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بيروت: زيارة رئيس احلكومة سعد
احلريري الى دمشق حاصلة قريبا، 
قبل نهاية العام وبعد نيل احلكومة 
الثقة. الظ����روف باتت مهي����أة لهذه 
الزيارة والترتيبات بشأنها سياسيا 
وبروتوكوليا أعدت على أس����اس ان 
تكون زيارة استثنائية في طبيعتها 
ومغزاها ونقطة حتول أساس����ي في 
مسار العالقات اللبنانية - السورية 
ومجرى الوضع اللبناني، والى حد ما 
حدا فاصال بني مرحلتني: مرحلة قامتة 
امتدت بني أعوام 2005 و2009 ومرحلة 
جديدة تعود فيها سورية الى لبنان 
الى وضع ما قب����ل العام 2005 ولكن 
من دون »عس����كر«. في هذا السياق 
اكدت مصادر صحافية ان شخصيتني 
على االقل من فريق احلريري تتابعان 
ملف التحضير السياسي واللوجستي 
للزيارة التي ستس����تغرق يوم واحد 
حيث سينقل الى دمشق جوا بعد اخذ 
موافقة مجلس الوزراء. جهات سياسية 
مواكبة لعملية االعداد السياسي الدقيق 
له����ذه الزيارة تكش����ف عن اتصاالت 
بني القيادة السورية والرئيس سعد 

احلريري عبر موفدين خاصني بدأت 
في فترة تألي����ف احلكومة وأعطتها 
القمة السورية السعودية زخما وقوة 
دف����ع وقطعت أش����واطا متقدمة جدا 
في حتديد االطار السياس����ي للزيارة 
وج����دول أعمالها. ولكن يبقى ان لكل 
طرف نظرته الى هذه الزيارة التي ال 
تتطابق متاما مع نظرة الطرف اآلخر. 
فمن جهة الرئيس سعد احلريري، قد 
أخذ قراره السياس����ي بزيارة دمشق 
وفتح صفحة جديدة معها معلنا بشكل 
ضمني فك االرتباط بني ملف العالقات 
اللبنانية - السورية وملف احملكمة 
الدولية. وطبيعي ان يأخذ احلريري 

هذا التوجه لثالثة أسباب مباشرة:
- األول: تلبية لرغبة س����عودية 
وانفاذا لتعه����د قطعه خادم احلرمني 
الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز 
للرئيس بشار االسد بأن الدور السوري 
االيجابي في لبن����ان تتم مالقاته من 
اجله����ة اللبناني����ة بتس����ريع وتيرة 
العالقات واعادتها الى سابق عهدها.

- الثان����ي: احلريري ال ميكنه من 
موقعه اجلديد كرئيس حكومة كل لبنان 

ان يتجاهل سورية »الشقيق العربي« 
األقرب الى لبنان وبوابته الى الدول 
العربية، وال ميكنه اال ان يكون على 

تواصل وعالقة جيدة معها.
- الثال����ث: احلريري ال ميكنه ان 

»يحكم« أو ان يرأس حكومة مستقرة 
ويدير وضعا مس����تقرا اال مبساعدة 
الس����وريني الذين مازالوا يحتفظون 
بتأثي����ر ونفوذ كبيري����ن في الداخل 
اللبناني. الى ذلك نقل أحد الوزراء عن 

احلريري قوله لدى مناقشة مستقبل 
اللبنانية - الس����ورية إن  العالقات 
»أحدا ال يزايد علي في هذا املوضوع 
وكنت صرح����ت س����ابقا بأنني، في 
مكان ما، س����أزور دمش����ق في حال 

