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برعايـة وزير الطاقة والمياه المهندس سيزار أبي خليل ممثالً بمدير عام النفط المهندس أورور الفغالي عقد لقاء صحفي في وزارة الطاقة والمياه أُعلن خالله عن إستقدام مسرحيـة توجيهيـة لألطفال من فرنسا تحت
حول مشكلة اإلنحباس الحراري IPTEC ومركز أي بي تي للطاقة LCEC وبالتعاون مع المركز اللبناني لحفظ الطاقة Showbox Productions بتنظيم من شركة «Les Aventures de Pingoo »عنوان
وطرق الحّد منها٬ وسُتعرض المسرحية في المدارس اللبنانية خالل شهر آذار 2017. وحضر اللقاء حشد من المهتمين والقيمين على المدارس ومهتمين. بداية اللقاء عرض فيلماً صغيراً عن المسرحية وأهدافها٬ ثم
رحب رئيس المركز اللبناني لحفظ الطاقة المهندس بيار الخوري بالحضور في وزارة الطاقة والمياه مثنياً على هذا الموضوع الذي يعمل على زرع مفاهيم الطاقة المستدامة في األجيال الناشئة وأهمية دور وسائل اإلعالم
لكل المبادرات التي يطلقها القطاع الخاص. بعدها نوه مدير مركز أي بي تي للطاقة الدكتور طوني عيسى بدور وزارة الطاقة والمياه الرائد بدعم هكذا مبادرات LCEC في مواكبة ونشر هذه الثقافة٬ مؤكداً على دعم
على الرغم من انهماكها في الوقت الحاضر بالتحضير لبدء أعمال التنقيب عن النفط والغاز بعد طول انتظار٬ نالحظ أنها مستمرة في االهتمام بموضوع ال يقل شأنا« أو أهمية٬ هو موضوع استدامة وحفظ الطاقة وتطوير
مشاريع الطاقة البديلة والمتجددة٬ إن هذا االهتمام يعبر عنه بوضوح النشاط الدائم للمركز اللبناني لحفظ الطاقة٬ المنكب٬ منذ سنوات٬ على رسم الخطط والسياسات٬ وعلى إطالق المشاريع والمبادرات اآليلة إلى تحقيق هذا
ليس فقط أنه يحظى على دعم المركز اللبناني لحفظ الطاقة٬ بل هو يتم تحت رعاية معالي وزير الطاقة والمياه األستاذ سيزار ٬”Les Aventures du Pingoo“ الهدف٬ أضاف:» الالفت أن اإلعالن عن مسرحية
أبي خليل شخصيا«٬ الذي حرص على أن يكون ممثال» بسعادة المديرة العامة للنفط المهندسة أورور فغالي٬ وعلى أن يكون اإلعالن من مركز الوزارة٬ تعبيرا« عن األهمية الفائقة التي يوليها لهذا النشاط٬ وحرصه على
عن المسرحية وأشارتا الى أن األعمال المختارة من فرنسا هي محترفة٬ مواضيعها ترتكز (SOWBOX) أن يلقى الصدى الالزم»٬ ثم تحدثت السيدتين مايا فغالي رحال وكورين إصطفان مؤسستي شركة إنتاج شويوكي
على أحداث الساعة او مواضيع تربوية تثقيفية ذات مستوى عاٍل٬ وبطريقة قريبة من الجمهور اللبناني٬ وهي ذكية وفعالة في ذات الوقت. وهذه األعمال بشكل عام يتم إختيارها ضمن مهرجانات فرنسية عالمية٬ وان
التركيز واإلهتمام يكون على كل ما ُيعطي الفرصة لللبنانيين وبشكل خاص األجيال الجديدة إنوا يكونوا مطلعين على مختلف األعمال األوروبية دون اإلضطرار الى السفر٬ واإلستفادة من كل ما ممكن تقدمه. ثم ألقى
كلمة أشار خاللها الى أهمية المسرحية للناحية التربوية والتوعوية حيث يشارك فيها نخبة من الممثلين الفرنسيين الكوميديين الذين سيجسدون ”Les Aventures du Pingoo“ السيد غابلایر البورد مخرج مسرحية
الموضوع بطريقة مبّسطة لألوالد من خالل شخصيات متنوعة وقصة ممتعة تعّرفهم على اآلثار البيئية لظاهة اإلحتباس الحراري وإيجاد الحلول لها من خالل اعتماد مصادر الطاقة البديلة والحد من تلوث الهواء«. ثم
كانت مدير عام النفط اورور الفغالي ممثلة وزير الطاقة والمياه المهند سيزار أبي خليل جاء فيها:كلفني معالي وزير الطاقة والمياه المهندس سيزار أبي خليل بشرف تمثيله في رعاية هذا اللقاء وأغتنم الفرصة ألنقل إليكم
Showbox Productionsللطاقة وشركة IPT جميعا» تحياته وثنائه على هذا العمل الرائد ٬ والدفع باتجاه كل ما من شأنه أن يعزز موضوعات التنمية المستدامة 1 ٬ يهدف هذا اللقاء الصحفي الذي ينّظمه مركز
هذه المسرحية تتناول Les Aventures de Pingoo « ». 2 :وبالتعاون مع المركز اللبناني لحفظ الطاقة٬ لإلعالن عن استقدام فريق فني متخصص من فرنسا الى لبنان لعرض مسرحية توجيهية لألطفال بعنوان
أكثر القضايا سخونة على مستوى العالم٬ أي مشكلة االحتباس الحراري وطرق الحّد منها . 3 هذا ما يعرف بظاهرة التغّير المناخي التي تهدد الحياة على هذا الكوكب. 4 هي من صنيعة االنسان نفسه لناحية زيادة
الطلب على الموارد الطبيعية وفي مقدمها المشتقات النفطية التي تدخل في تصنيفات الطاقة التقليدية٬ ألغراض توليد الكهرباء والمواصالت والتدفئة والتبريد. 5 هذه المسرحية هدفها تعريف االطفال وتوعيتهم على أهمية
حفظ الطاقة وتالفي مشاكل هدرها. 6 إن مواجهة هذا التطرف المناخي يتطلب مبادرات جريئة على غرار المبادرة التي نحن بصددها اليوم. 7 هذه المسرحية متقنة تحمل رسائل سلوكية مباشرة تجاه الجيل الناشىء في
المدارس الذي يعّول عليه كثيرا« في تغيير الفكر الثقافي السائد الذي يجنح نحو االسراف في أنظمة االستهالك . 8 وتهدف الى التأسيس لنمط استهالكي مغاير قائم على الموضوعية وزيادة عناصر الوعي في المجتمع.
Showbox 9 يتخذ هذا العمل في الشكل الطابع االعالمي ولكنه في الجوهر عمل تنموي ورسالة هادفة وعميقة لنشر وتطوير المعرفة. 10 ويدّل على حيوية القطاع الخاص الناشط والمبادر الذي تمثله شركة
Productions السباقة ٬ التي بقناعة منها بأهمية دورها في المجتمع المدني٬ ادركت أهمية البدء بتوعية الجيل الناشىء٬ فاختارت موضوعا» ملتزما« للمسرحية بهدف نشر وتطوير المعرفة٬ وكذلك مركز IPT للطاقة
في كل أعماله وإنجازاته المتواصلة منذ سنوات دون انقطاع أو ملل أو إحباط والذي يفرض نفسه إيقاعا» متوازنا« وجريئا» . 11 بدأت الدولة ومؤسساتها تالقي القطاع الخاص في منتصف الطريق واإلقرار به كشريك
مستدام لصياغة النتائج المرجوة على مستوى النمو االقتصادي واألمن االجتماعي والسالمة البيئية. 12 ان اإلجراءات البنيوية ترتكز على سياسات وخطط مرنة واضحة األهداف. 13 نرى ذلك ونلمسه في عمل وزارة
الطاقة والمياه من خالل المركز اللبناني لحفظ الطاقة. 14  لعّل حدث إطالق الخطة الوطنية للطاقة المتجددة في األسبوع الماضي يعطي الغطاء القانوني والمؤسساتي لكل المبادرات الحّية التي يقوم بها الناشطون في
التي تنشر المعرفة في هذا Showbox Productions للطاقة والذي يعمل منذ زمن طويل على موضوع التنمية المستدامة وايجاد طرق الحل لمشاكل االحتباس الحراري٬ واليوم شركة IPT القطاع الخاص٬ فمركز
الموضوع الطفال لبنان.15 إن الروح اإليجابية والمنفتحة التي ينطلق منها معالي وزير الطاقة والمياه ستؤدي إلى رسم العديد من اإلنجازات٬ وهو المؤمن الحقيقي بأهمية الشراكة الوطنية بموازاة الشراكة بين
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One of the ugliest missions that the communist regime had engaged in was to eliminate religion and its missionaries. Aleks Lipe was an orthodox priest and
the first martyr of the religious elite that was killed in Albania. 70 years after he was executed by the communist regime, the figure of father Aleks Lipe was
[…]
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На Латвию движется холод из Арктики: февраль и март будут позимнему суровыми
(/link/972416)
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Video: Degvīns, šašliks un kaviārs – britu baikeru gastronomiskais piedzīvojums Krievijā
(/link/972415)
Kaviārs, degvīns, tušonka, šašliks – šīs ir tikai dažas gastronomiskās vērtības, ar kurām gadu gaitā lepojas Krievija. Uz delikatešu pārpilno valsti devušies
arī atraktīvie britu baikeri Deivs Maijers un Sī Kings televīzijas šova «Baikeru garšas ekspedīcija. Ziemeļi» ietvaros. Kādas gastronomiskās izvirtības Deivs
un Sī piedzīvoja šoreiz?
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Middlesbrough primary school investigation launched after 9yearoldpupil ‘was locked in
school cupboard for FOUR hours’
(/link/972414)
A MUM has claimed her nineyearold son was locked in a school cupboard for almost four hours as a punishment, prompting an investigation. The alleged
incident, at Middlesbrough’s Sunnyside Academy, is said to have left the boy “traumatised”. His mum claims he was locked inside the resources cupboard
after his uniform was found to be covered in mud. […]
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Cops hunt mystery man after ‘horrific’ sex attack on girl out jogging
(/link/972413)
POLICE are hunting for a man who is alleged to have carried out a “horrific” sexual assaulted on a 12yearold girl out jogging. The teen was out for a run in
Sutton when she was approached by an unknown man, who then assaulted her. She managed to get away uninjured and ran home before the […]
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Donald Trump is starting talks to move US embassy to Jerusalem – despite warnings move
would destroy the peace process
(/link/972412)
PRESIDENT Donald Trump is set to move the US embassy in Israel to Jerusalem – a controversial transfer which will anger many of America’s Middle East
allies. The building is currently in Tel Aviv and a move would go against the international consensus, which does not recognise Jerusalem as Israel’s capital.
But the White House […]
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Theresa May will use historic White House talks with Donald Trump to discuss slashing
tariffs on trade and helping workers move between Britain and America
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THERESA May’s historic talks with Donald Trump in the White House will see the pair discuss slashing tariffs on existing trade, it has been reported. The
Prime Minister will be the first foreign leader to meet the new US president when she flies to America this week. She is likely to press the case for a […]
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НАБУ начало проверку кандидатов на должности в Верховном Суде
(/link/972407)
НАБУ призван помочь обеспечить Верховный Суд специалистами без коррупционного прошлого
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За сутки в зоне АТО было 6 обстрелов со стороны боевиков,  Завтонов
(/link/972406)
Раненых с нашей стороны нет
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В Киеве повредили недавно реконструированный Мост влюбленных
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Обновленный мост в Мариинском парке презентовали в марте 2016 года
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Для боевиков захват Станицы Луганской может стать делом принципа, 
(/link/972404)
Населенный пункт имеет серьезное значение в военном и в политическом плане
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Наличный курс валют на 23 января: доллар – 27,5528,20 грн, евро – 29,3030,20 грн
(/link/972403)
Курс российского рубля составляет 0,4400,478 грн

