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" تولي الفريق يونس المصري حقيبة وزارة الطيران
المدني في  14يونيه  ،2018و كان يشغل منصب قائد
القوات الجوية "

الفريق /يونس املرصي يؤدي اليمني الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السييس
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الرسالة األولي لمعالى وزير الطيران المدني
الفريق /يونس المصري للعاملين بقطاع الطيران
اإلخوة واألخوات أرسة الطريان املدين ،،
مع اول رسالة تواصل معكم يسعدين ان أتوجه لكم بخالص التهاين مبناسبة عيد الفطر املبارك  ،،أعاده
الله علينا جميعا بالخري واليمن والربكات وعىل مرصنا الغالية باملزيد من األمن واالستقرار واالزدهار .
كام أو ّد ان أعرب عن خالص شكرى وتقديرى للسيد رشيف فتحى وزير الطريان املدين السابق عىل مجهوداته خالل فرتة توليه
مسئولية وزارة الطريان املدين ىف الفرتة املاضية .
اإلخوة واألخوات،،
ان مرص أمانة يف أعناقنا جميعا ً وأمنها وازدهارها ورفعتها بني شعوب االرض هي غاية أمانينا  ،،لذا نحن نأخذ عىل عاتقنا
خدمة هذا الوطن ورفعة شأنه ىف أى موقع لتنفيذ جميع املهام التى نكلف بها  ،،واننى عىل ثقة أنه بتضافر جهودنا
وتعاوننا سنحقق بإذن الله تعاىل العديد من النجاحات لبناء مستقبل أفضل لقطاع الطريان املدين من خالل خطط
واهداف محددة لتطوير صناعة النقل الجوى املرصى بكافة مجاالته وقطاعاته والعمل بالوزارة ورشكاتها وهيئاتها
التابعة تحت منظومة واحده متكاملة تهدف اىل االرتقاء بأنشطة الوزارة املختلفة وتحسني كافة الخدمات املقدمة للعمالء
واملسافرين عرب املطارات املرصية وزيادة حركة الركاب والسياحة الوافدة اىل مرص مام يضمن قيمة مضافة لالقتصاد القومي ،،
وسوف نعطي األولوية يف الفرتة القادمة للمرشوعات التي بدأ العمل فيها بالفعل ،فسيتم االستمرار يف خطة تطوير
املطارات ،واستكامل املرشوعات التي بدأت لزيادة الطاقة االستيعابية للمطارات املرصية ،،وإنهاء تجهيز وافتتاح املطارات
الجديدة  ،،وكذا تطوير جميع األنظمة وإحالل املتقادم منها واتخاذ جميع إجراءات ومطالب التأمني لجميع املطارات .
و سوف نستمر ىف إنجاز خطة تحديث أسطول مرص للطريان وتوسعة شبكة الخطوط ،و تعزيز التعاون املشرتك وخلق
فرص االستثامر بني مرص والدول الصديقة والشقيقة بهدف زيادة االرباح والحفاظ عىل التاريخ الطويل السم مرص للطريان
من ناحية اخرى سنعمل عىل تأهيل وتطوير العنرص البرشى  ،إلمياننا الراسخ انه ال يتحقق النجاح اال بجهد وكفاءة العاملني
ووضع خطط تدريبية حديثة وفعالة لالرتقاء مبستوى األداء والقدرة عىل املنافسة للنهوض بقطاع الطريان املدين وسيخضع
التعامل مع الجميع ملبدأ ومعيار واحد هو الكفاءة والقدرة عىل بذل الجهد والعطاء من أجل تحقيق جميع األهداف املرجوة
ويظل قطاع الطريان املدين ىف الريادة عىل املستوى االقليمى والدوىل .
الزمالء األعزاء،،
وأخريا أتوجه بالتحية والتقدير لجميع الزمالء الذين تواجدوا يف مواقع العمل املختلفة ألداء مهامهم الوظيفية خالل عطلة
عيد الفطر املبارك .
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
فريق  /يونس املرصى
وزير الطريان املدين
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جوالت ميدانية وزيارات تفقدية لوزير الطيران المدني
لعدد من المطارات ومواقع العمل التابعة لوزارة الطيران

جولة بمطــار القاهرة الدولي:

