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)محمود الطويل(شرطي لبناني يقوم بتفتيش عيادة د.اميان شرارة بعد اعتراض نسوة حملققي احملكمة الدولية في العيادة

رئيس احلكومة سعد احلريري

هل حان وقت استقالة الحريري؟!
بيروت: على هامش السجاالت اللبنانية التي شهدت في 
األيام األخيرة انحسارا وانكفاء، وبخالف »مؤشرات انفراج« 
تتمثل خصوصا في مساع ايرانيةـ  سعودية تدعم وتكمل 
التفاهم السوريـ  السعودي وان جتاوزته وتقدمت عليه، 
لوحـــظ تراجع التفاؤل وارتفاع درجة احلذر في األجواء 
السعودية حيال تطورات الوضع في لبنان ومساره في 
الفترة األخيرة، السيما ما يتعلق بأزمة القرار الظني التي 
لم جتد لها حال ومخرجا، وأفضل وأقصى ما مت التوصل 
اليه هو »التأجيل« الذي ال يعدو كونه تأجيال للمشـــكلة، وما يتعلق 
بالعالقة املترنحة بني دمشق والرئيس سعد احلريري. واألمر الالفت 
أكثر من غيره هو صدور دعوات سعودية، أخذت في آن شكل نصائح 
وضغوط، على الرئيس سعد احلريري كي يبادر الى االستقالة. وهذه 
الدعوات أطلقها اعالميون ومحللون قريبون من مركز القرار في اململكة 

ويعكسون عادة أجواء القيادة السعودية.
وفي زاويته اخلاصة في »الشرق األوسط« كتب طارق احلميد قبل 
يومني على شكل رسالة موجهة الى الرئيس سعد احلريري حتت عنوان 
»لو كنت مستشارا للحريري«: »أكتب لكم من باب أن الناصح مؤمتن 
بأن الوقت قد حان لتتخذوا القرار املناسب، وفق الظروف واملصلحة، 

وهذا القرار يا دولة الرئيس هو االستقالة )...( كل ما يحدث اليوم هو 
ابتزاز من أجل أن تضربوا ســـمعة احملكمة قبل صدور القرار الظني، 
وهذا انتحار سياســـي، وأخالقي، وقيادي، يا دولة الرئيس. وعليه، 
فإننا نرى، والرأي لكم، أن تقدموا استقالتكم من رئاسة الوزراء، فلن 
يســـتطيع سياسي سني أن يأتي مكانكم ويتخذ قرارا يطال احملكمة، 
فهو يعلم، أيا كان رئيس الوزراء هذا، أن احملكمة قرار دولي، وبالتالي 
فإن مجرد محاولة املساس بها فإنه سيعد خيانة كبرى، ولن تقبل بها 
الدول العربية املؤثرة، ناهيك عن الغرب، وحينها ستصبح أنت، أيا 
كان مقرك اجلغرافي، مسعى لهم، سيأتونك ألنك ستكون املنقذ، فلن 
يحتملوا مواجهة الرأي العام اللبناني الذي سيكتشف خطرهم. تستقيل 
اليـــوم يا دولة الرئيس بعد أن قمت بواجبك، وقدمت من التضحيات 
والتنازالت ما يكفي. لقد آن األوان، يا دولة الرئيس، أن تفعل ما كان 
يفعله والدك، فعندما كان، يرحمه اهلل، يجد أن كل الطرق قد ســـدت 

فإنه يستودع اهلل لبنان وأهله«.
وفي زاويته اخلاصة في »احلياة« كتب داود الشريان أمس حتت 
عنوان »احلل... استقالة احلريري«: »إصرار سعد احلريري على التمسك 
باحلكم وتصوير خروجه من السلطة بأنه تراجع، وجد تشجيعا، وإن 
شئت، دعما ســـوريا. الرئيس بشار األسد قال لـ »احلياة« أن رئيس 

