
 
 

 

 

خالل حفل إعالن بدء   جيمس هوجان، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة طيران اإلتحاد

السفيريوسف العتيبة، سفير دولة )وسط(، سعادة  الرحالت المباشرة بين أبو ظبي وواشنطن

اإلمارات العربية المتحدة في الواليات المتحدة األمريكية )يمين(، جون بورتر، رئيس هيئة 

 تنظيم المطارات في واشنطن العاصمة )شمال(.

 الخط الجديد لطيران اإلتحاد يفتح الطريق لثاني أكبر

 سوق أمريكي للطيران إلى منطقة الشرق األوسط
 

 غرفة التجارة األمريكية العربية الوطنية تشارك في اإلحتفال

 واشنطن العاصمةبالمناسبة في قاعة أندرو ميلون في 
 

إفتتحت شركة طيران اإلتحاد، ومقرها دولة اإلمارات العربية المتحدة، أول خط طيران مباشر مع الواليات المتحدة بين 

ومن ثّم تنضم واشنطن  . داالس الدولي، حيث تنظم الشركة رحلة يومياً كل يوم من أيام األسبوع -أبوظبي ومطار واشنطن

 .العاصمة إلى شيكاغو ونيويورك باعتبارها الوجهة الثالثة التي تقصدها طائرات الشركة في الواليات المتحدة

مارس هبوط طائرة طيران اإلتحاد في  13وشهد يوم 

رحلتها األولى، حيث أطلق مدفع المياه في اإلحتفال 

التقليدي بهذه المناسبة في مطار داالس الدولي في 

وشارك في اإلحتفال بمناسبة .  العاصمة واشنطن

قص الشريط في مطار داالس الدولي عدد من كبار 

المسؤولين من بينهم جيرت بوفين، نائب رئيس شركة 

اإلتحاد باألمريكيتين، وشعيب النجار، مدير المطار 

ر، المدير التنفيذي بشركة طيران اإلتحاد، وجاك بوت

بهيئة مطارات واشنطن العاصمة، وجيمس هوجان، 

الرئيس والمدير التنفيذي لشركة طيران اإلتحاد، 

وعمر الشمسي، نائب سفير دولة اإلمارات العربية 

المتحدة في واشنطن، ومايكل كوربين، السفير 

األمريكي لدى دولة اإلمارات العربية المتحدة، وبيتر 

سؤول التجاري الرئيسي لشركة طيران اإلتحاد، وهيثم الصبيحي، نائب رئيس مبيعات طيران اإلتحاد في بومجارتنر، الم

 .منطقة وسط األطلسي

يوسف العتيبة، سفير دولة اإلمارات العربية المتحدة لدى السفير  وفي إطار اإلحتفاالت بافتتاح الخط الجوي الجديد أقام سعادة

إبريل في قاعة أندرو  2، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة طيران اإلتحاد، حفل عشاء يوم الواليات المتحدة، وجيمس هوجان

من كبار المسؤولين في القطاعين العام والخاص في  044وحضر مأدبة العشاء أكثر من . ميلون في العاصمة واشنطن

 األعمال لتطوير الرئيس نائبأمين سالم،  اميالمح الواليات المتحدة، وغرفة التجارة األمريكية العربية الوطنية التي مثلها

 .الوطنية العربية األمريكية التجارة غرفة



 
 

 

 

المسؤولون يشاركون في اإلحتفال بمناسبة قص الشريط لطائرة طيران اإلتحاد في مطار داالس 

جيرت بوفين، نائب رئيس الشركة في ( اليسار إلى اليمينمن : )في واشنطن، ومن بينهم

األمريكيتين، وشعيب النجار، مدير المطار بالشركة، وجاك بوتر، المدير التنفيذي لهيئة مطارات 

واشنطن العاصمة، وجيمس هوجان، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة طيران اإلتحاد، وعمر 

ومايكل كوربين، سفير الواليات المتحدة في اإلمارات الشمسي، نائب سفير اإلمارات في واشنطن، 

العربية المتحدة، وبيتر بومجارتنر، المسؤول التجاري الرئيسي لشركة طيران اإلتحاد، وهيثم 

