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ممثل مفوضية الالجئني بالسودان :الجئو التجراي حتدثوا عن انتهاكات

رئيس وزراء إثيوبيا يطلق «آخر املعارك»
مع انتهاء مهلة الـ  72ساعة التي
حددها سابقا لقوات إقليم تيغراي من
أجل االستسالم ،أعلن رئيس الوزراء
اإلثيوبي ،آبي أحمد ،اليوم اخلميس،
أن القوات األمنية ستبدأ آخر معاركها
بدخول عاصمة اإلقليم.
ك��م��ا أوض���ح أن اجل��ي��ش سيبدأ
“املرحلة األخيرة” من الهجوم ضد
قوات اإلقليم املتمرد.
وك��ت��ب ف���ي ت��غ��ري��دة “انقضت
اآلن مهلة االثنتني وسبعني ساعة
املمنوحة للجبهة الشعبية لتحرير
تيغراي اإلجرامية لالستسالم سلميا،
ووصلت حملتنا لفرض القانون إلى
مرحلتها األخيرة” ،مضيفا أن آالفا
من املقاتلني استسلموا بالفعل.
ومنذ الرابع من نوفمبر ،شن رئيس
ال����وزراء اإلث��ي��وب��ي حملة عسكرية
على منطقة تيغراي بهدف اإلطاحة
بسلطات اإلقليم ،التي يتّهمها بالتمرّد
على احل��ك��وم��ة امل��رك��زي��ة والسعي
إلسقاطها.
ولم تفلح الوساطات الدولية في
جعل احلكومة االحتادية تعدل عن
خيارها العسكري من أجل التفاوض
مع اجلبهة الشعبية ،التي متتعت
لسنوات مضت بسلطة واسعة في
ال��ب�لاد ،وأمسكت زم��ام احلكم حتى
مجيء آبي.
وقد أكد رئيس ال��وزراء م��رارا أال
ت��ف��اوض م��ع ق��وات تيغراي ،ممهالً
إياها مهلة أخيرة لالستسالم قبل
الهجوم على عاصمة اإلقليم.
وعقد مجلس األم��ن ال��دول��ي أول
اجتماع له حول املعارك الدائرة في
منطقة تيغراي االنفصالية اإلثيوبية،
لكنه لم يتمكّن من االتفاق على بيان

استعدادت اجليش االثيوبي

مصادر دبلوماسية.
وعقب انتهاء اجللسة املغلقة التي
عقدت عبر الفيديو واستمرت زهاء

مشترك بشأن هذا النزاع ال��ذي دفع
بأكثر من  40ألف شخص للفرار إلى
السودان املجاور ،بحسب ما أفادت

ساعة وثلث ،قال دبلوماسي إفريقي
لوكالة “فرانس برس” ،طالباً عدم
نشر اسمه ،إن “جنوب إفريقيا طلبت

وقتا ً حتى يتمكّن املبعوثون من إجراء
مشاوراتهم وإبالغ االحتاد اإلفريقي
بالنتيجة ،فإصدار بيان قد يؤدي إلى

«ألفاريز آند مارسال» تؤكد انسحابها من التدقيق اجلنائي بلبنان

اخلارجية ملوظفيها :بدأ االنتقال إلى إدارة الرئيس اجلديد

بايدن :األميركيون «لن يسمحوا» بعدم احترام النتائج االنتخابية

أظ���ه���رت رس���ال���ة داخ��ل��ي��ة ب��ال��ب��ري��د
اإللكتروني  ،أن وزارة اخلارجية األميركية
أخطرت موظفيها ب��أن االنتقال الرئاسي
بدأ ،وكلف فريق داخل الوزارة بدعم تسليم
السلطة إلدارة الرئيس املنتخب جو بايدن
املقبلة.
وجاءت التوجيهات التي أ ُرسلت بعدما
أبلغت إدارة اخل��دم��ات ال��ع��ام��ة ،الوكالة

