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بيروت ـ أحمد منصور
قال النائب السابق مصباح االحدب ان الكويت 
لعبت دورا مهما الى جانب لبنان، السيما في أحلك 
الظروف واالزمات، معربا عن امله في تفعيل الدور 
السياس���ي للكويت في املنطقة العربية، مشددا 
على أن زيارة صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
االحمد للبنان هي إلرساء أسس لعالقات مع لبنان 

موحد كما يرغب كل محبيه ومواطنيه.
وقال االحدب في حديث ل� »األنباء«: ان الكويت 
كانت ومازالت دولة شقيقة وصديقة، واننا نطمح 
الى ان تكون العالقات معها متينة دائما، فالكويت 
لها أياد بيضاء في لبنان على مر التاريخ، وال ميكن 
ان ننساها، فهي محفورة بذاكرتنا وبتاريخنا، ومن 
املهم ان يكون هناك تواصل وتنسيق معها، السيما 

ان أوجه التشابه بني لبنان والكويت كثيرة. أضاف االحدب: علينا 
ان نطور دائما العالقات مع الدول الصديقة للتوصل الى تنس���يق 
أفضل، السيما مع الكويت التي تبدي دائما اهتماما بشؤون اللبنانيني. 
وان الكويت كانت على تنسيق مع اململكة العربية السعودية التي 
ه���ي ايضا لها أي���اد بيضاء ودور فعال في لبن���ان، ولكن يبدو ان 
هناك الكثير من املؤش���رات باجتاه انكفاء اململكة عن دور كبير في 
لبنان، وهذا االمر يفسح املجال امام دور وحيز للكويت في ان تقوم 
بالتنس���يق، فالكويت متقاربة مع لبنان ولم تدخل في التفاصيل 
كما دخلت فيها اململكة العربية السعودية، ولم تكن الكويت طرفا، 

خصوصا عندما كان هناك شرخ لبناني � لبناني.

شلل حكومي

وحول احلديث عن تعديل او تغيير حكومي قال االحدب: هناك 
شلل حكومي، وهذا أمر واقع، فاحلكومة ليست قادرة على فعل شيء، 
فاحلكومة عندما تش���كلت رافقتها اتصاالت على مستوى اقليمي، 
وهناك من تدخل هنا وهن���اك لتأمني توازن محدد ألطراف مقربني 
من دول ومصالح اقليمية، معتب���را ان »هذه املعادالت اذا تغيرت 

ستنعكس حكما على الواقع احلكومي في لبنان«.
ورأى االحدب »ان اململكة العربية السعودية تنكفئ أكثر فأكثر 
عن الدور الذي كانت تقوم به خالل الس���نوات املاضية في لبنان، 

مشيرا الى ان هذا االمر سينعكس على احلكومة 
إما بتعديل أو تغيير حكومي، مش���يرا ايضا الى 
ان الضغوطات ومشاغل اململكة، خصوصا على 
حدودها مع اليمن قد تكون شغلت اململكة اكثر من 
الدور الذي كانت تلعبه في السنوات املاضية في 
املنطقة، مشددا على انه رغم ذلك ستبقى اململكة 
من الدول التي لها الكثير من االيادي البيضاء في 

لبنان، وبأنها دولة صديقة بكل معنى الكلمة«.

وضع طرابلس االنتخابي

وعن االوض���اع االنتخابية ومجريات احلركة 
السياسية اجلارية ما بني رئيس احلكومة سعد 
احلريري والرئيس عمر كرامي للتوافق على أسماء 
مجلسي بلديتي طرابلس وامليناء في الشمال، قال 
االحدب: ان اجلهود اجلارية في طرابلس ال حتصل كما يجب ال في 
املضم���ون وال في غيره من االمور. ان االمور تغيرت، وطرابلس ال 
جتير بهذه البس���اطة من أي طرف كان. نحن لدينا مالحظات على 
أداء تيار املستقبل، وال شك هناك اخطاء ويجب ان يعاد النظر بها 

وتصويبها.
وتابع ان التضام���ن النيابي الذي يضم الرئيس جنيب ميقاتي 
والوزير محمد الصفدي وتيار املستقبل طرحوا مجموعة من االسماء 
لبلدية طرابلس وأرسلت الى الرئيس عمر كرامي، وشكلت جلنة، 
وحتى الساعة لم تلتق هذه اللجنة أحدا، والرئيس كرامي لم يجتمع 
مع احد، واني ال أش���عر انه في طرابلس يجري تأمني طرح للقيام 

