
اأعلنت قوات احل�صد ال�صعبي موا�صلة عمليتها الهادفة 
اىل حترير ناحية القريوان والقرى املحيطة بها غرب 

املو�صل قرب احلدود ال�صورية.
واأكدت قيادة العملي��ات امل�صرتكة، ان عمليات احل�صد 
ال�صعبي ق��رب احلدود ال�صورية جت��ري باإ�صناد طريان 
اجلي�ش، وته��دف اإىل ال�صيطرة على  "مناطق القريوان 

والبعاج �صمن عمليات قادمون يا نينوى".
وق��ال املتح��دث با�ص��م قي��ادة العملي��ات امل�صرتك��ة 

العميد "يحيى ر�صول"تنفذ ق��وات احل�صد ال�صعبي هذه 
العملية م�صنودة بغطاء جوي من مروحيات عراقية".
واك��د "ال ب��د لن��ا م��ن حتري��ر ه��ذه املناط��ق املهمة 
املرتبط��ة م��ع احل��دود ال�صوري��ة". وتوق��ع اأن تك��ون 
العملي��ة �رسيع��ة الن هن��اك "انهي��ارات" يف �صفوف 
"تنظيم داع�ش".وتقدمت قوات "احل�صد" التي �صيطرت 
عل��ى مئات الق��رى يف ال�صح��راء الواقعة جنوب غرب 
مدين��ة املو�ص��ل م��ن خم�صة حم��اور، باجت��اه حترير 
الق��رى قب��ل ناحي��ة الق��ريوان وا�صتبكت م��ع عنا�رس 

التنظيم وحررت العديد من القرى .

وتع��د الق��ريوان الواقعة يف حمافظ��ة نينوى، وكربى 
مدنه��ا املو�صل، من املواقع التي تربط املحافظة مع 

احلدود ال�صورية.
م��ن جهت��ه اأطلع نائ��ب رئي�ش هيئ��ة احل�ص��د ال�صعبي 
اأب��و مه��دي املهند�ش، حماف��ظ نينوى نوف��ل حمادي 
العاك��وب عل��ى �ص��ري عملي��ات حترير الق��ريوان غرب 
املو�صل.وذك��ر بي��ان للح�ص��د ال�صعب��ي اطلع��ت علي��ه 
اجلورن��ال " ان اأب��و مه��دي املهند���ش اأطل��ع حماف��ظ 
نين��وى نوفل العاك��وب على جمري��ات معركة احل�صد 

ال�صعبي لتحرير القريوان غرب املو�صل”.

يذك��ر ان ق��وات احل�ص��د ال�صعبي انطلق��ت، يف عمليات 
اأهدافه��ا  لتحقي��ق  الثاني��ة”  اهلل  ر�ص��ول  “حمم��د 
املر�صومة لتحرير ناحية الق��ريوان والقرى املحاذية 

لها غرب املو�صل
وذك��رت قي��ادة احل�ص��د يف بي��ان اأن قواته��ا و�صل��ت 
م�ص��ارف مرك��ز القريوان عل��ى بعد 3 ك��م، يف عملية 
ع��زل وتطوي��ق من ث��اث اجتاهات وه��ي: �صماال من 

جهة �صنجار و�رسقا من تلعفر وجنوبا من البعاج.
واأ�صافت القيادة اأن االإجناز االأكرب الذي حققه احل�صد 
هو حترير قرية اخلني�صي �صمايل القريوان، التي عّدتها 

اأهم نق��اط تنظيم "داع���ش" اال�صرتاتيجية، باالإ�صافة 
اإىل حتري��ر وال�صيطرة على طريق "القريوان –البعاج" 

جنوب��ا، وطري��ق "الق��ريوان – �صنج��ار" �صم��اال.
 واأعلن��ت القي��ادة حتري��ر الق��رى االآتي��ة من��ذ انطاق 
العملي��ة: ت��ل ع��زو، حمم��د زيد، هزي��ل، تل بن��ات، تل 
اأم حج��ارة، مغ��ري العب��د، قري��ة  حائ��ط، اخلني�ص��ي، 

الزميلة، عما�ش، اأم حجار.
�صمل��ت  الت��ي  التنظي��م  خ�صائ��ر  اإىل  البي��ان  واأ�ص��ار 
�صم��ال  ق��رى  داخ��ل  التنظي��م  جتمع��ات  ا�صته��داف 
الق��ريوان وحتقي��ق اإ�صابات مبا�رسة هن��اك، وتدمري 

