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أخبــــار
وزارة الطيران المدني

وزير الطيران يلتقى عدد من رؤساء الهيئات و الشركات
التابعة للوزارة
رؤساء شركات القابضة المالية للطيران المدني  ..وسياف
لالستشارات المالية و ايروسبورت
التقى الفريق يونس املرصى وزير الطريان املدىن بكل من
الدكتور أحمد سعد عبد اللطيف رئيس مجلس ادارة الرشكة
القابضة املالية للطريان و الدكتور حسن محمد حسن رئيس
مجلس إدارة رشكة سياف املرصية لالستشارات املالية وتأجري
الطائرات ،و السيد طارق ذىك رئيس مجلس إدارة نادى
إيروسبورت الرياىض.
وخالل االجتامع استمع وزير الطريان اىل رشح توضيحى قدمه
رئيس الرشكة القابضة املالية للطريان عن سري العمل يف الرشكة
وأنشطتها التى تتضمن توفري التمويل الالزم ملرشوعات قطاع
النقل الجوي بطرق غري تقليدية  ،وإنشاء كيانات اقتصادية
تقوم باألنشطة التمويلية للعديد من املرشوعات وإدارة
األصول واالستثامرات الخاصة بالقطاع بهدف تحقيق أفضل
العوائد الفنية واملالية.

الفريق /يونس املرصي
وزير الطريان املدين

كام استمع سيادته اىل رشح تفصيىل قدمه رئيس مجلس
إدارة رشكة "إيروسبورت" للخدمات الرياضية والرتفيهية عن
نشاط وخطط الرشكة خالل الفرتة املاضية واملستقبليه والتى
تتضمن خطة تطوير وصيانة نادى ايروسبورت فرع ( أ )
واستكامل املرحلة الثانية لفرع ( ب ) والذى يضم حامم
السباحة األوليمبي وصاالت األلعاب املغلقة باإلضافة إىل بعض
واستعرض رئيس مجلس إدارة رشكة سياف نشاط الرشكة وهو املالعب املفتوحة ووجه معاليه برسعة االنتهاء من املرشوعات
تأجري الطائرات واملعدات باالضافة اىل املرشوعات املساهمة واستكامل كافة األنشطة الرتفيهية واالجتامعية مبا يحقق
بها الرشكة  ،ووجه معاليه برضورة زيادة قدرات الرشكة االستفادة للعاملني األعضاء وأرسهم .
الحالية والتوسع ىف نظم تأجري الطائرات ليشمل إىل جانب
التأجري التشغييل والتموييل نظام التأجري الشامل  ،مع تعزيز وىف نهاية اللقاء وجه معاىل وزير الطريان باستكامل إجراءات
الخطط املستقبلية والتى تستهدف زيادة األسطول للتوسع ىف تطوير اداء هذه الرشكات وتحديد نقاط القوة والضعف
السوق األوروبية واألفريقية ومنطقة الرشق األوسط وتحديث والتحديات إضافة إىل العمل عىل تعظيم العائد املادى وترشيد
املعدات من أجل دفع عجلة التنمية اإلقتصادية ،مبا يحقق اإلنفاق واالستخدام األمثل للموارد .
قيمة مضافة للناتج القومى.
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رئيس الهيئة المصرية لالرصاد الجوية ورئيس اإلدارة المركزية لتحليل الحوادث
التقى سيادتة كل من الدكتور احمد عبدالعال رئيس الهيئة
املرصية لالرصاد الجوية والطيار أمين املقدم رئيس اإلدارة املركزية
لتحليل الحوادث للتعرف عىل خطط ومهام هيئة االرصاد وإدارة
تحليل الحوادث .
وخالل اللقاء قام الدكتورعبد العال بتقديم عرض توضيحي عن
النشاطات والخدمات التي تقدمها الهيئة ىف مجال رصد الظواهر
املناخية وتقلبات الطقس و التنبؤات بالسيول وطرق مواجهتها.
واطلع معاىل الوزير عىل خطة تطوير الهيئة العامة لألرصاد الجوية
من حيث االجهزة واملعدات ،ووجه سيادته برضورة تقوية البنية
التحتية وتعزيز أنظمة االنذار املبكر ،مع االعتامد عىل األبحاث
والدراسات املبنية عىل أسس علمية واستخدام أحدث األجهزة
والتقنيات التى تواكب التقدم العلمى والتكنولوجى العاملى ،وكذا
وضع خطط تدريب وتأهيل لرفع كفاءة العاملني مبجال األرصاد
الجوية وتحسني مستوى أدائهم من أجل تعزيز دور الهيئة ىف
الحفاظ عىل األرواح والبيئة ومقدرات هذا الوطن  ،مؤكدا عىل ان
الفرد هو القوام الرئيىس لقطاع الطريان املدىن وانه يجب االهتامم
بتأهيله ىف جميع النواحى االدارية والفنية من خالل تبنى
مجموعة من اآلليات لالرتقاء بالعاملني بكافة قطاعات الوزارة .

كام استمع سيادته اىل رشح تفصييل من الطيار أمين املقدم عن
نشاط ومهام اإلدارة املركزية لتحليل الحوادث حيث تقوم بإعداد
التقارير الفنية يف التحقيق بحوادث الطائرات ،وتشمل اإلدارة عىل
مراكز ومعامل تحليل بيانات ومعلومات الطائرات والتى تحتوى
عىل أحدث األجهزة التقنية والعلمية ىف هذا املجال.
وىف ختام االجتامع نوه وزير الطريان عىل اهمية وضع خطة
تطوير أداء اإلدارة املركزية لتحليل حوادث الطائرات حتى تواكب
املستويات العاملية  ،ووجه سيادته مبواصلة العمل ورسعة اإلنتهاء
من الخطط املوضوعة لإلرتقاء مبجاىل األرصاد الجوية واإلدارة
املركزية لتحليل الحوادث.

جوالت تفقدية لوزير الطيران المدني للشركات التابعة
لوزارة الطيران وعدد من المطارات المصرية

جوالت ميدانية داخل مطار القاهرة  ..و إجتماعاً مع رئيس الشركة
المصرية لخدمات الطيران EAS
يف اطار جوالته امليدانية داخل رشكات وهيئات وزارة الطريان
املدين قام الفريق يونس املرصى وزير الطريان بجولة ميدانية
يف مطار القاهرة شملت مبنى الرحالت املوسمية ومبنى الركاب
رقم  ٢ثم الرشكة الوطنية لخدمات املالحة الجوية وبرج املراقبة
ملتابعة سريالعمل باملنظومة املالحية مبطار القاهرة الدوىل.
حيث بدأت الجولة بزيارة مبني الرحالت املوسمية مبطار القاهرة
الدويل املخصص للرحالت املتجهة من وإيل جدة واملدينة املنورة
وطالب وزير الطريان برسعة اإلنتهاء من كافة اإلستعدادات
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كل من املبنى اإلداري للرشكة وقاعات التدريب واملؤمترات وكذا
معمل اللغات ،والتقى وزير الطريان خالل الزيارة بالعاملني
بالرشكة من مراقبني جويني ومهندسني وإداريني  ،وأكد عىل
رضورة اإللتزام بكافة معايري األمن والسالمة ىف إدارة منظومة
املالحة الجوية باملطارات املرصية .

