
اليوم الوطني لي�س جمرد اإحتفال بل روؤية ومراجعة 
وحل��م يتحق��ق اليوم الوطن��ي يف اأي دولة من دول 
العامل هو املوعد املح��دد للإحتفال مبولدها كاأمة 
والإحتف��ال بها كدول��ة ذات �س��يادة .. وهو يوم قد 
يختلف عليه ال�س��عوب والأمم وتختلف عليه حداثة 
البلدان اأو قدمها ... وهو يوم قد تتفق عليه ال�سعوب 
من حي��ث اأنه يوم الولدة والبعث .. ولكنها تختلف 
عليه كثريا من حيث �سكله ورمزه  وت�سميته .. هناك 
اأ�س��باب كث��رية للإحتف��ال به��ذا اليوم .. ق��د يكون 
ال�س��بب عند بع�س ال��دول الإحتفال بي��وم اجللو�س 
عل��ى العر���س وق��د يك��ون ال�س��بب الإحتف��ال بيوم 
التحرير اأو توحيد البلد اأو اإنف�سالها اأو اإ�ستقللها.
معظ��م البل��دان لديها موع��د وتاريخ حم��دد لليوم 
الوطن��ي ل ميك��ن تغي��ريه .. وهن��اك بل��دان اأخرى 
لتعتمد على التواريخ بل تعتمد على اأيام الأ�سبوع 
يف حتدي��د موع��د الإحتفال باملنا�س��بة .. فيما عدا 
الدمن��ارك واململك��ة املتحدة فهما م��ن بني الدول 
القليل��ة جدا التي لي�س��ت لديها اأي��ام وطنية حمددة 
.. فعلى �س��بيل املثال ظلت جامايكا حتتفل باليوم 
الوطني حتى عام 1997 يف يوم الأثنني الأول من 
�سهر اأغ�سط�س من كل عام .. وقد جاء هذا الإحتفال 

تكرميا لذكرى اإ�س��تقللها ع��ن اململكة املتحدة يف 
ال�س��اد�س م��ن �س��هر اأغ�س��ط�س ع��ام 1962 .. ويف 
تايلن��د يحتف��ل بالي��وم الوطن��ي يف ذك��رى مولد 
املل��ك يف اخلام�س من �س��هر دي�س��مرب .. غري اأن هذا 
التاريخ �س��يجري عليه التعديل حتما عند ان�س��مام 

وريث للعر�س.
ميكن القول باأن اأكرث الأيام الوطنية يوؤول ت�سنيف 
الإحتفال بها لأحد اأمرين اأولهما البلدان امل�س��تقلة 
حديث��ا الت��ي حتتف��ل بيومه��ا الوطن��ي باإعتب��اره 
ي��وم ا�س��تقللها .... اأما الت�س��نيف الث��اين فيندرج 
حتت��ه الدول الأقدم التي قد تخت��ار اأحد اأحداثها اأو 
منا�س��باتها ذات الأهمي��ة اخلا�س��ة بها وب�س��عبها 

ليكون يومها الوطني .
�س��ادف عي��د الع��راق الوطن��ي بع��د اق��رار تاري��خ 
الذك��رى من قب��ل احلكومة يف �س��باط 2008. لكن 
معظ��م العراقي��ني ن�س��وا الذك��رى حتى ان و�س��ائل 
الع��لم اغفل��ت احلديث عن احتف��الت او اعلنات 

باملنا�سبة.
ي�س��ادف الثالث من �س��هر ت�رشي��ن الول / اكتوبر 
العيد الوطن��ي اجلديد للعراق ال��ذي اقرته احلكومة 
يف ال�س��اد�س م��ن �س��هر �س��باط / فرباي��ر م��ن عام 
2008 ، بع��د نقا�س��ات طويلة وج��دالت عديدة ، 
انته��ت باأختي��اره لن��ه مت يف مث��ل ه��ذا اليوم من 

