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وا�صتغّل املر�صحون فرتة ما قبل ال�صمت حتى 
لالإطاللة  منها  ي�صتفيدوا  اأن  ميكن  قطرة  اآخر 
الإعالمية، قبل بدِء ال�صوم عن الكالم، وقّدموا 
يف ال�صاعات املا�صية عر�صا م�رسحيا متوا�صال 
معهم  حاملني  واأخرى،  �صا�صة  بني  فيه  تنّقلوا 

�صّلة الوعود التي يبدو اأّنها ل تن�صب. 
ل�صاعات  مت��ت��ّد  ال��ت��ي  ال���ص��رتاح��ة  ه��ذه  ويف 
اأح��ِد  مل��الق��اة  اللبناين  امل��واط��ن  �صَي�صتعّد 
�صندوق  وبني  بينه  والخ��ت��الِء  النتخابات، 
القرتاع الذي �صيقول فيه كلمَته، ومَينح �صوته 
لل�صنوات  الربملان  يف  لتمثيله  اأهاًل  يجده  ملن 

الأربع املقبلة . 
وب��ع��ي��دا ع��ن ل��غ��ة الأرق�����ام وال���ص��ت��ط��الع��ات 
هو  الأ�صا�س  يبقى  املتباينة  والإح�����ص��اءات 
مترير ال�صتحقاق النتخابي الذي تاأخر لأكرث 
من 5 �صنوات، بعدما جرى مرارا وتكرارا تاأجيل 
اإجراوؤها  اإجراء النتخابات التي كان يفرت�س 

عام 2013
الأح���د،   ال��ي��وم   ، الق����رتاع  �صناديق  وتفتح 
م�صجاًل  ناخبًا   3663518 نحو  اأمام  اأبوابها 
منهم  اللبنانية،  الداخلية  وزارة  لوائح  على 
353414 ناخبًا يف دائرة بريوت الثانية التي 

ت�صهد اأم املعارك النتخابية . 
لالنتخابات،  التايل  اليوم  يف  العربة  وتبقى 
على  ي�صتفيقوا  ب��اأن  اللبنانيون  ياأمل  حيث 
�صورة نيابية جديدة، ينبثق عنها �صكل ال�صلطة 
كل  كانت  واإن  ال��دول��ة،  �صتدير  التي  اجلديدة 
املوؤ�رسات تدّل على عدم ح�صول تبدلت جذرية 

يف ال�صورة ال�صيا�صية واحلكومية للبالد . 

غداً  يخ�صن  لبنانية  �صيدة   83 اأن  وال��الف��ت 
مئات  جانب  اإىل  النيابية  النتخابات  الأح��د 
املر�صحني  )جمموع  ال��ذك��ور  املر�صحني  من 
 128 على  يتناف�صون   587 وامل��ر���ص��ح��ات 
احلمالت  خالل  اأ�صواتهن  لكن  نيابيا(،  مقعدا 
اأ�صوات  عك�س  م�صموعة،  تكن  مل  النتخابية 
وال�صاحات  ال�صا�صات  م���الأوا  ال��ذي��ن  ال��ذك��ور 

ب�رساخهم .  معظم املر�صحات نزلن على لوائح 
خمتلطة مع الذكور، وهناك لئحة وحيدة غري 
مكتملة ت�صم ن�صاء فقط وتخو�س النتخابات 
يف اأكرث املناطق فقراً ول تزال حتكمها التقاليد 
وت�صهد    . ال�صمالية  عكار  وه��ي  املحافظة، 
الطائفة  م��ن  ام���راأة   21 تر�صح  النتخابات 
وطرابل�س  كبريوت  رئي�صة  م��دن  يف  ال�صنية 

من  ام��راأة  و25  البقاع،  اإىل  و�صوًل  و�صيدا 
لبنان  وجبل  ب��ريوت  يف  املارونية  الطائفة 
وال�صمال وزحلة ورا�صيا بقاعًا وجزين جنوبًا، 
اأكرث  من  وهي  الدرزية،  الطائفة  من  ن�صاء  و5 
والالفت  لبنان.  جبل  يف  حمافظة  الطوائف 
خانة  يف  ت�صّنف  ط��وائ��ف  م��ن  ن�صاء  تر�صح 
طرابل�س  يف  علوية  مر�صحة  فهناك  الأقليات. 