الوزراء اللبناني سعد احلريري هو »الشخص املناسب جدا لهذه املرحلة 
الصعبة«. ال شك في أن وجود احلريري في احلكم يشكل دعما حللفاء 
دمشق على الســـاحة اللبنانية. خروج سعد احلريري هو احلل من 
حالة الال حل. االستقالة لن تدخل البلد في فراغ، بل ستمنحه فرصة 
تاريخية للخروج من أزمته. املعارضة هي التي ســـتواجه الفراغ اذا 
خرج احلريري من قصر السراي. استمراره إضعاف لدوره التاريخي، 
وتهميش ملوقعه السياسي املفترض. اذا خرج احلريري اآلن ستواجه 
املعارضة خصومها احلقيقيني. ستواجه الضغوط اإلقليمية والدولية، 
وستفتقد ساحة املناورة. وسينجو ســـعد واملطالب اللبنانية. لكن 
سعد احلريري يريد احلكم واحلقيقة في آن. يريد أن يتسلم من دون 
ثمن. هذا مستحيل. عليه ان يقرر، هل يريد ان يضخم البوم صوره 
مع زعماء العالم، ويحتفظ بلقب دولـــة الرئيس؟ ام يريد احلصول 
علـــى احلقيقة، ومعاودة صوغ التاريـــخ، وتضخم صفحات كتابه؟ 
أخرج يا سعد. اعتكف. كن أبا ذر لبنانيا. استمرارك في السلطة قوة 

خلصومك السياسيني«.
هذه اآلراء »الشخصية« ال متثل موقفا رسميا للمملكة السعودية 
وال تلزمها في شـــيء، ولكنها تعكس فـــي ثناياها حالة »متلمل« في 

الرياض ازاء مسار االوضاع في لبنان.

الحريري رحب بكالم األسد وعتب على العطري انتزعن حقيبة مستندات .. والنيابة العامة تحقق بالموضوع

المهدئات الدولية واإلقليمية أطفأت »شهود الزور«
بيروت � عمر حبنجر

املهدئات الدولية واإلقليمية تتدفق على لبنان، فيما يســــتمر فريقا 
الصراع احمللي في توجيه مسؤولية التصعيد ونبش واختالق القضايا 

اخلالفية، إلبقاء األجواء السياسية ساخنة، وضمن درجة االحتمال.
وفي حني يتهم فريق 8 آذار »الفريق اآلخر« بعرقلة احللول من خالل 
إعاقة محاكمة شهود الزور في التوقيت الذي يراه حزب اهلل واملعارضة 
املتحالفة معه، رهانا على عوامل خارجية هادفة الى كسب الوقت، يرد 
هذا الفريق، اي 14 آذار، بالقول ان املعارضة مبكوناتها احمللية واإلقليمية 
هي التي تصدرت لعبة التصعيد في األسبوع املاضي، مع مواصلة »لعبة 

الدولية ونساء في عيادة الدكتورة 
اميان شرارة في الضاحية اجلنوبية 
بالقول اننا ندعو االجهزة املختصة 
ان تلعــــب دورها وحتقق في هذا 
املوضوع وترى خلفياته ألن هذا 
حترك يبدو انه ليس حتركا عفويا، 
وهذه محاولة اخرى لعرقلة عمل 
احملكمة الدولية ونحن نصر على 
متسكنا باحملكمة الدولية، ومتسكنا 

مبعرفة حقيقة من قتل الشــــهيد 
رفيق احلريــــري، واحقاق احلق 
وحتقيــــق العدالة وكل كالم على 
ان القرار الظني واحملكمة الدولية 
هو لزعزعة االســــتقرار ويساهم 
في إحداث فتنة هذا كالم تهويلي 
وبعيد عن املنطق ألن العدالة هي 
التي تساهم في حتقيق االستقرار 

واالمن للناس.

اإلشارات املتناقضة« بدءًا من تصريح رئيس الوزراء ناجي العطري عن 
»البنيان الكرتوني« لـ 14 آذار، الذي قابله كالم إيجابي للرئيس األســــد 

عن سعد احلريري.
ورغم ذلك تغلبت رياح التهدئة املشــــحونة بالطاقة الســــعودية ـ 
الســــورية، وعلى هذا األساس طارت جلسة مجلس الوزراء التي كانت 
مقررة أمس، وأعيد ملف »شهود الزور« الذي تشهره املعارضة في وجه 
احملكمة الدولية، الى األدراج، بدليل عدم تخصيص جلسة جديدة ال هذا 
األســــبوع وال األسبوع املقبل، بانتظار التوافق السياسي حول املخرج 

القضائي لهذا امللف.
مصادر 14 آذار أكدت لـ »األنباء« ان موعد اجللســــة لن يكون ممكنا 
قبل التوصــــل الى حل مرض جلميع األطراف، فــــي حني تعتقد بعض 
أوساط الثامن من آذار ان الفريق اآلخر سيعمل على املماطلة في وضع 
هذا املوضوع على طاولة مجلس الوزراء ريثما يصدر القاضي الدولي 

