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ظريف يؤكد ان المسؤولين االميركيين شركاء جرائم الكيان الصهيوني ضد البشرية..

هنية: القدس تعيش أخطر المراحل والجمهورية االسالمية لم تتواَن عن دعم المقاومة واسنادها
* لجان المقاومة في فلسطين: يوم القدس العالمي يوم وحدة األمة بوجه االستكبار الصهيوأميركي

إزالة "اسرائيل" واجب شرعي وانساني.. 
نقطة أول السطر ..!

* محمد صادق الحسيني 
انــه يــوم القــدس العالمــي ، يــوم ان تكــون 
القــدس عاصمــة لــكل العــرب ولــكل المســلمين 

ولــكل احــرار العالــم  ، وال غيــر...!
ــذي  ــم ال ــوم التاريخــي العظي ــذا الي ــي ه ف
يلخــص ملحمــة االنســانية فــي الدفــاع عــن 
الحــق والحقيقــة البــد مــن اليقظــة واالنتبــاه 

ــا...!  ــدو لن ــده الع ــد يع ــا ق ــدًا لم جي
حــذار  ثــم حــذار ثــم حــذار مــن الوقــوع فــي  

فــخ الصهاينــة مــن جديد..!
 تثيــر الصهيونيــة العالميــة بيــن الفينــة واالخــرى 
ــة مــن الدعايــة لحفــظ كيانهــا الغاصــب  موجــة مضلل
والخــداع  والزيــف  والتضليــل  الظلــم  علــى  القائــم 

والمخاتلــة واالختبــاء وراء مشــهديات مزيفــة..!
 والعنوان دائما:

 العداء لليهودية..!!!
تــم  فلســطين   ، الفــخ  هــذا  مــن   حــذار 
غصبهــا فــي تاريــخ معيــن ، عنــوة وغيلــة وغــدرًا 

، ويجــب ان تعــود االن الهلهــا والســام..
ــور  ــن ام ــر آخــر، م ــاي ام ــذا ب ــة له وال عاق
الخــداع والزيــف والتضليــل بــاي مظلــة تســتر او 

تحتهــا اختبــأ هــذا الغاصــب والمحتــل..!
بعــض  اثــارة  الصهاينــة  محاولــة  وان 
كســب  بهــدف  هنــاك  او  هنــا  المغالطــات 
تعاطــف دولــي مــزور وغيــر مشــروع ، لــن يغيــر 

: وهــي  اال  صارخــة  حقيقــة  مــن 
والحقــوق  والســكان  الجغرافيــا  فلســطين  ان 
والتاريــخ والثقافــة والهويــة قــد تــم غصبهــا ومصادرتهــا 
وبرعايــة  الغربــي  المســتعمر  يــد  علــى  عنــوة 
الصهيونيــة العالميــة فــي غفلــة مــن تاريــخ عالمنــا 

... واالســامي  العربــي 

مؤكدًا أننا لن نسمح لهم بإستعراض عضالتهم وإثارة الفتن..

اللواء باقري: سنرد بحسم على أي خطأ يرتكبه االرهابيون 
االميركان في أي مكان بالعالم

طهــران - كيهــان العربــي:- اكــد رئيــس هيئــة 
األركان فــي قواتنــا المســلحة اللــواء محمــد باقــري، 
أمــس الجمعــة نمتلــك اشــرافا معلوماتيــا دائمــا 
علــى أوضــاع وتحــركات االعــداء ومنهــا الجيــش 
وخارجهــا،  المنطقــة  فــي  االرهابــي  االميركــي 

ــدا:  مؤك

مؤكدًا إّن موقف الجمهورية االسالمية تجاه فلسطين ثابت ومبدئي ونحن نثق به..

العاروري: الشهيد سليماني كان بغرفة عمليات 
المقاومة خالل عدوان 2008 على غزة

مؤكدًا أن المعركة الحقيقية كانت وما زالت مع الحكومات األميركية المتعاقبة و"إسرائيل" في المقدمة..

نصر الله: موقفنا من قضية فلسطين والكيان الغاصب هو موقف عقائدي اخالقي انساني غير قابل للتبديل

مشددًا على أن القرائن واألدلة تبين قرب تحقق تحرير القدس الشريف..

