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اجتمــاع مجلس جامعة الدول العربية على المســتوي الوزارى 
فى دورة غير عادية بشــأن أحداث القدس

األمين العام: التصريحات المســيئة للســعودية بعيدة عن 
الدبلوماسية  اللياقة 

األمين العام يشــارك في مؤتمر باريس لدعم الســودان

جامعــة الــدول العربية تتابع تنفيذ القرار العربي بشــأن العدوان 
القدس اإلسرائيلي على 

األميــن العــام يدين اقتحام قوات االحتالل لباحة المســجد األقصى 
وُيطالــب المجتمــع الدولي بالتحرك لوقف التصعيد اإلســرائيلي

األميــن العــام ُيندد بالهجمات اإلســرائيلية على غزة ويؤكد أنها 
تعكس اســتعراضًا بائســًا للقوة على حساب دماء األطفال

جامعة الدول العربية تشــارك في الجلســة الطارئة المنعقدة 
تحت بند الحالة في الشــرق األوســط »بما فيها قضية 

فلســطين« أمام مجلس األمن

األميــن العام: العدوان االســرائيلي على غزة والقدس عّرى 
إســرائيل عالميــًا ويتعين أن يضطلع مجلس األمن بمســئولياته

األميــن العــام في كلمته أمام البرلمــان العربي: إن من واجبنا 
جميعا أن نوصل صوت الشــعب الفلســطيني للعالم

األمين العام ُيدين التهجير القســري لحي الشــيخ جراح في 
القدس ويطالــب المجتمع الدولي بالتدخل

جامعة الدول العربية ُتشــارك في جلســة الجمعية العامة لألمم 
المتحدة دعمًا لفلســطين

جامعــة الدول العربية تتابــع عن كثب تطورات األوضاع في 
األراضي الفلســطينية المحتلة

تحــل الذكــرى الـــ 73 للنكبــة اليــوم الموافــق الخامــس عشــر 
مــن شــهر مايــو/ أيــار هــذا العــام والشــعب الفلســطيني 
1948، ومــا  المؤلمــة منــذ عــام  اليــزال يعيــش تبعاتهــا 
ترتــب عليهــا مــن واقــٍع عنوانــه الشــتات والتشــرد والمعانــاة 
ــي  ــر عرق ــة تطهي ــا لجريم ــّرض خالله ــث تع ــة، حي المتواصل
ُمكتملــة األركان مــن خــالل تشــريد أكثــر مــن 800 ألــف 
ــة بالكامــل  ــر مــن 531 مدينــة وقري ــر أكث فلســطيني وتدمي

ــة، ــات الصهيوني ــد العصاب ــى ي عل
ــى مــرأى ومســمع  واليــزال يتعــّرض الشــعب الفلســطيني عل
ــداءات  ــرس االعت ــة وألش ــم الدموي ــع الجرائ ــم ألبش ــن العال م
ــر القســري  ــد والتهجي ــي إطــار سياســة التهوي االســرائيلية ف
الممنهــج كمــا يحــدث اليــوم بحــي الشــيخ جــراح فــي القــدس 
ــمة  ــو 500 نس ــه نح ــزاًل يقطن ــو 28 من ــتهدف نح ــذي يس ال
قدســات اإلســالمية  مــن العائــالت الفلســطينية وتدنيــس الُم
ــعائرهم  ــة ش ــن ُممارس ــطينيين م ــع الفلس ــيحية ومن والمس
ــة  ــجيع وحماي ــتوطنين بتش ــان المس ــالق ُقطع ــة وإط الديني
مــن جيــش االحتــالل االســرائيلي إلنتهــاك المســجد األقصــى 
بــارك واالعتــداء علــى الفلســطينيين فــي الضفــة الغربيــة  الُم

ــد ــة. المزي الُمحتل

العربيــة  الــدول  جامعــة 
ــتنكر العدوان اإلسرائيلي  تس
ــطيني ــعب الفلس ــق الش بح
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ــر  ــة وزي ــة، برئاس ــر عادي ــوزاري دورة غي ــتوى ال ــى المس ــة عل ــدول العربي ــة ال ــس جامع ــد مجل عق
خارجيــة دولــة قطــر )الرئاســة الحاليــة للمجلــس الــوزاري( وبمشــاركة وزراء الخارجيــة ورؤســاء 
الوفــود واألميــن العــام، بنــاًء علــى طلــب مــن دولــة فلســطين وتأييــد الــدول األعضــاء، وذلــك عبــر  
تقنيــة االتصــال المرئــي عــن بعــد، لبحــث التحــرك العربــي والدولــي لمواجهــة الجرائــم واالعتــداءات 
اإلســرائيلية الوحشــية علــى حيــاة ومقدســات وممتلــكات الشــعب الفلســطيني فــي مدينــة القــدس 

ــد ــطين. المزي ــة فلس ــة دول ــة، عاصم المحتل

اجتمــاع مجلــس جامعة الدول العربية على المســتوي الوزارى فى 

دورة غير عادية بشــأن أحداث القدس

شــارك الســيد أحمــد أبــو الغيــط األميــن العــام لجامعــة الــدول العربيــة بكلمــة فــي جلســة طارئــة 
للبرلمــان العربــي التــي عقــدت بمقــر األمانــة العامــة لمناقشــة الجرائــم واالعتــداءات اإلســرائيلية 

