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The mayor in Hudson, has resigned, less
than a week after making a comment at a
city council meeting that ice fishing could
lead to prostitution.

Battles Putin by
05 U.S.
Disclosing His Next
Possible Moves

After decades of getting schooled in
information warfare by President Vladimir
Putin of Russia, the United States is trying
to beat the master at his own game

07 ‘Full blown’ pandemic
could be ending soon,
;Fauci says

The U.S. has almost reached the end of the
“full blown” pandemic and could reach
immunity levels sufficient to limit the
spread of the virus soon, Dr. Anthony Fauci
says.

World leaders scramble

09 to avoid war in Ukraine

amid confusion over bid
to join NAT

Ukraine appeared to offer and then
retract a major concession to Russia
amid increasingly feverish attempts by
some world leaders to prevent war from
breaking out in Europe.

مسئول بالبنك الدو ىل :لبنان
يطوى صفحة ماضية نحو
مستقبل شفاف

10

المدير دائرة الشرق األوسط فى البنك الدولى
ساروج كومارجا ،إنها مرحلة رائعة أن أرى
اإلجراءات التى أطلقناها اليوم ،فلبنان يطوى
صفحة ماضية نحو مستقبل شفاف ومزدهر من
خالل بناء قطاع مرافئ شفاف ومتطور ،وهو
من االمور االستراتيجية...

ترامب يدخل عىل خط أزمة
أوكراني ا ..ويكشف رس «جرأة
بوتن»

15

قال الرئيس األميركي السابق دونالد ترامب،
مساء السبت ،إن الرئيس الروسي فالديمير
بوتن تشجع على غزو أوكرانيا ،بعدما الحظ
االنسحاب األميركي “الواهن” من أفغانستان
العام الماضي.

ارسائيل اليو م :يف حال رضبها
لـ»النووي» االيراين هل تضمن
إرسائيل بقاء نرص الله يف
مخبئه؟
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ت مصرية..
ن يتسل م أكب ر شحن ة مساعدا 
 لبنا ل اختبار؟
ل بأو 
ح خليف ة ميرك 
ل ينج 
ف وموسكو ..ه 
ي كيي 
 مهم ة حرج ة ف ن أوكرانيا؟.. 4
ن م 
 ماذ ا يري د بوت ن خطوطه ا الحمراء
ن تتراج ع ع 
ن ل 
ي :طهرا 
وزي ر الخارجي ة اإليران 
ن قرا ر احضا ر سالم ة :قرا ر عشوائي
ل ع 
 تيا ر المستقب ن الحلوةلتعزي ز التعاون
ي يتفق د عي 
ي الفلسطين 
س لجن ة الحوا ر اللبنان 
 -رئي 
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Hudson mayor resigns, a
week after comment that
ice fishing may lead to
prostitution
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اشارت صحيفة “اسرائيل اليوم” الى انه
“في الليلة بين  15و 16شباط ،قبل  30سنة
بالضبط ،جرى إيقاظ رئيس الوزراء في حينه
إسحق شامير من نومه و ُبشر بنشوء...

VOL 32 // FEBRUARY 2022
العدد NO.2657

- ‘60 Minutes,’ CNN, MSNBC,
downplayed, criticized Durham probe
of Russia investigation
- Jim Jordan sounds off on Durham
probe bombshell: ‘They spied on a
’sitting president
- A vital US-Canadian border crossing
reopens after trucker blockade
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- Poll: 60% of Ohio GOP primary voters
say election was stolen
- Ohio GOP Senate showdown: Dolan
takes aim at Biden over border security
in massive ad buy
-Police in Ohio can seize property
without criminal convictions

رسالة تضامن مع أوكرانيا وتحذير لبوتن من «الشيوخ األمرييك»
بعث أعضاء في مجلس الشيوخ األميركي ،الثالثاء،
بـ”رسالة تضامن” إلى الشعب األوكراني ،احتوت أيضا
على تحذير للرئيس الروسي فالديمير بوتن ،على الرغم
من فشل المجلس في االتفاق على مشروع قانون لفرض
عقوبات ضد موسكو.
وقال  12عضوا بارزا في مجلس الشيوخ من
الديمقراطيين والجمهوريين في بيان“ :في هذه اللحظة
العصيبة ،نبعث برسالة تضامن وعزم من الحزبين إلى
الشعب األوكراني ،وأيضا على حد سواء بتحذير واضح
إلى فالديمير بوتن والكرملين”.
ويمثل البيان الذي وقعه زعيما الحزبين في مجلس الشيوخ تشاك شومر وميتش ماكونيل ،موقفا نادرا يعبر عن الوحدة السياسية في
الكونغرس الذي يعاني من حالة استقطاب شديدة.
لكن البيان يفتقر إلى قوة القانون ويأتي بعد فشل المجلس المنقسم بالتساوي بين الحزبين في التوصل إلى اتفاق بشأن مشروع قانون
لفرض عقوبات على روسيا في حال غزوها أوكرانيا المجاورة .وأواخر الشهر الماضي ،كاد أعضاء مجلس الشيوخ التوصل إلى
مسودة اتفاق بشأن العقوبات ،لكن في وقت متأخر الثالثاء تراجع الجمهوريون وتقدموا بمشروع قانون خاص بهم للنظر فيه.
هذه الخطوة أثارت غضب رئيس لجنة العالقات الخارجية في مجلس الشيوخ الديمقراطي بوب مينينديز ،الذي قال “إنه ألمر مخز أن
يقرر الجمهوريون في مجلس الشيوخ اختيار موقف حزبي بدال من العمل للتوصل إلى إجماع حول مقترح شامل من الحزبين”.
وأعلن الرئيس األميركي جو بايدن ،الثالثاء ،أن واشنطن جاهزة لفرض “عقوبات شديدة” على روسيا إذا شنت هجوما على
أوكرانيا ،وهذه العقوبات ال تتطلب تفويضا من الكونغرس.
لكن الدعم الحزبي من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ سيرسل إشارة قوية إلى الرئيس الديمقراطي.
وقال أعضاء مجلس الشيوخ في بيانهم المشترك إنهم على استعداد لتقديم “دعم كامل” لفرض “عقوبات قوية ومشددة وفعالة ضد
روسيا”.
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Poll: 60% of Ohio GOP primary voters say election was stolen
Nearly two in three Ohio
Republicans likely to vote in
the upcoming primary election
believe the election was “stolen”
from President Donald Trump,
according to polling conducted late
last month.
Of 800 “likely” voters sampled
in late January, 62% said they
believed the election was stolen
and 29% believed there was “some
fraud” but President Joe Biden
won. Only 8% indicated Biden won

with “no fraud.”
Top issues from voters in the poll,
conducted by the firm Fabrizio
Lee on behalf of a PAC supporting
U.S. Senate Candidate J.D. Vance,
included “border security and
immigration” (16%), followed by
“election and voting security” (13%)
and several economic areas like
inflation, taxes, government spending
and jobs (all around 11%).
“While every single message

tests well, the best of the bunch are
cutting federal aid to localities that allow
non-citizens to vote, requiring proof of
citizenship to get public assistance, and
allowing border states to complete the
border wall with Mexico,” the polling states,
in advice to Vance. There’s no evidence to
suggest the election was stolen. Trump’s
administration officials have said there
was no fraud at enough scale to sway the
election, as have state audits and media
investigations. However, Trump and his
allies in politics and media have insisted

the 2020 election was fraudulent regardless.
In the U.S. Senate GOP primary for the open
seat to be abdicated by incumbent Sen. Rob
Portman, nearly all the leading candidates —
Josh Mandel, Vance, Mike Gibbons, and Jane
Timken — have embraced Trump’s claim that
the election was stolen.
Only Sen. Matt Dolan, R-Chagrin Falls,
has unequivocally rejected the election
fraud theory and called out leaders who
“perpetuated lies.” The recent polling shows
15% of his likely voters believe the election
was stolen.

New law targets Ohio Turnpike
drivers who don’t pay toll

Hudson mayor resigns, a week after comment
that ice fishing may lead to prostitution

CLEVELAND (WJW) — A big
change is coming to the Ohio
Turnpike in the spring of 2023
thanks to a new law passed in
December designed to keep
E-ZPass customers moving swiftly
while punishing drivers who use
gateless E-ZPass lanes without
paying.
“The new state law permits the
Ohio Turnpike to collect a toll
fees from non E-ZPass customers
who drive through its gateless
E-ZPass lanes without paying,” said
Charles Cyrill, Public Information
Officer for the Ohio Turnpike and
Infrastructure Commission.
Drivers without the pass who use
the E-ZPass lane anyway should
expect to pay their delinquent toll
and could face additional fees.
Cyrill said the penalty structure is
still being determined.
The Ohio Turnpike Commission
plans to catch drivers who do not
pay through the use of cameras
that will photograph vehicle license
plates. Drivers who take advantage
of the gateless system will also have
to pay up in order to register their
vehicles.
“The toll system will photograph
license plates and send a bill to
customers who travel through
ungated E-Z lanes without a valid
E-ZPass transponder,” said Cyrill.
“Under the new law the turnpike
commission will work with the
Ohio Bureau of Motor Vehicles to
require vehicle owners to pay their
delinquent tolls before they can
register their vehicle, but before

HUDSON, Ohio (WJW) – The mayor in
Hudson, has resigned, less than a week
after making a comment at a city council
meeting that ice fishing could lead to
prostitution.

that happens motorists will have
ample opportunities to pay their
tolls online or by mail.”
Removing the gates in the E-ZPass
lanes is part of the Ohio Turnpike’s
new Toll Collection System. Drivers
without the pass will still need to
stop to pay their toll using cash or
credit.
“Removing the gates will create
new open road tolling lanes,” said
Cyrill. “Motorist will be able to
travel the full length of the Ohio
Turnpike nonstop in all E-ZPass
lanes at highway speeds.”
Cyrill said the Ohio Turnpike
Commission surveyed more
than 14,000 E-ZPass drivers who
overwhelmingly wanted the gates
in those lanes eliminated. The
new law will better ensure drivers
without the pass cannot skip
paying their toll.
The new toll collection system
is expected to save about $257
million in operating costs over
30 years according to Cyrill. Due
in part to a projected increase in
E-ZPass usage, a reduction of toll
plazas from 31 to 24, the addition of
automatic toll payment machines
at all toll plazas and the elimination
of toll gates on all entry lanes.
According to the Ohio Turnpike
Commission, creating a new toll
collection system is estimated
to cost between $204 and $232
million.

The Fox 8 I-Team obtained a copy of the
mayor’s resignation. The mayor said his
comments were his attempt to “inject a bit
of dry humor.” We asked him to discuss
the matter with us but he declined. He did
release the following statement.
“When I entered the race for mayor in
2019, my objective was to bring about
change. To shakeup city council and our
city administration, to return Hudson to
its core conservative values, and to focus
on the needs of our community; not the
wants of a few. Residents repeatedly
said city leadership had been focusing
on amenities and luxuries while our
streets and infrastructure crumbled.
Concerns over the Phase II development
project and questionable spending of
$30 million in prior years were equally
shared by the voters who elected me.
City Council workshops are a time for
discussing important matters, the sharing
of ideas and concerns, as well as one’s
knowledge and experience prior to
crafting legislation to establish new laws
and policies. My comments at Tuesday’s
workshop were made out of concern
for our community; what could become
of unintended consequences of new
legislation, based on my prior television
news reporting experience. My attempt to
inject a bit of dry humor to make a point
about this, in the midst of a cold, snowy
February, was grossly misunderstood.
Some in our community saw this as an

opportunity to engage in the politics
of personal destruction by means of
character assassination, blaming me
for the negative international press they
helped to promote. Since the passing of
my wife, First Lady Sherri Moyer, I have
given considerable thought to the next
stage of my life. Retirement is on the
near horizon. With the recent changes
on city council, where six of seven seats
have turned over, City Hall is entering
a new era. My role as a change agent
is complete. Hudson has a stronger
financial and economic base than ever
before, and major road improvements
are being completed. I have, therefore,
decided to step down as mayor to allow
for new leadership, a clean slate, and a
path forward.”
Council is expected to accept the mayor’s
resignation during Tuesday’s council
meeting.
Jody Roberts, communications manager
for the city of Hudson, confirmed to the
FOX 8 I-Team Friday that the council
directed staff to allow ice fishing.
Hudson city officials discussed the issue
during a council meeting last week. Some
members of the council were concerned
about people getting injured.
Mayor Craig Shubert said he was worried
about prostitution. The mayor said if city
lawmakers allow ice fishing, someone
may want an ice shanty.
“And if you then allow ice fishing with
shanties, then that leads to another
problem, prostitution,” the mayor said
during the work session. “Just some data
points to consider.”

Lynn Tolliver, a radio force in Cleveland, has died, reports say
CLEVELAND, Ohio — Lynn Tolliver Jr., a longtime presence in Cleveland radio who helped bring WZAK
to prominence, died on Sunday, according to a report from the radio station.
Tolliver died of an undisclosed medical issue, WKSU FM/89.7 reports.
Tolliver joined WZAK in 1982 after coming to Cleveland from Detroit, where he worked at MCA
Records. While at MCA he was named Billboard Magazine’s urban program director of the year for
five straight years and in 2000 was the first Black person to be a career-achievement honoree of the
Cleveland Association of Broadcasters.Tolliver was a steady presence on Cleveland radio for 32 years.
He was known for outrageous stunts, such as having listeners come down to the station wearing underwear on their heads to win prizes. In another contest, he offered
a prize for the biggest cockroach.
Tolliver, who hosted a morning show, became a beloved figure in Cleveland and a survey once found that more than 90% of Cleveland’s urban audience knew about
Tolliver’s work. At its peak in the 1980s and 1990s, WZAK was consistently the hottest spot on the Cleveland radio dial and a powerhouse nationally, an influential force in
Black music, business, culture and even politics.
“Lynn knew his audience and could get away with those kinds of stunts,” local radio consultant John Gorman told The Plain Dealer in 2011. In 2000, Tolliver was let go as
vice president of operations at WZAK FM/93.1 when Radio One acquired the station.
Tolliver also was an early rap artist, putting out songs with his group Sexual Harassment. He recorded the 1983 song “I Need a Freak.” In June 2011, Tolliver won a $1.2
million judgment by a New York jury in a lawsuit over the unauthorized sampling of the song by the Black Eyed Peas. The sample was used in the band’s hit single “My
Humps.” It sold over 2 million copies in the United States.
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OHIO GOP SENATE SHOWDOWN:
DOLAN TAKES AIM AT BIDEN OVER
BORDER SECURITY IN MASSIVE AD
BUY
Dolan - whose family owns Major
EXCLUSIVE - Matt Dolan is taking
aim at President Biden over
border security as he launches
his second massive ad blitz
in a month in his bid for the
Republican Senate nomination in
Ohio’s crowded and competitive
GOP primary.
“Fentanyl on the tip of this
pencil is enough to kill,” the state
senator from suburban Cleveland
warns as he speaks to camera in
his campaign commercial, which
was shared first with Fox News
on Monday.
Dolan then charges that “because
of Joe Biden, fentanyl, cartels, and
human traffickers pour across
our border. The rule of law has
broken down. Our national
sovereignty is at risk.”
A former county chief assistant
prosecutor and state assistant
attorney general before running
for elected office, Dolan highlights
that “as a prosecutor and a
legislator, I cracked down on

drug dealers and traffickers here
in Ohio. In the U.S. Senate, I will
fight for more Border Patrol and to
finish the Wall.”
Border security is a top issue with
Republican voters in Ohio and
across the country, and Dolan
emphasizes at the end of his ad
that “without a border, we have no
country.”
Dolan’s campaign says the spot
will run statewide on broadcast
and cable TV plus digitally as
well, and that it is backed by a $2
million ad buy. Last month Dolan
shelled out seven-figures to run
his first campaign commercial,
in which he took aim at Biden
and vowed to “defeat communist
China.” Talk of taking a muscular
approach to U.S.-Chinese relations
and curbing Beijing’s influence is
a message most Republican voters
want to hear, and many GOP
candidates running in the 2022
cycle are spotlighting the issue.

MILITARY, FAMILY CAN RECEIVE 10% OFF
TAX PREPARATION
The Army & Air Force Exchange
Service is taking the stress
and worry out of filing taxes
by teaming with H&R Block to
provide tax preparation services
to military members and their
families at a 10% discount at select
locations worldwide and online.
In addition to the discount, H&R
Block at the Exchange is offering:
A free second-look tax review
program in which H&R Block
reviews last year’s returns to
determine whether filers are
entitled to additional money that
was not claimed.
100% accuracy guarantee in the
event of an audit.
In the event of an error, H&R Block
will pay the penalty and interest
at no additional cost to the filer.
“Filing taxes doesn’t have to be a
stressful experience,” said WrightPatterson Exchange General
Manager Keola Chan. “These
professionals are well-trained to
assist with Exchange shoppers’
tax preparation needs.”
The discount at Exchange H&R
Block locations is available to all
authorized Exchange shoppers,
including honorably discharged
veterans and Department of
Defense and Coast Guard civilians.
Veterans with service-connected
disabilities can take advantage of
the online discount.
Military shoppers can visit www.
ShopMyExchange.com/hrblock
to locate their local H&R Block
office. Military shoppers can cash
in on their million-dollar grin by
submitting a photo of their best
smile in the Procter & Gamble
Best Smile Contest for a chance to
win a share of $1,750 in Army &

Air Force Exchange Service gift
cards.
Through Feb. 17, authorized
shoppers 18 and older can
visit ShopMyExchange.com/
sweepstakes to enter to win the
grand prize – a $1,000 gift card to
use at ShopMyExchange.com or
in PXs and BXs .
The runner-up will receive a $500
Exchange gift card. Third place
will receive a $250 Exchange gift
card.
“The Exchange is excited to give
back to the military community
with this fun contest,” said Air
Force Chief Master Sgt. Kevin
Osby, Exchange senior enlisted
adviser. “Seeing the smiles on the
faces of those who serve us is the
ultimate prize for the Exchange.”
Honorably discharged veterans
and DOD civilians with
shopping privileges are eligible
to participate. No purchase is
necessary to win. Winners will
be selected on or about Feb.
28. For complete contest rules,
visit ShopMyExchange.com/
sweepstakes.
Save time, money dining on Salad
Wednesdays
The Army & Air Force Exchange
Service is giving the military
community an exclusive
opportunity to save more
while eating better on Salad
Wednesdays.
Wright-Patterson Exchange
shoppers, including DOD civilians
and retirees, can maintain a BE
FIT lifestyle every Wednesday
at participating Exchange
restaurants. Diners save $2 when
purchasing any salad priced
$4 or more. MILITARY STAR
cardholders can stack the savings
to receive an additional 10% off
their salad purchase when using
their card.

League Baseball’s Cleveland
Guardians, who until last year were
known for more than a century as
the Indians - is one of eight GOP
candidates running in the race to
succeed retiring Sen. Rob Portman,
R-Ohio.
The Republican field also includes
former Ohio treasurer and former
two-time Senate candidate Josh
Mandel; former Ohio GOP Chair
Jane Timken; venture capitalist
and best-selling author J.D. Vance;
and 2018 Ohio Republican Senate
candidate Mike Gibbons, a Cleveland
entrepreneur, real estate developer
and investment banker.
But unlike the other major
contenders, Dolan, who has criticized
former President Donald Trump
over his unfounded claims the 2020
presidential election was “rigged”
and “stolen,” is not making a hard sell
for Trump’s endorsement.
Both of Dolan’s first two commercials
target Biden and neither mention
Trump, although they emphasize his
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support for Trump policies on
border security and China
Dolan’s major ad buys are the
latest sign that in a primary
race where all nearly all the
major contenders have plenty
of personal wealth, ad spending
is soaring. According to figures
from the national ad tracking
firm AdImpact, nearly $16
million had been spent through
Thursday by the campaigns and
super PACs to run ads in the
Ohio Senate race, with nearly all
the spending coming in the GOP
primary.
The Ohio Senate race to date
is the second most expensive
in the country this cycle,
behind the showdown in the
neighboring battleground state
of Pennsylvania for another GOPheld open seat.
The winner of the May 3
Republican primary may face
off against longtime Democratic
Rep. Tim Ryan of northeastern
Ohio. Ryan is considered the
favorite for the Democratic
nomination in race that also
includes progressive Morgan
Harper, a former Consumer
Financial Protection Bureau
senior adviser and 2020
congressional candidate.

