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مجلس األمن ميدد والية البعثة األممية في ليبيا لنهاية سبتمبر
اعتمد مجلس األمن الدولي باإلجماع، قرارا بتمديد والية 
بعثة األمم املتحدة للمساعدة في ليبيا حتى نهاية سبتمبر 
اجل��اري، في مسعى للوصول إلى اتفاق بشأن تغييرات 

تسعى روسيا إلى إدخالها على تفويض البعثة.
وأُنشئت ه��ذه البعثة ف��ي 16 سبتمبر 2011، ويتم 
جتديدها سنويا، وك��ان من املفترض أن تنتهي واليتها 

صباح .

وعقب التصويت، ق��ال نائب امل��ن��دوب ال��روس��ي لدى 
األمم املتحدة، السفير “دميتري بوليانسكي”، إن “روسيا 
مصممة على مواصلة البحث عن حلول مقبولة للمسائل 

املتبقية التي لم حتل بشأن سير عمل البعثة في املستقبل”.
وأض���اف، ف��ي إف��ادت��ه ألع��ض��اء مجلس األم���ن: “نريد 
الوصول إلى قاسم مشترك فيما يتعلق بعمل البعثة في 

املرحلة املقبلة الصعبة من العملية السياسية في ليبيا”.

اضطر مجلس األم��ن إل��ى تأجيل تصويت، ك��ان مقررا 
سلفا، على مشروع قرار بريطاني؛ جراء خالفات نشبت في 
اللحظات األخيرة حول انسحاب القوات األجنبية واملرتزقة 

من البلد العربي، بحسب مصادر دبلوماسية لألناضول.
ونصت املسودة األخيرة ملشروع القرار على متديد والية 
البعثة األممية للمساعدة في ليبيا ملد عام كامل ينتهي في 

15 سبتمبر 2022.
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الرئيس العراقي: الفساد يغذي اإلرهاب والعنف في املنطقة

القوى السياسية بالعراق توقع وثيقة سلوك لنزاهة االنتخابات

الكونغو الدميقراطية: عازمون على حل إفريقي لألزمة 

»سد النهضة«.. مصر تدعو أديس أبابا إلى التفاوض بجدية

اس���ت���ب���ع���اد م���رش���ح���ة م����ن س��ب��اق 
االنتخابات البرملانية املبكرة

ق��ررت املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات )رسمية( في 
ال��ع��راق، استبعاد مرشحة عن التحالف الُسني من االنتخابات 

البرملانية املبكرة لالشتباه بشرائها أصوات ناخبني.
وقالت املفوضية، التي تدير عمليات االنتخابات في العراق 
في بيان تلقت األن��اض��ول نسخة منه، إن “مجلس املفوضني في 
املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات، قرر إلغاء املصادقة على 
املرشحة أشواق فهد عبود الغريري وحجب األصوات التي حتصل 

عليها يوم االقتراع”.
وأضافت، أن “القرار جاء لوجود دعوى جزائية ضدها لقيامها 
بشراء بطاقات ناخبني”، الفتاً أن “القرار قابل للطعن أمام الهيئة 

القضائية لالنتخابات خالل 3 أيام”.
واملرشحة التي استبعدت وفق املفوضية، هي أشواق العبيدي، 
مرشحة في بغداد ضمن حتالف “عزم” برئاسة رج��ل األعمال 
والسياسي الُسني خميس اخلنجر، وه��ي أول مرشحة يجري 

استبعادها عن االنتخابات.
وعلى مدى ال��دورات االنتخابية السابقة، ثار الكثير من اجلدل 
بشأن نزاهة االنتخابات في البلد الذي يعاني من “فساد مستشري 
على نطاق واسع”، وفق تقارير دولية، إضافة إلى وجود فصائل 

مسلحة نافذة.
لكن حكومة مصطفى الكاظمي تعهدت بإجراء عملية اقتراع نزيه 

حتت رقابة دولية، وبعيدا عن سطوة السالح.
ووف��ق أرق��ام مفوضية االنتخابات في 31 يوليو ، فإن 3249 
مرشحا ميثلون 21 حتالفاً و109 أح��زاب، إلى جانب مستقلني، 
سيخوضون سباق االنتخابات للفوز ب� 329 مقعدا في البرملان 

العراقي.
وكان من املفترض انتهاء الدورة البرملانية احلالية عام 2022، إال 
أن األحزاب السياسية قررت إجراء انتخابات مبكرة بعدما أطاحت 
احتجاجات شعبية واسعة باحلكومة السابقة برئاسة عادل عبد 

املهدي أواخر 2019.
ومت منح الثقة للحكومة اجلديدة برئاسة الكاظمي في مايو 
2020 إلدارة املرحلة االنتقالية وص��وال إلى إج��راء االنتخابات 