عربت��ني مفخختني على الطري��ق الرابط بني القريوان 
والبع��اج من قبل طريان اجلي���ش، وتدمري اآلية مدرعة 
وقتل من فيها جنوب القريوان، باالإ�صافة اإىل العثور 
على اآليات وخمازن للعتاد ومن�صات لل�صواريخ اأثناء 

عمليات التطهري.
م��ن جانب اخر اعل��ن القيادي يف احل�ص��د ال�صعبي يف 
ق�صاء البغدادي مبحافظة االنبار، نقل 300 خمتطف 
م��ن املدني��ني من مناط��ق القائ��م وراوه وعنه غربي 
االنب��ار من قبل تنظيم داع���ش اىل �صجونهم يف الرقة 

ال�صورية .

انقطاع التيار الكهربائي في مناطق العاصمة يوجه أصابع االتهام إلى الوزارة إلجبار الناس على الخصخصة 
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بغ��داد - خا���ش: �صهدت مناط��ق العا�صمة بغداد خ��ال اليومني املا�صي��ني انقطاع �صبه 
متك��رر يف التي��ار الكهربائي،اال ان االتهام��ات للوزارة بقطع الكهرب��اء تكررت يف االونة  
االخرية.وقال �صهود عيان ان “مناطق العا�صمة بغداد �صهدت انقطاعا يف  التيار الكهربائي 
يف اغل��ب مناطقها .وت�صهد املحافظات تظاه��رات واحتجاجات على حماولة خ�صخ�صة الطاقة 
خوف��ا من زيادة اجور الكهرباء ورف�صًا الإ�رساك ���رسكات اأهلية يف اإدارة قطاع توزيع الكهرباء يف 
املحافظ��ة، وكان ع�ص��و جلنة النفط والطاقة النيابي��ة علي الفيا�ش٬ اتهم اأم���ش االثنني٬ يف ت�رسيح 
�صحف��ي وزارة الكهرب��اء بقط��ع التيار الكهربائي ع��ن املواطنني لدفعهم اىل القب��ول بخ�صخ�صة الطاقة٬ 
وا�صفا اخل�صخ�صة باأنها "�رسقة علنية". وقال الفيا�ش يف بيان ٬ اإن "التربيرات التي تقدمها وزارة الكهرباء 
لتطبي��ق اخل�صخ�ص��ة غري واقعية وال متت للحقيقة ب�صلة ال�صيما تلك التي تتعلق با�صتهداف خطوط نقل الطاقة 
الكهربائية بعمليات اإرهابية". وبني اأن "الوزارة ت�صعى اىل تطبيق الت�صعرية اجلديدة او ما ي�صمى باخل�صخ�صة من 

خال ال�صغط على املواطن عرب قطع التيار الكهربائي ل�صاعات طويلة وجتهيزه ب�صاعات حمدودة يوميًا".

ح�ص��م التحال��ف الوطن��ي العراقي موقف��ه من رف�ش مب��ادرة رئي�ش 
الربمل��ان �صلي��م اجلب��وري واخلا�ص��ة بتطبي��ق قاعدة عف��ا اهلل عما 
�صل��ف يف اط��ار امل�صاحلة الوطنية وم��ن �صمنه��ا التلميحات بغلق 
ملف��ات �صائكة ل�صخ�صيات متورط��ة بدعم االرهاب من امثال طارق 

الها�صمي ورافع العي�صاوي وغريهم .
وتباين��ت اراء ع��دد من الن��واب يف الكتل ال�صيا�صية ب�ص��ان املبادرة 
االخرية لرئي�ش جمل�ش النواب والتي يق�صد منها طي �صفحة املا�صي 
وال�صف��ح ع��ن �صخ�صي��ات عراقية لديه��ا ملفات ارهابي��ة داعيا اىل 
���رسورة امل�صي قدما نحو عراق جديد خال من االحقاد وال�صغائن.  
واأك��د ائتاف دول��ة القانون اأن "ق�صية عما اهلل عم��ا �صلف" البد ان 
تط��رح من جميع الكتل ال�صيا�صي��ة امل�صاركة يف احلكومة والربملان 