ضــد الشــعب. المزيــد

األميــن العــام في كلمته أمام البرلمــان العربي: إن من واجبنا 

جميعا أن نوصل صوت الشــعب الفلســطيني للعالم
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اعتبــر الســيد أحمــد أبــو الغيــط، األمين العــام لجامعة الــدول العربيــة، أن االعتــداءات اإلســرائيلية 
ــي  ــال، أســهمت ف ــن ضحاياهــا عــدٌد مــن األطف ــي كان مــن بي ــى قطــاع غــزة، والت الوحشــية عل

تعريــة االحتــالل بشــكل كبيــر أمــام الــرأي العــام العالمــي. المزيــد

األميــن العام: العدوان االســرائيلي على غزة والقدس عّرى 

إســرائيل عالميــًا ويتعين أن يضطلع مجلس األمن بمســئولياته

نــدد الســيد أحمــد أبــو الغيــط، األميــن العــام لجامعة الــدول العربيــة، بالقصــف الجوي اإلســرئيلي 
علــى قطــاع غــزة، والــذي أســقط 21 شــهيدًا فلســطينيا، بينهــم 9 أطفــال، واصفــًا هــذه الهجمــات 
بالعشــوائية وغيــر المســئولة، والتــي تحركهــا نزعــات انتقــام وحســابات سياســية داخليــة، 

واســتعراض بائــس للقــوة علــى حســاب دمــاء األطفال.المزيــد

أدان الســيد أحمــد أبــو الغيــط، األميــن العــام لجامعــة الــدول العربيــة، بأشــد العبــارات مــا أقدمــت 
عليــه قــوات االحتــالل اإلســرائيلي مــن اقتحــام باحــة المســجد األقصى واســتهداف الفلســطينيين 
ــزل بقنابــل الصــوت والغــاز والرصــاص المطاطــي، ُمشــددًا علــى أن الهجــوم يســتفز مشــاعر  الُع

المســلمين حــول العالــم، ويعكــس سياســة إســرائيلية متعمــدة فــي تصعيــد الموقــف. المزيــد

ــر الســكان مــن  ــة، أن تهجي ــدول العربي ــام لجامعــة ال ــن الع ــط، األمي ــو الغي أكــد الســيد أحمــد أب
مثــل جريمــة مكتملــة األركان، وطالــب المجتمــع الدولــي  حــي الشــيخ جــراح بالقــدس الشــرقية ُي
بالتدخــل لمنــع هــذه اإلجــراء الــذي ينتهــك أبســط حقــوق اإلنســان الفلســطيني، وُيرســخ نظامــًا 

للفصــل العنصــري فــي األراضــي المحتلــة. المزيــد

األميــن العــام ُيندد بالهجمات اإلســرائيلية على غزة ويؤكد أنها 

تعكس اســتعراضًا بائســًا للقوة على حساب دماء األطفال

األميــن العــام يدين اقتحام قوات االحتالل لباحة المســجد األقصى 

وُيطالــب المجتمــع الدولي بالتحرك لوقف التصعيد اإلســرائيلي

األمين العام ُيدين التهجير القســري لحي الشــيخ جراح في 

القدس ويطالــب المجتمع الدولي بالتدخل
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جامعــة الــدول العربية تتابع تنفيذ القرار العربي بشــأن العدوان 

القدس اإلسرائيلي على 
صــرح مصــدر مســئول باألمانــة العامــة لجامعــة الــدول العربيــة أن مكاتــب وبعثــات الجامعــة فــي 
ــس  ــن المجل ــدر ع ــذي ص ــرار ال ــي الق ــواردة ف ــات ال ــذ التكليف ــة تنفي ــي متابع ــف عل ــارج تعك الخ

ــد ــدس. المزي ــى الق ــرائيلي عل ــدوان اإلس ــأن الع ــوزاري بش ال

ــي،  ــام زك ــفير حس ــة، الس ــدول العربي ــة ال ــام لجامع ــن الع ــط، األمي ــو الغي ــد أب ــيد أحم ــف الس كل
األميــن العــام المســاعد، بالمشــاركة فــي جلســة للجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة تُعقــد 
ــرر  ــن المق ــث م ــطينيين، حي ــول الفلس ــي ح ــاف الدول ــار االلتف ــس إلظه ــدًا الخمي ــورك غ بنيوي
ــر  ــدوٍل ذات تأثي ــة ل ــك وزراء خارجي ــرب، وكذل ــة الع ــن وزراء الخارجي ــدٌد م ــة ع ــارك بالجلس أن ُيش