WHERE ARE YOU MOST LIKELY TO CATCH
COVID-19? NEW STUDY BREAKS IT DOWN
What are the odds of catching
COVID-19 after a night at the
movie theater? How about
an afternoon at the gym,
unmasked? Or an early
morning jog in a neighborhood
park?

surprise some.

It’s well known that certain
places and activities carry
varying risks of coronavirus
exposure, but a new study takes
away much of the guesswork,
offering clear estimates instead.

And if it’s poorly ventilated? There’s
a 67% chance.

Researchers behind the paper
analyzed outbreaks and
superspreader events and
studied factors that hinder and
aid the virus’ spread, to design
a mathematical model that
takes many factors into account
before giving a percentage risk
of infection.
What are the odds of catching
COVID-19 after a night at the
movie theater? How about
an afternoon at the gym,
unmasked? Or an early morning
jog in a neighborhood park?
It’s well known that certain
places and activities carry
varying risks of coronavirus
exposure, but a new study takes
away much of the guesswork,
offering clear estimates instead.
Researchers behind the paper
analyzed outbreaks and
superspreader events and
studied factors that hinder and
aid the virus’ spread, to design a
mathematical model that takes
many factors into account before
giving a percentage risk of
infection.
But in between those two
extremes are findings that may

For example, working out for
even a short amount of time in a
well-ventilated gym carries a 17%
chance of infection if masks aren’t
in use.

In many situations, changing
just one single factor can be the
difference between being relatively
safe or likely infected.
The Centers for Disease Control
and Prevention says that along with
wearing masks, getting vaccinated
and keeping at least six feet apart,
improved ventilation — including
open windows, ceiling fans and
portable air cleaners — can help
curb the spread of COVID-19.
“With good ventilation, the
concentration of virus particles in
the air will be lower and they will
leave your home faster than with
poor ventilation,” the agency says.
But researchers concluded that
many indoor facilities, businesses,
schools, houses of worship — the
buildings where we spend our
daily lives — are not adequately
designed or equipped to handle the
pandemic.
“We urgently need to improve the
safety of the air that we breathe
across a range of environments,”
researchers wrote in their paper.
“Data from COVID-19 outbreaks
consistently show that a large
fraction of buildings worldwide
have very low ventilation rates
despite the requirements set in
national building standards.”
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American Airlines
flight makes emergency
landing after passenger
tries to enter cockpit
KANSAS CITY, Missouri — An
“unruly” passenger tried to get
into the cockpit of an American
Airlines flight to Washington, D.C.,
on Sunday, forcing the plane to
make an emergency landing in
Kansas City.
The FBI released a statement
saying the passenger was
taken into custody after the
plane landed at Kansas City
International Airport. The flight
had originated from Los Angeles
at 11:28 a.m. and landed in Kansas
City at 2:28 p.m., the Kansas City
Star reports.
Witnesses tell the New York Times
the passenger first tried to enter
the cockpit of Flight 1775, then tried
to open an exit door on the plane.
Members of the crew and other
passengers managed to subdue
the male suspect. A passenger tells
CNN that a flight attendant hit the
man on the head with a coffee pot.
NBC Washington obtained video
that showed passengers and crew
subduing the suspect. One of the
passengers, Carlos Rojas, tells NBC
Washington the suspect appeared
aggravated and disoriented.
“It wasn’t too scary only because
I didn’t really know what was
happening until it was happening,”
Rojas tells NBC Washington. There
were no reports of injuries.
The identity of the suspect has not

Kevin Hart to make
stop in Cleveland on
first major tour in 4
years this summer

CLEVELAND — Heading out
on his first major tour in over
four years, comedian Kevin
Hart will be making a stop
in Cleveland this summer
with a performance at Rocket
Mortgage FieldHouse during
his Reality Check Tour.
Hart will perform at Rocket
Mortgage FieldHouse on
Sunday, July 10 at 7 p.m.
“I am hype as **** to go back
out on tour. There is nothing
better than making people
laugh, I can feel the energy
in the venues like caffeine
pumping through my veins. I’ve
been cooking up something
special and have thoughts I
need to get off my chest. Go get
your tickets and come ready to
have a good night!”, said Kevin
Hart in a press release.
Hart’s last major comedy tour
was in 2018 where he sold out
more than 100 arenas globally
on the Irresponsible Tour.
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POLICE IN OHIO CAN SEIZE PROPERTY WITHOUT
CRIMINAL CONVICTIONS
effect of offenses,” said Louis Tobin,
Law enforcement agencies across
the region and state sometimes seize
and keep cash and property without
criminally charging or convicting the
people they take it from.

Local police agencies and federal
authorities have taken possession of
large sums of cash discovered during
traffic stops and encounters with
travelers at the Dayton International
Airport.
The city of Dayton has received more
than $1.2 million in the past five years
from both state and federal forfeitures,
including ones related to criminal
convictions.
Asset seizures and forfeitures are a
crime deterrent and a powerful tool
to take down drug trafficking and
criminal networks, say police officials
and prosecutors.
“Generally speaking, DPD seizes assets
that are believed to be the fruits of
drug trafficking or used to facilitate the
crime of drug trafficking,” said Dayton
Police Department Maj. Paul Saunders.
“The courts have a litany of rules that
are applied to each case to determine
whether assets will be forfeited.”
Ohio reformed its forfeiture laws years
ago. But some defense attorneys,
public defenders and civil rights
groups say state and federal forfeiture
laws still make it too easy for police
to confiscate and keep money
and property, even if there’s scant
evidence it is tied to serious criminal
activity.
They say many people have trouble
getting their property back, even if
they are innocent or had it wrongfully
taken.
“Forfeiture actions disproportionately
affect poor people,” said Jacob Seidl,
assistant public defender with the
Office of the Montgomery County
Public Defender. “The property at
issue is oftentimes automobiles and
small amounts of money. Property that
has immense value to those who have
limited resources.”

minor misdemeanor counts of illegal
window tint and failing to properly
secure a child, and he was fined.

executive director of the Ohio
Prosecuting Attorneys Association,
citing Ohio Revised Code.

Police also discovered a black
plastic bag on the car’s floorboard
containing $22,450 in cash. A drugsniffing police canine indicated the
money had been in the presence of
narcotics, officers alleged.
Owensby told the Dayton Daily News
the money was his life savings. Police
said Owensby told officers he was
carrying the cash because he is a real
estate investor and was looking to
buy property.
Owensby’s petition claims officers
did not have the authority to take his
money, and it could not be legally
seized or forfeited under Ohio
Revised Code.
“That property found to be in the
possession of the motorist whose
vehicle is being searched (whether
rightly or wrongly so) cannot be
seized by an officer merely because
it became visible to the officer
conducting the search,” the petition
says. “To be sure, it must appear
to be contraband or evidence that
can be related to a crime. If it were
otherwise, the officer could cart off
anything in the vehicle, despite the
rights of the motorist he is bound to
respect.”
In court documents, the city and
police department denied many
allegations in Owensby’s petition
and argued he is not entitled to the
requested property and asked the
court to dismiss the case.
A spokesperson for the police
department said, “The money is still
going through the court process so
we cannot comment on it.”

What is Ohio law?

When do officers take
money?

But Dayton police officials said
officers typically seize assets when
they have good reason to believe
the property is the proceeds of drug
crimes or supports drug trafficking.
Officers take and hold money during
arrests and submit eligible property
for forfeiture through state or federal
courts, and the process can take
months or even years.
Owensby case
“The final disposition of seized
Last fall, Clifford Owensby filed a
assets is determined by the courts,”
legal petition in Montgomery County
Saunders said.
Commons Pleas Court demanding
Since 2017, the Dayton Police
the Dayton Police Department return
Department’s state law enforcement
$22,450 in cash that officers seized
trust fund has been awarded more
from his vehicle.
than $449,000 in forfeited funds from
Owensby, who police controversially
state courts, department data show.
yanked from his car during a traffic
The police department’s federal
stop in September, alleged that officers justice fund received more than
unlawfully searched his vehicle
$798,000 from forfeited funds from
and seized his money without valid
federal court..
probable cause.
Many property forfeiture awards
Dayton police said they stopped
follow criminal cases that result in
Owensby’s car because they saw him conviction.
leave a suspected drug house and
The primary purpose of Ohio’s
the window tint on his vehicle was
forfeiture laws is to “provide
too dark, which is a traffic violation.
economic disincentives and remedies
Owensby ultimately was convicted of to deter and offset the economic

PROFILE NEWS

OHIO

Advertise with US

( 216) 269 3272
Advertise@ProfileNewsOhio.com

Ohio’s civil asset forfeiture laws
changed in 2017, after House Bill
387 passed by wide margins in the
Ohio House and Senate.
Under previous state law, Ohioans
did not have to be convicted or
even charged with a crime for the
government to take their property
through civil forfeiture, according to
the Institute for Justice, a national,
public interest law firm.
The 2017 law requires authorities to
obtain a criminal conviction or its
equivalent against property owners
before cash or property worth less
than $15,000 can be forfeited.
Authorities in Ohio can still seek
civil forfeiture of property worth
$15,000 or more without a criminal
conviction.
The 2017 law also shifted the
burden of proof from the property
owner onto the state and lowered
the standard of proof for forfeiture
in civil court, the Institute for Justice
states.
State law allows people who believe
their property was unlawfully
seized to file a court motion stating
their interest in the property, why
the seizure was unlawful and
request the property’s return, said
Greg Flannagan, spokesperson for
the Montgomery County prosecutor.
But though the burden is supposed
to fall on prosecutors in civil
forfeiture cases, that burden is
much lower than in criminal cases,
said Seidl, the assistant public
defender.
Many civil forfeiture cases result
in default judgments, Seidl said,
because the defending party fails to
plead or otherwise defend against
the case, which automatically
results in forfeiture.
This happens regularly, he said,
likely because people either don’t
have money for an attorney or do
not understand how to appear in
a legal case on their own behalf.
Unlike in a criminal cases, citizens
in civil cases are not given a free
attorney if they are indigent, he
said, and must hire an attorney or
navigate the legal system on their
own.
“Going to court takes time,” Seidl
said. “Forfeiture not only deprives a
property owner of the use of their
property, it means expending more
resources: taking time off of work,
finding child care, and putting aside
one’s life to try to get your property
back.”
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‘60 MINUTES,’ CNN, MSNBC,
DOWNPLAYED, CRITICIZED
DURHAM PROBE OF RUSSIA
INVESTIGATION

The mainstream media is getting a wake-up call after new
allegations in the Durham investigation that President Trump and
his campaign were being spied on.

OHIO
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Donald Trump used a Secret Service
agent’s phone to call Melania Trump
after the Stormy Daniels allegations
broke: report

President Donald Trump used a Secret Service agent’s phone in an
attempt to reach his wife, Melania Trump, after the story of his affair
with adult-film star Stormy Daniels broke in 2018, CNN reported on
Special Counsel John Durham released in a filing Saturday that the Sunday.
Hillary Clinton campaign hired techs to “infiltrate” Trump Tower
Trump was not keen on anyone listening to his calls — a difficult
and White House servers to establish a “narrative” to link Trump
proposition in the highly secure White House — so he would often
to Russia. The new findings contradict various doubtful media
utilize the phone of a close aide or Secret Service agent if he
coverage from programs like CBS’ “60 Minutes.”
needed to make calls, CNN reported.
After the Daniels news hit the media, Trump was on a golf course
In an October 2020 interview, Trump appeared on the
and called his wife from his phone, but she did not pick up,
newsmagazine to address the ongoing investigation and his claim
according to a source who spoke with the network.
his campaign was spied on. He was shot down by host Lesley Stahl, Trump reportedly used a Secret Service agent’s phone in a
who insisted the president was spreading unverified information.
renewed attempt to contact his wife.
“There’s no real evidence,” she said. “This is ’60 Minutes.’ We can’t put Melania Trump answered the call that came from the agent’s phone,
on things we can’t verify.”
per the report.
Meanwhile, former CNN dynamic duo Don Lemon and Chris Cuomo However, the Secret Service agent whose phone was used by
criticized John Durham and the Trump administration back in
Trump was not thrilled with the manner in which his device was
December 2019 for being adamant about uncovering the truth, yet
used, according to CNN.
coming up short.
The Wall Street Journal first reported in January 2018 that Trump
had arranged a $130,000 hush-money payment to stop Daniels —
“Nothing happens and they just move on to the next conspiracy
an adult-film actress whose legal name is Stephanie Clifford — from
theory,” Lemon said to Cuomo during a handover. “It is never going to disclosing her accusations of an affair with Trump before the 2016
end and guess what? People who want to believe that BS are going to presidential election.
believe it.”
Daniels alleged that she and Trump had sex in 2006 — a year after
the businessman and Melania wed and following the recent birth of
In an October 2021 episode of MSNBC’s “The Rachel Maddow Show,” their son, Barron.
host Rachel Maddow suggested the intention behind efforts to probe
The Secret Service development comes as Trump’s phone records
the investigation was always to re-route the investigation away from
are being scrutinized by the House select committee investigating
Trump himself.
the January 6, 2021, riot, which has found gaps in official White
House call logs, according to a New York Times report.
“It’s a boomerang,” she said.
The House panel has not found evidence “that any official records
“Because it’s apparently an
were tampered with or deleted,” per the Times report, but also
ongoing, concerted Republican
noted that the then-president had a habit of relying on the phones of
and pro-Trump project to try
aides in his orbit.
to turn the investigation of the
According to sources who spoke with CNN, the committee has
Russia scandal into some kind of
found “unusual” breaks in between the then-president’s calls
scandal itself.”
on January 6, from his return to the White House following
Since Durham’s bombshell report dropped, media pundits on the
the “Stop the Steal” rally at the Ellipse until his brief Rose
left have gone largely quiet. Publications like the Washington Post
Garden statement addressing the riot.
and The New York Times have failed to commission any coverage
There is a possibility that the National Archives might uncover
of the latest allegations as of Monday, nor has CNN.
additional records on the phones of advisors or other West Wing
staffers to connect the gaps that currently exist, CNN reported.
Twitter users like author and cartoonist Scott Adams translated
Several sources informed the network that former White House
the media blackout as if networks like CNN were actively trying to
deputy chief of staff for communications and director of social
avoid the “biggest story” as of current.
media Dan Scavino was one of the main communication links for
Trump. A lawyer for Scavino did not provide a comment to CNN.
But, one source told the network that Scavino often handed his
JIM JORDAN SOUNDS OFF ON DURHAM
phone to Trump, calling him the “key to pretty much everything,”
especially given his close relationship to the then-president.
PROBE BOMBSHELL: ‘THEY SPIED ON A
Scavino was subpoenaed by the January 6 committee last year,
SITTING PRESIDENT’
but he filed a lawsuit against Verizon stemming from the panel’s
Durham’s report claims Clinton campaign paid to “infiltrate” Trump
subpoena of his phone logs.
administration servers
Currently, the lawsuit has prevented the phone company from
Ohio Rep. Jim Jordan weighed in on the latest news from the Durham
providing Scavino’s call records to the House.
investigation and called on Republicans to conduct a full investigation if
they retake control of the House in November. On “America’s Newsroom”
Monday, Jordan said the report that Hillary Clinton paid to infiltrate the
Trump administration’s servers is “as wrong as it gets”
REP. JIM JORDAN: They were creating the very news they were then
tweeting about and trying to get
the media to write about. This
is, frankly, it’s no different. It’s the
template that the left uses, that the
Democrats use. It’s the same thing
that happened four months ago
when we found out the Department
of Education went out and solicited
the letter from the National School
Board Association so they could do
what they wanted to do, namely spy
on parents.
The same thing happened here,
and this is what’s so egregious and
so wrong about it. They spied on
a presidential campaign. That’s as
wrong as it gets. But then we found
out from this filing that they actually
spied on a sitting president, which
is even worse. So this is just simply
as wrong as it can possibly be. … We
do need to investigate this stuff and
get to every bit of information we
can if, in fact, the people give us the
majority here in a few months.
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BIG STORM TO WALLOP U.S. WITH SNOW,
FLOODS, POSSIBLE TORNADOES

Buckle up: A large-scale, multi-hazard storm will make life wet and
miserable for the central, southern and eastern U.S. Wednesday through
Friday morning.
Heavy snow, a wintry mix, drenching rain with possible flooding and
severe thunderstorms with possible tornadoes are all on tap, the National
Weather Service said.
On the cold side of the storm, snow is likely Wednesday and into
Thursday all the way from northern Texas to northern New England,
AccuWeather said. The Weather Service said the greatest chance for
disruptive snow extends from south-central Kansas through central
Missouri, northern Illinois and into central Michigan.
Slippery, potentially dangerous travel and school delays or cancellations
are possible in Kansas City, St. Louis and Chicago, where up to half a foot
of snow is possible.
On the northwestern flank of the storm, heavy snowfall rates could combine
with strong wind gusts to create limited visibility and localized whiteout or
even blizzard conditions, AccuWeather said.
The weather system has been named Winter Storm Miles by The Weather
Channel.
11 states under a severe storm threat
The storm’s warmer side will bring the risk of severe storms and tornadoes
in the south-central U.S. Wednesday evening through Thursday, and 11
states from Texas to Virginia are at risk for severe weather.
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‘FULL BLOWN’
PANDEMIC
COULD BE
ENDING SOON,
FAUCI SAYS;
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U.S. BATTLES PUTIN BY
DISCLOSING HIS NEXT POSSIBLE
MOVES
WASHINGTON — After decades of
getting schooled in information
warfare by President Vladimir
Putin of Russia, the United States
is trying to beat the master at his
own game.

