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Gov. Mike DeWine said he’ll veto an Ohio bill that
prohibits employers, schools from mandating vaccines

Very Merry

Christmas

COLUMBUS, Ohio - Gov. Mike DeWine will have his veto pen ready
if the legislature sends him a bill that would prohibit employers and
schools from mandating the COVID-19 vaccine.
House Bill 218, in addition to prohibiting mandates on vaccines not
fully approved by the federal government, would provide wide
exemptions for fully approved vaccines.
The Republican, during a year-end interview with “The State of
Ohio” public television show, said he’d “absolutely” veto the bll. “Oh, absolutely. I’ve made it very clear I
don’t hesitate to veto things when I think they’re wrong. I have respect for the legislature, but I also have
a job and that job is to veto things that are bad,” he said.
DeWine said this is consistent with his overall position that government shouldn’t tell businesses how
to run, pointing out he similarly opposes President Joe Biden’s mandates forcing large companies,
medical workers and federal contractors to get shots.
Federal courts have put Biden’s vaccine mandates on medical workers and federal contractors in Ohio
on hold.
House Bill 218 is the latest anti-vax bill in the legislature. It’s currently in the Ohio Senate General
Government Budget Committee, having passed the House on Nov. 18.
Meantime, Ohio continues to fight a coronavirus delta wave.
On Tuesday, there were 9,922 new cases, although the Ohio Department of Health said that number
is inflated to account for 7,699 positive COVID-19 tests that weren’t reported due to manual reporting
errors at two laboratories.
The previously unentered positive cases weren’t reported from a period of March 7 to Dec. 3. The error
is fixed, a Department of Health spokeswoman said.
Numbers will be inflated on Wednesday and Thursday as well.
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In first, US service

04 members discharged

from Air Force for
refusing to get COVID
vaccine

The Air Force has discharged 27 people
for refusing to get the COVID-19 vaccine,
making them what officials believe are the
first service members to be removed for
disobeying the mandate to get the shots.

Cleveland-based defense

07 contractor made $21

million overcharging
government, reports says

Meantime, the 21-day average for cases in Ohio on Tuesday was 6,837. The coronavirus has killed
27,597 Ohio residents.

Cleveland-based TransDigm Group Inc.
overcharged the Department of Defense
$21 million from January 2017 through
June 2019, according to a report released
Monday from the DOD’s inspector general.
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ل تفاصي.. عديد ة حقائق
مكان عن تُكشف جديدة
حسني صدام اختباء

 الحاكم األميركي للعراق بعد،كشف بول بريمر
 مكان اختباء،سقوط النظام العراقي السابق
الرئيس الراحل صدام حسين ونائبه عزة
” وأجرى برنامج “السطر األوسط.الدوري
الذي يذاع على قناة “إم بي سي” لقاء مع بول
 أكد من خالله بعض المعلومات التي،بريمر
،وصلت إليهم بشأن مكان اختباء صدام حسين
وقد أوضحت أن الرئيس العراقي السابق يقود
 بينما،سيارة أجرة في شوارع مدينة الموصل
.هرب الدوري إلى سوريا
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االنشغال علينا: أمريكيو ن نواب
استفزازه من أكرث بوتن بردع

طالب ثالثة نواب أميركيين الثالثاء إدارة
الرئيس جو بايدن بفرض عقوبات وقائية
 وإرسال مزيد من األسلحة،على موسكو
 لردع روسيا عن غزو جارتها،إلى أوكرانيا
.الغربية
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Man who threatened to shoot Pelosi sentenced to more than two years in prison
(CNN)A Georgia man who drove cross-country with an assault rifle and threatened to kill House Speaker Nancy Pelosi was sentenced to 28 months behind bars in
an emotional hearing on Tuesday.
Cleveland Meredith Jr. pleaded guilty in September to sending threatening communications. Though he missed the January 6 rally because of car troubles, Meredith
was one of the first people charged in relation to the Capitol riot after his mother reported concerning texts to the FBI on January 7. Agents found Meredith in a hotel
one mile from the Capitol with thousands of rounds of ammunition, a handgun and an assault rifle stashed in his trailer.
“Let the record be crystal clear that it is not patriotism, it is not justified to descend on the Capitol at the behest of a candidate who lost an election and terrorize
others,” Judge Amy Berman Jackson said, calling the riot the “definition of tyranny.” She added, “Canceling the votes of others at the point of a gun is the antithesis of
what this country stands for.” He will get credit for the 11 months he has already spent behind bars.
Meredith is one of several Capitol riot defendants who hurled threats at lawmakers, but only the second to be sentenced to related charges. Many of these defendants
-- including Meredith -- believed in the QAnon conspiracy theory and false claims of election fraud that are still a driving force behind violent rhetoric, even towards
the judges who are overseeing the hundreds of January 6 cases as they make their way through the justice system.
According to the plea agreement, Meredith texted a friend the day after the riot that he was thinking of attending an event with Pelosi and “putting a bullet in her
noggin on Live TV.” In other messages, Meredith said he might shoot the mayor of DC, that he was “ready to remove several craniums from shoulders,” and that he
would rather die than go to jail. “I predict that within the next 12 days, many in our country will die,” Meredith wrote. When a relative confronted him about the texts,
Meredith said that he was “jus havin fun” and was “locked in my hotel room...high.” “I was out of control that day and I apologize to speaker Pelosi if I scared her,”
Meredith said. He vowed to go to therapy when he gets out of jail, and said that he is “done with politics.” “This is not who I am, this is not who I want to be” Meredith
said, sobbing. “This is not who I want to be remembered as.”

UAE suspends multi-billion dollar weapons deal in sign of growing
frustration with US-China showdown
Abu Dhabi, UAE (CNN)The United Arab Emirates has suspended a multi-billion dollar deal to buy
US-made F-35 fighter jets, in a sign of Abu Dhabi’s growing frustration with Washington’s attempts to
limit Chinese technology sales to the oil-rich Gulf state.

An F-35 fighter jet arrives at the Vermont Air National Guard base
in South Burlington, Vt., Sept. 19, 2019. The United Arab Emirates
on Dec. 14, 2021, suspended talks on a $23 billion deal to purchase
US-made F-35 planes, armed drones and other equipment, in a rare
dispute between Washington and a key US ally in the Gulf.

“The UAE has informed the US that it will suspend discussions to acquire the F-35,” an Emirati official
told CNN. “Technical requirements, sovereign operational restrictions, and cost/benefit analysis led
to the re-assessment.”
“The UAE and US were working toward an understanding that would address mutual defense
security conditions for the acquisition,” the official added. “The US remains the UAE’s preferred
provider for advanced defense requirements and discussions for the F-35 may be re-opened in the
future.”
The US State Department said the White House remained “committed” to the deal, which was seen
as a cornerstone of an August 2020 agreement to normalize diplomatic relations between the UAE
and Israel. The sale -- which would involve the most advanced US weaponry ever transferred to an
Arab state -- has been on a collision course since then, with US politicians raising concerns about the
deal.
On Tuesday, Pentagon press secretary John Kirby also said that the US was willing to work with the

UAE to address both countries’ concerns. “The US partnership with the UAE is more strategic and more complex than any one weapons sale,” Kirby said at a press
gaggle. “We will always insist, as a matter of statutory requirements and policy, on a variety of end-user requirements. That’s typical.”
“And these end-user requirements and protection of US defense equipment are universal, nonnegotiable and not specific to the UAE,” he added.
The suspension of the landmark deal comes a day after Israeli Prime Minister Naftali Bennett met the UAE’s de facto leader, Abu Dhabi Crown Prince Mohammed
bin Zayed, in the UAE capital. It was the first offical visit was the first by an Israeli leader to the Gulf state.
“As we recently confirmed at the Dubai Air Show, the Biden-Harris Administration remains committed to the proposed sales of F-35 aircraft, the MQ-9B, and
munitions even as we continue consultations to ensure that we have a clear, mutual understanding of Emirati obligations and actions before, during and after
delivery,” a State Department spokesperson said.
The US government has repeatedly pushed the UAE to drop China’s Huawei Technologies Co. from its telecommunications network, and claimed that the technology
could pose a security risk for its weapons systems.
“The F-35 is our crown jewel of the United States, of our air force and so we need to be able to
protect the technology security for all of our partners,” US Deputy Assistant Secretary of State
for Regional Security Mira Resnick told CNN’s Becky Anderson last week, responding to a
question about whether the UAE would have to choose between Huawei and the F-35s.
“These are the conversations we have with the Emiratis about the choices they can make now
to be sure they can be part of the F-35 program,” Resnick added.
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But UAE officials have been skeptical about US claims about the potential security breach and
have expressed anxiety about getting caught up in a “new cold war” between a top trading
partner and its main strategic ally. “What we are worried about is this fine line between acute
competition (between China and the US) and a new Cold War,” Anwar Gargash, diplomatic
adviser to the UAE leadership, said in remarks to the Arab Gulf States Institute in Washington
last week. “Because I think we, as a small state, will be affected negatively by this, but will not
have the ability in any way to affect this competition even positively really.”
In those remarks, Gargash also confirmed reports that the UAE had shuttered a Chinese facility
over US suspicions that it was being used for military purposes, despite the UAE disagreeing
with the US’ characterization of the site. “The UAE’s view was that these certain facilities in no
way could be construed as military facilities,” said Gargash. “However, US had its concerns and
we took these American concerns into consideration and stopped the work on these facilities.”
“But our position remains the same. That these facilities were not really military facilities,” he
added. “But then again, you had the concerns of your major ally, and I think it would be foolish
for you not to address the concerns of your ally.”
A military delegation from the UAE is scheduled to visit the Pentagon tomorrow, according to
Kirby, the Pentagon press secretary. Though the meeting wasn’t supposed to be about the sale
of F-35s, it will almost certainly come up, he said.
“The meeting wasn’t designed to talk about a military sale,” he said. “It was designed talk about
the broad scope of our defense relationship with the UAE. But I would anticipate that this would
be something that we would take advantage of the opportunity to talk with them about their
concerns, as well as sharing our concerns about the sale.”
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IN FIRST, US SERVICE
MEMBERS DISCHARGED FROM
AIR FORCE FOR REFUSING TO
GET COVID VACCINE

WASHINGTON — The Air Force
has discharged 27 people for
refusing to get the COVID-19
vaccine, making them what
officials believe are the first
service members to be removed
for disobeying the mandate to get
the shots.
The Air Force gave its forces until
Nov. 2 to get the vaccine, and
thousands have either refused or
sought an exemption. Air Force
spokeswoman Ann Stefanek said
Monday that these are the first
airmen to be administratively
discharged for reasons involving

the vaccine.
She said all of them were in their
first term of enlistment, so they
were younger, lower-ranking
personnel. And while the Air
Force does not disclose what type
of discharge a service member
gets, legislation working its way
through Congress limits the
military to giving troops in vaccine
refusal cases an honorable
discharge or general discharge
under honorable conditions.
The Pentagon earlier this year
required the vaccine for all

KRONOS RANSOMWARE
ATTACK: HOW WILL THIS IMPACT

PAYCHECKS? WHAT WE KNOW SO FAR
A ransomware attack striking one
of the largest human resources
companies could impact how
employees get paid, clock in for
work and track paid time off.
HR management company
Ultimate Kronos Group confirmed
a ransomware attack impacted
several services companies use
to manage their employees and
payrolls.
The attack, which UKG discovered
on Saturday, affects the Kronos
Private Cloud, which includes
UKG Workforce Central, UKG
TeleStaff, Healthcare Extensions,
and Banking Scheduling
Solutions, said the company.
“We are working with leading
cyber security experts to assess
and resolve the situation, and
have notified the authorities,”
said Bob Hughes, executive vice
president for UKG, in a post on
the company’s website. “The
investigation remains ongoing, as
we work to determine the nature
and scope of the incident.”
How long before it’s fixed?
UKG said all products linked to
the Kronos Private Cloud are
unavailable, and it could take up
to several weeks before service is
restored.
The company advises customers
consider “alternative business
continuity protocols” related to
any Kronos services they used.
How are affected companies
responding?
UKG boasts several notable
clients, including Tesla, Puma, the

YMCA and several universities
and hospitals.
In a statement Monday, the
University of Utah said it has
established a task force to
determine how the ransomware
attack may have impacted their
systems.
“Paychecks will be distributed
on schedule, although there may
be adjustments at a later date to
reflect corrections as needed,”
said the university.
The City of Cleveland said its
employees will still receive pay
without interruption despite the
attack, according to local reports.
In a statement Monday,
Springfield, Massachusetts.,
one of Kronos’ customers, said
the recording of city workers’
schedules and hours could be
disrupted by the attack.
“The City of Springfield would like
to reassure all city employees that
contingency plans for recording
employee schedules and hours
will be implemented to mitigate
the potential adverse effects this
incident might cause and to make
sure that employees will continue
to receive their regular scheduled
pay,” said the city in a statement.
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members of the military, including
active duty, National Guard
and the Reserves. Each of the
services set its own deadlines
and procedures for the mandate,
and the Air Force set the earliest
deadline. Defense Secretary Lloyd
Austin has said the vaccine is
critical to maintaining the health
of the force and its ability to
respond to an national security
crisis.
As a result, they were formally
removed from service for failure
to obey an order. Stefanek said
it is also possible that some had
other infractions on their records,
but all had the vaccine refusal
as one of the elements of their
discharge.
It is not unusual for members
of the military to be thrown out
of the service for disobeying
an order; discipline is a key
tenet of the armed services. As
a comparison, Stefanek said
that in the first three quarters of
2021, about 1,800 airmen were
discharged for failure to follow
orders.
According to the latest Air Force
data, more than 1,000 airmen
have refused the shot and more
than 4,700 are seeking a religious
exemption. As of last week, a bit

DECEMBER 2021

more than 97% of the active
duty Air Force had gotten at
least one shot.
Members of the Navy and the
Marine Corps had until Nov.
28 to get the shots and their
Reserve members have until
Dec. 28. Army active duty
soldiers have until Wednesday,
and members of the Army
National Guard and the
Reserves have the most time to
be vaccinated, with a deadline
of next June 30.
Across the military, the vaccine
reaction has mirrored that
of society as a whole, with
thousands seeking exemptions
or refusing the shots. But
overall the percentage of
troops — particularly active duty
members — who quickly got the
shots exceeds the nationwide
numbers.
As of Dec. 10, the Pentagon
said that 96.4% of active duty
personnel have gotten at
least one shot. The number
plummets to about 74%,
however, when the Guard
and Reserve are included.
According to the Centers for
Disease Control, about 72% of
the U.S. population 18 and older
have gotten at least one shot.

