
اإلســاميين بيــن فلســطينيي 48 وشــرق القــدس والضفــة الغربيــة، مــا قــد 
يســتوجب االســتمرار فــي الحملــة العســكرية علــى غــزة، دون عاقــة بالمواجهــات 

ــرائيل«. ــل إس ــود داخ ــرب واليه ــن الع بي

مشددًا أن ما يجري حاليا في فلسطين المحتلة غير مسبوق..

العميد جواني: الكيان الصهيوني فوجئ 
باقتدار المقاومة الفلسطينية 

طهــران- كيهــان العربــي:- أعتبــر مســاعد الشــؤون السياســية فــي قــوات 
حــرس الثــورة االســامية العميــد يــداهلل جوانــي أن الكيــان الصهيونــي 

ــة. ــة المقاوم ــل جبه ــة وهــو اآلن محاصــر مــن قب ــدار المقاوم فوجــئ باقت
واعتبــر العميــد جوانــي: ان مايجــري حاليــا فــي فلســطين المحتلــة لــم 
ــه مثيــل منــذ تأســيس الكيــان الصهيونــي الغاصــب، موضحــا ان  يســبق ل

التطــورات الحاليــة لهــا مميــزات فريــدة.
أبــرزت  واضــاف: ان احــداث األيــام االخيــرة فــي االراضــي المحتلــة 
بوضــوح قــدرة المقاومــة علــى مواجهــة القــوة العســكرية الصهيونية وكشــفت 

ــال. ــان االحت ــة لكي ــة الدفاعي هشاشــة المنظوم
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شؤون دولية الديون االسرائيلية تجاوزت الـ300 مليار دوالر..

اعالميون صهاينة: حرب الجبهة الداخلية مستعرة وهي أخطر من أي تهديد خارجي

بركان الغضب هل يطفئه 
التخاذل العربي

نضال عيسى
والمواجهــة  الكبيــر  الحــدث  غمــرة  فــي 
المقدســيون  بهــا  يقــوم  التــي  المشــرفة 
فــي فلســطين المحتلــة والتــي جعلــت مــن 
ممزوجــة  مؤيــدة  صحــوة  العربيــة  الشــعوب 
ــات التــي  ــر مــن المعنوي بالعــزة والفخــر والكثي
علــى  أشــدد  وهنــا  لســنوات  نفتقدهــا  كنــا 
صحــوة )الشــعوب العربيــة( وليــس األنظمــة 
العربيــة؟ ألكثــر مــن ســبب ســوف اتطــرق اليهــا 
فــي ســياق المقالــة ولكــن لنبــدأ مــن لبنــان 
الظــرف الجديــد وتحــوالت  اوال« بظــل هــذا 
المنطقــة التــي حتمــا« ســوف تغيــر معادلــة 

جديــدة؟ قوانيــن  وســتفرض  المواجهــة 
التخبــط الحكومــي  ففــي لبنــان مــازال 
الوضــع  علــى  اكثــر  وينعكــس  محلــه  فــي 
آفــاق  وجــود  وعــدم  والمعيشــي  األقتصــادي 
للحلــول بــدأ الجميــع يعــي أســتحالة الوصــول 
ســعد  األســتاذ  برئاســة  حكوميــة  لتســوية 
خاصــة  مجالــس  فــي  وذهبــوا  الحريــري 
تســريب  التســوية  بمطبــخ  يعــرف  كمــا  او 
اســماء بديلــة مثــل رئيــس الحكومــة الســابق 
األســتاذ نجيــب ميقاتــي. او رجــل األعمــال 
األســتاذ فــؤاد مخزومــي وهنــاك ايضــا« بعــض 
الحلقــة  عنــد  لهــا  يســوق  التــي  األســماء 
ألســتمزاج  القــرار  أصحــاب  عنــد  الضيقــة 
ــر اســتفزازية  ــا اســماء تعتب ــا ولكنه ــم به رأيه
وهــي تقــف مــع فريــق ضــد آخــر. وهنــا يجــب 
أن يســتغل الجميــع ظــروف هــذه المرحلــة 
ســريعة  تســوية  إلــى  للوصــول  الدقيقــة 
ــة  ــن الحال ــدأ م ــل ب ــا يحص ــريعا« م ــج س تعال
لبنــان وصــوال«  فــي  المترديــة  االقتصاديــة 

في اليوم األخير للتسجيل الرئاسي..

