
 
 

 

 

ومجلس األعمال تستضيف غرفة التجارة األمريكية العربية الوطنية 

 قطر في شيكاغودولة  األمريكي القطري سفير
 

لمجتمع شيكاغو لألعمال مع إطالق الرحالت الجديدة للخطوط الجوية العمل  غداءيتزامن 

 القطرية بين الدوحة وشيكاغو

 

 "، يقول السفير محمد الرميحيحة لالستثمار والتجارة مفتو ةبوا" قطر ب

 

 

غرفة التجارة األمريكية العربية شاركت سفارة دولة قطر في واشنطن،  –. شيكاغو، إلينوي 1122أبريل  21

شيكاغو هذا االسبوع لدعم خدمة ومجلس األعمال األمريكي القطري، في سلسلة من األحداث في الوطنية 

الجديدة للخطوط الجوية القطرية من الدوحة إلى شيكاغو. وشملت األحداث حفل إطالق في  المباشرة الرحالت

أبريل، ومأدبة غداء تضم سفير دولة قطر لدى الواليات المتحدة يوم  21مطار أوهير الدولي يوم األربعاء، 

من قادة المجتمعات المحلية في  051وط الجوية القطرية ألكثر من أبريل، فضالً عن حفل الخط 22الخميس 

 شيكاغو في متحف فيلد في شيكاغو.

الرحلة االفتتاحية للخطوط الجوية  تضمن حفل إطالق

القطرية من الدوحة، الخطب التي ألقايها سعادة السيد 

أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، 

ولينو، المفوض في إدارة الطيران في هون. روزماري أند

شيكاغو، والسيد دون ويلش، الرئيس التنفيذي لتشوز 

ً للمفوض أندولينو، سيقوم المسار الجديد  شيكاغو. ووفقا

مليون دوالر في الفوائد  111بتوليد ما يزيد عن 

 االقتصادية لمدينة شيكاغو.

 

الرئيس التنفيذي الباكر، "إن شيكاغو  أشارفي مالحظاته، 

تعتبر ممر رئيسي للمسافرين من رجال األعمال والسياح 

الهند وأفريقيا والشرق بعلى حد سواء، فهي تربطهم 

ا والمحيط الهادئ بخدمة بدون توقف عبر األوسط، وآسي

الدوحة إلى الغرب األوسط." وتابع، "وبمواصلة الخطوط 

شيكاغو في إدارة ، مفوض، أندولينو هون. روزماري

كر، االتقدير ألكبر البقبل للطيران، يقدم هدية من 

 .الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية



 
 

 

 

التوسع، يسرنا أن نقدم أخيراً بوابة أخرى في الواليات المتحدة، وهذه المرة إلى "مدينة  مسيرة الجوية القطرية

 ة". العواصف شيكاغو، بعد خمس سنوات منذ بدأ العمليات إلى أمريكا الشمالي

*                      *                   * 

ومجلس األعمال األمريكي القطري غرفة التجارة األمريكية العربية الوطنية الغذاء، الذي نظمته ركز 

بالشراكة مع سفارة دولة قطر، على زيادة الوعي بالمجاالت المحتملة للتعاون االقتصادي بين مدينة شيكاغو 

ودولة قطر. حضر مأدبة الغذاء التي عقدت في فندق راديسون بلو أكوا في وسط مدينة شيكاغو، قادة من قطاع 

شيكاغو،  حيث قامت بتسليط الضوء على المشروع التجاري األمريكي األعمال والمجتمعات السياسية في 

تشارك فيه شركة قطرية )الفيصل القابضة( ومجموعة ماجالن للتنمية في تالقطري الناجح. يمثل الفندق الذي 

من نوعه في الواليات المتحدة من قبل شركة قطرية. وقد كان سعادة الشيخ فيصل  يستثمار فندقإ شيكاغو، أول

 لحفل ن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لشركة الفيصل القابضة، الراعي الرئيسيب

 لغداء.ا

التنفيذي مديرالسيد ديفيد حمود، الرئيس والوصف 

 التجارة األمريكية العربية الوطنية لغرفة 

(NUSACC) اإلطالق الخاص بالخطوط الجوية ،

يصل القابضة كونه القطرية واالستثمار الخاص بالف

"إنشاء اتصال مباشر بين الشرق األوسط والغرب 

األوسط." وأشار قائالً، "إن فرص النمو مثل هذه 

ً في توسيع اقتصادات كل من قطر  تلعب دوراً هاما

والواليات المتحدة وتوليد فرص عمل جديدة في كال 

 البلدين".

