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 يقيم فأ  مؤتمر الذي الس أستضافة أة االمريكية العربية الوطنية تترغرفة التجار
 نيوبورت، رود آيالند ريخيةالتا المدينة

 

 إلى أنضموا مريكيةالمتحدة األ رفيعي المستوى من حكومة الواليات ومسؤولين  سفراء
 عال   مستوى و على النطاق واسعة مناقشات إلجراء واألكاديميين  األعمال قادة رجال

 

 وليق غرفة التجارة االمريكية العربية الوطنيةرئيس للربيع العربي ، 
 نها مدمرة"" االعمال التخريبية ال تعني إ 

 

.  آيالند رود رت،نيوبو ريخيةالتا المدينة قيم فيأ  مؤتمر الذي الأستضافة  لتجارة االمريكية العربية الوطنية غرفة اترأست 
  إلجراءاألكاديمية  واألوساط والحكومة، والعرب ، التجارية األمريكيين  األعمال قادة من ئةاضم األجتماع ما يقارب م

  القصور من بعض في أقيم واألمريكية، العربية الدول سفراء أمتاز المؤتمر بحضور عدد من .المستوى رفيعة مناقشات
االطلسي  المحيط على المطل الجامعي الحرم في العامة والسياسة الدولية للعالقات بيل مركز وفي في نيوبورت الشهيرة

   .ريجينا جامعةل

ية التنفيذي لغرفة التجارة االمريك و المدير حمود،الرئيس ديفيد" قال ق
  من جزءا تكون نه لمن دواعي سرور الغرفة انإ العربية الوطنية "

مكن التي يو  تحديا الذي تناول احد اكثر القضاياو  قيمال االجتماع هذا
 احدإو قد ذكرت كاثرين ،   االمريكية". -العربية العالقات تواجهها ان

  األكثر العام هذا الحدث كان" االمريكي،-لمؤتمر العربيامؤسسين 
  الذي ضم عدد مهم و رفيع المستوى من قادة اآلن،و حتى نجاحا

  المتحدة االمريكية الواليات في حكومة  القرار وصانعي األعمال
  لىإ يعزى النجاح هذا من كبير جزء.أفريقيا" وشمال األوسط والشرق
  ساعد مام غرفة التجارة االمريكية العربية الوطنية  ، مع شراكتنا

اء حفل العشيستمتعون بقادة الفكر األمريكي والعربي .  هميةاأل و  التميز من جديدة مستويات إلى " رفع الروابط"  على
 في قصر أورج التاريخي في نيوبورت. يالترحيب
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م سهرأ  حضور بعض القادة الحكوميين للمؤتمر و علىو من الجدير بالذكر  
  االقتصادية للشؤون الخارجيةوزير  مساعد فرنانديز خوسيه سعادة: كل من 
الدول   جامعة سفير الشريف، الحسيني محمد سعادة واألعمال؛ والطاقة
   لمتحدةا للواليات العراق سفير فيلي، لقمان سعادة المتحدة؛ األمم لدى العربية

  ديبورا سعادة ؛ والسيد نوفل الحسن الملحق التجاري العراقي في واشنطن
د حضور السيكان من المقرر و  ليبيا في ة الجديد يةكاألمري ةالسفير جونز،

 يحضر ألسبابنه لم لواليات المتحدة االمريكية )أال إاجو بايدن، نائب رئيس 
 .( عائلية 

لدمج واألستحواذ ا فق عملياتأ  : مثل محورية قضاياالمؤتمر تم مناقشة  أثناء
  و المشاريع اإلستراتيجية  األسهم ؛المشترك واالستثمار العائلية ؛الشركات
  األسواقفي  المالحة الحيوية؛ التكنولوجيا وفرص الصحية الرعاية ؛ الخاصة
  األجنبية واالستثمارات والعقارات والبتروكيماويات الطاقة في النامية

مسار نحو وال الخيرية األعمال المباشرة؛
التجارية  الملحقية" رعاية تحت عقدت ،حلقة نقاشية متميزة  أيضا هناك . وكان تغييرال

 .العراق في كيةاألمري للشركات عمل لفرص رستك   ،"العراقية في واشنطن

 األمريكية الحكومة رؤية

  مساعد ذكر ،ريخي االت أورج كورت قصر في ستضيفتأية ترحيب عشاءمسية أ   في
  رئيسيةلا مالحظاتفي الكلمة االفتتاحية بعض ال فيرنانديز خوسيه الخارجية وزير
  شمال و األوسط الشرق منطقة في ’األمريكية الحكومة’ برامج ركزت علىالتي 
 : تضمنالتي تو(.  MENA) أفريقيا