ــد ــطينية.  المزي ــة الفلس ــاط بالقضي وارتب

جامعة الدول العربية ُتشــارك في جلســة الجمعية العامة لألمم 

المتحدة دعمًا لفلســطين

ــدى  ــة ل ــدول العربي ــة ال ــم لجامع ــب الدائ ــز المراق ــد العزي ــاح عب ــد الفت ــد عب ــفير ماج ــى الس  ألق
ــة،  ــدول العربي ــة ال ــام لجامع ــن الع ــط االمي ــو الغي ــد اب ــيد أحم ــن الس ــة ع ــدة، نياب ــم المتح األم
كلمــة فــي الجلســة الطارئــة المنعقــدة تحــت بنــد الحالــه فــي الشــرق األوســط بمــا فيهــا قضيــة 

ــس االمــن. نــص الكلمــة فلســطين أمــام مجل

جامعة الدول العربية تشــارك في الجلســة الطارئة المنعقدة 

تحت بند الحالة في الشــرق األوســط »بما فيها قضية فلســطين« 

أمام مجلس األمن
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جامعــة الدول العربية تتابــع عن كثب تطورات األوضاع في 

األراضي الفلســطينية المحتلة

أدلــى الســفير حســام زكــي، األميــن العــام المســاعد لجامعــة الــدول العربيــة، بحديــث لقنــاة 
اإلخباريــة “ الحــدث” قــال فيــه بــأن مجلــس جامعــة الــدول العربيــة علــى المســتوى الــوزاري حــرص 
علــى إبقــاء دورتــه األخيــرة مفتوحــة ليتســنى اتخــاذ خطــوات إضافيــة فــي إطــار متابعتــه المســتمرة 
لألوضــاع، معربــا عــن أملــه أن يســفر الجهــد المبــذول عربيــا مــع الدعــم المتصاعــد دوليــا إلــى وقــف 

إطــالق النــار وإنهــاء هــذه اآللــة الحربيــة لقــوة االحتــالل فــي البطــش بالمدنييــن العــزل.
كمــا اعتبــر ان هــذا االنفجــار يــدق ناقــوس خطــر للجميــع، وال يمكــن أن يســتمر الوضــع علــى مــا 
هــو عليــه. مشــيدا بشــجاعة المقدســيين ووقفوهــم صفــا واحــدا للدفــاع عــن حقوقهــم المشــروعة 
ممــا أجبــر العالــم علــى االعتــراف بــأن الوضــع فــي القــدس ليــس محســوما علــى اإلطــالق.  المزيــد

https://youtu.be/iPkLmn3zZ5I
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ــال  ــن الصوم ــية بي ــات الدبلوماس ــتئناف العالق ــن اس ــالن ع ــة باإلع ــدول العربي ــة ال ــت جامع رحب
وكينيــا والعمــل علــى إعــادة جســور الصداقــة والتعــاون بيــن الدولتيــن فــي ســياق مبــادئ حســن 

الجــوار واإلحتــرام المتبــادل والروابــط الممتــدة بيــن الشــعبين. المزيــد

ــغ إزاء  ــفه البال ــن أس ــة، ع ــدول العربي ــة ال ــام لجامع ــن الع ــط، األمي ــو الغي ــد أب ــيد أحم ــرب الس أع
ــي  ــاوزًا ف ــل تج ــس وحم ــة أول أم ــة تليفزيوني ــالل مقابل ــان خ ــة لبن ــر خارجي ــن وزي ــدر ع ــا ص م
ــك  ــًا تل ــوص، واصف ــه الخص ــي وج ــعودية عل ــة الس ــة العربي ــا والمملك ــج عموم ــق دول الخلي ح

ــد ــية. المزي ــة الدبلوماس ــن اللياق ــدة ع ــات بالبعي التصريح

عقــد  االجتمــاع العاشــر للجنــة الفنيــة االستشــارية لمجلــس وزراء الصحــة العرب، وذلــك للتحضير 
ألعمــال الــدورة العاديــة )55( لمجلــس وزراء الصحــة العــرب المقــرر انعقادهــا يــوم 23 مايــو 2021 

والمكتــب التنفيــذي المقــرر انعقــاده يــوم 20 مايــو 2021، عبــر تقنيــة االتصــال المرئــي. المزيد

جامعة الدول العربية ترحب باســتئناف العالقات الدبلوماســية 

بيــن الصومال وكينيا

األميــن العام: التصريحات المســيئة للســعودية بعيدة عن اللياقة 

الدبلوماسية 

انعقاد االجتماع العاشــر للجنة الفنية االستشــارية لمجلس وزراء 

العرب الصحة 

شــارك الســيد احمــد ابــو الغيــط االميــن العــام لجامعة الــدول العربيــة فــي المؤتمر الدولــي لدعم 
ــاركة  ــرون وبمش ــل ماك ــي ايمانوي ــس الفرنس ــة الرئي ــس برئاس ــي باري ــد ف ــذي عق ــودان ال الس
رئيــس المجلــس الســيادي الســوداني الفريــق اول ركــن عبــد الفتــاح برهــان وقــادة ووزراء خارجيــة 

الــدول العربيــة واالفريقيــة والغربيــة الشــريكة للســودان.  المزيــد
وألقى االمين العام كلمة في الجلسة االفتتاحية. نص الكلمة

األميــن العــام لجامعة الدول العربية يشــارك في مؤتمر باريس 

السودان لدعم 
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http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=2891
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