In recent weeks, the Biden
administration has detailed the
movement of Russian special
operation forces to Ukraine’s
borders, exposed a Russian
plan to create a video of a
faked atrocity as a pretext for
an invasion, outlined Moscow’s
war plans, warned that an
invasion would result in possibly
thousands of deaths and hinted
that Russian officers had doubts
about Putin.
Then, on Friday, Jake Sullivan,
US daily infection
President Joe Biden’s national
totals falling sharply:
security adviser, told reporters at
COVID-19 Updates
the White House that the United
States was seeing signs of Russian
The U.S. has almost reached the
escalation and that there was a
end of the “full blown” pandemic
“credible prospect” of immediate
and could reach immunity levels
military action. Other officials said
sufficient to limit the spread
the announcement was prompted
of the virus soon, Dr. Anthony
by new intelligence that signaled
Fauci says.
an invasion could begin as soon
as Wednesday.
Local health agencies should
All told, the extraordinary series
feel comfortable ending mask
of disclosures — unfolding almost
mandates when that happens,
as quickly as information is
the White House’s top public
collected and assessed — has
health adviser said. He said
amounted to one of the most
such restrictions could pass into
aggressive releases of intelligence
history this year.
by the United States since the
Cuban missile crisis, current and
“As we get out of the full-blown
former officials say.
pandemic phase of COVID-19,
It is an unusual gambit, in part
because Biden has repeatedly
which we are certainly heading
made clear that he has no
out of, these decisions will
intention of sending U.S. troops
increasingly be made on a
to defend Ukraine. In effect, the
local level rather than centrally
administration is warning the
decided or mandated,” Fauci
world of an urgent threat — not to
told The Financial Times. “There
make the case for a war, but to try
will also be more people making
Big storm to wallop U.S. with snow, floods, possible tornadoes
to prevent one.
their own decisions on how they
want to deal with the virus.”
The hope is that disclosing Putin’s
plans will disrupt them, perhaps
Some of that optimism has been
delaying an invasion and buying
fueled by the steady decline in
more time for diplomacy or
daily U.S. infections. The U.S. is
even giving Putin a chance to
reporting fewer than 200,000
reconsider the political, economic
COVID-19 cases a day for the
and human costs of an invasion.
first time since Christmas, a
USA TODAY analysis of Johns
At the same time, Biden
Hopkins University data shows.
administration officials said
Case counts are now less than
they had a narrower and more
a quarter of the peak of the
realistic goal: They want to
current, omicron surge.
make it more difficult for Putin
The U.S., however, remains on
to justify an invasion with lies,
track to reach 1 million COVID
undercutting his standing on the
deaths in April.
global stage and building support
for a tougher response.
►Hundreds of people who were
given COVID-19 vaccine shots
Intelligence agencies, prodded
at a New Haven, Connecticut,
by the White House, have
clinic will need another jab after
declassified information, which
health officials said vials of the
in turn has been briefed to
Pfizer-BioNTech vaccine were
Congress, shared with reporters
improperly refrigerated.
and discussed by Pentagon and
State Department spokespeople.
📈Today’s numbers: The U.S. has
But the disclosures are
recorded more than 77.7 million
complicated by history. Before
confirmed COVID-19 cases
the U.S.’ invasion of Iraq in 2003,
and more than 919,000 deaths,
the Bush administration released
according to Johns Hopkins
intelligence that officials said
University data. Global totals:
justified preemptive action,
More than 410.8 million cases and
including purported intercepts
over 5.8 million deaths. More than
of Iraqi military conversations,
213.7 million Americans – 64.4%
photos of mobile biological
– are fully vaccinated, according
to the Centers for Disease Control
and Prevention.

weapons labs and statements
accusing Baghdad of building
a fleet of drones to launch a
chemical attack on the United
States. The material was all wrong,
reliant on sources who lied,
incorrect interpretations of Iraq’s
actions and senior officials who
looked at raw intelligence and saw
what they wanted to see.
But this situation, U.S. officials say,
is different. Washington’s claims
about Russia’s troop buildup have
been confirmed by commercial
satellite imagery of a quality
previously unavailable. The details
of Moscow’s secret disinformation
plots are in line with the Kremlin’s
propaganda campaigns that play
out on social media platforms
and have been tracked by
independent researchers.
Most importantly, the officials said,
there is a fundamental distinction
between Iraq in 2003 and Ukraine
in 2022. “In Iraq, intelligence was
used and deployed from this very
podium to start a war,” Sullivan
said Friday. “We are trying to stop
a war.”
The last time Russia moved
against Ukraine, in 2014,
intelligence officials blocked
the Obama administration from
sharing what they knew. But
the Biden administration has
studied those mistakes. The new
disclosures reflect the influence of
Avril Haines, director of national
intelligence, and William Burns,
the CIA director, who have
shown a willingness to declassify
information in an effort to disrupt
Russian planning, administration
officials said.
“We have learned a lot, especially
since 2014, about how Russia uses
the information space as part of
its overall security and military
apparatus,” said Emily Horne,
spokesperson for the National
Security Council. “And we have
learned a lot about how to deny
them some impact in that space.”
One U.S. intelligence official
said that when the country’s
spy agencies have information
that could help the world make
better judgments about Russian
activity, it should be released, as
long as the government can avoid
exposing how the information was
collected or who passed it along.
It is, according to some strategists,
a full-fledged information battle.
“I think it is great,” said Beth
Sanner, a former top intelligence
official who regularly briefed
former President Donald Trump.
“My guess is that these disclosures
are freaking the Kremlin and the
security services out. And, more
important, it can narrow Putin’s
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options and make him think
twice.”
The Ukrainian government has
expressed unease with the U.S.
disclosures. President Volodymyr
Zelenskyy said Saturday that
“too much information” about a
possible Russian offensive was
sowing unnecessary fear.
For all the disclosures, the Biden
administration has provided no
evidence of the disinformation
plots they say they have
uncovered. Intelligence officials
have argued that sharing details
would give Russia clues to how
they work. That, in turn, would
allow Moscow to “plug the leaks”
and would amount to disarming in
the middle of an information war,
officials said.
Those concerns show how difficult
it is for any democracy to go toeto-toe with an autocratic state, like
Russia. Unconstrained by truth,
the Kremlin is simply better at
such unconventional warfare.
“Remember, Vladimir Putin is
a KGB guy. He doesn’t think like
Biden does,” said Daniel Hoffman,
a former Moscow station chief for
the CIA. “Putin comes from Mars,
and Biden’s from Venus. Vladimir
Putin is playing his own game, and
his chess games may be a little
different than ours.”
During many of his recent
military forays, Putin has used
disinformation to create doubt
about what he is doing. Such
tactics have slowed international
responses and allowed Putin to
more easily achieve his aims.
When masked men began taking
over government buildings in
Crimea in February 2014, Moscow
said they were part of a locally led
pro-Russian uprising. Only after
Crimea was taken over was it clear
the “little green men” were Russian
military forces.
Showing its ease with information
warfare, Moscow responded
quickly after Biden administration
officials warned lawmakers
this month about the enormous
possible human costs if Putin
launched a full invasion. “Madness
and scaremongering continues,”
Russia’s deputy ambassador to the
United Nations, Dmitry Polyansky,
wrote last Saturday on Twitter.
“What if we would say that US
could seize London in a week
and cause 300K civilian deaths?
All this based on our intelligence
sources that we won’t disclose.”
After Sullivan’s remarks Friday,
Russia’s Foreign Ministry accused
the United States of conducting
a “coordinated information
attack” that it said was “aimed at
undermining and discrediting
Russia’s fair demands for security
guarantees, as well as at justifying
Western geopolitical aspirations
and military absorption of
Ukraine’s territory.”
The Kremlin has been on a full
propaganda push since last year,
not just in Russia but also in the
separatist regions of eastern
Ukraine and even in Kyiv, the
capital. Moscow has accused
Ukraine of plotting a genocide
against ethnic Russians and
denounced Ukrainians as Nazi
sympathizers. Russian officials
have also accused Ukraine and
the United States of hatching secret
plots to justify an intervention or
invasion of separatist-controlled
territory.
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WHERE WERE
THE MASKS?
CELEBRITIES
AND FANS ENJOY
SUPER BOWL
MASKLESS
DESPITE
MANDATE
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A vital US-Canadian border crossing reopens after
trucker blockade of Ambassador Bridge is cleared
the border, according to the
Canadian government.
The mayor of Windsor said
Sunday the economic fallout from
the blockade was ending. “Today,
our national economic crisis at
the Ambassador bridge came to
an end,” Mayor Drew Dilkens said
in a written statement.

KN95 masks were given out
at the Super Bowl, but few
attendees, including celebrities,
were seen wearing them.
During Sunday’s game at
SoFi stadium in Inglewood,
California, Lebron James,
Chris Tucker, Jennifer Lopez,
Ben Affleck, Charlize Theron,
Matt Damon and more were
caught on camera without face
coverings, to the dismay of
some users on social media.
Everyone at SoFi Stadium ages
2 or older were required to
wear a mask unless they were
actively drinking or eating. In
California, there is a statewide
mandate for people to wear
masks indoors until Tuesday.
“My students all have to wear
masks all day tomorrow, inside
and outside of their classrooms
because we are in LA County.
Same place as the Super Bowl.
But not a mask in sight here,”
one user tweeted. “Here’s the
video of every celebrity without
a mask during the Super Bowl.
But every kid in California
will have to be wearing them
tomorrow in school. They must
all be holding their breaths
the entire game,” another one
wrote.
The user was referring to Los
Angeles Mayor Eric Garcetti,
who caught flak earlier this
month for going maskless while
taking pictures during the NFC
championship game, KFOR
reported.
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Protesters will exit residential
parts of Ottawa, mayor says
(CNN)North America’s
busiest land border crossing
has reopened after a
nearly weeklong blockade
by protesters decrying
Covid-19 mandates crippled
the key trade route, while
demonstrators in the nation’s
capital are expected to begin
shifting out of residential
areas Monday.
The standoff at the
Ambassador Bridge, which
links Windsor, Ontario, and
Detroit, had paralyzed traffic
between Canada and the
United States. Its reopening
allows “the free flow of
commerce between the
Canada and US economies
once again,” the Detroit
International Bridge Company
said in a statement Sunday
night.
Protesters with the “Freedom
Convoy” in recent weeks also
have gridlocked Ottawa’s
downtown core and impeded
border crossings at Alberta
and Montana, Manitoba and
North Dakota, and British
Columbia and Washington
state.
Their grievances stem from
Canada’s new mandate
requiring truckers to either
be fully vaccinated when
crossing the Canadian-US
border or face a two-week
quarantine. Others have
joined nationwide to rally
against mask mandates,
lockdowns, restrictions
on gatherings and other
coronavirus preventative
measures.

Windsor Police on Sunday
started arresting protesters
blocking the Ambassador Bridge.
Up to 30 protesters had been
arrested, most of whom were
charged with “criminal mischief,”
Windsor Police Chief Pamela
Mizuno said Sunday afternoon.
Police also seized five vehicles
from protesters Sunday, Mizuno
said, and seven vehicles were
towed Saturday. Police expect to
have a heightened presence in
the area to maintain order, the
chief said.
“Let me be crystal clear: It is
illegal and punishable to block
and impede the movement of
goods, people and services
along critical infrastructure,”
Ontario Premier Doug Ford
tweeted Sunday. “Fines for
noncompliance will be severe,
with a maximum penalty of
$100,000 and up to a year
imprisonment.”
Police started detaining
protesters after a judge ordered
them to leave the Ambassador
Bridge by 7 p.m. Friday. Some
protesters moved away on their
own as police approached
Saturday morning.
The thoroughfare’s reopening
“follows a state of emergency
declared in Ontario and an
injunction granted by an Ontario
judge which took effect Friday,”
the bridge company said.
The protesters represent a vocal
minority. About 4 in every 5
Canadians are fully vaccinated,
Johns Hopkins University data
shows. And nearly 90% of the
country’s truckers are fully
vaccinated and eligible to cross

Some progress in the Ottawa
protest was announced Sunday
when Mayor Jim Watson said
he reached an agreement with
organizers to exit residential areas
of downtown and restrict their
demonstrations to streets directly
in front of Canada’s national
parliament.
Truckers and their supporters
have been gathering in
Ottawa since January 29, with
demonstrations concentrated
around government buildings but
also spilling into residential areas.
The city’s downtown area has
been gridlocked. Businesses have
had to shut down and the noise of
honking trucks permeated the air
until a judge ordered the noise to
stop last week.
Residents reported instances of
rock throwing, property damage
and harassment carried out
by the protesters and police
said they had opened dozens
of investigations, including into
alleged hate crimes.
Watson recognized the agreement
was not a long-term solution but
told city councilors in a statement
provided to CNN “it represents a
positive first step.”
“Freedom Convoy” organizer
Tamara Lich wrote to the mayor
that while some residents have
supported and encouraged the
protesters, others have been
disturbed, according to a letter
provided to CNN from the mayor’s
office.We will be working hard
over the next 24 hours to get buy
in from the truckers,” Lich wrote
in the letter addressed to Watson.
“We hope to start repositioning
our trucks on Monday.”

RANSOMWARE GANG SAYS IT HAS HACKED 49ERS FOOTBALL TEAM
RICHMOND, Va. (AP) — The San Francisco 49ers have been hit by a ransomware attack, with cyber criminals claiming they stole
some of the football team’s financial data. The ransomware gang BlackByte recently posted some of the purportedly stolen team
documents on a dark web site in a file marked “2020 Invoices.” The gang did not make any of its ransom demands public or
specify how much data it had stolen or encrypted.
The team, which is among the most valuable and storied franchises in the NFL and lost a close playoff game two week ago, said
in a statement Sunday that it recently became aware of a “network security incident” that had disrupted some of its corporate IT
network systems. The 49ers said they’d notified law enforcement and hired cybersecurity firms to assist.
“To date, we have no indication that this incident involves systems outside of our corporate network, such as those connected to
Levi’s Stadium operations or ticket holders,” the team said in a statement, referencing its home stadium.
News of the attack comes two days after the FBI and U.S. Secret Service issued an alert on BlackByte ransomware, saying it had
“compromised multiple US and foreign businesses, including entities in at least three US critical infrastructure sectors” since
November.
Ransomware gangs, which hack targets and hold their data hostage through encryption, have caused widespread havoc in the last
year with high-profile attacks on the world’s largest meat-packing company, the biggest U.S. fuel pipeline and other targets. Western
governments have pledged to crack down on the cyber criminals, who operate largely in and around Russia, but have little to show
for their efforts. In the past month, ransomware victims have included operators of maritime fuel depots in Belgium and Germany
and media outlets in Portugal. A cyberattack on the wireless provider Vodafone in Portugal this past week had all the hallmarks of
ransomware, though the company’s CEO for Portugal said it received no ransomware demand.
BlackByte is a ransomware-as-a-service group. That means it’s decentralized, with independent operators developing the malware,
hacking into organizations or filling other roles. It’s part of a trend of ransomware groups becoming increasing professionalized.
A recent report by the FBI, NSA and others said that ransomware operators are even setting up an arbitration system to resolve
payment disputes among themselves.
Brett Callow, a threat analyst at the cybersecurity firm Emisoft, said BlackByte’s malware, like many ransomware variants, is
hardcoded to not encrypt systems that use Russian or languages used by certain Russian allies.
But Callow said that doesn’t mean whoever is behind the 49ers attack is in Russia or one of its neighbors. “Anyone can use the
malware to launch attacks,” he said.
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World leaders scramble to
avoid war in Ukraine amid
confusion over bid to join NATO
“We cannot perfectly predict the day, but we have now been saying for some time that we are
in the window,” Biden’s national security adviser said.
By Yuliya Talmazan
Ukraine appeared to offer and then retract a major concession
to Russia amid increasingly feverish attempts by some world
leaders to prevent war from breaking out in Europe.
Russian forces — thought to number at around 130,000
— continued to mass near Ukraine’s borders on Monday.
Meanwhile, warships, including submarines, streamed toward
the Black Sea for naval drills as Kyiv advised airlines to avoid
flying over its open waters.
After repeated warnings from the United States and its allies
that an invasion could be imminent, Ukraine’s ambassador to
Britain told the BBC on Sunday that it could drop its bid to join
NATO — raising eyebrows in Europe and Washington.
Ambassador Vadym Prystaiko said Ukraine was willing to be
“flexible” over its goal to join the alliance, which would be a
major concession to Moscow.
“We might — especially
being threatened like that,
blackmailed by that and
pushed to it,” Prystaiko
said when asked if Kyiv
would contemplate not
joining NATO to avert war.
But a day later, Ukrainian
officials appeared to walk
back the statement, saying
there would be no change
in Ukraine’s constitutional
commitment to become a member of NATO, which it made in
2019.
Asked about Prystaiko’s comments, Ukrainian President
Volodymyr Zelenskyy said Monday Ukraine should stay on its
chosen path when it comes to NATO, but also voiced concerns
that Ukraine’s membership in the alliance remains more of a
“dream” and is not up for Ukraine to decide.
Constraining and even rolling back NATO — the U.S.-led military
alliance founded after World War II to counter the Soviet Union
— is an aim of Russian President Vladimir Putin.
At the same time, Putin has been trying to bring the former
Soviet republic back into the Russian fold, and a ban on Ukraine
ever joining the alliance is among a list of security demands the
Kremlin issued in December.
Amid fears of an imminent Russian invasion, Dutch airline KLM
has canceled flights to Ukraine until further notice, the company
said in a statement on Saturday. German airline Lufthansa told
NBC News it was monitoring the situation closely and has not

3 Central Ohio health providers to pay more than $3M
for submitting improper claims
COLUMBUS, Ohio (WSYX) — The U.S. Attorney for the Southern District of
Ohio said Tuesday three Central Ohio medical providers must pay more
than $3 million for submitting improper claims to Medicare and the Ohio
Bureau of Workers’ Compensation.
The United States and the Ohio Bureau of Workers’ Compensation reached
three related settlements totaling more than $3 million with Orthopedic
& Neurological Consultants, New Albany Surgery Center, and Mount
Carmel Health System, according to a release from the U.S. Attorney’s
office. According to the release, a doctor and part-owner of Orthopedic &
Neurological Consultants (OrthoNeuro), Robert Nowinski, billed for certain
complex shoulder surgeries that either did not occur within the standard of
care or did not occur at all.
The release said Nowinski routinely billed for complex, time-consuming
shoulder surgeries despite spending a fraction of the time in the operating
room as would be expected and required to complete such surgeries. He
used the operating room facilities at New Albany Surgery Center (NASC),
an ambulatory surgery center and a joint venture with OrthoNeuro and
Mount Carmel Health, and at Mount Carmel’s New Albany Surgical Hospital.
According to the release, NASC and Mount Carmel billed “facility fees” to
Medicare and the Ohio Bureau of Workers’ Compensation relating to the
surgeries allegedly performed. As part of the settlement, OrthoNeuro will
pay $498,182 to Medicare and $533,482 to BWC; NASC will pay $772,650
to Medicare and $468,406 to BWC; and Mount Carmel will pay $760,901 to
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made a decision about
suspending flights.
At the same time, Putin
has been trying to
bring the former Soviet
republic back into the
Russian fold, and a ban
on Ukraine ever joining
the alliance is among a
list of security demands
the Kremlin issued in
December.
Amid fears of an imminent Russian invasion, Dutch airline KLM has
canceled flights to Ukraine until further notice, the company said in
a statement on Saturday. German airline Lufthansa told NBC News
it was monitoring the situation closely and has not made a decision
about suspending flights.
However, Ukraine’s infrastructure ministry reassured the country’s
airspace remained open, and most airlines continued operations
without any restrictions.
Efforts to resolve the impasse continued Monday with German
Chancellor Olaf Scholz traveling to Kyiv and Moscow for talks with
President Putin on Tuesday.
Ahead of the trip, Scholz warned Russia of immediate sanctions
and “hard reactions” if it attacks Ukraine.
British Prime Minister Boris Johnson called the situation “very, very
dangerous” with the threat of a Russian invasion of Ukraine leaving
the world “on the edge of a precipice,” U.K.’s Sky News reported.
Adding to the tensions, two lawmakers from Russia’s ruling
United Russia Party on Monday submitted a draft resolution to
seek recognition of two breakaway regions in Ukraine’s east as
independent states.
Formal recognition of the Donetsk People’s Republic and the
Luhansk People’s Republic, controlled by Moscow-backed
separatists since a deadly conflict that broke out in 2014, could
further inflame the crisis around the Russian troop buildup.
The State Duma, Russia’s lower house, was due to discuss the
proposal amid continued U.S. warnings about the possibility of a
Russian attack.
On Sunday, Biden’s National Security Adviser Jake Sullivan said
an invasion by Russia could begin “any day now.” (Russia has
steadfastly denied any such plans.)
“We cannot perfectly predict the day, but we have now been saying
for some time that we are in the window,” Sullivan told CNN.
Also over the weekend, Zelenskyy invited President Joe Biden to
visit Kyiv “in the coming days” in a phone conversation, according
to his office’s readout of the call.
The White House did not mention the invitation in its own readout.
According to the White House, Biden made clear to his Ukrainian
counterpart that the U.S. would respond “swiftly and decisively” to
any further Russian aggression against Ukraine.
Meanwhile, Ukraine on Sunday said it wanted talks with Russia and
other members of the Organisation for Security and Cooperation
in Europe (OSCE), which seeks to ensure peace, stability and
democracy across the continent, to discuss Russia’s military buildup within 48 hours.
Ukrainian Foreign Minister Dmytro Kuleba said Moscow had not
responded after Kyiv invoked a part of the Vienna Document, a
set of security agreements, to demand Moscow explain its military
activities in the areas adjacent to Ukraine.
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األمريكيون األفارقة..
تاريخ محذوف
جيمس زغبي
كل عام ،وفي شهر تاريخ األفارقة في الواليات
المتحدة ،أتذكر مقابلة تلفزيونية مع هاري
بيالفونتي وسيدني بواتييه شاهدتها منذ أكثر
من نصف قرن .فقد الحظ الضيفان المنحدران
من أصول أفريقية ،أثناء مناقشة حول أهمية
تدريس تاريخ األفارقة ،أن الصراحة في تدريس
التاريخ أمر ضروري إذا كان هدفنا هو سرد
القصة الكاملة للتاريخ البشري ،مثل مساهمات
األميركيين األفارقة ،في العلوم والطب واألدب
والفنون وغيرها الكثير من المجاالت التي تم
تجاهلها أو تشويهها عمداً.
وأضافا أن مساهمات األميركيين األفارقة ليست
سوى جزء مما هو مفقود .كما تغيب أيضا ً
المعالجة األمينة للواقع غير اإلنساني للعبودية،
واإلرث المقيت للفصل العنصري ،وعمليات
اإلعدام خارج نطاق القانون ،والتطهير العرقي
والعنصرية المنهجية التي اتسمت بها تجربة
األميركيين األفارقة واستمرت بأشكال مختلفة
حتى اآلن.
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للبيض «بحكم التعاقد» ،وكان هذا يعني
أنه بموجب القانون ال يمكن بيع أي منازل
للعائالت من أصول أفريقية .ومع نمو الحي،
نشأت الحاجة إلى بناء مدارس الستيعاب
العائالت البيضاء التي انتقلت إليها .ولبناء
مدارس ابتدائية وثانوية ،وقع االختيار على
مناطق كان يقطنها عبيد سابقون تم تحريرهم
وكانوا يعيشون في هذه المنطقة منذ ما
قبل الحرب األهلية ،أي قبل فترة طويلة من
المواثيق العنصرية لشركة «تشيفي تشيس
الند».
وأصدرت الشركة ،في عمل ال يمكن وصفه
إال بأنه «تطهير عرقي» ،أمراً حكوميا ً بطرد
مئات من عائالت األفارقة من منازلهم.
وشعرت بصدمة بعد أن علمت ألول مرة بشأن
التطهير العرقي في عشرينيات القرن الماضي
في الحي الذي أسكنه .وكان أحد أوالدي يذهب
إلى المدرسة االبتدائية الناتجة عن ممارسات
التطهير تلك ،وعلى مدار عقد ،دربت فريق
بيسبول في الملعب المجاور للمدرسة .فقد كنا
نلعب على أرض مسروقة ولم نكن نعرف.
وعندما ساقنا هذا البحث إلى مجلس المدينة
ورئيس البلدية ،لم يكن أي منهم يعرف
أيضا ً هذا التاريخ .ثم عثرنا على قصة في
«واشنطن بوست» تعود لعام  ،1931أي بعد
عامين فقط من طرد عائالت األفارقة.

