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قالوا في رسول الله )ص(:
لقد أخطأ من قال أن نبي العرب دجال أو ساحر، ألنه لم يفهم مبدأه السامي، 

إن محمدًا جدير بالتقدير ومبدأه حري باإلتباع، وليس لنا أن نحكم قبل أن نعلم، 
وأن محمدًا خير رجل جاء إلى العالم بدين الهدى والكمال

*العالمة األلماني - كارل هيرنش بكرن في كتابه »الشرقيون«
األوقات الشرعية بتوقيت طهران:

أذان الظهر )اليوم(: الساعة الحادية عشرة و 49 دقيقة 
أذان المغرب )اليوم(: الساعة الخامسة و 43 دقيقة 

أذان الفجر )غدًا(: الساعة الرابعة و 50 دقيقة
شروق الشمس )غدًا(: الساعة السادسة و 14 دقيقة

بكين: محاولة إثارة الشقاق بين الصين 
وروسيا محكومة بالفشل

بكيــن – وكاالت : قالــت بكين 
أن محــاوالت إثــارة الشــقاق بيــن 
الصيــن وروســيا محكومة بالفشــل، 
وأكــدت أن العالقــات بيــن البلديــن 
يمكنهــا أن تصمــد أمــام مختلــف 

ــات. المخاطــر والتحدي
وزارة  باســم  المتحــدث  وقــال 
لــي  تشــاو  الصينيــة،  الخارجيــة 
دولــة  محاولــة  علــى  »ردا  جيــان،: 
معينــة إلثــارة الشــقاق فــي العالقــات 
الصينيــة الروســية، فقــد أعــرب وزيــر 

الخارجيــة )الروســي ســيرغي الفــروف( فــي مناســبات عــدة عــن معارضتــه لذلــك، منتقــدا هــذا النــوع مــن الســلوك الرامــي 
لنثــر بــذور الشــقاق والفتنــة، باعتبــاره انتهــاكا للقواعــد األساســية للعالقــات الدوليــة، والــذي ال يليــق بقــوة كبيــرة«.

وأضــاف تشــاو أن »الوقائــع أثبتــت، أنــه وتحــت التوجيــه االســتراتيجي للرئيــس الصينــي شــي جيــن 
بينــغ، والروســي فالديميــر بوتيــن، فــإن الشــراكة التعاونيــة االســتراتيجية الشــاملة بيــن البلديــن فــي العصــر 
الجديــد مســتقرة وقويــة ومرنــة، وأن هــذه العالقــة تزخــر بالحيويــة والقــوة الكبيــرة، مــا يُمكنهــا مــن الصمــود 

فــي وجــه مختلــف أنــواع المخاطــر والتحديــات«.

بذريعة تطوير واستخدام األسلحة الكيميائية..

سوريا تدين بشدة بيان المجلس األوروبي بشأن تمديد العقوبات ضدها
*الجعفري دعوة سورية الدول األعضاء للعمل على إخالء منطقة الشرق األوسط من األسلحة النووية

دمشــق – وكاالت : أدانــت ســوريا بشــدة 
تمديــد  بشــأن  األوروبــي  المجلــس  بيــان 
العقوبــات المفروضــة لمــدة عــام إضافــي علــى 
بعــض المؤسســات واألفــراد الســوريين بذريعــة 
تطويــر واســتخدام األســلحة الكيميائيــة مؤكــدة 
ويأتــي  والتضليــل  النفــاق  علــى  بنــي  أنــه 

لســورية. المعاديــة  للحملــة  اســتمرارا 

وقــال مصــدر مســؤول فــي 
والمغتربيــن  الخارجيــة  وزارة 
فــي تصريــح لـــ »ســانا« امــس 
العربيــة  الجمهوريــة  تديــن   :
العبــارات  بأشــد  الســورية 
ــس  ــدره المجل ــذي أص ــان ال البي
األوروبــي يــوم االثنيــن الـــ 12 مــن 
بشــأن  الجــاري  األول  تشــرين 
المفروضــة  العقوبــات  تمديــد 
ــى بعــض  لمــدة عــام إضافــي عل
المؤسســات واألفــراد الســوريين 
الكيميائيــة. األســلحة  واســتخدام  بذريعــة تطويــر 

