
 

 

 

 

 

  

 

 

 

عبد الصمد: اإلعالميون يتعرضون للعنف والقمع 

اكدت وزيرة اإلعام منال عبد الصمد نجد ان "االعاميين يتعرضون للعنف ليس 
في ساحات الحروب فقط، وهذا دليل على قمعهم أكثر فأكثر"، مشددة على أن 

"اإلعامي آخر من يحاسب بعد محاسبة الفاسدين والمرتكبين".
واعتبرت في لقاء افتراضي بعنوان "الصحافة رؤية 2021" مع طاب من جامعات 

لبنان عبر تطبيق Zoom بدعوة من "جريدة الطاب" في جامعة القديس يوسف، 
أن "لبنان ليس بخير، فهو يحتل في الوقت الراهن أعلى المراتب من حيث حجم 

الفساد، كورونا والدين العام"، كذلك "التقرير األخير لجمعية مراسلون با حدود، 
102 وتراجعت عن العام 

 

كشف أن حرية الصحافة في لبنان أصبحت في المرتبة ال�
الماضي، وهذا مؤشر ليس بجديد. لذلك يجب القيام بعمل تصحيحي عاجل". 

ضاعت كما 

 

ورأت أن "التغيير كلما تأخر كلما أصبح مكلفا، وكلما تأخرت العدالة
يحصل اآلن في انفجار المرفأ". وأشارت الى أن "اإلعام العام ضروري ولكن الشكل 
الحالي لإعام العام في حاجة إلى تغيير، ألن شكل اإلعام في العالم تغير"، معتبرة 
أن "الشكل الحالي لوزارة اإلعام لم يعد يصلح، فنحن نريد إعاما عاما مستقا عن 

الوزير". وتطرقت إلى "الدور الفعال واألساسي" لوزارة االعام في إدارة أزمة كورونا، 
وشرحت مراحل "العمل على اقتراح قانون اإلعام والماحظات التي وضعتها الوزارة 

عليه، بشكل يحمي اإلعاميين من خال إعطائهم حصانة وحمايتهم ومنع توقيفهم 
في حال حصول مخالفات".

افرام يلفت الى نية مبّيتة لتغيير وجه لبنان

لفت النائب السابق نعمة افرام، الى "أن نية مبيتة لتغيير وجه لبنان"،  مشيرًا الى 
"قرار بترك الطائرة ترتطم باألرض من دون تغيير مسارها، حيث تهدر كل فرصة 

نقاذ ومنها المبادرة الفرنسية، إال أننا لن نقبل ولن نرحل وسنقاوم".

لإ

 

ودعا في بيان إلى"حركة شعبية وسياسية واضحة هدفها التحديث والتطوير 
الممنهج في النظام وفي الطبقة السياسية على السواء، وإلى التمسك بمبدأ 

الحياد استراتيجية للمستقبل"، معتبرا أن "إصاح الحياة السياسية بنيويا يتطلب 
إجراء انتخابات نيابية مبكرة". وشدد "على جملة أولويات إلنقاذ الناس وتخفيف 

أوجاعهم، ومنها وقف دعم البنزين بقيمة مليار دوالر علما أن قسما منه يهرب، 
وتوجيه التوفير لتجهيز المستشفيات بمزيد من السبل لمواجهة جائحة كورونا"، 

مشددًا على "ضرورة إصدار البطاقة التموينية الممغنطة مباشرة من المجتمع 
الدولي لدعم الفئات األكثر حاجة من الشعب اللبناني، ووضع خطة انقاذ مالية 

لتحفيز الصناعة والزراعة واقناع المستثمر اللبناني المغترب بالتوظيف في لبنان".
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