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في اتصال مع رئيس وزراء آذربيجان..

النائب االول لرئيس الجمهورية: مواجهة كورونا تتطلب 
تعاون جميع الدول والمنظمات األممية

برعاية رئيس الجمهورية..

تدشين مشاريع عمرانية وصناعية كبرى في البالد

فنزويال تعلن مرافقة قواتها للناقالت 
اإليرانية في مناطقها االقتصادية

طهران-فــارس:- أعلــن وزيــر الدفــاع الفنزويلــي، 
فاديميــر بادرينــو، أن القــوات المســلحة لبــاده 
ــة التــي ســتدخل  ــود اإليراني ســترافق ناقــات الوق

ــا. ــة الخالصــة لفنزوي ــة االقتصادي ــى المنطق إل
للتلفزيــون  حديــث  فــي  بادرينــو،  وقــال 
الفنزويلــي الرســمي، إن القــوات المرافقــة ســترحب 
اإليرانــي  الشــعب  اإليرانيــة وستشــكر  بالســفن 

فنزويــا. مــع  وتعاونــه  لتضامنــه 
وذكــر بادرينــو أن الحكومــة الفنزويليــة علــى 
اتصــال مــع وزيــر الدفــاع اإليرانــي أميــر حاتمــي.

ــي  ــة ف ــم المعارض ــال زعي ــابق ، ق ــت س ــي وق وف
فنزويــا، خــوان غوايــدو، "إن شــحنات الوقــود مــن 
إيــران إلــى بــاده يجــب أن تزعــج أمريــكا الاتينيــة".

 5 تبحــر  بينمــا  غوايــدو  تعليقــات  وجــاءت 
ناقــات محملــة بالوقــود اإليرانــي صــوب فنزويــا.

وأعلنــت الواليــات المتحــدة، فــي وقــت ســابق، 
أنهــا تــدرس اتخــاذ إجــراءات ردا علــى إرســال إيــران 
شــحنات وقــود إلــى فنزويــا التــي تعانــي مــن 
أزمــة سياســية واقتصاديــة حــادة ونقــص كبيــر فــي 
البنزيــن، بينمــا هــدد الجيــش اإليرانــي بالــرد علــى 

أي مســاس لســفن البــاد.

تعزيز طاقة االستخراج بحقل "بارس الجنوبي" 
بـ 50 مليون متر مكعب

طهران-فــارس:- أعلــن وزيــر النفــط بيجــن زنكنــة عــن تعزيــز طاقــة االســتخراج بحقــل بــارس الجنوبــي 
العمــاق والمشــترك مــع قطــر بـــ 50 مليــون متــر مكعــب يوميا حتــى 20 مــارس/آذار 2021.

وأوضــح الوزيــر بيجــن زنكنــة فــي مراســم تركيــب دثــار منصــة حفــر بحريــة تابعــة للمرحلــة التطويريــة 
ــون  ــغ 700 ملي ــة تبل ــة اســتخراج الفعلي ــوم الخميــس، أن طاق ــج الفارســي الي ــع بالخلي ــم 11 بالحقــل الواق رق

متــر مكعــب حاليــا.
وبيّــن أن عقــد المرحلــة التطويريــة 11 يتخطــى 4 مليــارات دوالر وتســتهدف اســتخراج 56 مليــون متــر 
ــتخراج  ــث إن االس ــط، حي ــة الضغ ــة تقوي ــتخدام تقني ــمل اس ــل المشــترك، وتش ــن الحق ــا م ــب يومي مكع

ســيواجه هبوطــا بالمســتقبل.
وأضــاف أن مشــروع منصــة تقويــة الضغــط يســتحوذ علــى 2.4 مليــار دوالر مــن اجمالــي قيمــة العقــد، 
مشــيرا الــى أنــه مــع تركيــب دثــار المنصــة وحفــر 5 آبــار، فســتتاح امكانيــة اســتخراج 14 مليــون متــر مكعــب 

مــن الحقــل فــي غضــون 14 شــهرا القادمــة.

