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وعــــلق تــــرامب في وقـت ســـابـق عـــلى
احـــداث الـــســـفـــارة قـــائال (حـــان وقت
حتـرك العراقي الذين يريدون احلرية
وال يــرغـبــون في اخلـضــوع لـســيـطـرة
إيـران). واكـد تـرامب فـي تغـريـدة عـلى
ـواطـن اليـ ا حـسـابه في تـويـتـر (
الـعـراقـيـ الـذين يـرغـبـون في احلـرية
وال يـريدون الهيـمنة والسيـطرة عليهم
مـن قــبـل إيــران  –هـــذا هـــو وقـــتـــكم!)
وتـابع إن (إيران قـتلت مـقاوالً أمريـكياً
ولـقد استجبنـا بقوة وسوف نفعل ذلك
دائـــمــاً) ,وأضـــاف (اآلن تـــقـــوم إيــران
بـتنظيم هجوم علـى السفارة األمريكية
فـي الـــعــــراق وســـوف يــــتــــحـــمــــلـــون
ـسـؤوليـة الـكامـلة بـاإلضـافة إلى ذلك ا
نــتــوقع أن يــســتــخــدم الــعــراق قــواته
حلـماية السـفارة وأبلغـنا بذلك). وأبلغ
وزيـــر اخلــــارجـــيـــة األمـــريــــكي مـــايك
بــومـبــيـو رئــيـسي حــكـومـة تــصـريف
األعــمـال واجلــمـهــوريـة بــأن الـواليـات
ــتــحــدة ســـتــحــمي مــواطــنــيــهــا في ا

العراق.
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ـتــحـدثــة بـاسم اخلــارجـيـة  وذكــرت ا
مــــورغـــان أورتـــاغــــوس في بـــيـــان أن
(بــومـبـيــو أجـرى اتـصــالـ هـاتــفـيـ
ــهــدي مــنـــفــصــلــ مع كـل من عــبــد ا
وصــالح حـيث شــدد بـوضـوح عـلى أن
تـحدة سـتحـمي مواطـنيـها الـواليـات ا
فـي الـعـراق لــدعم سـيـادتـه واسـتـقالله
وسـتدافع عـنهم) ,وأضـافت أن (كال من
ـهــدي وصـالح أكــدا لـبـومــبـيـو عــبـد ا
أنـــهـــمـــا ســـيـــتـــعـــامالن بـــجـــديـــة مع
مــســؤولــيــتــهــمــا وســيــضــمــنــان أمن
وحــمـايـة األمـريـكـيـ ومــلـكـيـاتـهم في
الـــــعــــراق). وخــــاطـب االمــــ الــــعــــام

لــعـصــائب اهل احلـق قـيس اخلــزعـلي
االمـريكي بـتغريدة على تـويتير قائال
ان (الـــعــراقي ال يــنـــسى وعــده عــشــر
ســـنـــوات مــرت عـــلى اتـــفـــاقـــيــة جالء
الـقوات االمـريكيـة من العراق وال زالت
دمــاء ابـنـائـنـا تــراق بـدم بـارد من قـبل
صــواريخ احلـقــد االمـريـكي) ,واضـاف
رة سنقول لكم اننا موجودون (هـذه ا
ولن نـسـمح لـكم بـالـرعـونـة مـرة اخرى

وإن عد عدنا). 
وكـان شـهـود عـيـان قد أفـادوا في وقت
ـسـيل لـلـدمـوع سـابـق بـإطالق الـغـاز ا
ــتـــظــاهـــرين أمـــام الــســـفــارة جتـــاه ا

األمريكية. 
وقـال الـشهـود أن (تعـزيـزات أمنـية من

ــصـالح ســلـوك غــيــر مـقــبـول يــضـر 
الـــعـــراق الـــعــلـــيـــا ويـــسيء لـــصــورة
شـــعــبــنــا) ,وأضـــاف ان (هــذا الـــعــمل
يـــتــنـــافى مع األعـــراف واالتــفـــاقــيــات
الـدولـية) ,داعـيـاً احلـكومـة إلى (تـأكـيد
الـتـزاماتـهـا بتـعهـداتـها الـقـانونـية في
حـمـاية مـقار الـبـعثـات الدبـلـوماسـية).
واعـلن حتـالف القـوى رفضه مـحاوالت
اقـتحام السفارة في بـغداد فيما طالب
احلـــكـــومـــة إلى حـــمــايـــة الـــبـــعـــثــات
الــدبـلــومــاسـيــة. واكـد رئــيس الـوزراء
ـهـدي ان الـقـوات االمـنـيـة عـادل عـبـد ا
مــسـتــمـرة بــحـمــايـة الــسـفــارة وبـاقي

