
 
 
 
 

 
 
 

 

 غرفة التجارة األمريكية العريبة ترحب بوفد قطر لكأس
 في زيارته للواليات المتحدة 2222العالم لكرة القدم 

 

 زيارة لوس أنجيلس أول محطة في جولة الوفد
 لمدينتي بورتالند )أوريجون( وسياتل )واشنطن(

 
 

إستضافت غرفة التجارة األمريكية 

العربية في لوس أنجيلوس اليوم 

سبوع الحالي وفداً قطرياً خالل األ

على مستوى عال يقوم حالياً 

بزيارة للواليات المتحدة من أجل 

بناء العالقات التجارية في إطار 

اإلستعدادات لمباريات كأس العالم 

الذي ستستضيفه دولة  2222عام 

قطر.  وضم اإلجتماع، الذي أقيم 

 052على مائدة اإلفطار، حوالي 

ن من قيادات رجال األعمال م

منطقة لوس أنجيلوس ومن مختلف 

أنحاء الواليات المتحدة.  وتحدث 

في هذا اللقاء السيد حسن عبد هللا 

الذوادي، األمين العام للجنة العليا 

، والسيدة سوزان زيادة، سفيرة الواليات المتحدة لدى قطر.  وكان هذا هو اإلجتماع 2222لقطر 

ً مدينة بورتالند األول في الجولة التي يقوم بها الوفد في ال واليات المتحدة، والتي تشمل أيضا

 بوالية أوريجون ومدينة سياتل بوالية واشنطن.
 

وأشاد ديفيد حمود، الرئيس والمدير التنفيذي لغرفة التجارة األمريكية العربية الوطنية، بالوفد 

أساسية في القطري في بداية هذه الجولة الهامة في لوس أنجيلوس باعتبار هذه المدينة محطة 



 
 
 
 

 
 
 

 

اإلبداع وريادة األعمال في الواليات المتحدة.  وقال ديفيد حمود، في الكلمة التي ألقاها ترحيباً 

بأعضاء الوفد: "إن هذه الجولة التي يقوم بها الوفد خالل األسبوع الحالي تمثل فرصة كبيرة 

الذي سيكون  2222 لكي تعبّر الشركات األمريكية عن إهتمامها بكأس العالم لكرة القدم في عام

بمثابة إطاللة لقطر وكل منطقتي الشرق األوسط وشمال إفريقيا على العالم."  كما أشاد ديفيد 

حمود بالقيادة القطرية وهنأها على رؤيتها "العظيمة" ورغبتها في إشراك الشركات األمريكية 

 .2222ومنحها الفرصة للمشاركة في اإلستعدادات الجارية لكأس العالم في عام 
 

حسن عبد هللا الذوادي، في كلمته عن أوجه الشبه بين روح الريادة بينما تحدث السيد 

.  وقال: 2222واإلستكشاف في أمريكا وعزم قطر على إستضافة كأس العالم لكرة القدم عام 

"إن الواليات المتحدة تفهم رحلتنا، فهى بمثابة مركز يغذي الروح الريادية واإلستكشافية ويطّور 

قدرات اإلبداعية" وهى الروح ال

التي توفر الفرصة "لبائع متجول 

أن يبني شركة قيمتها ماليين 

الدوالرات."  ومضى يقول: "لهذا 

السبب تفهم الواليات المتحدة 

روحنا وعزمنا على إستضافة 

كأس العالم لكرة القدم عام 

."  )من الجدير بالذكر أن 2222

قطر أحرزت نصراً غير متوقع 

ع اإلختيار عليها عندما وق

إلستضافة كأس العالم في مواجهة 

منافسة كبيرة من دول أخرى(. 

وقال إن "الروح األمريكية هى 

روح ملهمة، ونود أن نجلب هذه 

 الروح إلى قطر."
 

