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»حماة مصر« 
يعرض على رئيس 

أركان اجليش 
املصري السابق 
االنضمام وتوليه 
منصب رئاسة 

احلزب

منظمة حظر 
األسلحة الكيميائية 
تدرس فتح حتقيق 

في هجوم بغاز 
الكلور في سورية

األمم املتحدة: اإلبراهيمي يواصل مهامه بشأن سورية
عواص����م � وكاالت: نف����ى 
العام  املتحدث باس����م األمني 
لألمم املتحدة استيفان دوجريك 
صحة التقارير الصحافية بشأن 
استقالة املمثل املشترك لألمم 
املتحدة واجلامعة العربية إلى 

سورية األخضر اإلبراهيمي.
جاء ذلك في مؤمتر صحافي 
عقده مبقر املنظمة الدولية في 

نيويورك امس.
إن  دوجري����ك  وق����ال 
»اإلبراهيمي لم يقدم استقالته، 
وال يزال يباشر عمله كممثل 
مشترك لألمم املتحدة واجلامعة 

العربية إلى سورية«.
وأض����اف »أتوقع أن يأتي 
السيد اإلبراهيمي إلى نيويورك 
املقبل للتشاور مع  األسبوع 
األمني العام بشأن مستجدات 

األزمة في سورية«.
وكانت وسائل إعالم مختلفة 
نقلت مس����اء أمس االول عن 
مصادر ديبلوماسية لم تسمها، 
نبأ استقالة اإلبراهيمي، فيما 
ذكرت وسائل إعالم أخرى أنه 
من املتوقع أن يقدم استقالته 
الش����هر املقبل، مش����يرة إلى 
أنه أبلغ كي م����ون بذلك، مع 
استمراره في منصبه إلى حني 

إيجاد خليفة له.
وكان اإلبراهيمي قد حذر 
في مارس املاضي من أن إجراء 
االنتخابات الرئاسية في سورية 
في ظل استمرار النزاع سيضر 
العملية السياس����ية ويعرقل 
احتم����االت التوصل إلى حل 

سياسي.
من جه����ة أخ����رى، قالت 
مصادر إن مدير منظمة حظر 
التي  الكيميائي����ة  األس����لحة 
تش����رف على عملي����ة تدمير 
الس����وري من هذه  املخزون 
األسلحة يدرس إرسال بعثة 
تقصي حقائ����ق مببادرة منه 
للتحقيق في تقارير عن وقوع 
هجوم بغاز الكلور في سورية. 
وقالت املصادر ل� »رويترز« إن 
أحمد أوزوموجو مدير املنظمة 
ميلك سلطة فتح حتقيق في 
مزاعم استخدام أسلحة كيماوية 
في أي من الدول األعضاء مبا 
فيها سورية دون احلاجة لطلب 
رسمي من الدول األعضاء. وقال 
أحد املص����ادر: »يدرس املدير 
العام ملنظمة حظر األس����لحة 
الكيميائية � مبب����ادرة منه � 
إرسال بعثة تقصي حقائق«.

وأض����اف: »الت����زال هناك 
عدة أس����ئلة بحاجة ألجوبة: 
املوافقة السورية.. تفويض 
البعثة.. مش����اركة منظمات 

أخرى مث����ل منظمة الصحة 
العاملية«. ورف����ض املتحدث 
باس����م املنظمة مايكل لوهان 

اإلدالء بتعقيب.
وذك����رت املصادر ان عددا 
م����ن احللف����اء األوروبي����ني 
املهم����ني لواش����نطن وبينهم 
أملانيا وفرنسا يدعمون فتح 
حتقيق في أحدث املزاعم عن 
اس����تخدام غاز الكلور. وقال 
مسؤول بريطاني »املؤشرات 
على استخدام غاز الكلور بني 
11 و13 أبريل في محافظة حماة 

تبعث حتديدا على القلق«.
وأضاف »نعتق����د أن من 
الضروري فت����ح حتقيق في 
التقاري����ر األخي����رة بش����أن 
الكيماوية  استخدام األسلحة 
مبا فيها غ����از الكلور ونحن 
نعمل مع أط����راف أخرى في 
املجتمع الدولي لتحديد كيفية 

