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وزير الطيران يقوم بجوله تفقديه بمطــار  6اكتوبر
و األكاديمية المصرية لعلوم الطيران

قام الفريق يونس املرصى وزير الطريان املدىن بجوله تفقديه داخل
مطار  6اكتوبر و األكادميية املرصية لعلوم الطريان وذلك ملتابعة
سري العمل باملطار والتعرف عىل طبيعة األنشطة والخدمات
املقدمة باألكادميية  ،رافق سيادته املهندس محمد سعيد محروس
مستشار وزير الطريان املدىن لشئون املطارات و اللواء طيار أحمد
جنينة رئيس مجلس ادارة الرشكة القابضة للمطارات واملالحة
الجوية و الطيار طارق فوزي رئيس مجلس إدارة الرشكة املرصية
للمطارات  ،وكان ىف استقبالهم الطيار إلياس صادق رئيس مجلس
إدارة األكادميية املرصية لعلوم الطريان والطيار أحمد املليجى
مدير مطار  6اكتوبر.
بدأت الجولة بتفقد وزير الطريان مطار  6أكتوبر  ،حيث استمع
إىل رشح تفصيىل عن الخدمات واألنشطة التى يقدمها املطار ىف
مجال التدريب عىل الطريان ونشاطات الثقافة والرياضات الجوية
املختلفة  ،ثم قام بتفقد حقل الطائرات والرتمك وبرج املراقبة وكذا
هنجر صيانه الطائرات  ،كام اطلع عىل إجراءات األمن والسالمة
املتبعة باملطار ،ووجه سيادته برفع كفاءة املمرات وكافة األجهزة
املالحية لإلرتقاء مبستوى الخدمات .

التى تقدمها بكلياتها املختلفة وهى (الكلية املرصية للطريان و
كلية املراقبة الجوية و كلية الدراسات املتخصصة )  ،وتفقد وزير
الطريان الكليه املرصيه للطريان حيث شاهد سيادته عرض التلقني
الصباحى اليومى للطيارين املتدربني وقام بجولة مببنى الطريان
اآلىل ومحاكيات الطريان  ،وإطلع عىل الربامج التدريبية الحديثة
التى تقدمها الكلية ،كام قام بزيارة الفصول الدراسية والتقى
بالطلبة املرصيني واألجانب الدارسني بالكلية  ،وخالل الجولة
استمع الفريق يونس إىل رشح تفصيىل عن اسطول الطائرات
بطرازاتها املختلفة وتعرف عىل مواصفات وامكانيات طائرات
التدريب الجديده من طراز " " Beechcraft Bonanza G 36
و" Beechcraft Baron " 58ذات املحركات النفاثة والتى قامت
األكادميية بضمها مؤخرا ً  ،وبذلك يصل عدد أسطول األكادميية إىل
 25طائرة.

ثم انتقل سيادته اىل كلية املراقبة الجوية حيث تفقد املعامل
الحديثة مبجال تدريب املراقبة الجوية و الرادارية واجهزة
املحاكيات ثالثية األبعاد وكذلك معمل الربج ثالىث األبعاد الخاص
بالتدريب العميل للمراقب الجوي والذي يشمل معامل ميكنة
معلومات الطريان والخرائط ومعامل اإلتصاالت  ،وشهد سيادته
ثم أتبعها جولة تفقدية مبقر األكادميية املرصية لعلوم الطريان التدريب العمىل لعدد من الطلبة أثناء تدريبهم عىل األجهزة
للتعرف عىل طبيعة العمل والوقوف عىل أخر املستجدات الفنية داخل معامل التدريب.
باألكادميية ،حيث استعرض رئيس األكادميية النشاطات والخدمات
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وخالل الزيارة إلتقى الوزير بالعاملني باالكادميية واستمع
اىل مقرتحاتهم لتطوير بيئة العمل ووجه برسعة االنتهاء من
الخطة املوضوعة لتحديث الهيكل التنظيمى لألكادميية كام
أثنى سيادته عىل مستوى أداء العاملني من مدربني و مهندسني
وفنيني وإداريني مشريا ً إىل ان األكادميية تعد مركزا ً للكفاءات
والخربات املتخصصة التى تجمع بني التأهيل العمىل األكادميي
والخربات التطبيقية .
