
 تحاد العربي للنقل الجويإلعضاء اأالسادة الرؤساء 

 شركائنا من شركات طيران وصناعة السادة 

 األمين العام لإلتحاد العربي للنقل الجوي  –السيد / عبدالوهاب تفاحة 

 السادة ممثلي المنظمات واإلتحادات الدولية واإلقليمية 

 أصدقائنا اإلعالميين 

 

 ،،،الكرامالضيوف  -السيدات والسادة 

 

"قلعة مصر  الباحة األثرية في مصر  يالضيوف فى بلدكم الثان ةوالساد أن أرحب بكم جميعا   يحوا لإسم

عد من أهم معالم القاهرة حيث تلتقي عراقة التاريخ بعبقرية المكان لالستمتاع هذا المكان العريق الذي ي   القديمة"

لإلتحاد  51إلفتتاح الجمعية العامة الـ سعدنا استضافتكم في هذه األمسية الجميلة المقامة بهذا المكان الرائع. وي  

للطيران تحت رعاية ودعم الفريق يونس المصري وزير  تي تستضيفها مصرال AACO / العربي للنقل الجوي

 . المدني الطيران

 

ر زمالئي اعضاء االتحاد العربي وأخص بالشك  أعبر عن شكري وإعتزازي بالحضور الكريم أنواسمحوا لي 

تحاد من أجل إلا مها إلىعاما  منذ انضما 53للطيران بالتعاون معكم طوال  شرفت مصرتللنقل الجوي الذي 

  المستويات العربية واإلقليمية والدولية. ىاإلرتقاء بهذه الصناعة عل

 

ت المصنعة للطائرات وقطع الغيار من المنظمات الدولية والشركا لشركائنا  اتوجه بالشكر أيضا   أنوأود 

التعاون المشترك والمثمر والفعال مع اإلتحاد العربي للنقل الجوي، كما نشكر شركة  ىوالمحركات وغيرهم عل

 لنا في هذا العشاء. لدعمها وإستضافتها العالمية  غبوين

 ،،،السيدات والسادة الحضور الكرام

فنحن تحت  ،المدني الدولي بصفة عامة والعربي بصفة خاصةفضل للطيران أنحن هنا اليوم من أجل مستقبل 

كامل دوركم في مواجهة التحديات الكبرى وتعزيز حركة  مظلة وزارة الطيران المدني المصري ندعم بشكل  

فعالة بين شركات الطيران األعضاء والعمل على ابتكار استراتيجيات  الطيران حول العالم من خالل خلق قنوات  

متالحقة وأحداثا   السفر بالطائرة أكثر متعة وأمان، فقد شهدت منطقتنا العربية تطورا  متسارعا  جديدة تجعل 

 .هذه الصناعة ولم نكن نجتاز عواقبها لوال تعاونكم في هذا القطاع الحيوي ىأثرت عل

تطوير  ىعل  ننا نعملإوفي إطار جهودنا للمضي نحو مستقبل أفضل وبتوجيهات معالي وزير الطيران المدني ف

صبح واحدا  من أحدث األساطيل بالتعاون مع وتجديد الطائرات لي   لأسطول الشركة العريقة والذي يشمل احال

هاتين  كونها أولى شركات الطيران في في الوطن العربي وفي قارة أفريقيافقد نشأت شركتنا رائدة  ...شركائنا 

والتطور وسوف نشهد المزيد من التطور  قف عن النمو  التي واجهتنا فلن نتو  التحدياتورغم كل ،  المنطقتين

 .هللا خالل الفترة القادمة بإذن

 

 ،،،الحضور السادة

ومشاركتكم لنا في هذه الجمعية في دورتها الحالية ونحن  ن أؤكد أنني سعدت بتشريفكم لناأأود  يفي نهاية كلمت

 مجال الطيران المدني ويسعد مصر يستدامة فوالتنمية الم   ينتطلع ونعمل بجد للبقاء في مقدمة التغيير اإليجاب

للطيران تقديم كافة الدعم والتعاون وتبادل الخبرات والرؤي في مختلف مجاالت الصناعة مع اشقائها من 



   .شركات الطيران األعضاء باإلتحاد

 

 

دني، وإنني على ثقة بأن أذكركم أن يوم غد ملئ بالموضوعات الهامة المتعلقة بقطاع الطيران الم أخيرا  

مشاركتكم في الجلسات سوف تثري هذه الموضوعات وتطورها وتساعدها على الوصول الى حيز التنفيذ في 

 .أقصر وقت ممكن

 

 ولجميع الحضور متمنيا   ئناإلعدادها حفل هذا اليوم ولشركا Boeingبوينغ /  لشركة يوتقدير يوأكرر شكر

الثمار المرجوة منها والتي ستسهم في تطوير  وأن تحقق جلسات النقاش غدا   االستمتاع بزيارة مصر، لكم جميعا  

 .هذا القطاع الحيوي الكبير وأتمنى التوفيق لجميع الحضور

 

 

 أشكركم على حسن إستماعكم ،،،،

 

 

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 

 الطيار أحمد عادل

 