(/all_news/53&source=397)
Тука рассказал, кто останется воевать на Донбассе после вывода Россией своих
«орлов»
(/link/972402)
Если Россия примет окончательное решение вывести регулярные войска с Донбасса, их количество составит приблизительно 30% из тех, кто там
воюет.
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Супрун презентовала в Житомире медицинскую электронную систему и электронную
карту пациента
(/link/972401)
В поликлинике № 2 в Житомире для создания электронной медицинской системы установили 37 компьютеров: в регистратуре, лаборатории,
рентгенологическом отделении, кабинетах семейных врачей и тому подобное.
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Як правильно смажити картоплю, щоб не мати рак. Поради науковців
(/link/972400)
Можливі наслідки впливу небезпечних речовин включають збільшення ризику розвитку онкологічних захворювань і вплив на нервову та
репродуктивну системи.
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Молода дружина Миколи Тищенка похизувалася фігурою у купальнику
(/link/972399)
Подружжя відпочиває у США.

(/all_news/53&source=390)
Литовские партии будут бойкотировать белорусскую электроэнергию вместе
(/link/972398)
Политические партии Литвы собираются заключить соглашение, содержащее обязательство не покупать электроэнергию с Белорусской АЭС
(БелАЭС), строящейся вблизи границы с Литвой, в белорусском Островце. Такую инициативу представил представителям партий в минувший
четверг министр иностранных дел, социалдемократ Линас Линкявичюс...

(/all_news/53&source=383)
104 gadu jubileju svin Siguldas vecākā iedzīvotāja
(/link/972397)
Svētdien, 22.janvārī 104. dzimšanas dienu svin siguldiete Anna Elberte. Siguldas vecāko iedzīvotāju dzimšanas dienā, vēlot neizsīkstošu enerģiju un
veselību, sveica arī Siguldas novada Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics.