تعويض مقابالً لها.
وفي هذا السياق ،من الالفت للنظر أنه
خالل شهر تاريخ األفارقة لهذا العام،
تتحرك الهيئات التشريعية في  15والية
إلقرار مشروعات قوانين من شأنها تقييد
تدريس تاريخ األفارقة .وعلى سبيل المثال،
ينص تشريع في فلوريدا على ما يلي:
«ال يتحمل الفرد ،بحكم عرقه أو نوعه،
المسؤولية عن األفعال التي ارتكبها في
الماضي أفراد آخرون من نفس الجنس أو
النوع ...يجب أال يشعر الفرد بعدم الراحة
أو الذنب أو الكرب ،أو أي شكل آخر من
أشكال الضيق النفسي بسبب عرقه».
لكن مشروع القانون هذا على خطأ.
فنحن بحاجة إلى معرفة تاريخ األميركيين
األفارقة الذين تم استبعاد مساهماتهم،
ونريد معرفة اآلالم التي كابدها األميركيون
األفارقة منذ اللحظة التي وطأت فيها
أقدامهم هذه الشواطئ حتى يومنا هذا.
واألهم من هذا ،يتعين علينا الشعور «بعدم
الراحة والذنب واأللم والضيق» النفسي.
ويتعين علينا الشعور بكل هذا ألننا ال
نستطيع أبداً تصحيح خطايا الماضي ،ما لم
نعرفها ثم نعمل على معالجة تركتها.

وذكرت قصة «واشنطن بوست» أن مدارس
جديدة يتم بناؤها على «التالل الخضراء
المتدحرجة» في شمال غرب واشنطن ،كما لو
أن األرض كانت شاغرة ،وفي محو لعمليات
فالتاريخ الذي تعلمناه قد تم تدليسه وتطهيره
من تجربة األميركيين األفارقة ،فهو ليس زائفا ً
اإلخالء والهدم .وعندما علمنا المزيد عن
مجتمع األفارقة هذا والطريقة التي ُكتب بها،
فحسب ،بل مدمر ومضر أيضاً .وأقدم لكم
شعرنا بالعار والذنب بسبب الظلم الذي حدث.
مثاالً شخصياً .عشت في شمال غرب واشنطن
العاصمة على مدى العقود األربعة الماضية ،لكني وشكلنا مجموعة تمكنت ،في نهاية المطاف،
من التعرف على القصة ،وتغيرت األسماء في
لم أعرف قصة الحي الذي أسكنه إال في العقد
المنطقة لتضم أسماء عائالت أفريقية عاشت
الماضي.
هناك ،وأقيمت الفتات تاريخية على الموقع
تحكي قصة نزع ملكية األميركيين األفارقة.
فقبل قرن ،قامت شركة «تشيفي تشيس الند»
لقد كانت ملكيات صغيرة لكن كان يتعين تقديم
بتشييد الحي ليكون منطقة مخصصة بالكامل

لبنان يتسلم أكرب شحنة
مساعدات مرصية..
ووزير الداخلية يشكر
الرئيس السيىس

تسلمت السلطات اللبنانية ،اليوم االثنين ،أكبر
شحنة مساعدات غذائية ودوائية ومعيشية
مصرية وذلك لدى وصولها إلى ميناء بيروت
اليوم قادمة من ميناء دمياط ،تنفيذا لتوجيهات
الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

القاضي بسام مولوي ،الشكر لمصر بقيادة
الرئيس عبد الفتاح السيسي لتفهم الظروف التي
يمر بها لبنان حاليا والوقوف إلى جانبه تقديرا
للظروف التي يعيش فيها الشعب اللبناني.
وقال مولوي  -في تصريح لوكالة أنباء الشرق
األوسط  -إن المساعدات هي حلقة جديدة من
حلقات الدعم والتضامن بين جمهورية مصر
العربية ولبنان لمساعدته في الخروج من أزماته
التي يعيشها ،مؤكداً أن هذه الدفعة التي تعد
األكبر في جسر المساعدات المصرية تضم أدوية
موجهة لقوى األمن الداخلي لسد احتياجاتهم
خصوصا في هذه المرحلة التي تحتاج فيها
األجهزة األمنية للدعم ،موضحا أن هناك أيضا
مساعدات غذائية لفوج إطفاء بيروت وفوج
إطفاء طرابلس.
وشدد مولوي على العالقات المتينة بين البلدين،
مؤكدا أن المساعدات هي رسالة محبة من
جمهورية مصر العربية إلى لبنان.

مسئول بالبنك الدوىل:
لبنان يطوى صفحة
ماضية نحو مستقبل
شفاف

حضر تسليم الشحنة السفير المصري بلبنان
الدكتور ياسر علوي ،والقنصل العام أحمد إمام،
ومن الجانب اللبناني وزيرا الداخلية والبلديات
القاضي بسام مولوي ،والصحة العامة الدكتور
فراس األبيض ،واألمين العام للهيئة العليا
لإلغاثة اللواء محمد خير ومدير ميناء بيروت
البحري.
وحملت شحنة المساعدات الفتات عليها علمي قال مدير دائرة الشرق األوسط فى البنك الدولى
مصر ولبنان ومدون عليها الجهات المشاركة في ساروج كومارجا ،إنها مرحلة رائعة أن أرى
تجهيز الشحنة وهي وزارة التضامن االجتماعي اإلجراءات التى أطلقناها اليوم ،فلبنان يطوى
صفحة ماضية نحو مستقبل شفاف ومزدهر من
بجمهورية مصر العربية والهالل األحمر
المصري وجمعية “مصر الخير” وبنك الكساء خالل بناء قطاع مرافئ شفاف ومتطور ،وهو
من االمور االستراتيجية ،ويوفر فرصا هائلة
المصري وبنك الطعام وجميعة “رسالة”.
للبنان ليعود كما كان عليه فى السابق .وفق بيان
صحفى للحكومة اللبنانية.
وتعد الشحنة الجديدة هي األكبر من جسر
المساعدات المصرية التي تصل إلى لبنان
أضاف قائال”:عملت ومن خالل مسؤولياتى
منذ انفجار ميناء بيروت ،حيث تبلغ الشحنة
 ٤٨٧.٥طن وتتضمن  ٢٦٥طنا من األدوية فى البنك الدولى مع إيران وسوريا ،واألردن
والعراق ،وكنت دائما أتساءل لما تفشل بعض
والمستلزمات الطبية التي تغطي مستلزمات
عالج فيروس كورونا ،باإلضافة إلى أدوية لعالج البلدان؟ وتبين لى بأن أى بلد يفشل ،ليس بسبب
الثقافة والتاريخ والجغرافيا ،فما يفرق بين بلد
االمراض المزمنة كالضغط والقلب والسكر،
و ١٢٢طنا من المواد الغذائية و 100طن من مزدهر وبلد فاشل هو الحوكمة والمؤسسات
الجيدة.
مواد اإلعاشة.
بدوره ،وجه وزير الداخلية والبلديات اللبناني وقال إن العملية التى نطلقها اليوم المتعلقة بقطاع
المرافئ ،من ايجاد قانون جديد ورؤية جديدة

موقف نبيل لعازف
البيانو اللبناين عبد
الرحمن الباشا
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قرر عازف البيانو اللبناني الشهير،
عبد الرحمن الباشا ،التبرع بآالت
موسيقية إلى المعهد الوطني اللبناني
العالي للموسيقى ،كنعويض عن بعض
الخسائر التي لحقت به نتيجة انفجار
ميناء بيروت.
وقد تبرع عازف البيانو اللبناني عبد
الرحمن الباشا إلى المعهد الوطني
اللبناني العالي للموسيقى ،الذي تضرر
نتيجة االنفجار الكبير الذي حصل
في ميناء بيروت ،بست عشرة آلة
بيانو مختلفة الحجم والشكل ماركة
“ ”Bechsteinتبلغ قيمتها
اإلجمالية  300ألف يورو.
ولد الموسيقي اللبناني عبد الرحمن
الباشا عام  1958في بيئة فنية ،والده
الملحن المشهور توفيق الباشا ووالدته
المطربة وداد .ودرس عبد الرحمن
البيانو على يدي “زفارت سركسيانا”
الذي عرفه على الموسيقى الكالسيكية.
ثم أكمل دراسته العليا في باريس في
المعهد العالي للموسيقى مع الموسيقي
ومعلم البيانو الشهير “بيير سانكان”.
وبعد تخرجه عام  1975تقدم إلى
مباراة «مرغريت لونغ» العالمية للبيانو
في باريس ونال المركز السادس ،ثم
حصل على الجائزة األولى في مباراة
الملكة إليزابيث ببروكسل في عام
.1978
وقد تاثر عبد الرحمن الباشا كثيرا
بعازف البيانو الروماني الراحل دينو
ليباني واإليطالي مورنيسو بوليني.

وكيفية إعمار مرفأ بيروت فأن افضل
ما فى األمر يتعلق بالحوكمة الجديدة
واإلجراءات المفتوحة والشفافة .وإذا
اردنا إصالح كل القطاعات من المرافئ
والكهرباء والمياه فيجب أن يكون
هناك هيئات ناظمة مستقلة”.
ومن جانبه قال وزير األشغال اللبنانى
على حمية“ :لمن دواعى سرورى فى
هذا اليوم بأن نكون هنا جمي ًعا فى هذا
الصرح الجامع أللوان الطيف السياسى
اللبنانى على تنوعه ،لنتناول بالحديث
مجددًا مرفأ بيروت ،الذى لطالما شكل
مكا ًنا وعنوانا للجمع بين اللبنانيين
جمي ًعا ،والذى حافظ على ميزته تلك،
وعلى امتداد كل ماضيه وحاضره،
وحتى أثناء حلول الكارثة فيه ،فى ذاك
الرابع من أغسطس .2020لقد تطلعنا
إلى تلك الكارثة ،من زاوية الجمع ال
التفرقة ،ومن زاوية االيمان بالقدرة
على إمكانية تحويلها إلى فرصة
حقيقية ،نتطلع من خاللها كلبنانيين
جمي ًعا ،إلى جعلها إحدى حبال لبنان
للنجاة من األزمات التى نكابدها فى
هذه االيام الثقيلة علينا”.
أضاف قائال“ :لقد دفعنا ما أل َّم بالمرفأ
من كارثة ،إلى االصرار على السير
بطريقين اثنين ،يوصل كالهما إلى
هدف واحد ،أال وهو المساهمة فى
نهوض لبنان مجددًا :طريقنا األول
كان عنوانه التفعيل لكل المرافق العامة
التابعة للوزارة وفى مقدمتها مرفأ
بيروت ،والذى بحمد هللا وبجهود
المخلصين تم تسريع تفعيل العمل فيه،
بخطى سريعة ال متسرعة ،فعلى سبيل
المثال ال الحصر ،وبعد أن تراجع عدد
الرافعات العاملة فى محطة الحاويات،
فى يوليو الماضى ،إلى ثالث رافعات
فقط ،ها هى اليوم أصبحت  11رافعة
من أصل  ،16والتى نسعى ألن تعمل
بكامل عددها قريبا جدا.أما طريقنا
درب إعادة اإلعمار
الثانى ،فكان ُ
واإلصالح ،والذى سار جن ًبا إلى جنب
مع عملية التفعيل تلك ،بغية الوصول
إلى محطات ثالث نحن فى خضم
اإلعالن عن إطالق السير بها هذا
اليوم :إعداد اإلطار القانونى الجديد

لقطاع المرافئ ،إعداد الدراسة للمخطط
التوجيهى لمرفأ بيروت وإعداد الرؤية
الوطنية للمرافئ اللبنانية كافة”.
وقال إن اإلطار القانونى الجديد لقطاع
المرافئ والذى نحن بصدد االعالن
عن شبه اكتمال إعداد الدراسة حوله،
وبالتعاون المشكور مع البنك الدولى هو
باعتقادنا قطب الرحى الجاذب -أن صح
التعبير -لكل االستثمارات التى نتطلع
صا أنه
اليها فى هذا المرفق ،وخصو ً
يلحظ كيفية تعزيز وتفعيل االستثمار فى
المرافق العامة كافة ،مراعيا لمبدأ إمكانية
الشراكة بين القطاع العام والخاص ،مع
حرصنا الدائم اال يقترب ذلك مطل ًقا من
القبول ببيع أصول الدولة أو التفريط
بها ،وال بأى شكل من االشكال ،فهدفنا
منحصرا فى ثالث ال
كان وسيبقى
ً
رابع لها :تحسين الخدمات واستحداث
خدمات أخرى جديدة لم تكن موجودة من
ً
فضل عن زيادة االيرادات أما
قبل ،هذا
ضا فى
المخطط التوجيهى ،والذى هو أي ً
طور االعداد ،فإننا نصبو من خالله إلى
االستثمار األمثل فى هذا المرفق الحيوى،
كونه ،س ُيش ِّكل أرضية رئيسية ،وضابط
إيقاع لكل المشاريع المتنوعة والمتكاملة
ٍ
التى ستنبثق منه والتى يمكن لها أن
تجعل من المرفأ رافدًا حيو ًيا من الروافد
المالية للخزينة العامة للدولة اللبنانية”.
أضاف إن إعداد وإطالق اإلطار القانونى
الجديد لقطاع المرافئ والمخطط
التوجيهى العام لمرفأ بيروت -وعلى
الرغم من أهميتهما المطلقة ،سيظالن
وباعتقادى ،عاجزين عن تحقيق أمثل
ما مطلوب منهما ،أن لم يقترنا حك ًما
بالسير برؤية وطنية متكاملة للمرافئ
اللبنانية كافة ،فالمنافسة ال ينبغى أن
تكون بين مرافئنا بعضها مع بعض بل
يجب أن تكون بين هذه وبين أقرانها
فى المنطقة ،وهذا يستلزم ضرورة خلق
دور وظيفى مؤثر جدًا لها ،وذلك عبر
االستثمار االمثل لموقع لبنان الجغرافى
ولدوره التاريخى الذى سنحرص على أن
ال يسلبه م ّنا أحد كائ ًنا من كان ،وكذلك
األمر ،كضرورة لمحاكاة التطورات
السياسية واالقتصادية والجيوسياسية
الحاصلة فى المنطقة والعالم فى السنوات
والعقود المقبلة”.
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CHOICE

CMSD lets you choose your school. Select from arts, STEM and other options.

afterschool programs.

sports.

Through Say Yes to Education, programs like
arts and tutoring are under way in 40 PreK-8
schools, with plans to add high schools in
the spring.

Live streaming of games lets
you watch on any device, from
anywhere. And 14 high schools
have started esports so gamers
can get into the action.

communication.

The District has hired Parent Ambassadors
to strengthen relationships between
schools and families.

Details at

Community, college and career
planning centers have begun
operating in high schools, with
PreK-8 schools to follow next year.

to keep kids safe.
Voluntary COVID-19 testing is available
in schools across the District.

ore
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Cleveland

for the future.

ENROLL at ChooseCMSD.org
Portal now open for High School Choice.
PreK-8 opens on March 14.
Call 216.838.3675 for more information.

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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SAM TANIOUS, CPA

Former IRS Agent/Auditor
Certified Public Accountant
Over 25 years of tax experience

Services:
•
•
•
•
•
•
•
•

Federal & All States Tax
Payroll Services
Sales & Use Tax
Non Profit Organizations
Complete Accounting
Small Business
IRS Representation
Certified Audits

Sam Tax Services
34194 Aurora Road, Suite 222
Solon, OH 44139
Cell: 440-991-6864
Fax: 440-399-1442
samytaxservices@gmail.com

“Don’t handle taxes alone!”

Visit us at:

samtaxservice.com
Call: 440-991-6864

ÖFGô°†dGáë∏°üe‘ ≥HÉ°SÖbGôe
áæ
°Sø وjخمسة
ô°ûY øeÌ cGI È N
ÚØXƒŸGÖJGhQ™aOáeóN
ÖFGô°†dG™aOáeóN
áeÉY áÑ°SÉfi

ÉæHGƒ∏°üJG
º µàeóN ‘ ø ë f

É¡ Ñ°ùë æH

•
•
•
•
•

OHIO

FEBRUARY 2022

FEBRUARY 2022

PROFILE NEWS

OHIO

ISSUE 32

13

BUSINESS FOR SALE - Call Jeanette Charara 440-252-2777

FOR SALE
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Back to
pursuing
your
dreams.
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tri-c.edu/
startnow

21-0716
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مهمة حرجة يف
كييف وموسكو ..هل
ينجح خليفة مريكل
بأول اختبار؟
بدأ المستشار األلماني ،أوالف شولتز،
زيارة إلى كييف تتلوها أخرى إلى موسكو
مساع دبلوماس ّية غربية جديدة لخفض
في
ٍ
التوتر ،في ظل ّ التوترات المتزايدة على
الحدود بين روسيا وأكرانيا وضمن
محاوالت برلين العودة للصف األوروبي بعد
اتهامات لها بالتساهل حيال روسيا.
تتصاعد المخاوف في ظل ّ وجود  130ألف
َ
جندي روسي متمركزين على طول الحدود
األوكران ّية وين ّفذون تدريبات عسكر ّية
التوصل ح ّتى اآلن
واسعة ،في وقت لم يت ّم
ّ
إلى تخفيف حدّة التو ّتر بالسبل الدبلوماس ّية.

PROFILE NEWS

وربما تف ّكر روسيا في حملة استنزاف هجينة
إلحداث زعزعة االستقرار في كييف .يعرف
بوتن أنه قبل إعادة ضم أوكرانيا إلى مجال
نفوذه ،يجب أن يفك ارتباطها (وتطلعاتها) مع
الغرب”.

