
 
 
 
 

 
 
 

 

 س الستكشافيزورون لوس أنجلوهاي تيك مندوبو الجولة 

 والتكنولوجيا البنية التحتية لالبتكار
 

 أبوابها أمام المندوبين العرب" سيليكون فالي الجديدة"تفتح 

 عمال والحاضنات ونقل التكنولوجياوتسلط الضوء على ريادة األ
 

 

ليفورنيا في عربية زيارته إلى لوس أنجلوس في كاقادة حكومات وشركات  52اختتم وفد رفيع المستوى من 

. غرفة التجارة األمريكية العربية الوطنيةالتي تنظمها السنوية السادسة هاي تيك األمس ضمن فعاليات جولة 

وركزت زيارة لوس أنجلوس التي امتدت على أربعة أيام على دور التكنولوجيا واالبتكار والتجديد ودور 

ين العام والخاص والبنية التحتية الشراكات بين القطاع

 .الحكومية الخاصة بالتكنولوجيا

 

من خالل استخدام مؤشرات كثقاقة  – فوربستطلق مجلة 

ريادة األعمال والمهارات الفنية المهمة والنفاذ إلى 

سيليكون فالي "نجلوس اسم على مدينة لوس أ –الرأسمال 

حققت وعلى طول السنوات الثالث األخيرة، . الجديدة

منطقة لوس أنجلوس زخماً رويداً رويداً فوضعت األسس 

التي تخّولها من أن تصبح المركز الجديد لريادة 

 ."التكنولوجيا

 

وتطّرقت جولة هايك تيك إلى هذا الموضوع وتم تقسيم 

طاولة مستديرة صباحية مع : الزيارة إلى أربعة أقسام هي

نا في في باسادي معهد كاليفورنيا للتكنولوجيارئيس 

الشركات الرائدة في جنوب كاليفورنيا بما في ذلك أيدياالب وإيسري؛  يفورنيا؛ وزيارات ميدانية إلى بعضكال

 فيومأدبة لعقد الشبكات في األعمال في منطقة غرفة التجارة في لوس أنجلوس؛ وجوالت تكنولوجيا البنية التحتية 

 .يمواقع مثل مرفأ لوس أنجلوس ومطار لوس أنجلوس الدول

 

 



 
 
 
 

 
 
 

 

 ولوجيافي معهد كاليفورنيا للتكنالطاولة المستديرة الصباحية 

 

تشارك أكثر : "غرفة التجارة األمريكية العربية الوطنيةقال السيد أمين سالم نائب مدير إدارة تطوير األعمال في 

القطاعين العام هاي تيك لهذه السنة وتمثلت هذه الدول بوفود عالية المستوى من سع دول عربية في جولة من ت

جديدة كل سنة ويسّرنا أن نضم لوس أنجلوس إلى مجموع وجهات  وتزور جولة هاي تيك مدناً . والخاص

 ."األعمال

 

لالستكشاف وأخذ المعرفة من مؤسسة أكاديمية  معهد كاليفورنيا للتكنولوجيانجتمع اليوم في : "وأضاف سالم

تكنولوجية رائدة ومن أجل المساهمة في نقل مثل هذه المبادرات إلى منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا حيث 

 ."للنمو االقتصادي والتطوير الحاجة ملحة إلى البرامج المتقدمة والدورات التدريبية والتجديد خدمةً 

 

والوفد الزائر من الشرق األوسط وشمال  معهد كاليفورنيا للتكنولوجيااألول من نوعه بين  اللقاء"وفي سياق هذا 

، رّحب الدكتور موري غريب، البروفسور في هندسة المالحة الجوية والهندسة المستوحاة من علم "أفريقيا

معهد األحياء، بالوفد مسلّطاً الضوء على رغبة 

لها حضوراً في أن يكون " كاليفورنيا للتكنولوجيا

إفتتح الدكتور غريب الحوار من ". عالميّاً أكبر

خالل اإلشارة إلى أهمية البحث األكاديمي في 

 .  تطوير التكنولوجيا التجارية االبتكارية

 

ترأس السيد فريدريك فارينا، مدير قسم نقل 

مناقشة  معهد كاليفورنيا للتكنولوجياالتكنولوجيا في 

مع عدد من الشركات الناشئة األكثر نجاحاً 

. معهد كاليفورنيا للتكنولوجياالمنضمة إلى 

وسلطت الجلسة الضوء على أهمية الشراكات بين 

القطاعين العام والخاص ودورها في إدخال 

وشارك في حلقة . التكنولوجيا بنجاح إلى السوق

نيا للتكنولوجيا وباحث مخترع لدى ركاليفو معهدمياء لدى بروفسور في الكي –النقاش الدكتور روبرت غرابز 

