
 
 

 

 

غرفة التجارة األمريكية العربية تستضيف أول حفل افطار 

 رمضاني على شرف السفارات العربية في العاصمة واشنطن
 

شخصية من القيادات الحكومية ورجال األعمال في  022 حضر هذا الحدث أكثر من 

 فندق ريتز كارلتون في واشنطن العاصمة
 

رة احتفاأل بشهر رمضان المبارك، أقامت غرفة التجا

أول حفل افطار لها  (NUSACC) األمريكية العربية

دولة من العالم  00تكريما للسلك الدبلوماسي من 

العربي وبعثة جامعة الدول العربية إلى الواليات 

بما في ذلك  -دبلوماسي  57أكثر من  .المتحدة

السفراء والملحقيات العسكرية والتجارية يمثلون 

الكويت، لبنان، البحرين، مصر، العراق، األردن، 

ليبيا، عمان، فلسطين، قطر، تونس، االمارات 

لبوا الدعوة وحضروا مع  –العربية المتحدة، واليمن 

ضيف من قادة الحكومة أالمريكية  022أكثر من 

وقطاع واألعمال التجارية في فندق ريتز كارلتون في 

 .العاصمة واشنطن
 

، بالضيوف في االحتفال، شاكرا لهم دعمهم  ريكية العربيةملغرفة التجارة األ ورحب امين سالم، نائب الرئيس

نحن سعداء ان يكون الجميع حاضرأ هنا للمشاركة "وأشار سالم،  .المستمر ألعمال ونشاطات غرفة التجارة

وجودكم هنا في هذا الحفل الكريم . في االفطار أالول الذي تستضيفه الغرفة األمريكية العربية الوطنية للتجارة

نا جميعا مدى أهمية عملنا، مدى قوة عالقاتنا، وذلك يثبّت خطى مسيرتنا بالعمل معا، لتحقيق المزيد من يؤكد ل

 ."النجاح واإلزدهار
 

قدم اإلمام محمد بشار عرفات، مؤسس تبادل الحضارات ومؤسسة التعاون، مالحظات حول المعنى والقيم 

شهر  نعم إن : "ال به في الواليات المتحدة، قائالوراء شهر رمضان، وحول كيفية نمو هذا التقليد واإلحتف

هدى  القرآن هو الشهراللذي أنزل فيهشهر رمضان أن . مادياواجتماعيا و روحيا رمضان ال تعد وال تحصى

أو  اللون أو العرق بغض النظرعن البشرية داخل األسرة العالقات يعزز أيضا   الكريم الشهر هذا و للناس

 ".العفووالعطاء و والدعاء لصالةل شهر رمضان هو. الدين



 
 

 

 

 
كيرت سيلفرز، نائب الرئيس التنفيذي للغرفة، أضاف 

حفل الليلة هدفه تركيز انتباهنا بعيدا  عن : " قائال

األنشطة اليومية العادية، وبالتالي اإلحتفال بوجودكم 

القيّم معنا في هذا الحفل خالل شهر رمضان الكريم، 

لك ألدبلوماسي، و واتقدم بشكر خاص، العضاء الس

 الشركات أعضاء غرفة ألتجارة الذين يشكلون عائلة

NUSACC، لصداقتكم ودعمكم  جميعا لكم شكرا

 ."عالقاتكم وصداقاتكم كنزا لنا.  NUSACCل
 

الوطنية تتقدم بالشكر  غرفة التجارة األمريكية العربية

لكل من حضر هذا الحفل الكبير، مع شكر خاص الى 

: لتي جعلت هذا الحدث ممكناالشركات الراعية ا

ضمنا  فندق ريتز كارلتون، شركة رايثيون وشركة 

 .اتحاد للطيران
 

نود أن نقدم بشكر خاص ألصدقائنا وزمالئنا من السلك الدبلوماسي العربي، "واختتم نائب الرئيس سالم، وقال 

دؤوب، والتفاني في مهامهم اللذين يمثلون مجموعة مميزة من المهنيين الموهبين،  القييمين على العمل ال

الرسمية هنا في الواليات المتحدة األمريكية، ونحن نتطلع إلى العمل معا  بشكل وثيق لبناء أقوى العالقات 

 ".التجارية والثقافية بين الواليات المتحدة األمريكية والعالم العربي
 

 



 
 

 

 

 
 

 
 

  
  

  
 



 
 

 

 

 

 

 

  

 
 