الالزمة ملوسم الحج ،كام تفقد سيادته سري العمل داخل
مبني الركاب الجديد رقم  2املخصص لرحالت رشكات الطريان
العربية واألجنبية  ،واطأمن الوزير عيل انتظام الرحالت وحركة
التشغيل ووجه سيادته بتقديم كافة الخدمات والتسهيالت
الالزمة للمسافرين .
وأعقبها زيارة تفقدية للرشكة الوطنية لخدمات املالحة الجوية
بدأت مببني برج املراقبة الجوية بأقسامه املختلفة والتي
شملت وحدة برج مطار القاهرة وغرف األجهزة ووحدة
اإلقرتاب ( ، )Approach control unitثم زيارة ملركز مراقبة
املنطقة ( )Area Control Centerوالتى تقوم بالتوجيه
النهايئ للطائرات املغادرة ومتابعة الحركة الجوية حتى دخول
وخروج الطائرات من املجال الجوى املرصى .
كام قام الوزير بزيارة للمقر اإلداري للرشكة الوطنية لخدمات
املالحة الجوية حيث تفقد سيادته محطة األقامر الصناعية و
أجهزة الرادارات وغرفة التحكم املالحية والتى تقوم بإدارة
من ناحية أخري إلتقى الفريق يونس املرصي اللواء محمد
الحركة الجوية بالتنسيق مع برج املراقبة  ،وتفقد سيادته أيضاً
كامل رئيس مجلس إدارة الرشكة املرصية لخدمات الطريان
 EASىف إطار سلسلة اإلجتامعات مع رؤساء الرشكات التابعة
للوزارة للتعرف عىل أداء العمل والوقوف عىل التحديات
واملعوقات وإيجاد الحلول املناسبة ،حيث قام اللواء كامل
بتقديم عرض توضيحى عن األنشطة والخدمات التى تقدمها
الرشكة ،وىف نهاية اإلجتامع وجه وزير الطريان بإنشاء منظومة
متكاملة لزيادة أنشطة الرشكة لخدمة حركة الطريان وتوفري
أفضل الخدمات لرشكات الطريان باملطارات املرصية .
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جولة تفقدية فى شركتى مصر للطيران للخدمات األرضية والجوية
قام الفريق يونس املرصي وزير الطريان املدين بزيارة تفقدية
لرشكتى مرص للطريان للخدمات األرضية ومرص للطريان للخدمات
الجوية ،رافقه ىف الزيارة الطيار أحمد عادل رئيس مجلس إدارة
الرشكة القابضة ملرص للطريان ،بدأت الجولة برشكة مرص للطريان
للخدمات األرضية وكان ىف إستقبالهام املهندس محمد فتح الله
رئيس مجلس إدارة الرشكة  ،حيث شملت الجولة املرور عىل
ساحات متركز املعدات ومحطة متوين الوقود ومحطة الغسيل
مببنى الركاب رقم ( ، )1كام تفقد سيادته ورشة اصالح الحاويات
ومنتجات املصنع املعدين وساحة تخزين معدات التحميل باإلضافة
إىل موقع إنشاء املباىن الجديدة التابعة للرشكة وكذا غرفة العمليات
وتشغيل الربنامج اآلىل لتوزيع العاملة مببنى ركاب رقم (.)3
وخالل الجولة إستمع وزير الطريان إىل رشح تفصييل عن الخدمات
التى تقدمها الرشكة إىل عدد كبري من رشكات الطريان العاملة يف

ومخازن البضائع ومنطقة إنتاج وتجميع الوجبات وكذا منطقة
املراجعات النهائية للرتوليات وأطلع سيادته عىل كيفية تأمني
الوجبات والرتوليات ىف العربات املخصصة قبل صعودها عىل
الطائرات ،وقدم املهندس عبد الحفيظ رشح عمىل عن الخدمات
التى تقدمها الرشكة من مأكوالت ومرشوبات (الكاترينج) التى
تُقدم عىل منت الطائرات باالضافة اىل نشاط الكافرتيات والفنادق
باملطارات املرصية.
وأكد الفريق يونس املرصي عىل أهمية تطوير منظومة املشرتيات
والتموين واإلستمرار ىف املحافظة عىل كفاءة الوجبات الغذائية
املقدمة للراكب للحفاظ عىل ثقة عمالئنا من خالل تقديم الخدمة
بجودة عاملي

مطار القاهرة الدوىل وجميع املطارات املرصية منذ لحظة وصول
الطائرة وحتي اقالعها  ،وتابع املهندس فتح الله الحديث عن
خطط وإسرتاتيجيات الرشكة من تحديث وتصنيع جميع معدات
التحميل باملصنع املعدين والتى سيتم عرضها ىف املؤمتر األفريقي
برواندا خالل شهر سبتمرب القادم ،ووجه سيادته برضورة اإلستمرار
ىف املحافظة عىل مستوي الخدمات األرضية املقدمة لكافة رشكات
الطريان طبقا للمعايري الدولية واإللتزام مبقاييس األمان والسالمة
والجودة.
كام تفقد وزير الطريان رشكة مرص للطريان للخدمات الجوية
وكان ىف إستقباله املهندس هشام عبد الحفيظ رئيس مجلس إدارة
الرشكة ،وبدأت الجولة بزيارة قاعة كامل علوي وقاعة الزعامء
وقاعة اإلجتامعات باإلضافة إىل معمل تحليل وسالمة األغذية
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جولة تفقدية فى شركتى مصر للطيران للصناعات المكملة والشحن
الجوي

قام الفريق يونس املرصي وزير الطريان املدين بزيارة
تفقدية لرشكتى مرص للطريان للصناعات املكملة ومرص
للطريان للشحن الجوي  ،رافقه ىف الزيارة الطيار أحمد
عادل رئيس مجلس إدارة الرشكة القابضة ملرص للطريان،
بدأت الجولة برشكة مرص للطريان للصناعات املكملة وكان
ىف إستقبالهام املهندس عادل منصور رئيس مجلس إدارة
الرشكة  ،حيث قام وزير الطريان بتفقد مصنع الصناعات
البالستيكية و مصنع الصناعات الخشبية باإلضافة إىل مصنع
الزي والجلود ثم اتبعها بجولة تفقدية مبطابع الرشكة.

الجلدية داخل كبائن الطائرة وتصنيع وصيانة معدات
التحميل وتصنيع املالبس الخاصة للعاملني ىف الرشكات
التابعة للوزارة والسوق املحيل  ،وأضاف املهندس منصور
أن الرشكة تقوم باملشاركة ىف العديد من املعارض الخاصة
باألثاث املنزىل واملكتبى والفندقي والصناعات الجلدية
ومستلزمات املدارس  ،كام تقدم الرشكة املنتجات بأسعار
مخفضة عن السوق املحيل للسادة العاملني بالرشكات
التابعة  ،باإلضافة إىل قيام الرشكة بتوريد منتجاتها إىل عدة
أماكن داخل مرص بأسعار تنافسية وجودة عالية  ،كام أن
الرشكة تقوم بتجهيز جميع املواد الخشبية والدعائية وكافة
املطبوعات الخاصة باملؤمترات.
وخالل الجولة أكد وزير الطريان عىل رضورة عمل دورات
تدريبية للعاملني عىل أحدث الوسائل التكنولوجية ىف
مجاالت الصناعات املكملة  ،وحث سيادته عىل املنافسة
العاملية لجميع منتجات الرشكة  ،والسعى نحو تقديم أفضل

وإستمع وزير الطريان إىل رشح تفصييل عن أنشطة
وخدمات الرشكة من املنتجات املغذية لصناعة الطريان ،
كام إطلع سيادته عىل خطط التطوير والتحديث يف خطوط
إنتاج الرشكة والتوسع ىف الصناعات البالستيكية وخاصة
تصنيع أدوات الوجبات عىل الطائرات وإنتاج الخامات
6

النشرة اإللكترونية لوزارة الطيران المدني

يوليــو  - 2018العدد الواحد والعشرون

الخدمات واملنتجات إىل رشكات الطريان املحلية والعاملية املتبعة ىف شحن وإستقبال البضائع  ،كام تفقد ساحة
بأجود االصناف الدولية.
قبول الشحنات وساحة الفرز واالستالم ومخازن الواردات
والساحة الخارجية وكيفية تجميع وتأمني البضائع متهيدا ً
كام قام وزير الطريان بجولة تفقدية داخل رشكة مرص لشحنها عىل منت الطائرة.
للطريان للشحن الجوي ،وشملت الجولة تفقد املبنى
اإلداري الجديد  ،وكان ىف استقباله الطيار باسم جوهر وىف نهاية الجولة وجه وزير الطريان برضورة اإلنتهاء
رئيس الرشكة ،حيث قدم رشح توضيحى عن خطة تحديث من تفعيل برنامج الشحن اإللكرتوىن ( )E-freightمام
أسطول الشحن الجوي وأقسام املبنى االدارى الذى يضم يزيد من كفاءة مطار القاهرة ىف التعامل مع جميع انواع
جميع الجهات املسئولة عن مراقبة الشحنات الصادرة الشحنات وتسهيل إجراءات الشحن ،كام أشاد وزير
والواردة  ،ثم قام الفريق يونس بجولة ميدانية داخل الطريان مبستوى الخدمات املقدمة مبجمع البضائع واكد
مجمع بضائع الرشكة مبطار القاهرة الدوىل حيث شملت عىل اإلستمرار ىف تطوير خدمات الرشكة ملواجهة جميع
زيارة أقسام قرية البضائع ومنها قسم الصادر والوارد ،التحديات واملعوقات ،واضاف سيادته انه يجب االلتزام
باإلضافة إىل قسم خدمة العمالء ،وكذا األسواق الداخلية مبعايري السالمة واألمن املعتمدة عاملياً واالرتقاء مبستوى
والخارجية  ،وأطلع سيادته عىل اإلجراءات واآلليات الخدمات املقدمة للعمالء.

