
واســتنكروا جرائــم القتــل والتدميــر والتهجيــر التــي يقــوم بهــا العــدو اإلســرائيلي بحــق أبنــاء 
الشــعب الفلســطيني فــي مدينــة غــزة والقــدس المحتلــة واالعتــداء علــى المصليــن فــي المســتجد 

األقصــى المبــارك فــي إســاءة وإهانــة لألمــة كل األمــة.

مؤكدًا أن المطبعين شركاء في إراقة دماء نساء وأطفال الشعب الفلسطيني..

رئيسي: جرائم الصهاينة لن تمّر دون رد وقوى 
المقاومة ستقرر مصير فلسطين

طهــران – كيهــان العربــي:- اشــار رئيــس الســلطة القضائية الســيد ابراهيم 
رئيســي الــى الجرائــم الوحشــية لكيــان االحتــال الصهيونــي فــي عدوانــه 
المســتمر علــى الشــعب الفلســطيني، والتــزام مجلــس االمــن والمنظمــات 
ــي  ــان بانهــم شــركاء ف ــع الكي ــن م ــر المطبعي ــا، واعتب ــة الصمــت تجاهه الدولي
اراقــة دمــاء نســاء واطفــال فلســطين، مؤكــدا بــان جرائــم الصهاينــة ســوف لــن 

تمــرّ دون رد وان قــوى المقاومــة هــي التــي ســتقرر مصيــر فلســطين.
وادان رئيســي خــال اجتمــاع المجلــس االعلــى للســلطة القضائيــة أمــس 
غــزة  قطــاع  اهالــي  علــى  الوحشــية  الصهيونــي  الكيــان  هجمــات  األثنيــن، 
العــزل وقــال: ان االخبــار المقلقــة التــي تصــل عــن االوضــاع المؤســفة للشــعب 

الفلســطيني تؤلــم قلــب كل ســامع ومشــاهد.
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شؤون دولية الحوثي: فليذهب تحالف العدوان على اليمن بطائراته لتحرير فلسطين ونحن حاضرون لمساندته..

اليمن تنتفض نصرة للقدس وتضامنا مع الشعب الفلسطيني ومقاومته وتنديدا باالجرام الصهيوني

بأي منطق قالها الُخميني 
سنصلي بالقدس؟!

مازن البعيجي
 كلمــة أطلقهــا العالــم والعــارف،  والمرجــع، 
اهلل  روح  الحــاذق  والسياســي،  والمفكــر، 
الخُمينــي العزيــز قبــل اكثــر مــن أربعيــن عامــًا! 
قالهــا ولــم تكــن هنــاك أي مؤشــرات علــى 
تطبيقهــا أو تقبــل تلــك الكلمــة الصعبــة جــدا 
حتــى علــى مســتوى التفكيــر بهــا - ســنصلي 
أقــرب  الوقــت  ذلــك  فــي  كلمــة   - بالقــدس 
ألن   ، المســتحيلة  واألمنيــات  األحــام  الــى 
تحريــر القــدس والصــاة فيهــا يســتدعي أن 
تكــون هنــاك قــوة كبيــرة أقــوى مــن أمريــكا اوال 
ــم باالقتصــاد والعســكرة  ــى العال المســيطرة عل
ودول الخليــج كلهــم لهــا عمــاء ومطبعيــن فــي 
الســر وهــذا معــروف ، أي ال يوجــد أمــل فــي مــا 
يقولــه روح اهلل الخُمينــي ، بــل قــال شــيئًا هــو 

ــرا . ــض ظاه ــال المح ــن الخي م
الخمينيــة  الثــورة  فجــر  وبعــد  اليــوم  لكــن 
المباركــة التــي اســتهدفت كل األســتكبار العالمــي 
ــدم  ــارة ، وتق ــوة جب ــن ق ــه م ــي يدي ــا ف ــات م واف
دولــة الفقيــه المذهــل واالعجــازي لمــن ينظــر لــه 
، دولــة تحــارب ثمــان ســنوات ويجتمــع عليهــا كل 
طغــاة األرض غــرب وعــرب ومســلمين ظاهــرا وال 

