
دعا الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان، املجتمع الدولي إلى وضع 
��ارس حتت  حد ل��إس��اءات التي تمُ

عباءة “حرية الصحافة”.
وف��ي كلمة للمشاركني مبنتدى 
“تي آر ت��ي وورلد” ال��راب��ع، قال 
أردوغ������ان: “إذا ل��م ي��وض��ع ح��ٌد 
ارس  للتصرفات القبيحة التي تمُ
حتت عباءة حرية الصحافة، فإّن 
أوروبا واإلنسانية جمعاء ستدفع 

ثمن ذلك”.
وأض��اف الرئيس التركي قائال: 
“النظام ال���ذي ال يمُعاقب املجرم 
واملسيء ال ميكن أن نصفه نظاما 
حرا”، فيما وص��ف تبني بعض 
وس���ائ���ل اإلع�����الم ل��ن��ه��ج م��ع��اداة 
اإلس��الم وكراهية األج��ان��ب، بأنه 

“أمر مخجل”.
وع��ن ال��ض��واب��ط اإلع��الم��ي��ة في 
وسائل التواصل االجتماعي، قال: 
“عندما تغدو الرقمنة خارج نطاق 
الرقابة والقانون فإنها ستودي بنا 
إل��ى الفاشية”. وأردف أردوغ��ان: 
“ينبغي أن ال تؤدي الرقمنة التي 
توسع نطاق احلرية إل��ى تهميش 

وخلق مظالم جديدة”.
وت��اب��ع: “بصفتي سياسي أود 
التأكيد أّن التكنولوجيا كأي شيء 
آخر في حياتنا، وظيفتها تسهيل 
حياة اإلنسان، وستجلب اخلير له 
إن رأت فيه وحدة مادية ومعنوية 

متكاملة”.

وسلط الرئيس التركي الضوء 
على مسألة ع��دم وج��ود أي جهود 
للوقاية من الظلم الواقع في وسائل 

التواصل االجتماعي.
وقال: “تركيا تسلط الضوء منذ 
فترة على هذه االنتهاكات، ال يوجد 
أي شخص أو شركة فوق القانون، 
في األشهر املاضية أجبرنا من خالل 
ق��وان��ني ج��دي��دة ش��رك��ات وس��ائ��ل 
التواصل االجتماعي، لوضع ممثلني 

لها في بلدنا”.
وب��نّي أّن ه��ذه اخلطوة تت في 
إطار القوانني الدولية، وباحلفاظ 
على توازن ثنائية احلريات واألمن 

العام.
وش�����دد أردوغ��������ان ع��ل��ى أّن 
اإلج�����راءات ال��ت��رك��ي��ة ف��ي تنظيم 
ع��م��ل ش��رك��ات وس��ائ��ل ال��ت��واص��ل 
االجتماعي، تهدف حلماية األطفال 
بالدرجة األولى وحقوق املواطنني 

بالدرجة الثانية.
وش����ّدد ال��رئ��ي��س ال��ت��رك��ي على 
أهمية إسماع جهود ومساعي دولة 
ما في الوقت الراهن للرأي العام 
العاملي، مبينا أّن النجاحات التي 
حققتها تركيا على الصعيد الدولي 
إما أنها ال تأخذ مكانها بشكل عادل، 

أو يتم حرفها عن مسارها.
وأش����ار ال��رئ��ي��س ال��ت��رك��ي أّن 
جائحة كورونا فرضت على البشر 
تغييرات ج��ذري��ة ف��ي العديد من 
مناحي احلياة، ب��دًءا من العالقات 

الشخصية والتسوق وص��وال إلى 
االق��ت��ص��اد واإلع����الم والسياسة 
والعالقات الدولية. وذكر أن الوباء 
تسبب في انتشار أوس��ع لوسائل 

التواصل االجتماعي.
واستدرك قائالً : “ال ميكننا القول 
إّن وسائل اإلع��الم التقليدية فقدت 
تأثيرها بشكل كامل، ولكن ال ميكن 
إنكار أننا أمام واقع جديد، اخلبراء 
بهذا املجال في نقاشاتهم مبنتدى 
تي آر تي وورل���د، سيرسمون لنا 

