
ان  االربعاء،  املركزية،  احلكومة  من  مقربة   م�صادر  اكدت 
ت�صخم اأ�صماء موظفي اإقليم كرد�صتان فر�صت توجيه اجلهات 
وقال  االع��داد.  تلك  بتدقيق  النزاهة  وهيئة  املالية  الرقابية 
  ” ال�صيا�صي  التفكري  مركز  “رئي�س  وهو   ال�صمري”  “اح�صان 
موظفي  اع��داد  “ت�صخم  ان  نيوز«  ل�»اجلورنال  ت�رصيح   يف 
لدى  القلق  اث��ارت  االقليم  موازنة  ون�صبة  كرد�صتان  اقليم 
رئي�س  من�صب  ت�صنمه  منذ  العبادي  حيدر  ال���وزراء  رئي�س 
الوزراء”. وا�صاف ان “االمر لي�س وليد اللحظة نتيجة االزمة 
اىل  كتاب  من  اكرث  وجهت  احلكومة  بل  واالقليم  املركز  بني 
اجلهات الرقابية �صواء كانت الرقابة املالية او هيئة النزاهة 
بتدقيق اعداد املوظفني الكرد لكن كان هناك رف�س تام من 
�صتعتمدها  اآلية  عن  ال�صمري  وك�صف  كرد�صتان”.  اقليم  قبل 
احلكومة االحتادية ب�رصف رواتب موظفي الدولة ب�صكل عام 
وهي: “منح املوظفني بطاقة موحدة �صواء يف االإقليم او بقية 

املحافظات يتم اعتمادها رقميا وعن طريق الب�صمة”.
ملوظفي  احلقيقية  االعداد  اعتماد  �صيتم  االلية  “بهذه  وا�صار 
مقابل  النفط  اإعطاء  اىل  يتجه  “االإقليم  ان  واو�صح  االإقليم”. 
مناف  وه��ذا  رقابة  دون  من  االأخ��رى  االإي���رادات  او  الرواتب 
الثالثاء  العبادي،  واأعلن  االحتادية”.  احلكومة  لتوجهات 
اأعداد  “اأغلب  اأن  اال�صبوعي  ال�صحايف  موؤمتره  ،يف  املا�صي 
املوظفني يف االإقليم وعنا�رص البي�صمركة “غري �صليم”، موؤكداً 
االإقليم وحماية  املوظفني يف  رواتب  ب�”دفع  التزام احلكومة 
تزال  ما  االحتادية  “احلكومة  اأن  وتابع،  املواطنني”.  اأم��ن 
ت�رصين  “يف  اأنه  مو�صحًا  بالنفط”،  كرد�صتان  م�صايف  تزود 
العراق  نفط  من  برميل  األف   550 ت�صدير  مت  املا�صي  االأول 
م�رصوع  م�صودة  واأظهرت  الرتكي”.  جيهان  ميناء  طريق  عن 
قانون موازنة العراق 2018، خف�س ح�صة االإقليم من 17% 
�رصبت  التي  امل�صودة   ،..12.67% اإىل   2004 منذ  املعتمدة 
قيمتها  اأن  تظهر  نيوز«  »اجلورنال  وتلقتها  االإعالم،  لو�صائل 

االإجمالية تبلغ 108 تريليونات و113 مليون دينار.
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بغداد_ خاص

القوى السنية تتحرك لتأجيل االنتخابات خوفا من هزيمة مدوية والتحالف الوطني يحذر نائب: األسبوع المقبل سيشهد حسم قانون 
االنتخابات المحلية

عقوبات تصل إلى اإلعدام بحق نواب “االنفصال”