7

النشرة اإللكترونية لوزارة الطيران المدني

يوليــو  - 2018العدد الواحد والعشرون

وزير الطيران يتفقد نادى ايروسبورت وحضانة ايروكيدز

قام الفريق يونس املرصى وزير الطريان املدىن بزيارة اىل منشآت
نادى ايرو سبورت فرع (ب) وكان ىف استقباله االستاذ طارق
زيك رئيس مجلس إدارة رشكة إيروسبورت للخدمات الرياضية
والرتفيهية وبدأت الجولة بتفقد املبنى االجتامعي الذى انشئ
عىل مساحة  70ألف مرت و يتضمن قاعه حفالت كربى تسع
 400فرد وعدة صاالت متعددة األغراض تستخدم يف املؤمترات
والندوات وصالة بلياردو كربى وصالة للشطرنج  ،كام تفقد
سيادته مبنى النادي الصحي والجيامنزيوم املجهز بأحدث
املعدات  ،واملالعب الرياضية باالضافة اىل املكتبة واملساحات
الخرضاء وقاعات الطعام والكافيرتيات التى تخدم أعضاء النادى.
واطلع سيادته عىل املرشوعات اإلنشائية بالنادى والتى تتضمن
مجمع حاممات السباحة االوليمبى و ملعب كرة القدم الرئيىس
وصاالت األلعاب املغلقة  ،ووجه معاليه برسعة اإلنتهاء من
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تلك املرشوعات واستكامل كافة األنشطة الرتفيهية واالجتامعية
واإلهتامم باألنشطة الثقافية مبا يحقق اإلستفادة لألعضاء وأرسهم
 ،وأكد عىل أن الهدف الرئيىس من هذا الكيان الرياىض الكبري
هو توطيد أوارص العالقات اإلنسانية واإلجتامعية واألرسية بني
العاملني بقطاع الطريان املدىن مع توفري مناخ رياىض متكامل
لتنمية طاقات وقدرات العاملني وابنائهم ىف كافة األنشطة
الرياضية .
ثم اعقبها زيارة اىل حضانة ( ايرو كيدز ) التابعة للنادي والتى
تشتمل عىل عدد من الفصول الدراسية والتدريبية و مكتبة
وغرف املوسيقى والفيديو واأللعاب  ،وغرف الرياضة والرسم
ووجه سيادته بتقديم أفضل رعاية لألطفال مع الرتكيز عىل
اإلتقان الرتبوي والعلمي واستخدام اساليب تعليمية حديثة
تساهم ىف تنمية القدرات العقلية والبدنية لألطفال.
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وزير الطيران المدنى يتفقد مستشفى مصر للطيران

قام الفريق يونس املرصى وزير الطريان املدىن بزيارة تفقدية
ملقر مستشفى مرص للطريان للوقوف عىل سري العمل باألقسام
والتخصصات الطبية املختلفة  ،واإلطمئنان عىل الخدمات
الطبية والعالجية املقدمة للعاملني بقطاع الطريان املدىن
وعمالء املستشفي من خارج القطاع  ،رافق الوزير خالل
الزيارة الطيار أحمد عادل رئيس الرشكة القابضة ملرصللطريان
واملهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الرشكة
القابضة للمطارات واملالحة الجوية .
وقام الوزير بزيارة وحدات الجراحات املتقدمة والحرجة
ووحدة زراعة األعضاء املتمثلة ىف وحدة زراعة الكبد  ،وزراعة
الكىل ،وجراحات القلب املفتوح،وجراحة األورام  ،والقسطرة
التداخلية ،واطلع سيادته عيل األساليب العالجية الجديدة
لعالج املرئ ،باإلضافة إىل وحدة جراحة العيون والليزك
املتقدمة  ،وعيادة زراعة األسنان الجديدة  ،وقسم األشعة
ووحدة الطوارئ والحوادث ،ووحدة العالج الطبيعى ،وكذلك

قام بتفقد قسم االسعاف والطوارئ وغرف العمليات وغرف
الرعاية املركزة والصيدلية الخاصة باملستشفى واستمع الوزير
ملتطلبات بعض املرىض وارسهم و مقرتحاتهم لتحسني الخدمات
املقدمة لهم
وىف نهاية الزيارة التقي معاىل وزير الطريان بعدد من األطباء
وأطقم التمريض العاملني بالتخصصات املختلفة واإلداريني
بأقسام املستشفي وطالب العاملني يف الصفوف األمامية
بتقديم كافة التسهيالت والرعاية الطبية املتميزة للمريض .

ووجه الوزير بدراسة مقرتح انشاء مدينة طبية تليق بقطاع
الطريان عىل أحدث معايري الجودة العاملية وذلك الستيعاب
أعداد املرتددين عىل املستشفى والعيادات الخارجية  ،كام
وجه بدراسة تطوير مستشفي مرص للطريان من خالل زيادة
التجهيزات واملعدات وكذا الخربات الطبية املختلفة ىف جميع
التخصصات باإلضافة إىل الخربات األجنبية ىف جميع املجاالت،
إدارة املعامل املركزية وبنك الدم  ،كام حرص وزير الطريان كام وجه سيادته بدراسة التطوير الهنديس الكامل ملبنى
عيل زيارة املرىض ىف غرف وأجنحة املستشفى واإلطمئنان املستشفى ومبا يليق لتقديم خدمة مميزة لجميع العاملني
عيل الحاالت املتقدمة والحرجة منها وخالل جولة سيادته وأرسهم.
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جوالت ميدانية بمطار أسيوط الدولي
والشركة المصرية للمطارات ومطار القاهرة
قام الفريق يونس املرصى وزير الطريان املدين بزيارة تفقدية
ملطار أسيوط الدويل يف اطار جوالته امليدانية واملتابعات
املستمرة التى يقوم بها داخل املطارات املرصية والتى بدأها
مبطار القاهرة مرورا ً مبطاري رشم الشيخ والغردقة وصوالً ملطار
أسيوط الدويل والذي يخدم محافظات الوجه القبيل وتُسري منه
عدد من رشكات الطريان رحالت مبارشة ايل الدول العربية ،
وقد رافق معاىل الوزير املهندس محمد سعيد محروس رئيس
مجلس ادارة الرشكة القابضة للمطارات واملالحة الجوية  ،وكان
يف استقبالهم اللواء طيار خالد عبد السالم مدير املطار.
وخالل الزيارة إطلع سيادته عىل جميع اإلجراءات األمنية
املطبقة داخل وخارج املطار ،ومتابعة حركة السفر والوصول
داخل صاالت املطار واطمنئ سيادته عىل استعدادات املطار
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الستقبال موسم الحج لهذا العام .
وقد تضمنت الجولة تفقد صاالت السفر والوصول وأستمع
سيادته إىل رشح تفصييل عن القدرة االستيعابية للمطار
،باإلضافة إىل مرشوعات التطوير التى شهدها املطار خالل
الفرتة املاضية.
وىف نهاية الجوله وجه الفريق يونس املرصى برضورة العمل عىل
زيادة الكفاءة التشغيلية وتحسني مستوى الخدمات املقدمة
للركاب ورفع معدالت الحركة الجوية باملطار مبا يتناسب مع
املرشوعات االستثامرية والقوميه التي تنفذها الدولة مبنطقة
الصعيد  ,كام أعطى سيادته توجيهاته للمسؤولني باملطار
بتقديم كافة التسهيالت وتوفري كافة سبل الراحه لحجاج بيت
الله الحرام من صعيد مرص .
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وفور عودته اىل مطار القاهرة قام الفريق يونس املرصى
بجولة شملت مبنى الرحالت املوسمية للوقوف عىل مراحل
االستعدادات النهائية لبدء موسم الحج هذا العام كام تفقد
سيادته مبنى الركاب رقم  2وذلك لإلطالع عىل سري العمل
واالطمئنان عىل الخدمات املقدمة للركاب وانتظام حركة
التشغيل ورسعة انهاء اجراءات السفر والوصول ملنع التكدس
واالزدحام داخل وخارج الصاالت .
ثم اعقبها زيارة اىل مقر الرشكة املرصية للمطارات وكان ىف استقباله اللواء طيار طارق فوزى رئيس مجلس ادارة الرشكة املرصية
للمطارات حيث قام الوزير بجولة داخل أروقة الرشكة تفقد خاللها املكاتب االدارية وغرفة العمليات  ،وذلك للوقوف عىل
سري العمل والتعرف عىل األنشطة والخدمات التى تقدمها الرشكة  ،كام اطلع سيادته عىل الخطة االسرتاتيجية لتطوير املطارات
املرصية ووجه برضورة تنمية هذا القطاع الحيوى الهام الذى يعد من اهم موارد الدخل القومى املرصى .
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وزير الطيران يتفقد مطار األقصر الدولي
المصري  :نعمل علي زيادة الحركة الجوية لمطار األقصر

