
ا�شدرت الهيئة العامة للح�شد ال�شعبي، الثالثاء، حقيقة 
"ا�شتيالء" قوة تنتمي له على جامع يف مدينة املو�شل، 
مدينة  �شكان  من  املدنيني  من  جمموعة  ان  مبينة 
املو�شل �شيطروا على اجلامع وقاموا بتغيري ا�شمه، ثم 
التي تنتمي  تدخلت قوة من احل�شد واعادته اىل اجلهة 

اليه.
الإعللالم  و�شائل  "بع�ض  اإن  بيان،  يف  الهيئة  وقالت 
ال�شعبي  تداولت خربا مفاده ان جمموعة تابعة للح�شد 
املثنى  حي  يف  الرقللم  جامع  على  بال�شتيالء  قامت 
باملو�شل بالعتماد على وثيقة تابعة للوقف ال�شني". 

قامت  املعلومة  هذه  تلقي  "بعد  اأنه  الهيئة،  وا�شافت 
قوة من مديرية اأمن احل�شد ال�شعبي بالتوجه اىل اجلامع 
املذكور لالطالع على املوقف، وتبني ان جمموعة من 
املدنيني من �شكان مدينة املو�شل �شيطروا على اجلامع 
وقاموا بتغيري ا�شمه اىل جامع الوحدة ال�شالمية، ومل 
تقم الجهزة المنية املتواجدة مبنعهم او اتخاذ الالزم، 
اىل  اجلامع  بارجاع  ال�شعبي  احل�شد  امن  افللراد  فقام 

اجلهة التي ينتمي اليها".
احتمالية  من  حاليا  التحقق  "يتم  اأنه  الهيئة،  وتابعت 
انهم من  املكان  على  �شيطروا  الذين  ال�شخا�ض  ادعاء 
فاننا  هنا  ومن  الللالزم،  لتخاذ  ال�شعبي  احل�شد  افللراد 
نطالب الجهزة الأمنية املتواجدة داخل مدينة املو�شل 
ان تاأخذ دورها مبحا�شبة من يعتدي على دور العبادة 
واملوؤ�ش�شات احلكومية واملمتلكات ال�شخ�شية كان من 
يكون، كما نطالب املوؤ�ش�شات الإعالمية بتوخي احلذر 

والدقة بالتعامل مع الأخبار".
ونا�شد ديوان الوقف ال�شني يف نينوى، اليوم الثالثاء، 
املحافظ نوفل العاكوب بالتدخل ومنع قوة من احل�شد 
ال�شعبي من ال�شتيالء على جامع الرقم يف حي املثنى 
باملو�شل، واتخاذه مقر لها، كما �شدد الوقف يف بيانه 
"هذه  ان  اىل  م�شرية  التجاوزات"،  هذه  مثل  بل"ايقاف 

القوة جاءت برفقة معممني".

الحشد الشعبي يوضح حقيقة "استيالء" قوة تنتمي له على جامع بالموصل
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بغداد -  الجورنال

الرئاسة اليمنية تكشف "ما ال يمكن الحياد عنه في مفاوضات السويد"
االعدام لمدان باغتصاب وقتل طفل في حي 

القاهرة

تحديد الموعد النهائي إلجراء التعداد السكاني العام

الوطني والديمقراطي يتفقان على اربع 
نقاط

بغداد -  اجلورنال: اأ�شدرت املحكمة اجلنائية املركزية يف رئا�شة حمكمة ا�شتئناف 
بغداد الر�شافة الحتادية، الثالثاء، حكمًا بالإعدام �شنقًا حتى املوت بحق مدان 

لقيامه باغت�شاب طفل يبلغ من العمر ثالث �شنوات يف حي القاهرة ببغداد .
وقال جمل�ض الق�شاء الأعلى يف بيان اإن " املدان اعرتف بقيامه باأخذ الطفل اىل 
اآلة  بوا�شطة  قتله  ثم  واغت�شابه ومن  بالعا�شمة  القاهرة  الهياكل يف منطقة  احد 

