D8%B6%D9%85-%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9
http://www.alhayat.com/article/4613203/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%88-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9/%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%AA-%D8%A3%D8%AB%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D9%85-%D9%8A%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D9%8A%D8%B6%D9%85-%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9
http://www.alhayat.com/
http://www.alhayat.com/article/4613298/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8/%D8%B9%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%AD%D9%8A%D9%86
http://www.alhayat.com/morearticles/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9
http://www.alhayat.com/morearticles/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
http://www.alhayat.com/article/4613298/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8/%D8%B9%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%AD%D9%8A%D9%86
http://www.alhayat.com/
http://www.alhayat.com/article/4613297/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8/%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D9%84-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1
http://www.alhayat.com/morearticles/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9
http://www.alhayat.com/morearticles/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
http://www.alhayat.com/article/4613297/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8/%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D9%84-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1
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(/http://www.alhayat.com) الدمام – محمد الشهراني

«أرامكو» توقع 31 إتفاقا بـ100 بليون لایر في
/http://www.alhayat.com/article/4613280) «إكتفاء»
اقتصاد/أرامكو-توقع-31-إتفاقا-ب100-بليون-لایر-في-

إكتفاء)

/http://www.alhayat.com/morearticles) منذ 5 ساعات في اقتصاد
اقتصاد) . (http://www.alhayat.com/morearticles/اقتصاد)

(/http://www.alhayat.com)

"تكريم" تحتفي باإلبداع العربي في الكويت بحضور
/http://www.alhayat.com/article/4613359) كثيف

ثقافة-و-مجتمع/منوعات/تكريم-تحتفي-باإلبداع-العربي-
في-الكويت-بحضور-كثيف)

منذ 6 ساعات في ثقافة و مجتمع
(http://www.alhayat.com/morearticles/ثقافة-و-مجتمع) .

(http://www.alhayat.com/morearticles/ثقافة-و-مجتمع/منوعات)

من نحن (http://www.alhayat.com/من-نحن)

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

أعلن معنا (http://www.alhayat.com/أعلن-معنا)

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

اتصل بنا (http://www.alhayat.com/اتصل-بنا)

النسخة الدولية

النسخة السعودية

جميع حقوق الطبع محفوظة لموقع الحياة 2018
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