الفريق /يونس املرصي
وزير الطريان املدين

قام الفريق يونس املرصي وزير الطريان املدين بزيارة تفقدية ملطار
القاهرة الدويل اطلع خاللها عيل جميع اإلجراءات األمنية املطبقة
بامليناء ومراجعة األسوار بالكامل ودوائر املراقبة اإللكرتونية
املنفذة ومبا يتناسب مع اعيل درجات الفاعلية.
ووجه سيادته بالتنسيق الكامل مع عنارص وزارة الداخلية للحفاظ
عيل قدره وكفاءة وانتظام اإلجراءات األمنية املنفذة باملطار مع
الحرص عىل أن ال تؤثر االجراءات عيل سيولة ورسعة خدمة الركاب
املرتددين.
كام تفقد سيادته جميع مواقع الطائرات بحقل الطريان ( مهبط
الطائرات) واملناطق املتاخمة لألسوار ومخرات السيول وهناجر
الطائرات ومخازن األمتعة ومناطق سيور وفحص أمتعة الركاب
مبهبط الطائرات وكذا جميع صاالت السفر والوصول.
ووجه سيادته بعرض املوقف الفعيل للمرشوعات املعطلة
واملخطط الفعيل لتنفيذها ورفع كفاءة وتطوير محيط أسوار
املطار من الداخل والخارج بالشكل الالئق والحضاري ووضع
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آليات وحلول فورية لتحسني التعامل مع أمتعة الركاب حرصا عيل
ممتلكاتهم للقضاء نهائيا عيل شكواهم بتعرض تلك املمتلكات
الشخصية للتلف والفقد يف بعض األحوال ،كام شملت الجولة
املرور عيل الصالة املوسمية املخصصة لرحالت الحج والعمرة،
ووجه برسعة رفع كفاءة جميع الخدمات املقدمة ورسعة تهيئة
األماكن املخصصة لإلحرام بالشكل الالئق والحضاري.
حرص الوزير عىل االستامع ملقرتحات العاملني خالل تفقده ملواقع
العمل مبهبط الطائرات ومخازن األمتعة وصاالت السفر والوصول
ووجه برضورة االلتزام بأقىص درجات الدقة واالنضباط ىف تنفيذ
املهام لتقديم خدمة متميزة للركاب تعكس الوجه الحضارى للبالد
.وىف نهاية الجولة وجه سيادته رؤساء الرشكات باالنتهاء الفورى من
كافة املالحظات ليتسني تقديم خدمات أفضل للركاب املرتددين
وينعكس إيجابياً عىل معدالت األداء مبطار القاهرة الدويل.
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جولة بمطــار شرم الشيـــخ:

كام قام الفريق يونس املرصي بزيارة تفقدية اىل مطار رشم الشيخ
الدويل للتأكيد عىل جميع اإلجراءات األمنية العامة والتخصصية
التى تتم خالل حركة السفر والوصول التي جاءت تزامنا مع كثافة
تشغيل الرحالت الدولية والداخلية باملطار خالل اجازة عيد الفطر
املبارك .
وخالل الزيارة تفقد الوزير جميع اإلجراءات األمنية املطبقة باملطار
من الداخل والخارج كام تفقد جميع مواقع الطائرات واماكن
فحص أمتعة الركاب والسيور مبهبط الطائرات  .واطأمن عىل سري

العمل بصاالت السفر والوصول ،ووجه بتقديم كافة التسهيالت
ورسعة إنهاء إجراءات السفر والوصول للركاب والسائحني .
كام استمع الوزير ايل رشح تفصييل ملرشوع توسعة مبنى الركاب
رقم  ٢بتكلفة إجاملية  450مليون جنيه  ،لزيادة الطاقة
االستيعايبة الكلية للمطار من  7مليون راكب اىل  9مليون راكب
سنوياً .وذلك ىف إطار تنفيذعملية تطوير مطار رشم الشيخ .

جولة بمطــار الغردقـــة :

تفقد سيادتــه مطار الغردقة الدويل حيث تأيت هذه الزيارة
عقب تفقده ملطاري القاهرة ورشم الشيخ ،وذلك لالطمئنان عىل
االجراءات األمنية املطبقة باملطارات املرصية باإلضافة اىل متابعة
موقف مرشوعات التطوير والتعرف عىل مستوي الخدمات
املقدمة للمسافرين.
وتضمنت الزيارة تفقد صاالت السفر والوصول للمبنيني  1و2
والتعرف عىل إمكانيات املطار والقدرة االستيعابية لحركة الركاب
والتى شهدت كثافة تشغيل الرحالت الدولية والداخلية خالل فرتة
عيد الطر املبارك.
وخالل الزيارة قام سيادته مبتابعة الحالة األمنية واإلجراءات
اإلضافية التى تم تطبيقها بالتنسيق مع الجهات املعنية باملطار
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كام تفقد أجهزة الكشف عن الحقائب داخل صاالت السفر
والوصول ومتابعة اإلجراءات التي تتم مع الراكب منذ لحظة
دخوله صالة السفر ومراحل التفتيش التي يقوم بها حتي صعوده
الطائرة وكذلك اإلجراءات املطبقة لتأمني الحقائب والبضائع.
كام استمع سيادته اىل رشح تفصيىل ملرحلة إجراء تشغيل املنظومة
األمنية الجديدة ( )ctxالخاصة مببنى الركاب رقم ٢
باالضافة اىل رفع كفاءة املبنى وتجهيزه لرتكيب منظومات التأمني
الحديثة طبقاً للمواصفات الدولية والعاملية .
وقد أكد سيادته ىف نهاية الزيارة عىل تقديم جميع التسهيالت
الالزمة للمسافرين مبا يضمن تنفيذ إجراءات السفر دون أى عناء
وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات املعنية داخل املطار .
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زيارة تفقدية لمقر الشركة القابضة لمصر للطيران

وإستمرارا ً لجوالته امليدانية قام الفريق يونس املرصى وزير
الطريان املدىن بعمل زيارة للمقر الرئيىس للرشكة الوطنية ملرص
للطريان  ،مبطار القاهرة .
هذا وقد بدأت الزيارة بتفقد املتحف التاريخي للرشكة ثم أعقبها
اجتامعاً موسعاً مع رئيس الرشكة القابضة وبعض رؤساء مجالس
ادارات الرشكات التابعة حيث استمع معاىل وزير الطريان املدىن
لعرض تقدميى عن نشاط الرشكة القابضة ملرص للطريان وكل من
رشكات مرص للطريان للخدمات األرضية ومرص للطريان للسياحة

والكرنك واألسواق الحرة ومرص للطريان للصيانة واألعامل الفنية
وكذلك مرص للطريان للخدمات الجوية .
وقد تضمن الرشح التفصييل التعرف عيل أنشطة الرشكات
والخطط االسرتاتيجية طويلة وقصرية املدي وكذلك األهداف
واملرشوعات املستقبلية املتوقع تنفيذها خالل الفرتة املقبلة
واالعامل الجاري تنفيذها حاليا ،كام تم اطالع سيادته عيل أهم
املعوقات والتحديات التي تواجه مسرية العمل بهذه الرشكات
والحلول املقرتحة.