Thousands still left without
water, power after Kentucky
tornado kills 74: What we know
As Kentuckians continued to
assess the damage from the
devastating tornadoes that
ripped through the state over
the weekend and leveled
communities, officials and
rescue workers were getting
a clearer picture of how
widespread the destruction
was.
The death toll from the
deadly tornadoes rose
again Tuesday as Gov. Andy
Beshear said 74 people in
Kentucky were dead. Across
five states, at least 88 had
been killed in the storms that
tore a path of destruction
from Arkansas to Illinois.
Despite initial fears that
dozens were dead in a
Mayfield candle factory,
company spokesperson
Bob Ferguson said eight
employees were killed and
102 survived. Beshear said
earlier Monday the state
was working to confirm the
company’s numbers, and
“I pray that it is accurate”
because “we feared much,
much worse.”
Meanwhile, around 450
National Guard members
were mobilized in Kentucky,
with 95 searching for the
presumed dead. Beshear said
he expects the death toll to
rise in the coming days and
that at least 109 people are
unaccounted for.
Beshear said more than 1,000
properties were destroyed and
more than 20,000 people remain
without power in Kentucky,

according to the online tracker
Poweroutage.us. More than 10,000
homes and businesses had no water
Monday, Kentucky Emergency
Management Director Michael
Dossett told reporters.
At least 30 tornadoes from Friday to
Saturday struck Kentucky, Illinois,
Tennessee, Missouri and Arkansas.
One of the twisters that hit Kentucky
is believed to have traveled 200 miles
or more, possibly challenging the
national record of 219 set in 1925.
AccuWeather said its preliminary
estimate is that the tornadoes caused
about $18 billion in damage and
economic loss.
Who are the victims of the tornadoes?
As search and rescue efforts
continue, officials are beginning to
share the names of those killed in the
storms.
In Graves County, 3-year-old Jha’lil
Lee Dunbar was among the youngest
victims. A relative confirmed the
child’s death to the Louisville Courier
Journal, part of the USA TODAY
Network.
Robert Daniel, a police deputy, died
while supervising inmates on work
release at the Mayfield candle factory,
according to a social media post
from Graves County Jailer George
Workman. Devyn Cunningham, 21,
and Jill Monroe, 52, both died while
working at the candle factory as well,
according to social media posts.
Robert Daniel, a police deputy, died
while supervising inmates on work
release at the Mayfield candle factory,
according to a social media post
from Graves County Jailer George
Workman. Devyn Cunningham, 21,
and Jill Monroe, 52, both died while
working at the candle factory as well,
according to social media posts.
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OHIO SENATE SET TO VOTE ON BILL PREVENTING SCHOOL
The omicron
variant is officially DISTRICTS FROM INITIATING CHALLENGES TO PROPERTY
confirmed in Ohio TAX BILLS: CAPITOL LETTER
it through the National Science
Rotunda Rumblings

The Ohio Department of
Health (ODH) announced that
the COVID-19 variant called
omicron is in Ohio.
“We have known that it would
only be a matter of time until a
case of omicron was detected
in Ohio,” said Dr. Bruce
Vanderhoff, ODH director on
Saturday.
The Centers for Disease Control
and Prevention believes that
this variant has likely been
circulating in the U.S. since
November, Dr. Vanderhoff said
in a news release.
The first two cases of the
variant were in vaccinated
men who had tested positive
for COVID-19 on Dec. 7,
according to ODH. They had
received the vaccine more
than six months ago, but
neither had received a booster
shot. Neither had traveled
internationally recently.
Both patients are experiencing
mild symptoms and have not
been hospitalized, Vanderhoff
said. The variant, also labeled
as B.1.1.529, was found using
genomic sequencing by
The Ohio State University
Laboratory, ODH officials
announced.
“The Ohio State University
Laboratory is sequencing
all positive PCR tests, and
during the past three weeks,
has sequenced about 1,000
positive PCR tests. These two
positive tests reflect about
0.2% of all tests sequenced at
the OSU lab, the remainder
of which were delta,” ODH
officials announced in a press
release. While the news of the
omicron variant is noteworthy,
Vanderhoff said, it’s the delta
variant that is driving cases
and hospitalizations.
Early reports of the omicron
variant show it’s more
contagious and more likely to
reinfect people, Vanderhoff
said. Vaccinations are still
an effective prevention
tool, he said, although there
has been some concern
over whether vaccines can
protect against this variant.
“COVID-19 vaccines, coupled
with prevention measures,
provide the greatest protection
from severe illness resulting
in hospitalization or death,”
Vanderhoff said. “If you have
not yet been vaccinated, or are
eligible for a booster dose, now
is the time to go and get your
shot.”
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Property lines: The Ohio Senate is
expected to vote on a bill Wednesday
that would prohibit school districts
from initiating complaints before
county boards of revision that
properties, especially commercial
properties, are undervalued, Laura
Hancock reports. School districts,
which need properties to remain
high because the owners pay more in
property taxes, use real estate records,
loan documents and other data to
determine whether properties are
undervalued. House Bill 126, which
lawmakers heavily changed last week,
would allow districts to file counter
complaints when property owners try
to convince boards of revision to lower
their assessed values.
Time for a revisit: Ohio Secretary of
State Frank LaRose said Monday the
legislature should revisit a recently
enacted change to election law that
may criminalize boards of elections
from partnering with outside groups
on routine activities like voter outreach
and education, Seth Richardson
reports. The new law, which some
county prosecutors have asked for
clarity on, could hamper elections
officials from working with any
organizations, partisan or not.
Extra innings: The Ohio Supreme
Court on Monday evening asked
parties in the lawsuits challenging
Ohio’s new state legislative maps to
make a new round of arguments. As
Andrew Tobias writes, the request asks
the parties to say what, if any, a section
of the state constitution laying out
how maps passed without bipartisan
support last for only four years, instead
of the typical 10 years. The request is
a coda to oral arguments in the cases,
which occurred last Wednesday.
Lawyers following the case closely said
they weren’t exactly sure why the court
was asking.
Making their cases: In a parallel
set of lawsuits, parties behind the
two lawsuits challenging Ohio’s new
congressional district map submitted
written arguments summarizing their
case on Monday. Both groups -- the
National Democratic Redistricting
Committee, and the League of Women
Voters/A. Phillip Randolph Institute
-- said Republican lawmakers flouted
the anti-gerrymandering reform voters
approved in 2018. The new rules say
a new congressional map passed
without bipartisan support shall not
unduly support a political party or its
incumbents. The new map is expected
to favor Republicans to win a 12-3 share
of the state’s congressional districts.
Love for the lakes: A group of
Democratic U.S. Senators from Great
Lakes states, including Ohio’s Sherrod
Brown, wants President Joe Biden
to prioritize projects that benefit the
region when he allots dollars from the
$1.2 trillion bipartisan infrastructure
deal adopted earlier this year, Sabrina
Eaton writes. They particularly want
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money for environmental cleanup,
to keep Asian carp from invading
the lakes and to modernize the Soo
Locks between Lakes Superior and
Huron, which would help cargo ship
passage.
Laboring the point: A National
Labor Relations Board hearing officer
must decide whether union elections
for teachers at Menlo Park Academy,
a K-8 charter school for gifted
students in Cleveland, should be
with the federal board or Ohio’s State
Employment Relations Board. The
teachers, 96% of which signed union
cards, and the school board, which
believes a union would interfere with
the school’s unique mission, could be
in for a long fight, Hancock reports.
Bibb to the Beltway: Cleveland’s
mayor-elect Justin Bibb will attend a
meeting at the White House Tuesday
with cabinet secretaries and other
high-ranking members of President
Joe Biden’s administration to talk
about the president’s policy priorities
for U.S. cities, Courtney Astolfi writes.
Bibb is among a group of newly
elected mayors from across the U.S.
who were invited to attend. They’ll
discuss working with the Biden
administration on the American
Rescue Plan, the recently passed
infrastructure bill, Biden’s “Build
Back Better” plan and other cityrelated priorities in Biden’s domestic
agenda. Cincinnati Mayor-elect Aftab
Pureval will also be in attendance,
per the Cincinnati Enquirer’s Sharon
Coolidge.
Last chance: Voting is open for the
Sloopy’s, Capitol Letter’s irreverent
annual awards for all things Ohio
Statehouse. This year, there are 28
different categories. The ballot boxes
close at 5 p.m. today, so make sure to
make your voice heard. We’ll share
the winners in the Dec. 22 edition.
And if you want, check out our past
winners from 2020, 2019 and 2018.
Omicron: The Cleveland Clinic
announced Monday it had detected
the COVID-19 omicron variant at one
of its labs, Julie Washington reports.
The clinic did not release any further
information, such as where the
positive sample came from or how
sick the person was when tested. The
Ohio Department of Health confirmed
the first two cases of the omicron
variant over the weekend.
So Meta: Sen. Rob Portman, a
Republican, is joining Democratic
Sens. Amy Klobuchar and Chris
Coons in proposing social media
companies like Facebook could face
legal action if they don’t open up their
data to independent researchers,
MarketWatch’s Isobel Asher-Hamilton
reports. The proposed “Platform
Accountability and Transparency
Act” would leave social media
companies with more than 25 million
monthly users open to lawsuits if they
don’t share their data with universityaffiliated researchers who request

Foundation. If enacted, the law
could also put a company’s Section
230 protections – which prevent
them from being liable for many
types of content moderation – in
jeopardy.
Extreme Prison Makeover: The
Ohio Department of Rehabilitation
and Correction received Controlling
Board approval for $12 million to
renovate the Hocking Correctional
Unit, which has been closed since
2018. According to Gov. Mike
DeWine’s office, the prison will be
repurposed into a day-treatment
facility for misdemeanor offenders
and a female-only jail run by the
Hocking County Sheriff’s Office.

Full Disclosure

Five things we learned from the
May 4 financial disclosure form of
state Rep. Mike Loychik, a Trumbull
County Republican.
1. Loychik reported earning
$10,000 to $24,999 as CEO of
Atlantic Pressure Washing Solutions
LLC and $1,000 to $9,999 from
selling stock in Cincinnati-based
electric vehicle firm Workhorse.
2. Loychik listed investments of
Workhorse stock and a retirement
fund through the Ohio Public
Employees Retirement System.
3. At some point in
2020,Loychikowed more than
$1,000 to Seven Seventeen Credit
Union.
4. Loychik did not list any business
real estate or rental properties.
5. Loychik, a freshman Republican,
did not report receiving any travel
expenses, gifts worth more than $75
or meals,foodand beverages worth
more than $100.
Senior Benefit Group has hired
Cort Everhart as a benefits adviser.
He most recently worked as a
legislative aide to state Rep. Jon
Cross.

Birthdays

Ex-state Rep. Michael Henne
Jordan Tidwell, administrative
assistant, Ohio House clerk’s office
Thomas L. Young, Ohio’s 33rd
governor (1832-1888)

Straight From The
Source

“Whatever the court does, they
need to do it as expeditiously as
possible. Because we’re up against
a real-time crunch here where
boards of elections need to do a lot
of backend administrative work
to be able to conduct the primary
in the spring. And candidates, in
fairness to them, need to have time
to gather their petition signatures
to qualify for the ballot and that
kind of thing. My one thing is to
really kind of urge the court to
take whatever action they’re going
to take, but to take it as quickly
as possible so these boards of
elections around the state can be
ready to go.”
-Ohio Secretary of State Frank
LaRose speaking to cleveland.com
on Monday on one of his concerns
regarding redistricting lawsuits
before the Ohio Supreme Court.
The court heard oral arguments last
week but has yet to rule with the
filing deadline in just three months.
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TRUMP SAYS PENCE IS
‘MORTALLY WOUNDED’ INSIDE
THE GOP FOR HIS ROLE IN
CERTIFYING 2020 ELECTION
RESULTS

(CNN)As former Vice President
Mike Pence weighs his future in
politics -- laying the groundwork for
a possible presidential campaign in
2024 and supporting Republican
candidates who face reelection
next fall -- former President Donald
Trump said Pence is “mortally
wounded” inside the GOP.
Video posted to social media shows
Trump, who was speaking at a
closed press event with former Fox
News host Bill O’Reilly over the
weekend, telling a crowd that Pence
“has been very badly hurt” by his
commitment on January 6 to allow
congressional certification of the
2020 election results.
“I was disappointed in one thing,
but it was a big thing. Mike should
have sent those crooked votes
back to the legislatures and you
would have had a different result
in the election, in my opinion,” the
former President told an audience
on Saturday as part of O’Reilly’s
“History Tour” in Sunrise, Florida.
Pence ultimately rejected pleas
from Trump and his top allies to
halt certification of Joe Biden’s
victory by the House and Senate
in January, hours after he was
forced to take shelter at a secure
location inside the US Capitol
while a mob of Trump supporters
stormed the building -- with some
chanting “Hang Mike Pence” as they
breached security barriers.
“I think Mike has been very badly
hurt by what took place in respect
to January 6,” Trump said. “I think
he’s been mortally wounded,
frankly, because I see the reaction
he’s getting from people.”
The former vice president has
fueled rumors about his interest
in a 2024 presidential bid with

several visits to Iowa and New
Hampshire this year. As recently
as last week, Pence traveled to the
first-in-the-nation primary state
to speak to a local Republican
woman’s group and greet GOP
donors at a fundraiser for New
Hampshire state senators. While
appearing at an event hosted by
the conservative group Heritage
Action, Pence said he drew
inspiration from scripture in
deciding how to approach January
6.
“I like that Bible verse that says,
‘He keeps his oath even when it
hurts.’ I’d taken an oath to uphold
the Constitution of the United States
and I kept my oath that day,” Pence
told the crowd.
In addition to visiting early voting
states, Pence has quietly been
assembling a campaign-in-waiting
if he decides to run for president
following next year’s midterm
elections -- a decision he claims
he and his wife, Karen, have yet to
make. The former vice president
has not explicitly ruled out a bid for
the White House if Trump decides
to mount his own, which would set
up a primary in which the former
vice president and president
would be competing against each
other.
For his part, Trump appeared to
indicate on Saturday that he would
not consider keeping Pence on his
ticket if he were to run again.
“I don’t love this question because
there are a lot of them,” Trump said
of potential running mates, adding
that Florida Gov. Ron DeSantis
“would be good.”
A spokesperson for Pence did not
immediately respond to a request
for comment.
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FOX NEWS HOSTS INGRAHAM,
KILMEADE, HANNITY, AS
WELL AS TRUMP JR., URGED
MEADOWS TO HELP STOP JAN. 6
RIOT, COMMITTEE SAYS

Fox News program hosts were
among those who implored
former White House chief of staff
Mark Meadows to help stop the
Jan. 6 Capitol riot, according to
the committee investigating the
attempt to overturn the 2020
presidential election.
In a hearing Monday to
recommend that Meadows be
referred for contempt charges
over his refusal to testify before
the committee, Rep. Liz Cheney,
R-Wyo., read text messages
Meadows provided.
They show the breadth
of requests to Meadows
encouraging former President
Donald Trump to step in and stop
his supporters as they stormed
the Capitol in an attempt to stop
the counting of Electoral College
votes that would finalize his
election loss to Joe Biden.

Fox News hosts Laura Ingraham,
Brian Kilmeade and Sean Hannity
were among those who sent Meadows
messages during the riot. Members
of Congress and Donald Trump Jr.
also urged the White House to act in
messages to Meadows.
“Mark, the president needs to tell
people in the Capitol to go home. This
is hurting all of us. He is destroying his
legacy,” Ingraham wrote in a message
to Meadows.
Kilmeade told Meadows he needed to
“get (Trump) on TV,” saying the event
was “destroying everything you have
accomplished.”
Sean Hannity asked if Trump would
make a statement asking people to
leave the Capitol.

Trump eventually released a video
message asking his supporters to leave
the Capitol while continuing to repeat
claims about a “fraudulent” election.
Dozens of lawsuits challenging the
outcome of the election failed.
“Hours passed without necessary
action by the president,” Cheney, the
top Republican on the committee,
said during the hearing. “These
nonprivileged texts are further
evidence of President Trump’s supreme
dereliction of duty.” Punchbowl News
founder Jake Sherman said Tuesday
that some of the text messages Cheney
read during the committee hearing
came from him. In a screenshot of his
messages to Meadows, Sherman said
the Capitol was under siege.
“We’re all helpless,” Sherman said in his
final message to Meadows. Sherman
said in a tweet that he got no response.
Cheney said Trump’s son sent a
message to Meadows telling him his
father should condemn the riot, and
Meadows responded that he agreed
and was “pushing it hard.”
“We need an Oval Office address. He
has to lead now,” Donald Trump Jr. said
in his message to Meadows. “It has gone
too far and gotten out of hand.”
The committee voted unanimously
Monday to refer Meadows for contempt
of Congress. The full House also
must vote on the citation. The Justice
Department then would decide
whether to pursue a criminal charge.
Meadows has provided documents to
the committee but refused to testify,
citing Trump’s claim of executive
privilege.

Malta to become first country in Europe to legalize cannabis for recreational use
The bill is expected to be signed into effect later this week by Malta’s President George Vella after legislators approved a bill by a majority vote in
Parliament on Tuesday.
“And the ayes have it! The #Cannabis reform bill has just been approved at third reading stage,” tweeted Owen Bonnici, Maltese Minister for Equality,
Research and Innovation, who promoted the bill.
“We are the change makers,” he added.
Bill No. 241 sought to establish “the limited decriminalization of certain cannabis related activities to allow for a balance between individual freedom
in the limited and responsible personal use of cannabis and other social requirements.” nder the new law, citizens aged 18 and over will be allowed to
possess up to seven grams of cannabis, and cultivate up to four cannabis plants at home.
However, smoking cannabis in public will remain against the law and anyone caught consuming cannabis in front of a person under the age of 18 will
be liable to fines of between US $340 and $564.
The move puts Malta at the forefront of a growing movement across Europe to relax legislation around the drug.
In October, Luxembourg announced it would legalize cannabis, however parliament has yet to approve the measure. Italy will likely decide whether
or not to decriminalize cannabis in a referendum next year, after campaign groups managed to gather the required 500,000 signatures required to
force a vote.
And Germany’s incoming coalition government also included plans to legalize cannabis in its vision for the country, which was published last month.
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Cleveland-based defense contractor made $21
million overcharging government, reports says

TransDigm CEO Kevin Stein defended his
company’s business practices at a House Oversight
and Reform Committee hearing in 2019.

Cleveland-based TransDigm Group
Inc. overcharged the Department of
Defense $21 million from January 2017
through June 2019, according to a
report released Monday from the DOD’s
inspector general.
TransDigm, which sells spare parts
for aircraft and airframes, had $568.6
million in contracts with the DOD
during that year and a half.
TransDigm released a statement, saying
the report “makes clear that there
was no wrongdoing” by the company
and questioned the methods used in
calculating overcharges.
It isn’t the first time TransDigm
has come under fire. In June 2019,
members of both parties in the U.S.
House of Representatives criticized the
company for price gouging.
A report released in 2019 found that
TransDigm made an excess profit of
$16.1 million between January 2015
and January 2017. The more recent
audit was requested by members of
Congress.
According to the new report, 95% of
TransDigm’s contracts were below a
price threshold that requires additional
scrutiny. So, on $268.2 million of the
company’s sales to the DOD, it didn’t
have to provide certified cost data,
which the report says is crucial to
making sure the Pentagon is not
overcharged.
“We determined that 150 out of the
152 contracts for 105 out of the 106
spare parts were not obtained at fair
and reasonable prices,” according to
the report. This led to $20.8 million
in excess profits, which TransDigm is
being asked to voluntarily refund.
The inspector general’s report says
TransDigm made anywhere from 2.8%
to 3,851% in excess on contracts. Any
profit over 15% was considered excess,
according to the report.