 .الصبيحي، نائب مدير مبيعات منطقة وسط األطلسي بالشركة

المباشر لشركة إتحاد بين أبو ظبي وواشنطن العاصمة، ليس مجرد خط  الجوي وصرح سعادة السفير يوسف العتيبة، إن الخط

بالواليات المتحدة  المتحدة أإلمارات العربيةيصل دولة وسياحية  ،للسفر، إننما هو صله وصل تجارية، إقتصادية، ثقافية

 اإلزدهار بين البلدين.ويثبت خطوات التعاون و ،مريكة. الهدف توفير تواصل مباشر يخدم المصالح المشتركةالأ

 

وصرح ديفيد حمود، الرئيس والمدير التنفيذي لغرفة 

منطقة واشنطن "ربية الوطنية، بأن التجارة األمريكية الع

العاصمة يسعدها أن ترحب بشركة طيران اإلتحاد، حيث 

أن هذا الخط الجوي الجديد سوف يساعد في بناء جسر 

جوي مباشر مع أبوظبي التي أصبحت بشكل متزايد 

وجهة هامة تقصدها الشركات األمريكية التي ترغب في 

وشمال العمل التجاري في منطقة الشرق األوسط 

وأشار ديفيد حمود إلى أن شركة طيران ."  إفريقيا

شركة الطيران الرائدة األولى في "اإلتحاد فازت بلقب 

التي منحته لها مؤسسة جوائز السفر الدولية لمدة " العالم

نحن نتطلع إلى : "أربع سنوات على التوالي، وقال

إضافة شركة اإلتحاد غلى القائمة المتزايدة من شركات 

وبهذا الخط ."  ان التي تخدم هذا السوق الهامالطير

الجوي المباشر الجديد تنضم شركة طيران اإلتحاد إلى 

شركات طيران دلتا وطيران اإلمارات والخطوط 

القطرية والخطوط الجوية السعودية وشركة طيران 

يونايتد في توفير هذه الرحالت الجوية المباشرة من 

 .لعالم العربيمطار داالس الدولي بواشنطن إلى ا

العمالء في الحكومة والشركات في كال "وصرح جيمس هوجان، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة طيران اإلتحاد، بأن 

."  واشنطن الجوي يمكن أن يدعم الخدمة اليومية من اليوم األول –السوقين أعطونا مؤشرات قوية على أن خط أبوظبي 
مثل ثاني أكبر سوق أمريكية في السفر والرحالت الجوية الدولية إلى الشرق األوسط، وأشار إلى أن منطقة واشنطن العاصمة ت

وأعلن .  وإلى أن هذا الخط الجديد يعتبر إضافة جديدة يرحب بها المسافرون ألغراض األعمال التجارية والسياحة إلى المنطقة

ا الخط الجوي حيوي لدعم نمونا المتواصل في الواليات هذ"دانييل بارينجر، نائب رئيس طيران اإلتحاد للمبيعات الدولية، بأن 

 ."المتحدة والعالقات المتنامية بين الواليات المتحدة واإلمارات العربية المتحدة

، إننا فخورين جداً بهذه الخطوة  الوطنية العربية األمريكية التجارة غرفة األعمال لتطوير الرئيس نائب ،وصرح أمين سالم

 وغرفة التجارة ستدعم نشاطات طيران اإلتحاد في واشنطن العاصمة تحديداً و الواليات المتحدة ،اإلتحاد البناءة من طيران

إلتحاد اعموماً، إن مكاتب الغرفة في واشنطن و كاليفورنيا وتكساس و نيويورك و يوتا ستعمل عن قرب مع فريق  األمريكية

 .عمال، من أجل تحقيق أفضل النتائجفي كل الواليات ومراكز تطوير األ إلنجاح جهود الشركة

ودولة .  ، هى شركة الطيران الوطنية لدولة اإلمارات العربية المتحدة2441وشركة طيران اإلتحاد، التي أنشئت في عام 

شركة طيران للركاب والشحن الجوي، لديها أكبر وأفضل صناعات النقل  11اإلمارات العربية المتحدة، التي يوجد بها 



 
 

 

 

لعتيبة، سفير دولة اإلمارات العربية سعادة السفيريوسف ا

يمين( واألستاذ أمين (المتحدة في الواليات المتحدة األمريكية  

 العربية األمريكية التجارة غرفة األعمال لتطوير الرئيس نائب ،سالم

)شمال( خالل حفل أطالق إتحاد للطياران الخط المباشر  الوطنية

 بين أبو ظبي وواشنطن.