زيارة تفقدية لمقر الشركة المصرية القابضة للمطارات والمالحة الجوية
كام قام سيادته بزيارة للمقر الرئيىس للرشكة املرصية القابضة
للمطارات واملالحة الجوية وعدد من رشكاتها التابعة ،حيث
كان ىف استقباله املهندس محمد سعيد محروس رئيس الرشكة
القابضة للمطارات واملالحة الجوية وعدد من قيادات الرشكة.
وبدأت الزيارة بجولة داخل أروقة الرشكة القابضة  ،ثم أعقبها
اجتامع موسع مع رئيس الرشكة القابضة ورؤساء مجالس
إدارات الرشكات التابعة باإلضافة إىل عدد من قيادات الرشكة،
وخالل اإلجتامع استمع سيادته لعرض توضيحي عن نشاط
الرشكة القابضة للمطارات واملالحة الجوية وكل من الرشكة
املرصية للمطارات ورشكة ميناء القاهرة الجوي والرشكة
الوطنية لخدمات املالحة الجوية باإلضافة إىل رشكة تكنولوجيا
املعلومات.
وتضمن الرشح التفصييل التعرف عيل خطط وإسرتاتيجيات
الرشكة فيام يخص تطوير املطارات املرصية من حيث البنية
التحتية واملنظومة األمنية وفقاً للمعايري الدولية ،وكذلك احالل
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وتجديد أنظمة املراقبة الجوية وشبكة الردارات  ،وزيادة
الطاقة اإلستعابية باملطارات املرصية ،باإلضافة إىل املرشوعات
اإلستثامرية التى تتبناها الرشكة خالل الفرتة الجارية واملقبلة.
كام إطلع سيادته عىل أهم املعوقات والتحديات الراهنة التي
تعوق مسرية العمل بهذه الرشكات ،ووجه سيادته بالحلول
واملقرتحات للحد من هذه املعوقات.
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وزير الطيران المدنى يلتقى رئيس األكاديمية المصرية لعلوم الطيران
ورئيس شركة سمارت للطيران

ىف إطار االجتامعات املوسعة برؤساء الرشكات التابعة لوزارة مع دول املنطقة والدول االفريقية  ،لدعم مكانة مرص اإلقليمية
الطريان وقيادات قطاع الطريان التقى الفريق يونس املرصى والدولية ىف مجال التدريب وعلوم الطريان.
وزير الطريان املدىن كل من الطيار الياس صادق رئيس األكادميية
املرصي ٌة لعلوم الطريان والطيار رشدى زكريا رئيس مجلس إدارة ومن جانبه قام الطيار رشدى زكريا بتقديم رشح توضيحي عن
رشكة سامرت للطريان للتعرف عىل نشاط وخطط واسرتاتيجيات الخدمات التى تقدمها رشكة سامرت للطريان حيث تقوم الرشكة
بتوفري خدمة طائرات رجال األعامل من خالل رشاء باقة ساعات
األكادميية و رشكة سامرت للطريان .
سنوية  ،وكذلك نشاط اإلسعاف الطائر حيث تم تسجيل الرشكة
وخالل اللقاء قام الطيار الياس صادق بتقديم عرض تفصييل كناقل اسعاف طائر لدى رشكتى  BUPAو  SOSالعامليتني
عن النشاطات والخدمات التى تقدمها األكادميية املرصية لعلوم لإلسعاف  ،باالضافة اىل نشاط الفحص الجوى بالتعاون مع الرشكة
الطريان بكلياتها وأقسامها املختلفة  ،حيث تتكون األكادميية من الوطنية للمالحة الجوية  ،ونشاط غسيل أبراج الكهرباء .
ثالث كليات رئيسية هي الكلية املرصية للطريان وكلية املراقبة
الجوية وكلية الدراسات املتخصصة ،كام استعرض الياس أساليب وخالل العرض أشار معاىل الوزيربرضورة وضع آلية لتحديث
التدريب العمىل باألكادميية من طائرات التدريب ومحاكيات وتطوير اِسلوب العمل برشكة سامرت وأساليب التسويق للتعريف
بالرشكة لدى الكيانات الطبية واملستشفيات الكربى ودعم التعاون
الطائرات ومعامل كلية املراقبة الجوية .
مع وزارة الكهرباء ىف مجال غسيل أبراج الكهرباء .
ووجه سيادته برضورة تطوير أساليب التدريب العمىل لخلق وىف نهاية االجتامع وجه سيادته بالحلول واملقرتحات للحد من
كفاءات عالية تواكب املستويات العاملية وكذلك تطوير وتحديث املعوقات والتحديات التى تعوق مسرية العمل ىف كل من الرشكتني
األجهزة الفنية داخل معامل التدريب ومحاكيات الطائرات مع التاكيد عىل ترشيد النفقات وتعظيم االيرادات .
وإحالل وتجديد املتقادم منها  ،وكذا تعزيز أوجه التعاون املشرتك
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أخبــــار
وزارة الطيران المدني

