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 شيكاغو، إلينويالى  جولة سلطنة عُمان لألعمال 
 

 التنمية السياحيةقطاع النقل والرئيسي ل محورال
 

 إيمانويل، رام العمدةمن قبل: تم  الرياح الوفد العماني في مدينةستقبال إ
 المحلي المجلس عضو بورك إدوارد و ،لحود راي السابق النقل وزيرو  

 
زيارتها  جولة سلطنة عُمان لألعمالأكملت  

 اغو،شيك  – المتحدة الواليات في الثانية لمحطتها
 باراك األمريكي الرئيس رأس مسقط-- إلينوي
 الزيارة محور اكان , النقل وسائل السياحة و .أوباما
زت و التي ترك مدينة الرياح الوفد إلى بها قام التي

 ان حيثالحديدية  السكك شبكات على بشكل خاص
 بأمريكا  الرائدة في هذا المجال هي شيكاغومدينة 

بر األك الداخلي مينائها شيكاغو عرضتأست كما.  
 منفذلل نموذجو ن كي قد في الواليات المتحدة و الذي

 في مانعُ  سلطنة  تعمل على بنائه  الذي البري
 .بركاء منطقة

 
علي بن مسعود  معالي الوزير الوفدس أتر

السنيدي، وزيرالتجارة والصناعة في سلطنة 
حنينة  السفيرة كل من؛ سعادة  يرافقهعمان،و 

مان لدى الواليات المغيري ،سفيرة سلطنة عُ 
 ةغريتا هولتز،سفيرالسفيرة المتحدة ، وسعادة 

مان. تألف الوفد الواليات المتحدة لدى سلطنة عُ 
شخٍص من كبار رجال األعمال  ٠٤أكثر من  من 

أقوى الشركات في سلطنة عمان، و الذين يمثلون 

الواليات المتحدة. الصف  ٣٤٠٢وفد "سلطنة عمان لألعمال" 
األمامي )من اليسار إلى اليمين(: عبد الرزاق بن على بن عيسى، 
الرئيس التنفيذي، بنك مسقط؛ سعادة السفيرة غريتا هولتز, سفير 

ة السفيرة حنينة المغيري، سفير الواليات المتحدة في عمان؛ سعادة
سلطنة عمان إلى الواليات المتحدة؛ سعادة معالي الوزير على بن 
سونيدي، وزير التجارة و الصناعة العماني ؛ سعادة رأي لحود، 
وزير النقل األمريكي السابق ؛ ديفيد حمود، الرئيس و المدير 

 .العربية الوطنية-التنفيذي لغرفة التجارة األميركية
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هذا المعرض الفريد من نوعِه من قبل غرفة نُظم فضالً عن مشاركة بعض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم. 
 العربية الوطنية.–التجارة األمريكية 

 
  ً  بأعر النقل، فقد شيكاغو في مجال تلعبه الذي الفريدللدو  تكريما

 في السابق العضو و السابق األمريكي النقل وزير لحود، يرا معالي
 والية ختارواألنهم أ للعمانيين ، عن تقديره"األمريكي الكونغرس"

زا ترك كثراألنكم في المدينة إقال "و .للجولةثانية إيلينوي المحطة ال
 محطة ٠٣١شيكاغو لديها أكثر من ، في العالم وسائل النقل على

أضاف  و. "العالم أنحاء الوسائط إلى جميع و مواصالت متعددة عبور
كنموذج مثالي من ناحية البنية  تنظر الى شيكاغو سوفعُمان  "

 وتعمل العمل فرص تخلق قتصادية التياأل        والممراتالتحتية 
 ".من جميع األنحاءاليها الشباب األذكياء  جذب على

 
 ،"هائلة أرباح تحقق أن شأنها من عظيمة رؤية يكملد" لحود وأشار

م فما عليك الصحيح، المسار على البقاءم ترغبون بكنت إذا"  و أضاف
 التي فرصال من المزيدسوف تنشأ  ألنهامعاليه  رؤيةإال ان تتبعوا 

 تجعل المستحيل يصبح ممكناً".
 