الخارجية تنفي صحة وثيقة منسوبة لها تمنع ذكر 
"إقليم كردستان" في اإلجازات

التحالف الدولي يقلل ضرباته الجوية في العراق وسوريا

بغداد_ متابعة: ك�صف النائب عن دولة القانون جا�صم حممد جعفر، االأربعاء، عن وجود 
م�صتبعدا  املقبل،  اال�صبوع  خالل  املحلية  االنتخابات  قانون  لتمرير  �صيا�صية  توافقات 
املقاعد  توزيع  ب�صان  حادة  خالفات  ب�صبب  النيابية  االنتخابات  قانون  على  االتفاق 
االأ�صبوع  يف  النواب  جمل�س  “جل�صات  اإن  �صحفي،  ت�رصيح  يف  جعفر  وقال  النيابية.  
ملف  وغلق  كركوك  حمافظة  بانتخابات  اخلا�صة   37 امل��ادة  مترير  �صت�صهد  املقبل 
قانون االنتخابات املحلية”.  وا�صاف اأن “االتفاق ال�صيا�صي ب�صاأن االنتخابات املحلية 
الكتل  له  تاأخري كما تدعو  اأي  االنتخابات يف موعدها من دون  اجراء  ي�صهم يف ح�صم 
كما  ب�صهولة  النيابية  االنتخابات  قانون  “مترير  جعفر  وا�صتبعد  املتبقية”.  ال�صيا�صية 
تروج له و�صائل االعالم لعدم اإمكانية ح�صم توزيع املقاعد والن�صب االنتخابية بني الكتل 

ال�صيا�صية”.

بغداد_ خا�س: ك�صفت اللجنة الربملانية امل�صكلة ملتابعة قرار الربملان العراقي بخ�صو�س 
والد�صتورية  القانونية  امل��واد  عن  )االربعاء(  كرد�صتان،  ا�صتفتاء  يف  امل�صاركني  النواب 
الزيدي”  “كامل  اللجنة  رئي�س  وقال   . اال�صتفتاء  يف  امل�صاركني  الكرد  النواب  تدين  التي 
ان  م�صيفًا  االنف�صاليني”،  بالنواب  املتعلق  تقريرها  اعدت  “اللجنة  نيوز«،ان  ل�»اجلورنال 
“اخللل يف الن�صاب القانوين للربملان ادى اىل تاأجيل الت�صويت على التقرير”. واأ�صاف ان 
يف  ومثلهما  منه  مادتني  يف  الد�صتور  خرقوا  كرديًا  نائبًا   )15( من  اكرث  ر�صدت  “اللجنة 
الد�صتور“ يف  )50( من  )1( واملادة  املادة  املواد هما  “تلك  ان  العقوبات”، موؤكداً  قانون 
ان  اىل  الزيدي  واأ�صار  العقوبات”.  قانون  من  )165(و)29(  املادتني  اخلرق  ”ي�صمل  حني 
“التو�صيات التي ت�صمنها التقرير هي ايقاف عمل النواب امل�صاركني يف اال�صتفتاء وتعليق 

ع�صويتهم وحتويلهم اىل الق�صاء”. 

ر�صميا على دوائرها متنع  االأربعاء، تعميمها كتابا  بغداد_ متابعة: نفت وزارة اخلارجية، 
املتحدث  وقال  االإج��ازات.  تقدمي  عند  كرد�صتان"  "اإقليم  م�صطلح  ا�صتخدام  املوظفني  فيه 
االعالم  و�صائل  تناقلته  "ما  اإن  ت�رصيح �صحفي،  اأحمد حمجوب يف  الوزارة  با�صم  الر�صمي 
)اأق�صيها  ب�صاأن منع ذكر عبارة  العراقية يف اخلارج،  للقن�صليات والبعثات  من كتاب عمم 
يف اإقليم كرد�صتان( عند تقدمي االإجازات وا�صتبدالها بعبارة )اأق�صيها يف العراق( هو كتاب 
العراق  اأعداء  وتنم عن عجز  االأعمال رخي�صة،  "مثل هذه  اأن  واأ�صاف  له".  مزور وال �صحة 
الدميقراطي  احلزب  يف  القيادي  هورامي،  هيمن  اأن  اإىل  ي�صار  العراقيني".  حلمة  تفتيت  عن 
الكرد�صتاين واملقرب من رئي�س احلزب م�صعود بارزاين، ن�رص ليلة الثالثاء املا�صية، ن�صخة من 
كتاب من�صوب اىل وزارة اخلارجية العراقية، ت�صمن منع القن�صليات والبعثات يف اخلارج من 
العراق" بالن�صبة  ب�"اأق�صيها يف  اإقليم كرد�صتان" وا�صتبادالها  "اأق�صيها يف  ا�صتخدام جملة 

لطلب االإجازة من العمل.

