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  بيان صحافي

  
  

القائد العام لليونيفيل يلتقي السلطات المحلية 
 
 

في عام لليونيفيل الجنرال آالوديو غرازيانو لقاء في بلدية تبنين عقد اليوم القائد ال:جنوب لبنان -تبنين
غرب لبنان مع السلطات المحلية في القرى والبلدات المجاورة، بحضور اعضاء البرلمان اللذين -جنوب

  .يمثلون تلك المنطقة، باالضافة الى ممثلين عن القوات المسلحة اللبنانية
  

ان : " المحافظة على العالقات الجيدة مع سكان جنوب لبنان، قائالوقد شدد الجنرال غرازيانو على اهمية
قيادة اليونيفيل آكل، وآل جندي عامل فيها، ملتزمون بالتمسك وتعزيز العالقة الممتازة مع السكان اللذين 

  ." نتشارك واياهم حياتنا اليومية هنا، في جنوب لبنان
  

 ومنع اية 1701ام الكامل لقرار مجلس االمن واضاف بأن عمل اليونيفيل يرتكز على ضمان االحتر
ان اليونيفيل تعمل بشفافية وتبقي مقر االمم المتحدة واالطراف على دراية . "خروقات لبنود هذا القرار

  ."1701تامة وواقعية بكافة التطورات على االرض وباي خرق للقرار 
  

 تموز عندما واجه بعض 18يلم بتاريخ آما بحث القائد العام لليونيفيل الحادثة التي وقعت في خربة س
ونيفيل والجيش االشخاص قوة تابعة لليونيفيل خالل زيارة متصلة بالتحقيقات المشترآة التي تجريها الي

وفي هذا االطار، اوضح الجنرال غرازيانو .  تموز14اللبناني في التفجيرات التي وقعت في المنطقة في 
  . 1701الطريقة التي تعمل بها اليونيفيل خالل تأديتها لوالياتها المنصوص عليها وفقا لقرار مجلس األمن 

  
يتين ترسختا في المنطقة خالل سنوات تواجد يجب ان نتذآر حقيقتين اساس: " وقال الجنرال غرازيانو
اوال، اننا هنا من اجل سكان جنوب لبنان، وثانيا، أن مجلس االمن التابع لالمم : اليونيفيل في جنوب لبنان

  ."المتحدة اعطانا والية يجب ان تتطبق على االرض
  

ه واضاف القائد العام لليونيفل ان احترامنا للمجتمعات التي ". ال يوجد اي تناقض بين هاتين الرآيزتين أن
تستضيفنا، وتفهمها لواجبات اليونيفيل تجاه متطلبات واليتها، تعززان معا الحافز الذي يسير مهمتنا، واننا 
مصممون على ابقائها هكذا وان نعزز االمن واالستقرار في جنوب لبنان بشراآة استراتيجية مع القوات 

  .  قال غرازيانو" المسلحة اللبنانية،
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