In the report, the inspector general
pointed out that TransDigm has
been acquiring multiple companies,
including ones that were already
selling parts to the DOD. The report
said that TransDigm increased prices
and made excess profit on these
parts. However, the publicly available
report has these prices redacted.
TransDigm, which was founded in
1993, describes itself as a leading
global designer, producer, and
supplier of highly engineered plane
components. It’s a parent company
of many subsidiaries across 20 states
and foreign countries.
In addition to its Cleveland
headquarters, the company’s
Northeast Ohio facilities include
Painesville’s Aero Fluid Products,
which primarily manufactures fuel,
hydraulic and pneumatic valves
and fluid regulator systems; South
Euclid’s AeroControlex Group, which
makes fuel, hydraulic and lubrication
pumps, mechanical controls and gear
box actuators; and Kent’s Schneller,
which makes laminate and nontextile flooring for commercial planes.
TransDigm critiqued the inspector
general’s report in its statement,
saying it used arbitrary standards
and ignored costs incurred by the
company.
According to the company statement,
the inspector general’s report
calculates profit as a percentage of
the cost, instead of a percentage of
revenue made by the company.
“The report presents profit
percentages in a misleading and
provocative manner,” TransDigm said
in the statement.
TransDigm also said the report didn’t
conduct a price analysis, and that
the DOD paid less than commercial
prices.
The company did not say in its
statement whether it would refund
the $20.8 million. Cleveland.com
has reached out to TransDigm for
comment.
The inspector general recommended
policy changes so that lower-cost
contracts can be analyzed with more
scrutiny.

Theft of 58-foot-long bridge doesn’t go over well with
Akron police

AKRON, Ohio — Where is that confounded bridge?
Police are trying to fill in the gaps to that mystery after a 58-foot-brige was
reported stolen from a field behind Harwick Standard Corp. on South
Seiberling Street in East Akron. On Nov. 3, it was discovered that treated
deck boards on the bridge had been removed, police say. On Nov. 11, the
entire bridge, which is 10 feet wide and 6 feet high, was missing ... a span of
just over a week. The bridge formerly was used in Middlebury Run Park,
police say.
Anyone with information on the whereabouts of the bridge can
contact police at 330-375-2464.
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MEXICAN NATIONAL ADMITS TO
LAUNDERING DRUG PROCEEDS
FROM CLEVELAND THROUGH
BANKS
CLEVELAND, Ohio – A Mexican
national has admitted to
coordinating a financial ring
that funneled tens of thousands
of dollars in drug profits from
Cleveland to Mexican banks.

Susana Ramirez Orozco
pleaded guilty Monday to
conspiracy to commit money
laundering in U.S. District Court
in Los Angeles. She served as
Susana Ramirez Orozco
a financial conduit between
large-scale drug peddlers and
to deliver nearly $200,000
the banks.
in proceeds from Cleveland.
The DEA agent obtained the
She faces three to five years
funds and sent them from an
in prison when Judge Mark
undercover account in Los
Scarsi sentences her March 14. Angeles to the Mexican bank
Her attorney, Richard Raynor,
accounts that Ramirez Orozco
declined to comment.
provided.
An agent of the U.S. Drug
Enforcement Administration
said in an affidavit that a
financial crimes unit in Los
Angeles began investigating
the Cartel de Jalisco Nueva
Generacion in November 2018
for its ties to Mexico, Colombia
and the United States. The
cartel is one of the fastestgrowing criminal organizations
in Mexico.
In July 2019, an informant met
with agents about Ramirez
Orozco, whom the affidavit
identified as “a Mexico-based
money launderer believed to
be laundering funds on behalf
of [Jalisco Nueva Generacion.]”
The informant told the DEA
that Ramirez Orozco claimed to
have had millions of dollars in
drug profits across the United
States that needed to be picked
up and wired to Mexican bank
accounts.
In March 2020, the informant
introduced an undercover DEA
agent to Ramirez Orozco. The
agent claimed to be a money
broker from Los Angeles who
retrieved drug proceeds from
the United States and shipped
them elsewhere in exchange
for a commission, according to
court documents.
Ramirez Orozco and two other
unidentified men worked with
the undercover DEA agent to
coordinate cash pickups and
send the money to accounts
in Mexican banks, the affidavit
says. Ramirez Orozco told the
agent that she also had money
in Texas and Virginia that
needed to be sent to Mexico.
Ramirez Orozco said she
“hoped to be able to solicit
pickups of approximately
$200,000 each week from
Cleveland to be transferred to
Mexico,” the agent wrote in the
affidavit.
Over a course of three months,
couriers delivered or sought

Authorities have said the
transactions allowed the DEA
to delve into the finances of
traffickers and their outside
business dealings.
At one point, Ramirez Orozco
offered the agent work collecting
and funneling as much as
$400,000 a month to Mexican
banks, the affidavit says. The
agent would have received a 5%
commission.
In June 2020, an associate
of Ramirez Orozco talked to
the agent about setting up a
warehouse in Cleveland to store
drugs and bulk cash, according
to court records. The associate,
who was not identified, stressed
the need for “a trustworthy
person” to handle the building.
That month, Ramirez Orozco
coordinated the delivery
of nearly $92,000 in drug
proceeds in Euclid. She believed
the agent’s associates would
gather the money, and the agent
would ship it to Mexico. Instead,
records show, the Ohio State
Highway Patrol stopped the
courier and seized the money.
Within weeks of the seizure,
Ramirez Orozco came to
Cleveland. Authorities arrested
her here in July. She made an
initial appearance in federal
court in Cleveland, but her case
was transferred to Los Angeles.
She has been in custody since
then.
The case mirrors federal
charges filed last month in San
Diego, where 21 people were
accused of collecting drug
proceeds from several U.S. cities
and laundering more than $32
million to Mexican banks.

Very Merry

Christmas
&

Happy New Year
PROFILE NEWS
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TRUMP SUFFERS
BIG COURT LOSS
IN HIS BID TO
KEEP HIS TAX
RECORDS SECRET
(CNN)A federal judge on Tuesday
dealt a blow to former President
Donald Trump’s bid to keep his tax
returns from Congress, ruling that the
Treasury Department could disclose
them to the House committee that
requested them more than two years
ago.
The decision stems from the case
initially brought by House Ways and
Means Chairman Richard Neal against
the Treasury Department under the
Trump administration, when the
department rebuffed his request for
the returns under a law that allows
disclosure of an individual’s tax returns
to the committee.
With the new administration, the
Justice Department changed its
posture in the case, and on Tuesday,
District Judge Trevor McFadden, a
Trump appointee, granted requests
from the department and the House to
dismiss the case.
McFadden also put the opinion on
hold for 14 days to give Trump the
opportunity to file his expected appeal.
Following the decision, Neal said
in a statement that “this ruling is no
surprise, the law is clearly on the
Committee’s side. I am pleased that
we’re now one step closer to being able
to conduct more thorough oversight of
the IRS’s mandatory presidential audit
program.”
In Tuesday’s opinion, McFadden said
that the former President was “wrong
on the law,” as a “long line of Supreme
Court cases requires great deference to
facially valid congressional inquiries.”
”Even the special solicitude accorded
former Presidents does not alter the
outcome,” McFadden wrote.
Nonetheless, the opinion also included
a warning to Neal about making the
returns public, even as the judge
said that Neal had the authority to
do so. “It might not be right or wise
to publish the returns, but it is the
Chairman’s right to do so,” McFadden
wrote. “Congress has granted him this
extraordinary power, and courts are
loath to second guess congressional
motives or duly enacted statutes. The
Court will not do so here and thus must
dismiss this case.”

Commander of
Navy SEAL Team
8 dies in training
accident

(CNN)The commander of
the US Navy’s SEAL Team 8
died Tuesday from injuries
sustained in a training accident
in Virginia Beach over the
weekend, the Navy said.
Cmdr. Brian Bourgeois, 43, died
Tuesday at Norfolk Sentara
General Hospital in Norfolk,
Virginia, the Navy announced
in a statement Wednesday.
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December’s child tax credit payment will
be the last one unless Congress acts
(CNN)Parents are set to get their last
monthly infusion of the expanded
child tax credit starting Wednesday
-- unless Congress acts to extend it
for another year.
Eligible families have received
monthly payments of up to $300
per child since July as part of the
Democrats’ $1.9 trillion coronavirus
relief bill, which President Joe Biden
signed in March. But the beefed-up
credit is only in effect for 2021.
Democratic leaders want to extend
the monthly payments for certain
families for another year as part of
the party’s $1.9 trillion spending bill.
But the legislation faces opposition
from West Virginia Sen.
Joe Manchin, a Democrat, who is
concerned about the cost of the
sweeping safety net enhancements.
It’s unclear whether the legislation,
which the House passed last month,
will get through the Senate in the
next few weeks, if at all. The Internal
Revenue Service has advised that
Congress should pass the package
by December 28 to ensure the
mid-January payments can be
distributed on time, Oregon Sen. Ron
Wyden, chair of the Senate Finance
Committee, told reporters last week.
Even if the bill is approved, fewer
families will receive monthly
infusions of the expanded credit in
2022. Under the latest iteration of the
spending package, only joint filers
earning less than $150,000 and
heads of households making less
than $112,500 will get them.
More than $15 billion was sent to
the families of roughly 61 million
children last month, the Treasury
Department and IRS said. Eligible
households have received a total of
roughly $77 billion since the first
monthly payment in July.

Child tax credit
enhancement

Most parents have automatically
received up to $300 for each child
up to age 6 and $250 for each one
ages 6 through 17 on a monthly
basis, which accounts for half of
the enhanced credit. Families will
receive the other half when they

submit their 2021 tax return next
season.
In total, the expanded credit provides
up to $3,600 for each younger child
and up to $3,000 for each older one.
The full credit is available for heads
of households earning up to $112,500
a year and joint filers making up to
$150,000, after which it begins to
phase out. For many families, the
credit then plateaus at $2,000 per
child and starts to phase out for single
parents earning more than $200,000
or for married couples with incomes
above $400,000.
Prior to this year, the standard child
tax credit was up to $2,000 for each
child up to age 17, and parents claimed
it annually on their tax returns.
Also, as part of the credit’s
enhancement, more low-income
parents became eligible for the full
amount because lawmakers made
it fully refundable. It had been only
partially refundable -- leaving more
than 26 million children unable to get
the entire credit because their families’
incomes were too low, according to
Treasury Department estimates.

Helping struggling
families

Parents have been using the monthly
infusions to pay for food, clothing,
utilities, school books and supplies,
according to an Urban Institute
analysis of Census Bureau data from
mid-July to mid-September.
It has also helped reduce child
poverty, which Biden and
congressional Democrats have
repeatedly touted.
The October payment kept 3.6 million
children from poverty, according
to Columbia University’s Center
on Poverty and Social Policy. It
contributed to a 28% reduction in child
poverty compared with what the rate
would have been.

DECEMBER 2021

Senate votes to
increase debt limit
by $2.5 trillion
extending into
2023

The Senate voted on Tuesday to raise
the national debt limit by $2.5 trillion
and extend it into 2023 as lawmakers
race to avert a catastrophic default
ahead of a critical midweek deadline.
The House will next have to approve
the legislation before it can be sent to
President Joe Biden to be signed into
law. The final tally for the Senate vote,
which fell along party lines, was 50 to
49.
Treasury Secretary Janet Yellen has
warned that the debt limit could be
reached on December 15, leaving
Congress little time left to resolve the
issue. A first-ever default would spark
economic disaster and party leaders
on both sides of the aisle have made
clear it must be prevented.
Republicans have insisted, however,
that Democrats take responsibility
for raising the limit and do it on their
own. In response, Congress passed
legislation last week to create a fasttrack process to allow Democrats
to raise the debt limit in the Senate
without help from Republicans.
Senate Majority Leader Chuck
Schumer said earlier on Tuesday that
the Senate would vote to raise the debt
ceiling to a level that will extend the
limit into 2023.
It had been expected that Democrats
would raise the limit by an amount
sufficient to ensure that the issue will
not need to be addressed again until
after the 2022 midterm elections.
The newly created and temporary
one-time process that lawmakers
approved allowed Senate Democrats
to take up and pass a bill to increase
the debt limit by a specific dollar
amount and a simple majority vote.
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The incident is under
investigation, but according
to initial indications, the
accident occurred during a
fast-rope training exercise
Saturday, according to the
Navy. The training involves
troops practicing descending
quickly on a rope from, for
example, a helicopter.
“Our thoughts and prayers
are with the Bourgeois
family -- and we will
ensure our community
remains in support of and
in relationship with Brian’s
family and his children,
for life,” Rear Adm. H.W.
Howard III, the commander
of the Naval Special Warfare
Command, said in a
statement.
“Brian was one of our very
best leaders, who possessed
all the attributes that make
our force effective. We
will miss his charismatic
leadership and faithful
stewardship of our standard.

His legacy carries on in
teammates he served with, led,
and mentored.”
The findings of the
investigation into the accident
will be made available “at the
appropriate time,” the Navy
said.
Bourgeois received his
commission from the US Naval
Academy in May 2001.
Over his more than 20-year
long career in the military,
Bourgeois was awarded the
Bronze Star, among other
decorations and awards.
“Brian was as tough as they
come, an outstanding leader,
and a committed father,
husband and friend. This is
a great loss to everyone who
knew him. He will be greatly
missed,” said Capt. Donald G.
Wetherbee, commodore, Naval
Special Warfare Group 2.
Bourgeois is survived by his
wife and their five children.
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USA Gymnastics, hundreds
of sex abuse survivors reach
$380M deal in Nassar case

By Dennis Romero
USA Gymnastics says it has reached a $380 million settlement
with the sexual abuse survivors of former national team doctor
and convicted sex offender Larry Nassar.
The settlement is part of a bankruptcy reorganization plan
confirmed Monday by a U.S. bankruptcy court in Indiana,
debtors’ administrators for USA Gymnastics said in a statement.
A survivors committee approved the plan, they said.
The settlement orders USA Gymnastics to implement policies
and processes to protect athletes from abuse, including having
at least one survivor on the organization’s board.
“USA Gymnastics is deeply sorry for the trauma and pain that
survivors have endured as a result of this organization’s actions
and inactions,” President and CEO Li Li Leung said in the
statement Monday.
“Individually and collectively, survivors have stepped forward
with bravery to advocate for enduring change in this sport,” he
said.
In 2017 Nassar, 58, who is accused of molesting hundreds of
former patients, pleaded guilty in a Michigan court to having
sexually abused 10 minors. He is serving a virtual life sentence,
technically up to 175 years in prison.
USA Gymnastics filed for Chapter 11 bankruptcy protection and
reorganization Dec. 5 “to pave the way toward a settlement with
survivors,” administrators said.

Survivors voted “overwhelmingly” to approve the deal late last month, they
said. More than 90 percent of the more than 500 victims voted yes to a
tentative settlement in September.
Olympic gold medalist Simone Biles told the Senate Judiciary Committee in
September that the federal government failed to provide necessary oversight of
an organization created by Congress.
“I don’t want another young gymnast or Olympic athlete or any individual to
experience the horror that I and hundreds of others have endured before,
during and continuing to this day in the wake of the Larry Nassar abuse,” she
said.
Nassar, who was based in Michigan, also worked for Michigan State University
in Lansing.
USA Gymnastics first took allegations of his sexual abuse to authorities in 2015.
A Justice Department report this year criticized the FBI, alleging that it moved
slowly and made missteps as it investigated.
Survivors and USA Gymnastics this summer proposed a $425 million
settlement contingent on insurers’ approval.
A trust fund for survivors will be covered by insurers, the U.S. Olympic and
Paralympic Committee and USA Gymnastics, the administrators said.
Kathryn Carson, USA Gymnastics’ board chair, said in the administrators’
statement that survivors have “used their voices to elicit meaningful change
and restructuring within USA Gymnastics, and their impact extends far beyond
our sport.”
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U.S. warns new software flaw
leaves millions of computers
vulnerable

The top U.S. cybersecurity agency is warning that a new, easy-toexploit software vulnerability has likely lead to hundreds of millions
of computer hacks around the world.
The flaw is in Log4j, a snippet of open-source code widely used in
internet applications around the world to help track users’ activity.
Since Log4j is used in so many applications, and most modern
organizations’ computer networks rely on a hodgepodge of different
programs, there are scores of opportunities to exploit that flaw.
In a call Monday with private companies and state cybersecurity
officials, Jen Easterly, director of the Cybersecurity and
Infrastructure Agency, said it’s likely that many computer systems
have already been compromised, according to a description of the
call provided by an agency spokesperson.
While the vulnerability is unlikely to threaten the security of
people’s personal devices, it could be used to gain a foothold to hack
practically any organization online that doesn’t update the software.
Cybersecurity professionals around the world have scrambled
in the past few days to fix the flaw, which first gained attention on
Thursday after they discovered hackers using it to trick victims
into mining small amounts of cryptocurrency for them and to hack
private Minecraft servers.
There are not yet many public reports of crippling hacks stemming
from the Log4j vulnerability. Still, security professionals spent much
of the weekend frantically trying to find and fix every potential
place it can be exploited, said Wesley McGrew, a cybersecurity
fellow at MartinFederal, a federal contracting company.
“It’s a combination of a new vulnerability being simultaneously
widespread and easy to exploit,” McGraw said.

