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«غزوة» جديدة
لـ«داعش»
في حماة

ّ
صعدت خاليا «داعش» نشاطها في المناطق الخاضعة
لسيطرة الـجـيــش ال ـســوري فــي ال ـبــاديــة ،فــي محاولة
إلنعاش وجود التنظيم في المنطقة ،وسط اتهامات
لواشنطن بالعمل على دعم نشاط هذه الخاليا عبر نقل
سجناء دواعش إلى المنطقة ،لكن الجيش يشن عمليات
محدودة لتحييد عناصر «داعش» ومنعهم من قطع
طريق دير الزور

ّ
في هجوم جديد شنه «داعش»
ف ــي مـنـطـقــة ال ـبــاديــة أم ــس ضـ ّـد
مــواقــع لـقــوات ُالجيش الـســوري
ش ــرق ح ـمــاة ،قـتــل نـحــو عشرة
عـنــاصــر مــن الـجـيــش و«ال ــدف ــاع
الوطني» ممن كانوا متمركزين
في تلك املنطقة ،مع مقتل عدد
م ــن امل ـه ــاج ـم ــن .وان ــدل ـع ــت إثــر
الـهـجــوم اشـتـبــاكــات عنيفة بني
الـ ـط ــرف ــن انـ ـتـ ـه ــت ب ــان ـس ـح ــاب
مـ ـجـ ـم ــوع ــات «داعـ ـ ـ ـ ــش» ش ــرق ــا
ّ
ويصعد التنظيم
باتجاه البادية.
في املدة األخيرة وتيرة هجماته
عـلــى ال ـج ـيــش ،م ــا يـعـكــس وفــق
املـ ــراق ـ ـبـ ــن صـ ـع ــوب ــة ال ـق ـض ــاء
الـ ـح ــاس ــم عـ ـل ــى خـ ــايـ ــاه ال ـت ــي
تنشط فــي الـبــاديــة املـمـتـ ّـدة من
شرق محافظتي حماة وحمص
ً
وص ـ ـ ـ ـ ــوال إلـ ـ ـ ــى أقـ ـ ـص ـ ــى شـ ــرق
محافظة دير الزور.

عمليات للجيش في البادية

ٌ
ممنوع قطع طريق
دمشق ــ دير الزور
أيهم مرعي
يعمل الجيش ال ـســوري على تأمني
ال ـبــاديــة ال ـســوريــة وطــريــق دمـشــق ـ ـ
ديــر ال ــزور عبر السعي الــى تنظيف
ه ــذه املـنــاطــق مــن أي وج ــود لخاليا
ت ـن ـظ ـيــم «داعـ ـ ـ ــش» اإلره ـ ــاب ـ ــي ،ال ـتــي
ك ـ ّـررت هجماتها فــي امل ــدة األخ ـيــرة،
وذلـ ـ ـ ـ ـ ــك عـ ـ ـب ـ ــر ع ـ ـم ـ ـل ـ ـيـ ــات عـ ـسـ ـك ــري ــة
م ـ ـحـ ــدودة .ف ــي هـ ــذا ال ـس ـي ــاق ،أطـلــق
الجيش بدعم من الطائرات الروسية

