
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 اليوم بالرياض يجتمعون" اإلسالمي التحالف" أركان رؤساء

 اإلسالمي التحالف في المشاركة الدول في األركان رؤساء الرياض، في األحد اليوم يجتمع -)العربية( 
 ومناقشة األساسية اللبنات ووضع الجهود، لتنسيق نوعه من األول يعد الذي االجتماع ويعقد العسكري،

 والتصدي اإلرهاب مواجهة بهدف وذلك واإلعالمية، والمالية والفكرية العسكرية االستراتيجيات تنفيذ سبل
 .له
 

                                          

                                                                       

                             

 

 

 

 

 

 

 

 السوري الجيش

 تدمر يستردالنظامي 

 داعش مقاتلي من

 

 هوية كشف

 "القبعة معتمر"

في تفجيرات 

 بروكسل

 

 تشارك العربية الجامعة

 االنتخابات مراقبة فى

  بجيبوتى الرئاسية

 



 
 

 
 

 

 

  بجيبوتى الرئاسية االنتخابات مراقبة فى تشارك العربية الجامعة

 إجراؤها المقرر جيبوتى فى الرئاسية االنتخابات لمتابعة مراقبيها من بوفد ستشارك أنها العربية الجامعة أعلنت -)اليوم السابع( 
 أحمد السفير العربية للجامعة العام األمين نائب وقال. الشهر ذات من 22 فى والثانية المقبل، إبريل 8 فى األولى جولتين على
 ستشارك العربية، الدول فى الرشيد الحكم وترسيخ الديمقراطية دعم إطار فى" أنه الخميس، للصحفيين تصريحات فى -حلى بن

 لعدة ينتمون مراقبين 10 يضم بوفد وذلك المقبل، الشهر جيبوتى فى الرئاسية االنتخابات متابعة فى العربية الدول جامعة
 ناحية من(". سابق موريتانى وزير) اكيك ولد األمين محمد السفير الرقابة لشؤون المساعد العام األمين برئاسة عربية جنسيات
 التى المحلية االنتخابات فى المراقبين من بوفد -أيضا -ستشارك العربية الجامعة أن حلى بن أحمد السفير أعلن أخرى،
  .المقبلة الفترة خالل بالسودان دارفور إقليم فى ستجرى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أخبار جامعة الدول العربية



 
 

 
 

 

 سوريا

 داعش مقاتلي من تدمر يستردالنظامي  السوري الجيش

 السيطرة استعادة السورية الحكومة قوات إن اإلنسان لحقوق السوري والمرصد رسمية سورية إعالم وسائل قالت -( رويترز(
 .الماضي العام مايو منذ الصحراوية المدينة على سيطر الذي داعش بتنظيم كبيرة هزيمة ملحقة األحد يوم تدمر مدينة على

 العراق

 القدم كرة ملعب على الهجوم ضحايا جثامين تشييع

 .األقل على قتيال 32 خلف والذي القدم لكرة ملعب على االنتحاري الهجوم ضحايا رفات العراق في شيع -)بي بي سي( 
 ونقلت .مراهق أنه التقارير تفيد الذي الهجوم منفذ بينهم ومن السن صغار الشباب من العديد الهجوم في قتلوا من قائمة وتضم
 .عاما عشر والستة العاشرة بين أعمارهم تتراوح صبية هم القتلى من 17 إن قوله طبي عراقي مصدر عن الفرنسية األنباء وكالة
 أغلبية تسكنها والتي بغداد العاصمة جنوب الواقعة المدينة في الجمعة وقع الذي الهجوم عن مسؤوليته" داعش"  تنظيم وأعلن
 .شيعية

 داعش هزيمة أساس بالعراق المصالحة: مون كي بان

 المصالحة تعزيز جهود تكثيف إلى السبت امس  العراقية الحكومة مون، كي بان المتحدة، مملأل العام األمين دعا -لعربية( ا)
 حيدر العراقي، الوزراء رئيس مع ببغداد صحافي مؤتمر في بان وقال .داعش تنظيم محاربة سبيل في والشيعة السنة بين

