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قال المرشح الرئاسي الفغاني عبد ا عب��د ا الي��وم    

الثنين انه لن يقبل نتائج النتخاب��ات ال��تي وص��فها بأنه��ا

"مزورة" وإن عملية تش��كيل حكوم��ة وح��دة وص��لت إل��ى

.""طريق مسدود

وتح��ولت جول��ة الع��ادة ف��ي النتخاب��ات الرئاس��ية ال��تي

عق��دت ف��ي الراب��ع عش��ر م��ن يوني��و الماض��ي إل��ى أزم��ة

سياس��ية محتدم��ة عن��دما رف��ض عب��د ا النت��ائج الولي��ة

ال��تي أعل��ن فيه��ا ف��وز منافس��ه أش��رف غن��ي أحم��دزي.

واتفق كل المرشحين على تش��كيل حكوم��ة وح��دة وطني��ة

بع��د مناقش��ات مطول��ة عق��دها وزي��ر الخارجي��ة المريك��ي

.جون كيري مع عبد ا وغني خلل زيارتين إلى كابول

 ملي��ون8.1وتوسط كيري في اتف��اق لج��راء مراجع��ة لـ 

ص��وت ف��ي جول��ة الع��ادة تح��ت إش��راف الم��م المتح��دة.

وم���ن المتوق���ع إعلن النت���ائج بحل���ول نهاي���ة الس���بوع

الجاري. إل أن عبد ا قال في لقاء مع مؤيديه ف��ي مق��ر

إق����امته المحص����ن ف����ي ك����ابول وع����رض عل����ى شاش����ة

."التليفزيون إن "عملية فرز الصوات فقدت شرعيتها

وذك��ر وزي��ر الخارجي��ة الس��ابق إن عملي��ة مراجع��ة ف��رز

الص���وات ك���انت مش���وبة بالمش���كلت والخلف���ات ح���ول

معايير التحقق من صحة الص�وات ق�ائل "أن�ا الف�ائز ف�ي

الجول��ة الول��ى م��ن النتخاب��ات ، وأن��ا الف��ائز بأص��وات

العشيرة في الجولة الثانية". وفي ال��وقت ال��ذي دع��ا في��ه

عب���دا إل���ى تش���كيل حكوم���ة وح���دة باعتباره���ا خط���وة

"ض���رورية"، ق���ال "إن العملي���ة السياس���ية وص���لت إل���ى

طري����ق مس����دود" بس����بب الخلف����ات ح����ول تخص����يص

المناص��ب الحكومي��ة وتقس��يم الس��لطات. وعق��د عب��د ا

وغني عدة جولت من المحادثات ولكنهما أحرزا خلله��ا

.تقدما محدودا

احصل
QRcode على رابط الخبر عبر رمز الستجابة السريع

تابع آخر الخبار الدولية عبر تويتر

إقرأ أيضاً

أفغانس���������تان: عب���������دا
عبدا سيرفض نتيجة التدقيق في النتخابات

ق��ال المتح��دث باس��م مرش��ح الرئاس��ة الفغ��اني عب��د ا عب��د ا الربع��اء أن

وزي���ر الخارجي���ة الفغ���اني الس���ابق س���يرفض نتيج���ة عملي���ة الت���دقيق ف���ي

الصوات التي تجري بإشراف المم ...

التفاق على إعادة فرز الصوات في النتخابات الرئاسية   
بأفغانستان

الفغان ينتخبون رئيسا جديدا   

ثمانية مرشحين يتنافسون في النتخابات الرئاسية    
الفغانية

 دولة37  مرسي يتقدم على شفيق في    

عبدا عبدا ينسحب من انتخابات الرئاسة الفغانية   
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