"سوف يغيّر  2222وأعرب األمين العام عن إعتقاده بأن إستضافة كأس العالم لكرة القدم عام 

األوسط."  وعلى هذا األساس "لم يكن ذلك مبادرة لقطر فحسب،  التصورات القائمة عن الشرق

وإنما مبادرة من منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، ومبادرة عربية أيضاً."  وفي إشارة إلى 



 
 
 
 

 
 
 

 

مليون فرصة  022تعداد سكان العالم العربي والفرص التي يمثلها ذلك قال األمين العام: "هناك 

تفيد من قطر كمركز أساسي."  ووصف الجهود واإلستعدادات التي للشركات التي يمكنها أن تس

تبذلها قطر حاليا إلستضافة كأس العالم لكرة القدم بأنه يمثل "بناء أمة بأكملها"، وقال: "نأمل أن 

 يستقبلنا العالم بعقول مفتوحة وأفئدة مفتوحة."
 

مليار دوالر في  022إلى  02حسن عبد هللا الذوادي إن قطر تستثمر حوالي وقال السيد 

مشروعات هيكل البنية التحتية األساسية، بعضها بدأ التفكير فيها قبل أن تفوز قطر بعرضها 

. وتشمل تلك المشروعات، على سبيل الذكر ال 2222إلستضافة كأس العالم لكرة القدم عام 

 الحصر، مشروعات الطرق والسكك الحديدية والموانئ ومنشآت المياه والصرف الصحي،

ومطار حمد الدولي، الذي إفتتح بصورة غير رسمية هذا األسبوع إستعداداً الفتتاحه رسمياً في 

أول شهر إبريل المقبل.  وتشمل بعض المشروعات المتصلة بكأس العالم لكرة القدم على وجه 

التحديد إنشاء عدة مالعب ضخمة، ومقراً لإلتحاد الدولي لكرة القدم، ومناطق لمشجعي الفرق 

ختلفة، ومركز لوسائل اإلعالم، ومعسكرات للفرق الرياضية المشتركة في الكأس، ومواقع الم

 تدريب، ومراكز تسلية وترفيه.  وقال:إننا "سنبهر" العالم.

 

وأعربت السفيرة سوزان زياده، 

سفيرة الواليات المتحدة في قطر، 

التي تشارك في قيادة الوفد مع 

األمين العام للجنة العليا لقطر 

، عن إمتنانها للترحيب 2222

الوفد الذي حظي به الوفد في 

كاليفورنيا، المحطة األولى في 

جولته بالواليات المتحدة.  وقالت: 

"اإلبداع واإلبتكار والخبرة في 

الترفيه والرياضة... كلها تجتمع 

 معاً في لوس أنجيلوس."

 
وذكرت السفيرة أن قطر "وضعت 

نفسها في مركز الصدارة 



 
 
 
 

 
 
 

 

الوجهة األولى للرياضة والترفيه" وهو ما يتالءم مع الرؤية اإلستراتيجية الوطنية باعتبارها 

.  وقدمت السفيرة نصيحة للشركات األمريكية المهتمة بالفرص المتاحة 2202للبالد حتى عام 

في األعمال التجارية في قطر: ينبغي أن تنظروا إلى هذه الفرصة باعتبارها فرصة للشراكة 

قة قائمة على الثقة.  وشجعت الشركات األمريكية على أن "تنزل إلى أرض تتطلب بناء عال

"تتطلع  الواقع" وأن تأتي هذه الشركات "بأفضل ما لديها من خبراء وذوي المواهب" ألن قطر

 إلى رفع مستوى األداء."
 