 المهمشين واستهدف االنقسامات شفقة بال استغل الذي داعش، هزيمة استراتيجية من مهم جزء الوطنية المصالحة" العبادي،
 يقودها التي الحكومة ظل في مهمشة إنها تقول التي السنية، األقلية إلى يشير الدولية للمنظمة العام األمين وكان ."والمحرومين

 .2003 في للعراق األميركي الغزو بعد السلطة وتولت الشيعة،

 

 العالم العربي



 
 

 
 

 تونس

 قردان بن مدينة في والمتفجرات لألسلحة جديد مخبأ عن الكشف

 مدينة محيط في لألسلحة جديد مخبأ عن الكشف من مارس 26 السبت التونسيين والجيش األمن قوات تمكنت -)روسيا اليوم( 
 الحرس من وحدات بأن بيانها في الداخلية وأفادت .التونسية الداخلية نشرته بيان بحسب تونس، شرق جنوب أقصى قردان، بن

ثر ، مارس 26 السبت مساء تمكنت الوطني  واالستعالمات اإلرهاب مكافحة إدارتي طرف من والتحريات األبحاث مواصلة وا 
 .والذخيرة للمتفجرات مخبأ عن الكشف من الوطني، للحرس واألبحاث

 اليمن

 الحوثي وميليشيا المقاومة بين المواجهات تجدد

 من الشعبية والمقاومة الوطني الجيش بين والجوف وصنعاء تعز محافظات في جبهات عدة في المواجهات تجددت -)العربية( 
 في الثقيلة باألسلحة متبادال وقصفا مواجهات تعز بمدينة المحيطة الجبهات وشهدت .صالح والمخلوع الحوثي وميليشيات جهة

 شرق القصر منطقة من القريبين والكمب والدعوة ثعبات أحياء الميليشيات قصفت حين في للمدينة والشمالية الغربية الجهتين
 .المدينة شمال له المجاورة والمناطق الزنوج وحي المدينة

 الحزم عاصفة على عام مرور بمناسبة المئات خروج

 وعبر .الحزم عاصفة على عام مرور بمناسبة المدينة شوارع جابت بمسيرة اليمنية تعز محافظة في المئات خرج -)العربية( 
 عاصفة في المشاركة التحالف دول وقيادات عبدالعزيز بن سلمان الملك السعودي للعاهل الشكر عن المسيرة في كونالمشار 
عادة االنقالبية الميليشيات من اليمنية المدن باقي استعادة على تعمل تزال ال التي الحزم  .لليمن كامل بشكل الشرعية وا 

 

 



 
 

 
 

 السعودية

 اليوم بالرياض يجتمعون" اإلسالمي التحالف" أركان رؤساء

 ويعقد العسكري، اإلسالمي التحالف في المشاركة الدول في األركان رؤساء الرياض، في األحد اليوم يجتمع -)العربية( 
 العسكرية االستراتيجيات تنفيذ سبل ومناقشة األساسية اللبنات ووضع الجهود، لتنسيق نوعه من األول يعد الذي االجتماع
 .له والتصدي اإلرهاب مواجهة بهدف وذلك واإلعالمية، والمالية والفكرية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 اوروبا

 بلجيكا:

 في تفجيرات بروكسل "القبعة معتمر" هوية كشف

 والشروع إرهابية قتل بعمليات والقيام إرهابية جماعة أنشطة في والمشاركة باإلرهاب اتهامات البلجيكي االدعاء وجه -)العربية( 
 .بكر أبو اآلخر الرجل يدعى حين في شيفو، فيصل يدعى أحدهما رجلين إلى إرهابية، قتل عمليات في

  حتي الثالثاء مغلقا سيظل بروكسل مطار

 انتحاريان فجر أن بعد وذلك الثالثاء يوم قبل الجوية الرحالت يستأنف لن إنه السبت اليوم بروكسل مطار قال -)العربية( 
 .المغادرة صالة في نفسيهما