رئيس مجلس ،  وأشار السفير باتريك ثيروس

األعمال األمريكي القطري، إلى الخدمة الجديدة 

للخطوط الجوية القطرية كونها ذو أهمية خاصة 

كوسيلة لزيادة الروابط التجارية، وتعزيز العالقات 

تحدث السفير ثيروس قد وتوسيع نطاق العالقات الثنائية بين الواليات المتحدة ودولة قطر. والثقافية الوثيقة، 

يغفلون أهمية شيكاغو في بناء العالقات االقتصادية بين الواليات المتحدة وقطر. وأشار إلى أن األجانب عن 

مريكية البارزة. وأبرز السفير شيكاغو باعتبارها واحدة من المراكز المالية واالقتصادية األلحيوية الهمية األ

إن تدشين الخدمة واختتم قائالً، "لتطابق بين المدينتين. لثيروس العديد من أوجه التشابه والمجاالت المحتملة 

ً  شيكاغو من قبل الخطوط الجوية القطرية تلعب دوراً والدوحة المباشرة بين الجوية  في جلب المدينتين  رئيسيا

 ً  ."معا

 لدى قطر دولة سفير الرميحي، هللا عبد بن محمد سعادته

 لسنة قطرالوطنية رؤية عن كلمة يلقي المتحدة الواليات

0202. 



 
 

 

 

محمد بن عبد هللا الرميحي، سفير دولة قطر لدى الواليات المتحدة، أن  تهث الرئيسي، سعادوقد أشار المتحد

التعليم والبنية التحتية واألمن اإللكتروني، والطيران،  قطاع قطر تستثمر مئات المليارات من الدوالرات في

. وأشار قائالً، 1111م في عام والعديد من القطاعات األخرى قبل استضافة البالد لبطولة كأس العالم لكرة القد

ً في  2511"نحن نخطط ألكثر من  ، بما يتفق مع رؤية قطر الوطنية 1111عام  الىالمتبع  النمومشروعا

للبالد. وحيث أن قطر تقوم بتنويع اقتصادها،  المستقبليةاالستراتيجية الوطنية وخطة التنمية هذه هي "، 1121

وضع الشركات في منطقة شيكاغو يعد ان ، بحسب اقتراح السفير، استثمارات في الداخل والخارج من خالل

قطر بين  ةهمية المتبادلالرميحي األاستعرض السفير و .االستثمارية لالستفادة من هذه الفرص جداً  جيد

العيديد الجوية في قاعدة في الخارج في جوي أمريكي الواليات المتحدة. وأشار إلى وجود أكبر منشأة سالح و

 .القطري مليار دوالر من االستثمارات األمريكية في النفط والغاز 51مبلغ ال يقل عن  إضافةً الىقطر،

 الصفاتوتحدث السفير الرميحي عن بعض 

الهندسة  منها المشتركة بين شيكاغو والدوحة

المعمارية األيقونية، والقرب إلى مساحات كبيرة 

من المياه التي شكلت تاريخ المجتمعين، والدور 

. ةكز إقليمياكمر تينمدينال لحيوي الذي تلعبه كالا

الرياضة كوسيلة  دور ولفت االنتباه إلى أهمية

لتعزيز الدبلوماسية والعالقات، وتمنى كل النجاح 

في محاولة شيكاغو القادمة في دورة االلعاب 

االولمبية. )لم تستضيف شيكاغو دورة االلعاب 

مة القصيرة االولمبية أبداً، لكنها كانت ضمن القائ

 قبل خسارتها أمام البرازيل(. 1120الولمبياد 

تصريحات أدلى بها السيد بغداء الخلص وقد 

مجموعة الفيصل في وهو يمثل ، دوباشيمحمد 

قطر، الراعي الرئيسي للغداء. وأشار السيد 

استثمارات المجموعة في فندق دوباشي إلى 

لقطاع الخاص لراديسون بلو أكوا كأول استثمار 

في الواليات المتحدة. كما عرض فيلم القطري 

نحاء في جميع أالمجموعة قصير عن أنشطة 

، الشيخ فيصل بن قاسم هاالعالم ورئيسها ومؤسس

 آل ثاني.