وقالت لرجال األعمال وممثلي الشركات األمريكية: "كونوا مستعدين للتحدي في المستوى 

 لي" وكونوا مستعدين "لتحسين أدائكم."التا

 
*          *          * 

 

ورحب أنطونيو رامون 

فيالريجوزا، عمدة لوس أنجيلوس، 

بالوفد ترحيباً حاراً، حيث أقام حفل 

إستقبال لكبار الشخصيات في 

منزله الخاص.  وتحدث العمدة في 

كلمته عن التنوع في لوس 

، ثاني أكبر مدينة أمريكية أنجيلوس

من حيث عدد السكان، والدور 

الرئيسي الذي يمكن أن تلعبه لوس 

أنجيلوس لدعم جهود قطر لتنظيم 

مباريات كأس العالم لكرة القدم 

في الدوحة.  وقال موجهاً  2222

حديثه ألعضاء الوفد القطري: 

"وأنتم تسعون في البحث عن 

 2222شركاء في كاس العالم عام 

تجدون الكثير من الفرص سوف 

هنا."  وأشار إلى أن هذه الفرص 



 
 
 
 

 
 
 

 

التي توفرها مدينة لوس أنجيلوس تمتد من "الخبراء في التخطيط إلدارة المناسبات إلى مهندسي 

اإلنشاءات، حيث أن بحيرة المواهب في المدينة عميقة جداً، فمدينة لوس أنجيلوس لديها تاريخ 

 الدولية الرئيسية." حافل باستضافة المناسبات الرياضية
  

واختتم عمدة مدينة لوس أنجيلوس كلمته بقوله: "مدينة لوس أنجيلوس هى ملتقى العالم.  فنحن 

الوجهة التي يقصدها المسافرون والمغامرون والسياح من أركان المعمورة األربعة.  ونحن 

عداد وقادرون على مركز اإلبداع واإلستثمار في اإلقتصاد العالمي. ونحن نقف على أهبة اإلست

 مساعدتكم بأي طريقة ممكنة لنا."
 

، لقاءات مع ممثلي الشركات 2222ممثالُ للجنة العليا لقطر  05وقد عقد الوفد، الذي يتكون من 

األمركية.  وقد تولى تنظيمها مركز مساعدة الصادرات األمريكية.  ومن القطاعات الرئيسية 

لتشييد والهندس والعمارة والتصميم وتكنولوجيا المعلومات التي تناولتها هذه القطاعات: البناء وا

 واإلتصاالت والترفيه والتسلية، باإلضافة إلى عدد متنوع من الخدمات.

 
حسب إحصائيات مصلحة الخدمة التجارية األمريكية ومؤسسة إيرنست ويونج  تشمل 

الدولي ومشروع لؤلؤة المشروعات الرئيسية لهيكل البنية التحتية األساسية في قطر مطار حمد 

قطر والمدينة التعليمية والطريق البحري الذي سيربط قطر والبحرين وميناء الدوحة الجديد 

ومشروع سكك حديد قطر ومدينة لوسيل الترفيهية ومشروع  مشيرب العقاري وشبكة جديدة 

احية.  من الطرق ومالعب كرة القدم التي ستستخدم في مباريات كأس العالم والمشروعات السي

وفي إطار اإلستعدادات الستقبال أعداد كبيرة من السياح من كل أنحاء العالم سوف تحتاج قطر 

، وهو ما يمثل نمواً كبيراً 2222ألف غرفة فندقية، تكون جاهزة مع حلول عام  02إلى أكثر من 

 في هذا القطاع.
 

لعالم لكرة القدم في عام للتأكد من نجاح كأس ا 2222األمين اللجنة العليا لقطر وقد تشّكلت 

، حيث يتوقع أن يكون لهذه المناسبة التاريخية أثر دائم على قطر والمنطقة.  ويقع على 2222

عاتق اللجنة العليا مسؤولية بناء المالعب والمنشآت الرياضية التي تشمل المالعب المختلفة 

لرياضية مثل مقر ومواقع التدريب، كما تتولى مسؤولية تنسيق المشروعات األخرى غير ا

اإلتحاد الدولي لكرة القدم والمناطق المخصصة لمشجعي الفرق الرياضية المختلفة والمركز 

اإلعالمي.  وتلعب اللجنة العليا أيضاً دورا في األعمال والمشروعات الرئيسية المتصلة بتطوير 



 
 
 
 

 
 
 

 

رات المترو التي هيكل البنية التحتية األساسية مثل مطار حمد الدولي والشبكة المقترحة لقطا

ستغطي كل أنحاء قطر.  وتعمل اللجنة العليا من أجل التأكد من أن كأس العالم لكرة القدم عام 

التي  2202سوف يساهم في تحقيق األهداف المبيّنة في الرؤية الوطنية لقطر حتى عام  2222

والتنمية البشرية تعتمد على أربعة أسس رئيسية وهى: التنمية اإلقتصادية والتنمية اإلجتماعية 

 والمحافظة على البيئة.
 