البعثات الدبلوماسية.
ـهــدي ان (االخـيـر وقــال مـكــتب عـبــد ا
تــلــقى اتــصــاال هــاتــفــيـا مـن الـرئــيس
األمــــريـــــكي دونــــالـــــد تــــرامب الــــذي
اسـتفسر عن األوضاع في العراق وعن
الـتطورات احملـيطة بـالسفارة) ,واشار
ـهــدي اكـد ان االحـداث الـى ان (عـبــد ا
جــاءت بــعــد الــقــصف االمــريــكي وانه
ســــــبق أن اوضـح لـــــوزيــــــر الـــــدفـــــاع
األمـريـكي خطـورة تـبعـاتـها) ,واضـاف
ــهـــدي ان (الـــقــوات األمـــنـــيــة عـــبـــد ا
مــســتــمـرة فـي الـقــيــام بــواجــبــهـا في
حــمــايــة الــســفــارة وبــاقي الــبــعــثــات

مثليات). الدبلوماسية وا
وتـــابع ان (احلـــكـــومـــة ســـعت دائـــمــا
لــلــحــفــاظ عــلى عالقــات طــيــبــة بـدول
اجلــوار ومـــنــهــا ايــران وكــذلك الــدول
الــغــربـيــة الــصـديــقــة وفي مــقـدمــتــهـا
ـــتـــحـــدة) ,الفــــتـــا الى ان الــــواليـــات ا
(األوضــاع تـدهـورت بـسـبب اخلالفـات
بــ اجلــانــبـ وان الــعــراق يــريـد ان
يـكون بلد تفاوض وتهـدئة ليبعد خطر

احلرب عنه وعن اجلميع).
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ــســوقــ في الــكــوفــة واطـراف وا
مدينة النجف .

وقـــال بـــيـــان لـــلـــمـــكـــتب االعالمي
لــلــمـحــافظ  تــلــقــته(الــزمـان) امس
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الــفــرق اخلـاصــة تــوجــهت الى مــبـنى
الـــــســــفــــارة) ,واشـــــاروا الى (وجــــود
تظاهرين نتيجة إطالق إصـابات ب ا
ـسـيل لـلـدموع وأن  14سـيـارة الـغـاز ا
.( ـصــابـ إســعـاف تــوجــهت إلخالء ا
ورأت صـــفــحـــة فــيـــســبـــوك اخلــاصــة
ــقـرب من بــصــالح مــحـمــد الــعــراقي ا
زعـيم الـتـيار الـصـدري مـقتـدى الـصدر
أن هــنـاك قــريـنـة بــأن تـظــاهـرات أمـام
مــبـنى الــسـفــارة في بــغـداد يــراد بـهـا
انـهـاء تـظـاهـرات الـشـعب االصالحـية.
في وقت  ,كـــشف مــصــدر مــســؤول ان
بـعض السـفارات تفـكر بنـقل انشطـتها
الـى اربيل بـدال من بـغـداد فـيـمـا اشار
الـى ان واشنـطـن تـبحـث خـيـارات عدة
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استـقبل الـعراقـيون عـامهم اجلـديدة
بــأزمــة دبــلــومــاســيــة كــبــيــرة بــعــد
محاوالت اقتـحام السفـارة االمريكية
جراء قصف مـواقع للـحشد الـشعبي
حيث بـالقـائم في مـحـافظـة االنـبار  ,
دعــا مــواطـنــون الى ضــرورة الــنـأي
بــالــعـراق عن الــصــراعـات الــدولــيـة
وبدء صفحة جـديدة دون اراقة مزيد

