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األمين العام يجري اتصااًل مع وزير خارجية اإلمارات
األمين العام يدين استهداف صهاريج المحروقات في مطار أبو ظبي

األميــن العــام يفتتــح أعمــال االجتمــاع التنســيقي لممثلــي الغــرف التجاريــة العربيــة 
المشــتركة األجنبيــة 

األمين العام يبحث األوضاع العربية مع وزير خارجية الجزائر
األمين العام يطالب باإلفراج الفوري عن السفينة االماراتية روابي وطاقمها

األمين العام يدين الهجوم اإلرهابي في مقديشيو
األمين العام يلتقي رئيس برنامج الخليج العربي للتنمية )أجفند(

األمين العام يلتقي ميقاتي في شرم الشيخ ويشيد بمستوي تنظيم منتدى الشباب
اجتماع األمناء العامين للغرف التجارية العربية واألجنبية المشتركة

األمين العام المساعد يجري مشاورات مع مبعوث األمم المتحدة حول األزمة السورية
جامعة الدول العربية تشارك في قمة مستقبل المعادن

ــان  ــاء لإلنس ــة.. بن ــو األمي ــعار “مح ــت ش ــة 2022 تح ــو االمي ــي لمح ــوم العرب ــال بالي االحتف
ــان” ــة لألوط وتنمي

اجتمــاع اســتثنائي لــكل مــن اللجنتيــن الفنيــة واإلعالميــة لالتحــاد العربــي للرياضــة 
ية العســكر

جامعــة الــدول العربيــة ترحــب بإعــالن األمــم المتحــدة العمــل علــى تســهيل الحــوار فــي 
الســودان وتؤكــد دعمهــا خــالل الفتــرة االنتقاليــة

االجتمــاع الثانــي للجنــة الفنيــة المشــرفة علــى تنفيــذ االتفاقيــة العربيــة لتنظيــم نقــل 
الــركاب علــى الطــرق بيــن الــدول العربيــة وعبرهــا
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ــع  ــًا م ــااًل هاتفي ــة، اتص ــدول العربي ــة ال ــام الجامع ــن الع ــط، األمي ــو الغي ــد أب ــيد أحم ــرى الس أج
ــارات  ــة اإلم ــي بدول ــاون الدول ــة والتع ــر الخارجي ــان، وزي ــد آل نهي ــن زاي ــد اهلل ب ــيخ عب ــمو الش س
العربيــة المتحــدة، جــدد خاللــه إدانتــه للهجمــات الجبانــة التــي تعرضــت لهــا منشــآت مدنيــة فــي 

ــد ــة عــدد مــن المدنييــن.  المزي ــو ظبــي، ممــا أســفر عــن وفــاة وإصاب مطــار أب

افتتــح الســيد أحمــد أبــو الغيــط األمين العــام لجامعــة الــدول العربية أعمــال االجتماع التنســيقي 
لممثلــي الغــرف التجاريــة العربيــة األجنبيــة المشــتركة المنعقد فــي مقر األمانــة العامة. 

ــا  ــة بصفته ــة األجنبي ــة العربي ــرف التجاري ــه الغ ــذي تلعب ــدور ال ــه بال ــتهل كلمت ــي مس ــاد ف وأش
ــد ــة ،   المزي ــص الكلم ــركائه.  ن ــي وش ــم العرب ــن العال ــل بي ــزة وص هم

ــارات الهجــوم  أدان الســيد أحمــد أبــو الغيــط، األميــن العــام الجامعــة الــدول العربيــة، بأشــد العب
ــي  ــات ف ــج المحروق ــن صهاري ــدد م ــى ع ــيرة عل ــرات المس ــي بالطائ ــيا الحوث ــه ميلش ــذي دبرت ال
مطــار أبــو ظبــي، مؤكــدًا ضــرورة وقــوف المجتمــع الدولــي صفــًا واحــدًا فــي مواجهــة هــذا العمــل 

ــذي ُيهــدد الســلم واالســتقرار اإلقليمــي.  المزيــد اإلرهابــي ال

األميــن العام يجــري اتصااًل مع وزير خارجية اإلمارات

األميــن العــام يفتتح أعمال االجتماع التنســيقي لممثلي الغرف 

التجارية العربية األجنبية المشــتركة

األميــن العام يدين اســتهداف صهاريــج المحروقات في مطار أبو ظبي

http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3282
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3280
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3279
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3281
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ــن  ــوري ع ــراج الف ــة باإلف ــدول العربي ــة ال ــام لجامع ــن  الع ــط األمي ــو الغي ــد أب ــيد أحم ــب الس طال
ــواحل  ــام الس ــن ام ــن م ــل الحوثيي ــن قب ــن م ــا، والمحتجزي ــي وطاقمه ــة رواب ــفينة االماراتي الس
ــة  ــال القرصن ــن أعم ــاره م ــل واعتب ــذا العم ــة له ــة الكامل ــة الجامع ــى ادان ــددًا عل ــة. مش اليمني

