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سياسة

الربملان مي�ضي بقانون االنتخابات ويث ّبت
� 12أيّار موعد ًا لالقرتاع

 بغداد /املدى
�أنه ��ى جمل� ��س الن ��واب� ،أم� ��س،
الت�صويت عل ��ى قان ��ون االنتخابات
وث ّب ��ت الثاين ع�ش ��ر من �أي ��ار املقبل
موع ��د ًا لإج ��راء االق�ت�راع الع ��ام يف
االنتخابات الربملانية.
وعق ��ب االنته ��اء م ��ن الت�صوي ��ت
�أ�ش ��ارت اللجن ��ة القانونية الربملانية
اىل خمالف ��ات يف الت�شري ��ع ،ودع ��ت
املعرت�ض�ي�ن اىل مراجع ��ة املحكم ��ة
االحتادية.
مقابل ذلك ،قال ائتالف الوطنية� ،إنه
توا�صل مع جمل� ��س الق�ضاء الأعلى،
و�أن الأخ�ي�ر م�ستع� � ّد للإ�شراف على
االنتخاب ��ات يف ح ��ال وافق ��ت الكتل
ال�سيا�سية.
وقال ��ت الدائ ��رة الإعالمي ��ة ملجل� ��س
النواب ،يف بيان تلقت (املدى) ن�سخة
منه� ،أم�س� ،إن الربملان"�صوّ ت خالل
جل�سته التي تر�أ�سها �سليم اجلبوري
وح�ضره ��ا  209نائب ��ا عل ��ى قان ��ون
انتخابات جمل�س النواب �إ�ضافة اىل
امل�صادقة على موعد �إجرائها".
وق�ض ��ت املحكم ��ة االحتادي ��ة العليا،
ي ��وم الأحد ،بوج ��وب التق ُّيد باملوعد
املح ��دد لالنتخاب ��ات وه ��و � 12أي ��ار
املقبل.
و�أل ��زم جمل� ��س الن ��واب ،احلكومة،
ب� �ـ � 8ضمان ��ات قبل �إج ��راء االقرتاع
العام ،وهي:
�أو ًال -توف�ي�ر البيئ ��ة الآمن ��ة لإجراء
االنتخابات.
ثانيا� -إعادة النازحني �إىل مناطقهم.
ثالث ًا� -أن يكون الت�صويت �إلكرتوني ًا
يف جميع املناطق من خالل ا�ستخدام
�أجهزة الع ّد والفرز الإلكرتوين.
رابع� � ًا� -أال تك ��ون للأح ��زاب الت ��ي
تخو� ��ض االنتخاب ��ات �أجنح ��ة
م�سلحة.
خام�س� � ًا -ق�ص ��ر حم ��ل ال�س�ل�اح مدة
الدعاي ��ة االنتخابي ��ة وبعدها ولغاية
نهاية يوم االق�ت�راع على امل�ؤ�س�سات
الر�سمي ��ة وخ�صو�ص ��ا يف وزارت ��ي
الدفاع والداخلية.
�ساد�س� � ًا -تكثي ��ف �أع ��داد املراقب�ي�ن

