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نحو التغيير
“نحــو التغييــر” نشــرة دوريــة عامــة تعنــي بشــؤون حملــة مقاطعــة االنتخابــات 
المبكــرة تســاهم فــي عمليــة تعبئــة وتفعيــل كل عناصــر الضغــط المجتمعــي، 
وتحريــك الجماهيــر المكتويــة باألزمــات والتــي تتطلــع الــى انتخابــات حــرة نزيهــة 
ــة  ــوى المحاصص ــدّور ق ــي ت ــات الت ــت االنتخاب ــر، وليس ــو التغيي ــاب نح ــح الب تفت
والفســاد. تحتــوي النشــرة علــى مقتطفــات قصيــرة مــن بيانــات ومواقــف الحــزب، 
شــعارات وهاشــتاغات، نشــاط المنظمــات والرفــاق والمواطنيــن فــي الحملــة، اخبــار 
المقاطعــة لالنتخابــات، خروقــات المرشــحين والمفوضيــة، بوســترات وكاريكتيــرات.

ال مشاركة انتخابية في ظل السالح المنفلت والمال الفاسد

المرشــحة  قدمــت   2021/8/10 فــي 
ــيحي  ــون المس ــن المك ــروكل ع ــميران م ش
فــي محافظــة بغــداد طلــب الغــاء ترشــيحها 
ــة  ــي المفوضي ــن ف ــس المفوضي ــى مجل ال
العليــا المســتقلة لالنتخابــات جــاء فيــه:

مــروكل  )شــميران  المرشــحة  انــي 
اوديشــو شــليمون البيالتــي( عــن الكوتــا 
اعلــن  بغــداد،  لمحافظــة  المســيحية 
انســحابي ومقاطعتــي انتخابــات مجلــس 
النــواب العراقــي المزمــع إجراؤهــا فــي 
ــادم،  ــرين االول الق ــهر تش ــن ش ــر م العاش
ــة  ــة آمن ــة انتخابي ــر بيئ ــدم توف ــك لع وذل
ومنصــف  عــادل  انتخابــات  وقانــون 
وفاعلــة  متكاملــة  انتخابيــة  ومنظومــة 
تمنــع  اجــراءات  هنــاك  تكــن  ولــم 
اســتخدام المــال السياســي ومــوارد الدولــة 
الســالح  انفــالت  وتوقــف  ومؤسســاتها 
ــن  ــم تك ــا ل ــاد. كم ــب رؤوس الفس وتحاس
المتنفــذة  السياســية  والقــوى  الحكومــة 
جــادة فــي االســتجابة لمطالــب المنتفضيــن 
العادلــة والكشــف عــن منفــذي اعمــال 
ــم  ــف وراءه ــن يق ــف وم ــال والخط االغتي

المتواصلــة حتــى اليــوم. 
وبالتالــي ســتكون مخرجــات االنتخابــات 
ــا  ــة السياســية ذاته ــاج المنظوم ــادة إلنت اع
ــه  ــي علي ــا ه ــى م ــالد ال ــت الب ــي اوصل الت

ان  يضمــن  مــا  أيضــا  يوجــد  اليــوم، وال 
يتحقــق تمثيــل حقيقــي للمكــون الــذي انــا 

مــن مرشــحيه. 
تجــاه  لمســؤوليتي  وتقديــرا  وادراكا 
وطنــي ومــن امثلهــم وادافــع عــن حقوقهــم 
ــن  ــحابي م ــن انس ــة، اعل ــم العادل ومطالبه
ــات. ــي لالنتخاب ــك مقاطعت ــيح، وكذل الترش

الصابئــة  كوتــا  عــن  المرشــح  امــا 
المندائيــة، الدكتــور ســالم نعيــم عطيــة، 
ــبب  ــات بس ــه االنتخاب ــن مقاطعت ــد اعل فق
ــث  ــا. حي ــاب االجــواء المناســبة ألجرائه غي
ــي -26 ــعب ف ــق الش ــدة طري ــرت جري نش

2021-8 مقتطفــات مــن كتــاب قدمــه الــى 
انســحابي  المفوضيــة جــاء فيــه “اعلــن 

النــواب  مجلــس  انتخابــات  ومقاطعتــي 
العراقــي المزمــع اجراؤهــا فــي العاشــر مــن 
شــهر تشــرين اول القــادم” وعــن ســبب 
انســحابه ذكــر “عــدم توفيــر بيئــة انتخابيــة 
ــف  ــادل ومنص ــات ع ــون انتخاب ــة وقان آمن

