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 مصدر أكثري لـ «األنباء»: بدايات تحرك للمحكمة الدولية تصعّب تشكيل الحكومة  

 لبنان: الحريري مطمئن لمسار التأليف وبري يخفف تفاؤله

 (محمود الطويل)  الرئيس املكلف سعد احلريري خالل لقاء جمعه ببطريرك انطاكيا وسائر املشرق للروم األرثوذكس اغناطيوس الرابع هزمي ومطران بيروت للطائفة الياس عودة  

 مصادر: لقاء بعيد عن األضواء جمع نصراهللا وعون وفرنجية
 بيروت: أفـــادت مصادر

  واسعة االطالع في بيروت 
بان لقـاء مطــوال حصل بعيدا 
عن األضواء بعد االنتخابات  
وفـــي وقت ســـابق من هذا 
الشـــهر بين رئيـــس تكتل 
اإلصـــالح والتغيير العماد 
ميشال عون وأمين عام حزب 
اهللا السيد حسن نصراهللا، 
المصادر ان يكون  وترجح 
النائـــب ســـليمان فرنجية 

شارك في هذا اللقاء.

  عون إلى سورية قريبا

  كما أشارت مصادر أخرى 
الى زيارة سيقوم بها العماد 

الى سورية  ميشـــال عون 
قريبا للقاء الرئيس د. بشار 

األسد.

   وســـتكون هذه الزيارة 
«رسمية سياسية خاطفة» 
ومختلفة عن الزيارة األولى 

التـــي طغى عليهـــا الطابع 
الشعبي ـ الديني واستمرت 

أياما. 

 السيد حسن نصراهللا   ميشال عون  سليمان فرجنية 

 أخبار وأسرار لبنانية 
 قمة ثالثية في دمشـق: أفادت مصادر بأن قمة ثالثية ســـتعقد في 
دمشق األسبوع املقبل وتضم الرئيس السوري بشار األسد والعاهل 
السعودي امللك عبداهللا بن عبدالعزيز والرئيس اللبناني ميشال 
سليمان. ومن غير املتوقع ان يكون الرئيس املكلف سعد احلريري 
في عداد الوفد اللبناني. ولكن احلريري سيزور دمشق بعد تشكيل 

احلكومة التي يرجح البعض والدتها مباشرة بعد قمة دمشق.

  مؤمتر عام للقـوات: تواصل القوات اللبنانية التحضيرات التنظيمية 
ــذ حتولها الى حزب  ــد أول مؤمتر عام من ــية لعق واالدارية والسياس
ــي. ومن املتوقع عقد املؤمتر في أكتوبر املقبل وان يكون على  سياس
جدول أعماله: إقرار النظام الداخلي للحزب، وضع إستراتيجية سياسية 
ــاعدة لرئيس احلزب  ــاب هيئة قيادية مس ــة تنظيمية، وانتخ وهيكلي

الدكتور سمير جعجع.

  ميتشـل يسـتثني لبنان من زيارته: لبنان استثني من جولة املبعوث 
األميركي اخلاص الى الشرق األوسط جورج ميتشل التي استهلها 
بدولة االمارات وتقوده الى دمشق وعمان والقاهرة وتل أبيب ورام 

اهللا، ويختمها بالرياض.
  عدم ورود لبنان على جدول زيارات ميتشـــل مرده الى ســـببني 
رئيسيني: عملية انتقال الســـلطة لم تكتمل في لبنان واحلكومة 
اجلديدة لم تشـــكل حتى اآلن، وعدم وجـــود إمكانية وأي خطط 
لتحريك املســـار اللبناني - اإلسرائيلي في مفاوضات السالم، أو 

إلحداث اختراق في وضعية مزارع شبعا املجمدة واملعقدة.

  لقاءات حزب اهللاـ  املستقبل: ما حصل في 
اجلبل (قضاء عاليه) بني حزب اهللا واحلزب 

االشتراكي من لقاءات أمنية لترسيخ أجواء املصاحلة على األرض وتطبيع 
ــتقبل وحزب اهللا عبر  العالقات، يجري مثله في بيروت بني تيار املس
«اجتماعات أمنية» بني مسؤولي الطرفني، اضافة الى حركة أمل برعاية 

اجليش اللبناني (مديرية املخابرات).