Ohio girl,
14, rescued
from human
trafficking ring
in Michigan

COLUMBUS, Ohio — A 14-year-old Columbus girl
reported missing earlier in November has been
returned to her family after investigators found
her at a hotel near Detroit, Michigan, connected
to a human trafficking operation.

The Central Ohio Human Trafficking Task
Force says a 30-year-old Texas man has
been taken into custody. Charges against the
suspect are pending.Authorities say the teen girl’s grandmother filed a missing
person report with Columbus police on Nov. 9. Investigators with the task force
reportedly received several tips the girl was a victim of human trafficking, but
say they were unable to confirm this until a “recent development.”
A Columbus detective learned the girl was in Southfield, Michigan, a suburb of
Detroit. On Nov. 22, members of the FBI and the Detroit Human Trafficking Task
Force found the girl at a hotel. Authorities say they found hundreds of sex ads
about the girl posted online.

Columbus Zoo
and Aquarium
accreditation loss
appeal denied

COLUMBUS — The Columbus Zoo and Aquarium
says its appeal of the loss of its most important
accreditation has been denied.
The zoo said Monday the board of directors of
the Association of Zoos and Aquariums denied the zoo’s “strong appeal” seeking
the restoration of its accreditation or tabling of the issue until next year.
As a result, the Columbus Zoo and Aquarium cannot apply for accreditation again
before September.
The October decision was a major blow to an institution once widely admired in its
industry and by the general public. Zoo officials said earlier that the ruling would
not affect operations or the experience of visitors.
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مفاجأة :دوالر الـ1500
قد يربز مجدداً ضمن
املصارف ..كيف ذلك؟

كثيرة هي التساؤالت التي سادت أوساط
المودعين وذلك بعد رفع الدوالر المصرفي إلى
 8000ليرة بعدما كان  3900ليرة.
وحالياً ،فإن نسبة كبيرة من المودعين يتساءلون
عن التعميم األنسب الذي يمكنهم االستفادة منه
حاليا ً من أجل الحصول على أموالهم الموجودة
لدى المصارف .وفي السياق ،قال الخبير المالي
واالقتصادي منير يونس لـ”لبنان ”24إ ّنه “في
حال كان الشخص بحاجة للمال وال خيار له ،فإنه
مضطر للجوء إلى خيار سحب مبلغ من المصرف
لكي يعيش” .أضاف“ :لقد وصل الناس إلى
خيارات صعبة ال بديل عنها لألسف” .ومع هذا،
أمر مه ّم جداً يتعلق بالتعميم
فقد كشف يونس عن ٍ
المتعلق بدوالر الـ 8000ليرة .وفعلياً ،فإن
هذا التعميم ينص على أنه يحق للمودع سحب
 3000دوالر شهريا ً على أساس سعر الدوالر
ال ُمحدّد.
ووفقا ً ليونس ،فإنه في حال أراد المودع سحب
مبلغ من المال يتجاوز مبلغ الـ 3000دوالر
سحب مبلغ 4000
المسموح به ،أي أنه إذا ُ
آالف على سبيل المثال ،فإنّ أول  3آالف سيتم
احتسابهم على أساس  8آالف ليرة ،في حين أن
األلف اإلضافي سيتم احتسابه على سعر الدوالر
الرسمي المحدد بـ 1515ليرة لبنانية.
ولفت يونس إلى أنه بدالً من االعتماد على تعميم
الدوالر المصرفي الجديد ،فإنه من األفضل أن
يلجأ المودع في الوقت الحالي إلى التعميم رقم
 158الذي ينص على إمكانية سحب المودع
ألمواله على النحو التالي 400 :دوالر فريش
و  400دوالر على سعر  12ألف ليرة ،باعتبار
أن هذا التعميم يوفر له إمكانية الحصول على
“دوالرات فريش”.
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الغاضبة حول هذه األمور المتعلقة
بالحياة والموت.
فمعدالت اإلصابة بمرض كوفيد -19بين
غير الحاصلين على اللقاح تزيد خمس
مرات عن تلك التي بين الحاصلين على
اللقاح ،ومعدالت دخول المستشفيات
لتلقي العالج والوفيات أعلى بعشر
مرات بين غير الحاصلين على اللقاح.

حين ظهرت األنباء عن انتشار متحور أوميكرون في األسابيع القليلة الماضية ،تنهدت ابنتي
وقالت «إنني استسلم .في الوقت الذي اعتقد فيه أننا تجاوزنا المنعطف ،نعود إلى البداية
مرة أخرى .أظن أنه يتعين علينا التسليم بحقيقة أن هذا لن ينتهي أبداً».
كانت تعبر عن الخوف الذي يشعره كثيرون بأن هذا المتحور إذا تمخض عن موجة خامسة
من الفيروس ،فسيكون هو المتحور الذي يصيب معنوياتنا في النهاية باالنهيار .وإذا توخينا
األمانة في النظر إلى وضعنا الحالي ،فهذا يقودنا إلى استخالص أن العودة المأمولة إلى
الوضع الطبيعي ،مجرد أماني ،على أفضل األحوال.
وبعد  21شهراً من جائحة كوفيد ،-19نجد أنفسنا في «وضع طبيعي جديد» ألن أشياء
كثيرة للغاية تغيرت لدرجة أن الحياة لن تعود ببساطة إلى ما كانت عليه قبل الجائحة .فمن
جديد ،سمح الكثير من وكاالت الحكومة والشركات الكبيرة للموظفين بالعمل عن ُبعد،
واختار كثيرون منهم عدم العودة إلى مكاتبهم.
وفي الواليات المتحدة ،كثيرون من عمال الخدمات منخفضي األجور ،بعد فصلهم من عملهم
في بداية األمر ،عادوا إلى االلتحاق باقتصاد الوظائف المؤقتة .فقد أصبح هؤالء العمال
يكسبون أكثر ويتمتعون بالحرية والمرونة التي يوفرها هذا العمل .ومع إعادة فتح أماكن
عملهم السابقة ،اضطر أصحاب العمل إلى زيادة أجورهم بعد أن وجدوا صعوبة في العثور
على بدالء لهم.
وفي المدن الكبرى ،أصبحت العقارات اإلدارية خالية وأُغلقت بعض الشركات التي كانت
توفر مثل هذه الخدمات .ووسعت المطاعم أماكن الجلوس في الهواء الطلق مقتطعة جزءاً
من المساحات المخصصة لمواقف السيارات ،وكل هذا الستيعاب العمالء الذين يكترثون
لإلجراءات االحترازية لتفادي اإلصابة بالمرض.
وتقلصت كثافة وسائل النقل العام بسبب االنخفاض في عدد المسافرين .ونتيجة لكل هذا،
تغير وجه مراكز المدن .لكن أخطر التغييرات ليست مادية بل سياسية ونفسية .وفي وضعنا
الطبيعي الجديد ،أصبح تصورنا السياسي خطير الشقاق .فخالفنا ال يقتصر على قضايا
أساسية مثل العرق والمساواة بين الجنسين ،بل أصبح التفسير السياسي الشقاقي يمتد إلى
قضايا مثل صحتنا وصحة أطفالنا ومجتمعاتنا.
وتحولت اجتماعات مجالس المدارس ومجالس المدن إلى حلبة جدل غاضب ومشحون
بشأن فرض وضع الكمامات وتلقي اللقاحات .وتلقى بعض المسؤولين الحكوميين الذين
فرضوها تهديدات بالقتل .والمثير للقلق الشديد هو أن المنطق كان غائبا ً عن هذه المناقشات

وما أخشاه هو أن يتحول هذا الشقاق
العميق والراسخ إلى وضع طبيعي
جديد .فلن يشعر بعضنا بالراحة دون
وضع كمامات قبل أن تمر فترة طويلة،
وسنظل ننظر بريبة وببعض من
الخوف أو االستياء إلى الذين يرفضون
وضع الكمامات أو الحفاظ على التباعد
االجتماعي .وفي المقابل ،سينظر
األشخاص الذين ال يضعون كمامات
إلى الملتزمين بوضع الكمامات ليس
باعتبارهم أشخاصا ً يكترثون لصحتهم
وصحة عائالتهم بل باعتبارهم ليبراليين
مترفعين يمثلون وينقلون بيانا ً سياسيا ً
بارتدائهم الكمامات وحفاظهم على
اإلجراءات الوقائية.
وهذا هو الحال الذي أخشى أننا بلغناه.
تتغير مدننا وأماكن عملنا أيضاً ،وأصبح
اختالفنا غاضب وعميقا ً لدرجة أن
المرض الفتاك أصبح تصوراً حزبياً.
وحتى لو تم احتواء متحور أوميكرون
هذا أو ما قد يأتي بعده من متحورات،
أعتقد أن الوضع الطبيعي السابق لم
يعد قابالً للتكرار .فالوباء يغير حياة هذا
الجيل بالطريقة التي غير بها الكساد
الكبير والحربان العالميتان والحرب
الباردة حياة أجدادنا وآبائنا .لقد تكيفوا
ونجوا ،وما زال يحدوني أمل سنفعل
هذا أيضاً.
*رئيس المعهد األميركي العربي-
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STUDENTS & FAMILIES

arts, music and
extracurricular activities like
dance, flag football, band,
ceramics and e-sports

Save the Date!
5:30 - 7:30pm

WEDNESDAY, FEBRUARY 2

career planning

hands-on projects
with students in control of
their own learning

WEDNESDAY, JANUARY 26
East Side Community Fair
East Professional Center
1349 E 79th St, Cleveland, OH 44103

technology

Details at
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after-school
programs

5:30 - 7:30pm

West Side Community Fair
John Marshall Campus
3952 W 140th St, Cleveland, OH 44111

Visit ChooseCMSD.org
to ENROLL TODAY!
Call 216.838.3675
to speak with an
enrollment specialist.

SUPPORT
SERVICES/
SCHOLARSHIPS

FREE college and trade school tuition
scholarships for four-year CMSD grads!
Go to SayYesCleveland.org to learn more!
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Back to
pursuing
your
dreams.
Classes begin
January 18

tri-c.edu/
startnow
21-1006
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فنون «السياديّني»
يف الشحادة
وتنويع مصادر
التمويل :إذا ش ّحت
أموال السعودية
واإلمارات ...إىل
الكويت ُدر!
ُمجدداً ،دعا قطاع النقل البري ،اليوم ،إلى
تحرك يعتب ُر
إضراب الخميس المقبل ،في ّ
استكماالً لسلسلة تحركات عديدة ُنفذت خالل
األسابيع الماضية.
ما يطالب به السائقون العموم ّيون هو
الدعم الحكومي لهم وسط ارتفاع أسعار
المحروقات المتزايد .وهنا ،فإن الطريق التي
قد يسلكها مبدأ الدعم قد تتحدّد بالتالي :منح
السائقين صفائح بنزين بأسعار مدعومة من
السوق.
أجل العمل في ّ
في الواقع ،فإن هذا ّ
الطرح قد ال يكونُ ُمجديا ً
على المدى الطويل ،وقد تشوبه خروقات
كبيرة .ووفقا ً للخبراء ،فإنّ أي آلية للدعم
لن تكون ُمجدية في الوقت الراهن ،وقد
هدر األموال من دون االستفادة
تساهم في ِ
منها بالشكل المطلوب ،وهذا األمر تحذر منه
الجهات الدولية المانحة مراراًت و َتكراراً.
خالل الفترات الماضية ،كان صندوق
النقد الدولي واضحا ً تماما ً بشأن سياسة
الدعم الحكوم ّية ،إذ يؤكد على رفضها
تماما ً باعتبارها ال تخدم جميع المواطنين.
ولهذا ،فإن الدعم الذي قد يحصل للسائقين
العموميين قد يتم استغالله لمآرب أخرى
بعيدة عن تأدية خدمة النقل للمواطنين.
وبشأن هذه النقطة ،فإن المخاوف كبيرة من
أن يلجأ سائقون إلى بيع صفيحة البنزين
واالستفادة من سعرها ،على اعتبار أ ّنه
في حال نزل إلى الشارع ،فلن يتمكن من
تحصيل ثمنها ،كما أنه سيظن أنه “حرق
البنزينات عالفاضي ألن السوق خفيف”
وسط ارتفاع التسعيرة.

ما الحل؟
وسط كل ذلك ،يبرز إصرار الرئيس نجيب
ميقاتي على اإلنطالق ّ
بخطة متوازنة للنقل
العام ،وهو أكد خالل الشهر الماضي من
المجلس االقتصادي واالجتماعي أن “البنك
الدولي حدّد  290مليون دوالر لخطة النقل
في لبنان”.
ج إلى وقت كا ٍ
ف
فعلياً ،فإن هذه الخطة تحتا ُ
ج إلى بنية تحتية
للتطبيق ،كما أنها تحتا ُ
متينة تساهم في تخفيف من أعباء النقل
على اللبنانيين .وفي ظل ذلك ،تبر ُز العديد
من المقترحات التي تقدم الحلول ألزمة
النقل ،أقله في الوقت الراهن .في هذا
اإلطار ،يقول الباحث االقتصادي في المعهد
اللبناني لدراسات السوق كرابيد فكراجيان
لـ”لبنان ”24إن “المشكلة في لبنان تتحدّد
في تحديد عدد اللوحات العمومية” ،موضحا ً
أن “هذا األمر يجعل المواطنين غير قادرين

OHIO

PROFILE NEWS

حقائق عديدة..
تفاصيل جديدة
تُكشف عن مكان
اختباء صدام حسني

كشف بول بريمر ،الحاكم األميركي للعراق
بعد سقوط النظام العراقي السابق ،مكان
اختباء الرئيس الراحل صدام حسين ونائبه
عزة الدوري.

