
 
 
 

 

 

من  خطوط اإلمارات تبدأ رحالت يومية إلى سياتل وتمهد لعصر جديد

 العالقات بين اإلمارات من العالقات بين اإلمارات وشمال غرب أمريكا

 777إفتتاح الخط الجديد يصادف اإلحتفال بتسليم ألف طائرة من طراز بوينج 

في توسيع العالقات   شهدت األيام األخيرة حدثاً جديداً 

التجارية بين دولة اإلمارات العربية المتحدة ومنطقة 

شمال غرب الواليات المتحدة المطّلة على المحيط 

إفتتحت خطوط ( آذار)ففي أول شهر مارس   .الهادي

جديداً من دبي إلى سياتل بوالية  اإلمارات خطاً جوياً 

واشنطن في غرب الواليات المتحدة، لتكون بذلك أول 

رحلة جوية مباشرة بدون توقف من العالم العربي إلى 

المنطقة الشمالية الغربية من الواليات المتحدة على 

وفي اليوم التالي من إفتتاح هذا   .سواحل المحيط الهادي

كة بوينج بطائرتها األلف الخط الجوي الجديد إحتفلت شر

التي ُسّلمت إلى خطوط طيران  777من طراز بوينج 

اإلمارات، التي تعتبر أكبر زبون في العالم لشركة بوينج 

ويسّجل هذان الحدثان الهامان العالقة متزايدة األهمية بين دولة   .777من حيث مشتروات طائرات ركابها الحديثة من طراز 

 .دة والواليات المتحدة بشكل عام وبين دبي وسياتل بشكل خاصاإلمارات العربية المتح

وشارك في اإلحتفال بهذه المناسبة عدد من كبار الشخصيات اإلماراتية على رأسها سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، 

التجارة الخارجية  الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة خطوط طيران اإلمارات، وسمو الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، وزيرة

بدولة اإلمارات، وسعادة السفير يوسف العتيبة، سفير اإلمارات لدى الواليات المتحدة، وسعادة المهندس حمد بوعميم، مدير 

وشارك جستين سيبيريل، القنصل األمريكي العام في دبي، في المناسبتين الهامتين، باإلضافة   .عام غرفة تجارة وصناعة دبي

يت، رئيس مجلس األعمال التجارية األمريكي اإلماراتي، وديفيد حمود، الرئيس والمدير التنفيذي لغرفة التجارة إلى داني سيبرا

 .األمريكية العربية الوطنية

وعّبر ديفيد حمود، الرئيس والمدير التنفيذي لغرفة التجارة األمريكية العربية الوطنية، عن أهمية هاتين المناسبتين اللتين 

وقال ديفيد   ."هذان الحدثان المتالزمان يؤكدان العالقة المتنامية بين بلدينا على كل المستويات: "ما معاً، بقولهتصادف وقوعه

إننا نهنئ خطوط طيران اإلمارات وبوينج على : "ساعة من سياتل إلى دبي 41حمود، الذي استقل الرحلة التي استغرقت 

 ."أوثق بين شعبينا وثقافتينا ومجتمع رجال األعمال في بلدينا اإلقدام على هذه الخطوة الحاسمة إلقامة عالقة



 
 
 

 

 

وشارك في هذه المناسبة الهامة آالف المسؤولين واألشخاص من شركة بوينج، بقيادة جيم ألبوه، الرئيس والمدير التنفيذي 

لى توسيع مبادرات إنتاج لطائرات بوينج التجارية، وشيبارد هيل، رئيس شركة بوينج الدولية، والري لوفتيس، الذي أشرف ع

 .777من موقعه كنائب لرئيس ومدير عام برنامج طائرة بوينج  777طائرات بوينج من طراز 

، (آذار)حفل اإلستقبال الذي أقيم في أول مارس : وتركزت األنشطة التي ُنّظمت على مدار يومين حول ثالث مناسبات رئيسية

في الثاني من شهر مارس، ومأدبة عشاء في نفس  777طائرة األلف من طراز وإحتفال داخل مصنع بوينج للطائرات بتسليم ال

 .وفيما يلي نبذة لتلك المناسبات  .أقامتها شركة خطوط طيران اإلمارات  ضيفاً  066اليوم لحوالي 