ترف� ��ض املحافظ ��ات الت ��ي وقع ��ت حتت
احتالل داع�ش �إجراء انتخابات جمال�س
املحافظات قب ��ل �إعادة النازحني وتوفري
بيئ ��ة �آمن ��ة ت�ضم ��ن حري ��ة الناخ ��ب يف
الإدالء ب�صوته.
و�أ�صبحت تل ��ك املحافظ ��ات ،وفق ًا لقرار
املحكم ��ة االحتادي ��ة الأخ�ي�ر القا�ض ��ي
برف� ��ض متدي ��د موع ��د االنتخاب ��ات
الربملاني ��ة ،مُلزم ��ة بقب ��ول التوقي ��ت
الد�ست ��وري ،لك ّنه ��ا حت ��اول عل ��ى الأقل
ت�أجيل �إجراء االقرتاع املحلي.
وجمعت �أغلب املحافظ ��ات التي خرجت
للتوّ من �سيطرة التنظيم ،تواقيع تطالب
ب�إج ��راء االنتخاب ��ات املحلي ��ة يف موعد
�آخر حلني عودة النازحني و�إعادة �إعمار
املدن املدمّرة.
واحتاجت احلكومة � 19شهر ًا لكي تعيد
�أق ��ل من ن�ص ��ف النازح�ي�ن �إىل مناطقهم
الأ�صلي ��ة ،لكنه ��ا مل تعوّ � ��ض �أيّ مت�ضرر
حتى الآن .كما ال تزال على حالها  8مدن
كب�ي�رة �أعلنه ��ا جمل� ��س الن ��واب مناطق
منكوب ��ة ،تع ّر� ��ض فيه ��ا نح ��و � 200ألف
منزل للدمار.
ويق ��ف الدم ��ار وانع ��دام الدع ��م امل ��ايل
بالإ�ضاف ��ة اىل التوت ��رات الأمني ��ة
والع�شائرية ،حائ ًال دون عودة �أكرث من 3
ماليني نازح من �أ�صل �أكرث من  5ماليني
و� 700أل ��ف م ��دين نزحوا من ��ذ ،2014
بح�سب وزارة الهجرة واملهجرين.
و�صوّ ت جمل�س الن ��واب� ،أم�س الإثنني،
عل ��ى �إج ��راء االنتخاب ��ات النيابي ��ة يف
موعدها املق ّرر يف الث ��اين ع�شر من �أيار
املقبل بعد قرار املحكمة االحتادية.
وق ��ال رئي� ��س الربملان �سلي ��م اجلبوري
عقب �صدور القرار ،ب� ��أن هناك خيارين
ب�ش� ��أن موع ��د انتخاب ��ات جمال� ��س
املحافظ ��ات ،االول ع ��دم التدخ ��ل يف
املوع ��د املح ��دد ،والث ��اين ه ��و عر� ��ض
موعدي ��ن لإجرائه ��ا يف ه ��ذا املوع ��د �أو
ت�أجيلها �ستة �أ�شهر.

بارزاين :زيارة بغداد
بداية حلوارات جديّة
بغداد /املدى

جمل�س النواب
يف جل�سة �سابقة
ا ملحلي�ي�ن
والدولي�ي�ن والطل ��ب م ��ن م�ؤ�س�سات
املجتمع امل ��دين وم ��ن الأمم املتحدة
القي ��ام بالإج ��راءات الالزمة ل�ضمان
امل�شارك ��ة الوا�سع ��ة يف انتخاب ��ات
حرة نزيهة.
�سابع� � ًا -يراق ��ب جمل� ��س الن ��واب
من خ�ل�ال جلان ��ه تنفي ��ذ االلتزامات
ال ��واردة وتقييمه ��ا وتت�سل ��م رئا�سة
املجل�س التقارير الواردة ب�ش�أن ذلك.
ثامن� � ًا� -ضم ��ان م�شارك ��ة جمي ��ع
املواطن�ي�ن باالنتخاب ��ات م ��ن خ�ل�ال
و�ض ��ع �صنادي ��ق للنازح�ي�ن يف

املحافظات للنزوح الداخلي.
لكن ،اللجنة القانونية النيابية �أكدت
�أن القان ��ون يح ��وي جوان ��ب غ�ي�ر
قانونية.
وق ��ال رئي� ��س اللجن ��ة حم�س ��ن
ال�سع ��دون يف م�ؤمت ��ر �صحفي عقده
يف مبنى الربملان وح�ضرته (املدى)،
�إن جلنته"ق ّدم ��ت بع� ��ض املقرتحات
والتعدي�ل�ات وه ��ي جلن ��ة خمت�ص ��ة
لكن مت رف�ضها من قبل النواب ومنها
اعتم ��اد ال�شه ��ادة الإعدادي ��ة كح ��د
�أدنى".
و�أ�ضاف ال�سعدون �إن"فر�ض �شهادة

مع�صوم ي�صادق على
قانون االنتخابات يف
يوم �إقراره

طالبت بغداد بتنفيذ
 4التزامات بينها �إعادة
النازحني و�إعمار املدن
 بغداد /وائل نعمة

