
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 الحوثي ميليشيات من 109 ويسلم سعوديين 9 يستعيد التحالف

 أمس جرى أنه اليوم أصدرته بيان في اليمن في الشرعية إلعادة التحالف قوات قيادة أعلنت -)العربية( 
 في عليهم القبض تم ممن اليمنيين المواطنين من 109 وتسليم سعوديين، محتجزين 9 استعادة األحد،
 عنها اإلعالن سبق التي التهدئة إطار في وذلك الجنوبية، السعودية الحدود من بالقرب العمليات مناطق
 .2016 مارس من الثامن بتاريخ

 
                                          

                                                                       

                             

 

 

 

 

 

 

 

 ترحب المتحدة األمم

 الجيش باستعادة

 من تدمر السوري

 الدولة تنظيم أيدي

 

 دولية إدانات

 الفصح" لهجوم

 في" الدامي

 باكستان

 

 العربية الدول جامعة

 اإلعدام عملية تدين

 الوحشية الميدانية

 في فلسطيني لشاب

 . الخليل

 



 
 

 
 

 

 

 . الخليل في فلسطيني لشاب الوحشية الميدانية اإلعدام عملية تدين العربية الدول جامعة

 الفتاح عبد الجريح الفلسطيني للشاب الوحشية الميدانية اإلعدام عملية بشدة العربية الدول لجامعة العامة األمانة أدانت -)وام( 
 ينفذها التي الدموية الجرائم مئات إلى تضاف التي البشعة الجريمة"بـ ووصفتها الغربية بالضفة الخليل في" الرميدة تل" بـ الشريف

 ."اإلسرائيلي االحتالل جيش جنود فاشية وعنصرية وكراهية بحقد

 الحقوقية والمنظمات الدولي المجتمع اليوم بيان في"  المحتلة العربية واألراضي فلسطين قطاع"  العربية الجامعة وطالبت
 االحتالل جيش يرتكبها التي والمتصاعدة المستمرة الميدانية اإلعدام أعمال لكافة شاملة قانونية مراجعة بإجراء الدولية واإلنسانية
 والعدالة للمحاكم وقادتهم كبيهامرت وتقديم الجرائم تلك حقيقة على وللوقوف اإلنسانية واألخالقيات القيم بأبسط كبير باستهتار
 .الناجزة الدولية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أخبار جامعة الدول العربية



 
 

 
 

 

 سوريا

 اإلرهاب ضد سوريال الجيش استراتيجية حنجا تؤكد تدمر استعادة: األسد بشار

 نجاعة على ودليال هاما إنجازا يعتبر تدمر مدينة تحرير إن ، مارس 27 األحد األسد بشار السوري رئيسال قال -( رويترز)
 وفد مع لقاء خالل األسد، بشار وصرح .السوري التلفزيون أعلنه ما بحسب اإلرهاب، ضد حربه في السوري الجيش استراتيجية

 انجازا يعد والذي التاريخية، تدمر مدينة تحرير مع تتزامن الزيارة هذه إن" قائال والمثقفين، البرلمانيين من عددا يضم فرنسي
 ".اإلرهاب على الحرب في وحلفاؤه السوري الجيش ينتهجها التي االستراتيجية نجاعة على جديدا ودليال مهما

 النظام مع بالتنسيق تدمر من وخرج دخل داعش: المعارضة

 تم تدمر مدينة من" داعش" تنظيم انسحاب أن الزعبي، عوض أسعد للتفاوض، السورية المعارضة وفد رئيس أكد -)العربية( 
 في ضغط ورقة النظام ليمنح انسحب" داعش" إن الزعبي وقال. قبل من التنظيم دخلها كما تماما   النظام مع بالتنسيق

 .ذاتها بالطريقة الزور دير من ينسحب أن متوقعا   السياسية، المفاوضات

 الدولة تنظيم أيدي من تدمر السوري الجيش باستعادة ترحب المتحدة األمم

 مسلحي أيدي من تدمر لمدينة السورية الحكومة قوات باستعادة المتحدة لألمم العام األمين مون كي بان رحب -)بي بي سي(  
 ساناإلن بوحشية يقتلون ال المتشددين اإلرهابيين" إن عمان األردنية العاصمة في صحفي مؤتمر في وقال ."داعش" تنظيم

 السيطرة استعادة في السورية القوات نجاح أسعدنا" مون كي بان وأضاف ".اإلنسانية الحضارات إرث أيضا يدمرون بل فحسب،
 ".وترميمها آثارها واستعادة بل وحمايتها، عليها للحفاظ فقط تسعى لن السورية والحكومة تدمر، على

 تدمر استعادة على السوري الرئيس تهنئ إيران

 الجيش استعادة على األسد بشار السوري الرئيس شمخاني علي اإليراني القومي المجلس أمين هنأ -( سكاي نيوز عربية)
 قوله، شمخاني عن الوكالة ونقلت .لألنباء تسنيم وكالة أفادت ما حسب. داعش تنظيم قبضة من األثرية تدمر مدينة السوري

