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 ESCWAاإلسكوا/

 

 محاور الربط الحيوي في المنطقة العربية

االسكوا أكد أهمية الربط بين الشبكات الوطنية اجتماع تشاوري في الوكالة الوطنية لإلعالم:  •

 العربية للبنى التحتية لتحقيق التكامل بين الموارد المتاحة

 ’العربيةخالد حنفي يبحث فتح أسواق جديدة للتجارة المصري اليوم:  •

 خالد حنفي يبحث فتح أسواق جديدة للتجارة العربيةالميثاق:  •

 ’العربيةواق جديدة للتجارة خالد حنفي يبحث بَْعث أسصحيفة الراية:  •

 أمين اتحاد الغرف العربية يبحث فتح أسواق جديدة للتجارة العربيةالعرب اليوم:  •

 أمين اتحاد الغرف العربية يبحث فتح أسواق جديدة للتجارة العربية اللوتس اإلخبارية: •

 أمين اتحاد الغرف العربية يبحث فتح أسواق جديدة للتجارة العربية شبكة مبينات: •

 ’العربيةخالد حنفي يبحث تدشين أسواق جديدة للتجارة صحيفة البيان:  •

 خالد حنفي يبحث تدشين أسواق جديدة للتجارة العربية القلم الحر:  •

 : خالد حنفي يبحث فتح أسواق جديدة للتجارة العربيةنافذة على العالم •

 

محاور الربط الحيوي في الصحف اإللكترونية العربية األخرى التي ذكرت اجتماع اإلسكوا حول والمواقع 

 :المنطقة العربية

 بوابة األهرام •

 المصري اليوم •

 موقع البوابة نيوز •

 جريدة الدستور •

 أخبار مصر •

 أخباري •

 حضرموت •

 الواقي أون الين •

 المرصد •

 ميدان األخبار •

• Propaganda Media Agency 
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http://www.elakhbary.net/business/nw-1737941
https://7adramout.net/youm7/1831958/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1---%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9.html
http://www.wakionline.com/economy/60840.html
http://www.almrsd.co/business/829063/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%AD%D9%86%D9%81%D9%8A-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.medanelakhbar.com/egypt/814705/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://www.propaganda-eg.com/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%AD%D9%86%D9%81%D9%8A-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9/
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 ESCWAاإلسكوا/

 

 محاور الربط الحيوي في المنطقة العربية

 

 الوكالة الوطنية لإلعالم: 

اجتماع تشاوري في االسكوا أكد أهمية الربط بين الشبكات الوطنية العربية للبنى التحتية لتحقيق التكامل بين 

 الموارد المتاحة

 2018نيسان  23اإلثنين 

 
استضافت االسكوا االجتماع التشاوري عن الربط الحيوي بين البلدان العربية، والذي يعقد بالتعاون بين البنك اإلسالمي  -وطنية 

للتنمية وخبراء رفيعي المستوى من المنطقة العربية في مجاالت النقل والطاقة والكهرباء وخبراء دوليين من مؤسسات إقليمية 

حضور األمين التنفيذي لالسكوا الدكتور محمد علي الحكيم، األمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ودولية معنية بالتنمية، ب

للشؤون االقتصادية الدكتور كمال حسن علي ومدير قسم االستراتيجية وتكامل األسواق في البنك اإلسالمي للتنمية سيد حسن 

 .قادري

 

  الحكيم

بين الشبكات الوطنية للبنى التحتية المختلفة باتت من المسلمات كقاعدة أساسية لتحقيق  وتحدث الحكيم فأكد أن "أهمية الربط

التكامل بين الموارد المتاحة في البلدان واألقاليم، لالستفادة القصوى من المزايا التي يتمتع بها كل بلد وخلق فضاء اقتصادي 

 ."زيد من فرص االستثمار والعملموحد لالنتاج والتوزيع، يشجع المنافسة واالبتكار ويخلق الم

 

وشدد على أن "التعاون االقتصادي بين البلدان وانفتاحها على بعضها البعض هو من أهم الشروط التي تمكن من االستفادة 