حرس الثورة االسالمية: سليماني شهيد القدس 
ومهندس تعزيز جبهة المقاومة

ــهيد  ــو ش ــليماني ه ــم س ــد قاس ــامية أن القائ ــورة االس ــرس الث ــد ح ــي:- اك ــان العرب ــران – كيه طه
ــن  ــى أن القرائ ــددًا عل ــي، مش ــان الصهيون ــى الكي ــاء عل ــة للقض ــة المقاوم ــز جبه ــدس تعزي ــدس ومهن الق

ــريف.  ــدس الش ــر الق ــق تحري ــرب تحق ــن ق ــة تبي واألدل
أشــاد حــرس الثــورة االســامية بالمقاومــة وبإنتفاضــة فلســطين المقدســة، وحيــا المقــام الشــامخ 
للشــهداء فــي ســبيل تحريــر القــدس وخاصــة الشــهيد الحــاج قاســم ســليماني، مؤكــدًا اســتمرار الرســالة 

ــد الشــامخ.  ــذا القائ الجســيمة له

مؤكدًا أن العامل والمجرم األصلي في زرع هذه الغدة السرطانية هي البلدان الغربية وسياساتها الشيطانية..

القائد: ال يحاور الكيان الصهيوني إال بالقوة وحماس وحزب الله والجهاد أتّموا الحجة
يوم القدس، يوم أقدم على إعالنه اإلمام الخميني بابتكار ذكي ليكون حلقة وصل بين نداءات المسلمين بشأن القدس الشريف وفلسطين المظلومة

االمام الخامنئي وخطاب 
يوم القدس العالمي

هجوم إلكتروني ضد عشرات المواقع اإلسرائيلية في 
يوم القدس العالمي

بوادر ثورة الفقراء 
في باريس

صحيفة عبرية: ملك األردّن لن يجرؤ 
على إلغاء »اتفاق السالم«

التلفزيون السعودي: أبناء الصحفي جمال 
خاشقجي يعفون عن قتلة والدهم!

الخزعلي يتوعد بتحويل دماء المهندس وسليماني إلى »نار« 
تحيط بالقواعد األميركية

المقاومة الفلسطينية: محور المقاومة قوي ومتناسق والمحور 
التطبيعي مصيره السقوط واالندحار

الجيش السوري يمنع رتاًل أميركيًا 
من عبور حاجز عسكري في الحسكة

مستشار بايدن: إذا انتخب رئيساً سيبقي 
القوات األميركية في سوريا؟!
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شمخاني: لسنا معادين لليهود بل للمجرمين 
والغاصبين وقتلة األطفال

العــام  األميــن  اكــد  العربــي:-  كيهــان   - طهــران 
لحــزب اهلل الســيد حســن نصــر اهلل ان موقفنــا مــن 
قضيــة فلســطين والكيــان الغاصــب هــو موقــف عقائدي 
ــذا  ــا ه ــع موقفن ــي انســاني، وتاب ــي شــرعي اخاق دين
مــن خــال  انــه  يراهــن  للتبديــل ومــن  قابــل  غيــر 
الحــروب العســكرية او االمنيــة او التجويــع او اي شــيء 
آخــر انــه يمكــن ان يغيــر بهــذا الموقــف فهــو مشــتبه.
وقــال الســيد نصــر اهلل فــي كلمــة لــه عبــر الشاشــة 
بمناســبة يــوم القــدس العالمــي الجمعــة أمــس، يأتــي 
نكبــة  ذكــرى  مــع  بالتزامــن  العالمــي  القــدس  يــوم 
فلســطين التــي اسســت لقيــام هــذا الكيــان الصهيونــي 
الغــدة الســرطانية الشــر المطلــق ومــا تبعــه مــن نتائــج 
فــي هــذه المقاومــة”، واضــاف “يــوم القــدس يأتــي ايضــا 
بالتزامــن مــع ذكــرى انتصــار 25 ايــار 2000 الــذي اســس 
النتصــارات وتحــوالت كبــرى فــي المنطقــة وفلســطين 

ومواجهــة المشــروع الصهيونيــة وتحريــر فلســطين.
ولفــت ســماحته الــى االمــام الخمينــي مــن 