ــال مــن ثورتهــا . أحــد يقــدر عليهــا أو ين
ثــورة اطاحــت بــكل منابــع القــوة التــي بهــا وعليهــا 
ترتكــز أمريــكا وأســرائيل ، صمــود وبنــاء حتــى بلغــت 
دولــة الفقيــه بيــد الخامنئــي المفــدى أوج عظمتهــا 
وهــي تخــرج منتصــرة مــن الحــرب وتخــرج اكثــر 
الفــرص  أروع  شــكل  الــذي  الحصــار  مــن  انتصــارا 
وهــي تحــول التهديــد الــى فرصــة خلقــت إيــران التــي 
تعتمــد علــى نفســها فــي كل شــيء ودون الحاجــة 

ــق . ــرب بالمطل ــى الغ ال

وزارة الدفاع تسلم الجيش ألف طائرة 
مسيرة متطورة

طهــران – كيهــان العربــي:- وقــع قائــد الجيــش االيرانــي اللــواء عبدالرحيــم موســوي ووزيــر الدفاع 
العميــد أميــر حاتمــي امــس اإلثنيــن 
لارتقــاء  اســتراتيجية  اتفاقيــة 
مجــال  فــي  الجيــش  بقــدرات 
والتجهيــزات  المســيرة  الطائــرات 

تحملهــا. التــي 
ــة  ــا للجــزء األول مــن االتفاقي وطبق
المــدى  علــى  الدفــاع  وزارة  ســتقوم 
ــرة مســيرة  ــف طائ ــع أل ــر بتصني القصي

وتســليمها الــى الجيــش. 

منوهًا للتعامل االزدواجي في محاربة اإلرهاب، خالل محادثات هاتفية مع الكاظمي..

الرئيس روحاني: لالميركان دور تخريبي في المنطقة ووجودهم 
في العراق لن يساهم في استقراره وأمنه

خالل اتصال هاتفي مع نظيريه السوري والتونسي، كاًل على انفراد..

قاليباف: يتطلب تحرك جاد من قبل برلمانات العالم لوضع حدّ لجرائم الكيان الصهيوني

واليتي يؤكد دعم إيران القوي للشعب الفلسطيني..

هنية: ايران تقف في طليعة الدول التي تدعم 
الحق الفلسطيني والقدس الشريف

ــي، أن  ــر واليت ــي أكب ــور عل ــامية الدكت ــورة االس ــد الث ــار قائ ــد مستش ــي:- أك ــان العرب ــران – كيه طه
الجمهوريــة االســامية فــي ايــران تقــف دائمــا الــى جانــب الشــعب الفلســطيني وتدعمــه فــي كل المجــاالت 

وتعتبــر القضيــة الفلســطينية مــن أهــم قضايــا العالــم االســامي.
واضــاف الدكتــور واليتــي فــي رده علــى اتصــال هاتفــي مــن رئيــس المكتــب السياســي لحركــة حمــاس 

اســماعيل هنيــه، أن الجمهوريــة االســامية فــي ايــران

مشددة أن استيفاء الحق الفلسطيني ليس قضية عربية اسالمية فقط بل مسؤولية عالمية..

طهران: الحل الوحيد للقضية الفلسطينية إجراء استفتاء بمشاركة جميع سكان الفلسطينيين االصليين
المقاومة تعد السبيل الوحيد لمواجهة اعتداءات العدو حتى حصول الشعب الفلسطيني على جميع حقوقه وفرض سيادته على كل ارضه

هرولة البعاد خطر 
االنهيار

الصين: بسبب عرقلة أمريكا لم يتمكن مجلس األمن 
من التحدث بصوت واحد حول فلسطين

الجيش المصري يعتقل طبيبًا متطوعًا 
لعالج مصابي غزة!

