
قططرر  تتبووأأ  مرركززاا  عالميیا  بالشحنن  االجوويي

االقسمم  ااألوولل:  االمفررددااتت  وواالتعبيیررااتت  االجدديیددةة

قططرر  تتبووأأ  مرركززاا  عالميیا  بالشحنن  االجوويي:  قططرر  تحتلل ّ مرركززاا ً هھھھاما ً في  االعالمم  في  صناعة  نقلل  االبضائع  بالططائررااتت

ااالتحادد  االددوولي  للنقلل  االجوويي

تددشيینن:  اافتتاحح

ووززيیرر  ااالقتصادد  وواالماليیة

االمررااكزز  االلووجستيیة

أأنظظارر  االعالمم  مشددووددةة  لصناعة  االنقلل  االجوويي:  يیتططلّع  االناسس  في  االعالمم  باهھھھتمامم  شدديیدد  لصناعة  االنقلل  االجوويي

شدّددد:  ررّكزز  على

في  االسيیاقق  نفسهھ:  في  نفسس  االمووضووعع

االخططووطط  االجوويیة  االقططرريیة

تنوويیع  قاعددتهھ

الفتا  إإلى  أأنن  االددووحة  تسعى  لووضع  إإططارر  عملل  عالمي

ااالنبعاثاتت:  االدّدخانن

االررئيیسس  االتنفيیذذيي:  االمدديیرر  االمسؤؤوولل

تسيیرر  أأسططووال  منن  االططائررااتت

حجمم  ااالستثماررااتت:  كميیّة  ااالستثماررااتت

قططاعع  االشحنن  االجوويي:  قسمم  االشحنن  االجوويي

عائددااتت  صناعة  االططيیرراانن:  مجمووعع  ااألررباحح
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إإذذاا  ما  قووررنتت:  عندد  مقاررنتهھا

ررؤؤووسس  أأموواالل  ضخمة:  ااستثماررااتت  كبيیررةة  جددااً

تلعبب  ددوورراا ً ططالئعيیاً:  تقوومم  بددوورر  ررئيیسي

االقسمم  االثاني:  االنصص  ااألساسي

قططرر  تتبووأأ  مرركززاا  عالميیا  بالشحنن  االجوويي

جانبب  منن  االمؤؤتمرر  االددوولي  للشحنن  االجوويي  االذذيي  عقدد  بالددووحة  (االجززيیررةة  نتت)

أأكدد  مؤؤتمرر  ااالتحادد  االددوولي  للنقلل  االجوويي  (أأيیاتا)  االذذيي  اانططلقتت  أأعمالهھ  االثالثاء  في  االددووحة  على  أأنن  قططرر  في  ططرريیقهھا  لتبووء  مكانة  عالميیة

مررمووقة  في  صناعة  االشحنن  االجوويي.  ووذذلكك  ووسطط  تووقعاتت  بأنن  تقوودد  االشرركاتت  االعاملة  بمنططقة  االشررقق  ااألووسطط  وواالخليیج  االعرربي  نموو

االقططاعع  على  االصعيیدد  االعالمي.

يیأتي  ذذلكك  بيینما  تستعدد  قططرر  لتددشيینن  أأوولى  االعمليیاتت  بمططارر  حمدد  االددوولي  ااعتبارراا  منن  ااألوولل  منن  االشهھرر  االمقبلل.

ووأأكدد  ووززيیرر  ااالقتصادد  وواالماليیة  االقططرريي  يیووسفف  كمالل  لددىى  اافتتاحهھ  للمؤؤتمرر  أأنهھ  مع  تددشيینن  االمططارر  االجدديیدد  ستصبح  االددووحة  بوواابة  قططرر

االجدديیددةة  إإلى  االعالمم  وومرركززاا  جدديیدداا  للمسافرريینن  وونقططة  ووصلل  للشحنن  االجوويي  بيینن  مختلفف  االددوولل.