بعد تسجيل 2311 إصابة جديدة بكورونا في البالد..

وزارة الصحة: ارجاع 1889 حالة من المراكز الصحية  الى الحجر السريري

في رسالة إلى مكتب مكافحة الجريمة والمخدرات االممي..

غريب آبادي: ايران ضبطت 950 طنا من المخدرات 
عودة 600 من رعايانا الى البالد من قبرص رغم الحظر االميركي

وأوكرانيا وطاجيكستان

تدشين خط إنتاج أجهزة تلفاز في البالد
طهران-فــارس:- بحضــور وزيــر التجــارة والصناعــة والمعــادن بالوكالــة حســين مــدرس خيابانــي ، تــم 

افتتــاح خــط إلنتــاج أجهــزة التلفــاز 
محليــا فــي طهــران الخميــس.

خيابانــي  مــدرس  وقــال 
االفتتــاح  مراســم  هامــش  علــى 
مــن  النــوع  هــذا  تدشــين  أن 
يحقــق  أنــه  بجانــب  المشــاريع 
والفــرص  المضافــة  القيمــة 
الوظيفيــة والحــد مــن اســتهاك 
ــا تكمــن  ــي، فأهميته ــد االجنب النق

الخــارج. الــى  اليــد  مــد  بعــدم 
وعبــر  أنــه  الــى  وأشــار 

اســتراتيجية "طفــرة االنتــاج" المتبنــاة شــعارا لهــذا العــام، ثمــة أربعــة محــاور اساســية يتــم اتباعهــا، أهمهــا  
المنزليــة. لاجهــزة  المصنعــة  ســيما  للمصانــع  االوليــة  المــواد  توفيــر 

مــن جهتــه أكــد المديــر التنفيــذي للشــركة المصنعــة الجهــزة التلفــاز االيرانــي، أن الشــركة تنتــج 36 نوعــا 
مــن مختلــف أالجهــزة ذات الجــودة العاليــة وبنســبة تصنيــع محلــي عــال ويتــم عرضها بالســوق.

وأشــار الــى أن الشــركة وفــرت أكثــر مــن الــف فرصــة عمــل مباشــرة و30 الــف فرصــة غيــر مباشــرة فيمــا 
تســتهدف انتــاج اجهــزة منزليــة أخــرى كالثاجــات والغســاالت والمكانــس الكهربائيــة.

االمم المتحدة تثمن مبادرات 
ايران في مكافحة كورونا

طهران-فــارس:- اعلنــت ممثلــة األمــم المتحدة 
لــدى ايــران "الســيدة اوكوجــي دانيلــز" عــن تقديرهــا 
باســم المنظمــة االمميــة للمبــادرات االجتماعيــة 
ايــران  فــي  الحكومــة  تبنتهــا  التــي  واالقتصاديــة 
لدعــم العائــات المتضــررة والمشــاغل الصغيــرة 

ــا. ــروس كورون جــراء تفشــي في
واضافــت الســيدة "دانييلــز" : ان االمــم المتحــدة 
الجهــود  واســتدامة  تعزيــز  علــى  حاليــا  تعمــل 
المبذولــة لتحســين الظــروف حيــث ســنركز علــى 
تمكيــن الطاقــات المحليــة وايجــاد فــرص معيشــية 
فضــا عــن تقديــم المســاعدات العاجلــة للعائــات 

ــا. االكثــر تضــررا مــن تفشــي وبــاء كورون

منع ترانزيت البنزين والسوالر 
عبر اراضي البالد

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

ــا  ــدّد فيه ــه أْن يُه ــة أوراٍق يُمكِن ــك أيّ ــك االردن ال يمل ــة ان مل ــة امــس الجمع ــة عبري ــت صحيف كتب
ــاق الســام«. ــاء »اتف ــى إلغ ــن يجــرؤ عل »إســرائيل« ول