الطيار أحمد عادل رئيساً للقابضة لمصر للطيران
و الطيار طارق فوزي للشركة المصرية للمطارات
والمهندس أحمد فوزي لشركة ميناء القاهرة الجوي

الفريق /يونس املرصي
وزير الطريان املدين

الطيار احمد عادل

اللواء طيار طارق فوزى

املهندس احمد فوزى

أصدر الفريق يونس املرصى وزير الطريان املدىن قرارا بتكليف الطيار احمد عادل  ،للقيام بأعامل رئيس مجلس إدارة
الرشكة القابضة ملرص للطريان  ،خل ًفأً لألستاذ صفوت مسلم  ،الذى قام الوزير بشكره عىل جهوده خالل الفرتة املاضية.
جدير بالذكر أن الطيار احمد عادل هو قائد طراز ثقيل ( ايرباص  )330/340وكان يشغل منصب مساعد رئيس
مجلس إدارة الرشكة القابضة ملرص للطريان .
كام تم تعيني اللواء طيار طارق فوزى رئيسا للرشكة املرصية للمطارات حيث كان يشغل منصب رئيس قطاع التنمية
اٍالدارية واملوارد البرشية بالرشكة القابضة للمطارات واملالحة الجوية خلفاً للطيار محمد سالم مصيلحى.
كام تم تعيني املهندس احمد فوزى عبد العظيم رئيسا ملجلس ادارة رشكة ميناء القاهرة الجوى حيث كان يشغل منصب
مساعد لرئيس مجلس اِدارة الرشكة املرصية للمطارات للشئون الفنية خلفاً للسيد املحاسب مجدى اسحاق.
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رسالة معالى وزير الطيران المدنى للعاملين
فى ذكرى ثورة  ٣٠يونيو
اإلخوة و األخوات أرسة الطريان املدين ،،،
متر علينا الْ َي ْو َم مناسبة غالية من اهم الذكريات يف حياة الشعب املرصي و هي الذكري الخامسة لثورة  ٣٠يونيو
املصححة للمسار فهي متثل للمرصيني الشموخ و العزة عندما وقف الشعب املرصي بكل فئاته صفاً واحدا ً لحامية
بلده الغالية  ،و قاد الشعب مسريته نحو مستقبل أفضل لهذا البلد العظيم .
و انني ادعوكم ان نستلهم جميعاً من هذه املناسبة روح الرتابط و الوحدة وال ننيس أهمية العمل الجاد  ،حيث
ان تلك املرحلة تحتاج ايل العمل البناء و بذل املزيد من الجهد و العطاء حتي نحقق ما نتمناه و نصبو اليه لصالح
هذا املرفق الحيوي الهام و مبا يساهم يف تنمية و زيادة معدالت االقتصاد القومي.
اإلخوة و األخوات،،،
خالل زيارايت امليدانية ملواقع العمل املختلفة يف الفرتة املاضية ملست املعدن األصيل ألبناء قطاع الطريان املدين
بكافة تخصصاتهم و وظائفهم  ،،و انني احيي فيكم تفانيكم و اخالصكم يف عملكم مام يجعلني متفائالً باملستقبل
الذي سوف تصنعه هذه السواعد املخلصة لبلدها و امليض قدما يف تحقيق خططنا الطموحة و النهوض مبنظومة
الطريان املدين يف كافة املجاالت و القطاعات.
حمي الله مرص و ارضها و شعبها الكريم ،،
و السالم عليكم و رحمة الله و بركاته،
فريق /يونس املرصي
وزير الطريان املدين
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أخبــــار شركات
وزارة الطيران المدني

مصر للطيران وشركة  Shenzhen Airlinesالصينية
ُ
تفعالن اتفاقية المشاركة بالرمز
يف ضوء الجهود التي تبذلها الرشكة
الوطنية لتدعيم التعاون مع الرشكات
األعضاء بتحالف ستار ،أعلنت مرص
للطريان اليوم عن توقيعها التفاقية رشاكة
بالرمز مع رشكة Shenzhen Airlines
الصينية .ومبوجب هذه االتفاقية ،فإن
رشكة  Shenzhen Airlinesستتمكن
من وضع رمز رحالتها كناقل مسوق عىل
رحالت مرص للطريان بني القاهرة وجوانزو.
ويف هذا الصدد رصح الطيار احمد عادل
رئيس الرشكة القابضة ملرص للطريان بأنه
"ميكن اآلن لعمالء رشكة Shenzhen
 Airlinesتجربة الخدمات املميزة
املتوفرة عىل طائرة البوينج -B777
 300ERمن وإىل جوانزو ،وأضاف سيادته
"إننا عىل استعداد تام للرتحيب بضيوفنا
عىل منت رحالتنا بني القاهرة وجوانزو،
كام سيستفيد عمالء الرشكتني بالعديد
من الفوائد واملميزات املقدمة من خالل
الرشكات األعضاء بالتحالف مبا يف ذلك
إمكانية جمع واستخدام أميال برنامج
املسافر الدائم الخاص بالرشكتني باإلضافة
إىل تقديم الخدمات املميزة لعمالء تحالف
ستار من املستويني الفيض والذهبي".
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املسافرين مع مرص للطريان عرب مطار
القاهرة املحوري سيحصلون عىل فرصة
السفر إىل العديد من النقاط الرئيسية
يف أفريقيا والرشق األوسط .".كام أضاف
سيادته أن االتفاقية الجديدة توفر أساس
قوي لفرص التعاون التجاري املستقبيل
بني الرشكتني.
الطيار احمد عادل
ومن جانبها رصحت مدير الشئون الدولية
برشكة  ،Shenzhen Airlinesالسيدة
تشني زيهونج بأن "مرص للطريان هي رشكة
الطريان الوحيدة التي ت ُسري رحالت مبارشة
بني الصني ومرص وبفضل انتعاش حركة
السفر من الصني ،فإن اتفاقية املشاركة
بالرمز توفر لعمالء رشكة Shenzhen
 Airlinesالكثري من خيارات السفر املرنة
إىل مرص".