رئيسي والريجاني وجهانغيري ورضائي وجليلي 
وسعيد محمد أبرز المرشحين

طهــران - كيهــان العربــي:- انتهــى اليــوم الخامــس واألخيــر لتســجيل المرشــحين لانتخابــات 
الرئاســية الثالثــة عشــرة، فيمــا شــاركت بعــض الشــخصيات السياســية رســميًا فــي االنتخابــات بالحضــور 

ــران. ــة طه ــي بالعاصمــة اإليراني ــر االنتخاب ــي المق ف
وافــادت التقاريــر االخباريــة، أن تســجيل المرشــحين لانتخابــات الرئاســية الـــ13 وصــل الــى مرحلتــه 
النهائيــة أمــس الســبت، فيمــا أفــاد المتحــدث باســم الحملــة االنتخابيــة بالبــاد أن أكثــر مــن 300 شــخصا 

ســجلوا فــي االنتخابــات الرئاســية الـــ13 فــي الـــ 4 أيــام الماضيــة.
وفــي اليــوم الرابــع للتســجيل، كان » علــي رضــا أفشــار وفريــدون عباســي وســيد مصطفــى 
ــر  ــى المق ــت إل ــي توجه ــرز الشــخصيات السياســية الت ــي« أب ــد صادق ــاج زاده وشــاهين محم ت

ــات. االنتخابــي بالبــاد وســجلت فــي االنتخاب

ما يجري اليوم هو مراسم دفن  التطبيع بالدماء الحية.. 

نعيم قاسم: حزب الله يقف دائماً مع جهاد 
الشعب الفلسطيني ومقاومته 

رافعين شعار “شكرا غزة” و“المقاومة = التحرير” و»زوال اسرائيل«..

عشرات العواصم العالمية تشهد تظاهرات شعبية حاشدة دعماً للمقاومة الفلسطينية
* المتظاهرون ينددون بالجرائم الوحشية لالحتالل الصهيوني ضد األبرياء في القدس و غزة

مشددًا على انشداد الشعب النيجيري لمرشده..

الشيخ الزاري: افكار الشيخ زكزاكي اثارت مخاوف الغرب 
من زوال هيمنته على القارة االفريقية

طهــران - كيهــان العربــي:- اكــد ممثــل الشــيخ ابراهيــم زكزاكــي فــي النيجــر، الشــيخ احمــد صالــح الزاري، ان افــكار 
زعيــم الحركــة االســامية فــي نيجيريــا قــد اثــارت مخــاوف الغــرب مــن زوال هيمنتــه علــى الــدول االفريقيــة.

وحــول اســباب عــداء الحكومــة النيجيريــة وممارســاتها التعســفية ضــد زعيــم الحركــة االســامية، قــال 
ــجن  ــران، بس ــي إي ــرب ف ــة للغ ــوي العميل ــة بهل ــا حكوم ــت به ــذي قام ــبب ال ــس الس ــيخ الزاري: لنف الش

ــاد اإلمــام الخمينــي /قــدس ســره/، واضطه

1140 شهيدًا وجريحًا في غزة لحد اليوم جراء االجرام الصهيوني..

المقاومة الفلسطينية: جاهزون لضرب تل أبيب بالصواريخ لستة أشهر متواصلة
الجهاد االسالمي: العدو اإلسرائيلي فشل منذ زمن بعيد في كيّ وعي الشعب الفلسطيني والمقاومة في غزة استعادت القدس من صفقة القرن

العدو سيجبر على رفع 
الرأية البيضاء قريباً

السفارة األمريكية في أفغانستان تدعو رعاياها 
إلى مغادرة البلد فورا

مجازر »إسرائيل« شطبت 12 عائلة فلسطينية 
من السجل المدني

ابن زايد يقرر تقديم المزيد من الدعم 
ليهود اإلمارات!