وحســب موقــع رأي اليــوم، قالــت المُستشــِرقة الصهيونيــة، ســمدار بيــري، التــي تعمــل محللــة لشــؤون 
الشــرق األوســط فــي صحيفــة )يديعــوت أحرونــوت( العبريّــة، قالــت اســتنادًا علــى مصــادر رفيعــةٍ جــدًا فــي 
الديــوان الملكــيّ األردنــيّ إّن عبــد اهلل الثانــي يخشــى جــدًا مــن ردّة فعــل الشــارع االردنــي إذا أخرجــت 
»إســرائيل« خّطتهــا إلــى حيّــز التنفيــذ، وأضافــت أنّــه مــع ذلــك، ال يملــك أيّــة أوراٍق يُمكِنــه أْن يُهــدّد فيهــا 
»إســرائيل«، فهــو أيضًــا مُرتبــط باتفاقيــة الغــاز مــع »إســرائيل«، الفتــًة فــي الوقــت عينــه إلــى أنّــه لــن يجــرؤ 
علــى إلغــاء »اتفــاق الســام«، بــل هــو أوهــن مــن تعليــق عــددٍ مــن البنــود فــي »اتفاقيــة الســام«، المعروفــة 
باتفــاق وادي عربــة، والتــي وقعهــا األردن مــع »إســرائيل« فــي العــام 1994، كمــا قالــت فــي حديــثٍ أدلــت بــه 

للقنــاة الـــ11 بالتلفزيــون العبــريّ والمعروفــة باســم )كان(.

هجوم إلكتروني ضد عشرات المواقع اإلسرائيلية 
في يوم القدس العالمي

ــا  ــا إلكتروني ــدة دول، هجوم ــن ع ــن م ــة اإللكترونيي ــن القراصن ــة م ــدة شــنت مجموع ــة مرت ــي هجم ف
بمناســبة »يــوم القــدس العالمــي« الــذي تحتفــل بــه إيــران نصــرة للقــدس والقضيــة الفلســطينية ومعهــا 

ــع اإلســرائيلية. ــم، ضــد عشــرات المواق ــد مــن دول العال العدي
وفــي إطــار ذلــك قــام القراصنــة باســتبدال الصفحــة الرئيســية للمواقــع اإلســرائيلية وكتبــوا »بــدأ العــد 
التنازلــي الــى الخلــف لتدميــر إســرائيل«، والــى جانبهــا يمكــن مشــاهدة شــريط فيديــو تظهــر فيــه مــدن تــل 

أبيــب والقــدس وحيفــا وهــي مدمــرة.
ولــم تعلــن أي دولــة او منظمــة مســؤوليتها عــن الهجــوم، لكــن جهــات إســرائيلية تشــير بإصبــع االتهــام 

لجهــات لهــا عاقــة بإيــران وحلفائهــا لكــون الهجــوم تزامــن مــع »يــوم القــدس العالمــي«.
وأوضــح المســؤولون فــي مركــز الســايبر اإلســرائيلي أنــه كان مــن المتوقــع ان تتــم »الهجمــات 
االلكترونيــة المعاديــة« فــي التواريــخ مــا بيــن 14 حتــى 22 أيــار/ مايــو الحالــي فــي محاولــة لـــ »تعتيــم 

إســرائيل« وخلــق ضجــة إعاميــة.

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

أعلــن أبنــاء الصحفــي الســعودي جمال خاشــقجي 
ــدة نشــرها  ــك بتغري ــل والدهــم، وذل عفوهــم عــن قات
ــر«  ــي »تويت ــر حســابه ف ــه صــاح خاشــقجي عب نجل

حســب التلفزيــون الرســمي الســعودي.
وكتــب صــاح خاشــقجي: »فــي هــذه الليلــة 
الفضيلــة مــن هــذا الشــهر الفضيــل، نســترجع قــول 
اهلل تعالــى فــي كتابــه الكريــم )وجــزاء ســيئة ســيئة 
مثلهــا، فمــن عفــا وأصلــح فأجــره علــى اهلل إنــه ال 

ــن(. يحــب الظالمي
ــا رحمــه  ــا عــن مــن قتــل والدن وأضــاف: »عفون
اهلل لوجــه اهلل تعالــى، وكلنــا رجــاء واحتســاب لألجــر 

عنــد اهلل عــز وجــل«.