  احملكمة الدولية: جهات ديبلوماسية متابعة مللف احملكمة الدولية 
اخلاصة بلبنان تســــتبعد متاما احتمال صدور قرار اتهامي (ظني) 
قبــــل نهاية العام احلالي في قضية اغتيال الرئيس رفيق احلريري، 
مســــتغربة ما يشاع في لبنان في شأن تطورات مرتقبة في احملكمة 

الدولية ستكون لها انعكاسات سلبية على االستقرار الداخلي.
  هذه اجلهات ترى ان أي قرار اتهامي لن يصدر إال على أساس قرائن 
وأدلة كافية وحســــية، وان أي تطور نوعي ليس واردا قبل الربيع 

املقبل.

  بـري وخلط التحالفـات: الرئيس بري يعزو موجة التفاؤل املترجحة بني 
ــالق كما معه ومع احلريري  ــال عون، واإلط التحفظ كما مع العماد ميش
ــا كان يتوقعه، وهو خلط  ــا النائب وليد جنبالط، إلى حدوث م وحليفهم
ــى نحو ما ملّح إليه قبل انتخابات ٧ يونيو.  التحالفات بعضها ببعض، عل
وإذ ال ينسب هذا التحول إلى جهوده وحده، يقول إن مرحلة ما بعد تأليف 
ــهد مزيدا من خلط األدوار والتحالفات والذي كان قد بدأ  احلكومة ستش
بعد االنتخابات: «احلريري وجنبالط صوتا لي لرئاسة املجلس، وأنا صّوُت 

للحريري لرئاسة احلكومة وملروان حمادة لهيئة 
مكتب املجلس. وهناك في ٨ آذار وفي ١٤ آذار 
ــتقل عن طبيعة حتالفات السنوات املاضية، إذن  من صوت على نحو مس

نحن على أبواب واقع سياسي جديد».

  احلريـري واالنتظار: بعض من قابلوا الرئيس املكلف سعد احلريري 
في املدة األخيرة خرجوا بانطباع مفاده ان الرجل يهيئ نفسه ملرحلة 
طويلة مــــن االنتظار، وانه أدخل قامــــوس مفرداته مفردات جديدة 

تخدم هذا األمر.
  ونقل عنه أحد رموز املعارضة الذين قابلوه أكثر من مرة األســــبوع 
املاضي، في ســــياق املفاوضات اجلارية بينه وبــــني الكتل النيابية، 
ما نصه: «ستكتشــــفون أنني حتليت بفضيلــــة الصبر، وقررت أن 
أصبر، ولن أمل أو أيأس، ولن أعتذر وسأتابع حتى النهاية، ولست 

مستعجال».

  املعارضة تؤكد انه ال عودة للسنيورة إلى الرئاسة وال املالية: تؤكد مصادر معارضة 
ــا للحكومة في حال  ــنيورة رئيس ــودة الى خيار الرئيس فؤاد الس ان الع
اعتذار الرئيس املكلف سعد احلريري غير مطروحة وغير مقبولة. واقامة 
ــنيورة في السراي انتهت الى غير رجعة، مع االشارة الى ان اعتذار  الس
احلريري غير مطروح ومستبعد متاما. كما تؤكد هذه املصادر انه ال صحة 
ــنيورة الى وزارة املال عبر الوزير  ــرة للس ملا تردد عن عودة غير مباش
(املاروني) جهاد أزعور، مشيرة الى ان التمثيل املاروني في احلكومة (ستة 
ــيكون موزعا على الشكل التالي: ٣ عون، ١ سليمان، ١ جعجع،  وزراء) س

ــيتوزعون على النحو التالي:  ــة س ١ اجلميل، وان وزراء الرئيس اخلمس
ماروني، أرثوذكسي، كاثوليكي، سني وشيعي.

  ٥ وزراء لـ «الوطني احلر»: مقربون من العماد ميشال عون يقولون انه 
يريد لـ «تكتل االصالح والتغيير» ان يتمثل بخمس وزراء مسيحيني: 

٣ موارنة: كاثوليكي، وأرمني، اضافة الى الوزير طالل ارسالن.

