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،م السفير القطريكر  غرفة التجارة األمريكية العربية الوطنية ت    
  لقب " سفير العام" و تمنحه    محمد بن عبد هللا الرميحي تهسعاد

 

 "نائب وزير الخارجية في قطر"  جديدخالل حفل التكريم اعالن منصب السفير ال وتم

 

ِه وصف،أشاد فنسنت غراي، عمدة واشنطن العاصمة، بسفير قطر ب التكريم حفل خالل
 الدبلوماسيين األكثر فعالية"من 

 
العربية الوطنية  –غرفة التجارة األمريكية  

 هللا عبد بن محمد كرمت اليوم سعادته
الرميحي ،سفير دولة قطر، بمنحِه لقب 

 عن يزيد ما " . شارك3102"سفير العام 
والحكومة  األعمال قادة مئتي شخصية من

 يتزر فندق في التكريم حفل في االمريكية
 فيهم بما ، واشنطن العاصمة في كارلتون
واشنطن  عمدة غراي ، فنسنت فخامة

 .كولومبيا مقاطعة -العاصمة

 ذهه السفير الرميحي " أنني فخور بتسلم قال
الجائزة اليوم من غرفة التجارة األمريكية 

 سعادته" علىالعربية الوطنية" و أضاف 
 لعبت الماضية، األربعين السنوات مدى

تعزيز األعمال  في هاما   غرفتكم دورا  
 –وتطوير العالقات االقتصادية األمريكية 

 دولال جامعة مع وثيق بشكل العربية ، والعمل
 ،و حكومة العربية و الحكومات ، العربية
 كال في الخاص والقطاع المتحدة الواليات

 خالل تنظيم زيارات منالجانبين و ذلك 

، الرئيس حمود( يتلقى جائزته من ديفيد اليسارالسفير الرميحي )في 

 .لغرفة التجارة األمريكية العربية الوطنية التنفيذيوالمدير 
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 ،األعمال و دعم جهود رجال الشركات األمريكية و العربية بين والشراكة األقتصادية والمنتديات الوفود،
 والشرق متحدةال الواليات في المقبلة لألجيال أفضل عالم وبناء التجارية العالقات تعزيز على غرفتكم تساعد

 "  أفريقيا و شمال األوسط

السيد ديفيد حمود ،الرئيس و المدير التنفيذي 
العربية الوطنية،  –لغرفة التجارة األمريكية 

 بشكل رائع قد عمل الرميحي السفير قال: "
 الكبير التغيير وقت في قطر مصالح لتمثيل

 .العربية - األمريكية العالقات في الذي حدث
 األضواء تحت كانت العام هذا قطر دولة
 قيادتها، في تغييرات شهدت  كونها – كثيرا  
 الربيع في لعبته الذي المحوري الدور مع

 العالم بكأس المحيطة الضجة ومع العربي،
الرميحي يتعامل  _ السفير 3133 القدم لكرة

بصدق و إخالص .سمعته  قضية مع كل
 أستحقها عن جدارة".

مفاجأة  إلعالن منبر التكريم حفل وقد كان 
 الرميحي السفير سعادةتعيين  هي خبر: سارة
 انه حتى قطر، دولة في الخارجية لوزير نائبا  

في  الدوحة العاصمة واشنطن الى سيغادر
 لحضور الخبر أعطى هذا  .جدا   قريب وقت
 على معالي السفير لتهنئة فرصة الغداء مأدبة

 الخارجية في قطر. الشؤون وزارة في الجديدة ترقيته على أيضا   و ،"العام سفير" لقب

 السفراء أن لقد علمت" الرميحي السفير قال ، العاصمة واشنطن في منصبه توليه فترة في الوراء إلى نظرنا إذا
 عضب وفي أقتصادية، أو سياسية، أو أستراتيجية تكون قد المشاكل هذه.  حلول مشاكل تتطلب لديهم دائما  

 on_ stop ”بما يسمى " يوجد ال المتحدة، الواليات في.  العامة العالقات مع حول كيفية التعامل األحيان
shop الجهات  من العديد هناك البلد، هذا في هما المنتشرتان العام والرأي السلطة.  المشاكل هذه لمعالجة
 البحوث، مراكز اإلعالم، ووسائل المدني، والمجتمع األعمال قادة الحكوميين، مثل المسؤولين: المعنية

  وماول ي من نحن السفراء ليس بأمكاننا ان نعرف.  الحصر ال المثال سبيل على األكاديمي، وهذا والمجتمع
 .."ولأفضل الحل إلى للتوصل جهدنا قصارى نبذل دائما   نحن لكن نواجهها، قد التي ما يليه نوعية المسائل و

 لقد. ""األمريكية المتحدة كسفير لها في الواليات بلدي أخدم أن عظيم شرف لي كان لقد"و اضاف سعادته: 
 ."ابلدين بين العالقات تعزيز في بدوري للقيام الفرصة جدا  إلتاحة ممتن وأنا رائعة، تجربة هذه كانت