عمل ذلك«.
إلى ذل����ك، أدانت الواليات 
املتحدة قيام النظام السوري 
بقصف سوق للخضار في حلب 
ما أسفر عن سقوط عشرات 

إلى  القتلى واجلرحى، داعية 
وقف الهجمات العشوائية في 
سورية والس����ماح بوصول 
إلى  املس����اعدات اإلنس����انية 

احملتاجني.
وقالت املتحدثة باسم وزارة 
اخلارجية األميركية جني بساكي 
ان الواليات املتحدة تدين بشدة 
قصف نظام الرئيس السوري 
بشار األسد بالبراميل املميتة 
س����وق خضار بحلب، ما أدى 
إلى سقوط عش����رات القتلى 
واجلرحى. وأضافت انه عبر 
ذبح����ه وجتويعه املس����تمر 
للشعب السوري، أوضح النظام 
انه يحمي مصاحله فقط وال 
ميثل أو يحترم تطلعات شعبه. 
ولفتت بساكي إلى انه في وجه 
التكتيكات املروعة، فإن  هذه 
دعوة النظام النتخابات رئاسية 

مجوفة وكاذبة.
ودعت احلكومة السورية 
لوقف الهجمات العشوائية في 
مختلف أنحاء سورية، فورا، 
والسماح بوصول املساعدات 
اإلنسانية إلى كل احملتاجني.

بريطانيات يشاركن في القتال بسورية
لندن ـ يو.بي.اي: كشفت صحيفة 
»ديلي ميرور«، امس، أن 10 نساء 

بريطانيات بني مئات اجلهاديني من 
اململكة املتحدة، الذين يشاركون 

في القتال الدامي في سورية. 
وقالت الصحيفة إن غالبية النساء 

البريطانيات توجهن إلى سورية 
برفقة أزواجهن لالنضمام إلى دولة 
اإلسالم في العراق والشام )داعش(، 

التي تبرأ منها تنظيم القاعدة. 
وأشارت الصحيفة إلى أن املجاهدات 

البريطانيات في سورية هن مراهقتان 
من مدينة بورتسموت، وامرأة من 
مقاطعة ساري، وامرأتان من لندن، 
وخمس نساء من مدن مختلفة في 

شمال اجنلترا. ونسبت إلى، شيراز 
ماهر، الباحث في املركز الدولي لدراسة 
التطرف في كلية امللوك بلندن قوله إن 
معظم اجلهاديني البريطانيني يذهبون 
إلى سورية ألسباب صادقة للمساعدة 

في ما يعتقدون أنه النضال ضد الظلم، 
غير أن الكثير منهم ال يقدرون الواقع 

القائم على األرض. وأضاف ماهر هناك 
نحو 10 نساء بريطانيات ذهنب إلى 

سورية، ونعتقد أن غالبيتهن سافرن 
إلى هناك برفقة أزواجهن للمشاركة 
في اجلهاد إلسقاط الرئيس األسد، 

غير أن املقاتلني األجانب يقفون في 
طريق التمرد من خالل االنضمام 

إلى جماعات تأجج االقتتال الداخلي 
مع جماعات مسلحة أخرى. وأشار 

إلى أن اجلهاديني األجانب مبن فيهم 
البريطانيون سينتهون الى قتال 

بعض اجلماعات املتمردة األصلية، 
مثل اجليش السوري احلر، إذا ما 
انضموا إلى تنظيم دولة اإلسالم 

في العراق والشام، وهناك أدلة اآلن 
على قيام قوات النظام السوري 

باختراق هذا التنظيم. وقالت »ديلي 
ميرور« إن ما يصل إلى 600 بريطاني 

سافروا إلى سورية في السنوات 
األخيرة للمشاركة في القتال الدائر 

على أراضيها مع اجلماعات اجلهادية 
ولقي ما ال يقل عن 20 واحدا منهم 

مصرعهم منذ اندالع األزمة هناك قبل 
3 سنوات وكان آخرهم عبداهلل دغايس 
)18 عاما(، مع احتمال أن يكون أكثر من 
300 شخص منهم عادوا إلى بريطانيا. 
ويأتي هذا الكشف بعد إطالق الشرطة 

البريطانية حملة وطنية حلث النساء 
املسلمات على استخدام نفوذهن 
ملنع أبنائهن وأزواجهن وأشقائهن 

من التوجه إلى سورية للمشاركة في 
القتال.