املتحدة  الواليات  بقيادة  الدويل  للتحالف  اجلوية  ال�رصبات  من�صق  اعلن  متابعة:  بغداد_   
اجلرنال اندرو كروفت ، ان عدد ال�رصبات اجلوية للتحالف يف �صوريا والعراق تراجع ب�صكل 
يف  االمريكي  الع�صكري  امل�صوؤول  وقال  داع�س.  تنظيم  بها  مني  التي  الهزائم  ب�صبب  وا�صح 
�صتني  بن�صبة  تراجع  ال�رصبات  “عدد  ان  البنتاغون  املغلقة يف  الدائرة  موؤمتر �صحايف عرب 
اىل �صبعني يف املئة يف ت�رصين االول مقارنة باملعدل ال�صهري لال�صهر الثمانية او الت�صعة 
معدل  مقابل  ب�850  االول  ت�رصين  يف  التحالف  القاها  التي  القنابل  عدد  وقدر  االخرية”. 
و�صطي �صهري منذ بداية 2017 راوح ما بني 1800 و2600 قنبلة. واو�صح ان هذا الرتاجع 
“الكبري” يوؤ�رص اىل انهيار تنظيم داع�س جلهة امل�صاحات اجلغرافية التي ي�صيطر عليها، “اذ مل 

يعد ي�صيطر �صوى على اربعة اىل خم�صة يف املئة من املناطق” التي احتلها �صابقا.

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

اتهمت حكومة اقليم كرد�ستان 
احلكومة العراقية با�ستخدام 

م�سروع املوازنة العامة للبالد 
لعام 2018 لتهمي�ش الكيان 
الد�ستوري القليم كرد�ستان، 

مو�سحة ان تخ�سي�ساته 
فيها ال تكفي لرواتب موظفي 
واحدة من حمافظاته الثالث. 
وقالت حكومة اإقليم كرد�ستان 
عقب اجتماع برئا�سة رئي�سها 
نيجرفان بارزاين انها بحثت 

م�سروع قانون املوازنة 
العراقية لعام 2018.

غري  وف��ق��رات  م���واد  ع��دة  تت�صمن  ان��ه��ا  وراأت   
تهمي�س  وا���ص��ح  ب�صكل  منها  ويتبني  د�صتورية 
املعرتف  كرد�صتان  الإقليم  الد�صتورى  الكيان 
ولي�س  احت��ادي  كاقليم  العراقي  الد�صتور  يف  به 
يف  م��ذك��ور  ه��و  كما  ال��ع��راق  �صمال  كمحافظات 
حق  مينح  مل  الد�صتور  اأن  اىل  ا�صافة  امل�صودة، 

حتديد اأو تقليل ال�صلطات الد�صتورية لالإقليم.
عقب  �صحفي  بيان  يف  االقليم  حكومة  واك��دت 
اجتماعها، انها ترى اأن احلوار على اأ�صا�س الد�صتور 
واكدت  امل�صاكل  حلل  الوحيد  ال�صبيل  هو  العراقي 
حكومة  مع  امل�صاكل  جميع  "ملعاجلة  ا�صتعدادها 
العراق االحتادي على ا�ص�س د�صتورية الأنها تعتقد 
وال�صبل  القوة  ا�صتخدام  اأن  ذلك  اثبت  والتاريخ 

الع�صكرية ال ميكن لها اأن حتل اأية م�صكلة".
العراق  وزراء  رئي�س   " االإقليم  حكومة  ودع��ت 
جمل�س  منحه  ال���ذي  ال��ع��ب��ادي  ح��ي��در  االحت���ادي 
تغيري  الأي  ال�صالحيات  جميع  االحت��ادي  ال��وزراء 
ياأخذ يف  اأن  اأو تعديل يف م�صودة قانون املوازنة 
االعتبار مالحظات حكومة اقليم كرد�صتان يف ما 
واأن   2018 لعام  العامة  املوازنة  يتعلق مب�رصوع 
م�صودة  عن  للعدالة  املنافية  املمار�صة  تلك  يرفع 
منها  كرد�صتان  اقليم  ح�صة  حددت  التي  القانون 
رواتب  ح�صة  حتديد  على  عالوة  فقط  ب�12.6% 
مقارنة  جًدا  قليلة  بن�صبة  كرد�صتان  اقليم  موظفي 
مب�صتحقاتهم املالية ح�صب الت�صجيل البايومرتي اذ 
انها ال تكفي حتى لرواتب احدى حمافظات اقليم 
اجتماع  وقبيل  قولها.  بح�صب  الثالث"،  كرد�صتان 
اجتماع  عقد  ب��ارزاين  جنريفان  عر�س  حكومته 
العراقية  احلكومة  تخفي�س  ا  راف�صً العبادي  مع 
لعام  العامة  املالية  املوازنة  يف  االإقليم  ح�صة 