 

محمد الرميحي، سفير دولة قطر لدى الواليات المتحدة، خالل  تهسعاد

 ."3102كلمته لقبول لقب "سفير العام 



 

 

*        *        * 

شخصيات  التكريم حفل في شارك
 هو منهم معالي المستوى رفيعة

واشنطن  فنسنت غراي، عمدة
شاد بالسفير ، و الذي أالعاصمة

 حي بوصفه " أحدالرمي
 يف فعالية األكثر الدبلوماسيين

المليئة  المدينة البالد، عاصمة
 مع قصص و شاطر ."بالسفراء
 فيرالس تولى كيفية حول الحضور
 في شخصيا   اهتماما   القطري
 ساعد وكيف ، واشنطن رعاية
 وغير بشكل رسمي السفير،
 الصداقة أواصر لتعزيز رسمي،
 و ةالدوح العاصمتين بين والتجارة
 .واشنطن

 الرئيسي الدور كانقال العمدة " 
 يف واضحا  جدا   الرميحي للسفير
 مشروع كان وربما ،العاصمة مدينة مركز وهو العاصمةواشنطن  مدينةأحدث إستثمار عقاري قطري ب دعم

 كزمر ان قطر، دولة من كبيرة إستثمارات من . و بدعمواشنطن مدينة في طموحا   األكثر ريةاالحض التنمية
 مربع قدم مليون 3.2 من تتكون - واشنطن العاصمة قلب في فدانات عشر من ألكثريمتد  – العاصمة مدينة
 مدةالع وقال .التجارية والمحالت والمطاعم والفنادق العامة، واألماكن والمكاتب والشقق السكنية الوحدات من

و  ،كمفاوضو  كدبلوماسي، األستثنائية للسفير المهارات بسبب العاصمة مدينة مركز مشروع جاء" غراي
 ".بأجماع األراء

 اصمةمركز مدينة الع مشروع ليتفقدوا الواقية، الخوذ و هم يضعونلهما  صورة القطري العمدة للسفير قدم كما
 ". الرميحي محمد سعادة السفيرأطلق لقب صديق على بأن  جدا   فخور أنا" العمدة وأختتم. الجديد

*        *        * 

 المسؤولين من مجموعة ذلك في بما المناسبة، لهذه حضروا الذين الشخصيات بكبار مليئة قاعةال كانت
 الجديد بهمنصب له عامة مناسبة أول ، موراي ماثيو فخامته حضرو .والسابقين الحاليين األمريكيين الحكوميين

 محمد السفير سعادة أود أن أهنئ: "وقال .وأفريقيا األوسط والشرق ألوروبا التجارة وزير مساعد كنائب
 فتعتر الجائزة. الوطنية العربية األمريكية التجارة غرفة من"  3102العام  سفير"  تلقيه جائزة على الرميحي
 ستويات،الم جميع على وقطر المتحدة الواليات بين العالقات لتعميق السفير يبذلها التي الدؤوبة بالجهود

مين( )ي واشنطن العاصمةفنسنت غراي، عمدة و السيد السفير الرميحي )الوسط( 

 .يةلغرفة التجارة األمريكية العربية الوطن التنفيذي، الرئيس والمدير وديفيد حمود
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 بين اكةوالشر االعتراف هذا تحيي الدولية التجارة وزارة أدارة. البلدين بين واإلستثمار التجارة دعم والتزامه  
 ". وقطر المتحدة الواليات بين التجارة لتعزيزالغرفة  و السفير

*        *        * 

و بختام كلمته  الرسمية، وافق سعادة السفير الرميحي للرد على األسئلة التي يود ان يطرحها الحضور، حول 
 امقسمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند ،التي أسستها تحت رعاية "مؤسسة قطر"،   المدينة التعليميةمشروع 
دمة عطي بقدر ما تحصل عليه".  باإلضافة إلى ختط الضوء على حقيقة أن المدينة التعليمية "يسلبتالسفير 

جتماع ألالمدينة التعليمية كمكان الحرم الجامعي، و ان تعملقترح، أواالحتياجات التعليمية للشباب القطريين، 
 الجنسيات من جميع أنحاء العالم. مختلف نعشرات مال

 العالي مالتعلي مؤسسات في المتحدة الواليات تؤديه الذي المركزي سلط الضوء على الدور الرميحي السفير
و قد .  وسترن ونورث تاون، وجورج ميلون، كارنيجي وجامعة تكساس، كورنيل، مثل جامعة قطر، في

 ".الخليج منطقة يف تعليمية تجربةأكبر  " تتميز كونها التعليم مدينةان  مؤخرا   تايمز الفاينانشيال ذكرت صحيفة

 تسير االستعدادات أن إلى الرميحي السفير أشار ، 3133 "القدم لكرة العالم كأس نهائيات" موضوع و عن
  الدوحة و أضاف :. العالمي الحدث لهذا استعداد على تكون أن تتوقع قطر وأن وساق، قدم على