الدبلوماسية أو العقوبات

وخالل زيارته للعاصمة األوكرانية كييف ،دعا
شولتز روسيا إلى “اغتنام عروض الحوار”
الهادفة إلى وقف تصعيد األزمة األوكرانية.
وقال شولتز ،خالل مؤتمر صحفي مع نظيره
األوكراني فولوديمير زيلينسكي“ :النشاطات
العسكرية لروسيا على الحدود األوكرانية غير
مفهومة .ال توجد أسباب معقولة لهذا االنتشار
وتقول الواليات المتحدة إنّ الروس قد
العسكري ،ونطلب من روسيا اغتنام عروض
فشل
بعد
أي وقت”
الحوار المطروحة”.
يهاجمون أوكرانيا “في ّ
وضع
وهو
األخيرة،
الجهود الدبلوماسية
وأضاف المستشار األلماني“ :نسعى إلى
األلماني،
المستشار
“حرج” س ُيحاول
مساعدة أوكرانيا على تجاوز الوضع
ً
كييف
في
اإلثنين
فتيله
نزع
أوالف شولتز،
الصعب” ،الفتا إلى أنه تم تخصيص 150
بعد
له
اختبار
أول
في
موسكو
والثالثاء في
مليون يورو إضافية لدعم أوكرانيا.
خالفة أنجيال ميركل.

تهديدات ومساع

ترامب يدخل عىل
خط أزمة أوكرانيا..
ويكشف رس «جرأة
بوتن»
قال الرئيس األميركي السابق دونالد ترامب،
مساء السبت ،إن الرئيس الروسي فالديمير
بوتن تشجع على غزو أوكرانيا ،بعدما
الحظ االنسحاب األميركي “الواهن” من
أفغانستان العام الماضي.
وأضاف ترامب في مقابلة مع شبكة “فوكس
نيوز” أن الواليات المتحدة ،ما كانت لتكون
بهذا الضعف في أزمة أوكرانيا ،لو كان هو
في البيت األبيض.
ويوجه ترامب عمليا في كالمه سهام االنتقاد
إلى الرئيس الديمقراطي جو بايدن ،الذي
هزمه في انتخابات عام .2020
واعتبر أن االنسحاب األميركي من
أفغانستان ،الذي قاده بايدن ،كان “صادما”،
وما كانت يجب أن يحدث.
وألقى الرئيس السابق باللوم على إدارة
بايدن في أزمة أوكرانيا ،وربط ذلك
باالنسحاب األميركي من أفغانستان في
أغسطس .2021

ومؤخ ًرا ،شدّدت ٍ
ّ
ُمه ّمة حرجة
ألمانيا لهجتها حيال روسيا
حيث قال فرانك-فالتر شتاينماير بعد إعادة
المحلل السياسي اإليطالي ،دانييلي
سا أللمانيا “نحن وسط خطر
انتخابه رئي ً
إلى
روفينيتي ،قال إن زيارة شولتز
اندالع صراع عسكري ،حرب في أوروبا
وقال إن كال من روسيا والصين كانتا
للتفاوض،
أوكرانيا للدعم أما موسكو فهي
الشرق ّية ،وروسيا تتح ّمل مسؤول ّية ذلك”.
ّ
تراقبان الوضع في أفغانستان عن كثب.
مكانة
لبناء
فالمستشار الجديد في حاجة
كما حذر المستشار األلماني بدوره من أنّ
من
أفضل
فرصة
وقيادة لنفسه وليست هناك
“فورا” على روسيا
الغرب سيفرض عقوبات
ً
فالديمير
الروسي
إقامة حوار مع الرئيس
وأقر مسؤولون في
إذا اجتاحت أوكرانياّ ،
“هي
الحرب
ويالت
بوتن وتجنيب أوروبا
الحكومة األلمان ّية بأنّ قلق برلين ازداد حيال
بالتأكيد بداية جيدة”.
احتمال حصول اجتياح وأنّ الوضع بات
لـ”سكاي
تصريحات
في
وأضاف روفينيتي،
حرجا.
ً
نيوز عربية”“ :شولتز يعلم أنّ هناك حاجة
إلى إبقاء الحوار مع موسكو
مفتوحا ،ألن وأ ّكد المستشار األلماني لمجموعة من أعضاء
ً
بروسيا
االتصال
أوروبا ال يمكن أن تفقد
مجلس الشيوخ األميركي األسبوع الماضي أنّ
ّ
ا)”.
ض
أي
ذلك
تريد
(والواليات المتحدة ال
مشروع خط األنابيب “لن يمضي قد ًما” إذا
ً
كشفت تقارير صحفية أميركية ،مساء
اجتاحت روسيا أوكرانيا.
ً
وأشار إلى أ ّنه “من ناحية أخرى،
االثنين ،عن تحركات جديدة للقوات الروسية
توازيا مع ذلك ،يعتزم رئيس الوزراء
من
ليس
بالنسبة إلى بروكسل وواشنطن،
قرب الحدود مع أوكرانيا ،وسط توقعات
البريطاني بوريس جونسون ،زيارة أوروبا
الممكن
الممكن قبول القوة ،وليس من
بغزو وشيك.
مجددًا هذا األسبوع لمواصلة جهوده
النفوذ
أشكال
كشكل مِن
قبول العدوانية
الدبلوماسية لتهدئة األزمة المتعلقة بالملف
ٍ
روري
الض
من
يصبح
وبالتالي
الجيوسياسي،
األوكراني.
ّ
وجه
على
العقوبات،
أي
حاسم
الردّ بموقف
وقالت قناة “سي بي إس” نقال عن مسؤول
صا إلى قادة
يريد جونسون التحدّث خصو ً
التحديد”.
بلدان شمال أوروبا ودول البلطيق ،بعد لقائه أميركي ،إن وحدات عسكرية روسية
المحلل
قال
ألمانيا،
موقف
ر
ي
غادرت مناطق تجمعها وبدأت التحرك إلى
األسبوع الماضي األمين العام لحلف شمال
وحول تغ ّ
كانت
ألمانيا
أن
ًا
د
جي
نعلم
“نحن
السياسي:
“مواقع هجومية”.
األطلسي وقادة الواليات المتحدة وفرنسا
انفتاحا على الحوار
دائ ًما ،تاريخ ًّيا ،أكثر
وألمانيا وكندا وإيطاليا وبولندا ورومانيا
ً
ثم
األخيرة.
السنوات
في
مع روسيا ،حتى
وأضاف المصدر أنه “تم نقل بعض المدفعية
وليتوانيا وهولندا واالتحاد األوروبي.
وهي
،2
ستريم
نورد
قضية
هناك حال ًّيا
وقال متحدّث باسم داونينغ ستريت في بيان ،بعيدة المدى وقاذفات الصواريخ إلى مواقع
لروسيا
وجيو-اقتصادي
جيوسياسي
تغلغل
إطالق النار”.
إنّ “األزمة على الحدود األوكران ّية وصلت
األوروبي،
االتحاد
وكذلك
أوروبا،
في
وتأتي هذه التحركات فيما ترجح تقديرات
إلى نقطة حرجة .كل ّ المعلومات التي في
ّ
الوقت
في
الطاقة
قضية
أهمية
مدى
ونرى
حوزتنا تشير إلى أنّ روسيا يمكن أن تخطط الواليات المتحدة وبريطانيا ،إلى أن روسيا
الحالي”.
حشدت في الوقت الحالي ما يكفي من
أي وقت .ستكون لهذا
لغزو أوكرانيا في ّ
أنه
على
أكد
عدمه،
من
الغزو
إمكانية
وعن
القوات لغزو أوكرانيا ،إثر جلب أكثر من
عواقب كارث ّية على أوكرانيا وروسيا”.
ً
الرئيس
سيفعله
ما
تحديد
ا
ق
ح
الصعب
“من
 135ألف جندي إلى المنطقة الحدودية مع
تحركات
نشهد
فإننا
ذلك،
ومع
بوتن.
بين البلدين.
وأضاف“ :ال تزال هناك فرصة لخفض
دبلوماسية مه ّمة يبدو أنها تعمل على نزع التصعيد والدبلوماس ّية ،وسيواصل رئيس
كلل إلى جانب حلفائنا لجعل وفي وقت سابق من اإلثنين ،أعلن وزير
فتيل الموقف .في الواقع ،قد ال يكون الهجوم الوزراء العمل بال ٍ
الخارجية األميركي أنتوني بلينكن أن
المباشر في أوكرانيا في مصلحة موسكو ،روسيا تبتعد عن حافة الهاوية”.
بالده قررت نقل سفارتها لدى أوكرانيا

تقرير أمرييك :قوات
روسية تنتقل إىل
«مواقع إطالق النار»
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من كييف إلى لفيف غربي البالد ،في
مواجهة “التسارع الالفت” النتشار القوات
الروسية عند الحدود.
وقال بلينكن في بيان“ :نحن بصدد نقل
عمليات إلى لفيف مؤقتا” ،مؤكدا أن
واشطن تريد ضمان “أمن األميركيين”.
وأشار إلى أن “السفارة ستبقى على
تواصل مع الحكومة األوكرانية” ،لكن
“نناشد كل مواطن أميركي ال يزال في
أوكرانيا مغادرة البالد فورا”.
وفي نهاية األسبوع الماضي ،قال وزير
الدفاع البريطاني بين واالس ،إن الهجوم
الروسي على أوكرانيا أصبح “واردا
للغاية”.
من جهتها ،تنفي روسيا نيتها اجتياح
أوكرانيا المجاورة ،واصفة التحذيرات
والتقارير التي تصدر عن الدول الغربية
بالدعائية والمستفزة.
لكن في الوقت نفسه ،تطلب روسيا من
الغرب تقديم ضمانات أمنية ،مشددة على
رفض تمدد حلف شمال األطلسي إلى
منطقة الشرق ،في إشارة إلى انضمام
أوكرانيا إلى الناتو.
في المقابل ،ترفض الدول الغربية إغالق
باب “الناتو” أمام أوكرانيا بشكل قطعي،
وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس
جونسون مؤخرا ،إن انضمام أي دولة
للحلف ال يمكن أن يخضع لـ”فيتو” دولة
أخرى.

رئيس أوكرانيا
يتحدث عن «يوم
الحرب» ..ويحدد
موعده
قال الرئيس األوكراني فولوديمير
زيلينسكي إن التقارير تتحدث عن أن يوم
 16فبراير الجاري ،أي األربعاء ،سيكون
“يوم الحرب” ،في إشارة إلى الغزو
الروسي المحتمل.
وأوضح زيلينسكي في كلمة لألوكرانيين،
اإلثنين ،أن األربعاء سيكون “يوم االتحاد
الوطني الذي نرفع فيه األعالم”.
وأضاف“ :نحن نريد السالم ومستعدون
للمحاربة من أجل ذلك”.
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معلومات «القبس»:
غادة عون طالبت
جهاز أمن الدولة
بتوقيف سالمة
إلحضاره الثالثاء إىل
التحقيق
كشفت معلومات قضائية ،بحسب ما نقلت
صحيفة “القبس“ الكويتية ،أن “المدعية العامة في
جبل لبنان القاضيةغادة عون ،طالبت جهازأمن
نرياض سالمة
الدول ة بتوقيف حاكممصرف لبنا 
اإلثنين ،إلحضاره الثالثاء إلى التحقيق” ،حيث
تعقد عون ،جلسة الستجواب سالمة كشاهد في
الدعوى المقامة امامها من قبل مجموعة “الشعب
يريد اصالح النظام” ،وهي الجلسة الرابعة التي
تحددها عون الستجواب سالمة ،وقد سبق له
ان تغيب عن الجلسات الماضية بحجة انه تقدم
بدعوى رد القاضية عون امام محكمة االستئناف.
وأشارت المصادر ،إلى أن “مديرية امن الدولة،
تبدو مصرّة على تنفيذ مذكرة االحضار التي
اصدرتها عون ،وخالل المهلة القانونية”.

تيار املستقبل عن
قرار احضار سالمة:
قرار عشوايئ
صدر عن تيار المستقبل البيان اآلتي:
استفاق اللبنانيون على مداهمات لجهاز امن
الدولة لمقار اقامة وعمل حاكم مصرف لبنان
رياض سالمة ،تنفيذاً لمذكرة االحضار والتوقيف
التي اصدرتها القاضية غادة عون .ال نستغرب
تصفيق بعض الشعبويين والفوضويين لهذا
التدبير ،وربما تصفيق الكثير من اصحاب الودائع
في المصارف الذين يحملّون الحاكم والمصارف
مسؤولية تطيير ودائعهم وعدم الحصول عليها.
فالحملة على القطاع المصرفي معروفة االهداف
وقد حققت اهدافها في ضرب االقتصاد اللبناني
وفي انهيار الليرة وانخفاض قيمتها الشرائية
وما نشأ عن ذلك من ازمات اجتماعية ومعيشية
صارت حديث كل بيت.
ومن المفيد تنبيه جميع اللبنانيين الى ان مالحقة
الحاكم ومداهمة منازله ومكتبه في مصرف
لبنان ،يشكل خطوة في مسار االنهيار وليس
خطوة في اوهام الحل ومكافحة الفساد.
المداهمة وقرار التوقيف اتخذا في القصر
الجمهوري بطلب مباشر من الرئيس ميشال
عون شخصيا ً الى رئيس جهاز امن ألدولة اللواء
صليبا ،وان موعد المداهمة معروف منذ اسبوع،
وجرى تداوله على مواقع التواصل االجتماعي
لناشطين عونين.
ان االصرار على هذا االجراء من رئيس
الجمهورية يرمي الى تحقيق هدف في المرمى
االقتصادي لحساب التيار الوطني الحر على
ابواب االنتخابات النيابية ،بمثل ما يرمي الى
تبرير التقصير في المفاوضات الجارية مع
صندوق النقد الدولي وتعطيل هذه المفاوضات
وضرب اي امكانية لتحقيق االستقرار
االقتصادي.
لقد طالب رئيس الجمهورية شخصيا ً بتنفيذ قرار
توقيف حاكم مصرف لبنان ،وعندما جرى تنبيهه
الى احتمال اصطدام عناصر امن الدولة مع
عناصر الحماية للحاكم من قوى االمن الداخلي
اجاب :جروه حتى لو استدعى االمر االشتباك مع
قوى االمن الداخلي.
وحسنا ً فعلت القوى واالجهزة االمنية في عدم
االنجرار لهذا الفخ ،التي تريد القاضية عون
ترجمته باالدعاء على قائد قوى االمن الداخلي
وفقا ً لعدد من المواقع االعالمية.
ايها اللبنانيون،
كل ما يعني رئيس البالد من هذه الخطوة ،ليس
ودائع الناس في المصارف وال تقديم شهادة حسن
سلوك للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي .انها
خطوة تستدعي اجهزة الدولة الى اشتباك في ما
بينها .خطوة تشكل الوجه اآلخر للتوقف عن دفع
مستحقات الدولة للمجتمع الدولي.
تيار المستقبل عن قرار احضار سالمة :قرار
عشوائي من عشوائيات العهد انهم يخوضون
االنتخابات النيابية على انقاض الدولة واالقتصاد
انتظروا في االشهر االخيرة للعهد القوي المزيد
من االنهيارات.
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صحايف موقوف يف
ملف التجسس
بالتزامن مع حملة إعالمية شرسة للتخفيف
من حجم اإلنجاز الذي ح ّققه فرع المعلومات
في قوى األمن الداخلي ،في ملف المتعاملين
مع العدو اإلسرائيلي إلفراغه من مضمونه،
وفي ظل ضغوط كبيرة تمارس إلخالء
الموقوفين الذين تجاوز عددهم الـ  ،٢٥أخلى
مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية
باإلنابة القاضي فادي عقيقي وقاضي التحقيق
العسكري مارسيل باسيل سبيل خمسة موقوفين
في ملف شبكات التجسس .إال أنّ النائب العام
التمييزي طلب التوسّع بالتحقيق في ملفات
ثالثة منهم ،ما أبقاهم قيد التوقيف الستكمال
استجوابهم والتدقيق في هواتفهم الخلوية
وكومبيوتراتهم.
يأتي ذلك في ظل معلومات عن وجود صحافي
بين الموقوفين المتورطين في التعامل مع
العدو .وعلمت «األخبار» أنّ الصحافي
المشتبه فيه يدعى م .ش ،.كان يعمل في
مجلة «الجرس» ،قبل أن ينتقل لكتابة مقاالت
في موقع إخباري .وكشفت مصادر قضائية
لـ«األخبار» أنّ الصحافي المذكور كتب
عشرات المقاالت ضد حزب هللا بطلب من
جهة دولية كانت تدفع له مبالغ تتراوح بين
 ٣٠٠دوالر و  ٧٠٠دوالر على المقال
الواحدُ .
وطلب منه أن يشير في مقاالته إلى
تورّط حزب هللا في انفجار مرفأ بيروت من
خالل نشر معلومات تحليلية مغلوطة لتأليب
الرأي العام ضده.
ولدى سؤاله خالل التحقيق معه إن كان يعلم
أنّ الجهة التي كانت تدفع له إسرائيلية ،ر ّد بأ ّنه
ك بأن تكون الجهة إسرائيلية ،لك ّنه تابع
كان يش ّ
العمل معها طمعا ً بالمبلغ المالي الذي كان يتل ّقاه
لقاء كل مقال يكتبه.
كتب مقاالت تروّ ج لتورط حزب هللا في
انفجار المرفأ مقابل  300ـــ  700دوالر
للمقال
إلى ذلك ،كان الفتا ً أنّ مفوّ ض الحكومة لدى
المحكمة العسكرية الذي أوقف الكاتب بالعدل أ.
ج .لخرقه قانون المقاطعة مع العدو اإلسرائيلي
بتواصله مع إسرائيليين عبر حسابه على
مواقع التواصل االجتماعي ،عمد إلى إخالء
سبيل الموقوف س .الخياط فور تسلّمه الملف،
علما ً بأنّ األخير عمد إلى إرسال أرقام هواتف
خلوية إلى خارج لبنان ،تبين أ ّنها أُرسلت
لمصلحة العدو اإلسرائيلي .وعلمت «األخبار»
أنّ ضغوطا ً سياسية ودينية مورست إلطالق
سراحه.
وفي السياق نفسه ،لم تنفع الوساطات التي
بُذلت إلطالق سراح القائد السابق لمدرسة
القوات الخاصة في الجيش العقيد منصور
دياب ،إذ جرى االدعاء عليه وإحالته أمام
قاضي التحقيق العسكري نجاة أبو شقرا
الستكمال التحقيق معه ،علما ً بأنه سبق أن
أُدين في المحكمة العسكرية بالتجسس لمصلحة
العدو اإلسرائيلي والتعامل معه.
توقيف مُهرِّب من «داعش»
أعلنت شعبة العالقات العامة في قوى األمن
الداخلي توقيف «أحد أخطر مهرّبي األشخاص
عبر الحدود» ،ليتبيّن أنه م .ع( .مواليد
 )1989مطلوب للقضاء بموجب خالصة
حكم بجرم االنتماء إلى تنظيم «داعش»
اإلرهابي ،وتوجد في حقه مذ ّكرة إلقاء قبض
بجرم ارتكاب جناية القتل .وعلمت «األخبار»
أنّ الموقوف هو أحد المهرّبين الذين ينشطون
على خط التهريب بين لبنان وسوريا وقد
شارك في تهريب عدد من المطلوبين إلى
خارج لبنان مقابل مبالغ مالية .ولدى توقيفه،
تبيّن أ ّنه مطلوب للقضاء الرتكابه جريمة قتل.
كما أوقف شخصان برفقته من التابعية السورية
تبيّن أ ّنهما دخال األراضي اللبنانية خلسة.
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إلى أشقائنا في لبنان .الجدول الزمني مرن ،ألن
هذا يعتمد على أطراف أخرى” وأضاف“ :اتفقنا
على األمور التقنية والمالية ،ومن المفترض أن
تنتهي األعمال التقنية في نهاية شباط  ...المسألة
مسألة إجراءات ،وال عقبات أمامنا”.
وتابع“ :نعمل مع البنك الدولي والواليات المتحدة
ولبنان ،والمفاوضات تسير بشكل جيد”.
أزماته” ،معتبرا ان ما تطلبه الدول العربية من
لبنان ،يجب ان يطلبها هو من نفسه ،مؤكدا أهمية
ثقة الشعب اللبناني ،وتاليا ثقة المجتمعين العربي
والدولي.
وأكد حبشي في تصريح لـ”األنباء” الكويتية،
على ان لبنان كان وسيبقى عمقه عربيا مهما
كانت التحديات والمحاوالت ضد ذلك ،منددا بكل
ما يسيء ،أو يعكر العالقات بين لبنان والدول
العربية وتحديدا دول الخليج ،رافضا ان يكون
لبنان منصة للتطاول او التهجم على تلك الدول.
ورأى حبشي ان حكومة نجيب ميقاتي ليس لها
القدرة على اتخاذ القرارات وتحقيق اإلنجازات
أو العمل ،وهي تفتقر الى التماسك ،معتبرا انها
تضع لبنان في أزمة كبيرة ،عبر تعميق الهوة مع
المجتمعين العربي والدولي .وقال“ :هذه الحكومة
أتت بها أكثرية محددة ،اذ ان حزب هللا للمرة
األولى يسمي فيها رئيس حكومة ،ولكن لألسف
وبعد تشكيلها ،قاموا بتعطيلها لمدة أربعة أشهر،
واليوم نرى ان الصراعات الصغيرة تتحكم
بمسارها ،فخطتها للتعافي االقتصادي ،لم يقتنع
بها أبدا صندوق النقد الدولي ،لذلك ال نتوقع منها
اال العجز والتأجيل لألزمات ،فمنذ  17تشرين
االول وعلى مدى عامين ليس هناك من أي حل
لألزمات التي تتفاقم في البالد ،لكن في نفس
الوقت نتمنى ان تتمكن من اجراء االنتخابات
النيابية”.
وحول تأجيل االنتخابات ،شدد حبشي على
أهمية وضرورة اجرائها ،معتبرا ان عدم اجراء
االنتخابات يضع لبنان في مهب الريح ،مؤكدا
وجود رفض تام لكل تلك المحاوالت ،ورأى
ان السلطة السياسية تسعى الى اطباق قبضتها
وسيطرتها على لبنان دون االكتراث بأوضاع
الشعب اللبناني.
وأكد حبشي ان التغيير والثورة الفعلية تكمن
من خالل تلك االنتخابات ،داعيا الشعب اللبناني
وكل األطراف والمجتمع الدولي الى التأكيد على
إجرائها في موعدها ،وحمايتها من أي ضغط
معنوي او تزوير من قبل بعض القوى ،وأسف
ان الدولة اللبنانية تتشارك مع مجموعات وسالح
غير محصور بيدها .وقال“ :لألسف يخرج
وزير الداخلية ويتحدث عن نمط عالقات مع
الدول العربية ،ويقابله رئيس حزب او سياسي
آخر ويتحدث بطريقة مختلفة ومناقضة ،فيبدو ان
هناك عدة عالقات خارجية بين لبنان والخارج”.
وندد حبشي بفلتان الحدود والتهريب المستمر،
معتبرا ان الدولة بحالة تفكك ،مؤكدا انه ال يمكن
عودة التناغم والحركة السياسية السليمة اال بإنتاج
سلطة من خالل تلك االنتخابات في ظل مراقبة
عربية ودولية.
وردا على سؤال عن التحقيقات بملف تفجير مرفأ
بيروت ،أكد حبشي انه ليس هناك من طمس لهذه
القضية ،داعيا الى انتاج سلطة تحترم القضاء
والمؤسسات ،واال فلبنان سيكون مهددا باالنهيار
بخطر كامل ،مشيرا الى ان لبنان لديه الكثير من
الطاقات ويمكن إعادة بناء نفسه من جديد.