ومنظومــة انتخابيــة متكاملــة وفاعلــة”.
ــى عــدم وجــود اجــراءات  ــا اشــار ال كم
ــوارد  ــي وم ــال السياس ــتخدام الم ــع اس تمن
انفــالت  وتوقــف  ومؤسســاتها  الدولــة 
الســالح ومحاربــة رؤوس الفســاد. مبيناً “ان 
الحكومــة لــم تكــن قــادرة علــى االســتجابة 
لمطالــب المتنفضيــن العادلــة والكشــف 
ــال والخطــف”. عــن منفــذي اعمــال االغتي

يسلمان طلبين الى مفوضية االنتخابات 

مرشحا الكوتا المسيحية والمندائية يعلنان انسحابهما من الترشيح 
اجتماعات حزبية لمناقشة حملة مقاطعة االنتخابات

ــات  ــع رفيق ــات م ــي اجتماع ــهر آب 2021 ف ــالل ش ــزب خ ــادة الح ــاركت قي ش
ورفــاق المنظمــات لتــدارس تطــورات الوضــع السياســي والمهمــات الملقــات علــى 
عاتقهــا ومســؤوليتها فــي وضــع توجهــات الحــزب بشــأن مقاطعــة االنتخابــات 

ــم. ــدع والهمي ــذ المب ــوع التنفي ــرة موض المبك
عكســت مســاهمات الرفيقــات والرفــاق اســتعدادهم لبــذل الجهــود المتواصلــة 
لشــرح موقــف الحــزب بشــأن االنتخابــات واالســباب التــي دفعتــه إلعــالن المقاطعــة 
مؤكديــن علــى شــروط توفيــر البيئــة اآلمنــة ألجرائهــا والتــي عجــزت منظومــة الحكــم 
والمفوضيــة علــى تحقيقهــا. كمــا اكــدوا علــى قناعتهــم بضــرورة العمــل مــع القــوى 
ــق  ــن اجــل تحقي ــات م ــع كل الطاق ــوى االنتفاضــة لتجمي ــة وق ــة الديمقراطي المدني

هــدف التغييــر الجــذري.

شغيلة المقرات تبادر في شرح موقف الحزب من خالل 
توزيع افتتاحيات طريق الشعب  

شــرع فريــق مــن شــغيلة المقــرات فــي 
2021/8/23 ، بتوزيــع الفولــدرات علــى 
المواطنيــن المــارة والمحــالت والمركبــات 
ــت اســتجابتهم  ــس وكان ــي ســاحة االندل ف

جيــدة لموقــف الحــزب.
امــا فريــق خليــة الشــهيد خالــد احمــد 
زكــي فتولــت مناقشــة “منظومــة انتخابيــة 

بديلــة مطلــب مســتحق” مــع المواطنيــن 
يــوم 2021/8/26 .

ــع  ــى تقاط ــث ال ــق ثال ــل فري ــم انتق ث
كهرمانــة فــي كــرادة مريــم لتوزيــع المقال 
المعنــون “لمــاذا نقاطــع االنتخابــات هــذه 
المــرة؟” ووضــح الرفــاق اســباب المقاطعة 

للمواطنيــن المــارة.

ال مشاركة انتخابية وقتلة المحتجين أحرار طلقاء

ــق مــن العمــال الشــيوعيين  التقــى فري
مــع اقرانهــم مــن العامليــن فــي شــارع 
ــي 2021/8/24   ــم ف ــرادة مري ــة وك الصناع
اربعمائــة  مــن  اكثــر  لهــم  ووزعــوا 
فولدر)مطويــة( معنــون “موقــف مبكــر 

االنتخابــات”. مــن  واضــح 
فــي  حديثــه  فــي  الفريــق  وتنــاول 

الــورش الوضــع االنتخابــي فــي ظــل الســالح 
المنفلــت وقانــون االنتخابــات الــذي يتيــح 
اعــادة تدويــر برلمــان وحكومــة المحاصصة 
ــادل اآلراء  والفســاد، واتضــح مــن خــالل تب
هنــاك الكثيــر مــن المواطنيــن يدعمــون 
ــي  ــدم المشــاركة ف ــي ع ــزب ف ــف الح موق