على العمل في مجال النقل العام بسبب عدم
وأجرى برنامج “السطر األوسط” الذي
امتالكهم للوحة”.
يذاع على قناة “إم بي سي” لقاء مع بول
بريمر ،أكد من خالله بعض المعلومات
وأضاف“ :في لبنان ،هناك نحو  41ألف
عمومية ،وهذا رق ٌم غير كا ٍ
التي وصلت إليهم بشأن مكان اختباء صدام
ف أبداً لتلبية
المواطنين في كافة المناطق اللبنانية .وعليه ،حسين ،وقد أوضحت أن الرئيس العراقي
السابق يقود سيارة أجرة في شوارع مدينة
يجدر على الدولة إصالح الخلل الكبير في
الموصل ،بينما هرب الدوري إلى سوريا.
آلية النقل من قبل الحرب االهلية اللبنانية،
وإيجاد الحلول لتمكين النقل العام من الوصول
وادعى بريمر أن هذه المعلومات عن صدام
إلى كافة المدن والبلدات بشكل سريع
حسين والدوري ربما كانت صحيحة أو
ُيريح المواطن ويخفف عنه أعباء شراء
كانت إشاعات ،موضحا أنه كان يصله مثل
المحروقات”.
هذه المعلومات ،غير مرة ،وبأنه ،وبشكل
في حديثه ،اقترح فكراجيان خطة يمكن أن شخصي ،لم يكن يعلم أين كان ينشط عزة
الدوري ومكان اختباءه.
تفيد السائقين العموميين بالدرجة األولى،
وتفتح باب المنافسة وتمكن من يرغب في
وأشار الحاكم األميركي للعراق بعد سقوط
العمل ضمن النقل العام.
صدام حسين أن قائمة المطلوبين في
العراق ،قد وضعها شخص من وزارة الدفاع
وتقوم الخطة التي طرحها فكراجيان عبر
األميركية ،وليس هو ،شخصياً ،وأنه لم ير
“لبنان ”24على النحو التالي:
تلك القائمة إال بعد  6أشهر من وصوله إلى
 1تبادر الدولة إلى استحداث فئة جديدة من بغداد ،الفتا إلى أن الرئيس األميركي األسبقاللوحات ،تحمل اسم “النقل المشترك” على جورج بوش ،سبق وكلفه بـ 3مهمات في
العراق بعد سقوط بغداد.
سبيل المثال.
وأكد بول بريمر أن هذه المهام تمثلت في
وضع برنامج سياسي وآخر اقتصادي يهدف
 2اللوحات هذه تكون محددة بسعر معينويجري تخفيضه تدريجيا ً على مدى  5سنوات إلى مساعدة الشعب العراقي على التعافي
للوصول إلى تكلفة صفر أو أن يتم تقاضي من أزمته االقتصادية ،باإلضافة إلى محاولة
بسط األمن من خالل قوات الجيش ووزارة
سعر الكلفة بالحد األدنى.
الدفاع ،وإن كانت تلك المهمة األخيرة وقعت
 3الشرط األساسي أن تكون هذه اللوحات على عاتق على الجهات العسكرية.متوفرة لجميع اللبنانيين ،على أال تكون
وشدد بريمر على أن القوات األميركية لم
مقرونة بتقديمات من الصندوق الوطني
تعثر على أسلحة دمار شامل في العراق.
للضمان االجتماعي مثل اللوحة العمومية،
شخص يحصل
والهدف منها هو تمكين أي
ٍ
عليها من العمل في مجال النقل العام.
 4لدعم السائقين العموميين ،تقوم الدولةبمنح كل واحد منهم  2من اللوحات الجديدة
بشكل مجاني .وعليه ،فإنه من خالل ذلك،
يمكن للسائق أن يستفيد ماليا ً إما عبر تأجير
هذه اللوحات أو بيعها وفق التسعيرة التي
تنص عليها الدولة ،أو يمكنه وضعها على
سيارة أخرى لديه والعمل عليها وبالتالي
تحقيق مردود مادي إضافي.
وفق فكراجيان ،فإن هذه الخطة تساهم في
تحريك السوق وتوفر للبنانيين مركبات
للنقل العام ،وتساهم في توفير أموالهم التي
يرصدونها لشراء المحروقات .إضافة إلى
ذلك ،فإن هذا األمر يخفف من زحمة السير
الخانقة على مداخل المدن يوميا ً وبالتالي
ينعكس إيجابيا ً على مستويات التلوث .أما
االمر األهم ،فإن هذه الطريقة يمكن أن توفر
الكثير من فرص العمل ،وبالتالي إطالق
العجلة االقتصادية من جديد وانتعاش األحوال
المالية للكثيرين.
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ماكرون يعلن عن عمل
وثيق بني فرنسا والسعودية
إزاء لبنان وميقايت يكشف
تفاصيل املحادثة الثالثية
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون “
إن اللقاء الذي جمعه بولي العهد السعودي
االمير محمد بن سلمان “يم ّثل إعادة التزام
للسعودية في لبنان وعمل وثيق بين فرنسا
والسعودية إزاء هذا البلد”.
وفي حديث ل” النهار” قال :في الوقت
الحاضر السعودية أخذت في عين االعتبار
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األمرين :استقالة وزير اإلعالم اللبناني
بعد ما قاله من تصريحات وموقف،
وتصريحات الرئيس ميقاتي القوية
بالنسبة للسعودية”.
وقال ماكرون إ ّنه تحاور مطوالً مع ولي
العهد السعودي األمير محمد بن سلمان
حول لبنان وعمل معه على الملف
اللبناني .ثم اتصال معا ً برئيس الحكومة
نجيب ميقاتي وقالوا له إن السعودية
وفرنسا ستلتزمان معا ً العمل لدعم الشعب
اللبناني .وكان بن سلمان واضحا ً في
قوله إ ّنه سيبذل كل الجهود إلعادة فتح
المجاالت االقتصادية والتجارية مع لبنان
وإ ّنه أيضا ً سيعمل لمساعدة الشعب
اللبناني فيما يخص االحتياجات الطارئة
إن كانت بالنسبة للطاقة أو الحاجات
اإلنسانية.
كشف ماكرون أ ّنه سيتصل اليوم بالرئيس
اللبناني ميشال عون ،قائالً“ :عن لبنان،
الرسالة كانت واضحة بين السعودية
وفرنسا وإننا توصلنا إليها معا ً وقد
أبلغناها معا ً في اتصالنا للرئيس ميقاتي.
واآلن سنعمل معا ً على تنفيذ هذا البرنامج
معاً”.
وع ّما إذا كان انطباع ماكرون أن
السعودية ستعود وتلتزم لمساعدة لبنان
ماليا ً عندما ينفذ البلد إصالحاته وتعمل
الحكومة ،قال ماكرون“ :نعم هذا التزامهم
إزاء فرنسا”.

ميقاتي يكشف

وكشف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي
لـ”النهار العربي” تفاصيل المحادثة مع
الرئيس الفرنسي وولي العهد السعودي.
وقال” بمسعى وجهد من الرئيس الفرنسي
إيمانويل ماكرون ،الذي ال يدّخر جهدا
لدعم لبنان ،جرى تواصل اليوم بين
فخامته وسمو ولي عهد المملكة العربية
السعودية االمير محمد بن سلمان وبيني
فتح الباب أمام صفحة جديدة من العالقات
بين لبنان والمملكة نريدها عالقات ال
أي شوائب ،كما كانت دائما ً
يعتريها ّ
وتاريخياً .فنحن ال ننسى وقوف المملكة
وسائر دول الخليج الى جانب لبنان
واللبنانيين في كل األوقات ،ونقدّر أيضا ً
إحتضانهم اللبنانيين بروح األخوة”.
وأضاف ميقاتي “أ ّكدت لسمو ولي عهد
المملكة عزم لبنان على العمل لتعود
العالقات إلى سابق عهدها ،وان الحكومة
ملتزمة بتنفيذ اإلصالحات األساسية التي
من شأنها أن تفتح الباب مجدّداً لدعم
لبنان في هذه الظروف الصعبة التي يمر
بها على الصعد كافة .وقد أجريت اتصالين
هاتفيين مع فخامة رئيس الجمهورية
العماد ميشال عون ودولة رئيس مجلس
النواب نبيه بري لوضعهما في صورة
االتصال مع الرئيس ماكرون وسمو األمير
محمد بن سلمان ،فع ّبرا عن ارتياحهما
تمسكهما بأفضل العالقات مع
وشدّدا على ّ
المملكة العربية السعودية والدول العربية
الشقيقة كافة ،الس ّيما دول مجلس التعاون
الخليجي”.
ودعا “جميع األطراف في لبنان إلى أن
“تقدّر د ّقة األوضاع والظروف وعدم
أي شأن
أي أمر أو التدخل في ّ
اإلقدام على ّ
يسيء إلى األشقاء العرب ويلحق الضرر
باللبنانيين .وقد آن األوان لاللتزام مجدّداً
بسياسة النأي بالنفس وعدم اقحام أنفسنا
ووطننا بما ال شأن لنا به”.
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إيران تستعد لتصدير
النفط إىل أوروبا

أعلنت الشركة الوطنية للنفط في إيران عن
تغير أساليب تسعير النفط اإليراني من مقياس
“برنت” إلى المقاييس المعتمدة أوروبيا،
ابتداء من العام القادم .2022
وجاء ذلك بحسب ما نشرته وكالة “تسنيم”
لألنباء اليوم الثالثاء عن الشركة اإليرانية.
ويرى خبراء أن هذا اإلجراء يعتبر مؤشرا
عن قرب استئناف صادرات النفط اإليراني إلى
الدول األوروبية بعد انقطاعها بسبب العقوبات
األمريكية.
ويوم أمس أعلنت إيران عن زيادة في أسعار
نفطها للمشترين اآلسيويين ،وحددت سعر
البيع الرسمي للخام اإليراني الخفيف لهؤالء
المشترين عند  3.10دوالر فوق متوسط
خامي عمان/دبي لشهر يناير .2021

قمة قادة دول الخليج
تشدد عىل الوحدة بعد
عام من املصالحة مع
قطر

أكد قادة مجلس التعاون الخليجي على ضرورة
“الوحدة” في السياسات الخارجية والمجال
االقتصادي بعد عام من المصالحة مع قطر.
وقال األمين العام للمجلس نايف مبارك الحجرف
في البيان الختامي للقمة الذي اوردته وكالة
“رويترز” :ان قادة المجلس اتفقوا على “أهمية
تضافر الجهود لتنسيق وتكامل السياسات
الخارجية للدول األعضاء وصوال لبلورة سياسة
خارجية موحدة وفعالة تخدم تطلعات وطموحات
شعوب دول الخليج وتحفظ مصالحها”.
وتابع :أن قادة المنطقة الثرية بالنفط والغاز
اتفقوا على “أهمية متابعة انجاز أهداف الرؤى
االقتصادية لدول مجلس التعاون لتحقيق التنوع
االقتصادي وتعظيم االستفادة من اإلمكانيات
االقتصادية”.
كما أشار إلى االتفاق على “تطوير تكامل شبكات
الطرق والقطارات واالتصاالت” بين دول المجلس
وتنسيق الجهود لمكافحة “التغير المناخي
واألوبئة واألمراض”.
بدوره قال ولي العهد السعودي في كلمته :إن
القمة تأتي في ظل “تحديات عديدة تواجهها
المنطقة تتطلب منا مزيدًا من تنسيق الجهود بما
يعزز ترابط وأمن واستقرار دولها”.
كما أشار إلى أهمية “استكمال مقومات الوحدة
االقتصادية ومنظمتي الدفاع واألمن المشترك بما
يعزز دورنا اإلقليمي والدولي من خالل توحيد
مواقفنا السياسية”.
وأعرب عن أمله في “استكمال بناء تكتل
اقتصادي مزدهر يتطلب إيجاد بيئة جذابة ومحفزة
تعتمد على تنويع مصادر الدخل”.
واكد ولي العهد السعودي “أهمية التفاعل بشكل
جدي وفعال مع البرنامج النووي والصاروخي
اإليراني” ،في وقت باتت مفاوضات إنقاذ االتفاق
النووي اإليراني ،الذي تعارضه الرياض ،في فيينا
على وشك االنهيار.
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مدير منظمة الصحة:
الدالئل تشري إىل
انخفاض طفيف يف
فعالية اللقاحات ضد
كوفيد-19

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية
تيدروس أدهانوم جيبريسوس إن “األدلة
المستجدة تشير إلى انخفاض طفيف في
فعالية اللقاحات ضد كوفيد -19الحاد
والوفاة به ،وانخفاض في منع المرض
الخفيف أو اإلصابة بالفيروس” ،بحسب
وكالة “رويترز”.
واشار في إيجاز على اإلنترنت الى ان
“ظهور أوميكرون دفع بعض الدول
إلى طرح برامج جرعات تنشيطية ضد
كوفيد -91لجميع سكانها البالغين ،حتى
نحن تعوزنا األدلة على فعالية الجرعات
التنشيطية ضد هذه الساللة”.
وأضاف“ :تشعر منظمة الصحة العالمية
بالقلق من أن مثل هذه البرامج ستكرر
تخزين لقاحات كوفيد -91الذي شهدناه
هذا العام وتفاقم الفوارق (بين الناس).
من الواضح أننا ونحن نمضي قدما أن
الجرعات التنشيطية يمكنها أن تلعب
دورا مهما ،خاصة بالنسبة ألولئك الذين
يواجهون الخطر األكبر المتمثل في الوفاة
بالمرض الحاد”.

الصحة العاملية ترصد
أكرث من  40تحورا
مرتبطا بـ «أوميكرون»
رصدت منظمة الصحة العالمية أكثر من
 40تحورا مرتبطا بمتحور كورونا الجديد
“أوميكرون”.
وقال مدير الطوارىء الصحية اإلقليمية بمنظمة
الصحة العالمية ،د ريتشارد برنان ،إنه ال
دليل على تراجع فاعلية اللقاحات الحالية
أمام متحور “أوميكرون” ،مشيرا إلى أن
بعض المؤشرات المبكرة تشير إلى أن معظم
اإلصابات بالمتحور بسيطة وال توجد حاالت
خطيرة.
جاء ذلك في كلمته خالل المؤتمر الصحفي
الذي عقده المكتب اإلقليمي اليوم األربعاء،
لتسليط الضوء على آخر مستجدات جائحة
كوفيد 19في إقليم شرق المتوسط مع التركيز
على المتحور الجديد أوميكرون.
وأكد أن المنظمة لم تسجل حاالت وفاة جراء
اإلصابة بمتحور كورونا الجديد.

بيسكوف :الخطاب
العدواين للناتو وأمريكا
يتطلب مباحثات بني
البلدين
أكد المتحدث باسمالكرملين،دميتري بيسكوف
 ،أن الوضع الدولي المتوتر ،وخاصة في
القارة األوروبية ،وكذلك الخطاب العدواني ل
حلف شمال األطلسي “الناتو“ ،والواليات
المتحدة األميركية ،يتطلب مباحثات بينروسيا
والصين.
وأوضح ،في تصريح صحفي ،أنه من المقرر
أن يبحث الرئيس الروسيفالديمير بوتين
والصينيشي جين بينغ ،عبر “الفيديو
كونفرنس” ،غدًا األربعاء ،القضايا الدولية
وكذلك مسألة الطاقة ،وتقييم نتائج العمل
المشترك ،وسبل تطوير العالقات االستراتيجية
الروسية  -الصينية.

متمسك بفيينا
الكل ّ
لغياب البديل :ال
تقدم ..وال نعي رغم
ّ
مامطلة طهران

تسجل جولة المحادثات النووية االخيرة
لم
ّ
اي تقدّ م ،اال انها ايضا لم تحمل أي انتكاسة
حرص االطراف
او “سلبية” ،ما ُيظهر
َ
جميعها ،ايران من جهة ،ومفاوضيها
االميركين واالوروبيين والروس من جهة
ثانية ،على عدم احراق ورقة “الدبلوماسية”
للتوصل الى اتفاق جديد ،بحسب ما تقول
مصادر دبلوماسية لـ”المركزية” .غير ان
هذا الموقف قد يتبدّ ل اذا ما استمرت طهران
بالمماطلة والتسويف ،وهي السياسة التي
تعتمدها ايضا في حوارها مع السعوديين.
فقد اختتمت في ع ّمان ،امس ،جلسة الحوار
األمني بين الرياض وطهران بمشاركة خبراء
من الجانبين ،في وقت قال مندوب السعودية
لدى األمم المتحدة عبد هللا المعلمي إن طهران
تنتهج إلى اآلن موقفا ً يتسم بالمماطلة وليست
جادة بشأن المحادثات.
على اي حال وبالعودة الى “فيينا” ،فقد أعلن
كبير المفاوضين النوويين اإليرانيين علي
باقري كني ،امس ،ان محادثات فيينا الرامية
إلحياء االتفاق النووي المبرم عام 2015
“إيجابية وتمضي إلى األمام” .اال ان وسائل
إعالم إيرانية نقلت عنه قوله إن طهران لم
تتسلم حتى اآلن “أي مقترح أو مبادرة من
الطرف المقابل” ...في الموازاة ،قال نائب
وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف
امس ،إن هناك أسبابا ً تدعو موسكو لتو ّقع
إحراز بعض التقدم في إحياء االتفاق ،وزيادة
فرص التوصل إلى تسوية .ولفت الى ان
“فرص التوصل إلى تسوية للعودة الى االتفاق
تزداد” ،معتبرا أن اقتراحات إيران “تعكس
جدية طهران القصوى الستئناف العمل
باالتفاق” .وتابع “روسيا توضح باستمرار
خالل اتصاالتها مع الواليات المتحدة األميركية
أن تهديد إيران بالعقوبات أثناء عملية
المفاوضات أمر غير مرغوب فيه”.
من هنا ،تشير المصادر الى ان النقطة
الرئيسية التي تركز عليها طهران في
المفاوضات هي مسألة رفع العقوبات .وهذا
التشدد هو ما يحول حتى الساعة دون تحقيق
اي خرق ُيذكر .ذلك ان واشنطن ومعها
العواصم االوروبية ،ترفضان اي تنازالت ُتقدّ م
اليران سيما في ملف العقوبات ،قبل ان تعود
الى االلتزام بمندرجات االتفاق النووي ،خاصة
على صعيد نسبة تخصيبها اليورانيوم.
يصب توجيه أعضاء مجموعة
في هذه الخانة،
ّ
السبع في ختام اجتماعهم في ليفربول
نهاية االسبوع الماضي ،تحذيرا للجمهورية
االسالمية ،مذكرين اياها بأن مفاوضات فيينا
هي “فرصتها األخيرة” .وقالت الوزيرة
البريطانية التي تتولى بالدها رئاسة المجموعة
“إنها الفرصة األخيرة أمام إيران للمجيء
إلى طاولة المفاوضات مع حل جدي لهذه
المشكلة” ،مشددة في المقابل ،على أن “ال
يزال هناك وقت إليران كي تأتي وتقبل هذا
االتفاق” لكن “هذه هي الفرصة األخيرة”
وحثت طهران على تقديم “اقتراح جدي ..من
المهم أن تقوم بذلك ألننا لن نسمح إليران
بامتالك السالح النووي” .فحتى اللحظة ،كل
المقترحات التي تطرحها طهران ،مرفوضة من
قبل االوروبيين واالميركيين بطبيعة الحال...
ال تزال المحادثات تدور اذا في الحلقة المفرغة
عينهاَ :من يتنازل ل َمن ،و َمن يتراجع قبل
َمن .لكن ايا من المتحاورين في فيينا ،لم
خاصة
يتمسك بها،
ينع المفاوضات ،والكل
ّ
ّ
ِ
وأن ال بديل منها اال العقوبات االضافية التي
ستخنق طهران او التصعيد العسكري الذي ال
يريده الرئيس االميركي جو بادين الساعي الى
تسويات ألزمات المنطقة ،ال الى فتح بؤر تو ّتر
جديدة.
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األمم املتحدة تتهم
طالبان بارتكاب 72
األقل خارج
إعدا ًما عىل ّ
نطاق القضاء
أعربت األمم المتحدة الثالثاء عن قلقها
من “عمليات اعدام خارج نطاق القضاء”
ارتكبت بحق عناصر سابقين في قوات
األمن األفغانية وأشخاص مرتبطين
بالحكومة السابقة ،مؤكدة أن حركة طالبان
ارتكبت  72منها.
واعلنت نائبة مفوضة حقوق اإلنسان في
المنظمة الدولية ندى الناشف امام مجلس
حقوق اإلنسان “بين آب وتشرين الثاني،
تبلغنا من مصادر موثوقة بتنفيذ أكثر من
مئة عملية إعدام بحق عناصر سابقين
في قوات األمن الوطني األفغانية وآخرين
مرتبطين بالحكومة السابقة ،و ُنسب 72
منها على األقل إلى طالبان”.