من الجدير بالذكر أن اتفاقية التعاون
الجديدة ستكون متاحة للسفر اعتبارا ً من
 16يوليو  2018وستوفر للعمالء العديد
من املميزات مثل إمكانية جمع واستخدام
أميال برنامج املسافر الدائم الخاص
بالرشكتني وتسجيل الحقائب حتى نقطة
الوصول األخرية واستخدام اسرتاحات مرص
للطريان مبطار القاهرة باإلضافة إىل خدمة
الـ  Fast Trackاملتوفرة مبطار القاهرة.

كام رصح الطيار رشيف عزت ،رئيس
مجلس إدارة رشكة مرص للطريان للخطوط
الجوية بأنه "مع توقيع اتفاقية املشاركة
بالرمز ،فإن عمالء Shenzhen Airlines
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مصر للطيران توقع إتفاقية لخدمة ومناولة البضائع مع شركة الخطوط الروسية
Aeroflot Airlines

يف إطار حرص الرشكة الوطنية عيل دعم اإلقتصاد القومي من
خالل فتح اسواق جديدة لغزو األسواق الخارجية وجلب عملة
صعبة للبالد وقعت مرص للطريان إتفاقية لخدمة ومناولة بضائع
رشكة طريان الخطوط الجوية الروسية Aeroflot Airlinesمن
خالل مجمع بضائع رشكة مرص للطريان للشحن الجوي بالقاهرة،
رصح بذلك الطيار باسم جوهر رئيس رشكة مرص للطريان للشحن
الجوي.

جدير بالذكر ان رشكة  Aeroflot Airlinesتقوم بتسيري عدد 4
رحالت إسبوعية من مطار القاهرة إيل موسكو ،وقد أبدت رشكة
مرص للطريان للشحن الجوي كامل إستعدادها لتقديم خدمة
متكاملة لصالح رشكة  Aeroflotعيل ان يكون ذلك متهيدا لبدء
إتفاقيات رشاكة تجارية مستقبلية بني الرشكتني.

مصرللطيران اتمت موسم العمرة بنقل 120الف معتمر
واستعدت لموسم الحج
اختتمت الرشكة الوطنية مرص للطريان موسم العمرة لهذا العام
يوم السبت 30يونيه بتسيري  17رحلة جوية من مطاري جدة
واملدينة املنورة لعودة  3500معتمر إىل مطار القاهرة الدويل.
ورصح الطيار أحمد عادل رئيس الرشكة القابضة ملرص للطريان
أن الرشكة الوطنية مرصللطريان قامت بنقل  60الف معتمر
خالل شهر رمضان فقط من املطارات السعودية إىل أرض الوطن
بعد أداء مناسك العمرة عىل منت  450رحلة جوية كام نقلت
مرصللطريان 60الف معتمر ايضا خالل عمرة شهر رجب وشعبان من ناحية اخري بدات مرصللطريان يف االستعداد ملوسم الحج
بأعيل نسبة انتظام يف التشغيل ليصبح اجاميل املعتمرين الذين حيث جاري التنسيق مع الجهات املعنية لالعالن عن مواعيد
اصدار تذاكر الحج واعداد جداول تشغيل الرحالت بالتنسيق
نقلتهم الرشكة هذا العام 120الف معتمر.
مع الجانب السعودي .
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مصر للطيران تشارك في اجتماع مجلس المحافظين لآلياتا في سيدني
شاركت مرصللطريان بوفد رفيع املستوى يف اجتامع مجلس
املحافظني والجمعية العامة رقم  ٧٤ملنظمة األياتا ،والذي أقيم
يف مدينة سيدين بأسرتاليا.
وخالل اجتامع الجمعية تم أصدار قرارين يف هذه الدورة أولهام
تقديم التوعية والدعم لرشكات الطريان ضد جرمية االتجار
بالبرش ،حيث أثبتت التقارير الدولية استخدام التجار لرحالت
الطريان لنقل هذه التجارة ،وستسعى املنظمة إىل التعاون مع
الرشكات األعضاء للحد من هذه الظاهرة.
أما القرار الثاين فكان بشأن خصخصة املطارات ،حيث طالبت
املنظمة الجهات الحكومية املعنية وحثتها عىل أن يكون الهدف
من الخصخصة هدف اقتصادي واجتامعي يعود بالنفع عىل
الدول والشعوب وال ينظر لهذا األمر من الزاوية املادية والربح
فقط.
وشهدت االجتامعات توقيع مذكرة تعاون بني منظمتي األفرا

واألياتا ،تقدم األياتا من خاللها الدعم يف مجاالت التدريب
والسالمة وتطوير الخدمات ألعضاء األفرا .كام ناقشت أيضا
اآلداء املايل لصناعة النقل الجوي ،والربامج الجديدة التي أطلقتها
األياتا بشأن حامية بيانات الركاب ورشكات الطريان.
هذا وقد وافق أعضاء مجلس املحافظني عىل إجراء بعض
التغيريات يف الهيكل التنظيمي للمنظمة.

