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 اإلسكوا واإلعالم فيوحدة االتصال 
 قصاصات صحافيّة

Press Clippings 

 (2018 حزيران/يونيو 13)

 

 

 ESCWAاإلسكوا/

• Telesur: Spanish City Oviedo Rescinds Invitation to Israeli Orchestra, 

Ballet Amid Support Surge for BDS 

 

 لإلسكوا، محمد علي الحكيم مع الحريري وجعجع لقاء األمين التنفيذي

 

• IM LEBANON: “القوات“تبحث إمكانية التعاون مع وزراء ” اإلسكوا” 

الحريري يبحث مع قائد الجيش ومدير المخابرات االوضاع.. ويلتقي االمين جريدة المستقبل:  •

 التنفيذي "لالسكوا"

 قائد الجيش والصفدي واالمين التنفيذي لالسكوا الحريري إستقبلالوكالة الوطنية لإلعالم:  •

جعجع التقى األمين التنفيذي لإلسكوا في زيارة تعارف وتهنئة النشرة/الوكالة الوطنية لإلعالم:  •

 باإلنتخابات

• IM LEBANON:   الحريري: الحل النهائي الزمة النازحين بعودتهم الى سوريا 

• Plus Sport : االوضاع.. ويلتقي االمين  الحريري يبحث مع قائد الجيش ومدير المخابرات

 التنفيذي "لالسكوا"

 سكوا في زيارة تعارف وتهنئة باإلنتخاباتجعجع التقى األمين التنفيذي لإل :365الخليج  •

 الحريري التقى فوشيه وقائد الجيشجريدة النهار:  •

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.telesurtv.net/english/news/Spanish-City-Rescinds-Invitation-to-Israeli-Orchestra-Ballet-Amid-Support-Surge-for-BDS-20180612-0011.html
https://www.telesurtv.net/english/news/Spanish-City-Rescinds-Invitation-to-Israeli-Orchestra-Ballet-Amid-Support-Surge-for-BDS-20180612-0011.html
https://www.imlebanon.org/2018/06/12/samir-geagea-un-escwa-meeting/
https://www.imlebanon.org/2018/06/12/samir-geagea-un-escwa-meeting/
http://almustaqbal.com/article/2053090/%D8%B4%D9%88%D9%88%D9%86-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D9%88%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9-%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%A7
http://almustaqbal.com/article/2053090/%D8%B4%D9%88%D9%88%D9%86-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D9%88%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9-%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%A7
http://almustaqbal.com/article/2053090/%D8%B4%D9%88%D9%88%D9%86-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D9%88%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9-%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%A7
http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/349984/
https://www.elnashra.com/news/show/1217329/%D8%AC%D8%B9%D8%AC%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%A7-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81-%D9%88%D8%AA%D9%87
https://www.elnashra.com/news/show/1217329/%D8%AC%D8%B9%D8%AC%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%A7-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81-%D9%88%D8%AA%D9%87
https://www.elnashra.com/news/show/1217329/%D8%AC%D8%B9%D8%AC%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%A7-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81-%D9%88%D8%AA%D9%87
https://www.imlebanon.org/newspaper/al-charek-editorial-857/
https://www.imlebanon.org/newspaper/al-charek-editorial-857/
https://www.plus-sport.com/Different-news/1458323.html
https://www.plus-sport.com/Different-news/1458323.html
https://www.plus-sport.com/Different-news/1458323.html
http://www.gulf365.co/world-news/1151440/%D8%AC%D8%B9%D8%AC%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81-%D9%88%D8%AA%D9%87%D9%86%D8%A6%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA.html
http://www.gulf365.co/world-news/1151440/%D8%AC%D8%B9%D8%AC%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81-%D9%88%D8%AA%D9%87%D9%86%D8%A6%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA.html
https://newspaper.annahar.com/article/817404-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://newspaper.annahar.com/article/817404-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
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 ESCWAاإلسكوا/

 
Telesur:  

Spanish City Oviedo Rescinds Invitation to Israeli Orchestra, Ballet Amid Support 

Surge for BDS 

12 June 2018 

 
Oviedo City Council's decision comes amid increasing calls to boycott Israel and impose a 

comprehensive military embargo. 

The Spanish city of Oviedo disinvited an Israeli orchestra and ballet group arguing “Israeli 

organizations are not wanted” in its premises in yet another victory for the pro-Palestinian 

Boycott, Divestment and Sanctions (BDS) movement. 

 

RELATED:  

How BDS' Non-Violence, Not 'Threats,' Led Argentina to Cancel Match With Israel 

 

Presentations by the orchestra and ballet group were scheduled for this autumn, in the city’s 

cultural program, but Monday an Israeli news site reported the cancellation over political 

reasons.   