كلفت رئاس����ة احلكومة للبحث في 
تعزيز هذه العالق����ات وتنقيتها من 
الشوائب، السيما أن اجلميع اعترف 
بوجود خلل وحص����ول أخطاء على 
هذا الصعيد«. وقال احلريري، بحسب 
الوزير نفس����ه: »لن نعود بالعالقات 
الس����ورية -اللبناني����ة الى ما كانت 
عليه قبل العام 2005، لكننا نرفض 
استبدال صيغ جامدة بالصيغة التي 
كان����ت قائمة في حين����ه، خصوصا 
أننا نتطلع الى بناء عالقات إيجابية 
وودية مع سورية نأمل بأن نتجاوز 
من خاللها األخطاء التي حصلت في 
املاضي وأن تكون النموذج لعالقات 
قائمة على التعاون واالحترام املتبادل 
الستقالل البلدين وسيادتهما«. وأوضح 
الوزير أن وزراء س����ألوا عن مصير 
املجلس األعلى اللبناني - السوري 
املنبثق من معاهدة األخوة والتعاون 
بني البلدين، وأن احلريري رد عليهم 
بقوله إن هذه املسألة هي واحدة من 
املواضيع املطروحة للنقاش داخليا 
ومع املسؤولني السوريني. أما من جهة 

دمشق، فإن القيادة السورية:

- قررت ان حتتفي بالرئيس سعد 
احلريري وقد أعدت له استقباال خاصا 
وحارا يعاكس متاما برودة السنوات 

املاضية.
-  تفضل ان تكون زيارة احلريري 
األولى لها زيارة سياسية أكثر منها 
بروتوكولية، وان يجري محادثاته 
معها من خلفية انه الزعيم السني في 
لبنان أكثر منه رئيسا للحكومة، وان 
يصل الى دمشق ومعه وفد خاص 
مصغر، وان تتقدم اخللوة الشخصية 
مع الرئيس االس���د على احملادثات 
الرسمية بني اجلانبني. دمشق أخذت 
قرارها باحتضان احلريري سياسيا 
وتوفي���ر كل الدعم له، وهي تتوقع 
ان تكون عالقتها مع سعد احلريري 
أكثر تقدما وأفضل مناخا مما كانت 
علي���ه عالقتها م���ع الرئيس رفيق 

احلريري...
ولكن السؤال املطروح في دمشق 
هو: الى أي مدى احلريري مستعد 
وقادر ألن يصل في عالقته والتزاماته 
معها، وألن »يتحرر« من أعباء وعقبات 

وضغوط لبنانية داخلية؟

جنبالط يكرر عزمه زيارة دمش�ق بعد احلريري: مع ان اوساط النائب 
طالل ارس���الن تروج لوساطة يقوم بها لتسهيل زيارة النائب 
وليد جنبالط لدمش���ق، فإن اوساط جنبالط تؤكد عدم تلقيها 
ردا من أي جهة وساطة مع سورية حول زيارته لها وما املطلوب 
من���ه قبل حتقيقها، علما أن هذه األوس���اط تذكر بأن جنبالط 
يقول في مجالس���ه انه لن يزور دمشق اال بعد زيارة الرئيس 
احلريري لها، وان هذا ما يزعج دمش���ق ألنها تريد الفصل بني 
الرجلني والزيارتني، وان لكل منهما أجندة خاصة عندها للتعامل 

معه.
هل تثبت مناقشة البيان الوزاري متاسك 14 آذار؟: أكدت مصادر نيابية 
في قوى 14 آذار ان مناقش��ة البيان الوزاري ستشكل بالنسبة الى 
فريق 14 آذار املناس��بة األولى بعد وض��ع البيان لتبديد الكثير من 
املغالطات والرهانات اخلاطئة واخلاس��رة على نشوء تكتالت داخل 
هذا الفريق تفتقر الى التماسك واالنسجام وخصوصا حيال قضايا 
كبيرة مثل س��الح حزب اهلل والغاء الطائفية السياس��ة. وأكدت ان 
املوقف املبدئي هو نفسه لكل قوى 14 آذار، وهذا ما سيجري تثبيته 