آفاقا جديدة بهذا اخلصوص”.
وانتقد الرئيس التركي ازدواجية 
املعايير في تعاطي وسائل إعالم 
حكومات غربية مع قضايا املنطقة 
ومع ما تشهده بالدهم من مظاهرات 
وع��ل��ى رأس��ه��ا م��ظ��اه��رات “ذوي 

السترات الصفراء” في فرنسا.
ول��ف��ت إل���ى أّن ص���ور أع��ض��اء 
م��ن منظمة “بي ك��ا ك���ا/ب ي د” 
اإلرهابية التي أراق��ت دم��اء مئات 
اآلالف من السوريني، باتت تزين 
أغلفة مجالت تعتبر نفسها مرموقة 

لدى الغرب.
وت��اب��ع: “في ال��وق��ت ذات���ه يتم 
التغاضي إعالميا ع��ن مظاهرات 
السترات الصفراء التي استمرت 
ألس��اب��ي��ع ع��دي��دة ف��ي العاصمة 
الفرنسية، ولم يتم توجيه أي انتقاد 
لعنف الشرطة ال��ت��ي أع��م��ت أعني 
املتظاهرين، ثم يقوم هؤالء بإعطائنا 

رجب طيب أردوغاندروسا في حرية الصحافة”.

في كلمة له أمام مبنتدى »تي آر تي وورلد«

أردوغان: على العالم وضع حد لإلساءات باسم احلريات

األمم املتحدة: مفاوضات مع إثيوبيا 
للوصول اإلنساني إلي »تيجراي«

فارين من القتال في جتراي

أعلنت األمم امل��ت��ح��دة، أن امل��ف��اوض��ات 
جارية مع إثيوبيا للوصول اإلنساني إلي 
إقليم “تيجراي” الذي يشهد نزاعا مسلحا، 

مؤكدة أن” خطرا حقيقيا” يواجه اإلقليم.
جاء ذلك في مؤتر صحفي عقده ستيفان 
دوج��اري��ك، املتحدث باسم األم��ني العام، 
أنطونيو غوتيريش، باملقر الدائم للمنظمة 

الدولية في نيويورك.
وقال دوجاريك: “املفاوضات مع احلكومة 
اإلثيوبية مستمرة، ونشرنا أفرادا )أممني( 
لدعم بعثات التقييم واالستجابة احملتملة 
ف��ي تيجراي”. وأض���اف: “بينما تستمر 
املفاوضات ميكنني القول إن املفاوضات 
تضي بشكل إيجابي مع الطرف اإلثيوبي”.

وت��اب��ع “منذ م��ا ي��ق��رب م��ن ش��ه��ر منذ 
ب��دء ال��ن��زاع، يستمر الوضع اإلنساني في 
التدهور”. وقال إن “زمالءنا العاملني في 

املجال اإلنساني في امليدان أف��ادوا بوجود 
نقص حاد في إمدادات الطوارئ لالستجابة 

لالحتياجات املتزايدة”.
وأوض��ح أن “أكثر من 800 ألف شخص 
في حاجة ماسة إلى املساعدة واحلماية، في 
تيجراي وه��ذا يشمل ما يقرب من 96 ألف 
الجئ إريتري ، وحوالي 600 ألف شخص 
يعتمدون على املساعدات الغذائية للبقاء 

على قيد احلياة”.
وق���ال امل��ت��ح��دث األمم���ي إن “املخاوف 
تتزايد كل ساعة واملخيمات سوف تنفد منها 
األطعمة ، مما يجعل اجلوع وسوء التغذية 

خطًرا حقيقًيا”.
وأطلقت املفوضية السامية لألمم املتحدة 
لشؤون الالجئني خالل عطلة نهاية األسبوع 
خطة استجابة للتعامل مع العدد املتزايد من 
الالجئني في السودان الذي فر إليه أكثر من 

46 ألف الجئ حتي اآلن.
وت��ض��م اخل��ط��ة 30 شريًكا ف��ي املجال 
اإلن��س��ان��ي يعملون جنبا إل���ى ج��ن��ب مع 
احلكومة لتوفير امل��أوى وامل��ي��اه والغذاء 
واإلم����دادات األخ���رى بتكلفة 147 مليون 
دوالر لتلبية احتياجات ما يصل إلى 100 