بتوافق حقيقي، فهناك تهميش.
وقال االحدب: قبل دخول آل احلريري على الساحة، وعندما لم 
يكن متاحا وال مس���موحا للرئيس احلريري التدخل في طرابلس، 
وقتها لم يتمكن الرئيس عمر كرامي من ان يثبت انه هو طرابلسي، 
وبعدها عندم���ا دخل آل احلريري بإمكاناته���م وطاقاتهم، حاولوا 
إلغاء آل كرامي. وكان هذا خطأ كبيرا، فالرئيس كرامي ميثل جزءا 
من طرابلس، وليس���ت طرابلس كلها، واليوم يحاول آل احلريري 
»االنسحاب« من طرابلس وتسليمها الى الرئيس كرامي وفق معادلة 
مغايرة للمنطق. لكن االحدب أكد ان الرئيس سعد احلريري صديق 

له، وليس حليفا.
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 لقاء مرتقب بني السـيد نصراهلل وعـون : أفادت مصادر مطلعة بان 
اتصاالت جارية لترتيب لقاء يجمع بني األمني العام حلزب اهلل 
السيد حسن نصراهلل والعماد ميشال عون، مع توقع ان يكون 
اللقاء ثنائيا من دون مشاركة الرئيس بري أو أي قيادي آخر 
من املعارضة، ويخصص الجراء مراجعة عامة للوضع وأداء 
فريق املعارضة والعالقات السياسية بني أطرافها في ضوء ما 
كشفته االنتخابات البلدية من ثغرات وشوائب. وعلم انه في 
اطار التحضير لهذا اللقاء جاءت زيارة وفد حزب اهلل )حسني 

اخلليل ووفيق صفا( الى الرابية نهاية األسبوع املاضي.
جزين بني النيابة والبلدية: عشية االنتخابات النيابية املاضية، وصف 
العماد ميشال عون الرئيس نبيه بري بأنه حليف حليفه، حزب اهلل. 
حلي��ف احلليف يتحالف هذه املرة مع القوات اللبنانية في جزين. 
ه��ذا األمر يعيد خلط األرقام الت��ي أفرزتها صناديق االقتراع في 

االنتخابات املاضية في مدينة جزين.
يومها اقترع 4467 ناخبا من أصل 7990، ذهب نحو 2095 صوتا 
منهم لالئحة العونية، 1260 لالئحة عازار )تقدم عازار على الئحته 
بنحو 600 صوت( التي أعلنها الرئيس بري و878 صوتا لالئحة 14 
آذار الت��ي ضمت القوات اللبنانية وإدمون رزق. ويتبني بالتالي أن 
الصوت املرجح في هذه املعركة، وفق حسابات االنتخابات املاضية، 
سيكون لرزق الذي يتجه إلى اختيار مرشحني من الالئحتني لتأليف 

الئحته اخلاصة.
العونيون واملردة: تنسق جلنة من التيار الوطني احلر، مؤلفة 
من 15 عضوا بينهم املرشح السابق لالنتخابات النيابية فايز 

كرم، مع مسؤولي »املردة« في قضاء زغرتا. 
ويقتصر عمل ه���ذه اللجنة على متابعة 
»األمور على األرض«، فيما تتولى قيادات 

امل���ردة والتي���ار االتفاق على خط���وط التحرك السياس���ية 
والبلدية.

وقد تعاطى التيار منذ البداية، حسب مصادره، بعقلية االنفتاح 
نحو املسار التفاوضي على خط فرجنية معوض »ففي حالتي 
التوافق أو املعركة سنكون الى جانب املردة، مع االتفاق املسبق 

على حفظ حقنا من خالل حصتنا في املجلس البلدي.
فبع���د االنتخاب��ات النيابي��ة كان عل���ى التيار الوطني احلر 
العمل على استع��ادة دوره وشخصيته مع حلفائه للمحافظة 
على وجوده في زغرتا وخارجها كحالة ناخبة، حيث أدى هذا 
االنكفاء في الس���نوات املاضية الى استفادة »القوات« من هذا 

الفراغ«.
مؤمتر كبير لـ »الوطني احلر«: التيار الوطني احلر في صدد التحضير 
ملؤمتر كبير يعرض فيه حصيلة اجلولة البلدية بالشواهد واألرقام، 
وحيث يش��ارك فيه الفائ��زون في املجالس البلدي��ة واالختيارية 