 العالم العربي



 
 

 
 

 مدعاة المحتلة األراضي في التكفيرية والجماعات اإلرهاب على القضاء على والجيش والحكومة السورية األمة إصرار"
 ."لالفتخار

 ليبيا 

 الوفاق حكومة بوجه أخرى مرة طرابلس أجواء إغالق

 مطار المتشددة، الميليشيات عليها تسيطر والتي دوليا بها المعترف غير طرابلس، سلطات أغلقت -( سكاي نيوز عربية)
 فجر مصادرنا علمت حسبما السراج، فايز الوطني الوفاق حكومة رئيس تقل التي الطائرة وجه في الثانية للمرة الليبية العاصمة
 في صفاقس مطار من الطائرة تحرك قبل طرابلس في األجواء بغلق الركاب أبلغ الطائرة قائد أن المصادر وأضافت .االثنين
 .تونس

 الجزائر

 الجزائر جنوب عسكرية مروحية تحطم في 12 مقتل

صابة جنديا 12 مقتل ريةالجزائ الدفاع وزارة أعلنت -)بي بي سي(   خالل عسكرية هليكوبتر مروحية تحطم في آخرين اثنين وا 
 في رقان قرب األحد هليكوبتر طائرة تحطم وراء تقنيا عطال" إن لها بيان في الوزارة وقالت .البالد جنوبي استطالعية مهمة
 سبب الدفاع وزارة بيان يوضح ولم .الحادث مالبسات لمعرفة تحقيق بفتح الجزائري الدفاع وزير نائب وأمر ."أدرار منطقة
 .المنطقة تلك في االستطالعية المهمة

 

 

 

 



 
 

 
 

 اليمن

 الحوثي ميليشيات من 109 ويسلم سعوديين 9 يستعيد التحالف

 9 استعادة األحد، أمس جرى أنه اليوم أصدرته بيان في اليمن في الشرعية إلعادة التحالف قوات قيادة أعلنت -)العربية( 
 الحدود من بالقرب العمليات مناطق في عليهم القبض تم ممن اليمنيين المواطنين من 109 وتسليم سعوديين، محتجزين
 .2016 مارس من الثامن بتاريخ عنها اإلعالن سبق التي التهدئة إطار في وذلك الجنوبية، السعودية

 اليمن في القاعدة مسلحي تستهدف طيار بال أمريكية طائرات

 العربي للتحالف تابعة وطائرات طيار بال أمريكية طائرات تشنها غارات بأن اليمن من الواردة األنباء أفادت  -)بي بي سي( 
 في قتلوا األقل على أشخاص ستة إن سكان وقال .العرب جزيرة في القاعدة لتنظيم تابعين لمسلحين مواقع استهداف تواصل
 .ابين محافظة في زنجبار مدينة في لهم مركزا مسلحون اتخذها بناية على غارة

 السعودية

 شيئا   نتلق ولم إليران بالسالم نايد مددنا: الجبير

 للسعودية الداخلية الشؤون في التدخل عن تتوقف أن إيران على إن الجبير، عادل السعودي، الخارجية وزير قال -)العربية( 
 صحفي مؤتمر وخالل .طبيعية عالقات في ترغب كانت إن المنطقة في اإلرهابية الخاليا زرع عن تمتنع وأن جوارال ودول
 تتلق لم وأنها عقود ثالثة من أكثر منذ إليران بالسالم يدها مدت السعودية أن الجبير أكد إفريقيا، جنوب خارجية بوزيرة جمعه
 .بالمقابل شيئا

 

 

 

 



 
 

 
 

 اإلرهاب لمحاربة الجهود لتعزيز يدعو اإلسالمي التحالف

 بعد اإلسالمي التحالف دول جيوش أركان رؤساء سلمان بن محمد األمير السعودي العهد ولي ولي لتقىا -)العربية(  
 عن البنيان، صالح عبدالرحمن أول الفريق السعودي، األركان رئيس كشف االجتماع وخالل .الرياض في األول اجتماعهم

 الدولية الجهود ضمن وفعاال   واضحا   جهدا   اإلسالمية الدول تبذل أن ضرورة على مشددا   اإلسالمي، التحالف عمل ركائز
 وذلك اإلسالمي، التحالف مركز عمل صميم من ستكون المتطرف الفكر ومحاربة دراسة أن البنيان أكد كما اإلرهاب، لمحاربة

 .المتطرفة للجماعات التابع اإلرهابي اإلعالم مواجهة جانب إلى

 

 

 اوروبا

 بلجيكا:

 جديدة حصيلة بحسب بروكسل اعتداءات في قتيال 31

 في بروكسل في مترو ومحطة المطار استهدفت التي االنتحارية االعتداءات قتلى حصيلة أن األحد مساء أعلن -)أ ف ب( 
 في 13و المطار في 15 رسمي، بشكل 31 أصل من ضحية 28 هويات تحديد وتم .قتيال 31 عند حاليا تقف مارس 22