عاود العدو اإلسرائيلي القصف
جنوب سوريا مساء أمس
حـمـلــة تـمـشـيــط واس ـع ــة ف ــي الـبــاديــة
ال ـت ــي ت ــرب ــط م ـحــاف ـظــات ديـ ــر الـ ـ ّـزور
وحـ ـم ــص وح ـ ـمـ ــاة وال ـ ــرق ـ ــة ل ـت ـعــقــب
نـ ـش ــاط خ ــاي ــا ال ـت ـن ـظ ـيــم وال ـق ـض ــاء
عليها ،ومنعها من شن أي هجمات
ج ــدي ــدة .وظ ـه ــر ذل ــك ف ــي الـعـمـلـيــات
ال ـع ـس ـكــريــة امل ـ ـحـ ــدودة ال ـت ــي نـفــذهــا
بالتعاون مع قوات «الدفاع الوطني»
في بادية ديــر الــزور املتاخمة لحقل
التيم النفطي ،حيث نجحت عملياته
في القضاء على ثمانية من مسلحي
التنظيم وتدمير آليات لهم.
وفـ ـ ـ ــق م ـ ـ ـصـ ـ ــادر عـ ـسـ ـك ــري ــة سـ ــوريـ ــة
ّ
تحدثت إلــى «األخ ـبــار» ،تهدف هذه
الـعـمـلـيــات الـعـسـكــريــة إل ــى «الـقـضــاء
ع ـل ــى نـ ـش ــاط خ ــاي ــا داعـ ـ ـ ــش ،ورفـ ــع
م ـس ـتــوى ح ـمــايــة ط ــري ــق دي ــر ال ــزور
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ـ ـ ـ ـ دمـ ـش ــق» ،مـضـيـفــة أن «الـتـمـشـيــط
ال ـبـ ّـري وال ـج ـ ّـوي مستمر ملــراقـبــة أي
تـ ـح ـ ّـرك ــات م ـش ـبــوهــة ف ــي امل ـن ـط ـقــة».
لكن ال يـبــدو نـشــاط خــايــا التنظيم
ً
ف ـ ــي الـ ـ ـب ـ ــادي ـ ــة الـ ـ ـس ـ ــوري ـ ــة م ـن ـف ـص ــا
ع ــن ّخ ــاي ــاه ف ــي الـ ـع ــراق ،م ــا يعطي
ـاع إلعـ ــادة إحـيــاء
م ــؤش ــرات ع ــن م ـس ـ ٍ
التنظيم في البلدين ،والهدف ضرب
استقرار املناطق الخاضعة لسيطرة
ُ
وت ّ
وجه
الجيش السوري في املنطقة.
ّ
أصـ ــابـ ــع االت ـ ـ ـهـ ـ ــام إلـ ـ ــى األم ـي ــرك ـي ــن
ال ــذي ــن ي ـس ـت ـث ـمــرون وج ـ ــود قــوات ـهــم
على مقربة مــن ال ـحــدود الـســوريــة ـ ـ
العراقية لتقديم الدعم االستخباري
إلــى «داعــش» وأيضًا الدعم البشري
َ
سجناء من «داعــش» من
عبر نقلهم
س ـجــون «ق ـس ــد» إل ــى مـنـطـقــة التنف
ّ
وال ـحــدود العراقية ـ ـ الـســوريــة .لعل
هذا يبدو منطقيًا مع حاجة واشنطن
إلى ذريعة للحفاظ على وجودها في
ال ـعــراق وس ــوري ــا ،وتـحــديـدًا مناطق
س ـي ـط ــرة «ق ـ ـسـ ــد» ،ب ـح ـ ّـج ــة مــاح ـقــة
خ ــاي ــا «داعـ ـ ـ ـ ــش» ه ـ ـنـ ــاك ،وإلثـ ـب ــات
استمرار خطر التنظيم على البلدين.
ّ
مــا يـعــزز هــذه الفرضية تصريحات
ص ـ ـ ـ ـ ــدرت أخـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـرًا ع ـ ـ ــن ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة
األم ـ ـ ـيـ ـ ــرك ـ ـ ـيـ ـ ــة ح ـ ـ ـ ـ ــول «عـ ـ ـ ـج ـ ـ ــز ق ـس ــد
وح ــده ــا ع ــن حـمــايــة ال ـس ـجــون الـتــي
فـيـهــا مـعـتـقـلــو داعـ ــش ف ــي محافظة
الـحـسـكــة» .وم ــن ه ـنــا ،قــد ُيـفـهــم هــذا
ال ـت ـصــريــح ع ـلــى أنـ ــه ب ــداي ــة لـتـعــزيــز
القوات األميركية في الحسكة ودير
ال ـ ـ ــزور ،خ ــاص ــة أن امل ـع ـت ـقــات الـتــي
ت ـحــوي مـقــاتـلــي الـتـنـظـيــم تـتــواصــل

تقرير

ّ
ّ
القاهرة ال تمل الدبلوماسية

الكونغو وسيطًا
في أزمة «النهضة»
ّ
تتمسك أديس أبابا بتخزين
المياه خالل الملء
من
المزيد
ّ
المقبل ،بغض النظر عن
ّ
كمية األمطار (أ ف ب)

ً
ال يبدو نشاط «داعش» في البادية السورية منفصال عن نشاطه في العراق (أ ف ب)