في جلسة املناقشة من دون مس بركائز التسوية السياسية.
لقاء عون - مجلس املطارنة فتح باب املصاحلة املسيحية: قالت مصادر 
معنية باملصاحلة املسيحية – املسيحية إن االجتماع الذي عقده 
العماد ميشال عون مع مجلس املطارنة املوارنة برئاسة البطريرك 
نصراهلل صفير األربعاء املاضي واملصارحة التي تخللته وردود 

الفعل اإليجابية عليه، شكلت دافعا لتكثيف 
االتص���االت م���ن أجل توس���يع املصاحلة 

املسيحية، السيما بني رئيس حزب »القوات اللبنانية« د.سمير 
جعجع ورئيس »تيار املردة« النائب سليمان فرجنية من جهة، 
وجعجع والعماد عون من جهة ثانية. واجتمع رئيس الرابطة 
املارونية جوزف طربي���ه مع جعجع في هذا اخلصوص أمس 
األول، على أن يتابع اتصاالته مع البطريركية املارونية وجلنة 

من املطارنة مع فرجنية وعون خالل األيام املقبلة.
تداعيات دخول عون على خط اجلبل: تقول أوساط في التيار الوطني 
احل��ر ان دخول العماد عون على خط اجلبل س��يكون له تداعيات 
مختلفة على الكتائب والقوات اللبنانية وعلى ملف عودة املهجرين 
ككل، وخصوص��ا ان املصاحلة بني ع��ون وجنبالط تتم في الفترة 
الفاصل��ة ع��ن االنتخابات البلدية، التي ميك��ن ان تخلط كثيرا من 

االوراق احمللية بني املسيحيني خصوصا وأهل اجلبل عموما.
وهذا ، اخللط قد يأخذ أبعادا مختلفة بعد زيارة عون للمختارة التي 
استقبلت جعجع في زيارة يتيمة في نهاية يونيو 2007  واألهم بعد 

زيارة شاملة للجبل قد تكون على غرار جولة عون اجلنوبية.
رئيس اإلصالح والتغيير طالب أرسالن مبعاودة حضور اجتماعات التكتل: في 
اللقاء األخير بني عون وارس���الن )ف���ي خلدة( طلب عون من 
ارس���الن معاودة حضور اجتماعات تكتل االصالح والتغيير 
لتأكيد وحدة املوقف، وعدم االكتفاء بإيفاد النائب فادي األعور 

كما كان يحصل منذ بداية األزمة احلكومية 
ونشوء خالف بني عون وارسالن حول متثيل 
األخير في احلكومة. وفي هذا االطار، حرص ارسالن على تأكيد 
حتالفه مع عون وعلى مبدئية العالقة بينهما، مش���يرا الى انه 
أي ارسالن ال يتوقف عند مصالح شخصية على حساب املصالح 
العامة. وشدد ارسالن على انه ال تراجع عن التحالف مع عون، 
معتبرا ان وزراء املعارضة في احلكومة احلالية ميثلونه أفضل 
متثيل. وكانت زيارة العماد عون الى خلدة، التي اتخذت طابعا 
اجتماعيا، ملعايدة ارسالن باالضحى، لكنها كانت مناسبة »طيب 
فيه���ا« رئيس »التي���ار الوطني احلر« خاط���ر رئيس احلزب 
الدميوقراطي اللبناني، وأكد له ان حلفهما دائم ومستمر، وان 

موضوع احلكومة وتشكيلها لها ظروفها.
ومتنى عون على ارس���الن ان يتفهم األم���ر، كما طمأنه الى ان 
اللقاء الذي جمعه مع جنبالط في القصر اجلمهوري لن يؤثر 
على العالقات معه، ال بل سيكون موضوع املهجرين وعودتهم 
واعادة االعمار في عمل مشترك بني اجلميع، لتسود املصاحلة 