وتحدث الدكتور بكل  –في الكيمياء  5002شركة غرابز كاتاليست تكنولوجي وحائز على جائزة نوبل للسالم للعام 

 .صراحة مع الوفد حول أهمية العالقات في بناء مشاريع شركات ناشئة ناجحة

 



 
 
 
 

 
 
 

 

 الضوئي التمثيل لعملية المشترك ابتكار الطاقة في المركزمجمع وحظي المندوبون بفرصة استكشاف 

االصطناعي التابع لوزارة الطاقة األمريكية كما زاروا مركز أننبورغ لعلوم المعلومات والتكنولوجيا حيث تفاعلوا 

  .الجارية معهد كاليفورنيا للتكنولوجيامع تجارب مباشرة عن أبحاث 

 

 وإيسري ومدير تكنولوجيا المعلومات في أورنج كاونتيزيارات ميدانية مع أيدياالب 

 

 52وهو مجمع التكنولوجيا األهم في جنوب كاليفورنيا إذ قام برعاية أكثر من  (Idealab) زار الوفد أيدياالب

وتفاعل المندوبون مع المسؤولين في المجمع وناقشوا . 6991أسهم واستحواذات منذ اب عملية اكتتئ 00شركة و

االبتكار وحاضنات المشاريع الجديدة في معهم دور 

تحفيز استحداث الوظائف في منطقة الشرق 

 .األوسط وشمال أفريقيا

 

وهي ( Esri)وزار المندوبون أيضاً شركة إيسري 

برامج رسم الخرائط باستخدام نظام شركة 

قّدم السيد . المعلومات الجغرافية الرائدة في العالم

دولية، تجارب عدة دين أنجليدس، مدير العمليات ال

تبين قدرات برنامج نظام المعلومات الجغرافية 

القوي لدى الشركة وتفاعل المندوبون مع 

المسؤولين في الشركة لفهم النطاق الواسع 

للتطبيقات التي يمكن للتكنولوجيا أن تتمتع بها في 

 .شركاتهم وبلدانهم

 

ج كاونتي، المندوبين عن مستلزمات نعلومات في أورالتنفيذي ألمن الم وأطلع السيد طوني لوتشيش، وهو المدير

وأضفت الطاولة المستديرة إلى نقاشات ومحادثات . تكنولوجيا المعلومات لضمان أمن معلومات ذي األداء األعلى

 . تدور حول توجهات التكنولوجيا الناشئة في أنظمة تكنولوجيا المعلومات

 

 أنجلوس لوسمأدبة عقد الشبكات في غرفة تجارة منطقة 

 

ومركز  لوس أنجلوساجتمع ممثلون رفيعو المستوى من إدارة المبادرات العالمية التابعة لغرفة تجارة منطقة 

لغرفة التجارة نفسها ومن مرفأ لوس أنجلوس ومن مركز مساعدة التصدير التابع لوزارة  التكنولوجيا الناشئة التابع



 
 
 
 

 
 
 

 

التجارة األمريكية وعدد من الشركات المحلية وشاركوا في مأدبة عقد شبكات أقيمت على شرف وفد جولة هاي 

 . تيك

 

ربية الوطنية وغاري طوبن، غرفة التجارة األمريكية العورّحب كل من كورت سيلفرز، النائب التنفيذي لرئيس 

س أنجلوس بمجتمع أعمال لوس أنجلوس المشارك بفعالية عقد رئيس والرئيس التنفيذي لغرفة تجارة منقطة لو

 .  شبكات األعمال

 

ونّوه سيلفرز بحضور قادة غرفة تجارة منطقة لوس أنجلوس الرئيسيين وشكر الغرفة لمشاركتها في استضافة 

غرفة التجارة األمريكية العربية الوطنية وغرفة ى الشراكة االستراتيجية المتنامية بين وأشار أيضاً إل. المأدبة

تجارة منطقة لوس أنجلوس مسلّطاً الضوء على قرار غرفة التجارة األمريكية العربية الوطنية األخير في مشاركة 

زام كل من الغرفتين في تظهر هذه الشراكة بوضوح مدى الت: "وقال. نجلوس مقرهاغرفة تجارة منطقة لوس أ

 ." زيادة الروابط التجارية بين لوس أنجلوس والعالم العربي

 

