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 بيان صحفي 

 

اليونانية   العربية  الغرفة  العام  بنجاح  اختتمت  لهذا  الثاني  شمال  حدثها  ودول  "اليونان  العمل  لقــاء 

  مارس،  ن منيالثالث والرابع عشرفي    )العراق، األردن، لبنان، فلسطين وسورية(المشرق العربي"  

اليونان أثينا،  يجمع  ي    .في  الذي  األول  اللقاء  هذا  واليونانعد  هذه  العربية  اللقاء   ،دولنا  يومي  وخالل 

ع هذه اللقاءات اجتماعات  كما تب  ،  رضت الكثير من المحاور والقطاعات واللقاءات الخاصة والثنائيةع  

 ين كل في قطاع العمل الذي يهمه.مغلقة للمعني  

ثم ضيف الشرف   ،يونانيةاألمين العام للغرفة العربية ال  ،رشاد مبجر  افتتاحهم لهذا اللقاء في حفل  قد  

الذي   ،الوزير المناوب للتنمية واالستثمار في اليونان  ،نيكوس باباثاناسيـسممثل الحكومة اليونانية  

تحدث عن فرص االستثمار في اليونان والنجاحات التي حققتها بالده في السنوات األخيرة وسهولة  

ب عن تقديره لدور الغرفة العربية اليونانية في تعزيز عالقات اليونان والعالم  وأعر    ،العمل في اليونان

 العربي.

  " شتركاليوناني الم  -عمال الفلسطينياألمجلس  "بعد حفل االفتتاح، بدأت مراسم توقيع اتفاقية انشاء  

الذي وقع بدوره عن الجانب   ،نجمعية رجال األعمال الفلسطينيي  سرئي  ، محمد العامور  م.بكلمة من  

 ، نائب رئيس الغرفة، موقعاً عن الغرفة العربية اليونانية. ويس معبد العظيوالسيد   الفلسطيني

  غرف التجارية الرئيس اتحاد   ،عبد الرزاق الزهيريرئيسية ألقاها  بعد ذلك بدأت الجلسة األولى بكلمة  

بعد ذلك    .الذي تحدث عن جهود إعادة االعمار ودور العراق في الساحة اإلقليمية والدولية  ،العراقية

في الوطن العربي، وأفاق التعاون البنية التحتية  تحديث  مشاريع االعمار و " حول    األولىبدأت الجلسة  

الخصوص  بهذا  اليوناني  وتحدث  "العربي  الجبوري،  للمقاوالت   ممثالً   قيصر  الجبوري    لمجموعة 

الدولية العراق،    والتوكيالت  المهندسة    بعد في  حدادينذلك  االعمال، شركة   بان  تطوير  قسم    رئيس 

Arabtech Jardaneh  مؤسس ومالك شركة هندسية للدراسات ،  د هيثم البيكم. محماألردن،    ،لدوليةا

وقد قدم للمتحدثين  ، اليونان،  IBI  ، مدير مجموعةوأنتوليو ريتشيتا، سوريا  واالستثمارات والمقاوالت  

عضو مجلس إدارة الغرفة العربية اليونانية،  و  (MEES)جلة  الناشر لم،  صالح جالدالدكتور  وحاورهم  

ً وأوضح المتحدثون كل بدوره عن مشاريع بالدهم   الى التكنولوجيا والتقنية    افاق التعاون وتطرقوا أيضا

 . في البنية التحتية لهذه المشاريع

البديلة  "  موضوع  الثانيةالجلسة  تناولت   العربي    والمستدامةالطاقة  الجانبين  بين  الخبرات  وتبادل 

األول    "واليوناني المتحدث  العراق المقداديسامح  الدكتور  وكان   Green  مؤسسة  العامالمدير    ،، 

Charter GC.  والبيئة المياه  والمدير   ،القطرنجيحسام  ثم    ،ألمانيا  ،الستشارات  المؤسس   الشريك 

ذلك   لبنان،،  Metasol  لشركة محمد    بعد  أبعاد عمرو أسامة  إدارة شركة  مجلس  ورئيس  ، مؤسس 

مدير تطوير   ،فانجيليس كـاماريسأخيراً  و  ،للمقاوالت ونائب رئيس االتحاد الفلسطيني للطاقة المتجددة