وأضــاف المصــدر إن هــذا البيــان بنــي علــى 
النفــاق والتضليــل وهــو اســتمرار للحملــة المعاديــة 
األوروبــي  المجلــس  اليهــا  لجــأ  والتــي  لســوريا 
ــى اآلن  ــا وحت ــة  عليه ــة الحــرب اإلرهابي ــذ بداي من
ــة  ــوري ذريع ــي الس ــف الكيميائ ــتخدمين المل مس

ــوريا. ــد س ــم ض ــر أكاذيبه ــي نش ــتمرار ف لالس
ــان  ــذا البي ــد ســوريا أن ه ــع المصــدر: تؤك وتاب
يدلــل مــرة أخــرى علــى عــدم صدقيــة المجلــس 
األوروبــي وينــدرج فــي إطــار تماهــي سياســات هــذا 
المجلــس مــع اإلجــراءات القســرية أحاديــة الجانــب 
التــي فرضتهــا الواليــات المتحــدة األمريكيــة بهــدف 
مــن صمــوده  والنيــل  الســوري  الشــعب  تجويــع 
وثباتــه وبالوقــت ذاتــه دعــم المجموعــات اإلرهابيــة 
المتكــرر  اســتخدامها  ذلــك  فــي  بمــا  المســلحة 

ــاء. ــن األبري ــة ضــد المدنيي لألســلحة الكيميائي
وختــم المصــدر تصريحــه بالقــول إن ســوريا 
أكــدت مــرارًا وتكــرارًا انهــا تعتبر اســتخدام األســلحة 
الكيميائيــة أمــرًا ال أخالقيــًا وأنهــا تديــن اســتخدامها 
فــي أي مــكان وتحــت أي ظــرف كان وضــد أي كان 
وتكــرر التأكيــد أنهــا ال تمتلــك أي أســلحة كيميائيــة 
وذلــك فــي إطــار تنفيذهــا التزاماتهــا مــع منظمــة 

حظــر األســلحة الكيميائيــة.
بــدوره جــدد منــدوب ســوريا الدائــم لــدى األمــم 
ــوة ســورية  ــري دع ــور بشــار الجعف المتحــدة الدكت
الــدول األعضــاء للعمــل علــى إخــالء منطقــة الشــرق 
األوســط مــن األســلحة النوويــة وكل أســلحة الدمــار 
الشــامل مشــددًا علــى ضــرورة الضغــط علــى كيــان 
إلــى  باالنضمــام  وإلزامــه  اإلســرائيلي  االحتــالل 
معاهــدة عــدم االنتشــار كطــرف غيــر نــووي وأن 
يخضــع جميــع منشــآته وأنشــطته النوويــة لرقابــة 

ــة الدوليــة للطاقــة الذريــة. الوكال
وأشــار الجعفــري خــالل اجتمــاع اللجنــة األولــى 
الســالح  بنــزع  والمعنيــة  العامــة  الجمعيــة  فــي 
واألمــن الدولــي  امــس إلــى أن ترســانة كيــان 
النوويــة  األســلحة  مــن  اإلســرائيلي  االحتــالل 
والكيميائيــة والبيولوجيــة تمثــل التهديــد األكبــر 
األوســط  الشــرق  منطقــة  فــي  واألمــن  للســلم 
تحديــًا  تــزال  وال  عقــود  مــدى  علــى  وشــكلت 
جســيمًا لمنظومــة نــزع الســالح ومنــع االنتشــار 
موضحــًا أنــه رغــم مطالبــة أغلبيــة الــدول األعضــاء 
فــي األمــم المتحــدة كيــان االحتــالل باالنضمــام 
إلــى معاهــدة عــدم االنتشــار كطــرف غيــر نــووي 
ــذي  ــه مســتفيدًا مــن الدعــم ال ــه واصــل تعنت إال أن
توفــره لــه الواليــات المتحــدة وبريطانيــا وفرنســا 

وكنــدا وألمانيــا ودول أعضــاء أخــرى.

تركيا: نرفض لغة التهديد 
في القمة األوروبية!