من الدماء. 
واحتفل البغداديـون بعامهم اجلديد
بـــأطالق االلــعـــاب الــنـــاريــة وزيــارة
االقارب واالهل او الـذهـاب للـحدائق
تنزهات او الـسفر الى مكان اخر وا
بـحــثـا عن اجـواء الـفــرح والـسـعـادة
الـــتـي غــــيـــبـت في الــــبالد بــــســــبب
االوضاع الراهنة عـقب االحتجاجات
ــة الى ومــا رافــقــهــا من احــداث مـؤ
اســتــقــالـة احلــكــومــة والــدخـول في
االزمـــات الــســـيــاســـيــة دون حـــلــول
ليـختتم واقعـية لـلـمشـهد الـساخن  ,
الـعــام بـتـصــعـيـد دبـلــومـاسي خـطـر
عقـب حرق بـعض مـرفقـات من بـاحة

السفارة االمريكية ببغداد . 
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ــتـظــاهـرون في ســاحـات واحــتـفل ا
االحـتــجـاج في بــغـداد واحملــافـظـات
بـدخـول العـام اجلـديـد  مـسـتـذكرين
الـــشـــهــــداء الـــذين ســــقـــطـــوا خالل
الـتظـاهـرات الـتي انـطـلقت في االول
اضي في البالد. من تشرين االول ا
 واعرب مـواطـنـون لـ (الـزمان) امس
عن (تــطــلــعــاتـهـم بـأن يــكــون الــعـام
اجلــــديـــد خــــال من االزمــــات وارقـــة
الــــدمـــاء وان تـــنـــعم الــــبالد بـــاالمن
واالستقرار بعد حروب مستمرة راح

الــنــفـــوذ وكــذلك احلــروب الــتي راح
ضحـيتـها الـكثـير من االبـرياء ودمار
مدن كـاملـة واستـمرار االحـتجـاجات
ــطـالـبــة بـتــغـيـيــر الـنــظـام ورحـيل ا
جــمـيع الــفـاســدين بـتــكـلــيف رئـيس

-1-
من مجـسات االخـتـبار الـكبـرى الـتي يُعـرف بهـا الـعالم الـرباني

هي مواقفه من احلُكّام .
داهنة صانـعة وا فانْ كانت مـواقفُه صارمةً حـازمة بعيـدةً عن ا
دلّ ذلك عـلى شدة وَرَعِهِ فـي الدين وخـشيـته الـبالـغة من ربهِ في

 . مهادنة الظا
ـفارقات التي وإنْ كانت تصـطبغ باجملـامالت وغض النظر عن ا
ن يُحدِثُهـا احلاكم ايثاراً لرضـاه على رضا اخلالق  عُلم انه 
يــتــاجـــر بــالــدين دون ان يــكــون من أهـل الــقَــدَمِ الــراســخــة في

وازين . باد وا مضمار الثبات على القيم وا
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ـــوقف الــــنـــاصع من وفي كل عـــصــــر وفي كل قُـــطْــــر هـــنـــاك ا
الـسلـطـوي عـلى اخـتالف مـراتبـهم مِنْ قِـبَلِ الـعلـمـاء الربـانـي

كـمـا أنَّ هـنـاك حـثـــــاالت تـخـوض في مـسـتـنـقـعـات الـرذيـلة من
خالل تـأيـيدهـا ودعـمهـا ومـسانـدتـهـا للـحُـكّام الـظـا  وتـبـرير
ِنَح أعـمـالهـم واالدعاء بـأنـهـا شرعـيـة الغـبار عـلـيـهـا  طمـعـاً بـا
واجلـوائـز والـعـطـايـا والـهـبــات الـعـريـضـة وحتـرص الـسـلـطـات
ــكـانــتـهـم مـكــافـأةً احلـاكــمــة عـلى ضـخ هـؤالء واالشـــــــــــادة 

خلدماتهم الكبيرة للسلطة احلاكمة .
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ـرجع الـكـبــيـر االمـام الـشـهــيـد الـسـيـد مــحـمـد بـاقـر لـقـد دفـع ا
ـواقفـه الصـلـبة من الـصدر –رضوان الـله عـليه  –حـيـاته ثـمنـاً 
طـغـيــان الـدكـتــاتـوريـة الــبـائـدة وأفــتى بـوجــــوب الــعـمل الزاحـة