قام الفريق يونس املرصي وزير الطريان املدين بجولة تفقدية
يف مطار األقرص الدويل احد أهم املطارات السياحية يف مرص
الذي تسري منه العديد من رشكات الطريان املرصية والعربية
واألجنبية رحالت منتظمة وشارتر لنقل السائحني من مختلف
أنحاء العامل  ،تأىت الزيارة يف إطار جوالت وزير الطريان امليدانية
ملتابعة سري العمل يف املطارات املرصية ورافق سيادته خالل
الزيارة املهندس محمد سعيد محروس رئيس الرشكة القابضة
للمطارات واملالحة الجوية .
بدأت الزيارة بتفقد الوزير لصاالت السفر والوصول الدويل
والداخيل وكاونرتات الجوازات واملحطة والتارمك ومركز
العمليات واستمع الوزير ايل رشح تفصييل من اللواء طيار
هشام عيىس مدير املطار عن إمكانيات املطار واألنظمة األمنية
والسعة اإلستيعابية إضافة اىل مرشوعات التطوير الحالية
واملستقبلية للمطار .
كام وجه الوزير بتحسني كافة الخدمات املقدمة للسائحني ،
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وأكد سيادته ان وزارة الطريان املدين تقوم بتقديم كل الدعم
والتحفيز لقطاع السياحة مبدينة األقرص عن طريق تقديم
مبادرات وحوافز وخدمات تشجع رشكات الطريان العاملية
لزيادة رحالتها الجوية من وإيل مطار االقرص الدوىل .
ويف ختام الزيارة استمع الوزير إيل إستعداد مطار األقرص
إلستقبال وتسيري رحالت موسم الحج إيل األرايض املقدسة يف
شهر أغسطس القادم لنقل حجاج األقرص وقنا ومحافظات
الوجه القبيل وطالب بتقديم كافة التيسريات لضيوف الرحمن .
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وزير الطيران يتفقد مطار سوهاج الدولى
قام الفريق يونس املرصى بزيارة تفقدية ملطار سوهاج الدوىل
والذى يعد من أهم مطارات الوجه القبىل حيث يعترب مبثابة
الرشيان الرئيىس لتحقيق التنمية ملنطقة صعيد مرص  ،وتقوم
الرشكة الوطنية مرص للطريان وعدد من رشكات الطريان املرصية
والعربية بتسيري رحالت منتظمة من املطار اىل العديد من
الدول العربية  ،وقد رافق سيادته خالل الزيارة املهندس محمد
سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الرشكة القابضة للمطارات
واملالحة الجوية وكان يف استقبالهام اللواء طيار هاىن رمزى
مدير مطار سوهاج الدوىل .
بدأت الجولة بتفقد وزير الطريان ملبنى الركاب وصالتي السفر
والوصول وكاونرتات الجوازات باالضافة اىل حقًّل الطائرات
والرتمك وبرج املراقبة واملنشآت اإلدارية باملطار.
وخالل الجولة إطلع سيادته عىل جميع اإلجراءات األمنية
املطبقة داخل وخارج املطار ،كام استمع إىل رشح تفصييل عن
القدرة االستيعابية وامكانيات املطار واطأمن عىل انتظام حركة
السفر والوصول و االٍستعدادات النهائية الٍستقبال موسم الحج
وطالب بتوفري كافة سبل الراحة وتذليل كافة العقبات لحجاج
بيت الله الحرام من اهاىل الصعيد .
كام وجه سيادته بتيسري إجراءات السفر وتحسني مستوى
الخدمات املقدمة للركاب والتنسيق التام مع كافة الجهات
العاملة باملطار لرسعة إنهاء اإلجراءات  ،مع رضورة توفري اماكن
مناسبة للمودعني وذلك بساحات االٍنتظار خارج مبنى الركاب
 ،وكذلك تنميط قاعات االنتظار وصاالت السفر والوصول
بجميع املطارات املرصية.
وىف نهاية الزيارة وجه وزير الطريان بالعمل عىل زيادة الحركة
الجوية باملطار مبا يتامىش مع الخطة االسترياتيجية الشاملة التى
تنتهجها الدولة خالل الفرتة الحالية لتنمية محافظات الصعيد
السيام محافظتى قنا وسوهاج.
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خالل زيارته لمطار برج العرب
وزير الطيران يتفقد موقع إنشاء أول مبنى ركاب صديق للبيئة
قام الفريق يونس املرصي وزير الطريان املدين بزيارة تفقدية
ملطار برج العرب الدويل الذي يعد ثاين أكرب مطار مرصي بعد
مطار القاهرة يف حركة التشغيل
رافق الوزير خالل الزيارة املهندس محمد سعيد محروس رئيس
الرشكة القابضة للمطارات واملالحة الجوية وكان يف استقبالهام
الطيار عامد الباليس مدير مطار برج العرب
بدأت الزيارة بتفقد وزير الطريان مبنى الركاب وصاالت
السفر والوصول وكاونرتات الجوازات وبرج املراقبة باإلضافة
اىل مواقف انتظار الطائرات ،واطأمن سيادته عىل اإلجراءات
األمنية املطبقة داخل وخارج أسوار املطار .
وخالل الزيارة استمع الوزير لرشح تفصييل عن جاهزية املطار
إلستقبال رحالت موسم الحج حيث يشهد املطار تشغيل عدد
كبري من الرحالت املبارشة ايل األرايض املقدسة لنقل حجاج
محافظات الوجه البحري وخاصة اإلسكندرية والبحرية وكفر
الشيخ حيث اأقلعت اويل رحالت هذا املوسم من مطار برج
العرب يف 29يوليو الحايل لنقل حجاج قرعة اإلسكندرية ووجه
سيادته بتوفري كافة سبل الراحة لحجاج بيت الله الحرام
وتنميط وتجهيز اإلسرتاحات الخاصة بالحجاج واملودعني من
أرسهم بالشكل الالئق بجميع املطارات املرصية .
كام قام الفريق يونس املرصى بزيارة ميدانية ملوقع مرشوع
انشاء اول مبنى صديق للبيئة مبرص املقرر إنشاؤه ىف مطار برج
العرب بالتعاون مع الوكالة اليابانية جايكا  ،مبساحة  34ألف
و 100مرت مسطح ،لتصل الطاقة اإلستيعابية اإلجاملية للمطار
إىل ستة ماليني راكب سنويا ،وهو حجم الحركة املتوقعة ىف
 .2030واطلع سيادته عىل األنظمة الفنية والتكنولوجية الذي
سيتم تركيبها يف هذا املبني والتى ستكون عيل أحدث التقنيات
املتاحة يف مجال املطارات عيل مستوي العامل.
واستمع سيادته لرشح تفصيىل عن أعامل التطوير باملطار
والتى تشمل إنشاء "ترماك" جديد يسع  20طائرة متوسطة
الحجم ،مبساحة إجاملية  100ألف مرت مسطح ،وطرق تصل بني
الرتماك الحاىل والرتماك الجديد واملمر الحاىل ،و إنشاء موقف
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سيارات يسع  1000سيارة ،إضافة ملنطقة خدمات ومحالت
تجارية لخدمة املسافرين ،ومحطة رصف صحى ومحطة
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التطوير والتحديث باملطار عىل املدى املتوسط لتحقيق خطة
الوزارة الطموحة لزيادة الطاقة اإلستيعابية وتطوير الخدمات
باملطارات املرصية .
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خالل زيارته لشركة مصر للطيران للصيانة واالعمال الفنية
وزير الطيران المدني يضع حجر األساس لمشروع هنجر 9000
ويتفقد مركز عمليات المتكامل بشركة مصر للطيران
قام الفريق يونس املرصي وزير الطريان املدين بوضع حجر
األساس ملرشوع إنشاء هنجر جديد لصيانة الطائرات (هنجر
 )9000وجاء ذلك خالل جولته التفقدية برشكة مرصللطريان
للصيانة واألعامل الفنية بحضور الطيار أحمد عادل رئيس
مجلس إدارة الرشكة القابضة ملرص للطريان واملهندس أبوطالب
توفيق رئيس مجلس إدارة رشكة مرص للطريان للصيانة واألعامل
الفنية ويهدف املرشوع لزيادة القدرة االستيعابية لهناجر رشكة
مرص للطريان للصيانة واألعامل الفنية وتلبية لإلقبال املتزايد يف
عدد العمالء الذي بلغ أكرث من  120عميل من رشكات الطريان
العاملية واإلقليمية واملحلية لإلستفادة من خدمات الرشكة يف
مجال عمرة وصيانة املحركات ودهان الطائرات وصيانة املقاعد
وتعديالت الكابينة وإصالح هياكل الطائرات وغريها من أعامل
الصيانة مام يسهم يف جذب املزيد من العمالء وتوفري العملة
الصعبة وتحقيق قيمة مضافة للناتج املحيل .