املبكرة في 10 أكتوبر املقبل

م��������ق��������ت��������ل ع���������ن���������ص���������ري���������ن م�����ن 
»البيشمركة« بهجوم ل� »بي كا 

كا« شمالي بغداد
أف��ادت السلطات األمنية العراقية، مبقتل عنصرين من قوات 
“البيشمركة” في هجوم ملنظمة “بي كا كا” اإلرهابية مبحافظة 

دهوك شمالي البالد.
وقال جهاز مكافحة اإلرهاب في إقليم كردستان شمالي العراق، 
إن عبوتني ناسفتني زرعهما مقاتلو “بي كا كا” انفجرتا على مركبة 
عسكرية لقوات البيشمركة في ناحية دينارتي التابعة حملافظة 

دهوك.
وأضاف اجلهاز التابع للبيشمركة )حرس اإلقليم(، في بيان، أن 

االنفجار أسفر عن مقتل عنصرين من تلك القوات.
وفي يونيو املاضي، قتل 6 أف��راد من البيشمركة في هجومني 
ملسلحي “بي ك��ا كا” مبحافظة ده���وك )ش��م��ال(، وف��ق وزارة 

البيشمركة.
وتتخذ “بي ك��ا كا” م��ن جبال قنديل شمالي ال��ع��راق، معقال 
لها، وتنشط في العديد من امل��دن والبلدات العراقية، كما حتتل 
مئات القرى الكردية، بحسب بيان سابق للحزب الدميقراطي 

الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني.
وتشن املنظمة االنفصالية من تلك املناطق هجمات بني فترة 
وأخ��رى على القوات العراقية، إضافة إلى هجمات أخ��رى داخل 

األراضي التركية.

ال��س��ي��س��ي: ن��رف��ض ال��ت��دخ��ات 
اخلارجية في شؤون العراق

أعلن الرئيس امل��ص��ري، عبد الفتاح السيسي، رف��ض ب��الده 
للتدخالت اخلارجية في شؤون العراق، مؤكدا أهمية االنتخابات 

التشريعية املقبلة فيه 
جاء ذلك خالل استقبال السيسي، رئيس مجلس النواب العراقي، 
محمد احللبوسي، الذي يجري زيارة رسمية إلى القاهرة )مدتها غير 

محددة(، وفق بيان الرئاسة املصرية.
وأكد السيسي خالل اللقاء “استعداد مصر الكامل لنقل خبرة 
جتربتها التنموية، ملساندة ودع��م احلكومة العراقية في جميع 

جهودها، من أجل بلوغ الهدف االستراتيجي الستقرار العراق”.
وش��دد على “األهمية البالغة لالنتخابات البرملانية )مزمعة 
في 10 أكتوبر املقبل( في رسم مالمح الفترة املستقبلية بالعراق 
وتقوية مؤسساته الوطنية”. وأكد “رفض مصر كافة التدخالت 
اخلارجية في شؤون العراق”، دون اإلشارة إلى أي جهة. وشهدت 
العالقات املصرية العراقية، تناميا سريعا في الفترة املاضية، حيث 
وقع البلدين العديد من اتفاقيات التعاون في مختلف املجاالت. من 
جانبه، أعرب احللبوسي، عن اعتزاز بالده ب�”دور مصر الداعم 
الستعادة استقرار العراق”، متطلعا لتطوير التعاون بني البلدين، 
بحسب املصدر ذاته. وتعهدت حكومة مصطفى الكاظمي، بإجراء 
االنتخابات التشريعية، في أج��واء آمنة ونزيهة، في ظل أوضاع 

أمنية وسياسية واقتصادية غير مستقرة.
ويشارك في االنتخابات، 3 آالف و523 مرشحا، ميثلون 44 
حتالفا انتخابيا، و267 حزبا سياسيا، إل��ى جانب املستقلني، 

للمنافسة على 329 مقعدا في البرملان.
وكان من املفترض انتهاء الدورة البرملانية احلالية عام 2022، إال 
أن األحزاب السياسية قررت إجراء انتخابات مبكرة بعدما أطاحت 
احتجاجات شعبية واسعة باحلكومة السابقة برئاسة عادل عبد 

املهدي، أواخر 2019.

أعلن الرئيس العراقي، برهم صالح، توقيع 
وثيقة السلوك االنتخابي م��ن جانب القوى 
السياسية واجلهات الرسمية، لضمان نزاهة 
االنتخابات البرملانية املبكرة في 10 أكتوبر 

املقبل.
ج��اء ذل��ك خ��الل اجتماع ف��ي قصر الرئاسة 
ب��غ��داد، بحضور رئ��ي��س ال�����وزراء، مصطفى 
الكاظمي، وق���ادة وممثلي ال��ق��وى السياسية، 
ورئ��ي��س وأع��ض��اء املفوضية العليا املستقلة 
لالنتخابات، واملمثلة اخلاصة لألمني العام لألمم 
املتحدة في العراق، جينني هينيس بالسخارت، 

بحسب بيان للرئاسة.
وأف��اد صالح ب��أن “االجتماع شهد التوقيع 
على وثيقة السلوك االنتخابي املُقَدّمة من رئاسة 
اجلمهورية بشأن القواعد ال��واج��ب االل��ت��زام 
بها من قبل األح��زاب السياسية العراقية خالل 

العملية االنتخابية”.