(/all_news/53&source=180)
الصراف.. لو سقطت الدولة السورية لما بقي لبنان
(/link/972396)
هتاف دهام    دفع وزير الدفاع الوطني يعقوب الصراف ثمن مواقفه في حكومة العام 2005. تقييمه لألداء السياسي في تلك الحقبة كان إما أبيض أو أسود. بعد 10 أعوام من استقالته من حكومة الرئيس فؤاد السنيورة عاد ابن
منيارة العكارية ليدخل البوابة الحكومية برئاسة الرئيس سعد الحريري بصفته وزيراً للدفاع من حصة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.    الصراف أقرب إلى الرئيس السابق العماد إميل لحود في كيفية اتخاذ القرارات أكثر
من الرئيس عون. الرجالن بالنسبة إليه متشابهان٬ لكن المفارقة بينهما تكمن في أّن األول ال يعرف المناورة. ال مكان للرمادية في قاموسه٬ في حين أّن الثاني يتعاطى باستراتيجية. وهذه السياسة ضرورية في ظروف معينة.   
 سياسة الوزير السابق شربل نحاس. يساري٬ فبقدر ما في التيار الوطني الحر يملك وزير الدفاع البطاقة البرتقالية ويعتّز بها. يفتخر في الوقت نفسه بأنه مع خط «فخامة المقاوم». مقّرب من السوريين القوميين االجتماعيين٬ متبنٍّ
يمينيون هناك يساريون٬ كما يقول.   ال يتصرف الوزير المواظب على خدمة الكنيسة٬ بفوقية مع فريق عمله. ال يشبه إال نفسه بعفويته ووطنيته واحترامه اآلخرين. مكتبه في اللعازارية أقّل من عادي. مكتب مدير عام في أية
وزارة أكثر فخامة من مكتبه.   الملفات مكّدسة على طاولته وعلى األريكة السوداء. خرائط تشير إلى مواقع انتشار اإلرهابيين من داعش والتنظيمات األخرى على الحدود٬ وأوراق أخرى تتعلّق بسير عمله٬ فهو يعطي الوزارة
نحو 16 ساعة في اليوم. ُيكثر من شرب «المتي» مع الهيل. فضالً عن أنه يحتفظ بـ«قرع متي» برازيلية وأرجنتينية خلفه. عندما أُسندت إليه حقيبة الدفاع تنازل عن حصته في مجموعة شركات «جودة لبنان» التي كانت طرفاً
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في مناقصة تلزيم منشآت المعاينة الميكانيكية. ال غبار ألحد على نزاهته. لن يعطيه أحد دروساً بصون اللسان٬ كما يقول.   أولى أولوياته ملف العسكريين المختطفين. يشّدد الصراف في حديث لـ«البناء» على متابعة قضّية
المخطوفين وبذل أقصى الجهود لكشف مصيرهم وتحريرهم. يشير إلى أننا «لمسنا من القطريين جّدية بتفعيل الوساطة إلطالق سراحهم٬ ال سيما اّن رئيس الجمهورية وضع هذا البند بنداً أول خالل لقائه أمير قطر الشيخ حمد بن
تميم آل ثاني».    يرفض الحديث في التفاصيل أو تسريب معلومات حول العسكريين في اإلعالم أو في أية قضية تتعلّق بمالحقة الشبكات اإلرهابية أو مجريات التحقيق مع الموقوفين. بالنسبة له قطر العام 2006 عادت في العام
2017 بعدما مّرت في 2014 ببرودة عالية.    نّوه وزير الدفاع الوطني٬ بالعملية االستباقية النوعية التي نّفذتها مديرية المخابرات في الجيش بالتنسيق مع فرع المعلومات في قوى األمن الداخلي في شارع الحمرا. إحباط
محاولة انتحاري تفجير نفسه جّنب لبنان مجزرة محّتمة. ما حصل٬ وفق الصراف٬ يثبت أّن التنسيق بين األجهزة األمنية من أنجح السبل لتأمين األمن الشامل٬ فضالً عن أّن الغطاء السياسي الكامل لألجهزة المختصة في تعقب
اإلرهابيين والتنسيق العمالني هو من مقّومات تحقيق النجاح األمني. الدولة على أهّبة االستعداد لمالحقة الشبكات اإلرهابية. يتخذ لبنان أسوة بالدول الغربية إجراءات مشّددة تقي اللبنانيين تفجيرات محتملة.    ال ينفي وزير الدفاع
وجود تنظيم داعش داخل المخيمات. سيجري العمل٬ كما يقول٬ على رسم خط ال يمكن تجاوزه. وَمن سيتخّطاه سيدفع الثمن. ال يمكن أن يبقى الوضع٬ في عرسال وجرودها٬ على ما هو عليه. لو عاد األمر إليه٬ لكان وضع حداً
لحالة المخيمات في عرسال. يرسم الجيش٬ وفق الصراف٬ حدوداً ال يمكن لإلرهابيين تجاوزها٬ لكن الحسم جذرياً غير مؤاٍت في الوقت الراهن. الجهة السورية مفتوحة. الزبداني لم تُنّظف بعد٬ وعندما ُتطّهر المدينة بالكامل
سينعكس ذلك إيجاباً على لبنان.   يمنع النازح في جميع عمليات النزوح في التاريخ أن يكون على الحدود لسببين:    1 يمكن للسلطة الهارب منها أن تطاله.    2 أن ال يزعج الدولة المضيفة بأن يذهب إلى بالده ثم يعود حيث
يُستضاف. يجب أن تبعد المخيمات 30 كيلومتراً عن الحدود.   يضع وزير الدفاع خريطة أمامه. يشير إلى انتشار مخيمات النازحين بالقرب من تنظيم داعش على الحدود مع العراق ولبنان نتيجة اتفاق دولي٬ لكن المقاربة
اإليجابية عندنا أّن هناك مقاومة وجيشاً ينسقان ويتعاونان.    بعد زيارته إلى البقاع يوم الخميس الفائت وتفقده الوحدات العسكرية على الحدود الشرقية٬ يعود وزير الدفاع مطمئناً إلى ما يقوم به الجيش من عمل يشّكل مدعاة اعتزاز
وفخر٬ ال سيما في ظّل وجود 40 ألف لبناني و100 ألف سوري. يشّدد على أهمية توفير األمن في البقاع لتأمين االستثمار واإلنماء٬ ويشير إلى أنه سيقوم بجولة قريباً في الجنوب المقاوم.   يشيد وزير الدفاع بالسعودية العترافها
راهناً بأهمية الحوار. لمس خالل زيارته ضمن الوفد الوزاري الذي رافق رئيس الجمهورية إلى المملكة انفتاحاً «رياضياً» على الحوار الذي كان معدوماً في السنوات الماضية٬ وأنه بات السبيل األسلم لمعالجة الخالفات. وفق
الصراف٬ سورية منفتحة على الحوار وتركيا وروسيا وأيضاً. يربط وزير الدفاع الهبة السعودية بالوضع االقتصادي المختلف اليوم عما كان عليه٬ حين طرحت الفكرة في ٬2013 لكنه في الوقت نفسه مقتنع أّن الرياض ستساعد