املرحلة األولـى ثالثة ماليني جنيه وتوفر املرحلة الثانية ستة
ماليني جنيه يف عمرة املحرك الواحد وهو من أحدث طرازات
املحركـــات ويعمــــل عىل طائرات البوينج 800-B737
والتي يبلـــغ عددها يف أسطــــول مرص للطيــــران  29طائرة
بإجاميل  63محرك باإلضافة إيل إجراء عمرة املحركات لرشكات
طريان أخري مام ميثل إنطالقة قوية لتحويل املجمع ملركز
إصالح عاملي معتمد للعديد من الطرازات املختلفة للمحركات.
واستكمل الفريق يونس املرصي جولته باالطالع عىل آلية العمل
بهناجر رشكة مرص للطريان للصيانة واألعامل الفنية ومنها هنجر
 7000وهنجر  8000ومجمع ورش عمرة الوحدات امليكانيكية
ومبنى الصيانة اليومية الجديد ومجمع املخازن الفنية الذي
يعد من أكرب مجمعات قطع الغيار واملعدات بالرشق األوسط

وشملت جولة الوزير تفقد منشآت رشكة مرص للطريان للصيانة
واألعامل الفنية ومواقعها املختلفة منها مجمع ورش عمرة
املحركات الذي يعد من أكرب وأحدث مجمعات عمرة محركات
الطائرات بإفريقيا والرشق األوسط والذي نجح مؤخرا يف تعمري
أول محرك من طراز  7B-CFM56الذي تم اعتمـاده بالتعــاون
مع رشكة جيرنال اليكرتيك ( )GEاألمريكيــة عىل مرحلتني توفر
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وإفريقيا والذي يتسع ألكرث من مائة وعرشون ألف قطعة غيار.
واستمع الوزير خالل الجولة لرشح تفصييل عن اإلمكانيات
الفنية للمواقع املختلفة والخدمات املقدمة للعمالء كام قام
مبتابعة أعامل صيانة الطائرات التابعة لرشكة مرص للطريان وعدد
من طائرات العمالء واستمع لعدد من العاملني باملواقع املختلفة
لالطمئنان عىل سري العمل وجودة األداء.
كام وجه سيادته برضورة الحفاظ عىل االعتامدات الدولية
التي حصلت عليها رشكة مرص للطريان للصيانة وتوسيع نطاق
الخدمات الفنية بهدف زيادة عدد العمالء باإلضافة إىل استمرار
العمل عىل تطوير املنشآت الحالية وإنشاء عدد من املرشوعات
التنموية التي تهدف لزيادة القدرات الفنية0
كام تفقد وزير الطريان املدىن خالل الجوله مركز العمليات
املتكامل  IOCCالتابع لرشكة مرص للطريان للخطوط الجوية
واستمع اىل رشح تفصيىل من الطيار رشيف عزت رئيس مجلس
ادارة الرشكة عن طبيعة عمل املركز من اإلدارات املسئولة عن
إنتظام حركة التشغيل ومتابعة جدول الرحالت وأطقم الركب
الطائر ،وكذلك التعرف عىل أجهزة املركز التى تقوم مبتابعة
موقف الرحالت لحظة بلحظة ،كام تفقد سيادته غرفة إدارة
األزمات والتى تضم ممثلني عن كل قطاعات الرشكة لرسعة
التعامل مع كافة األحداث الطارئة وإتخاذ القرارات املناسبة.
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اجتماعاً موسعاً بين وزيرى الطيران والسياحة
لبحث سبل التعاون المشترك بين الوزارتين

زيارة املقاصد السياحية واألثرية والتى تذخر بها مرص ،كام تم
االتفاق عىل رفع كفاءة املطارات املرصية بالتعاون مع وزارة
السياحة لتكون خري مركز الستقبال السائحني من جميع انحاء
العامل.

استقبل الفريق يونس املرصى وزير الطريان املدين مبكتبه
مبقر الوزارة الدكتورة رانيا املشاط وزيرة السياحة لبحث سبل
التعاون املشرتك والنهوض بقطاعى السياحة والطريان مبرص ،
حرض اللقاء املهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس ادارة
الرشكة القابضة للمطارات واملالحة الجوية واألستاذ حمدى
صبحى مساعد وزيرة السياحة ولفيف من قيادات الوزارتني  .ويف نهاية اإلجتامع اتفق الوزيران عىل أهمية عقد لقاءات
دورية واستمرار التنسيق والتعاون بني الجانبني للوقوف عيل
وىف بداية اللقاء رحب وزير الطريان بالدكتورة رانيا املشاط نتائج األعامل ووضع حلول رسيعة ألي متغريات عيل صناعة
والتى قدمت لسيادته التهنئة عىل توليه حقيبة وزارة الطريان السياحة والسفر املرصية من أجل تعزيز املكاسب االقتصادية
املدىن وأعربت عن تطلعها ملزيد من التعاون والتنسيق املشرتك مبا يتامىش مع سياسات الدولة ىف تنميةمصادر الدخل القومى .
بني الوزارتني  ،وأكد الفريق يونس املرصى عىل الصلة الوثيقة
والرشاكة املتبادلة بني قطاعى الطريان والسياحة للمساهمة ىف
تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة  ،حيث تعد كل من صناعة
النقل الجوى والسياحة من الركائز األساسية لالقتصاد العاملى
واملحىل .
وخالل اللقاء استعرض وزيرا الطريان والسياحة خطة عمل
الوزارتني خالل املرحلة القادمة وكيفية اإلستفادة من شبكة
خطوط مرصللطريان ورشكات الطريان املرصية واألجنبية
العاملة بالسوق املرصى للمساهمة يف تنشيط حركة السياحة
والسفر الوافدة ملرص من خالل تقديم منتج سياحي متكامل
واطالق مبادرات مشرتكة تحفز السائح العريب واألجنبي عىل
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الطيار سامح الحفنى رئيساً لسلطة الطيران المدني

الفريق /يونس املرصي
وزير الطريان املدين

الطيار /سامح الحفنى
رئيس سلطة الطريان املدين

أصدر الفريق يونس املرصي وزير الطريان املدين قرارا بتكليف الطيار سامح الحفنى رئاسة سلطة الطريان املدين املرصي خلفاً للمهندس
هاىن العدوي والذي تم تعيينه مستشارا ً ملعاىل الوزير لشئون الطريان.
الجدير بالذكر أن الطيار سامح الحفنى هو قائد طراز ايرباص  340/330وشغل مناصب عديدة منها رئاسة سلطة الطريان املدين،
ورئاسة الرشكة القابضة لألكادميية املرصية لعلوم الطريان ،واخرها رئيس الرشكة القابضة ملرص للطريان خالل الفرتة من مارس 2014
حتى أغسطس 2015

السرجاني رئيساً للمجلس الطبى الجوي  ..وعمران رئيساً لقطاع
التخطيط لوزارة الطيران

املهندس  /يارس عمران
رئيس قطاع التخطيط واملتابعة

الدكتور /عمر الرسجاىن
رئيس املجلس الطبي الجوي

أصدر الفريق يونس املرصى وزير الطريان املدىن قرارا بتكليف الدكتور عمرو صالح الرسجاين لرئاسة املجلس الطبى الجوي لوزارة
الطريان املدىن حيث كان يشغل منصب مدير عام العيادات باملجلس خلفا للدكتور ارشف القاىض .
كام أصدر سيادته قرارا بتعيني املهندس يارس محمد عمران رئيسا لقطاع التخطيط واملتابعة بديوان عام الوزارة وكان يشغل
منصب رئيس اإلدارة املركزية لنظم املعلومات.
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وزير الطيران المدنى يكرم عاملة بمطار القاهرة الدولى
استقبل الفريق يونس املرصى وزير الطريان املدىن مبكتبه مبقر الوزارة
السيدة غنية مصطفى اسامعيل عاملة نظافة بصالة الوصول مببنى
الركاب ( )1مبطار القاهرة الدوىل  ،لتكرميها عىل أمانتها حيث قامت
باعادة مبلغ تسعة أالف يورو وجهاز محمول لراكب مرصى فقدها
لدى عودته من ميالنو بايطاليا.
وقام معاىل وزير الطريان بتكريم السيدة غنية ومنحها شهادة تقدير
وتحفيزا ً مادياً ألمانتها كام أعرب سيادته عن شكره وتقديره العميق
ملوقفها املرشف مام يعد مثاال يحتذى به للرضا والقناعة والرشف
واألمانة ىف أداء العمل مؤكدا عىل أن قطاع الطريان املدىن ملئ بهذه
النامذج املرشفة.