إقالع طائرة مصرللطيران الثانية إلى دريسدن لتحويلها لطائرة بضائع

يف إطار حرص مرصللطريان للشحن الجوي عىل تطوير وتجديد
أسطولها مبا يخدم نشاطها وتوسعاتها يف وجهاتها ،رصح الطيار
باسم جوهر رئيس الرشكة أن الطائرة الثانية من طراز 200/A330
قد أقلعت من مطار القاهرة الدويل متجهة إىل مدينة دريسدن
األملانية ليتم تحويلها من طائرة ركاب إىل طائرة بضائع وذلك
بواسطة الرشكة العاملية .EFW
وأضاف جوهر أن هذه الطائرة تعد الثانية من  ٣طائرات تضمهم
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الرشكة إىل أسطولها بعد تحويلهم من طائرات ركاب
وعىل جانب آخر تستمر رشكة مرصللطريان للشحن الجوي يف
اسرتايچيتها نحو فتح أسواق جديدة وتغطية املزيد من الوجهات
خاصة يف األسواق الواعدة ،حيث بدأت الرشكة تشغيل أوىل
رحالتها إىل مطار جبل عىل بديب ،باإلضافة إىل رحالت الجوس
بنيچرييا ،عىل أن يتم تشغيل الرحالت بشكل منتظم بواقع رحلة
أسبوعية إىل كل من املطارين.
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مصر للطيران تقدم أحدث عروضها فى الواليات المتحدة األمريكية
والشرق األقصى وأستراليا بالتعاون مع شركائها
ىف إطار حرص مرص للطريان عىل تقديم أفضل العروض
والخدمات لعمالئها ،طرحت الرشكة الوطنية أسعارا ً تنافسية
للسفر من القاهرة إىل العديد من النقاط خارج إطار شبكة
خطوطها و ذلك بالتعاون مع عدد من رشكائها من رشكات
الطريان.
حيث طرحت الرشكة أسعارا خاصة للسفر إىل عدة مطارات
داخل الواليات املتحدة األمريكية ،تبدأ من  13,553جنيهاً لكل
من مدينتي بوسطن وواشنطن ،وأسعار تبدأ من 13,953جنيها
لكل من مدن تامبا و شيكاغو و اورالندو وكذلك أسعار تبدأ
من 14,753جنيها لكل من لوس انجلوس و سياتل و سان
فرانسيسكو بالتعاون مع رشكة جيت بلو األمريكية ،علامً بأن
مرص للطريان تُسري رحلة مبارشة يومياً إىل مدينة نيويورك
كام قدمت الرشكة أسعارا ً تنافسية لعدة نقاط داخل أسرتاليا
تبدأ من 16,934جنيها ملدينة ملبورن و 17,172جنيها ملدينة
بريسنب و 17,156جنيها إىل سيدىن بالتعاون مع رشكة طريان
اإلتحاد
هذا باإلضافة إىل طرح أسعار خاصة عىل رحالت املشاركة
بالرمز داخل تايالند إىل بوكيت بأسعار تبدأ من  9,947جنيها و
شيانج ماى بأسعار تبدأ من  9,547جنيها و كوهساموي بأسعار
تبدأ من  12,343جنيها وكذلك كواالملبور مباليزيا بأسعار تبدأ
من  10,547وذلك بالتعاون مع الخطوط الجوية التايالندية
"."THAI Airways

كام قدمت الرشكة لعمالئها أسعارا ً خاصة لعدة نقاط أخرى
داخل بعض الدول األسيوية مثل تايبيه عاصمة تايوان بأسعار
تبدأ من  15027جنيها و مدينة هو يش منه بفيتنام بأسعار تبدأ
من 11,664جنيهاً و كذلك عاصمة بنجالدش مدينة دكا بأسعار
تبدأ من 14,866جنيهاً وجزيرة بايل يف أندونيسيا بأسعار تبدأ
من  14,803جنيهاً بالتعاون مع الخطوط التايالندية.
وكذلك طرحت الرشكة أسعارا ً خاصة إىل عدد من املدن الهندية
بأسعار تبدأ من  8039جنيهاً إىل مدينة غوا ،وإىل مدينة أحمد
أباد بأسعار تبدأ من  8035وإىل مدينة بنغالور بأسعار تبدأ من
 8250جنيه وإىل مدينة حيدر أباد بأسعار تبدأ من  8436و
بأسعار تبدأ من  8576جنيه إىل مدينة تشيناي و  8887جنيه
إىل مدينة دلهي و  8905إىل مدينة كوتيش وذلك بالتعاون مع
الخطوط الجوية الهندية.