ــات. ــذه االنتخاب ه

عمال واصحاب محالت شارع الصناعة وكرادة مريم 
يشيدون بموقف الحزب الشيوعي من االنتخابات

ــى  ــرخ االول ــة الك ــيوعيو محلي ــكل ش ش
افتتاحيــة طريــق  فريقــاً جــواالً لتوزيــع 
الشــعب حــول موقــف الحــزب المبكــر مــن 
االنتخابــات فــي 2021/8/23 حيــث وزع 
المئــات مــن الفولــدرات فــي منطقــة بــاب 

ــة. ــة الكاظمي ــدروازة - مدين ال
امــا منظمــة مدينــة الحريــة فقــد وزعت 
مســاء2021/8/25   االفتتاحيــة  المقالــة 
المحــالت  واصحــاب  المواطنيــن  علــى 
التجاريــة فــي المدينــة، حيــث اجــرى كادر 
الفريــق احاديــث مــع جمهــرة واســعة مــن 
المواطنيــن حــول االنتخابــات وعبــر الكثيــر 
ــف الحــزب. ــع موق ــم م ــن اتفاقه ــم ع منه

ــوم 2021/8/25  شــكلت  ــي نفــس ي وف
ــه مــع  ــاً إلتقــى في ــة فريق منظمــة الصالحي
المواطنيــن واصحــاب المحــالت والمقاهــي 

الشــعبية فــي المنطقــة المذكــورة.
توزيــع  فــي  دور  الشــعلة  ولمنظمــة 
فــي منطقــة  الشــعب  افتتاحيــة طريــق 
ــة الشــعلة فــي مســاء نفــس اليــوم  رحماني
علــى المواطنيــن والصيدليــات واصحــاب 
ايجابيــة  الفعــل  ردود  وكانــت  المحــالت 

بشــكل عــام.
ومنظمــة المنصــور ركــز فريقهــا الجــوال 
ــى شــرح موقــف  فــي منطقــة الوشــاش عل

الحــزب مــن شــروط اجــراء االنتخابــات.

شيوعيو الكرخ االولى يشرحون للمواطنين موقف الحزب 
الشيوعي من االنتخابات واسباب عدم المشاركة فيها

شيوعيو الكرخ الثانية 
يلتقون المواطنين 

ويستقبلون عددا ً من 
النجارين في المقر

الشــهيد  اساســيات  نشــطت 
ســعدون والشــهيد شــاكر محمــود 
والشــهيد  شــياع  كامــل  والشــهيد 
ــاالت  ــع المق ــي توزي ــادل ف ــالم ع س
االفتتاحيــة “موقــف مبكــر واضــح 
و”منظومــة  االنتخابــات”  مــن 
انتخابيــة بديلــة مطلــب مســتحق” 
النــدى  قطــر  مناطــق شــارع  فــي 
الشــباب  وحــي  البدالــة  وشــارع 
وحــي الرســالة وحــي الجهــاد فــي  

2021/8/10
عــن  المواطنيــن  وعبــر 
الحــزب  لموقــف  استحســانهم 
منظومــة  تجــاوزات  فضــح  فــي 
المحاصصــة والفســاد علــى مقــدرات 
الشــعب العراقــي واتضــح مــن خــالل 
جــرى  مــن  اغلبيــة  ان  النقاشــات 
ــرار  ــع ق ــون م ــم يتفق ــث معه الحدي
الحــزب فــي مقاطعــة االنتخابــات.