ع��ام 1932 قبول العراق ع�س��وا يف ع�س��بة المم 
املتح��دة وانتهاء النت��داب الربيطاين عليه ، والذي 
بداأ منذ انتهاء احل��رب العاملية الوىل عام 1918 
، بع��د ان اع��رب ممثل الع��راق عن رغب��ة بلده يف 
العمل مبوجب الع�س��وية كما تن���س املادة الثانية 
من ميثاق ع�سبة المم وبذلك ا�سبح العراق الع�سو 

57 يف الع�سبة.
واكد العديد م��ن املواطنني الذين عربوا عن اآراءهم 
انه��م مل يعرفوا بذلك ، وانهم فوجئوا مبا ي�س��معون 
م��ن اليوم والتاريخ ، وا�س��تغربوا ذل��ك بكلمات من 
الده�س��ة ، وراح��وا يت�س��اءلون ع��ن املنا�س��بة التي 
ج��رى فيها اعتماد ه��ذا اليوم وا�س��اروا اىل ان هذا 
اليوم �س��يمر م��رور الكرام مثل اأي ي��وم عادي على 
العراقي��ني الذي��ن مل يتوقف��وا عن��ده كي��وم وطني ، 
حي��ث ان الذاك��رة مل حتفظ��ه بعد ، وذك��روا انهم مل 
ي�سمعوا عن اية احتفالت ، رمبا لكون احلدث بعيدا 
ع��ن الجيال احلالية وكذلك لكونه مل ميتلك تاأثريه 
او حدثه الرا�س��خ ذا ال�سيت الوا�س��ع كما يحدث مع 
الثورات، حيث ا�س��ار البع���س اىل انهم يعتقدون ان 
ث��ورة 14 مت��وز هي املعتم��دة كعيد وطني ب�س��بب 

اقامة احتفالت �سابقة يف ذكراها.
كما اكد املواطنون  اي�س��ا انهم مل ي�س��معوا عن اية 
حت�سريات للحتفال اواعلنات يف و�سائل العلم 

العراقي��ة عن ه��ذا اليوم وقالوا : م��ن املفرو�س ان 
يتم قبل ا�س��بوع منه ال�س��ارة الي��ه لكي يكون لدى 
النا���س علم بذلك ولك��ن يبدو كما ق��ال البع�س ان 

حتى و�سائل العلم العراقية ل تدري به.
 و يوؤك��د منتظر مه��دي ، وهو موظف حكومي، على 
انه  ل يعرف عيد ميلده فكيف يعرف العيد الوطني 
للعراق، وقال : هل تريدين اأن ا�س��حك ام ابكي ؟ انا 
ل اتذك��ر ي��وم مي��لدي ، ثم ه��ل لدينا عي��د وطني 
حًق��ا ؟ )ثم ا�س��تدرك( نع��م .. اعتقد يوم 9 �س��باط / 
فرباير ، يوم قتل البعثيني الزعيم عبد الكرمي قا�س��م 
.  وا�س��اف : واهلل ال�سيم والقهر مل يرتكا لنا جماًل 
لتذكر ال�س��ياء اجلميلة يف حياتنا ، اعتقد اأن العيد 
الوطن��ي احلقيق��ي عندم��ا نتخل���س م��ن الرهاب 
وداع���س واخواتها ، حينها اعاهدك انني �س��اأخرج 
اىل ال�س��ارع لحتف��ل واغن��ي وارق���س واق��ول انه 
عيدنا الوطني احلقيقي وللعلم انا خرجت ورق�ست 
عندم��ا انتهت احلرب العراقية اليرانية يف 8 / 8/ 
1988 يف �ساحة الحتفالت لن ذلك اليوم كان 

عيًدا فعًل للعراقيني . 
م��ن جانب��ه، ا�س��ار حمم��د عل��ي  اىل ان الع��راق ل 
يحت��اج اىل عيد وطني لن منا�س��باته غري وطنية ، 
وق��ال : الدول التي حتتفل باأعيادها الوطنية تكون 
منا�س��باتها مهمة وحتمل ذكرى عظيمة ، ولكن يف 

الع��راق ل اعتق��د ان هناك منا�س��بة طيب��ة وجميلة 
ت�ستحق ذلك ، فكلها حروب ودماء وقتل .  