وال بد من توافر قناعات مب�صاألة الت�صوية وامل�صاحلة الوطنية.
وت�صاءل النائب ، رزاق احليدري يف ت�رسيح ل�"اجلورنال" هل ان من 
املعق��ول ان يطرح يف مثل هذا الوقت العف��و عن �صخ�صيات مطلوبة 

للق�صاء ومتورطة يف ق�صايا قتل وارهاب ".
واأ�ص��اف، اأن "هناك ق�صايا ممكن اجل��دال فيها وينطبق عليها فعا 
عم��ا اهلل �صل��ف لكونها غ��ري م�صاءلة اأم��ام القان��ون، والت�صالح البد 
ان يك��ون جمتمعي��ًا مع فئ��ات ال�صعب العراقي كافة ولي���ش �صيا�صيًا 
، اأم��ا اذا كان هن��اك عف��و ع��ن �صخ�صي��ات معين��ة متورط��ة بقت��ل 
النا���ش ومتورطة بالدع��وة اىل الطائفية والتحري���ش الطائفي فمن 
غ��ري املمك��ن العفو عنها وه��ي �صخ�صيات معروف��ة لل�صعب العراقي 

وم�صخ�صة وماأخوذ اعرتافها ومت ت�صديقه".
املحل��ل ال�صيا�صيى علي االدهمي راأى ان ه��ذه املبادرة ا�صبه بحيلة 
ح�ص��ان ط��روادة ال�صه��رية فه��ي حت��اول ادخ��ال االرهابي��ني اىل 
احلي��اة ال�صيا�صية وجتاهل جرائمهم بح��ق النا�ش . واكد يف ت�رسيح 
للجورن��ال ان اع��ادة �صخ�صي��ات م�صبوهة اىل الع��راق ا�صبه باعادة 
الو�صع اىل املربع االول الذي نريد ان نغادره، واالوىل ف�صح املجال 

للق�ص��اء يف قول كلمته . بدوره حذر ائت��اف دولة القانون بزعامة 
نائ��ب رئي�ش اجلمهوري��ة ، نوري املالكي من م���رسوع يقودة رئي�ش 
الربمل��ان �صلي��م اجلب��وري يف الع��راق. وق��ال النائب ع��ن االئتاف 
حمم��د ال�صيه��ود ل�”اجلورن��ال ان ” رئي�ش الربمل��ان يقود م�رسوعا 
ميهد الطاق �رساح االرهابيني من ال�صجون وكذلك عودة املطلوبني 

للق�صاء العراقي وت�صوية ملفاتهم ملزاولة عملهم من جديد”.
وا�ص��ار ال�صيهود اىل ان “ت�رسيح اجلبوري ،عفا اهلل عما �صلف يعني 
مزي��د من القتل و�صيل الدماء وزيادة ن�ص��اط اجلماعات االرهابية”، 
م�ص��ددا على “�رسورة ان ياخ��ذ الق�صاء جم��راه وحماكمة امللطخة 

ايديه��م بدم��اء االبري��اء”
من جهته اأكد تيار االإ�صاح اأن " العراق بتجربته ال�صيا�صية من عام 
2003 اىل يومنا هذا مر بتحديات كبرية حيث تعر�صت الباد اىل 

م�صاكل خطرة ابرزها امنية وجزء منها م�صاكل اجتماعية" .
وق��ال النائب، حيدر الف��وؤادي،  ل�"اجلورنال" اإن "العراق بحاجة اىل 
ر���ش ال�صفوف خا�صة وانه ي�صهد احللقة االخرية من م�صل�صل داع�ش 

وهو باأم�ش احلاجة حاليا للتكاتف ووحدة الكلمة" .
واأو�ص��ح، اأن "ال�صف��ح مطل��وب لط��ي �صفح��ة املا�ص��ي لك��ن ان ال 
يك��ون ال�صف��ح لاف��راد او �صخ�صي��ات متورطة بال��دم العراقي وهو 
خ��ط احم��ر ال ميكن جتاوزه باي �ص��كل من اال�ص��كال، وبالتايل فاإن 
الق�ص��اء العراق��ي قوله هو الف�صل وله الكلم��ة االخرية وال يحق الي 
�صخ���ش اخر التدخ��ل يف مثل هكذا ق�صايا". وا�صت��درك بالقول" اما 
فيم��ا يخ�ش بقية الق�صايا التي لي�ش فيها اي اجرام بحق العراقيني 
فم��ن املمك��ن مناق�صتها والتعاط��ي معها يف خطوة ج��ادة للم�صي 
قدما لبن��اء دولة مو�ص�صات حقيقية مبنية عل��ى التكاتف واالوا�رس 
امل�صرتكة لبناء عراق جديد خال من االحقاد ". كما ا�صتغرب االحتاد 
الوطن��ي الكرد�صتاين اأن ت�صدر هكذا مب��ادرات من دون الرجوع اىل 
القان��ون لكون��ه اجلهة الوحي��د املخولة بالبت يف ق�صي��ة العفو عن 