را�شة ب�رضبه على راأ�شه ما ادى اىل وفاته وترك اجلثة يف الهيكل".
ان  اىل  م�شريا  �شنوات"،  ثالث  العمر  من  يبلغ  طفل  عليه  "املجنى  ان  وا�شاف 
بالعدام  قرارها  واأ�شدرت  املتهم  لدانة  كافية  املتوفر  الدلة  وجدت  "املحكمة 

�شنقًا حتى املوت وفقًا لأحكام املادة 406 من قانون العقوبات العراقي".
املجتمع  املحافظات ظاهرة غريبة على  بغداد وعدد من  العا�شمة  وانت�رضت يف 
العراقي وهي خطف الطفال والعتداء عليهم جن�شيا، فيما تعمل الجهزة المنية 

على مالحقة املجرمني والقت القب�ض على الع�رضات منهم.

اليوم  العالق  مهدي  الوزراء  ملجل�ض  العام  المني  ك�شف  نيوز:  اجلورنال   – بغداد 
الثالثاء، عن عزم احلكومة الحتادية اجراء التعداد ال�شكاين العام يف البالد يف عام 
2020.  وقال العالق يف ت�رضيح ادىل به لل�شحفيني على هام�ض ح�شوره ندوة 
اجريت اليوم يف بغداد حول التعداد ال�شكاين، ان "احلكومة قررت ان تخ�ش�ض مبلغا 

مالئما من النفقات للتعداد ال�شكاين العام �شمن موازنة 2019".
انه   ،2020 الكلي للم�رضوع �شيتم تخ�شي�شه يف موازنة عام  "املبلغ  وا�شاف ان 
�شيتم اجراء التعداد العام يف العراق ب�شكل متطور ومتقدم وفق نظام ناجح مدعوم 

من المم املتحدة".
وكان وزير التخطيط يف حكومة اقليم كرد�شتان علي ال�شندي قد اعلن يف وقت �شابق 
الح�شاء  اجراء  على  وبغداد  اأربيل  اتفاق  عن  ذاتها  الندوة  هام�ض  على  اليوم  من 
ال�شكاين العام، كا�شفا عن تخ�شي�ض احلكومة الحتادية 50 مليار دينار عراقي من 

املوازنة املالية لعام 2019 لتنفيذ امل�رضوع.

واحلزب  الكرد�شتاين  الوطني  لالحتاد  ال�شيا�شيان  املكتبان  عقد  اجلورنال:    - بغداد 
حكومة  ت�شكيل  لبحث  اربيل  يف  مو�شعا  اجتماعا  الثالثاء،  الكرد�شتاين،  الدميقراطي 
نقاط.  اربع  على  واتفقا  بغداد  يف  احلزبني  بني  امل�شرتك  والتعاون  كرد�شتان  اقليم 
وذكرت مواقع خربية قريبة من احلزبني ان "وفد الحتاد الوطني كان برئا�شة نائب 
�شكرتري احلزب كو�رضت ر�شول علي، فيما تراأ�ض نائب رئي�ض الدميقراطي الكرد�شتاين 
املكتبني  ان  املللواقللع،  تلك  وا�شافت  لالجتماع".   حزبه  وفللد  بللارزين  نيجريفان 
ال�شيا�شيني لالحتاد والدميقراطي الكرد�شتاين اتفقا على اربع نقاط وهي: اول: اعادة 
م�شتويات  يالئم  الكرد�شتاين مبا  والدميقراطي  الوطني  الحتاد  العالقات بني  تنظيم 
قويا  �شندا  يكون  والدبلوما�شية، بحيث  والقت�شادية  ال�شيا�شية  اجلوانب  املرحلة من 
بني  العالقة  امل�شاكل  حل  اجل  من  امل�شرتك  العمل  ثانيا:  كرد�شتان.  اقليم  حلكومة 
م�شكلة كركوك  العقبات حلل  وتذليل  الحتادية،  واحلكومة  كرد�شتان  اقليم  حكومتي 
واملناطق املتنازع عليها وجميع املوا�شبع اخلالفية الخرى وتفعيل تواجد الكرد يف 
موؤ�ش�شات الدولة يف بغداد. ثالثا: ان�شاء جلنة لتهيئة م�رضوع لتطوير العالقات الثنائية 
بني احلزبني ب�شورة عامة، لتخاذ مواقف م�شرتكة حول التعامل مع الق�شايا اخلا�شة 

بالعراق واقليم كرد�شتان ووجود روؤية وا�شحة جتاه امل�شتجدات.
على  كرد�شتان  اقليم  حلكومة  التا�شعة  الكابينة  بت�شكيل  اخلا�شة  اللجنة  دعم  رابعا: 
ال�ش�ض القانونية وامل�شاهمة الفعالة جلميع الحزاب امل�شرتكة يف الكابينة الوزارية 

القادمة.