احملسوبون على التيار على مستوى كل احملافظات.
خلل دميوغرافي: مرجع ديني � مسيحي تساءل امام زوار عن 
السبب في التمسك بالنسبية في مدينة بيروت حتديدا وحيث 
االختالل الدميوغرافي بني الطوائف اتسع كثيرا في السنوات 
االخيرة، املرجع قال انه بعملية حس���ابية صغيرة يتبني ان 
املناصفة »تطير«، وان املسيحيني قد ال يحصلون، في احسن 

االحوال، على اكثر من 7 مقاعد.
رسائل سياسـية: في رأي محلل سياسي 
انه رمبا كان املطلوب ف��ي هذه االنتخابات 
رسائل سياسية محدودة فقط ال غير ولو على حساب تطور املجتمع 
اللبناني، رسائل حول واقع سني يختزن بداية متلمل واعادة دوزنة 
االحجام على الس��احة املس��يحية لصالح تعزيز حضور الوجوه 
السياسية الفردية واملستقلة على حساب االحزاب والتيارات اجلامعة، 
وانصياع وليد جنبالط خليار الشراكة في الزعامة الدرزية، واخيرا 
التذكي��ر بأن نقط��ة ضعف حزب اهلل تبقى في اش��تعال التنافس 
العائلي والعش��ائري كما ظهر ف��ي العديد من قرى وبلدات البقاع 

الشمالي.
اهتزاز التحالفات الظرفية: ثمة اشكالية بدأت تتمظهر مع التئام 
املجالس البلدية املنتخبة، وبروز جتاذبات على موقعي الرئيس 
ونائبه، مع األخذ في االعتبار أن األحزاب والقوى السياسية 

هي التي تدير هذا الصراع من خارج املجالس البلدية.
مبعن���ى أن املدى بات مش���رعا على مناكف���ات داخلية وعلى 
احتمال تقدمي اس���تقاالت جماعية في املدى القريب، من دون 
إسقاط احتمال انفراط عقد مجالس بلدية كثيرة إذا ما اهتزت 
التحالفات الظرفية، وهي في معظمها حتالفات فوقية لم ترق 

جلمهور احملازبني واملؤيدين.
زيارة البطريرك الى عكار: الزيارة التي قام بها البطريرك املاروني 
م��ار نصراهلل بطرس صفير الى عكار ومن بوابة طرابلس، والتي 
كانت مخصصة في األساس لوضع حجر األساس للمركز الصيفي 

ملطرانية طرابلس املارونية في القبيات، وأضيفت اليها محطة ثانية 
في بلدة بينو، بلدة النائب السابق عصام فارس، هذه الزيارة متيزت 

بأمرين الفتني: 
� احلج��م الذي أخذت��ه وأخرجها من كونها مج��رد زيارة رعوية 
لتأخذ أبعادا وطنية و»سياس��ية«، وتوص��ف بأنها زيارة تاريخية 
عل��ى غرار زي��ارة البطريرك صفير الى اجلبل قب��ل أعوام. واذا 
كانت زيارة اجلبل كرست املصاحلة املسيحية الدرزية، فإن زيارة 
الشمال كرست العالقة املسيحية السنية التي جتسدت في األعوام 

املاضية بتحالف 14 آذار.
البطريرك صفير القى حفاوة واس��تقباال حارا من أركان الطائفة 
الس��نية ومرجعياتها الدينية والسياسية والتي تدور في فلك تيار 

املستقبل.
� البطريرك املاروني القى استقباال حاشدا سنيا )حلبا( وأرثوذكسيا 
)بينو(، فيما جاء االستقبال املاروني، خصوصا على املستوى الشعبي، 
أقل من املتوقع ومم��ا كان حصل في زيارة البطريرك صفير الى 
عكار قب��ل 12 عاما، وأظهرت وقائع الزيارة مقاطعة التيار الوطني 

احلر وتيار املردة لها.
أما الزيارة األهم للبطريرك صفير فإنها ستكون الى باريس الشهر 
املقبل حيث يلتقي الرئيس ساركوزي وكبار املسؤولني الفرنسيني. 
وهذه الزيارة تعيد احلرارة الى العالقة التاريخية بني بكركي وباريس 
بعد فتور اعتراها في الس��نوات املاضية وكان من مظاهره امتناع 
مس��ؤولني فرنسيني كبار عن زيارة الصرح البطريركي في خالل 

زياراتهم الرسمية الى بيروت جريا على تقليد متبع.