منــع  طهران-فــارس:- 
عمليــات  الــوزراء  مجلــس 
البنزيــن  وترانزيــت  نقــل 
وزيــت الســوالر عبــر أراضــي 
الجــوار  دول  الــى  البــاد 
.2021 مــارس/آذار   20 حتــى 

جــاء ذلــك لــدى موافقــة 
فــي  الــوزراء  مجلــس 
المنعقــدة 17 مايــو/ جلســته 

أيــار الجــاري، علــى المقتــرح 
المقــدم مــن قبــل وزارة النفــط 
ــت. ــات الترانزي ــق عملي بتعلي

منــع  تــم  فقــد  الجديــد  القــرار  وبحســب 
ترانزيــت البنزيــن وزيــت الســوالر والهيدروكربونات 
المماثلــة، عبــر االراضــي االيرانيــة الــى دول الجــوار 
حتــى 20 مــارس/آذار 2021، ويشــمل ايضــا الشــحنات 

ــاد. ــارك الب ــئ وجم ــي موان ــودة ف الموج

لرئيــس  األول  النائــب  أكــد  ارنــا:-  طهــران- 
ــي  ــال هاتف ــي اتص ــري ف ــحاق جهانغي ــة اس الجمهوري
مــع رئيــس وزراء جمهوريــة آذربيجــان علــي اســادوف ، 
ضــرورة تعــاون جميــع الــدول والمنظمــات األمميــة فــي 
جميــع المجــاالت لمكافحــة فيــروس كورونــا الن هــذا 
ــع  ــد لجمي ــي الب ــدان وبالتال ــع البل ــدد جمي الخطــر يه
الــدول ان تقــدم تجاربهــا فــي عــاج المــرض لخدمــة 

ــدول االخــرى. ال
كمــا اعــرب جهانغيــري عــن تقديــره للمســاعدات 
فــي  اليــران  آذربيجــان  جمهوريــة  قدمتهــا  التــي 

اطــار مكافحــة كورونــا ، مؤكــدا اســتعداد الجمهوريــة 
الــى  المجــال  فــي هــذا  لنقــل خبراتهــا  االســامية 
الدولــة الجــارة ، داعيــا وزيــري صحــة البلديــن الــى 

الموضــوع. هــذا  لمتابعــة  التواصــل 
آذربيجــان  وزراء  رئيــس  رحــب  بــدوره 
بموضــوع تبــادل الخبــرات فــي مكافحــة كورونــا 
التعــاون  لتعزيــز  ارتياحــه  عــن  اعــرب  كمــا   ،
بيــن طهــران وباكــو فــي مجــال الطاقــة، داعيــا 
ــع  ــي جمي ــن ف ــن البلدي ــاون بي ــز التع ــى تعزي ال

فاكثــر. اكثــر  المجــاالت 

طهران-فــارس: أعلــن متحــدث وزارة الصحــة 
كيانــوش جهانبــور عــن تســجيل 2311 حالــة اصابــة 
جديــدة بفيــروس كورونــا المســبب لمــرض كوفيــد 

19 فــي الـــ 24 ســاعة الماضيــة.
حــول  اليوميــة  احاطتــه  فــي  جهانبــور  وأوضــح 
الجمعــة،  امــس  للبــاد  الصحــي  الواقــع  مســتجدات 
بــأن مــن بيــن 2311 االصابــة الجديــدة تــم ترقيــد  413 
مريضــا بالمستشــفيات، فيمــا تــم ارجــاع 1889 حالــة مــن 

المراكــز الصحيــة ) الــى الحجــر(.
نســبة  فــان  عليــه  وأضــاف: 
بالمستشــفيات  المصابيــن  ترقيــد 
الـــ 24  بلغــت 18 بالمئــة فقــط فــي 
بالمئــة   82 فيمــا  الماضيــة  ســاعة 
مــن االصابــات تــم تشــخيصها عبــر 
مراجعــة المراكــز الصحيــة والمتابعــة.