ألف الجئ خالل األشهر الستة املقبلة.
وم��ن��ذ 4 ن��وف��م��ب��ر امل���اض���ي، ت��ت��واص��ل 
مواجهات مسلحة ب��ني اجليش اإلثيوبي 
الفيدرالي و”اجلبهة الشعبية لتحرير 
تيجراي” في اإلقليم، قبل أن تعلن أديس 

أبابا قبل أيام سيطرتها على عاصمته.
وهيمنت اجلبهة على احلياة السياسية 
في إثيوبيا لنحو 3 عقود، قبل أن يصل آبي 
أحمد إلى السلطة عام 2018، ليصبح أول 
رئيس وزراء من عرقية “أورومو” البالغ 

عددهم نحو 108 ماليني.
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تركيا تشيد بقرارات االجتماع األخير لوزراء خارجية »التعاون اإلسالمي«
أش��ادت وزارة اخلارجية التركية بقرارات 
االجتماع ال�47 لوزراء خارجية الدول األعضاء 
مبنظمة التعاون اإلسالمي، مشيرة ألهميتها 
كدليل على احتاد الدول األعضاء جتاه قضايا 

مشتركة تهم العالم اإلسالمي.
وعقد وزراء خارجية دول��ة املنظمة )تضم 
57 دول��ة ومقرها مبدينة ج��دة السعودية(، 
اجتماعهم ال�47 في عاصمة لنيجر، نيامي. يوما 

اجلمعة والسبت املاضيني
وبخصوص ال��ق��رارات ال��ص��ادرة ع��ن هذا 

االجتماع، نشرت وزارة اخلارجية، بياًنا، 
وصل األناضول نسخة منه.

وذك����ر ال��ب��ي��ان أن “القرارات امل��ت��خ��ذة 
ف��ي االج��ت��م��اع ال���ذي انعقد مب��ش��ارك��ة وزي��ر 
اخلارجية)التركي( مولود تشاووش أوغلو، 
حتمل أهمية من حيث كونها دلياًل على احتاد 
الدول األعضاء مبنظمة التعاون اإلسالمي في 
مواجهة القضايا املشتركة التي تهم العالم 

اإلسالمي”.
كما رحب البيان بانتخاب وزراء خارجية 

ال��دول األعضاء في اجتماعهم، الدبلوماسي 
التشادي حسني طه، أمينا عاما جديدا للمنظمة 

خلفا للسعودي يوسف بن أحمد العثيمني.
وأض��اف البيان “منذ البداية، أول��ت بالدنا 
أهمية وأولوية النتخاب أمني عام جديد ملنظمة 
التعاون اإلسالمي من املجموعة األفريقية وفقا 
مليثاق منظمة املؤتر اإلسالمي واإلج���راءات 
املعمول بها ، وتسمية م��رش��ح مشترك عن 
أفريقيا ، وذل��ك من أج��ل احلفاظ على الطابع 

الدولي للمنظمة وتعزيزه”.

كما أع��رب البيان عن شكره لألمني العام 
احلالي يوسف العثيمني، على خدماته وتنى 
التوفيق خللفه األم��ني ال��ع��ام املنتخب ال��ذي 

سيتولى املنصب في نوفمبر من العام املقبل.
واستطرد “ونود أن نعرب عن أننا سنقدم 
الدعم ال��الزم لألمني العام اجلديد طيلة فترة 
توليه املنصب، وجلهود املنظمة من أجل الوفاء 
مبهمتها على الوجه الصحيح ، ال سيما فيما 
يتعلق بجهود اإلصالح املؤسسي، التي جاءت 

مببادرة من دولتنا”

إدارة ترامب تخسر معركة 
جتميد تأشيرات الدخول

  
قضت محكمة في كاليفورنيا ، لصالح شركات سيليكون فالي 
املستاءة من جتميد تأشيرات الدخول ال��ذي ق��رره الرئيس دونالد 