االعامل التقنية إلمداد
لبنان بالغاز»املرصي»
تنتهي يف نهاية شباط

أنطوان حبيش :املبادرة
الكويتية خارطة طريق
لخروج لبنان من أزماته

علن وزير البترول المصري طارق المال
أن الجدول الزمني لعملية إمداد لبنان بالغاز
الطبيعي المصري بالتعاون مع األردن
وسوريا يبقى مرنا ،مشيرا إلى وجود مسائل
إجرائية فقط ،وفق ما نقلت “روسيا اليوم” عن
وسائل اعالم مصرية.

شدد عضو كتلة “الجمهورية القوية” النائب
اللبناني أنطوان حبشي على ان “المبادرة
الكويتية خارطة طريق لخروج لبنان من

وقال على هامش معرض مصر للبترول
“إيجبس” اليوم في توضيح حول موعد ضخ
الغاز المصري إلى لبنان“ :نريد إرسال الغاز

تعطّل النظام االلكرتوين
تقني
للجامركّ ...
بالصدفة أم إهامل
مقصود؟
“نجم” أو النظام الجمركي االلكتروني اعتمدته
إدارة الجمارك منذ مطلع عام  ،1997وكانت
االدارة العامة اللبنانية االولى التي ُت َمكنِن عملها
واجراءاتها في إطار بيئة إلكترونية ال ورقية.
وفي ظل التطور العالمي الهائل في مجال
تكنولوجيا المعلومات ،كان ال ب ّد من تحديث
البنية التحتية ألنظمة الجمارك.
وعليه ،أحال المجلس األعلى للجمارك بتاريخ
 5/7/2017الى مدير عام الجمارك كتابا ً
يطرح فيه فكرة انشاء نظام للحوسبة السحابية
او ما يعرف بـ “”Cloud Computing
وشراء االجهزة الالزمة لذلك ،بهدف دمج
وحدتي التخزين “”storage units
الموجود َتين ،واحدة في المركز اآللي في مار
الياس  -بيروت ،والثانية في العنبر رقم 19
من مرفأ بيروت والذي ُدمر بعد االنفجار.
وكان من شأن هذه الخطوة لو تمّت،
تأمين عبور الجمارك الى إطار افتراضي
كامل وآمن “Full and secure
 ”virtualizationواالستغناء عن الشبكات
السلكية البطيئة والمعرّضة بصورة دائمة
ومتواصلة لألعطال ،وما كان سيتيح تقديم
خدمات جمركية سريعة ومن دون أي انقطاع،
بصرف النظر عن األعطال التي قد تطرأ،
حيث ان االطار االفتراضي الكامل من شأنه،
بعد دمج الشبكات وتأمين البرمجيات واالجهزة
الالزمة ،انشاء شبكة افتراضية آمنة “Virtual
 ”Secure Networkاالمر الذي يؤدي الى
التعامل مع االنظمة المعلوماتية للجمارك عبر
االنترنت ومن دون انقطاع ومن دون الحاجة
الى االتصال بالشبكة السلكية الداخلية للنظم
الجمركية “.”Intranet
في تاريخ  ،8/1/2018أحال مدير عام
الجمارك بدري ضاهر مشروع تلزيم شراء
أجهزة الحوسبة السحابية الى ادارة المناقصات
العمومية وبالصيغة التي أقرّها المجلس
االعلى للجمارك بتاريخ . 8/12/2017
وفي تاريخ  ،1/3/2018أرسل مدير عام
ادارة المناقصات د .جان العليّة كتابا ً الى مدير
عام الجمارك يُعلمه فيه برسو التلزيم بصورة
مؤقتة على أحد العارضين بمبلغ يقارب المليار
والثمانمئة مليون ليرة لبنانية ،أي ما يعادل
المليون ومئتي ألف دوالر اميركي في حينه.
وافق المجلس االعلى للجمارك في
 12/7/2018بصورة مبدئية على التلزيم
وأعاد الملف إلى المديرية العامة للجمارك
للسير به واستالم وتركيب االجهزة والمعدات.
ّإل انه نام في أدراج هذه االخيرة لتبدأ معركة
مفتوحة بشتى الصور على المركز اآللي
الجمركي ومنها ما كان قضائياً.
وقد نشر “ليبانون فايلز” بتاريخ 2/8/2021
مقاالً في هذا الصدد ،بيَّن أنه وبعد تحقيقات
استمرت قرابة السنتين ادّعى القاضي جان
طنوس على رئيس المجلس االعلى للجمارك
السابق ن .خ ،.وعلى مدير عام الجمارك
السابق شفيق مرعي (الموقوف في قضية
تفجير المرفأ) ،وطلب االذن من وزير المالية
لمالحقة كل من مدير عام الجمارك بدري
ضاهر (الموقوف في قضية تفجير المرفأ)،
وخمسة موظفين من موظفي مصلحة المركز
اآللي الجمركي ،وهم (م .ش ،.غ .ن ،.إ .ن،.
ج .م ،.س .م ).وذلك بجرائم اختالس االموال
العمومية والتزوير واستعمال المزوَّ ر.
وقد مُنع الموظفون الخمسة من دخول المقرّات
الجمركية ،بالرغم من انهم الوحيدون القادرون
على متابعة هذه االنظمة ومراقبتها وصيانتها
فوراً وقبل تفاقم األعطال.
وبذلك طويت صفحة مشروع الحوسبة
السحابية الى غير رجعة.
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ماذا يريد بوتن
من أوكرانيا؟4 ..
أسئلة رضورية
لفهم ما يحدث
مع ارتفاع منسوب التوتر في أزمة أوكرانيا
واقترابها من حافة الحرب ،طرحت صحيفة
“الغارديان” البريطانية سؤاال بسيطا :ماذا يريد
الرئيس الروسي فالديمير بوتن من أوكرانيا؟
تقول الصحيفة إن المتحدثين الرسميين في
روسيا ينفون يوميا وجود أي نية لدى موسكو
لغزو أوكرانيا ،وفعل ذلك أيضا بوتن عندما
استقبل الرئيس الفرنسي،إيمانويل ماكرون،
األسبوع الماضي ،وعندما تحدث عبر الهاتف
مع نظيره األميركي جو بايدن ،السبت.
لكن هناك مشكلتين في هذا األمر :األولى،
قلة من الحكومة الغربية تصدق هذا النفي،
والثانية ،لم يشرح بوتن لماذا حشد أكثر من
نصف القوات المسلحة الروسية ،بما يزيد على
 130ألف جندي على حدود أوكرانيا ،هذا إن
كانت نواياه سلمية.
ولإلجابة عن السؤال الرئيس في التقرير ال بد
من اإلجابة عن األسئلة التالية:

يحرك بوتن؟
ما الذي ّ
هناك العديد من النظريات ،منها أن بوتن يريد
إعادة بناء دائرة النفوذ الروسي في شرقي
أوروبا ،وخاصة في الجمهوريات السوفيتية
السابقة مثل إستونيا والتفيا وبيالروسيا
وجورجيا وليتوانيا وأوكرانيا.
ولقد تحسر بوتن كثيرا على خسارة هذه الدول
بعد انهيار االتحاد السوفيتي ،تقول “الغارديان”
البريطانية.
ويأمل بوتن في أن ُيظهر للغرب وللروس أيضا
أن روسيا ال تزال قوة عظمى ،رغم أنها بحسب
معظم المقاييس (مخزونات األسلحة النووية
والجغرافيا) قوة متوسطة الحجم وفاشلة.

لماذا أوكرانيا؟

يخشى بوتن من أن أوكرانيا المهمة
استراتيجيا ،لكونها تسيطر على الجناح الجنوبي
الغربي لروسيا ،ستندمج أكثر فأكثر مع الغرب،
ويعترض على اقترابها المتزايد من الناتو،
كما يعارض تطوير كييف لعالقاتها مع االتحاد
األوروبي.
واألسوأ من ذلك ،من وجهة نظره ،أن أوكرانيا
ديمقراطية ،وتتمتع بحرية التعبير وحرية
اإلعالم ،وفي المقابل ،ال يتمتع الروس بمثل
هذه الحريات ،لذلك فإن حذوا حذو جيرانهم،
فلن يستمر بوتن طويال في الحكم.
والحنين إلى الماضي جزء من فكر بوتن،
الذي يعتبر أوكرانيا جزءا ال يتجزأ من روسيا
التاريخية وفقدانها هزيمة لروسيا في الحرب
الباردة.

لماذا اآلن؟

يشعر بوتن بأن الغرب أصبح أضعف ،وخاصة
بعد تعرض حلف “الناتو” لإلذالل العام
الماضي في أفغانستان .كما يرى أن الرئيس
األميركي جو بايدن شن حملة إلنهاء الحروب،
وليس بوارد االنخراط في حروب جديدة.
والحظ بوتن أن بايدن أعاد تركيز السياسة
الخارجية األميركية والموارد العسكرية
لمواجهة الصين ،وليس ألوروبا.
وعلى المستوى الداخلي ،يريد بوتن انتصارا
كبيرا لتعزيز وضعه الداخلي ،وصرف النظر
عن الفساد المستشري في النظام وتبرير
المصاعب التي يعاني منها الروس نتيجة
العقوبات الغربية المفروضة بعد هجومه األول
على أوكرانيا في عام .2014

ما مطالب بوتن؟

حتى ينزع بوتن فتيل األزمة ،يريد تعهدا
من الغرب بعدم قبول أوكرانيا (أو جورجيا
ومولدوفا) أعضا ًء في حلف “الناتو” إلى األبد.
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إنه يريد أيضا أن ينسحب الحلف من البلدان
التي يسميها بـ “المواجهة” مثل بولندا ورومانيا
وبلغاريا ،والتي كانت في السابق ضمن حلف وارسو
البائد.
إنه يريد من كييف قبول وضع الحكم الذاتي لمنطقة
دونباس والتخلي عن مطالبتها بشبه جزيرة القرم
(كجزء مما يسمى باتفاقات مينسك) .إنه يريد الحد
أو وقف عمليات نشر صواريخ أميركية متوسطة
المدى جديدة في شرق وجنوب أوروبا.
أما األهداف األكثر طموحا فهي إعادة تصميم
“البنية األمنية” في أوروبا ،لترسيخ نفوذ روسيا
وتوسيع نطاقها الجيوسياسي ،وكنت إجابة الواليات
المتحدة على غالبية هذه المطالب بـ”ال” ،لذلك
اشتعلت األزمة الحالية.

ليبيا «يف قلب»
أزمة أوكرانيا..
كيف وملاذا؟
دخل الغاز الليبي في قائمة مصادر الطاقة
المحتمل تصديرها إلى أوروبا بديال عن الغاز
الروسي في حال اندالع حرب في أوكرانيا،
بعدما كثفت شركات عالمية كبرى مشاوراتها
مع المؤسسة الوطنية للنفط بشأن زيادة
اإلمدادات للسوق األوروبية.

التي تواجهها المؤسسة ،كما يدرك ُمستثمرون
كبار في قطاع الطاقة بليبيا هشاشة البنى التحتية.
وأوضح المحلل السياسي اإليطالي روفينيتي أن
“ليبيا تلعب دورا مهما في قضايا الطاقة ،وتعد
نقطة مهمة إلمداد المواد الهيدروكربونية ،وهذا ما
تدركه أوروبا وواشنطن أيضا”.
وتتواصل الواليات المتحدة وحلفاؤها األوروبيون
مع العديد من موردي الغاز الطبيعي الرئيسيين
إلمداد أوروبا حال اندالع صراع حول أوكرانيا،
ومن بينهم ليبيا .وتحاول الواليات المتحدة التأكد
من أن دول االتحاد األوروبي ال تعاني نقصا في
الطاقة حال تطور األوضاع في أوروبا الشرقية،
خاصة أن الغرب يخشى رد موسكو على أي
عقوبات إضافية ضدها في حالة تزايد االضطرابات
من خالل تقليص تدفق الغاز إلى أوروبا.
الطاقة والملعب السياسي
وشهدت األزمة الليبية على مدار السنوات
الماضية اهتماما كبيرا من جانب أوروبا ،وكشف
روفينيتي أن هذا االهتمام أبعد من ملف الطاقة،
فهناك ملفات أخرى خطيرة كالهجرة واإلرهاب.
وأضاف خالل حديثه لموقع “سكاي نيوز عربية”،
إن االهتمام الغربي باألزمة الليبية يختلف من دولة
إلى أخرى ،فـ”البعض مثل إيطاليا أكثر انخراطا
ألن ليبيا تقع على الشاطئ الرابع لشبه الجزيرة،
وهي منطقة إسقاط دولي استراتيجي إليطاليا،
وبالمثل بالنسبة لفرنسا ،فليبيا جزء من منطقة
تمارس فيها نفوذها”.
وتابع“ :من ناحية أخرى ،ترى دول أخرى مثل
ألمانيا والواليات المتحدة وبريطانيا أن ليبيا جزء
من ملف البحر المتوسط ،حيث تمر القضايا
األمنية مثل مكافحة اإلرهاب أو الهجرة ،لكن
االهتمام أيضا يأتي ضمن المواجهة مع العبين
عالميين مثل روسيا والصين”.

وتواصلت واشنطن مع جهات ليبية لهذا
الغرض ،لكن الوضع السياسي المضطرب
وغياب ميزانية لصيانة اآلبار المتهالكة
واالعتماد المفرط على البترول قد يضيع على
ليبيا لعب هذا الدور في المدى القصير.

ومن جهة أخرى ،قال أستاذ اإلعالم المساعد في
جامعة سرت عبد هللا أطبيقة ،إن الغاز الليبي ال
يمثل في الوقت الحالي أهمية قصوى ،بل سيصبح
في خطط أوروبا صاحب أهمية قصوى بعد اتضاح
أزمة أوكرانيا أكثر.

احتياطي الغاز في ليبيا جعلها في دائرة الضوء
بقوة ،باعتبارها أحد مزودي القارة األوروبية
بالغاز بعد روسيا والنرويج والجزائر ،إذ تمتلك
ليبيا مخزونات كبيرة من الغاز باحتياطي وصل
إلى  54.6تريليون قدم مكعب ،وهو ما وضعها
في المرتبة  21عالميا في االحتياطات ،مع
إمكان زيادتها باكتشافات جديدة” .العالم ليس
مترامي األطراف بل قرية صغيرة ،وجميع بؤر
الصراع متشابكة ولها توازناتها وحساباتها”،
هكذا أكد خبراء خالل أحاديثهم لموقع “سكاي
نيوز عربية”.

وأضاف أطبيقة خالل حديثه لموقع “سكاي نيوز
عربية” ،أن “أزمة أوكرانيا ستضر بليبيا وليس
العكس ،ألن أوروبا سوف تنشغل بالصراع أكثر
من الملف الليبي”.

ومن الجانب األوروبي قال دانييلي روفينيتي،
المحلل السياسي اإليطالي والخبير في شؤون
الشرق األوسط ،إن ليبيا ليست ببعيدة عن
صراع القوى الكبرى في أوكرانيا.
وفيما يخص ملف الطاقة ،أكد المحلل السياسي
اإليطالي خالل حديثه لموقع “سكاي نيوز
عربية” ،أن الغاز الليبي “جزء مهم من إمداد
أوروبا عبر التيار األخضر (خط األنابيب الذي
يبلغ طوله  520كيلومترا الذي يربط ليبيا
بإيطاليا)”.
لكن روفينيتي أضاف أنه “في حال تطورت
األوضاع في أوكرانيا ومنع الغاز عن أوروبا،
لن يكون اإلنتاج الليبي كافيا من الناحية الكمية
الستبدال اإلمدادات من روسيا بمفردها ،ومع
ذلك ،في إطار التمايز في اإلمدادات الذي ظهر
مع األزمة األوكرانية ،أصبحت ليبيا ضرورية
أكثر من أي وقت مضى ألوروبا”.
وأكد أن أوروبا تعمل خالل الفترة الماضية على
ضرورة استعادة االستقرار في ليبيا ،بما يعود
بالنفع على الشعب الليبي وكذلك استثمارات
أوروبا.
وتابع“ :عندما تستقر األوضاع تستطيع أوروبا
المساعدة واالستثمار في تطوير قطاع الطاقة
الليبي مما يجعلها سوق نشطة تغني القارة
عن الغاز الروسي ،الذي يعد بطاقة موسكو
للضغط على الناتو” .وتعاني ليبيا من ضبابية
في المشهد السياسي ،مما أرهق جميع قطاعات
الدولة وباألخص الطاقة ،ففي يناير الماضي
حذر رئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع هللا
من انخفاض إنتاج الغاز خالل العامين المقبلين
بسبب عدم صرف الميزانيات ،والبيروقراطية

قرارات جديدة تهم
الجميع ..الكويت
تخفف «قيود كورونا»
أعلن رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ
صباح الخالد الصباح ،اإلثنين ،إلغاء عدد من
القيود الصحية التي جرى فرضها في البالد في
وقت سابق ،الحتواء تفشي فيروس كورونا.
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وزير الخارجية اإليراين:
طهران لن ترتاجع عن
خطوطها الحمراء
قال وزير الخارجية اإليراني حسين أمير عبد
اللهيان إن عدم وجود إرادة جادة من جانب
الغرب للتوصل إلى اتفاق جيد وموثوق به في
فيينا أدى إلطالة المحادثات.
جاء ذلك خالل اتصال هاتفي مع مسؤول
السياسة الخارجية باالتحاد األوروبي جوزيب
بوريل أحدث تطورات المحادثات في فيينا.
كما شدد الوزير في المكالمة على أن إيران لن
تتراجع عن خطوطها الحمراء.
وكان وزير الخارجية اإليراني قد قال في وقت
سابق االثنين إن بالده “تتعجل” إبرام اتفاق
نووي جديد طالما يضمن مصالحها الوطنية.
وقال عبد اللهيان في مؤتمر صحفي “طهران
في عجلة من أمرها للوصول إلى اتفاق
في فيينا لكن يجب أن يحدث ذلك في إطار
مصلحتنا الوطنية”.
وحث الوزير القوى الغربية أيضا على التوقف
عن محاولة ما وصفه بـ”التسويف” وتوظيف
عنصر الوقت لمصلحتها.
وقال مسؤول إيراني كبير إن “نحو  30بالمئة
من القضايا الصعبة ما زالت تنتظر الحل،
لكن من الممكن التوصل التفاق بحلول أوائل
مارس” .وقال دبلوماسي غربي “من الممكن
التوصل التفاق في أوائل مارس إذا سارت
األمور على ما يرام”.
قال مسؤول إيراني ثان إن طهران تصر أيضا
على تمكينها من غلق وتخزين أجهزة الطرد
المركزي المتطورة داخل إيران ،بدال من
تفكيكها وإرسالها إلى الخارج ،وهو ما تطالب
به القوى الغربية.
أضاف أن إيران تريد أيضا رفع حوالي 300
عقوبة إضافية عن كيانات وأفراد إيرانيين ال
صلة لها باالتفاق النووي.
وبعد ثماني جوالت من المحادثات ،تبقى
نقاط الخالف الرئيسية متمثلة في مطالبة
إيران بضمان أميركي بعدم فرض مزيد
من العقوبات أو أي خطوات عقابية أخرى
في المستقبل ،وطريقة وتوقيت إعادة القيود
بصورة يمكن التحقق منها على النشاط النووي
اإليراني.