 واألردن( دوالر مليون ٤٨٥) تونس مثل ةلدول مستقلةال القروض ضمانات  
 .(دوالر مليار ١.٢٥بقيمة  سندات إصدار دعم)

  دول معلالستثمار  ثنائية اتياتفاق وخمس الحرة للتجارة اتفاقيات خمس  
  واالستثمار التجارة إطار اثنى عشر اتفاقية ضمن عن فضال المنطقة،

 .العربية الدول مع( لالستثمار ثنائية اتيتفاقإ)

 أوبيك مؤسسة خالل من دوالر مليون ٤٠٠ من أكثر على الموافقة أو لتزاماإل  
  وتكنولوجيا والتمويل، النقل، مثل الحيوية القطاعات تأمينو  لتمويل

 .االمتياز حق ومنح واالتصاالت، المعلومات

 شكلب نشطت قد االمريكية المتحدة الواليات حكومة نإ : "إلى فرنانديز وأشار  

  جمالح والمتوسطة الصغيرة والشركات المشاريع أصحاب تشجيع في خاص

  و ة،السياسي ظالمجاء نتيجة الم الذيو  العربية الصحوة صميم في يدخل وهذا

 ."تغيير إحداثالصعبة التي ادت الى  قتصاديةاالوضاع اال بسببجاء " أيضا

 في المتحدة الواليات سفيرة جونز، ديبورا معالي
 الواليات هجون ليبيا في للتحديات التصدي" ليبيا،

 إقامة في للمساعدة ليبيا مع الشراكة في المتحدة
 اراالستثم لزيادة الالزمة و تقديم الحوافز األمن

 .االنتقالية" المرحلة في والتنمية

 وزير مساعد، فرنانديز خوسيه سعادة
 ةوالطاق االقتصادية للشؤون الخارجية

 الصعبة المناطق في واألعمال: " حتى
 لجذب لديهم رغبة تجد الحكومات

 األجنبية االستثمارات و الشركات
 التجارية األعمال مناخ لتحسين
 تحفيز في للمساعدة



 

 

 و بقوة يدخلون للعمل ،االكاديميين من وكثير الشباب" العربي، الشباب بين خاص المفهوم و بشكل ان يكون هذا قترحأو

  من كثير يف الشباب بين البطالة معدالت تبقى أن المتوقع "من :فرنانديز  وقال. " عمل فرصلهم  يخلق مما أسرع بشكل

  معدالت المتنامي تتطلب الشباب  من الفئة لهذه كافية عمل فرص ولخلق. القريب المستقبل في المئةب ٢٥ حواليالبلدان 

    ". لمدىا طويل أمر وهذا الخاصة، تجربتنا من هذا ما تعلمناه سنة، بعد سنة تستمر أن يجب و التي اقتصادية عالية نمو

  حكومة مع شراكة في للدخول الخاص القطاع قادة واألعمال والطاقة االقتصادية للشؤون وزير الخارجية مساعدشجع 

ان   ألحد ال يمكن " وقال. المنطقة في االقتصادي النمو لتحقيق الطريق تمهيد في للمساعدةالمتحدة االمريكية  الواليات

  ولكن  . . .أمنية تحديات لديها المنطقة بلدان بعض أن لسنا ننكر "فرنانديز ، وأشار. "ستكون سهلة يقول ان هذه المهمة

  التجاري خالمنا وتحسين االستثمارات وجذب. األجنبية الشركات لجذب متحمسة فأن الحكومات  الصعبة المناطق في حتى

   . "هذا و الحكومات تعرف العمل، فرص وخلق المتداعية االقتصادات تحفيز على سيساعدالذي 

 ."المنطقة في توجد التي الكبيرة الفرص من ستفادةلإل كيةيراألم الشركات بمساعدة متلتز األمريكية الحكومة نإ" واختتم،
  طكما و سل ،" االقتصادية السياسة هي الخارجية السياسةقال : " ، كيري جون الخارجية جلسة المصادقة لوزيرخالل 
  على تلعبه في الحفاظ أن يمكن الذي الهام والدور الدولية التجارية األعمال شراكات ببناء لتزامه الشخصيإ على الضوء
 .والرخاء السالم يسوده عالم

 العربية الدول جامعةرؤية 

  العربية الدول جامعة سفيرالشريف،  الحسيني محمد سعادة قدم 
  ىعل الثقافة تأثير بعنوان " الكلمة االفتتاحية ،ةالمتحد األمم لدى

ن اختالف إ":  إلى وأشار.  "معها و كيفية التعامل التجارية األعمال
:   ذكركما . " األعمال تؤثر على كيفية ممارسة و الثقافات العادات

