
 
 

 

 

 

 

 

 

 
  بروكسل هجمات منفذي هوية تحدد البلجيكية السلطات

 إنهما وقالت بروكسل، هجمات في انتحاريين هوية عن البلجيكية السلطات كشفت -)بي بي سي( 
براهيم خالد األخوان  كان إبراهيم إن العام المدعي وقال .البلجيكية الجنسية يحمالن اللذان البكراوي، وا 
 محطة في نفسه خالد فجر بينما شخصا، 11 مقتل عن أسفر الذي زافنتام، مطار تفجيرات في طرفا
 .شخصا 20 مقتل إلى أدى ما وهو مالبيك، أنفاق قطار

 
                                          

                                                                       

                             

 

 

 

 

 

 

 

 موسكو في كيري

 بوتين موقف الستطالع

 األسد مستقبل حول

 

 تعلن الشمالية كوريا

 صاروخ تجربة نجاح

 الصلب بالوقود يعمل

 

 العربية الدول جامعة

 االطراف تطالب

 توافق بايجاد السورية

 على للمحافظة سياسي

 بالدهم وحدة

 



 
 

 
 

 

 

 بالدهم وحدة على للمحافظة سياسي توافق بايجاد السورية االطراف تطالب العربية الدول جامعة

 بأيديها سوريا إنقاذ أن وتدرك أمرها حسم ضرورة على بالعمل السورية األطراف مختلف العربية الدول جامعة طالبت -)وام( 
 أكثر منذ المشتعلة لألزمة السياسى للحل المؤيدة والدولية اإلقليمية األجواء من االستفادة اهمية على وشددت غيرها بأيدى وليس
 والنجاح النار إطالق وقف صمود فى تتمثل نسبية إيجابية مؤشرات ظل فى خاصة النهائي الحل نحو للتوجه سنوات خمس من
 تصريحات في العربية الدول لجامعة العام االمين نائب حلى بن أحمد السفير وقال .اإلنسانية المساعدات بعض إدخال فى

 مهددة باتت والتي البالد وحدة على للمحافظة السياسي الحل باتجاه توافق اليجاد بقوة يعملوا ان السوريين على انه للصحفيين
 سوريا بشان الدولي المبعوث ديمستورا ستيفان تصريحات وحول. سوريا شمال في الفيدرالي النظام كردية فصائل اعالن بعد
 جرت التي االحداث من االستفادة االهمية من انه حلي قال ، اوروبا في االرهاب لوقف سوريا في النزاع بانهاء فيها طالب التي
 العصر افة اصبح االن االرهاب ان بادراكهم يتصل افيم وبالذات االوروبيين وغير لألوربيين بالنسبة خاصة بروكسل في

 والذي منابعه تجفيف الى تؤدي ان البد االرهاب على العالمية ب الحر ان واضاف . العالم في مكان كل في ويضرب
 حل انو  والعراقية لليبيةوا السورية االزمة مقدمتها وفي االرهابية التنظيمات عليها تتغذى التي لالزمات حلول ايجاد يستوجب
  .االرهاب على ءالقضا الى يؤدي ان شأنه من امر وهو االزمات هذه صدارة في يكون ان ينبغي ،عادال حال الفلسطينية القضية

 

 

 

 

 

 

 أخبار جامعة الدول العربية



 
 

 
 

 

 سوريا

 األسد مستقبل حول بوتين موقف الستطالع موسكو في كيري

 على االطالع إلى خاللها يسعى زيارة في األربعاء موسكو إلى كيري، جون األميركي، الخارجية وزير وصل  -)العربية( 
 مسؤولون ويعتبر .بسوريا السلطة في األسد بشار بقاء مسألة لبحث استعداده ومدى بوتين رفالديمي الروسي الرئيس موقف

 سوريا إلى الخاص المتحدة األمم مبعوث يجريها التي السالم لمحادثات زخم إلعطاء أساسية األسد مستقبل مسألة أن أميركيون
 .السوري النزاع إنهاء بهدف والمعارضة النظام طرفي مع جنيف في ميستورا دي ستيفان

 دمشق في سفاراته فتح بإعادة األوروبي االتحاد تطالب سوريا

 الخارجية الشؤون مسؤولة طالب إنه جنيف في السالم لمباحثات السورية الحكومة وفد رئيس الجعفري بشار قال -( رويترز)
نها دمشق في المغلقة االتحاد دول سفارات فتح بإعادة موجيريني فيدريكا األوروبي باالتحاد  باالنخراط المقابل في وفده طالبت وا 
 .السالم مباحثات في إيجابية أكثر بشكل