االحتادية املعنية باملوافقة على االنتقال
الرئاسي ،بايدن  ،بأن بإمكانه بداية التسلم
رسميا ً.
وقالت الرسالة“ :في أعقاب انتخابات 3
نوفمبر وصل ممثلو فريق الرئيس املنتخب
بايدن إلى وزارة اخلارجية لدعم جتهيزات
االنتقال”.
وأضافت الرسالة أن فريقاً “مخصصاً”

سيدعم فريق بايدن لضمان حصوله على
املعلومات ال�لازم��ة وال��دع��م اللوجيستي.
ولم ترد وزارة اخلارجية ،بعد على طلب
للتعليق.
وق��ال الرئيس األم��ي��رك��ي املنتخب جو
بايدن إن األميركيني “لن يسمحوا” برفض
نتيجة االنتخابات الرئاسية التي أقيمت في
 3نوفمبر).

مستشار األمن القومي األميركي:
استرضاء طهران خطر على السالم
ح���ذر م��س��ت��ش��ار األم����ن ال��ق��وم��ي
األميركي روبرت أوبراين من أن أي
محاولة من قبل الرئيس املنتخب جو
بايدن “السترضاء” إيران ،قائالً إن
ذلك ميكن أن يعرض عملية السالم
في الشرق األوسط للخطر.
وق��ال أوب��راي��ن إن العملية ،التي
شهدت توقيع اإلم��ارات ،والبحرين،
وال����س����ودان ات��ف��اق��ي��ات س�ل�ام مع
إسرائيل ،كانت مبنية على “عدم ثقة
مشترك” في إيران.

وق���ال ف��ي مقابلة  ،ف��ي برنامج
“هيو هيويت” اإلذاع���ي“ :سيكون
م��ن ال��ع��ار أن ن��رى عملية السالم
الناشئة تتعثر” بالعودة إلى سياسة
“االسترضاء”.
وأعرب أوبراين عن أمله في رؤية
السعودية تنضم إلى االتفاقات مع
إسرائيل “وكلما حتقق ذلك بوتيرة
أسرع كلما كان أفضل”.
وتابع أن بايدن قال إنه سيعود
إلى االتفاقية لكبح البرنامج النووي

السلطات املصرية حتبط تهريب طائرة جتسس بحوزة أميركي

السيسي :مصر جنحت في فرض
التوازن االستراتيجي باملنطقة
في الوقت الذي اعتبر فيه الرئيس املصري عبد الفتاح السيسي
أن ال���دور ال��ذي يقوم ب��ه اجليش امل��ص��ري أسفر ع��ن «جناحات
في مجال األم��ن واالستقرار وف��رض ال��ت��وازن االستراتيجي في
املنطقة» ،شهد الفريق محمد فريد رئيس أرك��ان ح��رب القوات
املسلحة املصرية وعدد من رؤساء أركان القوات املسلحة للدول
العربية املرحلة الرئيسية لتدريب «سيف العرب» العسكري
والذي تستضيفه مصر ويشارك فيه السعودية واإلمارات واألردن
البحرين والسودان.
والتقى السيسي ،الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع املصري،
والفريق عباس حلمي قائد القوات اجلوية ،داعياً إلى «االستمرار
في احلفاظ على أعلى درجات االستعداد واجلاهزية حلماية أمن
مصر القومي في ظل التحديات الكبيرة التي متوج بها املنطقة».
وأف���اد السفير بسام راض��ي املتحدث الرسمي باسم الرئاسة
املصري ،بأن االجتماع «تناول اطالع الرئيس على عدة موضوعات
متعلقة بأنشطة وجاهزية األفرع الرئيسية للقوات املسلحة خاصة
القوات اجلوية ،فضالً عن مناقشة نتائج مباحثات وزير الدفاع
خالل زياراته اخلارجية األخيرة ،وذلك في إطار التعاون العسكري
املشترك بني القوات املسلحة املصرية ونظيرتها في بعض الدول
الصديقة ،وكذلك نتائج التدريبات العسكرية املشتركة التي متت
مؤخرا ً مع عدد من وحدات اجليوش الشقيقة».
وف��ي سياق اخ��ر أحبطت السلطات املصرية مبطار القاهرة
الدولي ،محاولة تهريب طائرة جتسس ،أخفاها راكب أميركي داخل
حقائبه فور وصوله من أميركا.
وقالت إدارة املطار ،في بيان رسمي ،إنه أثناء إنهاء إج��راءات
وص��ول رك��اب ط��ائ��رة «إي��ر ف��ران��س» رحلة  .570اشتبه مدير
اجلمارك في راكب أميركي قادم من باريس ،بحسب ما نقلته وكالة
األنباء األملانية.
وأضافت أنه بعد بالكشف على حقائب الراكب باألشعة تبني
أنها حتتوي على جسم غريب ،ومت تشكيل جلنة لتفتيش حقائب
الراكب حيث عثرت معه على طائرة جتسس .وقرر مدير اجلمارك
اتخاذ اإلجراءات الالزمة مع الراكب.