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

الللربملللان  جل�شات  خللالل  وا�للشللحللًا  وبلللدا�لللرضاع 
الللالزم  الن�شاب  فيها  يتحقق  مل  التي  املا�شية 
حكومة  يف  متبقني  وزراء  ثمانية  على  للت�شويت 
عادل عبد املهدي، اإذ ف�شلت اأربع جل�شات حتى الآن 
يف حتقيق الن�شاب القانوين لنعقادها والت�شويت 

على منح الثقة ملر�شحي تلك الوزارات.
يف هذا الإطار، اعترب قيادي يف حمور "الإ�شالح"، 
واحلكمة  والن�رض  �شائرون  حتالفات  ي�شم  الللذي 
لن  الربملان  "ن�شاب  اأن  اأخللرى،  وقوى  والوطنية 
يكتمل ما مل يقم حتالف البناء با�شتبدال مر�شحيه 
مبينًا  ب�شاأنهم"،  اعرتا�شات  توجد  الذين  للوزارات 
اللحظة  هذه  لغاية  ت�رّض  تزال  ل  البناء  "قوى  اأن 
فالح  ال�شابق  ال�شعبي  احل�شد  رئي�ض  تر�شيح  على 
الفيا�ض ملن�شب وزير الداخلية". واعترب اأن "انهيار 
احلكومة والبحث عن ت�شكيل حكومة جديدة اأف�شل 
من اأن تكون حكومة عرجاء ن�شفها ياأمتر للخارج".
ب�شيا�شة  اأبداً  يقبل  لن  الإ�شالح  "حتالف  اأن  وذكر 
عن  معرّباً  الفيا�ض"،  لتمرير  املتبعة  الللذراع  يّل 
"التم�شك مبر�شح واحد ت�شبب بجميع  ا�شتغرابه من 

هذه اخلالفات". 
املالكي  نللوري  بقيادة  "البناء"  حتالف  وقلللّدم 
وزارات  ل�شغل  الأ�شماء  من  عدداً  العامري،  وهادي 
الداخلية،  اأبرزها  املهدي،  عبد  بحكومة  �شاغرة 
ال�شعبي" فالح  "احل�شد  لها رئي�ض هيئة  التي ر�شح 
الفيا�ض وزيراً لها، وهو ما رف�شه املع�شكر املقابل 

"الإ�شالح" بقيادة عمار احلكيم.
اأثيل  "القرار"  حتالف  ع�شو  قللال  ال�شياق،  يف 
الأمر،  بداية  يف  والعامري  "ال�شدر  اإن  النجيفي، 
كانا عاجزين عن ت�شكيل احلكومة، لذلك قررا عقد 
حتالف، وو�شعا اأ�شماء عدد من ال�شخ�شيات لت�شلم 

عدم  وظهر  ي�شتمر  مل  حتالفهما  ولكن  اللللوزارات، 
التوافق ب�شورة وا�شحة جداً. وهناك اختالف كبري 
حول  والبناء،  �شائرون  بني  ال�شيا�شية  الللروؤى  يف 
يلجاأ  اأحد  "ل  اأن  اإىل  واأ�شار  الللوزراء.   بع�ض  دعم 
اإمكانياته  كل  ي�شتنفد  اأن  بعد  اإل  املعار�شة  اإىل 
بالذهاب  التعجل  ال�شحيح  من  ولي�ض  ال�شيا�شية، 
اإىل املعار�شة طاملا اأن قوة اإثبات الراأي ال�شيا�شي 