إدانة رشكة دمناركية
لخرقها الحظر
األورويب عىل سوريا

ُحكم على مدير مجموعة دنماركية بالسجن
أربعة أشهر ،وعلى اثنين من شركات
المجموعة بدفع غرامة بقيمة خمسة ماليين
يورو النتهاك الحظر األوروبي على سوريا
عبر بيع الوقود لسالح الجو الروسي.
وأدانت محكمة أودنسه في وسط الدنمارك
شركة دان-بانكيرينغ ببيع إجمالي  12ألف طن
من الوقود بين  2015و  2017الى شركتين
روسيتين.
وهذه الكميات الكبرى من الوقود سلمت الحقا
الى سوريا حيث استخدمت لتزويد مقاتالت
روسية في البالد.

الجئ سوري يتسبب
بإقالة وسجن وزيرة
دمناركية

أصدرت محكمة دنماركية قرارها بإدانة وزيرة
الهجرة السابقة ،إنغر ستويبرغ ،في قضية
اتخاذ قرار غير قانوني يقضي بفصل األزواج
الصغار من طالبي اللجوء.
وكان الالجئ السوري “النور علوان” وعمره
 26سنة ،قد تقدم بشكوى بعد أن فصلته
الوزارة في  2016عن زوجته “ريماز
الكيال” البالغة وقتها  17عاما ،ووضعتهما في
مركزين مختلفين لالجئين طوال  4أشهر ،مع
أنها كانت حامال.
وحكم القضاة ،في محاكمة عزل وصفت
بالتاريخية ،بأن قرار ستويبرغ لفصل األزواج،
الذي اتخذته عام  ،2016كان قرارا غير
قانوني وحكموا عليها بالسجن  60يوما .وفقا ً
لموقع “يورونيوز”.
وقالت ستويبرغ إنها فوجئت بال ُحكم ،وأضافت
أن قرارها كان يهدف إلى مكافحة زواج
األطفال.
وتعد القضية أول محاكمة عزل في الدنمارك
منذ ثالثة عقود والسادسة فقط في تاريخها.
وقالت ستويبرغ خالل مؤتمر صحفي خارج
المحكمة“ :لست أنا فقط من خسر ،بل القيم
الدنماركية خسرت أيضا” ،مضيفة أنها ستتقبل
العقوبة.
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طوابري امام املراكز الصحية
واملستوصفات ولبنان
من مستشفى الرشق اىل
بالص َدقة...
اإلستشفاء َ

َمن يعتقد أن “تراند الطوابير” في لبنان قد
تراجع وأفُل نجمه هو مخطىء من دون أدنى
شك ،وما سنسرده هو خير دليل على ذلك.
صحيح أن ظاهرة الطوابير قد إختفت من أمام
محطات الوقود ومن أفران كانت تظهر أمامها
“فرخت” في أمكنة
بين وقت وآخر ،إال أنها
ّ
أكثر حساسية ،بحيث بدأت برسم معالم “
طبقية مستجدة” هذه المرة في القطاع الصحي،
من خالل تقاطر المواطنين اللبنانيين وكذلك
المقيمين على األراضي اللبنانية الى مراكز
الرعاية الصحية األولية التابعة لوزارة الصحة
العامة ،والى المستوصفات غير الحكومية
المدعومة ،إما من أحزاب أو جمعيات مدنية
أو منظمات دولية ،وهي تقدم خدمات صحية
وأدوية بأسعار شبه رمزية ،في مشهدية مخزية
تبدأ منذ ساعات الصباح الباكر كي يتمكن
المريض أو َمن ينوب عنه من حجز دور له.
األزمة الصحية في لبنان بدأت بالتفاقم منذ العام
 ٢٠١٩وسلكت خطا ً بيانيا ً مرعبا ً في سقوطه
الى ح ٍد جعل أكثر من نصف اللبنانيين يسعون
الى تأمين التغطية الصحية المستدامة وكذلك
“الصدَقة وال ِم ّنة”.
اإلغاثة الفورية عبر
َ
أما الالفت في ارتدادات هذه المشهدية فهو
لجوء المرضى أو ذويهم الى تبادل المعلومات
عن المستوصفات المجانية وخدماتها
وتقديماتها عبر تطبيقات مواقع التواصل
اإلجتماعي على قاعدة “الدال على الخير
كفاعله”.
هذا التدهور المزري في تأمين الرعاية الصحية
للبنانيين تجعل من طرح األسئلة التالية أمراً
محورياً :لماذا يشكل عدد اللبنانيين غير
المشمولين بأي تغطية صحية نسبة  %٥٣أي
أكثر من نصف اللبنانيين؟ لماذا ال يت ّقيد األطباء
فيسعرونها
بتسعيرة نقابتهم لجهة بدل األتعاب
ّ
وفق مزاجهم ال إختصاصهم؟ لماذا تح ّلق
الفاتورة اإلستشفائية بأرقام خيالية قياسا ً الى ما
يتقاضاه المواطن
من راتب بالعملة الوطنية؟ ألم يشعر
المسؤولون عندنا بشيء من الحياء لدى
قراءتهم ما ورد في ملحق المرصد اإلقتصادي
الذي نشره منذ مدة البنك الدولي ،والذي تحدث
في إحدى فقراته عن أن “ ما يعانيه لبنان راهنا ً
ُيص ّنف من ضمن ثالث أزمات عالمية منذ القرن
التاسع عشر”؟
من المعيب جداً أن يتق ّلص طموح اللبنانيين
الى حد حصر إهتمامهم اليومي بالحصول على
“معاينة صحية جيدة بسعر معقول” ،في بلد
تحول من مستشفى الشرق الى بلد اإلستشفاء
ّ
بالصدَقة.. .
َ
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واشنطن ترحب بقرارات سعيد :ندعم تطلعات الشعب التونيس
رحبت الواليات المتحدة بخريطة الطريق التي أعلن عنها الرئيس التونسي قيس سعيد ،االثنين ،وقرر بموجبها
إجراء استفتاء على إصالحات دستورية في الصيف تليه انتخابات تشريعية في نهاية  ،2022وذلك رغم تنديد
المعارضة بتمديده تعليق عمل البرلمان لعام.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية األميركية نيد برايس في بيان“ :نرحب بإعالن الرئيس سعيد عن جدول
زمني يلحظ مسارا نحو اإلصالح السياسي وإجراء انتخابات برلمانية”.
وأضاف“ :نأمل بأن تكون عملية اإلصالح شفافة وأن تشمل تنوع األصوات السياسية والمجتمع المدني”.
وشدد برايس على أن “الواليات المتحدة تدعم تطلعات الشعب التونسي إلى حكومة فعالة وديمقراطيةوشفافة،
تحمي الحقوق والحريات” .وكان سفراء الدول األعضاء في مجموعة السبع المعتمدون في تونس وسفير
االتحاد األوروبي ،دعوا في بيان مشترك الجمعة إلى عودة “سريعة” لعمل المؤسسات الديمقراطية في البالد ،حيث جمد الرئيس عمل البرلمان وتولى
السلطة بنفسه .ومساء االثنين أعلن سعيد عن جملة قرارات ،مدد بموجبها تجميد أعمال البرلمان المعلق منذ  25يوليو الماضي ،حتى إجراء استفتاء حول
إصالحات دستورية الصيف المقبل ،وتنظيم انتخابات تشريعية نهاية  .2022وكان سعيد قرر في  25يوليو ،في خضم أزمة اجتماعية واقتصادية وبعد أشهر
من الجمود السياسي ،اللجوء إلى الفصل الثمانين من دستور  2014الذي يخوله اتخاذ “تدابير استثنائية” في حال وجود “خطر داهم” على البالد ،وأعلن
بمقتضاه إعفاء رئيس الحكومة وتجميد عمل البرلمان.
وبعد ذلك بشهرين ،أصدر الرئيس التونسي في  22سبتمبر أمرا رئاسيا قضى بتجميد العمل بقسم واسع من الدستور ،ومنح نفسه سلطة التشريع عبر
مراسيم ،وأعلن تمديد اإلجراءات التي اتخذها “حتى إشعار آخر”.

سلع وبرش ودوالر ..التهريب يزدهر عىل الحدود بني لبنان وسوريا
كشفت معلومات خاصة حصل عليها موقع “سكاي نيوز عربية” ،أن الحدود اللبنانية السورية،
بدءا من أطراف البقاع الشمالي وامتدادا نحو البقاع الغربي وصوال إلى القطاع الشرقي من الجنوب
اللبناني ،تشهد خالل الفترة األخيرة انفالتا أمنيا غير مسبوق ،فتح الباب أمام تجارة المواد والسلع
الغذائية المهربة مقابل الدوالر األميركي.
وأوضحت المعلومات أن هذه التجارة غير المشروعة ،يتخللها بين الفترة واألخرى حوادث خطف
وطلب فدى مالية.
وأضافت مصادر خاصة على الطرف اللبناني من الحدود ،أن “تهريب السلع والمحروقات وحتى
البشر ينشط عند الحدود باستخدام بالدوالر ،مع الجانب السوري الذي تسيطر عليه قوى حليفة
للقوات السورية”.
وقال شاهد عيان لموقع “سكاي نيوز عربية”“ :تسجل ظاهرة جديدة عند الحدود التي تشهد تهريب أشخاص من الجنسية السورية إلى لبنان ،ومنه إلى
قبرص وأوروبا عبر البحر شمالي لبنان” ،في وقت بدأ به الجيش اللبناني حمالت مالحقة وكثف دورياته على الحدود وفق معلومات أمنية خاصة.
وقال الشاهد الذي يعيش في أطراف منطقة حدودية“ :التجارة قائمة على قدم وساق ،والعديد من أبناء هذه المناطق تركوا سياراتهم جانبا أو باعوها بعد
ارتفاع سعر البنزين ،واستبدلوها بالبغال ذات القدرة العالية على تسلق الجبال في طرق التهريب البعيدة عن المراقبة”.
وأوضح الشاهد أن “ثمن البغل الواحد بلغ قرابة  10آالف دوالر ،حيث يستعمل في نقل السلع االستهالكية ومواد التنظيف وحتى األدوات الكهربائية
واإللكترونيات على ظهره ،من لبنان إلى الجانب السوري ،حيث تباع بالدوالر الفريش” وفق تعبيره.
ونشطت في اآلونة األخيرة تجارة السجائر خصوصا من الجانب اللبناني إلى السوري ،مع تراجع ملحوظ في تهريب مادة البنزين ،وزيادة تهريب قطع
السيارات المسروقة وكذلك المعادن المصبوبة.
وتشهد المناطق القريبة من بلدة الطفيل الحدودية شمال شرقي سهل البقاع ،تهريب الحبوب المخدرة من لبنان إلى دول أخرى عبر شركات وهمية ،تعود
ملكية بعضها للموقوف حسن دقو مهرب حبوب الكبتاغون المخدرة الشهير ،الذي وقع في قبضة األجهزة األمنية ويقبع حاليا في السجن.
وأضاف شاهد عيان من سكان البلدة“ :تسير شاحنات مغلقة باتجاه سوريا ،تمر نهارا أمام الجميع وتسير ليال نحو الجانب السوري من دون معرفة ما
بداخلها”.
كما لفت إلى أن “المازوت يهرب بكميات كبيرة ،بينما يفتش المواطن في الجانب اللبناني بحسرة على ليترات منه للتدفئة خالل فصل الشتاء”.
أما الظاهرة الجديدة ،وفق المصدر ،فهي سيطرة مجموعة من “عصابات الحدود” على المعابر ،التي باتت تعمل على تهريب البشر من األراضي السورية
إلى الداخل اللبناني ،ومنه عبر مراكب صغيرة إلى قبرص وأوروبا.
ويقول الشاهد إن “عمليات التهريب تطورت في األشهر األخيرة إلى جرائم خطف واحتجاز مقابل فدية مالية”.
وبلغ عدد عمليات الخطف واالعتداء على يد مهربين ،حسبما يؤكد المصدر ،أكثر من  ،25والضحايا سوريات في الغالب.
وفي إحدى هذه الجرائم ،أقدم مهربون من أفراد العصابات على خطف امرأة ستينية مريضة على الحدود اللبنانية السورية ،كانت برفقة زوجها ،وطلب
خاطفوها فدية  5آالف دوالر ثم خفضوها إلى ألفي دوالر ،قبل أن يفرج عنها تحت ضغط عشائري وتدخالت سياسية.
ومع تأزم الوضع األمني عند الحدود ،تحولت بعض القرى اللبنانية الحدودية إلى ملجأ للعصابات والمطلوبين من األجهزة األمنية والقضائية.
وعلم موقع “سكاي نيوز عربية” أن الجيش اللبناني يكثف دورياته من خالل فوج الحدود البري على المعابر غير الشرعية ،حيث سجلت عمليات فرار
واسعة للمطلوبين.
وشهد السبت الماضي أوسع حملة مداهمات ،وتمكنت وحدات الجيش خاللها من مصادرة  5سيارات مسروقة قبل عبورها إلى األراضي السورية.