كابوسها عن الرقاب .
وسـار على نـهجه طالبـه الفـضالء ووكالؤه اخمللـصون وازدانت
بهم قـافـلة الـشـهداء االبـرار  الـتي ضمـت في جمـلـة من ضمّت
ظلومة الشهيدة آمنه الصدر  –بنت الهدى – ة اجملاهدة ا العا
رآة الـعراقية في في منحى واضح الـداللة على عمق مـشاركة ا
ـ  نــاهـيـك عن رعـيل من عـمــلـيــة الـكــفـاح ضــد الـظــلم والـظــا
الـعلمـاء والرسالـي الذين القـوا من صنـوف التعـذيب اجلسدي

ظلمة والزنزانات الرهيبة . والنفسي ماالقوه في الدهاليز ا
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ـسيب  –وهو ويـحدثـنـا الـتـاريخ عن مـوقف صلب لـسـعـيـد بن ا
ـشاهـيـر في القـرن الهـجري األول  –حيث عرّى أحـد العـلـماء ا
ـلك بـن مـروان وأوضح بـأجــلى بـيــان انـحـرافه وطــغـيـانه عــبـد ا
ـقدسـة حـ دعاه الى ان يـبايع (الـولـيد) خـليـفةً وتنـمره لـلـقيم ا

ألبيه ...
سيب يقول : لك الى ابن ا لقد كتب عبد ا

الـى اخي اخلـالص دون الـنـاس  انّ الـناس قـد دعـوا الى بـيـعه
ا ابن اخيك الولـيد  فانْ رايتَ أنْ تـدخل فيما دخل فـيه الناس 
أرجو فـيه من االستقـامة واصالح ذات الـب فافـعلْ فانّ رسول

الله (ص) قال :
سلم بيعة فمِيتَتُهُ جاهلية) (مَنْ ماتَ وليس في عنقه المام ا
لك بن مروان قال : سيب كتاب عبد ا وح قرأ سعيد بن ا

كذب والله الذي ال اله إالّ هو مـا هو بأخي اخلالص دون الناس
 انّه لــعــدّوي من دون الـــنــاس  هــو الــذي بــعث الـى بــيت الــله
احلـجّاج فـنصب عـليه اجملـانيق وأحـرقه بالـنار ولم حتـل (مكة)
ألحد من اخللق االّ حملمد  أحلّت له ثالث ساعات من نهار  

فدعاني ان أبايع البنه  يريد أنْ يجعلها هرقلية .
لك) تقـطر غَـيْرةً على سيب) بـحق (عبـد ا وكـلماتُ (سـعيـد بن ا
ـلك وكشف أوراقه قـدسات ووضوحـا في إدانة عـبد ا الـدين وا

السوداء 
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لك ) أكثر في رسالته من األكاذيب  ان ( عبد ا
ـسـيب هـو االخ اخلـالص له من لم يـكن الـزعم بـانَّ سـعـيــد بن ا

دون الناس الكذبة الوحيدة 
ان الـكـذبـة االكـبـر كـانت الـقـول : انّ الـنـاس قـد دعـوا الى بـيـعـة
الـولـيـد لم يـكن لـلـنـاس يـد في هـذه الـبـيـعـة من قـريـب أو بـعـيد 
نافق احمليط به فقط . ا هي رغبة خالصة من أبيه  وا وا
فارقات العجيبة في رسـالتِه استشهادهُ باحلديث النبوي ومن ا
سلمـ لالمام  واالّ فهم مرتدون الشريف في وجـوب مبايعـة ا
ـلك لـنـفـسه هذه الى اجلـاهـلـــــــيـة وال أدري كـيف سـوّغ عـبـد ا
الكذبـة الكبرى ح اعـتبر ابنه (الـوليد) جامعـا لشرائط االمامة

الشرعية ?
وهو الـذي لم يـكن يُحـسن الـقراءة الـصـحيـحـة للـقـرآن حيث انه

كان (حلّانا)..!!
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ــســـيب) أحــد الــعــامــلــ في اجــهــزة لــقــد ســأل (ســعــيــد بن ا
دينة : رواني ح التقاه في ا ا

كيف تَرَكْتَهُم ?
قال :
بخير 

فقال له سعيد :
( تركتَهُم يُجيعون الناس ويشبعون الكالب ) .