دانيال بلمار قراره االتهامي في اجلرمية األساسية.
لكن الــــكالم األخير في هذا املوضوع يعود الى املســــاعي اإلقليمية 

الناشطة على محاور دمشق ـ الرياض والرياض ـ طهران.
مصادر مقربة من الرئيس سعد احلريري قالت امس ان رئيس احلكومة 
يعّول على املظلة السعوديةـ  السورية لضمان مناخ التهدئة، لكن املصادر 
حذرت من ان استمرار الوضع القائم من شأنه ان ينعكس سلبا على كل 
امللفــــات التي متس األمن االجتماعي للمواطنني، بدليل العجز عن إقرار 

املوازنة وتعثر الكثير من خطط احلكومة ومنها الكهرباء.
صحيفة »السفير« املعارضة نقلت عن زوار رئيس احلكومة ترحيبه 
بكالم الرئيس بشــــار األسد، مع تسجيل عتب على كالم رئيس الوزراء 
ناجي العطري، وان كالم األسد طوى كالم العطري، مع العلم ان األخير 
مــــا كان ليقول ما قاله لوال تطلب القيــــادة منه ذلك، خصوصا انه، اي 

العطري، نادرا ما يطل على السياسة.
ونقلت الصحيفة عن احلريري قوله انه تلقف كالم األسد بإيجابية، 
لكنه لن يقبل ان يحدد احد له ثوابته او حلفاءه، او ان يضع املســــدس 

في رأسه ويقول له عليك ان تفعل كذا وكذا.
وفي هذا السياق، نقل احد زوار دمشق املهمني لـ »األنباء« عن الرئيس 
بشار األسد ارتياحه الكبير للقاء األخير الذي مت بينه وبني امللك عبداهلل 

بن عبدالعزيز في الرياض.
وقال الزائر املهم ان الرئيس األسد، اعتبر استقبال امللك عبداهلل له، 
بحضور مستشاره اخلاص، اي ابنه األمير عبدالعزيز من دون اي طرف 

سعودي آخر لفتة تستحق التوقف والثناء.األسد: عالقتي
بسليمان جيدة

الرئيس االسد وفي اجلزء الثاني من حديثه لصحيفة »احلياة«، قال 
ان مواقف الرئيس ميشــــال سليمان واضحة، واصفا العالقة بينه وبني 
الرئيس سليمان باجليدة، مؤكدا على التواصل املباشر والتنسيق الدائم 
بينهما. وقال االسد ان سورية ال تقول نعم ألي جهة، اال اذا كانت تعبر 
عن مصاحلها، واوضح االسد ان اتصاال هاتفيا جرى بينه وبني الرئيس 

سليمان جرى خالله البحث في العديد من املعطيات.
وقال ان الرئيس ســــليمان واضح وموقفه من املقاومة ومن وحدة 

لبنان واضحة.

بيروت � خلدون قواص  � يوسف دياب
أفــــاد مصدر امنــــي رفيع بأن 
محققني من مكتــــب املدعي العام 
للمحكمة الدولية طلبا االستماع 
الــــى إفــــادة الطبيبة النســــائية 
إميان شــــرارة التي تقع عيادتها 
مقابل مدينــــة املالهي )فانتازيا( 
قرب طريــــق املطار في الضاحية 
اجلنوبيــــة، ولــــدى االتصال بها 
والطلب منها إما احلضور إلى مقر 
جلنة التحقيق الدولي أو الذهاب 
إليها، طلبت منهما احلضور إلى 
عيادتها، وملا وصل احملققان من 
العام وبصحبتهما  املدعي  مكتب 
مترجمــــة الى العيــــادة املذكورة 
فوجئوا بحضور نحو 150 امرأة 
التظاهرة، وحصل  فيما يشــــبه 
شجار بني النساء واحملققني متكنت 
النســــاء خالله من انتزاع حقيبة 
يد كانت مع احد احملققني حتتوي 
على مستندات وقد متكن احملققان 

واملترجمة من مغادرة املكان.
وعلم الحقا ان زيارة احملققني 
كان يفتــــرض ان تكون ســــرية 
ومبرافقة قوة من اجليش اللبناني، 
وعند وصــــول احملققني متركزت 
قوة اجليش املرافقة على بعد امتار 
من العيادة، حيث فوجئ احملققان 
واجليش بعدد من الفانات احململة 
بالنساء اعترضن احملققني، ولم 
يســــتطع اجليش منعهن، إال أنه 
استطاع ان يؤمن سحب احملققني 