 

*          *          * 
 

 تهاكلم في ،إيمانويل رام ،شيكاغ بلدية رئيس معالي صرح
ب حرأد أن وأ شيكاغو، مدينة عن بالنيابة" العماني، للوفد الترحيبية

ً  عماللأل مانعُ ا جولة حضور الذين جميعب وبكم  هذه .ترحيباً خاصا
 لكل ستثمارواأل تجارةلل ذات مستوى عالٍ  رصةفُ  الجولة قدمت

 كوجهة لتسليط الضوء على عُمان  قادة الحكومة والقطاع من
 للتجارة مانعُ  تفاقيةإ فوائد و بالوقت نفسه تشير الىستثمارية إ

 ".  األمريكية المتحدة الوالياتمع  الحرة
 
كمحور دولي شيكاغو  مكانة " كلمته قائالً : إيمانويل عمدةال ختتمإ 

 ةالصحي والرعاية والسياحة، النقل، جالم في الواسعة و خبرتها
عُمان تقف هنا لتزيد كل هذه الخبرات جعلت جولة  والتصنيع،
 ".بلدينا بين التعاون أوجه من فرص

 

ادة راي لحود، وزير النقل االمريكي سع
السابق: "لديك رؤية عظيمة من شأنها أن تنتج 

 أرباح ضخمة."

سعادة  إدوارد بورك ، عميد مجلس مدينة 
شيكاغو ، وهو يرحب بسعادة علي السنيدي ، 
 رئيس الوفد ووزير عمان للتجارة و الصناعة .



 

 

 كبيرة مصداقية أضفت إيمانويل العمدة تصريحات
وزير ،السنيدى علي سعادة رؤية معالي على

قال حيث  .مانعُ  سلطنة والصناعة في لتجارةا
 شيكاغو شيكاغو؛ خترن لم نحن" السنيدى، الوزير

 ."ناتختارأ
 
ن تجمعنا إالسنيدى " وزير عليال معالي قال  

 العام حدثا في هامين سببينمجدداً اليوم يرجع الى  
، اولهما "أن مدينة شيكاغو عندما تأسست ٠٣٢٢

نسمة "، ثانياً  ٢١٤كان عدد سكانها ال يتجاوز 
 معاهدة المتحدة الواليات مع مانعُ  سلطنةوقعت 

 المعاهدةو التي تعتبر  والتجارة، الصداقة
  ."العربي العالم في نوعها من األولى يكيةراألم

 
ممت صُ السنيدى "  وزير عليال معالي و قال 

أمريكا لوسائل عاصمة نذ البداية لتكون شيكاغو مُ 
 اوفدن ألختيار الرئيسي السبب هذاالنقل المتعددة و 

 تكون ألن اليوم تتطلععُمان  مدينتكم". لزيارة
ً  مركزاً   شيكاغو إلى ننظر ونحن ،للنقل عالميا
اً وبناء. والتكنولوجيا والخبرة تجربةتمتلك الإلنها 
 ميدانيةال زياراتأثناء ال بالفعل شاهدته ما على
  كشريك شيكاغول ممتاز ختيارإبقامت  مانعُ  هنا،
 ".لها
 
 لمدينة المحلي مجلسال عميد ، بيرك إدوارد  

رحب  المالية، الشؤون لجنة رئيسو  شيكاغو
 ً حيث قال  .الرياح مدينة إلى العماني الوفدب رسميا

 التعليم يتطلب و المزدهر " األقتصاد المستقر
 الجاللة صاحب أحيي" وقال ،"والمساواة
 مجانية ينتدب ألنه سعيد بن قابوس السلطان

 النظر بغض العمانيين، لجميع والمساواة التعليم
 و أضاف "هذا "الدين  أو الجنس أو العرق عن

 الوطنية للهوية األساس حجر يمثل االلتزام
 ".مستقبلكم الذي يحدد هو و التعليم ما يميزكم هو وهذا( في منطقة معروفة باإلضطرابات  )  ،بكم الخاصة

 

ستوى زار أعضاء الوفود وكالة متروبوليتان شيكاغو ذات الم
العالمي للتخطيط واطلعوا على الشراكات العامة / الخاصة، ، 
وتطوير البنية التحتية، وتشغيل أنظمة السكك الحديدية ذات 
المستوى العالمي. في الصورة )من اليسار إلى اليمين(: خالد 
الشعيبي، مدير عام وزارة التجارة والصناعة: محمد زمان، 

تحاد المحيط الهادئ ايريرو، زمان ؛ ادريان غمجموعة شركات آل 
بيل ولسكة الحديد؛ ديف نيلسون، مكتب تنسيق النقل شيكاغو، ل

 تومسون.

 البرنامج األقليمي لمنطقة شيكاغو للبيئة و وسائل النقل.