الكويت تنفي
استقالة الحكومة أو
أي من أعضائها

واتخذت الحكومة عددا من اإلجراءات لتخفيف
القيود ،مثل عودة رص الصفوف في المساجد،
فضال عن عودة الطلبة للمدارس دون الحاجة إلى
إجراء فحص .PCR
وبموجب التخفيف الجديد للقيود ،أتيح دخول
المجمعات التجارية لغير الملقحين ،كما جرى
السماح أيضا لهذه الفئة بالسفر إلى الخارج.
ويقضي التخفيف أيضا بإلغاء فحص  PCRقبل
الوصول إلى البالد بالنسبة للمطعمين.
وقال الشيخ صباح الخالد الصباح إن الكويت
نجحت في مواجهة الموجة الجديدة من
“كورونا” ،بأقل األضرار على المستوى
االقتصادي والصحي والمجتمعي.
وفي وقت سابق ،كان وزير الصحة الكويتي
خالد السعيد ،قد عقد اجتماعا مع فريق “كوفيد
 ”19المركزي ،في إطار مواصلة تقييم الوضع
الوبائي بالبالد.
وأكد وزير الصحة الكويتي دعم التوجه لتخفيف
القيود والمرونة في التعامل مع الوضع الوبائي،
فيما تقدم دول كثيرة في العالم على الخطوات
نفسها.

نفى الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية
طارق المزرم “كل ما يتم تداوله عن استقالة
الحكومة أو أي من أعضائها”.
وقال المزرم عبر “تويتر” ،إنه“ :غير صحيح
جملة وتفصيال كل ما يتم تداوله عن استقالة
الحكومة أو معالي وزير الخارجية أو أيا من
أعضاء الحكومة”.
والحقا ظهر رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح
الخالد الصباح ،عبر تلفزيون الكويت ،ليتحدث
بشأن إجراءات الحكومة في مواجهة وباء
كورونا.
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ارسائيل اليوم:
يف حال رضبها
لـ»النووي»
االيراين هل
تضمن إرسائيل
بقاء نرص الله يف
مخبئه؟
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شخصا ً غريبا ً دخل بقالة أبيه نظر نظرة ثاقبة
إلى الولد الصغير ووعد األب قائالً“ :ابنك
معد للعظائم” .كان إجماالً ابن  32عندما عين
أمينا ً عاما ً للمنظمة بدالً من موسوي ،وقاد
على مدى السنين سلسلة طويلة من العمليات
الفتاكة ضد قوات الجيش اإلسرائيلي في

مولوي :ال مجال
لطرح مصطلح
التأجيل أو
التمديد!

ISSUE 32
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وتابع ماهر ،ان مشروع بهاء الحريري ليس
مشروعا مؤقتا ،وطريقة تعامله مع اعتكاف
الرئيس سعد الحريري كانت ايجابية جدا ومن انتقد
سعد الحريري انتقده على سياساته ولم ينتقده في
الشخصي ،كما ولالسف هناك البعض ينتقدون بهاء
الحريري من دون ان يعرفون من هو وما يريد ان

جنوب لبنان ،والتي فرضت في نهاية المطاف

دعا وزير الداخلية بسام المولوي إلى

يفعل بهاء الحريري في لبنان ،وكأن الخيار اليوم

االنسحاب في العام  ،2000وقد أسكرته القوة

ترشحا
المشاركة الكثيفة في االنتخابات
ً

في لبنان ان نستمر في خراب البلد وان ال نجد

والقدرة العسكرية الهائلة التي جمعها بفضل

وانتخا ًبا.

حلوال ،واذا كان هناك شخص يسعى الى التغيير في

إرساليات السالح من إيران ،والهالة التي

المولوي وفي “منتدى االنتخابات” ،قال:

البلد نحاربه قبل ان نرى مشروعه ونسمع آدائه

ارتبطت باسمه ،فتأزر بالشجاعة الختطاف

“مصرون على إجراء االنتخابات النيابية
ّ

صر” او
وختطه لكي نحاسبه فيما بعد في حال “ق ّ

الجنديين من الجيش اإلسرائيلي :إيهود

رغم الصعوبات وأصررنا على السير بكافة

لم ينفذ بما وعد فيه.

غولدفاسر والداد ريغف ،في صيف ،2006

التحضيرات ألنه ال مجال بالنسبة لنا لتأجيل

واضاف ان اليوم كل الحملة على بهاء الحريري

وهو االختطاف الذي أدى إلى حرب لبنان

االستحقاق”.

اهدافها واضحة ومن يقفون من خلفها معروفين

الثانية”.

واوضح انه رفع كتابا ً الى مجلس الوزراء

والجهة التي تحركهم معروفة ايضا .مؤكدا ان هذه

باالعتمادات المطلوبة من اجل اجراء

الحملة لن تصل الى اي مكان .واشار الى ان كل

“في الليلة بين  15و 16شباط ،قبل  30سنة

ولفتت الى انه “هناك تعلم نصر هللا بأن

االنتخابات وتم ادراج الموضوع على جدول

اآلداء السياسي للرئيس سعد الحريري كان سلبي

بالضبط ،جرى إيقاظ رئيس الوزراء في حينه

إسرائيل ،بخالف خطاباته المهددة ،ليست

اعمال جلسة اليوم وال مجال اال لتأمين الموارد

والجميع رأى النتيجة بايصال الرئيس عون الى

إسحق شامير من نومه و ُبشر بنشوء “فرصة

“خيوط بيت العنكبوت” ،بل واعترف علنا ً

لهذه االعتمادات.

السلطة واسقاط البلد بيد المحور االيراني الذي

عملياتية” ،وهو تعبير يدل على فرصة لتصفية

بأنه لو توقع الرد اإلسرائيلي مسبقاً ،لما خرج

وتابع مولوي“ :ال مجال لطرح مصطلح

اخرجنا من محيطنا العربي وبالتالي المجتمع الدولي

األمين العام لـ”حزب هللا” عباس موسوي ،من

لهذه المغامرة .منذئذ وحتى اآلن ،اختبأ في

تأجيل او التمديد لالنتخابات والوزارة قامت

تخلى عنا ،وانهار اقتصادنا ،وكل هذا من خالل

الجو وهو في سيارته جنوب لبنان .لم يتردد

خندق خوفا ً من التصفية مثل سلفه ،وحرص

باالجراءات القانونية واالدارية المطلوبة وفق

التسويات التي وعدونا بها.

رئيس الوزراء كثيراً قبل إعطاء المصادقة”.

على أن يأمر بـ “ردود فعل متوازنة” فقط

المواعيد والجدول الزمني الذي يرسمه قانون

ولفت الى انه غير أن من أيقظ شامير اجتزأ من

على الضربات التي تلقاها من إسرائيل كي ال

االنتخابات المعدل”.

التقرير تحذيرين حيويين ،على أي حال ،بغياب

ينجر إلى حرب شاملة لن ينهض منها ،وهو

تفكير مسبق :األول أن هذه التصفية قد تخلق

يحرص على تطبيق ضبط النفس وسياسة

رد فعل ثأري شديد من جانب “حزب هللا”.

حذرة متمثلة بعدم تحطيم األواني في الساحة

وهذا بالفعل جاء في شكل عمليات قاسية في

اللبنانية الداخلية أيضاً .فلو أراد الستولى على

سفارة إسرائيل في بوينس آيرس ،وبعد ذلك

الحكم في بيروت ،لكنه يفضل إبقاء قوته خلف

في مبنى الجالية اليهودية في المدينة ،هجمتان

الكواليس ،وإبقاء اإلدارة المستحيلة في الدولة

جبتا حياة عشرات األشخاص وخلفتا مئات

متعددة الطوائف بيد اآلخرين ،وهي دولة

الجرحى .التحذير اآلخر ،الذي لم يقل في حينه،

تعيش اآلن أزمة اقتصادية هي األخطر في

ر ّد المستشار االعالمي لرجل االعمال بهاء

وعلى ما يبدو أيضا ً لم ينظر فيه كما ينبغي ،هو

تاريخها”.

الحريري ،جيري ماهر في مداخلة ضمن

اشارت صحيفة “اسرائيل اليوم” الى انه

أن اإلحباط المركز لعباس موسوي ،والذي كان

جريي ماهر:
مرشوع بهاء
الحريري لن
يتوقف
عبر “ال بي سي أي” ان بهاء الحريري لم

باإلجمال أقل من سنة في المنصب ،من شأنه أن

وسأل الصحيفة االسرائيلية “هل يمكن

يهدف يوما الى انهاء الرئيس سعد الحريري،

ينبت بدالً منه خليفة خطيراً وذكيا ً وكاريزماتياً،

إلسرائيل أن تضمن بقاء نصر هللا -استناداً

قائال ان سعد الحريري “أنهى نفسه بنفسه”

أكثر بأضعاف”.

إلى التجربة التي جمعها في سنواته الثالثين

من خالل السياسات التي اعتمدها بالسنوات

في المنصب -في موقف ضبط النفس إياه

الماضية ،ومن خالل اآلداء الذي انعكس

ولفتت الى ان “السيد حسن نصر هللا ،ابن

والحذر إياه إذا ما اضطررنا لمهاجمة المنشآت

سلبا عليه في االنتخابات وكل المحطات التي

صاحب دكان بقال صغير من الطائفة الشيعية

النووية اإليرانية؟ ليس مجديا ً االعتماد على

كان يشارك فيها من تسويات ومحاصصات

في جنوب بيروت ،اهتم منذ صباه بالمواعظ

ذلك .فقد أنشأت إيران “حزب هللا” وزودته

وتنازالت امام هذه المنظومة الفاسدة

الدينية ،ولكنه أكثر أيضا ً من لعب كرة القدم

بـ  150ألف صاروخ كي يشكل موقع دفاع

والمسلحة .اذ انه لم يكن بحاجة الحد النهائه،

المكونة من الشرائط .وكان فتن بشخصية زعيم

متقدما ً لطهران ،ورأس حربة للعمل ضد

فمن كان من حوله من مستشارين وداعمين

الشيعة في لبنان موسى الصدر ،وتعلم الدين في

إسرائيل وقت الحاجة .ويعي بأن طاعة

وفي كتلته لم يكن لديهم القدرة على التغيير

العراق وإيران ،ولكنه لم يعترف به قط كمرجعية

الزعيم في طهران واجب حتى لو أوقع الدمار

وابداء آرائهم للوصول الى نتيجة ايجابية

روحانية .وفي المقابالت الشخصية ،يروي بأن

والخراب على لبنان”.

فوصلوا بسعد الحريري وبالبلد الى هذه
النهاية التي ال احد كان يريدها ويرضاها.

الداخيل
قوى األمن ّ
توضح ما حصل
أمام منزل حاكم
مرصف لبنان
صدر عن المديرية العامة لقوى االمن الداخلي
ـ شعبة العالقات العامة البالغ التالي:
“ر ًّدا على ما أُشيع عبر وسائل اإلعالم عن
منع عناصر قوى األمن الداخلي ال ُمولجة
حراسة مكان إقامة حاكم مصرف لبنان الس ّيد
رياض سالمة ،لدور ّية من أمن الدولة ،تنفيذ
مذ ّكرة إحضار قضائ ّية صادرة بح ّقه.
يه ّم المدير ّية العا ّمة لقوى األمن الداخلي أن
توضح ما يلي:
إنّ قوى األمن الداخلي لم تمنع دور ّية من
المدير ّية العا ّمة ألمن الدولة من تنفيذ مذ ّكرة
اإلحضار بحقّ حاكم مصرف لبنان.
إنّ نقطة قوى األمن الداخلي موضوعة منذ
أي
بأمر من الرؤساء لحماية الحاكم من ّ
فترة ٍ
ص ٍة بعد ورود معلومات بهذا
تهديد أمني ،وبخا ّ
الخصوص .هذه النقطة األمن ّية عناصرها غير
مخولة التدخلّ ،أو التبليغ ،او ح ّتى منع تنفيذ
ّ
أي مذ ّكرة رسم ّية.
ّ
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عقد املكتب
السيايس الكتائبي
اجتامعه برئاسة
رئيس الحزب سامي
الجم ّيل ،وبعد
التداول أصدر
البيان اآليت:

PROFILE NEWS

المخالفات ويغطي انتهاك الدستور عندما تتط ّلب
مصلحته ذلك ،وهذا يؤكد طرح الكتائب ّأل
إصالح من دون سيادة وأن المساومة على أي
منهما هي استمرار في نحر البلد وجره إلى
3تستمر هذه المنظومة على نهج نهباللبنانيين حتى بعدما أفلستهم وصادرت أموالهم

متفرغو اللبنانية:
مقبلون عىل
مزيد من
التصعيد

وآخر مآثرها اختفاء أموال الـ  PCRبين
مصرف لبنان والشركات التي دخلت على خط
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فياض عن خطة
الكهرباء :تؤمن
 24ساعة تغذية
بحلول عام 2025
والتجاذبات
السياسية تحول
دون تنفيذ الخطط

إجراء الفحوصات ووزارة الصحة والجميع

أكد وزير الطاقةوليد فياض ،تعلي ًقا على

عقد المكتب السياسي الكتائبي اجتماعه

يتبادلون االتهام باإلخالل باالتفاقات المعقودة

خطة الكهربا ء التي ستناقشها الحكومة غدًا،

برئاسة رئيس الحزب سامي الجم ّيل ،وبعد

يتعرض
وبالسرقة الموصوفة ،والحقيقة أن من ّ

أنها تض ّمن “زيادة التغذية في مرحلة الربيع

التداول أصدر البيان اآلتي:

للسرقة هم المسافرون من كل الجنسيات الذين
يجبرون على دفع الدوالر الفريش إلجراء

1-إن مجموع اإلشارات التي صدرت عن

الفحوصات لتذهب إلى جهة مجهولة وعبر

أكثر من مرجع لبناني وغربي تكشف

تعرض خصوصيتهم لالنتهاك.
منصات مخروقة ّ

عن ن ّيات مب ّيتة لدى المنظومة لإلطاحة

بناء عليه ،يشدّد حزب الكتائب اللبنانية على

باالنتخابات المقبلة.

ضرورة اتخاذ القضاء أقصى العقوبات بحق كل

يعتبر المكتب السياسي أن هذه المؤشرات

المتورطين بهذه الفضيحة الكبرى بعيداً من اي

وآخرها على لسان رئيس البالد لم تأ ِ
ت من

تدخالت سياسية أو حزبية.

عبث ّ
وأل دخان من دون نار ،وتؤكد أن

 4-ولمناسبة الذكرى السابعة عشرة الغتيال

هذه المنظومة ما زالت تحيك مؤامراتها في

الرئيس الشهيد رفيق الحريري يؤكد حزب

الغرف السوداء لتضع اللبنانيين أمام األمر

الكتائب اللبنانية أن المواجهة بوجه السالح

الواقع متى أنهت صفقتها.

مستمرةّ ،
وأل تراجع عن الثوابت التي من

ومن هنا يحذر المكتب السياسي من أي

أجلها قدّم بيار الجم ّيل وأنطوان غانم وسائر

محاولة لتطيير اإلنتخابات أو تأجيلها تحت

شهداء ثورة األرز حياتهم ليكون لبنان سيداً حراً

أي ذريعة من الذرائع ،قانونية كانت أم مادية

ومستقالً .

أم أمنية ،وهكذا خطوة لن تمر مرور الكرام

ويعتبر أن االنتصار ألرواح الشهداء يكون

وستواجه بكل الوسائل المتاحة .ويعيد الحزب

بإحقاق العدالة وتسليم المجرمين إلى القضاء

التأكيد على ضرورة إشراف مؤسسات

ورفض تكريس مبدأ اإلفالت من العقاب.

المجتمع الدولي على االنتخابات ومراقبة
اإلجراءات التي ترافق التحضير لها لضمان،
أوالً حصولها في موعدها الدستوري وثانيا ً
إجراءها وفقا ً لألصول الديمقراطية والشفافة
بما يتيح للبنانيين ممارسة حقهم في االختيار
والمحاسبة دون أي عقبات.

الخارجية األمريكية
تعرض  10ماليني
دوالر مقابل
معلومات عن سليم
عياش

أعلنت الواليات المتحدة عن مكافأة قدرها 10
2-إن المداوالت التي دارت في مجلس

ماليين دوالر لمن يدلي بأي معلومات عن سليم

الوزراء والتي انتهت من دون أن يعرف

عياش المدان غياب ًيا باغتيال الرئيس الشهيد

اللبنانيون ما إذا كانت الموازنة قد أقرت كما

رفيق الحريري .ونشر حساب Rewards

قال رئيس الحكومة أم أنه لم يتم التصويت

 for Justiceالتابع لوزارة الخارجية

عليها كما قال وزراء الثنائي ،مهددين بعظائم

األميركية عبر “تويتر” تغريدة قال فيها إن

األمور ،ب ّينت في النهاية أن الخالف كان على

سليم عياش هو “عضو في فرقة االغتياالت

حصص التعيينات وليس على مخالفة فاضحة

التابعة لحزب هللا والتي تتلقى أوامرها مباشرة

للقانون والدستور بعدم طرح الموازنة على

من (األمين العام لحزب هللا) حسن نصر هللا.

التصويت.

أدين عياش بالتورط في اغتيال رفيق الحريري.

ومن هنا يعتبر المكتب السياسي أن ما

إذا كان بإمكانك تقديم معلومات عنه ،فقد تكون

حصل هو أكبر برهان على أن السالح يحمي

مؤهال للحصول على مكافأة”.

نفذت الهيئة التنفيذية لرابطة األساتذة المتفرغين
في الجامعة اللبنانية اعتصاما عند مفرق القصر
الجمهوري تزامنا مع جلسة مجلس الوزراء.