وىف نهاية الجولة أشاد وزير الطريان باملستوى األكادميي
والعمىل املتطور الذى تتمتع به األكادميية  ،إضافة إىل األجهزة
واألنظمة الحديثة املستخدمة مبعامل التدريب ومحاكيات
الطريان وكذا برامج التدريب القياسية  ،والنظم االلكرتونية
الحديثة .
كام أثنى عىل الدور االقليمى الذى تقوم به ىف مجال علوم
الطريان املدىن حيث تقدم األكادميية برامجها التدريبية للعديد
من متدرىب الدول الشقيقة مبنطقتى افريقيا والرشق األوسط .
ووجه سيادته برضورة االستمرار ىف تطوير الوسائل التعليمية
وأساليب التدريب العلمية لتأهيل الطلبة لسوق العمل  ،وكذا
السعى نحو خلق كفاءات عالية تواكب املستويات العاملية،
كام اكد املرصى عىل أهمية تعزيز أوجه التعاون املشرتك
وتبادل الخربات مع الدول العربية واالفريقيه واألوروبية مبجال
التدريب وعلوم الطريان.
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جولة تفقدية لوزير الطيران المدنى بمطار بورسعيد
قام الفريق يونس املرصي وزير الطريان املدين بجولة تفقدية
مبطار بورسعيد ،رافق سيادته يف الجولة الطيار طارق فوزى رئيس
مجلس إدارة الرشكة املرصية للمطارات  ،وكان يف استقبالهام
الطيار عصام كحيل مدير املطار.
بدأ وزير الطريان جولته باإلستامع لرشح تفصييل عن امكانيات
املطار وموقف التشغيل والقدرة االستيعابية له  ،وأكد مدير
املطار أن حركة املالحة الجوية باملطار تعتمد بشكل رئييس عيل
الطائرات الخاصة وطائرات الخدمات البرتولية العاملة مبنصات
الغاز والبرتول ،وخالل الجولة تفقد سيادته اإلجراءات االمنية
باملطار ومبني الركاب ومدرج الطائرات الرئييس ،ومهبط الطائرات
والرتماك وبرج املراقبة.
وىف نهاية الجولة وجه وزير الطريان برضورة البدء ىف اعامل
التطوير ورفع كفاءة املطار عىل عدة مراحل ،عىل أن تكون املرحلة
العاجلة هى تنفيذ أعامل التسوية لجميع األماكن (حقل الطريان

 الطبانات  ..إلخ) وتكون املرحلة الثانية هى إنشاء صالتى سفرووصول تليق مبحافظة بورسعيد الباسلة عىل أن يتم عمل منطقة
إنتظار سيارات وحرم أمن امام املطار ،كام أمر سيادته برضورة
إنشاء بوابات حضارية  ،أما املرحلة الثالثة فتكون إنشاء األسوار
وتحديد محاور التحرك داخل وخارج حدود املطار.

تعاون مشترك بين مصر وغانا فى مجال الطيران المدنى وتوقيع
عقداً إلنشاء مركز لصيانة الطائرات بدولة غانا
يف إطار توجهات الدولة نحو التوسع ىف األسواق االفريقيه  ،وىف
ضوء اهتامم الفريق يونس املرصي وزير الطريان املدين بتقديم
كافة السبل واالمكانات الحديثة واملتطورة للنهوض بصناعة النقل
الجوي يف القارة اإلفريقية يف شتى مجاالته ،وقعت رشكة مرص
للطريان للصيانة واألعامل الفنية إحدى الرشكات التابعة للرشكة
القابضة ملرصللطريان ووزارة الطريان املدين بدولة غانا عقدا إلنشاء
مركزا ً لتقديم الخدمات الفنية لرشكات الطريان العاملة من وإىل
مطار كوتوكو الدويل بالعاصمة الغانية أكرا  .يأيت هذا التعاون
الجديد تفعيالً ملذكرات التفاهم املوقعة بني الطرفني املرصي
والغاين يف ديسمرب املايض ضمن سلسلة من االتفاقيات يف مجال
النقل الجوي وإنشاء املطارات وتدريب وتأهيل العنرص البرشي.