 بلجيكا في مطلوبا جزائريا تعتقل ايطاليا

 نابولي مدينة من بالقرب ساليرنو منطقة في والي الدين جمال يدعى جزائريا السبت اإليطالية السلطات اعتقلت -)أ ف ب( 
 من البالغ الرجل هذا على وأوقف .الشرطة عن إيطالية إعالم وسائل نقلت ما بحسب البلجيكي، القضاء بطلب( ايطاليا جنوب)

 في االنتحاريون استخدمها مزورة وثائق في التحقيق إطار في بلجيكا في صادرة أوروبية اعتقال مذكرة بموجب عاما 40 العمر
 .ركاؤهموش وبروكسل باريس

 بروكسل تفجيرات قبيل الجوال هاتفه على تلقاها رسالة بسبب مغربي اعتقال

 على تلقاها رسالة بسبب وذلك اللجوء، حق على للحصول يسعى كان مغربيا شابا األلمانية السلطات اعتقلت -)روسيا اليوم( 
 رسالة عاما، 28 العمر من يبلغ الذي المغربي، تلقى وقد .األمنية األجهزة شكوك أثارت بروكسل تفجيرات قبيل الجوال هاتفه
 في مالبيك مترو محطة في وقع الذي التفجير من دقائق ثالث قبل" النهاية" كلمة على احتوت الجوال هاتفه على نصية

 .بروكسل

دوليةأخبار   



 
 

 
 

 :اليونان

 اللجوء طالبي وثائق لتزوير شبكة تفكك اليونان

 لضبط عملية في السبت يوم أشخاص 6 اعتقلت اليونانية الشرطة أن اليونانية السواحل خفر قوات أعلنت -)روسيا اليوم( 
 كانت اإلجرامية العصابة هذه إن بيان في السواحل خفر قوات وأضافت .يونانية جزيرة في اللجوء لطالبي الوثائق تزور عصابة
 محمولة وتلفونات المزورة الوثائق من كبيرا وعددا وكاميرات كمبيوتر أجهزة صادرت السلطات إن وقالت. كوس جزيرة في تعمل
 .الجزيرة في منازل عدة من

 اسيا

 :الشمالية كوريا

 لواشنطن نووية ضربة توجه الشمالية كوريا.. دعائي فيديو

 بأن الجنوبية كوريا هددت ثم لواشنطن، نووية ضربة يظهر السبت يوم دعائي فيديو يلتسج الشمالية كوريا نشرت -)رويترز( 
 .أون-جونغ كيم الشمالي الكوري للزعيم استهدافها بسبب ،"ترحم ال عسكرية ضربة" لها توجه

 كوريا بين المشتركة السنوية العسكرية التدريبات بدء بعد أسابيع منذ المعادية ودعايتها الحربي خطابها يانغ بيونغ وتصعد
 .غزو لعملية استفزازيا تمهيدا   اعتبرتها والتي المتحدة، والواليات الجنوبية

 :ايران

 الحوار طريق عن السعودية مع التوتر إلنهاء نتطلع: روحاني

 مع التوتر على اإلبقاء في ترغب ال طهران إن ، مارس 26 السبت روحاني حسن اإليراني، الرئيس قال -)روسيا اليوم( 
نها السعودية،  انتهاء إثر صحفي مؤتمر في روحاني وأضاف . ينالبلد بين التوسط باكستان حاولت عندما بإيجابية ردت وا 

ذا اإلسالمي، العالم في مهما دورا تلعب السعودية إن يومين، استغرقت التي باكستان إلى زيارته  بين مشاكل أي هناك كانت وا 
 .الحوار عبر حلها ينبغي فإنه البلدين،



 
 

 
 

 االمريكيتين

 :االمريكية المتحدة الواليات

 وأالسكا واشنطن واليتي في الديموقراطية الناخبة المجالس في كلينتون يهزم ساندرز

 المجالس في كلينتون هيالري السابقة الخارجية وزيرة منافسته على كبيرا فوزا السبت ساندرز بيرني السناتور حقق  -)أ ف ب( 
 أن سي" شبكتي بحسب هاواي، في أيضا يفوز أن ينتظر فيما أالسكا، في فوزه بعد واشنطن، والية في للديموقراطيين الناخبة

 ".سي بي أن أس أم"و" أن

 

 