اميركا: نتوقع من أذربيجان سحب قواتها 
فورا من الحدود مع أرمينيا

النجباء: الوساطة العربية فخ الحكومات االعرابية 
العميلة للمقاومة الفلسطينية

قوات االحتالل االميركي تنقل ناقالت محملة بعربات 
عسكرية الى ريف الحسكة

مادورو يحدد شروط الحوار 
مع المعارضة

الصحة العالمية: العام الثاني للجائحة 
قد يكون أسوأ من األول

العدد )10669( السنة الواحدة واالربعون، االحد 4 شوال 1442 هـ ق 26 ارديبهشت 1400 هـ ش، 16 آيار 2021م على الصفحة الثالثة

قائد القيادة المركزية االميركية: ايران 
تسعى الخراجنا من العراق

عواصــم عالميــة - وكاالت انبــاء: احتجاجــا علــى 
العــدوان الصهيونــي علــى غــزة ودعمــا للقضيــة 
الفلســطينية ونصــرة للقــدس واألقصــى خرجــت 
مظاهــرات حاشــدة أمــس الســبت فــي كل مــن 
الواليــات المتحــدة وأســتراليا واليابــان ونيوزيلنــدا.

وشــارك آالف المؤيديــن للقضيــة الفلســطينية 
وأبنــاء الجاليــات العربيــة، فــي تظاهــرات احتجاجيــة 
بعــدة مــدن أميركيــة، تضامنــا مــع فلســطين وتنديــدا 
بالعــدوان اإلســرائيلي تحــت عنــوان »يــوم النكبــة«.

الفلســطينية  األعــام  المتظاهــرون،  ورفــع 
ــداءات اإلســرائيلية  ــات الرافضــة لاعت ورددوا الهتاف
علــى أهالــي الشــيخ جــراح بالقــدس، والقصــف 
وســقوط عشــرات  غــزة  قطــاع  علــى  المتواصــل 

الشــهداء بينهــم أطفــال ونســاء.
ولــم يتغيــر المشــهد فــي مدينتــي ســيدني 
مــن  المئــات  خــرج  إذ  األســتراليتين،  وملبــورن 
ــات  ــاء الجالي ــة الفلســطينية وأبن ــن للقضي المؤيدي
ــدا بالعــدوان  ــا مــع فلســطين وتندي ــة تضامن العربي

اإلســرائيلي تحــت عنــوان »يــوم التضامــن«.

* اتحاد المصنعين اإلسرائيليين: خسائرنا االقتصادية جراء القصف 
المكثف لصواريخ المقاومة الفلسطينية رقم صادم

* الهجمات الصاروخية ادت الى تراجع غير مسبوق في التجارة 
واالقتصاد والبورصة والمصارف اإلسرائيلية

تــل ابيــب - وكاالت انبــاء:- اعــرب اعاميــون صهاينــة عــن بالــغ 
ــة بيــن  ــة مــن حــرب داخلي قلقهــم ممــا يجــري داخــل االراضــي المحتل
ــروب  ــث اخــذوا باله ــان المســتوطنين، حي الشــباب الفلســطيني وقطع

ــن انتفاضــة االقصــى. ــا م ــم خوف ــن منازله م
ــة يديعــوت  ــال بصحيف ــي مق ــن يشــاي الكاتــب اإلســرائيلي ف ــال رون ب فق
ــا  ــات، أخطره ــاث جبه ــى ث ــا عل ــوم حرب ــوت، إن »إســرائيل تخــوض الي أحرون
ــا،  ــل فيه ــة المســتعرة« بالفع ــي ظــل »الحــرب األهلي ــي، ف ــن الداخل ــة األم جبه
وهــي تتصاعــد كل ليلــة، وهــذه أخطــر جبهــة، وإذا فشــلت الحكومــة فــي الحــد 
مــن تدهورهــا، فســتكون أكثــر خطــورة علــى األمــن والديمقراطيــة مــن أي 

ــة«. ــى الدول ــد خارجــي عل تهدي
ــه  ــا تحمل ــة لم ــر جبه ــي أخط ــرائيل« ه ــل »إس ــات داخ ــى أن »الصراع ــار ال وأش
مــن إمكانيــات تفجيريــة، وتتطلــب معالجتهــا بشــكل عاجــل، رغــم أن مــا يحــدث 
فــي غــزة يؤثــر علــى فلســطينيي 48، ألن نجــاح حمــاس فــي غــزة يثيــر انفعــال 

السعودية واالمارات ومصر وعباس قلقون 
من انهيار »اسرائيل« السريع

كيهــان العربــي - خــاص:- كتــب المغــرِّد الســعودي 
الشــهير بـ»مجتهــد« المعــارض لنظــام آل ســعود:

* الســعودية واإلمارات ومصر والســلطة الفلســطينية 
قلقــون جــدا، ليــس مــن ضغــط الــرأي العــام بســبب 
بســبب  لكــن  المدنييــن،  وقتــل  اإلســرائيلي  القمــع 
هيبــة  إســقاط  باتجــاه  لألحــداث  الســريع  التصاعــد 
الداخــل،  فلســطينيي  تحــرك  بعــد  خاصــة  إســرائيل 
ــة  ــن أن تتجــه األزم ــي عندهــم م ــاك خــوف حقيق وهن

لتفــكك ثــم انهيــار المشــروع الصهيونــي.
الســعودية  تعهــدت  الموضــوع  تــدارك  أجــل  *ومــن 
إلنقــاذ  لعبــاس  محــدود  غيــر  مالــي  بدعــم  واإلمــارات 
»إســرائيل«، وقــد نفــذ محمــود عبــاس المطلــوب واعتقــل 
أكثــر مــن ٥00 شــخص محســوبين علــى حمــاس فــي الضفــة.

*وحينمــا اضطــرت »إســرائيل« لســحب جــزء 
علــى  للســيطرة  الضفــة  فــي  قواتهــا  مــن  كبيــر 
ــة  األوضــاع فــي الداخــل الفلســطيني تعهــد بحماي

ظهرهــم فــي الضفــة.

بيــروت – وكاالت انبــاء:- اســتقبل األميــن العــام لحركــة 
الجهــاد اإلســامي فــي فلســطين، القائــد زيــاد النخالــة، وفــدًا 
مــن حــزب اهلل اللبنانــي برئاســة نائــب األميــن العــام، الشــيخ 
نعيــم قاســم، وضــم عضــوي المكتــب السياســي للحــزب 
محمــود قماطــي وحســن حــب اهلل، وذلــك بحضــور عضــو 

لحركــة  السياســي  المكتــب 
الجهــاد اإلســامي األســتاذ عبــد 

ــاوي. ــز المين العزي
ورحــب القائــد النخالــة، بوفــد 
مركزيــة  علــى  مؤكــدًا  اهلل،  حــزب 
األقصــى  والمســجد  فلســطين 
العربيــة  األمــة  لــكل  المبــارك 
فــي  المقاومــة  وأن  واإلســامية، 
فلســطين ماضيــة فــي القيــام بواجبهــا 

ومقدســاتها. شــعبها  لحمايــة 
وبحــث الجانبــان مســتجدات القضيــة الفلســطينية 
ومجريــات معركــة »ســيف القــدس«، وأكــدا علــى أهميــة 

مــا يجــري علــى

ورفــع المتظاهــرون األعــام الفلســطينية، ورددوا 
الشــعارات المنــددة بالقصــف اإلســرائيلي واالقتحامــات 
للقــدس رافضيــن مســاعي تهجيــر ســكان حــي الشــيخ 
جــراح، كمــا طالبــوا بمقاطعــة إســرائيل وقطــع العاقــات 

التجاريــة والدبلوماســية معهــا.
الســفارة  أمــام مبنــى  المتظاهريــن  آالف  واحتشــد 
منطقــة  فــي  التوالــي  علــى  الثانــي  لليــوم  الصهيونيــة 

الرابيــة فــي عَمّــان بــاألردن وســط انتشــار أمنــي كثيــف.
واشــاد المتظاهــرون بالصواريــخ التــي أطلقــت 
ــة،  ــتوطنات المغتصب ــى المس ــزة عل ــاع غ ــن قط م
وأكــدوا علــى أن الحــل هــو المقاومة،كمــا حمــل 
المشــاركون الفتــات كتــب عليهــا “شــكرا غــزة” 
“انقــذوا  إلــى  اضافــة  التحريــر”،   = و”المقاومــة 

الشــيخ جــراح”.

* قوات االحتالل الصهيوني تعتقل أكثر من 400 فلسطيني من بلدات 

الداخل الفلسطيني المحتل وتغلق بعض الطرقات

* مقتل 13 صهيونيًا بينهم ضابط صهيوني واصابة 566 

آخرين بجروح متفاوتة

* حريق كبير في أسدود جراء الصواريخ الفلسطينية والعاروري يؤكد 

أن الحرب البرية ستكون كارثة لالحتالل

* غرفة المقاومة المشتركة: اإليحاء بانطالق عملية برية اسرائيلية كانت 

تستهدف قتل المئات من عناصر المقاومة، وشّل قدراتها
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