المشتركة من الموارد الطبيعية لتحقيق أمن المياه والغذاء والطاقة، والتي تعزز الوقاية من الخالفات والنزاعات ودرء 

 ."اأخطاره

 

  علي

وتطرق الدكتور كمال علي من جامعة الدول العربية، الى "النقل كنشاط إنتاجي يخلق قيمة اقتصادية وكأداة فعالة في عملية 

التوزيع االقتصادي بقيامه بالدور الرئيسي في تبادل البضائع وتوزيعها"، موضحا أنه يعد "الركيزة األساسية لتفعيل اتفاقيات 

جاالت العمل العربي المشترك"، مشيرا إلى أن "تنفيذ مشروعات ربط الشبكات الكهربائية هو من التعاون في مختلف م

 ."اإلنجازات المهمة على صعيد التكامل العربي

 

  بدر

وقدم المستشار اإلقليمي للنقل واللوجستيات في اإلسكوا الدكتور يعرب بدر عرضا مرئيا عن مشروع اللجنة اإلقليمية لصياغة 

ركة لربط محاور النقل واللوجستيات في المنطقة العربية، الفتا الى أن "تحقيق التنمية الشاملة يعتمد على تشغيل رؤية مشت

شبكات فعالة وقوية تدعم التدفقات الحيوية للبشر والطاقة والمواد والسلع والمعلومات. وذلك يتضمن النفط والغاز والكهرباء 

 ."مياه واالتصاالتوغيرها من شبكات الطاقات المتجددة وال

 

وإذ حذر من أن "التنمية الشاملة ما زالت تواجه صعوبات عديدة في العديد من أنحاء المنطقة العربية"، حثا على "إجراء تحقيق 

معمق حول دور التكامل اإلقليمي في مواجهة هذه التحديات من خالل تعاون منصف ومتوازن مبني على رؤية موحدة نحو 

 ."المستقبل

 

  بيان

وأوضح بيان لالسكوا أن "االجتماع سعى إلى استعراض الواقع الحالي لمختلف شبكات النقل والمواصالت والكهرباء والطاقة 

في البلدان العربية ومناقشة العقبات التي منعت وتمنع تحقيق الربط واإلدماج لشبكات ومحاور الربط الحيوي بين البلدان العربية 

العقبات في ضوء الدروس المستفادة من التجارب الدولية السابقة. وفي هذا السياق، قال سيد قادري والسبل المتاحة لتجاوز هذه 

http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/340914/
http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/340914/
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ممثال البنك اإلسالمي للتنمية إن التجارب الحديثة أظهرت أنه خالل العقود األخيرة، حققت بلدان من كافة أنحاء العالم ازدهارا 

ار في ما بينها وبعد اعتماد سياسات اقتصادية وبرامج تعاون يستفيد منها اقتصاديا أكبر بعد تعزيز عمليات التداول واالستثم

 ."الجميع

 

ولفت البيان الى أن "من بين أهداف االجتماع كذلك، ابتكار الحلول الممكنة لتحييد محاور الربط الحيوي عن الخالفات 

وحوامل لالستقرار والسلم اإلقليميين تساهم في درء والنزاعات السياسية وتحويلها إلى محاور للتنمية االقتصادية واالجتماعية 

أخطار حصول نزاعات مستقبلية. وفي هذا اإلطار، قال الحكيم: إن الظروف الصعبة التي تمر بها منطقتنا يجب أال تثنينا عن 

ول تطلعاتنا إلى التطلع إلى بريق أمل تحمله الجهود المخلصة المتضافرة للمؤسسات المشاركة في هذا االجتماع. بريق قد يح

 مشروع قابل للحياة يحقق جزءا من الربط الحيوي المنشود".
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 المصري اليوم: 

