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راي وردن غغغرفة التجارة األمريكية العربية الوطنية ترحب بسعادة السفير )متقاعد( 
 بصفته نائب المدير التنفيذي 

 

عادة لغرفة التجارة األمريكية العربية الوطنية إنضمام س التنفيذي والمدير أعلن السيد ديفيد حمود، الرئيس - العاصمة واشنطن
  السفير )متقاعد( غوردن غراي للغرفة في منصب نائب المدير التنفيذي. 

 

"يسرني أن أعلن تعيين السفير غراي في منصب نائب الرئيس التنفيذي.  قال السيد حمود :
عامًا في الخدمة  35ستعتمد غرفة التجارة األمريكية العربية الوطنية على مهاراته، وخبرة الـ

العامة وخبرته الواسعة في منطقة الشرق االوسط وشمال إفريقيا في مضاعفة جهودنا لتوسيع 
الواليات المتحدة األمريكية والعالم العربي." "طوال حياته المهنية  العالقات االقتصادية بين

في السلك الدبلوماسي، عمل السفير غراي بنجاح في توفير الفرص التجارية للشركات 
إلى االستفادة من مهاراته وخبرته  األمريكية، وتتطلع غرفة التجارة األمريكية العربية الوطنية 

 .رص االقتصادية العربية األمريكية." اختتم حمودفي مواصلة تعزيز وتوسيع الف
 

على تعيينه، قال السفير غراي: "أنا سعيد باإلنضمام إلى فريق غرفة التجارة  وتعليقاً 
ر أفضل بين األميركيين والعرب، وهي مهمة تعد أكث األمريكية العربية كونها منظمة حيوية تعمل على بناء عالقات إقتصادية

نني أتطلع إلى العمل  أهمية اليوم مما كانت عليه عندما أنشئت غرفة التجارة األمريكية العربية منذ ما يقرب من خمسين عامًا. وا 
 مع أعضاء الغرفة في جميع أنحاء الواليات المتحدة والشرق األوسط، وشمال أفريقيا." 

 

عامًا من الخدمة التي شملت جوالت كسفير  35ر غراي قد تقاعد مؤخرًا من حكومة الواليات المتحدة األمريكية بعد وكان السفي
لتونس في بداية الربيع العربي، ومنصب نائب مساعد وزيرة الخارجية لشؤون الشرق األدنى. كما عمل في العراق ومصر وكندا، 

 ة. لقراءة سيرته الذاتية كامل هناه المهنية كمتطوع في فيالق السالم. انقر واألردن، وباكستان، والمغرب، حيث بدأ حيات
 

 .هنالمعرفة المزيد عن غرفة التجارة األمريكية العربية الوطنية، أنقر 
 
 مع صالات على العربي، العالم في التجارية األعمال قطاع صوت واسع نطاق على تعتبر التي الوطنية، العربية األمريكية التجارة رفةغ

 التي العربية الدول في الوطنية التجارة لغرف األمريكية االتصال نقطة بدور وتقوم المتحدة، الواليات أنحاء جميع في األعمال مجتمعات

 فضلً  العربي، العالم أنحاء جميع في القادة مع يومي بشكل كثب عن الوطنية العربية األمريكية التجارة غرفة تعمل. دولة 22 عددها يبلغ
 اتوالمنظم األطراف متعددة والمؤسسات العامة، السياسة أبحاث ومراكز األمريكي، األعمال مجتمع في المستوى رفيعي القرار صناع عن
 .األمريكية والحكومة اإلعلم، ووسائل الحكومية، غير
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