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الخارجية اللبناني
ة
بنان السيد ديرريك بالملي بععد اجتماعه بووزير
بييان للمنسق اللخاص لألمم المتحدة في لبن
السيد عدنان منصور
بيروت ,لببنان
األرربعاء 08 ,شبباط 2012
صباح الخير,
ص
ص لألمم المتحدة في لبنان.
ي أن أخدم كالممنسق الخاص
أود أن أقول كم ھو شرف لي
في
عديدة عندما ج
األولى للبنان كانت منذ سنوات ع
ى
ززيارتي
جئت ألقيم ھنا لدراسة اللغة العربية .وقد تركت ّ
ً
ن ھنا مرة اخررى.
ويسرني جدا أن اكون
ي
يجابيا,
طباعا دافئا وإيج
ھذذه التجربة انط
سؤؤلين كبار .وكان لي
لقاءاتي االولى مع مس
ي
ت لي
الماضي ,واليوم كانت
ي
د
لقد وصلت إلى بيروت يوم اللسبت
ً
ً
ً
ً
صور .كما التققيت اليوم صبباحا بدولة
سيد عدنان منص
وزير الخارجية الس
مننذ دقائق عدة ااجتماعا جيدا جدا مع ر
الجمھورية وكذلك ب س
ة
اليوم بفخامة س
رئيس
وقت الحق م
رئئيس الوزراء .وسألتقي باذن ﷲ في ت
رئيس مجلس
من المسؤؤلين اللبنانيين
عدد ممكن ن
سابيع القادمة لللقاء والحوار مع أكبر ع
الننواب .انني أتتطلع في األس
ومممثلي الشعب اللبناني.
تخص مھمة ب
زيياراتي اليوم ھي للتعارف ,ولكن ھي أيضا ً فرصة لي لبحث موواضيع ص
مكتب المنسق
خاص لالمم اللمتحدة في لبننان وكذلك لتتبادل اآلراء ببخصوص الووضع الراھن في المنطقة .ھذه الفترة
الخ
لبنان وبتعميق ما تم تحقيقه
تاما بتعزيز أمن وواستقرار ن
عصيبة ولكن األمم المتحدة ملتزممة التزاما ا
بة
ھي فترة
ي
القرار  1701لمجللس األمن.
ر
مننذ اقرار
مجاالت متعددة
ت
حدة في
تديم بين لبنان واالمم المتح
في لقاءاتي لغايية االن الى االتعاون المستد
شرت ايضا ي
اش
صالح رخاء وتتنمية لبنان
السلطات اللبنانية لتككثيف جھودنا المشتركة لص
ت
وممختلفة .انني أتطلع الى العممل مع
شعبه.
وش
إلستقبالكم لي في بلدكم.
شكركم مجدداً إل
أش
***