 حفل إستقبال لرجال األعمال

تقبال أقامته غرفة تجارة وصناعة دبي في في حفل إس

أول مارس بالتعاون مع غرفة تجارة مدينة سياتل 

الكبرى وإتحاد التنمية التجارية لمدينة سياتل الكبرى 

ومجلس األعمال التجارية األمريكية اإلماراتي، ركزت 

قيادات رجال األعمال من منطقة مدينة سياتل الكبرى 

الجديد الذي افتتحته  على أهمية ومغزى الخط الجوي

 .خطوط طيران اإلمارات من دبي إلى سياتل

وذكر وليام جالسفورد، رئيس إتحاد التنمية التجارية، أن 

  .مدينة سياتل تعتبر متساوية البعد بين لندن وطوكيو

وقال إن التطورات الجديدة في التجارة الدولية ومؤشرات 

د بين دبي اإلستثمار تجعل من مدينة سياتل متساوية البع

 .وسنغافورة

ووصف تيلو وشبيرن، رئيس غرفة التجارة في مدينة 

عضواً  58سياتل الكبرى، الذي ترأس وفداً مكوناً من 

  ".جسر جديد بين منطقتينا"من سياتل إلى اإلمارات العربية المتحدة منذ ثالثة أعوام، الخط الجوي الجديد المباشر بأنه 

بين منطقة سياتل ودولة اإلمارات "ر الجديد سوف يساعد في إقامة عالقات تجارية أقوى وأعرب عن إعتقاده بأن هذا الجس

 ."العربية المتحدة في قطاعات البحوث والتعليم والطاقة المتجددة والتكنولوجيا وقطاعات أخرى

ن دبي ومنطقة شمال بينما وصف المهندس حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، العالقات التجارية الجديدة بي

من الخطوات الرئيسية على طريق العالقات بين دولة "غرب الواليات المتحدة المطلة على سواحل المحيط الهادي، بأنها 

 ."اإلمارات العربية المتحدة والواليات المتحدة



 
 
 

 

 

المتحدة، الكلمة الرئيسية في وألقت سمو الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، وزيرة التجارة الخارجية بدولة اإلمارات العربية 

تعد بمثابة افتتاح جسر جديد ّيوسع آفاق التجارة، ويدعم الدبلوماسية، ويعّمق "وذكرت أن التطورات الجديدة   .هذه المناسبة

  ."التفاهم الثقافي وأواصر الصداقة التي تربط بالدنا ومجتمعاتنا، وتقربها أكثر من بعضها البعض

تدفع بالتواصل "وأشارت إلى أن خطوط طيران اإلمارات 

إلى األمام، وتدعم التجارة واألعمال التجارية وتجمع 

في العديد من المؤتمرات   الشعوب من كافة أنحاء العالم

  .العربية المتحدة والمعارض التجارية في دولة اإلمارات

الربط ما بين الشعوب يكمن في "وذكرت الشيخة لبنى أن 

ومن " صميم رؤيتنا كدولة ذات صبغة عالمية متنوعة

منطلق رؤية دبي للربط ما بين العقول واألفكار وصياغة 

ينبني "كما وصفت الخط الجوي الجديد بأنه   ."المستقبل

بين الشرق على وضعنا القائم باعتبارنا ملتقى الطرق 

 ."والغرب

ونّوهت وزيرة التجارة الخارجية ببعض اإلنجازات 

اإلقتصادية التي حققتها والية واشنطن ودولة اإلمارات 

، 1644ففي عام   .العربية المتحدة في السنوات األخيرة

على سبيل المثال، كانت والية واشنطن أكبر مصّدر من 

مليار   1778الواليات المتحدة لدولة اإلمارات بنحو 

ألف وظيفة في  06دوالر، مما ساعد على استحداث 

وأصبحت اإلمارات العربية   .والية واشنطن وحدها

المتحدة خامس أكبر سوق أجنبي لصادرات والية 

مليارات دوالر في مجال صناعة الطيران والفضاء وحدها خالل الفترة الممتدة  0  واشنطن ، وتضمن ذلك صادرات بلغ حجمها