مجلس الوزراء يشيد بسرعة االستجابة للشكاوي بوزارة الطيران
المدني

وجه الدكتور مصطفي مدبوىل رئيس مجلس الوزراء الشكر لوزارة الطريان املدين لحسمها الشكاوي املوجهة و رسعة الرد واملتابعة
من خالل اإلدارة العامة لخدمة املواطنني.
الجدير بالذكر أنه قد صدر قرار السيد رئيس الجمهورية بشأن إنشاء منظومة الشكاوي املوحدة واعادة تنظيم مكاتب خدمة
املواطنني ،وتوجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء برضورة تفعيل املنظومة بجميع الوزارات واملحافظات والجهات التابعة.
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العالقات العامة بوزارة الطيران تنظم دورات وإجتماعات بالتعاون مع
الشركات التابعة
قامت اإلدارة العامة للعالقات الداخلية التابعة لقطاع األمانة العامة بديوان عام وزارة الطريان املدين بالتعاون مع الرشكات التابعة
بالتنظيم واإلرشاف عىل الدورات التدريبية واإلجتامعات التى ُعقدت خالل شهر يوليو بقاعة املؤمترات الكربي والقاعات امللحقة
بها مبقر الوزارة ،ومن أهم هذه الدورات واإلجتامعات:

وزارة الطيران المدني

سلطة الطيران المدني

 -1األجتامع االول للجنة أعداد منظومة رعاية طبية
للعاملني و أرسهم بقطاع الطريان املدىن

 -1فرقة تنشيطية خدمات ارضية
 -2فرقة أساسية خدمات ارضية
 -3فرقة تدريبية تنشيطية ( أمن طيارين و ضيافة)

 -2اإلجتامع السادس للجنة العليا للبيئة املستدامة
بوزارة الطريان املدىن و الجهات التابعة لها.
 -3األجتامع الثاىن للجنة أعداد منظومة رعاية طبية
للعاملني و أرسهم بقطاع الطريان املدىن
 -4األجتامع الثالث للجنة أعداد منظومة رعاية طبية
للعاملني و أرسهم بقطاع الطريان املدىن
 -5األجتامع الرابع للجنة أعداد منظومة رعاية طبية
للعاملني و أرسهم بقطاع الطريان املدىن
-6لجنة مراجعة أجور العاملني بالطريان املدىن
-7لجنة تحفيز الطريان
 -8إجتامع إدارة الصندوق التأمني الخاص للعاملني
بوزارة الطريان املدىن و الجهات التابع لها
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أخبــــار شركات
وزارة الطيران المدني

رئيس الشركه القابضه لمصرللطيران يستقبل الرئيس التنفيذي
لتحالف ستار العالمي

أعلن تحالف ستار العاملى والتي تعد مرصللطريان احد وأكد چو أن هذا االختيار ناتج عن التزامنا بتطوير تجربة
اعضاؤه عن فوزه بلقب أفضل تحالف طريان عىل مستوى السفر التي يخوضها املسافر من خالل االسرتاتيچية الرقمية
العامل ،جاء ذلك ضمن استطالع الرأي السنوي الذي يصدر التي ينتهجها التحالف ورشكاته األعضاء حالياً.
عن وكالة "سكاي تراكس" الربيطانية املتخصصة باستشارات
صناعة النقل الجوي ،كام حصدت اسرتاحة تحالف ستار مبطار وأوضح رئيس تحالف ستار أنه بعد مرور عام عىل تفعيل
لوس أنچلوس جائزة أفضل اسرتاحة خاصة بتحالف طريان االسرتاتيچية الرقمية متكن الرشكات األعضاء من التطوير
الكامل للخدمات الرقمية وخدمات الهواتف املحمولة املقدمة
عىل مستوى العامل وذلك للعام الرابع عىل التوايل.
للعمالء املسافرين من خالل شبكة التحالف .وبتطبيق هذه
وقد تسلم الجائزتني چيفري چو ،الرئيس التنفيذي لتحالف االسرتاتيچية الرقمية يستطيع العمالء استخدام أي من املواقع
ستار خالل الحفل توزيع الجوائز الذي نظمته وكالة سكاي االلكرتونية أو تطبيقات الهاتف املحمول الخاصة بأي عضو من
عىل هامش فاعليات معرض فارنبورو الدويل الذي أقيم مؤخرا ً أعضاء التحالف من أجل الحصول عىل جميع املعلومات التي
يحتاجونها للسفر عىل أي من الرشكات األعضاء بالتحالف.
باململكة املتحدة الربيطانية.
هذا ويذكر أنه تم توزيع أوىل جوائز سكاي تراكس World
وتعليقاً عىل الفوز بالجائزتني ،قال چيفري چو ،الرئيس  Airline Awardsعام 1999
التنفيذي للتحالف ستار العاملي" :أود أن انتهز هذه املناسبة
ألتقدم بجزيل الشكر والعرفان ملسافرينا الكرام الذي منحونا ويُعد تحالف ستار هو أول تحالف طريان يحصل عىل جائزة
أصواتهم وثقتهم املطلقة ،ولفريق عملنا الذي أظهر التزاماً من سكاي تراكس عندما طُرحت جائزة أفضل تحالف طريان
كبريا ً وحرصاً بالغاً عىل تقديم أفضل مستويات خدمة العمالء .يف عام  2005وقد حصل عىل هذا اللقب لتاسع مرة.
وانطالقاً من إدراكنا للجهود الحثيثة التي تتطلبها مواكبة
املستوى الرفيع لهذه الجوائز عىل الدوام ،يأيت هذا التكريم
مبثابة حافز يدفعنا باستمرار إىل االلتزام مبستوى الخدمة
املتميز الذي اعتاده مسافرونا".
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أخبــــار شركات
وزارة الطيران المدني

رئيس الشركه القابضه لمصرللطيران يستقبل الرئيس التنفيذي
لتحالف ستار العالمي

استقبل الطيار أحمد عادل ،رئيس مجلس إدارة الرشكة القابضة
ملرصللطريان السيد جيفري جو الرئيس التنفيذي لتحالف ستار
العاملي وذلك مبقر الرشكة بالقاهرة .جاءت زيارة رئيس التحالف
ضمن جولته التي يقوم بها إىل عدد من رشكات الطريان يف منطقة
الرشق األوسط وشامل أفريقيا.
وخالل اللقاء أعرب الطيار أحمد عادل عن سعادته بزيارة
رئيس تحالف ستار ملرص وتبادال الرؤى حول مستجدات صناعة
النقل الجوي حول العامل ،ودور الرشكة كعضو فعال يف تحالف
ستار وممثل له يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا ،كام
تم استعراض بعض الخطط الحالية واملستقبلية التي تستهدف
الرشكة تفعيلها يف إطار خطة التطوير التي تنتهجها مرصللطريان

حالياً لخدمة عمالئها بوجه خاص وعمالء تحالف ستار بوجه عام.
وقد اختتمت الزيارة بتهنئة الطيار أحمد عادل للسيد جيفري جو
رئيس تحالف ستار لحصول التحالف عىل جائزة "سكاي تراكس"
كأفضل تحالف طريان يف العامل للعام الثالث عىل التوايل ،وكذلك
حصول اسرتاحة تحالف ستار مبطار لوس أنجلوس عىل جائزة
أفضل اسرتاحة خاصة بتحالف طريان للعام الرابع عىل التوايل.
جدير بالذكر ان تحالف ستار يعد أكرب تحالف لرشكات الطريان
حول العامل ويضم حاليا  ٢٨رشكة طريان من بينهم مرصللطريان
التي انضمت اليه يف عام 2008لتصبح العضو الحادي والعرشين
يف التحالف وتتسع شبكة خطوط اعضاؤه ل 1317مطار يف
193دولة حول العامل.

الجامعة العربية تشيد بأداء مصر للطيران بجدة
أشاد الدكتور أحمد أبو الغيط  -األمني العام لجامعة
الدول العربيه بالدور املرشف الذى قامت به رشكة مرص
للطريان لخدمة املشاركني يف اجتامع "اللجنة التنسيقية
العليا للعمل العريب املشرتك لجامعة الدول العربية"،
اعي رسمي
حيث شاركت مرص للطريان يف هذا الحدث كر ٍ
ورئييس لالجتامع والذي ُع ِق َد مؤخرا ً بجده .
هذا وقد قام الدكتور أبو الغيط بتكريم أسامة طه مدير
إقليم مرص للطريان باململكة العربية السعودية ،ومدحت
الجزار  -مدير مكتب جدة وبندر الفهيد  -رئيس املنظمة
العربية للسياحة بجده ووليد الحناوي أمني عام املنظمة يأيت مشاركة مرص للطريان يف هذا الحدث يف إطار مجهودات
العربية للسياحة يف حضور السفري حازم رمضان قنصل عام الناقل الوطني يف تنشيط حركة السياحة العربية من وإىل
جمهورية مرص العربية.
جمهورية مرص العربية يف جده.
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مصر للطيران تشارك في معرض فارنبورو  Farnborough 2018بإنجلترا
شاركت مرص للطريان يف فاعليات معرض
فارنبورو الجوي يف مدينة هامبشري
باململكة املتحدة جاءت مشاركة مرص
للطريان من خالل وفد رفيع املستوى
برئاسة الطيار أحمد عادل رئيس مجلس
إدارة الرشكة القابضة ملرص للطريان
وإيهاب غازي مساعد رئيس الرشكة
وبحضور ما يقرب من  80.000زائر من
خرباء السياحة والطريان هذا باإلضافة إىل
أكرث من  600عارض من رشكات الطريان
والرشكات املصنعة للطائرات وغريها من
الجهات املعنية بصناعة النقل الجوي.
احتياجات الرشكة من سوق الطريان وما
يتناسب مع شبكة خطوطنا الجوية ،وقد
ويف هذا السياق ،رصح الطيار أحمد عادل حرصنا خالل مشاركتنا يف املعرض هذا
أثناء زيارته للمعرض "يسعدنا التواجد العام بعقد العديد من اللقاءات مع
واملشاركة سنويًا يف معرض فارنبورو رشكائنا يف صناعة النقل الجوي ومناقشة
الجوي للوقوف عىل آخر التطورات التي العديد من املوضوعات الهامة وعىل
تشهدها صناعة النقل الجوي كام ندرس رأسها خطة تحديث األسطول”.