 



 

 

  ً حتل ت فإن شيكاغو بيرك، المحلي المجلس لعضو و وفقا
 ،طوكيو بعد العالمية، القوة مؤشر في الرابعة المرتبة

 الدول بين ٠٤ المرتبة تحتل إلينوي. ولندن نيويورك،
 منطقة إلى والواردات الخمسين من ناحية الصادرات

 صادرات إجمالي إلى انه بلغ مشيراً  األوسط، الشرق
 في دوالر مليار٠٫٠ من أكثر األوسط الشرق الى إلينوي

 عام منذ المئة في ٣٠ الذي ازداد بنسبة ،٣٤٠٣ عام
٣٤٤٢. 

 
  عُمان ثتبح عندما" قائالً  المحلي المجلس عضو واصل 

ني لدينا ذلك يع المباشر األجنبي ستثمارواأل عن الخبرة
 وجدت الذي المكان هو وإلينوي المواهب، نها  تبحث عنإ

 ونفقط يبن ليسوا العمانيين ،"و ذكر  ."هذه المواهب فيه
 ستثمارألوا ةالحر والتجارة العالمية التجارة.  لدينا للسلع جديدة أسواق سيفتحونأيضا وصناعتهم ،لكنهم  قتصادهمأ

 سلطنة من المستقبل لكل يحمله ما إلى طلعنحن نت و ، النمو األقتصادي ستراتيجيةأل أهمية األكثر هم العناصر
 ".وشيكاغو عمان

 
*          *          * 

 
 جتماعاتلأل و وشيكاغ فيالعربية الوطنية –لغرفة التجارة األمريكية  للعالقات األستثنائيةنتقدم بالشكر الجزيل  

ً  0:77 الساعة من التي كانت تبدأ يوميةال  إلى صباحا
الرابطة من كل  شملتو التي  الليل من جداً  متأخر وقت

رئيس مكتب  ،األمريكية  لألعمال المهنية–العربية 
 من األمريكي التجاري قسمال ،للبروتوكول المدينة
. إلينوي العالمية والتجارة ،األمريكية التجارة وزارة

 أوكسيدنتال شركة ;للجولة هي  الراعية الجهات
من  ثنينأ عن فضالً  ،الوطني الصعيد علىبتروليوم 

 وشركة مارتن لوكهيد شركة: المحلي و هما الصعيد
 .موتوروال

 
 قدمتهُ  بيان موجز دالوف تلقى األول، اليوم صباح في

 تضمنت التيو للتخطيط  متروبوليتان شيكاغو وكالة
 ً  ،الخاصة/  العامة الشراكاتأفضل  بشأن عروضا
 ديةالحدي السكك أنظمة وتشغيل التحتية، البنية وتطوير

دمت هذه العروض من قبل:  توم قُ .عالمي مستوى على
 شيكاغو وكالةطيط في  مورثا،مدير قسم التخ

زار الوفد سنتربوينت مركز أكبر ميناء رئيسي في 

 .أمريكا الشمالية

 

 ليةاألص للمعدات واسعة مجموعة بتصنيعتقوم  وابتيك شركة
 بعد ما واستخدام الركاب وسيارات الشحن وعربات قاطراتلل

 .البيع

http://a-abpa.org/web/
http://a-abpa.org/web/
http://a-abpa.org/web/
http://www.cityofchicago.org/city/en/depts/mayor.html
http://www.cityofchicago.org/city/en/depts/mayor.html
http://www.trade.gov/cs/
http://www.trade.gov/cs/
http://wtcil.org/
http://www.oxy.com/Pages/Home.aspx
http://www.oxy.com/Pages/Home.aspx
http://www.lockheedmartin.com/
http://www.motorolasolutions.com/US-EN/Home?WT.tsrc=Georedirects


 

 

 النقل تخطيط ديرم سريفير وجيفري ،شيكاغو  في النقللهيئة  تنسيق مكتب  عام مدير نيلسون، ديف، متروبوليتان
 اتحاد في"المؤسسية العالقات مدير" غيريرو، أدريان مع العمانيالوفد  التقى كما.  شيكاغو مدينة في والخدمات

وفخورة    ٠١٫٫٤٤ الموظفين حيث يبلغ عدد– الشمالية أمريكا في حديد سكة أكبر ،"الحديد السكة الهادئ المحيط
 .من تاريخها  سنة 057   ب 
 