 .األزمة لمركز وفقا النووي، الحمض تحليل نتائج انتظار في ضحايا، ثالث آخر هوية تحديد الخبراء ويحاول .المترو محطة
 .الحصيلة بهذه مشمولين غير المترو، محطة في وواحد المطار في اثنان الثالثة، واالنتحاريون

 نشاطه الستئناف موعد تحديد دون من اختبارات الثالثاء سيجري بروكسل مطار

 بعد أجريت التي التصليح أعمال إتمام من للتأكد باختبارات الثالثاء ستقوم أنها بروكسل مطار سلطات أعلنت -)أ ف ب( 
 بيان في للمطار المشغلة الشركة وقال .الخدمات الستئناف محدد موعد إعطاء دون من المغادرة، قاعة في انتحاريين تفجيرين

 الثالثاء يوم ستجري المؤقتة البناء لعمليات الحرائق من والسالمة البناء على التفتيش عمليات" إن األحد متأخر وقت في
 ".المقبل

دوليةأخبار   



 
 

 
 

 :فرنسا

 إرهابي نشاط في بتورطه يشتبه هولندا في فرنسي اعتقال

 السلطات من بطلب وذلك اإلرهابي، بالنشاط التورط في فيه مشتبها روتردام في الهولندية الشرطة اعتقلت -)روسيا اليوم( 
 فيه ويشتبه عاما، 32 العمر من يبلغ فرنسي مواطن المعتقل بأن مارس 27 األحد" برس أسوشيتد" وكالة وأفادت .الفرنسية

 ".إرهابي هجوم تنظيم في التورط"بـ

 

 اسيا

 :أفغانستان

 إصابات عن تقارير وال األفغاني البرلمان مجمع تهز انفجارات

 في االثنين يومال األفغاني البرلمان مجمع على قذائف أطلقوا طالبان حركة متشددي إن ومسلحون مشرعون قال -( رويترز)
 بوقوع تقارير ترد لم إنه مشرعون وقال .كلمة إللقاء يستعدان الداخلية وزير بأعمال والقائم المخابرات رئيس كان الذي الوقت

 .فادحة خسائر أوقع إنه قائال الهجوم عن المسؤولية أعلن مجاهد اهلل ذبيح طالبان حركة باسم المتحدث ولكن. إصابات

 :باكستان

 باكستان في الهور مدينة في بمتنزه انتحاري تفجير في األقل على شخصا 70 مقتل

 باكستان، شرقي الهور، مدينة في متنزها استهدف تفجير في العشرات وأصيب األقل على شخصا 70 ُقتل -)بي بي سي( 
 لالحتفال بعضها خرج التي بالعائالت مزدحما المتنزه كان حين المساء من مبكر وقت في االنفجار ووقع .مسؤولين بحسب
 .واألطفال النساء من الضحايا معظم بأن تقارير وتفيد .القيامة بعيد

 



 
 

 
 

 

 باكستان في" الدامي الفصح" لهجوم دولية إدانات

 بعيد للمسيحيين احتفاال استهدف يالذ االنتحاري الهجوم االثنين، وفرنسا، وأميركا المتحدة األمم دانت -( سكاي نيوز عربية)
 .واألطفال النساء من غالبيتهم قتيال 72 سقوط عن وأسفر الباكستانية، الهور مدينة في الفصح

 إلى وتقديمهم الهجوم في المتورطين مالحقة إلى بيان، في مون كي بان المتحدة لألمم  العام األمين باسم المتحدث ودعا
 الشخصية الحماية لتوفير وقائية تدابير التخاذ جهودها قصارى ببذل الباكستانية الحكومة وطالب ممكن، وقت أسرع في العدالة
 .الدينية األقليات أفراد فيهم بمن لألفراد،

 

 االمريكيتين

 :االمريكية المتحدة الواليات

 "ملحة ضرورة" يشكل اوروبا في اخرى اعتداءات منع: كيري

 340و قتيال 28 خلفت التي الثالثاء بروكسل اعتداءات ان االحد كيري جون االميركي الخارجية وزير اعتبر -)أ ف ب( 
 تبناها التي بروكسل اعتداءات وجاءت ."ملحة ضرورة" يشكل اوروبا في اخرى هجمات وقوع دون الحؤول ان تظهر جريحا
 عنها مسؤوليته المتطرف التنظيم واعلن الفرنسية العاصمة استهدفت التي المنسقة الهجمات من اشهر اربعة بعد داعش تنظيم
 امكنة او سوريا من اجانب مقاتلون يعود عدة اعوام منذ النه قلقون جميعا اننا اعتقد" اس بي سي لشبكة كيري وصرح .ايضا
 .اوروبا في" السكان بين ويتخفون نزاعات تشهد اخرى

 

 