والقى رئيس الهيئة الدكتور عامر حلواني
كلمة ،اعتبر فيها أن “الحكومة في واد والشعب
في واد آخر” ،الفتا الى أن “هناك إمعان في
سحل الطبقة المتوسطة بعدما أحالهم االنهيار
االقتصادي فقراء ،ضاعفوا فواتير الكهرباء
والمياه والهاتف والمحروقات والطبابة
واالستشفاء والدواء والدوالر الجمركي أضعافا
مضاعفة ،أما عندما أتى األمر لتصحيح الرواتب
واألجور أعطوا الموظف ضعفا واحدا على سبيل
المساعدة االجتماعية ،يعني حسنة تتفضل بها
الدولة على القطاع العام .وحتى هذه الحسنة
التي ال تسمن وال تغني من جوع ولن تحل
مشكلة االستاذ والموظف في الجامعة اللبنانية لم
يدرجوها في مشروع موازنة الجامعة.

االستاذ والموظف يصرخون ويقولون ال يمكن
لنا االستمرار بهذه الظروف وهم يطلبون فقط
ما يمكنهم العيش بكرامة .يجب رفع موازنة
صندوق التعاضد إلى الحد الذي يسمح لألساتذة
للحصول على الطبابة واالستشفاء بكرامة”.
واشار الى أن “ملفات الجامعة مهملة منذ
فترة طويلة من تعيين العمداء الستكمال تشكيل
مجلس الجامعة ،إلى دخول األساتذة المتفرغين
المستحقين الى المالك ،إلى تفرغ األساتذة
المتعاقدين الذين طال انتظارهم وقد هاجر
الكثير منهم هربا من اليأس والفقر وفقدان
الكرامة .نحن قادمون على مزيد من التصعيد،
واذا استمرت الحكومة بصم أذنيها عن مطالب
الجامعة ،سوف نسلمها مفاتيح الكليات ولتجد
هي الطريقة المناسبة إلدارتها”.

من  8إلى  10ساعات عبر الغاز من مصر
واألردن ،وثان ًيا زيادة التغذية الكهربائية في
وأخيرا
عام  ،2023إلى  16و 18ساعة،
ً
بناء المحطات الكهربائية الجديدة ،والتي نبدأ
بها من اآلن وحتى إيجاد التمويل ،والتي
تؤمن  24ساعة تغذية للكهرباء ،بحلول عام
.”2025
وأشار ،في حديث لقناة الـ” ،”LBCإلى
أن “الفاتورة االجمالية للكهرباء ستكون
أقل ،والموطن سيكون اعتماده على
المولدات الخاص ة أقل ،وستكون الفاتورة
ثلث ،سعر المولدات الخاصة” ،مشددًا على
أن “التجاذبات السياسية ،هي التي تحول
دون تنفيذ هذه الخطط ،والمجتمع الدولي
والسياسيين ،يجب أن يكون بجانب هذه
الخطة”.

عون :لرضورة اعتامد
«امليغاسنرت» لتمكني
املواطنني من مامرسة
حقهم االنتخايب
ترأس الرئيس ميشال عون جلسة مجلس
الوزراء اليوم في بعبدا ،وفي مستهل الجلسة
قال“ :لضرورة تفعيل عمل الوزارات ال سيما
الخدماتية التي هي على تماس مباشر مع
المواطنين” .وأضاف في موضوع االنتخابات:
“لضرورة اعتماد “الميغاسنتر” لتمكين
المواطنين من ممارسة حقهم االنتخابي من
دون ان يضطروا الى االنتقال الى بلداتهم البعيدة
عن اماكن سكنهم ،في ظل الظروف االقتصادية
الصعبة ما يؤثر على نسب المشاركة”.
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رئيس لجنة الحوار اللبناين
الفلسطيني يتفقد عني
الحلوة:خطة عمل ورسالة
لتعزيز التعاون
حملت زيارة رئيس “لجنة الحوار اللبناني
الفلسطيني”الدكتور باسل الحسن،الى مخيم عين
الحلوة ،رسالة سياسية وانسانية بان الحكومة
اللبنانية ستبذل قصارى جهدها لتعزيز التعاون
والتنسيق مع القوى الفلسطينية لتخفيف معاناة
اللجوء في المخيمات ،في ظل التداعيات السلبية
لجائحة “كورونا” من جهة واالزمة المعيشية
الخانقة من جهة أخرى .وزيارة الحسن التي تعتبر
االولى له الى المخيم نفسه منذ تو ّليه مهامها
الرسمية في تشرين الثاني من العام الماضي خلفا
للوزير السابق الدكتور حسن منيمنة والى اي من
المخيمات الفلسطينية في لبنان ،اكتسبت أهمية
خاصة ألسباب كثيرة أبرزها:
1انها جاءت بعد يوم واحد فقط على قرارمجلسشورى الدولة بتعطيل قرار وزير العمل اللبناني
مصطفى بيرم ،حول استثناء للفلسطينيين المولودين
في لبنان من ممارسة المهنالتي حصرها القانون
باللبنانيين فقط ،فأكد “اننا معنيون بالعمل الجدي
من اجل التوافق اللبناني-اللبناني لتخفيف وطأة
اللجوء الفلسطيني في لبنان ،فاستقرار المخيمات
وحفظ أمنها االجتماعي مصلحة فلسطينية ولبنانية
مشتركة”.
2جاءت برفقة مندوبين عن بعض الوزاراتاللبنانية الخدماتية وخاصة “الصحة ،التربية،
الشؤون االجتماعية والعمل” ،ما يعطيها بعدا رسميا
وزخما اضافيا وينقلها من الطابع البروتوكولي الى
العمالني ،كون هذه الوزارات هي المعنية بالتعاون
والتنسيق مع القوى والمؤسسات الفلسطينية بعد
االطالع عن كثب على واقع المعاناة في المخيم الذي
يعتبر عاصمة الشتات الفلسطيني.
3جاءت برفقة مدير عام “االونروا” في لبنانكالوديو كوردوني وكبار موظفي الوكالة المعنية
برعاية شؤون الالجئين ،ما يعني دعوتها بشكل
مباشر الى تحمل مسؤولياتها كاملة في ظل االزمتين
الخانقتين الصحية المتمثلة بجائحة “كورونا”
والمعيشية المتمثلة باالزمة االقتصادية،مع ارتفاع
نسبة الفقر المدقع والبطالة ،وقد حرص الحسن على
تمرير اشارات واضحة بذلك والتأكيد على اهمية
التعاون والتنسيق الثالثي لتفادي االسوأ”معتبرا
ان صيدا والمخيم والقوى السياسية فيهما شكلوا
نموذجا يحتذى”.
وحرص الحسن والوفد المرافق على تفقد احدى
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المدارس التابعة لوكالة “االونروا””-السموع”،

الصحية واالغاثية ورفضنا ذريعة العجز المالي،اذ يجب عليه

والفصائلالفلسطينية.

وسار مشيا على االقدام على طول الشارع

العمل الجدي علىتوفير التمويل وليس البقاء في المكاتب وسط

تعطيل القرار

الفوقاني ،وخاصة في مناطق “الصفصاف

رفاهية” .بالمقابل ،اكد الوفد الفلسطيني على لسان كل من أمين

والى جانب زيارة الحسن ،اثار قرار مجلس شورى

والطيرة والرأس االحمر” ،وما لها من رمزية...

سر حركة “فتح” في منطقة صيدا اللواء ماهر شبايطة مسؤول

الدولة بوقف تنفيذ قرار وزير العمل اللبناني مصطفى

وعاين دورة الحياة اليومية ،وصوال الى مستشفى

العالقات الوطنية لحركة “حماس” في لبنان أيمن شناعة ،أمين

بيرم حول اإلجازة للفلسطينيين المولودين في لبنان

“النداء االنساني” ،حيث تفقدوا قسم “الكورونا”

سر القوى االسالمية الشيخ جمال خطاب “أن قضية الشعب

ممارسة المهن ،دون المهن الحرة ،والتي حصرها

الذي جرى افتتاحه حديثا ،واطلعوا على الخدمات

الفلسطيني في لبنان هي قضية سياسية وال يمكن تقزيمها

ضجة في االوساط ال ّسياسية
القانون باللبنانيين فقطّ ،

الصحية التي تقدم للمرضى .على ان المحطة

لتصبح قضية إنسانية أو أمنية ،وطمأن أن المخيمات الفلسطينية

والشعب ّية وال ّنقابية والحقوق ّية الفلسطين ّية التي رأت

االهم في جولة الحسن وكوردوني والوفد

بنسيجها الوطني لن تسمح ألي عابث باستدراجها لزعزعة األمن

فيه انه كان قرارا معنويا اكثر منه عمليا ،اذ في

المرافق كانت في االجتماع الذي عقد في قاعة

واالستقرار داخلها” ،مشددين على ان الالجئين الفلسطينيين

االصل لم يغ ّير من جوهر الموضوع وبقي الالجئ

الشهيد”ناجي العلي” مع اعضاء هيئة العمل

في لبنان ليسوا سببا في األزمة االقتصادية التي يعيشها لبنان،

الفلسطيني محروما من العمل من عشرات المهن،

المشترك الفلسطيني في منطقة صيدا ،بحضور

مطالبا لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني بتفعيل توصيات وثيقة

الضجة التي اثيرت حوله رغم أن هذا
مستغربة
ّ

ممثلين عن فصائل منظمة التحرير الفلسطينية

“رؤية لبنانية موحدة لقضايا اللجوء الفلسطيني في لبنان”.

القرار يقع ضمن اختصاصات الوزير ،إال أن انتقادات

وعلى رأسها “فتح” و”تحالف القوى الفلسطيني”

وفي الشق اللبناني كان الفتا ،ان زيارة الحسن اقتصرت على

وجهها سياسيون لبنانيون له ،معتبرين أن قرار

وعلى رأسها”حماس”“ ،القوى االسالمية”

النائب بهية الحريري في مجدليون ،دون باقي القوى الصيداوية

الوزير يعطي الالجئين الفلسطينيين حق العمل على

و”انصار هللا” وقائد القوة المشتركة العقيد عبد

االخرى ومنها “النائب أسامة سعد ،الدكتور عبد الرحمن

حساب المواطنين اللبنانيين .وكان رئيس الرابطة

الهادي االسدي ،في خطوة ذات داللة ،اذ تجاوزت

البزري والمسؤول السياسي للجماعة االسالمية الدكتور بسام

المارونية النائب السابق نعمة هللا أبي نصر قد تقدّم

االنقسام الفلسطيني وتعليق أطر العمل المشترك

حمود وغيرهم ،حيث جرى عرض موضوع العالقات اللبنانية

بطلب طعن في القرار الى مجلس شورى الدولة الذي

امتدادا لخالفات “فتح” و”حماس” على خلفية

الفلسطينية ودور لجنة الحوار واستمع الحسن من الحريري الى

أصدر قراراً يحمل الرقم  93تاريخ  3شباط 2022

أحداث مخيم برج الشمالي في منطقة صور منذ

رأيها ونظرتها لسبل مقاربة كثير من الملفات والقضايا الحياتية

بوقف تنفيذ قرار وزير العمل الصادر في  25تشرين

شهرين ونيف ،علما ان استقبال الحسن عند مدخل

واإلجتماعية والحقوقية التي تعني الوجود الفلسطيني في صيدا

الثاني  2021ورقمه  ،1/96لتجاوزه ح ّد السلطة

المخيم جرى من قبل فصائل “المنظمة” و”االمن

ومخيماتها وال سيما مخيم عين الحلوة ومحيطه ،قبل ان يطلعها

من خالل اإلجازة للفلسطينيين المولودين في لبنان

الوطني” و”القوة المشتركة” ،دون فصائل

على خطة عمل لجنة الحوار وأجواء زيارته الميدانية لمخيم

ممارسة المهن التي حصرها القانون باللبنانيين

“التحالف” و”القوى االسالمية” االخرى.

عين الحلوة وحصيلة اللقاءات التي عقدها مع مختلف القوى

فقط”.

ووفق معلومات “النشرة” ،فان الحسن اطلع
القوى الفلسطينية على العناوين العامة لخطة عمل
لجنة الحوار راهنا ً وللمرحلة القادمة” ،مشيرا
الى “ان الحوار الثنائي سيكون في اطار الدولة
اللبنانية وان الجهود ستتركز على تعزيز اطار
العالقاتاللبنانية–الفلسطينيةوالتعاونوالتنسيق
مع كافة الجهات المعنية لتوفير حياة كريمة للشعب
الفلسطيني في لبنان وتخفيف معاناته إلى أن
تتحقق أهدافه وحقوقه المشروعة الوطنية بالعودة
إلى أرضه ووطنه” .واوضح مسؤول “الجبهة
الديمقراطية” في عين الحلوة فؤاد عثمان
لـ”النشرة” ،ان اللقاء كان ايجابيا وناقش مختلف
القضايا الهامة السياسية واالغاثية واالنسانية
والصحية ،وقد بدا الحسن مطلعا على تفاصيل
المعاناة وظروف الحياة الصعبة التي يعيشها أبناء
المخيمات” ،مشيرا الى ان “الجولة أ ّكدت ان
المخيم يعيش حالة من االمن واالستقرار بخالف
كل ما يصور من توتر وقلق” ،مؤكدالقد “طالبنا
الحسن بالتعاطي مع المخ ّيماتمن العنوان السياسي
وليس االنساني فقط ،نحن اصحاب قضية ونريد
العودة ونرفض التوطين وريثما يتم ذلك يجب
ان نحظى بحياة كريمة” ،بينما حملنا كوردوني
مسؤولية تقصير “االونروا” في توفير الخدمات
الضرورية وفي عدم اعالن حالة الطوارىء
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تسلية

Expert Sodoku

ACROSS
1- Beginning, in an idiom ... or a hint
to the starred clues’ answers, pretransformation
5- Milo’s pug pal
9- Energize, with “up”
12- Mattress brand that anagrams to
“a rest”
13- Trumpet, e.g.
14- One may start with “What if we ...”
15- *Package arriving for a Catholic
celebration?
18- ___ carte
19- Eco-friendly bulb variety
20- ”Seriously!”
21- Gifts used for writing
24- Give off, as hormones
26- Tilling tool
27- Skewered Thai dish
28- *Wedding bands?
32- ”Toodles!”
36- Anjous and Boscs
37- ”Narcos” org.
38- Combo meal drinks
39- Mailed
40- *Airport security channel?
42- Texas Roadhouse specialty
44- Billiards need
45- Apt name for a psychic?
48- Rodents in experiments
52- Empathetic words
53- Michael Caine’s title
54- Lav, in Liverpool
55- *Sun mission?
60- ___ crane (toy-grabbing machine)
61- Kristen of “Welcome to Me”
62- Unkind adjective that some
feminists have reclaimed
63- ”Toy Story” antagonist
64- Pinot grigio, e.g.
65- End, in an idiom ... or a hint to the
starred clues’ answers

DOWN
1- Black Panther Bobby
2- Financial expert Suze
3- Beehive State native
4- GladRags or Always product
5- Enthusiastic approval
6- Mary ___ Lincoln
7- Anger
8- Show Ariana DeBose hosted in ‘22
9- ”Hello” singer
10- Worthiness
11- Check recipient
12- Fingers’ rhythmic sound
14- Academic’s happy place
16- ___ ego
17- People whose soldiers had alpaca capes
22- Undesirable thing to draw
23- Billions of years
24- Carl who influenced “2001: A Space
Odyssey”
25- Sci-fi beings
27- Dishonest person
28- Co. with brown trucks
29- Formerly named
30- Author McEwan
31- ”In my opinion ...”
33- Big bother
34- Sticky black stuff
35- ”___ This Old House” (PBS show)
38- Bump, as a toe
40- Top rating, often
41- Paperless greeting
43- Layer
45- Record player inserts
46- Food concern
47- Course with dressing
48- Loyal subject
49- Elite guests
50- Train whistle sounds
51- Samsung competitor
53- Twirl
56- ”Yech!”
57- 12 letters?
58- Red Roof ___ (hotel chain)
59- Sigma follower

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

عبد الهادي شماع
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Aries
This week is sure to be an exciting one for you, Aries. Not only
is Mercury moving out of your career zone — feel free to let
out that breath — into your networking one, but the full moon
in Leo is also dipping into your pleasure and hobby zone.
Perhaps it’s been a while since you’ve gone out with friends.
Combine the two prominent astrological energies and have a
night out with the squad! The lingering Capricorn placements
have unbalanced your work-life balance, so take this time to
recalibrate.

Taurus

It’s no secret that you’re a bit of a homebody, Taurus. But
while you’ve been cooped up in the house, have you
reached out to your family? When’s the last time that you
called someone from back home? Wednesday’s full moon
in Leo asks that you turn your eyes to more domestic and
familial matters. It’s easy to get caught up and forget to
reach out to family in our busy world.

Gemini

This week shines a light on your words, Gemini.
Wednesday’s full moon in Leo falls into your
communication zone, opening your eyes to the realities of
your communication style and community. Have you been
expressing yourself authentically, or have the Saturnian
vibes of the season been getting you down? Either way, this
lunation is reminding you to speak your truth at all costs.
You won’t regret it.

Cancer

Sweet Cancer, you’re in for a financially-focused week,
my dear Cancer. On Wednesday, the full moon reaches
its peak in Leo and your finance sector. What’s in your
wallet? Or more specifically, how have you been using
your money? Leo is a lively sign, so this lunation may be
asking you to highlight what brings you joy in terms of your
spending — within reason, of course. Given that Monday is
Valentine’s, maybe take a couple dollars to invest in selflove.
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Libra

Mercury’s shift into Aquarius marks the start
of good times for you, Libra. With the planet of
communication splashing into your hobby and
pleasure zone, you’re being called to let down
your hair for the next few weeks. Two Saturn-ruled
seasons in a row have undoubtedly been hard on
the spirit, so allow yourself to let loose a little. You
deserve it!

Scorpio
Over the last few weeks, you’ve probably been
chattier than usual, particularly with Mercury in
your communication zone. However, things may
quiet a little this week and for the coming ones,
Scorpio, as the planet of communication shifts from
Capricorn to Aquarius. Now, you may find that your
focus falls on your home. What familial squabbles
have you been pushing under the rug for the last
few weeks? Whatever they are, they’ll now be
coming to a head.

Sagittarius

You’ll be right at home this week, Sagittarius, the
astrological energy is all about communication
and knowledge. To begin, the planet of
communication, Mercury, steps into Aquarius and
your communication zone, making you impossibly
more social than usual. Wednesday’s full moon in
Leo finds itself in your adventure and education
zone. So, what can you learn this week, dear
Archer?

Capricorn

Your week starts out on an easier note, Capricorn.
With the planet of communication slipping from
your sign into Aquarius, you’ll find that your mind
is more on your finances than usual. This will
likely be the case for the next few weeks. However,
you may find that things get dicey on Wednesday
when the full moon in Leo reaches its peak in your
intimacy and transformation zone. Have you been
as open as you could have? Reflect on your deeper
emotions this week.

Leo

The full moon illuminates your sign and appearance zone
this week, Leo, so you’re feeling impossibly more in the
spotlight than usual — for better or worst. You may feel as
though every little feeling and thought are on display for
the world to see right now. Even for a performer like you,
this can be uncomfortable. Just as the moon illuminates
your feelings, so too does it illuminate your path. Are you
heading in the right direction? Contemplate this question
this week.

Virgo

The day-to-day is where you do your best work, Virgo, and
you’ll definitely have the chance to focus on your routines
this week. On Monday, Mercury, your ruling planet, makes
its way out of Capricorn into Aquarius and your habit
sector. You’re rarely one to let the chores pile up, but now
might be a good time to take a look at them as well as your
body’s health.
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Aquarius

While others home into chatter on the full moon in
Leo, you may be a little more focused on Mercury’s
shift into your sign, Aquarius. The planet of
communication’s stay in Capricorn had you in a
more introspective mood. With its movement into
your sign and appearance zone, you’ll probably be
feeling chattier over the next few weeks. Combined
with the full moon in your romance zone, now
might be the time to tell your crush how you feel.

Pisces

Prepare yourself for a little introspection, Pisces.
The week opens with Mercury slipping into
Aquarius and your hidden sector, shaking things
up in your unconscious. If there are thoughts or
feelings that you’ve been avoiding lately, you’ll
probably be forced to face them over the next
few weeks. However, you’re hardly a stranger to
dealing with your emotional side, so simply take it
one day at a time.
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