ترامب في يونيو املاضي.
وقالت منظمة “باي إيريا كاونسل” التي تثل مصالح شركات 
في خليج سان فرانسيسكو، مقر غالبية مجموعات التكنولوجيا 
العمالقة: “رفضت احملكمة محاولة حكومة ترامب فرض قيود بشكل 

معجل وااللتفاف على العملية االعتيادية”.
وفي يونيو املاضي، أعلن ترامب جتميد بطاقة اإلقامة اخلضراء 
“غرين كارد” وبعض تأشيرات العمل ومنها “اتش1-بي” التي 

تستخدم كثيراً في قطاع التكنولوجيا والتقنيات الرقمية.
وأث��ار مرسومه احتجاجات رؤس��اء شركات مثل غوغل، وآبل، 
وشكاوى أم��ام القضاء من منظمات مثل غرفة التجارة األمريكية، 

و”باي إيريا كاونسل”.
ورأت احملكمة في كاليفورنيا في قرارها، أن احلكومة فشلت في 

“إثبات أسبابها املوجبة” لهذا القرار.
وقرر القاضي جيفري واي��ت، تعليق قاعدتني أقرتهما احلكومة، 
ترغمان الشركات على دفع أجور أعلى لألجراء الذين يوظفون على 
اساس تأشيرة “اتش1-بي” والتخفيف من الوظائف التي تستوجب 

هذه التأشيرة.
وذكر محامو احلكومة، جائحة كورونا واألزمة االقتصادية لتبرير 
التفاف احلكومة على التدابير اإلدارية املعهودة، إال أن القاضي رفض 

هذه احلجة إذ لم يجد “ضرورة قصوى لذلك”.
وأك��د ترامب، أنه يريد بقراره مساعدة العمال األمريكيني الذي 

يواجهون ارتفاعاً كبيراً في البطالة بسبب الوباء.
من جانبه قال رئيس جمعية “تكنولوجي أنداستري كاونسل” 
جايسن أوكسمان، إن “تشديد سياسة الهجرة سيمنع الشركات 
األمريكية في التكنولوجيا وغيرها من القطاعات من توظيف الرجال 
والنساء الذين حتتاجهم لتعزيز صفوف موظفيها وانعاش االقتصاد 

ودعم االبتكارات”.

بار ُيعني مدعيًا عامًا جديدًا 
للتحقيق في التدخل الروسي 

أعلنت وزارة العدل األمريكية أنها عينت مدعياً عاماً مستقاًل، 
للتحقيق في جرائم أو مخالفات محتملة خالل التحقيق بني 2016 
و2018، في تواطؤ مزعوم بني موسكو وفريق احلملة االنتخابية 

لدونالد ترامب.
وك��ان وزي��ر العدل بيل بار كلف في أبريل 2019، املدعي العام 
الفدرالي ج��ون دوره���ام بالتحقيق مع املسؤولني عن “التحقيق 
الروسي”، مبن فيهم املدير السابق ملكتب التحقيقات الفدرالي “أف بي 

آي” جيمس كومي واملدعي العام املستقل السابق روبرت مولر.
ومبوجب هذا التكليف باشر دوره��ام حتقيقاته بصفته قاضي 
حتقيق فدرالي يأتر بأوامر وزير العدل، ما يعني أن بإمكان بار أو أي 

وزير عدل يخلفه، أن يطلب وقف التحقيق وإغالق امللّف.
والثالثاء أعلنت وزارة العدل تعيني بار، دوره��ام “مدعياً عاماً 
مستقالً” مكّلفاً بالقضية، في خطوة تضمن استمرار التحقيق فيها 

حتى بعد مغادرة ترامب البيت األبيض.
وسيصعبا على إدارة الرئيس املنتخب جو بايدن، على الصعيد 
السياسي، أن تقيل هذا احملقق أو تنهي عمله عندما تتوّلى السلطة في 
20 يناير املقبل. وأصدر بار قرار تعيني دورهام محققاً عدلياً مستقالً 
في 19 أكتوبر لكنه أبقاه طّي الكتمان حتى ال يؤثر، على ما يبدو، على 

االنتخابات الرئاسية في 3 نوفمبراملاضي.
وبعد ما يقرب من عامني من التحقيق، فشل حتقيق مولر في إثبات 
أي تواطؤ بني فريق حملة ترامب وروسيا، لكن التحقيق أظهر أن 
مقربني من ترامب أجروا اتصاالت عدة مع وسطاء روس، وأن موسكو 

تدّخلت في احلملة الرئاسية لترجيح كفة املرشح اجلمهوري.