من املكان.
العامة  النيابة  وقد وضعــــت 
يدها على املوضوع وادعت على 
مجهولني باالعتداء على محققني 
دوليني في جرمية اغتيال الرئيس 
رفيق احلريري، اثناء قيامهم مبهمة 

رسمية.
الدكتورة إميان شــــرارة التي 
ظهرت في مقابالت اعالمية سريعة 
قالت انها اعطت موعدا للمحققني 
الدوليني الســــاعة التاســــعة من 
يوم االربعاء في عيادتها من اجل 
اخذ بعض املعلومات، وذلك بعد 

االتصال بها من قبلهم وموافقتها 
على هذا االمر، وقالت: اتصل بي 
السبت ضابط واسمه العقيد جنيم 
ليؤكد املوعد الــــذي كنت ابديت 
موافقتي عليــــه عندما اتصل بي 
احدهم مــــن قبل احملكمة الدولية 
واسمه »موفق« وطلب مني ان كنت 
اوافق على إجراء هذه املقابلة مع 
احملققني، وبالفعل جاء الي عنصر 
من قوى االمن ومعه ورقة من مكتب 
جلنة التحقيق وعليها اسماء ومن 
بينها اسمي، واملطلوب مقابلتي 
فوقعت علــــى الورقة ووافقت ان 

يقابلوني.
واضافت شرارة تقول: اتصلت 
بنقابة االطباء واجابوني بأن هذه 
محكمــــة جزائية ومــــن حقي ان 
اعطيهم معلومات وجاء احملققان 
في املوعد احملدد، وبدأت املقابلة 
معهما وبهدوء، وبدأوا يسأالن ان 
كان بإمكانهما االطالع على بعض 
ارقام املرضى، فاستفســــرت عن 
بعض االمور واتفقت معهما على 
ان احولهمــــا الى مســــاعدتي ألن 
وقتي ضيــــق وليس لدي الوقت 
الذي يطلبانه، فخرجت من مكتبي 
ألطلب من سكرتيرتي هذا األمر، 
لكن فوجئت بالعــــدد الكبير من 
النساء في اخلارج اللواتي يصرخن 
بصوت عال جدا ويشتمن احملققني 
وهن فــــي غضب غيــــر طبيعي 
وخرجن عن السيطرة، ولم ار سوى 
هجومهن على احملققني اللذين لم 

اعرف كيف هربا.
وشددت شــــرارة على أنها لم 
تعــــرف كيف بدأت املشــــكلة، او 
كيف حدث االمــــر، اما املعلومات 
املطلوبة فهــــي عناوين وهواتف 
ما بني 14 و17 مريضة مسجلة في 
عيادتها، مطلوب االستماع إليهن 
في اطار التحقيق الدولي بجرائم 

االغتيال.
عضو كتلة املســــتقبل النائب 
خالد زهرمان علق على االشكال 
الذي وقع بني محققني من احملكمة 

حشد نسائي اعترض محققي المحكمة في الضاحية 

أخبار وأسرار لبنانية < ح�زب اهلل متيقظ للخديع�ة: ال تعتبر دوائر 
القرار املعنية في حزب اهلل مسألة إرجاء 
القرار الظني ان صحـــت، وكأنها نهاية 
املعركة وخامتة املطاف، فهي تتبنى في 

هذا اإلطار وجهة نظر النائب جنبالط بأن اإلرجاء هو مجرد 
تأجيل محدود زمنيا لألزمة وليس إنهاء لها.

وبناء عليه، فهي مســـتمرة في املضـــي قدما في خطتها 
املوضوعة بدقة للمواجهة، وكأن شيئا لم يكن، ففي حسبانها أن 
القرار سيبقى جاهزا للصدور واحتماالت إلغائه ليست واردة 
عند أولئك الراغبني في إصداره إنفاذا حلسابات متشعبة ومعقدة 

تتصل أوال وأخيرا مبآل الصراع العربي – االسرائيلي.
حزب اهلل شهد نقاشا بني كبار مسؤوليه فيما لو كان ما 
يحصل نوع من أنواع اخلديعة الدولية، فتجري مفاجأة حزب 