واعتقلت الشرطة البريطانية نحو 
40 شخصا خالل األشهر الثالثة 

األولى من العام احلالي العتقادها أنهم 
يخططون للسفر إلى سورية للمشاركة 

في القتال، باملقارنة مع 25 شخصا 
فقط في العام املاضي بأكمله.

اللواء مراد موافي الفريق سامي عنان

أحدهما سيكون ظهيراً سياسياً للسيسي حال فوزه بالرئاسة أكدت عدم تقدميه استقالته

موافي وعنان يعتزمان تشكيل حزبني سياسيني مبصر
القاهرة � األناضول: كشف 
مقربون من عسكريني مصريني 
متقاعدين، عن نيتهم تشكيل 
حزبني سياس����يني جديدين، 
يكون أحدهما »ظهيرا سياسيا 
لوزير الدفاع السابق عبدالفتاح 
السيسي حال فوزه باالنتخابات 
املقبلة«، واآلخر  الرئاس����ية 
للمشاركة في احلياة احلزبية 

املصرية.
وقالت مصادر مقربة من 
اللواء مراد موافي، مدير جهاز 
املخابرات األسبق، إنه يستعد 
لتشكيل حزب سياسي، ليكون 
»ظهيرا سياسيا للسيسي حال 

فوزه باالنتخابات«.
في الوقت الذي أوضح فيه 
صموئيل العشاي، املتحدث 
االعالمي حلملة »رئيس����نا« 
الداعمة ملواف����ي، في بيان له 
أم����س االول، إنه����م اجتمعوا 
األربعاء مع عدد من النشطاء 
والقوى السياسية واحلزبية 
والثورية، لتدش����ني حتالف 
سياسي يخوض االنتخابات 
البرملاني����ة املقبل����ة بقائمة 

موحدة.
وقال العشاي إن »احلملة 
وحركة عمر سليمان )نائب 
رئيس اجلمهورية السابق الذي 
توفي في يوليو 2012، وتدعم 
احلركة السيسي( اجتمعت مع 
النش����طاء لالتفاق على دعم 
خارطة الطريق ومس����اندتها 
الثانية  حتى امتام املرحل����ة 
بانتخ����اب الرئيس، واإلعداد 
للمرحلة الثالثة )االنتخابات 
البرملانية(، وتشكيل التحالف 

االنتخابي بقيادة موافي«.
واعتب����ر إس����الم لطفي، 
القي����ادي بح����زب »التي����ار 
التأسيس(،  املصري« )حتت 
تشكيل حتالف انتخابي لدعم 
السيسي بقيادة موافي »بداية 
لس����عي موافي لتولي رئاسة 
احلكومة عقب فوز السيسي 

باالنتخابات«.
وأض����اف: »ه����م يريدون 
السيسي رئيسا وموافي رئيسا 
للحكومة، وهو ما سيس����عى 
له مواف����ي بقي����ادة حتالف 

انتخابي برملاني، ليتم تكليفه 
باملنصب«. واللواء مراد موافي، 
عس����كري مصري، شغل عدة 
مناصب حساسة بالدولة كان 
آخرها مدير جهاز املخابرات 
العامة املصرية )من 31 يناير 
2011  حتى 8 أغسطس 2012(، 
وتعالت أصوات بترشيحه في 
االنتخابات الرئاسية القادمة، 
إال أن����ه ل����م يتقدم ب����أوراق 

ترشحه.
الوقت نفس����ه، أعلن  في 
املكتب اإلعالمي للفريق سامي 
عن����ان، رئيس أركان اجليش 
املصري األس����بق، أن األخير 
يدرس تأسيس حزب سياسي 
جديد أو االنضمام ألي حزب 

قائم، خالل الفترة املقبلة.
وقال بيان صادر عن املكتب، 
األس����بوع املاضي، إنه »حتى 
اآلن لم ينضم عنان ألي حزب، 
ولكنه ي����درس األمر بجدية، 
وسيقوم باإلعالن عن تأسيسي 
حزب جديد، أو االنضمام حلزب 