ــد ــة.    المزي البحري

ــارات الهجــوم  ــة بأقــوى العب ــدول العربي ــن العــام لجامعــة ال ــو الغيــط  األمي أدان الســيد أحمــد أب
ــفر  ــيو، و أس ــة مقديش ــة الصومالي ــاء بالعاصم ــن أبري ــتهدف مدنيي ــذي اس ــادر ال ــي الغ اإلرهاب
ــن  ــدد م ــر ع ــرة وتدمي ــراح خطي ــن بج ــة آخري ــل وإصاب ــى األق ــن عل ــة مواطني ــل ثماني ــن مقت ع

ــد ــآت.    المزي المنش

األميــن العــام يطالب باإلفراج الفوري عن الســفينة االماراتية روابي 

وطاقمها

األميــن العام يدين الهجوم اإلرهابي في مقديشــيو

اســتقبل الســيد احمــد ابوالغيــط اميــن عــام جامعــة الــدول العربيــة الســيد رمطــان لعمامــرة 
ــة العامــة،   ــة بالخــارج، فــي مقــر االمان ــة الوطني ــة الجزائريــة وشــؤون الجالي وزيــر الشــؤون الخارجي
ــي  ــاع ف ــي األوض ــز عل ــع التركي ــًا م ــة عموم ــة العربي ــي المنطق ــة ف ــات الحال ــتعرضت المحادث واس

ــد ــا.  المزي ــات فيه ــات والتحدي ــق األزم مناط

األميــن العــام يبحث األوضاع العربية مــع وزير خارجية الجزائر

http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3272
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3271
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3278


4

ــي  ــمو الملك ــب الس ــة، صاح ــدول العربي ــة ال ــام لجامع ــن الع ــط، األمي ــو الغي ــد أب ــى الســيد أحم التق
األميــر عبــد العزيــز بــن طــالل بــن عبــد العزيــز رئيــس برنامــج الخليــج العربــي للتنميــة )أجفنــد(، 
بمقــر األمانــة العامــة، وذلــك بمناســبة إطــالق المدونــة العربيــة للتنميــة المســتدامة تحــت رعايــة 
ــدول  ــة جامعــة ال ــة العمــل تحــت مظل ــى أهمي ــز عل ــد العزي ــر عب ــن العــام،  وأكــد األمي الســيد األمي
العربيــة ومثمنــًا جهــود الجامعــة العربيــة فــي مســاعدة البرنامــج للقيــام بــدوره اإلنســاني. المزيــد

األميــن العام يلتقي رئيــس برنامج الخليج العربــي للتنمية )أجفند(

شــارك الســيد أحمــد أبــو الغيــط األميــن العــام لجامعــة الــدول العربيــة فــي افتتــاح النســخة الرابعــة 
مــن منتــدى شــباب العالــم بشــرم الشــيخ، والتقــى علــى هامــش أعمــال المنتــدى مــع دولــة الرئيــس 
نجيــب ميقاتــي رئيــس الحكومــة اللبنانيــة، حيــث تطــرق النقــاش إلــى الوضــع فــي لبنــان، ومخاطــر 
ــا  ــي منه ــي يعان ــة الت ــة الهائل ــب االقتصادي ــوء المصاع ــي ض ــي ف ــود السياس ــة الجم ــتمرار حال اس

الشــعب اللبنانــي.  المزيــد

األمين العام يلتقي ميقاتي في شــرم الشــيخ ويشــيد بمستوي تنظيم 

الشباب منتدى 

http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3270
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3269
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شــارك الســفير أحمــد رشــيد خطابــي األميــن العــام المســاعد لجامعــة الــدول العربيــة، فــي افتتــاح 
ــن  ــن الدائمي ــة المشــتركة مــع المندوبي ــة األجنبي ــة العربي ــن للغــرف التجاري ــاء العامي اجتمــاع األمن
ممثلــي الــدول العربيــة األعضــاء واألمانــة العامــة التحــاد الغــرف العربيــة، وأكــد علــى اهميــة 
ــة المشــتركة بمختلــف القــارات. المزيــد ــي قطعتهــا الغــرف التجاريــة العربيــة األجنبي الخطــوات الت

التقــى الســفير حســام زكــي، األميــن العــام المســاعد لجامعــة الــدول العربيــة، الســيد “جييــر 
ــك  ــف، وذل ــي جني ــوريا ف ــى س ــدة إل ــم المتح ــام لألم ــكرتير الع ــاص للس ــوث الخ ــون”، المبع بيدرس
تلبيــة لدعــوة وجههــا األخيــر لعــدد مــن األطــراف، كل علــى حــدة، للتباحــث وتبــادل الــرأي والتقييــم 