بايدن يتعهد بتوفير 
دعم سريع لألميركيني 

املتضررين من كورونا
تعهد الرئيس األميركي املنتخب جو بايدن مبساعدة كافة 
األميركيني على التعافي من األزم��ة االقتصادية التي وصفتها 

وزيرة خزانة إدارته املستقبلية بأنها “مأساة أميركية”.
وفيما تسبب وباء كوفيد19- خالل الربيع بأسوأ أزمة على 
البالد منذ العام 1929 وتعّثر االنتعاش بسبب موجة اإلصابات 
الثانية، حّض بايدن الكونغرس على التصويت دون تأخير على 

خطة مساعدة “متينة”.
وأعلن الرئيس املنتخب، من ويلمينغتون في ديالوير حيث 
ق��ّدم فريقه االق��ت��ص��ادي اجل��دي��د “لكل م��ن يعانون اآلن، هذه 

رسالتنا: الدعم آت”.
من جهتها، قالت جانيت يلني التي اختارها وزيرة للخزانة: 
“يواجه الكثير من الناس صعوبات بتوفير الطعام ودفع 

الفواتير واإليجارات. هذه مأساة أميركية”.
وشّكل جو بايدن فريقاً اقتصادياً مؤلفاً ال سيما من نساء 
وأفراد ينتمون إلى أقليات وآخرين كانوا في إدارة باراك أوباما؛ 
ووصفهم بأنهم موظفون “متمرسون” و”خالقون” سيواجهون 

التحديات التي تضرب أكبر اقتصادات العالم.
وترى يلني أنه “من امللح جدا التصرف من أجل تفادي كساد 

يغذي نفسه ويسبب أيضاً املزيد من اخلراب”.
وسيكون هذا الدعم “فورياً” ملاليني األميركيني الذين خسروا 
وظائفهم أو تقلصت ساعات عملهم، كما أك��د ب��اي��دن، مكرراً 
التعهدات التي أطلقها خالل حملته ال سيما استحداث وظائف 

برواتب جيدة وتقليص التفاوتات.
وج����اءت ت��ل��ك ال��ت��ص��ري��ح��ات ب��ع��د ك��ش��ف مجموعة ن��واب 
دميوقراطيني وجمهوريني عن خطة جديدة لدعم االقتصاد بقيمة 
908 مليارات دوالر؛ ولم يحظ هذا املقترح بعد مبوافقة إدارة 

الرئيس املنتهية واليته دونالد ترمب.

روحاني يعارض قانونًا ميهد 
لوقف التفتيش الدولي 

للمواقع النووية
أكد الرئيس اإليراني حسن روحاني، ، معارضته قانوناً أقره 
البرملان يتضمن إنهاء عمليات التفتيش الدولية للمواقع النووية 

اإليرانية، وقال إنه قد يضر بجهور إعادة إحياء االتفاق النووي.
وينص القانون الذي صادق عليه مجلس الشورى الذي يسطر 
عليه احملافظون، على منع عمليات التفتيش الدولية للمواقع 
النووية اإليرانية ابتداًء من الشهر املقبل إذا لم ترفع الواليات 

املتحدة العقوبات الرئيسية املفروضة على إيران.
ونقلت وك��ال��ة »بلومبرغ« لألنباء ع��ن روح��ان��ي قوله في 
بيان بثه التلفزيون الرسمي، إن ه��ذا األم��ر »يضر باجلهود 
الدبلوماسية« إلحياء االتفاق النووي املبرم عام 2015 والذي 

انسحبت منه إدارة الرئيس األميركي دونالد ترمب عام 2018.
جتدر اإلش��ارة إلى أن التشريع ليس نهائيا وال يزال يحتاج 
إلى موافقة مجلس صيانة الدستور، اجلهة املخّولة مراجعة 

التشريعات.