قائم في الوقت املناسب«.
وقالت إميان أحمد املنسقة 
اإلعالمي����ة للفريق عنان، في 
تصريح لوكالة األناضول، عبر 
الهاتف، إن »هناك لقاء مت بني 
الفريق عن����ان وحزب »حماة 
مصر«، قام فيه أعضاء احلزب 
بعرض انضمام الفريق عنان 
للحزب وتوليه منصب رئيس 
احلزب، وهو ما وعد الفريق 
عنان بدراسة األمر مع املكتب 

السياسي له«.
وتأس����س ح����زب »حماة 
مصر« في ديس����مبر املاضي، 

من مجموعة من العسكريني 
املتقاعدين، وتولى رئاس����ته 
الفريق ج����الل هريدي، أحد 
مؤسسي سالح الصاعقة )قوات 

النخبة باجليش( املصري.
وأضافت: »لم يقم الفريق 
عنان باملوافقة أو الرفض حتى 
يدرس املوقف مع مستشاريه، 
ومكتبه السياسي، وسيعلن 
عن موقفه في الوقت املناسب 

خالل الفترة املقبلة«.
يذك����ر أن س����امي عنان، 
تراجع في 13 مارس املاضي، 
عن الترشح النتخابات رئاسة 
اجلمهوري����ة، مبررا موقفه ب� 
»إعالء املصلحة العليا للبالد، 
وإدراكا للمخاط����ر، وتصديا 
للمؤام����رات التي تس����تهدف 
الدولة، واستشرافا للتحديات 
املقبلة التي تتطلب من اجلميع 
احل����رص على صالبة الصف 

الوطني شعبا وجيشا«.
أركان حرب  ورأس عنان 
اجلي����ش املصري من����ذ عام 
2005 ح����ني عين����ه الرئيس 
األسبق حسني مبارك، وعمل 
نائبا للمشير حسني طنطاوي 
وزير الدفاع األسبق الذي رأس 
أدار  الذي  العسكري  املجلس 
شؤون البالد عقب تنحي مبارك 

عام 2011 إثر ثورة شعبية.
وفي أغس����طس عام 2012 
أق����ال الرئيس املعزول محمد 
مرسي، كال من طنطاوي وعنان 
بعد حادث مقت����ل 16 جنديا 
مصريا في رفح بسيناء )شمال 
شرقي مصر(، على يد مسلحني 

مجهولني.
وتنحص����ر املنافس����ة في 
االنتخابات الرئاس����ية املزمع 
إجراؤها يومي 26 و27 مايو 
املقبل بني املرشحني، عبدالفتاح 
السيسي وزير الدفاع السابق، 
وحمدين صباحي زعيم التيار 
الشعبي )يضم أحزابا وحركات 
يس����ارية وناصرية(، وتعلن 
اللجن����ة العلي����ا لالنتخابات 
القائمة النهائية للمرش����حني 
املقبل، لتنطلق  أوائل الشهر 
بعدها رسميا احلملة الدعائية 

للمرشحني.

650 مليون دوالر من املساعدات األميركية ملصر بانتظار موافقة الكونغرس

كيري: اإلخوان ليسوا أصحاب الثورة في مصر
واشنطن � أ.ش.أ: أكد وزير 
اخلارجي����ة األميرك����ي جون 
كيري مجددا ان الش����باب في 
مصر وليس جماعة اإلخوان 
املسلمني هم الذين وقفوا وراء 
التظاهرات التي شهدها ميدان 

التحرير في 2011.
وأضاف كيري � خالل كلمة 
ألقاها في مؤمتر اقتصادي عقد 
في واشنطن � أنه لم يكن الدين 
أو اإلخوان أو السلفيون وراء 
تلك األحداث، بل الشباب الذي 
البعض  تواصل م����ع بعضه 
م����ن خالل وس����ائل االتصال 
احلديثة هم من أقنع املاليني 
باخلروج إلى الشوارع للتظاهر 
ضد الفس����اد وخلق مستقبل 

افضل.
وقال كيري إن تلك األحداث 
تكررت مرة أخرى في 30 يونيو 
من العام املاضي، عندما أخفقت 
حكومة اإلخوان في االستجابة 
واحتياج����ات  لطموح����ات 