ــة زياد بارود الى مقربني منه  ــر وزير الداخلي   بارود وانزعاج البعض: أس
انه لن يكون وزيرا للداخلية في احلكومة املقبلة، غامزا من قناة جهات لم 

يسمها منزعجة من جناحه وأسلوبه وتسعى الى إزاحته.
ــحا لتولي وزارة العدل، قال بارود ان أحدا لم يفاحته    وعما اذا كان مرش

في املوضوع.

  تنافس في املعارضة واالكثرية: يدور تنافس داخل فريق املعارضة على 
وزارة الصحة بني حركة أمل وتكتل االصالح والتغيير، ويدور تنافس 
داخل فريق األكثرية على وزارة األشغال بني احلزب االشتراكي والقوات 

اللبنانية وعلى وزارة التربية بني تيار املستقبل وحزب الكتائب.

ــى احلكومة مع تغيير في  ــناق عائد ال   الطاشـناق والوزارة: حزب الطاش
احلقيبة (الطاقة) والوزير (آالن طابوريان)، والوزير اجلديد القدمي سيبوه 

هوفنانيان عائد الى وزارة الشباب والرياضة.

  تعقيدات طارئة: مصادر ديبلوماســــية في بيروت تعتقد ان عملية 
تشكيل احلكومة اللبنانية قد تعترضها تعقيدات طارئة، بفعل حدوث 

تطورات ذات طابع إقليمي. 

 وليامز يؤكد أن لبنان وإسرائيل ملتزمان بالهدنة وفنيش ال يرى مصلحة للتعارض بين اليونيفيل والجنوبيين

 تقرير أممي: «انفجار خربة سلم» 
  وقع في مخزن أسلحة تابع لحزب اهللا

 رئيس حزب الكتائب أكد أنه بصدد زيارة دمشق مع سليمان أو الحريري

 مصدر لـ «األنباء»: وهاب التقى الجميل لنقل رسالة 
من األسد تؤكد االنفتاح السوري على الجميع  

  بيروت ـ ناجي يونس
  وضع حزب الكتائب احللفاء في ١٤ آذار على اجواء 
زيارة الوزير االسبق وئام وهاب الى الرئيس أمني 
اجلميــــل اخيرا، وقال مصدر في ١٤ آذار لـ «األنباء» 
إن وهاب حمل رسالة من الرئيس السوري د.بشار 
األسد تؤكد على التوجه السوري اجلديد باالنفتاح 

على اجلميع.
  وتضمنت الرســــالة ايضا تأكيدا ســــوريا على 
التواصل والعالقات بني القيادة الســــورية وحزب 
الكتائ ب منذ سنوات طويلة، اضافة الى اشارة غير 
مباشرة الى ضرورة احياء كل ذلك بطريقة أو بأخرى، 

حيث يجب ان تفتح اخلطوط بني اجلانبني.
  وأملــــح وهاب الى ضرورة العمل على حتســــني 
العالقات بني الكتائب وحزب اهللا والى انه قادر على 

التقريب بينهما.
  اال ان اجلميل شــــرح امام وهاب املوقف املبدئي 
من العالقات مع سورية واملطالب التي ترفعها قوى 
١٤ آذار مع حــــزب الكتائ ب لتصحيح هذه العالقات 
وبنائها على أســــس الندية ومــــن دولة لدولة ومبا 
يحترم ســــيادة كل من البلدين واســــتقاللهما االمر 

الذي يتم اعالنه باستمرار.
  وشــــدد اجلميل علــــى تصحيح هــــذه العالقات 
اليوم قبل الغد، مؤكدا انه قد يزور ســــورية ليس 
مــــن موقعه، بل من ضمن العالقات من دولة لدولة 
حيث سيرافق الرئيس سليمان او الرئيس املكلف 

سعد احلريري.
  وتابع املصدر ان القيادة الكتائبية تناقشت في 
مدى جدية وهاب في صحة انه حمل رسالة من االسد 
شخصيا، وقالت ان اجلميل اكد لوهاب ايضا انه ال 
مجال للمساومة على السيادة وحصرية حق الدولة 
في امتالك السالح وبسط سلطان القانون على سائر 
اراضيها، في اشارة الى انه يستحيل تطبيع العالقات 
بني الكتائب وحزب اهللا مادام احلزب يســــتمر في 