مادورو: مستعد للتنحي
أعلن الرئيس الفنزويلي نيكوالس مادورو أنه مستعد للتنحي 
إذا فازت املعارضة الفنزويلية باالنتخابات البرملانية املقررة في 

6 ديسمبر.
وقال م��ادورو في كلمة ألقاها في العاصمة كاراكاس وبثها 
التلفزيون الرسمي: “إذا فازت املعارضة، سأتنحى عن منصبي 

كرئيس”، مضيفا أن مصيره في أيدي الفنزويليني.
يشار إلى أن الوضع في فنزويال تصاعد بشكل حاد بعد أن 
أعلن زعيم املعارضة، خوان غوايدو، الذي ألغت احملكمة العليا 
تعيينه كرئيس للبرملان قبل يومني، نفسه رئيسا بالنيابة في 23 

يناير 2019.
واعترفت الواليات املتحدة به كرئيس مؤقت للدولة، وانضمت 
إليها دول مجموعة ليما، باستثناء املكسيك، ودول منظمة الدول 

األمريكية ومعظم أعضاء االحتاد األوروبي.
ووصف مادورو ما جرى حينها بأنه محاولة انقالب، وأعلن 
قطع العالقات الدبلوماسية مع الواليات املتحدة، فيما أعربت 
روسيا وبيالروس وإيران والصني وكوبا ونيكاراغوا وسوريا 

وتركيا عن دعمها له كرئيس شرعي للبالد.

E 3807  اخلميس 18 ربيع اآلخر 1442 ه�/3 ديسمبر 2020 - السنة  الرابعة عشر - العددThursday 3rd December 2020 - 14 th year  - Issue No.E 3807

أذربيجان: طبقنا قرارات مجلس األمن في »كارباخ«
ق��ال ن��ائ��ب ال��رئ��ي��س األذرب��ي��ج��ان��ي، 
حكمت حاجييف، إن بالده طبقت قرارات 
مجلس األم��ن اخلاصة بإقليم قره باغ، 

التي انتظرت تطبيقها منذ 30 عاما.
ج��اء ذل��ك ف��ي كلمة ل��ه خ��الل جلسة 
بعنوان “احلرب والسالم: مصير النزاع 
األذرب��ي��ج��ان��ي- األرميني”، ف��ي إط��ار 

منتدى “تي آر تي وورلد” الرابع.
وأض��اف حاجييف، أن يعتبر مبثابة 
نهاية النزاع في إقليم قره باغ، الفتا إلى 
والدة حقائق ونظام جديد في منطقة 

القوقاز.

وأوض����ح أن ب���الده طبقت ق���رارات 
مجلس األم��ن اخلاصة بإقليم قره باغ، 
والتي طاملا رغبت في تطبيقها منذ 30 

عاما.
وأك��د على حاجة ب��الده إل��ى مخطط 
وطني إلعادة إعمار املناطق احملررة من 
االحتالل األرميني، بسبب تدميرها عن 

بكرة أبيها على يد القوات األرمينية.
وفي 27 سبتمبر املاضي، أطلق اجليش 
األذربيجاني عملية لتحرير أراضيه 
احملتلة في إقليم “قره باغ”، وذلك عقب 
هجوم شنه اجليش األرميني على مناطق 

مأهولة مدنية.
وف���ي 10 ن��وف��م��ب��ر امل���اض���ي، أع��ل��ن 
ال��رئ��ي��س ال���روس���ي ف��الدمي��ي��ر بوتني 
توصل أذربيجان وأرمينيا إل��ى اتفاق 
لوقف إطالق النار، ينص على استعادة 
أذرب��ي��ج��ان السيطرة على محافظات 

محتلة قبل نهاية العام احلالي.
وانطلقت، أعمال النسخة الرابعة من 
منتدى “تي آر تي وورلد”، مبشاركة 
منظمات دول��ي��ة وخ��ب��راء وشخصيات 
ب�����ارزة ف���ي م���ج���االت ال��ط��ب وال��ف��ك��ر 

والسياسة والصحافة.


