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الشعب اللبناني الرئيس ميقاتي وھنأت . دولة الرئيس ميقاتيلقاء جيدا جدا مع  اليومقدت ع

  .بمناسبة حلول شھر رمضان المبارك وتمنيت ان تعم بركات ھذا الشھر المبارك على لبنان
  

يورك وعلى جلسة مجلس االمن حول قاتي على زيارتي االخيرة الى نيوأطلعت الرئيس مي
غ المتوجب الى تحويل المبل لمجلس علىشكر اعضاء ا نقلت اليه. 1701تطبيق القرار 

  . المحكمة الخاصة للبنان
  

ئيس ميقاتي أن اعضاء المجلس قلقون بسبب الحوادث التي تقع على الحدود بين ركما قلت لل
واكد اعضاء . نان وسالمة اراضيهلبنان وسوريا وقد شددوا على اھمية احترام سيادة لب

ورحبوا في ھذا االطار . مجلس االمن التزامھم والتزام المجتمع الدولي بامن واستقرار لبنان
االزمة في سوريا ومن تطورات اقليمية آثار بتصميم القادة في لبنان على حماية وطنھم من 

  .اخرى
  

لحكومة اللبنانية في تلبية ادعم بي وايضا نقلت الى الرئيس ميقاتي التزام المجتمع الدول
كما تعلمون، . الذين لجؤوا الى لبنانواجباتھا االنسانية تجاه االالف من النازحين السوريين 

جئيين للبحث في سبل تعزيز التعاون في لالمع المفوضية العليا  األمس التقى رئيس الوزراء
  .الحكومة اللبنانية من جھة اخرىھذا المجال بين االمم المتحدة والمجتمع الدولي من جھة و

  
 "شكرا

 
  ھل أنت قلق من أي تداعيات لألزمة السورية على لبنان؟: سؤال

  
كان أعضاء وكذلك . "ھذا انعكس في البيان الذي قرأته حاليا: ديريك بالملي المنسق الخاص

من الحوادث على الحدود في الشمال وفي البقاع ونتمنى أن  ايضاونحن   مجلس األمن قلقون
 .يجب أن تحترم  سيادة لبنانعن أن تسمع من الكل ھذه الرسالة 

  
  الحوار الوطني؟م في تأجيل اما رأيك: سؤال

  



، واالمين مجلس األمن وفي البيان الصحفي ان الحوار مھم :ديريك بالملي المنسق الخاص
 .جابي خاصة في الوقت الحاضريشيء ا نرى أنه .طنيكلنا مھتمون بالحوار الوالعام، 

أغسطس  الجلسة القادمة في ات من أمام الحوار الوطني حتى تنعقدتم ازالة العقابنتمنى أن تو
  .سيادة الرئيس حددهكما 
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