  الزمان قبل من علينا فرضت معينة بطريقة عمالناأندير  نحن"
  االعتبار،نظر  في هذا وضعبو . ،"و هذا ما اعتدنا ان نفعله والمكان

 الجنسيات متعددة تليس و الثقافات متعددة األعمالأصبحت  "
لديها سياسة تغيير افضل مدرائها بصفة  الشركات بعض. فحسب" 

طريقة تجعل ب أنفسهم إن يطوروا وأسرهم يتمكنوا هم دورية حتى
  الثقافات، متعددةالشركة  تكونكي و ل. منهم شخصيات عالمية 

  جميع في الناس من المزيد توظيف المعولمة ى الشركاتعلى يجب
 ." العالم أنحاء

سواء  التجارية العالقات على عميق لديها تأثير العولمة هذه وجود 

  يه الثقافة عولمة" الحسيني وذكر السفير.  لألسوأ أو كان لألفضل

  ذهه ".واالتصاالت المعلومات نقل في مستمرة تكنولوجية ثورة نتاج

  اتمجموع خلق و’ المسافات تالشي’في تسببت الثورية، التغييرات

  واالقتصادية، السياسية - العالمية التفاعالت من مسبوقة غير جديدة

 لدى ةالعربي الجامعة سفير الشريف، الحسيني محمد سعادة
 و الثقافات متعددة "أصبحت األعمال :المتحدة الواليات

الشركات لديها  بعض. الجنسيات فحسب"  ليس متعددة
 مكنوا هم يت سياسة تغيير افضل مدرائها بصفة دورية حتى

يتطورا بطريقة تجعل منهم شخصيات عالمية  أن وأسرهم
علىى  يجب الثقافات، الشركة متعددة و لكي تكون. 

 جميع في الناس من المزيد توظيف المعولمة الشركات
 . " العالم أنحاء

 



 

 

 ."الموروثة نظمة الحالية القائمة و العادات االجتماعيةزعزعت اهمية اإلالجذرية  التغييرات هذه - والثقافية

  التي الطريقةب ةيوالسياسالتجارية أعمالها  مخولة بتطوير ثقافة كل نإب يقول وهما   تحت كنت عدة لسنوات": الحسيني وقال

حياة ل  واحد  بعد ذات طريقة إيجاد بمحاولة الحريات تلك حتى سلبت ' العولمة' ما ان وصلت ثقافة  لكن مناسبة تراها

 ".قيم معينةو  ثقافة إلى باالنتماء شعور أي من خالية

لكي  الكفاية فيه بما محظوظا   كنت عاما ، ٤٠ من يقرب لما دبلوماسي كنت أن بعد" العربية الدول جامعة سفير و اضاف
  بعض ألن نظرا   تأتي ال االختالفات أن الحظت": و قال ". جدا   مبكرة سن من الثقافات من متنوعة مجموعة معختلط أ

  ،لظروفا عن النظر بغض كلنا،": واختتم".  مختلفة أساليب تفرض المختلفة الظروف ولكن سيئة، وأخرى جيدة الناس
 ".والجغرافيا التاريخ نتاج

 بالعراق الخاصة االستثنائية الجلسة

  تلك مفه إلى والحاجة - التجارية األعمال على الثقافة تأثير - المؤتمر أنحاء جميع في صداه تردد الذي الموضوع وكان 
  ناقش مثال،ال سبيل على العراق، على االستثنائية الجلسة في. الثقافة
  لتدريجيا الثقافي التحول الفيلي الرحيم عبد لقمان العراقي السفير
  خطيطوالت اإلدارة كحسن العراق في االقتصادي للنمو و أهميته لبالده

  جنبا العراق في السلطة مصادر أقوى من واحدة الثقافة. االستراتيجي
 .القانون وسيادة اإليمان  مع جنب إلى

  عن عاداالبت إلى بحاجة نحن: واضحة العراق " رؤيةفيلي  السفير قال
 وضوحا   للوصول نحو الرفاهية لكن االمر األقل الضيقةالنزعات 
 ".هناك إلى للوصول بحاجة اليها نحن األداة التي هي للبعض

  حوريام دورا تقف لتلعب المتحدة االمريكية الواليات ، سعادته أشارو 
يجب  هفإن بذلك، القيام أجل من ولكن ، التحول األقتصادي للعراق في

  راإلطا ان اتفاقية. هناك كامل بشكل يشاركوا أن كيينعلى األمري
  الطريق تمهيد على تساعد والعراق المتحدة الواليات بين االستراتيجي

  لىإ بحاجة األمريكية الشركات" ، سعادته كما أضافالتعاون ، لزيادة
جودة ب تتمتع االمريكية الشركات ":  ذكرو  ."الميدان في تكون أن