حيازة سالحه والتحكم بقرار احلرب والسلم.
  وقد شــــدد اجلميل على بت ملف الســــالح غير 

الشرعي في لبنان وحصره في الدولة وحدها فقط 
اســــوة بأي دولة حرة وسيدة ومستقلة، مؤكدا انه 
التقى الرئيس ســــليمان في بعبدا فور انتهاء لقائه 

مع وهاب في بكفيا.
  والحظ املصدر ان الرئيس ســــليمان مطلع على 
كل خطوات االتصاالت بني الفرقاء وســــورية، وهو 
يرغب في االنفتــــاح بني اللبنانيني وحتقيق اقصى 
ما ميكن من مصاحلــــات وتهدئة بني االطراف كافة 
وينسحب ذلك على مساعي املصاحلة بني الكتائب 
وكل من النائب ســــليمان فرجنية والتيار الوطني 
احلــــر. وانه - أي الرئيس ســــليمان - يرحب بأي 
تقارب بني ســــورية واي طرف لبناني ضمن تنقية 
العالقات بني البلدين من دولــــة لدولة، االمر الذي 

تصر عليه ايضا سائر قوى ١٤ آذار.
  ويطلع اجلميل الرئيس سليمان على كل خطوة 
تقوم بها الكتائب من زاوية املصاحلات املســــيحية 

ـ املسيحية.
  وقد نفى املصدر ما تردد عن ان قيادتي الكتائب 

وتيار املردة ستلتقيان في قداس لشهدائهما.
  وســــيلبي النائب فرجنية دعوة النائب ســــامي 
اجلميل لتناول الغداء في بكفيا وستكون املناسبة 
عائلية بحضور بعض املسؤولني من احلزبني بضيافة 

الرئيس اجلميل.
  وسيطلع الرئيس اجلميل املسؤولني الكتائبيني 
في الشمال على الغاية من هذا الغداء وعلى رأسهم 
ميشال اخلوري وسيطلب اجلميل من هؤالء املشاركة 

في هذه املناسبة.
  وســــيبنى هذا الغداء علــــى التوجه الذي جتلى 
في الغــــداء الذي جمع فرجنية والنائب اجلميل في 

بنشعي منذ اسبوعني تقريبا.
  وتوقفت القيادة الكتائبية عند احتمال ان تكون 
سورية تركز على عزل القوات مسيحيا فكيف ميكن 
ان تصــــدف اقامة الغداء بــــني اجلميل وفرجنية ثم 
يطلب وهاب موعدا من الرئيس اجلميل؟ واملعروف 

ان وهاب ال يأتي بأي حركة اال بإيعاز سوري. 

 مقتل فلسطيني 
وجرح عنصر من 
الجيش اللبناني

 بيـــروت: قتـــل 
  فلسطيني وأصيب 
فــــي اجليش  جندي 
اللبناني بجروح في 
اشكال وقع عند حاجز 
للجيش اللبناني في 
محلة جسر املدفون 
الفجر  عند ســــاعات 

االولى امس.
  وفـــي تفاصيل 
احلادث، أن سيارة 
مرسيدس يستقلها 
٤ اشـــخاص كانوا 
قد أطلقوا النار في 
منطقـــة حاريصا، 
وكــــان اجليـــش 
يقـــوم مبطاردتهم 
وعند وصولهم الى 
نقطة املدفون أطلقوا 
النار على عناصر 
احلاجـــز فأصيب 
اجلندي في اجليش 
اللبناني خالد السيد 
بجروح طفيفة في 
يده، وحاولوا عبور 
احلاجز دون التوقف 
في محاولة للفرار، 
ما أدى الى اشتباك 
وإطالق نار بينهم 
وبني عناصر احلاجز 
سقط بنتيجته أحد 
االربعة  املطلوبني 
ويدعى عالء محمود 

حسني.