اإليراني ،والتي انسحب منها الرئيس
دون��ال��د ت��رام��ب بسبب اعتراضات
احللفاء.
وق��ال أوبراين إنه يتوقع انتقاالً
“احترافيا للغاية” إلدارة بايدن
املقبلة ،مضيفاً أنه يتوقع أن يجتمع
قريباً مع مرشح الرئيس املنتخب
ملنصب وزي���ر اخل��ارج��ي��ة ،أنتوني
بلينكني ،وج��ي��ك س��ول��ي��ف��ان ال��ذي
اختاره بايدن ملنصب مستشار األمن
القومي.

تعقيد املوقف”.
ي��ذك��ر أن��ه منذ ان���دالع ال��ص��راع،
أبدت األمم املتحدة تخوفها من كارثة

وق����ال ف���ي ك��ل��م��ة أل��ق��اه��ا ف���ي مدينته
ويلمينغتون مبناسبة عيد الشكر“ :أعتقد أنّ
هذا املوسم البائس من االنقسام والشيطنة
سيفسح املجال أمام سنة مشرقة”.
وأض���اف ،في ال��والي��ات املتحدة “لدينا
انتخابات ح �رّة ونزيهة ،وبعد ذل��ك نحن
نحترم النتائج” ،الفتا ً إلى أن “مواطني هذه
األمة وقوانني البلد لن تسمح بشيء آخر”.

ترامب يدعو أنصاره
إلى «قلب» نتيجة
االنتخابات الرئاسية
طالب الرئيس الزمريكي دون��ال��د ترامب أنصاره
بالعمل على قلب نتيجة االنتخابات الرئاسية األميركية،
مدعيا ً “تزويرها” لضمان فوز املرشح الدميوقراطي جو
بايدن.
وخاطب ترامب أنصاره اجلمهوريني في بنسلفانيا
في كلمة عبر الهاتف ق��ائ�لاً“ :علينا أن نقلب نتيجة
االنتخابات”.
وأض��اف “هذه االنتخابات زُورت” ،مكررا ً بعض
نظريات املؤامرة حول فوز بايدن التي سقطت في معظم
احملاكم األميركية.