/  العام قطاعينال بين للشراكة كنموذج - النقل وسائل و ةلبيئل شيكاغولمنطقة األقليمي  برنامجالعلى  الضوء لطسُ  
 المحلية،المركزية و  المتحدة الواليات حكومة من ئهشركا تألفي - دوالر مليار٢٫٣ و بكلفة البرنامج هذا. الخاص

 طومسون، يامويلحسب ما صرح  شيكاغوفي  كبير بشكل التحسن فيهذا البرنامج لقطاع النقل و المواصالت أستمر 
 .البرنامج مدير

 
ً  و.المتحدة للواليات بالنسبة النقل محور تعتبر والتي شيكاغو، مثل مدينة في حيوي أمر هذا  في النقل رةوزال وفقا

ً  قطار مليون ٠٫٠٢ من أكثر تستقبل شيكاغو المتحدة، الواليات  المطارات أكثر ثانيو تعتبر شيكاغو  ،سنويا
 ً و ذلك ألمتالكها  المتحدة الواليات في واحد رقم و العالم في للحاويات ميناء أكبر سابع هي شيكاغو .ازدحاما
 شيكاغو في الحديدية السكك من كيلومتر ٣٫٣٤٤ من أكثر هناك (.٣٤٠٤ عام بيانات) قياسية حاوية مليون ٠٣٫٣١
ً  المدينة وخارج داخل البضائع من حمولة ٢٫٫٤٤٤ تحمل وحدها،  ٣٤٫٤٤٤ من أكثر معدله ما يدعمها والتي يوميا
 .يوم كل( حاويات) نقل شاحنة

 

 .يةالتجار شيكاغو بورصة في األعلى من برؤية تمتعي العماني الوفد



 

 

 
 تصاديةالمتعدد الوسائط واالق المرافقللتواصل مع بعض  دوي األهتمام بقطاع النقل العماني دوفأتيحت الفرصة لل

 :شيكاغو منطقة في الرائدة
 

 و لديه . هكتاراً ٠٫١٤٤  من أكثر يغطي الذي الشمالية، أمريكا في رئيسي ميناء أكبر هو هذا –سنتربوينت
 ً ً  موقعا  حطةم و اللوجستية لخدماتو له موقف خاص ل الرئيسية السريعة الطرق من بالقرب استراتيجيا
 (.الهادئ المحيط اتحاد" )الوسائط ةمتعدد

 

  متعمقا قدم عرضا   ،التنفيذي مديرال و رئيسال جون، جريولينجوفقاً ل-ويل للتنمية االقتصادية مقاطعة مركز
 للتنمية منظمة ٣٤ ضمن أفصل مصنف قتصادية، فمركز التنمية اإلووفقا لمجلة سايت سين. للوفود العمانية

 نسبية ميزة نم تستفيد التي المستهدفة الصناعات تحديد في خصصةالمت المتحدة، الواليات في قتصاديةاإل
 .لنقل كمحور شيكاغو في

 موفرل و ديدالح سككلل العالمي للمنتج المصنعة الشركة لهذه للوفد العماني جولة تابعة نكا—وابتيك شركة 
 نيعالتص قدرات معرفةالوفد من خاللها  نتمك كاردويل ويستنغهاوس شركة مصنع إلى زيارةهذه ال .الخدمة
 لشحنا وعربات قاطراتلل األصلية للمعدات واسعة مجموعة بتصنيعتقوم  الشركة هذه، وابتيكل مباشرة

 .البيع بعد ما واستخدام الركاب وسيارات
 
 

         *         *          * 

 .التجارية شيكاغو بورصة/  للتجارة شيكاغو مجلسل الشخصيات كبارمع  جولة إلى ي أنضمعمانالوفد ال



 

 

 هذه كون شيكاغو هي محور لخدمات النقل، إلى باإلضافة 
ً  هيف األوسط الغرب في الرئيسية المدينة  لسوق موطن أيضا
 شيكاغو بورصة .التجارية شيكاغو بورصة/للتجارةعالمي 

عقد في  مليارات ٢لديها تداوالت عالمية مع  التجارية
 تريليون ٠ من يقارب ما قيمتها تبلغ مختلف أنحاء العالم

ً  دوالر  .سنويا
 

 منتجاتال من تشكيلة أوسع هذه المجموعة التجارية توفر
 لىع المستقبلية العقود ذلك في بماة العالمي اييرالمع حسب
 األجنبية، والعمالت األسهم، مؤشرات الفائدة، أسعار أساس