لبنان من دون أن يتطّرق إلى قيمة الهبة٬ أو مضمونها الذي من المفترض أن ال يبقى على ما هو عليه بعد أربع سنوات. أصبحت الظروف سانحة ومؤاتية أمام إعادة تشغيل الهبة. الوضع في لبنان يبعث على التفاؤل جراء انتخاب
رئيس وتشكيل حكومة. النية السعودية باالنفتاح والحوار واضحة. من مصلحة الرياض مساعدة لبنان للقضاء على اإلرهاب.    هناك غاية سياسية سعودية – فرنسية لتمرير الهبة تتعلق بالهدف االقتصادي السعودي لتنمية إنتاج
السالح من خالل التصنيع أو التأهيل ودعم فرنسا بالمال٬ ودعم الجيش في حربه ضّد اإلرهاب. ما نطلبه٬ يقول الصراف٬ من خالل هذه الهبة العسكرية (سالح اإلشارة). اإلشارة ال تهّدد مباشرة «إسرائيل»٬ لكنها تدعم مباشرة
الجيش للتواصل٬ وتمرير اإلمرة٬ والدفاع عن األراضي اللبنانية.   السياسة فن الممكن. يعيش لبنان حواراً مع الجميع. ال «فيتو» على أية هبة. ال مانع من قبول أية مساعدة ال تقطع الطريق على أخرى من فريق مناوئ٬ سيمارس
لبنان سياسة الميزان. لن تقف المساعدة اإليرانية٬ بحسب وزير الدفاع٬ عائقاً أمام الهبة السعودية. هناك تعديل في السياسة. انتفت الخالفات السياسية.    لم يتلّق الصراف بعد دعوة مع نظيره اإليراني لزيارة الجمهورية اإلسالمية.
ه إليه دعوات وترغب بمساعدة الجيش٬ شرط أن ال تتنافى شروط تقديم الهبات مع استراتيجية لبنان.    تغّيرت حاجات الجيش اللبناني. أصبح يمتلك٬ وفق الصراف٬ طائرات حين ُيدعى سيزورها٬ وسيزور كّل الدول التي توجِّ
الرصد. لذلك تلزمه اليوم ذخيرة روسية أكثر من هذه الطائرات. إذا سلكت الهبة السعودية طريقها وحصل الجيش على سالح فرنسي٬ فسنحتاج الى ذخيرة لهذا السالح. الجيش هو مجموعة متكاملة بالتسلّح واالستراتيجيا. الهبة
الروسية عبارة عن طائرات ميغ ٬29 لكننا ال نملك أياً من الرادار والهنغار والمدرج والطيارين٬ ومنظومة الدفاع.    أعجوبة المقاومة٬ يقول الصراف٬ إنها طّورت سالحها ومقاتليها وإمرتها واتصاالتها. هذه المنظومات معاً
حققت انتصار 2006.   بالنسبة لوزير الدفاع٬ زيارة رئيس الجمهورية ضرورية لسورية؛ في ظّل وجود مليون و500 ألف نازح سوري في لبنان٬ مع ما يرّتبون من أعباء على االقتصاد واألمن والسياسة واإلنسانية٬ فضالً عن
انتشار المجموعات اإلرهابية على الحدود المشتركة بين لبنان وسورية.    إّن التنسيق مع سورية أياً كانت هو واجب. من حظنا٬ وفق الصراف٬ أّن الدولة السورية لم ُتهَزم٬ فسياسة النأي بالنفس اعتمدت إلرضاء المجتمع الدولي٬
علماً أّن هذا المفهوم استخدم كغطاء لنقل السالح إلى اإلرهابيين من لبنان الى سورية عبر بواخر لطف هللا٬1 لطف هللا ٬2 اندريه٬ وتسّرب النازحين واإلرهابيين الى لبنان.    كوزير٬ يلتزم الصراف بالبيان الوزاري والخط
السياسي الرسمي. لكنه شخصياً يؤكد أّن تدخل حزب هللا في سورية جّنب لبنان الكثير من الويالت٬ وأنه مع سالح المقاومة إلى حين تمكُّن الجيش من الدفاع عن األراضي اللبنانية في وجه العدو.   اإلرهاب ال يخدم أحداً. استخدمه
البعض٬ بحسب وزير الدفاع٬ ورقة لتغيير النظام في سورية والعراق٬ ولم يستطع التغيير. عدم انهيار لبنان والعراق وسورية بحّد ذاته يشكل إنجازا٬ً لكنه ليس انتصاراً. لو سقطت الدولة السورية لما بقي لبنان.   تراجع اإلرهاب٬
لكننا لم نتمّكن بعد من إبادته. لذلك٬ فإّن الحّل السياسي٬ وفق رؤية الصراف هو الحّل األسلم. الوضع في حلب فرض نفسه على العالم كله. تحرير المدينة٬ كّرس السلطة المركزية عليها وأعطى الدولة أوراقاً إضافية في
المحادثات الدولية.   يشّدد وزير الدفاع الوطني٬ على أّن رئيس الجمهورية الرجل السياسي الوحيد الذي يستطيع زيارة السعودية وقطر وإيران وسورية وأميركا وفرنسا وروسيا من دون أّي حرج. هذه الميزة وحدها تجعله
المرشح الوحيد لقيامة الدولة اللبنانية. هناك فرق بين تفاهم إيراني ـ سعودي أنتج رئيسا٬ً وبين تفاهم لبناني ـ لبناني أنتج مرشحاً توافقياً تبناه كّل من السعودي والسوري واإليراني واألميركي والفرنسي.    حكومة استعادة الثقة٬ لم
تكّرس٬ وفق الصراف٬ أّي عرف كان سائداً (ثلث ضامن – ثلث معطل – 10  10  10). لن يكون هذا العهد كأّي عهد سبقه٬ هناك حوار وتفاهم وقبول بالرأي اآلخر٬ رغم االختالف؛ هذا ما تكّرس في الجلسات الحكومية
الثالث الماضية. لم نتفق على كل شيء٬ لكننا توصلنا إلى آلية إليجاد الحلول الالزمة. هناك تباين حول بعض الملفات االقتصادية حتى داخل التيار الوطني الحر. ال أوافقهم الرأي حيال بعض المشاريع واالقتراحات. لقد أنجزنا
خالل الجلسات الثالث أكثر مما أنجزت الحكومة السابقة طيلة واليتها. أقرينا على سبيل المثال مراسيم النفط التي ستفتح الطريق إلمكانية التنقيب على النفط. صحيح أّن األمر يحتاج الى أكثر من 6 سنوات الستخراجه٬ لكننا فتحنا
إمكانية الستثمار الموارد الطبيعية كي تشكل مداخيل لحماية لبنان ودعم جيشه واقتصاده وإيفاء الدين العام.   يعود الصراف بالذاكرة إلى حكومة العام ٬2005 حيث كان التشّنج يحكم سير عمل جلسات مجلس الوزراء٬ مما أّدى
إلى عدم االتفاق على أّي ملف. وفي الوقت نفسه٬ فشل بعض وزراء الطبقة السياسية في تقاسم «الحصص»٬ ألّن الرئيس لحود كان يترأس غالبية جلسات مجلس الوزراء٬ وكان يقف بالمرصاد لما يُسّمى بـ«الصفقات».    على
صعيد التعيينات العسكرية٬ أكد الصراف أن ال شيء أخطر على المؤسسة العسكرية من فراغ في قيادتها. تلحق الزعزعة في رأس المؤسسة العسكرية ضرراً بالمؤسسات األمنية كلها. قائد الجيش العماد جان قهوجي باٍق في
 .منصبه لحين تعيين قائد آخر