مصباح االحدب 

)محمود الطويل( املرشح على الئحة صيدا محمد السعودي في صورة تذكارية مع اعضاء الالئحة بعد تعديلها 

)ا.ف.پ(الرئيس السوري د.بشار األسد مستقبال رئيس احلكومة اللبنانية سعد احلريري في قصر الشعب امس

أخبار وأسرار لبنانية

األحدب لـ »األنباء«: الحريري صديق وليس حليفًا 
ولدينا مالحظات كثيرة على »المستقبل«

ممثل »أمل« انسحب من الئحة السعودي في صيدا
وجزين إلى معركة.. وطرابلس للتوافق

بيروت: شهدت محافظتا اجلنوب
والنبطية سلس����لة تطورات 
انتخابية عبرت عن نفسها بسلسلة 
مواقف، حيث انسحب من صيدا 
13 مرشحا ليستقر العدد على 60 
مرشحا في الئحتني من 42 مرشحا 
يتنافسون على 21 مقعدا والباقون 

مستقلون او مرشحو احتياط.
وكان البارز اعالن احملامي احمد 
صفي الدين املقرب من حركة امل 
انسحابه من الئحة محمد السعودي، 
من دون ان يؤثر ذلك على وضع 

الالئحة.
وقال صفي الدين ان انسحابه 

ارتبط بانعدام التوافق.
وكان الرئيس بري طرح اسم 
صفي الدين كممثل حلركة امل في 
التوافقية برئاسة محمد  الالئحة 
الس����عودي، لكن عندما انسحب 
اسامة سعد من الالئحة التوافقية 
مؤثرا تشكيل الئحة مقابلة برئاسة 
عبدالرحمن االنص����اري اوعز له 
الرئيس بري باالنسحاب، حتى ال 
يكون كحركة امل طرفا في معركة 

ليست له.
اما ف����ي جزين فق����د اكتملت 
االستعدادات للمواجهة بني الئحة 
يدعمها النائب السابق سمير عازار 
وهي برئاسة رئيس البلدية احلالي، 
وحتظى ايضا بدعم قوى 14 آذار 
وبني الئحة التيار الوطني احلر.

وعلى صعيد التوافق الشيعي 
في اجلنوب، فقد كشفت االنسحابات 
التي جرت في اجلنوب يوم االثنني 
عن اعالن فوز 39 مجلس����ا بلديا 

آذار و8 آذار، ويبدو ان تنافسا شديدا 
سيكون في مركز قضاء عكار في 
حلبا، بني الئحتني، االولى برئاسة 
عبداحلميد احللبي املدعوم من تيار 
املستقبل وحلفائه، والثانية برئاسة 
رئيس البلدية احلالي سعيد شريف 

احللبي املدعوم من قوى 8 آذار.
وهذا املش����هد التنافسي جنده 
ايضا في بلدات اساس����ية اخرى 
في هذا القضاء كالقبيات وفنيدق 

ومنيارة.
وفي طرابل����س، خطى الوفاق 
خطوات����ه االخيرة وتوقع النائب 
محمد كبارة االتف����اق قريبا على 

بالتزكية بعدما جنحت االتصاالت 
واللقاءات في س����حب العديد من 
الذين جتاوز عددهم  املرش����حني 
190 مرشحا في محافظة النبطية 

وحدها.
وقد اعلن فوز عشرة مجالس 
بلدية في قضاء النبطية واربعة في 
قضاء مرجعيون وثالثة في قضاء 
بنت جبيل وعشرة في قضاء صور 
وتسعة في قضاء الزهراني وستة 

في قضاء جزين.
ش����ماال، بدأت وتيرة احلركة 
االنتخابية بالتصاعد، خصوصا 
على مستوى القوى السياسية ك� 14 

اسم توافقي لرئاسة مجلس بلدية 
املدينة وفق معادلة شبيهة مبعادلة 
التوازن بني السنة  بيروت جلهة 

والطوائف املسيحية والعلوية.
وتوق����ع النائ����ب احمد فتفت 
بلورة الصورة النهائية للمساعي 
التوافقية في شأن بلدية طرابلس 
في غضون يومني كحد اقصى بعدما 
بلغت املشاورات بني تيار املستقبل 
والرئيس����ني عمر كرامي وجنيب 
ميقات����ي والوزير محمد الصفدي 
مرحلة متقدمة جدا، اما عن رئيس 
العتيد فإن رجل االعمال  البلدية 