العفو الدولية تطالب باجراء تحقيق بجرائم 
الحرب الصهيونية االخيرة

روسيا تعرب عن قلقها إزاء تزايد عدد الضحايا 
في فلسطين المحتلة

الفتح: وجود قواعد عسكرية اميركية وتركية عند الحدود 
مع سوريا يهدد أمن واستقرار العراق

المقاومة الفلسطينية تستهدف زوارق حربية صهيونية ومستوطنات 
في عدة مناطق وموقعا عسكريا برفح

شعبان: الشعب الفلسطيني أثبت أن الكيان الصهيوني 
هو الذي يمارس اإلرهاب

اليونيسف: دول مجموعة السبع مسؤولة عن تحول 
دول فقيرة إلى بؤر خطيرة لكورونا

العدد )10671( السنة الواحدة واالربعون، الثاثاء 6 شوال 1442 هـ ق 28 ارديبهشت 1400 هـ ش، 18 آيار 2021م على الصفحة الثانية

الخارجية: ليس هناك موضوع يسمى اتفاق 
أولي في محادثات فيينا

* رئيس البرلمان السوري يثني على موقف الجمهورية االسالمية 
المساند للشعب الفلسطيني وتطلعاته

*الغنوشي: القضية الفلسطينية التخص الفلسطينيين وحدهم 
بل تشمل المسلمين وجميع االحرار في العالم

طهــران – كيهــان العربــي:- قــال رئيــس مجلــس 
الشــورى االســامي محمــد باقــر قاليبــاف، ان المطلــوب 
فلســطين  داخــل  االخيــرة  التطــورات  يخــص  فيمــا 
والقــدس الشــريف، هــو تحــرك جــاد مــن قبــل برلمانــات 
ــي. ــان الصهيون ــم الكي ــدف وضــع حــدّ لجرائ ــم به العال

مــع  هاتفــي  اتصــال  خــال  قاليبــاف  واشــاد 
نظيــره الســوري حمــودة الصبــاغ، بمقاومــة الشــعب 
ــال:  ــال، وق ــم االحت ــام جرائ ــوده ام ــطيني وصم الفلس
للشــعب  الداعــم  االســامي  العالــم  دول  فــي  اننــا 
الصمــت  جانــب  نتخــذ  ال  ان  ينبغــي  الفلســطيني، 
قبــال المجــازر االخيــرة لهــذا الكيــان الدمــوي قاتــل 
االطفــال، بــل يتعيــن علينــا دعــم الشــعب الفلســطيني 
فــي مختلــف الصعــد االنســانية والحقــوق االنســانية.
ــى قطــاع غــزة مــن  ــة عل وفيمــا دان الغــارات الجوي
اميــركا  موقــف  ان  اكــد  الصهيونيــة،  عمــاء  جانــب 
الكيــان  لجرائــم  الداعــم  الغربيــة  الــدول  وبعــض 
الصهيونــي غيــر االنســانية بحق الشــعب الفلســطيني، 

* الفصائل الفلسطينية: الشعب اليمني قدم الغالي والنفيس لنصرة 
الشعب الفلسطيني رغم معاناته للعدوان والحصار

* المتظاهرون: معركة سيف القدس هي معركة كل األمة وجميع 
المسلمين مدعوون لخوض المعركة بكل الوسائل

ــدن  ــن م ــد م ــاء والعدي ــة صنع ــهدت العاصم ــاص:- ش ــي - خ ــان العرب كيه
اليمــن مســيرات جماهيريــة كبــرى نصــرة للقــدس وللشــعب الفلســطيني 
ومقاومتــه  الباســلة، وتنديــدًا باالجــرام الوحشــي لكيــان العــدو الصهيونــي الــذي 

ــال والنســاء. ــن األطف ــم م ــاء غالبيته ــات األبري ــه مئ ذهــب ضحيت
فقــد شــهدت ســاحة بــاب اليمــن بالعاصمــة صنعــاء مســيرة جماهيريــة 
حاشــدة تضامنــا مــع الشــعب الفلســطيني ومقاومتــه الباســلة، رافعــة العلــم 
ــة  ــع القضي ــة م ــي، والشــعارات المتضامن ــم اليمن ــب العل ــى جان الفلســطيني ال
الفلســطينية والرافضــة لاحتــال الصهيونــي واعتداءاتــه بحــق فلســطين أرضــا 