شهد عيل توقيع العقد الطيار أحمد عادل رئيس مجلس إدارة
الرشكة القابضة ملرص للطريان و السيد Kwaben Darko-
 Mensahنائب وزير الطريان لدولة غانا والسيد Paul Okoh
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سفري غانا بجمهورية مرص العربية حيث قام بتوقيع العقد من
الجانب املرصي املهندس أبو طالب توفيق ،رئيس مجلس إدارة
رشكة مرص للطريان للصيانة واألعامل الفنية ومن الجانب الغاين
السيد John Dekyem Attafuahرئيس رشكة املطارات بغانا
وممثل عن سلطة الطريان املدين لدولة غانا .
هذا وقد أعرب الطيار أحمد عادل رئيس مجلس إدارة الرشكة
القابضة ملرص للطريان عن تفاؤله بإمتام هذا التعاقد مع الجانب
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الغاين وأكد قائالً" :أن التعاون مع األشقاء األفارقة وتكثيف العمل
لتغطية أكرب عدد من النقاط داخل القارة اإلفريقية سيكون
مثمرا ً للغاية يف ظل النهضة التي تشهدها قارة إفريقيا يف مجال
الطريان حيث تعد من األسواق الواعدة ،وتستهدف اسرتاتيجية
مرص للطريان الحفاظ عىل الصدارة وتقديم الخربات الفنية
واالستشارية للدول الشقيقة باإلضافة إىل استثامر الحركة الجوية
املتزايدة يف ظل املرشوعات التنموية التي تشهدها مختلف دول
القارة".
ويف السياق ذاته ،أشار املهندس أبو طالب توفيق إىل أهمية
التعاقد الجديد الذي يأيت يف إطار التوسع يف القارة اإلفريقية
واستهداف عمالء جدد لرشكة مرص للطريان للصيانة ضمن
اسرتاتيجية الرشكة حيث نجحت الرشكة يف استقطاب  15عميال
جديدا من رشكات الطريان خالل العام املايل  2018/2017بهدف
زيادة األرباح والتوسع يف النطاق الجغرايف للوصول لعدد أكرب من
رشكات الطريان العاملة بإفريقيا والرشق األوسط .وأكد عىل أن
املحطة الجديدة تهدف إىل تقديم خدمات الدعم الفني لرشكات
الطريان مبطار كوتوكو الدويل مبا يخدم أهداف الرشكة ويساهم
يف خدمة خطط الجانب الغاين للتطوير.
من جانبه أوضح السيد  Kwaben Darko-Mensahنائب وزير
الطريان لدولة غانا أن إنشاء محطة جديدة لتقديم الخدمة
الفنية للطائرات يعد خطوة إيجابية متنح الجانب الغاين ميزة
جديدة لطائرات الرشكات التي تهبط مبطار كوتوكو ويساعد
أيضا يف زيادة حركة الطريان ودعم االسرتاتيجيات الخاصة بتطوير
منظومة الطريان املدين لدولة غانا وتأسيس نقطة محورية بغرب
إفريقيا.
وخالل زيارته الحالية ملرص ،قام الوفد الغاين بجولة ميدانية
مبنشآت ومواقع رشكة مرص للطريان للصيانة واألعامل الفنية
شملت مجمع ورش عمرة املحركات ،الذي يعد أكرب وأحدث
مجمع من نوعه بالرشق األوسط وافريقيا باإلضافة إىل جولة
بهناجر الرشكة ،اطّلع خالها عىل خطوات صيانة وعمرة الطائرات
بالهناجر والورش املساعدة ،كام تفقد الوفد مركز السيطرة الفنية
املسئول عن متابعة الحالة الفنية ألسطول مرص للطريان وتقديم
الخدمات الفنية للطائرات عىل مدار  24ساعة.