اال�صخا�ش املتهمني او الذين لديهم ق�صايا مت�ش ال�صعب العراقي .
التتمة يف ال�صفحة 2

ك�ص��ف م�صدر مقرب م��ن املرجعية الدينية يف النجف 
اال�رسف، اأم�ش االثنني، ان املرجعية �صيكون لها اجراء 
حي��ال م��ا مت ن�رسه عن ل�ص��ان رئي�ش الوق��ف ال�صيعي 
ع��اء املو�ص��وي خال االي��ام املقبلة. وق��ال امل�صدر  
ملرا�صل “اجلورنال” ، ان ” ما يوؤ�صف له اأن يتم اطاق 
ه��ذا الت�رسيح يف ظروف حرجة مير بها العراق ب�صكل 
اح��رج املرجعية الدينية”.وبني ان ” الكام الذي ن�رس 
ع��ن ل�صان ال�صي��د ع��اء املو�ص��وي كان م�صتقطعًا من 
حما���رسة فقهية القاها املو�صوي قبل �صنوات قبل ان 

يعني رئي�ص��ا للوقف ال�صيعي وهي حما�رسة بحتة يف 
الر�صال��ة العملية القيت من فوق منرب جامع ال�صاحب 
يف النجف”. وا�ص��اف ان ”جهات تقف وراء ن�رس هذا 
ال��كام امل�صتقطع هدفها الت�صقي��ط وت�صفية ح�صابات 
م��ع �صخ���ش املو�ص��وي لك��ن ه��ذا ال يربئه م��ن خطاأ 
توقي��ت ال��كام وكان على املو�ص��وي ان مينع ت�صجيل 
ه��ذا املقطع حت�صبا لهذا املوقف وامثاله“. كا�صفا عن 
ان ” اج��راءا �صيك��ون للمرجعية الديني��ة �صتك�صف عنه 
االيام املقبلة ام��ا ب�صحب التزكية من ال�صيد املو�صوي 
او توبيخ��ه ولف��ت نظره”.م�ص��ريا اىل ان ” املرجعي��ة 

دائما ما ترتيث بقراراتها”.

اك��د جمل�ش ق�صاء احلويجة ) 55 كم جنوب غربي 
كرك��وك ( ان ح�ص��د الع�صائ��ر م��ن ابن��اء احلويجة 
�صيمهل��ون احلكوم��ة ا�صبوع��ًا واحداً لب��دء معركة 
حترير احلويجة وبعدها �صيبادرون هم باالعتماد 

على امكانياتهم.
وقال احمد خور�صيد ع�صو جمل�ش ق�صاء احلويجة 
 " اجلورن��ال  �صحيف��ة  ب��ه  خ���ش  ت�رسي��ح  يف 
�صيعق��د بع���ش ممثلي ع�صائر احلويج��ة يف ناحية 
العل��م موؤمترا ح��ول تاأخر انط��اق عمليات حترير 
احلويجة لل�صغط على احلكومة يف بغداد وكركوك 

ب�رسورة اع��ان �صاعة ال�صف��ر لعمليات احلويجة 
ونواحيه��ا.  وا�ص��اف خور�صي��د " بع��د ان ا�صتم��ر 
انتهاك اعرا�صنا وقت��ل ابنائنا باأب�صع الطرق على 
ي��د داع�ش االرهاب��ي يف احلويج��ة وتعذيب اهلها 
م��ن دون ان يهت��م املعني��ون باالم��ر، ولذلك فان 
املجتمع��ني �صيمهل��ون احلكوم��ة ا�صبوع��ا واح��دا 
للب��دء بعمليات التحرير، وبع��ده ان مل يفعلوا فان 
الع�صائ��ر �صتهاج��م باالعتماد على قوته��ا الذاتية 
و�صيعق��د اجتم��اع ع��ام للع�صائر غ��دا يف مقر لواء 
56 احلويج��ة يف ناحي��ة العلم.واختتم بالقول " 
من خال " اجلورنال " ازف الهل احلويجة ب�رسى 

اقرتاب عمليات التحرير ان �صاء اهلل.