وأوض��ح أن الهدف من الوثيقة “هو احلفاظ 
على سالمة االنتخابات ونزاهتها وإجرائها 
بشكل سليم”. وتابع أن الوثيقة “أّكدت على 
جتنب الصراعات وزي���ادة الدعم اجلماهيري 
للممارسة االنتخابية، وحماية املرشحني وتكافؤ 

الفرص”.
وق���ال ص��ال��ح، خ��الل االج��ت��م��اع، إن “هذه 
االنتخابات مفصلّية وتاريخية وتستند على 
ق��رار وطني بإجرائها مبّكرا لتجاوز األزم��ة 

السياسية التي شهدها البلد”، وفق البيان.
وأضاف أن “العملية االنتخابية مُتثل فرصة 
تاريخية وثمينة لتقومي امل��س��ار وتصحيح 
امل��س��ي��رة واالن��ط��الق نحو م��ش��روع اإلص��الح 
احلقيقي ال���ذي يلّبي للعراقيني طموحاتهم 

وتطلعهم في حياة كرمية”.
وأش��ار إلى أن “مدّونة السلوك االنتخابية 
تؤكد اح��ت��رام الدستور وال��ل��وائ��ح القانونية 

وإيجاد بيئة آمنة ومستقرة لالنتخابات وخلق 
تكافؤ ف��رٍص للمرشحني )...( ومنع الظواهر 
السلبية ال��ت��ي ت��ؤث��ر على ق���رار ال��ن��اخ��ب، من 
استخدام امل��ال السياسي، وترهيب املواطنني 

والتالعب وغيرها”.
وعلى مدى الدورات االنتخابية السابقة، ثار 
جدل بشأن نزاهة االنتخابات في بلد يعاني من 
“فساد مستشٍر على نطاق واسع”، وفق تقارير 

دولية، إضافة إلى وجود فصائل مسلحة نافذة.
لكن حكومة الكاظمي تعهدت بإجراء عملية 
اق��ت��راع نزيه حتت رقابة دول��ي��ة، وبعيدا عن 

سطوة السالح.
ووف��ق أرق��ام مفوضية االنتخابات، في 31 
يوليو املاضي، يتنافس 3 آالف و249 مرشحا، 
ميثلون 21 حتالفا و109 أح��زاب، إل��ى جانب 

مستقلني، للفوز ب� 329 مقعدا في البرملان.
وكان من املفترض انتهاء ال��دورة البرملانية 

احلالية عام 2022، إال أن األح��زاب السياسية 
ق��ررت إج��راء انتخابات مبكرة بعدما أطاحت 
احتجاجات شعبية واسعة باحلكومة السابقة، 

برئاسة عادل عبد املهدي، أواخر 2019.
قال الرئيس العراقي برهم صالح، إن الفساد 
يغذي اإلرهاب والعنف في بلده ودول املنطقة، 
مشددا على ضرورة مكافحة الفساد بجدية على 

غرار اإلرهاب.
جاء ذلك خالل لقائه األم��ني العام للجامعة 
العربية أحمد أبو الغيط، ووزراء عدل عربا من 
املشاركني في “املؤمتر الدولي السترداد األموال 
املنهوبة”، بالعاصمة بغداد، وفق بيان الرئاسة 

العراقية.
انطلق املؤمتر، حيث تستمر أعماله حتى ، 
مبشاركة إقليمية ودولية، ويهدف إلى وضع أطر 
عملية ملكافحة الفساد واسترداد األموال العامة 

املنهوبة.

انتخابات عراقية سابقة

رحبت مصر، ببيان مجلس األمن الداعي إلى 
استئناف مفاوضات “سد النهضة” املتعثرة منذ 
5 أشهر، داعية إثيوبيا إلى التفاوض بجدية. جاء 
ذلك في بيان لوزارة اخلارجية، وسط حديث عن 
استعداد إثيوبيا الستئناف املفاوضات الثالثية 

مع مصر والسودان.
اعتمد مجلس األم��ن ال��دول��ي بيانا رئاسيا 
باإلجماع )15 دول��ة(، يدعو ال��دول الثالث إلى 

استئناف املفاوضات بقيادة االحتاد اإلفريقي.
وقالت اخلارجية املصرية، إن بالدها ترحب 
“بالبيان الرئاسي عن مجلس األمن، الذي شجع 
على استئناف املفاوضات بشأن سد النهضة )..( 
بغرض االنتهاء سريعا من صياغة نص اتفاق 
قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد، وذلك في 