اأقليات  من  ومر�صحتان  اإجنيلية  ومر�صحة 
اأخرى .  وتر�صحت 9 ن�صاء �صيعيات على لوائح 
وحركة  اهلل"  "حزب  لوائح  على  حم�صوبة  غري 
هو  الأخ��رية  يف  الوحيد  وال�صتثناء  "اأمل"، 
"حزب اهلل"  اأن  الدين، علمًا  الوزيرة عناية عز 
يرف�س تر�صيح ن�صاء لالنتخابات .   يف خطوة 
لبنان  يف  النيابية  النتخابات  مب�صار  لفتة 
لوائحها  امل��دين  املجتمع  جمموعات  اأطلقت 
النتخابية يف ت�صع دوائر حتت ا�صم موحد هو 
يف  حتالف  اأكرب  التكتل  وهذا  وطني".   "كلنا 
 66 ي�صم  اأنه  اإذ  اللبنانية،  النتخابات  تاريخ 

مر�صحا، من بينهم اأكرث من 30% من الن�صاء . 
التحالف  واأكدت املجموعات املن�صوية �صمن 
اأنه بعد عمل جاد وحثيث متكن املجتمع املدين 
 66 ت�صم  انتخابية  لوائح  �صمن  التوحد  من 
الوطن،  م�صاحة  على  الطوائف  كل  مر�صحا من 
اأي ما يزيد عن ن�صف مقاعد املجل�س النيابي، 
وهو ما ي�صكل اأكرب حتالف انتخابي يف تاريخ 
لبنان املعا�رس  .  واأعلنت جمموعات املجتمع 
املدين اأن حتالف "كلنا وطني" هو ر�صالة قوية 
بديل  جدي  خيار  للمواطن  اأ�صبح  اأنه  مفادها 
على  قادرة  نيابية  اأكرثية  ي�صبح  قد  لل�صلطة، 

ا�صتالم احلكم، اإذا اأراد ذلك املواطنون . 
واعترب الوزير ال�صابق �رسبل نحا�س اأن حتالف 
"كلنا وطني" هو لأجل بناء دولة مدنية عادلة، 
الجتماعية  للعدالة  و�صامنة  وق��ادرة  قوية 
حلياة  قيمة  ولإعطاء  والبيئية،  والقت�صادية 
باحلقوق  ل��ل��م�����ص��اواة  ل��ب��ن��ان،  يف  الإن�����ص��ان 
كلنا  واملواطنات،  املواطنني  بني  والواجبات 
واملف�صدين  الفا�صدين  مالحقة  اأجل  من  وطني 

بهذا البلد . 

لبنان تفتح صناديق االقتراع  لالنتخابات النيابية 

 

    

 اوكرانيا : انتحار اكثر من 30 جنديا منذ بداية 
العام 

 الكويت تحبط مشروع بيان إدانة عباس 
في مجلس األمن

غوتيريش: مرافق إنتاج الكيميائي المعلنة في 
سوريا ستدمر خالل أسابيع

اجلورن��ال – متابع��ة :���رسح املدعي الع��ام الع�صك��ري الأوك��راين، اأنات��ويل ماتيو�س، 
ب��اأن اأك��رث م��ن 30 جندي��ا اأوكرانيا انتح��روا منذ بداية ع��ام  2018 وكت��ب ماتيو�س 
عل��ى �صفحت��ه يف في�صبوك: "منذ بداي��ة عام 2018، انتحر 33 جندي��ا تابعني للقوات 
امل�صلح��ة واحلر���س الوطني والت�صكيالت الع�صكرية الأخرى ".  و اأ�صار اإىل اأنه مت ت�صجيل 
24 حال��ة انتحار يف منطقة العملي��ات الع�صكرية يف دونبا�س.  ووفقا للمدعي العام 
الع�صك��ري، ف��اإن وزير الدف��اع الأوكراين، يب��ذل كل جهد لإعادة تاأهي��ل الع�صكريني من 
عواق��ب ا�صطرابات ما بع��د ال�صدمة  هذا ويف وقت �صابق ق��ال ماتيو�س، اإنه منذ بداية 
العملي��ة الع�صكرية يف دونبا�س عام 2014، قتل حوايل 3.8 األف جندي، وانتحر 554 
ع�صكري��ا اآخ��ر.   وكانت ال�صلطات الأوكرانية بداأت يف اأبريل عام 2014 عملية ع�صكرية 
�ص��د جمهوريتي لوغان�صك ودونيت�صك ال�صعبيت��ني، املعلنتني من طرف واحد، يف �رسق 
اأوكراني��ا  واأ�صارت البيانات ال�صادرة ع��ن الأمم املتحدة اإىل اأن النزاع اأ�صفر عن �صقوط 

اأكرث من 10 اآلف قتيل . 