وا�ساف : انا اعتقد اأن العراقيني انف�سهم ل يتفقون 
عل��ى يوم حم��دد ، فاإن قلنا 14 مت��وز يظهر لك من 
يق��ول قتلوا في��ه العائلة املالك��ة ، وان قلنا يوم 9 
ني�س��ان �س��يخرج لك من يق��ول انه الحت��لل ، اما 
��ا هناك  اذا اقرتح احدهم يوم ثورة الع�رشين فاأي�سً
قت��ل ودم ودم��ار .  وتاب��ع : الف�س��ل ان ل نحتفل 
وان يخت��ار كل مواط��ن يوم��ه اخلا���س مث��ل عي��د 
ميلدهاأاو زواجه اأو منا�س��بة ترفيع وظيفية ، فهي 

اف�سل من منا�سبة عيد وطني غري متفق عليها - 
فيم��ا يذك��ر ان جدالت ن�س��بت بعد �س��قوط النظام 
العراقي ال�س��ابق ع��ام 2003 ، ح��ول حتديد اليوم 
ال��ذي �س��يكون عي��دا وطني��ا للع��راق ، وتوا�س��لت 
لل�س��نوات اللحق��ة وتباين��ت الراء يف الختي��ار ، 
فقد قرر جمل�س احلكم ان يكون التا�س��ع من ني�سان 
/ ابري��ل ي��وم �س��قوط النظ��ام ال�س��ابق واحت��لل 
الع��راق يوم��ا وطنيا ، لنه انهى حقب��ة دكتاتورية 
يف الع��راق ، كم��ا ج��اء يف و�س��ف جمل���س احلك��م 
للختي��ار حين��ذاك ، وه��و الختيار ال��ذي اعرت�س 
عليه العدي��د من ال�سخ�س��يات ال�سيا�س��ية والدينية 
والجتماعية اذ اعتربوه يوما لحتلل العراق ، ول 
ميكن لي بلد اعتبار يوم الحتلل عيدا لل�ستقلل 

، لذلك كان ط��رح اختيار يوم الرابع ع�رش من متوز 
/ يوليو ذكرى ثورة عبد الكرمي قا�س��م عام 1958 
عيدا وطنيا ، كونه بداية العهد اجلمهوري و�س��قوط 
امللكية ، وه��و كذلك جوبه باأعرتا�س��ات باأعتباره 
ت�س��بب يف مقت��ل العائل��ة املالك��ة وا�س��الة الدماء 
الربيئة ، كذلك كانت هناك مقرتحات باأعتماد يوم 
الثلثني من حزيران / يونيو  ذكرى ثورة الع�رشين 
�س��د الربيطانيني ، وهو مل يت��م التفاق عليه ، كما 
اقرتح��ت العديد م��ن اليام الت��ي مل يوؤخذ بها مثل 
تاريخ اإبرام التفاقية المنية مع الوليات املتحدة 
، او ي��وم اجلي���س العراقي ، مما ح��دا باحلكومة اىل 

اختيار يوم الثالث من ت�رشين الول / اكتوبر .
فيما �س��معنا باأن هناك توجها نحو تغيري ا�س��م ما 
�سمي ب�)يوم الوفاء(، والذي هو يوم انتهاء الوجود 
الع�س��كري الأمريكي، اإىل ت�س��ميته ب�)العيد الوطني 
العراق��ي(، كم��ا ذه��ب فري��ق اإىل ت�س��ميته ب�)ي��وم 
اجللء(، ثم تعددت الأ�س��ماء )يوم الع��راق(، )اليوم 
اخلالد( ... ويف تقديري اإنه ل اأكرث ول اأقل من كونه 
)يوم انتهاء الوجود الع�س��كري الأمريكي(. �س��اأبني 
ملاذا ل ي�س��لح هذا اليوم لعتب��اره )العيد الوطني 
العراقي(، ثم ما هي موا�س��فات اليوم الذي ي�س��لح 
بها يوم ما اأن يكون عيدا وطنيا، ثم كيف اأن العراق 

لي�س له عيد وطني حتى الآن.