مـشـكـلــة تــأم ـي ـن ـهــا ،وال ت ـ ــزال دول ـهــم
ّ
ت ــرف ــض إع ـ ـ ــادة اس ـت ـق ـبــال ـهــم .يـعــلــق
م ـصــدر ّم ـيــدانــي سـ ــوري بــال ـقــول إن
ّ
كــل امل ــؤش ــرات تــؤكــد «تـنــامــي نشاط
داع ــش فــي ال ـبــاديــة ،وال سـيـمــا بعد
ّ
الحوامات
نقل سجناء التنظيم عبر

األم ـي ــرك ـي ــة إلـ ــى م ـن ــاطــق ق ــري ـب ــة مــن
نقاط الجيش السوري» هناك .وينقل
ّ
املـصــدر أن هناك «معلومات مؤكدة
عن استخدام إرهابيي داعش مناطق
قــري ـبــة م ــن ال ـق ــاع ــدة غ ـيــر الـشــرعـيــة
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ّ
ك ـلــم ،ل ـشــن هـجـمــاتـهــم األخ ـي ــرة على
طريق دير الزور ـ ـ دمشق» ،مستدركًا:
«الجيش السوري قطع الطريق على
إنعاش داعــش عبر حمالت
محاولة ّ
تمشيط مكثفة مــع ض ــرب أوكــارهــم
فــي الـبــاديــة بـهــدف الـقـضــاء على أي

ن ـش ــاط م ـس ـت ـجـ ّـد لـ ـه ــم» .واألهـ ـ ــم هو
«ال ـت ـن ـس ـي ــق مـ ــع الـ ـج ــان ــب ال ـع ــراق ــي
لضبط األمن على حدود البلدين في
الـبــوكـمــال وال ـبــاديــة ،وذل ــك للقضاء
ع ـل ــى أي م ـ ـحـ ــاوالت إلع ـ ـ ــادة إح ـي ــاء
داعش» ،الفتًا في الوقت نفسه إلى أن

القاهرة ـــ جالل خيرت
اسـ ـتـ ـبـ ـق ــت مـ ـص ــر الـ ــوسـ ــاطـ ــة ال ـت ــي
ُيـ ـفـ ـت ــرض أن تـ ـق ــوم بـ ـه ــا ال ـك ــون ـغ ــو
خ ــال رئــاسـتـهــا االت ـحــاد األفــريـقــي،
ّ
املـقــرر أن تتسلمها األسـبــوع املقبل
مــن جـنــوب أفــريـقـيــا ،بمناقشة أزمــة
«سد النهضة» مع رئيس الكونغو،
فليكس تشيسكيدي ،خــال زيارته
ال ـ ـقـ ــاهـ ــرة ،وذل ـ ـ ــك ض ـم ــن ال ـض ـغ ــوط
ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة ع ـل ــى أدي ـ ـ ــس أب ــاب ــا
مــن أج ــل الـتــوقـيــع عـلــى ات ـفــاق ملزم
ف ــي آل ـيــة م ــلء ب ـح ـيــرة س ــد الـنـهـضــة
وط ــريـ ـق ــة عـ ـم ــل ال ـ ـسـ ــد ف ـ ــي م ــرح ـل ــة
مـ ــا ب ـع ــد املـ ـ ـ ــلء .ويـ ـت ــزام ــن ال ـت ـح ــرك
املـ ـ ـص ـ ــري م ـ ــع ت ـ ـحـ ــركـ ــات إث ـي ــوب ـي ــة
لتحييد ب ــرازاف ـي ــل ،عـلـمــا بــأنــه رغــم
انتهاء الوساطة الجنوب أفريقية،
سيظل هـنــاك دور لكيب ت ــاون عبر
«الـ ـت ــرويـ ـك ــا األف ــريـ ـقـ ـي ــة» .وال ت ــزال
أروق ـ ــة الـ ـق ــرار امل ـصــريــة ت ـع ـ ّـول على
ق ــرار نـهــائــي مــن ات ـحــاد ال ـق ــارة قبل
ت ـم ــوز /يــول ـيــو امل ـق ـبــل ،م ــوع ــد امل ــلء