2018 من 17 باملائة اىل 12 باملائة، وقال اإن 
االقليم م�صتعد لبحث جميع امل�صاكل مع احلكومة 
عن  واأعرب  العراقي.  الد�صتور  �صوء  يف  املركزية 
اجل  من  العبادي  مع  عاجل  اجتماع  بعقد  رغبته 
حل اخلالفات والق�صايا العالقة بني اأربيل وبغداد. 
احلكومة  الطالع  ا�صتعداده  نيجرفان  اأع��رب  كما 

اىل  اياها  داعيا  االقليم،  روات��ب  على  االحتادية 
ب�"ورقة  اللعب  وع��دم  ا�صرتاتيجي  ح��وار  اإج���راء 
"امل�صاكل  اإن  بارزاين  وقال  الكرد�صتانية".  القوى 
اىل  وندعو  الع�صكرية،  بالقوة  تعالج  لن  بغداد  مع 
العراقية"،  القوات  مع  النار  الإط��الق  دائ��م  وقف 
بغداد  "ت�رصفات  �صماها  ما  باأن  اأ�صفه  معربا عن 

احلالية تهدف اىل الغاء الكيان ال�صيا�صي والقانوين 
"بغداد  اأن  ب��ارزاين  وا�صاف  كرد�صتان".  الإقليم 
االآن"،  حتى  احل��وار  باإجراء  لدعوتنا  ت�صتجب  مل 
االأط���راف  م��ع  باالجتماع  نرغب  "نحن  م��وؤك��دا 
"البي�صمركة  اأن  اىل  وا�صار  العراقية".  ال�صيا�صية 
اأن  اإتفاقية ونعتقد  العراقية مل ت�صل الأي  والقوات 
"نرغب  احلل هو �صيا�صي ولي�س ع�صكريًا"، م�صيفا 
الد�صتور  وفق  احلدودية  املعابر  م�صكلة  مبعاجلة 
اأننا  البارزاين  واأكد  الع�صكرية".  بالعمليات  ولي�س 
وقوائم  البيانات  على  بغداد  الإطالع  "م�صتعدون 
مت  "اإذا  اأن��ه  مو�صحا  كرد�صتان"،  اقليم  روات��ب 
�صمان %17 من موازنة العراق الإقليم كرد�صتان 
رده  ويف  بغداد".  مع  لالتفاق  م�صتعدون  فنحن 
االزمة  الكرد�صتاين من  املوقف  ب�صاأن  �صوؤال،  على 
البارزاين  قال  الكردية،  ال�صيا�صية  القوى  ملختلف 
"املوقف الكرد�صتاين موحد جتاه بغداد وندعو  اإن 
الكرد�صتانية"،  القوى  اللعب بورقة  بغداد اىل عدم 
م�صيفا "نرى اأن احلل هو اإجراء حوار ا�صرتاتيجي 
العراقيني  جلميع  م�صتقبل  وبناء  امل�صاكل  حلل 
بعيدا عن معايري الغالب واملغلوب". وتابع "نحن 
ال نرغب باأن ميار�س رئي�س وزراء العراقي �صيا�صة 
ا�صار  حني  يف  كرد�صتان"،  اقليم  مواطني  جتويع 
اإيران وتركيا ونحن  "عالقتنا م�صتمرة مع  اأن  اىل 
لدى  كانت  اإذا  وطهران  اأنقرة  لزيارة  م�صتعدون 
الدولتني رغبة يف ذلك". وكانت احلكومة العراقية 
 2018 املقبل  للعام  تق�صف  موازنة  االحد  اأق��رت 
من  فيها  كرد�صتان  اإقليم  بتخفي�س ح�صة  تق�صي 
رف�صته حكومة  الذي  االمر   12.67% اإىل   17%
االقليم ب�صدة. وكان العبادي و�صف يف وقت �صابق 
بتخفي�س  موجهًا  تق�صفية  باأنها   2018 موازنة 
وال����وزارات  الرئا�صات  اىل  احلكومية  النفقات 
ومن  الدولة.  يف  العاملني  وروات��ب  اأجور  وتاأمني 

