
نيــران الغضــب المقــدس لجبهــة المقاومــة االســامية.
وفــي بيــان اصــدره ادان اللــواء باقــري، جرائــم الكيــان الغاصــب للقــدس 
ضــد الفلســطينيين والهجمــات الهمجيــة لقواتــه العســكرية الســفاحة علــى 
المســجد االقصــى وســائر االراضــي المحتلــة والتــي اســفرت عــن استشــهاد 
العديــد مــن ابنــاء الشــعب الفلســطيني، مؤكــدا ضــرورة انشــاء تحالــف قــوي 

اســتراتيجي وحقيقــي لحــل وتســوية القضيــة الفلســطينية.    
وشــدد بالقــول: ان الجرائــم الوحشــية التــي يرتكبهــا الكيــان الصهيونــي الســفاح 
ــة والقــدس الشــريف وتضريجــه  ــي االراضــي المحتل ــام ف ــال هــذه االي ــل لاطف والقات
بالدمــاء عــددا كبيــرا مــن الفلســطينيين المظلوميــن واالبريــاء والمقاوميــن، قــد اثــارت 

الحــزن واالســى الشــديد لــدى شــعوب العالــم خاصــة االمــة االســامية.  
واضــاف: الشــك ان االعمــال االجراميــة للكيــان الصهيونــي المقيــت قــد 
عــززت وحــدة الشــعب الفلســطيني المظلــوم وااليمــان بالمقاومــة والصمــود 

وتعزيــز القــدرات لتحقيــق

مشددًا أن الشباب الفلسطيني الثائر قد غير معادالت العدو األمنية..

شمخاني: بيت العنكبوت الصهيوني إنهار 
بصواريخ المقاومة الفلسطينية

طهــران- كيهــان العربــي:- قــال أميــن المجلــس األعلــى لألمــن القومــي 
االدميــرال علــي شــمخاني، إن بيــت العنكبــوت الــذي يدعــى الصهاينــة بأنــه 

مــن حديــد قــد إنهــار بصواريــخ المقاومــة الفلســطينية.
وكتــب شــمخاني فــي تغريــدة لــه علــى حســابه فــي تويتــر: الشــباب 

ــي ووســع  ــدو الصهيون ــة للع ــادالت األمني ــر المع ــد غي ــر ق الفلســطيني الثائ
ــى » ِإنَّ  ــال ســبحانه وتعال ــة، حيــث ق ــى عمــق األراضــي المحتل ــدان ال المي

ــوتِ« . ــبَْیتُ اْلعَنَْکبُ ــبُُیوتِ َل ــنَ اْل َأوْهَ
وشــهد المســجد األقصــى ومحيطــه فــي القــدس اعتــداءات مكثفــة مــن قبــل 
مســلحين صهاينــة فــي األيــام الماضيــة لتنفيــذ خطــط كيــان االحتــال بتهويــد 

القــدس وتقســيم المســجد األقصــى زمانــا ومكانــا.
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شؤون دولية مؤكدًا أن توازن القوى تغير لصالح فلسطين..

اللواء باقري: الصهاينة الغاصبين سيحترقون في لهيب نيران الغضب المقدس لجبهة المقاومة االسالمية

غزة تؤدب تل أبيب 
وتربك واشنطن..!

محمد صادق الحسيني
مــا يجــري ليــس مجــرد حــرب فلســطينية 

اســرائيلية وقطعــًا ليســت محــدودة
ــا  ــة لطالم ــات تقليدي ــف بتفاهم ــن تتوق ول

ــة... ــد كل جول ــت بع حصل
الحــد األدنــى فيهــا ان تخــرج غــزة باتفــاق 
فرضــه  الــذي   ١٩٩٦ نيســان  باتفــاق  أشــبه 
حــزب اهلل علــى العــدو بالتعــاون مــع دمشــق 

وطهــران...
واألفق مفتوح الى ما هو أعظم ...

ــة  ــك محــور المقاوم ــا غــزة فخلف ــي ي اضرب
كلــه بــكل قدراتــه مــن هرمــز الــى بــاب المنــدب 

ومــن البصــرة الــى بنــت جبيــل... 
انت تعرفين ذلك يا غزة العزة 

 والعــدو يعــرف ذلــك وكل االطــراف المعنيــة 
علــى اهبــة االســتعداد للقيــام بمــا يتطلــب منهــا ..!

