
  

 ٢٠١٤جامعة الفضاء في مونتریـال لعام أعمال تستضیف االیكاو اجتماعًا لبدایة 
وكاالت الفضاء  العالم وقادةیُسّر منظمة الطیران المدني الدولي (االیكاو) استضافة رّواد الفضاء في  ،٥/٦/٢٠١٤، لیامونتر

، والمدیرین التنفیذیین لشركات الفضاء الدولیة، فضًال عن أصحاب األعمال في العالم المشهورینكادیمیین واألوالبحاثة الوطنیة 
في  (SSP2014)التابع لجامعة الفضاء الدولیة  ٢٠١٤الفضاء لعام  ات، لمراسم افتتاح برنامج دراساالبتكاریةمن عملیات البدء 

  .یونیو ٩

شرعت ٕاْذ لالحتفال بالذكرى السنویة السبعین لتوقیع اتفاقیة الطیران المدني الدولي، و  ٢٠١٤وكجزء من أنشطة االیكاو لعام 
ُیّسر االیكاو أیما سرور استضافة والفضاء التجاریة، مؤخرًا في العمل من أجل  تحقیق تكامل آمن لعملیات الطیران المدني 

  الرفیعة المستوى.و متعددة الثقافات الهذه المناسبة التثقیفیة الدولیة البدء في  اجتماع

  
ینتمون إلى أكثر من  ٢٠١٤مشارك في برنامج دراسات الفضاء لعام  ١٠٠ما یزید عن ل موكب  :ماهیة المناسبة

قبل كلمات  بلدًا یحملون أعالمهم الوطنیة عند دخولهم إلى قاعة الجمعیة العمومیة لالیكاو ٣٠
االفتتاح وحفل االستقبال. وُیرّحب بأوساط اإلعالم لتغطیة كامل مراسم هذا الحفل وسُتوّفر فرص 

  إلجراء المقابالت.
  ١٧:٠٠عند الساعة ، ٩/٦/٢٠١٤  :موعدها

  ، رئیس جامعة الفضاء الدولیةزوالتر بیتر   الشخصیات المشاركة:
 (ETS) المتقدمة كلیة التكنولوجیاوبییر دموشیل، المدیر العام ل  
  (HEC)في مونتریـال  میشیل باتري، مدیر كلیة الدراسات التجاریة العلیاو   
  شیك، رئیس وكالة الفضاء الكندیةتیناالجنرال والتر ناتو   
  ، ومؤسس جامعة الفضاء الدولیة"مون اكسبریس"بوب ریتشارد، المدیر التنفیذي لمؤسسة و   
  الدولیةأنجي بكلي، عمیدة جامعة الفضاء و   
  دیفید كیندال، مستشار تنفیذي رفیع لرئیس وكالة الفضاء الكندیةو   
    ٢٠١٤مدیر برنامج دراسات الفضاء لعام و   

  جنوب المدخل الرئیسي القائم، مونتریـال، كیبیك، المدخل University Street 999االیكاو،   :المكان
  

 (Full SSP2014) ٢٠١٤البرنامج الكامل لدراسات الفضاء لعام 

  http://www.isunet.edu   قائمة االجتماع وملف الصحافة:
  https://ssp14.isunet.edu  

  www.icao.int/newsroom  :تفویض وسائط اإلعالم
    communications@icao.int  جهة االتصال:
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التابع لجامعة الفضاء الدولیة تدریبًا على  ٢٠١٤ُیوّفر برنامج دارسات الفضاء لعام   معلومات أساسیة أخرى:

مستوى خریجي الجامعات لقادة المستقبل في الدوائر الناشئة العالمیة في مجال 
هذا العام وكلیة الدراسات التجاریة  (ETS) ا المتقدمةكلیة التكنولوجیوٕاْذ تشترك الفضاء. 

برنامجه الفرید المتعدد في استضافة هذا البرنامج فإن  (HEC)العلیا في مونتریـال 
مجموعة واسعة  بین قادة الفضاء في المستقبل من اختیارالتخصصات الذي سیشهد 

من المحاضرات الرفیعة المستوى وحلقات العمل ومشروعات األفرقة في مونتریـال 
ألجهزة ومسابقة بما في ذلك إطالق صاروخ ، ٢٠١٤والمناطق المجاورة خالل صیف 

  . وستُتاح للجمهور رؤیة الكثیر من هذه المناسبات."الروبوت"