�أك��د �أ ّنه �سيلتق��ي العبادي يف
منتدى دافو�س

البكالوريو�س للمر�شح بدل ال�شهادة
الإعدادية خمالف ��ة د�ستورية ارتكبها
َمن خالف مقرتح اللجنة القانونية".
وعق ��ب الت�صوي ��ت ،دع ��ا ائت�ل�اف
الوطنية بزعامة �إياد عالوي ،رئا�سة
جمل� ��س الق�ض ��اء الأعل ��ى لو�ض ��ع
�آلي ��ات للت�ش ��اور مع رئا�س ��ة جمل�س
الن ��واب ب�ش�أن �إ�ش ��راف الق�ضاء على
االنتخابات.
وقال االئتالف يف بيان تلقته (املدى)
�إننا"نعبرّ ع ��ن احرتامن ��ا والتزامنا
التام بقرار املحكمة االحتادية وبيان
الر�أي الذي �ص ��در عنها حول تف�سري

بغداد /املدى
�أ�ص ��در رئي� ��س اجلمهوري ��ة
ف� ��ؤاد مع�صوم� ،أم� ��س الإثنني،
مر�سوم� � ًا جمهوري� � ًا ح ��دد من
خالل ��ه الث ��اين ع�ش ��ر م ��ن �أيار
املقبل موعد ًا النتخابات جمل�س
النواب يف دورته الرابعة.

وقال ��ت الرئا�س ��ة يف بي ��ان
تلق ��ت (امل ��دى) ن�سخ ��ة من ��ه،
�إنه"ا�ستناد ًا اىل �أحكام املادتني
( )56و(� - 73سابع� � ًا) م ��ن
الد�ست ��ور ،والبن ��د (ثالث� � ًا) من
املادة ( )7من قانون انتخابات
جمل�س النواب رقم ( )45ل�سنة
 ،2013ر�سمنا ب� ��أن يحدد يوم

املادة الد�ستورية التي تخ�ص حتديد
موعد االنتخابات".
و�ش� �دّد االئت�ل�اف ،عل ��ى �ض ��رورة
"الإ�س ��راع با�ستكم ��ال �إج ��راءات
االنتخاب ��ات يف املناط ��ق املح ��ررة
والإيف ��اء بالوع ��ود الت ��ي قطع ��ت
للنازح�ي�ن ،خ�صو�ص� � ًا م ��ا يتعل ��ق
بتوزيع بطاق ��ة الناخب الإلكرتونية
واتخ ��اذ الإج ��راءات الت ��ي ت�ضم ��ن
�إج ��راء العملي ��ة االنتخابي ��ة عل ��ى
وف ��ق معاي�ي�ر التكاف� ��ؤ والنزاه ��ة
واال�ستقاللية".
وتعليق� � ًا على ذل ��ك ،ق ��ال النائب عن
ال�سبت املوافق الثاين ع�شر من
�شهر �أيار ل�سن ��ة  2018موعد ًا
لإج ��راء انتخاب ��ات جمل� ��س
النواب لدورته الرابعة".
و�أ�ضاف ��ت� ،أن"عل ��ى اجله ��ات
ذات العالقة تنفيذ هذا املر�سوم
من تاريخ �صدوره ،ويُن�شر يف
اجلريدة الر�سمية".