  ،ل األفض اختيار ترف دائما   يملك ال العراق لكن و منتجاتها العالية
ال تعسر في ح فضلاأل على للحصول االنتظار نستطيع ال نحن وأحيانا

 ".متاحة أخرى خيارات هناك تكون عندما والحصول عليه حاليا  

بل غير معلوم من قال" : الفيلي الرحيم عبد السفير في ختام كلمة و
  إلى حاجةب األمريكية لشركاتن الديهم لذلك فإ راقيين يبقى مجهوال  الع
  همب الخاصة القوة نقاط على الضوء لتسليط" االرض على" تكون أن

 عراقال جمهورية سفير الفيلي، الرحيم عبد لقمان سعادة
 ىإل بحاجة األمريكية الشركات"المتحدة:  الواليات لدى
 ترف دائما   يملك ال .... العراق الميدان في تكون أن

 االنتظار نستطيع ال نحن وأحيانا األفضل ، اختيار
األفضل في حال تعسر الحصول عليه  على للحصول

 ". متاحة أخرى خيارات هناك تكون حاليا  و عندما

 



 

 

 .أو من دول الجوار المتحدة الواليات من بعد عن تجارية بأعمال القيام محاولة من بدال  

  في العراقي التجاري المستشار الحسن، نوفل السيد وأشار 

 اقتصادا   ورث" العراق نفإ ٢٠٠٣ عام بعد المتحدة، الواليات

 . و تدريجي البلد االن يسترجع عافيته بشكل ثابت لكن" منهارا

  لتصل الصحيح الطريق على تسير للدولة العامة وقال: "الميزانية

  ربع : أن . و ذكر   ٢٠١٤  عام خالل دوالر بليون  ١٣٠ إلى

 ونقل السيد الحسن بإنه وفقا   .الطاقة قطاع فيسيكون  االستثمار

للتقرير الصادر من منظمة الطاقة الدولية فإن العراق سيكون 

ال نه قفإ العالمية، النفط ألسواق ومحور اساسي لالنتاج في العالم. 

 ."اللعبة قواعدالعراق  غيرسوف ي" :

  ، عديدة العراق يواجه تحديات“ :من جانب آخر أشار السيد نوفل  
."  كبيرة فرص جد هناكفستالعراق  في يدك أينما وضعت ولكن
  مليوني لبناء العراق يحتاجاإلسكان،  قطاع المثال ، سبيل وعلى

من المتوقع ان  حيث ٢٠٢٠ العام بحلول األقل على وحدة سكنية
. ٢٠٢٥ عام بحلول نسمة مليون ٤٠ يقارببما  السكان عدد يصل

  مواكبة أجل من البشرية قدراته بناء العراق على يجب اقترح ، و
  إلى سنويا طالب ٢٠٠٠٠ إرسالب يعتزم العراق إن ، التطور

 .التخرج بعد للدراسات العليا العالم أنحاء مختلف في الجامعات

  األجل طويل تزامباالل التعهد إلى كيةاألمري الشركات الحسن دعا
ما نراه واضحا  اآلن قد يصعب على البعض رؤيته. ولكننا  .للعراق

نود ان نعمل مع من يشاركنا اآلن رؤية الفرص الكبرى للعراق 
 ."والتي ستتضح لآلخرين بعد العاصفة وبعد ان ينقشع الغبار

  و المدير فالنري،الرئيس دينيس 
  سلط ، بنك في العراق لسيتي اإلداري
  تتحسيتي بنك أف أن حقيقة على الضوء
  نم العراق في تمثيليا   مكتبا   مؤخرا  
  .هناك العمالء طلب مواكبة أجل

بح ليص الصحيح المسار على العراق
  دوالر تريليون ٢ فيه االقتصاد قيمة 
  لتقرير و وفقا    ،٢٠٥٠عام بحلول
هناك  ،بنك سيتي عن مؤخرا   صدر

  بقيمة األجل متوسطة استثمارات
  تريليون دوالر ١ إلى دوالر مليار ٥٠٠

 على لالمط الجامعي الحرم في العامة والسياسة الدولية للعالقات بيل مركز عقد المؤتمر في
 .ريجينا المحيط االطلسي لجامعة

 

السيد نوفل الحسن ،الملحق التجاري العراقي في واشنطن: 
ما نراه واضحا  اآلن قد يصعب على البعض رؤيته.  "

ولكننا نود ان نعمل مع من يشاركنا اآلن رؤية الفرص 
الكبرى للعراق والتي ستتضح لآلخرين بعد العاصفة وبعد 

 ان ينقشع الغبار".