* الشعب الفلسطيني ومقاومته سيفشالن كل المؤامرت 
التي تحاك ضد القضية وعلى رأسها صفقة القرن

* شمخاني: يوم القدس يوم وطني وسنحتفل ان شاء اهلل 
قريبًا في المسجد االقصى بتحرير القدس الشريف

وزيــر  اعتبــر  العربــي:-  كيهــان   - طهــران 
الخارجيــة الدكتــور محمــد جــواد ظريــف، الحمــاة 
االميركييــن لرئيــس وزراء الكيــان الصهيونــي »نتــن 
ياهــو« بانهــم شــركاء فــي جرائــم هــذا الكيــان.

وكتــب الوزيــر ظريــف فــي تغريــدة لــه علــى موقــع 
التواصــل االجتماعــي »تويتــر«، ان الذيــن يفضلــون 
مصالــح »نتــن ياهــو« علــى اي شــيء آخــر - ســواء فــي 
»فوغــي بوتــوم« او شــارع بنســلفانيا 1600 ، هــم شــركاء 
فــي جميــع جرائــم الكيــان الصهيونــي ضــد البشــرية.

فــي  يقــع  االميركيــة  الخارجيــة  وزارة  مبنــى 
ــع  ــى البيــت االبيــض يق ــوم ومبن شــارع فوغــي بوت

فــي شــارع بنســلفانيا 1600 .
واضــاف وزيــر الخارجيــة: انــه عليهــم تحمــل مســؤولية اي عــدوان، بــدءا 
مــن اغتصــاب ارض فلســطين حتــى التمييــز العنصــري تحــت عنــوان »صفقة 

القــرن« وقتــل االطفــال الفلســطينيين باالســلحة االميركيــة.
وخاطــب الوزيــر ظريــف نظيــره األميركــي »بومبيــو« وبعــض الــدول األوروبيــة، قائــًا: 

ال ينبغــي ان يدفــع الفلســطينيون ثمــن جرائمكــم.

الصين: تعاوننا مع ايران 
مشروع وقانوني

بكيــن – وكاالت انبــاء:- طالبــت وزارة الخارجيــة 
االميركــي  للحظــر  الفــوري  بااللغــاء  الصينيــة 
معتبــرا  الصينيــة،  الشــركات  ضــد  الاقانونــي 
التعــاون مــع ايــران فــي اطــار القوانيــن الدوليــة 

مشــروعا وقانونيــا وال بــد مــن الحفــاظ عليــه.
لــي  "جــاو  الــوزارة  باســم  المتحــدث  واشــار 
ــركة  ــد ش ــر ض ــي االخي ــر االميرك ــى الحظ ــان"، ال جي
صينيــة بذريعــة التعــاون مــع شــركة "ماهــان" للطيــران 
االيرانيــة، وطالــب بااللغــاء الفــوري للحظــر الاقانونــي 
ان  واضــاف،  الصينيــة  الشــركات  ضــد  االميركــي 
ــة يعــد  ــن الدولي ــران فــي اطــار القواني ــاون مــع اي التع

امــرا منطقيــا وقانونيــا وال بــد مــن الحفــاظ عليــه.
ــة لفــرض  ــة االحادي ــان اجــراءات الحظــر االميركي واكــد ب
ــا مــع  ــارض تمام ــدول االخــرى تتع ــى ال الضغــوط القصــوى عل
الجهــود الراهنــة للمجتمــع العالمــي لمواجهــة فيــروس كورونــا.

وكانــت وزارة الخزانــة األميركيــة قــد فرضــت 
حظــرا علــى شــركة صينيــة بعــد اتهامهــا بالتعــاون 
ــة  ــان"، المدرج ــة "ماه ــران اإليراني ــركة الطي ــع ش م
ضمــن مــا يســمى بالقائمــة الســوداء للعقوبــات 

األميركيــة.

نائــب  كشــف  العربــي:-  كيهــان   - طهــران 
»حمــاس«  لحركــة  السياســي  المكتــب  رئيــس 
صالــح العــاروري عــن أن الشــهيد قاســم ســليماني 
فــي  المقاومــة  فــي غرفــة عمليــات فصائــل  كان 

دمشــق أثنــاء العــدوان علــى غــزة عــام 2008.