«عمليات الجيش السوري املحدودة
ف ــي ب ــادي ــة ديـ ــر ال ـ ــزور أس ـه ـمــت فــي
زيـ ـ ــادة ت ــأم ــن امل ـن ـط ـق ــة ...الـعـمـلـ ّـيــات
ّ
ستستمر ،والطريق سيبقى مقطوعًا
أمـ ـ ـ ــام أي م ـ ـح ـ ــاوالت ل ـ ـضـ ــرب أم ـ ــان
املنطقة من جديد».
مــن جهة أخ ــرى ،يسعى األميركيون
إلــى استغالل نشاط خاليا التنظيم
في زعزعة أمــان الطريق الــذي يربط
دمشق ببغداد عبر بادية دير الزور
ومعبر البوكمال ،في محاولة لقطع
أي ت ــواص ــل عـسـكــري وم ـيــدانــي بني
ً
البلدين وصــوال إلى طهرانُ .يضاف
إلــى ذلــك سعيهم إلــى استخدام هذه
ال ـخ ــاي ــا ل ـض ــرب الـ ـق ــوات املــدعــومــة
م ــن إيـ ــران ف ــي ال ـبـلــديــن ،لـيـكــون ذلــك
ً
مـكـ ّـمــا لـلـغــارات الـتــي يشنها العدو
اإلس ــرائ ـي ـل ــي ب ـص ــورة م ـت ـك ـ ّـررة ضد
أه ـ ّــداف ل ـه ــذه ال ـ ـقـ ـ ّـوات ،ف ــي مـحــاولــة
للضغط عليها لالنسحاب من هذه
املـنــاطــق .وحـتــى وقــت متأخر مساء
أم ـ ـ ــس ،وردت تـ ـق ــاري ــر مـ ــن اإلعـ ـ ــام
الـ ـعـ ـب ــري ،ال ـق ـن ــاة ال ـ ـ ـ ــ ،13ع ــن ه ـجــوم
إس ــرائـ ـيـ ـل ــي فـ ــي م ـن ـط ـق ــة ال ـ ـجـ ــوالن،
فيما قالت «وكالة األنباء السورية»
(سانا) ،إن الدفاعات الجوية تصدت
لهجوم استهدف املنطقة الجنوبية
من البالد.