اكد ائتاف دولة القانون ان" القوات العراقية بكل ت�صكياتها قادرة على 
ب�ص��ط االم��ن يف جميع حمافظات الع��راق ومنها االقلي��م وان ت�رسيحات 
رئي���ش االقلي��م م�صعود ب��ارزاين منتهي ال�رسعية يراد منه��ا تنفيذ خمطط 
امريك��ي يف املنطق��ة". وق��ال النائب عن دول��ة القانون حمم��د ال�صيهود 
ل���" اجلورن��ال ، ان" رئي�ش االقلي��م م�صعود بارزاين غ��ري �رسعي وال ميثل 
اقلي��م كورد�صتان وان ال�صعب الك��ردي يدرك ان م�صعود يحاول زج ال�صعب 

بحروب من خال اأطماعه التو�صعية يف املحافظات العراقية ".
وا�ص��اف ان"  بارزاين يقود امل�رسوع االمريكي التو�صعي يف املنطقة  من 
خ��ال دعمه لداع�ش �صد احل�صد ال�صعب��ي والقوات االمنية عن طريق  قذف 
الت�رسيحات غري امل�صوؤولة ". وا�صا اىل ان " القوات االمنية العراقية اثبتت 

قدرته��ا عل��ى ب�صط االم��ن يف جمي��ع املحافظات و ال تخ�ص��ى اي قوة يف 
حماربته��ا  معرب��ا ع��ن امله بان "  يك��ون للكرد وقفة ج��ادة �صد خمطط 

م�صعود بارزاين وتخطيطه يف دعم االرهاب وخلق فو�صى يف العراق ".
 وكان��ت و�صائل اعام كردية اأفادت ، ب��ان رئي�ش اإقليم كرد�صتان م�صعود 
ب��ارزاين قد وجه ق��وات البي�صمركة بعدم ال�صماح لف�صائ��ل احل�صد ال�صعبي 
باقتح��ام قرى ومناطق للكرد االيزيديني يف ق�صاء �صنجار. من جهته اكد 
القيادي ب احل�صد ال�صعب��ي جواد الطليباوي، اأم�ش االثنني، ان "ت�رسيحات 
رئي���ش اقلي��م كرد�صتان م�صعود الب��ارزاين ب�صاأن "قلقه" م��ن حترك قوات 
احل�صد �صوب احلدود ال�صورية ت�صب يف م�صلحة داع�ش".  وقال الطليباوي 
اإن "ت�رسيحات �صدرت من رئي�ش اقليم كرد�صتان تعرب عن قلقه من حترك 
احل�ص��د ال�صعبي باجتاه البعاج واحلدود ال�صورية"، مبينا ان "حترك احل�صد 
باجتاه هذه املناطق ج��اء بناًء على اوامر القائد العام للقوات امل�صلحة". 

وا�ص��اف الطليب��اوي، اأن "هذا القلق غ��ري مربر، وعلى الب��ارزاين ان يقلق 
على االرا�صي التي �صيطر عليها بعد عام 2003، وهكذا ت�رسيحات ت�صع 
العراقي��ل بوجه احل�ص��د وت�صب يف م�صلحة داع���ش". وا�صاف الطليباوي، 
اأن "احل�ص��د ال�صعبي ج��زء من املنظومة الع�صكرية و�صم��ام امان الرا�صي 
حمافظ��ة نين��وى ول��ن ي�صمح باإ�صتقط��اع اي منه��ا"، الفتا النظ��ر اىل ان 
"احل�ص��د ل��و متكن من حتري��ر البعاج والقريوان فهذا يعن��ي انهاء وجود 
داع���ش يف جزي��رة املو�ص��ل وقطع خط��وط االم��داد والتوا�ص��ل اخلا�صة 
ب��ني املو�صل و�صوريا و�صيمنع هروب عنا���رس التنظيم". واأفادت و�صائل 
اع��ام كردية، اأم�ش االثن��ني، بان رئي�ش اإقليم كرد�صت��ان م�صعود بارزاين 
وج��ه ق��وات البي�صمركة بع��دم ال�صم��اح لف�صائل احل�صد ال�صعب��ي باقتحام 
ق��رى ومناطق لايزيديني يف ق�صاء �صنجار..وكان القيادي يف احل�صد اأبو 

مهدي املهند�ش اعلن انطاق عمليات حترير ناحية القريوان.