 مصر

 والصحراء الساحل بدول الدفاع لوزراء اجتماعات تستضيف مصر

 عربية دولة 27 فيه تشارك الذى والصحراء، الساحل دول دفاع وزراء لمؤتمر الثالثاليوم  فعاليات اليومتبدأ  -)العربية( 
 الدفاع وزراء حضور ، الجلسة وتشهد.  الشيخ شرم مدينة فى األوروبية، والدول الدولية المنظمات من وعدد وأفريقية،

 الدفاع وزير المسلحة للقوات العام القائد صبحى صدقى أول الفريق رأسهم على وعربية، أفريقية دولة 27 من المشاركين
 .الماضيين اليومين مدار على انعقدت التى الخبراء لجان توصيات مناقشة أجل من الحربى، واإلنتاج

 

 العالم العربي



 
 

 
 

 ليبيا 

 طرابلس في بطائرته الهبوط من يمنع ليبيا إلى األممي المبعوث

 تمنح لم دوليا بها المعترف غير الحكومة ألن طرابلس، إلى زيارة ألغى إنه ليبيا إلى المتحدة األمم مبعوث قال -)بي بي سي( 
 الوطنية الوحدة حكومة لنقل" التمهيد" بهدف الليبية، العاصمة زيارة يعتزم كان إنه كوبلر مارتن وقال .بالهبوط ترخيصا طائرته
 .طرابلس إلى تونس من المتحدة، األمم تدعمها التي

 وليبيا سوريا في الوضع الفروف مع يبحث اإليطالي الخارجية وزير

 عمل بزيارة ، مارس 25 الجمعة، سيقوم جنتيلوني باولو الوزير بأن اإليطالية جيةالخار  وزارة في مصدر أفاد -)روسيا اليوم( 
 يتضمن اإليطالي الخارجية وزير زيارة برنامج أن ، مارس 24 الخميس ،"نوفوستي" لوكالة المصدر وأوضح .موسكو إلى قصيرة
 إضافة وليبيا، سوريا في األوضاع رأسها وعلى المسائل، من واسع طيف لبحث الفروف، سيرغي الروسي، نظيره مع لقاء عقد
 .الثنائي التعاون مسائل إلى

 اليمن

 أبريل 18 السالم ومباحثات أبريل 10 باليمن القتال وقف: المتحدة األمم

 على وافقت الصراع أطراف إن األربعاء يوم أحمد الشيخ ولد إسماعيل لليمن الخاص المتحدة األمم مبعوث قال -( رويترز)
 .أبريل 18 في الكويت في سالم مباحثات تبدأ أن على المقبل أبريل من العاشر ليلة منتصف من بدءا القتالية األعمال وقف

 

 

 

 



 
 

 
 

 فلسطين 

 إسرائيلي جندي وإصابة فلسطينيين مقتل

 مدينة وسط بجروح وأصاباه جنديا طعنا إنهما قال فلسطينيين، شابين الخميس، اإلسرائيلي، الجيش قتل -)سكاي نيوز عربية( 
 بجروح أصيب إسرائيليا جنديا إن الشرطة وقالت .اإلسرائيلية الشرطة في مصادر ذكرت ما حسب الغربية، الضفة في الخليل
 .اإلسرائيلية للسيطرة الخاضعة الخليل وسط الرميدة تل منطقة في للطعن تعرضه إثر وخطيرة، متوسطة بين وصفت

 

 

 اوروبا

 بلجيكا:

  بروكسل هجمات منفذي هوية تحدد البلجيكية السلطات

براهيم خالد األخوان إنهما وقالت بروكسل، هجمات في انتحاريين هوية عن البلجيكية السلطات كشفت -)بي بي سي(   وا 
 عن أسفر الذي زافنتام، مطار تفجيرات في طرفا كان إبراهيم إن العام المدعي وقال .البلجيكية الجنسية يحمالن اللذان البكراوي،

 260 وأصيب .شخصا 20 مقتل إلى أدى ما وهو مالبيك، أنفاق قطار محطة في نفسه خالد فجر بينما شخصا، 11 مقتل
  .المراقبة كاميرات صور في ظهر ثالثا رجال تتعقب الشرطة تزال وال .الهجومين في بجروح شخصا

