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عقد وفد من رجال األعمال السوريين برئاسة أمين 
السر العام التحاد غرف التجارة السورية المهندس 
محمد حمشو، خالل زيارته إلى العاصمة اإليرانية 
طهران، اجتماعا مع كل من نائب وزير الطرق 
وبناء المدن أصغر فخريه كاشان ونائب وزير 

االقتصاد والمالية حسين مير شجاعيان.
استراتيجي  عمق  "هناك  أّن  إلى  كاشان  ولفت 
بين البلدين وعلينا رسم اآلفاق المستقبلية للتعاون 
الثنائي فهناك مسؤولية كبيرة على عاتق القطاع 
الخاص للتعاون مع القطاع العام لسد الثغرات من 
خالل االستفادة من اإلمكانات المتوفرة في مرحلة 

إعادة اإلعمار في سورية".
القطاع  عاتق  "على  أّن  أكد حمشو  جانبه  من 
الخاص مسؤولية كبيرة وهذا يتوجب علينا العمل 
الصديقة  للدول  حيث  حقيقية،  شراكات  عبر 

حسب  سورية  في  اإلعمار  إعادة  في  األولوية 
توجيهات القيادة السورية"، مشددا على "ضرورة 
والصعوبات  التحديات  لتجاوز  المشترك  العمل 
وذلك من خالل تأسيس شركات تعاون مشتركة"، 

داعيا إلى "أهمية العمل المشترك من أجل تذليل 
لتحقيق  الثنائي  التعاون  تعترض  التي  العقبات 

متطلبات المرحلة الراهنة".
المصدر )اتحاد غرف التجارة السورية، بتصّرف(

وفد من اتحاد غرف التجارة السورية يبحث في طهران تنمية التعاون االقتصادي 

مستقبل  "مبادرة  فعاليات  الثالثاء  اليوم  انطلقت 
االستثمار" بمشاركة واسعة من الخبراء والرياديين عبر 
العالم في مجاالت الذكاء الصناعي والتحول الرقمي، 
السعودية  االستثمارية  البيئة  فيه  شهدت  وقت  في 
مختلف  في  األجنبي  لالستثمار  جاذبة  إصالحات 

المجاالت.
ويأتي ذلك في وقت يشهد فيه االقتصاد السعودي نموا 
متصاعدا، ومتانة وضع االحتياطات النقدية التي بلغت 
نمو  بنسبة  مليار دوالر(   480( تريليون ريال   1.8
بلغت %1.4، ما يؤكد قوة وأهمية ومحورية الرياض 

في العالم على الصعيدين االستثماري واالقتصادي.

متحّدثًا   135 من  أكثر  بحضور  المبادرة  وتحظى 
يمّثلون أكثر من 140 مؤسسة مختلفة، إضافة إلى 
شراكات مع 17 مؤسسة عالمية، حيث سيسلط برنامج 
المبادرة الضوء على دور االستثمار في تحفيز فرص 
النمو، وتعزيز االبتكار إضافة إلى مواجهة التحّديات 

العالمية.
وفي الوقت الذي يمّر فيه العالم بفترة من التحّوالت 
بعد  النطاق، وذلك  والتكنولوجية واسعة  االقتصادية 
مضي 10 سنوات على بدء األزمة المالية العالمية، 
سوف تجمع المبادرة لهذا العام مجموعة من القادة 
دور  لمناقشة  العالميين  والمبتكرين  والمستثمرين 

الشركات والحكومات والمؤسسات العالمية في العمل 
معًا لتحقيق النمو واالزدهار على المدى البعيد.

المصدر )موقع العربية. نت، بتصّرف(

انطالق فعاليات "مبادرة مستقبل االستثمار" في السعودية

استقبلت مطارات دولة اإلمارات العربية المتحدة، 
المدني،  للطيران  العامة  الهيئة  بيانات  بحسب 
العام الجاري،  التسعة األولى من  خالل األشهر 

98 مليون مسافر.
وحّل مطار دبي الدولي في المرتبة األولى بعدد 
 9 في  مسافر  مليون   71.6 بواقع  المسافرين، 
أشهر، يليه مطار أبو ظبي الدولي بواقع 17.1 

بواقع  الدولي  الشارقة  مطار  ثم  مسافر،  مليون 
8.1 مليون مسافر، يليه مطار آل مكتوم الدولي 
بقية  بعدها  وتأتي  مسافر،  ألف   677.6 بواقع 

مطارات الدولة.
وسجل شهر أغسطس )آب( أعلى عدد مسافرين 
مسافر.  مليون   12.1 بواقع  أشهر،   9 خالل 
وخالل شهر سبتمبر )أيلول(، استقبلت مطارات 

اإلمارات 10.3 مليون مسافر، حيث شهد مطار 
دبي الدولي 7.6 مليون مسافر، ومطار أبو ظبي 
الشارقة  ومطار  مسافر،  مليون   1.76 الدولي 
ألف مسافر، ومطار آل مكتوم  الدولي 841.8 

45.3 ألف مسافر.
المصدر )موقع العربية. نت، بتصّرف(

98  مليون مسافر عبر مطارات اإلمارات في 9 أشهر