 .1644و 1662بين عام 

ودعت الشيخة لبنى الضيوف الحاضرين إلى زيارة دبي للتسوق في أكبر مركز تجاري في العالم واإلستفادة من السوق الحرة 

 .بمطار دبي، الذي يعتبر أكبر األسواق الحرة لتجارة التجزئة

الجوية الجديدة أكثر من مجرد فوائدها آمل أن يكون واضحاً أن تقدم هذه الرحلة : "وباإلضافة إلى التسوق قالت الشيخة لبنى

فهى تعتبر عالمة أخرى على الطريق في عالقة تجارية هامة ومتنامية بين الواليات المتحدة ودولة اإلمارات   .اإلقتصادية

 متعددة األبعاد، حيث تضطلع  في السنوات األخيرة تطورت عالقتنا الثنائية إلى شراكة: "ومضت تقول  ."العربية المتحدة



 
 
 

 

 

إن العالقة بين الواليات المتحدة ودولة اإلمارات العربية : "واختتمت كلمتها بقولها  ."التجارة واإلستثمارات بدور رئيسي

 ."المتحدة هى عالقة متينة وتقوى باستمرار

 اإلحتفال في مصنع بوينج

نطن بمناسبة تسليم الطائرة رقم ألف على أرض المصنع في إيفرت بوالية بواش  مارس نظمت شركة بوينج إحتفاالً كبيراً  1في 

وضّم الجمع الغفير عدداً من القيادات من شركة بوينج وشركة خطوط طيران اإلمارات، التي تحتل   .777من طراز بوينج 

آالف موظف من موظفي وموردي  8على مستوى العالم، باإلضافة إلى حوالي  777المرتبة األولى من عمالء الطائرة البوينج 

 .شركة بوينج وعمالء

" 777باعتبارها أكبر زبون لطائرة البوينج من طراز "

وبهذه المناسبة ذكر جيم ألبوه، الرئيس والمدير التنفيذي 

إستلمت شركة : "لطائرات بوينج التجارية، بقوله

التي تنتجها  777ز الطائرة رقم ألف من طرا اإلمارات 

  إن خطوط اإلمارات وضعت مقياساً رفيعاً   .الشركة

لشركات الطيران العالمية في تقديم خدمات ممتازة 

لعمالئها، وقد حظينا بشرف أن طائرة الركاب من طراز 

تمثل نقطة اإلرتكاز الرئيسية لجهودها كشركة  777

 ."طيران رائدة على الصعيد العالمي

أفضل عام بالنسبة لمبيعات طائرات العام الماضي كان 

، حيث بلغ عدد طلبات شراء 777الركاب من طراز 

زبون من جميع أنحاء العالم،  11من   طلباً  166الطائرة 

إنتاج برنامج تصنيع الطائرة البوينج   وبلغ  .1668في عام   طلباً  481وتفوقت بذلك على السجل السابق للمبيعات والذي بلغ 

وبلغ نصيب   .إعتباراً من العام المقبل  طائرة سنوياً  466ه في التاريخ، حيث سيبدأ البرنامج في تصنيع أعلى معدل ل 777

شركة طيران اإلمارات ربع عدد الطائرات التي طلب شراؤها في العام الماضي، حيث بلغ عدد طائرات أسطول الشركة من هذه 

 .طائرة 461الطائرة 

طيران "مكتوم، الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة خطوط طيران اإلمارات، بأن وصرح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل 

في نجاحنا   التي كانت قدرتها على الطيران بعيد المدى عامالً أساسياً  777اإلمارات تحظى بشرف تسلم الطائرة األلفية البوينج 

 777ركة في العالم تقوم بتشغيل الطائرة البوينج باعتبارنا أكبر ش: "وأضاف قائالً   ."في أن نصبح بحق شركة طيران عالمية

طائرة من هذا النوع في طور اإلنتاج، مما يبرهن على إيماننا بهذا المنتج والدور الذي ستلعبه هذه الطائرة في  20لدينا اآلن 

 ."للسفر الجوي في العالم  هدفنا لدعم وضع دبي باعتبارها البوابة المركزية



 
 
 

 

 

إنني أحيي : "في شركة بوينج الفخورين المتحمسين الذين مألوا ساحة المصنع قال الشيخ أحمدوتكريماً لآلالف من موظ