رئيــس  نائــب  وقــال  
السياســي  المكتــب 
صالــح  حمــاس  لحركــة 
يــوم  إحيــاء  إّن  العــاروري 
القــدس لــم يعــد يقتصــر 
يتســع  إنمــا  ايــران  علــى 
عنــد  أخــرى  بعــد  ســنة 

المســلمين. عمــوم 
موقــف  أّن  وأضــاف 
االســامية  الجمهوريــة 
فــي ايــران تجــاه فلســطين 

بــه. نثــق  ونحــن  ومبدئــي،  ثابــت 
لحركــة  السياســي  المكتــب  رئيــس  نائــب 
ــليماني كان  ــهيد س ــى أّن الش ــت أل ــاس« لف »حم
ال يرفــض أي شــيء يتعلــق بالمقاومــة ودعمهــا. 

ووصــف ســليماني

و

* اغتصاب بلد وتشريد أهله تمامًا من بيوتهم وأرض آبائهم وأجدادهم، بأبشع أنواع القتل وإهالك 
الحرث والنسل.. رقم قياسي جديد من الوحشية والتشيطن على الساحة البشرية

* مسألًة بعظمة المسألة الفلسطينية ال يمكن لغَيرة الشعوب المسلمة وثقتهم بأنفسهم 
ووعيهم المتزايد أن تسمح بنسيانها، مهما جنّدت أميركا وغيرها من السلطويين

* النضال من أجل فلسطين جهاد في سبيل اهلل وفريضة إسالمية 
الزمة والنصر في ساحة الكفاح هذه مضمون

* الذين يرون في تنازل بعض العناصر الفلسطينية أو عدد من حكام البلدان العربية مجوّزًا للعبور من هذه 
المسألة اإلسالمية واإلنسانية، وقعوا بشدّة في خطأ لفهم المسألة، ويرتكبون خيانة في تحريفها

* هدف النضال هذا تحرير األرض الفلسطينية باجمعها من البحر 
الى النهر، وعودة الفلسطينيين بأجمعهم الى ديارهم

* العالم اليوم يحصي عدد المصابين بالكورونا في العالم، ولكن لم يسأل أحد من هو المسؤول عن مئات 
اآلالف من الشهداء واألسرى والمفقودين في البلدان التي أشعلت فيها أميركا وأوروبا الحروب؟

* سياسة التطبيع مع الكيان الصهيوني في المنطقة من المحاور األساسية لسياسة 
أميركا وبعض الحكومات العربية التي تؤدي دور األجير في المنطقة

* توصيتي األساس هي استمرار النضال وترتيب األمور في المنظمات الجهادية 
وتعاون مع بعضهم وتوسيع نطاق الجهاد في كل األراضي الفلسطينية التفاصيل على الصفحة4

* ال يوجد أحد لديه أي تفويض لتنازل عن القضية الفلسطينية أو أن يهب أي شيء من فلسطين للصهاينة 
* مسؤولية حماية أرض فلسطين والمقدسات فيها هي مسؤولية الشعب 

الفلسطينية واالمة كلها وسنسأل عن ذلك يوم القيامة

* المقاومة بكل أشكالها هي وحدها السبيل لتحرير األرض والمقدسات 

واستعادة الحقوق وكل الطرق االخرى هي مضيعة للوقت

* االمام الخميني من خالل إعالن يوم القدس توج جهود ومواقف المرجعية 

الشيعية الداعمة للقضية الفلسطينية
ــف  ــود ومواق ــوج جه ــدس ت ــوم الق ــان ي خــال إع
المرجعيــة الشــيعية الداعمــة للقضيــة الفلســطينية.
وقــال: االمــام الخمينــي عندمــا أعلــن يــوم القــدس 
بعــد انتصــار الثــورة االســامية فــي ايــران جــاء فــي قمــة 

ــة القــدس وفلســطين  تصاعــد مواقــف االمــام مــن قضي
االشــكاالت  مــن  ان  واوضــح  العــدو،  مــع  وبالصــراع 
االساســية بالمواجهــة مــع »شــاه« ايــران كانــت عاقتــه 

باســرائيل
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