ائت�ل�اف الوطنية ح�س ��ن �شويرد يف
ت�صري ��ح لـ(امل ��دى)� ،أم� ��س� ،إنه"من
ال�ض ��روري �إ�ش ��راف الق�ض ��اء يف
العملي ��ة االنتخابي ��ة ملراقب ��ة الع� � ّد
والف ��رز" ،مبين� � ًا �أن"ه ��ذا الإج ��راء
يحق ��ق ال�شفافي ��ة يف النتائج ومينع
حدوث عمليات تزوير".
و�أك ��د �شوي ��رد �أن ائتالفه"خاط ��ب
جمل� ��س الق�ضاء الأعلى قبل �أكرث من
�شهري ��ن تقريب ًا بخ�صو� ��ص انتداب
ق�ضاة للإ�شراف على االنتخابات".
و�أ�ضاف النائب عن ائتالف الوطنية
�أن"جمل� ��س الق�ض ��اء الأعل ��ى �أب ��دى
موافقت ��ه على �إر�سال ق�ض ��اة ملراقبة
�س�ي�ر العملي ��ة االنتخابي ��ة املقبلة"،
الفت ًا �إىل �أن"الأمر بات مرتوك ًا للكتل
الربملاني ��ة لتحديد الآلي ��ة القانونية
النتداب الق�ضاة".
و�أو�ض ��ح انه"م ��ن املمك ��ن تق ��دمي
مقرتح قانون ّ
ينظ ��م عملية م�شاركة
الق�ض ��اة يف العملي ��ة االنتخابية� ،أو
الت�صوي ��ت عل ��ى ق ��رار يف جمل� ��س
الن ��واب ي�سم ��ح للق�ض ��اة بالعم ��ل
ب�صف ��ة مراقب�ي�ن �أو م�شرف�ي�ن عل ��ى
االنتخابات".

ق ��ال رئي� ��س حكوم ��ة �إقلي ��م كرد�ست ��ان،
نيجريفان ب ��ارزاين� ،إن زيارته �إىل بغداد،
ال�سب ��ت املا�ض ��ي ،ت�شكل"بداي ��ة للحوارات
اجلدية"ب�ي�ن الإقليم واحلكوم ��ة االحتادية
ب�ش�أن الق�ضايا اخلالفية.
وقال بارزاين ،خ�ل�ال م�ؤمتر �صحفي عقده
يف �أربي ��ل ،تابعت ��ه (امل ��دى)� ،إن"الوف ��د
احلكوم ��ي ناق�ش مع رئي� ��س الوزراء حيدر
العب ��ادي� ،ض ��رورة ح ��ل اخلالف ��ات وف ��ق
الد�ست ��ور" ،الفت� � ًا اىل �أن"احلدي ��ث تناول
ت�شكيل ع ��دة جلان ب�ش� ��أن النف ��ط ،واملنافذ
احلدودية ،واملطارات".
و�أو�ضح بارزاين �أن اجتماع الوفد الكردي
االخري مع رئي�س ال ��وزراء حيدر العبادي،
ج ��اء مب�ساعدة"�أ�صدق ��اء بغ ��داد و�أربيل"،
الذين هي�أوا لذلك اللقاء.
وكان ب ��ارزاين ق ��د تر�أ� ��س ،م�ؤخ ��ر ًا ،وفد ًا
كردي� � ًا زار بغداد ثم غادر �إىل طهران ،و�ضم
ك ًّال م ��ن قوباد طالباين نائب رئي�س حكومة
الإقليم ،وف�ؤاد ح�سني ،رئي�س ديوان رئا�سة
�إقليم كرد�ستان.
و�أنه ��ت تل ��ك الزي ��ارة قطيع ��ة ب�ي�ن ط ��ريف
قم ��ة الهرم احلكوم ��ي لدى الإقلي ��م واملركز
بع ��د �إج ��راء ا�ستفت ��اء كرد�ست ��ان يف �أيلول
املا�ضي.
وقب ��ل امل�ؤمت ��ر ،عق ��د جمل� ��س وزراء �إقليم
كرد�ست ��ان ،اجتماع ًا تناول فيه نتائج زيارة
الوف ��د الكردي برئا�سة ب ��ارزاين اىل بغداد
والعا�صمة الإيرانية طهران.
وحت ��ى وق ��ت قري ��ب ،كان رئي�س ال ��وزراء
حيدر العبادي ،ي�ش�ت�رط ا�ستئناف احلوار
م ��ع �أربي ��ل ،ب�إلغ ��اء نتائ ��ج اال�ستفت ��اء
والت�سليم اىل الد�ستور يف �سيادة االرا�ضي
العراقية.
و�ش ��دد بارزاين خ�ل�ال امل�ؤمت ��ر ال�صحفي،
عل ��ى �أنه"يجب �أن نعمل مع� � ًا للو�صول اىل
ح ��ل نهائي للم�ش ��اكل" ،م�ؤكد ًا"نحن نخطو
خط ��وات �إيجابية يف امل�سار ال�صحيح حلل
اخلالفات مع بغداد".
و�أك ��د �أنه"�سيلتقي برئي�س ال ��وزراء حيدر
العب ��ادي يف منت ��دى دافو�س ال ��ذي �سيعقد
خالل الأيام املقبلة".

