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 اإلسكوا في اإلعالم
 

 األمينة التنفيذية تزور وزير الخارجية اللبناني 
 

 وخلف باسيل بين" األسكوا"لـ مبنى إنشاء: النهار 
 االميركي الخزانة وزير ومساعد أستراليا ووفدا خلف استقبل باسيل: ليبانون فايلز 
 االميركي الخزانة ووزير اللبنانية - يةاالسترال التجارة غرفة من وفدا   يلتقي باسيل: موقع التيار 

 االرهاب تمويل مكافحة المكلف
 االميركي الخزانة وزير ومساعد أستراليا وفدا   استقبل باسيل: موقع العهد اإلخباري 
 االميركي الخزانة وزير ومساعد أستراليا ووفدا خلف استقبل باسيل: الوكالة الوطنية لإلعالم 
 MTV :االميركي الخزانة وزير ومساعد خلف ريما التقى باسيل 

 لألسكوا" جديد مبنى إنشاء أممية مسئولة مع يبحث اللبناني الخارجية وزير: البوابة نيوز" 
 ا خلف استقبل باسيل: سالب نيوز  األميركي الخزانة وزير ومساعد أستراليا ووفد 

 

 

 وخلف باسيل بين" األسكوا"لـ مبنى إنشاء

 النهار

 المتحدة لألمم العام االمين وكيلة أمس، بسترس قصر في باسيل، جبران لمغتربينوا الخارجية وزير استقبل

 الى اللقاء بعد أشارت التي خلف ريما" االسكوا" آسيا لغرب االجتماعية االقتصادية لـلجنة التنفيذية األمينة

 في يجري ليوما والحديث لالسكوا، وجديد دائم مبنى إنشاء على ينص اللبنانية الحكومة مع االتفاق" أن

 ".عدة خيارات ثمة إذ عليه، سيشاد الذي المكان واختيار إنشائه طريقة

 .رزق مايكل العامة العالقات دائرة رئيس برئاسة اللبنانية، - االوسترالية التجارة غرفة من وفدا استقبل ثم

 

 االميركي الخزانة وزير ومساعد أستراليا ووفدا خلف استقبل باسيل

 ليبانون فايلز

 التنفيذية األمينة المتحدة لألمم العام االمين وكيلة باسيل، جبران والمغتربين الخارجية وزير ستقبلا

 أن على ينص اللبنانية الحكومة مع االتفاق إن: "سؤال على ردا اللقاء بعد قالت التي خلف ريما" االسكوا"ل



 تشييده سيتم الذي المكان واختيار إنشائه كيفية عن يجري اليوم والحديث لالسكوا، وجديد دائم مبنى بناء يتم

 ".عدة خيارات ثمة إذ عليه،

 رزق مايكل العامة العالقات دائرة رئيس برئاسة اللبنانية،-االوسترالية التجارة غرفة من وفدا باسيل التقى ثم

 دول كل في تمثيل خير لبنان تمثل التي الخارجية وزارة في هنا نكون أن يشرفنا: "اللقاء بعد قال الذي

 المؤتمر خالل فيها البحث تم التي المواضيع نتابع اوستراليا في التجارة غرفة في ونحن. االغتراب

 أي الى التوصل يمكننا ال المتابعة هذه دون من انه ونعتبر الماضية، السنة الوزارة نظمته الذي االغترابي

 ".نتيجة

 الزراعية المنتجات بعض تصدير باسيل، مع اللقاء اليها تطرق التي المواضيع أبرز من أنه الى رزق وأشار

 بدوره أرسله الذي باسيل الوزير الى كتابا كانبرا في اللبنانية السفارة أرسلت وقد" اوستراليا، الى لبنان من

 الدولية المعايير يطبق أن لبنان على إنما نتيجة، الى نتوصل أن نأمل ونحن اللبنانية، الزراعة وزير الى

 على المعايير هذه بتطبيق نبدأ ان المهم ومن. اإلطار هذا في بصرامة تطبقها التي االوسترالية والمواصفات

 ".االصناف بقية على الحقا تطبيقها الى يصار لكي مثال، واحد صنف

 نتيجة، الى تتوصل أن ونأمل مهتمون، ايضا ونحن االمر، بهذا اهتمامه باسيل الوزير أبدى لقد: "وأضاف

 ".السارة األخبار على ريباق نطلعكم وأن

 دانيال االرهاب تمويل مكافحة المكلف االميركي الخزانة وزير مساعد مع العامة لألوضاع باسيل عرض ثم

 .بتصريح اإلدالء دون من خرج الذي غليزر،

 

 االميركي الخزانة ووزير اللبنانية - االسترالية التجارة غرفة من وفدا   يلتقي باسيل

 االرهاب ويلتم مكافحة المكلف

 التيار

  لالسكوا التنفيذية األمينة المتحدة لألمم العام االمين وكيلة باسيل جبران والمغتربين الخارجية وزير استقبل

