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ـــــيـــــرة كـــــب طـــــــــمـــــــــوحـــــــــات  ــــــقــــــطــــــر  ل أن  تــــــــبــــــــني  األخـــــــــــــيـــــــــــــرة  ســــــــنــــــــة  الـــــــــــــــــــــــ١٥  خـــــــــــــــالل  الــــــــكــــــــبــــــــيــــــــرة  الــــــــتــــــــغــــــــيــــــــيــــــــرات   : بـــــيـــــكـــــتـــــيـــــل   

رجال أعمال أمريكيون: قطر ستكون مثاًال للتنمية في المنطقة
قــنــا:   - ــيــويــورك  ن
اكـــــتـــــســـــب مــــنــــتــــدى 
واالستثمار  األعمال 
قـــــطـــــر الـــــــذي  فـــــــي 
انـــعـــقـــد فــــي مــديــنــة 
ــــــيــــــويــــــورك تـــحـــت  ن
رعــــــايــــــة وحـــــضـــــور 
مــــــعــــــالــــــي الـــــشـــــيـــــخ 
حــــمــــد بــــــن جـــاســـم 
ثــانــي  آل  جـــبـــر  بــــن 
رئــــــيــــــس الــــــــــــــوزراء 
وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
أهــــــمــــــيــــــة خـــــاصـــــة 
بــالــنــســبــة لــلــشــركــات 
ولرجال  األمريكية 
منح  ومــا  األعــمــال. 
الـــــمـــــنـــــتـــــدى قـــيـــمـــة 
توقيت  ليس  خاصة 
انــــعــــقــــاده فــحــســب، 
المجال  فــتــح  وإنــمــا 
أمـــام االســتــثــمــارات 

إلـــى تعزيز  إضــافــة   ، عـــدة  قــطــاعــات  فــي  األمــريــكــيــة 
الـــشـــراكـــة األمــريــكــيــة – الــقــطــريــة عــلــى الــصــعــيــديــن 
استغرقت  الــذي  والمنتدى    . واالقــتــصــادي  التجاري 
١٥٠٠ شخص  حــوالــي  فــيــه  وشــــارك  يــومــيــن  أعــمــالــه 
الشركات  ممثلي  ومــن  األعــمــال  وســيــدات  رجــال  من 
أبواب  فتح  استعاد  عدة،  قطاعات  يمثلون  األمريكية 
األعــمــال  ودفــع رجــال  واالســتــثــمــار،  للشراكة  جــديــدة 
تعبير  حد  على  جديدة  بعيون  قطر  لدولة  النظر  إلى 
الــســيــد تـــوم بــيــرســون مــؤســس ومــديــر شــركــة ( بــاور 
جــنــريــشــن) الــتــي مــقــرهــا هــيــوســتــن بـــواليـــة تــكــســاس 
التقي موفد  المنتدى  أعمال  هامش  وعلى  االمريكية. 
المشاركين  مــن  بــعــدد  (قــنــا)  الــقــطــريــة  األنــبــاء  وكــالــة 
وتثمينهم  احترامهم  عن  عبروا  حيث  المنتدى،  في 
قطر  فــي  السياسية  الــقــيــادة  بــه  تضطلع  الــذي  لــلــدور 
ــمــع والـــبـــلـــد لــيــنــســجــم وآفــــاق  ــيــة الــمــجــت ــحــديــث بــن لــت
وزير  مساعد  يخفي  وال  والعشرين.  الــحــادي  القرن 
لالستيراتيجية  الــحــالــي  والــمــديــر  الــســابــق  الــخــارجــيــة 
السيد  (بيكتيل)  شركة  في  األعمال  ولتنمية  المدنية 
التي شرعت  الطموحة  إعجابة بالمشاريع  ولش  ديفيد 
السنوات  خالل  الحظت   " ويقول  تنفيذها.  في  قطر 
حيث  الــكــبــيــرة،   التغييرات  األخــيــرة  عــشــرة  الخمس 
قــطــر طــمــوحــات كــبــيــرة". وأضـــاف  تــبــيــن ان لــدولــة 
وأفهم  جيد  بشكل  استقبلت  القومية قد  الخطة  "إن 
البنى  وتطوير  لتحديث  عــديــدة  متطلبات  هناك  أن 
قطر ستكون مثاال  التحتية". وأعرب عن اعتقاده أن 
باقتصادها.   النهوض  أجل  من  المنطقة  في  للتنمية 
في  االنــخــراط  إلــى  األمريكيين  المستثمرين  وشجع 

االعتبار  بعين  أخذنا  إذا  إنه  وقال"  قطر  مشاريع مع 
فإن  أحــداث  من  األوســط   الشرق  منطقة  تعيشه  ما 
وهــذا ما  واألمــنــي  الــســيــاســي  بــاالســتــقــرار  تنعم  قــطــر 

 ."٢٠٢٢ لعام  العالم  كأس  باستضافة  تفوز  جعلها  
ووجـــد الــســيــد روبـــرت هــاجــر مــن شــركــة بــوغــس، 
قــطــر في  ــدولــة  ــجــارة األمــريــكــيــة ب رئــيــس غــرفــة الــت