ــد ــة. المزي ــا المحتمل ــارات تطوره ــورية ومس ــة الس ــول األزم ح

اجتمــاع األمناء العاميــن للغرف التجارية العربية واألجنبية المشــتركة

األمين العام المســاعد يجري مشــاورات مع مبعوث األمم المتحدة 

حول األزمة السورية

http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3276
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3273
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شــاركت األمانــة العامــة ممثلــة بالســفير أحمــد رشــيد خطابــي األميــن العــام المســاعد نيابــة عــن 
ــتقبل  ــة مس ــي “ قم ــة. ف ــدول العربي ــة ال ــام لجامع ــن الع ــط األمي ــو الغي ــد أب ــيد أحم ــي الس معال
ــد  ــن عب ــلمان ب ــك س ــريفين المل ــن الش ــادم الحرمي ــن خ ــامية م ــة س ــاض، برعاي ــادن “ بالري المع
العزيــز آل ســعود، وذلــك بحضــور عــدد مــن الــوزراء وكبــار المســؤولين الحكومييــن وصنــاع القــرار 

ــد ــة.  المزي ــركات العالمي ــة والش ــات المالي ــات المؤسس ــي كبري ــادات وممثل وقي

جامعة الدول العربية تشــارك في قمة مســتقبل المعادن

 نظمــت األمانــة العامــة لجامعــة الــدول العربيــة هــذا العــام احتفاليــة بمناســبة اليــوم العربــي لمحو 
االميــة، والــذي يحتفــل بــه العالــم العربــي فــي الثامــن مــن ينايــر مــن كل عــام حيــث يحتفــل بــه 
ــة لألوطــان” بالتنســيق والتعــاون مــع  ــاء لإلنســان وتنمي ــة.. بن هــذا العــام تحــت شــعار “محــو االمي

الهيئــة العامــة لمحــو االميــة وتعليــم الكبــار بجمهوريــة مصــر العربيــة.   المزيــد

االحتفــال باليــوم العربي لمحو االمية 2022 تحت شــعار “محو األمية.. 

بناء لإلنســان وتنمية لألوطان”

http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3267
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3264
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ــل  ــودان - بالعم ــي الس ــا ال ــر موفده ــدة  - عب ــم المتح ــالن  األم ــة بإع ــدول العربي ــة ال ــت جامع رحب
ــي تيســير الحــوار الســوداني  مــع األطــراف الســودانية مــن أجــل تســهيل عمليــة سياســية تهــدف ال
ــرص  ــن ح ــًا م ــم انطالق ــذا الدع ــي ه ــة، ويأت ــرة االنتقالي ــه الفت ــي تواج ــات الت ــة الصعوب ومعالج

ــد ــوداني.   المزي ــعب الس ــت للش ــي تحقق ــبات الت ــى المكتس ــاظ عل ــى الحف ــة عل الجامع

ــة  ــذ االتفاقي ــى تنفي ــرفة عل ــة المش ــة الفني ــي للجن ــاع الثان ــة االجتم ــدول العربي ــة ال ــدت جامع عق
ــة العامــة،  ــر األمان ــة وعبرهــا بمق ــدول العربي ــن ال ــى الطــرق بي ــركاب عل ــم نقــل ال ــة لتنظي العربي
وتهــدف هــذه االتفاقيــة إلــى تشــجيع الســياحة العربيــة بيــن الــدول العربية وإزالــة القيــود ومعوقات 

ــي للــركاب عبــر الطــرق بيــن الــدول العربيــة.   المزيــد النقــل الدول

جامعــة الــدول العربية ترحب بإعالن األمــم المتحدة العمل على 

تســهيل الحوار في الســودان وتؤكد دعمها خالل الفترة االنتقالية

االجتمــاع الثاني للجنة الفنية المشــرفة علــى تنفيذ االتفاقية 

العربيــة لتنظيــم نقل الركاب على الطرق بين الــدول العربية وعبرها

عقــد بمقــر األمانــة العامــة لجامعــة الــدول العربيــة إجتماعًا اســتثنائيًا للجنــة الفنية برئاســة العميد 
فنــي / عتيــق شــداد الغانــم، وإجتماعــا اســتثنائيا للجنــة اإلعالميــة برئاســة المقــدم محمــد زكــري، 

وذلــك فــي إطــار خطــة التطويــر والمتابعــة التــي يقــوم بهــا اإلتحــاد العربــي للرياضــة العســكرية.
بمشاركة جميع أعضاء اللجنة الفنية  واللجنة اإلعالمية.   المزيد

اجتماع اســتثنائي لكل مــن اللجنتين الفنيــة واإلعالمية لالتحاد العربي 

العسكرية للرياضة 
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