 بناء يتم ان على ينص اللبنانية الحكومة مع االتفاق ان:" سؤال على ردا اللقاء بعد قالت التي خلف ريما

 اذ عليه تشييده سيتم الذي المكان واختيار إنشائه كيفية عن يجري ومالي والحديث لالسكوا، وجديد دائم مبنى

 ."عدة خيارات ثمة

 اوسترالي وفد 

 العامة العالقات دائرة رئيس برئاسة اللبنانية، - االسترالية  التجارة غرفة من وفدا باسيل الوزير التقى ثم

 في  تمثيل خير لبنان تمثل التي الخارجية ةوزار في هنا نكون ان يشرفنا:"  اللقاء بعد قال الذي رزق مايكل

 خالل فيها والحديث البحث تم التي المواضيع نتابع استراليا في التجارة غرفة في ونحن. االغتراب دول كل

 الوصول يمكننا ال المتابعة هذه دون من انه ونعتبر الماضية، السنة الوزارة نظمته الذي االغترابي المؤتمر



 هي باسيل، الوزير مع اللقاء اليها تطرق التي المواضيع ابرز من انه الى رزق ارواش." نتيجة اي الى

 الى كتابا   كانبرا في اللبنانية السفارة أرسلت وقد" استراليا، الى لبنان من الزراعية المنتوجات بعض تصدير

 على إنما نتيجة، الى نصل ان نأمل ونحن اللبنانية، الزراعة وزير الى بدوره ارسله الذي باسيل الوزير

 ان المهم ومن.  اإلطار هذا في بصرامة تطبقها التي االسترالية والمواصفات الدولية المعايير يطبق ان لبنان

 ".االصناف بقية على الحقا تطبيقها الى يصار لكي مثال واحد صنف على المعايير هذه بتطبيق نبدأ

 وان نتيجة، الى نصل ان ونامل مهتمون، ايضا   ونحن االمر، بهذا اهتمامه باسيل الوزير أبدى لقد:" واضاف

 ." السارة باألخبار قريب وقت في نطلعكم

 .  غليزر دانيال االرهاب تمويل مكافحة المكلف االميركي الخزانة وزير مساعد مع الخارجية وزير واجتمع 

 

 االميركي الخزانة وزير ومساعد أستراليا وفدا   استقبل باسيل

 موقع العهد اإلخباري

 التنفيذية األمينة المتحدة لألمم العام االمين وكيلة باسيل، جبران والمغتربين الخارجية وزير استقبل

 أن على ينص اللبنانية الحكومة مع االتفاق إن: "سؤال على ردا اللقاء بعد قالت التي خلف ريما" االسكوا"ل

 تشييده سيتم الذي المكان واختيار إنشائه كيفية عن يجري اليوم والحديث لالسكوا، وجديد دائم مبنى بناء يتم

 ".عدة خيارات ثمة إذ عليه،

 مايكل العامة العالقات دائرة رئيس برئاسة اللبنانية،-االوسترالية التجارة غرفة من وفدا باسيل التقى ثم

 .رزق

 االرهاب تمويل مكافحة المكلف االميركي الخزانة وزير مساعد مع العامة لألوضاع باسيل عرض كما

 .بتصريح اإلدالء دون من خرج الذي غليزر، دانيال

 

 االميركي الخزانة وزير ومساعد أستراليا ووفدا خلف استقبل باسيل

 الوكالة الوطنية لإلعالم

 التنفيذية األمينة المتحدة لألمم العام االمين وكيلة باسيل، جبران والمغتربين الخارجية وزير استقبل

 أن على ينص اللبنانية الحكومة مع االتفاق إن: "سؤال على ردا اللقاء بعد قالت التي خلف ريما" كوااالس"ل

 تشييده سيتم الذي المكان واختيار إنشائه كيفية عن يجري اليوم والحديث لالسكوا، وجديد دائم مبنى بناء يتم

 ".عدة خيارات ثمة إذ عليه،

 استرالي وفد



 رزق مايكل العامة العالقات دائرة رئيس برئاسة اللبنانية،-االوسترالية التجارة رفةغ من وفدا باسيل التقى ثم

 دول كل في تمثيل خير لبنان تمثل التي الخارجية وزارة في هنا نكون أن يشرفنا: "اللقاء بعد قال الذي

 المؤتمر خالل فيها البحث تم التي المواضيع نتابع اوستراليا في التجارة غرفة في ونحن. االغتراب

 أي الى التوصل يمكننا ال المتابعة هذه دون من انه ونعتبر الماضية، السنة الوزارة نظمته الذي االغترابي

 ".نتيجة

 الزراعية المنتجات بعض تصدير باسيل، مع اللقاء اليها تطرق التي المواضيع أبرز من أنه الى رزق وأشار