  بيروت ـ عمر حبنجر
  أقل من أســــبوع ويقفل الشهر األول على 
محاوالت الرئيس املكلف سعد احلريري تشكيل 

حكومة الوحدة الوطنية بتكتم شديد.
  احلريري الذي زار بطريــــرك األرثوذكس 
اغناطيوس هزمي امس مطمئن الى االتصاالت 
اجلارية بني الرياض ودمشق، رافضا التطرق 
الى الصيغ والتفاصيل وواعدا بالكالم عندما 
يحصل تطور مهم. وبحسب زواره الذين نقلوا 
هذا الكالم انه مصمم على تشــــكيل احلكومة، 
وانه ليس في وارد االعتذار مهما طال الزمن، 

مؤكدا تصميمه على العيش املشترك.
  رئيس مجلس النواب نبيه بري على تفاؤله 
بتشكيل احلكومة قبل نهاية الشهر حسب موقفه 
املعلــــن، لكن مصادر قريبة منه نقلت عنه في 
مجلس خاص «ان قصة تشكيل احلكومة طويلة 

وان املعارضة ليست مستعجلة».

  استجواب عناصر أصولية وحزبية بأمر دولي

  وفي معلومــــات لـ «األنباء» قال مصدر في 
املواالة ان اقتراب مرحلة انطالق احملكمة الدولية 
اخلاصة بلبنان، يلعب دورا مستورا في تأزمي 
الوضع احلكومي، كاشفا عن ان مكتب احملكمة 
في بيروت بدأ يستجوب اشخاصا في موضوع 
احملكمة الدولية، حتت اشــــراف مكتب املدعي 
العام في بيروت. وان معظم هؤالء موقوفون 
سابقا بقضايا موصوفة باالرهاب، كما ان على 
الئحة االستجواب اشخاصا من ذوي االنتماءات 
احلزبية، لم يســــبق ان جرى االستماع اليهم، 

في اي مرحلة من مراحل التحقيق.
  وحذر املصدر من تداعيات االستماع الى من 
قرر مكتب املدعي العام في الهاي استجوابهم 

اوليا في بيروت.

  التفاؤل في غير محله

  وفي ســــياق تشــــكيل احلكومة، قال نائب 
األمني العام حلزب اهللا الشــــيخ نعيم قاســــم 
لصحيفة «الســــفير» انه رمبا يكون التفاؤل 
في غير مكانه، كون ظروف والدة احلكومة لم 
تنضج بعد، ال داخليا وال خارجيا، مشيرا الى 
ان اخلط السعوديـ  السوري، لم ينضج حتى 
اآلن ما ميكن ان يشكل دافعا لتأليف احلكومة 
وان التأخير مهما قصر أو طال فإنه سيوصل 
في نهاية األمر الى تشكيل حكومة وحدة وطنية 
وان هذا األمر يدركه اجلميع، وخصوصا الرئيس 
املكلف الذي تنتظر املعارضة منه قرارا شجاعا 
للوصول الى احلكومة التي تشكل بذاتها ضمانة 
للجميع، وعليه شخصيا تقع مسؤولية الوصول 

الى صيغة ابداعيــــة تخرج هذه احلكومة الى 
النور في اسرع وقت ممكن.

  وأكد الشيخ قاسم على ان التجربة في لبنان 
دلت على اال مجال النطالق اي صيغة حكم من 
اآلن وصاعــــدا اال على قاعدة الوحدة الوطنية 
والشراكة احلقيقية، وشدد على ان ما بني التأليف 
وعدمه هناك قشــــة قد حتدد املصير احلكومي 

ومعه مصير البلد برمته.

  هل تتبنى المعارضة اقتراح بري؟

  مصادر اكثرية مواكبة للمشاورات، اشارت 
الى انه اذا تبلغ الرئيس سعد احلريري رسميا 
من املعارضة تبنيها موقف الرئيس بري غير 
املتمسك بـ «الثلث الضامن» فمن شأن ذلك ان 

يشكل اختراقا يسهل عملية التأليف.
  املصادر اشارت الى ان وراء هذا الثلث الضامن 

او املعطلضمانات محلية ومطالب اقليمية حتول 
دون اكتمال عقد احلكومة حتى اآلن.