 خالد حنفي يبحث فتح أسواق جديدة للتجارة العربية

 2018نيسان  23اإلثنين 
 

العام التحاد الغرف العربية، مع الدكتور كمال حسن على، األمين العام المساعد للجامعة بحث الدكتور خالد حنفي، األمين 
العربية للشؤون االقتصادية، فتح أسواق جديدة للتجارة العربية، ومشروعات التعاون العربي األفريقي، ودور الغرف العربية 

 .المشتركة في تعزيز وتنمية اقتصاد الدول العربية

 
كمال حسن على، األمين العام المساعد للجامعة العربية للشؤون االقتصادية، خالل اللقاء، الذي عقد بمقر  وأشاد الدكتور

االتحاد بلبنان، بالدور الذي يقوم به اتحاد الغرف العربية من مبادرات من شأنها تعزيز العمل العربي المشترك، وفتح آفاق 

 .جديدة للتعاون الدولي

 
تماع التشاوري لمحاور الربط الحيوي بين البلدان العربية، الذي نظم بالتعاون بين األسكوا األمم جاء ذلك على هامش االج

المتحدة، والبنك اإلسالمي للتنمية، حيث استعرض الدكتور خالد حنفي، خالل االجتماع، آفاق المستقبل لربط شبكات النقل 
 ربواللوجستيات، وإنشاء شبكة ربط إلكترونية لربط التجارة الع

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.almasryalyoum.com/news/details/1284319
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 الميثاق: 

 خالد حنفي يبحث فتح أسواق جديدة للتجارة العربية
 2018أبريل،  25

 

خالد حنفي يبحث فتح أسواق جديدة للتجارة العربية الميثاق نقال عن المصرى اليوم ننشر لكم خالد حنفي يبحث فتح أسواق 

فتح أسواق جديدة للتجارة العربية ننشر لكم زوارنا جديد االخبار اليوم عبر موقعنا جديدة للتجارة العربية، خالد حنفي يبحث 

 .الميثاق ونبدء مع الخبر االبرز، خالد حنفي يبحث فتح أسواق جديدة للتجارة العربية

 

 الميثاق اشترك لتصلك أخبار االقتصاد

 

لدكتور كمال حسن على، األمين العام المساعد للجامعة بحث الدكتور خالد حنفي، األمين العام التحاد الغرف العربية، مع ا

العربية للشؤون االقتصادية، فتح أسواق جديدة للتجارة العربية، ومشروعات التعاون العربي األفريقي، ودور الغرف العربية 

 .المشتركة في تعزيز وتنمية اقتصاد الدول العربية

 

المساعد للجامعة العربية للشؤون االقتصادية، خالل اللقاء، الذي عقد بمقر االتحاد وأشاد الدكتور كمال حسن على، األمين العام 

بلبنان، بالدور الذي يقوم به اتحاد الغرف العربية من مبادرات من شأنها تعزيز العمل العربي المشترك، وفتح آفاق جديدة 

 .للتعاون الدولي

 

لحيوي بين البلدان العربية، الذي نظم بالتعاون بين األسكوا األمم جاء ذلك على هامش االجتماع التشاوري لمحاور الربط ا

المتحدة، والبنك اإلسالمي للتنمية، حيث استعرض الدكتور خالد حنفي، خالل االجتماع، آفاق المستقبل لربط شبكات النقل 

 .واللوجستيات، وإنشاء شبكة ربط إلكترونية لربط التجارة العربية

 

 

 

 

 
  

http://www.elmethaq.net/economy-news/1146525/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%AD%D9%86%D9%81%D9%8A-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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 صحيفة الراية: 

 خالد حنفي يبحث بَْعث أسواق جديدة للتجارة العربية

 2018نيسان  24الثالثاء 
 

بحث الدكتور خالد حنفي، األمين العام التحاد الغرف العربية، مع الدكتور كمال حسن على، األمين العام المساعد للجامعة 

ؤون االقتصادية، بَْعث أسواق جديدة للتجارة العربية، ومشروعات التعاون العربي األفريقي، ودور الغرف العربية العربية للش

 .المشتركة في تعزيز وتنمية اقتصاد الدول العربية

 