أن  إلــى  المتحــدث  وأشــار 
حصيلــة  فــان  الجمعــة،  حتــى 
بلغــت  المــرض  مــن  المتعافيــن 
 2659 يخضــع  فيمــا  حالــة،   102276

المركــزة. العنايــة  اقســام  فــي  للعــاج  مريضــا 
وأكــد أنــه ومــع االســف فقــد توفــي 51 مصابــا فــي الـــ 

24 ســاعة الفائتــة لترتفــع حصيلــة الوفيــات الــى 7300 حالــة.
الفــا و913  الــى اجــراء 763   الدكتــور جهانبــور نــوه 
فحصــا لتشــخيص االصابــة بفيــروس كورونــا حتــى االن.

لــدى  ايــران  ممثــل  بعــث  طهران-فــارس:- 
ــا كاظــم غريــب  منظمــة االمــم المتحــدة فــي فيين
لمكتــب  التنفيــذي  المديــر  إلــى  رســالة  آبــادي 
المنظمــة  لهــذه  والمخــدرات  الجريمــة  مكافحــة 
انــواع  مــن  طنــا   950 ضبــط  الــى  فيهــا  اشــار   ،
رغــم  الماضــي  االيرانــي  العــام  فــي  المخــدرات 
الحظــر االميركــي داعيــا هــذه المنظمــة الــى دعــم 

. ايــران  الجــراءات 
وأرســل غريــب ابــادي  ، رســالة إلــى المديــر 
لمكافحــة  المتحــدة  األمــم  لمكتــب  التنفيــذي 
الجريمــة والمخــدرات والــى الســفراء المقيميــن 
الفعالــة  التدابيــر  إلــى  مشــيراً   ، فيينــا  فــي 
ــة  ــا الجمهوري ــي تتبعه ــة الت والشــاملة والمتواصل
ــن الحظــر األمريكــي  ــى الرغــم م اإلســامية عل

األحــادي وغيــر القانونــي وغيــاب التعــاون الدولــي 
، ودعــا األمــم المتحــدة والــدول األعضــاء فيهــا إلــى 
هــذه  لتحديــد  المشــتركة  المســؤولية  تحمــل 

اإلجــراءات ودعمهــا.
ووفًقــا لهــذه الرســالة ، فــان عمليــات ضبــط 
المخــدرات خــال العــام االيرانــي الماضــي ســجلت 

ــذي ســبقه. ــام ال ــة بالع ــوا  بنســبة 20٪ مقارن نم

ــادت متابعــات  ــارس:- ق طهران-ف
وزارة الخارجيــة ومســاعي ممثلياتنــا 
فــي قبــرص وأوكرانيــا وطاجيكســتان 
الازمــة  التصاريــح  والحصــول علــى 
الــى عــودة 600 مــن الرعايــا االيرانييــن 

ــاد األســبوع الماضــي. ــى الب ال
العامــة  المديريــة  وأعلنــت 
الخارجيــة  وزارة  فــي  لاعــام 
خــال  ان  الخميــس  يــوم 
وعبــر  الماضــي  األســبوع 
متابعــات وزارة الخارجيــة وجهــود 

قبــرص  فــي  اإلســامية  الجمهوريــة  بعثــات 
وأوكرانيــا وطاجيكســتان ، تمكــن 600 مــن الرعايــا 
التصاريــح  علــى  الحصــول  مــن  االيرانييــن 

. البــاد  إلــى  والعــودة  الازمــة 
الرعايــا  فــإن عــدد   ، التقريــر  وبحســب هــذا 
اإليرانييــن العالقيــن جــراء تفشــي فيــروس كورونــا 
ــى  ــودة إل ــن الع ــوا م ــن تمكن ــات الذي ــاء الرح والغ
الخارجيــة  وزارة  ومتابعــات  بإجــراءات  البــاد 
والتعــاون مــع وزارة الصحــة ، تجــاوز عشــرة االف 

شــخص.