وهذا ما قاله الكميت حتديداً 
أجاع الله مَنْ اشبعتُمُوه 

وأشبعَ مَنْ بجورِكُمُ أُجيعا  
ـروانـيــ اشـبـعــوا الـكالب وأجــاعـوا األحـرار انّ الــطـغـاة مـن ا

واحلرائر من الناس ..!!
طـلب بن السايب - وح سمع أحـد ضعفـاء النفـوس - وهو ا

سيب قال له : كالم سعيد بن ا
يغفر الله لك 

تشيط بِكُليمةٍ تلقيها 
قال له سعيد :

اسكت يا أحمق 
والله ال يسلمني الله ما أخذتُ بحقوقِهِ 

سيب لم تـأخذه في بيان الـطغيان االموي ان ابن ا
لومةُ الئم 

وهــــــــــكــــذا هــــــم الــــرجـــــــــــال فـــي كــــل
األجيــــال.

ـسـتـلـمـة عـنـد كـمـيـات احملـصـول ا
نـهــايـة مــوسـم االسـتالم الـى أكـثـر

من 200 الف طن ). 
وأكد الـياسـري ان (الشـهر اجلاري
سـيشـهـد تـوزيع مـادة الرز الـعـنـبر
بـــ مـــواطـــني احملـــافـــظــة ضـــمن
الــوجـــبـــة الــغـــذائـــيــة  وتـــوفـــيــر
ـطلـوبة لـعدة اشـهر من الكـميـات ا

السنة القادمة).
الفتاً  الى ان (الـنجف منـذ سنوات
ـنتوجـها الزراعي طوال لم تصل 
لهـذا الرقم  وهنـا جندد مـطالبـتنا
لــلــحــكــومــة االحتــاديــة بــاالســراع
ــزارعـ  بــصــرف مـســتــحـقــات ا
كخطوة منها الجناح ودعم القطاع

الزراعي في العراق) .
من جــانـبــة قـال مــديـر فــرع شـركـة
جتــارة احلــبـوب فـي الـنــجف عالء
مـحمـد ان (الـنـجف استـعـدت لـهذه

رحلة من خالل انشاء 23 مخزناً ا
عمالقاً   بالـتنسيق بـشأنها ب
مـــكــتب رئـــيس الــوزراء ومـــحــافظ
الـنـجف والـشـركـة الـعـامـة لـتـجارة
احلـــبــوب  تــتـــألف من الـــصــبــات
ـنـقـولة من الـكـونكـريـتـة الـكـبيـرة ا
بـــــــغـــــــداد  وهي تـــــــســـــــتـــــــوعب

باــــــلمجمل 115 الف طن).
موضحاً ان (هـذه اخملازن اجلديدة
ـزارع ســتـنـهي مــشـكــلـة انـتــظـار ا
لدوره في تسليم محصوله) مشيراً
 الى ان (هـذه اخملــازن حتـتـاج الى
بــــنــــايـــة ادارة وســــيــــاج خـــارجي
ومـيــزان جـسـري  لـيــكـون مـخـزنـاً
مــتـكــامالً يـســهم بـشــكل كـبــيـر في
عمليـة استالم احملاصـيل الزراعية

من الشلب واحلنطة) .
واضاف ان (محافـظ النجف اتصل
وضوع  ناقـشة ا بوزير التـجارة 

ـتـوقع أن تـصل الـكـمـيات انه(من ا
ستلم سوقة من منتـوج الشلب ا ا
من الــــســــايــــلــــوات لــــعــــام 2019
الى200 الـف طـن وهـي االكـــــــبـــــــر
ــاضــيـة).ونــقل خالل الــســنــوات ا
الـــبـــيــان عـن احملــافـظ مــطـــالـــبــته
مجلس الـوزراء بـ(االسراع بصرف
ــسـوقـ ــزارعـ ا مــسـتـحــقـات ا
كــــخـــطـــوة مـــهـــمـــة الجنـــاح ودعم

القطاع الزراعي في العراق ).
واشـــــار الـى أن (شـــــركـــــة جتــــارة
احلــبــوب في الــنــجف أنــشـأت 23
مـــخــزنـــــــــاً عــمالقـــاً الســتــيــعــاب
الوفرة باحملـصول الزراعي) مؤكداً
ان (ســايــلـوات الــنــجف اســتــلـمت
خالل مــوسم الـتــسـويق حملــصـول
الشـلب احلالي أكـثر من  100 الف

