
اميــركا مــن المنطقــة.
ووصــف عمليــة االغتيــال الجبانــة لقــادة جبهــة 
المقاومــة الشــهيدين قاســم ســلماني وابــو مهــدي 
لترامــب  اســتراتيجي  خطــأ  بانــه  المهنــدس،  
وفريــق الشــر الحاكــم فــي البيــت االبيــض، وقــال: 
ان العــد العكســي لطــرد اميــركا مــن المنطقــة بــدأ 
منــذ فجــر 3 يناير/كانــون الثانــي، وان صــدى زوال 

ــوة واشــنطن ق

وقــال: لقــد كان أمــرًا مثيــراً إلســتغرابنا، ألننــا كنــا نرصدهــم، حيــث رصدنــا إقــاع 
عــدد كبيــر مــن الطائــرات بعتــاد ثقيــل، ولكننــا لــم نكــن نعلــم مــا هــي خطتهــم؟ 
وشــاهدنا ان الطائــرات وبعــد اقاعهــا بــدأت بالتــزود بالوقــود، وكانــت هنــاك عــدد مــن 
الطائــرة المســيرة مــن نــوع »9MQ« والتــي اقلعــت اغلبهــا مــن قاعــدة الســالم بالكويت.

وتابــع: كمــا ان عــددا مــن المروحيــات اقلعــت مــن القواعــد داخــل العــراق 
كقاعــدة التاجــي وعيــن االســد. وبشــكل عــام كانــت هنــاك 4 الــى 5 قواعــد 
ــم نكــن  ــا ل ــم ولكنن ــا نرصده ــات، وبالمناســبة كن ــذه العملي ــي ه دخيلــة ف

نعلــم مــا هــي خطتهــم؟.
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كاشفًا تفاصياًل جديدة عن عملية اغتيال الشهيد سليماني وأبو مهدي المهندس..

حاجي زادة: الطائرة األميركية المسيرة أقلعت من قاعدة "السالم" بالكويت والمروحيات من قواعد في العراق
* االميركان استخدموا كل االمكانات الغتيال الشهيد سليماني، ألنهم لم يكونوا على علم مسبق ببعض المتغيرات من قبل عدد المركبات

مشيرة الى انهم سيتحملون زيادة طفيفة في عدد أجهزة الطرد المركزي المثبتة في ايران..

وول ستريت جورنال: األوروبيون يعتزمون تمديد 
مهلة حل الخالفات حول االتفاق النووي

زوريختر سايتونغ: ايران تتريث 
في انتقامها من اميركا

ــة  ــت صحيف ــي: كتب ــان العرب ــران- كيه طه
ان  السويســرية؛  ســايتونغ«  »زوريختــر 
الــرد  فــي  طهــران  تريــث  تفســر  واشــنطن 
بانــه نجــاح كبيــر بالنســبة لهــا. اال ان النخــب 
الفــرص لانتقــام حســب  االيرانيــة تتحيــن 

بالعيــن.   العيــن  قاعــدة: 
المــؤرخ  ابراهاميــان«  »يروانــد  ويقــول 
اغتيــال   ان  االيرانــي؛  الشــأن  فــي  والخبيــر 

مشددة أن وصف هوك بـ 'اتفاق ترامب مع ايران’ استعراض للوهم..

طهران: التهديد باغتيال قائد قوات "القدس" إماطة لثام 
سافر عن إرهاب الدولة االميركي

* اميركا ثاني نظام بعد الكيان الصهيوني الذي يعلن رسميا توظيف امكاناته الحكومية وقواته المسلحة للقيام بعمليات ارهابية

العراق يخرج عن بكرة أبيه

الثورة العراقية ونهاية 
االحتالل االميركي

اإلحتالل يرحب بزيارة وفد سعودي 
لمؤتمر الهولوكوست

ناشط سعودي: نجوت 
من مصير خاشقجي!

إسبر: إعادة تموضع قواتنا في العالم قد 
تبدأ العام الجاري

»ديلي ميل«: دور القحطاني وشركة إسرائيلية 
في اختراق هاتف بيزوس

المرجعية العليا : للعراقيين كامل الحرية بالمطالبة بما يجدونه 
ضرورياً لصيانة السيادة الوطنية 

حماس : »صفقة القرن« مشروع ينتقص من حقوقنا 
الكاملة في أرضنا ومقدساتنا ولن يمر

الجيش السوري يستعيد قرية السمكة بريف إدلب الجنوبي 
الشرقي بعد امتصاص هجوم اإلرهابيين 

الفروف وبيدرسون: ضرورة القضاء 
على اإلرهاب في إدلب

العدد )10333( السنة االربعون ، السبت 29 جمادي االول ، 1441 هـ ق 5 بهمن 1398 هـ ش، 25 كانون الثاني 2020م على الصفحة الثالثة

وزير الطرق: االجواء االيرانية تتمتع بكامل االمن 
وهي االفضل على مستوى العالم

* التظاهرات المليونية مؤشر على ريادة الشعب العراقي وحمله 
الراية في طريق طرد اميركا من المنطقة

* التظاهرات اظهرت ان تهديد اميركا بفرض الحظر على العراق أداة 
مهترئة لن تؤثر على إرادة الدول والشعوب