عقد بمقر  وأشاد الدكتور كمال حسن على، األمين العام المساعد للجامعة العربية للشؤون االقتصادية، أَْوساط اللقاء، الذي

االتحاد بلبنان، بالدور الذي يقوم به اتحاد الغرف العربية من مجموعة من األجتماعات من شأنها تعزيز العمل العربي المشترك، 

 .وفتح آفاق جديدة للتعاون الدولي

 

الذي نظم بالتعاون بين َظِهَر َوَكْشُف َوبَاُن ذلك على هامش االجتماع التشاوري لمحاور الربط الحيوي بين البلدان العربية، 

األسكوا األمم المتحدة، والبنك اإلسالمي للتنمية، حيث استعرض الدكتور خالد حنفي، أَْوساط االجتماع، آفاق المستقبل لربط 

 .شبكات النقل واللوجستيات، وإنشاء شبكة ربط إلكترونية لربط التجارة العربية

 

موقع صحيفة الراية يقدم خالص الشكر لجميع وارنا الكرام علي حسن متابعتنا ونتمني ان نكون عند حسن ظنكم وقدمنا خبراً ينا 

أعجابكم ، ، حيث تم نقل االن الخبر عبر موقعنا صحيفة الراية ، نتمني من سيادتكم متابعينا عمل "اليك" علي صفحات 

لكي يصلك جديد األخبار " بشكل متجدد وسريع لحظة وقوع الخبر  -صحيفة الراية التواصل االجتماعي الخاصة بموقعنا "

 ووقت حدوثة .

  

http://www.alraya.co/economy/post-802678/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%AD%D9%86%D9%81%D9%8A-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A8%D9%8E%D8%B9%D9%92%D8%AB-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9.html
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 العرب اليوم: 

 أسواق جديدة للتجارة العربيةأمين اتحاد الغرف العربية يبحث فتح 

 2018نيسان  24الثالثاء 
 

 أمين اتحاد الغرف العربية يبحث فتح أسواق جديدة للتجارة العربية

، األمين العام التحاد الغرف العربية مع الدكتور كمال حسن على،  األمين العام المساعد للجامعة بحث الدكتور خالد حنفى

العربية للشؤون االقتصادية فتح أسواق جديدة للتجارة العربية ومشروعات التعاون العربى اإلفريقى ودورالغرف العربية 

 .المشتركه فى تعزيز و تنمية اقتصاد الدول العربية

 

لدكتور كمال حسن  خالل اللقاء الذى عقد بمقر االتحاد بلبنان بالدورالذى يقوم به اتحاد الغرف العربية من مبادرات من وأشاد ا

 .شأنها تعزيز العمل العربى المشترك وفتح آفاق جديدة للتعاون الدولى

  

بين البلدان العربية الذى نظم بالتعاون بين  االسكوا "األمم  جاء ذلك على هامش االجتماع التشاورى لمحاور الربط الحيوى

المتحدة "والبنك اإلسالمى للتنمية، حيث استعرض الدكتور خالد حنفى، خالل االجتماع آفاق المستقبل لربط شبكات النقل 

 واللوجستيات وإنشاء شبكة ربط إلكترونية لربط التجارة العربية.

  

https://www.arabyoum.com/egypt/4554099/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.arabyoum.com/egypt/4554099/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.arabyoum.com/egypt/4554099/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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  اللوتس اإلخبارية:

 أمين اتحاد الغرف العربية يبحث فتح أسواق جديدة للتجارة العربية

 2018نيسان  24الثالثاء 
 

 بحث الدكتور خالد حنفي األمين العام التحاد الغرف العربية مع الدكتور كمال حسن على األمين العام -اللوتس االخبارية 

المساعد للجامعة العربية للشئون االقتصادية فتح أسواق جديدة للتجارة العربية ومشروعات التعاون العربي األفريقي ودور 

 .الغرف العربية المشتركة في تعزيز وتنمية اقتصاد الدول العربية

وم به اتحاد الغرف العربية من مبادرات وأشاد الدكتور كمال حسن على خالل اللقاء الذي عقد بمقر االتحاد بلبنان بالدور الذي يق

