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ة لسعادة  ع مائدة مستد�ي بية تستضيف إج�ت يكية العر مر
أ
غرفة التجارة ال

ية تونس هور ن لدى �ج يكي املع�ي مر
أ
السف�ي ال

« حول  ة »غ�ي رمسي بية الوطنية هذا السبوع نقاش مائدة مستد�ي يكية العر مر
أ
واشنطن العامصة – استضافت غرفة التجارة ال

يكية، والذي صدق  مر
أ
ارجية ال لن ، مسئول التوظيف �ج ن ي تونس لسعادة السف�ي دانيال روبنستا�ي

ن
قتصادي والسياسي � الوضع الإ

 ، مركي صالح الج من الدودي، والإ
أ
ية تونس، وتطرق النقاش إىل إستعراض ال هور  لدى �ج

ً
ا يكي عىل تعيينه سف�ي مر

أ
لس الشيوخ ال مج

. ، والتعل�ي العاىلي قليمي والتاكمل الإ

ا هذا  ستضاف�ت بية الوطنية لإ يكية العر مر
أ
ه لغرفة التجارة ال ن عن تقد�ي فتتاحية، أعرب سعادة السف�ي امللكف روبنستا�ي ي ملكته الإ

ن
و�

ي املستقبل.«
ن

قيقه �
ت

يكي ويود � مر
أ
اص ال يد حول ما يبحث عنه القطاع الن ع إىل املز س�ت ي أتطلع بشلك خاص لالإ

ع قائال: »إن�ن الج�ت

حب  بية الوطنية أول منظمة من نوهعا �ت يكية العر مر
أ
ي دمع تونس، حيث اكنت غرفة التجارة ال

ن
وتفخر الغرفة بسجلها الافل �

ف   فعاليات رفيعة املستوى عىل �ش
ً
ة نوبل للسالم. امك استضافت الغرفة مؤخرا ن ي التونسي عىل جا�أ

عي الوار الوط�ن �ج حصول ر�ج ن �ج

ي 
ن

ف وزراء تونس لملالية والسياحة )� (، وعىل �ش ر سبتم�ج ي �ش
ن

يكية )� مر
أ
ت املتحدة ال ديد لدى الول�ي سعادة السف�ي التونسي الج

. وعندما رأس السيد ديفيد �ود، الرئيس واملد�ي التنفيذي لغرفة التجارة  يكي مر
أ
معال ال

أ
جتمع ال م �ج ي�ن ر مايو( من أجل تعر �ش

يقيا تتيح إماكنيات  ل إفر اء ل�ش قتصادات الن�ن كد أن »الإ ر مارس، أ ي �ش
ن

 إىل تونس �
ً
ار�ي ج

ت
بية الوطنية، وفدا � يكية العر مر

أ
ال

يكية.«   مر
أ
اكت ال هائلت لل�ش

بية الوطنية، اضغط هنا. يكية العر مر
أ
يد عن غرفة التجارة ال ملعرفة املز

ي 
ن

معال �
أ
تمعات ال ، عىل اتصال مع مج ي ي العامل العر�ج

ن
ية � معال التجار

أ
ي تعت�ج عىل نطاق واسع صوت قطاع ال

بية الوطنية، ال�ت يكية العر مر
أ
غرفة التجارة ال

. تعمل غرفة التجارة  ي يبلغ عددها 22 دولت
بية ال�ت ي الدول العر

ن
يكية لغرف التجارة الوطنية � مر

أ
ت املتحدة، وتقوم بدور نقطة التصال ال اء الول�ي

ن
يع أ� �ج

 ، يكي مر
أ
معال ال

أ
تمع ال ي مج

ن
 عن صناع القرار رفيعي املستوى �

ً
، فضال ي اء العامل العر�ج

ن
يع أ� ي �ج

ن
بية الوطنية عن كثب بشلك يومي مع القادة � يكية العر مر

أ
ال

يكية. مر
أ
عالم، والكومة ال طراف واملنظمات غ�ي الكومية، ووسائل الإ

أ
اث السياسة العامة، واملؤسسات متعددة ال كز أ�ج ومرا
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ن  كول�ي السيدة  اليسار(:  من  الساعة  عقارب  اه  ج
ت

ا� ي 
ن

�( ن املشارك�ي ن  ب�ي من  اكن 

كة  ، من �ش ي بيىلي
(؛ والسيدة اك�ش ي

ن )عضو بالتي�ن كة لوهكيد مار�ت فورد، من �ش رو�ش

ية لغرفة  اتيجيات )زارت تونس أول مرة خالل املهمة التجار س�ت يت لالإ كينج س�ت

غراي،  غوردون  )املتقاعد(  السف�ي سعادة  الوطنية(؛  بية  العر يكية  مر
أ
ال التجارة 

بية الوطنية؛ والسف�ي امللكف  يكية العر مر
أ
ئب الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة ال �ن

ديفيد  والسيد  ؛  الدوىلي البنك  من  مالوش،  مر�ي  والسيدة  ؛  ن روبنستا�ي دانيال 

يكية. مر
أ
ارجية ال روتشفورد، من وزارة الن

للن�ش الفوري 
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