ال ـ ـثـ ــانـ ــي لـ ـ ـخ ـ ــزان ال ـ ـسـ ــد م ـ ــع ب ــداي ــة
الـفـيـضــان .كما تسعى الـقــاهــرة إلى
موافقة االتـحــاد على تصعيد األمر
إلــى مجلس األمــن فــي حــال التعنت
اإلث ـي ــوب ــي ،لـكـنـهــا ت ـصـ ّـر عـلــى الـحــل
الــدبـلــومــاســي بعيدًا مــن العسكري،
مع تأكيدها قدرتها على الدفاع عن
حقوقها املائية.
فـ ــي غـ ـض ــون ذل ـ ـ ــك ،اتـ ـص ــل ال ــرئ ـي ــس
املـ ـ ـص ـ ــري ،عـ ـب ــد الـ ـفـ ـت ــاح ال ـس ـي ـس ــي،
بنظيره في جنوب أفريقيا ،سيريل
رامافوزا ،طالبًا منه عرض تطورات
امل ـ ـفـ ــاوضـ ــات فـ ــي ال ـق ـم ــة األف ــري ـق ـي ــة
األسـ ـب ــوع امل ـق ـبــل وتــوض ـيــح الـنـقــاط
ُ
الخالفية التي لم تحسم ،ما يعكس
اس ـ ـت ـ ـمـ ــرار االخـ ـ ـت ـ ــاف فـ ــي وجـ ـه ــات
النظر بني القاهرة وكيب تاون بشأن
تفاصيل كثيرة ،رغم ما أسفرت عنه
االج ـت ـم ــاع ــات ف ــي ال ـش ـهــور األخ ـي ــرة
ح ــول إي ـج ــاد ط ــرق ع ــدة لـلـتـفــاوض.
وال ـت ـحــرك الــدبـلــومــاســي لــم يـعــد في
الـقــاهــرة فـقــط ،بــل امـتــد عبر لـقــاءات
وات ـص ــاالت أخـ ــرى؛ أب ــرزه ــا الجلسة
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ال حماسة بين العراقيين
تحتدم املنافسة بني األحــزاب والقوى
السياسية العراقية ،مع اقتراب موعد
ّ
َّ
واملقرر
التشريعية املبكرة،
االنتخابات
إجـ ـ ــراؤهـ ـ ــا فـ ــي الـ ـع ــاش ــر مـ ــن ت ـشــريــن
ّ
األول /أكتوبر املقبل ،وسط تطمينات
ح ـكــوم ـيــة ب ــأن «امل ــوع ــد ن ـهــائــي وغـيــر
ق ــاب ـ ٍـل ل ـل ـت ـعــديــل» .ق ــان ــون ـي ــا ،تـتـضـ ّـمــن
آلـ ـ ـي ـ ــة املـ ـ ـش ـ ــارك ـ ــة تـ ـسـ ـجـ ـي ــل األحـ ـ ـ ـ ــزاب
لـ ـ ــدى «املـ ـف ــوضـ ـي ــة ال ـع ـل ـي ــا امل ـس ـت ـق ـلــة
لالنتخابات» ،والتي ّ
تقرر من بعدها
م ـن ــح إجـ ـ ـ ــازة ال ـت ــأس ـي ــس ل ـل ـح ــزب مــن
ع ــدم ـه ــا ،إل ـ ــى ج ــان ــب املـ ـص ــادق ــة عـلــى
الـ ـتـ ـح ــالـ ـف ــات بـ ــن األح ـ ـ ـ ـ ــزاب وال ـ ـقـ ــوى
نفسها ،كضمانةٍ «قــانــونـ ّـيــة» لخوض
الـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــة االن ـ ـت ـ ـخـ ــاب ـ ـيـ ــة ،وب ــالـ ـت ــال ــي
ـدد مـمـكــن من
ال ـح ـصــول ع ـلــى أك ـب ــر عـ ـ ٍ
املقاعد.
ويـ ـشـ ـي ــر مـ ـص ــدر مـ ــن املـ ـف ــوضـ ـي ــة ،فــي
حــديـثــه إل ــى «األخـ ـب ــار» ،إل ــى أن «ع ــدد
األحزاب السياسية املجازة في العراق،
ب ـلــغ ح ـتــى ي ــوم أمـ ــس ،»235 ،ف ــي حني
وصل عدد «األحزاب قيد التسجيل إلى
 ،69وتــم رفــض منح إج ــازة تأسيس لـ
 121حــزبــا ألسـبــاب قانونية ،فــي وقت
انـسـحــب فـيــه  17حــزبــا مــن املـنــافـســة».
ويـ ـضـ ـي ــف املـ ـ ـص ـ ــدر إن «الـ ـتـ ـح ــالـ ـف ــات
السياسية املـصـ َ
ـادق عليها في البالد،
ّ
منذ االنتخابات املاضية (أي ــار /مايو
 ،)2018لغاية اآلن ،بلغت  28تحالفًا؛
م ـن ـهــا ث ــاث ــة ت ـح ــال ـف ــات جـ ــديـ ــدة و25
قديمة ،بينما بلغ عدد التحالفات قيد
التسجيل داخل املفوضية أربعة ،حتى
يوم أمــس»ُ .
وينتظر أن تشهد الساحة
ال ـس ـيــاس ـيــة ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـت ـحــال ـفــات؛
بعضها قــد يـبـصــر ال ـنــور فــي غضون
األيـ ــام القليلة املـقـبـلــة ،وخـصــوصــا أن
ّ
فعليًا
االجتماعات بني األح ــزاب بــدأت ّ
لحسم أمرها مبكرًا ،من أجل أن يتسنى
لها التعامل مع الدعاية االنتخابية.
وي ــؤك ــد م ـص ــدر س ـيــاســي ،ف ــي حــديـثــه
إلـ ـ ــى «األخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــار» ،أن «ع ـ ـ ــدد األح ـ ـ ــزاب
ال ـتــي أبـ ــدت رغـبـتـهــا ف ــي امل ـشــاركــة في
ّ
إلحصائية
االنـتـخــابــات املـقـبـلــة ،وفـقــا
رسـمـيــة مـسـجـلــة ل ــدى امل ـفــوض ـيــة ،بلغ
 52حـتــى ي ــوم أم ــس ،فـيـمــا وص ــل عــدد
ال ـت ـح ــال ـف ــات ال ـس ـي ــاس ـي ــة الـ ـت ــي أبـ ــدت
ّ
رسميًا ،خمسة،
رغبتها في املشاركة،
حتى يوم أمس أيضًا» .بدورها ،أعلنت
«م ـفــوض ـيــة االن ـت ـخ ــاب ــات» ع ــن تـمــديــد
ف ـتــرة تسجيل الـتـحــالـفــات السياسية
الراغبة في املشاركة حتى العاشر من
شباط /فبراير الجاري ،وكذلك تمديد
ّ
فترة تسلم قوائم املرشحني لغاية األول
من آذار /مارس.