 

 

  لعشرة متوقعال النمو مع العالم في نموا   األسرع االقتصادات من واحد العراق فالنري، قال  .التحتية البنى تطوير و تنميةل
 .ألي خمود او انخفاض عالمات توجد وال العام، هذا المئة في

 متزن واقعي تقييم

لتالي ا اليوم صباحل الرئيسي المتحدث المثال، سبيل على. قاسيا   وأحيانا النطاق واسع النقاش كان االجتماع أثناء  
  ينداكلي،ف هاني الدكتور العربي . للعالم االقتصادية التوقعات من الطويل المدى على المتشائمة النظرةعرض للمؤتمر،

  بأنه الماضي دالعق خالل االقتصادية الحالة بوصف ديكنز لتشارلز عبارة تهاستدع كلينتون، فريق ومدير الرئيس نائب
  تأعط التي التناقضاتمن  فترةاألوقات( ، وأسوأ األوقات أفضل)

 .سإليأ أوقات أيضا شملت ولكنها ،األمل  من ا  وهم  المنطقة أهل
فسيكون اصعب على  ومتقلب، متباين  الماضي كان إذا" وقال،

 ."لعالميا االقتصاد في والجذرية السريعة التغيرات مواجهة المستقبل
  مدمرة ، بسرعة التكنولوجيا تطوير على التغييرات، ترتكز هذه مثل
  دالمشه في تغير قد التي الالعودة نقطة إلى التوصل وشك على

  بالسوء ينذر ومما ،بصورة ال رجعة فيها  العالمي االقتصادي
  لطلبوا العرض أنماط بين ريخياالت الميزان كفة ترجيح للمنطقة،
 ." الطاقة لموارد

 أن يمكن الماضي العقد أن هو تماما واضح هو مافينداكلي:  وأشار 
    قةالمنط اقتصاد هيكلة عادةإلو الفرص  ضياعيقيم االفضل في 

  ي التيقصور الذاتوال النفس عن الرضا و ثقافةمثل ال الحكم، وتعزيز
  الحكم على سيطر مألوفا   نمطا   يتبع وهذا .هادف إجراء دون حالت
  بةالصع األوقات في والركوداالنتقاالت  أثناء التهاون:  المنطقة في
إن أوقات الرخاء هي فقط  العربي العالم حظ لسوءو ذكر : "  . 

  االقتصاد على عمت التي الدورية الخارجية الظروف تعكس
  ذلك، نم النقيض على ."مستدامة وغير زائلة فهي وبالتالي، العالمي،
  واالجتماعية االقتصادية البنية في عميقة جذورهاالشدة  أوقات
  عةبصورة سري االستراتيجية اإلجراءات اختصار وأضاف: .للمنطقة

       ". األمد طويلةوخيمة و  عواقب له   و ا  يكون مضر قد

  اتاالقتصاد في ظهرت التي األخيرة التصدعات":  أشار فينداكلي
  للعالم بالنسبة القادمة التحديات لمواجهة نذير تكون أن يمكن الناشئة

و  . "العالمي االقتصاد في عميقة تغيرات عن نجمت العربي و التي
  مقع لديها التي والبرازيل الهند مثل وللد خالفا   لألسف،"أضاف : 

  بالنسبة لكذ من . األسوأ"بكثير اكثر مهزوزة أرضية على يقف العربي فأن العالم مكانتهم االقتصادية ، الستعادة وتنوع
  لوالياتل االستراتيجي التركيز فيه كان الذي الوقت في مروع المستقبل من المحتمل ان يكون  أن هو العربي للعالم

لمجموعة  اإلدارة مجلس رئيس نائب فينداكلي ، هاني
 ومتقلب، متباين  الماضي كان إذا"  شركات كلينتون

 ريعةالس التغيرات مواجهة فسيكون اصعب على المستقبل
التغييرات،  هذه مثل .العالمي" االقتصاد في والجذرية

 شكو على مدمرة ، بسرعة التكنولوجيا تطوير على ترتكز
 المشهد في تغير قد التي الالعودة نقطة إلى التوصل

 ينذر ومما العالمي بصورة ال رجعة فيها ، االقتصادي
 أنماط بين التأريخي الميزان كفة ترجيح للمنطقة، بالسوء
  ". الطاقة لموارد والطلب العرض



 

 

  سكان من مليارات ٩أصل من شخص مليار ٧ أن يالسكانالتعداد  خبراء يقدر حيث آسيا، إلى ’التوازن إعادة’ هو المتحدة
 ."٢٠٥٠ عام بحلول  يكون لهم محل أقامة سوف العالم

  العشرة قائمة" كتابه   في و .جذريةجراءات قوية و إتخاذ إ مع فقط لكن و العربي العالم إلصالح وقت هناك زال ما