  املفتي اجلعفري املمتاز الشيخ احمد عبداألمير 
قبالن اعتبر في خطبة اجلمعة أمس ان التخبط 
واالرباك في عملية تأليف احلكومة يؤشر الى 
ان بعض املســــؤولني في لبنان لم يبلغوا بعد 
سن الرشد وان حتسسهم باملسألة الوطنية غير 

كامل، كي ال نقول حتوطه عالمات استفهام.
  وفــــي رد ضمنــــي علــــى قــــول البطريرك 
املاروني نصــــراهللا صفير بعد لقائه بطريرك 
الروم االرثوذكس في انطاكيا وسائر املشرق 
اغناطيوس هزمي ان عربة يجرها حصان من 
االمام وآخر الى الــــوراء ال تتحرك، قال قبالن 
ان العربة ميكن ان تســــير بأمن وسالم اذا اقر 
اللبنانيون بأنها عربتهم وان يسهموا في جرها 

وضمان حسن سيرها.

  في غضون ذلــــك اعتبرت األمم املتحدة ان 
االنفجار في بلدة خربة سلم الواقعة في نطاق 
سيطرة القرار الدولي ١٧٠١، يشكل خرقا لهذا 

القرار وهو ناجم عن أسلحة غير مشروعة.
  لكن الرئيس اللبناني ميشال سليمان شدد 
فــــي لقاءاته أمس على وجــــوب الضغط على 
اســــرائيل من اجل تطبيق القرار ١٧٠١، ووقف 
خروقاتها اليومية للسيادة اللبنانية الى جانب 
شبكات التجسس التابعة لها، ليكون االلتزام 

من جانبها دليال على النوايا.
  كالم سليمان هذا قاله ملدير شؤون الشرق 
األدنى في مجلس األمن القومي األميركي دان 
شابيرو، في حضور السفيرة ميشال سيسون 
في حني أكد املســــؤول األميركــــي ودعم بالده 
لسيادة لبنان واستقراره واستعدادها ملساعدته 

في شتى املجاالت.

 عواصــــم ـ وكاالت: افادت االمم املتحدة في 
تقرير بأن االنفجار الذي حدث مؤخرا في جنوب 
لبنــــان ناجم عن انفجار مخزن اســــلحة تابع 
حلزب اهللا وقد كان يستخدمه «بشكل نشط» 

في انتهاك للقرار الدولي رقم ١٧٠١.
  وفي هذا التقرير، وصف قائد عمليات حفظ 
الســــالم في االمم املتحدة آالن لو روا االنفجار 
الذي وقع في ١٤ يوليو اجلاري في بلدة خربة 
سلم بانه «انتهاك جدي» للقرار ١٧٠١ الذي انهى 
االعمال العســــكرية بني اسرائيل واحلزب في 

صيف العام ٢٠٠٦.
  ونص القرار ١٧٠١ الصادر عن مجلس االمن 
الدولي في اغسطس ٢٠٠٦ على حصر السالح 
في منطقة جنوب الليطاني جنوب لبنان بيد 
القوات النظامية اللبنانية وقوة االمم املتحدة 

املؤقتة (اليونيفيل).
  واضاف لو روا فــــي هذا التقرير الذي قدم 
امس االول الى مجلس االمن الدولي خالل جلسة 
مغلقــــة ان «عددا من العناصر تشــــير الى ان 
املخزن يعود الى حزب اهللا، وبخالف العمليات 
السابقة التي عثر فيها على اسلحة وذخائر من 
جانب اليونيفيل والقوات املسلحة اللبنانية، 
(فان هذا املخزن) لم يكن متروكا بل مستخدما 

بشكل نشط».
  وتابع التقريــــر ان فريقا من االمم املتحدة 
كلــــف بالتحقيق في انفجار الذخائر في املنزل 

املهجور، منع من القيام بعمله.
  واكد قائد عمليات حفظ الســــالم في االمم 
املتحــــدة ان «بعض االشــــخاص الذين كانوا 
موجودين في املوقع في ١٥ يوليو حني منعت 
قــــوات اليونيفيل من الوصول اليه، تبني انهم 

