مرشح قطاع الطيران يحصل على جائزة والتر بناجي للجنة المالحة الجوية في اإليكاو
للنشر الفوري

مونتريـــــال  -2017/12/11حصل السيد ديفيد ناكامو ار اليوم على جائزة والتر بناجي للجنة المالح الجوية التابعة لإليكاو خالل الجلسة
االفتتاحية للندوة العالمية الثانية لصناعة المالحة الجوية.
ومن المعروف أن لجنة المالحة الجوية التابعة لإليكاو هي الهيئة الفنية األولى المسؤولة عن إعداد القواعد والتوصيات الدولية في مجال الطيران
المدني العالمي ،علماً بأن جائزة والتر بناجي التي تمنحها تُقدم إلى األفراد أو المجموعات من الذين ساهموا ،في نظرها ،مساهمة بارزة في إعالء
شأن سالمة وانتظام وكفاءة المالحة الجوية الدولية من خالل المشاركة في أعمال اللجنة.
وقد صرح السيد هاجيمي يوشيمورا ،رئيس لجنة المالحة الجوية ،قائالً نإن المجلس التنسيقي الدولي التحادات صناعات الطيران والفضاء
ممتاز
اً
) (ICCAIAقد رشح السيد ديفيد ناكامو ار لهذه الجائزة ،مما يجعله أول شخصية يحصل عليها من صناعة الطيران .وُيعد ذلك انعكاساً
للتعاون بين الدول والصناعة ،وهو أمر ضروري وحيوي لضمان جدوى األعمال التي تضطلع بها اللجنة .وأضاف قائالً :نوفوز السيد ناكامو ار
بهذه الجائزة هو اعتراف بإسهامه البارز في مجال سالمة وانتظام وكفاءة الطيران المدني الدولي من خالل عمله القيم إلعداد مفهوم نالمالحة
القائمة على األداء .كما أنها اعتراف بمساهمته الشاملة في أعما ل لجنة المالحة الجوية من خالل عدة أمور من ضمنها المشاركة في فريق
خبراء مقتضيات وادارة الحركة الجوية ) (ATMRPPوفريق خبراء إجراءات الطيران اآللي ) (lFPPوفريق خبراء الفصل بين الطائرات وسالمة
المجال الجوي ) (SASPوفريق دراسة المالحة القائمة على األداء ).(PBN SGن
هذا ،وقد حصل سبعة أشخاص منذ عام  1999على هذه الجائزة المرموقة التي تتكون من نسخة مصغرة من تمثال ” “Vueloالذي أهدته حكومة
المكسيك إلى اإليكاو ويعد رم از للطيران ويتواجد في قاعة لجنة المالحة الجوية.
والفائزون السابقون هم:
 – 1999السيد أوليفيي كاريل ،مديرية المالحة الجوية في فرنسا
 – 2001السيد ر .روي جرايمز ،إدارة الطيران االتحادية في الواليات المتحدة
 – 2003اآلنسة كاي ر .وارنر ،إدارة الطيران المدني في المملكة المتحدة
 - 2006السيد أرثر برادشو ،خدمات الحركة الجوية والمالحة الجوية في جمهورية جنوب إفريقيا
 - 2008السيد براين كوالموسكا ،إدارة الطيران االتحادية في الواليات المتحدة
 – 2011السيد يوري ميخايلوفيتش فيدوروف ،االتحاد الروسي
 -2015السيد روبرت شارل بوتشر ،أستراليا

السيد ديفيد ناكامورا (اليمين) وهو يتسلم اليوم جائزة والتر بناجي للجنة المالحة الجوية في اإليكاو من رئيس اللجنة السيد هاجيمي يوشيمو ار (اليسار)
خالل حفل افتتاح الندوة العالمية الثانية لصناعة المالحة الجوية.

معلومات للمحررين
معلومات عن اإليكاو
منظمة الطيران المدني الدولي (اإليكاو) هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة ،أُنشئت في عام  1944لتعزيز التطور اآلمن والمنظم للطيران
المدني الدولي في شتى أنحاء العالم .وتتولى المنظمة وضع القواعد واللوائح الالزمة لسالمة وأمن وكفاءة وسعة الطيران وحماية البيئة ،من بين العديد من
األولويات األخرى .والمنظمة هي بمثابة محفل للتعاون بين دولها األعضاء البالغ عددها  192دولة في جميع مجاالت الطيران المدني.
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