 ."777الكوادر البشرية العاملة في إنتاج الطائرة البوينج 

بينما قال الري لوفتيس، الذي أشرف على نمو البرنامج 

من موقعه كنائب للرئيس ومدير عام برنامج إنتاج طائرة 

ار النجاح الحقيقي في هذا العمل يتحقق إن معي: "777

وذكر أن   ."عندما نصل إلى عالمة الطائرة األلفية

الوصول إلى هذه العالمة الهامة على طريق اإلنتاج كان "

األمر األول منتج يمثل قيمة غير عادية، : يتطلب أمرين

والثاني نظام إنتاج على أحدث طراز عالمي وقادر على 

وبفضل ذلك وصل   .وق العالميةتوصيل المنتج إلى الس

إلى هذه العالمة الهامة على  777برنامج إنتاج الطائرة 

الطريق أسرع من أي طائرة أخرى من هذا النوع في 

 ."التاريخ

شركة طيران عالمية في الوقت الحالي  01وتستخدم 

  التي ُتعرف في سياتل مجازاً  777الطائرة البوينج 

وحسب إحصائيات شركة بوينج يتم تسليم   ".أعظم طائرة في العالم"وهى إختصار لعبارة " ع.ط.أ"باألحرف الثالثة األولى 

كل ثالثة أيام، وأن الطائرة قطعت عدداً من األميال على مدار السنين منذ إنتاجها يمّكنها من السفر إلى القمر  777طائرة بوينج 

المديح لهذا النوع من طائرات الركاب عّبر أحد موظفي شركة ب  ولكن في هذا اليوم الذي كان حافالً   .مرة 079224حوالي 

 !"هى الطائرة المفضلة للعالم ألف مرة 777الطائرة : "بوينج عن مغزى تلك المناسبة بعبارة واحدة، حيث قال

 مأدبة عشاء طيران اإلمارات

حدة، والتي تشمل داالس وهيوستون أصبحت سياتل واحدة من المحطات الست التي تخدمها خطوط اإلمارات في الواليات المت

وفي كل مناسبة أُفتتح الخط الجوي الجديد باحتفال كبير، ولم تكن مدينة سياتل   .ولوس أنجيليس ونيويورك وسان فرانسيسكو

ضيفاً في مركز والية واشنطن للمؤتمرات  066مارس تجمع أكثر من  1ففي يوم الجمعة الموافق   .من القاعدة  إستثناءاً 

التي فازت بعدة جوائز   "روح الرقص"حفل أحياه المطرب العالمي توم جونز ومشاهدة األداء الفني الرائع لفرقة  لحضور

 .ألدائها الفني المتميز

وفي إطار اإلحتفاالت منحت السيدة كريستين جريجوار، حاكمة والية واشنطن، الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس 

وجاءت هذه اللفتة في أعقاب   ".شهادة المواطن الفخري لوالية واشنطن"وط طيران االمارات، والمدير التنفيذي لشركة خط

 .في والية واشنطن" عيد اإلمارات" 1641إعالن السيدة كريستين جريجوار، حاكمة الوالية، يوم أول مارس 



 
 
 

 

 