التزامها  املركزية،  احلكومة  اأك��دت  اخ��ر  جانب 
العراق  وحدة  على  باحلفاظ  الد�صتوري  مبوقفها 
باتخاذ  وامل�صي  انف�صالية  حماولة  اي  ومنع 
االحت��ادي��ة.  ال�صلطة  بفر�س  ال��الزم��ة  االج���راءات 
العبادي  حيدر  ال��وزراء  رئي�س  ملكتب  بيان  وذكر 
وقرارات  بالد�صتور  التام  لاللتزام  الدعوة  "جندد 
اليوم  �صدر  ال��ذي  واآخ��ره��ا  االحت��ادي��ة،  املحكمة 
واملتعلق بتف�صري املادة 1 من الد�صتور والتي اأكدت 
كافة  االحتادية  ال�صلطات  والزمت  العراق  وحدة 
باملحافظة على هذه الوحدة، وا�صارت بو�صوح اىل 

عدم وجود اي ن�س يف الد�صتور يجيز االنف�صال".
اتخاذها من  التي مت  االج��راءات  "جميع  ان  وبني 
املواد  هذه  �صمن  كانت  االحتادية  احلكومة  قبل 
الد�صتورية و�صمن �صالحياتها". وكانت املحكمة 
يف  ن�س  يوجد  ال  ان��ه  اأعلنت  الُعليا  االحت��ادي��ة 
العراق" يف  يف  مكون  اأي  انف�صال  يجيز  الد�صتور 
الذي  كرد�صتان  اقليم  انف�صال  ا�صتفتاء  اىل  ا�صارة 
املتحدث  وقال  املا�صي.  اأيلول  من   25 يف  جرى 
ان  بيان  يف  ال�صاموك  اإيا�س  للمحكمة  الر�صمي 
جل�صتها  يف  اأ�صدرت  العليا  االحتادية  "املحكمة 
1 من  بتف�صري املادة  11/2017، قراراً   /6 ليوم 
واملواد  املادة  هذه  اأن  اإىل  فيه  خل�صت  الد�صتور، 
وح��دة  اأك���دت  العالقة  ذات  االخ���رى  الد�صتورية 

العراق".
األزمت  الد�صتور  من   109 "املادة  ان  واأ���ص��اف 
هذه  على  باملحافظة  كافة  االحتادية  ال�صلطات 

الوحدة".
واأ�صار ال�صاموك اىل ان "املحكمة االحتادية العليا 
ذهبت يف قرارها اإىل عدم وجود ن�س يف الد�صتور 
عليها  املن�صو�س  مكوناته  من  اأي  انف�صال  يجيز 
احكامه  ظل  يف  الد�صتور  من    116 امل��ادة  يف 

النافذة".
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ا�صتعدادها  االن��ت��خ��اب��ات  مفو�صية  اأع��ل��ن��ت    
�صتكون  االقرتاع  عملية  اأن  اإىل  الفتة  الإجرائها، 
اإلكرتونية للمرة االأوىل يف البالد، واأكدت م�صاركة 
النازحني فيها، فيما تنتظر الربملان مهمة �صعبة 

لتعديل قانونها.
حنتو�س  عبد  معن  املفو�صية  رئي�س  وق���ال 
التقنية  ا�صتخدام  "�صيتم  �صحايف  موؤمتر  خالل 
االق����رتاع،  عملية  يف  احل��دي��ث��ة  االإل��ك��رتون��ي��ة 
االقرتاع،  عملية  بدء  واآلية  االأ�صوات  واحت�صاب 
"املجل�س  اأن  مبّينًا  عدة"،  اإج��راءات  عن  ف�صاًل 
لهذه  يت�صدى  وه��و  اإدخ��ال��ه��ا،  على  �صيعكف 
"املفو�صية  اأن  واأ�صاف  التاريخية".  امل�صوؤولية 
ح�صاباتها  يف  وو�صعت  عملها،  يف  م�صتمرة 
العملية  مراحل  لكل  الزمني  والتوقيت  اخلطط 
االنتخابية،  وكان ع�صو املكتب ال�صيا�صي الحتاد 