ووأأشارر  االووززيیرر  االقططرريي  إإلى  أأنن  االددووحة  باتتت  منن  أأهھھھمم  االمررااكزز  االلووجستيیة  في  االعالمم٬،  ووأأنن  أأنظظارر  االعالمم  مشددووددةة  االيیوومم  إإلى  صناعة
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االنقلل  االجوويي  في  قططرر٬،  حيیثث  تتابع    نموو  االناقلل  االووططني  وواالبنيیة  االتحتيیة  لمططارر  حمدد  االددوولي.

ووشدددد  في  االسيیاقق  نفسهھ  على  ددوورر  االخططووطط  االجوويیة  االقططرريیة  في  تعززيیزز  مكانة  قططرر  على  االخرريیططة  االعالميیة٬،  مؤؤكدداا  أأنن  قططرر  تددرركك  مددىى

أأهھھھميیة  قططاعع  االططيیرراانن  في  االحفاظظ  على  تططوويیرر  ااالقتصادد  في  االبالدد٬،  ووتنوويیع  قاعددتهھ.

ووااعتبرر  أأنهھ  منن  غيیرر  قططاعع  االططيیرراانن  ال  يیمكنن  أليي  ددوولة  أأنن  تتمتع  باقتصادد  مززددهھھھرر٬،  مشيیرراا  إإلى  أأنن  كليیهھما  يیكملل  ااآلخرر٬،  الفتا  إإلى  أأنن

االددووحة  تسعى  لووضع  إإططارر  عملل  عالمي  إلددااررةة  ااالنبعاثاتت  االناتجة  عنن  قططاعع  االططيیرراانن.

عصرر  جدديیدد

منن  جهھتهھ  قالل  االررئيیسس  االتنفيیذذيي  لمجمووعة  االخططووطط  االجوويیة  االقططرريیة  أأكبرر  االباكرر  إإنن  االعامم  االحالي  سيیشهھدد  بدداايیة  عصرر  جدديیدد  للشرركة

االقططرريیة  للشحنن  االجوويي  االتي  تشكلل  جززءاا  مهھما  منن  االمجمووعة٬،  مضيیفا  أأنن  ااألخيیررةة  تسيیرر  أأسططووال  منن  121  ططائررةة٬،  ثمانن  منن  بيینهھا

خاصة  بالشحنن.

ووأأعلنن  االباكرر  أأنن  االمجمووعة  ستتسلمم  االعامم  االحالي  سبع  ططائررااتت  شحنن  جدديیددةة  ضمنن  مخطططط  ووااضح  سيیعزززز  أأسططوولل  االشرركة  ووشبكة

ووجهھاتهھا  االخاصة  بالشحنن  االجوويي  للعامم  ٬2013،  مما  سيیررفع  منن  عمليیاتت  االشحنن  االجوويي  للشرركة    إإقليیميیا  ووددووليیا.

ووأأكدد  للجززيیررةة  نتت  أأنن  حجمم  ااالستثماررااتت  االخاصة  بتططوويیرر  أأسططوولل  االشحنن  االجوويي  بقططرر  تقددرر  بـ2.5  مليیارر  ددووالرر.

منن  جانبهھ  قالل  االمدديیرر  االعامم  وواالررئيیسس  االتنفيیذذيي  لالتحادد  االددوولي  للنقلل  االجوويي  تووني  تايیلوورر  إإنن  قططاعع  االشحنن  االجوويي  يیعدد  عامال  حيیوويیا

لالقتصادد  االعالمي٬،  حيیثث  يیعملل  على  نقلل  سلع  بقيیمة  أأكثرر  منن  خمسة  ترريیليیووناتت  ددووالرر  سنوويیا٬،  أأوو  ما  يیمثلل  أأكثرر  منن  ثلثث  االتجاررةة

االعالميیة  منن  حيیثث  االقيیمة.