(/all_news/53&source=180)
بالصور  ماذا كان يحمل انتحاري شارع الحمرا في بيروت؟
(/link/972395)
حصل موقع «العربية» بنسخته اإلنجليزية٬ على صور تم التقاطها بعد دقائق من إحباط جهاز االستخبارات اللبناني٬ السبت٬ بالتعاون مع فرع المعلومات في قوى األمن الداخلي٬ هجوماً كان سينفذه اللبناني المدعو عمر حسن
العاصي عبر حزام ناسف يزن 8 كلغ في مقهى «كوستا» في شارع الحمرا الذي يقع غرب العاصمة اللبنانية بيروت. وبحسب الصور عثر على قنبلتين يدويتين ومجموعة من الحبوب المخدرة بحوزة االنتحاري٬ فيما أظهرت
صورة أخرى دماء على األرض تعود لالنتحاري بسبب إصابته حينما تم إطالق النار عليه من قبل قوات األمن اللبناني٬ فيما تظهر هويته التي كان يحملها٬ وتم التأكد من أنها صحيحة وغير مزورة بعد أن تمت مداهمة مكان
سكنه في منطقة الشرحبيل في صيدا جنوبي لبنان٬ ومصادرة جهاز كمبيوتر. وقال نادل يعمل في في كوستا لقناة تلفزيونية لبنانية إن عاصي كان في المقهى لحوالي 10 دقائق قبل الخروج للرد على مكالمة هاتفية.وأضاف «عندما
حاول العودة إلى داخل المقهى٬ كان قد أصيب بعيار ناري في الساق٬ فيما تجمعت عناصر الشرطة والجيش حوله العتقالها عند مدخل المقهى».ويعد شارع الحمرا من الشوارع الحيوية جداً في لبنان٬ وتنتشر فيه المحالت
.التجارية والمقاهي والمطاعم٬ فيما تعرف ليلة السبت عادة ازدحاماً برواد المطاعم والمقاهي