ــررت  ــرق تك ــذه الف ــر ان ه ويذك
جوالتهــا فــي يومــي 26و2021/8/27 

نقاطع من أجل التغيير

#مقاطعون



االنتخابات المبكرة غير 
دستورية

فــي 2021/8/22 وقبــل عــودة التيــار 
االنتخابــات  فــي  للمشــاركة  الصــدري 
صــرح النائــب عــن التيــار الصــدري ريــاض 
ــأن  ــوز” ب ــة شــفق ني المســعودي لـــ “وكال
دســتورية!!  غيــر  المبكــرة  االنتخابــات 
الســادس  موعــد  اختيــار  “ان  واضــاف 
وغيــر  موفــق  غيــر  كان  حزيــران  مــن 
ــر  ــد العاش ــى أن موع ــة ال ــتوري، اضاف دس
مــن تشــرين االول كان ايضــاً خــارج نطــاق 
ونبــه  البــالد”.  فــي  المعتمــد  الدســتور 
الدســتورية  “اآلليــات  الــى  المســعودي 
المــادة )56(  ألجــراء االنتخابــات ضمــن 
التــي تحــدد عمــر مجلــس النــواب والمــادة 
)64( الخاصــة بحــل مجلــس النــواب لنفســه 
بطلــب مــن ثلثــي البرلمــان او طلــب رئيــس 
الجمهوريــة،  رئيــس  وموافقــة  الــوزراء 
المبكــرة  االنتخابــات  تحديــد  يؤكــد  مــا 
ــادة  ــى الم ــتند ال ــم تس ــتورية ول ــر دس غي

المذكــورة اعــاله”.

انتخابات في أجواء آمنة 
وال تأثير للسالح المنفلت!!

ريــاض  الحكمــة،  تيــار  عضــو  اعتبــر 
العــوادي فــي 2021/8/23 فــي لقــاء متلفــز 
ــون فــي العــراق  ان الفوضــى وتجــاوز القان
ــى ان  ــاً ال ــرة. الفت ــات كبي ــى مدي ــل ال وص
ــلح  ــل مس ــى فصي ــأ ال ــات يلج ــن ب المواط
بــدالً مــن القانــون اذا واجهتــه مشــكلة مــا.

وضع أمني مستتب!!
تعــرض مبنــى “مركــز الرافديــن للحــوار” 
آر  بصــاروخ  هجــوم  الــى  النجــف  فــي 
فجــر  مجهوليــن  قبــل  مــن  جــي  بــي 
مــن  ايــام  قبــل  وذلــك   ،  20210/8/24

للمركــز. دولــي  مؤتمــر  انطــالق 

عدد المرشحات يتقلص 
ألقل من النصف

اســتمرار الضغــوط علــى المرشــحات 
ــات  ــف االمكاني ــرة وضع ــات المبك لالنتخاب
الماديــة اديــا الــى تقلــص عــدد المرشــحات 
الــى اقــل مــن النصــف مقارنــة بانتخابــات 
2018 مــن )2014( الــى )963( مرشــحة. 
هــذا مــا نقلتــه “وكالــة فرانــس بريــس” فــي 

تقريرهــا الــذي نشــرته فــي2021/8/25.

الكتاب والصحفيون 
والمدونون الناشطون 

يتعرضون للتضييق
مــع اقتــراب موعــد االنتخابــات تســعى 
بعــض التحالفــات الــى اســتغالل المناصــب 
الرســمية التــي تســيطر عليهــا للتضييــق 
والمدونيــن  والصحفييــن  الكتــاب  علــى 
مــن  عــدد  اســتهداف  ومــع  الناشــطين. 
عــن  اليــوم  نســمع  جســدياً  الناشــطين 
سلســلة اعتقــاالت تطــال ناشــطين بســبب 
الكترونــي  موقــع  او  فيســبوك،  صفحــة 
ينتقــد شــخصية سياســية، أو ســلوكاً مــا، 
ودون مراعــاة حــق حريــة التعبيــر التــي 
كفلهــا الدســتور العراقــي، هــذا ماصــرح بــه 
“المرصــد العراقــي للحريــات الصحفية”فــي 

 .  2021/8/26

بعض المرشحين 
يستغلون المال العام 

لحمالتهم االنتخابية
االعرجــي،  زهيــر  الســيد  صــرح 
رووداو  وكالــة  الــى  الموصــل  قائمقــام 
فــي 2021/8/26  بــان بعــض المرشــحين 
الدعايــة  فــي  العــام  المــال  يســتغلون 

نينــوى.  محافظــة  فــي  االنتخابيــة 
ــحين  ــن المرش ــدداً م ــى ان ع ــار إل واش
مواقــع  فــي  يتواجــدون  لالنتخابــات 
الدوائــر  قبــل  مــن  المنفــذة  المشــاريع 
بأنهــم  االنطبــاع  ويعطــون  الخدميــة 
للدعايــة  ويســتغلونها  عليهــا  يشــرفون 