 والطقس، والمعادن، الزراعية، والسلع والطاقة،
 .والعقارات

 
 مجلسل الشخصيات كبارمع  جولة إلى ي أنضمعمانالوفد ال 

 شهدت حيث التجارية، شيكاغو بورصة/  للتجارة شيكاغو
 العمالت في الصفقات من الدوالرات من المليارات
 .العالم أنحاء جميع من الزراعية والسلع والطاقة، األجنبية،

 

 

 
 
 

*        *        * 
 

 العام في سائح مليون ٠٠ من أكثرت جذبحيث  ، كايأمر في سياحية ثالثة مدن أفضل من واحدة هي شيكاغو
 ،اإلطالق  على األولى للمرة سائح مليون٠٤٤ من أكثر ،٣٤٠٣ عام في إلينوي والية تلقت كما. الماضي

ً مسجلة بذلك   .السياحة حجم في المئة في٠٠ بنسبة ارتفاعا
 
 رحالتها بدأت للطيران االتحاد:شيكاغو إلى يوميةها الرحالت تقدم الخليج منطقة في الطيران شركات من ثنينأ

 .العام هذا من سابق وقت في المدينة لهذه بدأت رحالتها القطرية الجوية الخطوطو،9772 عام في شيكاغو في
 إلى باإلضافة. نسمة مليون 9.0 حيث يبلغ السكان بالنسبة لعدد  أمريكا، في مدينة أكبر ثالث هي شيكاغو

 هذه– 957777 حدود في تكون ان يقدر التي إيلينوي والية في األمريكية العربية الجالية وجود عدد كبير من
ً تنقل  الرحالت  .فريقياأ وشمال األوسط الشرق إلى المتحدة الواليات قلب من البضائع من كبيرة كميات أيضا

 

 ثراألك الحضرية المنتزهات أحد األلفية، الحديقة
 بوابة"العالم و يتميز بأيقونة تسمى ب في زيارة

 007 الشكل بيضاوي النحت وهو -" السحاب
للصدأ و المعروفة  المقاوم الفوالذ من طن

 بشيكاغو بأسم " حبة الفاصوليا".

 

http://www.etihad.com/
http://www.qatarairways.com/


 

 

 عم الوفد جتمعأ وإلينوي، مانعُ  بين العالقات مع نموو
 اختر" شيكاغو، في السياحة تشجيع وكالة في المسؤولين

ً اهدحدد أ قد إيمانويل رام عمدةال."  شيكاغو  ابألستقطل فا
ً  زائر مليون 57  تركيز مع ،9797 عام بحلول سنويا

 ويلش، دون وقال.  الدوليين الزوار على خاص بوجه
 وشيكاغ نصيب زيادة، "التنفيذي والمسؤول الرئيس
 يمكن هدفي ه المتحدة الواليات إلى الدولي للسفر
 ."للمدينة كبيرة اقتصادية فوائد مما ينتج تحقيقه

  
 دقام الوف شيكاغو، في سبوعاأل نهاية عطلة مدى على 

كانت  دفق.  السياحة فرص من الكاملة االستفادةبالعماني 
 ،الويليس مثل: الشخصيات كبار مع سياحيةلهم جولة 

 مال العالم في مبنى أطول كان الذي سابقا، سيرز برج
كما و  .0201 عام من بدءاً  قرن، ربع من يقرب

  عرض متقد ويليس، برج من 071 الطابق خارج متدت يةزجاج شرفة" ليدجتضمنت زيارة بعض األماكن مثل "
يتميز  و العالم في زيارة األكثر الحضرية المنتزهات أحد األلفية، الحديقةو زار الوفد أيضاً  .واليات ألربعجميل 

و المعروفة  للصدأ المقاوم الفوالذ من طن 007 الشكل بيضاوي النحت وهو -" السحاب بوابة"بأيقونة تسمى ب
 بشيكاغو بأسم " حبة الفاصوليا".