خط الجوي الجديد لرحلة الطائرة بدون توقف من دبي يتوقع أن ومع إفتتاح ال

مليون دوالر من حصيلة النشاط اإلقتصادي  166تجني مدينة سياتل حوالي 

وعلى مدار السنين   .المحلي الجديد، باإلضافة إلى فرص التوظيف الجديدة

أس استثمرت شركة خطوط اإلمارات كثيراً في الطائرات والمنتجات األمريكية ور

فحسب إحصائيات مجلس األعمال األمريكي اإلماراتي توّظف   .المال البشري

أمريكياً في أنحاء العالم، وتشمل دفاتر  766شركة الطيران حالياً أكثر من 

طائرة  86مليار دوالر تمثل قيمة طلبات شراء  11حساباتها رقم قياسي قدره 

ومن   .الماضي في معرض دبي للطيران في شهر نوفمبر 066-777بوينج 

المتوقع أن تدعم إستثمارات شركة خطوط طيران اإلمارات في صناعة الطيران 

األمريكية خلق الوظائف التقنية العالية في أكثر من عشر واليات، وتؤثر بصورة 

ألف وظيفة أمريكية مباشرة وغير مباشرة، وذلك  186إيجابية على أكثر من 

 .حسب إحصائيات وزارة التجارة

الخط الجوي الجديد أسواقاً جديدة لمنطقة شمال غرب الواليات المتحدة، ويفتح 

  .وهى المنطقة المطلة على المحيط الهادي، في الشرق األوسط وآسيا وإفريقيا

ساعات طيران من دبي  5إذ يعيش ثلثا سكان العالم في منطقة ال تبعد سوى 

ماضي، السيما أن مليون مسافر في العام ال 86ومطارها الذي رحب بأكثر من 

 .دبي اصبحت مركزاً رئيسياً إلعادة الصادرات حول العالم

وركزت مأدبة العشاء على حقيقة أن شركة طيران اإلمارات وشركة بوينج 

فقد بدأت شركة طيران اإلمارات بطائرتين، كانت إحداهما طائرة بوينج، ثم طلبت الشركة شراء ثالث   .قطعتا شوطاُ طويال معاً 

في  76واليوم، مع تركيز طيران اإلمارات على الرحالت طويلة المدى أصبح أكثر من   .4221في عام  777وينج طائرات ب

 .777المائة من أسطولها الجوي مكوناً من طائرات بوينج 

 فرص تجارية كثيرة

العالم العربي، حيث بلغ إجمالي قيمة البضائع تعتبر دولة اإلمارات العربية المتحدة أكبر سوق لصادرات الواليات المتحدة في 

ويعتبر هذا المعدل أعلى معدل من نوعه، ويمثل زيادة   .1644مليار دوالر في عام  48752التي شحنت إلى اإلمارات حوالي 

عربية ويدعم هذه العالقة التجارية وجود أمريكي قوي في دولة اإلمارات ال  .1646في المائة على معدالت عام  00قدرها 

شركة أمريكية أسست مقر  786ألف أمريكي وأمريكية يعيشون ويعملون في اإلمارات، وأكثر من  06إذ أن أكثر من : المتحدة

 .عملياتها اإلقليمية في المنطقة هناك



 
 
 

 

 

 1778)وشملت قائمة الواليات الخمسة الرئيسية المصدرة لدولة اإلمارات العربية المتحدة في العام الماضي والية واشنطن 

، والية (مليار دوالر 471)، والية كاليفورنيا (مليار دوالر 478)، والية نيويورك (مليار دوالر 1)، والية تكساس (مليار دوالر

ويعتبر ميناء سياتل أكبر ميناء أمريكي للتجارة مع دولة اإلمارات العربية المتحدة، وهو ما يعكس   (.مليار دوالر 471)فلوريدا 

شملت قائمة الصادرات الرئيسية الخمسة من والية واشنطن  1644وفي عام   .دير المتنامية والمتنوعة للواليةإمكانيات التص

، والحاسبات األليكترونية (مليون دوالر 046)، والمنتجات الزراعية (مليار دوالر 1712)للعالم معدات النقل والمواصالت 

 (.مليون دوالر 10)، واألطعمة والمواد الغذائية (مليون دوالر 04)ت ، واآلال(مليون دوالر 00)والمنتجات األليكترونية 

ومدينة سياتل هى مقر شركات عمالقة في مجال اإلبتكار واإلبداع مثل ميكروسوفت وأمازون وستاربكس، وبطبيعة الحال 

على سبيل الذكر وليس  كما تفتخر المدينة بوجود عدد من المؤسسات التعليمية الرائدة، ومنها  .شركة بوينج للطائرات

وتعتبر جامعة واشنطن   .الحصر، جامعة والية واشنطن، وجامعة سياتل باسيفيك، وجامعة سياتل، وجامعة سيتي في سياتل

من الجامعات الكبرى في الواليات المتحدة التي تحصل على ميزانية من الحكومة الفيدرالية للبحوث، وهو ما مّكنها من تأسيس 

تضع مدينة ) كبلينجر(وهذه البيئة الخالقة المبتكرة أحد األسباب التي جعلت مجلة   .شركة على مدار السنين 166ما يقرب من 

 ".أفضل المدن خالل العقد الحالي"سياتل في المرتبة الثانية على قائمة 

 