تشّكل المبادرات العالمية الخاصة بغرفة تجارة لوس أنجلوس أولوية عالية وتولي اهتماماً خاّصاً : "وأضاف طوبن

غرفة التجارة األمريكية العربية نّه مسرور جّداً ألن تأخذ كما أنه قال إ". مال أفريقياإلى منطقة الشرق األوسط وش

ّن غرفة تجارة منطقة لوس أنجلوس ترحب باألنشطة ن غرفة تجارة منطقة لوس أنجلوس وإالوطنية مقّراً لها ضم

 .الجديدة التي تخطط لها غرفة التجارة األمريكية العربية الوطنية لصالح منطقة لوس أنجلوس

 

 يا البنية التحتيةجولة عن تكنولوج

 

انتقل مندوبو جولة هاي تيك من مرفأ لوس أنجلوس في سان بيدرو إلى مطار لوس أنجلوس الدولي من أجل لقاء 

وتطوير خطط البنية التحتية  مجموعة من الوكاالت الحكومية األمريكية التي تعمل على إدارة االتصاالت

 .واالستثمارلوجيا في المنطقة وتعزيز التجارة للتكنو

 

على متن أسطول خاص، قاد النس كانيشيرو وهو الرئيس التنفيذي للمعلومات في المرفأ، المجموعة في جولة 

تمتد هذه ". مرفأ أمريكا"فيها الضوء على التكنولوجيا المستخدمة في تطوير وصيانة مسلّطاً  الميناءرائعة على 

من الواجهة ( كلم 19)ميالً  30من اليابسة والماء على طول ( هكتار 0000) فدان 5200المرافق على مساحة 

مرفأ الحاويات األكثر حركة هذا ويعتبر المرفأ  موظف 61000أكثر من  ويعمل في مرفأ لوس أنجلوس. البحرية

 .في الواليات المتحدة األمريكية

 



 
 
 
 

 
 
 

 

لوس أنجلوس العالمية، بالوفد أثناء طاولة ورّحب السيد دوم نيسي، الرئيس التنفيذي للمعلومات في مطارات 

عندما علمت بأن وفداً : "وقال. لوس أنجلوس الدولي راً في مطارمستديرة عن تكنولوجيا البنى التحتية عقدت ظه

سيزورنا من الشرق األوسط، تحّمست جّداً وإنه 

ثم ". لمن دواعي سروري أن أرّحب بكم هنا

كافة إذ نطمح  أتمنى أن أزور يوماً بلدانكم: "أضاف

المهتمة إلى تحسين العالقات الدولية مع الشركات 

وقّدم ". تكنولوجيا المعلومات الجديدة تطبيقاتفي 

نيسي وفريق من زمالئه عرضاً خاّصاً عن أمن 

التكنولوجيا الجديد المستخدم في مطار لوس 

   .أنجلوس الدولي وخارجه

 

إلدارة افت، نائب المدير التنفيذي يأما جاكلين 

العمليات في مطارات لوس أنجلوس العالمية، 

إن الطريقة الوحيدة للتحكم بزمام األمور : "فقالت

وتوجهت بحديثها إلى ". هي من خالل التكنولوجيا

محطات الوفد في سياق جولة ميدانية حصرية ل

طوم برادلي الدولي في مطار  الطيران النهائية

وتفاعل المندوبون مع . إعادة التجهيز حاليّاً لتزويده بأحدث التكنولوجيالوس أنجلوس الدولي وهو قيد التجديد و

  .المسؤولين في المطار وتناقشوا حول مبادرات التكنولوجيا الجديدة وتنفيذ خطط التطوير

 

كانت زيارة لوس أنجلوس زيارة : "غرفة التجارة األمريكية العربية الوطنية بالقولوختم السيد أمين سالم من 

وبفضل حسن ضيافة شركائنا هنا في لوس أنجلوس، حظي . 5060ة فعالً لالهتمام ضمن جولة هاي تيك لعام مثير

وفد جولة هاي تيك بفرصة استكشاف حاضنات تكنولوجيا المعلومات واالتصال والشركات وأهم مشاريع البنى 

وإننا نتطلع للعمل عن قرب جّداً كاليفورنيا وجهة واعدة : "ثم أضاف". التحتية مثل مرفأ لوس أنجلوس ومطارها

 ".مع غرفة تجارة منطقة لوس أنجلوس تلبية لمصلحة األعضاء المنتسبين إلينا ولتزويدهم بأفضل خدمة ممكنة