دثين المحاور قدم هؤالء المتحميتيلينيوس، اليونان.  شركة    ،االعمال الدولية، حلول هندسية م ستدامة
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، بصفته   (IENE)، األمين العام للمعهد اليوناني للطاقة لجنوب شرق أوروباكوستيس ستامبوليس

 ةالجمهور في عروضهم التقديمي   وأشركوا  نقل جميع المتحدثين معرفتهم بمجال خبرتهم  .محاورا ومنسقا

 .ل هذا الموضوع من مختلف جوانبهوين في هذا المجال تنا قدت جلسة مغلقة بين المختص  وبعد ذلك ع  

المدير العام وعضو مجلس إدارة مجموعة شركات جود وممثل    ،جودأنس  ألقى    الثالثة،لسة  قبل الج

العربية   الغرفة  إدارة  مجلس  وعضو  السورية  التجارة  غرف  الذي    الرئيسيخطابه    اليونانية،اتحاد 

بعد فترة طويلة من عدم االستقرار واستعداد سورية إلعادة بناء الشعب السوري  أوضح فيه صمود  

الغذاء واألمن الغذائي  "حول    الجلسة الثالثة بدأت  إقليمياً ودولياً.    المعهود اقتصادها وممارسة دورها  

ال ، المدير  ، العراقالمقدادي سامح  الدكتور  في هذه الجلسة    "، تحدث صوص خوتجربة اليونان بهذا 

والبيئة  .Green Charter GC  مؤسسة  العام المياه  الرئيس   ،إدريسعاطف    ألمانيا،،  الستشارات 

لشركة العـام،  رائد سالمةثم  لبنان،    المساهمة، MEFOSA التنفيذي  مجموعة    مؤسس،وال  المدير 

الفلسطينيي حمودة   األعمال  رجال  جمعية  المراقبة،  لجنة  ورئيس  نجيب    ثم  ،نلالستثمار  سلمان  م. 

والصناعية  ،البحري الزراعية  للخدمات  البحري  شركة  التنفيذي،  سوريا،  الرئيس  قسطنطينوس  و، 

أدار ، اليونان.  المساهمة لخدمات األغذية  Pot & Pan  والمالكالشريك    المنتدب، ، العضو  بينـاريس

  الغذاءوأشار كل بدوره عن تجربة بالده في موضوع    رشاد مبجرهذه الجلسة وقدم للمتحدثين السيد  

 واالمن الغذائي وفي الشراكة بين الجانبين العربي واليوناني. 

اليوم   الفعالية  الثانيفي صباح  لهذا كلمة موجزة عن    مبجررشاد  ألقى    ،من هذه    الفعالية وبرنامجها 

تناولت   ثم بدأت الجلسة الرابعة  ،اليوم الصناعات الدوائية وتجربة الجانبين العربي واليوناني  "  التي 

المدير المفوض، ،  عيدكمحمد محسن    وتبادل الخبرات بين الجانبين" وقدم عن العراق تعاونوإمكانية 

االتحاد األردني لمنتجي االدوية  ، األمين العام،  حنان سبولالدكتورة  ثم    ، العراق،شركة اآلفاق المتحدة

(JAPM)  التنفيذي،  أوباري زياد    ثم والمدير  الرئيس  نائب  سورياOubari Pharmaشركة  ،   ،، 

 & OFET   ،(Uni-Pharma SA  شركات   ، مدير المبيعات الدولية، مجموعةجـورج سبيجوسو

Intermed SA Pharmaceutical Laboratories)  ،اليونان لهذه  ،  عرض   الجلسةأدار  وقدم 

الدكتور   فلسطين  في  االدوية  صناعة  عن  خوريمختصر  لشركة  باسم  التنفيذي  الرئيس   ،

Pharmacare PLC،قد لقاء خاص مفتوح مع المشاركين الذين تتصل بعد هذه الجلسة ع    ، فلسطين

 لهم بهذا القطاع للتعارف وتبادل األفكار والخبرات وفتح قنوات التواصل فيما بينهم. اطبيعة اعم

الجلسة   بداية  الرئيسي    الخامسةفي  المتحدث  الدبوسيكان  التجارة   توفيق  اتحاد غرف  نائب رئيس 

  والصناعة والزراعة في لبنان ورئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس وشمال لبنان 

الذي تحدث عن رؤيته في مشاريع رئيسية واساسية في لبنان وإمكانية التعاون بين دول شمال المشرق  

بعد ذلك تحدث المتحدث  العربي واليونان وقدم صورة مفصلة عن دور غرفته في هذا الخصوص.  