الشاملة واحلقيقية في اجلبل.
ثنائية شيعية – درزية: ربط مراقبون بني توقيت طرح رئيس مجلس 
النواب نبيه بري تش��كيل هيئة اللغاء الطائفية السياسية، ومتسك 
امني عام حزب اهلل السيد حسن نصر اهلل بالدميوقراطية التوافقية، 
وبني مفاجأة النائب وليد جنبالط املداورة في الرئاسات واملسؤوليات 

الكبيرة، واعتبره بعضهم مؤشرا الى ثنائية شيعية درزية.
تالق�ي بري – احلريري: يظهر رئيس املجلس النيابي نبيه بري 
إيجابية واضحة نحو رئيس احلكومة سعد احلريري، ويتفق 
معه في وجوب التركيز على املشاريع القابلة للتحقيق بعد ان 

مت االتفاق على الثوابت السياسية في البيان الوزاري.
الواقع التنظيمي للجماعة اإلس�المية: تتجه اجلماعة اإلسالمية نحو 
مجموعة من املتغيرات، فهي تعيش اليوم مرحلة انتقالية في انتظار 
تس��ليم مهمات األمانة العامة الى شخص جديد بعد الشيخ فيصل 
املولوي الذي يصارع املرض والذي طاملا مثل نقطة الوس��ط داخل 
اجلماعة. ويتول��ى نائب األمني العام ابراهيم املصري حاليا مهمات 

األمانة العامة، وثمة انصراف الى أمور وأوضاع تنظيمية داخلية.
جهة العمل اإلسالمي وأزمتها الداخلية: تعاني جبهة العمل اإلسالمي 
بعد غياب مؤسس���ها فتحي يكن من أزمة داخلية في ظل تعدد 
املرجعيات فيها )هاشم منقارة، بالل شعبان، عبداهلل الترياقي، 
عبدالناصر جبري..(. وتدور تساؤالت عن جدوى بقاء اجلبهة 
وعن بنيتها التنظيمية ومش���روعها. وفي هذا املجال يتساءل 
أحد املشايخ املتابعني أوضاع اجلبهة »هل ولدت اجلبهة مبشروع 
أم حلالة آنية؟« مس���وقا آالما عن »مرحلة دعم فيها حزب اهلل 
وجود تنظيم س���ني معارض لتيار املس���تقبل، لكن اليوم مع 
حكومة الوحدة وعدم متاس���ك اجلبهة بغياب مؤسسها، بقي 

اطار اجلبهة اسما ال أكثر«.

وأسرارأخبار

التحضيرات السياسية واللوجستية لزيارة الحريري إلى دمشق انطلقت
مصادر وزارية نقاًل عن رئيس الحكومة اللبنانية: لنتجاوز أخطاء الماضي مع سورية

معلوف ل� »األنباء«: لو لم يكن الحريري رئيسًا 
لتحفظ »المستقبل« على البيان الوزاري

بيروت � زينة طبارة
أكد عضو تكتل القوات اللبنانية 
النائب جوزف معلوف ان حتفظ 
مسيحيي قوى 14 آذار على البند 
البيان الوزاري، لم  السادس من 
يتوقف عند حدود ابداء الرأي فقط 
وتسجيل االعتراض عليه، امنا كان 
رسالة واضحة العناوين واملضمون 
مفادها ان هناك ش����ريحة كبيرة 
من الش����عب ال يستهان بحجمها 
وتاريخها، غير موافقة على انتهاك 
الدستور واتفاق الطائف واملبادئ 
العامة لكيان الدولة ولقيامها، مؤكدا 
من جهة ثانية انه لو لم يكن النائب 
سعد احلريري رئيسا للحكومة 
لكان وزراء تيار املستقبل وتكتل 
لبن����ان اوال قد حتفظوا ايضا مع 
حتفظ مس����يحيي قوى 14 آذار. 
ورد النائب معلوف في تصريح 
ل� »األنباء« عل����ى من يعتبر من 
البند  البعض ان التحف����ظ على 
السادس من البيان الوزاري غير 
دس����توري وانه ال قيمة قانونية 
او حت����ى معنوية له، رد بان هذا 
الكالم ال يس����تحق التوقف عنده 
وااللتهاء به كونه ناجت عن ردود 
فعل طبيعية ملن يريد تس����خير 
الدستور ملصاحله اخلاصة والقفز 
فوق مبادئ الدول����ة، لتحقيقها، 
متس����ائال عما اذا كان كبار رجال 
القانون امثال الوزيرين بطرس 
حرب وابراهيم جنار اللذين غاب 
عن علمهما عدم قانونية التحفظ 
خاصة انهما مع الوزيرين سليم 
وردة وسليم الصايغ، ضنينني بها 
وحريصني اشد احلرص على سالمة 

