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 أنت هنا األخبار  الرئيسية

 وحدة استيطانية في القدس الشرقية2610إحسان أوغلي يدين قرار بناء 

طباعة - الفرنسية | اإلنجليزيةإقرأ النسخة:   - 15/10/2011بتاريخ:  

 2610ئيل لقرارها بناء أدان األمين العام لمنظمة التعاون اإلسالمي، البروفيسور أآمل الدين إحسان أوغلى، بشدة إسرا
لحم، مؤآدا وبيت  القدس  الواقعة بين مدينتي  المنطقة  في  الغربية  الضفة  أراضي  في  االستيطااستيطانية  سياسة  ً بأن 

 ولبيان اللجنة الرباعية األخير الذشرعية وتشكل إنتهاآًا سافرًا لقرارات األمم المتحدة وتحديًا صارًخا إلرادة المجتمع الدولي
إلى وقف اإلجراءات األحادية.

شان هذا المخطط االستيطاني الجديد أن يعزل مدينة القدس عن م حيطها الفلسطينيوأشار األمين العام إلى أن من 
راضيهم.الطوق االستيطاني حولها من الناحية الجنوبية، ويحرم الفلسطينيين من التوسع العمراني في أ

حدًا لهذه اإلجراءات االستودعا األمين العام الرباعية ومجلس األمن الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم وتبني موقف حاسم يضع 
قية.والممارسات غير القانونية في آافة األراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة في مدينة القدس الشر

أخبار أخرى

تئم فياالجتماع الثاني لضباط االتصال لتحالف الحضارات في الدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي يل
الرباط

األمين العام يتسلم أوراق اعتماد المندوب الدائم الجديد لدولة األمارات لدى المنظمة
األمين العام لمنظمة التعاون اإلسالمي يحث البوسنة والهرسك والغابون على دعم فلسطين

إحسان أوغلى يرحب بصفقة تبادل األسرى ويدعو إلى تدويل قضيتهم لينالوا الحرية
دى المنظاألمين العام لمنظمة التعاون اإلسالمي يستقبل القنصل العام البريطاني بجدة والممثل الخاص ل

األمين العام لمنظمة التعاون اإلسالمي يستقبل القنصل العام األلماني بجدة
تهم تجاإحسان أوغلى يجدد دعم المنظمة للمبادرة الخليجية في اليمن ويدعو قادته إلى تحمل مسؤوليا

وطنهم
إحسان أوغلى يأسف للتصعيد في سوريا ويجدد استعداد المنظمة للمساهمة في احتواء األزمة

منظمة التعاون اإلسالمي و(المعونة األمريكية) تبحثان آفاق التعاون في الصومال
االتحاد الرياضي للتضامن اإلسالمي يعقد جمعيته العمومية في جدة
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