 من شأنها تعزيز العمل العربى المشترك وفتح آفاق جديدة للتعاون الدولى

جاء ذلك ذلك على هامش االجتماع التشاوري لمحاور الربط الحيوي بين البلدان العربية الذي نظم بالتعاون بين االسكوا ) األمم 

يث استعرض الدكتور خالد حنفي خالل االجتماع آفاق المستقبل لربط شبكات النقل المتحدة ( والبنك اإلسالمي للتنمية ح

 واللوجستيات وإنشاء شبكة ربط إلكترونية لربط التجارة العربية.

  

http://www.lotus-news.com/Mal-Waqtsad/627051.html
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  شبكة مبينات:

 جديدة للتجارة العربيةأمين اتحاد الغرف العربية يبحث فتح أسواق 

 2018نيسان  24الثالثاء 
 

بحث الدكتور خالد حنفى، األمين العام التحاد الغرف العربية مع الدكتور كمال حسن على،  األمين العام المساعد للجامعة 

رف العربية العربية للشؤون االقتصادية فتح أسواق جديدة للتجارة العربية ومشروعات التعاون العربى اإلفريقى ودورالغ

 .المشتركه فى تعزيز و تنمية اقتصاد الدول العربية

وأشاد الدكتور كمال حسن  خالل اللقاء الذى عقد بمقر االتحاد بلبنان بالدورالذى يقوم به اتحاد الغرف العربية من مبادرات من 

 .شأنها تعزيز العمل العربى المشترك وفتح آفاق جديدة للتعاون الدولى

جاء ذلك على هامش االجتماع التشاورى لمحاور الربط الحيوى بين البلدان العربية الذى نظم بالتعاون بين  االسكوا "األمم 

المتحدة "والبنك اإلسالمى للتنمية، حيث استعرض الدكتور خالد حنفى، خالل االجتماع آفاق المستقبل لربط شبكات النقل 

 نية لربط التجارة العربية.واللوجستيات وإنشاء شبكة ربط إلكترو

  

http://www.mbnat.com/reports-issues/38372.html
http://www.mbnat.com/reports-issues/38372.html
http://www.mbnat.com/reports-issues/38372.html
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 صحيفة البيان:

 خالد حنفي يبحث تدشين أسواق جديدة للتجارة العربية 

 2018نيسان  24الثالثاء 
 

األمين العام المساعد للجامعة بحث الدكتور خالد حنفي، األمين العام التحاد الغرف العربية، مع الدكتور كمال حسن على، 

العربية للشؤون االقتصادية، تدشين أسواق جديدة للتجارة العربية، ومشروعات التعاون العربي األفريقي، ودور الغرف العربية 

 .المشتركة في تعزيز وتنمية اقتصاد الدول العربية

 

للشؤون االقتصادية، أَثْناء اللقاء، الذي عقد بمقر االتحاد  وأشاد الدكتور كمال حسن على، األمين العام المساعد للجامعة العربية

بلبنان، بالدور الذي يقوم به اتحاد الغرف العربية من أجتماعات من شأنها تعزيز العمل العربي المشترك، وفتح آفاق جديدة 

 .للتعاون الدولي

 

الحيوي بين البلدان العربية، الذي نظم بالتعاون بين َظِهَر َوَكْشُف َوبَاُن ذلك على هامش االجتماع التشاوري لمحاور الربط 

األسكوا األمم المتحدة، والبنك اإلسالمي للتنمية، حيث استعرض الدكتور خالد حنفي، أَثْناء االجتماع، آفاق المستقبل لربط 

 شبكات النقل واللوجستيات، وإنشاء شبكة ربط إلكترونية لربط التجارة العربية.

