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 العــــاماإلفتتاح حفــل 

 األميــن العــــام -كلمــة السيـــد عبـــد الوهـــاب تفـــاحة 

 اإلتحاد العربي للنقل الجوي - الخمسين ةالجمعية العام

 

 الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي السمو   صاحب 

 المجلس األعلى حاكم الشارقة عضو  

 المعالي والسعـادة،السمو وأصحــاب 

 السيد رئيس الجمعية العامة،

 ادة، ــالســــيدات والس

 

اء ألول نه لشرٌف كبيٌر لإلتحاد العربي للنقل الجوي أن تنعقد جمعيته العامة في إمارة الشارقة الغر  إ

. فبإسمي الشخصي وبإسم اإلتحاد العربي للنقل الجوي أتقدم من 1965مرة منذ تأسيسه في عام 

 كم بالشكر والعرفان إلحاطتكم هذه الجمعية العامة برعايتكم السامية. سمو  

 

عاما  الماضةةةةية حيب لعبت دولة  ينثالثالر النقل الجوي العربي بقفزاٍت كبيرة وخاصةةةةة   في لقد تطو  

يقتصر  ا  قطاع النقل الجوي من كونه قطاعا  خدماتي تحويلاإلمارات العربية المتحدة دورا  اساسيا  في 

من وإلى الدولة إلى كونه ُمحركا  رئيسيا  لإلقتصاد الوطني وجاذبا  هاما  لإلستثمارات على النقل ه دور

ال  وُمنتجا  كبيرا  لفرص العمل، مما يعود بالنفع على التنمية الُمسةةةةةةةتدامة وعلى إطالت عجلة تطورٍ 

 تتوقف. 

ضةةةةةةةمن البيئة التن يمية  ،أن سةةةةةةةوت النقل الجوي العربي ال يمكن نكان ُيقال عما وعلى الرغم من 

 ،ُمنخفضةةةة باإلزدهارالكلفة الطيران ذات الأن يسةةةمن لنموذل العمل اإلقتصةةةادي لشةةةركات  ،الحالية

ى إنشاء حد  قد تف ، للفرد عاٍل نسبيا   وبالذات في البلدان التي تشهد مستوى معيشة مرتفع وناتج محلي  

في دولة اإلمارت العربية ذه األفكار من خالل ريادتها لنموذل العمل اإلقتصةةةةةادي العربية للطيران ه

صةةةةةةةبحت أوجدت العربية للطيران نموذل عمل ُيحتذى حيب أومن الشةةةةةةةارقة بالذات وبذل  المتحدة 

بعد أن ، %  22ُمسةةةافرين في العالم العربي الحصةةةة شةةةركات الطيران الُمنخفا التكاليف من نقل 

 % فقط. 5،  2006كانت في عام 
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 ، صاحب السمو  

في العالم بأضةةةعاف. فقد نقلت شةةةركات  لقد نما النقل الجوي العربي بطريقة ٍ تخطى فيها نسةةةل النمو  

، تاريخ تأسةةي  1965الذي قامت به في عام  ركالضةةعف ال 96، 2016الطيران العربية في عام 

 اليينم 3ُمقابل  2016مليون ُمسةةةةةةةافر في عام  341مع  اإلتحاد. كما تعاملت المطارات العربية

 11إلى  2006عام  ماليين ُمسةةةةافر 3. وقد نما مطار الشةةةةارقة بالذات من 1965ُمسةةةةافر في عام 

. ويسةةةةةةةتمر نمو  شةةةةةةةركات الطيران العربية على الرغم من كل ما أحاط وُيحيط 2016عام  مليون

 بمنطقتنا من أزمات.

قيام أصةةحال القرار في العالم العربي بالتعامل مع قطاع النقل الجوي كُمسةةاهٍم إيجابي وأسةةاسةةي  إن  

نجاح شةةركات الطيران العربية. كما أن قيام من عناصةةر في اإلقتصةةاد الوطني هو ُعنصةةر أسةةاسةةي 

الرئيسةةةي يضةةةا  الشةةةريان أ وقطاع النقل الجوي ه أصةةةحال القرار بتوفير البنية التحتية الُمالئمة لنمو  

ن شةةركات الطيران العربية من ُممارسةةة تنافسةةيتها العالية على مسةةتوى العالم واسةةتمرارها الذي ُيمك  

 بجذل الُمسةةةافرين كضةةةيوف أعزاء إن كانوا قادمين إلى بالدنا، ُمسةةةافرين منها، أو عابرين فيها. إن  

هي  ية التحتية الُمناسةةةةةبة للنمو  اسةةةةةتمرار رعايتكم هذه من خالل البيئة التن يمية الُمالئمة وتوفير البن

 ال بل تعزيزه. القاعدة الرئيسية التي يمكن من خاللها استمرار هذا النمو  

 

 صاحب السمو  

 السيدات والسادة

من حيب ما يميز إمارة الشارقة من وجودنا بضيافة سموكم ال ش   أننا سنلم  في اليومين المقبلين 

بحاجة السةةتمرار النمو والتقدم،  فنحن قطعا  . خططها التنموية فيالبعد الثقافي اهتماما  خاصةةا  عطاء إ

ا. هذا ما يميز  الشارقة، وذا ما يميز هولكن بشكل مرتبط بالجذور الحضارية والثقافية ألرضنا وناس

وهنا أكرر شكري وامتناني دولة االمارات العربية المتحدة، وهذا ما يميزنا كشركات طيران عربية. 

حفل اإلفتتاح هذا مع وافر الشةةكر والتقدير مشةةاركتهم لنا  على جميع الحاضةةرينكم، كما أشةةكر لسةةمو  

على اإلجراءات التي جرى القيام بها لجعل هذه  ،لرئي  الجمعية العامة األسةةةةةةتاذ عادل عبد   علي

 الجمعية العامة مميزة بحيب تكون األولى في الشارقة ولكن حتما  ليست األخيرة.
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 ،،، مــــــــبك ا  ـــومرحب

 

 عبـــد الوهـــاب تفــاحــة 

 األمـــين العـــام