  الهيكلة إلعادة النرويجي النموذج ودراسة  بداع، تعزيز اإل ما يلي تضمنتو ،تخاذهاإ ينبغي التي اإلجراءاتذكر  "األوائل

   .والقانونية التعليمية األنظمة وإصالح المبتدئة واألعمال بتكاراإل وتشجيع العمل أسواق وإصالحاالقتصادية 

  تحديات سيواجه العربي العالم فأنعاما قادمة، ٣٠مليون،و الذي سوف يتضاعف خالل   ٣٦٥ بتعداد سكاني يبلغ حوالي
  ما ان لك،ذ ومع" : فينداكليو اختتم  لشعبها، المعيشة مستويات ورفع العمل فرص خلق في القادمة العقود في كبيرة

  الدكتور كلمة لقراءة." )فرص إلىالتحديات   من الممكن تحويل بعض  ، ٢٥نصف عدد السكان هم تحت سن  ربايق
 ..(هنا انقر ، ينداكليف

 رؤية القطاع الخاص 

  قدم شركات أبراج، مجموعة في المدير رامامورثي، براديب

  في الكيانات بين الخاصة األسهم شراكات بشأن مالحظات

  الشرق منطقة عرفت ريخياات.العربي  والعالم المتحدة الواليات

لتوظيف  ا  مكان تكون أن من بدال   المال لرأس كمصدر األوسط

و المسؤسسات  لسنوات اخذ حيزا   االستثمار وقال: " المال، رأس

 ."المستثمرين بعض هتمامأنجحت بأثارة القوية في المنطقة 

  إلى مشيرا   متعددة، من اقتصادات المنطقة تتكونو ذكر قائال : 
واء حد س على أفريقيا شمال بلدان على ؤثري لم العربي الربيع أن
تعمل   جيدة المنطقة هنالك شركات أنحاء مختلف في االن و .

  الصحية، والرعاية الغذائية، المواد مثل أساسية قطاعات في
  القليلة السنوات مضاعفة خالل و التي تنمو بمعدالت والتأمين
  بعمليات القيام األجنبية الشركات و قال : واصلت .الماضية
  حيث قامت شركة  تونس ، مثل بلدان في استراتيجية  استحواذ
 .   أوروبية لشركة دويةأ ببيع شركة  األخيرة اآلونة في أبراج

  األوسط، الشرق لمنطقة التقليدية الخصائص"إلى:  وأشار 

  للحصولاقل  فرصللعائالت لديها  المملوكة الشركات: تشمل

  والشركات المشاريع أصحاب وخاصة المال، رأس على

  على الطلب العرض و رهينةتكون الحجم  والمتوسطة الصغيرة

   ."لفردلدخل ا النسبي  رتفاعاإل و  والخدمات السلع

 الشركات" شركات أبراج: مجموعة رامامورثي،مدير براديب
 عن تبحث وأنها األوسط، الشرق عبر تنمو ال تزال الجيدة
المال ولكن من  رأس أقوياء ليس فقط من اجل توفير  شركاء
 ."على التوسع و الضفاء طابع مؤسسي متميز مساعدتها اجل 
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  لمؤسسيا الطابع إضفاء خالل من التشغيلية القيمة خلق وضمان الواقع، أرض على الشعب وضع أهمية رامامورثي وضحأ
   من المكان . الخروج واستراتيجيات  المخاطر إدارة وإقليمية، بصمة وضعو والتوسعي،

من  ليس فقط أقوياء ركاءش   عن تبحث وأنها األوسط، الشرق عبر تنمو ال تزال الجيدة الشركات" رامامورثي، واختتم 

 ."ضفاء طابع مؤسسي متميزالتوسع و أل على مساعدتها من اجل  ولكنالمال  رأس اجل توفير 

 غرفة"مصطلح :" األفيال في 

  و المدير  حمود،الرئيس للسيد ديفيد ،"عامة نظرة" في 

إلى  شارا التنفيذي لغرفة التجارة االمريكية العربية الوطنية ،

لعالم ا شباببو الذي شبهه  "غرفة في األفيال" مصطلح مثل

مما ادى الى الذين عاشوا بحيز اصغر من حجمهم  العربي

اضفى صبغته الخاصة على  الذي العربي، الربيعتفجير 

 .محور النقاشات في المؤتمر

 على االقل خوفا  و  تواصال   األكثر الجيل أنهحمود : " قال 
 و الغرفة هذه في القادة و ."العربي  شهده العالم  االطالق

  :وهالسؤال ،جاهلوا الخطر المحدق بهذا الجيل ت المنطقة في
  نم و االستفادة لتسخير  فعالية األكثر الطريقة هي ما"

  تحسين فيالقوية   الرغبة و ، المثالية العربي الشباب شجاعة
  التحديات أكبر واحد من هذا السؤال هو  ."الحياة؟ نوعية
 .والعربكيين يراألم القرار صانعي يواجهها التي

