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وزير الداخلية اللبناني يوجه بمنع إقامة نشاطين لجمعية بحرينية معارضة

وزير الداخلية اللبنا� بسام مولوي

بيروت- “القدس العر�”: ع� الرغم من إعالن لبنان الرسمي التزامه بمنع أي عدوان لف� أو

فع� ضد الدول الخليجية، أعلنت “جمعية الوفاق” البحرينية، ال� سبق لها أن نّظمت لقاء

ً � ضاحية بيروت الجنوبية، عن تنظيم نشاطين جديدين، األسبوع المقبل، ما طرح معارضا

https://www.alquds.co.uk/%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d8%a8%d9%86%d8%a7%d9%86-%d9%8a%d8%a3%d9%85%d8%b1-%d8%a8%d8%aa%d8%b1%d8%ad%d9%8a%d9%84-%d8%a3%d8%b9%d8%b6%d8%a7%d8%a1-%d8%ac%d9%85/
https://www.alquds.co.uk/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d9%8a%d9%86-%d8%aa%d8%ad%d8%aa%d8%ac-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b6%d8%a7%d9%81%d8%a9-%d8%a8%d9%8a%d8%b1%d9%88%d8%aa-%d9%85%d8%a4%d8%aa%d9%85%d8%b1%d8%a7/


عالمات استفهام حول تمادي حزب هللا � احتضان هذه اللقاءات ال� تعكّر عالقات لبنان بأشقائه

العرب�

ومن المقرر عقد النشاطين � 11 و14 فبراير/ شباط الجاري؛ � فندق الساحة � الضاحية� األول

بعنوان “حق السيا� � ثورة البحرين”، والثا� بعنوان “البحرين ظلٌم وظالمة”�

واستباقاً لعقد هذين النشاطين، صدر عن مكتب وزير الداخلية والبلديات القا� بسام مولوي بيانا

جاء فيه أنه “وجه كتابين إ� كل من المديرية العامة لقوى األمن الداخ� والمديرية العامة لألمن

العام، طالباً إبالغ إدارة الفندق، فوراً بعدم إقامتهما لعدم حصولهما ع� األذونات القانونية، كما

واتخاذ كافة اإلجراءات اإلستقصائية الالزمة لجمع المعلومات عن المنّظمين والداعين

والمدعوين”�

وعزا البيان السبب إ� أنه”من شأن هذين النشاطين، و� حال حصولهما، أن يتعرّضا باإلساءة إ�

السلطات الرسمية البحرينية ولدول الخليج العر�، وأن يعرقال بالتا� الجهود الرسمية المبذولة

من قبل الدولة اللبنانية من أجل تعزيز العالقات مع دول الخليج العر�، � ظل المبادرة الكويتية

ال� التزمت الدولة إزاءها بالقيام بكافة االجراءات المانعة للتعرض اللف� أو الفع� للدول العربية

الشقيقة”�

لبنانحقوق اإلنسان � البحرينالمبادرة الكويتيةالبحريناألزمة اللبنانية الخليجية

كلمات مفتاحية
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البريد اإللكترو� *االسم *

ً اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك اإللكترو�� الحقول اإللزامية مشار إليها بـ *

التعليق

إرسال التعليق

إشترك � قائمتنا البريدية

اشتركأدخل البريد االلكترو� *
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