 بدوره أرسله الذي باسيل الوزير الى كتابا كانبرا في للبنانيةا السفارة أرسلت وقد" اوستراليا، الى لبنان من

 الدولية المعايير يطبق أن لبنان على إنما نتيجة، الى نتوصل أن نأمل ونحن اللبنانية، الزراعة وزير الى

 على المعايير هذه بتطبيق نبدأ ان المهم ومن. اإلطار هذا في بصرامة تطبقها التي االوسترالية والمواصفات

 ".االصناف بقية على الحقا تطبيقها الى يصار لكي مثال، واحد صنف

 

 نتيجة، الى تتوصل أن ونأمل مهتمون، ايضا ونحن االمر، بهذا اهتمامه باسيل الوزير أبدى لقد: "وأضاف

 ".السارة األخبار على قريبا نطلعكم وأن

 االميركي الخزانة وزير مساعد

 دانيال االرهاب تمويل مكافحة المكلف االميركي الخزانة وزير عدمسا مع العامة لألوضاع باسيل عرض ثم

 .بتصريح اإلدالء دون من خرج الذي غليزر،

 االميركي الخزانة وزير ومساعد خلف ريما التقى باسيل

MTV 

 لالسكوا التنفيذية األمينة المتحدة لألمم العام االمين وكيلة باسيل جبران والمغتربين الخارجية وزير استقبل

 وجديد دائم مبنى بناء يتم ان على ينص اللبنانية الحكومة مع االتفاق ان: "اللقاء بعد قالت التي خلف ريما

 خيارات ثمة اذ عليه تشييده سيتم الذي المكان واختيار إنشائه كيفية عن يجري اليوم والحديث لالسكوا،

 ". عدة

 .رزق مايكل العامة العالقات دائرة رئيس برئاسة ية،اللبنان-االسترالية التجارة غرفة من وفدا باسيل التقى ثم

 دانيال االرهاب تمويل مكافحة المكلف االميركي الخزانة وزير مساعد مع كذلك الخارجية وزير واجتمع

 .  غليزر

 

 "لألسكوا" جديد مبنى إنشاء أممية مسئولة مع يبحث اللبناني الخارجية وزير



 البوابة نيوز

 للجنة التنفيذية األميية المتحدة لألمم العام االمين وكيلة مع اليوم باسيل جبران نانياللب الخارجية وزير بحث

 من تتخذ التي الدولية للمنظمة جديد مبنى إنشاء" األسكوا" آسيا لغرب واالجتماعية االقتصادية المتحدة األمم

 .لها مقرا بيروت

 دائم مبنى بناء يتم أن على ينص اللبنانية حكومةال مع االتفاق إن - اللقاء بعد تصريح في - خلف ريما وقالت

 إلى مشيرا ، عليه تشييده سيتم الذي المكان واختيار إنشائه كيفية عن يجري اليوم والحديث لالسكوا، وجديد

 ."عدة خيارات ثمة أن

 تمويل مكافحة بملف المكلف األمريكي الخزانة وزير مساعد مع اللبناني الخارجية وزير اجتمع كما

 .جليزر دانيال رهاباال

 

ا خلف استقبل باسيل  األميركي الخزانة وزير ومساعد أستراليا ووفد 

 سالب نيوز

 التنفيذية األمينة المتحدة لألمم العام االمين وكيلة باسيل، جبران والمغتربين الخارجية وزير استقبل

 أن على ينص اللبنانية الحكومة مع االتفاق إن: "سؤال على ردا اللقاء بعد قالت التي خلف ريما" االسكوا"لـ

 ".لالسكوا وجديد دائم مبنى بناء يتم

 رزق مايكل العامة العالقات دائرة رئيس برئاسة اللبنانية،-االوسترالية التجارة غرفة من وفدا باسيل التقى ثم

 دول كل في تمثيل خير لبنان تمثل التي الخارجية وزارة في هنا نكون أن يشرفنا: "اللقاء بعد قال الذي

 ".االغتراب

 الزراعية المنتجات بعض تصدير باسيل، مع اللقاء اليها تطرق التي المواضيع أبرز من أنه الى رزق وأشار

 بدوره أرسله الذي باسيل الوزير الى كتابا كانبرا في اللبنانية السفارة أرسلت وقد" اوستراليا، الى لبنان من

 ".اللبنانية الزراعة وزير الى

 نتيجة، الى تتوصل أن ونأمل مهتمون، ايضا ونحن االمر، بهذا اهتمامه باسيل الوزير أبدى لقد": وأضاف

 ".السارة األخبار على قريبا نطلعكم وأن

 دانيال االرهاب تمويل مكافحة المكلف االميركي الخزانة وزير مساعد مع العامة لألوضاع باسيل عرض ثم

 .بتصريح اإلدالء دون من خرج الذي غليزر،

 

 


