التواصل والعالقات العامة

بالغ صحفي عدد 2016/21

يعلن المكتب الوطني للمطارات بموجب هذا البالغ أنه توصل بمراسلة من شركة طيران اإلمارات تطلب الترخيص لها
ابتداء من متم شهر نونبر  2016الستقبال طائرة " "A380بمطار الدار البيضاء محمد الخامس.
وقد رد المكتب على هذا الطلب بمراسلة رسمية ،أبرز فيها العوائق التقنية والموانع المتعلقة باالستغالل المطاري المترتبة
عن الحل الذي اقترحته هذه الشركة الستقبال هذه الطائرة في الظروف الحالية بمطار محمد الخامس.
ويمكن تلخيص هذه اإلكراهات كما يلي :
 هبوط طائرة  A380خالل الفترة الزمنية ما بين  11:30و  14:30كما جاء في طلب الشركة سيؤثر
بشكل كبير على مستوى جودة الخدمات خالل سلسلة عملية استقبال المسافرين والتعامل مع أمتعتهم.
وفيما يتعلق بجانب البنية التحتية،
 فإن موقف الطائرات الموصى به سيعيق مسلكا رئيسيا للطائرات وممرا مصلحيا ،كما سيعيق أيضا
استخدام مركز مجاور الستقبال الطائرات الكبرى.
 أما موقف الطائرات البديل فال يمكن استعماله نظرا ألنه سيحد من استغالل عدد مهم من مراكز توقف
الطائرات نظرا للحجم الكبير لطائرة  A 380التي تتطلب مساحات إضافية لتحركاتها وتوقفها وهو ما من
شأنه التقليص من الطاقة االستيعابية لموقف الطائرات والتأثير على االستغالل العادي للمطار.
كما قام المكتب الوطني للمطارات بتقديم التوضيحات الضرورية لشركة طيران اإلمارات حيث أخبرها بأن مطار محمد
الخامس سيصبح بإمكانه استقبال هذا النوع من الطائرات ابتداء من متم شهر مارس .2017
جدير بالذكر أن المكتب قد رصد استثمارات هامة خصيصا الستقبال طائرة  ،A380تهم ،في إطار المشروع الحالي
لتطوير المحطة الجوية  1لمطار محمد الخامس ،إعداد ممرات تلسكوبية من طابقين الستقبال هذا الطائرة بالتماس مع
المحطة الجوية وتهيئة فضاءات للوقوف تتناسب مع خصائص هذه الطائرة.
بعد ذلك توصل المكتب بطلب جديد من شركة طيران اإلمارات تطلب من خالله استعمال طائرة  A 380ابتداء من تاريخ
 26مارس  .2017وقد رد المكتب ب اإليجاب على هذا الطلب برسالة رسمية سلمت شخصيا إلى مدير هذه الشركة
بالمغرب بتاريخ الخميس  24نونبر  2016على الساعة  11 :30وأرسلت بتاريخ  25مارس  2016بمراسلة رسمية
إلى المقر االجتماعي لهذه الشركة.
ويِؤكد المكتب الوطني للمطارات حرصه الدائم على تلبية حاجيات زبناءه وخاصة شركات الطيران العاملة بالمغرب ،كما
أنه يدرك األمهمية التي يشكلها استقبال مطار محمد الخامس لطائرة  ،A380أكبر طائرة تجارية  ،وهو يؤكد مرة أخرى
التزامه القوي بتوفير أحسن ظروف االستقبال لهذه الطائرة ومسافريها.
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