(/all_news/53&source=180)
..الطقس سيبقى مستقر حتى صباح االربعاء
(/link/972394)
توقعت مصلحة األرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني٬ أن يكون الطقس غدا قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي وملموس بدرجات الحرارة يتحول تدريجيا بعد الظهر الى غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة٬ وجاء في
النشرة اآلتي: الحالة العامة: طقس مستقر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى صباح االربعاء حيث يتأثر بمنخفض جوي يؤدي الى طقس متقلب. الطقس غدا قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي وملموس بدرجات الحرارة يتحول
تدريجيا بعد الظهر الى غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة٬ أما األربعاء فيكون غائما جزئيا مع رياح ناشطة (تقارب ال70 كلم/س في الشمال) وانخفاض تدريجي بدرجات الحرارة اعتبارا من بعد الظهر٬ فتكون االجواء مهيأة
لتساقط أمطار خفيفة محلية. الحرارة على الساحل من 10 الى 17 درجة٬ فوق الجبال من 2 الى 9 درجات٬ في الداخل من صفر الى 15 درجة. الرياح السطحية: شمالية الى شمالية شرقية٬ سرعتها بين 10 و35 كلم/س. 
اإلنقشاع:جيد. الرطوبة النسبية على الساحل: بين 35 و 60 %. حال البحر:منخفض ارتفاع الموج حرارة سطح الماء: 18 درجة. الضغط الجوي: 769 ملم زئبق. ساعة شروق الشمس: 06:41 ساعة غروب الشمس:
16:59  