بيــة.  االنتخا
المرشــحون  اخــرى  جهــة  مــن 
الخاصــة  االعالنــات  وضعــوا  لالنتخابــات 
ــل الجــزرات  بهــم فــي مواقــع ممنوعــة مث
فــي  الواقعــة  والعمــارات  الوســطية 
ــه  ــي أن ــيد االعرج ــر الس ــات. وذك التقاطع
ــن  ــحين المخالفي ــتدعاء المرش ــم اس ــد ت ق
فــي اســتغالل المــال العــام فــي المحافظــة 
ووجهــت لهــم انــذارات. والجديــر بالذكر أن 
اغلــب المرشــحين هــم سياســيون ســابقون، 
مــن  ومئــات  حاليــون  نــواب  وبعضهــم 

التنفيذيــة. المواقــع  فــي  المســؤولين 

اليضيع حق وراءه 
مطالب

بعــد سلســلة مــن التكذيبــات التــي 
اطلقهــا مســؤولو مفوضيــة االنتخابــات عــن 
عــدم وجــود مرشــحين منســحبين بعــد 20 
ــم  ــة بأس ــت المتحدث ــران 2021 اعترف حزي
المفوضيــة، جمانــة الغــالي لوكالــة “الفــرات 
ــوا  ــن اعلن ــت “المرشــحون الذي ــوز” وقال ني
انســحابهم لــم يكــن رســمياً فأســماؤهم 
وبينــت  االقتــراع”  ورقــة  فــي  موجــودة 
ان “احتســاب االصــوات ســيكون بشــكله 
الطبيعــي وســتبقى االصــوات )حتــى لــو 
هــي  كمــا  المنســحبين(  لصالــح  كانــت 
ــرف  ــة التص ــه حري ــحب ل ــح المنس وللمرش

ــج”. ــور النتائ ــد ظه بع

صحّ النوم يا نواب 
الشعب

طلــب  علــى  النــواب  عشــرات  وّقــع 
عقــد جلســة طارئــة لســحب يــد ثــالث 
لالنتخابــات  مرشــحة  سياســية  فئــات 
ــد  ــرار بســحب ي ــب اتخــاذ ق يتضمــن الطل
الــوزراء والمحافظيــن والمــدراء العاميــن 
ممــن رشــحوا انفســهم لالنتخابــات النيابيــة 
ــن اســتغالل  ــم م ــن اجــل منعه ــرة م المبك

التأثيــر  فــي  والمشــاريع  العــام  المــال 
ــي كل  ــي ف ــب العراق ــات الناخ ــى توجه عل
ــرح  ــذا ماص ــتثناء. ه ــات دون اس المحافظ
بــه النائــب عبــد الخالــق العــزاوي الــى 
“وكالــة بغــداد اليــوم” فــي 2021/8/29.

نــواب  يطالبــون الحكومــة بالتدخــل 
ــة ــات االنتخابي ــراء البطاق ــع وش ــف بي لوق

منــه  مقتطفــات  نشــرت  بيــان  فــي 
“وكالــة الســومرية نيــوز” فــي 2021/8/30  
صــادر عــن نــواب محافظــة نينــوى طالبــوا 
الــدور  بتفعيــل  الــوزراء  رئيــس  فيــه 
ــة  ــاد، وهيئ ــة الفس ــة مكافح ــي للجن الرقاب
النزاهــة، وجهــاز االمــن الوطنــي واالجهــزة 
ــرة  ــن ظاه ــد م ــرى للح ــتخباراتية االخ االس
ــة  ــة، واحال بيــع وشــراء البطاقــات االنتخابي
ــى “ان  ــان ال ــار بي ــاء. واش ــن للقض المتهمي
تلــك الظاهــرة اصبحــت تمــارس بشــكل 
ــا  ــراً انه ــوى” معتب ــي محافظــة نين ــي ف علن
“ســتجعل االنتخابــات المبكــرة غيــر نزيهــة، 

ومشــكوك بنتائجهــا”.