ووأأشارر  في  كلمة  لهھ  بالجلسة  ااالفتتاحيیة  إإلى  أأنن  قططاعع  االشحنن  االجوويي  يیمثلل  نحوو  12٪  منن  عائددااتت  صناعة  االططيیرراانن٬،  ووددعا  شرركاتت

االططيیرراانن  ووشرركاءهھھھا  للعملل  معا ً لتعززيیزز  قططاعع  االشحنن  االجوويي  ووجعلهھ  أأكثرر  قددررةة  على  االمنافسة  في  مووااجهھة  تحدديیاتت  ااألمنن  وواالسالمة.

ووبيینما  نبهھ  إإلى  أأنن  االعامم  االماضي  شهھدد  اانخفاضا  بنسبة  2٪  في  االططلبب  على  االشحنن  االجوويي  وواالبضائع٬،  أأكدد  تايیلوورر  أأنن  هھھھناكك  إإشاررااتت

على  ووجوودد  تحسنن  للصناعة  في  االعامم  االحالي.
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ااستثماررااتت  ضخمة

إإلى  ذذلكك    كشفف  نائبب  ررئيیسس  منظظمة  أأيیاتا  لمنططقة  االشررقق  ااألووسطط  ووشمالل  أأفرريیقيیا  حسيینن  هھھھاشمم  االددباسس  أأنن  منططقة  االشررقق  ااألووسطط

ااستثمررتت  أأكثرر  منن  مائة  مليیارر  ددووالرر  لبناء  ووتططوويیرر  االمططاررااتت٬،  ووووصفف  هھھھذذهه  ااالستثماررااتت  بالهھائلة  إإذذاا  ما  قووررنتت  بما  أأنفقق  في

مناططقق  أأخررىى  بالعالمم.

ووأأكدد  للجززيیررةة  نتت  أأنن  هھھھذذهه  ااالستثماررااتت  ستعزززز  منن  فررصص  جذذبب  االمنططقة  لشرركاتت  ووررؤؤووسس  أأموواالل  ضخمة.  وولمم  يیستبعدد  االددباسس  أأنن

تلعبب  قططرر  ووددوولل  االخليیج  ااألخررىى  ددوورراا  ططالئعيیا  في  مجالل    قططاعع  االططيیرراانن  على  االصعيیدد  االددوولي  في  االفتررةة  االمقبلة.

ووررجح    االددباسس  أأنن  يینموو  قططاعع  االشحنن  بالمنططقة  بما  بيینن  12%  وو15%  االعامم  االحالي٬،  مقابلل  2%  إإلى  3%  على  االمستووىى  االعالمي٬،

مشيیرراا  إإلى  أأنن  هھھھذذاا  االقططاعع  في  ططرريیقهھ  إإلى  االتعافي.  وويیستمرر  االمؤؤتمرر  االذذيي  يیحضررهه  نحوو  أألفف  مشارركك  منن  قططاعع  االططيیرراانن  منن  مختلفف

أأنحاء  االعالمم  حتى  االخميیسس  االمقبلل.

االقسمم  االثالثث:  ااألسئلة

١۱.  أأيینن  اانعقدد  مؤؤتمرر  ااالتحادد  االددوولي  للنقلل  االجوويي؟  ووَمنن  اافتتح  االمؤؤتمرر؟

٢۲.  لماذذاا  يیتووقّع  االحاضرروونن  أأنن  تتبوّوأأ  قططرر  مكانة  كبيیررةة  في  االعالمم  في  صناعة  االشحنن  االجوويي؟
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٣۳.  ما  االووظظائفف  االتي  يیشغلهھا:  أأكبرر  االباكرر٬،  ووتووني  تايیلوورر٬،  ووهھھھاشمم  االددباسس؟

٤.  لّخصوواا  ما  قالهھ  أأكبرر  االباكرر  ووتووني  تايیلوورر  ووهھھھاشمم  االددباسس  في  هھھھذذاا  االخبرر.

Original  Publication  Date:  March  12,  2013

Original  Source:  Al-Jazeera  
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