تطبي����ق القوانني وعلى ضرورة 
ابعادها عن املزايدات السياسية، 
مؤكدا ان انتفاء دستورية وقانونية 
ومعنوي����ة الكالم موج����ود فيما 
نص علي����ه البند الس����ادس من 
البيان الوزاري ليس اال. من جهة 
اخرى لفت النائ����ب معلوف الى 
ان الدميوقراطية التوافقية ليست 
سوى عنوان من جملة العناوين 
املطروحة املتخطية الحكام الدستور 
والتفاق الطائف على حد سواء، 
وهي في ابعادها تكريس للواقع 
احلالي اي تكري����س ملا نتج عن 
تسوية الدوحة، معتبرا ان هناك 
على ما يبدو محاوالت حثيثة تلوح 
في االفق لتحويل تسوية الدوحة 
م����ن تفاهم مرحل����ي ومؤقت بني 
اللبنانيني الى عرف دائم ورمبا الى 
نظام جديد يعتمد عند كل مفترق 
من مفترقات املؤسسات الدستورية 
في لنبان، متس����ائال عما اذا كان 
البحث في تفاصي����ل وحيثيات 

»الدميوقراطية التوافقية« يبقيها 
بنتائج هذا البح����ث ضمن اطار 
املفهوم الدميوقراطي الصحيح، 
ام انه يخرجها من االطار املذكور 

وينسف اسسه عن بكرة ابيه.
النائب  وردا على سؤال علق 
معل����وف على طرح املزواجة بني 
اجليش واملقاومة، معتبرا ان هذا 
الطرح مبثابة سيف ذي حدين، ففي 
احلد االولى يرى النائب معلوف ان 
في خلفيات املزاوجة انشاء جسم 
مسلح ذي قيادة منفصلة انفصاال 
كامال عن قيادة اجليش والقوى 
الش����رعية اللبنانية، له منطقته 
اخلاصة وتأمتر به شريحة واسعة 
من اللبنانيني، احلد الذي يعتبر 
ابعاده النائب معلوف تكريس����ا 
للفيدرالية على املستويني السياسي 
واجلغرافي، اما في احلد الثاني من 
سيف االزدواجية فيعتقد النائب 
معلوف ان احد اخطر ابعاده هو 
متهيد الطريق وتعبيدها للوصول 
النائب  الى نظام املثالثة. وختم 
معلوف متسائال عن اجلهة التي 
س����تمول الفريق املسلح املوازي 
بحكم املزاوجة للجيش اللبناني 
فيما لو مت اقراره فقط على سبيل 
البحث وليس الواقع، معتبرا انه 
اذا كانت الدولة هي من سيتولى 
امر االنفاق عليه ورواتبه الشهرية 
فهذا يعني ان االمور املالية ستؤول 
الى انهيار فعلي وكامل للخزينة 
اللبناني����ة وبالتال����ي الى انهيار 
اقتصاد الدولة معها كون االقتصاد 
متصال مباش����رة بالوضع املالي 

للخزينة اللبنانية.