حتى مكتب النائب ال 
يسلم

ــا  ــى موقعه ــة )S.N.A( عل ــرت وكال نش
ــلحين  ــام مس ــر اقتح ــي 2021/8/30  خب ف

االميــر  عبــد  النائــب  مجهوليــن مكتــب 
ــة،  ــة النيابي ــة النزاه ــرر لجن ــي، مق المياح
ــرة.  ــمال البص ــي ش ــة عل ــي كرم ــع ف الواق
يســتقلون  كانــوا  المســحلين  ان  ويذكــر 
ســيارة نــوع )جيكســارة( مصفحــة التحمــل 
لوحــات مروريــة، وقامــوا بتخريــب المكتب 

ــرات. ــاص بالكامي ــاز الخ ــذوا الجه واخ

المفوضية: عصابات 
تعمل على تشويه العملية 

االنتخابية ونتائجها
المســتقلة  العليــا  المفوضيــة  أكــدت 
لالنتخابــات، اليــوم الجمعــة، أن االنتخابــات 
مــع  شــديدة  مراقبــة  ستشــهد  المقبلــة 
متابعــة مــن جميــع األطــراف المشــتركة 
فيهــا، وفيمــا تحدثــت عــن وجــود عصابــات 
ــة  ــة االنتخابي ــويه العملي ــى تش ــل عل تعم
إلــى  اإلعــالم  وســائل  دعــت  ونتائجهــا، 
التوجــس الحــذر فــي نقــل المعلومــات 

باالنتخابــات. المتعلقــة 
ــاد  ــة، عم ــالم المفوضي ــو إع ــال عض وق
ــة  ــاء العراقي ــة األنب ــن، لوكال ــل محس جمي
ــل  ــات ال تعم ــة االنتخاب )واع(، إن »مفوضي
العراقــي  الشــارع  فــي  منفــرد  بشــكل 
كبيــر  ودور  لهــا  شــركاء  هنالــك  وإنمــا 
تقــوم بــه األجهــزة األمنيــة فــي العمــل 
مــع المفوضيــة ال ســيما وزارتــا الدفــاع 
ــا  ــي لديه ــتخبارات الت ــة وقصاالس والداخلي
هــذا  فــي  ســابقة  وخبــرة  معلومــات 
المجــال، إضافــة إلــى القضــاء ودور اإلعــالم 
ــة  ــة تضامني ــل ألن القضي ــدأ يتفع ــذي ب ال

والــكل شــريك بهــا«.
تزويــر  محاولــة  إحبــاط  وبشــأن 
ــة  ــد محســن، أن »المفوضي ــات، أك االنتخاب
تتابــع األمــر بشــدة«، مشــدداً علــى أن 
ــد  ــم ي ــة إن كان ألحده ــو المفوضي »موظف
فــي هــذه األمــور التــي تحــدث لــن يكــون 
وضعــه ســهال كــون االنتخابــات إن فشــلت 
هــذه المــرة فلــن تفشــل المفوضيــة فقــط 

ــاً«. ــاء أيض ــمعة القض ــل س ب
ــة  ــوات الفضائي ــأن »بعــض القن ــه، ب ونب
تتعلــق  معلومــات  نقــل  فــي  أخطــأت 
بالعمليــة االنتخــابات«، مشــيراً إلــى أن 
»هنالــك عصابــات تعمــل علــى تشــويه 

االنتخابيــة«. العمليــة  النتائــج وتشــويه 
وبخصــوص المــال العــام الــذي يتــم 
إن  محســن،  قــال  انتخابيــاً،  اســتغالله 
المعرفــة  لديهــا  ليســت  »المفوضيــة 
المــال  بخصــوص  الكافيــة  والتفاصيــل 
الدولــة كونهــا ال تعــرف أن  العــام وامــوال 

ــوزارات  ــا ال ــل فيه ــي تعم ــط الت ــت الخط كان

والدرجــات الخاصــة والمرشــحون إن كان وزيــراً 

أو نائبــاً ضمــن خطــة الحكومــة أم خارجهــا، 

ورئيــس  الحكومــة  فيــه  شــاركنا  مــا  وهــو 

ــوزراء مصطفــى الكاظمــي، والــذي بــدوره  ال

التــي هــي خــارج  الخطــط  أوقــف جميــع 

الوزاريــة«. الخطــة 

يكــون  المفوضيــة  »دور  أن  وأوضــح، 
ــة  ــر اللجن ــة عب ــات االمني ــار الجه ــي إخب ف
القضيــة  متابعــة  ويتــم  العليــا  األمنيــة 
والخروقــات ليتــم بعدهــا معاقبــة مرتكبيهــا 
وفــق قانــون الدولــة الخــاص بهــا«، مؤكــداً 
صالحيتهــا  مــن  ليــس  »المفوضيــة  أن 

المعاقبــة«.

2نحو التغيير
أخبار االنتخابات ومرشحيها