قيادتا «أمل» و»حزب الله» يف الجنوب :للتحرك العاجل من أجل لجم اإلنهيار

أكدت حركة “أمل” و”حزب هللا” في بيان صدر بعد إجتماع مشترك لقيادة إقليم الجنوب في الحركة والمنطقة الثانية في حزب هللا ،عقد في مقر قيادة حركة “امل” في مدينة النبطية حضره عن الحركة
مسؤولها التنظيمي في إقليم الجنوب الدكتور نضال حطيط وعن حزب هللا مسؤول المنطقة الثانية علي ضعون وحضور عدد من قياديي الحركة والحزب“ ،أن المدخل الحقيقي إلحقاق العدالة ومعرفة الحقيقة
في إنفجار مرفأ بيروت وصون دماء الشهداء وحقوق الجرحى والمتضررين في هذه الجريمة الوطنية واإلنسانية كما في كافة الجرائم المحالة أمام السلطات القضائية يكون بإلتزام القضاة بقواعد الدستور
والقانون بعيدا عن االستنسابية واالنتقائية والكيدية وبتحصين القضاء والنأي به عن الشعبوية أو اإلستثمار السياسي الرخيص خدمة ألجندات داخلية أو خارجية مشبوهة أو تحقيقا لمآرب إنتخابية رخيصة”.
أضاف البيان “ :إن حركة “أمل” و”حزب هللا” كما على الدوام يجددان تمسكهما بمعرفة الحقيقة كاملة في قضية انفجار المرفأ وكشف المتورطين بكمين الفتنة في الطيونة ،يؤكدان أنهما لن يساوما أويفرطا
بحقوق الشهداء ومالحقة ومعاقبة المتورطين في هاتين الجريمتين في أي موقع كانوا” .وفي الشأن المتصل بتفاقم األزمات المالية و اإلقتصادية والمعيشية دعت الحركة والحزب السلطات األمنية والقضائية
المختصة واألجهزة الرقابية كما الوزارات المعنية الى “تحرك عاجل وإتخاذ اإلجراءات الكفيلة من أجل لجم اإلنهيار المريع الذي يلحق بالعملة الوطنية والى مالحقة تجار االسواق السوداء الذين يتالعبون
بلقمة عيش الناس وجنى أعمارهم وأوجاعهم وغذائهم ودوائهم وكل مفاصل حياتهم اليومية” .وفي هذا المجال ،أيضا جددت الحركة والحزب توجيه الشكر الجزيل والتقدير ألبناء الجنوب مقيمين ومغتربين
التحادات البلديات والفعاليات البلدية واالختيارية واالندية الكشفية على مواصلة تعاونهم وتكافلهم ومؤازرتهم ألهلهم وتمكينهم من أجل تجاوز هذه الظروف الراهنة والقاسية.
وفي الشأن المتصل بإستحقاق اإلنتخابات النيابية المقبلة ،أكدت الحركة والحزب “تمسكهما بإجراء هذا االستحقاق الوطني والدستوري في المواعيد التي يحددها القانون ،رافضين رفضا قاطعا أي محاولة
للتأجيل أو التمديد او اإلطاحة بهذا اإلستحقاق تحت أي عنوان من العناوين” ،مؤكدين “الثقة الراسخة لخيارات أبناء الجنوب وتمسكهم بثوابتهم الوطنية التي ال تقبل المساومة أو الخضوع إلبتزاز من هنا
أو ترهيب داخلي وخارجي من هنالك” .وفي الموضوع الفلسطيني ،دعت الحركة والحزب في بيانهما الفصائل الفلسطينية على كافة توجهاتها وإنتماءاتها الى “وجوب اليقظة وتجنب الوقوع في فخ اإلنقسام
أوالفتنة أو ال سمح هللا اإلقتتال الداخلي بما يضيع البوصلة عن وجهتها الحقيقية وهي مقاومة االحتالل الصهيوني واالستعداد لمواجهة عدوانيته ومخططاته التهويدية والتي تستدعي مزيدا من الوحدة
االستعداد وتوظيف كل االمكانات والطاقات من أجل صون القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني بالعودة الى أرضه واقامة دولته المستقلة من النهر الى البحر وعاصمتها القدس الشريف”.
وختم البيان”:الحركة والحزب بالتأكيد على متانة ورسوخ التحالف بينهما على مختلف المستويات القيادية والتنطيمية والجهادية وفي مختلف المجاالت والميادين واإلستحقاقات وخاصة في اإلنتخابات النيابية
والنقابية وفي مواجهة االزمات االجتماعية واالقتصادية وفي مواجهة تداعيات جائحة كورونا ،معتبرين أن التحالف بينهما هو تحالف بين أبناء البيت الواحد والخط الواحد والقضية الواحدة والهدف الواحد
من أجل لبنان الوطن النهائي لجميع أبنائه”.
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ما مدى انتشار
«الغاز السام» يف
أجواء مرص؟ بيان
رسمي يوضح

طمأنت هيئة األرصاد الجوية المصريين،
يوم الثالثاء ،بشأن انتشار غاز ثاني
أكسيد النيتروجين في األجواء المصرية،
مؤكدة أن قياسات الغاز لم تتجاوز النسب
المسموح بها حيث وصلت أقصى نسبة
مسجلة هي  50جزء من البليون.
وأضافت الهيئة أنّ منظمة الصحة العالمية
وضعت توصية عالمية للحد من التعرض
بتحديد قيمة أقل من  20جزءا في البليون
للتعرض المزمن “المتوسط الزمني”،
وقيمة أقل من  100جزء في البليون
“لمدة ساعة واحدة” للتعرض الحاد،
باستخدام ثنائي أكسيد النيتروجين كمؤشر
للملوثات األخرى الناتجة عن احتراق
الوقود.
وكانت مصر قد شهدت في اآلونة
األخيرة تحذيرات بشأن انتشار غاز ثاني
أكسيد النيتروجين في الجو ،وذلك بسبب
االنبعاثات المرورية والتركيزات الصادرة
عن محطات الكهرباء فضال عن بعض
المصادر الصناعية األخرى.
وذكرت الهيئة العامة لألرصاد أنّ أكسيد
النيتروجين أحد أكاسيد النيتروجين
العديدة ،ويعد من أهم ملوثات الهواء
وأكثرها شيو ًعا ،ويسبب التسمم عند
استنشاقه.
الهيئة لفتت إلى أنّ االنبعاثات الصادرة
من محطات الكهرباء والمناطق الصناعية
تكون في معظم األحوال مرتفعة عن
محطات الرصد ،ويساعد ارتفاعها على
سرعة انتشار الملوثات في الهواء ،لذلك
تعتبر االنبعاثات المرورية هي المصدر
األساسي.
من جانبه ،قال أستاذ الجيولوجيا والموارد
المائية في جامعة القاهرة عباس شراقي
لـ”سكاي نيوز عربية” إن من أهم
ملوثات الهواء بعض الغازات مثل ثاني
أكسيد النيتروجين والكربون والكبريت،
مبينا أن أهمية هذه الملوثات تزداد مع
تزايد استخدام الوقود الحفرى كالفحم أو
البترول والغاز الطبيعي والنشاط الصناعي
وعوادم السيارات وحرق األخشاب،
باإلضافة الى بعض المصادر الطبيعية
مثل البراكين النشطة حاليا ومنها بركان
البالما اإلسباني الذى بدأ يهدأ نسبيا هذا
األسبوع.
وأضاف شراقي لسكاي نيوز عربية إن
“تأثير الغازات يزداد في بعض المناطق
بناء على حالة الجو واتجاه الرياح
وسرعتها ،وارتفاعها عن سطح األرض،
وسرعة الرياح العالية تساعد على تشتت
هذه الملوثات”.

أضرار ثاني أكسيد
النيتروجين
وأشار إلى أن“ :غاز أكسيد النيتروجين
بكل أنواعه يعتبر سام وضار ،وهذا الغاز
يمكن أن يؤدي إلى تهيج العين والجهاز
التنفسي ،ويعتبر سكان المدن أكثر عرضة
الستنشاق غازات أكسيد النيتروجين،
ومرضى حساسية الصدر األكثر تأثراً”.
وفيما يتعلق بوجود الغاز في األجواء
المصرية قال شراقي“ :تظهر صور
األقمار الصناعية المناخية ليوم االثنين
 13ديسمبر  2021مزيد من تركيزات
ثاني أكسيد النيتروجين على الدول
الصناعية في العالم ،كما يزداد أيضا أعلى
الدلتا ووادي النيل مساء اليوم حيث يصل
إلى  50ميكروغرام/متر مكعب ( 27جزء
في البليون  ،( ppbوهذا التركيز مرتفع
نسبيا إال أنه ليس خطراً.
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نواب أمريكيون :علينا االنشغال بردع
بوتن أكرث من استفزازه
طالب ثالثة نواب أميركيين الثالثاء إدارة الرئيس
جو بايدن بفرض عقوبات وقائية على موسكو،
وإرسال مزيد من األسلحة إلى أوكرانيا ،لردع
روسيا عن غزو جارتها الغربية.
وقال النواب ،وهم جمهوري وديموقراطيان
وثالثتهم عسكريون سابقون ،في أعقاب
زيارة قاموا بها إلى أوكرانيا ،إنهم مقتنعون
بأن الرئيس الروسي فالديمير بوتن كان يفكر
جديا بغزو أوكرانيا عندما حشد عشرات آالف
العسكريين على الحدود مع جارته الغربية.
وقال النائب الديموقراطي سيث مولتون للصحافيين“ :علينا أن ننشغل بردع بوتن أكثر من استفزازه” .وأضاف:
“إذا قام بوتن بغزو أوكرانيا ،أريده أن يعرف أنه سيجد صعوبة في أن يشتري في الدقائق الخمس التالية
مشروبا غازيا من آلة بيع ،وليس أن حلف شمال األطلسي سيدعو الجتماع لمناقشة ماذا سيفعل خالل األسابيع
التالية” ،حسبما نقلت “فرانس برس”.
وبدوره قال النائب الجمهوري مايك والتز إنه يجب على الواليات المتحدة أن تفرض عقوبات على روسيا بسبب
زعزعتها استقرار المنطقة ،مشددا على أن التهديد “بإجراءات صارمة لن يكون مفيدا كثيرا في ميزان حسابات
بوتن”.
ّ
وحث والتز إدارة بايدن على تجاوز اإلجراءات البيروقراطية والروتينية ،وتزويد أوكرانيا فورا بأسلحة ،بما في
ذلك صواريخ للدفاع
الجوي.
وعلى غرار بايدن ،استبعد النواب الثالثاء نشر قوات أميركية دفاعا عن أوكرانيا.
وكان بوتن قد دعا الثالثاء إلى إجراء مفاوضات “فورية” مع حلف شمال األطلسي والواليات المتحدة حول
الضمانات التي ينبغي تقديمها لروسيا بشأن أمنها وال سيما لجهة “منع أي توسع مستقبلي للحلف شرقا ً أو نشر
منظومات أسلحة تهدّد روسيا في أوكرانيا أو في دول أخرى مجاورة”.

دراسة «مطمئنة ومقلقة» عن
«أوميكرون» ..ماذا قالت النتائج؟
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انهيار تاريخي للرية
اللبنانية..وخبريةتحذر
عرب  :CNNحدود األزمة
النقديةمتفلتةمتاماً
والعملة يف سقوط حر
تواصل الليرة اللبنانية تسجيل مستوى قياسي
وتاريخي أمام الدوالر األمريكي ،حيث وصل سعر
الصرف في السوق السوداء ،الثالثاء ،إلى  28ألف
ليرة ،في انهيار غير مسبوق للعملة لم تشهده خالل
مراحل سابقة من تاريخ البالد ،فيما ال يزال السعر
الرسمي ثابت على سعر  1500لليرة واحدة.
ويواجه لبنان أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة
في تاريخه ،وصفها البنك الدولي بـ”األكثر حدة
وقساوة في العالم” ،وصنفها ضمن أصعب ثالث
أزمات سجلت في التاريخ منذ أواسط القرن التاسع
عشر .تقول أستاذة القانون اللبنانية المتخصصة
بالشأن المصرفي ،سابين الكيك ،في حديث لـ
 ،CNNإن حدود األزمة النقدية في لبنان متفلتة
تماماً ،والعملة المحلية في حالة سقوط حر ،مشددة
على أن اللعب على حافة الوقت سيولد نتائج كارثية
على مختلف الصعد .يأتي ذلك وسط انسداد في
األفق السياسي وخالفات مستمرة بين أركان الطبقة
الحاكمة في لبنان ،فيما المفاوضات القائمة مع
صندوق النقد الدولي للتوصل إلى صيغة تعيد البالد
إلى السكة المالية واالقتصادية الصحيحة ،لم تفض
إلى نتيجة بعد .وترخي األزمة اللبنانية بظاللها على

توصلت دراسة حديثة إلى أمرين أحدهما سلبي واآلخر إيجابي ،بشأن متحور فيروس كورونا الجديد المعروف
باسم “أوميكرون”.
وحسب الدراسة التي أجرتها “ديسكفري هيلث” ،أكبر شركة تأمين صحي في جنوب إفريقيا ،فإن المتحور
“أوميكرون” ينتشر بسرعة أكبر من الفيروس األصلي والمتحورات السابقة ،لكن من غير المرجح أن يسبب
أعراضا شديدة للمصابين.
ووجد الباحثون أن خطر دخول المستشفى كان أقل بنسبة  29بالمائة بالنسبة لمرضى “أوميكرون” ،مقارنة
بالمصابين في موجة كورونا األولى في جنوب إفريقيا ،في ربيع .2020
كما توصلت الدراسة إلى أن لقاح “فايزر” كان فعاال بنسبة  70بالمئة من حيث حماية المصابين بـ”أوميكرون”
من دخول المستشفى ،لكن فعاليته لم تتخط  33بالمئة من حيث إمكانية اإلصابة بالعدوى.
وتبدو النتائج واعدة بالنسبة لجنوب إفريقيا ،حيث اكتشف “أوميكرون” ألول مرة ،لكنها تعطي معلومات عن
األسابيع األولى فقط من ظهور “أوميكرون”.
وقال رايان نواش الرئيس التنفيذي لشركة “ديسكفري هيلث” ،إن “البيانات الوطنية تظهر زيادة هائلة في
اإلصابات الجديدة خالل األسابيع الثالثة األولى من موجة أوميكرون ،مما يشير إلى متحور شديد العدوى ينتشر
بسرعة في المجتمع”.
ومع ذلك ،رجح تحليل الشركة أن أعراض “أوميكرون” أقل حدة مقارنة بالمتحورات السابقة.
ولدى مرضى المتحور الجديد ،كان خطر دخول المستشفى أقل بنسبة  29بالمائة مقارنة بمرضى “كوفيد ”19
في جنوب إفريقيا.
وتتوافق البيانات مع تقارير األطباء في البالد ،التي تشير إلى أن معظم حاالت “أوميكرون” خفيفة وأن المرضى
يتعافون في غضون أيام.
لكن الدراسة توصلت أيضا إلى أن “أوميكرون” أكثر قدرة على إصابة المتعافين من كورونا من أي متحور
آخر.
وقالت رئيسة التحليالت الصحية في الشركة شيرلي كولي“ :بشكل عام ،زاد خطر العدوى مجددا ،حيث أدى
أوميكرون إلى معدالت أعلى بكثير من إعادة العدوى مقارنة بالمتغيرات السابقة”.
ورصد المتحور “أوميكرون” ألول مرة في جنوب إفريقيا وبتسوانا أواخر نوفمبر الماضي ،ومنذ ذلك الحين
اكتشفت نحو  13ألف حالة في  77بلدا حتى اآلن.

الوضع المعيشي للمواطنين الذين يرزحون بشدة
تحت وطأتها بعدما خسروا ودائعهم في المصارف،
في الوقت الذي تشهد فيه البالد موجة هجرة غير
مسبوقة والسيما لفئة الشباب التي تبحث عن
مستقبل أكثر استقراراً خارج لبنان.

تغريدة
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منصب رئيس العراق..
 4مرشحني بانتظار
التصويت

تجري الكتل السياسية العراقية مقارباتها
ومشاوراتها حول منصب رئيس الجمهورية،
فيما تمخضت تلك الحوارات عن  4مرشحين ،لم
يستقر الرأي السياسي عليهم بعد.
وجرى عرف غير مكتوب ،منذ سقوط نظام
صدام حسين عام  ،2003على توزيع
المناصب ،وفق المكونات ،ليكون منصب رئاسة
الوزراء للمكون الشيعي ،والجمهورية للمكون
الكردي ،ورئاسة البرلمان للسنة.
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وكان الحزبان الكرديان الرئيسيان،
الديمقراطي واالتحاد ،بعد عام ،2003
قد توافقا على تقاسم المنصبين السياديين
األولين في كل من بغداد وأربيل ،على قاعدة
تقلد األمين العام لالتحاد الوطني الكردستاني
جالل الطالباني رئاسة العراق ،مقابل تولي
زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني ،مسعود
بارزاني رئاسة إقليم كردستان.
ومنذ االنتخابات الماضية ،التي حقق فيها
الحزب الديمقراطي الكردستاني  25مقعدا،
برزت طموحاته النتزاع المنصب من غريمه
االتحاد الوطني ،حيث نشبت خالفات داخلية
كبيرة ،ولم يتم التوصل إلى مرشح واحد ،ليتم
في النهاية تقديم مرشحين للبرلمان ،هما فؤاد
حسين من الديمقراطي ،وبرهم صالح من
االتحاد ،الذي فاز بالمنصب بفارق كبير.
وخالل مساعيه هذه الدورة للظفر بالمنصب،
تتداول األوساط الكردية ،المقربة من الحزب
الديمقراطي ،اسم القيادي فيه “هوشيار
زيباري” ،كأحد المرشحين المحتملين ،وهو
سياسي مخضرم ،تسلم عدة مناصب خالل
الحكومات السابقة ،أبرزها وزير المالية،
وكذلك وزارة الخارجية.

وكانت الكتل السنية ،وتحديدا تحالف “تقدم”
برئاسة رئيس البرلمان السابق ،محمد
الحلبوسي ،قد أطلقت بعد إجراء االنتخابات
النيابية المبكرة ،في أكتوبر الماضي ،حراكا
للظفر بمنصب رئاسة الجمهورية ،غير أن
هذا الحراك قوبل برفض كردي ،وإصرار على
ترشيح إحدى الشخصيات من اإلقليم لهذا
المنصب.

كما برز اسم رئيس إقليم كردستان الحالي،
نيجرفان بارزاني ،كأحد المرشحين المحتملين
لدى الحزب الديمقراطي الكردستاني ،وهو
يرتكز على تاريخ سياسي ،وعالقات قوية
مع الدول المجاورة ،غير أنه يعاني ضعفا في
اللغة العربية.
وسرت أنباء خالل األشهر الماضية ،عن
دخول دورة مكثفة لتحسين لغته ،تمهيدا
لطرحه مرشحا لرئاسة العراق.

ولم تصدر ترشيحات رسمية حتى اآلن،
غير أن األجواء السياسية ،والتصريحات
الصادرة لوسائل اإلعالم ،أفرزتا 4
شخصيات هي األوفر ًّ
حظا للظفر بالمنصب.

