بمشاركة  500من قادة القطاع دوليا ً

القمة العالمية لصناعة الطيران  2012تنطلق غداً في أبوظبي
المصدر:

•

أبوظبي-عبد الفتاح منتصر

التاريخ 15 :أبريل 2012

تنطلق يوم غد االثنين فعاليات "القمة العالمية لصناعة الطيران  "2012التي تستضيفھا أبوظبي على مدى يومين تحت رعاية
الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نھيان ولي عھد ابوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة اكثرمن  500مشارك
يمثلون قادة قطاعات صناعة الطيران والنقل الجوي والفضاء في العالم مثل بوينج وايرباص واتحاد النقل الجوي اياتا ووكالة
الفضاء االوربية .وأكد بدر العلماء نائب رئيس أول وحدة مبادلة لصناعة الطيران نائب الرئيس التنفيذي لشركة »ستراتا«
المتخصصة بصناعة مكونات ھياكل الطائرات ان القمة تمثل فرصة لتشجيع االستثمار وبناء الشراكات في صناعات الطيران
في االمارات حيث سيتم تنظيم زيارات للمشاركين بالمؤتمر الى جھات متعلقة بالطيران في أبوظبي مثل ورشة المحركات

والھنجر ثالثي األقسام المتطور في شركة أبوظبي لتقنيات الطائرات وبرج المراقبة ومشروع مبنى المطار في مطار أبوظبي
الدولي إلى جانب المنشآت الجديدة لطيران االتحاد والمنطقة التقنية وغرفة التحكم في شركة الياه سات اضافة الى أنه
سيتم تنظيم برنامج خاص للمھن لـ  100طالب لحضور جلسات عامة وورش عمل والتعرف على قادة الصناعة حول العالم
لمعرفة اتجاھاتھم والتخصصات التي يرغبون بدراستھا في ھذا المجال .وقال إن القمة تبرز دور أبوظبي في مجال الطيران
من استثمارات بمليارات الدوالرات في البنية التحتية ومشاريع األقمار الصناعية وغيرھا من المشاريع.
تشكيل لجان
وأضاف أنه سيتم تشكيل لجان من المناقشات التي ستتم خالل المؤتمر لمتابعة القضايا والتحديات التي تم مناقشتھا خالل
المؤتمر موضحا أن المؤتمر سيتضمن أيضا برنامج المشتريات الذي يتيح التواصل بين الشركات العالمية والشركات المحلية
في مجال الطيران والتعاقد على صفقات جديدة حيث تناقش القمة سبل "التعامل مع التحديات الحالية والمستقبلية
لقطاعات النقل الجوي وصناعة الطيران كاالستدامة والكفاءة في استخدام الوقود ،إضافة إلى نمو توقعات العمالء بھدف تلبية
االحتياجات المستقبلية لقطاع الطيران.
وأوضح أن القمة تبحث من خالل سلسلة من الجلسات تسھيل نقل التقنيات والتواصل بين قادة القطاعات كما ستركز على
عدة مواضيع من بينھا استراتيجيات الفضاء وسالمة الطيران والدفاع كما تقدم القمة فرصة لعقد اللقاءات وتسھيل التفاھم
على األعمال التجارية بين المزودين العالميين وقادة قطاعات صناعة الطيران والنقل الجوي والقضايا وستشتمل القمة إلى
جانب الجلسات الحوارية والمحادثات االستراتيجية التي ستجري خاللھا تنظيم زيارات ميدانية إلى بعض أھم مواقع صناعة
الطيران في أبوظبي.
الطيران الخاص
وأعلن أحمد النقبي الرئيس المؤسس التحاد الطيران الخاص في الشرق األوسط أمس عن شراكة االتحاد اإلستراتيجية مع
القمة العالمية لصناعة الطيران مشيرا الى أن إتحاد الطيران الخاص في الشرق األوسط يھدف من خالل ھذه الشراكة إلى
تبيان تحديات أساسية تواجه قطاع الطيران الخاص بما فيھا التنظيمات المتعلقة بالطيران الخاص برجال األعمال ،والولوج
للمطارات وتطوير الكوادر الماھرة العاملة في القطاع .وذكر أنه سيتم التركيز على اآلفاق المستقبلية خالل القمة وذلك عبر
إقامة جلسة حوارية مباشرة مع الشباب المواطنين وھذا من شأنه أن يشجعھم على دخول قطاع صناعة الطيران والفضاء
بناء على وقائع وتوجيھات مقدمة من خبراء .وقال إنه باعتباره ممثال للطيران الخاص وطيران رجال االعمال في الشرق
االوسط وشمال افريقيا بقوة عضوية تضم  175عضوا حتى اآلن سيقوم االتحاد بتعزيز المبادئ والتوجھات التجارية لھذا القطاع
حيث يناقش شين أوھير الرئيس التنفيذي لشركة رويال جيت للطيران الخاص الطاقة اإلستيعابية للمطارات وإمكانية تسھيل
الولوج للطائرات الخاصة في الشرق األوسط بينما سيناقش الكابتن ستيفان تايلور من شركة بوينغ لطائرات رجال االعمال
الطيران في أجواء تزدحم باضطراد .كما سيتم تخصيص جلسة خاصة لبحث مرافق صيانة الطائرات الخاصة في المنطقة
بمختلف فئاتھا النفاثة والتوربو بروب )بمحركات توربينية بمراوح( والبيستونية باإلضافة إلى الطيران الخاص الغير قانوني )أو ما
يعرف بالسوق الرمادي( والتعاون مع قطاع الطيران التجاري .وسيتألف أعضاء الجلسة من الرئيس التنفيذي آليرو بياجيو و
إكس جيت و طيران جاما و العضو المنتدب ألجنحة الخليج والنقبي من اتحاد الطيران الخاص في الشرق األوسط.

