لبنان :دياب يطالب باستكمال ملف «التدقيق املالي اجلنائي»

أكد رئيس حكومة تصريف األعمال في لبنان ،حسان دياب،
ضرورة استكمال ملف التدقيق املالي اجلنائي.
وأبلغت شركة التدقيق املالي “ألفاريز آند مارسال” لبنان،
األس��ب��وع امل��اض��ي ،بانسحابها م��ن مسار التدقيق اجلنائي
للمصرف املركزي ،مبررة ذلك بـ”عدم احلصول على املعلومات

6

واملستندات املطلوبة”.
وقال دياب ،في مقابلة بثتها قناة  mtvاللبنانية (خاصة):
“ال بد من أن يكمل ملف التدقيق اجلنائي طريقه ،أك��ان مع
شركة “ألفاريز آند مارسال” أو مع غيرها” .وأضاف“ :التدقيق
اجلنائي يكشف سبب أمور كثيرة ،بينها االنهيار املالي”.

وطالب دي��اب ،في  3نوفمبر اجل���اري ،املصرف املركزي،
بتسليم كافة املستندات لشركة التدقيق الدولية .وتابع في
املقابلة :هذا األمر (التدقيق) ليس انتقاما من أحد ،بل بحثا عن
احلقيقة ،مؤكدًا أنّه ال يحمّل املسؤولية حلاكم مصرف لبنان
فقط.
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«اجلامعة العربية» :االحتالل إلى زوال كأي احتالل آخر عرفه التاريخ

تضامن واسع مع الشعب الفلسطيني ورفض للتقارب مع الكيان الصهيوني
اش���ت���ي���ة  :ف��ل��س��ط�ين امل��س��ت��ق��ل��ة
حتمية وشعبنا أقرب للحرية

اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

عبرت شخصيات ومنظمات وهيئات دولية
وعربية عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني
وحقه بإقامة دولته وعاصمتها مدينة القدس
احملتلة ،فيما أكدت منظمة رفضها للتقارب مع
إسرائيل.
ج��اء ذل��ك في تصريحات لسفراء وقناصل
وممثلي ع��دد م��ن ال���دول بفلسطني ،وبيانات
منفصلة ص���ادرة ع��ن “اجلامعة العربية”،
والهيئة الشعبية العاملية لدعم غزة” ،ودار
اإلف��ت��اء امل��ص��ري��ة؛ مبناسبة ال��ي��وم العاملي
للتضامن مع الشعب الفلسطيني ال��ذي حتل
األحد ،ذكراه الـ.73
ودع���ت اجلمعية ال��ع��ام��ة ل�لأمم املتحدة،
ع��ام  ،1977لالحتفال في  29نوفمبر من كل
ع��ام ب��ال��ي��وم ال��دول��ي للتضامن م��ع الشعب
الفلسطيني ،وهو ذلك اليوم من عام  1947الذي
اعتمدت اجلمعية العامة قرار تقسيم فلسطني
( ،)181حيث قامت إسرائيل ولم تقم الدولة

الفلسطينية.
وف��ي مقابلة م��ع التلفزيون الفلسطيني
احلكومي ،قال سفير الصني ،قواه واي“ :نحن
ض��د أي م��ح��اول��ة ه��ادف��ة لتهميش القضية
الفلسطينية أو تصفيتها” .وأض��اف“ :نحن
ندعم إقامة دول��ة فلسطينية مستقلة كاملة
السيادة على حدود  1967وعاصمتها القدس
الشرقية”.
كما عبر ع��ن دع��م الصني ل��دع��وة الرئيس
الفلسطيني محمود عباس ،ألمني األمم املتحدة
أنطونيو غوتيريش ،في سبتمبر املاضي؛ لبدء
خطوات عملية لعقد مؤمتر دولي للسالم ،مطلع
.2021
وأعرب سفير فنزويال ،ماهر طه ،عن أمله في
أن “تعود أرض فلسطني للشعب الفلسطيني”.
وقال ممثل االحتاد األوربي ،سفني كون فون
بورغسدورف“ :عام  2020كان سيئا مع خطة
ترامب وتهديدات الضم ،واألولى لم تعد قائمة

ك����وش����ن����ر ي��������زور ال���س���ع���ودي���ة
وقطر األسبوع اجلاري
يتوجه جاريد كوشنر ،صهر ومستشار الرئيس دونالد ترامب
األسبوع اجل��اري إلى السعودية وقطر ،في محاولة أخيرة لتأمني
مزيد من االتفاقات الدبلوماسية في الشرق األوسط قبل مغادرة البيت
األبيض في يناير املقبل ،وفق إعالم محلي.
ونقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” األمريكية عن مسؤولني
أمريكيني وخليجيني (لم تسمّهم) قولهم إن “كوشنر املكلف مبلف
الشرق األوسط سيلتقي ولي العهد السعودي األمير محمد بن سلمان،
في مدينة “نيوم” (شمال) ،كما سيلتقي أمير قطر ،متيم بن حمد آل
ثاني في الدوحة”.