رئيس والمدير التنفيذي لشركة جيمس هوجان، ال
خالل إعالن بدء الرحالت المباشرة   طيران اإلتحاد

 بين أبو ظبي وواشنطن.

ً في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، .  العالمالجوي في  كما يوجد باإلمارات العربية المتحدة أكثر المطارات إزدحاما

مليون مسافر سنوياً وطاقة شحن جوي قدرها  364مصمم للتعامل مع حوالي  بين دبي وابوظبي ومطار المكتوم الدولي الجديد

 .مليون طن في السنة 32

التي تنتهجها اإلمارات العربية المتحدة " السماء المفتوحة"وتساعد سياسة 

ففي عام .  وإلتزامها بأن تكون ملتقى العالم في إستمرار هذا التوسع

بلغ نصيب اإلمارات العربية المتحدة وحدها من إجمالي صادرات  2432

في المائة، ويتوقع أن  7الواليات المتحدة من الطائرات المدنية حوالي 

ات الطيران والفضاء األمريكية هى الصادرات األمريكية تكون منتج

ويقول داني سيبرايت، رئيس مجلس األعمال .  األولى لألعوام القادمة

ً لبناء "األمريكي اإلماراتي، أن  ً ناضجا الطيران التجاري أصبح قطاعا

القدرات المحلية، وتعتبره أبوظبي واإلمارات العربية بشكل عام عامالً 

وأشار إلى ."  ويع اإلقتصاد بدالً من اإلعتماد الكامل على النفطأساسياً لتن

شركة طيران اإلتحاد تنفذ إستراتيجية نموها بشفافية عن طريق بناء "أن 

هذه اإلتفاقيات "وأعرب عن إعتقاده بأن ."  الشراكات اإلستراتيجية الدولية

عالم تغذي التوسع السريع للشركة من خالل توفير أفضل الطائرات في ال

وتشمل هذه .  وقطع الغيار الالزمة لها وقاعدة دولية متنامية من العمالء

 ."الشراكات كل قطاعات صناعة الطيران التجاري

أنشأت دولة اإلمارات العربية المتحدة المجلس الوطني للسياحة واآلثار لدعم  جاذبيتها باعتبارها وجهة  2442في عام 

وتساعد إمارة أبوظبي في دفع هذه العملية إلى األمام من خالل .  السياحة لكل إمارة من إماراتهاسياحية وتوحيد إستراتيجيات 

 14وخططها إلستئناف العمل في تنفيذ مشروعات تقدر قيمتها بنحو  2414خطتها اإلستراتيجية المعروفة باسم رؤية عام 
تلك المشروعات مشروع مترو أبو ظبي والمحطة  ومن بين. مليار دوالر كانت قد توقفت في مرحلة الركود اإلقتصادي

ومازالت .  الوسطى في مطار أبوظبي وتوسيع ميناء خليفة والمنطقة الصناعية، باإلضافة إلى مبادرات تجارية وثقافية أخرى

 .ألف بيت جديد على مدار السنوات العشرين التالية ماضية إلى األمام 04 الخطط الخاصة لبناء

وتعتبر دولة اإلمارات العربية المتحدة من أكبر الدول العربية المستوردة للبضائع 

وحسب البحث الذي أجرته غرفة التجارة  .2440والخدمات األمريكية منذ عام 

يتوقع أن تزيد صادرات الواليات  2430األمريكية العربية الوطنية، بنهاية عام 

،  وهو (مليار دوالر  01.5)المتحدة من البضائع والخدمات إلى العالم العربي إلى

بر إذ أن دولة اإلمارات تعت  .أعلى معدّل للصادرات األمريكية إلى العالم العربي

ملتقى ثالث قارات ونقطة رئيسية في حركة الشحن بالنسبة للواليات المتحدة 

.  وأوروبا وآسيا وإفريقيا، ومن ثّم تقدم اإلمارات نفسها كحل تجاري سريع للعالم
في  344وتسمح المناطق التجارية الحرة في اإلمارات بالملكية األجنبية بنسبة 