مصرللطيران سيرت  91رحلة إلى مدن الجذب السياحي خالل العيد
تلبية لرغبات عمالئها يف االستمتاع بإجازة عيد الفطر املبارك ،قامت رشكة مرص للطريان بتسيري  ٩١رحلة جوية منتظمة
وإضافية إىل كل من الغردقة ،رشم الشيخ ،األقرص ،أسوان ومرىس علم.
بينام سريت مرصللطريان  ٣٣رحلة إىل الغردقة ،و  ٢٩رحلة إىل رشم الشيخ .هذا باإلضافة إىل  ١٥رحلة إىل أسوان و ١١رحلة
إىل األقرص ،بينام تسري  ٣رحالت إىل مرىس علم.
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مصر للطيران سيرت  19رحله اضافية شارتر لسفر مشجعين
المنتخب في مونديال روسيا 2018

قامت الرشكة القابضة ملرص للطريان بتشغيل  19رحلة
إضافية لنقل ما يقرب من  3000مشجع إيل روسيا ملؤازرة
املنتخب الوطني يف مباريات كأس العامل ،حيث تم توفري
كافة التسهيالت الالزمة لنقل املشجعني كون مرص للطريان
الناقل الرسمي للمشجع واملنتخب املرصي بإستخدام
احدث طرازاتها التي تتمتع بأعيل مستويات الرفاهية
 ،يأيت ذلك يف إطار الدور القومي الذي تقوم به الرشكة
الوطنية يف دعم ورعاية كافة األندية واملنتخبات املرصية
املشاركة يف البطوالت الدولية يف مختلف األلعاب
وتعد هذة الرحالت االضافية الشارتر بخالف الرحالت
املنتظمة التي تسريها الرشكة  ،حيث تسري  3رحالت
اسبوعياً إيل مطار موسكو الدويل ايام األحد والثالثاء
والخميس.
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محروس يستقبل اللجنة النقابية الجديدة للشركة القابضة
استقبل املهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الرشكة
املرصية القابضة للمطارات و املالحة الجوية السادة محمود مصطفي
رئيس اللجنة النقابية و السيد تامر عطية نائب رئيس اللجنة و السادة
عبري عبد املحسن و سعد حامد و هاين محي و اميان عاطف و حسن
البنهاوي أعضاء اللجنة النقابية املنتخبني حيث هنائهم بنجاحهم يف
االنتخابات النقابية التي مل تتم منذ فرتة طويلة و بالتايل فان لها أهمية
قصوى و يضع عليها العاملني آمال كبرية ؛ كام حثهم عيل بذل الجهد
ليكونو محل الثقة التي وضعها فيهم الناخبون مؤكدا أن قيادات الرشكة
عيل أتم استعداد لدعمهم بكافة اإلمكانيات مبا يفيد العاملني و يخدم
مصالحهم و مصالح الرشكة.

مطار القاهرة يجري عملية صيانة للمهبط بأحدث المعدات العالمية
نفذت رشكة ميناء القاهرة الجوى أعامل الصيانة الشاملة
ملهبط املطار ،حيث تم تشكيل مجموعات عمل من قطاعى
العمليات والهندىس بالتنسيق مع إدارة اإلرشاد واملعدات
الثقيلة والتشجري بأعامل الصيانة الشاملة.
وتم تسوية الجزر الرملية عىل جانبى املمرات الفرعية وإزالة
كافة الحشائش التى تنمو عىل جانبى مهبط الطائرات
باستخدام أحدث املعدات التى تستخدم ىف صيانة املمرات
باملطارات العاملية.
وشملت أعامل الصيانة مدرجات اإلقالع والهبوط ،مبشاركة
أفراد القطاعات واإلدارات التى تشارك ىف أعامل الصيانة
الشاملة ،بدور حيوى وفعال ىف هذه األعامل،
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جاءت هذه األعامل ،بناءا عىل توجيهات الفريق يونس
املرصى وزير الطريان املدىن واملهندس محمد سعيد رئيس
الرشكة القابضة للمطارات ،ضمن تنفيذ الصيانة الدورية
ملهبط الطائرات مبطار القاهرة الدوىل مبا يتفق مع
التعليامت الدولية ملنظمة الطريان املدىن (االيكاو) والتى
تطبق ىف املطارات العاملية.
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أخبار الطيران
العالمية

اآلياتا :الطلب العالمي على الشحن الجوي يرتفع بمعدل %4.1
هذا العام
قال االتحاد الدويل للنقل الجوي (إياتا) أن الطلب العاملي عىل
الشحن الجوي ارتفع  4.1باملئة يف الربع االول من عام .2018
وقال الرئيس التنفيذي لالتحاد ألكسندر دي جونياك أن االتحاد
لديه تفاؤالًحذرا ًبأن الطلب سينمومبعدل يفحدود %4هذا العام.
وذكر إياتا أن الطاقة االستيعابية املتاحة للشحن ،والتي
تقاس بعدد الكيلومرتات التي يقطعها كل طن خالل
عملية الشحن ،زادت  5.1%عىل أساس سنوي يف أبريل.
وأضاف أن وترية منو الطلب تظل أبطأ بكثري مام كانت عليه
يف معظم عام .2017