أكد أن هناك محاوالت لتحويل تفاهم الدوحة إلى عرف وربما إلى نظام

جوزف معلوف

)محمود الطويل( اقنعة على شكل بعض الزعماء اللبنانيني في االسواق خالل عيد البربارة

ساحة النجمة تستعد لجلسات الثقة »نهارًا ولياًل« بدءًا من الثالثاء

بيروت � عمر حبنجر
على ايقاع التوافق والشراكة في حكومة 
القطار احلكومي  الوطني، حترك  االئتالف 
على س����كة االس����تقرار باجت����اه معاجلة 
القضايا الوطنية والسياس����ية، فضال عن 
االمور االجتماعية واالقتصادية التي تشغل 

البال.
التحرك العملي للقطار احلكومي مرتبط 
بتوقي����ت نيل احلكوم����ة الثقة في مجلس 
النواب، وهي ثقة ستكون اكبر من االرقام 
التي حصل عليها رئيس����ها سعد احلريري 
في مش����اورات التسمية لتشكيل احلكومة 
مبرحلتها الثانية )86 نائبا( والتقدير انه 
اذا لم حتصل احلكومة على االجماع املطلق 
)128 نائبا( فسيكون هناك شبه اجماع بعدما 
ذابت املعارضة واملواالة في كنف احلكومة 

االئتالفية.
ونيل احلكومة الثقة متوقعا يوم اجلمعة 
املقبل، وفي نهاية ايام املناقش����ات الثالثة 
للبيان الوزاري وهو بالتأكيد حاصل قبل 
مغادرة الرئيس سليمان الى واشنطن للقاء 
الرئي����س باراك اوباما، وتالي����ا قبل زيارة 
الرئيس سعد احلريري الى دمشق، والتي 
تعتبر ثقة مجلس النواب مبنزلة التأشيرة 

السياسية لزيارتها.

ال����ى ذلك، اك����دت مدي����رة مكتب مصر 
واملش����رق في وزارة اخلارجية االميركية 
نيكول ش����امباين ان زيارة س����ليمان الى 
واشنطن ستكون فرصة جيدة للتحدث مع 
الرئيس سليمان عن االولويات التي يراها 
في املرحلة املقبلة، وتأمل التمكن من دعم 
هذه االولويات، نافية توقعها االعالن عن اي 
اللبناني على  مساعدات عسكرية للجيش 
هامش زيارة سليمان، اال ان االدارة ستؤكد 
للرئيس سليمان ولوزير الدفاع الياس املر ان 
لديها كل نية ألن تواصل اهتمامها مبساعدة 

اجليش والقوى االمنية.
واكدت شامباين تعاون بالدها مع وزراء 
حكومة احلريري عدا وزراء حزب اهلل، وقالت 
عن وثيقة حزب اهلل التي اذاعها االمني العام 
للحزب السيد حسن نصراهلل انها كانت اكثر 
اس����تعراضا للقوة بوجه الواليات املتحدة 
واس����رائيل، وان هذا ال يساعد على سالم 

املنطقة.

معاونا بري ونصراهلل التقيا جليلي

في هذا الوقت، التقى املعاون السياسي 
لالمني العام حلزب اهلل حسني اخلليل يرافقه 
املعاون السياس����ي لرئيس مجلس النواب 
النائب علي حسن خليل السيد سعيد جليلي 

امني املجلس االعلى لالمن القومي االيراني. 
ونقل حسني خليل عن جليلي تأييد بالده 
وتهنئتها بتشكيل حكومة الوفاق في لبنان 
واستعداد طهران لتقدمي كل مساعدة يطلبها 

اللبنانيون.
وقال خليل: لقد كانت فرصة مهمة لعرض 
الوضع في املنطقة بشكل عام وعلى الساحتني 
اللبنانية والعربية بشكل خاص، واستعرضنا 
مع جليلي اجواء تشكيل احلكومة وسمعنا 

منه مباركة لهذا العمل.
وكان جليلي التقى عددا من قادة الفصائل 
الفلسطينية في السفارة االيرانية بدمشق، 
حيث اكد استعداد بالده للرد على اي حرب 
قد تش����ن عليها، في اي زمان ومكان، وقد 
ابلغت الفصائل وقوفها الى جانب ايران في 

اي مواجهة تتعرض لها.