بعد (خسارته) االنتخابات األمريكية”.
ومطلع العام أطلق ترامب خطة سياسية
ع��رف��ت بـ”صفقة القرن” ،ال��ت��ي رفضها
الفلسطينيون ويقولون إنها تنتقص حقهم في
دولة كاملة السيادة على األراضي احملتلة عام
 ،1967وتعترف بالقدس عاصمة إلٍسرائيل.
فيما خطة الضم مخطط إسرائيلي لالستيالء
على نحو ثلث الضفة الغربية.
ودعا ممثل االحتاد األوروب��ي الفلسطينيني
إل����ى ت��وح��ي��د ج��ه��وده��م ن��ح��و “االزدهار
واالستقالل” ،معبرا عن دعم االحتاد األوربي
للفلسطينيني “باجتاه حت��ق��ي��ق أه��داف��ه��م
السامية” .أم��ا القنصل البريطاني العام في
مدينة القدس ،فيليب ه��ول ،فعبر عن غضب
ب��ل�اده م���ن مم���ارس���ات االح���ت�ل�ال وحت��دي��دا
ه��دم امل��ن��ازل الفلسطينية ،داع��ي��ا إسرائيل،
كقوة اح��ت�لال ،إل��ى ال��وف��اء بالتزاماتها جتاه
الفلسطينيني .وحتدث احلبيب بن فرح ،سفير

تونس ل��دى فلسطني عن “انسجام وتكامل”
املوقفني الرسمي والشعبي ف��ي ب�لاده جتاه
“التضامن مع فلسطني وشعبها”.
فيما قال وزي��ر الثقافة الفلسطيني عاطف
أبو سيف ،إن العشرات من رسائل التضامن مع
فلسطني وصلت وزارت��ه في األسابيع األخيرة
من فنانني وفنانات من أنحاء العالم.
بينما ق��ال��ت اجلامعة العربية ،ف��ي بيان
“نوجه رسالة تضامُنٍ وأمل للفلسطينيني بأن
الظلم الذي وقع عليهم منذ أكثر من سبعني عاما ً
لن ي��دوم ،وأن االحتالل إلى زوال ككل احتالل
آخر عرفه التاريخ”.
في سياق متصل ،قال عصام يوسف ،رئيس
“الهيئة الشعبية العاملية لدعم غزة” (مقرها
لندن)“ :على الشعوب العربية واإلسالمية
تكثيف جهودها في مناصرة الشعب الفلسطيني
ورفض كل تعاون وتقارب مع احملتل الغاصب
لفلسطني”.

إصابة  5عسكريني في هجوم لـ «داعش» بـ «صالح الدين»

العراق :انتشار أمني بالناصرية
عقب أعمال عنف دامية

قال رئيس الوزراء الفلسطيني ،محمد اشتية ،إن شعبه يقترب أكثر
نحو احلرية وإقامة الدولة املستقلة وعاصمتها مدينة القدس احملتلة.
جاء ذلك في رسالة وجهها إلى الفلسطينيني ،ونشرتها وكالة األنباء
الرسمية ،مبناسبة اليوم العاملي للتضامن مع الشعب الفلسطيني ،الذي
يوافق  29نوفمبر من كل عام.
وأك��د اشتية ،على “حتمية إقامة ال��دول��ة الفلسطينية املستقلة
وعاصمتها القدس” .وقال“ :مع كل يوم مير نقترب أكثر من نيل حقوقنا
وحتقيق آمال شعبنا باحلرية واالستقالل”.
وأض��اف“ :نهر احلرية لن يجف حتى ينجز شعبنا حقه في تقرير
مصيره وإقامة دولته املستقلة على خطوط الرابع من يونيو ،1967
وعاصمتها مدينة القدس ،إضافة لعودة الالجئني وتعويضهم”.
ودعا اشتية ،األمم املتحدة إلى “حث الدول املتضامنة مع الشعب
الفلسطيني على االعتراف بدولته املستقلة ،والدعوة ملؤمتر دولي
للسالم بهدف التوصل حلل شامل وعادل ينهي االحتالل اإلسرائيلي”.
من جهتها ،اعتبرت وزارة اخلارجية الفلسطينية ،في بيان ،إن
“التضامن الدولي حجر األساس في إنهاء االحتالل اإلسرائيلي”.
وشددت الوزارة ،على “أهمية احلفاظ على اجلبهة الدولية املناهضة
للضم واالستعمار واالحتالل”.
وق��ال��ت“ :التضامن مع الشعب الفلسطيني يعني ال��وق��وف ضد
االحتالل وممارساته ،واتخاذ إج��راءات فعالة على األرض من أجل
مساءلته”.
وفي  29نوفمبر من كل عام ،تُقام في عدد من دول العالم فعاليات
تضامنية مع الشعب الفلسطيني وحقوقه املنتهكة من قبل إسرائيل،
إلحياء اليوم العاملي للتضامن مع الشعب الفلسطيني ،الذي أقرته األمم
املتحدة عام .1977