االأ�صبوع  حذر  امل�صاري،  اأحمد  العراقية  القوى 
العام  منت�صف  االنتخابات  اإج��راء  من  املا�صي 
اإىل  النازحني  جميع  اإع��ادة  اإىل  ودع��ا  املقبل، 
منازلهم وتوفري االأمن واخلدمات قبل ذلك. وعن 
دولة  ائتالف  عن  النائب  يقول  املطالبات،  تلك 
القانون، احمد البدري ان "احلكومة حددت موعد 
امل�صتقلة  العليا  واملفو�صية  االنتخابات،  اجراء 
لالنتخابات، ايدت املوعد الذي حددته احلكومة، 
االنتخابات،  الأج��راء  التام  ا�صتعداداها  واك��دت 
و�صتبوء  تنجح  ل��ن  امل��ط��ال��ب��ات  تلك  ب��ال��ت��ايل 
"حجج  ان  الربملان،  ع�صو  وي�صيف  بالف�صل". 
على  احلكومة  ق��درة  ع��دم  ب�صاأن  القوى  احت��اد 
تاأمني مناطقهم الأجراء االنتخابات، غري منطقية 
باعتبار املعارك التي جتري االن يف االنبار من 
تنظيم  من  املحافظة  كامل  حترير  اع��الن  اجل 
داع�س، خري دليل على حر�س احلكومة يف تامني 
موؤكدا  النازحني"،  عودة  وت�صهيل  املناطق  تلك 

خالل  من  احلكومة  ازالتها  املخاوف  "تلك  ان 
تعهدها بتحرير املدن من االرهاب".

يتحرك  �صيناريوهات  "هناك  ان  اىل  ول��ف��ت 
يف  ف�صلوا  ال��ذي��ن  ال�صنة  ال��ن��واب  بع�س  عليها 
لتاأجيل  جلدتهم،  وابناء  الأهلهم  اخلدمات  تقدمي 
االن��ت��خ��اب��ات، وال��ع��م��ل ع��ل��ى ����رصاء اال���ص��وات 
اىل  لعودتهم  منا�صبة  بيئة  وتوفري  االنتخابية 
الربملان جمددا"، موؤكدا ان "املال اخلارجي الذي 
االنتخابات،  يف  كبري  دور  له  البع�س  يتقا�صى 
يف  جعلهم  ه���وؤالء  بع�س  ع��ن  ال��دع��م  قطع  ل��ذا 
بعثة  ال�صنية  القوى  وخاطبت  امرهم".  من  حرية 
ب�رصورة  )يونامي(  العراق  يف  املتحدة  االأمم 
اأي��ار  يف  اإج��راوؤه��ا  املقرر  االنتخابات  تاأجيل 
اإعمار  بتاأخر  متذرعة  اآخ��ر،  اأ�صعار  اإىل  املقبل 
جميع  عودة  وعدم  الغربية،  واملحافظات  املدن 
النازحني اإىل مناطقهم. من جانبها اقرت النائبة 
بع�س  "خ�صارة  حممد  �صاجد  القوى  احت��اد  عن 

دخول  بعد  ال�صعبية،  قواعدهم  ال�صنة  ال�صيا�صيني 
ان  مبينا  ال�صنية"،  املناطق  غالبية  اىل  داع�س 
لدى  وا�صح  اأ�صبح  والنزيه  الفا�صد  "امل�صوؤول 

املكون ال�صني".
رمبا  ال�صنة،  الناخبني  "غالبية  ان  وا�صافت 
اغلب  باعتبار  املقبلة،  االنتخابات  يقاطعون 
وامل�صاومات  ال�صفقات  يف  ان�صغلوا  ممثليهم 
جلدتهم  ابناء  على  االك��رتاث  دون  وال�رصقات، 
النزوح"،  خميمات  يف  ماأ�صاوية  حالة  يف  وهم 
الفتة اىل ان "بع�س مطالب تاأجيل االنتخابات، 
جاءت باعتبار بع�س املناطق غري موؤهلة الأجراء 
وا�صحة  بيانات  قاعدة  تتوفر  وال  االنتخابات، 
االالف".وا�صرتطت  منها  نزح  التي  امل��دن  لتلك 
وح�صول  النازحني،  ب�"اعادة  االنتخابات  اجراء 
الناخبني،  ا�صوات  يف  التالعب  بعدم  تطمينات 
وفر�س �صيطرة تاأثري بع�س االحزاب على بع�س 

املر�صحني يف مناطق معينة".
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