اخــراج االميركــي خــال يوميــن لنحــو ١٩٠ 
مــن طواقــم الباتريــوت والقبــب الحديديــة، هــو 
بمثابــة رفــع الغطــاء مــن جانــب بايــدن عــن 
المتهــور نتــن ياهــو الــذي يتهمــه جنــراالت تــل 
ابيــب بانــه حــرق »اســرائيل« وجعلهــا تســقط 
الفلســطينية،  المقاومــة  بيــد  ســائغة  لقمــة 
ــاء الشــعب الفلســطيني مــن عمــق  وأعــاد إحي
ــة الصــراع  ــي واجه ــه ف ــه التاريخــي ووضع وطن
دفاعــًا عــن وطنــه الفلســطيني.. ويخرجــه مــن 

ــم بشــكل مذهــل جــدا... القمق
المقاومة تنتصر - »اسرائيل« تنحسر

داعيًا برلمانات العالم لدعم حق الفلسطينيين في الدفاع عن انفسهم..

مؤتمر دعم االنتفاضة: تزامن ذكرى »يوم النكبة« مع انتفاضة 
الشعب الفلسطيني تأكيد على شرعية استمرار مقاومته

هآرتس: مظاهرات الداخل ستجبر الجيش على وقف القتال بغزة..

الرئيس الصهيوني: الحرب اندلعت في شوارعنا 
واألغلبية مذهولة وال تصدق ما تراه

الرئيس روحاني يؤكد ضرورة تعاون الدول االسالمية لمواجهة الغطرسة الصهيونية..

طهران: فلسطين الصامدة تواجه جولة جديدة من جرائم الكيان الصهيوني وهي تنزف دما وتنتفض
* فلسطين بضعة من جسد العالم االسالمي وعلينا اال نسمح بان يرزح الشعب الفلسطيني اكثر من هذا تحت وطأة الجور والظلم

انصار الله: أسودت وجوه المطبعين والمقاومة عززت 
من حقيقة أن »إسرائيل« كيان هش

صنعــاء – وكاالت انبــاء:- اكــد الناطــق الرســمي لحركــة أنصــار اهلل فــي اليمــن محمــد عبدالســام، أن 
المقاومــة الفلســطينية عــززت حقيقــة أن »اســرائيل« هــو كيــان هــش وغيــر قابــل للحيــاة.

وقــال عبدالســام فــي تغريــدة لــه علــى موقــع “تويتــر”، متحدثــا عــن الحــرب التــي يشــنها كيــان االحتــال الصهيونــي 
علــى الفلســطينيين: إن هــذه الجولــة لهــا مــا بعدهــا مــن اقتــراب الوعــد الحــق بــإذن اهلل تعالــى.

ــان  ــوة الحــق عــززت المقاومــة الفلســطينية مــن حقيقــة أن كي ــه “بقــوة اإلرادة وق ــد عبدالســام أن وأكـ
ــاة“. ــر قابــل للحي ــان هــش وغي العــدو اإلســرائيلي كي

وأضاف: وأما المطبعون فقد اسودت وجوههم ويحسبون كـل صاروخ يستهدف العدو كأنه ينزل على رؤوسهم.

مؤكدًا سماحته أن العدو الصهيوني اليفهم سوى لغة القوة..

القائد: على الشعب الفلسطيني تعزيز قدراته ومقاومته الرغام المجرمين على االستسالم 
لعنة اهلل على المجرمين الذين مزقوا البراعم المظلومة والزهور البريئة في افغانستان وضرجوها بالدماء 

المقاومة ومعركة سيف 
القدس الفاصلة

25 نائبا بالكونغرس األميركي يعتبرون 
ممارسات االحتالل جريمة حرب

شركات طيران دولية تلغي رحالتها 
الى الكيان اإلسرائيلي

إلهان عمر: أزمة غزة سببها 
»دولة« تمولها أميركا 

الصين تأسف العتراض واشنطن على عقد 
اجتماع بمجلس األمن حول غزة

العامري: نقف الى جانب الشعب الفلسطيني وصواريخ 
المقاومة تكتب تاريخا جديدا لالمة

القوات الصهيونية ترتكب المجازر في غزة والمقاومة ترد 
بعشرات الصواريخ وتربك اوضاعه وحساباته

اميركا مهتمة فقط بنهب الثروات السورية 
وتعارض إعادة إعمار البالد

البرلمان الفنزويلي يقر قانونا 
'لكسر الحصار'

العدد )١٠٦٦8( السنة الواحدة واالربعون، السبت 3 شوال ١442 هـ ق 25 ارديبهشت ١4٠٠ هـ ش، ١5 آيار 2٠2١م على الصفحة الثانية

واعظي: العنف ضد الشعب الفلسطيني 
مؤشر لفشل المنظمات الدولية

* اميركا وبعض القوى العالمية دعمت هذا الكيان الشرير دعما كامال خالل سبعة 
عقود وتجاهلت جرائم الكيان اإلرهابي التي ال نهاية لها

* ظريف واألسد يبحثان العدوان الصهيوني األخير على األراضي الفلسطينية، 
وممارساته الرامية لتغيير طابع ووضع األراضي المحتلة