اهلل بالقرار الظني في حلظة هادئة.
< حل سياسي: تقول مصادر عليمة ان النائب وليد جنبالط اتفق 
مع الرئيس ميش��ال س��ليمان على مترير الوقت وتأجيل البحث 
في موضوع ش��هود الزور من جلسة الى أخرى. وهو يعتبر ان 
احلل في لبنان سياس��ي وليس قضائيا ول��ن يكون اال بالتفاهم 

مع سورية.
< جعج�ع مرت�اح:  يتحـــدث رئيس الهيئة 
التنفيذيـــة للقوات اللبنانية د.ســـمير 
جعجع بارتياح عـــن عالقته بالرئيس 
سعد احلريري،  ويقول ان هذه العالقة أثبتت انها قطعت كل 
املراحـــل الصعبة، وان كل من حاول التفريق بني مكونات 14 
آذار وصل الى طريق مســـدود ألن ما يجمع هذه القوى أكثر 

بكثير مما يفرقها.
< اتص�االت س�عودية – إيرانية: بعد تصريحات الس��فير االيراني في 
بيروت عن مسعى ايراني سعودي العادة األمور الى مجراها في 
لبنان، برز أمس لقاء السفيرين السعودي علي عواض العسيري 
وااليراني غضنفر ركن أبادي في السفارة االيرانية شددا خالله 
على »ضرورة الوحدة والتضامن بني جميع األطراف اللبنانيني«، 
وأبديا اس��تعدادهما للمساعدة على تعزيز األمن واالستقرار في 
لبنان. وتزامن اللقاء مع استقبال وزير اخلارجية االيرانية منوشهر 
متكي في طهران، الس��فير السعودي في ايران محمد بن عباس 
الكالبي. وأكد متكي ان املشاورات بني طهران والرياض لها نتائج 

ايجابية على امللفات االقليمية.

وزير الدولة وعضو اللقاء الديموقراطي أكد أن التفاهم السوري - السعودي ضمانة للبنان وللمصالح العربية في أكثر من ساحة

أبوفاعور ل� »األنباء«: ليس لدى الحريري جدول أعمال خفي الستغالل المحكمة
بيروت � اتحاد درويش

شدد وزير الدولة وعضو »اللقاء الدميوقراطي« وائل 
ابوفاعور على أهمية التوافق العربي – العربي وحتديدا 
السعودي – السوري وانعكاسه على لبنان لناحية عودة 
أجواء التهدئة على الســـاحة الداخلية اللبنانية. معربا 
عن اعتقاده أن القمة السعودية – السورية التي انعقدت 
أخيرا في الرياض قد أعادت جتديد الوفاق العربي حول 
لبنان وإن كانت القمة قد جتاوزت بنجاح االختبار العراقي 
وعادت األمور الى مسارها الطبيعي بني اململكة العربية 
السعودية وســـورية، الفتا الى ان هذا األمر سينعكس 
إيجابا على لبنـــان، ورأى ان مجرد حصول اللقاء بني 
عاهل اململكة العربية السعودية امللك عبداهلل والرئيس 
السوري بشار األسد قد ساهم في عودة أجواء التهدئة 

للبنان وفتح قنوات االتصال السياسي داخليا.

وأكد الوزير ابوفاعور في حديث لـ »األنباء« أن التوافق 
العربي – العربي وحتديدا الســـعودي – الســـوري هو 
ضمانة للبنان وضمانة للمصالح العربية وللتفاهم في 
أكثر من ساحة في العراق ولبنان وفلسطني، مشيرا الى 
ان هذا التفاهم هو مطلب لكل هذه املواقع العربية التي 
ميكن ان تستفيد من وجود هذا التفاهم العربي خاصة 
إذا ما مت توســـيعه ليشمل دوال أخرى ميكن ان تنضم 
وتشارك في هذا اجلهد العربي على ثوابت واضحة مت 

االتفاق عليها بني السعودية وسورية.
وردا على ســـؤال حول ما تردد ان امللك السعودي 
قد طلب تأجيل طرح قضية القرار االتهامي الى مارس 
املقبل في قمة الرياض األخيرة وهل بإمكان السعودية 
ان تقدم على خطوة فيما خص احملكمة تعارضها فيها 
الواليـــات املتحدة األميركية أجاب الوزير ابوفاعور ان 

املطروح ليس انهاء احملكمة بل املطلوب عدم تسييسها 
وعدم اســـتخدامها من قبل أي طـــرف إقليمي أو دولي 
للطعن في أي طرف داخلي في لبنان، وهذا محط موافقة 
السعودية وسورية وكل األطراف اللبنانية، لألسف دخلنا 
في منطقة اشتباك إقليمي ودولي، ورمبا هناك أطراف 
تريد ان تستغل موضوع احملكمة في سياق مقايضات 

