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  نشرة صحفیة من االیكاو
 

بوصفه ، ریمون بنجاماناختیار األمین العام لالیكاو، السید 
  أخبار النقل الجويمن جانب مؤسسة  العامهذا الشخصیة القیادیة ل

، علـــى جـــائزة ریمـــون بنجامـــاناألمـــین العـــام لمنظمـــة الطیـــران المـــدني الـــدولي، الســـید بـــاألمس حصـــل  – ١٨/٣/٢٠١٣، ل یامـــونتر
  مأدبة عشاء.خالل نحها مؤسسة أخبار النقل الجوي في حفل تسلیم الجوائز الشخصیة القیادیة للعام التي تم

تسـلیم جـوائز هـذا العـام فـي لعشـاء الفئـة خاصـة بقطـاع النقـل الجـوي.  وانعقـد حفـل  ١٧قدم مؤسسة أخبار النقـل الجـوي الجـوائز فـي وتُ 
الجــوي عشــیة المــؤتمر العــالمي الســادس للنقــل  الرؤســاء التنفیــذیین ومســؤولي شــركات النقــلوصــول بحیــث تــزامن مــع  مونتری""المدینــة 

  الجوي الذي تعقده االیكاو.  
عــدد كبیــر مــن الشخصــیات القیادیــة فــي وجــود ة بــالنظر إلــى ئز نــه لشــرف كبیــر لــي أن ُأرشــح لهــذه الجــاإوصــرح الســید بنجامــان قــائال "

".  وشدد أیضـا علـى أن االیكـاو تـنجح یمةوالعز النظر عد بُ مستویات مرتفعة للغایة من  لمنظماتهمیجلبون  الذینمجتمع الطیران الدولي 
الحلــول االقتصــادیة معرفــة إلــى  أنــه یتطلــع كثیــراً علــى األطــراف التــي تؤیــدها وتجمــع بینهــا، و  الــذي تحققــه نجــاحالفــي أعمالهــا بقــدر 

  ة.المستدامة التي سیتوصلون إلیها خالل هذا المؤتمر العالمي السادس للنقل الجوي الذي تعقده المنظم
بمختلــف أعضــاء المجلـــس  لإلشـــادة"أود أن أقبــل هـــذه الجــائزة لــیس باألصــالة عـــن نفســي، ولكــن  واختــتم الســید بنجامــان حدیثـــه قــائالً 

وأعضاء لجنة المالحة الجویة وموظفي األمانة والخبراء من الدول األعضاء والعدیـد مـن الشخصـیات األخـرى المتفانیـة والتـي سـاعدت 
  ".ةتقدم النقل الجوي خالل السنوات األخیر التي ساهمت في العوامل الدینامیكیة  االیكاو في أن تصبح أحد

  هي التالیة: ٢٠١٣النقل الجوي في حفل عام أخبار وكانت الجهات األخرى التي حصلت على جوائز مؤسسة 
  بومباردییه  ..................................  : اإلقلیمیةشركة العام لتصنیع الطائرات 
  باصر یا  ............................................  شركة العام لتصنیع الطائرات:

  رولز رویس  ..........................................  شركة العام لتصنیع المحركات:
  مؤسسة شلبي القابضة  ..................................  مؤسسة العام لخدمات المناولة األرضیة:

  سیتا  ......................................  شركة العام للتكنولوجیا واالتصاالت:
  كیلوفتهانزا تكن  ....................................  شركة العام للصیانة والتصلیح والعمرة:

  أالیانسستار   ........................................  تحالف العام بین شركات الطیران:
  مطار راجیف غاندي الدولي  .......................................  اكب:ملیون ر  ١٠مطار العام دون 

   مطار جنیف  ............................  ملیون راكب: ٣٠ إلى ١٠مطار العام لما بین 
  مطار أتاتورك في إسطنبول  ............................................................  مطار العام:

  كسیدیف  ...............................................  شركة العام للشحن الجوي:
  سیلكیر  ...........................................  :اإلقلیمیةشركة العام للخطوط 

  سیاایر ا  .................................... شركة العام ذات التكالیف المنخفضة:
  وط الجویة التركیةالخط  .............................................  شركة العام للخطوط الجویة:

  ATRSمؤسسة  البروفیسور تاي أوم، رئیس  .............................  على مدى الحیاة: لإلنجازجائزة جورج الترو 
 للمجلس الدولي للمطارات أنجیال جیتنس، المدیر العام  .................... ................................   الشخصیة النسائیة للعام: 

-30- 

لتعزیــز التطــور اآلمــن والمــنظم للطیــران  ١٩٤٤أنشــئت فــي عــام  لمتحــدة،المتخصصــة التابعــة لألمــم ا ) هــي إحــدى الوكــاالتیكــاومنظمــة الطیــران المــدني الــدولي (اال
فضـال عـن القواعـد واألنظمـة الالزمـة وأمنه وكفاءتـه وانتظامـه، الطیران سالمة واألنظمة الالزمة لوضع القواعد  المنظمة تتولىو   في شتى أنحاء العالم. الدولي المدني

  .دولة في جمیع مجاالت الطیران المدني ١٩١  المتعاقدة البالغ عددها دولهابین  لتعاونمحفل ا بمثابة هيو لحمایة البیئة في مجال الطیران.  
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