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وىف إطار تعزيز سبل التعاون بني الجانب املرصى والغاىن ىف
مجال انشاء وتطوير املطارات قام أمس السيدKwaben Darko
والوفد املرافق له بجولة داخل مطار العاصمة الدوىل الجديد
بالقطامية للتعرف عىل أسس وآليات تصميم املطارات الحديثة
واالطالع عيل امكانيات املطار والذى تم انشاؤه وفقا ألعىل
املواصفات العاملية وباالعتامد عىل خـبـرات مرصية خالصة ،
رافقه خالل الزيارة املهندس محمد سعيد محروس مستشار وزير
الطريان املدىن لشئون املطارات .
وخالل الجولة استمع السيد Kwaben Darkنائب وزيرة
الطريان املدين الغاين لرشحاً تفصيلياً عن امكانيات ومنشآت املطار
والتى تضم منطقة حقل الطريان واملجهز الستقبال الطائرات
ذات الطرازات الكبرية واملنطقة اإلدارية و تتكون من  45مبنى
إداريا  .كام اطلع الوفد الغاىن عىل تجهيزات املطار والنظم
االلكرتونية الحديثة وآليات التشغيل وأنظمة املالحة الجوية
وكذا الطاقة االستيعابية لصاالت السفر والوصول  ،وأعرب نائب
وزيرة الطريان الغاىن والوفد املرافق له عن سعادته مبا شهده
من امكانيات وتجهيزات املطار الذى صمم وفقاً ألعىل املعايري
واملقاييس الدولية كام أشادوا مبستوى املرافق والخدمات باملطار
والتى ستوفر أعىل درجات الراحة والرفاهية للمسافرين معربني
عن تطلع بالدهم ملزيد من التعاون و تعزيز العالقات الثنائية بني
مرص وغانا ىف مجاالت الطريان املدىن املتعددة واالستفادة من
الخربة املرصية لدعم القدرات الفنية لدولة غانا يف هذا املجال.
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جوالت تفقدية لوزير الطيران المدني بمطاري شرم الشيخ
وطور سيناء

قام الفريق يونس املرصي وزير الطريان املدين بجولة تفقدية إجراءات السفر والوصول وتذليل كافة العقبات للركاب
مبطارى رشم الشيخ الدوىل وطورسيناء  ،رافق سيادته اللواء والسائحني دعامً للسياحة وزيادة الحركة السياحية الوافدة اىل
احمد جنينة رئيس مجلس إدارة الرشكة القابضة للمطارات رشم الشيخ .
واملالحة الجوية و الطيار طارق فوزي رئيس مجلس إدارة
الرشكة املرصية للمطارات  ،بدأت الجولة مبطار رشم الشيخ و استمع الوزير ايل أخر التطورات مبرشوع توسعة مبنى الركاب
رقم  ٢لزيادة الطاقة االستيعابية الكلية للمطار من  7مليون
وكان ىف إستقبالهم الطيار مجدى سامل مدير املطار.
راكب اىل  9مليون راكب سنوياً وذلك ىف إطار تنفيذ عملية
حيث تفقد وزير الطريان حركة السفر والوصول باملطار وتابع تطوير مطار رشم الشيخ  ،ووجه املرصي ىف نهاية جولته برضورة
جميع اإلجراءات األمنية املطبقة داخل وخارج املطار ،كام تأكد إنجاز مرشوعات التطوير باملطار وفقاً للخطط واالسرتاتيجيات
من اإلنتهاء من املالحظات التى وجه سيادته بتنفيذها خالل املوضوعة واإلنتهاء منها قبل نهاية العام الحاىل.
جولته السابقة ،واطأمن عىل إنسيابية الحركة داخل صاالت
السفر والوصول والتى تشهد كثافة يف تشغيل الرحالت الدولية ثم اتبعها بجولة تفقدية مبطار طورسيناء ،وكان ىف إستقباله
والداخلية الوافده من العواصم األوروبية والعربية خالل هذه املهندس يارس شاهني مدير املطار الذى قدم رشحاً تفصيلىاً
عن امكانيات املطار وموقف التشغيل والقدرة االستيعابية له
الفرتة.