 

Last week, the city of Valencia approved a motion proposed by progressive party Podemos, to 

declare itself as an “Israeli apartheid-free zone,” becoming the largest city in the world to do so. 

 

Before that, Barcelona's city council called for a comprehensive arms embargo on Israel and 

called on the Spanish state to endorse it. Also, the Catalan cities of Terrassa and Badalona joined 

these calls and demanded Spain and other European governments stop selling arms to Israel. 

 

However, recent BDS victories could be reversed by Spanish courts, which have previously 

dismissed 16 boycott decisions approved at municipal levels after lawsuits by Zionist groups in 

Spain. 

 

Israel has been characterized as an apartheid state for its policies against Palestinians living in 

Israel and in the occupied West Bank. A commonly cited example is that Palestinians living in 

the West Bank are subject to military law, while Jewish settlers living in illegal settlements in the 

West Bank are subject to civil law. 

 

In 2017, a report by the U.N.'s Economic and Social Commission for Western Asia, ESCWA, 

concluded that “on the basis of overwhelming evidence ... Israel is guilty of the crime of 

apartheid.” 

https://www.telesurtv.net/english/news/Spanish-City-Rescinds-Invitation-to-Israeli-Orchestra-Ballet-Amid-Support-Surge-for-BDS-20180612-0011.html
https://www.telesurtv.net/english/news/Spanish-City-Rescinds-Invitation-to-Israeli-Orchestra-Ballet-Amid-Support-Surge-for-BDS-20180612-0011.html
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Shortly after, Rima Khalaf, head of ESCWA resigned over pressure to withdraw the report. 

 

In the wake of Israel’s killing of over 120 Palestinians in Gaza protesting to demand their right 

as refugees to return to their lands, cities in Europe, including Barcelona, Dublin and Bologna 

have endorsed the BDS campaign and calls for an arms embargo against Israel.   

 

The Israeli occupation has faced increasing international pressure due to the BDS movement. In 

a span of less than a month Shakira canceled her concert in Tel Aviv, Argentina canceled the 

friendly soccer match with Israel, many well-known and international artists and filmmakers 

pulled out of Tel Aviv’s LGBT film festival and Paris’ France-Israel Season. 
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 لقاء األمين العام لإلسكوا، محمد علي الحكيم مع الحريري وجعجع

 

IM LEBANON:  

 ”القوات“تبحث إمكانية التعاون مع وزراء ” اإلسكوا“

June 12, 2018 
 

سمير جعجع مع وكيل األمين العام لألمم المتحدة واألمين التنفيذي لإلسكوا د. محمد علي ” القّوات اللبنانيّة“بحث رئيس حزب 

في الحكومة العتيدة، وذلك في حضور رئيس ” القّوات“مع الوزارات التي ستكون من حصة ” اإلسكوا“الحكيم إمكانية تعاون 

 .د. إيلي الهندي ونديم الشماس” القّوات“الخارجيّة في جهاز العالقات 

 

 وهنأ األمين التنفيذي لإلسكوا، خالل لقائه جعجع، بنتائج االنتخابات النيابيّة.

  

https://www.imlebanon.org/2018/06/12/samir-geagea-un-escwa-meeting/
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 جريدة المستقبل: 

 لمخابرات االوضاع.. ويلتقي االمين التنفيذي "لالسكوا"الحريري يبحث مع قائد الجيش ومدير ا
 2018يونيو  12الثالثاء 

 

استقبل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بعد ظهر اليوم في "بيت الوسط" الوزير السابق محمد الصفدي وعرض معه 

  .االوضاع العامة وشؤونا تتعلق بمدينة طرابلس

 

واستقبل الرئيس الحريري قائد الجيش العماد جوزيف عون ومدير المخابرات العميد الركن انطوان منصور وجرى عرض 

  .لالوضاع االمنية في البالد

 

والتقى الرئيس الحريري االمين التنفيذي "لالسكوا" الدكتور محمد عالي الحكيم ونائبته الدكتورة خولة مطر ورئيسة لجنة 

  .امة الدكتورة كريمة القرويالتنمية المستد

 

 بعد اللقاء قال الحكيم:قدمنا للرئيس الحريري التهنئة بنجاح االنتخابات النيابية، وتمنينا له التوفيق في تشكيل الحكومة. كما ناقشنا

في االمم  القضايا االقتصادية واالجتماعية وفي تمثيل لبنان المجموعة العربية في اجتماع المجلس االقتصادي واالجتماعي

تموز، في حضور الرئيس الحريري او من ينوب عنه. كما تطرق الحديث الى دور وزارة 18و 17، 16المتحدة الذي سيعقد في

 المرأة واهميتها، ووضع العاملين اللبنانيين في "االسكوا".

