
نشرة يومية إلكترونية تصدر عن اتحاد الغرف العربية

النشرة اليومية لالتحاد
06 كانون االول )ديسمبر(2018

UAC DAILY MONITOR

شارك األمين العام المساعد في اتحاد الغرف العربية، شاهين علي 
شاهين، في فعاليات ملتقى االستثمار االماراتي - اللبناني، الذي 
برعاية وحضور وزير  أبو ظبي،  اإلماراتية  العاصمة  استضافته 
االقتصاد  وزارة  وتنظيم  المنصوري  سعيد  بن  سلطان  االقتصاد 
االماراتية بالتعاون مع اتحاد الغرف اللبنانية وغرفة تجارة وصناعة 

ابوظبي. 
وحضر افتتاح الملتقى كبار القيادات االقتصادية ورجال االعمال، 
ثاني  محمد  ظبي  أبو  وصناعة  تجارة  غرفة  رئيس  مقّدمهم  في 
جانب  إلى  شقير،  محمد  اللبنانية  الغرف  اتحاد  ورئيس  الرميثي 
سفير لبنان في االمارات فؤاد دندن، سفير االمارات في لبنان حمد 
الشامسي، األمين العام التحاد غرف التجارة في اإلمارات حميد 
االماراتيين  المستثمرين  لمجلس  العام  واالمين  سالم،  بن  محمد 
في الخارج جمال الجروان، وحشد كبير من القيادات االقتصادية 

ورجال االعمال االماراتيين.
يأتي في ظل  اليوم  "لقاءنا  أّن  وألقى شقير كلمة أشار فيها إلى 
تطورات متسارعة يشهدها عالمنا العربي والعالم بأسره على المستوى 
االقتصادي والتحالفات االقتصادية، ما يستدعي القيام بالخطوات 
الالزمة لزيادة منسوب التعاون من ضمن رؤية واضحة مبنية على 
وقائع عمليه متمثلة بالفرص المتاحة وإمكانية االستثمار فيها بما 

يعود بالفائدة على بلدينا وشعبيهما".
بين  والتقدير  واالحترام  الحب  مشاعر  جيدًا  نعرف  "نحن  وقال: 
البلدين والشعبين، لكن اليوم نتحدث عن شق أساسي أيضًا في 
وكيفية  المشتركة  االقتصادية  بالمصالح  ويتعلق  الثنائية  عالقاتنا 
الفرص  من  الكثير  يحمل  هذا  مؤتمرنا  فإّن  هنا  من  تنميتها. 

العمل  التي يجب  الكبيرة والواعدة،  التعاون  والمشاريع وامكانيات 
عليها بشكل مشترك، وكلي ثقة ان هذا المسار سيتكلل بالنجاح 
السنوات  بجدارة طوال  نجحها  اثبتت  الشراكة  هذه  ان  خصوصًا 

الماضية".
المصدر )اتحاد الغرف اللبنانية، بتصّرف(

شقير في افتتاح ملتقى االستثمار اللبناني – اإلماراتي: إمكانيات التعاون واعدة



رئيس  برئاسة  أردني  تجاري  وفد  شارك 
العين  األردن  تجارة  غرفة  ادارة  مجلس 
المنتدى  فعاليات  في  الكباريتي  نائل رجا 
السابع  اليوناني   – العربي  االقتصادي 
الذي عقد في أثينا )اليونان( يومي -27

2018، تحت  الثاني  نوفمبر/تشرين   28
خارطة  العربي:  والعالم  "اليونان  شعار 
العربية  الغرفة  من  بتنظيم  للنمو"،  جديدة 
الوزراء  من  واسع  وبحضور  اليونانية، 
العرب،  السفراء  الحكوميين،  والمسؤولين 
العربية  والغرف  االتحادات  رؤساء 
كبار  اليونانية،  العربية  الغرفة  وأعضاء 

رجال األعمال العرب واليونانيين.

العمل  جلسة  في  الكباريتي  العين  وأشار 
المخصصة للصناعات البحرية والموانئ، 
إلى الخدمات البحرية واللوجستية المتطورة 
الخاص  القطاع  وريادة  العقبة  ميناء  في 

األردني في هذا القطاع.
والشركات  اليونانية  "الشركات  وقال: 
المجال،  هذا  في  بخبرة  تتمتع  الخليجية 
شراكات  لفتح  ضرورية  حاجة  وهناك 
ليمتد  القطاع  هذا  في  واستثمارية  تجارية 
اليونانية  الموانئ  مع  والتعامل  التعاون 
الخليجي  وأهمها  العربية،  والموانئ 
والمصري، لنستطيع أن نكون حلقة وصل 
القريب  المستقبل  وخاصة فيما يتعلق في 

الحرير  تمتد على طريق  التي  والمشاريع 
من الصين عبر تركيا ثم إلى أوروبا عن 

طريق اليونان".
المصدر )غرفة تجارة األردن، بتصّرف(

أسفرت انتخابات مجلس اتحاد الغرف التجارية العراقية، عن انتخاب 
رئيس غرفة تجارة الناصرة عبد الرزاق الزهيري، رئيسا للدورة القادمة 

)2022-2018(، خلفا للرئيس جعفر الحمداني. 
عبد  الجديد  للرئيس  العراقية  التجارية  الغرف  اتحاد  أعضاء  وتمنى 
الرزاق الزهيري التوفيق في مهامه الجديدة، والنجاح في تطوير عمل 
البالد  مصلحة  خدمة  االقتصادي  والواقع  التجاري  الخاص  القطاع 

وازدهارها.
بانتخابه رئيسا لالتحاد،  المهنئين  إلى ذلك، استقبل الرئيس الزهيري 
حيث التقى رئيس اتحاد الحقوقيين العراقيين العام محمد نعمان الداودي 
والوفد المرافق له من الحقوقيين من عدة محافظات بحضور رئيس 
غرفة تجارة بابل صادق الفيحان واالمين العام الدكتور عبد هللا البندر. 
كذلك التقى الزهيري نائب رئيس مجلس االعمال العراقي البريطاني 
IBBC المهندس رسمي الجابري وممثل المجلس، حيث قّدم له التهنئة 
بمناسبة تسلمه منصب رئاسة االتحاد. وتمنى الجابري لرئيس االتحاد 

دوام التوفيق والنجاح في عمل االتحاد والغرف التجارية العراقية، معربا 
عن استعداده للعمل المشترك بما يخدم التجارة في العراق.

المصدر )اتحاد الغرف العراقية، بتصّرف(

انتخاب عبد الرزاق الزهيري رئيسا التحاد الغرف التجارية العراقية

الكباريتي: شراكات استثمارية وتجارية في قطاع الخدمات البحرية مع اليونان 