معصوم يتلقى رسالة من أوباما يؤكد فيها دعمه للعراق

  يف م�س��عى منه��ا لتعبي��د الطري��ق اأم��ام انطلق 
اأن  م�س��وؤولون  يرّج��ح  املو�س��ل،  عملي��ة حتري��ر 
مب�س��اركة  للقب��ول  املتح��دة  الولي��ات  تر�س��خ 
حم��دودة لف�س��ائل خمت��ارة من احل�س��د ال�س��عبي 
ل�س��تعادة املدينة من داع�س. ويدور جدل وا�س��ع 
يف العراق، منذ اأ�س��هر، حول اجلهات التي �سي�سمح 
لها بامل�س��اركة فيما تو�س��ف باملعركة احلا�سمة 
م��ع التنظي��م. ويرّج��ح اأن يعط��ى للح�س��د، عل��ى 
�س��وء املوافق��ة المريكية ، مهم��ة حترير ال�رشيط 
احلدودي القريب من �س��وريا، حيث تتواجد بع�س 

البلدات ال�سيعية.
ووفقًا لت�رشيحات م�سوؤولني يف البنتاغون، فمن 
املتوق��ع ان تب��داأ عملي��ة حترير املو�س��ل ال�س��هر 

املقب��ل. وكان م�س��وؤولون حملي��ون يف نينوى قد  
حتدث��وا ع��ن خلف��ات عراقي��ة – اأمريكي��ة حول 
م�س��اركة احل�س��د، اأدت اىل �س��حب قوات "مكافحة 
الإره��اب" اىل قاع��دة القيارة، بعد ا�س��ابيع قليلة 
فق��ط من حتري��ر مرك��ز الناحي��ة الواقع��ة جنوب 

املو�سل.
وتعتزم وا�سنطن اإر�س��ال قوات اإ�سافية للعمليات 
اخلا�س��ة لتق��دمي امل�س��اعدة وامل�س��ورة للوحدات 
العراقي��ة الت��ي �س��تتحرك باجتاه املو�س��ل. ومن 
املرجح ان يتواجد امل�ست�س��ارون المريكيون على 
خط��وط التما���س خلف��ا للعمليات ال�س��ابقة التي 
اكتف��ى فيه��ا اجلانب المريكي بتق��دمي دعمه عن 

بعد للقطعات العراقية.
اىل ذلك ك�سف م�سوؤول عراقي اأّن الإدارة الأمريكية 
�ست�س��ّلم خلل اأي��ام، اأبرز تفا�س��يل خطة الهجوم 

عل��ى املو�س��ل، وذلك خ��لل زي��ارة مرتقبة لوفد 
ع�سكري من وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" 
اإىل بغ��داد، مبّينًا اأّن اخلطة تت�س��من مراحل عّدة، 

واأن الطريان الدويل يتحّمل اجلزء الأكرب منها.
واأّك��د امل�س��وؤول اأّن "خط��ة الهج��وم عل��ى مدين��ة 
املو�س��ل اكتمل��ت و�ست�س��ّلمها وا�س��نطن لبغ��داد، 
خ��لل زي��ارة مرتقبة لوفد ع�س��كري، من املرتقب 
اأن يلتق��ي رئي�س الوزراء حيدر العبادي، و�س��باط 
اجلي���س العراق��ي بقي��ادة عمليات حتري��ر نينوى 
يف  الب�س��مركة  �ست�س��ارك  اإذ  الكردي��ة،  والقي��ادة 

الهجوم".
ولفت اأي�س��ًا اإىل اأن "الطريان الأمريكي انتهى من 
م�س��ح جوي لكامل مدينة املو�سل، والتقط �سوراً 

جوية لغالبية املواقع املهمة".
��ل عدم ذكر ا�س��مه، اأن  ورّجح امل�س��وؤول الذي ف�سّ

يكون الهجوم من ثلثة حماور، جنوبي و�س��مايل 
و�رشقي، وترك املحور الغربي املوؤدي اإىل احلدود 
ال�س��ورية مفتوحًا، ملنح فر�س��ة نقل املعارك اإىل 