  

http://almustaqbal.com/article/2053090/%D8%B4%D9%88%D9%88%D9%86-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D9%88%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9-%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%A7
http://almustaqbal.com/article/2053090/%D8%B4%D9%88%D9%88%D9%86-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D9%88%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9-%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%A7
http://almustaqbal.com/article/2053090/%D8%B4%D9%88%D9%88%D9%86-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D9%88%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9-%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%A7


  6 | P a g e ة   د ح لو ا ص ت ال م و ا ال ع إل ي ا ا ف و ك س إل ا  
 

 الوكالة الوطنية لإلعالم: 

 الحريري إستقبل قائد الجيش والصفدي واالمين التنفيذي لالسكوا
 2018حزيران  12الثالثاء 

 

استقبل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بعد ظهر اليوم، في "بيت الوسط"، الوزير السابق محمد الصفدي،  -وطنية 

 .االوضاع العامة وشؤونا تتعلق بمدينة طرابلسوعرض معه 

 

  قائد الجيش

واستقبل الرئيس الحريري قائد الجيش العماد جوزاف عون ومدير المخابرات العميد الركن انطوان منصور، وجرى عرض 

 .لالوضاع االمنية في البالد

 

  الحكيم

يم ونائبته الدكتورة خولة مطر ورئيسة لجنة التنمية المستدامة والتقى أيضا، االمين التنفيذي "لالسكوا" الدكتور محمد عالي الحك

 .الدكتورة كريمة القروي

 

بعد اللقاء، قال الحكيم: "قدمنا للرئيس الحريري التهنئة بنجاح االنتخابات النيابية، وتمنينا له التوفيق في تشكيل الحكومة. كما 

المجموعة العربية في اجتماع المجلس االقتصادي واالجتماعي في االمم ناقشنا القضايا االقتصادية واالجتماعية وتمثيل لبنان 

تموز، بحضور الرئيس الحريري او من ينوب عنه. كما تطرق الحديث الى دور وزارة  18و 17و 16المتحدة الذي سيعقد في 

 المرأة واهميتها، ووضع العاملين اللبنانيين في االسكوا".

  

http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/349984/
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 : مالوكالة الوطنية لإلعال/النشرة

 جعجع التقى األمين التنفيذي لإلسكوا في زيارة تعارف وتهنئة باإلنتخابات
 2018حزيران  12الثالثاء 

 

محمد مين التنفيذي لإلسكوا ، في معراب، وكيل األمين العام لألمم المتحدة واألسمير جعجعالتقى رئيس حزب "القّوات اللبنانيّة" 

" مع الوزارات اإلسكوافي زيارة تعارف وتهنئة بنتائج اإلنتخابات النيابيّة. وتباحث المجتمعون في إمكان تعاون " علي الحكيم

 التي ستكون من حصة "القّوات" في الحكومة العتيدة.

  

https://www.elnashra.com/news/show/1217329/%D8%AC%D8%B9%D8%AC%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%A7-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81-%D9%88%D8%AA%D9%87
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IM LEBANON:    

 الحريري: الحل النهائي الزمة النازحين بعودتهم الى سوريا

June 13, 2018 

 
، المنسق المقيم لألمم المتحدة منسق الشؤون اإلنسانية «بيت الوسط»استقبل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري  امس، في 

في لبنان فيليب الزاريني وممثلة مكتب المفوضية العليا لشؤون الالجئين في لبنان ميراي جيرار، بحضور مستشار الرئيس 

 .المنالالحريري لشؤون النازحين الدكتور نديم 

 

اجتمعت اليوم مع السيد الزاريني والسيدة جيرار، وكان اجتماعا مهما ألنه في نهاية »بعد اللقاء، قال الرئيس الحريري: 

المطاف، بالنسبة إلينا كما هو الحال بالنسبة إليهم، هم شركاء في مساعدتنا اليوم لمعالجة موضوع الالجئين. كما أن الحل 

ئين، بالنسبة إلينا وكذلك إليهم، هو في عودتهم إلى سوريا. هذا ما توصلنا إليه، وهذا ما ستسمعونه النهائي في ما يخص الالج

لقد عقدنا للتو اجتماعا مثمرا وبناء مع الرئيس الحريري، حيث أكدنا شراكة األمم »من جهته، قال الزاريني: «. منهم مباشرة

لقد أكدنا باستمرار أن عودة الالجئين إلى سوريا »أضاف: «. ئين السوريينالمتحدة الوثيقة مع لبنان في التجاوب مع أزمة الالج

أو إعادة تموضعهم في دولة ثالثة هما الحالن الدائمان الوحيدان. وإلى حينه، نحن نحترم قرارهم الشخصي بعودتهم إلى ديارهم، 

م، وسيكون غير قابل للتصديق أن تعارض ولن نعيق أبدا أي عودة يمكن أن تحصل، تكون قائمة على قرارهم الخاص. إنه حقه