طهــران – كيهــان العربــي:- اكــد رئيــس الجمهوريــة 
الدكتــور حســن روحانــي ضــرورة الوحــدة والتعــاون بيــن 
والغطرســة  الممارســات  لمواجهــة  االســامية  الــدول 
الــى  االســامي  التعــاون  منظمــة  داعيــا  الصهيونيــة، 
لعــب دور اكثــر فاعليــة تجــاه التطــورات االخيــرة فــي 
فلســطين كــون المنظمــة اسســت لمعالجــة القضيــة 

الفلســطينية والمســجد االقصــى.
ــس  ــال الرئي ــر قطــر، ق ــع امي ــي م ــي اتصــال هاتف وف
روحانــي: ان االحــداث المريــرة التــي شــهدناها خــال 
االيــام االخيــرة وجرائــم الكيــان الصهيونــي تســتدعي 
المزيــد مــن الوحــدة والتعــاون بيــن الــدول االســامية 

لمواجهــة غطرســة الصهاينــة المحتليــن.
ــم  ــة مــن جســد العال ــا بضع ووصــف فلســطين بانه
االعتــداءات  وقــف  ضــرورة  علــى  مؤكــدا  االســامي 
ــال:  ــة ضــد الشــعب الفلســطيني وفــي غــزة وق الصهيوني

* نحذر الكيان الصهيوني وحماته االقليميين والدوليين بان جبهة المقاومة االسالمية والسائرين 
في طريق شهداء المقاومة قد مهدوا السبيل لتحرير فلسطين والقدس

* االعمال االجرامية للكيان الصهيوني المقيت قد عززت وحدة الشعب الفلسطيني المظلوم 
وااليمان بالمقاومة والصمود وتعزيز القدرات لتحقيق االنتصار النهائي

طهــران - كيهــان العربــي:- اعتبــر رئيــس االركان العامــة العامــة للقــوات 
ــح فلســطين  ــر لصال ــوى تغي ــوازن الق ــان ت ــري ب ــد باق ــواء محم المســلحة الل
اكثــر مــن اي وقــت آخــر واكــد ضــرورة انشــاء تحالــف اســتراتيجي قــوي لحــل 
القضيــة الفلســطينية، وقــال ان الصهاينــة الغاصبيــن ســيحترقون فــي لهيــب 

آالف األردنيين يزحفون الى الحدود 
مع فلسطين نصرة للقدس

توافــد  مــع  تزامنــا  انبــاء:-  وكاالت   – عمــان 
األقصــى  المســجد  الــى  الفلســطينيين  المصليــن 
بأعــداد كبيــرة خاصــة عبــر بــاب األســباط، زحــف آالف 
األردنييــن أمــس الجمعــة، نحــو الحــدود األردنيــة 
الفلســطيني. الفلســطينية، وذلــك لدعــم الشــعب 

وطالــب المتظاهــرون الســلطات لفتــح الحــدود، 
ــة  ــام صــرح شــهداء معرك ــث احتشــد اآلالف أم حي

الكرامــة فــي منطقــة الكرامــة باألغــوار الجنوبيــة.
تظاهــرات  االردنيــة  محافظــات  جميــع  وشــهدت 
منــددة بعــدوان االحتــال الصهيونــي على الفلســطينيين 

ــي القــدس وقطــاع غــزة. ف

تــل ابيــب – وكاالت انبــاء:- قــال رئيــس كيــان 
العــدو الصهيونــي رؤوفيــن ريفليــن أن »الحــرب 
األغلبيــة  وأن  إســرائيل  شــوارع  فــي  اندلعــت 

مذهولــة وال تصــدق مــا تــراه«.
قــال  اإلســرائيلية،   »١١« لقنــاة  تصريــح  وفــي 
ــا  ــيئا ألنه ــول ش ــة ال تق ــة الصامت ــن: »الغالبي ريفلي

تمامــا«. مندهشــة 
واضــاف: »نحــن نخلــق وضعــا نســمح فيــه بالحــرب 

األهليــة ألننــا صامتــون«.
وتابــع: أدعــو جميــع القــادة 
بأننــا  النــاس  إخبــار  إلــى 
مواطنــون فــي »دولــة واحــدة«، 

وأننــا مجتمــع واحــد.
الكيــان  قــوات  ان  ويذكــر 
الصهيونــي قامــت خــال الفتــرة 
اعتداءاتهــا  بتصعيــد  االخيــرة 
وممارســاتها االجراميــة والتعســفية 
ضــد الفلســطييين فــي القــدس 
ــة  ــة وتقصــف بالمدفعي ــارات جوي ــة وتشــن غ واالراضــي المحتل
قطــاع غــزة طالــت الكثيــر مــن االهــداف المدنيــة والوحــدات 

الســكنية.