بت�شمية  البناء  حتالف  جنح  ما  ومتى  حا�رضة، 
�شيكون  الللوزارات،  اإىل  بهم  يدفع  الذين  املر�شحني 
ا�شتبدال  واإن  منطقيًا،  للمعار�شة  ال�شدر  جلللوء 
اأن يتم بطريقة  اآخر، ل بد  تر�شيح الفيا�ض مبر�شح 
اأكرث  �شخ�شية  واختيار  ال�شدر،  روؤيللة  مع  تتناغم 
حيادية". وقال رئي�ض حركة "كفى" رحيم الدراجي، 
اإن "الكيانات ال�شيا�شية كلها جتاوزت على القانون 

حني اأهملت العمل بنظام الكتلة الربملانية الكربى 
التي ت�شكل احلكومة اجلديدة، وامل�شاكل احلالية ما 
هي اإل اإفرازات ذلك التجاوز"، مو�شحًا اأن "اإهمال 
الإعالن عن الكتلة الكربى، دفع ال�شا�شة اإىل العمل 
بنظام التوافق ال�شيا�شي، وقد ف�شل هذه الأمر اأي�شًا، 
ولدى الكيانات احلالية والأحزاب خياران ل ثالث 
لهما: اإما مترير �شتة وزراء مدنيني وترك الوزارتني 

ينا�شب  ما  وهو  املهدي،  عبد  عادل  بيد  الأمنيتني 
احلكومة  من  الثقة  �شحب  اأو  ال�شدر،  مقتدى  تفكري 
وفق  جديدة  حكومة  بت�شكيل  وامل�شي  واإ�شقاطها 
املقا�شات احلزبية ال�شابقة وتوزيع املنا�شب على 

الأحزاب بدقة اأكرث".
يجري  "ما  اأن  ال�رضيفي  حممد  اخلبري  راأى  بدوره، 
حاليًا من �رضاع داخل الربملان، ميار�شه رجالن، 
الأول هو ال�شدر والثاين نوري املالكي. والربملان 
حتول يف اجلل�شات الثالث الأخرية، عبارة عن حلبة 
ال�شدر(  )جناح  الإ�شالح  والأكرب،  الأقوى  لإثبات 
ق�شية  اأن  خ�شو�شًا  املالكي(،  )جناح  البناء  اأو 
الداخلية،  وزارة  حلقيبة  الفيا�ض  فالح  تر�شيح 
وال�شدر،  املالكي  بني  عظم  ك�رض  ق�شية  اأ�شبحت 
والأ�شجع  الأعنف  اأحدهما  اأن  اإثبات  يريدان  وهما 
كتلة  رئي�ض  اعترب  املقابل،  يف  تاأثرياً".   والأكللرث 
املن�شوية  الفيا�ض(،  فالح  )كتلة  الربملانية  عطاء 
�شمن حتالف الفتح، من�شور املرعيد، اأن "الفي�شل 
يف اأزمة الرت�شيح للوزارات املتبقية يجب اأن يكون 
التي تتحدث  "الأنباء  اأن  النواب"، مو�شحًا  جمل�ض 
غري  الداخلية  لللوزارة  الفيا�ض  تر�شيح  �شحب  عن 
�شحيحة". واعترب اأحد اأ�شاتذة العلوم ال�شيا�شية يف 
جامعة بغداد، اأنه "بعد مرور نحو �شبعة اأ�شهر بعد 
لهو  احلكومة،  ت�شكيل  اإكمال  دون  من  النتخابات 
اأمر مثري للقلق"، مو�شحًا اأن "الأمور ت�شري باجتاه 
تبداأ  التي  ال�شابقة  احلكومات  �شيناريوهات  تكرار 
�رضاعات  اإىل  لحقًا  تتحول  توافقات  عن  بحديث 
ال�رضاع  "احلل يف  اأن  اأجل املنا�شب". وك�شف  من 
ال�شيا�شي احلايل ل ميكن اأن يتم قبل اأن يوافق اأحد 
الأطراف على اإجراء تنازلت مبواقفه"، م�شتبعداً اأن 
"يوافق حتالف �شائرون وبقية اأطراف كتلة الن�رض 
بينهم  املر�شحني،  من  عدد  تويل  على  الربملانية 

الفيا�ض، منا�شب وزارية".