ــي. ــي واألميرك ــم الصهيون ــراق العل ــم إح ــا ت وشــعبا ومقدســات، كم
ــن أن  ــركا«، مؤكدي ــف المشــاركون بـ«المــوت إلســرائيل والمــوت ألمي وهت
القضيــة الفلســطينية كانــت وســتبقى القضيــة المركزيــة لألمــة وأن التنــازل 
عنهــا أو المتاجــرة والمزايــدة بهــا ليــس فــي قامــوس األحــرار مــن أبنــاء األمــة.

مؤسسة الطوارئ اإليرانية: مستعدون لمعالجة 
جرحى العدوان الصهيوني على غزة

بيــر  اعلــن  العربــي:-  كيهــان   – طهــران 
ــي  ــة الطــوارئ ف ــس هيئ ــد رئي حســين كوليون
ــر الصحــة،  ــى وزي ــا ال ــي رســالة وجهه ــاد، ف الب
العــدوان  جرحــى  لنقــل  إيــران  اســتعداد 

غــزة. علــى  الوحشــي  الصهيونــي 
الصحــة،  لوزيــر  فــي رســالة  واكــد كوليونــد، 
اســتعداد مؤسســة الطــوارئ فــي البــاد الرســال 
فــرق طبيــة الغاثــة ومعالجــة الجرحــى، ونقلهــم 

الــى ايــران إذا لــزم األمــر.
ويشــن الكيــان الصهيونــي المحتــل اعتــداءات 
وحشــية علــى قطــاع غــزة والفلســطينيين منــذ يــوم 
فلســطينيا   197 ضحيتهــا  راح  الماضــي،  االثنيــن 
حتــى اآلن، مــن بينهــم 58 طفــا و 34 امــرأة، فضــا 

عــن إصابــة الــف و235 آخريــن.
صواريــخ  الفلســطينية  المقاومــة  أطلقــت  كمــا 
علــى األراضــي المحتلــة ردا علــى العــدوان الصهيوني 

ــى غــزة. ــداءات عل واالعت

رئيــس  أكــد  العربــي:-  كيهــان   - طهــران 
الجمهوريــة الدكتــور حســن روحانــي، ان االميــركان 
ــي  ــم ف ــة، ووجوده ــي المنطق ــي ف ــم دور تخريب له
العــراق لــن يســاهم فــي اســتقرار وأمــن هــذا البلــد.

الرئيــس  وشــدد 
اتصــال  خــال  روحانــي 
رئيــس  مــع  هاتفــي 
ــى  ــي مصطف ــوزراء العراق ال
الكاظمــي أمــس االثنيــن، 
تنظيــم  أن  بالقــول: 
ال  اإلرهابــي  »داعــش« 
يــزال يشــكل تهديــدا أمنيــا 
خطيــرا فــي المنطقــة، واكــد 
البلديــن  تعــاون  ضــرورة 

اإلرهابيــة. المجموعــة  هــذه  لمواجهــة 

الكثيريــن. واالســتغراب  مدعــاة لاســف 
الجمهوريــة  بتضامــن  قاليبــاف  نــوه  كمــا 
االســامية فــي ايــران ودعمهــا للشــعب الفلســطيني 
المظلــوم والمقــاوم، مطالبــا بتحــرك برلمانــي دولــي 

جــاد لوقــف تلــك الجرائــم. 
مــن جانبــه اعتبــر رئيــس مجلــس الشــعب 
يواصــل  الــذي  الصهيونــي  الكيــان  الســوري، 
والشــعب  الدولــي  القانــون  بحــق  انتهاكاتــه 
الفلســطيني منــذ العــام 1948 لغايــة اليــوم، بانــه 