طن).
ـتـوقع ان تـصل مـضـيـفـا انه (من ا
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وصـفت فـعـالـيـات سـيـاسـيـة وشـعـبـية
مـحـاوالت اقتـحـام السـفـارة االمريـكـية
ــقـبـول) في بــغـداد (بــالـســلـوك غــيـر ا
ويــضع الــعـراق في اتــون الـصــراعـات
االقـلـيمـيـة والدولـيـة وساحـة لـتصـفـية
احلــــســــابــــات  ,مــــحـــــذرين من ازمــــة
دبـلوماسية خطرة قد تدفع البالد نحو
اجملــهــول  ,فـــيــمــا اتــهـــمت الــواليــات
ـتـحـدة االمـريـكـيـة  ,ايـران بـالـوقـوف ا
وراء االحداث  ,لكن صحيفة الغارديان
رجـــحت ان يـــكــون احلـــدث مــتـــعــمــدا
لـزيــادة تـبـعـات الـوجـود االمـريـكي في
ــنـــطــقــة لــلــتــنـــافس مع طــهــران في ا

العراق.
…—UH « ÂU×² «

واقـــتــحم مــشـــيــعــو شـــهــداء احلــشــد
الـشـعـبي الذي سـقـطـوا نتـيـجـة قصف
أمــريــكي في مــحـافــظــة األنـبــار األحـد
ـنـطـقة اخلـضـراء وتـوجـهوا ـاضي ا ا
إلى مبنى السفارة وهم رافع االعالم
الــعــراقـــيــة واعالم احلــشــد الــشــعــبي
تكرر.   ودعا احـتجاجاً على القصف ا
رئـــيـس اجلـــمـــهـــوريـــة بــــرهم صـــالح
احملـتجـ إلى االنسـحاب من الـسفارة
ـوقف ومــقـتـربـاتـهـا وعــدم تـصـعـيـد ا
فــــيـــمــــا اشـــار الـى ان أي اعـــتـــداء أو
ــمـــثــلـــيــات حتـــرش بــالـــســفـــارات وا
األجـنبية سـيعاقب عليه الـقانون بأشد

العقوبات . 
بــدوره  ,عــد رئـــيس مــجــلس الــنــواب
مــحـمـد احلـلـبـوسي مــحـاولـة اقـتـحـام
الــســفــارة األمــريــكــيــة (ســلــوكــاً غــيـر
ـصـالح الـعـراق.وقال مـقـبـول) يـضـر 
في تـغريـدة له على تـويتر إن (مـحاولة
ÂU×²∫ جانب من محاولة اقتاحم احملتيجن السفارة االمريكية في بغداداقـتحام السفارة واالعـتداء على مقرها «

W∫ محافظ النجف خالل جولته في سايلوات استالم محصول الشلب  uł

,( ـــواطــنــ ضـــحــيـــتــهـــا االف من ا
مـؤكدين ان (لـيـلـة رأس السـنـة تـمثل
حــدثــا يــتــرقــبه اجلــمــيع ويــســتــعـد
ــمـارسـة الــكـثـيــر من الـشــعـوب فـيه 
العـادات والتقـاليـد التي ال تـخلو من
وروثات تعة والطرافـة وذلك تبعاً  ا
ة تبعث على التفاؤل ومعتقدات قد
بالسنة اجلديدة ليعم فيها اخلير). 
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كــمـا اسـتــقـبل اقــلـيم كـردســتـان عـام
بـــأطالق الــعــيـــارات الــنــاريــة 2020
والــتــجــمع قــرب الــقــلــعــة في اربــيل
وسط اجـــواء من الــفــرح والــبــهــجــة

وتبادل التهاني . 
وكــان بــطـريــرك الــكـارديــنــال لـويس
روفائـيل ساكـو قد قـرر إلغـاء مظـاهر
سيح ورأس اإلحتفـال بعيـد ميالد ا
ــيالديـة إحــتــرامــا لــدمـاء الــســنــة ا
ـتـظـاهرين الـشهـداء واجلـرحى من ا
والـــقــوات االمــنـــيــة وتــضـــامــنــا مع