إطار زمني معقول”.
وأضافت: “تؤكد مصر على أن البيان الرئاسي 
وعلى ضوء طبيعته اإللزامية )..( يفرض على 
إثيوبيا االنخراط بجدية وبإرادة سياسية بهدف 
التوصل إلى اتفاق قانوني ُملِزم حول قواعد ملء 
وتشغيل )السد( على النحو ال��وارد في البيان 

الرئاسي”.
وفي وقت سابق، أعلن وزير خارجية إثيوبيا 
دم��ق��ي م��ك��ون��ن، اس��ت��ع��داد ب���الده ل��ل��ع��ودة إلى 
املفاوضات مع مصر والسودان “في أي وقت”، 

وفق بيان للخارجية اإلثيوبية.
وتتبادل مصر والسودان مع إثيوبيا اتهامات 
باملسؤولية عن تعثر مفاوضات السد، يرعاها 
االحت���اد اإلف��ري��ق��ي منذ ش��ه��ور، ضمن مسار 
ت��ف��اوض��ي ب��دأ قبل نحو 10 س��ن��وات، بسبب 

خالفات حول التشييد والتشغيل وامللء.
وفي 6 أبريل املاضي ، انتهت جولة مفاوضات 
في كينشاسا، عاصمة الكونغو الدميقراطية، من 

دون “إحراز تقدم”.
وتقول أديس أبابا إنها ال تستهدف اإلضرار 
مب��ص��ال��ح دول��ت��ي م��ص��ب ن��ه��ر ال��ن��ي��ل، مصر 
والسودان، بل توليد الكهرباء من السد ألغراض 

التنمية.
فيما تدعو القاهرة واخلرطوم إلى إبرام اتفاق 
ثالثي ملزم قانونا، للحفاظ على منشآتهما 
املائية، واستمرار تدفق حصتيهما السنوية من 

مياه النيل.
وأعربت الكونغو الدميقراطية، عن عزمها 
مواصلة جهودها إلي��ج��اد مخرج ألزم��ة “سد 

النهضة” اإلثيوبي بحلول إفريقية، فيما أعلن 
السودان تطلعه إلى استئناف املفاوضات “في 

أقرب اآلجال”.
جاء ذلك في تصريح لوزير خارجية الكونغو 
الدميقراطية كريستوف لتوندوال، عقب وصوله 
إلى اخلرطوم، في مستهل جولة تشمل القاهرة 

وأديس أبابا، بحسب وكالة األنباء السودانية.
وأك��دت وزي��رة اخلارجية السودانية، مرمي 
امل��ه��دي، أن ال��س��ودان ي��ش��ارك بحسن نية في 
ج��والت التفاوض بهدف التوصل إل��ى اتفاق 

يحفظ مصالح الدول املشاطئة ودولة املنبع.
وأضافت أن ال��س��ودان يجدد دعوته لقبول 
عملية الوساطة املعززة بقيادة االحتاد اإلفريقي 
ملساعدة األط��راف في الوصول التفاق يرضي 
ال���دول ال��ث��الث. وش���ددت على ض���رورة تغيير 
املنهجية التفاوضية غير الفاعلة التي وسمت 

اجلوالت السابقة.

سد النهضة
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وحفتر صالح  بعد  للقاهرة  زيارة  يبدأ  الليبية  احلكومة  رئيس 
بدأ عبد احلميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، زيارة للقاهرة على رأس وفد 
رفيع املستوى. وقال مجلس الوزراء املصري، في بيان، إن رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، 
استقبل الدبيبة في مطار القاهرة الدولي. وأضاف أن “رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية 
وصل القاهرة في زي��ارة رسمية، على رأس وفد رفيع املستوى يضم ع��ددا كبيرا من وزراء 
احلكومة الليبية، ووفدا فنيا من مختلف ال��وزارات واجلهات الرسمية الليبية”. وأوضح أن 
الدبيبة سيحضر “اجتماعات الدورة احلادية عشرة للجنة العليا املصرية الليبية املشتركة”، 
دون ذكر موعدها. وتابع: “سيتم  عقد لقاء ثنائي بني مدبولي والدبيبة، يعقبه جلسة مباحثات 
موسعة بحضور أعضاء اجلانبني املصري والليبي”. وأفاد بأنه “سيتم في ختام املباحثات 
التوقيع على عدد من االتفاقيات ومذكرات التعاون في مجاالت مختلفة”. شهدت القاهرة انطالق 
أعمال االجتماعات التحضيرية للجنة العليا املصرية الليبية املشتركة ال�11، بعد 12 عاما من 

التوقف، منذ آخر دورة في ديسمبر 2009.