املحافظات املح َّررة :نريد ت�أجيل االنتخابات املحل ّية � 6أ�شهر
لرتتيب �أو�ضاعنا

�إرادة الناخب
من جهت ��ه ي�ؤك ��د ابنيان اجلرب ��ا ،ع�ضو
جمل� ��س حمافظ ��ة نين ��وى� ،أن"جمل� ��س
املحافظة قرر ت�أجيل االنتخابات املحلية
حل�ي�ن �ضم ��ان ع ��ودة النازح�ي�ن و�إعمار
املدن".
ومازال �أكرث من مليونني و� 122ألف ًا من
نازحي نينوى مل يعودوا �إىل ديارهم.
وبح�س ��ب بيان ��ات وزارة الهج ��رة ف� ��إن
هن ��اك �أك�ث�ر م ��ن � 542ألف� � ًا ع ��ادوا اىل
املحافظ ��ة ،م ��ن �أ�صل �أكرث م ��ن  2مليون
و� 665أل ��ف �شخ�ص ،ما يعن ��ي �أن ن�سبة
العودة هي  %2فقط.
ويعتق ��د اجلربا ،يف ات�ص ��ال مع (املدى)
�أم�س �أن عملية �إعادة النازحني �ستتطلب
عدة �أ�شه ��ر ،كما يقول"يج ��ب �أن ترافقه
عملية �إعادة �إعمار املدن املدمرة".
ويق ��در امل�س�ؤول ��ون يف نينوى دمار 12
�ألف دار ب�ش ��كل كامل يف املدينة القدمية
فق ��ط ،فيم ��ا و�صل ��ت ن�سب ��ة الدم ��ار يف
ال�ساحل الأمين للمدينة لأكرث من .%95
كما ي�ؤكد امل�س�ؤول املحلي ف�إنه من دون
تهيئ ��ة تل ��ك الظ ��روف":ال ميك ��ن �إجراء
االنتخاب ��ات �سواء املحلية �أو الربملانية،
لأنه ��ا �ست�ص ��ادر ر�أي الناخ ��ب الذي ُظلم
بالتهجري".
وهناك �أكرث م ��ن � 8آالف �شخ�ص مفقود،
بح�سب امل�س�ؤولني يف نينوى ،كما يُقدر
مقت ��ل � 10آالف �شخ� ��ص يف املحافظ ��ة،
ويوج ��د �أي�ض ��ا � 2400شخ� ��ص مبت ��ور
الأطراف خالل عمليات التحرير.
ويق ��در امل�س�ؤول ��ون يف نين ��وى حاج ��ة
املحافظ ��ة اىل �أكرث م ��ن  20مليار دوالر
لإع ��ادة �إعمار املدن املدم ��رة ،وتعوي�ض
ال�سكان الذين دمرت منازلهم.
وي ��رى ابنيان اجلربا ،وه ��و ع�ضو كتلة
النه�ض ��ة الت ��ي �شكل ��ت حكوم ��ة نين ��وى
يف � ،2013أن نف� ��س الظ ��روف احلالي ��ة
باملحافظ ��ة �ستواج ��ه االنتخاب ��ات
الت�شريعية"حاولن ��ا ت�أجي ��ل انتخاب ��ات
الربملان لكننا ف�شلنا".
وطال ��ب الربملان� ،أم� ��س ،بح�سب نواب،

