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واعتبر الحمادي أن عقد القمة في أبوظبي يمثل تحدياً عالمياً يضاف إلى سلسلة التحديات الحضارية التي تفوقت فيھا ،حيث
ستستقبل أبوظبي قادة شركات الطيران ،ومصنعي المعدات الخاصة بالطيران ،وشركات إدارة المطارات ،وكبريات شركات السياحة
والسفر وغيرھم من المھتمين بھذا القطاع الحيوي ،لمناقشة استراتيجية االتجاه المستقبلي للنقل الجوي وصناعة الطيران.
يشار إلى أن “طيران أبوظبي” تعتبر أضخم مش ّغل للطائرات العمودية التجارية والطائرات ذات األجنحة الثابتة في الشرق األوسط،
وأعلنت مؤخراً ،إنشاء مركز محاكاة الطيران مع “مبادلة” حيث من المقرر أن يبدأ تشغيل أول جھاز محاكاة في منتصف .2013
ويتسع المركز لـ 16جھاز محاكاة لنوعية الطائرات المختلفة التي ستغطي وتلبي الطلبات التدريبية للطيارين ليس في اإلمارات فقط
ولكن في المنطقة ككل.
بدوره ،أعلن اتحاد الطيران الخاص في الشرق األوسط أمس عن شراكته االستراتيجية مع القمة العالمية لصناعة الطيران.
وقال اتحاد الطيران الخاص في بيان صحفي انه 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.
وأوضح علي أحمد النقبي ،الرئيس المؤسس التحاد الطيران الخاص في الشرق األوسط “ ھناك تفاوت كبير بين عدد طلبات
الطائرات الخاصة والكوادر الفنية الموجودة لقيادة وخدمة العدد المتنامي لھذه الطائرات ،ويمثل ھذا تحديا للقطاع على المستوى
العالمي والذي يتوجب إيجاد حلول مالئمة له على المدى البعيد حيث تمثل القمة المكان األمثل لمناقشة ھذه التحديات بين
المدراء العالميين والمحليين األمر الذي من شأنه أن يقرب وجھات النظر فيما بينھم والتفاھم على التوجھات ذات الصلة ”.وسيتم
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 بما فيھم السيد علي النقبي.
وسيشارك اتحاد الطيران الخاص في الشرق األوسط في العديد من الجلسات االستراتيجية والتي تشمل نقاشات معمقة رفيعة
المستوى حول استراتيجيات الفضاء وسالمة الطيران وشؤون مرتبطة بالدفاع .باإلضافة إلى ذلك ،سيوفر األسلوب المباشر لمالئمة
األعمال خالل القمة منصة للتباحث بين المسؤولين الحكوميين والھيئات التنظيمية و المدراء التنفيذيين أعضاء اتحاد الطيران الخاص
في الشرق األوسط .على الصعيد ذاته ،أعلنت إيطاليا أمس مشاركتھا في القمة العالمية لصناعة الطيران.
وأكدت في بيان صحفي أھمية القمة العالمية لصناعة الطيران  ،2012التي تنظمھا وحدة مبادلة لصناعة الطيران ،باعتبارھا منتدىً
دولياً يجمع المسؤولين العالميين واإلقليميين على امتداد قطاع صناعة الطيران والنقل والفضاء .وأكد جوزيبي أورسي ،رئيس
مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لشركة فينميكانيكا للصناعات الجوية والفضائية اإليطالية حضوره ھذه القمة بأبوظبي.
وقال” تعتبر القمة العالمية لصناعة الطيران  2012التي تقام في ابوظبي الحدث األكبر من نوعه للقاءات االستراتيجية لقادة الصناعة
العالمية في مجال الطيران ،والصناعات الفضائية والتي من خاللھا ستتم مناقشة القضايا المستقبلية لھذا المجال الحيوي”
وقال” إن فينميكانيكا التي تعتبر المجموعة الصناعية الرائدة في إيطاليا في مجال صناعة األقمار الصناعية والطيران والفضاء في كل
من القطاعين العسكري والمدني ،ستشارك جنبا إلى جنب مع غيرھا من الشركات اإليطالية في ھذا الحدث الھام الذي يقام
للمرة األولى في أبوظبي”.
وأضاف أن ھذه القمة ھي فرصة كبيرة لجميع الالعبين الدوليين في صناعة الطيران لمناقشة اتجاھات السوق ،وتوقعات العمالء،
والتحديات القادمة والفرص المستقبلية.