االف ـتــراض ـيــة املــوس ـعــة ال ـتــي عـقــدهــا
سفير مـصــر فــي ال ــوالي ــات املـتـحــدة،
مـعـتــز زهـ ــران م ــع م ـســاعــدي أعـضــاء
الكونغرس ،موضحًا لهم أن موقف
ب ـ ـ ــاده هـ ــو «ت ـش ـج ـي ــع ال ـت ـن ـم ـيــة فــي
إث ـي ــوب ـي ــا م ــن دون أن ت ـت ـس ـبــب فــي
اإلضرار بمصر ومصالحها املائية».
الـ ــافـ ــت أن واشـ ـنـ ـط ــن ت ـح ــول ــت فــي
األي ـ ــام األخ ـي ــرة إل ــى ســاحــة تـنــافــس
خلفي بني القاهرة وأديــس أبابا مع
الــدور الكبير الــذي تقوم به سفارتا
الـبـلــديــن إلقـنــاع أعـضــاء الكونغرس
ً
ب ـ ـمـ ــوقـ ــف كـ ـ ــل مـ ـنـ ـهـ ـم ــا ،فـ ـ ـض ـ ــا عــن
ت ـكــويــن رأي ع ــام داعـ ــم ف ــي املـحــافــل
الــدولـيــة .ومـصــريــا ،تـجــرى الـلـقــاءات
فــي واشـنـطــن بتنسيق مـشـتــرك بني
الخارجية واملـخــابــرات ،مع توقعات
بتولي السفير زهــران منصب وزير
ال ـخــارج ـيــة ف ــي ال ـت ـعــديــل الـحـكــومــي
املرتقب خــال أسابيع خلفًا لسامح
شكري.
أمـ ـ ـ ــا ال ـ ـ ـطـ ـ ــرف ال ـ ـثـ ــالـ ــث فـ ـ ــي األزم ـ ـ ـ ــة،
السودان ،فيدخل دوامة االنشغال في

تواجه ّ
مفو ّ
ضية
االنتخابات عقبات ّ
ّ
عدة ،منها ما يتعلق
بانتخابات العراقيين
في الخارج

وال ت ــواج ــه امل ـف ــوض ـي ــة ص ـع ــوب ــات أو
م ـش ــاك ــل بـتـسـجـيــل األحـ ـ ـ ــزاب وال ـق ــوى
اسـ ـتـ ـع ــدادًا ل ــان ـت ـخ ــاب ــات ف ــي الـ ـ ــدورة
االنـ ـتـ ـخ ــابـ ـي ــة ،وال س ـي ـم ــا أن رئ ـي ــس
ال ـح ـكــومــة ،مـصـطـفــى ال ـكــاظ ـمــي ،سبق
أن ّ
وجــه املؤسسات الحكومية املعنية
ّ
بضرورة تأمني كل احتياجاتها املالية
وال ـل ــوج ـس ـت ـ ّـي ــة إلنـ ـج ــاح االس ـت ـح ـق ــاق
امل ــرتـ ـق ــب؛ لـ ـك ــن ،وعـ ـل ــى امل ـق ـل ــب اآلخ ـ ــر،
تواجه املفوضية عقبات ّ
عدة ،منها ما
ّ
يتعلق بانتخابات املواطنني العراقيني
املقيمني خارج البالد .لكنها تقول إنها
ّ
شكلت ،هذه املــرة ،لجنة أطلقت عليها
اسم إدارة انتخابات الخارج ،يقع على
عاتقها وضع إجراءات تسجيل بيانات
الناخبني وتحديثها في خارج العراق،