ت�صهد حمافظ��ة النجف ارتفاعا ملحوظا يف عدد حاالت 
احلرائ��ق وخا�صة مع ارتفاع درج��ات احلرارة ما ي�صكل 

خطرا على �صامة حياة املواطنني وممتلكاتهم .
وح��ذرت مديري��ة الدفاع امل��دين يف النجف م��ن ازدياد 
ح��االت احلرائ��ق يف النج��ف بارتفاع درج��ات احلرارة 
خ��ال ف�ص��ل ال�صي��ف متوقع��ة زي��ادة كب��رية يف عدد 
حاالت احلرائق اذا مل تتخذ اجلهات املعنية يف احلكومة 
املحلي��ة اج��راءات �صارم��ة بح��ق املخالف��ني ل���رسوط 
ال�صام��ة واالم��ان . وقال مدير اع��ام الدفاع املدين يف 
النج��ف علي تويج للجورنال ان " معدل حوادث احلريق 
يومي��ا يف النج��ف ترتاوح ما ب��ني 7-5 حاالت حرائق 
ملن��ازل وحم��ال جتاري��ة وفن��ادق وخم��ازن ف�صا عن 
حما�صيل زراعي��ة". م�صيفا ان " النجف �صت�صهد حاالت 
حرائق م�صتم��رة خال ف�صل ال�صي��ف للعام احلايل الن 
اغل��ب املح��ال التجاري��ة واملخ��ازن والفن��ادق وحت��ى 

الدوائ��ر احلكومية تنعدم فيها ���رسوط ال�صامة واالمان 
ف��ا توجد يف هذه االماكن منظومات اطفاء وال مطافئ 
للحري��ق وال ح�صا�صات كهربائية ف�ص��ا عن ان تا�صي�ش 
الكهرب��اء ال يتم وفق �رسوط ال�صامة وهو �صبب اخر من 
ا�صباب ن�صوب احلرائ��ق ". وبني تويج ان " 1150 حالة 
حريق ح�صلت فقط يف عام 2016 يف حني �صجلت دائرة 
الدفاع املدين خال الربع االول من عام 2017 )424( 
ح��ادث حري��ق ". مو�صحا ان " ع��دد املخالفني ل�رسوط 
الفنادق واملحال التجارية واملخازن بلغ 614 خمالف 
ر�صده��م الدف��اع امل��دين خ��ال ع��ام 2016 وال ُتتخذ 
بحقه��م اجراءات �صوى فر���ش غرامات مالية ترتاوح ما 
بني 250 الف اىل مليون دينار بح�صب نوع املخالفة ". 
وا�ص��ار اىل ان " قان��ون الدفاع امل��دين �صعيف ويحتاج 
اىل تعدي��ل يف فقراته كم��ا ان دور جمل�ش املحافظة يف 
مراقبة هذا املو�صوع معدوم ومل ي�صل ع�صو من اع�صاء 
املجل���ش اىل دائرة الدفاع امل��دين ملعرفة ا�صباب ازدياد 

اعداد احلرائق وحماولة معاجلتها "

قالوا إنها التفاف على حقوق األبرياء..

نواب: مبادرة "عفا الله عما سلف" حصان طروادة إلعادة متورطين بالدماء إلى الحياة السياسية

بارزاني يمنع الحشد الشعبي من دخول سنجار.. واألخير يرد: قرار غير مشروع من شخص غير شرعي

بمعدل 5 - 7 يوميًا.. النجف تستعد لموسم الهب من الحرائق في ظل قانون الدفاع المدني الضعيف

مقرب منها: المرجعية »تتريث« في اتخاذ موقف بشأن 
تصريحات رئيس الوقف الشيعي المسيئة للمسيحيين

عشائر الحويجة تمهل الحكومة أسبوعًا لتحريرها 
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