الــمــنــتــدى فــرصــة ثــمــيــنــة لــفــتــح شــبــكــة بــيــن الــســلــطــات 
الــقــطــريــة ورجـــــال األعـــمـــال الــقــطــريــيــن مـــن جــهــة، 
يريدون  الذين  األعمال  ورجال  األمريكية  والشركات 

الــــقــــيــــام بـــمـــشـــاريـــع 
اســـــتـــــثـــــمـــــاريـــــة فـــي 
قـــــطـــــر. ويــــــقــــــول " 
مــــا حـــــدث يــكــتــســب 
أهـــــمـــــيـــــة خـــــاصـــــة، 
خــــــاصــــــة الــــــشــــــروع 
فــي بــرنــامــج لــربــط 
ــــعــــض الــــشــــركــــات  ب
األمــــــريــــــكــــــيــــــة مـــع 
كـــــــــل قــــــــطــــــــاع مــــن 
الــــــــقــــــــطــــــــاعــــــــات". 
وتــــــــابــــــــع يــــــقــــــول " 
والــمــلــفــت لــالنــتــبــاه 
هــــو حـــضـــور صــنــاع 
الـــــقـــــرار الـــســـيـــاســـي 
وكــــذلــــك مـــســـؤولـــي 
الشركات  ومــديــري 
والــــــــمــــــــؤســــــــســــــــات 
الـــــقـــــطـــــريـــــة ســـــــواء 
فـــي الـــقـــطـــاع الـــعـــام 
الــــقــــطــــاع  مـــــــن  أو 
بدأ  قد  العالم  بــأن  هاجر  السيد  ويالحظ  الــخــاص". 
ــظــرا لــمــشــاركــتــهــا فـــي أحــــداث الــعــالــم  قــطــر ن يــعــرف 
إلى  قطر  ودعــا  الــعــالــم.  لــكــأس  الستضافتها  وكــذلــك 
أمريكية  وواليـــات  مــدن  فــي  أخـــرى  مــنــتــديــات  عــقــد 
والمنتدى  الــمــثــال.   سبيل  على  تكساس  مثل  أخــرى 
الـــذي شــهــد أكــبــر حــضــور لــرجــال األعـــمـــال ومــمــثــلــي 
بالنسبة  كبيرة  انطالقة  يعتبر  األمريكية  الــشــركــات 
أيضا  شهد  حيث  األمــريــكــي،  ولالستثمار  للشركات 
البني  تطوير  في  تصب  مهمة  اتفاقيات  أربــع  توقيع 
الجوية  الخطوط  شركة  تحديث  إلى  إضافة  التحتية، 
الــقــطــريــة، هـــذا مــا يــؤكــد عــلــيــه الــســيــد الــيــوت ســانــدر 
للنقل  الــعــالــمــيــة  أيـــكـــوم  لــشــركــة  الــتــنــفــيــذي  ــيــس  الــرئ
القطريين  "إن  يــقــول  وزاد   . نــيــويــورك  مقرها  الــتــي 
واالســتــثــمــارات  الــشــركــات  اهــتــمــام  إثـــارة  يستطيعون 

األمريكية".
وفــــي نــفــس الـــســـيـــاق يـــقـــول تــــوم بـــيـــرســـون مــديــر 
أتــاح  الــمــنــتــدى  "إن  جنريشن  بـــاور  شــركــة  ومــؤســس 
ــيــات  قــطــر وعــلــى اإلمــكــان ــعــرف عــلــى  لـــي فــرصــة الــت
المشاريع  طموح  عن  ويضيف معبرا  هناك".  المتاحة 
أن  لي  "يخيل  قائال  والتحديث  التنمية  في  القطرية 
مدن  بإنشاء  تقوم  وكأنها  عــدة  مشاريع  قطر  لدولة 
إليه  نفتقر  وهذا مثال ما  حديثة،  ذات مزايا  عديدية 
لدولة  "إن  قــولــه  ويختتم  الــمــتــحــدة".  الــواليــات  فــي 
قــطــر مــشــاريــع طــمــوحــة وكــبــيــرة لــتــحــديــث الــطــرق 
والــمــوانــئ وهـــي مــمــكــنــة الــتــحــقــق نــظــرا لــلــمــزيــا الــتــي 
لذا  العقاري  واالستثمار  اإلعمار  مجال  في  بها  تتمتع 

هناك". االستثمار  إلى  األمريكية  الشركات  أدعو 

تعزيز الشراكة مع قطر فتح املجال أمام االستثمارات األمريكية في قطاعات عدة

قطر تنعم 
باالستقرار   وهذا 
ما جعلها 
تفوز باستضافة 
مونديال ٢٠٢٢

هاجر : القطريون 
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ا�مريكية

بوغس تدعو
قطر إلى عقد 

منتديات أخرى 
في عدة واليات 

أمريكية

باور جنريشن:
قطر تقوم بإنشاء 
مدن عديدة ذات 

مزايا حديثة نفتقر 
إليها في أمريكا