  ضويةالثورات فو" حمود، قال العربي، بالربيع يتعلق وفيما
األحيان هي مخربة لكن  بعض فيو  مأساوية و مخيفة، و

 األوسط لشرقا منطقة أنحاء جميع في بشتى الطرق  ا  كبير ا  إيجابي ا  تغيير أحدث قد العربي هذا ال يعني انها مدمرة . الربيع
 ".و شمال افريقيا 

  الشرق نطقةم في الشركات و القيود من العديد رفع تم قدف العربي الربيع قدمها التي التحديات من الرغم على حمود، وقال 
  الماكنا أكثر المتحدة االمريكية هي الواليات"  .كييناألمري نظرائهم معمثيل  لها يسبق لم شراكة إلى يتطلعون األوسط

  الخاص قطاعلل مسبوقة غير فرص حدثت"و أضاف :  المنتجة". العمل فرص وخلق التكنولوجيا،علوم  لنقل العالم في جذبا  
  تصل الى ما يقارب العربي العالم االمريكية إلى و الخدمات  السلع من رتفاع نسبة الصادراتتميزت بأأمريكا  في

 االطالق" .على و الذي يعتبر االعلى  ٢٠١٦دوالر خالل سنة  مليار١٨٧

  من اعدو غد   لبناء أفضلفرصة  قدملي األمريكية الشركات مع عملياألوسط  الشرق منطقة من كبير جزء" حمود، واختتم

 ". التاريخية الفرصة هذه تفوت أنالواليات المتحدة االمريكية  شركاتل يمكنال  و التجارة خالل

*          *          * 

ريكية التنفيذي لغرفة التجارة االم و المدير  حمود،الرئيس ديفيدالسيد 
 مع األوسط يعمل الشرق منطقة من كبير جزء"العربية الوطنية 

 خالل من غد  واعد لبناء فرصة أفضل ليقدم األمريكية الشركات
الواليات المتحدة االمريكية  لشركات التجارية و ال يمكناالعمال 

 ". التاريخية الفرصة هذه تفوت أن

 



 

 

 

 ، و اتحاد البنوك العربية في شمالالعربية الوطنية  -االمريكية  التجارة قيم هذا المؤتمر القيم برعاية كل من : غرفةأ  
ة الديني للحرية واشنطن جورج ومورينغ ، معهد كوين ،كروويل أنطوني مؤسسة امريكا ، مجموعة شركات البرلين ،،

  السياسةو الدولية للعالقات بيل دوغالس ، أكس كوفري ، ومركز روبرت بيرمال، بيرمان، ،شركة أج بي آي ، نويبيرغر
 .ريجينا جامعة في لعامةا

 
 درو ، نيوبورتفي احد اجمل اروقة مدينة   المؤتمر عقد 

  ألكثر األسطوري أميركا" كأس سباقات" ، موطن  ايالند
  المحيط شواطئ تطل على  المدينة هذه .عاما   50 من

  لعدة "االبيض البيت صيف" كونهاب تشتهرو  األطلسي
  تتميز بالمباني ونيوبورت المتحدة، الواليات رؤساء

 .أمريكا في تقريبا مدينة أي من أكثر االستعمارية
  و المحطة ريجينا   جامعة موطن أيضا هي نيوبورت
  ريةالبح الحرب كلية يضم الذي نيوبورت، في البحرية

 ، الخلفية هذه وعلى .  البحرية الحرب ومركز االمريكية
 –لعقد مؤتمر عربي  المثالية الظروف تقدم نيوبورت
   .  جحأمريكي نا

  فيرس الفيلي، الرحيم عبد لقمان و أشار سعادة السفير
  ساعدني الحدث و مكان موقع إن" العراق، جمهورية
ض بع المكانيات أفضل ألكتساب معرفة  جديد كسفير

  نفإ ذلك، إلى وباإلضافة للعراق . هتقدم أنو ما تستطيع  المريكية ا الواليات
نوعية  وإلى أقوى  لفهم ساعدني األساسية وأعمالهم األمريكية الشركات تنوع

  يف باالستثمار تفكر عندما تود ان تطرحها الشركات االمريكية قد التي االسئلة 
 ". العراق