ع������ب������اس ي����ب����ح����ث ف��������ي ال�����ق�����اه�����رة
مستجدات القضية الفلسطينية
بحث الرئيس الفلسطيني محمود ع��ب��اس ،مستجدات القضية
الفلسطينية ،في لقاءين منفصلني مع وزير اخلارجية املصري سامح
شكري ،وأمني عام اجلامعة العربية أحمد أبو الغيط.
وقالت وكالة األنباء الرسمية الفلسطينية إن عباس أطلع في مقر
إقامته بالقاهرة ،شكري على آخ��ر املستجدات على صعيد القضية
الفلسطينية ،إضافة للجهود املبذولة سياسيا ودبلوماسيا حلشد الدعم
الدولي للموقف الفلسطيني.
وفي وقت سابق ،أطلع عباس ،أمني عام اجلامعة العربية على آخر
التطورات املتعلقة بالقضية الفلسطينية ،واخلطوات املستقبلية.
ووصل الرئيس الفلسطيني القاهرة ،قادما من مدينة العقبة األردنية
حيث عقد جلسة مباحثات رسمية مع ملك األردن عبد الله الثاني.
ويرافق الرئيس الفلسطيني ،في أولى رحالته اخلارجية منذ بداية
العام احلالي ،عضو اللجنة املركزية حلركة “فتح” ،رئيس الهيئة
العامة للشؤون املدنية ،الوزير حسني الشيخ ،ورئيس جهاز املخابرات
العامة اللواء ماجد فرج .وكان في استقبال الرئيس الفلسطيني في
الصالة الرئاسية مبطار القاهرة الدولي ،وزير القوى العاملة املصري
محمد سعفان ،ووفد من قيادة جهاز املخابرات العامة املصرية ،وسفير
فلسطني لدى مصر ،ومندوبها الدائم لدى اجلامعة العربية دياب اللوح.
وقال السفير اللوح ،في تصريحات نقلتها وكالة األنباء الفلسطينية:
“اإلثنني تلتئم قمة بني عباس والرئيس املصري عبد الفتاح السيسي في
إطار التنسيق املشترك بني القيادتني ،مبا يعمل على مواجهة التحديات
املاثلة أمام جهود نيل الشعب الفلسطيني حلقوقه”.
ونقلت مروحيتان أردنيتان الرئيس الفلسطيني والوفد املرافق للقاء
ملك األردن.

باكستان :إقامة دولة فلسطينية
ركيزة أساسية لسياستنا اخلارجية

جانب من اعمال العنف

أعلنت وزارة الدفاع العراقية ،أمس اإلثنني ،نشر
قوات من اجليش والشرطة في الناصرية مركز محافظة
ذي قار (جنوب) ،إلع��ادة الهدوء باملدينة عقب أعمال
عنف دامية.
واجلمعة ،قتل  5أشخاص وأصيب  80آخرون ،إثر
هجوم أنصار مقتدى الصدر ،على محتجني ضد الفساد
والطبقة السياسية وسط املدينة ،باستخدام أسلحة
نارية وهراوات وعصي.
وقالت خلية اإلع�لام األمني (تابعة ل��ل��وزارة) في
بيان ،إن قوات من اجليش “بدأت بتنفيذ خطة انتشار
أمني بالناصرية ،بعد وصول تعزيزات من اللواء الـ،37
ولواء املهمات اخلاصة من الشرطة االحتادية”.
وأض��اف��ت البيان ،أن نشر ه��ذه ال��ق��وات يهدف إلى
“فرض القانون وتعزيز األم��ن وحماية املواطنني
واملصالح العامة واخلاصة” ،مشيرة إل��ى استمرار
“اإلجراءات األمنية”.
وفي السياق ،قال مصدر بشرطة احملافظة ،مفضال
ع��دم نشر اس��م��ه ،ل�لأن��اض��ول ،إن “األجهزة األمنية
فرضت طوقا ثالثيا حول ساحة احلبوبي التي يعتصم
فيها املتظاهرين ،حلمايتهم من أي هجوم محتمل”.

