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انتوقيع عهى اتفاقيت بيه انمكتب انوطىي نهمطاراث و ""LH AVIATION MAROC
بمعزض انطيزان ": "Marrakech Air Show
" "LH AVIATION MAROCتحم بقطب انطيزان نهدار انبيضاء
نتصىيع طائزة ""LH-10 Ellipse
ثحضٕس انسٛذ َغٛت ثٕنٛف انٕصٚش انًُزذة نذٖ ٔصٚش انزغٓٛض ٔانُقم ٔانهٕعسزٛك انًكهف ثبنُقم شٓذ
يؼشع انطٛشاٌ ثًشاكش انٕٛو حفم انزٕقٛغ ػهٗ ارفبقٛخ ث ٍٛانًكزت انٕطُ ٙنهًطبساد يًضال يٍ طشف
يذٚشِ انؼبو انسٛذ صْٛش يحًذ انؼٕفٛش ٔيقبٔنخ " "LH Aviation Marocيًضهخ يٍ طشف انسٛذ يحسٍ
ثُبَ ٙكشٚى انشئٛس انًذٚش انؼبو.
ٔرُض ْزِ االرفبقٛخ ػهٗ ٔعّ انخظٕص ػهٗ ثُبء ٔرٓٛئخ ٔاسزغالل يٕقغ طُبػ ٙػهٗ يسبحخ إعًبنٛخ
رقذس ة  19 000يزش يشثغ إلَزبط طبئشاد يٍ طُف "ٔ ."Ellipse LH-10سٛزى رشكٛت ْزِ انطبئشح
ثٕاسطخ أعضاء سٛظُغ يؼظًٓب ثبنًغشة سًٛب فًٛب ٚزؼهق ثٓٛكم انطبئشح.
ٔٚؼزجش ًَٕرط طبئشح " "LH-10 Mانز ٙرؼشع ألٔل يشح ثًؼشع انطٛشاٌ ""Marrakech Air Show
أٔل طبئشح رزالءو ثشكم كبيم يغ يخزهف انجٛئبد اإلفشٚقٛخ ْٙٔ ،يظُٕػخ ٔفق أحذس رقُٛبد انزظُٛغ يٍ
أنٛبف انكشثٌٕ ٔثبإليكبٌ رضٔٚذْب ثأَظًخ انًشاقجخ انًذَٛخ األكضش رطٕسا.
ٔسٕٛفش انشطش األٔل يٍ يظُغ انزشكٛت ْزا انز٘ كهف اسزضًبساد ثقًٛخ  01يه ٌٕٛأٔسٔ ػهٗ طبقخ
رظُٛؼٛخ قذسْب  01طبئشح ف ٙانسُخٔ ،ثئيكبَٓب ػهٗ انًذٖ انقظٛش إَزبط  011طبئشح ف ٙانسُخ ٔٚشرقت
أٌ ٕٚفش ْزا انًششٔع  011فشطخ ػًم يُٓى انًُٓذسٌٕ ٔانزقُ ٌٕٛانًؤْهٌٕ.
ٔرؼزجش " "LH AVIATION MAROCصًشح رؼبٌٔ ث ٍٛانششكخ انفشَسٛخ "ٔ "LH Aviationيسزضًش يٍ
انًغشة.
وبذة عه ""LH AVIATION
يقبٔنخ فشَسٛخ يزخظظخ ف ٙطُبػخ انطٛشاٌ أحذصذ سُخ  .0112قبيذ ثزطٕٚش طبئشح " LH-10
 "ELLIPSEانز ٙػشضذ ألٔل يشح سُخ  0112ثبنًؼشع انذٔنٔ " Avia Expo " ٙقذ ثبششد انًقبٔنخ
سهسهخ رظُٛغ ْزِ انطبئشح اثزذاء يٍ سُخ .0100
ٔرزٕاعذ ْزِ انًقبٔنخ ثًٕقغ قشة ثبسٚض حٛش ٚزى إػذاد انزظبيٛى ٔإَزبط ٔرغًٛغ أعضاء انطبئشاد.
ٔثزظًًٓٛب نطبئشح " "LH-10 Ellipseاسزطبػذ يقبٔنخ " "LH AVIATIONأٌ رٕظف انزكُٕنٕعٛبد
انحذٚضخ انزٕظٛف األيضم نفبئذح قطبع انطٛشاٌ.
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حول قطب انطيزان نهىواصز
قطت انطٛشاٌ نهُٕاطش قطت طُبػ ٙيُذيظ يخظض نظُبػخ انطٛشاٌ
ٚقغ ثبنًُطقخ انًطبسٚخ ألٔل يطبس ثبنًغشة (يطبس انذاس انجٛضبء يحًذ انخبيس)ًُٚٔ .ح ْزا انفضبء
انًزًٛض نهًسزضًش ٍٚانؼذٚذ يٍ االيزٛبصاد انًزًضهخ ف ٙاسرجبط انًُطقخ ثًُظٕيخ عٛذح يٍ ٔسبئم
انًٕاطالد ٔف ٙيٕاكجخ انًسزضًش ٍٚثظٕسح فؼبنخ إلَغبص اإلعشاءاد انضشٔسٚخ نذٖ يخزهف انًظبنح
ْٔٛئبد اإلداسح انًغشثٛخ.
كًب ٕٚفش قطت انطٛشاٌ نهُٕاطش ػشٔضب ػقبسٚخ عزاثخ ٔيحفضح ،حٛش َغح ْزا انقطت انزُبفس ٙانز٘
ًٚزذ ػهٗ يسبحخ ْ 012كزبس ف ٙاسزقطبة كجشٚبد انًقبٔالد انؼبنًٛخ يٍ قجٛم EADS AVIATION,
ٔ BOEING, LABINAL, DASSAULT AVIATIONيغًٕػخ .SAFRAN
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