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2018ايلول/سبتمبر   12الدوحة في   

 

 رسالة من السفير الفرنس ي الى الفرنسيين املقيمين في قطر

 

 اّيها املواطنون األعّزاء،

 

خبر اجتماعي مع سمّو األمير هذا الصباح، اجتماع تشّرفت خالله بأن أقّدم لسمّوه الوثائق التي  شارككمُيسعدني أن أ

قه 
ّ
تخّول اعتمادي بصفة سفير فرنسا لدى دولة قطر من طرف رئيس الجمهورية. سمّو األمير، الذي تعرفون مدى تعل

 الصادق ببلدنا، استقبلني باحتفاء حار.

 

دنا في بلد صديق وشريك وحليف بهذه األهمية، على كل املستويات، بالنسبة له، وأنا إني فخور بتعييني لتمثيل بل

سعيد بالعودة الى أرض مألوفة من طرفي، اذ زرتها مّرات عديدة، دائًما بنفس السعادة ، وفقا ملسؤولياتي املتتالية 

  .خالل مسيرتي كدبلوماس ي ، و التي أريد اآلن أن أعرفها بعمق

ي أستهلُّ م
ّ
سمة بالثقة إن

ّ
همتي بحماس و تصميم. و إن الصداقة العميقة التي يكّنها لنا القطريون بصفة دائمة، املت

لزمنا بدرجة عالية من التمّيز والطموح في عالقتنا الثنائية
ُ
 .والوفاء املتبادلين، ت

 

ه بإمكاني التعويل على 
ّ
ه، في اشعاعنا، و ذلك من طرفكم الخاص باملساهمة، كّل من جهت االلتزامو أنا أعرف أن



بتقديم دائما أفضل صورة لفرنسا وملواهبها ملضّيفينا القطريين، في املجاالت األكثر تنّوعا، في املعرفة والثقافة 

والتجارة والصناعة واألعمال الحرفية والبحوث والصحة والرياضة. من خالل القيام بذلك ، ستضحون عاملين 

 .رغوب فيها من الجانبين، من أجل مصلحة البلدين، وأنا أشكركم على ذلكبنشاط لتعزيز أواصر عالقاتنا، امل

ما سنحت الفرصة. و كما تعرفون ف
ّ
إن السفارة في خدمتكم مع، على وجه الخصوص، سيسّرني أن ألتقي بكم كل

ال جاك ميزو، وكذلك مدير جديد للبعثة االقتصادية، السيد باسك-القنصل الجديد في خدمة الجالية السيد جون 

بيزنس فرانس  مع السيدة كريستيل بيران، رئيسة مكتب فورناج، في خدمة املؤسسات، بصورة مشتركة

BusinessFrance) ) من خالل موقعها على شبكة اإلنترنت. بإمكانكم التواصل مع السفارة (www.ambafrance-

qa.org) الع، من بين أنشطتها املتعددة، على برامجها الثقافية و
ّ
برامج املعهد الفرنس ي في منها  ، حيث يمكنكم االط

  (www.institutfrancais-qatar.com). قطر 

 

درسية لشهر أيلولسستتمبر، و أنا أغتنم فرصة هذه الرسالة الهادفة لتقديم إّن إقامتي بالدوحة تتوافق مع العودة امل

ب واملعلمين و األ 
ّ
ساتذة في معهدينا، بونابرت و فولتير ، التألق نفس ي لكم، ألتمني على وجه الخصوص للتالميذ و الطال

ياتهم الشخصية واملهنية على حد و للجميع أتقدم بتمنياتي بالتوفيق التام في ح .واإلنجاز على مدار العام الدراس ي

 السواء،  وفي تحقيق الطموح املشترك في رفع ألوان بلدنا عاليا. 

 فرانك جيلى
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