 " 3133القدم لكرة العالم كأس".   "بأسره العربي للعالم مكسب"هو الحدثهذا  لكن ،"العالم كأس"ستستضيف
 تتوقع البالد أنف.  3121 الوطنية قطر رؤية مع تمشيا   قطر، في االقتصادية للتنميةز حفم عامل بمثابةهو 
 مليار 22 ذلك في بما القادمة، السنوات في التحتية البنية مشاريع على دوالر مليار 021 من أكثر تنفق أن

دوالر  مليار 7و ، الجديد الدوليحمد  طارم توسيع المترو، وخط الحديدية السكك ستكون لمشاريع دوالر
 .اإلسكان ومشاريع والفنادق الطرق في كبيرة تحسينات عن فضال   ، بحريال ميناءلل

 .خالل حفل التكريمأعضاء الغرفة يقدمون تهانيهم للسفير الرميحي في مأدبة الغداء 
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 العالم في ا  نمو واألسرع ديناميكية األكثر االقتصادات احدىبأنها  قطر تفتخر المالي، قطر مركز لهيئة وفقا   و
 0.3.1اإلجمالي المحلي بذلك الناتج  لتحقق 3112 عام منذ الحجم في تقريبا   مرات ثالث تضاعف أقتصادها ،

 ساسأ على العالم في دولة أغنى هي قطر فأن الدولي، النقد و وفقا  لصندوق.  الماضي العام في دوالر مليار
 للمنتدى 3102 تقرير عام العالمية التنافسية والقدرة ،(3103) اإلجمالي المحلي الناتج من فرد نصيب

 الشرق منطقة في األول و العالم في عشر قطر بالمركز الثالث جاء تصنيف 3101 – العالمي االقتصادي
  أفريقيا. شمال و األوسط

 والرياضة، الضيافة، مركز بمثابة لتكون الطموحة قطر خطط وتقوم
 عالمية طيران شركة ،القطرية الجوية الخطوط قبل من والسياحة
 لقب عدة مناسبات في" للعام الطيران شركة" سميت التي المستوى

Skytrax مدن أربع حاليا  في" القطرية الجوية الخطوط" . وتعمل 
 وجهات ثالث تفتح أن المقرر ومن – وشيكاغو هيوستن، نيويورك، العاصمة، واشنطن – المتحدة الواليات في

 (. وورث فورت/ وداالس ميامي، فيالدلفيا،) 3101 عام في المتحدة الواليات في جديدة

 آند األسود بمشاركة كل من ،"العام سفيرلحفل " الغداء مأدبة في األول الراعي هي القطرية الجوية الخطوط
 ،البترول مؤسسة أوكسيدنتال ،موبيل إكسون ،مورينغ كرويل ،هيل CH2M ،هاملتون ألن بوز ،بوينغ ،فيتك
و  تتقدم بالشكر الجزيل لكل رعاة هذا الحفل القيم الوطنية العربيةاألمريكية  التجارة غرفة .فيجن تاونسند و
 . الغداء مأدبةقدموه ل الذي السخي دعمال

*        *        * 

مت هذه لس   التاسع، عامها في المقدمة من غرفة التجارة االمريكية العربية الوطنية هي اآلنجائزة سفير العام 
 اراتواإلم وتونس، السعودية، العربية المملكة قطر، عمان، ليبيا، مصر، من الدبلوماسيين الجائزة لكبار

 دعم في ربالع يقدمها السفراءالمتميزة التي  نوعها التي تشيد بالخدمات من الوحيدة الجائزة. المتحدة العربية
 .العربية  – األمريكية التجارية العالقات

 عزيزت في جدا   مفيدا   العربية الوطنية  لعبت دورا   –غرفة التجارة االمريكية  إن" الرميحي، السفير وأشار
 لرائعةا والمشاريع المستوى رفيعة أنشطة كثب عن شهد لقد. لدينا األعمال مجتمعي بين التجارية العالقات

 أصدقائنا عم وقوية طويلة عمل لدينا عالقة قطر دولة في نحن:" و أختتم سعادته . "سنوي أساس على تنفذ التي
 ".يةاألمريك المتحدة الواليات بين قطر واألقتصادية  العالقات توسيع و الحيوية يعكس مما ،NUSACC في

*       *        * 

الغرفة التجارية األمريكية العربية الوطنية للتجارة ، التي تعتبر على نطاق واسع صوت أمريكا التجاري في العالم العربي ،  و
هي على اتصال مع مجتمعات األعمال في جميع أنحاء الواليات المتحدة، وهي تخدم كنقطة وصل أمريكية لالتصال بالغرف 

في جميع أنحاء العالم العربي  NUSACCعلى أساس يومي ، ويعمل عن كثب مع قادة  دولة عربية . 33التجارة الوطنية في 
، وكذلك صناع القرار رفيعي المستوى في مجتمع األعمال األمريكي و مراكز بحث السياسة العامة والمؤسسات المتعددة 

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