ع��ون :رسالتي إل��ى ال�ب��رمل��ان مستقلة
عن الصراعات السياسية
أكد رئيس اجلمهورية ميشال عون،
وجهها  ،إل��ى مجلس
أن رسالته التي ّ
النواب عن التدقيق اجلنائي ،بعيدة عن
اخلالفات السياسية.
وأوض���ح ع��ون خ�لال لقائه وزي��رة
ال��ع��دل م��اري كلود جن��م ،أن «الرسالة
مستقلة متاماً عن اخلالفات والصراعات
السياسية ،شكلية كانت أم عميقة ،ألن
هدفها معاجلة مأساة وطنية كبيرة ،ألنه
من دون حل مشكلة التدقيق اجلنائي
ال ميكن االتفاق ال مع ال��دول الراغبة في
مساعدة لبنان وال م��ع ص��ن��دوق النقد
الدولي والهيئات املالية املماثلة» ،حسب
بيان ملكتب رئاسة اجلمهورية.
وش�دّد عون على أن «مسألة التدقيق
احملاسبي اجلنائي ه��ي قضية وطنية
بامتياز والوسيلة الفضلى للخروج من
األزمة التي نعيشها».
كما أكدت شركة ألفاريز آند مارسال
املتخصصة في استشارات إعادة الهيكلة،
أم��س اخلميس ،انسحابها م��ن تدقيق
جنائي ملصرف لبنان املركزي ،إذ لم تتلق
املعلومات الالزمة إلمتام املهمة.
ميثل القرار ،الذي سبق وأعلنه وزير
امل��ال��ي��ة ف��ي حكومة تصريف األع��م��ال
اللبنانية ي��وم  20نوفمبر انتكاسة
بالنسبة للبنان ،نظرا ً ألن التدقيق أحد
مطالب امل��ان��ح�ين األج��ان��ب الرئيسية
ملساعدة البلد في جتاوز االنهيار املالي،

املتظاهرون أغلقوا مواقع اإلنتاج للضغط على حكومة املشيشي

توسع رقعة االحتجاجات املطالبة بالتنمية والتشغيل في تونس
ت��وس��ع��ت دائ����رة االح��ت��ج��اج��ات
االجتماعية في تونس ،لتشمل عدة
والي���ات (محافظات) تونسية ،من
بينها باجة وال��ق��ي��روان والقصرين
وق���اب���س ،وع���م���د احمل��ت��ج��ون إل��ى
اقتحام وإغ�لاق مواقع إنتاج الغاز
واحمل��روق��ات ف��ي جهاتهم ،للضغط
على حكومة هشام املشيشي ،ودفعها
لتنفيذ اتفاقيات تنمية تعود لسنوات
مضت .وشهدت منطقة جلمة بوالية
سيدي بوزيد ،مهد الثورة التونسية،
مواجهات بني األمن واحملتجني ،بعد
أن خرج عشرات الشباب لالحتجاج
وامل��ط��ال��ب��ة بتفعيل ات��ف��اق يتعلق
ب��إح��داث مجموعة م��ن امل��ش��روع��ات
التنموية يعود إلى سنة 2017؛ لكن
سرعان ما حتولت االحتجاجات إلى
مواجهات مع قوات األمن.
وف��ي ب��اج��ة (ش��م��ال غ��رب��ي) نظم
عشرات الشبان ، ،إضراباً للمطالبة
بالتنمية والتشغيل ،في وقت يتوقع
فيه أن ت��واج��ه احلكومة التونسية
خ��ل�ال األي�����ام امل��ق��ب��ل��ة م���زي���دا ً من
االحتجاجات املطالبة بامتيازات مالية
وتنموية ،مماثلة ملا أقرته احلكومة
حملافظة تطاوين (جنوب شرقي).
في سياق ذلك ،قررت نقابة العمال
تنفيذ إض���راب ع��ام بكامل محافظة
القيروان في الثالث من الشهر املقبل،
بينما ع��م��دت تنسيقية «اع��ت��ص��ام
الصمود» في منطقة قابس إلى غلق
وحدات تعبئة الغاز ،خالل اعتصامها