الشعب.
وهذه ليست املرة األولى، 
الت����ي يقلل فيه����ا كيري من 
أهمية دور اإلخوان في ثورة 
25 يناير 2011، حيث سبق ان 
اتهم اجلماعة بسرقة الثورة من 
الشباب قائال إن هذه الثورة 
سرقت من قبل كيان كان األكثر 
تنظيما في البالد، في إشارة 

إلى اإلخوان.
إلى ذل����ك، قالت املتحدثة 

باس����م اخلارجية األميركية، 
جينيفر س����اكي، في اإليجاز 
الصحاف����ي ام����س االول، إن 
ميزانية املساعدات اخلارجية 
الثنائية املقررة ملصر للسنة 
املالية 2014 تبلغ نحو 1.5 مليار 

دوالر.
وأوضحت أنها تشمل 1.3 
مليار دوالر في صورة متويل 
عسكري خارجي، و200 مليون 
دوالر ف����ي صورة أموال دعم 
اقتصادي، وأكثر من 7 ماليني 
دوالر لبرامج املساعدات األمنية 
األخ����رى، وتتضمن: التعليم 
الدولي،  العسكري  والتدريب 
الدولية للمخدرات  واملراقبة 
وإنفاذ القانون، ومنع انتشار 

النووية، ومكافحة  االسلحة 
اإلرهاب وإزالة األلغام والبرامج 

ذات الصلة.
وأش����ارت إل����ى أن اجلزء 
األول الذي سيمضي قدما من 
املس����اعدات عب����ارة عن 650 
ملي����ون دوالر م����ن التمويل 
العس����كري اخلارجي للسنة 
املالية 2014، في انتظار إخطار 

الكونغرس واملوافقة عليها.
وكان����ت الواليات املتحدة 
الثالث����اء، أن  أعلنت مس����اء 
الرئيس األميركي باراك اوباما 
وافق على إطالق صفقة لتسليم 
مصر 10 طائرات أباتشي لدعم 
عمليات مكافحة اإلرهاب في 

مصر في سيناء.

141 سفارة وقنصلية تستعد لتصويت
املصريني في اخلارج في االنتخابات الرئاسية

� أ.ش.أ: تواصل  القاهرة 
التنس���يق  وزارة اخلارجية 
مع اللجنة العليا لالنتخابات 
الرئاس���ية ح���ول تصويت 
املصري���ني في اخل���ارج في 
الرئاسية املقرر  االنتخابات 
إجراؤها خالل الفترة من 15 
إل���ى 18 مايو املقب���ل في 141 
سفارة وقنصلية مصرية في 
اخلارج، حيث مت بالتعاون مع 
وزارتي االتصاالت والتنمية 
اإلدارية تطوير نظام جديد 
يس���مح ألي مواطن متواجد 

ف���ي اخل���ارج بالتصوي���ت 
في أي جلنة دون اش���تراط 
التسجيل املسبق شريطة أن 
يقوم املواط���ن بتقدمي اصل 
بطاقة الرقم القومي أو أصل 
جواز الس���فر املق���روء آليا. 
وذكر املتحدث الرسمي باسم 
وزارة اخلارجية السفير بدر 
عبدالعاطى ان الوزارة وضعت 
خطة لتعزيز البعثات في دول 
اخللي���ج بعدد م���ن الكوادر 
الديبلوماس���ية واإلداري���ة 
خالل فترة االنتخابات، وذلك 

ملواجه���ة اإلقبال املتوقع من 
املواطنني الراغبني في اإلدالء 
بأصواتهم، كما متت موافاة 41 
بعثة بأجهزة احلاسب اللوحي 
والقارئ اآللي الس���تخدامها 
تصوي���ت  تس���جيل  ف���ي 
الناخ���ب وضمان عدم تكرار 

التصويت.
من جه����ة أخ����رى، أعلن 
املتحدث ع����ن موافقة اللجنة 
العلي����ا لالنتخاب����ات عل����ى 
مش����اركة عدد من املنظمات 
الدولية واإلقليمية في متابعة 

العملي����ة االنتخابي����ة، حيث 
يش����ارك االحتاد األوروبي ب� 
الدول  150 متابع����ا وجامعة 
العربية ب� 50 متابعا وجتمع 
دول الساحل والصحراء ب� 18 
متابعا باإلضافة إلى البرملان 
العربي ومنظمة الفرانكفونية 
وجتمع الكوميسا، كما وافقت 
جلنة االنتخابات على مشاركة 
السفارات األجنبية في القاهرة 
في متابعة سير االنتخابات وقد 
مت تعميم هذا القرار على جميع 

السفارات في القاهرة.