 اجلورن��ال – متابع��ة : اأحبط��ت الكوي��ت، الع�ص��و العرب��ي غ��ري الدائم مبجل���س الأمن، 
اجله��ود التي بذلته��ا الوليات املتح��دة لإقناع املجل���س بتبني بيان يدي��ن الت�رسيح 
ال��ذي اأدىل ب��ه الرئي�س الفل�صطيني حممود عبا�س عن اليه��ود .  واأفادت تقارير �صحفية 
باأن بيانات )ولي�س القرارات( جمل�س الأمن التابع لالأمم املتحدة، ت�صدر عادة مبوافقة 
جمي��ع الدول الأع�صاء يف املجل�س وعدده��ا 15، بغ�س النظر عما كانت هذه الع�صوية 
دائم��ة اأو غ��ري دائم��ة، وهو ما مكن الكوي��ت من اإف�صال �ص��دور بيان الإدان��ة .   وقالت 
الكوي��ت اإن "اعرتا�صها كان كون الن�س متحيزا". وكان��ت الوليات املتحدة الأمريكية 
اأجه�ص��ت اأكرث من مرة، م�صاريع بيان��ات اإدانة تقدمت بها الكويت، ب�صاأن اأعمال العنف 

الإ�رسائيلية يف غزة . 

 اجلورن��ال – متابعة : توقع الأمني العام ل��الأمم املتحدة، اأنطونيو غوتريي�س، 
اأن يت��م تدمري كافة مرافق اإنتاج الأ�صلحة الكيميائية املتبقية املعلن عنها يف 

�صوريا، ب�صكل كامل ونهائي، خالل الأ�صابيع املقبلة . 
وح��ذر غوتريي�س، يف ر�صالة بعث بها لأع�صاء جمل�س الأمن الدويل، م�صحوبة 
بالتقري��ر ال�صهري ال�55 للمدير الع��ام ملنظمة حظر الأ�صلحة الكيميائية، اأحمد 
اأوزجم��و، ح��ول التق��دم ال��ذي مت اإح��رازه يف التخل�س م��ن الربنام��ج ال�صوري 
الكيميائ��ي، ح��ذر م��ن اأن تقاع���س جمل���س الأم��ن يف حتدي��د امل�صوؤول��ني عن 
ا�صتخ��دام الأ�صلح��ة الكيميائية يف �صوري��ا "يخذل ال�صحايا"، م�ص��ددا على اأنه 
"ل ميك��ن اأن ي�ص��ود الإفالت من العقاب ".  وفيم��ا يتعلق باملعلومات ب�صاأن 
برنامج الأ�صلحة الكيميائية يف �صوريا، قال غوتريي�س، "توجد لالأ�صف اأ�صئلة ل 
تزال دون اإجابة، وما زال ا�صتمرار انعدام القدرة على حل هذه امل�صائل املعّلقة 
ي�ص��كل م�ص��درا للقل��ق ال�صدي��د   ولف��ت اإىل اأن "بعث��ة تق�صي احلقائ��ق التابعة 
ملنظم��ة حظر الأ�صلح��ة الكيميائية، ل ت��زال توا�صل درا�ص��ة جميع املعلومات 
املتاح��ة ب�ص��اأن ورود ادعاءات تبعث عل��ى اجلزع البال��غ بخ�صو�س ا�صتخدام 

الأ�صلحة الكيميائية يف دوما ". 