أو ابتزاز أو ضغط إقليمي ما.
وعن اعتبار حزب اهلل ان القرار الظني سيطاله وان 
احملكمة الدولية هي ســـيف مصلت فوق رأس املقاومة 
للنيـــل منها قـــال الوزير ابوفاعـــور: إذا كان هناك من 
يريد ان يســـيس احملكمة ويستغلها في سياق تعاطيه 
مع حزب اهلل على قاعدة جعل احملكمة ســـيف مصلتا 
فوق رأس املقاومة، فإن الرئيس ســـعد احلريري ليس 
في هذا املناخ وليس له جدول أعمال خفي في استغالل 

احملكمة أو االستفادة منه، بل على العكس لديه مطلب 
موضوعي في مســـألة اغتيال والده واالغتياالت التي 
حصلت وله منطقه في هذا األمر. معربا عن اعتقاده ان 
الرئيس احلريري ال يريد اســـتغالل وضع احملكمة في 
مواجهة املقاومة وأيضا من جهة أخرى يجب أال توضع 
املقاومة مبواجهة احملكمة، مشـــيرا الى ان هناك لعبة 
أكبر منا وحسابات دولية أكبر منا تريد االستفادة من 
احملكمة في تصفية حسابات رمبا داخلية في لبنان مع 
أطراف لبنانية، جازما بأن الرئيس سعد احلريري ليس 
في هذا الوارد وال في هذا املناخ. مشـــيرا الى ان اململكة 
العربية الســـعودية ليست في هذا الوارد أيضا وليس 
في هذا املناخ كما ســـورية أيضا ليست في هذا الوارد 

وفي هذا املناخ. الوزير وائل ابوفاعور

عماد الصديق ينفي تعرض 
شقيقه زهير لمحاولة اغتيال

دمشق � هدى العبود
نفى عماد الصديق شـــقيق زهير الصديق الشـــاهد في قضية 
اغتيال رئيس الوزراء اللبناني االســـبق رفيق احلريري ان يكون 
شقيقه تعرض حملاولة اغتيال في أملانيا كما ذكرت مصادر إعالمية، 

مشيرا الى انه ال يتواجد في أوروبا اساسا.
وقـــال عماد الصديق لــــ »األنباء« انه اجـــرى »اتصاال صباح 
)أمس( مع زوجة زهير فأكدت أن اخلبر ليس صحيحا بل هو في 

صحة جيدة«.
ولفـــت الصديق إلى أن زهير ليس في دولـــة أوروبية بل في 
دولة عربية ملمحا الى االمارات، وأوضح أن شـــقيقه ممنوع من 
دخول األراضي الفرنسية وهو ما ينطبق على جميع دول االحتاد 

االوروبي.
مؤكدا على أن شقيقه يتحرك بجواز سفر سوري منتهي الصالحية 
منذ شهر مايو املاضي، مضيفا انه »ال يستطيع التنقل ألن اجلواز 

التشيكي سحب منه ألنه مزور«.

أوكتافيا نصر تعمل على التقريب 
بين وسائل اإلعالم المختلفة

الشـــارقة ـ أ.ف.پ: أعلنت الصحافية اللبنانية اوكتافيا 
نصر التي دفعت إلى االســـتقالة من عملها في محطة »سي 
ان ان« بسبب رســـالة تويتر امتدحت فيها العالمة الراحل 
السيد محمد حسني فضل اهلل، اعلنت انها انشأت مؤسسة 
تهدف الى »التقريب بني وســـائل اإلعالم التقليدية واإلعالم 

اجلديد«.
وفي مؤمتر صحافي على هامش معرض الكتاب في الشارقة، 
قالت نصر »املشكلة ان وسائل اإلعالم الكبرى ال تفهم الشبكات 

االجتماعية على االنترنت«.
وأضافت »ان هذه الوسائل لديها »نظرة بدائية عن شبكات 
التواصل االجتماعي على االنترنت، فمع ان موظفيها يستخدمون 
تويتر، إال ان القرارات تؤخذ على مستوى املسؤولني، وهم 

لم يألفوا هذا النوع من اإلعالم«.
وأعلنت اوكتافيا نصر إطالق مؤسسة »بريدج« بهدف »مد 

جسور التواصل بني اإلعالم التقليدي واإلعالم اجلديد«.