(/all_news/53&source=180)
..تهديد شخصان لعسكري أثناء تأديته لخدمته
(/link/972393)
صدر عن المديرية العامة لألمن العام البيان اآلتي : "قامت االجهزة المعنية في المديرية العامة لألمن العام خالل الفترة الممتدة من تاريخ 14/01/2017 لغاية ٬20/01/2017 وبإشراف النيابات العامة٬ بتوقيف عدد من
األشخاص الرتكابهم أفعاال جرمية وذلك على الشكل التالي :  شخصان بجرم تزوير مستندات سفر لتسهيل عمليات انتقال اشخاص من لبنان الى دول اوروبية وآسيوية وافريقية.  شخصان بجرم استعمال جواز سفر غير عائد
لحامله .  شخص واحد بجرم االنتماء الى احدى المجموعات المسلحة والمشاركة في احداث طرابلس.  شخص واحد بجرم حيازة المخدرات .  شخصان بجرم تهديد عسكري اثناء تأديته لخدمته . بعد انتهاء التحقيق مع
  .الموقوفين احيلوا جميعاً الى القضاء المختص
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(/all_news/53&source=177)
Wanted criminals, drug peddlers among 59 detained in Chandpur
(/link/972392)
A total 59 persons have beed detained in a police raid across Chandpur that continued for 24 hours since Saturday night.