نادر غزال هو االوفر حظا.
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ورشة االتفاقيات الثنائية
وزيارة ثانية للوفد »اإلداري«

بيروت: جولة الرئيس سعد 
احلري��ري العربية والتي 
ش��ملت دمش��ق هي جولة 
سياس��ية وال عالقة لها مبا 
حتض��ره اللجان املش��تركة 
بني بيروت ودمش��ق. هذا ما 
تقوله مصادر وزارية مطلعة، 
مش��يرة الى ان هذه اللجان 
مازالت تقوم بعملها في درس االقتراحات 
املعقودة ومشاريع  التطويرية لالتفاقات 
االتفاقيات اجلديدة التي قدمها كل طرف، 
وهذا األمر قد يستغرق بعض الوقت ألن 
هناك قضايا تتعلق بادارات مشتركة كثيرة 

على كل املستويات.
ويتوقع مصدر معني باملجلس األعلى 
اللبناني � الس��وري ان ينتهي الفريقان 
اللبناني والسوري من وضع مالحظاتهما 
في األيام القليل��ة املقبلة، على ان يصار 
بعد ذلك الى حتديد موعد الزيارة الثانية 
للوفد االداري اللبناني املوسع الى دمشق 
برئاسة الوزير جان أوغاسبيان. ولم يستبعد 
املصدر امكان حصول ذلك قبل نهاية الشهر 
اجلاري، اال ان ذلك يبقى رهن ما تنجزه 

اللجان اللبنانية � السورية.
غير ان همسا خفيا في الكواليس بدأ 
يدور حول بطء سياسي متعمد قد يكون 
من اجلانبني ايضا كل العتبارات متعلقة 
به. وثمة من ينقل قلقا سوريا من ان يكون 
لبنان قد دخل لعبة مترير الوقت في بت 
االمور املشتركة ومصيرها، ومصدر هذا 
القلق كالم شفهي لم يترجم رسميا بعد 
تسلمته القيادة السورية عن متسك لبنان 
باملعاهدة املوقعة ب��ني البلدين. واذا كان 
هناك اتفاق اولي على مسألة اعادة النظر 
في الفقرة الرابعة من هذه االتفاقية والتي 
طبقت عمليا مع انسحاب اجليش السوري 
من لبنان فإن الصورة التزال ضبابية حول 

الصيغة اللبناني��ة املقترحة العادة النظر 
في هذه الفقرة، خصوص��ا ان الرأي لم 
يستقر بعد على صيغة ان يتم االلغاء من 
خ��الل ملحق خاص او ان هناك نية لدى 
لبنان لطرح التعديل على مجلس النواب 
وفتح بازار نقاش سياسي حول املعاهدة 

يصعب تطويقه سياسيا.
خالل اجتماع الوفدين اللبناني والسوري 
اثار امني عام وزارة اخلارجية موضوع جلنة 
الش��ؤون اخلارجية املنصوص عليها في 
املعاهدة وامكانية البحث في وسائل تفعيلها 
او ايجاد وسائل اخرى لتنسيق السياسات 
اخلارجية اما من خالل »تفعيل التشاور بني 
البلدين سواء من خالل اللجنة اخلارجية 
او اي آلية يجدها البلدان مناسبة السيما 
بعد افتتاح السفارتني«، كما أثير موضوع 
جلنة الدفاع واالمن حيث اعتبر الوفد انه 
غير معني ببت بعض االمور ذات الطابع 
االمني بقدر ما اكتفى باقتراح تعديالت على 
بعض الفقرات على سبيل فصل االمن عن 
الدفاع، وهذه جتربة خيضت في املاضي 
ولم يستمر العمل فيها السباب مختلفة.

وعلم في هذا املجال ان اجلانب اللبناني 
يدرس اجلانب االمني من خالل نقاط ثالث 
ه��ي: اتفاقية الدفاع واالم��ن واملخدرات 
واالتفاقيات املتعلقة بانشاء مكاتب حدودية 
مشتركة بني البلدين، وهذه النقطة االخيرة 
متش��عبة وتتضمن املخططات التنفيذية 
آللية ادارة احلدود واخلطة الس��ورية � 
اللبنانية املشتركة التي سبق ان وضعت 
لتنظيم العبور على احلدود ولم تنفذ في 
شق كبير منها. وهذا ما فسرته املصادر 
على انه مؤش��ر على ان لبنان لم يحسم 
بعد مسألة تنسيقه فيما يتعلق بالسياسة 
اخلارجية وال هو يس��لم بواقعة ان هناك 
نصوصا وردت في املعاهدة ليس من السهل 

املس بها مبعزل عن املعاهدة ككل.