جلسات الثقة مفتوحة

وبالعودة الى جلسات الثقة باحلكومة، 
نقل عن رئيس مجل����س النواب نبيه بري 
قوله ان جلس����ات الثقة ستعقد في مجلس 
النواب في الساعة العاشرة والنصف من قبل 
املقبلة،  الثالثاء واالربعاء واخلميس  ظهر 

ومساء االيام عينها.
بري لن يحدد اطارا لكلمات النواب في 

جلسات الثقة، وان اجللسات ستكون مفتوحة 
حتى لو امتدت اوقاتها الى منتصف الليل، 
معتبرا ان من حق النواب مناقشة كل كلمة 

في البيان الوزاري.
وعن حجم الثقة التي ستنالها احلكومة، 
قال وزير التيار الوطني احلر جبران باسيل 
ان احلكومة ستنال الثقة التي حصلت عليها 
حكومة الرئيس فؤاد السنيورة )100 صوت 
من اصل 127 صوتا حضروا جلس����ة الثقة 
يومذاك(. ورمبا حققت هذه احلكومة رقما 
اكبر اقتناعا من باسيل بانه ليس مبقدور 
اي فري����ق اعطاء ربع ثق����ة او نصف ثقة، 
مش����ددا على ان الذي ال يريد اعطاء الثقة 
عليه ان يسحب ممثليه من احلكومة، ألنه ال 
ميكن تكرار في مجلس النواب ما حصل في 
البيان الوزاري، قاصدا حتفظ بعض الوزراء 

واعتراض بعضهم على البند السادس.
وقال باسيل ان رفض التوطني استوجب 
نقاشا واسعا، خصوصا في موضوع اجلنسية 
البن����اء االم اللبنانية املتزوجة من اجنبي، 
واضاف: لقد دافع بع����ض الوزراء عن هذا 
احلق من زاوية انسانية، ونحن ايدناه شرط 
اس����تثناء املتزوجة من فلسطيني، ألن هذا 
املنع يحد من اخطار التوطني والتملك وحق 

العمل بالوظائف.

واشنطن تتعاطى مع حكومة الحريري »دون وزيري حزب اهلل«

إعالم »ثورة األرز« المرئي والمكتوب
يتجه لصرف المزيد من الموظفين

بيروت: بعد ان ش���هدت بعض وسائل االعالم
اللبنانية في االشهر االخيرة حركة من صرف 
املوظفني واعادة هيكلتها، اكدت مصادر ان عددا كبيرا 
من هذه املؤسسات مرئية كانت ام مكتوبة ومعظمها 
تابع لثورة االرز 14 آذار يرزح حتت عبء الديون 
املالية، مما يهدد بصرف عدد آخر من املوظفني خالل 
فترة قريبة. يذكر ان املؤسسات التي اعادت هيكلتها 

نظرا لالوضاع االقتصادية الصعبة التي عاشتها هي 
كل من صحيفة »النهار« اللبنانية ومحطة ال� »ال.

بي.سي« والتي تشهد دعاوى قضائية بني رئيس 
الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع 
ومدير عام املؤسسة اللبنانية لالرسال بيار الضاهر 
وتلفزي���ون ال� »ام.تي.ڤي« وهو الذي اعيد اطالقه 

خالل االنتخابات النيابية املاضية.

)محمود الطويل( رئيس احلكومة سعد احلريري مستقبال وزير االعالم السعودي عبدالعزيز خوجة في السراي مساء امس االول