علينــا اال نســمح بــان يــرزح 
الشــعب الفلســطيني اكثــر 
وطــأة  تحــت  هــذا  مــن 

والظلــم. الجــور 
التاحــم  ان  واكــد 
االســامية  الــدول  بيــن 
والتركيــز علــى فلســطين 
رئيســيا  هدفــا  يمثــل 
واضــاف: انــه علــى منظمــة 
االســامي  التعــاون 
االضطــاع بــدور اكثــر فاعليــة تجــاه التطــورات فــي 
لمعالجــة  فعــا  اسســت  المنظمــة  كــون  فلســطين 

االقصــى. والمســجد  فلســطين  فــي  االزمــة 
اشــار  الهاتفــي  االتصــال  مــن  اخــر  جانــب  وفــي 
الرئيــس روحانــي الــى مســتجدات الســاحة فــي اليمــن 
واكــد ان ال حــل عســكريا لازمــة فيــه، داعيــا الــى ضــرورة 
التعــاون وبــذل الجهــود لتســوية هــذه االزمــة واعــرب 
عــن املــه بــان تثمــر جهــود منظمــة االمــم المتحــدة 

ــن. ــي اليم ــام ف ــال الس ــى اح ــة ال الرامي
ــن حمــد  ــم ب ــة قطــر الشــيخ تمي ــر دول ــال امي ــه ق مــن جانب
آل ثانــي: ان دولــة قطــر تشــاطر ايــران الــراي بشــأن التنديــد 
باالعتــداءات علــى الفلســطينين وضــرورة الوقــف الفــوري لهــا 
وتدعــو منظمــة التعــاون االســامي الــى االضطــاع بــدور فاعــل 

ــذا المجــال. ــي ه ف

طهــران – كيهــان العربــي:- اكــد قائــد الثــورة 
الخامنئــي  الســيد  اهلل  آيــة  ســماحة  االســامية 
ــا  ــوة، داعي ــة الق ــة ال يفهمــون ســوى لغ ــان الصهاين ب
ومقاومتــه  قدراتــه  لتعزيــز  الفلســطيني  الشــعب 
الرغــام المجرميــن علــى االستســام والكــف عــن 

الوحشــية. ممارســاتهم 
الطابيــة  التنظيمــات  ممثلــي  لقائــه  وخــال 
ــرب ســماحة  ــس، اع ــو كنفران ــر الفيدي ــة عب الجامعي
القائــد الخامنئــي عن اســفه العميق وادانته الشــديدة 
لحادثيــن مريريــن ودموييــن فــي العالــم االســامي 
فــي افغانســتان وفلســطين وقــال: لعنــة اهلل علــى 
المجرميــن الذيــن مزقــوا البراعــم المظلومــة والزهــور 
البريئــة فــي افغانســتان وضرجوهــا بالدمــاء ووســعوا 
الفتيــات  الــى هــذا الحــد بقتلهــم هــذه  اجرامهــم 

الصغيــرات.

* يجب أن يقودنا التحول الى افضل االحوال أي تعزيز الخطوط األساسية 

للثورة االسالمية وتمهيد الطريق للمثل األساسية

* يجب تشكيل حكومة ثورية تتطلع للعدالة ومناهضة الفساد 

وتؤمن بالتغيير وقدرات الشباب

* المشاركة الحماسية للشعب في االنتخابات له تاثير ايجابي كبير 

في تعزيز قدرات الحكومة المنتخبة

* بعض التصريحات ربما تكون من باب الحرص لكن الينبغي ان تؤدي لتثبيط 

عزم المواطنين عن المشاركة في االنتخابات

األمانــة  اصــدرت  العربــي:-  كيهــان   - طهــران 
االنتفاضــة  لدعــم  الدولــي  للمؤتمــر  الدائمــة 
الفلســطينية التابعــة لمجلــس الشــورى االســامي، 
والمنظمــات  العالــم  برلمانــات  فيــه  دعــت  بيانــا 
الدوليــة غيــر الحكوميــة الــى دعم حق الفلســطينيين 
فــي الدفــاع عــن انفســهم، مؤكــدة ان الصهاينــة ال 

القــوة والمقاومــة. يفهمــون اال لغــة 
واصــدرت األمانــة الدائمــة للمؤتمــر الدولــي 
لدعــم االنتفاضــة الفلســطينية أمــس الجمعــة 
»يــوم  ذكــرى  تزامــن  فيــه  اعتبــرت  بيانــا 
النكبــة«، مــع االنتفاضــة الفلســطينية تأكيــدا 
علــى شــرعية اســتمرار المقاومــة المشــروعة 
الباطــل  االجــراء  ضــد  الفلســطيني  للشــعب 
البريطانيــون  المســتعمرون  بــه  قــام  الــذي 

واألميركيــون.
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