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 بيــان صحفـــي 
 

 "ـنـمنـتـدى االقتصـادي العـربـي اليونانـي الـثــامـال"                      

 "اربــعــون عـامـاً من الـتـميـز في الـشـراكـة"                               

 

 

 
 مـن الذي عـقـد يـومـياـثـي الـانـونـيـربي الـعـادي الـال المنتدى االقتصـداوالت واعمـمنـجـاح ـهـت بـانـت

  . ، في فـنـدق ديفاني كارافيل، أثينـا، اليونـان2019تشرين الثاني  -نوفمبــر 27-28

 

، االمـيـن الـعـام رشـاد مـبـجـرمن سـعادة االسـتـاذ والـتـرحيـب  الـتـقديـم  ةبـكلـمه ـالـمـدى اعـتـنـالماسـتـهـل 

، ةـدارة الغرفا لسـيس مجـرئ ،والسـاريس جيرونيكـخاذ ـاألستسعـادة و اليونـانيـة العربـية غرفـةلل

اد ـحـة اتـشركـالرئيس التنفيذي ل ، نائبوريـيد خـق سعـيـوفـت اذـادة األستـون سعـيـيسـون الرئـدثـمتحـالو

مـمثـل ، ل الـكبـاريـتـيـنــائـ  الـعيـنادة ـعـسذا المنتدى وـهـلجي ـيـراتـي االستـالراع (CCC)ن ـيـاولـالمق

                   ورـتـر الدكـيـفـالس، وسـعـادة األردنتـجـارة غـرفـة إدارة س مجـلـس ـورئـيـرف العربية ـاد الغـحـات

وسعادة األستاذ ، األمين العام المساعد، رئيس الشؤون االقتصادية، جامعة الدول العربية، كمال حسن علي

ف الشرف ـضي، وثـم نـيـطـة فلسـير دولـفـرب وسـعـراء الـفـس السـلـجـد مـيـ، عممروان اميل طوباسي

 .االقتصادية واالنفتاح، نائب وزير الخارجية اليونانية للدبلوماسية كوستاس فرانجويانيسمعالي 

 

بـعـقـد جـلسـتيـن حــول الـمالحـة والـموانـئ، وكـان المنتـدى في الـفـترة الصـبـاحيـة    ومـداوالت  بـدأت اعـمـال

. وبـعـد اليـونـانيـة اسة الجزرـ، وزير المالحة وسيإيوانيس بالكيوتاكيس مـعـاليفيـها  ئيـسيالمـتـحدث الـر

ض المـتحدثيـن والـخبـراء كل في مجـاله ـعـبتـحـدث فيـهـا فـتـوحة ـقـاش مــة نلـحـلقم ـد   مرة ق  ذلك وألول 

في الـيـوم الثـاني عـرضـت الـجلـسـة األولى و. بشـكل واضـح مـعـها الـحضـور جلسـة تـفاعـلوكـانت 

امـام الشركـات تضررت من الحـروب والفـرص التي مـشاريـع اعـادة االعـمار في الدول العربية التي لـ

ة حـول رواد االعـمال وقصص نـجـاحـاتـهـم وتـمكيـن نيــاثالجـلسـة الـ  ثـم تـلى ذلك  اليونـانيـة في هذا القـطـاع.

اليـونـان ت الى افـاق السـيـاحة في ـعقـدت الـجـلسـة االخيـرة وتـطرق . وبـعـد ذلكالمرأة في مـجـال العـمل

 .هذا الـمجـال في الـعـقـاري وفـرص االستـثـمـار

 

ن لـتـأسيـس الـغـرفة العـربيـة اليـونـانيـة، واقـيم بـهذه المـنـاسبـة يتـزامـن هذا الـمنـتدى مع الـذكـرى االربـعـ

ل الـزائـريـن وفـود رجـال االعـماه بـعـض الـسـفـراء الـعرب وحـضره األول ـفي يـوم حـفـل عـشـاء كبيـر

شـركـات االعـضـاء في ـالووعدد كبـير من رجـال االعـمـال اليـونـانيين  عربيـة دولـة 15من اكـثـر من 

الخارجية  ، وزيرس فارفيتسيوتيسـاذيـلتيـيـممـعالـي  ذا الـحـفـلـه وكـان ضـيـف الشـرف في ،ةــرفــغـالـ

الـشـعبية  لألزياءممـثـل رئـيس الـحـكـومـة اليـونـانيـة. وتـضـمن حـفـل العـشـاء عـرض متـميـز المناوب، 

 عربيـة، وقـدم من خـاللـه الـرقـصـات الـفولـكلـوريـة من اليـونـان والـعـالم الـعربـي. الـدول الـمن اليـونـان و

 

 152 اكثـر من الثـاني عقـدت اللـقـاءات الثـنـائيـة التي اشتـرك بـهـاالمنـتدى في يـومـه بـرنـامـج في نـهـايـة 

شـركـة يـونـانيـة، وشـملـت هذه  60دولـة عربيـة واكـثـر من  11ثـليـن من ـم  من رجـال االعـمال العـرب م  

 اللـقـاءات كـافـة الـقـطـاعـات. 
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جـزيـل الـشـكـر الى لـتـعـرب عن صـادق التـقديـر وة ـاسبـالمنهذه ة ـانيـية اليونـربـة العـرفـالغتـنـتـهـز 

الـرعـاة الـرسـمييـن والى الـمسـاهميـن والـداعـميـن من الغـرف الـعـربيـة، ونـخـصص بـالذكـر ه نـا غـرفـة 

ـة تـجـارة وصـنـاعـة الكـويت وغـرفة قـطـر وغـرفـة تـجـارة األردن وغـرفـة تـجـارة العـقبـة وهيـئ

شـركـة   الـراعـي االسـتـراتيـجـي لهذه الـفـعـاليـة  الى  ينمـوصـول  والـتـقـديـر  والـشـكـر  االسـتثـمـار اليـونانيـة.

لـغـرفـة والى كـافـة من دعـم هذه في اوالى الرعـاة الـشركـات االعـضـاء  (،CCCاتـحـاد الـمـقـاولـيـن )

لـنـمضـي في عـمـلـنـا في خدمـة تـوطيـد وتـعـزيـز نـعدهـا دافـع رئـيـسـي مـواقـف هذه الـان الـفـعـاليـة. 

 الـعـالقـات الـعـربيـة اليـونـانيـة. 
 

 
ي من القاعة   منظر جانب 

 
، رئيس غرفة تجارة األردن، ممثال لرئيس اتحاد الغرف العربية اثناء القائه لكلمته   ي

ن نـائل رجـا الكبـاريب   سعادة العي 
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كـة   التنفيذي الرئيس نائب  خـوري،  سعـيد  تـوفـيـق األستـاذ  سعـادة    (CCC) المقـاولـيـن اتـحـاد  لـشر

ي  الراعـي  اثناء القائه لكلمته ،  المنتدى لـهـذا  االستـراتـيـج 

 

 
ة  اليـونـانيـ الـحـكـومـة رئـيس ممثل  المناوب، الخارجية وزير   فارفيتسيوتيس،  مـيـلتيـاذيـس مـعالـي

ي حفل العشاء اثناء القائه لكلمته 
 فن
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ن  اللقاءاتجانب من  ن  الثنائية بي  رجال االعمال العرب ونظرائهم اليونانيي   

 

 

 

 صـدر عن:

 للـتـجـارة والـتـنـميـة.  الـعـربـيـة الـيـونـانيـةالـغـرفـة 

 
 