حســن  الرئيــس  دشــن  طهران-مهــر: 
ــرى  ــة كب ــة وعمراني ــي، مشــاريع صناعي روحان
يــوم الخميــس عبــر تقنيــة الفيديوكونفرانس.

افتتــاح  مراســم  عبــر  ذلــك  جــاء 
مشــاريع بقطــاع الميــاه والزراعــة بمحافظــة 
شــرق(  )جنــوب  وبلوجســتان  سيســتان 
وبــدء العمليــات التنفيذيــة لتركيــب منصــة 
بــارس  حقــل  مــن   11 المرحلــة  وتطويــر 

قطــر. مــع  المشــترك  الجنوبــي 
واوضــح روحانــي أن تدشــين المشــاريع 
الوطنيــة الكبــرى فــي مجــال الميــاه والكهربــاء 
ــار مــن اراضــي سيســتان والزراعــة والطاقــة والنفــط بجانــب مشــروع  ــاء 46 الــف هكت احي

تتــم  التــي  المشــاريع  مــن  وبلوجســتان، 
متابعتهــا بانتظــام.

وأشــار الــى أن اليــوم تــم تدشــين 32 الــف 
هكتــار مــن مشــروع احيــاء اراضــي سيســتان 

وأن  وبلوشســتان، 
محاصيــل هذا المشــروع 
ســيتاح الهالــي المنطقة 

والبــاد.
ثانيــة  جهــة  مــن 
تنفيــذ  أن  اعتبــر 
مشــاريع  الطاقــة  وزارة 
بقيمــة  بالمحافظــة 
ريــال  تريليــون   3.56
ايضــا. للغايــة  مهمــة 

روحانــي  وأعــرب 
شــكره  خالــص  عــن 
لقائــد الثــورة االســامية، لموافقتــه المســتمرة 
مــن  اعتمــادات  باســتقطاع   2014 عــام  ومنــذ 
الصنــدوق الوطنــي للتنميــة لتمويــل مشــاريع 

والتربــة. الميــاه 

محادثات ايرانية روسية 
حول تطورات المنطقة

ــي موســكو  ــارس:- اجــرى ســفيرنا ف طهران-ف
كاظــم جالــي محادثــات عبــر االتصــال المرئــي 
ــي شــؤون الشــرق  ــدوب روســيا الخــاص ف ــع من م
افريقيــا ميخائيــل بوغدانــوف،  االوســط وشــمال 
حــول احــدث تطــورات المنطقــة ومنهــا مشــروع 

"صفقــة القــرن" االميركــي الصهيونــي.
حــول  النظــر  وجهــات  الجانبــان  وتبــادل 
ومنهــا  االقليميــة  والتطــورات  الثنائيــة  العاقــات 
"صفقــة  )مشــروع  وفلســطين  والعــراق  ســوريا 
وليبيــا. واليمــن  الصهيونــي(  االميركــي  القــرن" 

واكــد جالــي وبوغدانــوف ضــرورة التشــاور 
والتعــاون بيــن البلدين حــول القضايــا االقليمية 
فــي  واللقــاءات  االتصــاالت  مواصلــة  وكذلــك 

هــذا الصــدد.

يوم القدس هذا العام 
بلون مختلف

مهدي منصوري
مــن المتعــارف وعلــى مــدى اكثــر مــن 
اربعــة عقــود ومنــذ البــذرة االولــى التــي زرعهــا 
الكبيــر لتحشــيد  الخمينــي  الراحــل  االمــام 
ليكــون  يــوم  احيــاء  اجــل  مــن  الجهــود  كل 
منطلقــا إلبقــاء القــدس والقضيــة الفلســطينية 
حيــة فــي النفــوس للعمــل علــى توفيــر كل 
جهــود  مــع  مجتمعــة  والجهــود  الطاقــات 
الشــعب  الفلســطيني لتحريــر هــذه االرض 
المقدســة مــن دنــس المجرميــن الصهاينــة 