وأوضح عادل قائالً" :نحن ماضون يف
تحقيق اسرتاتيجيتنا فمع حلول الربع
األول من العام القادم  ،2019سنكون قد
قطعنا شوطاً كب ًريا يف هذا الشأن مع استالم
أول طائرات صفقة الطائرات الجديدة
التي تعاقدت عليها الرشكة مؤخرا خالل
معرض ديب للطريان ". Airshow Dubai
ويعد ﻣﻌﺮض فارنبورو الدويل للطريان
أحد أﻛﺮﺒ امللتقيات الدولية وهو من
أكرب املعارض املعنية بصناعة النقل
الجوي ويتبادل الدور سنويًا مع معرض
باريس حيث يحصد كال املعرضني أكرب
وأهم صفقات رشاء الطائرات يف كل عام
كام يشهد العديد من العروض الجوية
للطائرات وتتنافس الرشكات املصنعة عىل
عرض أحدث ابتكاراتهم وتقنياتهم من
طرازات الطائرات.

مصر للطيران تقيم حفال لتكريم المرحوم الطيار حلمي رزق
قام الطيار احمد عادل رئيس الرشكة القابضة ملرصللطريان بتكريم أرسة
املرحوم الطيار حلمي رزق رئيس مجلس ادارة رشكة مرص للطريان للخطوط
الداخلية واالقليمية اكسربيس السابق الذي تويف يف شهر يونية املايض،
بحضور مساعد رئيس الرشكة القابضة ملرصللطريان والسادة رؤساء مجالس
االدارات ورؤساء القطاعات التابعة ملرص للطريان وعدد من العاملني برشكة
اكسربيس.
وخالل املناسبة تم تقديم درع تذكاري من مرص للطريان ألرسة الفقيد تقديرا ً
لجهوده املتميزة التي بذلها خالل فرتة عمله مبرص للطريان كمدير ادارة
العمليات برشكة اكسربيس منذ عام  2006ثم توليه مدير عام العمليات
ونائبا لرئيس مجلس اإلدارة ايل ان تويل رئاسة الرشكة يف عام  2010وحتي
وفاته عام .2018
وأعرب الحضور عن بالغ تعازيهم ألرسة الكابنت حلمي رزق والذي يعد من
القيادات املرشفة التي اتسمت بدماثة الخلق واالخالص يف العمل.
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مصر للطيران للصيانة واألعمال الفنية
تضم عمالء جدد من أوروبا آسيا وأفريقيا والشرق االوسط

املهندس /أبو طالب توفيق
رئيس مجلس إدارة رشكة مرص للطريان
للصيانة واالعامل الفنية

الطيار /أحمد عادل
رئيس الرشكة القابضة ملرص للطريان

نجحت رشكة مرص للطريان للصيانة واألعامل الفنية يف التعاقد
مع  26عميل خالل الربع األخري من العام املايل  2018/2017من
رشكات الطريان بأوروبا وآسيا وإفريقيا ومنطقة الرشق األوسط
وذلك لتقديم خدمات الصيانة اليومية والصيانة الدورية ودهان
الطائرات وتعمري محركات الطائرات ووحداتها امليكانيكية ،رصح
بذلك الطيار أحمد عادل رئيس الرشكة القابضة ملرص للطريان.
وأضاف أن مرص للطريان تسعى حالياً إىل تنفيذ خطط التطوير
ملواجهة التحديات التي يشهدها قطاع الطريان املدين وزيادة
القدرة التنافسية يف األسواق العاملية يف مجال صيانة وعمرة
الطائرات كام أكد عىل رضورة العمل عىل وضع املزيد من
الخطط املستقبلية لضامن مواكبة التطورات العاملية وضم عمالء
جدد للرشكة.

وأضاف أبو طالب أن الرشكة تعاقدت مع  3رشكات أوروبية
لتقديم خدمات الصيانة اليومية لطائراتها باملحطات الداخلية
والخارجية واملعتمدة من الوكالة األوروبية لسالمة الطريان
 EASAشملت رشكة ""Aegean Airlinesالناقل الوطني لدولة
اليونان لخدمة طائراتها فنيا مبحطتي الرياض وجدة ورشكة
" "Czech Airlinesالناقل الوطني لدولة التشيك لخدمتها يف
محطة الرياض وكذلك رشكة " "Avion Expressالليتوانية ورشكة
" "Fly Oneمن دولة مولدوفا مبحطة الغردقة.

كام نجحت الرشكة عىل املستوى اإلفريقي يف إبرام تعاقدات
لتقديم خدمات الصيانة اليومية لرشكة "الخطوط الكينية" يف
محطة الخرطوم  ،ويف آسيا تعاقدت الرشكة مع رشكة "جيت
ايروايز" الهندية لخدمة طائراتها مبحطتي الرياض والدمام.
وعربيا تم التعاقد مع رشكة "طريان اإلمارات" لتقديم خدمات
وأوضح املهندس أبو طالب توفيق رئيس رشكة مرص للطريان الصيانة اليومية لطائراتها مبحطة الخرطوم ورشكة "Wings of
للصيانة واالعامل الفنية أن مرص للطريان تسعى دامئا لتوسيع  Lebanonاللبنانية مبحطة رشم الشيخ ومحليا تم التعاقد مع
نطاق خدمة صيانة الطائرات التي تقدمها للعمالء ،والتي تؤدي رشكة "فالي ايجيبت" املرصية مبحطة جدة.
لتعظيم العائد وزيادة األرباح ،حيث وصل عدد عمالء مرص
للطريان للصيانة إىل  120عميل من مختلف الدول.
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رئيس مصر للطيران يستقبل وفد بوينج العالمية
استقبل الطيار أحمد عادل رئيس مجلس إدارة الرشكة
القابضة ملرص للطريان ،وفد رشكة بوينج العاملية مبقر
الرشكة بالقاهرة ،جاءت الزيارة يف إطار التعاون املتبادل
بني الرشكتني والتي متتد ألكرث من  50عاماً .وقد تناول اللقاء
عدد من املوضوعات الهامة عىل رأسها خطة تحديث
وتطوير أسطول مرص للطريان .
ويذكر أن مرصللطريان تعاقدت مؤخرا عيل أكرب صفقة
لتحديث اسطولها الجوي من بينها  6طائرات من طراز
البوينج  9-B787التي تلقب بطائرة األحالم والتي من
املقرر استالم أول طائرة منها اعتبارا ً من الربع االول للعام
القادم .2019
ويف السياق ذاته ،قام الوفد بتهنئة الطيار أحمد عادل عيل
توليه رئاسة الرشكة وإهدائه درع تذكاري من رشكة بوينج
تقديرا لعالقاتها الوطيدة مع مرصللطريان.

انتخاب الطيار أحمد عادل عضوًا
في اللجنة التنفيذية لالتحاد العربي للنقل الجوي ()AACO
تم انتخاب الطيار أحمد عادل ،رئيس مجلس إدارة الرشكة
القابضة ملرص للطريان ،عضوا ً يف اللجنة التنفيذية لالتحاد
العريب للنقل الجوي الـ(. )AACO
هذا وتتكون اللجنة التنفيذية من تسعة أعضاء من رشكات
الطريان األعضاء يف االتحاد.
ويضم االتحاد العريب للنقل الجوي يف عضويته  33رشكة
طريان عربية ،وتشمل املهام التي يقوم بها :تعزيز سبل
التعاون املشرتك بني رشكات الطريان األعضاء ،ومتثيلها عىل
املستويني اإلقليمي والدويل ،هذا باإلضافة إىل مناقشة
كافة القضايا متس صناعة النقل الجوي.
الطيار /أحمد عادل
رئيس الرشكة القابضة ملرص للطريان
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غازي مساعد رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران
و فتح اهلل رئيسا للخدمات األرضية  ..و ثابت لقطاع التخطيط

األستاذ /إيهاب غازي

املهندس /محمد فتح الله

األستاذ /امين ثابت

اصدر الطيار احمد عادل رئيس مجلس إدارة الرشكة القابضة ملرص للطريان قرارا ً بندب ايهاب غازي للعمل مساعد رئيس مجلس
ادارة الرشكة القابضة ملرص للطريان ،و تكليف املهندس محمد فتح الله للقيام بأعامل رئيس مجلس ادارة رشكة مرص للطريان
للخدمات األرضية  ،و امين ثابت رئيساً لقطاع التخطيط بالرشكة القابضة ملرص للطريان .