اآلياتا  :شركات الطيران العالمية تخفض توقعاتها لألرباح مع قفزة
في تكلفة الوقود
خفضت رشكات الطريان العاملية توقعاتها ألرباح معظم االنخفاض يف األرباح يرجع إىل ارتفاع أسعار النفط.
القطاع يف  2018بفعل االرتفاع الكبري يف تكلفة الوقود،
وحذرت من أن صعود أسعار الفائدة والتوترات ويتوقع اياتا متوسط سعر للنفط عند  70دوالرا ً
الجيوسياسية رمبا تضيف إىل مخاطر التشغيل .للربميل هذا العام ،ارتفاعاً من  54.90دوالر
العام املايض ،ومن  60دوالرا ً يف توقعات سابقة.
وقال االتحاد الدويل للنقل الجوي (اياتا) ،الذي ميثل
نحو  280ناقلة ،إن من املتوقع أن يحقق القطاع ربحاً وتأيت التوقعات ألرباح أقل قوة من املستوى القيايس املرتفع
قدره  33.8مليار دوالر هذا العام ،بانخفاض قدره  12الذي حققته األرباح يف  2017وبلغ  38مليار دوالر ،لكن
يف املئة عن توقعات سابقة بحوايل  38.4مليار دوالر .املقارنات مع هذا الرقم رمبا تعرتضها بنود محاسبية خاصة
مثل :إعفاء رضيبي استثنايئ يدعم األرباح السنوية ،حسبام
.
وأبلغ الكسندر دو جونياك املدير العام إلياتا الصحفيني قال اياتا.
خالل االجتامع السنوي لالتحاد قائالً ":من املؤكد القول أن
 2018عام صعب ،لكن الناقالت تبيل بالء حسنا" ،مضيفاً أن
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إيرباص تصنع الطائرة بومباردييه سي الكندية
اتفقت رشكتا صناعة الطائرات األوروبية «إيرباص» والكندية
«بومباردييه» عىل إقامة رشكة مشرتكة إلنتاج طائرة الركاب
«يس» التي تنتجها «بومباردييه» ،حيث ستستحوذ «إيرباص»
عىل حصة األغلبية يف الرشكة الجديدة .وقالت الرشكتان
إنهام حصلتا عىل موافقة كل الجهات املعنية الرضورية
الخاصة بالصفقة التي أعلنت ألول مرة يف أكتوبر املايض
بعد قرار الرئيس األمرييك «دونالد ترامب» فرض رسوم عىل
واردات الواليات املتحدة من طائرات رشكة «بومباردييه».
وتقول رشكة صناعة الطائرات األمريكية «بوينج» إن
«بومباردييه» تحصل عىل دعم غري قانوين من الحكومة
الكندية

الصين تبني أعلى مطار بالعالم

بدات الصني ىف تشييد عىل مطار بالعامل عىل ارتفاع  5،900املقبل ،ويقع مطار ووشان عىل قمة جبل "تاوهوا" عىل بعد
قدم حيث يتم بناء مطار ووشان فوق سطح احد الجبال  15كم خارج مدينة ووشان يف رشق .مدينة تشونجتشينج
الشاهقه وذلك بتسوية سطح الجبل بأستخدام الديناميت
سيحتوى املطار املحىل عىل مدرج واحد يبلغ طوله 2600
ملسافة  1800مرت فوق مستوى سطح البحر .
مرت وعرضه  45مرت ،باالضافة اىل ساحة ميكن أن تستوعب
وتبلغ تكلفة املطار  1.64مليار يوان مبا ي ُعادل  191.4مليون خمس طائرات.
دوالر ،ومن املقرر افتتاح املرفق املثري لإلعجاب يف العام
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بريطانيا توافق على توسعة مطار هيثرو
ص ّوت برملانيون بريطانيون بأغلبية كبرية ،لصالح خطط
لبناء مدرج ثالث يف مطار هيرثو بلندن ،رغم االعرتاضات
الشديدة من السكان ونشطاء البيئة .وصوت النواب بأغلبية
 415صوتاً مقابل  119لصالح مرشوع التوسع الذي يسمح
ملطار هيرثو بزيادة عدد رحالته السنوية إىل  740ألفاً مقارنة
بنحو  470ألفاً حالياً .ويأيت التصويت بعد عقود من الجدل.
ويقول منتقدون إن املدرج سيزيد من تلوث الهواء يف
وقت يتعني عىل الحكومات فيه إيجاد طرق لخفض
انبعاثات الكربون ،وكذلك تعريض السكان لضوضاء ال
تهدأ .كام سيجري هدم مئات املنازل إلفساح املجال
للمدرج .وقالت منظمة جرينبيس يف اململكة املتحدة إنها
ستطلق طعناً قانونياً مشرتكاً عىل الخطط مع مجموعة
من املجالس الحزبية يف لندن وعمدة لندن صادق خان.
 .وشهد املطار توسعاً منذ عام  ،1946وتحول إىل مرفأ طريان

عاملي ،ويقع حاليا يف وسط منطقة مكتظة بالسكان يف غرب
لندن .وواجه منافسة متزايدة عىل حركة النقل املربحة ملسافات
طويلة من جانب مطارات فرانكفورت وشيبول يف أمسرتدام،
وشارل ديجول يف باريس.

يمكنكم التواصل معنا:
من خالل بريدنا اإللكتروني civilaviation.mc@gmail.com :

أومن خالل أرقام المركز اإلعالمى01091584040 - 01060451860 :
أومن خالل صفحة وزارة الطيران المدنى على الفيس بوكwww.facebook.com/moca123 :
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