الصحابهــا. االرض  واعــادة 
ونتجــت  البــذرة  هــذه  اثمــرت  وفعــا 
عنهــا تلــك الشــجرة الطيبــة التــي غرســت 
ــن  ــم م ــي العال ــرار ف ــوس كل االح ــي  نف ف
العامــة  الشــوارع  الــى  الخــروج  خــال 
الــى  تصــل  والتــي  الصيحــات  واطــاق 
ب«المــوت  تهتــف  وهــي  الســماء  عنــان 
والتــي  الميــركا«  و«المــوت  الســرائيل« 
الغضــب  الــوان  مــن  لونــا  تشــكل  كانــت 
واالضطهــاد  الظلــم  ضــد  العــارم  الشــعبي 
والعنصريــة القاتلــة التــي اتســم بهــا الكيــان 
ــي  ــا االيجاب ــرك اثره ــت تت ــي، وكان الصهون
فــي النفــوس بحيــث تعطــي القــدرة والقــوة 
المقــاوم  الفلســطيني  للشــعب  االضافيــة 
المشــاريع  كل  امــام  الصمــود  اجــل  مــن 
والتخاذليــة  االستســامية  والمخططــات 
ســواء كان فــي الداخــل الفلســطيني او مــن 
ــد  ــي تري ــي والت ــاذل العرب ــض دول التخ بع
ــاء  تحقيــق االمــن المســتديم الســرائيل بن
العالمــي برئاســة  علــى رغبــة االســتكبار 

اميــركا. االكبــر  الشــيطان 
ولــذا فــان احيــاء يــوم القــدس مــن قبــل 
يخــرج   التــي  وبالصــورة  العالــم  شــعوب 
اقــدام  تحــت  االرض  يزلــزل  بحيــث  بهــا 
ــل كل  ــن ب ــة المجرمي ــط  الصهاين ليــس فق

الداعميــن لــه فــي العالــم.
االســتثنائية  الظــروف  رغــم  انــه  اال 
التــي فرضهــا انتشــار فيــروس  كورونــا فــان 
يــوم القــدس لــم يُنــسَ ولــم يُتــرك بــل 
ان احيــاءه جــاء بصــورة وحّلــة جديــدة اكــدت 
الحــرة  النفــوس  فــي  المعتمــل  االصــرار 
األبيــة التــي آلــت إال ان تحيــي هــذا اليــوم 
وكل بطريقتــه الخاصــة بحيــث التحمــت 
ــن  ــن ع ــكل المدافعي المشــاعر الجياشــة ل
العادلــة  وقضيتــه  الفلســطيني  الشــعب 
وكل مــن موقعــه والمــكان الــذي يعيــش 
ــوم  ــذا الي ــال ان ه ــن  وبصــوت ع ــه ليعل في
ــا فــي النفــوس  ــد ان يبقــى فاعــا وحي الب
وانــه لــم ولــن يمــوت مهمــا كانــت الظــروف 
وســائل  ركــزت  كيــف  شــهدت  لذلــك 
المكثــف  نشــاطها  المقاومــة  االعــام 
واســتعدت  المناســبة  هــذه  لتغطيــة 
ــوم  ــاء الي ــع التواصــل االجتماعــي الحي مواق

للقــدس.  العالمــي 
ورغــم كل هــذه التحديــات وجدنــا ان فــي 
بعــض المناطــق فــي العالــم خرجــت مجاميــع 
واميــركا  الســرائيل  بالمــوت  تهتــف  وهــي 
واالســرائيلي  االميركــي  العلميــن  وتحــرق 
الشــعب  جانــب  الــى  وقوفهــا  عــن  معبــرة 
فــي قضيتــه ولترســل رســالة  الفلســطيني 
ان  يمكــن  ال  الشــعوب  ان  االهميــة  بالغــة 
تعيقهــا الظــروف االســتثنائية فــي احيــاء هــذا 

العالمــي المقــدس. اليــوم 


