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األمين التنفيذي لـ«اإلسكوا»
زار رئيسي الجمهوريّة والمجلس

22 حزيران 2017 الساعة 00:40

زار وكيل االمين العام لالمم المتحدة واالمين التنفيذي لالسكوا في لبنان الدكتور محمد علي الحكم لمناسبة مباشرة مهمته في بيروت رئيس الجمهورية
العماد ميشال عون في قصر بعبدا٬ وقد تمنى عون للحكيم التوفيق في مسؤولياته الجديدة٬ منوهاً بما تقوم به االسكوا في خدمة الدول االعضاء.

وقد ابدى الحكيم سعادته لوجوده في لبنان وللمهمة التي سيتوالها٬ مشيرا الى ان «االسكوا» هي المنظمة الدولية الوحيدة التابعة لالمم المتحدة والتي تتخذ
من بيروت مقراً دائماً لها٬ شاكراً للدولة اللبنانية استضافتها.

كما زار الحكيم رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة ترافقه نائبته الدكتورة خولة مطر.



(/http://nna-leb.gov.lb/ar/news-categories/1) سياسة   (http://nna-leb.gov.lb/ar) الرئيسية
 عون استقبل االمين التنفيذي الجديد لالسكوا

وطنية - استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، وكيل االمين العام لالمم المتحدة واالمين
التنفيذي لـ "االسكوا" في لبنان الدكتور محمد علي الحكيم لمناسبة مباشرته مهمته في بيروت.  

وقد تمنى الرئيس عون للدكتور الحكيم التوفيق في مسؤولياته الجديدة، منوها بما تقوم به منظمة " االسكوا" في خدمة الدول
االعضاء. 

وابدى الدكتور الحكيم سعادته لوجوده في لبنان وللمهمة التي سيتوالها، مشيرا الى ان " االسكوا" هي المنظمة الدولية الوحيدة
التابعة لالمم المتحدة والتي تتخذ من بيروت مقرا دائما لها، شاكرا للدولة اللبنانية استضافتها.  
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FM 96.2تابعوا أخبار الوكالة الوطنية لالعالم عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و

سياسة األربعاء 21 حزيران 2017 الساعة 11:53
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"المؤتمر الدولي "االعالم ناشر الحضارات وهمزة وصل للحوار
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استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا٬ وكيل االمين العام لالمم المتحدة واالمين التنفيذي لــ "

االسكوا" في لبنان الدكتور محمد علي الحكيم لمناسبة مباشرته مهمته في بيروت. وقد تمنى الرئيس عون للدكتور الحكيم التوفيق في

مسؤولياته الجديدة٬ منوها بما تقوم به منظمة " االسكوا" في خدمة الدول االعضاء.

 

وقد ابدى الدكتور الحكيم سعادته لوجوده في لبنان وللمهمة التي سيتوالها٬ مشيرا الى ان " االسكوا" هي المنظمة الدولية الوحيدة

التابعة لالمم المتحدة والتي تتخذ من بيروت مقرا دائما لها٬ شاكرا للدولة اللبنانية استضافتها.

<

21 June 2017

الرئيس عون استقبل االمين التنفيذي الجديد لــ " االسكوا"

https://www.tayyar.org/
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الرئيس عون استقبل األمين التنفيذي لإلسكوا الدكتورمحمد  آخر األخبار  Home
علي الحكيم

الرئيس عون استقبل األمين التنفيذي
لإلسكوا الدكتورمحمد علي الحكيم
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الرئيس عون استقبل األمين التنفيذي لإلسكوا الدكتورمحمد علي الحكيم
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النسخة: الورقية - دويل

آخر تحديث: الخميس۲۲ ٬ يونيو/ حزيران ۲۰۱۷ (۰۱:۰۰  بتوقيت غرينتش)

تجريبي

البقاع أمن على يتخوفان حسن والحاج المشنوق

الخميس۲۲ ٬ يونيو/ حزيران ۲۰۱۷ (۰۱:۰۰  بتوقيت غرينتش)

ت  «الحياة» 

بري یجدد التمسك بالبطاقة الممغنطة

دعا رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري إلى «االستثمار في اإليجابيات والبناء عليها في المرحلة المقبلة»٬ مجدداً تأكيد «أهمية
إعادة تفعيل عمل مؤسسات الدولة بعد إقرار قانون االنتخابات النيابية».