باســم  المتحــدث  قــال   : وكاالت   – انقــرة 
الخارجيــة التركيــة إن لغــة التهديــد لــن تجــديَ نفعــا 
مــع تركيــا التــي تنتظــر مــن االتحــاد األوروبــي تقديــم 
المشــتركة.  المصالــح  تخــدم  محايــدة  مقترحــات 
واعتبــرت الخارجيــة التركيــة أنــه »لــم يكــن مفاجئــا 
الدفــاع عــن حقوقهــا  إصــرار تركيــا علــى  تعريــف 

وحقــوق القبارصــة األتــراك بأنــه اســتفزاز«.
وكانــت تركيــا تــرد علــى مــا قالــه قــادة دول 
االتحــاد األوروبــي بختــام قمــة فــي بروكســل 
الجمعــة أنهــم يأســفون لتصرفــات تركيــا التي 
وصفوهــا باألحاديــة الجانــب فــي شــرق البحــر 
المتوســط، لكنهــم لــم يغيــروا اإلســتراتيجية 
التــي  الســابقة  القمــة  فــي  عليهــا  المتفــق 

تمهلــت فــي دراســة عقوبــات محتملــة.
وناقــش القــادة األوروبيــون هــذا النــزاع في 
قمتهــم، بعدمــا أعــادت تركيــا الســفينة »عــروج 
ريــس« الســتئناف المســح والتنقيــب عــن 
ــازع عليهــا شــرق  ــاه متن النفــط والغــاز فــي مي

البحــر المتوســط االثنيــن الماضــي.
وقــال الزعمــاء الـــ 27 فــي بيــان قمتهــم، إن 
االتحــاد األوروبــي »يأســف لتجــدد اإلجــراءات 
تركيــا  جانــب  مــن  واالســتفزازية  األحاديــة 
فــي شــرق البحــر المتوســط، بمــا فــي ذلــك 
النشــاطات االستكشــافية األخيــرة«، ودعــوا أنقــرة 
ــدوا مجــددا  ــرة، وأك ــا األخي للتراجــع عــن خطوته
وقبــرص  اليونــان  مــع  الكامــل«  »تضامنهــم 

العضويــن فــي االتحــاد األوروبــي.

بريطانيا تدعو االتحاد األوروبي لتغيير 
نهجه حول »بريكست«

لنــدن – وكاالت : اشــترط رئيــس الــوزراء البريطانــي بوريــس جونســون، »تغيــرًا جوهريــًا فــي النهــج« 
ــة مــا بعــد بريكســت، رغــم التهديــد  ــة المفاوضــات التجاريــة بشــأن مرحل مــن جانــب األوروبييــن لمواصل

»مــن  التكتــل  مــن  بالخــروج 
مــن  األول  فــي  اتفــاق«  دون 

الثاني/ينايــر. كانــون 
باســم  المتحــدث  وأعلــن 
أن  للصحافــة  جونســون 
»المفاوضــات التجاريــة انتهــت. 
االتحــاد  عمليــًا  أنهاهــا  لقــد 
مــن  وســيكون  األوروبــي 
مــع بعضنــا  التحــدث  الجديــر 
فقــط فــي حــال غيّــر االتحــاد 

جوهــري«. بشــكل  موقفــه 
وخــالل القمــة األوروبيــة دار حــوار »صــمّ« جديــد بيــن بريطانيــا واالتحــاد األوروبــي، إذ أن الــدول األعضاء 
الـــ27 تطلــب تنــازالت مــن جانــب لنــدن مؤكــدًة رغبتهــا فــي مواصلــة المحادثــات للتوصــل إلــى اتفــاق تبــادل 

حــرّ قبــل العــام المقبــل، موعــد وقــف تطبيــق القواعــد األوروبيــة فــي المملكــة المتحــدة.
وقــال جونســون للتلفزيــون البريطانــي »لقــد تخلــوا عــن فكــرة اتفــاق التبــادل الحــر، وال يبــدو أنــه طــرأ 
أي تقــدم مــن جانــب بروكســل، لــذا نقــول لهــم : تعالــوا إلينــا عنــد حصــول تغيــر جوهــري فــي النهــج وإال 

يناســبنا جــدا البحــث فــي التفاصيــل العمليــة للخــروج مــن دون اتفــاق تجــاري«.

مجلس األمن الدولي يعقد غدا االثنين جلسة مغلقة 
حول النزاع األذربيجاني األرمني

نيويــورك – وكاالت : ذكــرت مصــادر مطلعــة أن مجلــس األمــن التابــع لألمــم المتحــدة يخطــط لعقــد 
جلســة مغلقــة غــدا االثنيــن المقبــل لمناقشــة تطــورات النــزاع األذربيجانــي األرمنــي فــي إقليــم قــره بــاغ.
أن  المصــادر  وأوضحــت 
»مشــاورات مغلقــة مــن المخطــط 
ــيرة  ــن«، مش ــدا  االثني ــا غ لعقده
ســيجري  االجتمــاع  أن  إلــى 
وفرنســا  روســيا  مــن  بطلــب 
رؤســاء  المتحــدة،  والواليــات 
لمنظمــة  مينســك  مجموعــة 