األسد مستقبال الحريري: الوئام السوري ـ اللبناني »سيقطع أرزاق« المتضررين
بيروت ـ عمر حبنجر

انتهاء مراس����م اس����تقبال  ف����ور 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد في مطار بيروت الدولي، غادر 
الرئيس س����عد احلريري الى دمشق 
للقاء الرئيس الس����وري بشار األسد. 
وتبعا الرتباطه بهذه الزيارة، الغيت 
زيارة بروتوكولي����ة مقررة للرئيس 
احلريري الى صاحب الس����مو األمير 
الشيخ صباح األحمد في مقر إقامته 
في فندق »احلبتور« في سن الفيل في 
اخلامس����ة من بعد الظهر. ويرجح ان 
تشمل جولة احلريري العربية القاهرة 
التي سيزورها نهار السبت اضافة الى 
عمان وأنقرة متهيدا لزيارة واشنطن 
حيث سيلتقي الرئيس باراك أوباما، 
كما سيلقي كلمة أمام مجلس األمن الذي 
سيتولى لبنان رئاسته هذا الشهر، على 
الفرنسية  ان يلتقي وزير اخلارجية 
برنار كوشنير الذي قد يزور دمشق 
الس����بت، ويكون األح����د في بيروت، 
في اطار االش����ارة الى أهمية احلفاظ 
على االس����تقرار في املنطقة ولبنان، 
عبر ضبط تدفق السالح. من جانبه 
استبق الرئيس األسد وصول احلريري 
الى دمشق بنفي الكالم عن فتور في 
العالقات بني الرجلني مؤكدا ان الوفاق 
اللبناني - الس����وري س����يقطع رزق 
املتضررين. واستغرب األسد، وهذا قبل 
اللقاء بالطبع، كثرة األخبار الصادرة 
في لبنان التي تتناول وضع العالقات 
اللبنانية – السورية وموقف دمشق من 
احلريري وتعمد الى االسترسال واطالق 
التفسيرات، فيما الواقع يكون مغايرا، 
مشددا على ان الوضع في لبنان هو 
الذي يؤثر في صورة هذه العالقات، 
محذرا م����ن وجود أطراف متضررين 
من عودة الوئام بني البلدين، ألن في 
ذلك قطع أرزاق بالنسبة اليهم. وقلل 
األسد من أهمية التهديدات االسرائيلية 
بشن حرب على سورية أو لبنان. وفي 
السياق نفسه قالت املستشارة الرئاسية 
السورية ان احلريري يتوجه دائما الى 

الرياض أوال، وانه ال داللة سياس����ية 
عل����ى زيارته الرياض قبل دمش����ق، 
داعية الى تخفي����ف هذه التحليالت، 
وأكدت أن زيارة احلريري الى واشنطن 
»ال تقلقنا«. ف����ي غضون ذلك، وصل 
فريدريك هارت مساعد املبعوث االميركي 

اخلاص الى الش����رق االوسط جورج 
ميتشيل الى بيروت موفدا من االخير 
الطالع املسؤولني اللبنانيني على آفاق 
املرحلة املقبلة بعد جناحه في اطالق 
السلطة  املباشرة بني  احملادثات غير 
الوطنية الفلسطينية واسرائيل. ولم 

تنف املصادر متابعة أو تؤكد ارتباط 
هذه الزيارة بالتحضير جلولة املوفد 
االميركي ميتشيل في املنطقة وضمنها 
لبنان، علما ان مصادر ديبلوماس����ية 
اميركية ابلغت شخصيات لبنانية »بان 
لبنان لم يعد عل����ى قائمة االولويات 

االميركي����ة«. احد هذه الش����خصيات 
ابلغ »األنباء« نقال عن املسؤول عينه 
ان التعامل مع لبنان بات من منطلق 
املصالح االميركية والتقاطع بينها وبني 
مطالب اللبنانيني وتوجهاتهم، مع ان 

لكل منهم أجندة مختلفة عن سواه.

مصادر ديبلوماسية لـ »األنباء«: لبنان لم يعد من أولويات واشنطن 