االنســانية. خاصــرة  فــي  مســموم  خنجــر 
ولفــت الصبــاغ خــال االتصــال الهاتفــي، أن مجلــس 
الشــعب الســوري نــدد بتلــك الجرائــم وبعــث رســالة 
شــديدة اللهجــة فــي ذات الســياق الــى اتحــاد برلمانــات 

الــدول االعضــاء فــي منظمــة التعــاون االســامي.  
موقــف  علــى  الســوري،  البرلمــان  رئيــس  واثنــى 

الجمهوريــة االســامية المســاند للشــعب الفلســطيني 
وتطلعاتــه؛ مبينــا ان ســوريا علــى غــرار ايــران، تؤكــد بــان 
فلســطين قضيتهــا الرئيســية وســوف لــن تدخــر جهــدا 
فــي ســياق تحريــر القــدس الشــريف واالراضــي المحتلــة.

ــره التونســي  ــع نظي ــي م وخــال اتصــال هاتف
الشــورى  مجلــس  رئيــس  قــال  الغنوشــي، 
االســامي: ان جرائــم الكيــان الصهيونــي الســافرة 
حقــوق  ومنظمــات  الدولــي  المجتمــع  وصمــت 
والمســجد  غــزة  قطــاع  مآســي  فــي  اإلنســان 

اإلســامي. العالــم  علــى  عــدوان  األقصــى 
البرلمــان  رئيــس  الغنوشــي  قــال  جانبــه  مــن 
التونســي: إن تصعيــد الكيــان الصهيونــي الغاصــب 
عدوانــه فــي قطــاع غــزة ورام اهلل والمــدن الفلســطينية 
جعــل عيــد الفطــر مصحوبــا بــاآلالم والحــزن علــى 

جميــع المســلمين.

المتحــدث  اعتبــر  العربــي:-  كيهــان   – طهــران 
باســم وزارة الخارجيــة ســعيد خطيــب زادة، اســتيفاء 
حقــوق الشــعب الفلســطيني بانــه ليس قضيــة عربية-

اســامية فقــط بــل مســؤولية عالميــة، محــذرا المجتمع 
العالمــي بــان الكيــان الصهيونــي يســعى عبــر زعزعــة 
ــة وراء اهــداف بغيضــة  ــي المنطق ــن واالســتقرار ف االم

وخطيــرة تهــدد االمــن والســام العالمــي.
وقــال خطيــب زادة أمــس االثنيــن: ان الجمهوريــة 
ــدة  ــة الجدي ــدة المرحل ــن بش ــران تدي ــي اي ــامية ف االس
مــن العــدوان الوحشــي مــن قبــل الكيــان الصهيونــي علــى 
الشــعب الفلســطيني االعــزل وقطــاع غــزة والــذي ادى الــى 
استشــهاد العشــرات مــن المدنييــن مــن ضمنهــم نســاء 
ــر مــن المبانــي الســكنية بمــا  ــر عــدد كبي ــال وتدمي واطف
يعــد انتهــاكا بــازرا لحقــوق االنســان والحقــوق االنســانية 

والقوانيــن الدوليــة.

* لالسف نشهد تصعيد اعتداءات الكيان الصهيوني في ظل 
الدعم المخجل من قبل بعض الدول الغربية

* االعمال االجرامية لكيان االحتالل جريمة ضد االنسانية 
ويجب اعتبارها إبادة الحرث والنسل 

* نحذر المجتمع الدولي بان الكيان الصهيوني يسعى وراء اهداف 
بغيضة وخطيرة تهدد السالم واالمن العالمي 

* تطورات االراضي المحتلة اثبتت بانه ال يمكن الي مسرحية كالتطبيع 
دفع القضية الجوهرية للعالم االسالمي الى الهامش

* نقف على الدوام الى جانب الشعب الفلسطيني المظلوم ونفخر بذلك، 
ولهذا الغى الوزير ظريف زيارته للنمسا البقية على الصفحة7
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