ي�ص��وت التون�صيون اليوم الأح��د، يف اأول انتخابات بلدية حرة يف 
خط��وة اأخرى يف التح��ول الدميقراطي ال�صعب ال��ذي ت�صوبه خيبة 
الأمل من نق�س الوظائف والفر�س القت�صادية يف الدولة العربية 
الواقع��ة يف �صم��ال افريقي��ا.  ولق��ت تون���س اإ�ص��ادة لكونها ق�صة 
النج��اح الوحي��دة يف ث��ورات الربيع العرب��ي اإذ اأطاح��ت برئي�صها 
ال�صلط��وي ال��ذي حكمه��ا طويال زي��ن العابدي��ن بن عل��ي دون اأن 
يت�صب��ب ذل��ك يف الكث��ري من العن��ف اأو ح��رب اأهلية اأو الع��ودة اإىل 
احلك��م ال�صتب��دادي .  لكن منذ فرتة طويل��ة اأف�صح احلما�س للتغيري 

الدميقراط��ي الطري��ق للغ�صب م��ن م�صتويات املعي�ص��ة املنخف�صة 
والت��ي دفعت بع���س التون�صيني لعبور البح��ر املتو�صط يف رحالت 
الهج��رة غري ال�رسعي��ة املحفوف��ة بالأخطار اإىل اأوروب��ا بحثا عن 
عم��ل كما دفع��ت قلة من ال�ص��كان للتح��ول اإىل الت�ص��دد الإ�صالمي 
.  وق��ال عام��ل، ذك��ر اأن ا�صم��ه خال��د، يف مدينة ب��ن عرو�س التي 
ت�صته��ر بال�صناع��ة وي�صكنه��ا 88 األف ن�صمة وتق��ع جنوبي تون�س 
العا�صم��ة مبا�رسة ”نحتاج وظائف.. وظائف. هذا ما ننتظره لكن 
رغم املتاع��ب القت�صادية يرى بع�س التون�صي��ني اأن النتخابات 
البلدي��ة فر�صة طال انتظارها لتح�ص��ني اخلدمات العامة املرتدية 
وح��ل امل�ص��كالت املحلي��ة ومنها يف ب��ن عرو�س �صع��ف الإ�صاءة 

يف ال�ص��وارع والقي��ادة ال�صيئة لل�صيارات .  وقال��ت النا�صطة �صلمى 
دوري "كل ع��ام مي��وت �صت��ة اأو �صبعة اأ�صخا���س يف حوادث طرق 
هن��ا، م�صرية اإىل ب��ن عرو�س، واأ�صافت اأنه��ا تطالب بحملة متولها 
الدول��ة لزي��ادة وعي ال�صائقني باأخطار ال�رسع��ة ".  التحدي الأكرب 
اأم��ام املجال�س البلدية اجلديدة هو حتقيق توقعات الناخبني فيما 
يتعل��ق بزي��ادة ميزانيات البلديات يف دولة ت�ص��در فيها احلكومة 
املركزي��ة، مث��ل باقي امل�صتعم��رات الفرن�صي��ة ال�صابق��ة، القرارات 
الرئي�صية ب�صاأن كيفية واأوجه اإنفاق الأموال .  وهناك قانون جديد 
يت�ص��ور نقال تدريجيا ل�صناع��ة القرار اإىل امل�صتوى املحلي لكن ل 
ي��زال من غري الوا�صح كيف �صينفذ ذل��ك عمليا  وقالت اأمل ب�رسور 

وهي مر�صحة م�صتقلة تخو�س النتخابات على قائمة حزب حركة 
النه�ص��ة الإ�صالمي يف منطق��ة املحمدية يف بن عرو�س اإن ال�صكان 

يريدون املزيد من النظافة والتجميل .
وم��ن املتوق��ع اأن يهيم��ن احلزب��ان الرئي�صي��ان يف تون���س وهما 
ح��زب حركة النه�ص��ة الإ�صالمي وحزب نداء تون���س العلماين على 
انتخابات املحليات. وي�صكل احلزبان الئتالف احلاكم يف البالد .
وخا�س الإ�صالميون والعلمانيون �رساعا على الوجهة التي تذهب 
اإليه��ا تون�س من��ذ انتفا�صة 2011 التي اأطاح��ت بنب علي لكنهما 
تو�ص��ال لتفاق ب�ص��اأن تقا�صم ال�صلطة بو�صاط��ة النقابات العمالية 

يف 2014 . 

ك�ص��ف اأع�ص��اء مبجل���س الن��وب الأمريك��ي، بع�س 
تفا�صي��ل م���رسوع قانون الدف��اع ال�صن��وي بقيمة 
717 ملي��ار دولر، وت�صم��ل اإج��راءات �صد رو�صيا 
وال�ص��ني واأخرى حترم مبوجبها تركيا من مبيعات 

الأ�صلحة موؤقتا .
وفيم��ا يتعل��ق برو�صي��ا، ي�صم��ل م���رسوع القان��ون 
املق��رتح بن��ودا مث��ل فر���س عقوبات جدي��دة على 
�صناع��ة ال�صالح الرو�صية ومن��ع التعاون الع�صكري 
وتوف��ري املزيد م��ن التموي��ل للح��رب الإلكرتونية، 

وفق "رويرتز". 