»انفراجة« مرتقبة في أزمة إضراب األطباء مبصر
القاه����رة � األناض����ول: 
توقع����ت مص����ادر نقابية 
مصري����ة اول م����ن ام����س 
انفراجة قريبة في  حدوث 
أزمة إضراب املهن الطبية، 
مشيرة إلى وجود تقدم في 

املفاوضات مع احلكومة.
وقال هيثم عبدالعزيز، 
عضو مجلس نقابة الصيادلة، 
إبراهيم  الوزراء  ان رئيس 
محلب »وعد بتطبيق الشق 
اإلداري )حوافز وظيفية( 
للمقترح ال����ذي تقدمت به 
النقاب����ات الصحية الثالث 
)االطباء والصيادلة وأطباء 

االسنان(«.
واعتبر عبدالعزيز ما مت 

التوص����ل إليه »حال مؤقتا 
حلني انتخاب مجلس شعب 
)برملان( قادم لعرض مشروع 
الكادر )قانون يشمل حوافز 
مادية ووظيفية(، للخروج 

من األزمة احلالية«.
وعق����دت اللجنة العليا 
إلض����راب امله����ن الطبي����ة 
اجتماعا يوم االربعاء املاضي 
الوزراء ووزير  مع رئيس 
املالية ووكيل وزارة املالية 
ووزير الصحة ومس����اعد 
وزير الصحة للشؤون املالية 
بدعوة م����ن وزير الصحة 
في محاولة إلنهاء إضراب 

األطباء.
وبني عبدالعزيز أن رئيس 

الوزراء طرح خالل االجتماع 
تق����دمي مراحل تطبيق بدل 
املهن الطبية )حافز مادي( 
بحيث تبدأ املرحلة األولى 
بص����رف 120 جنيه����ا )17 
دوالرا(، وترف����ع إل����ى 310 
جنيهات )44 دوالرا( ثم تصل 
إلى 500 جنيه )71 دوالرا( 

بحلول يوليو 2015.
ووصف عبدالعزيز اللقاء 
باإليجابي بعد تفهم احلكومة 
إلى  ملشاكل األطباء مشيرا 
وجود تقدم ولكنه »بطيء« 

في حل األزمة.
إل����ى أن جلنة  ولف����ت 
اإلضراب لم توافق أو ترفض 
املقترح وعرضت مقترحا 

مؤقتا يبدأ بتطبيق الشق 
اإلداري وجدولة الشق املالي 
على مراحل تبدأ من يوليو 
القادم بقيمة 700 جنيه )100 
دوالر(، على أن يتم جدولة 
املالية على  املراح����ل  باقي 

فترات زمنية.
إلى اس����تمرار  وأش����ار 
اإلضراب الذي بدأ 8 مارس 
املاضي، وتنظيم مس����يرة، 
االثنني املقبل، من مقر احتاد 
امله����ن الطبية إل����ى وزارة 
القاهرة،  الصحة بوس����ط 
الذي  وإلغ����اء االعتص����ام 
كان مقررا في اليوم نفسه 
بالوزارة، بعد رفض الداخلية 

تأمني االعتصام.

مقتل »وزير داخلية داعش« مع 6 من معاونيه في الفلوجة

السيستاني يدعو النتخاب قائمة متتلك رؤية إلدارة العراق
بغ����داد - وكاالت: أعلنت 
مصادر أمني����ة عراقية، امس 
أن وزير داخلية تنظيم داعش 
أبو حمد املهاجر، قتل مع 6 من 
معاونيه في أطراف الفلوجة. 
العراقية ش����به  ونقلت قناة 
الرس����مية عن مصادر أمنية، 
قولها إن القوات األمنية قتلت 
اإلرهابي أبو حمد املهاجر وزير 
داخلية تنظيم )داعش( مع 6 
من معاونيه في أطراف مدينة 