كما استقبل سفير فرنسا في لبنان برونو فوشيه، بحضور المنال وعرض معه «. األمم المتحدة قرار الالجئين بشأن مستقبلهم

األوضاع العامة والعالقات الثنائية. كما التقى رئيس جامعة القديس يوسف في بيروت األب سليم دكاش، وعرض معه أوضاع 

جامعة. وكان الحريري التقى قبل الظهر الوزير السابق محمد الصفدي، وعرض معه االوضاع العامة وشؤونا تتعلق بمدينة ال

طرابلس. واستقبل الرئيس الحريري قائد الجيش العماد جوزف عون ومدير المخابرات العميد الركن انطوان منصور، وجرى 

الدكتور محمد عالي الحكيم ونائبته الدكتورة خولة « لالسكوا»االمين التنفيذي  عرض لالوضاع االمنية في البالد. والتقى أيضا،

قدمنا للرئيس الحريري التهنئة بنجاح »مطر ورئيسة لجنة التنمية المستدامة الدكتورة كريمة القروي. بعد اللقاء، قال الحكيم: 

شنا القضايا االقتصادية واالجتماعية وتمثيل لبنان المجموعة االنتخابات النيابية، وتمنينا له التوفيق في تشكيل الحكومة. كما ناق

تموز، بحضور الرئيس  18و 17و 16العربية في اجتماع المجلس االقتصادي واالجتماعي في االمم المتحدة الذي سيعقد في 

 «.يين في االسكواالحريري او من ينوب عنه. كما تطرق الحديث الى دور وزارة المرأة واهميتها، ووضع العاملين اللبنان

  

https://www.imlebanon.org/newspaper/al-charek-editorial-857/
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Plus Sport : 

 الحريري يبحث مع قائد الجيش ومدير المخابرات االوضاع.. ويلتقي االمين التنفيذي "لالسكوا" 

June 12, 2018 
 

اليوم في "بيت الوسط" الوزير السابق محمد الصفدي وعرض معه استقبل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بعد ظهر 

 .االوضاع العامة وشؤونا تتعلق بمدينة طرابلس

 

واستقبل الرئيس الحريري قائد الجيش العماد جوزيف عون ومدير المخابرات العميد الركن انطوان منصور وجرى عرض 

 .لالوضاع االمنية في البالد

 

ين التنفيذي "لالسكوا" الدكتور محمد عالي الحكيم ونائبته الدكتورة خولة مطر ورئيسة لجنة والتقى الرئيس الحريري االم

 .التنمية المستدامة الدكتورة كريمة القروي

 

بعد اللقاء، قال الحكيم: "قدمنا للرئيس الحريري التهنئة بنجاح االنتخابات النيابية، وتمنينا له التوفيق في تشكيل الحكومة. كما 

القضايا االقتصادية واالجتماعية وفي تمثيل لبنان المجموعة العربية في اجتماع المجلس االقتصادي واالجتماعي في ناقشنا 

تموز، في حضور الرئيس الحريري او من ينوب عنه. كما تطرق الحديث الى دور 18و 17، 16االمم المتحدة الذي سيعقد في

 ين في االسكوا".وزارة المرأة واهميتها، ووضع العاملين اللبناني

  

https://www.plus-sport.com/Different-news/1458323.html
https://www.plus-sport.com/Different-news/1458323.html
https://www.plus-sport.com/Different-news/1458323.html
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 : 365الخليج 

 جعجع التقى األمين التنفيذي لإلسكوا في زيارة تعارف وتهنئة باإلنتخابات

June 12, 2018 

 
محمد ، في معراب، وكيل األمين العام لألمم المتحدة واألمين التنفيذي لإلسكوا سمير جعجعالتقى رئيس حزب "القّوات اللبنانيّة" 

" مع الوزارات اإلسكوافي زيارة تعارف وتهنئة بنتائج اإلنتخابات النيابيّة. وتباحث المجتمعون في إمكان تعاون " علي الحكيم

 صة "القّوات" في الحكومة العتيدة.التي ستكون من ح

  

http://www.gulf365.co/world-news/1151440/%D8%AC%D8%B9%D8%AC%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81-%D9%88%D8%AA%D9%87%D9%86%D8%A6%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA.html
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 جريدة النهار: 

 الحريري التقى فوشيه وقائد الجيش
 2018حزيران  13

 

الحريري في "بيت الوسط" النائب السابق محمد الصفدي، ثم قائد الجيش العماد جوزف عون ومدير لتقى رئيس الحكومة سعد 

المخابرات العميد الركن انطوان منصور. كذلك زاره االمين التنفيذي لـ"االسكوا" محمد علي الحكيم ونائبته خولة مطر ورئيسة 

 لجنة التنمية المستدامة كريمة القروي.

 

 

https://newspaper.annahar.com/article/817404-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9