خارجها، ومنع اإحلاق دمار باملدينة.
كما بنّي اأن "اجلي�س وال�رشطة والب�س��مركة ف�س��ًل 
عن قوات الع�سائر هي من �ستدخل املو�سل، بينما 
�س��يكون دور ملي�سيات احل�س��د ال�سعبي يف مراحل 
القت��ال الأوىل، ول��ن تدخ��ل املدين��ة خوف��ًا م��ن 
انتهاكات واأعمال انتقامي��ة قد يرتكبها اأفرادها، 

على غرار الفلوجة وتكريت وجزيرة اخلالدية".
ويف هذا ال�سياق، رّجح امل�سوؤول اأن يكون الهجوم 
اأو  الث��اين املقب��ل  مطل��ع �س��هر نوفمرب/ت�رشي��ن 
قبل��ه باأيام، على اأن ت�س��بقه عملي��ات فتح معابر 
اإن�سانية، لل�سماح بعبور نحو اأكرث من مليون مدين 

باخلروج من املدينة.
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تحرير الموصل.. تفاصيل الخطة أالميركية للمعركة والبنتاغون يؤجلها الى الشهر المقبل عبطان: نحتاج إلى نظام مؤسسي يعمل 
على ضمان حقوق االنسان

داوودي : وفد من حكومة االقليم 
يزور بغداد قريبًا

ائتالف الوطنية يطالب بتغيير مفوضية 
االنتخابات واقرار قانون جديد لها

تلق��ى رئي���س اجلمهورية ف��وؤاد مع�س��وم، ر�س��الة من 
نظ��ريه الأمريك��ي ب��اراك اأوبام��ا، فيم��ا اأك��د الأخ��ري 
وقوف الوليات املتح��دة الأمريكية اىل جانب العراق 
لبناء م�س��تقبل اأف�سل. الرئا�سة يف بيان لها قالت ، اإن 
"رئي�س اجلمهورية فوؤاد مع�س��وم تلقى، اليوم، ر�سالة 
�س��كر من نظريه الأمريك��ي باراك اوبام��ا، جوابًا على 
تهنئ��ة الرئي�س مع�س��وم له مبنا�س��بة الذكرى ال� 240 

ل�ستقلل الوليات املتحدة المريكية".
وجاء يف ن�س الر�س��الة، "اأ�سكركم على ر�سالة التهنئة 
الكرمية مبنا�س��بة الذكرى ال� 240 ل�ستقلل الوليات 
املتح��دة المريكي��ة". واأ�س��اف الرئي���س الأمريك��ي، 
"نح��ن اذ نحتف��ل بذك��رى هذه املنا�س��بة، ندرك اأكرث 
من اأي وقت م�س��ى اأن ما يوحدن��ا معا كاأمة، يجمعنا 
اأي�س��ا مع حلفائنا واأ�س��دقائنا يف كل الع��امل والذين 
نقدره��م جميعا بغ���س النظر ع��ن تبايناتن��ا معهم". 
وتابع، "لقد تاأ�س�ست الوليات املتحدة الأمريكية على 
مبادئ احلرية والتعددية و�س��يادة القانون واحلريات 
املدنية"، مردف��ا "كما اأدرك بناة اأمتن��ا قيمة التذكري 
�س��نويا مبعن��ى ه��ذا الي��وم لتجدي��د التزامن��ا بالقي��م 
الدميقراطي��ة". وب��ني، اأن "نظ��رة واح��دة اإىل اأح��داث 
املا�س��ي القري��ب والبعي��د، تدعونا اإىل تذك��ر الميان 
ب��ان التفاوؤل الوطيد والمي��ان بالتقدم واملثابرة هي 
عوامل حا�س��مة يف حتقيق اأهدافنا"، موؤكدا اأن "�س��عب 
الوليات املتحدة الأمريكي��ة يقف اىل جانبكم ويعمل 

معكم لبناء م�ستقبل اأف�سل لنا جميعا".

على  اأم�س،  عبطان،  الكرمي  عبد  الوطنية  ائتلف  يف  القيادي  اأكد   : بغداد_متابعة 
�رشورة اإيجاد نظام موؤ�س�سي يعمل على �سمان حقوق الإن�سان.