(/all_news/53&source=177)
Samsung Elec says battery caused Note 7 fires, may delay new phone launch
(/link/972391)
Samsung Electronics Co Ltd indicated on Monday that its latest flagship Galaxy S smartphone could be delayed as it pledged to enhance product safety
following an investigation into the cause of fires in its premium Note 7 devices.

(/all_news/53&source=177)
Fire in Madaripur ravages 15 shops
(/link/972390)
A fire has gutted 15 shops at a Madaripur marketplace.

(/all_news/53&source=177)
Hasina calls Bangladesh Police to defend democratic values
(/link/972389)
Prime Minister Sheikh Hasina has urged the Bangladesh Police to give up the colonialera approach of lawenforcement and defend democratic values.

(/all_news/53&source=176)
Iranians met Taliban in Helmand province
(/link/972388)
Some Iranian representatives have reportedly met with the Taliban group in southern Helmand province of Afghanistan. Provincial governor Hayatullah
Hayat informed regarding the possible meeting, saying the issue has been shared with the intelligence directorate for further confirmation. Hayat cited
preliminary intelligence report regarding the meeting and said the Iranians have met with the Taliban Read the full article...

(/all_news/53&source=176)
Several thieves arrested in Kabul city
(/link/972387)
Several thieves operating in two different groups were arrested by the Afghan security forces from Kabul city. The Afghan Intelligence, National Directorate
of Security (NDS), said the groups were led by Rahim son of Baba and Sadam also famous as Maiwand. According to a statement by NDS, at least ten
people operating in the groups Read the full article...

(/all_news/53&source=175)
Bưởi đỏ tiến vua nức tiếng xứ Thanh
(/link/972386)
Giống bưởi có màu đỏ tươi từ trong ra ngoài, mùi thơm dịu và từng là sản vật tiến vua đang được nhiều người dân xứ Thanh tìm mua làm mâm quả vào dịp
Tết.

(/all_news/53&source=175)
Thủ tướng: Tổng cục Tình báo có vị trí đặc biệt quan trọng
(/link/972385)
Theo lãnh đạo Chính phủ, lịch sử hơn 71 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của ngành tình báo quốc phòng Việt Nam là những bài học kinh
nghiệm quý báu, cần được tiếp tục tổng kết để phát triển thành lý luận.

(/all_news/53&source=174)
Samsung: Batteries only problem with fireprone Note 7s
(/link/972384)
SEOUL  Samsung Electronics said Monday that tests of more than 200,000 Galaxy Note 7 smartphones found defects in two sets of batteries from two
different manufacturers that made the devices prone to catch fire.

(/all_news/53&source=174)
Atlanta Falcons, New England Patriots to meet in Super Bowl
(/link/972383)
ATLANTA  Matt Ryan tumbled into the end zone, slammed the ball to the turf with a thunderous spike, and let out a scream that showed just how much he
wanted this game.
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(/all_news/53&source=173)
No ‘strawberry quick’ drugs in Singapore despite online reports: CNB
(/link/972382)
The Central Narcotics Bureau says it has not issued any advisory on strawberryflavoured methamphetamine – known as “strawberry quick” – which is said
to taste like pop rock candy and is targeted at children.

(/all_news/53&source=173)
Singaporean fined S$8,000 for abusing pet husky
(/link/972381)
Authorities investigated after a neighbour filmed the man punching and kicking the dog in his backyard. At one point, he is seen holding the dog midair in a
choking position.
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