انسانية كبرى ،مع نزوح اآلالف من
اإلقليم.
وقبل أي��ام ،حثت حكومة إثيوبيا
على ضمان حماية املدنيني .وقالت
كاثرين سوزي ،منسقة األمم املتحدة
للشؤون اإلنسانية في إثيوبيا ،إنها
تأمل ضمان سالمة وأم��ن موظفي
اإلغ��اث��ة ،ف��ض�لاً ع��ن “حماية أكثر
من  525أل��ف مدني (غير مقاتلني)
ي��ع��ي��ش��ون ف��ي ميكيلي” عاصمة
تيغراي.
ومنذ انطالق شرارة الصراع ،لقي
املئات ورمب��ا اآلالف حتفهم ،كما فر
أكثر من  30ألف الجئ إلى السودان
املجاور.
أك����د ي��ن��س ه��ي��س��م��ان ،م��س��اع��د
ممثل املفوضية السامية لالجئني
ل��ش��ؤون ال��ب��رام��ج ف��ي ال��س��ودان ،لـ
“العربية” ،األربعاء ،أن “الجئني من
إثيوبيا حتدثوا عن وقوع انتهاكات
جسيمة”.
وأش�����ار إل���ى أن “نسب ت��دف��ق
اإلث��ي��وب��ي�ين ل��ل��ح��دود تراجعت”،
موضحا أن “املفوضية تتواصل مع
الالجئني اإلثيوبيني عند احلدود”.
وناشد ممثل املفوضية بالسودان
“العالم ت��ق��دمي ال��دع��م لإلثيوبيني
الفارين”.
وكشف ع��ن “وصول مساعدات
لالجئني” سيبدأ توزيعها اجلمعة
القادم .هذا وقتلت ميليشيات محلية
من تيغراي مبساعدة الشرطة 600
ش��خ��ص ع��ل��ى األق����ل “في مذبحة
شنيعة” ي��وم  9نوفمبر ف��ي بلدة
ماي ك��ادرا في إقليم تيغراي بشمال
إثيوبيا ،وفق ما ذكرت جلنة حقوقية
عامة ،الثالثاء.

احتجاجات في تونس

ال��ذي تواصل لألسبوع الثاني على
ال��ت��وال��ي .أم���ا تنسيقية «اع��ت��ص��ام
ال��دوالب» مبنطقة القصرين (وسط
غ��رب��ي) فقد اقتحمت مقر الشركة
البترولية ،وأغلقت محطة ضخ النفط،
كما فعل احملتجون في تطاوين التي
ع��ادت إل��ى التلويح باالحتجاج من
ج��دي��د ف��ي ح��ال ع��دم تنفيذ االت��ف��اق
املوقَّع مع احلكومة.
وخ�����وف�����ا ً م����ن ت���وس���ع دائ�����رة
االح��ت��ج��اج��ات ،س��ارع��ت احلكومة
إل���ى إق�����رار  20إج�����راء ذي ط��اب��ع
اقتصادي واجتماعي لفائدة والية

ق��ف��ص��ة (ج���ن���وب غ������رب) ،شملت
قطاعات الفالحة والصحة والنقل
والبيئة والسياحة والبنية التحتية
والتشغيل .وأوضح رئيس احلكومة
أن ال��ه��دف م��ن تخصيص مجالس
وزاري��ة لفائدة اجلهات هو «التفاعل
اإليجابي مع املقترحات البناءة التي
تخدم واق��ع التنمية في إط��ار رؤية
حكومية متكاملة ،تعتمد على مقاربة
جديدة شاملة ومتناسقة ،تأخذ بعني
االعتبار خصوصيات كل جهة على
ح��دة».وداف��ع املشيشي عن احلكومة
ال��ت��ي ي��ق��وده��ا م��ن��ذ ب��داي��ة سبتمبر

املاضي ،بالتأكيد على أنها «ال تكرس
ثقافة الوظائف الوهمية ،وال تغذي
اخل��ط��اب اجل��ه��وي» ،ملمحاً إل��ى أن
«أطرافاً أخرى هي التي تقوم بذلك»،
على حد تعبيره.
وب���خ���ص���وص م��ل��ف «اع��ت��ص��ام
الكامور» في والية تطاوين ،أوضح
املشيشي أنه مت خلق سوق لشركات
البستنة ،ووعد بتعميم هذه التجربة
على بقية الشركات ،معتبرا ً أن جهات
تونس تعاني من التفاوت .كما عبر
عن تفهمه للتحركات االحتجاجية
املنددة بغياب العدالة واملساواة.