  

http://www.elbayan.co/economy/post-1352358/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%AD%D9%86%D9%81%D9%8A-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%AA%D8%AF%D8%B4%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://www.elbayan.co/economy/post-1352358/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%AD%D9%86%D9%81%D9%8A-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%AA%D8%AF%D8%B4%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://www.elbayan.co/economy/post-1352358/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%AD%D9%86%D9%81%D9%8A-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%AA%D8%AF%D8%B4%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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 القلم الحر: 

  خالد حنفي يبحث تدشين أسواق جديدة للتجارة العربية

 2018نيسان  24الثالثاء 
 

خالد حنفي يبحث تدشين أسواق جديدة للتجارة العربية القلم الحر، إشراقة جميلة في يوم جديد عبر موقعنا حيٌث نحرص دائماً أن 

من األخبار الريادية المميزة ، نود أن تعجب زوارنا الكرام في الوطن العربي , وأخالصاً منا ايضآ علي تقديم نقدم محتوي رائع 

الريادي األول في المنطقة  -االخبار من المصادر الحقيقية بها بكامل الشفافية والمصداقيىة العالية عبر موقعنا "القلم الحر 

 .العربية

 

الحدث نتابع جميع األخبار الحديثة ونقوم برصدها وتحليلها من اجل الريادة والحدث الخبري حيُث عبر موقع القلم الحر من قلب 

 اشترك لتصلك أخبار االقتصاد

 

بحث الدكتور خالد حنفي، األمين العام التحاد الغرف العربية، مع الدكتور كمال حسن على، األمين العام المساعد للجامعة 

تدشين أسواق جديدة للتجارة العربية، ومشروعات التعاون العربي األفريقي، ودور الغرف العربية العربية للشؤون االقتصادية، 

 .المشتركة في تعزيز وتنمية اقتصاد الدول العربية

 

د وأشاد الدكتور كمال حسن على، األمين العام المساعد للجامعة العربية للشؤون االقتصادية، أَثْناء اللقاء، الذي عقد بمقر االتحا

بلبنان، بالدور الذي يقوم به اتحاد الغرف العربية من أجتماعات من شأنها تعزيز العمل العربي المشترك، وفتح آفاق جديدة 

 .للتعاون الدولي

 

َظِهَر َوَكْشُف َوبَاُن ذلك على هامش االجتماع التشاوري لمحاور الربط الحيوي بين البلدان العربية، الذي نظم بالتعاون بين 

ا األمم المتحدة، والبنك اإلسالمي للتنمية، حيث استعرض الدكتور خالد حنفي، أَثْناء االجتماع، آفاق المستقبل لربط األسكو

 شبكات النقل واللوجستيات، وإنشاء شبكة ربط إلكترونية لربط التجارة العربية.

  

http://www.freepen.co/1088449.html
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 نافذة على العالم: 

 خالد حنفي يبحث فتح أسواق جديدة للتجارة العربية

 2018نيسان  24الثالثاء 
 

بحث الدكتور خالد حنفي، األمين العام التحاد الغرف العربية، مع الدكتور كمال حسن على، األمين العام المساعد للجامعة 

ومشروعات التعاون العربي األفريقي، ودور الغرف العربية العربية للشؤون االقتصادية، فتح أسواق جديدة للتجارة العربية، 

 .المشتركة في تعزيز وتنمية اقتصاد الدول العربية

 

وأشاد الدكتور كمال حسن على، األمين العام المساعد للجامعة العربية للشؤون االقتصادية، خالل اللقاء، الذي عقد بمقر االتحاد 

غرف العربية من مبادرات من شأنها تعزيز العمل العربي المشترك، وفتح آفاق جديدة بلبنان، بالدور الذي يقوم به اتحاد ال

 .للتعاون الدولي

 

جاء ذلك على هامش االجتماع التشاوري لمحاور الربط الحيوي بين البلدان العربية، الذي نظم بالتعاون بين األسكوا األمم 

ر خالد حنفي، خالل االجتماع، آفاق المستقبل لربط شبكات النقل المتحدة، والبنك اإلسالمي للتنمية، حيث استعرض الدكتو

 واللوجستيات، وإنشاء شبكة ربط إلكترونية لربط التجارة العربية.

http://www.nafeza2world.com/Iqtsad/2094754