لك��ن القان��ون يت�صم��ن بن��دا يدعم��ه اجلمهوريون 
بع���س  اإنه��اء  ترام��ب  دونال��د  للرئي���س  ويتي��ح 
العقوبات، التي فر�صت على رو�صيا مبوجب ت�رسيع 
اأقره الكونغر�س باأغلبية �صاحقة العام املا�صي رغم 

اعرتا�س الرئي�س
اأما ب�ص��اأن ال�صني، يت�صمن م���رسوع القانون بنودا 
عن حت�صني الق��درات الدفاعية لتايوان التي توترت 

عالقاتها مع بكني. 
و�صيطلب م�رسوع القان��ون من وزارة الدفاع تزويد 
الكونغر���س بتقري��ر ع��ن العالق��ات ب��ني الوليات 
املتح��دة وتركيا، م��ا �صيعرقل بيع مع��دات دفاعية 

حلني اكتمال التقرير . 

اأن تركي��ا دول��ة حليف��ة يف حل��ف �صم��ال  ورغ��م 
الأطل�ص��ي، تدهورت العالقات ب��ني اأنقرة ووا�صنطن 

يف الآونة الأخرية . 
ومن املق��رر اأن تناق�س جلنة اخلدمات امل�صلحة يف 
جمل���س الن��واب، الأ�صب��وع املقبل، م���رسوع قانون 
تفوي���س الدف��اع الوطن��ي ال�صن��وي، ال��ذي يح��دد 
م�صت��وى الإنف��اق الدفاعي وي�ص��ع ال�صيا�صات التي 

تتحكم يف كيفية ا�صتخدام التمويل . 
وي�صتخدم م�رسوع قان��ون تفوي�س الدفاع الوطني 
ال�صيا�صي��ة،  الإج��راءات  م��ن  وا�صع��ة  ملجموع��ة 
عالوة عل��ى حتديد كل �صيء م��ن م�صتويات الأجور 

الع�صكرية اإىل حتديث و�رساء ال�صفن والطائرات . 

لالأنب��اء،   املاليزي��ة  )برنام��ا(  وكال��ة  اعلن��ت 
م��ع  حتق��ق  ال�رسط��ة  اإن  الح��د،   ام���س  ي��وم 
زعي��م للمعار�ص��ة ب�صب��ب ال�صتب��اه يف ادلئ��ه 
النتخاب��ات  ملفو�صي��ة  م�صيئ��ة  بت�رسيح��ات 

وال�رسطة.
وا�ص��اف برنام��ا ان "رفي��زي رمل��ي ه��و ثاين 
زعي��م معار�صة يج��ري التحقي��ق معه مبوجب 
قان��ون مت��ت املوافق��ة علي��ه يف اأبري��ل ني�صان 

ويجرم ن�رس "اأخبار كاذبة". 
وا�ص��ارت اىل ان "ال�رسط��ة  قالت ي��وم الأربعاء 
املا�ص��ي  اإنها حتقق م��ع مهاتري حممد، مر�صح 
ب�صب��ب  ال��وزراء،  رئي���س  ملن�ص��ب  املعار�ص��ة 
مزاع��م ب��اأن طائرته تعر�ص��ت للتخري��ب قبيل 

النتخابات التي جترى الأ�صبوع اجلاري". 
ونقل��ت الوكال��ة ع��ن ن��ور ع��زام جم��ال الدين 
ماأم��ور �رسطة ولية نيجري �صيمبيالن قوله اإن 
"ال�صلطات حتقق مع رفيزي ب�صبب ت�رسيحاته 
املن�ص��ورة عل��ى مواق��ع التوا�ص��ل الجتماع��ي 
ب�ص��اأن تق��دمي اأوراق الرت�صح يف النتخابات يف 

دائرة بالولية". 
يف  جت��رى  الت��ي  النتخاب��ات  يف  ويتناف���س 
التا�ص��ع من اأي��ار احلايل  رئي�س ال��وزراء جنيب 
عب��د ال��رزاق ورئي���س ال��وزراء ال�صاب��ق مهاتري 

حممد )92 عاما(.