أوجاع وآالم االسر. 
وقـال ســاكـو في وقـت سـابق انه (لن
تكـون هنـاك أشجـار ميالد مـزيَّنة في
الــكــنـــائس والــســاحــات وال حــفالت
ناسبة وال إستقبال وسهرات بهذه ا
رسمي للتـهاني في مقر البـطريركية
وســنــكـتــفي بــالـصـالة تـرحــمــاً عـلى
أرواح الـضـحـايــا والـدعـاء بـالـشـفـاء
الــعــاجل لــلــجــرحى وعــودة احلــيـاة
الــطـبــيـعــيـة الـى الـبالد ونــهـوضــهـا
بــــوطن راق جــــامـع لــــكـل طــــوائــــفه
وشـرائحه إنـطالقـاً من قـيم اإلحـترام
ـــواطـــنـــة واحلق في ـــســـاواة وا وا

ة).  احلياة الكر
ويـسـتـبـشـر الـعـراقـيـون بـقـدوم سـنة
جديدة خالية من الصراعات وتقاسم
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وزراء مـســتـقل بـعــيـد عن االجـنـدات
احلـزبـيـة واحملــاصـصـاتـيـة. وتـبـقى
االمنيات مـعلقة بالـعام اجلديد الذي
انــتــهى بــأزمــة دبــلــومــاســيــة بــعــد
مـحـاوالت اقـتـحـام سـفـارة الـواليـات

ــتـــحــدة عــقب اســتــهــداف مــقــرات ا
احلشد في االنبار . 

ويـرى مـراقـبــون ان (هـذا الـتـصـعـيـد
ــصــالح الــعـراق اخلــطــر ســيـضــر 
والسـيــمـا انه مــوقع عـلى اتـفــاقـيـات

بحـفظ وامن الـبعـثات الـدبلـوماسـية
الفت ـوجودة عـلى ارض الـبالد) , ا
الى ان (االزمــة قــد تــدخل الــبالد في
حــرب الــوكــالــة وســاحـة لــتــصــفــيـة

احلسابات).
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تفقد محافظ النجف لؤي الياسري
مــواقع الـســايـلــوات الــتي تـتــسـلم
ــزارعــ مــحـــصــول الــشـــلب من ا

وافـقـة على تـبـني الوزارة وتمـت ا
لالجراءات الالزمة).

مــؤكــدا ان (الـنــجف جنــحت حــتى
االن بــاسـتـالم اكـثــر من  100 الف
طن مـن احملـــصـــول  ونــــتـــوقع ان
تـصل الـكـمـيات الـى اكثـر من 202

الف طن).
 مـشـيـراً  الى ان (عـمـلـية االسـتالم
تسير وفق انـسيابيـة جيدة وهناك
ــــوظـــــفــــ تــــعـــــاون عــــال بـــــ ا

 .( زارع وا
وتأتي الـزيارة الـتـفقـدية لـلمـحافظ
الى ســايــلــو الــنــجف لــلــمــنــطــقــة
ــديـر الــشــمـالــيـة بــهــدف الـلــقـاء 
شركـة جتارة احلـبوب فـرع النجف
وعــــدد من مــــســــؤولي الــــشــــركــــة
والــسـايـلــو  لالطالع عــلى عـمــلـيـة
اســــتالم مــــحـــصــــول الـــشــــلب من

زارع . ا

لـلرد على استهداف سفارتها بالعراق,
على حد قوله . 

فــيـمـا اكــد مـصـدر ثــان ان قـواعـد عـدة
تـضيف الـقوات االمريـكية دخـلت حالة
تـأهب حتسبـاً العتداءات بـعد االحداث

التي شهدتها السفارة.  
الـى ذلك هــددت إســرائـــيل بــإجــراءات
قــاسـيـة لـلـغــايـة عـلى خـلــفـيـة تـعـرض
الـسـفارة االمـريكـيـة حملاولـة االقتـحام.
وحــذر وزيـر اخلــارجـيــة اإلسـرائــيـلي
يـــســرائــيل كـــاتس ايــران مـن (مــغــبــة
مــحـاوالت تـوريط تل أبـيب في قـضـيـة
اقــتــحــام الــســفـارة) ,مــشــددا عــلى أن
(إســرائـيل سـتـرد عـلى هـذه احملـاوالت

بقبضة من حديد).