سبعة أشهر على االنتخابات.. حكومة غير مكتملة وبرلمان منقسم

بغداد -  متابعة

ك�شف الوفد احلكومي اإىل مفاو�شات ال�شويد 
مع "اأن�شار اهلل" احلوثيني عن اآماله يف هذه 

اجلولة.
احلللكللومللي يف  الللوفللد  رئي�ض  نللائللب  وجلللدد 
يف  املنعقدة  اليمنية  ال�شالم  ملل�للشللاورات 
على  التاأكيد  العليمي،  اهلل  عبد  ال�شويد، 
اخلليجية  املللبللادرة  الللثللالث،  املرجعيات 
 2216 الأممللي  والقرار  احلللوار  وخمرجات 

كثوابت ل ميكن احلياد عنها.
رئا�شة  مكتب  مللديللر  وهللو  العليمي  وقلللال 

على  تللغللريللدات  يف  اليمنية،  اجلللمللهللوريللة 
الثالث  املرجعيات  على  "نوؤكد  "تويرت": 
النتقا�ض  اأو  عنها  احلياد  ميكن  ل  كثوابت 
وعملية  ثابتة  حلللللول  عللن  ونبحث  منها، 
النقالب  اإنهاء  قاعدة  على  للتطبيق  وقابلة 
وكل ما ترتب عليه وعودة موؤ�ش�شات الدولة".
امل�شكلة،  جللذر  هللو  "النقالب  واأ�لللشلللاف: 
العملية  �شتعود  واآثللاره  النقالب  وبانتهاء 
و�شي�شرتك  الطبيعي  م�شارها  اإىل  النتقالية 
�شناعة  يف  تللنللوعللاتللهللم  بللكللل  اللليللمللنلليللون 
يف  كبري  اأمللل  "لدينا  وتللابللع:  امل�شتقبل". 
يف  امل�شاورات  من  اجلولة  هللذه  تنجح  اأن 

نتعامل  ولذلك  �شعبنا،  معاناة  التخفيف من 
باإحراز تقدم حتى  الدفع قدمًا  بحر�ض على 

ل يفقد اأبناء ال�شعب اليمني الأمل بال�شالم".
املعتقلني  ملف  يف  "التقدم  العليمي  واعترب 
احلكومي  "الفريق  واأن  م�شجعا"،  والأ�للرضى 
الإن�شانية  الزاوية  من  املو�شوع  اىل  ينظر 
ال�رضفة لإنهاء معاناة املحتجزين واأ�رضهم 
احلرب  اأ�شري  مقاي�شة  جتاهلنا  واإن  حتى 

باملعتقل واملحتجز".
واأثنى على جهود املبعوث الأممي وفريقه يف 
ت�شيري امل�شاورات، موؤكداً اأن "الوفد احلكومي 
باإيجابية يف  للتعاطي  بروح م�شوؤولة  يعمل 

رئي�ض  لتوجيهات  وفقًا  املطروحة  امللفات 
للم�شوؤولية".واأ�شار  وا�شت�شعارا  اجلمهورية 
دورا  والللراعلليللة  ال�شديقة  للللللدول  "اأن  اإىل 

اإيجابيا م�شكورا".
يف  اليمنية  احلكومة  وفللد  ع�شو  وك�شف 
اأن  عن  الكمايل  حمزة  ال�شويد  مفاو�شات 
قائمة املعتقلني التي �شوف تقدمها احلكومة 
اليمنية تت�شمن 6000 ا�شم، وبينما تت�شمن 

قائمة "اأن�شار اهلل 1500 ا�شم.
اليومكحد  القائمة  "ت�شلم  الكمايل  وقللال 
بني  امل�شرتكة  اللجنة  اجتماع  يف  اأق�شى 

الفريقني بخ�شو�ض املعتقلني".

صنعاء - وكاالت

على الرغم من مرور 

نحو سبعة أشهر على 

االنتخابات التشريعية 

التي جرت في 12 مايو/ أيار 

الماضي، إال أن الحكومة 

المفترض أن تنبثق عن 

تلك االنتخابات ال تزال 

غير مكتملة، وتعصف 

بها صراعات عنيفة على 

المناصب السيادية في 

تلك الحكومة بين الكتل 

السياسية الفائزة، وأبرزها 

وزارتا الدفاع والداخلية، 