وأصيب  5عسكريني عراقيني ،في هجوم شنه عناصر
من تنظيم “داعش” اإلرهابي ،على مقر للجيش ،في
محافظة صالح الدين ،شمالي البالد.
وقال سعد محمد ،النقيب في قيادة عمليات محافظة
ص�ل�اح ال��دي��ن (ت��اب��ع��ة ل��ل��ج��ي��ش) ،ل�لأن��اض��ول ،إن
“عناصر من داعش هاجموا مقر الفوج األول مغاوير
(قوات خاصة في اجليش) ،بناحية مطيبيجة شرقي
احملافظة”.
وأوضح محمد ،أن “الهجوم أسفر عن إصابة  3جنود
وضابطني أحدهما يشغل منصب آمر الفوج” .وأشار
إلى أن عناصر “داعش” استخدموا أسلحة رشاشة
خفيفة في الهجوم.
وذك��ر الضابط العراقي ،أن منفذي الهجوم الذوا
بالفرار ،فيما بدأت قوات اجليش عمليات بحث عنهم في
املنطقة .واستهدف صاروخ مجهول املصدر مصفاة نفط
شمالي صالح الدين ،ما أدى إلى اندالع حريق في أحد
خزانات الوقود ،حسب مصدر أمني عراقي.
ولم يصدر تعقيب فوري من السلطات العراقية بشأن
الهجوم ،ولم يعلن أحد مسؤوليته عن احلادث بعد حتى
الساعة  18.15تغ.

قال مندوب باكستان الدائم لدى األمم املتحدة السفير منير أكرم إن
دعم حق الفلسطينيني في تقرير املصير وإقامة دولة فلسطينية ذات
سيادة هو أحد الركائز األساسية لسياسة بالده اخلارجية.
جاء ذلك في تغريدة عبر “تويتر” نشرها أكرم األحد مبناسبة اليوم
العاملي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يوافق  29نوفمبر من
كل عام .وأكد أكرم في تغريدته على أن إسالم أباد كانت دائما داعما
قويا للشعب الفلسطيني .وف��ي السياق ذات��ه ،أك��دت حركة العدالة
الباكستانية (احلزب احلاكم) أن إسالم آباد لن تعترف بإسرائيل حتى
يتم إيجاد حل عادل يتماشى مع قرارات األمم املتحدة وإرادة الشعب
الفلسطيني .وأضافت في بيان أن باكستان تقف إلى جانب الشعب
الفلسطيني وستواصل دعمها له.
وفي  29نوفمبر من كل عام ،تُقام في عدد من دول العالم فعاليات
تضامنية مع الشعب الفلسطيني وحقوقه املنتهكة من قبل إسرائيل،
إلحياء اليوم العاملي للتضامن مع الشعب الفلسطيني ،الذي أقرته األمم
املتحدة عام .1977

رئ���ي���س ف���ن���زوي�ل�ا ي���دع���و ل��رف��ع
احلصار عن قطاع غزة
دعا الرئيس الفنزويلي نيكوالس مادورو ،لرفع احلصار اإلسرائيلي
املفروض على قطاع غزة منذ  .2007جاء ذلك في بيان نشره “مادورو”
مبناسبة اليوم العاملي للتضامن مع الشعب الفلسطيني ،الذي يوافق
 29نوفمبر من كل عام.
وقال مادورو“ :في اليوم العاملي للتضامن مع الشعب الفلسطيني،
نرسل حتياتنا وتقديرنا ألولئك الذين يواصلون املقاومة بشجاعة
وكرامة” .وأضاف “فنزويال ترفع صوتها في التمرد من أجل القضية
النبيلة لدولة فلسطني .كفى حصارا!”.
يشار إلى أن الرئيس الفنزويلي الراحل ،هوغو تشافيز ،أغلق سفارة
بالده لدى تل أبيب ،رفضا للحرب اإلسرائيلية على قطاع غزة بني عامي
.2009 - 2008

