
 
 
 

 
 

 

 خدماتها من جديدة صفحة تبدأ المتحدة العربية اإلمارات خطوط
 ودبي  األمريكية العاصمة واشنطن بين مباشر خط  بافتتاح

 

   األبواب ستفتح واشنطن األمريكية العاصمة بين الخدمات هذه

 بعد وما األمريكية العاصمة في داالس مطار من العالم من% 06 لنسبة

 

 األمريكية والعاصمة دبي بين ما ومباشرة يومية رحالت برنامج للتو الخليج طيران بدأ

 من عشر الثاني األربعاء يوم االفتتاح حفل كان. األسبوع في أيام سبعة مدى على

 العربية تجارةال التجارة غرفة من بدعم يالتاريخ الوطني متحف مبنى في 262 سبتمبر

 حوالي وحضره( Lionel Richie) رتشي ليونيل المغني الحفل ضم .الوطنية األمريكية

 .األغاني بأجمل ليسمتعوا الضيوف كبار من خمسمائة 066

 

 خط أن واشنطن في األسبوع هذا اإلمارات خطوط رئيس ،كالرك تيموثي سيدلا أعلن

 من ويزيد الكبرى واشنطن منطقة في االقتصادي النمو على سيساعد  ديدجال الرحالت

 العالم حول  التجاري التبادل ستسهل هذه ماراتيةاإل الخدمات أن كما .العمل فرص

 مائة من ألكثر األوسط الشرق بلدان ذلك في بما العالم حول السياحة خاص وبشكل

 قال كما. الماضي للعام المنطقة زوار عدد حسب العاصمة واشنطن منطقة إلى زائر ألف

 من أكثر في موظف لفأ مائة من ألكثر العمل توفر اإلماراتية الخطوط إن كالرك السيد

 .أمريكية والية عشرة اثنتي

 

 على اإلماراتية للخطوط تهنئته قّدم للغرفة التنفيذي والمدير الرئيس حمود ديفيد السيد

 اإلماراتية الخطوط نهضت ماضية سنوات عةضب خالل في: "وقال الجديدة الرحلة هذه

 اليوم في مرتين وبعضها يومية بعضها رحالت سبع اآلن ولديها. العالم أقطاب جميع من األمريكية للسوق خدماتها لتقدم الشركات أكبر إحدى لتصبح

 .اإلماراتية الخطوط حققته وما تقدمه بما جداً  فخورون ونحن. األمريكية العاصمة منها أسبوعيا جوية رحلة 00 أي أمريكية، مراكز سبعة لخدمة

 

 والية في وسياتل كالفورنيا في فرانسيسكو وسان تكساس في داالس مدينة منها المتحدة لوالياتا في رئيسية مدن سبع حاليا اإلماراتي الخطوط تخدم

 الطائرة بوينغ شركة في قدمت حفل في العام هذا من مارس شهر في الوطنية العربية األمريكية التجارة غرفة شاركت. العاصمة وواشنطن واشنطن



 
 
 

 
 

 

 عن المعلومات من للمزيد). اإلماراتية الخطوط إلى 777 موديل من األلف

 تقدم دبي في مركزها التي اإلماراتي الخطوط(. هنا النقر  يمكنك الحدث ذلك

 وايرباص 777 بوينغ لطائرات العالم في اسطول أكبر متن على خدماتها

A380  لى من  .يوميا نيويورك وا 

 

 من عدد أكبر لربط قدماً  نتطلع نحن: "كالرك تيم الرئيس قاله ما وحسب

 وجنوب األوسط والشرق الهندية القارة وشبه أفريقيا مع المباشرة التالرح

 وهاماً  إضافيا خيارا  تقدم اآلن اإلمارات فإن قبيل،لا هذا ومن". آسيا شرق

. الطيران اسطول إليه توصل ما أحدث متن ىعل العاصمة واشنطن منطقة إلى

 .حديثة منتجات القتناء دوالر بليون 8.3 بصرف اإلمارات قامت فقط الماضي العام ففي

 

 هذا قال واشنطن لمطارات التنفيذي والمدير الرئيس بوتر جان السيد. العاصمة واشنطن في المسؤولين على صرفه تم هذا من شيء أي هناك ليس

 بالعيد نحتفل ونحن العام هذا في: "قائالً  واختتم" العالم دول جميع إلى مباشرة اتصال كنقطة الجديدة الخدمة هذه من مسافرونا سيستفيد: "األسبوع

 ".ماراتيةاإل الخطوط رحالت بضم واحتفاالتنا فرحتنا تزداد داالس لمطار الخمسين السنوي

 

 الذكر سبيل على الحضور ضمن من وكان العاصمة  واشنطن في الوطني المتحف مبنى في الحكوميين المسؤولين من غفير حشد االحتفال حضر

مريكي السفير وسعادة العتيبي يوسف السيد اإلماراتي السفير سعادة منهم وآخرون جري فنسنت السيد واشنطن مدينة محافظ فقط  السيد لإلمارات األأ

 والتر الري والسيد سانشيز، فرانسيسكو السيد األمريكية التجارة وزير ونائب هورماتس، روبيرت السيد األمريكي الخارجية وزير ونائب كوربن ميشيل

 عبد محمد والسيد الخارجية، الشؤون وزارة في قتصاديةاال لشؤونل المساعد الوزير الغيث خالد وسعادة والتصدير لالستيراد األمريكي البنك مدير

 .وقطر وُعمان البحرين من  الخليجي التعاون دول من دول ثالث سفراء إلى باإلضافة اإلماراتي، االقتصاد وزير نائب الشيحي العزيز

 

 التعاون مجلس رئيس سبرايت داني السيد أشار اللوجستية الناحية ومن

 فقط ليس ائدةالف سيعطي الجديد الخط هذا: "قائالً  اإلماراتي_  األمريكي

 ست بعد على اإلمارات لكون ونظرا بل اإلمارات ودولة المتحدة للواليات

 فاآلن العالمية، المراكز من بالمائة ستين لحوالي مركز أي من فقط ساعات

 دبي بين المباشر الخط الستخدام العالم في% 06 لحوالي مفتوحة الفرصة

 ".ذلك بعد وما العاصمة وواشنطن

 

 تنقالتهم في اإلمارات ودولة الكبرى واشنطن بين لالتصال والزبائن المسافرين من العديد سيجذب الخط هذا سبرايت، السيد أضاف ك،ذل على وعالوة

 .العالمية
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