القاضي رئيسا لمصر للطيران للخدمات الطبية
اصدر الطيار احمد عادل رئيس مجلس إدارة الرشكة القابضة ملرص
للطريان قرارا ً بتكليف دكتور أرشف فتحي محمد القايض للعمل رئيسا
ملجلس ادارة رشكة مرص للطريان للخدمات الطبية والعضو املنتدب لها
خلفا للدكتور خالد املحمودي والذي ُعني مستشارا بالرشكة القابضة
ملرص للطريان.

الخولي رئيسا لشركة مصر للطيران للخطوط الداخليه واالقليميه إكسبريس
اصدر الطيار أحمد عادل رئيس الرشكة القابضة ملرص للطريان قرارا ً بتكليف الطيار
رئيسا ملجلس إدارة رشكة مرص للطريان للخطوط الداخلية
أرشف الخويل للعمل ً
واإلقليمية "إكسربيس" والعضو املنتدب لها خلفا للطيار جارس حسني.
جدير بالذكر أن الطيار أرشف الخويل قد تويل العديد من املناصب االداريه بالرشكة
وكان آخرها رئيس قطاع العمليات الجوية برشكة مرص للطريان للخطوط .
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مها الزمر رئيسا لقطاع الضيافة بشركة الخطوط الجوية
أصدر الطيار أحمد عادل رئيس الرشكة القابضة ملرص للطريان قرارا
بتكليف مها الزمر للعمل رئيسا لقطاع الضيافة الجوية برشكة
مرصللطريان للخطوط الجوية خلفا لكلوديا يحيي.

ياسر هدهد رئيساً لقطاع التحالفات بالشركة القابضة لمصر للطيران
أصدر الطيار أحمد عادل ،رئيس الرشكة القابضة ملرص للطريان ،قرا ًرا
بتكليف يارس هدهد برئاسة قطاع التحالفات بالرشكة القابضة ملرص
للطريان.
هذا وقد شغل هدهد عد ًدا من املناصب بالرشكة من بينها مدير عام
اإلدارة العامة للتسويق برشكة الخطوط الجوية ،مستشا ًرا لرئيس قطاع
الشئون التجارية بالرشكة ثم آخرها مدير عام التسويق بأكادميية مرص
للطريان للتدريب.

كافتيريا ومنطقة انتظار مكيفة
لمودعي حجاج مصرللطيران بمطار القاهرة
يف اطار توجيهات الفريق يونس املرصي وزير الطريان املدين بتقديم كافة التسهيالت املقدمة لحجاج بيت الله الحرام هذا
العام  ،والذي من املقرر ان تبدأ اويل رحالت هذا املوسم من مطار برج العرب يف  29يوليو الحايل بينام تبدأ الرحالت من
مطار القاهرة يف  1اغسطس القادم .
قامت رشكة مرص للطريان للخدمات الجوية برئاسة املهندس هشام عبدالحفيظ بالتنسيق مع رشكة ميناء القاهرة الجوي
بتجهيز كافترييا ومنطقة انتظار مكيفة لخدمة الحجاج املسافرين عيل مرصللطريان ومعدة إلستقبال وانتظار مودعيهم
وذويهم امام مبني الرحالت املوسمية مبطار القاهرة تخفيفا عن عبء املستقبلني واملودعني نظرا الرتفاع حرارة الجو يف
هذا التوقيت من العام.
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مجدى اسحاق رئيساً لمجلس ادراة شركتي إيروتيل
وإيماك للخدمات السياحية
أصدر املهندس محمد سعيد محروس رئيس الرشكة القابضة للمطارات واملالحة
رئيسا ملجلس إدارة رشكة
الجوية قرارا ً بتعيني املحاسب مجدي إسحاق عازرً ،
إيروتيل للخدمات السياحية والرتفيهية والعالجية والعضو املنتدب لها ،وكذلك
رئيسا ملجلس إدارة رشكة إمياك العقبة للتنمية السياحية والعضو املنتدب لها،
التابعتان لوزارة الطريان املدين  ،وكان إسحاق يشغل منصب رئيس مجلس
رئيسا لرشكة ميناء القاهرة الجوي ومساع ًدا لرئيس
إدارة رشكة إيروتيل ثم ً
الرشكة القابضة للمطارات واملالحة الجوية.
املحاسب مجدي إسحاق

رئيس الشركة المصرية للمطارات يكرم العاملين البالغين سن المعاش
قام السيد الطيار/طارق فوزي رئيس مجلس
إدارة الرشكة املرصية للمطارات بتكريم عدد
من العاملني البالغني السن القانوين " املحالني
للمعاش" عن شهر يونيو و يوليو.
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أخبار الطيران
العالمية

الحوت األبيض أحدث ناقالت شركة إيرباص تكمل رحلتها التجريبية
األولى
أطلقت رشكة إيرباص العمالق الجديد  BelugaXLيف أول
رحلة تجريبية وذلك يف خطوة من أجل تطوير وتحسني
خدمات التصنيع اللوجتسية الخاصة بها  ،حيث استغرقت
الرحلة  ٤ساعات و ١١دقيقة.
والطائرة الجديدة عبارة عن طائرة نقل عمالقة ،واألكرب
حجام واملصنعة يف أوروبا ،من طراز "إيرباص A300-
 ،"600STلكنها معروفة أكرث باسم "بيلوجا" وهو االسم
الذي يطلق عىل الحوت األبيض الذي يعيش يف القطب
الشاميل ،وضم طاقم ناقلة الطائرات والتى تعد األوىل من
أصل  ٥ناقالت ستقوم رشكة إيرباص بتصنيعها ،كل من قائد
الطائرة  ،ومساعده باإلضافة إىل مهندس اختبار الرحلة
جون ميشيل بني.
وتتمثل وظيفة طائرات بيلوجا أو الناقلة السوبر ،كام كانت
تعرف سابقا ،يف "نقل أجزاء طائرات إيرباص من مواقع
تصنيع األجزاء إىل مرافق التجميع النهايئ يف تولوز يف فرنسا
وهامبورج يف أملانيا وتيانجني يف الصني ،حيث يتم نقل
أجنحة الطائرات من بريطانيا وذيولها من إسبانيا ،وميكنها
عىل سبيل املثال أيضا نقل أجنحة طائرة  A340أو جزء من
جسم طائرة A350
يشار إىل أن برنامج ناقلة الطائرات  BelugaXLقد تم
إطالقه ىف نوفمرب  ٢٠١٤لتلبية متطلبات إيرباص للنقل
بالتوافق مع زيادة إنتاج  A350XWBوارتفاع الطلب
عىل الطائرات أحادية املمر ،ويقوم الربنامج عىل تطوير
 ٥ناقالت طائرات ىف الفرتة ما بني  ٢٠١٩و  ٢٠٢٣لتقوم
تدريجياً باستبدال  ،.BelugaSTوستسخدم إيرباص ناقلة
الطائرات لنقل املكونات الكربى للطائرات بني  ١١وجهة.
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يذكر أن ناقلة الطائرات  BelugaXLوالتى تستند عىل
طائرة الشحن  A330-200مزودة مبحرك رولز-رويس
ترينت  ، ٧٠٠وتم تطوير كالً من املقصورة السفلية ،وهيكل
منصة الشحن ،والجزء الخلفى باإلضافة إىل منطقة الذيل
مام مينح ناقلة الطائرات شكلها املتميز.
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معرض فارنبره الجوى يعلن طلبات شراء بقيمة  192مليار دوالر
شهد معرض فارنربه الجوي الربيطاين عقد صفقات بقيمة 192
مليار دوالر ( 164مليار يورو) بارتفاع بنسبة تزيد عىل  50يف
املائة مقارنة بـ . 2016وسجل املعرض الذي يقام مرة كل سنتني
يف جنوب إنجلرتا اكرث من  1400طلب عىل طائرة تجارية بقيمة
 154مليار دوالر ،اضافة اىل صفقات لرشاء محركات بقيمة
 21,96مليار دوالر.
ويزيد املجموع بنحو  67,5مليار دوالر مقارنة بنسخة املعرض
قبل عامني ،اذ رفع التنافس بني رشكتي بوينج وآيرباص اللتني وشهد املعرض زيادة نحو  10%ىف عدد الزوار مقارنة مع
حققتا اعىل عدد من طلبات رشاء الطائرات ،حجم املبيعات .السنوات السابقة اذ زاره اكرث من  80الف شخص.
واعلنت رشكة بوينج األمريكية العمالقة تسلمها  676طلب
رشاء تصل قيمتها االجاملية اىل  92مليار دوالر  ،بينام كشفت
منافستها االوروبية انها تسلمت  431طلب رشاء بقيمة 70
مليار دوالر.

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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