أوروبــا. فــي  والتعــاون  األمــن 
 واندلعــت فــي 27 ســبتمبر، 
علــى  مســلحة  اشــتباكات 
القــوات  بيــن  التمــاس  خــط 
األذربيجانيــة واألرمنيــة فــي إقليــم قــره بــاغ والمناطــق المتاخمــة لــه فــي أخطــر تصعيــد بيــن الطرفيــن منــذ 

أكثــر مــن 20 عامــا وســط اتهامــات متبادلــة ببــدء األعمــال القتاليــة وجلــب مســلحين أجانــب.

فرنسا تؤيد فرض رسوم اوروبية إضافية 
على الواردات األميركية

وزير خارجية ألمانيا يلغي زيارته لتركيا 
بسبب تصرفاتها شرق المتوسط

الخارجيــة  وزيــر  أعلــن   : وكاالت   – برليــن 
األلمانــي، هايكــو مــاس، امــس الســبت، أنــه ألغــى 
زيارتــه المخطــط لهــا إلــى تركيــا، بســبب تصرفــات 

ــط. ــض المتوس ــر األبي ــرق البح ــرة بش أنق
قــال  اإلعالميــة،   RND مجموعــة  مــع  مقابلــة  وفــي 
مــاس إن قيــام تركيــا، بدايــة األســبوع الجــاري، بإعــادة إرســال 
ســفينة »أوروتــش رئيــس«، المخصصــة ألعمــال المســح 
ــي، إلــى منطقــة الجــرف القــاري اليونانــي فــي شــرق  الزلزال
المتوســط »أفســدت كثيــرا أجــواء الثقــة التــي جهدنــا بــدأب 
علــى خلقهــا«. وتابــع: »لهــذا الســبب امتنعــت عــن زيــارة كان 

ــرة هــذا األســبوع«. ــى أنق ــا إل ــوم به ــن المخطــط أن أق م
اليونــان  تطالــب  األخيــرة  األشــهر  وخــالل 
عقوبــات  بفــرض  األوروبــي  المجلــس  وقبــرص 
ضــد تركيــا بســبب نشــاطاتها التنقيبيــة فــي شــرق 
المتوســط. وكانــت اليونــان عقــدت الصيــف الماضــي 
ــا حــول ترســيم حــدود  ــع مصــر وإيطالي ــن م اتفاقيتي

المناطــق البحريــة بيــن الــدول الثــالث.

االقتصــاد  وزيــر  أعلــن   : وكاالت   – باريــس 
الفرنســي، برونــو لــو ميــر، أنــه يؤيــد تطبيــق رســوم 
ــي  ــة، والت ــواردات األميركي ــى ال ــة عل ــة إضافي أوروبي

ــة. ــارة العالمي ــة التج أعلنــت عنهــا منظم
لالتحــاد  العالميــة  التجــارة  منظمــة  وســمحت 
األوروبــي بفــرض رســوم جمركيــة علــى مــا قيمتــه أربعــة 
مليــارات دوالر )3.4 مليــار يــورو( مــن الــواردات األميركيــة، 
بســبب مســاعدة الحكومــة األميركيــة لشــركة بوينــغ.

حكمــا  أصــدرت  قــد  الدوليــة  المنظمــة  وكانــت 
مماثــال فــي أكتوبــر الماضــي لصالــح الواليــات المتحــدة 
يســمح لهــا بتطبيــق رســوم جمركيــة علــى مــا قيمتــه 
ــي.  ــن االتحــاد األوروب ــواردات م ــن ال ــار دوالر م 7.5 ملي
وكان الرئيــس األميركــي دونالــد ترامــب، هــدد 
بالــرد تجاريــا علــى االتحــاد األوروبــي إذا فــرض 
رســوما جمركيــة علــى المنتجــات األميركيــة، بعــد 
فــرض  علــى  العالميــة  التجــارة  منظمــة  موافقــة 

الرســوم بســبب قضيــة »بوينــغ«.

ردا على استفتاء بجواز البيع والشراء من محالت تخصص بعض ارباحها لدعم »اسرائيل«..