وك ــذل ــك ت ـن ـس ـيــق ال ـع ـم ــل ب ـي ـن ـهــا وب ــن
مـ ّ
الخارجية
ـؤسـســات الــدولــة ك ــوزارات
ً
والهجرة واملهجرين والداخلية ،إضافة
إلــى اللجنة العليا للصحة والسالمة
ال ــوط ـن ـي ــة ،مـ ــن أج ـ ــل أخ ـ ــذ اإلج ـ ـ ـ ــراءات
الالزمة التي تضمن مشاركة الناخبني
م ـ ــن عـ ــراق ـ ـيـ ــي الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــارج ،وم ـ ـ ــن ض ـمــن
ّ
مهماتها أيضًا وضع ضوابط التعاقد
لـلـمــوظـفــن امل ــزم ــع اخ ـت ـيــارهــم للعمل
ّ
بصفة موظف تسجيل.
كــذلــك ،ثمة مشكلة أخ ــرى تــواجــه عمل
امل ـف ــوض ـي ــة؛ وهـ ــي ت ـح ــدي ــث ال ـب ـيــانــات
واع ـت ـمــاد الـبـطــاقــة الـبــايــومـتــريــة .وفــي
هــذا الصدد ،قالت املفوضية ،في بيان
لها ،إنه «منذ أن انطلقت عملية تحديث
ّ
سجل الناخبني في الثاني من كانون
الثاني /يناير املاضي ،والتي ستستمرّ
ل ـغ ــاي ــة  31آذار ،ب ـل ــغ ع ـ ــدد امل ـح ـ ّـدث ــن
لبياناتهم  573369ناخبًا ،منهم 5688
ناخبًا نازحًا» ،علمًا بأن هذه العمليات
ت ـ ـجـ ــرى بـ ـمـ ـس ــان ــدة الـ ـ ـف ـ ــرق الـ ـج ــوال ــة،
وال ـ ـبـ ــالـ ــغ عـ ــددهـ ــا  1168ت ـ ـشـ ــارك فــي
ّ
تسجيل الناخبني النازحني وموظفي
ّ
مؤسسات الــدولــة وذوي االحتياجات
ّ
الـ ـخ ــاص ــة ،إذ ت ـص ــل ه ـ ــذه الـ ـف ــرق إل ــى
أب ـعــد نـقـطــة يـنـتـشــر فـيـهــا ال ـنــاخ ـبــون،
ّ
ول ــذا فـقــد بـلــغ ال ـعــدد الـكــلــي للناخبني
ّ
املسجلني بايومتريًا  15054754ناخبًا،
ّ
فيما وصل عدد البطاقات املوزعة إلى
 12929701بطاقة بايومترية.
(األخبار)

ال تواجه المفوضية صعوبات أو مشاكل بتسجيل األحزاب والقوى استعدادًا لالنتخابات (أ ف ب)

التعديالت الــوزاريــة الـتــي ُيتوقع أن
يكون لها تأثير واضــح فــي موقفها
من السد قريبًا ،وال سيما أن سلوك
ال ـخ ــرط ــوم الـ ــذي ش ـهــد تـصـعـيـدًا في
األسابيع األخيرة لم يرتبط بالقاهرة،
رغم تشابه املطالب بضرورة االتفاق
على آلـيــة ملزمة للجانب اإلثـيــوبــي،
مع اختالف اآلليات ووجهات النظر
بني البلدين ،وهو ما ترى فيه أديس
أبابا فائدة كبيرة لها ،كي تظهر أن

ّ
تحولت واشنطن
إلى ساحة عمل مصرية
وإثيوبية للضغط
على الكونغرس

ّ
الـخــافــات ليست مرتبطة بتعنتها،
بــل بصعوبة تحقيق تــوافــق يرضي
جميع األطــراف .وفي األيــام األخيرة،
نفت مصر مــا تــردد عــن تدخلها في
إثيوبيا بالتحريض ضــد الحكومة
إلسقاطها ،وهــي التصريحات التي
طلبت األجهزة السيادية من وسائل
اإلعـ ـ ـ ـ ــام تـ ـج ــاهـ ـلـ ـه ــا ،مـ ـ ـش ـ ــددة ع ـلــى
الترويج أن ّمصر تتمسك باالتفاقات
الدولية املوقعة بشأن نهر النيل من
دون التراجع عن أي اتفاق سابق ما لم
يتم التفاهم على اتفاق جديد .وجزء
مــن االستراتيجية املصرية الـجــاري
ص ـي ــاغ ـت ـه ــا ه ـ ــو وض ـ ــع «الـ ـخـ ـط ــوط
الـ ـحـ ـم ــر» الـ ـت ــي لـ ــن ت ـس ـمــح ال ـق ــاه ــرة
ألديـ ــس أب ــاب ــا ب ـت ـج ــاوزه ــا ،وخــاصــة
مــع تمسك األخ ـيــرة بالحصول على
م ــزي ــد م ــن امل ـي ــاه خ ــال املـ ــلء املـقـبــل،
بغض النظر عن كمية األمطار ،علمًا
بــأن القاهرة ترفض الطلب بتقسيم
التفاوض على شقني :األول التوافق
على آلية امللء ،ثم التفاوض على آلية
التشغيل.