وأكد بري٬ وفق ما نقل عنه نواب في لقاء األربعاء أن «هذا القانون هو أفضل ما يمكن٬ وهو نتاج التوافق الذي حصل بعد فترة
طويلة من النقاشات والمداوالت». وقال: «أصبح من الضرورة اليوم اإلسراع في التصدي للقضايا والملفات االقتصادية االجتماعية

والمعيشية التي تهم المواطنين من أجل الدفع في مسيرة البلد الى األمام».
وقالت مصادر نيابية إن «الرئيس بري تناول أمام النواب٬ موضوع التعديالت على قانون االنتخاب الجديد»٬ معتبراً أن «من غير

الجائز العودة إلى التعديالت التي طرحت في السابق ورفضت»٬ مشدداً على «وجوب استخدام البطاقة الممغنطة ألنها تؤمن الشفافية
وتأتي لخير الناخبين والمرشحين».

وكان بري عرض مع السفيرة األميركية في لبنان اليزابيت ريتشارد التطورات الراهنة. ثم التقى وكيل األمين العام لألمم المتحدة
واألمين التنفيذي لإلسكوا محمد علي الحكيم ونائبه خولة مطر.
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مقاالتمتفرقاترأي و فكرثقافةرياضةاقتصاددولياتمحلياتالرئيسية

يحدث االن
   13:35   

الرئيس الحريري عبر تويتر: حملت
باألمس َعَبَق زهر الليمون ومحبة أهل

القلمون التي ستبقى مزروعة في
قلبي...شكراً لطيب استقبالكم

   13:16   

 باسيل: تخفيف المساعدات الدولية يعني
أّن لبنان على شفير اإلنفجار فيما خّص

أزمة النازحين والحل المستدام هو
بعودتهم الى سوريا

   13:14   

 "التحكم المروري": حادث تصادم بين
سيارة وبيك آب على طلعة محول  نهر

الموت  واالضرار مادية  

   12:46   

وزير الشؤون الخارجية اإلماراتي أنور
قرقاش يشير أن المطالب التي سربتها

قطر تعبر عن عمق األزمة نتيجة الضرر
الذي سببتها سياساتها

   12:45   

قوى األمن: توقيف مطلوب على طريق
عام يحشوش   تتمة

   المزيد   

الصفحة األولى
شؤون لبنانية
مخافر و محاكم

بزنس
المستقبل اإلقتصادي
شؤون عربية و دولية

ثقافة و فنون
رياضة

الصفحة األخيرة
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الحكيم يزور عون وبري

زار وكيل األمين العام لألمم المتحدة واألمين التنفيذي لـ «االسكوا» في لبنان محمد علي الحكيم٬ رئيس الجمهورية العماد
مسؤولياته في  التوفيق  عون  الرئيس  له  وتمّنى  بيروت.  في  مهمته  مباشرته  لمناسبة  أمس٬  بعبدا  قصر  في  عون٬  ميشال 

الجديدة٬ منّوهاً بما تقوم به منظمة «األسكوا» في خدمة الدول االعضاء. 

وأبدى الحكيم سعادته لوجوده في لبنان وللمهمة التي سيتوالها٬ مشيراً إلى أن «األسكوا» هي المنظمة الدولية الوحيدة التابعة
لألمم المتحدة والتي تتخذ من بيروت مقراً دائماً لها. وشكر للدولة اللبنانية استضافتها. 

كما زار الحكيم ونائبته خولة مطر٬ رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة.

شؤون لبنانية

  االكثر قراءة في « شؤون لبنانية »

15062017 : الحريري يقيم مأدبة إفطار على شرف عائالت الشهداء

14062017 : وقفة للمنظمات الشبابية أمام «الداخلية» رفضاً للسالح المتفلّت

18062017 : «في العالم العربي شيء قديم مات ولم ينشأ نظام جديد بعد» حنفي لـ«المستقبل»: صراع الهويات ينتج عن
ضعف الدولة القومية والوطنية

15062017 : قانون االنتخاب الجديد: المغامرة التجريبية بما لها وما عليها  �وسام سعادة

21062017 : خالد مسعد تحت المتابعة األمنية بانتظار.. تسليمه  صيدا ــــــ رأفت نعيم

16062017 : طالسم!  علي نون

14062017 : في التسوية..  علي نون

15062017 : بديهيّات..  علي نون

17062017 : «االستنتاج األخير»  علي نون

18062017 : ثالثة أهداف «تختصر» المقاربة األميركية للملف اللبناني  ثريا شاهين
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