
زار وفد من الغرفة التجارية العربية البرازيلية برئاسة رئيس الغرفة روبنز 
حنون، وبحضور أمين عام الغرفة تامر منصور، غرفة تجارة قطر، حيث 
التقى الوفد النائب األول لرئيس غرفة قطر محمد بن أحمد بن طوار 
الكواري، حيث جرى البحث في تعزيز عالقات التعاون واالستثمارات 
بين قطر والبرازيل، واستكشاف فرص التعاون المتاحة ومجاالت التعاون 
القطري  الجانب  دعوة  وكذلك  والبرازيلي  القطري  الخاص  القطاع  بين 
للمشاركة في أعمال المنتدى االقتصادي العربي البرازيلي المزمع انعقاده 

في شهر أبريل )نيسان( القادم بمدينة سان باولو البرازيلية.
والبرازيل  قطر  بين  "العالقات  أّن  إلى  الكواري  لفت  المجال  هذا  وفي 
كبيرة  سوق  "البرازيل  أّن  إلى  مشيرا  كثيرة"،  مجاالت  وتغطي  متطورة 
أصحاب  تجذب  التي  االستثمارية  الفرص  من  بالكثير  وتزخر  وواعدة 

األعمال القطريين".
من جانبه، أوضح حنون أّن "هناك اهتمامًا برازيليًا بتعزيز التعاون مع 
الجانب القطري"، الفتا إلى "اهتمام أصحاب األعمال البرازيليين بفتح 
القطريين وكذلك بجلب استثمارات  مجاالت تعاون جديدة مع نظرائهم 

قطرية إلى البرازيل".
الخاص  القطاع  بين  التقارب  تعزيز  في  قطر  غرفة  دور  على  وشدد 
البرازيلي والقطري، داعيًا الغرفة والقطاع الخاص القطري للمشاركة في 
 14 يوم  انعقاده  المزمع  البرازيلي  العربي  االقتصادي  المنتدى  أعمال 
أبريل 2020 بمدينة سان باولو، مؤّكدا أّن المنتدى يعتبر فرصة مميزة 

لفتح مجاالت تعاون جديدة بين كافة الدول العربية والبرازيل.
المصدر )جريدة الراية القطرية، بتصّرف(

أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير عبد هللا ناس، أّن "وضع 
حجر األساس لمركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات الجديد في 
منطقة الصخير، سوف يساهم في جذب البحرين لمزيٍد من الفعاليات 
اإلقليمية الدولية، وتعزيز موقع المملكة على خارطة سياحة المعارض 
العالمية من خالل توفير كافة الفرص والمقومات الجاذبة للمستثمرين 

والسياح لتحقيق النمو االقتصادي".
وأشار ناس إلى أّن "وجود مركز معارض أكبر وأحدث بتقنيات عالمية 
ومتطورة على كافة األصعدة سوف يؤهل المملكة الستقطاب فعاليات 
عمل  فرص  توفير  جانب  إلى  أوسع،  عالمي  مستوى  على  وأحداث 
مناسبة للبحرينيين"، مؤكدًا أّن "ما تشهده مملكة البحرين من تنمية في 
الشاملة  التنموية  المسيرة  في رفد  يساهم حتمًا  المجاالت سوف  جميع 
بقيادة عاهل البالد الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وتنويع مصادر 

الدخل لتحقيق آمال وتطلعات الوطن والمواطن على حد سواء".

ورأى أّن "الدعم والمساندة الكبيرة التي تقدمها القيادة الرشيدة للقطاعات 
االقتصادية المختلفة ومنها سياحة المعارض سوف يصب في تحقيق 
البحرين  لعام 2030، موضحًا أن  للمملكة  الرؤية االقتصادية  أهداف 
مصادر  تنويع  نحو  بسعيها  الصحيح  االتجاه  في  ثابتة  بخطى  تسير 

الدخل ومضاعفة دور قطاع السياحة في دعم االقتصاد الوطني".
المصدر )موقع غرفة تجارة وصناعة البحرين، بتصّرف( 
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عّين أعضاء مجلس إدارة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي 
مسقط،  العمانية  العاصمة  في  عقد  الذي   52 الـ  اجتماعهم  في 
الدكتور سعود بن عبدالعزيز المشاري، بمنصب األمين العام التحاد 

غرف دول مجلس التعاون الخليجي.
الدكتور سعود المشاري شكره وتقديره ألعضاء مجلس إدارة  وقّدم 
الثقة، مؤكدا سعيه إلدارة عمل  الخليجية على هذه  الغرف  اتحاد 
االتحاد ومعالجة الكثير من القضايا والمواضيع الخاصة الداخلية 
والخارجية، التي من شأنها دفع عجلة التنمية االقتصادية الخليجية 
خالل المرحلة المقبلة وتحقيق تطلعات المجلس وتطوير إسهاماته 
أهم  من  التي  الخليجي،  التعاون  مجلس  بدول  التنمية  مسيرة  في 

أهدافها تحقيق السوق الخليجية المشتركة، واالتحاد الجمركي.
ويعّد الدكتور سعود المشاري من الكفاءات اإلدارية المميزة، حيث 
القانوني،  بالشأن  تهتم  التي  اإلدارية  المناصب  من  الكثير  شغل 
وحاصل على درجة الدكتوراه في علم القانون من "جامعة واشنطن" 

ذاته  المتحدة األمريكية، وماجستير في االختصاص  الواليات  في 
من "الجامعة األمريكية في واشنطن" وبكالوريوس في االختصاص 
ذاته من "جامعة الملك سعود"، وخريج برنامج القيادة االستراتيجية 
"جامعة  من  الحكومية  العقود  إدارة  وبرنامج  هارفرد"  "جامعة  من 

جورج واشنطن" في الواليات المتحدة األمريكية.
المصدر )وكالة األنباء السعودية، بتصّرف(

اختيار سعود المشاري أمينا عاّما التحاد الغرف الخليجية