ية، وفترة سماح متجددة من الضرائب المائة، ودخول البضائع بدون رسوم جمرك

وساهم هيكل البنية التحتية األساسية في مجال النقل والمواصالت .  سنة 30لمدة 



 
 

 

 

لدى هبوطها في مطار داالس  EY131اإلتحاد رقم طيران  رحلة طائرة 

 .التقليدية من مدفع المياهالدولي واستقبالها بالتحية 

 .وموقعها اإلستراتيجي في تحول البالد إلى مركز تجاري إقليمي وعالمي

مليار من البضائع  22.57 ما قيمته 2432حسب إحصائيات الحكومة األمريكية إستوردت اإلمارات العربية المتحدة في عام 

وكانت قطاعات اإلستيراد الرئيسية الثالثة هى .  2433في المائة عن عام  41.9من الواليات المتحدة، أي بزيادة قدرها 

، (مليار دوالر 2.58)، ومنتجات الحاسبات األليكترونية واألليكترونية (مليار دوالر 10.51)معدات النقل والمواصالت 

 (.  مليار دوالر 1.86)واآلالت غير الكهربية 

في العام الماضي بعثت اإلمارات العربية المتحدة، بقيادة أبو ظبي ودبي، عدداً من الوفود التجارية إلى الواليات المتحدة 

المثال نظمت فعلي سبيل .  التي تشرح الفرص التجارية في اإلمارات العربية المتحدة"  المعارض المتجولة"للمشاركة في 

القنصلية األمريكية في دبي بدعم من غرفة التجارة األمريكية العربية الوطنية بعثة تجارية مدتها خمسة أيام في الواليات 

المتحدة، تحدث فيها فرانسيسكو سانشيز، وكيل وزارة الخارجية األمريكية، عن مدى جدوى ومتانة العالقات اإلقتصادية بين 

الشراكة بين الواليات المتحدة واإلمارات العربية المتحدة يعّرفها التقدم واإلمكانيات "وذكر أن .  ماراتالواليات المتحدة واإل

كل يوم تصدر الشركات األمريكية منتجات وخدمات تساهم في تغذية النمو اإلقتصادي في اإلمارات : "وقال."   المحتملة

 ." العربية المتحدة، وتفيذ شعبي البلدين واقتصادهما

من "وفي ختام المعرض المتجول ذكر ديفيد حمود، الرئيس والمدير التنفيذي لغرفة التجارة األمريكية العربية الوطنية، أن 

المهم، اآلن أكثر من أي وقت مضى، ألمريكا وشركائنا في العالم العربي أن يركزوا على قوة العالقات اإلقتصادية الثنائية 

ومن الواضح أن اإلمارات العربية المتحدة .  القات األمريكية العربية وعلى إمكانياتها الهائلةالتي تشكل الركيزة الرئيسية للع

 ."أن اإلمارات العربية المتحدة توّصل رسالتها ببراعة وتضرب المثل لباقي المنطقة

وتقول أوبري تيدت، نائب رئيس الشركة لخدمات .  وحسب طيران اإلتحاد سيستمتع المسافرون بالرحلة المباشرة الجديدة

عندما نصمم خدماتنا : "وتضيف قائلة."  إن خدمتنا اليوم هى نتاج لإلبتكار الدائم الذي ال يكل واإلستثمار الكبير"الضيوف، 

وهذا يعني .  نبحث خارج المعايير العادية لصناعة الطيران، ونقيسها بالمقارنة إلى الفنادق والمطاعم الرائدة في العالملضيوفنا 

وموظفونا مدربون على أن يكونوا خبراء  في الضيافة، وأكثر .  أن  لدينا منهجاً مختلفاً تماماً للخدمات التي تقدم على الطائرة

 ."بكل راكب أمر أساسي لتمييز تجربة ضيوفنا معنا، سواء على األرض أو في الجومن ذلك يفهمون أن العناية 