 "صحيح غير" بروكسل انتحاريي أحد عن أردوغان كالم

 أحد إن قال الذي أردوغان طيب رجب التركي الرئيس رواية األربعاء مساء غينز كون البلجيكي العدل وزير نفى -)العربية( 
 بلجيكا إلى وأبعد 2015 يونيو في تركيا جنوب في اعتقل بروكسل مطار على االعتداء في شاركوا الذين الثالثة االنتحاريين

 .سراحه أطلقت التي

دوليةأخبار   



 
 

 
 

 خطرة حالة في زالوا ما المصابين من الكثير: بروكسل هجمات

 حالة في شخصا 31 بحياة وأودت الثالثاء وقعت التي بروكسل هجمات في أصيبوا ممن الكثيرون زال ما -)بي بي سي( 
 في أصيبوا شخص 300 بين من إنه بلوك دو وقالت .بلوك دو ماجي البلجيكية الصحة وزيرة حسب المستشفيات، في خطرة

 من الجرحى أن بلوك دو وأضافت .يرتفع قد الوفيات عدد أن يعني مما المستشفيات، في خطرة حالة في 61 زال ما الهجمات
 .للعالج يخضعون زالوا ما شخصا 150 وأن مختلفة، جنسية 40

 

 اسيا

 :الشمالية كوريا

 الصلب بالوقود يعمل صاروخ تجربة نجاح تعلن الشمالية كوريا

 ناجحة بتجربة وذلك والبالستي النووي برنامجيه في" تاريخي" تقدم عن اون-جونغ كيم الشمالية كوريا زعيم اعلن -)أ ف ب( 
 .الخميس شمالية كورية اعالم وسائل اوردت ما وفق الصلب، بالوقود يعمل لصاروخ

 الصواريخ تحريك قدرات بتحسين يسمح الصلب الوقود لكن. السائل الوقود اساسا الشمالية كوريا تملكها التي الصواريخ وتستخدم
 .االشتعال مدة باختصار وكذلك

 الشمالية كوريا حول خبراء فريق تشكل المتحدة االمم

 المسؤولية لتحديد قانونية آلية في التفكير كلف الشمالية كوريا حول خبراء فرق االربعاء المتحدة االمم شكلت  -)أ ف ب( 
 المتحدة االمم مجلس اكد جنيف، في باالجماع اعتمد قرار وفي .االنسانية بحق جرائم في الشماليين الكوريين للقادة القانونية
 جمعت التي الشهادات مجمل ان افادت والتي" المتحدة لالمم تحقيق لجنة" اليه خلصت ما ازاء الشديد قلقه" االنسان لحقوق

 الديمقراطية الشعبية كوريا جمهورية في ارتكبت االنسانية ضد جرائم بان االعتقاد معقول حد الى تتيح تلقيها تم الي والمعلومات
 ".عقود منذ الدولة هرم اعلى من مقررة سياسات اطار في



 
 

 
 

 

 االمريكيتين

 :االمريكية المتحدة الواليات

 لهيروشيما تاريخية بزيارة القيام ينوي اوباما

 لهيروشيما، اوباما باراك للرئيس زيارة تنظيم تنوي االميركية االدارة ان برس فرانس لوكالة اميركي مسؤول قال  -)أ ف ب( 
 في اوباما يزور ان المقرر ومن .1945 في اميركية ذرية قنبلة دمرتها التي اليابانية المدينة لهذه اميركي لرئيس االولى ستكون
 .اليابان وسط صغيرة مدينة في العام هذا سنتظم التي السبع مجموعة قادة قمة في للمشاركة اليابان مايو نهاية

 المسلمين من وكروز ترامب موقف يستنكران وكلينتون أوباما

 دوريات الستخدام جمهوريين مرشحين مقترح أوباما باراك الرئيس انتقد االربعاء أرجنتينا في صحافي مؤتمر خالل -)العربية( 
 على الرقابة من النوع بهذا تقوم بلد هي و للتو، كوبا غادر أنه أوباما وقال .المتحدة الواليات في المسلمة األحياء لمراقبة أمن

 االرهابي التهديد حول خطاب وفي ."به نؤمن ما بخالف هو و واقعي غير فهذا المنحدر، هذا في نمشي أن نستطيع ال" سكانها
 لدعمهما ترامب دونالد و كروز تيد الجمهوريين المرشحين كلنتن هيالري الديمقراطية المرشحة و السابقة الخارجية وزيرة انتقدت

 .االرهاب محاربة في المسلمين تستهدف لسياسات

 

 