وه��و أس��وأ أزم��ة يواجهها منذ احل��رب
األهلية التي اندلعت بني  1975و.1990
وقالت الشركة“ :نظرا ً لعدم توافر ما
يكفي من املعلومات ،ال تستطيع ألفاريز
آن��د م��ارس��ال إمت��ام املراجعة وأخطرت
وزارة امل��ال��ي��ة رسميا ب��ق��راره��ا إنهاء
االرتباط”.
وج���اء ال��ق��رار ب��ع��د وق���ت قصير من
إع�ل�ان وزي���ر امل��ال��ي��ة ف��ي اخل��ام��س من
ن��وف��م��ب��رمت��دي��دا ً مل���دة  3أش��ه��ر لتوفير
البيانات املطلوبة بعدما امتنع البنك
امل��رك��زي ع��ن تسليم ك��اف��ة املعلومات
بدعوى السرية املصرفية.
وقالت الشركة“ :في اجتماع عقد في
الرابع واخلامس من نوفمبر ،أكدت وزارة
املالية ومصرف لبنان أن املعلومات التي
طلبتها ألفاريز آند مارسال لن تتوفر في
املستقبل القريب”.
وأضافت “سنظل متاحني إذا رغبت
احلكومة اللبنانية في التعامل مجددا ً،
مع ألفاريز آند مارسال في ظروف أكثر
حتفيزا على استكمال املهمة بنجاح”.
ولم ترد وزارة املالية حتى اآلن على
طلب من رويترز للتعقيب.
وت��ع��ه��د ال���رئ���ي���س م��ي��ش��ال ع��ون
باستئناف ال��ت��دق��ي��ق ،متهما أصحاب
مصالح بتقويضه ،وق��ال إن��ه ض��روري
كي ال يصبح لبنان بلدا فاشال في أعني
املجتمع الدولي.

مقتل ضابط استخبارات
أميركي في الصومال
ذك�����رت ش��ب��ك��ة “سي إن إن”
اإلخ��ب��اري��ة األم��ي��رك��ي��ة أن ضابطاً
تابعاً لوكالة االستخبارات املركزية
األم��ي��رك��ي��ة (س��ي آي إي���ه) قتل في
الصومال .ونقلت الشبكة عن مسؤول
سابق على علم باألمر ،لم تذكر اسمه،
أن الضابط جرح أوالً في عملية قتالية
ولفظ أنفاسه األخيرة الحقا ً.
ولم يتم الكشف عن هوية الضابط.
يأتي مقتل ذلك الضابط بينما أعلنت
إدارة الرئيس دون��ال��د ت��رام��ب عن
خطط لسحب أكثر من  600جندي من
الصومال في املستقبل القريب.

«الشيوخ الفرنسي»
يدعو لالعتراف
باستقالل إقليم كارباخ
اعتمد مجلس الشيوخ الفرنسي
ق��رارا ً يطالب بـ “ضرورة االعتراف
باستقالل جمهورية ناغورنو قره
باخ” بأغلبية  305أص��وات ،مقابل
صوت واح��د ،وامتناع  30نائباً عن
التصويت.
وح���ث أع��ض��اء مجلس الشيوخ
في اجللسة احلكومة على التحرك
والوقوف إلى جانب الشعب األرمني
واالع���ت���راف ب��اس��ت��ق�لال جمهورية
ناغورنو قره باخ ،آرتساخ باألرمنية،
وفق ما نقلت وكالة األبناء األرمنية .