"امل�ساحلة  اإن  قال،  بغداد،  يف  اأم�س  الئتلف  عقده  �سحفي  موؤمتر  خلل  عبطان 
الوطنية لي�س �رشب ثريد وذبح اخلرفان، لكنها تتكون من اأ�س�س تبنى على احلفاظ 

على حقوق ال�سباط والكادميني".
قوية  اأر�سية  اإيجاد  اجل  من  وجمتمعي  غذائي  اأمن  اىل  يحتاج  "البلد  اأن  واأ�ساف، 
للتنمية"، مبينا اأن "اأهايل حزام بغداد مت جتويعهم من خلل خلق منافذ، رغم اأنهم 

قاتلوا الإرهاب".
وتابع، اأنه "ل ميكن العودة اىل الوراء واىل العتقالت الع�سوائية، وبعد اأن تتخل�س 
واأكد عبطان، على  اأن تعود لأحزاب وكتل معينة".  الإرهاب ل ميكنها  املنطقة من 

�رشورة "اإيجاد نظام موؤ�س�سي جديد يعمل على �سمان حقوق الإن�سان".

داوودي،اأم�س  �سوان  الكرد�ستاين  الوطني  الحتاد  عن  النائب  اكد   : بغداد_متابعة 
ان وفداً رفيعًا من حكومة القليم �سيزور بغداد قريبًا ل�ستكمال مباحثات م�سعود 
"�سيزور  انه  قال  له  ت�رشيح  يف  داوودي  العبادي.  حيدر  الوزراء  ورئي�س  بارزاين 
وا�ساف،ان  القليم".  حكومة  من  رفيع  وفد  املقبلة  القليلة  اليام  خلل  بغداد 
"زيارة الوفد الكردي اىل بغداد تاأتي يف اطار ا�ستكمال مباحثات بارزاين والعبادي 
جانبه  من  احلروف".  على  النقاط  لو�سع  اجلانبني  بحثها  التي  امللفات  ومناق�سة 
اأفاد ع�سو احلزب الدميقراطي الكرد�ستاين �سريوان عبد اهلل ،ان "الوفد الذي �سيزور 
اأو�سع  ب�سكل  للتباحث  وياأتي  م�ستوى عال من  �سيكون على  قريبا  بغداد  العا�سمة 
اأمام  اإقليم كرد�ستان م�سعود بارزاين  التي طرحت من قبل رئي�س  ب�سان املوا�سيع 
احلكومة املركزية والقادة ال�سيا�سيني خلل زيارته لبغداد موؤخراً، بغية الو�سول اىل 

تفاهمات اأكرث جدية ب�سان اآلية تطبيقها وتنفيذها على ار�س الواقع".

ان حترير   ، اأم�س   ، امل�سرتكة  العمليات  اكد م�سدر يف 
ق�ساء احلويجة بات قريب جدا ، فيما ا�سار امل�سدر اىل 
ان القوات المنية تتجهز اىل حترير الق�ساء من دن�س 
المنية  القوات  ان”  امل�سدر  قال   . الرهابي  داع�س 
تتجهز اىل اقتحام ق�ساء احلويجة من داع�س يف اليام 
القريبة ، مبينا ان عملية حترير احلويجة باتت قريبة 
الوجهة  هي  احلويجة   ” ان  امل�سدر  “.وا�ساف  جدا 
القادمة للتحرير قبل انطلق عملية حترير املو�سل و 
٦٣٠ جندي امريكي �سي�سلون اىل قاعدة القيارة خلل 

ايام القادمة”.
” القوات المنية م�ستمرة مبلحقة  ان  وتابع امل�سدر 

لتحرير  تواجدهم  مناطق  جميع  يف  داع�س  عنا�رش 
الرا�سي التي ي�سيطرون عليها”.