ينتمون الى حزب اهللا».
  وقال «اضافة الى ذلك، يبدو ان انشطة هؤالء 

االفراد كانت تستهدف السعي الى اخفاء االدلة»، 
مؤكدا ان «آلية واحدة على االقل شوهدت بينما 
كان يتم حتميلها بصناديق في مكان االنفجار، 
قبــــل ان تغــــادر املــــكان». وكان ١٤ جنديا من 
اليونيفيل اصيبوا بجروح في ١٨ يوليو حني 
حاول معترضون منعهم من اجراء حتقيق في 
حادثة انفجار مخزن االسلحة. واكد لو روا انه 
من بني الذخائر التي انفجرت في املخزن، ذخائر 
خفيفة وصواريخ مماثلة لتلك التي اطلق حزب 
اهللا اآلالف منها على اسرائيل خالل احلرب التي 

شنتها اسرائيل على لبنان صيف ٢٠٠٦.
  واوضح التقرير ان املخزن كان يضم «قذائف 
هاون ورشاشات كالشينكوف وقذائف مدفعية 
من عيارات مختلفة وصواريخ من عيار ١٢٢ ملم 
مصدرها بلدان مختلفة، االسلحة والذخائر تعود 
الى الفترة املمتدة بني السبعينيات والتسعينيات 

ويبدو انها كانت بحالة جيدة».
  ونفى التقرير ما اوردته اسرائيل جلهة ان 
تكون هذه االســــلحة والذخائر قد ادخلت الى 

منطقة عمل اليونيفيل بعد ٢٠٠٦.
  وجاء في التقرير انه «ليس هناك اي دليل 
يشير الى ان هذه االسلحة والذخائر قد ادخلت 
عن طريق التهريب الى منطقة عمليات اليونيفيل 
بعد صدور القرار ١٧٠١»، مضيفا ان «نوع وعمر 
الذخائر التي مت التعرف عليها ميكن ان يشير 

الى انها جمعت في هذا املكان منذ فترة».
  وكان مصدر عســــكري لبناني اكد لوكالة 
فرانس برس يوم وقــــوع االنفجار ان املخزن 
يحوي متفجرات وذخيرة من «مخلفات احلرب» 
التي جــــرت صيف العام ٢٠٠٦ بني اســــرائيل 

وحزب اهللا.
  بدوره اعتبر نائب الســــفير األميركي لدى 
األمم املتحدة اليخانــــدرو وولف أن التخزين 

السري ألسلحة جنوبي نهر الليطاني يعد خرقا 
واضحا للقرار ١٧٠١. وأضاف أن جميع املؤشرات 
تظهر أن هذه األسلحة يحرص حزب اهللا على 

االحتفاظ بها.

  الوزير فنيش 

  باملقابل طالب وزير العمل اللبناني محمد 
فنيــــش (حزب اهللا) قوات الطــــوارئ الدولية 
(اليونيفيــــل) في اجلنوب بأن حتافظ على ما 
مت التوافق عليه في قواعد االشــــتباك، ومنع 
التجاوزات االســــرائيلية للقــــرار ١٧٠١ الذي ال 
تتجاوزه املقاومة، قائال إن أي تفسير آخر لهذا 
القرار لن يتم القبول به، مؤكدا على التمســــك 
باملقاومة خيارا ووسيلة للتحرير، معتبرا انه 

من الغباء املراهنة على املجتمع الدولي.
  وأوضح ان وجود قوات الطوارئ في اجلنوب 
جاء مبوافقة لبنان وحزب اهللا، وهي ليســــت 
بديلة عن اجليش وليست قوة مسيطرة. وأعرب 
فنيــــش في تصريح عن أملــــه في ان يكون ما 
حصل في جنوب لبنان قد انتهى، ألنه ال مصلحة 
ألحد في أن يكون هناك تعارض بني دور قوات 

اليونيفيل واألهالي في جنوب لبنان.

  وليامز 

  مبوازاة ذلك قال منسق األمم املتحدة اخلاص 
بلبنان مايكل وليامز إن إســــرائيل واحلكومة 
اللبنانية وحزب اهللا لديهم الرغبة في استمرار 
الهدنة. ونقل املوقع اإللكتروني لصحيفة هآرتس 
اإلسرائيلية عن وليامز الذي اختتم امس زيارته 
إلســــرائيل قوله إنه على يقني تام بأن مجلس 
األمن الدولي سيجدد تفويض قوات حفظ السالم 
العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل) املقرر أن 

ينتهي تفويضها في أغسطس املقبل.