الفلوجة جنوبي األنبار.
وأضافت املصادر أن املهاجر 
القتال  ف����ي  قدم للمش����اركة 
بالفلوج����ة وان املعلوم����ات 
االس����تخبارية حددت موقعه 

في أطراف املدينة.
في س����ياق مختلف، دعا 
ممثل املرجعي����ة الدينية في 
كربالء امس، الى انتخاب قائمة 
صاحلة متتلك رؤية متكاملة 
الدارة البلد، مؤكدا أن املرجعية 
موقفها واح����د وواضح فيما 

يخص املرشحني. 
وقال ممثل املرجعة الدينية 

السيد أحمد الصافي خالل خطبة 
صالة اجلمعة التي القاها امس 
في الصحن احلسيني بكربالء، 
إن املشاركة في االنتخابات امر 
بالغ االهمي����ة ألن من خاللها 
يحدد مستقبل البالد ومستقبل 
اوالدنا واحفادنا، داعيا اجلميع 
رجاال ونساء وشيبا وشبابا 
الى املشاركة في االنتخابات. 
وأضاف أنه ال ينبغي على 
ابناءهم من  االباء ان مينعوا 
املشاركة، كما ال ينبغي على 
االزواج ان مينعوا زوجاتهم 
من املشاركة، مشددا على ان 
للجميع حق املشاركة وحرية 

االختيار.   
وتابع الصافي، أن العراق 
يعيش ظروفا صعبة ويواجه 
حتديات كبيرة والس����يما في 
امللف االمن����ي وملف مكافحة 
الفساد، الفتا الى أن االنتخابات 
فرصة عظيمة للتغيير نحو 
االفض����ل فعل����ى اجلميع ان 
الفرصة بالصورة  يستغلوا 
الصحيحة من خالل انتخاب 

قائمة صاحل����ة متتلك رؤية 
البلد خالل  متكامل����ة إلدارة 
الس����نوات االرب����ع االتي����ة 
وانتخاب مرشحني يتصفون 
بالكفاءة والنزاهة واالخالص 
واحلرص على مصلحة العراق 

والعراقيني. 
من جانبها، أقرت املفوضية 
العليا املس����تقلة لالنتخابات 
العراق، بصعوبة شمول  في 
جمي����ع نازح����ي مناطق أبو 
غريب )20 ك����م غرب بغداد( 
باالنتخابات املقبلة بسبب عدم 
إمكانية حتديد أماكن تواجدهم 

باملناطق التي نزحوا اليها.
وق����ال رئي����س مجل����س 
ف����ي مفوضي����ة  املفوض����ني 
االنتخابات »سربست رشيد« 
كردي القومية، إن »املفوضية 
ال ميكنها الذهاب الى كل عائلة 
نازحة من منطقتها في قضاء 
أبو غريب الى مكان النزوح كي 

تؤمن لهم عملية االقتراع«.
ووفقا لالحصاءات الرسمية 
لوزارة الهجرة واملهجرين فإن 

1700 عائلة س����جلت رسميا 
بقوائم النازحني، فيما أعلنت 
االدارة احمللية للقضاء نزوح 
أكثر من 40 ألف شخص من 
مناطق القضاء بفعل فيضان 
نهر الفرات إثر سيطرة مسلحي 
»داعش« على سدة الفلوجة.

وأضاف »رشيد« أن »الوقت 
املتبقي الجراء االنتخابات قليل 
ج����دا، واملفوضي����ة ال متتلك 
القاع����دة التي تس����تند إليها 
لتحديد أماكن نزوح العوائل 
الى  خارج مناطقه����ا«، الفتا 
أن »كل ناخ����ب وفقا للبطاقة 
االلكترونية له مركز انتخابي 
خاص يحق له االقتراع فيه«. 
وبني »رشيد« أن »من املؤكد 
ان العوائ����ل التي نزحت من 
مناطقها الت����ي تعرضت الى 
الغ����رق بس����بب الفيضانات 
جلأت الى أماكن مختلفة وال 
ميكن للمفوضي����ة الوصول 
الى جميع تلك العوائل وحمل 
صندوق االقتراع اخلاص بهم 

بهدف اإلدالء بأصواتهم«.