احلكوم ��ة بتوفري البيئ ��ة الآمنة لإجراء
االنتخابات و�إعادة النازحني ،واالعتماد
عل ��ى الت�صوي ��ت الإلك�ت�روين يف جميع
املناطق.
ويعتق ��د بع�ض الن ��واب �إمكاني ��ة �إجراء
االنتخاب ��ات يف"خميم ��ات النازح�ي�ن"،
لك ��ن هن ��اك م�ش ��اكل �أخ ��رى تتعل ��ق
بالتعاي� ��ش ب�ي�ن ق ��رى عربي ��ة و�إيزيدية
يف �شم ��ال املو�ص ��ل ،ق ��د تعي ��ق �إج ��راء
االنتخابات.
وهن ��اك ثالث ��ة �آالف �إيزي ��دي مفقودون
يف نين ��وى ،ويته ��م بع� ��ض الإيزيدي�ي�ن
قبائل عربي ��ة مبحيط �سنجار ،بالتعاون
مع"داع�ش".

�سالح منفلت

ويف دي ��اىل� ،أك ��د جمل� ��س املحافظة قبل
ع ��دة �أ�شه ��ر� ،أن املحافظة غ�ي�ر م�ستعدة

لإج ��راء االنتخاب ��ات يف توقي ��ت قريب
ب�سب ��ب عدم توف�ي�ر مناخ �سلي ��م ي�ضمن
حرية الناخب بامل�شاركة يف االقرتاع.
وق ��ال عم ��ار مزاح ��م اجلب ��وري ،ع�ضو
حتالف القوى يف دياىل ،لـ(املدى) �أم�س
�إن"هن ��اك �أع ��داد ًا كبرية م ��ن النازحني،
و�سالح� � ًا منفلت� � ًا يف �أي ��دي ع�صاب ��ات
وجه ��ات تدع ��ي انتماءه ��ا اىل احل�ش ��د
ال�شعبي".
ون ��زح �أكرث م ��ن � 342أل ��ف �شخ�ص من
دي ��اىل ع ��ام  ،2014عاد منه ��م �أكرث من
� 175ألف ًا حتى الآن ،فيما تبقى �أكرث من
� 167ألف نازح.
وي�ضي ��ف اجلبوري":م ��ن املفارق ��ة �أن
نطل ��ب م ��ن الن ��ازح ال ��ذي ي�سك ��ن يف
خيم ��ة وتد ّم ��ر منزل ��ه �أن يذه ��ب اىل
االنتخابات".
ويقدر امل�س�ؤولون هناك ،وجود � 4آالف
عائلة بيوتهم مدمرة بالكامل ،بالإ�ضافة

اىل �آالف الدور التي تعر�ضت اىل ن�سب
دمار متفاوتة.
وي�ؤك ��د امل�س�ؤول ��ون �أن احلكوم ��ة
االحتادي ��ة مل تعوّ �ض املت�ضررين الذين
يعانون �أي�ض� � ًا من �أزمة مي ��اه وكهرباء
يف كثري من املناط ��ق .وكان الربملان قد
�ص ��وت يف ت�شري ��ن الأول املا�ضي على
اعتب ��ار ناحية جل ��والء يف �شرق دياىل
منطقة منكوبة.
ويق ��ول عمار اجلب ��وري ،وه ��و �شقيق
النائ ��ب �صالح اجلبوري رئي�س حتالف
القوى يف الربمل ��ان� ،إن"عملية حتديث
�سج�ل�ات الناخبني يف دياىل ال تعني �أن
املواطن �سيذه ��ب لالقرتاع و�إمنا خوفا
من قطع راتبه"!
وكان كت ��اب ر�سم ��ي ق ��د �ص ��در م�ؤخر ًا
م ��ن �أمان ��ة جمل� ��س ال ��وزراء ،قب ��ل �أن
يوج ��ه رئي�س احلكومة حي ��در العبادي
بالتحقي ��ق فيه ،قد �أك ��د �أن املوظفني لن

يح�صل ��وا عل ��ى رواتبهم م ��ا مل يربزوا
بطاقة الناخب.
وي�ؤك ��د اجلب ��وري ،ان االنتخاب ��ات
القادمة لن تكون نزيهة يف املحافظة ،ما
مل تنفذ احلكومة ال�شروط الأربعة التي
�أعلنت االلتزام بها قبل �أ�شهر.
وقالت احلكومة يف نهاية ت�شرين الأول
املا�ض ��ي �إنه ��ا �ستت ��وىل توف�ي�ر البيئ ��ة
الآمن ��ة لإج ��راء االنتخاب ��ات ،و�إع ��ادة
النازح�ي�ن �إىل مناطقه ��م ،واعتم ��اد
الت�صوي ��ت الإلك�ت�روين ،و�أال تك ��ون
للأح ��زاب الت ��ي تخو� ��ض االنتخاب ��ات
�أجنحة م�سلحة.