  المناقشة وعمق المواضيع، و تعدد غني بتنوع الحدث هذا كان: "و ختم سعادته 

  إلى نا. أن وصولحربشكل  القضايا فيه نوقشت مفتوحة بيئة في و التحليل،جرت

  للشركات هامة كوجهة "العراق"  مناقشةل لفرصةهذه ا ومنحناالمنبر  هذا

 ". للغاية مفيدا   كان األمريكية،

  شاركنا هذا نانإ عظيم نه لشرفإ" مؤسسي المؤتمر ، احدإ كوشينغ، كاثرين 

  الشخصيات، وكبار األعمال رجال كبار  من االستثنائية المجموعة هذه مع العام

  ضمت ديناميكية تجربةانها   .نيوبورت إلىالعالم  أنحاء جميع من الذين جاءوا 

  قادة من المتنوعة المجموعة هذه من المتعددة والمساهمات التفاعالت هذه

 شراكاتال عرضوا المستديرة الطاولة اجتماع الرؤساء التنفيذيبن في
 لبوي بويل، مايكل( اليمين إلى اليسار من: )العربية -األمريكية
 شركة أج بي آي : وفان بونتز، هال والتكنولوجيا؛ الطاقة لخدمات

 .االقتصاد الدولي تحالف ماكورميك،

 "احد مؤسسي المؤتمر : كوشينغ، كاثرين
الهام هو  هذا الحدث و روح طاقة أن 

 رصف بناء في المشتركة  للقيادة  انعكاس
 ".والتعاون العالمي للشراكة جديدة

 



 

 

  رصف بناء في ة المشترك  للقيادة انعكاسالهام هو  حدثهذا ال روح و طاقة ن إ" : قائلة وتابعت. " والسياسيين األعمال

 ".والتعاون العالمي لشراكةل جديدة

ه كون من أكثرو  رائع  أكثر من كان  الحدث"  للطاقة، موندي اتحاد إدارة عضو دبغي، وليامو في الختام قال السيد  

  األفاق و الصعب  الواقع  حقيقة تمعجالتي   الحسنة النواياالتقى فيها الذكاء مع  لحظة و الهام مصدر كان لقد.  مؤتمر

 ."  العالية

 

 

 

 

 

 

 ديفيد: الضيوف اليمين، إلى اليسار من. كوين أنتوني الشهير والفنان الممثل الراحل، زوجها مع لسنوات فيه تعيش كانت الذي المنزل

 سفير لشريف،ا الحسيني محمد وسعادة العراق، جمهورية سفارة في التجاري الملحق الحسن، نوفل بارتنرز؛ كابيتال آشفيلد مدير فريمان،

 حمود، دديفي المتحدة؛ الواليات لدى العراق جمهورية سفير الفيلي، الرحيم عبد لقمان وسعادة المتحدة، الواليات لدى العربية الجامعة

 كابيتال يذي، آلبرليينالتنف والمدير مؤسسي المؤتمرأحد  كوشينغ، وكيتي لغرفة التجارة االمريكية العربية الوطنية التنفيذي والمدير الرئيس

 .بارتنرز



 

 

 

 مؤسسة انتوني كوين

  أنتوني مؤسسة تنشأأ   مستمر، تراجع في المدارس في الفنون منهج كان الذي الوقت في ،2001 عام في
  تنمية في أيضا نولك المجتمع، في فقط ليس الفنية التربية تلعبه الذي الهام الدور لمناصرة مهمتها تنفيذ .كوين

  الدراسية المنح وتوفير مبتكرة، برامج إدارة خالل من الفنون تعليم تشجع كوين انتوني ومؤسسة الشخصية،
  و حجركوين ، ه أنتوني والفنان الممثل . والتبجيل المعارض ورعاية الفنون، من جوانب عدة في التنافسية
  بطاقاتهم الشباب في الثقة بث على المؤسسة من خالل عمله هذه نجاح تأسيس في ساهم الذي ، األساس
 .الخالقة اإلبداعية

 

 

 

 

 

 

 

 

قال : " كبرت مع انطباع معين حول ما يوصف بالصراع جدا  ، عميقا   العربي بالعالم انتوني تواصل كان
  راءث وجدت ،لتصوير فيلم لورنس العرب ر هذا االنطباع في اول رحلة لي الى االردن العربي حتى تغي  

  ربيالع العالم عمله كممثل اعاده الى ، الثالثين السنوات مدى على  .بعمق "بي   أثر الذي والناس الثقافة
  حبه لخال من مقنع فقط بشكل صورت التي التاريخية الشخصيات تفسير على قادرا   كان .وتكرارا   مرارا  
  الخشب بنحت وبدأ تطور كفنان أنهف الصحراء إلى للسفر قضاها التي السنوات تلك و أثناء .الناس وفهم العميق
 .كنحات الجديدة و هكذا بدأت مهنتة والحجر

 

 

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

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

 العامة، السياسة بحث اكزومر األمريكي األعمال مجتمع في المستوى الرفيعي القرار صناع مع وكذلك العربي، العالم أنحاء جميع في القادة مع كثب عن

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