في خطوة التحول الديمقراطي .. تونس تصوت في اول انتخابات بلدية 

 زعيم المعارضة الماليزي تركيا تواجه عقوبات "عسكرية" أميركية.. وروسيا والصين على الخط
في قفص التحقيق   الجورنال – متابعة 

الجورنال – متابعة 

الجورنال - متابعة

االمن القومي االمريكي يزيد جمع سجالت المكالمات والرسائل بثالثة امثال عما كان عليه في 2016

ك�صف  تقرير لوكالة ا�صتخبارات اأمريكية  اإن وكالة 
الأم��ن القومي الأمريكية جمعت 534 مليون �صجل 
ملكامل��ات هاتفية ور�صائل ن�صية لأمريكيني العام 
املا�ص��ي اأي بزي��ادة ثالثة اأمثال م��ا مت جمعه يف 
ع��ام    2016 وق��ال التقري��ر ان "ه��ذه الزي��ادة 
الكب��رية  حدث��ت م��ن 151 مليون��ا خ��الل ال�صن��ة 
الكامل��ة الثانية لنظام مراقب��ة جديد مت اإن�صاوؤه يف 
وكالة املخابرات بعد اأن اأقر امل�رسعون الأمريكيون 
قانون��ا يف ع��ام 2015 لتغي��ري نظام ق��دمي جلمع 

مثل هذه ال�صجالت . 
�صج��الت  جم��ع  يف  الزي��ادة  "ه��ذه  ان  وا�ص��اف 
اأُعلن��ت اجلمع��ة  املكامل��ات  تزامن��ت م��ع زي��ادة 
املا�ص��ي  ع��رب ط��رق املراقب��ة الأخ��رى، مم��ا اأثار 
ت�ص��اوؤلت م��ن بع�س املدافع��ني ع��ن اخل�صو�صية 
الذي��ن ي�صعرون بالقلق من احتمال جتاوز احلكومة 
والتدخل يف حي��اة املواطن��ني الأمريكيني ، م�صريا 
اىل ان حم�صل��ة ت�صجي��الت املكاملات لعام 2017  
ظل��ت اأقل بكثري م��ن مليارات ال�صج��الت التي كان 
يت��م جمعها يوميا يف ظ��ل نظام املراقب��ة ال�صخم 
الق��دمي لوكال��ة الأم��ن القوم��ي وال��ذي ك�ص��ف عنه 
املتعاقد ال�صابق يف ال�صتخبارات الأمريكية ادوارد 

�صنودن يف عام   2013.  
وتت�صم��ن ال�صج��الت الت��ي جمعته��ا وكال��ة الأمن 
القومي اأرقام ووقت املكاملات اأو الر�صائل الن�صية، 
ولكن لي�س املحتوى اخلا�س بها  .   وقال مدافعون 
ع��ن اخل�صو�صي��ة اإن الزي��ادة العام��ة يف عملي��ات 
املراقبة حم��رية وخميفة يف ال�صن��وات التي اأعقبت 

ت�رسيب �صنودن
كم��ا اأظه��ر تقرير ارتفاع��ا يف ع��دد الأجانب الذين 
مت  والذي��ن  املتح��دة  الولي��ات  خ��ارج  يعي�ص��ون 
ا�صتهدافه��م مبوجب برنامج مراقب��ة الإنرتنت دون 
اذن ق�صائ��ي واملع��روف با�ص��م الق�ص��م 702 م��ن 
قان��ون املراقب��ة لال�صتخب��ارات الأجنبي��ة وال��ذي 

جدده الكوجنر�س يف وقت �صابق من هذا العام .
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�سرى وقف "اإطالق النار" 
االنتخابي يف لبنان منذ 

منت�سف الليل املا�سي، بعد 
جلوء معظم املر�سحني وقادة 

االأحزاب لتفريغ كل ما يف 
جعبتهم من مواقف نارية 

واتهامات متبادلة و"مكنونات 
يف ال�سدور .  ومع دخول 

البالد مرحلة "ال�سمت 
االنتخابي" التي بداأت منت�سف 

الليل املا�سي والتي  يحظر 
على املر�سحني القيام بالدعاية 

االنتخابية حتى انتهاء عمليات 
االقرتاع، ويحظر على جميع 

و�سائل االإعالم بث اأي اإعالن اأو 
دعاية اأو نداء انتخابي .
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