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  مواقف وأنشطة

امس، مع النائب عماد الحوت ثم الوزير  عرض رئيس الجمهورية ميشال سليمان في بعبدا •
رئيس مجلس شورى الدولة القاضي شكري  واطلع من. السابق ميشال اده التطورات المحلية

الجامعة العالمية الكندية في مونتريال  رئيس: بعبدا ومن زوار. صادر على عمل المجلس
والعلوم التجارية في جامعة الروح القدس  ميشال باتري برفقة عميد كلية ادارة االعمال

لبنان خورخي الفاريز مودعا لمناسبة انتهاء  الكسليك نعمه عازوري، وسفير المكسيك لدى
الوطني من رتبة ضابط اكبر، تقديرًا لدوره  وسام األرز وقد منحه سليمان. مهمته الديبلوماسية

 .الثنائية في تعزيز العالقات

 .ميال التقى وزير الخارجية عدنان منصور، المرشح لمركز مدير االونيسكو جوزف •

وزير الخارجية  التقى الوزير وائل أبو فاعور، في مكتبه في الوزارة أمس، مساعدة نائب •
كونيللي، وبحث معها في  السفيرة األميركية في بيروت مورااألميركية كيلي كليمانس ترافقها 

لبنان، السيما مسألة نزوح السوريين  األوضاع العامة في ضوء األزمة السورية وانعكاساتها على
 .وعبئها على البلد

الوضع على المستويات االقتصادية واالجتماعية واألمنية وعدم  تفاقم"وشدد أبو فاعور على 
 ."المزيد تحمل قدرة لبنان على

بحضور  النائب السابق حسن حب اهلل،" حزب اهلل"التقى عضو المجلس السياسي في  •
الجهاد  حركة"معاون مسؤول الملف الفلسطيني في الحزب الشيخ عطا اهلل حمود، ممثل 

على  وشدد الطرفان. في لبنان أبو عماد الرفاعي على رأس وفد من الحركة" اإلسالمي
الرفاعي التقى  وكان". الفلسطينية واإلسالمية والعربية وانتهاج خيار المقاومة الوحدة الوطنية"

، ممثلة "اإلسالمية عصبة األنصار"الشيخ جمال خطاب، و" الحركة اإلسالمية المجاهدة"أمير 
  .المخيمات بالشيخ أبو طارق السعدي، والشيخ أبو عبيدة، وجرى عرض أوضاع

عن القمة الروحية بين  النداء الصادر"روني وديع الخازن، أن اعتبر رئيس المجلس العام الما •
أهمية انتهاج سياسة النأي  البطريركين بشارة الراعي ويوحنا العاشر يازجي، جاء ليؤكد

حدًا للصراع الذي ال يستفيد  بالنفس وعلى الحل السياسي الذي يحقن الدماء السورية ويضع
 ."منه إال إسرائيل

في جامعة سيدة اللويزة، سفير المكسيك خوسيه " اللبناني االنتشار مركز دراسات"كّرم  •
  .انتهاء مهامه الديبلوماسية في لبنان ألفاريز فوينتس، لمناسبة

المسؤول األول "الشيخ شريف توتيو أن " في لبنان جبهة العمل اإلسالمي"اعتبر عضو قيادة  •
 ."لصهيونيمنطقتنا هو العدو ا عن كل ما يجري من فتن ومصائب في

ضرورة تحصين الساحة الوطنية " شّدد مفتي صور ومنطقتها الشيخ مدرار الحبال على •
  ."واإلسالمية من أي مشروع فتنوي
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