* لقد ظهر الموقف الحقيقي لشعوب المنطقة تجاه أميركا في التشييع 
المليوني لجثامين قادة المقاومة ومراسم تأبينهم

طهــران - كيهــان العربــي:  اكــد اميــن المجلس 
االعلــى لامــن القومــي االدميــرال علــي شــمخاني، 
ان صــدى زوال قــوة اميــركا الهشــة يرتفــع يومــا بعــد 
يــوم، ضمــن اشــارته الــى التظاهــرات المليونيــة 

للشــعب العراقــي الرافضــة لاحتــال االميركــي.
وفــي رســالة موجهــة الــى المرجعيــة الدينية 

طهــران - كيهــان العربــي:- اكــد العميــد اميــر علــي حاجــي زادة قائــد القوة 
ــركان اســتخدموا  ــورة االســامية، ان االمي ــة لحــرس الث ــة التابع الجوفضائي
مجموعــة مــن االمكانــات لتنفيــذ عمليــة االغتيــال الجبانــة، وقــال: كنــا نرصــد 

هــذه االحــداث ولكننــا لــم نكــن نعلــم مــا هــي خطتهــم؟.
وبشــأن تفاصيــل عمليــة اغتيــال الشــهيد الفريــق قاســم ســليماني وأبــو مهــدي 
المهنــدس مــن قبــل القــوات االميركيــة االرهابيــة، وقــال العميــد حاجــي زادة: ان 
االميــركان اســتخدموا مجموعــة مــن االمكانــات الغتيــال الشــهيد ســليماني، ألنهــم 

لــم يكونــوا علــى علــم مســبق ببعــض المتغيــرات مــن قبــل عــدد المركبــات.

واشــنطن – وكاالت انبــاء:- كشــفت صحيفــة 
الــدول  أن  االميركيــة،  جورنــال«  ســتريت  »وول 

األوروبيــة المشــاركة فــي االتفــاق النــووي تنــوي 
تأجيــل مهلــة حــل الخافــات حــول االتفــاق النــووي 
ــس  ــرض حظــر مجل ــر اســتئناف ف ــي تأخي وبالتال

ــي . ــن الدول االم
ــس،  ــوم الخمي ــة ي ــة االميركي ــادت الصحيف واف
ــووي  ــاق الن ــت االتف ــي وقع ــة الت ــدول األوروبي أن ال
تنــوي وضــع عمليــة أطــول ممــا كان يعتقــد فــي 

ــووي. ــزاع الن ــل الن ــة لح ــع آلي الســابق لوض
ونقلــت عــن دبلوماســيين أوروبييــن قولهــم 
إنــه مــا لــم توســع ايــران برنامجهــا النــووي الحالــي 
الحظــر  إلعــادة  األوروبيــون  يتحــرك  فلــن  اكثــر، 

الدولــي وانهــاء االتفــاق النــووي.
فرنســا   ( الثــاث  األوروبيــة  الــدول  وقامــت 
وألمانيــا وبريطانيــا (، وهــي أعضــاء فــي االتفــاق 

النــووي مــع ايــران، 

العليــا، والحكومــة والبرلمــان والشــعب العراقــي 
ــة  ــي، وضمــن إشــادته بالتظاهــرات المليوني األب
والتاريخيــة المطالبــة بانهــاء االحتــال االميركي، 
الوطنيــة،  وســياداته  العــراق  اســتقال  ودعــم 
اعتبــر هــذه الخطــوة القيمــة مؤشــرا علــى ريــادة 
الشــعب العراقــي وحملــه الرايــة فــي طريــق طــرد 

*مليونية »ثورة العشرين« الثانية تزلزل أرض 
الرافدين تحت أقدام الشيطان األكبر

* ماليين العراقيين يجوبون شوارع بغداد ونينوى 
مطالبين بخروج القوات األميركية من بالدهم

مشيرا الى التظاهرات المليونية للشعب العراقي لطرد االحتالل االميركي..

شمخاني: صدى زوال قوة اميركا الهشة يرتفع يوما بعد يوم
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وزارة  ادانــت  العربــي:-  كيهــان   - طهــران 
اليــران  األميركــي  المبعــوث  تهديــد  الخارجيــة 
»برايــان هــوك« باغتيــال قائــد قــوات »القــدس« 
العميــد  االســامية  الثــورة  لحــرس  التابعــة 
اســماعيل قاآنــي، معتبــرة هــذه التصريحــات اماطــة 
لثــام ســافر عــن ارهــاب الدولــة االميركــي المنظــم.

وقــال المتحــدث باســم 
الســيد  الخارجيــة  وزارة 
ان  موســوي،  عبــاس 
تصريحــات هــذا المســؤول 
االميركيــة  الخارجيــة  فــي 
يعــد اعانــا رســميا واماطــة 
ارهــاب  عــن  ســافر  لثــام 
الدولــة المنظــم مــن قبــل 

االميركيــة. االدارة 
واضــاف: اميــركا ثانــي 
نظــام بعــد الكيــان الصهيونــي الــذي يعلــن رســميا 
المســلحة  وقواتــه  الحكوميــة  امكاناتــه  توظيــف 
للقيــام بعمليــات ارهابيــة وانــه ســيواصل هــذا النهج 

ــي المســتقبل ايضــا. ف
البقية على الصفحة7
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