*          *          * 
 

حسب البحوث التي أجرتها غرفة التجارة األمريكية العربية الوطنية يتوقع أن تزيد الصادرات 

، مما سيؤدي إلى زيادة 2205مليار دوالر بحلول عام   5.99األمريكية إلى قطر إلى حوالي 

في   19.3إلى  2200في المائة في عام   12.2السوق القطرية من  نصيب الواليات المتحدة من

مليار   2.64.  ومن المتوقع أن تزيد الخدمات األمريكية أيضاً إلى حوالي 2205المائة في عام 

 22دوالر، وهو األمر الذي سيؤدي إلى زيادة نصيب الواليات المتحدة من سوق الخدمات من 

 4مبيعات األمريكية من البضائع والخدمات إلى قطر كل في المائة.  وتتضاعف ال 20إلى 
.  وفي 2205مليار دوالر مع عام   8.64سنوات تقريباً، ويتوقع أن يصل إجمالي قيمتها إلى 

بلغت قيمة إجمالي صادرات والية  2202عام 

 080كاليفورنيا من البضائع إلى قطر حوالي 

مليون دوالر، حيث تعتبر قطر ثالث أكبر سوق 

ية كاليفورنيا في العالم العربي.  وفي داخل لوال

الواليات المتحدة تحتل كاليفورنيا المركز الثاني 

 على قائمة الواليات المصدّرة لقطر.

 
وعلى ضوء هذه اإلحصائيات كانت لوس 

ً جيداً ألول محطة  أنجيلوس إختياراً منطقيا

، حيث 2222يزورها وفد قطر لكأس العالم عام 

لزيارة تحت إشراف مصلحة كان تنظيم هذه ا

الخدمة التجارية األمريكية.  وعمل الكثير من 

ً من أجل إنجاح هذه  الشركاء المحليين معا



 
 
 
 

 
 
 

 

الزيارة، من بينها مكتب عمدة المدينة وميناء لوس أنجيلوس ومجلس التصدير لمنطقة لوس 

يا وغرفة أنجيلوس ومطارات لوس أنجيلوس العالمية ومجلس التصدير بمنطقة جنوب كاليفورن

 لوس أنجيلوس التجارية. 
 

وعقّبت جيسيكا جراي، المدير المشارك المسؤول عن مكتب غرفة التجارة األمريكية العربية 

في لوس أنجيلوس، على هذه الزيارة بقولها: "ال تمتلك منطقة جنوب كاليفورنيا مالعب رياضية 

وس أنجيلوس فحسب وإنما مشهورة مثل أستاد روزبول ومركز هوم ديبو ومركز ستيبلز في ل

يوجد لدينا أيضاً شركات تكنولوجية عمالقة ومؤسسات إستثمارية وصناعة إعالم وترفيه على 

الطراز العالمي."  وأشارت إلى أن "هذه المنطقة يتركز فيها عدد كبير من شركات البناء 

وث، وتعتبر والهندسة والمؤسسات المتخصصة في التصميم والمؤسسات األكاديمية ومعاهد البح

منطقة لوس أنجيلوس أيضاً أكبر منطقة جمارك في الواليات المتحدة، وتتمتع بروح ريادية تلهم 

الفرص التجارية العالمية.  وعلى هذا النحو كانت لوس أنجيلوس أفضل مكان تنطلق منه البعثة 

 ."2222التجارية لوفد قطر 