 
و  ،"البحرية رصيف" إلى بزيارة الوفد قام كذلك

 في سياحيةلل اً جذببر من اكثر األماكن يعت الذي
 السابقة الحديد للسكك مستودعالذي كان  شيكاغو،

.  الراقية البحرية الواجهة إلى تحويلها تم التي
جولة  عن السياحة مندوبقام  ذلك، إلى ضافةإلوبا

 حيث عُمان لألعمال  رحلة الى األعالم الستة
 شركة أكبر مع المستوى رفيعة جتماعاتأ عقدوا
 مليار 0.0 مع العالم، يات فه منتزلل إقليمية
منتزه  01 و الماضي العام اإليرادات في دوالر

 وحضر. الشمالية أمريكا أنحاء جميع في قعي
 يونايتد ملعبمبارة كرة السلة بمن الوفود  بعض
ً  المشهورة بولز شيكاغو هزم حيث سنتر،   عالميا
  . ناغتس دنفر

 
 

*        *        * 
 

عمان : " والصناعة التجارة وزير السنيدي، علي سعادة
 رةلفت و مفترق طرق التداول نقطة شيكاغو، مثل كانت
 ."جدا طويلة

 زارةو الحاتمي، عبدالرحمن(: اليسار إلى اليمين من) الصورة في
 طقةالمن صحار شركة العزيز، جمال واالتصاالت العمانية ؛ النقل

 يسالرئ حمود، وديفيد المغيري ، حنينة السفيرة وسعادة الحرة،
 .ةالعربية الوطني–لغرفة التجارة األمريكية  التنفيذي والمدير



 

 

 ادةسع أُستضيف ، في شيكاغو ليلة آخر في 
 قبل من العشاء لحفل السنيدي وزيرال

 واحدة ، العالمية للشؤون شيكاغو مجلس
 الدولية شؤونلل المنظمات أبرز و أقدم من
 عشاءدعوة ال. المتحدة الواليات في
ألربعين رئيس تنفيذي   ة أُقيمتخاصال
 وزيرال للسعادة فرصةمما أُتيح  الفكر قادةو
مع  مانعالقة عُ  عن أكثر اتمناقش إجراءب

 .المتحدة الواليات
 
 الرئيس نائب ، برونسون راشيل  

 للشؤون شيكاغو مجلس في للدراسات
 اً مسرور شيكاغو مجلس"  ، العالمية

 سعودم بن علي الدكتور سعادة تهستضافأل
 في والصناعة لتجارةا وزير، السنيدي
 نةحني السفيرات عن فضالً  ، مانعُ  سلطنة

 المحادثة هذه.  هولتز غريتا و المغيري
 الطرق و الخطط حول ة كانترائعال

ة و عن أمكاني  مانعُ  سلطنة في االقتصادية
 . المتبادل للنمو شريكك شيكاغودخول 

 
 

 الكونغرس في سابق وعضو األسبق األمريكي النقل معالي وزيركانت متفقة تماماً مع  برونسون السيدة تصريحات
 وىالمست الرفيعستثنائي اإل جتماعاأل في لمشاركةا سروري دواعي من كان: " قالحيث  ، راي لحود، يكيراألم
. لمتحدةا الواليات من نظرائهم و مانعُ  سلطنة من السياسيين والقادة ، المدنية و التجارية، األعمال بين شيكاغو في

 شاتالمناق مما جعل ، التجارة وزير سعادة همرأس علىو ، مانعُ  سلطنة ةسفير و المتحدة الواليات ةسفير بحضور
 دةعدي سنوات مدى على و المؤتمر بعد ما إلى البلدين لكال جداً  مفيدة تكون أن شأنها من و التي وجوهرية جدية
 " قادمة

 

 للمزيد من المعلومات عن جولة عُمان لألعمال , الرجاء زيارة الموقع األلكتروني أدناه:
 

www.OmanRoadShow.com 

 
 أنحاء يعجم في األعمال مجتمعات مع تام تواصل على هي و  العربي، العالم في التجاري أمريكا صوت تمثل ، الوطنية العربية األمريكية التجارة غرفة

 األمريكية ارةالتج غرفة مكتب يعمل يومي، بشكل العربي. العالم في الوطنية التجاربة بالغرف لالتصال أمريكية وصل كنقطة وتعمل المتحدة، الواليات

 بحث راكزوم األمريكي األعمال مجتمع في المستوى الرفيعي القرار صناع مع وكذلك العربي، العالم أنحاء جميع في القادة مع كثب عن الوطنية العربية

 . المتحدة الواليات وحكومة اإلعالم، ووسائل الحكومية، غير والمنظمات األطراف المتعددة والمؤسسات العامة، السياسة

 ةروالسفي ،(يسار) هولتز غريتاسعادة  عمان، في ةاألمريكي ةالسفير

هما  و ،(يمين) المغيري حنينة المتحدة،سعادة الواليات إلى ةالعماني

 .الغداء قبل هادئة لحظةان بيتمتع
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