م�ستقرة
مدن غري
ّ

ولنف� ��س الظ ��روف يعتق ��د رئي� ��س
جلنـــــــــــــــ ��ة الإعم ��ار يف االنبـــــ ��ار ،ط ��ه
عب ��د الغن ��ي الهزمي ��اوي� ،صعوبــــــ ��ة

العبادي خالل اجتماع التن�سيق بني املحافظات يف بغداد � ......أر�شيف

�إجراء االنتخابات يف املحافظة.
وقال الهزمياوي يف ات�صال مع (املدى)
�أم� ��س� ،إن ��ه"�إذا ا�ستطاع ��ت احلكوم ��ة
�إعادة النازحني وتعوي�ض املت�ضررين،
ف�إننا نحت ��اج اىل وقت لتهيئ ��ة الناخب
نف�سي� � ًا ومعنوي ًا ،وهو �أمر يتطلب وقت ًا
طوي ًال".
و�سجلت الأنبار ن ��زوح �أكرث من مليون
و 461مدني� � ًا من ��ذ  ،2014ع ��اد منه ��م
�أك�ث�ر من � 928ألف ًا حت ��ى الآن ،وما زال
�أك�ث�ر من  533الف نازح مل يعودوا اىل
املحافظ ��ة ،بح�س ��ب �إح�صائي ��ة وزارة
الهجرة.
وبح�س ��ب تقدي ��رات م�س�ؤول�ي�ن يف
حمافظة االنب ��ار ،يوج ��د � 100ألف دار
مدمرة يف عموم املحافظة� 20 ،ألف ًا منها
يف الرمادي ،و� 25ألفا يف الفلوجة.
وي�ؤك ��د امل�س� ��ؤول املحل ��ي� ،أن الأنب ��ار
�أعلن ��ت �أكرث م ��ن مرة ،ب�أنها م ��ع ت�أجيل
االنتخابات.
�إىل ذل ��ك ك�ش ��ف ح�س ��ن م�ل�ا كرمي ��اين،
ع�ض ��و جمل� ��س حمافظة �ص�ل�اح الدين،
لـ(امل ��دى) �أم� ��س ،ع ��ن جم ��ع تواقي ��ع
لت�أجيل االنتخاب ��ات باملحافظة ،ب�سبب
عدم عودة النازحني ودمار املدن.
وبح�سب وزارة الهجرة ف�إن هناك �أكرث
م ��ن � 732ألف ن ��ازح من �ص�ل�اح الدين،
عاد منهم حت ��ى الآن �أكرث من � 682ألف ًا،
ومل ّ
يتبق �سوى � 50ألف نازح.
كما تعر�ض ��ت  116قرية لأ�ضرار كبرية
يف احلويج ��ة ،جن ��وب غ ��رب كرك ��وك،
خ�ل�ال فرتة احتالل داع� ��ش ،وي�ستحيل
ع ��ودة �سكانه ��ا بح�س ��ب امل�س�ؤول�ي�ن
باملحافظة.
باال�ضاف ��ة اىل تدم�ي�ر  1267من ��ز ًال يف
 7ق ��رى حميطة بالط ��وز و�آمريل ب�شكل
كامل ب�سبب العمليات الع�سكرية.
ويت�س ��اءل كرمياين":كي ��ف نتوق ��ع من
نازح ي�سكن يف ظروف غري اعتيادية �أن
ي ��ديل ب�صوته؟" ،م�ش�ي�ر ًا اىل �أن"هناك
حالة م ��ن عدم اال�ستق ��رار يف الطوز قد
ت�ؤثر على �سري عملية االقرتاع".