*                      *                   * 

ً  الغذاء لحفل الراعية لشركاتا  الرميحي السفير لسعادة تكيريما

 إلى اليسار من) وتشمل( وسط يسار)الباكر أكبر والسيد ،(وسط)

 بوينغ، شركة بينتروت، مارتي(: الخلفي الصف اليمين،

 حمود، ديفيد ؛ القطري األمريكي األعمال مجلس السفيرثيروس،

 الدوباشي، محمد ؛ الوطنية العربية األمريكية التجارة غرفة

 ماجالن كارلينز، جويل(: األول الصف) القابضة؛ الفيصل

 عثمان، وطلعت الهندسية، بات ويفر، ريك التنمية؛ مجموعة

 .األمريكي العربي والمهنين األعمال مجلس



 
 

 

 

ً من خالل الدعم السخي من الرعاة:  الفيصل القابضة، شركة بوينغ، وبات للهندسة،  وقد كان الغداء ممكنا

ء المؤسسة األعمال والمهنية العربية ورايثيون. وتضمن الشركاء الموجودين في شيكاغو الداعمين للغدا

األمريكية، غرفة شيكاغوالند للتجارة، غرفة تجارة إلينوي، جمعية التجارة الدولية لشيكاغو الكبرى، مركز 

 مساعدة الصادرات االمريكية )جزء من وزارة التجارة األمريكية(، ومركز  األعمال العالمي لشيكاغو.

*                      *                   * 

اختتمت االحتفاالت في شيكاغو بحفل عشاء 

من كبار الشخصيات من  051ألكثر من 

 منطقة شيكاغوالند.

للخطوط الجوية  المباشرة خدمةالوتعد 

البوابة الرابعة للخطوط في  هذهالقطرية 

الواليات المتحدة، في أعقاب العمليات 

 ، واشنطن(JFK) اليومية إلى نيويورك

(IAD)وهيوستن ، (IAH).  بدأت شركة

الطيران ومقرها الدوحة العمليات في 

الواليات المتحدة منذ أكثر من خمس 

ً لرئيس مجلس اإلدارة السيد  سنوات، وفقا

في التوسع بقوة.  مستمرةأكبر الباكر، وهي 

وتتمتع الخطوط الجوية القطرية حالياً بطلبات 

، وكذلك  777و  787في ذلك طائرة بوينغ  طائرة، بما 151مليار دوالر ألكثر من  51شراء تزيد قيمتها عن 

الشركة نمت القطرية السيد الباكر تحت إشراف الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية . 211، 281، 251 ايرباص

 اليوم.طائرة تعمل إلى أكثر من مائة وعشرين  2995خمس طائرات في عام من 

، تمت تسمية 1121و  1122م في عام باإلضافة إلى الفوز بجائزة طيران سكاي تراكس المرموقة للعا

الخطوط الجوية القطرية كـ "أفضل شركة طيران في الشرق األوسط" للسنة السابعة على التوالي ومبناها 

 .1121الرائد في مطار الدوحة الدولي تلقى جائزة "أفضل خدمة رائدة" للسنة الثانية على التوالي في عام 

*                      *                   * 

، وهي تعتبر أول دولة عربية تقوم بذلك. وتساعد 1111وستستضيف دولة قطر كأس العالم لكرة القدم في عام 

االستعدادات لهذا الحدث على دفع عجلة تنمية البنية التحتية في دولة قطر، والمساهمة بشكل كبير في النمو في 

التجارة األمريكية العربية الوطنية، تنمو لبحث أجرته غرفة صادرات الواليات المتحدة إلى تلك الدولة. ووفقاً 

 QR 991لخطوط الجوية القطرية هبطت طائرة الرحلة االفتتاحية ل

 .مدفع المياهالتقليدية بتحية بالفي مطار أوهير الدولي 



 
 

 

 

مليار دوالر في عام  20.21إلى  1121مليار دوالر في عام  8.29السلع والخدمات األمريكية إلى قطر من 

مليار  21.0. وهذا يمثل تقريباً ضعف الصادرات خالل مدة الثالث سنوات هذه، مع خدمات بقيمة )1125

مليار دوالر( بحلول عام  5.71قع أن تنتج ما يقرب من ضعف إيرادات لبضائع بقيمة )دوالر( من المتو

1125. 

ً وقال السفير الرميحي، "وكما يوحي غداء اليوم، قطر تشارك  عندما يتعلق األمر بالفرص االستثمارية  دائما

 ة."في الدوح باب مفتوح في قطر، ونحن نتطلع إلى الترحيب بكماللديكم  في الواليات المتحدة". "

 

 
 

ر الشخصيات في مطار أوهير قائمة المسؤولون المشاركون في استقبال كبا

)من اليمين إلى اليسار(: راي كونر، الرئيس والمدير التنفيذي، تضم:  الدولي

مجلس األعمال من بوينغ، والسفير باتريك ثيروس، في للطائرات التجارية 

 لخطوط الجويةلاألمريكي القطري؛ السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي 

 ، وديفيد حمود، الرئيس والمدير التنفيذيالرميحي، والسفير محمد القطرية

 .(NUSACC) التجارة األمريكية العربية الوطنية لغرفة 