من جانبه ،يرى المحلل السياسي ،هافال
مريوان ،أن “المرشحين األربعة ربما ال
يواجهون مشاكل حقيقية أو رفضا من قبل
األحزاب في بغداد ،لكن المأزق الحقيقي هو
داخلي”.

مرشحو االتحاد

ويبدو الرئيس العراقي الحالي ،برهم
صالح ،أبرز المرشحين لوالية ثانية ،بدعم
من حزبه (االتحاد الوطني الكردستاني)،
الذي أعلن ذلك بشكل رسمي ،غير أنه
يصطدم بـ”فيتو” من الحزب الديمقراطي
الكردستاني ،بزعامة مسعود بارزاني؛
ألسباب داخلية ،فضالً عن رفض بعض
القوى الشيعية ،خاصة تلك التابعة إليران،
بسبب خط الحياد الذي انتهجه صالح في
تعامله مع طهران.
كما برز اسم القيادي في االتحاد الوطني
الكردستاني ،عدنان المفتي ،كأحد أبرز
الشخصيات المرشحة للمنصب ،لكنه غير
متحمس لهذا الترشيح ،وأكد أنه ال يريد
تسلم تلك المهمة.
وقال المفتي في تصريح مقتضب لموقع
“ناس نيوز” المحلي“ :حتى اآلن ،لم
يطلب مني أحد رسميا الترشح لمنصب
رئيس الجمهورية” ،مضيفا“ :لم أطلب
الترشح وال أريده ،وال أسعى لذلك”.
غير أن أجواء االتحاد الوطني وأعضاءه
يتداولون اسم المفتي كخيار ثان ،في حال
عدم تمرير الرئيس العراقي الحالي ،خاصة
أن المفتي مقبول لدى الحزب الديمقراطي
الكردستاني.
وفي هذا اإلطار ،قال القيادي في االتحاد
الوطني الكردستاني ،محمود خوشناو،
إن “االتحاد كان يرغب بحسم المناصب
الرئاسية (الجمهورية ،والوزراء،
والبرلمان) ،وفق التوافق والمشاورات
الطبيعية ،وغير محصورة بالتقسيم
المكوناتي ،لكن ذلك أصبح واقعا ،وعرفا
سياسيا ،في توزيع المناصب الرئاسية”.
وأضاف خوشناو ،في تصريح لموقع
“سكاي نيوز عربية” ،أن “األكراد يرون
بأن رئاسة الجمهورية هي استحقاق
لهم باعتبارهم مكونا وشريكا أساسيا
في العراق ،لكننا نبحث عن التوافق
والتراضي ،سوا ًء الداخلي ،أو مع األحزاب
األخرى في بغداد ،خاصة أن المنصب
ليس محصورا باالتحاد الوطني ،ويمكن
للحزب الديمقراطي الكردستاني أن يقدم
مرشحه ،لكن كل شيء مرهون بالتوافق
والتشاور”.

مرشحو الحزب الديمقراطي

واستطرردُ “ :يفترض حل المشكالت الداخلية،
وإعادة توزيع األدوار ،خاصة أن الحزب
الديمقراطي يرى أن االتفاق السابق ،بأن
يتسلم الحزب الديمقراطي منصب رئاسة
اإلقليم ،ويتسلم هو منصب رئاسة العراق ،قد
انتهى مفعوله”.
ويضيف مريوان في تصريحات لموقع
“سكاي نيوز عربية” ،أن “هذا المسار،
يمكن بترضية حزب االتحاد الوطني ،عبر
منحه منصب رئاسة اإلقليم ،وكذلك إحدى
الوزارات السيادية ،التي ستكون من حصة
األكراد ،وحينها يمكن أن نرى المفاجأة
بتنازله عن المنصب”.

الرئيس عون استقبل
املدير اإلقليمي للبنك
الدويل :الحكومة
ستفي بالتزاماتها

عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون
في قصر بعبدا ،مع المدير اإلقليمي لمجموعة
البنك الدولي في منطقة الشرق األوسط السيد
ساروج كومار جاه ،الملفات التي يعمل البنك
الدولي على تمويلها في لبنان وال سيما منها
مشروع شبكة األمان االجتماعي الذي يؤمن
مساعدات نقدية للفئات المحتاجة في المجتمع
اللبناني.
وشكر السيد كومار جاه الرئيس عون على
الدعم الذي قدمه للبدء بهذا المشروع الذي
تستفيد منه عائالت عدة مفترض ان تتلقى هذه
المساعدات ابتداء من شهر اذار المقبل .كما
تطرق البحث الى دور البنك الدولي في تمويل
عملية استجرار الغاز والكهرباء الى لبنان عبر
مصر واألردن وسوريا واإلجراءات الواجب
اتباعها لإلسراع في انجاز هذا االمر.
واكد السيد كومار جاه ان البنك الدولي يواصل
تقديم الدعم للبنان في تمويل عدد من المشاريع
الحيوية واالساسية بعد تذليل العقبات التي تحول
دون إنجازها بسرعة.
وشكر الرئيس عون المدير اإلقليمي للبنك
الدولي على الجهود التي يبذلها في سبيل
مساعدة لبنان ،مؤكدا ان الحكومة اللبنانية
ستفي بالتزاماتها في سبيل انجاز المشاريع التي
يمولها البنك الدولي.

بتوجيه رئايس ..اهتامم
كبري يف مرص مبلف
«زراعة األعضاء»

DECEMBER 2021

زراعة الرئة مع االتحاد األوروبي”.

جهود كبيرة
كما تم عرض مفصل حول جهود لجنة
الموافقات لزراعة األعضاء البشرية ببرنامجي
نقل وزراعة الكلى في الفترة من أول أغسطس
الماضي ،حيث تم االنتهاء من ملفات  376حالة
زراعة أعضاء ضمن مبادرة رئيس الجمهورية
لمنع قوائم االنتظار ،ومراجعة ملفات 770

يولي الرئيس المصري ،عبد الفتاح السيسي

حالة من ضمنهم  566حالة زراعة كلى و204

كبيرا بملف “زراعة األعضاء” خالل
اهتما ًما ً

زرع كبد.

الفترة الماضية ،لخدمة المرضى وتخفيف

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة

المعاناة عن كاهلهم وأسرهم.

والسكان أنّ “ :في الملف الثاني المتعلق بنقل

ظهر ذلك جل ًيا في االجتماع األخير لوزير التعليم

األعضاء من المتوفى إلى الحي ،فالقانون

العالي والبحث العلمي ،خالد عبد الغفار والقائم

المصري يجيز إجراء هذه العمليات ،كونها

بأعمال وزير الصحة والسكان مع اللجنة العليا

ممارسة طبية تتم داخل جميع دول العالم”.

لزراعة األعضاء البشرية ،والذي تم التأكيد فيه

ونوه “عبد الغفار” في حديثه لموقع “سكاي
ّ

على اهتمام الرئيس السيسي بالملف وبإنجازه

نيوز عربية”“ :على الرغم من إجازة القانون

بشكل مثالي.

المصري لتلك النوعية من العمليات إال أن

ويقول حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي

مصر لم تنفذها حتى وقتنا هذا ،وذلك ما تم

باسم وزارة الصحة والسكان إنّ “ :ملف زراعة

تناوله في الحوار وفتح الباب أمام تطبيق هذه

األعضاء يعد من الملفات البارزة التي تولي لها

الممارسات”.

القيادة السياسية في مصر اهتماما كبيرا لما

تعديل سن المتبرع

له من تأثير على صحة المواطنين ،واالجتماع

وتناول االجتماع عرض قرار مجلس الوزراء

تناول آداء الملف على مستوى الجمهورية،

رقم  42لسنة  2021بشأن تعديل سن المتبرع

بجانب ملف نقل األعضاء من الشخص المتوفي

في إطار تنظيم زراعة األعضاء البشرية ،وذلك

إلى الحي”.

بأال يزيد سن المتبرع عن  60عا ًما في عمليات

وتابع “عبد الغفار” في حديثه مع موقع “سكاي

نقل وزراع الكلى و 50عا ًما لعمليات زرع

نيوز عربية” أنّ “ :نتحدث اآلن عن توافر 46

األعضاء اآلخرى.

مركزا لزراعة األعضاء في جميع محافظات

وشدّد خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي

مصر ،منها  11مركزا تابعا لوزارة الصحة

والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة

والسكان ،و 12تابع للجامعات ،وآخرين تابعين

والسكان على استمرار المتابعة والمراقبة

للجهات الخاصة”.

الدورية لعمليات زرع األعضاء بجميع المراكز

استحداث برنامج “زراعة
الرئة”

من العمل وفقا للضوابط والشروط والقوانين

وخالل اجتماع اللجنة العليا لزراعة األعضاء تم

المنظمة لعمليات زرع األعضاء البشرية.

مناقشة إمكانية استحداث برنامج “زرع الرئة”

وأردف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة

ودراسة االشتراطات والمعايير الالزمة لذلك،

والسكان في حديثه لموقع “سكاي نيوز

حيث أكد الوزير أن ذلك النوع من العمليات

عربية” أنّ “ :الالئحة التنفيذية التي وضعت

برزت عالم ًيا خالل الفترة األخيرة ،بعد تزايد

تفرق بين سن المتبرع بالكلى
قبل القانون كانت ّ

الحاالت المرضية التي تحتاج لهذا النوع من

من األقرباء وغير األقرباء ،حيث السن األقصى

التدخالت.

للتبرع  50عا ًما ،وتم تغيير الالئحة بعد ذلك

وعن ملف زراعة الرئة ،أكد “عبد الغفار” في

بقرار من رئيس مجلس الوزراء ليصل إلى

حديثه لموقع “سكاي نيوز عربية” أنّ “ :لدينا

 60عا ًما بالتوافق مع الدستور والتسهيل على

مراكز مجهزة بأفضل شكل ،مسؤول عنها فرق

إجراء عمليات التبرع ،بعد التأكد علم ًيا من عدم

طبية متخصصة على مستوى المستشفيات

تعرض المتبرع ألي مخاطر صحية”.

الجامعية ،بعد أن تدربوا على إجراء عمليات

التابعة للقطاعين الحكومي والخاص ،والتأكد

20

ISSUE 31

PROFILE NEWS

Ziad El-Hayek, D.M.D

OHIO

DECEMBER 2021

DECEMBER 2021

Medium Sodoku

CrossWord

PROFILE NEWS

OHIO

ISSUE 31

21

تسلية

Expert Sodoku

ACROSS
1- Pen liquids
5- ____ blanche
10-Gambling term
14- Space
15- Honolulu greeting
16- Electronic reminder
17- Prince Charles’s sister
18- Office notes
19- She, in Seville
20- Nullify
22- Like a painter
24- Televised again
26- Tenant’s document
27- Amtrak stop (abbr.)
30- Matrimonial
33- Spring flower
35- Invasion
36- Japanese wrestling
40- Mother-of-pearl source
42- Continuous
44- Assigned job
45- Avails oneself of
47- Knowing
48- Main courses
50- Rooster’s mate
51- Lariat
55- Poe’s middle name
57- Chicago’s state
60- Cooper and Faye
64- Untruths
65- Excellent
67- Wedding dessert
68- Lincoln and Vigoda
69- Shirt size
70-Divisible by two
71-Chicago, e.g.
72-Highway curves
73-Breather

DOWN
1- Tehran’s country
2- Not any
3- Hong ____
4- Blur
5- Snapshot taker
6- Beer’s kin
7- Bucharest’s country
8- Norse thunder god
9- Bridge hand
10- Overweight
11- Greek letter
12- Sandwich shops
13- Outer ____
21- Musical speed
23- Not healthy
25- Apprehend
27- Doctor’s “at once!”
28- Band instrument
29-Lamenting cry
31- Christmas glitter
32- Busy activity
34- Kind
36- Compass pt.
37- Western state
38- Greater
39- Store sign
41- Convent dweller
43- Twangy
46- Chalkboard wipers
48- Billion years
49- Delights
51- Flowering bush
52- Suspect’s story
53- Frozen rain
54- Coward
56- More pleasant
58- Eye amorously
59- Retirement accts.
61- Underground chamber
62- Scrapes by
63- Mailed
66- Grow old

.ً يبكينا أحيانا..“رسوم كاريكاتيرية من واقع كاريكاتيري عايش فينا
”..وبيضحّ ك الناس علينا على طول

عبد الهادي شماع
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Aries
Do you feel your inner fire building up, Aries? As your ruler
Mars makes powerful connections this week, you’re invited to
do some serious networking. It’s a wonderful time to reach out
to peeps who align with your vision and who could help you
execute your master plan for 2022. Your powers of attraction
also get a boost—but regardless of how hot things get between
you and a colleague, think twice before mixing business with
pleasure.

Taurus

For you, Taurus, this is a week to focus your energy on
introspection. The Venus-Pluto conjunction turns your
attention toward your deeper desires and how they play
out in your personal as well as business relationships.
Hint: How are you asserting your power? Pay attention
to the signs, as they could be very telling of the changes
you need to make as 2021 ends and 2022 begins. A huge
transformation is on the horizon!

Gemini

OHIO

DECEMBER 2021

Libra

This week marks the beginning of a period in
which you will be focusing on your home and the
relationships you hold in that space. As Venus
meets deep Pluto, underlying issues around power
dynamics come to the surface to be dealt with. And
while you might want to ignore them—they’re not
going anywhere. Instead, opt for asserting yourself
and owning your own power. Doing so might feel
better than expected, dear Libra.

Scorpio

This week’s clouds of confusion could make you
spend way more money than expected, so look
for healthier ways of having fun without breaking
the bank. On a more positive note, your sex appeal
gets a boost as lover Venus gets hot and heavy with
your ruler Pluto. Use it to your advantage by luring
your partner into your den, asking someone on a
date, or networking with big power players in your
industry.

Sagittarius

The week ahead has a confusing undertone for you, dear
Gemini. With your ruler, Mercury, running into a clash with
Neptune at the beginning of the week, communication in
personal and business dealings gets distorted. You’re a
social butterfly—but right now, it’s best to keep a low profile.
Over the weekend, spend some time thinking about what
you want to manifest in the year ahead. Lucky Jupiter will
be supporting you in being optimistic and thinking big!

It’s your birthday season—but this is not a week to
get wild or take risks. Neptune will be casting a
spell over you this week, so tune into its energy
by exploring your creativity and spirituality. On a
more tangible note, this week’s powerful VenusPluto conjunction is happening in your second
house of money, starting you on a journey in
which the cosmos will assist you in taking your
financial power back!

Cancer

Capricorn

Leo

Aquarius

This week’s powerful Venus-Pluto conjunction is
happening in your seventh house of partnerships,
exposing some of the power dynamics within relationships
that are up for renewal. As an intuitive water sign, you’re
incredibly skilled at getting attention when you desire
it. But this week, your behavior could turn possessive
and even manipulative if you’re not careful. Luckily, this
weekend’s Moon in Pisces assists you in connecting you to
your intuition. Tune in!

Over the days ahead, your mind is focused on an
important relationship—whether it’s business or romantic.
You’re aware that making it work requires hard work,
but you’re also aware that the energetic investment
you’re putting in comes with rewards. If it’s a romantic
relationship, things get hot and heavy around mid-week—
in this case, it might be best to “solve your differences in
the bedroom” as sexy Mars lights up your fourth house of
home.

Virgo

Things can get confusing with a partner or roommate
as the Sun and Mercury clash with Neptune this week.
Remember, Virgo, that communication is distorted now,
so don’t be so quick to judge, as you might later regret
it. Instead of spending too much energy on it, focus your
energy on something that brings you pleasure. This
weekend’s Venus-Pluto conjunction in your fifth house of
fun aids you in getting lost in a book, movie, or creative
project.
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With the cosmic lovers, Venus and Mars,
connecting with Pluto in your sign, you’re feeling
ambitious and on top of the world! Either in
business or romance, you’re reaping the rewards
of your long-held efforts. So, if you’re feeling up for
it, why not celebrate? While the upcoming Venus
retrograde means there is still work to do, you
should rejoice in the fact that you’ve been doing,
for quite some time, deep work on yourself.

Driven Mars in your career sector has been
helping you assert yourself—and as it connects
with Jupiter in your sign, a sweet reward could
be coming your way. The moody Moon will be in
your sign around mid-week, most likely making
you nostalgic about the past. It’s been a year full
of change, Aquarius. We get it that it’s not you, but
try to give yourself the chance to process whatever
emotions come up.

Pisces

As the Sun and Mercury in your career sector
clash with foggy Neptune in your sign, it might be
difficult to focus on the task at hand. If you can,
take some time off to rest—or at least spend some
time meditating and focusing more on the nontangible side of life. If you’re a creative, this tension
does provide the ideal energy for you to explore
some of the artistic projects that have been on
your mind.
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