احلويجة  ق�ساء  حترير  قوة  على  امل�رشف  ودعا 
اأنور  العراق  يف  العبيد  قبائل  اأمري  كركوك  مبحافظة 
للقوات  العام  القائد  املا�سي،  الثلثاء  العا�سي، 
حترير  عمليات  اإطلق  اإىل  العبادي  حيدر  امل�سلحة 
للق�ساء  تواقون  “اننا  بالقول  موؤكداً  “فوراً”،  الق�ساء 
الداخلية  لوزارة  العام  املفت�س  وكان  داع�س”.  على 
�رشطة  جاهزية  على  �سابق  وقت  يف  اأكد  كركوك.  يف 
بتحرير  للم�ساركة  لها  التابعة  والنواحي  احلويجة 
الأر�س  وم�سك  وغربيها  املحافظة  جنوبي  مناطق 
فيها. فيما بينت اأن الوزارة با�رشت بت�سليح تلك القوات 

التي ت�سم نحو األف مقاتل.

النيابية،اأم�س،  اخلارجية  العلقات  جلنة  طالبت   
حول  الرتكي،  نظريه  على  بالرد  النواب  جمل�س 

تفوي�سه جلي�سه بالبقاء يف الرا�سي العراقية.
لها  بيان  يف  احل�سيني  اأحلم  النائبة  اللجنة  مقررة 
للأرا�سي  احتلل  هو  الرتكي  "التفوي�س  ان  قالت  
ب�"التدخل  الدويل،  الأمن  جمل�س  مطالبة  العراقية"، 
الأرا�سي  على  الرتكي  الوجود  يدين  قرار  لإ�سدار 
العراقية، خ�سو�سا وان العراق يعد من الدول الدائمة 
الع�سوية يف الأمم املتحدة ومبوجب ميثاقها يقع على 

جمل�س المن حفظ ال�سلم والأمن الدوليني".
وطالبت جمل�س النواب، ب� "الرد على الربملان الرتكي 
على  بالتواجد  جلي�سه  جديد  تفوي�س  اأعطى  اإن  بعد 
تدخل  التفوي�س  "هذا  معتربة  العراقية"،  الأرا�سي 
لل�سيادة  احرتام  وعدم  العراقي  ال�ساأن  يف  �سافرا 

الوطنية من قبل تركيا".
تفوي�سه  ال�سبت،  يوم  جدد،  الرتكي  الربملان  وكان 
للحكومة الرتكية باإر�سال قوات م�سلحة خارج البلد، 
عند  والعراق  �سوريا  يف  ع�سكرية  بعمليات  للقيام 
ال�رشورة حتت مربرالت�سدي لأية هجمات حمتملة قد 

تتعر�س لها الدولة من اأي تنظيمات اإرهابية".

اأم�س، بتغيري مفو�سية النتخابات واإقرار  الوطنية،  : طالب ائتلف  بغداد_متابعة 
انتخابات  تاأجيل  اىل  دعا  فيما  الإقاليم.  لإقامة  رف�سه  موؤكدا  لها،  جديد  قانون 

جمال�س املحافظات اىل عام 2018.
اأم�س يف  ال�سمري خلل موؤمتر �سحفي عقد  النيابية للئتلف كاظم  رئي�س الكتلة 
مطالبا  نزيهة"،  �سيا�سية  عملية  اىل  �ستوؤدي  النزيهة  "النتخابات  اإن  قال،  بغداد 

ب�"تاأجيل انتخابات جمال�س املحافظات اىل عام 2018".
واأ�ساف، اأنه "�رشورة تغيري مفو�سية النتخابات واإقرار قانون جديد لها"، مبينا 
من  ا�ستقال  الئتلف  ورئي�س  الو�سائل،  بكل  الوطنية  امل�ساحلة  على  "عملنا  اأننا 
من�سبه قبل اإلغاء منا�سب نائب رئي�س اجلمهورية". وتابع ال�سمري، اأن كتلته "تعمل 
"�رشورة وجود خارطة  على  م�سددا  موؤ�س�سات"،  دولة  لبناء  املبا�رش  احلوار  اإجراء 

طريق لتحرير نينوى". 
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الثالث من تشرين االول

 العيد الوطني العراقي.. االعالم يتجاهله والمواطنون يجهلونه

االراء المنشورة تعبر عن كتابها والتي 
تندرج تحت مظلة الحرية الصحفية وال تعبر 

بالضرورة عن رأي الصحيفة

الخارجية النيابية تطالب مجلس األمن بالرد العمليات المشتركة : تحرير قضاء الحويجة في االيام المقبلة
على التواجد التركي في العراق