فيليوبولوس  الرئيسي التنفيذي،  جورجيوس  الرئيس  اليونانية،  االستثمارات  عن   ،هيئة  مفصال 

جراءات التي تتخذها الحكومة اليونانية والتي أسهمت في جعل اليونان واجهة لالستثمار وتسهيل  اإل

 وافاق التعاون العربي اليوناني في هذا الخصوص.  لألعمال،جاذب  خدورها كمنا

موضوعها   كان  التي  الخامسة  الجلسة  بين  "بدأت  المشتركة  والقواسم  العقاري  واالستثمار  السياحة 

، مؤسس شركة  علي حميد المخزوميوكان أول المتحدثين    "،لجانب العربي في هذا المجالاليونان وا

Bil Weekend    ،هيئة تنشيط  ،  اقليمي، مدير تسويق  مجد عمر أبو عرقوبللخدمات السياحية، العراق

اتحاد نقابات المؤسسات السياحية، ورئيس نقابة أصحاب    ، رئيساألشقر  بيارثم    السياحية، األردن،

 ، الرئيس التنفيذي لشركة يعموسى الجرجوثم  برمانا بلبنان،    مجلس بلديةورئيس    الفنادق في لبنان،

George Garabedian    الرئيس التنفيذي لشركة  وطالل خضير، فلسطين للسياحة والسفرالمحدودة ،

 شريك،  ، آكيـس ريفيثيـسثم  ،للسياحة الغرف السوريةطريق الحرير للسفر والسياحة ورئيس اتحاد 



 

Tel.: +30-210-6711210, +30-210-6726882, +30-210-6773428 • Fax.: +30-210-6746577 

E-mail: chamber@arabgreekchamber.gr • www.arabhellenicchamber.gr 

 

المدير   ،فالخاكيسنيكوالوس    وقدم لهذه الجلسة وادارها، اليونان.  وشركاه للعقارات   Revithisشركة  

 .ليونانية، اليونانوعضو مجلس إدارة الغرفة العربية ا NEOKEM SAالعام لشركة 

التي شملت كافة قطاعات العمل   نواليونانييلقاءات الثنائية بين المشاركين العرب ابعد ذلك، بدأت عقد 

حفل عشاء للضيوف واألصدقاء اليونانيين، بدأ هذا   اليونانية   اقامت الغرفة العربيةوفي نفس هذا اليوم  

ً األمين العام للغرفة العربية اليونانية    رشاد مبجر   الحدث بكلمة من ما دار في لقاء العمل هذا    مستعرضا

  آذونيس جورجياذيـس ثم قدم ضيف الشرف معالي    ،واالفاق الغير المحدودة للتعاون العربي واليوناني

وزير التنمية اليوناني الذي القى كلمة مفصلة عن جهود الحكومة اليونانية ودورها اإليجابي ومبادراتها 

العالمي   االستثمارفي تعزيز عالقاتها مع الجانب العربي ونجاح الحكومة في وضع اليونان على خارطة  

 وجذب األعمال. 

وقطاعاته  الحدث    هذا  اتسم محاوره  بهبتنوع  المتصلة  من    وبمستوى  والمجاالت  العالية  المشاركة 

 المتحدثين والمحاورين كان لهم دور كبير في إنجاح هذا اللقاء. ، كما انالجانبين

تتقدم   ان  اليونانية  العربية  الغرفة  تود  المناسبة  لهذه بهذه  الراعية  الرسمية والخاصة  للهيئات  بالشكر 

العربية اليونانية لما قدموه من دعم ورعاية، والتحادات الغرف الفعالية ولشركات األعضاء في الغرفة  

 الفعالية بصادق الشكر والتقدير. العربية والمنظمات المهنية ولجميع من أسهم في نجاح هذه 

 

 .اليونانية الغرفة العربيةصادر عن 

 أثينا في التاسع والعشرين من مارس لهذا العام
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