المرجع السيستاني يفتي بعدم جواز التعامل مع المنتوجات االسرائيلية وحتى الشركات الداعمة لها
*سائرون: غالبية اعضاء البرلمان العراقي يرون 

في القوات األميركية قوات احتالل

*الحشد الشعبي نرفض استخدام العنف والتخريب وندعو الجميع 

للحفاظ على هيبة الدولة والسلم المجتمعي

*زيباري يتراجع عن تصريحاته: الحشد الشعبي قوة 

مجاهدة ال يمكن اإلساءة لها!
المرجــع  اكــد   : وكاالت   – االشــرف  النجــف 
الدينــي االعلــى آيــة اهلل العظمــى الســيد علــي 
التعامــل  فــي  ترخيــص  ال  بــان  السيســتاني 
الشــركات  ومنتوجــات  االســرائيلية  بالمنتوجــات 
التــي يثبــت بصــورة مؤكــدة انهــا تدعــم الكيــان 

مؤثــراً. دعمــًا  االســرائيلي 
ورد مكتــب المرجــع الدينــي األعلــى آيــة اهلل العظمى، 

الســيد علــي السيســتاني، علــى اســتفتاء بهــذا الصدد.
وجــاء فــي نــص اإلســتفتاء الــذي نشــره مكتــب 

الســيد السيســتاني:
الســؤال: هــل يجــوز البيــع والشــراء مــن محــالت 

تخصّــص بعضــًا مــن أرباحهــا لدعــم إســرائيل ؟ .
الجــواب: ال ترخيــص فــي التعامــل بالمنتوجات 
يثبــت  التــي  الشــركات  ومنتوجــات  االســرائيلية 
بصــورة مؤكــدة انهــا تدعــم اســرائيل دعمــًا مؤثــراً.

بــدوره دعــا النائــب عــن الكتلــة النيابيــة لتحالــف 
ســائرون صبــاح العكيلــي، امــس  الســبت ، الحكومــة 
االتحاديــة إلــى اطــالع البرلمــان علــى تفاصيــل االتفاقيــة 
ــة البرلمــان  األمنيــة مــع واشــنطن، مشــيرا الــى أن غالبي

ــوات احتــالل. تــرى فــي القــوات األميركيــة ق
وقــال العكيلــي فــي تصريــح ل/ المعلومــة/ ، إن 
“البرلمــان لغايــة االن لــم يطلــع بشــكل رســمي 
ــة  ــن الحكوم ــة بي ــة الموقع ــون االتفاقي ــى مضم عل
وجــوب  بشــأن  وواشــنطن  العراقيــة  االتحاديــة 

تواجــد قــوات أمريكيــة”.
وأضــاف أن “االغلبيــة البرلمانيــة تــرى وجــود 
ــة  ــوات صديق ــالل وليــس ق ــوات هــي احت هــذه الق
ــة  ــوات األجنبي ــع الق ــى اخــراج جمي ــا عل ــد صوتن وق
ــة”. ــن األراضــي العراقي ــة م ــى رأســها األمريكي وعل

وأشــار العكيلــي إلــى أن “ســكوت أو تغاضــي 

الحكومــة الحاليــة  عــن االحتــالل األمريكــي يضعهــا 
ــك  ــم تفصــح هــل جــاءت تل ــام مال ــة االته ــي خان ف
القــوات بطلــب مــن الحكومــات الســابقة ام انهــا 

ــي”. ــدون اي مســوغ قانون ــالد ب ــت الب دخل
يذكــر أن تحالــف ســائرون دعــا فــي وقــت ســابق 
إلغــاء  علــى  النــواب  مجلــس  تصويــت  أهميــة  علــى 
االتفاقيــة األمنيــة مــع واشــنطن بــدال عــن القــرار الســابق 
ــة.  ــك االتفاقي ــاء تل ــة الحكومــة بإلغ ــه مطالب ــم في ــذي ت ال
الشــعبي  الحشــد  هيئــة  أعلنــت  جهتهــا  مــن 
»العنــف  أعمــال  رفضهــا  الســبت،  امــس  العــراق  فــي 
والتخريــب«، فــي تعليــق علــى أحــداث اقتحــام وحــرق مقــر 

بغــداد.  فــي  الكردســتاني  الديمقراطــي  الحــزب 
مشــاعر  »نتفهــم  لهــا  بيــان  فــي  الهيئــة  وذكــرت 
تضحيــات  علــى  والحريصيــن  والمحبيــن  العراقييــن 
ــرأي  ــة ال ــاء الحشــد الشــعبي، كمــا ندعــم حري ودمــاء أبن
واالحتجــاج والتظاهــر الســلمي بمــا نــص عليــه الدســتور، 
ــأي شــكل  ــب ب ــا نرفــض اســتخدام العنــف والتخري لكنن

مــن االشــكال”.

