أخبار
انطالق أعمال الجمعية العمومية السنوية السبعين لالتحاد الدولي للنقل الجوي في قطر
انتخاب أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية ،رئيسا ً للجمعية العمومية

 2يونيو ( 2102الدوحة) – تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ،أمير دولة قطر ،أعلن
االتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا) عن انطالق أعمال الجمعية العمومية السنوية السبعين والقمة العالمية للنقل الجوي اليوم في
الدوحة ،قطر بحضور نحو  00111من قادة صناعة الطيران والوسائل االعالمية من جميع أنحاء العالم.
وأقيمت الجلسة االفتتاحية للجمعية بحضور حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ،أمير دولة قطر.
وانطلقت أعمال الجمعية العمومية مع انتخاب الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية القطرية ،سعادة السيد أكبر الباكر،
رئيسا ً الجتماعات الجمعية ،والتزام الحاضرين باستخدام هذا المحفل الفريد لبناء توافق في اآلراء ورسم أفضل مسار إلى
األمام لقطاع النقل الجوي العالمي.
وفي هذا السياق قال توني تايلر ،المدير العام والرئيس التنفيذي لالتحاد الدولي للنقل الجوي" :تعد الجمعية العمومية هذا العام
حدث مميز بالنسبة لنا .ونحن نفتخر للغاية بالرعاية الكريمة ألمير دولة قطر الذي يملك رؤية واضحة لالستخدام األمثل لقدرة
قطاع النقل الجوي .هذه هي المرة األولى التي يتم فيها استضاف الجمعية العمومية في دولة قطر .ان بصمة قطاع النقل
الجوي على هذه المنطقة كبيرة ومتنامية وان النهج المتبع من قبل الحكومات في تمكين القطاع لدعم النمو يعد أحد العناصر
الرئيسية للتنمية االقتصادية في هذه المنطقة".
وأضاف تايلر" :ان حكومات المنطقة تدرك أهمية قطاع النقل الجوي كحافز رئيسي لدعم النمو االقتصادي".
وفي الوقت الذي انطلقت فيه أعمال الجمعية العمومية السنوية بالثناء على النجاح الذي حققه قطاع النقل الجوي التجاري في
دولة قطر وبقية دول منطقة الخليج العربي ،دعا االتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا) إلى تعاون إقليمي أكبر لمعالجة مسألة
إدارة الحركة الجوية.

قال تايلر" :في بعض النواحي تعد منطقة الخليج ضحية لنجاحها .فان صناعة الطيران في المنطقة تشهد ازدهاراً كبيراً وان
مطارات المنطقة تعد من بين األفضل في العالم ،ولكن مع خطط التوسع الطموحة لكل من شركات الطيران والمطارات
أصبحت إدارة الحركة الجوية مسألة ملحة يتوجب علينا ايجاد الحل لهاُ .تعد األجواء مورد محدود وفي منطقة الخليج العربي
يتم استخدام المجال الجوي المتوفر ألقصى سعته .لذا فان تعزيز كفاءة إدارة الحركة الجوية يعد من مصلحة الجميع".
من جانبه قال سعادة أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية ورئيس الجمعية العمومية السنوية" :شهدت الفترة
األخيرة تحقيق انجازات كبيرة بالنسبة للخطوط الجوية القطرية ،فقد نقلنا عملياتنا إلى مطار حمد الدولي الجديد واستمر
اسطولنا اليافع بالتوسع ،لذا تمثل الجمعية العمومية فرصة مثالية لنا بتسليط الضوء على دولة قطر وأهميتها كمركز عالمي
للطيران" .
هذا وتشكل الجمعية العمومية السنوية فرصة لالحتفال بالذكرى السنوية الـ  011النطالق أول رحلة تجارية ،كما تعد فرصة
لوضع األسس المتينة لضمان تحقيق القرن الثاني من عمر الطيران التجاري نجاحا ً وابتكاراً أكبر من القرن األول وأن تعم
فائدته على جميع دول العالم.
هذا ويعد الحدث الذي يقام على مدى يومين منصة مثالية لمناقشة مجموعة من القضايا المهمة المرتبطة بالطيران التجاري
مثل السالمة ،واألمن ،والبيئة ،والربحية ،والتوزيع ،والبنية التحتية والركاب ،وسمعة الصناعة وغيرها الكثير.
 -أياتا -
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يمثل االتحاد الدولي للنقل الجوي نحو  041شركة طيران تغطي نحو  %44من الحركة الدولية للنقل الجوي



يمكن متابعتنا على موقع التواصل االجتماعي تويتر للحصول على أخر االخبار التي تهم اإلعالم
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