الذي هدفه شق الموقف الفلسطيني ..

»حماس«: رفضنا طلب واشنطن للحوار بشأن »صفقة القرن«
*خمس دول أوروبية تطالب كيان االحتالل اإلسرائيلي 

بالوقف الفوري لالستيطان
*تظاهرات تطالب باستقالة نتنياهو.. ومواجهات 

مع »الحريديم« في القدس المحتلة

نائــب  العــاروري  صالــح  قــال   : وكاالت   – غــزة 
المقاومــة  لحركــة  السياســي  المكتــب  رئيــس 
اإلســالمية »حمــاس« إن الحركــة رفضــت طلبــا مــن 
اإلدارة األميركيــة إلجــراء حــوار بشــأن خطــة التســوية 

القــرن. بصفقــة  إعالميــا  المعروفــة  األميركيــة 

تصريحــات  -فــي  وأشــار 
أن  إلــى  »األقصــى«-  لقنــاة 
هدفــه  األميركــي  الطلــب 
الفلســطيني  الموقــف  شــق 
قيــادة  لتهديــد  واســتخدامه 

التحريــر. منظمــة 
علــى  العــاروري  وشــدد 
بالتفاهمــات  حمــاس  التــزام 
الفلســطينية التــي تــم التوصــل 
إليهــا فــي إســطنبول، والبنــاء 

عنهــا. التراجــع  وعــدم  عليهــا 
السياســي  المكتــب  رئيــس  نائــب  وأكــد 
بحمــاس أن دوال عربيــة أوقفــت الدعــم المالــي 

أميركــي. بقــرار  الفلســطينية  للســلطة 
وكشــف العــاروري عــن اتصــاالت أجرتهــا دول عربية، 

ــة  ــح، تحمــل رســائل أميركي ــة فت ــع حرك ــم يســمها، م ل
ضــد مســار الوحــدة الوطنيــة مــع حركــة حمــاس.

وقــال أيضــا إن األطــراف، التــي تضغــط علــى 
حركــة فتــح للتراجــع عــن الشــراكة الوطنيــة، رعــت 

ــرن”. ــة الق »صفق
وفرنســا  ألمانيــا  مــن  كل  أعربــت  بدورهــا 
وبريطانيــا وإيطاليــا وإســبانيا، فــي بيــان مشــترك، 
عــن قلقهــا إزاء الخطــط اإلســرائيلية لبنــاء نحــو 
5 آالف منــزل فــي الضفــة الغربيــة، داعيــن كيــان 

الفــوري لالســتيطان. الوقــف  إلــى  االحتــالل 
جــاء فــي بيــان مشــترك للــدول الخمــس: »إننــا 
نشــعر بقلــق بالــغ إزاء قــرار الســلطات اإلســرائيلية 
المســتوطنات  فــي  ســكنية  وحــدة   4900 ببنــاء 
الواقعــة فــي الضفــة الغربيــة المحتلــة. قــرار التوســع 
ويهــدد  الدولــي  القانــون  ينتهــك  االســتيطاني 
عــادل  أجــل ســالم  مــن  الدولتيــن  جــدوى حــل 

والفلســطينيين”. اإلســرائيليين  بيــن  ودائــم 
ووصفــت وزارات خارجيــة الــدول الخمــس قــرار 
ــى  ــالل االســرائيلي  بـــ »الخطــوة العكســية« عل االحت
عالقــات  تطبيــع  أي  اإليجابيــة،  التطــورات  خلفيــة 
ــان:  ــي البي ــن. وجــاء ف ــارات والبحري ــع اإلم إســرائيل م
المســتوطنات  لبنــاء  الفــوري  بالوقــف  »نطالــب 
ــي  ــر المبان ــري وتدمي ــالء القس ــات اإلخ ــك عملي وكذل
الفلســطينية فــي القــدس الشــرقية والضفــة الغربيــة«.

مــن جانــب اخــر اســتمرت التظاهــرات اإلســرائيلية 
االحتــالل  حكومــة  رئيــس  باســتقالة  المطالبــة 
اإلســرائيلية بنياميــن نتنياهــو، حيــث شــهدت القــدس 
المحتلــة تظاهــرات احتجاجــًا علــى سياســة نتنياهــو 
ــا فســاد ورشــوة  ــي قضاي ــات ف ــة بإجــراء تحقيق ومطالب

واحتيــال.