باإلضافة إيل عمليات التطوير التي شهدها من قبل  ،وأشار
كام تفقد سيادته جميع مواقع الطائرات والرتمك وبرج املراقبة شاهني إىل أن املطار معد ومجهز لطلبة األكادميية املرصية
 ،واطلع عىل املخطط املقرر استعدادا ً للموسم السياحى لعلوم الطريان للتدريب عىل الطريان ،هذا باإلضافة إىل إستيعابه
الشتوى القادم وطالب بتقديم كافة التسهيالت ورسعة إنهاء للطائرات ذات الطراز املتوسط  ،وتعرف وزير الطريان عىل
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املعوقات والتحديات التي تؤثر عىل حركة املالحة الجوية باملطار ،كام تفقد سيادته مبني الركاب والذى يشتمل عىل صالتى
سفر ووصول ،ومدرج الطائرات الرئييس ،والرتمك وبرج املراقبة.
ويف نهاية الجولة وجه وزير الطريان برضورة دراسة إحتياجات املطار وفقاً لإلمكانيات املتاحة والعمل عىل رفع كفاءته
التشغيلية  ،و البدء ىف عمليات تطوير املطار فيام يخص البنية التحتية وكذا األعامل اإلنشائية واملرافق املحيطة له من خالل
عدة مراحل مع وضع خطط واضحة للتنفيذ ىف أرسع وقت  ،مع تأمني األعامل الفنية لحقل الطائرات وإستكامل جميع أعامل
التأمني داخل وخارج املطار وكذا املنشأت واألفراد مبا يتناسب مع مطالب التطوير املستقبيل.
وأشار سيادته بأهمية التنسيق بني املطار و األكادميية املرصية لعلوم الطريان لتوفري أفضل اإلمكانيات لتدريب طالب األكادميية
وخلق جو مناسب يساعدهم عىل الطريان بكفاءة عالية (املساعدات املالحية- -اإلدارية -الفنية -الهناجر  ..وغريها) ،وأضاف
املرصي إىل أن تطوير مطار طور سيناء يعد خطوة هامة نحو تنمية محافظة جنوب سيناء وتنشيط الحركة السياحية باملنطقة
التي تذخر باملقاصد السياحية الخالبة التي ميكن إستثامرها يف خطة التطوير املستقبلية  ،واإلستفادة من املوقع الجغراىف
للمطار حيث أنه يبعد  100كم فقط عن مدينة رشم الشيخ أحد أهم مناطق الجذب السياحى.
وفور عودته إىل مطار القاهرة ،تفقد سيادته سري العمل داخل صاالت الوصول مببنى الرحالت املوسمية وتأكد وزير الطريان
من توفري كافة اإلمكانيات و الخدمات للحجاج بيت الله الحرام و رسعة انهاء إجراءات وصولهم يف سهولة ويرس  ،كام اطأمن
عىل التنسيق الجيد بني جميع الوزارات املعنية لتذليل العقبات للخروج مبوسم حج ناجح هذا العام.
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مجهودات مكثفة لوزارة الطيران المدني وشركاتها التابعة
خالل موسم سفر وعودة حجاج بيت اهلل الحرام لعام 1439هـ
بحضور وزراء الطيران المدني واألوقاف وشئون مجلس النواب...
مصرللطيران تحتفل بإقالع أول أفواج الحج من مطار القاهرة الدولي

شهد الفريق يونس املرصي وزير الطريان املدين والدكتور محمد
مختار جمعة وزير األوقاف واملستشار عمر مروان وزيرة شئون
مجلس النواب رئيس بعثة الحج الرسمية للدولة توديع األفواج
األويل لحجاج بيت الله الحرام لهذا العام 1439هـ 2018/م
من مبني الرحالت املوسمية مبطار القاهرة الدويل ولفيف من
قيادات وزرات الطريان املدين والداخلية والتضامن اإلجتامعي
واألوقاف والجامرك والحجر الصحي .

عيل تنفيذ الخطة املوضوعة إلنسيابية الجرس الجوي وضامن
راحة الحجاج يف رحالت الذهاب والعودة وخاصة كبار السن
 ،كام وجه سيادته العاملني باملطارات املرصية التي تقلع
منها رحالت الحج مبارشة إيل األرايض املقدسة وهي مطارات
القاهرة وبرج العرب واألقرص وأسوان والغردقة بتقديم كافة
التسهيالت الالزمة لحجاج بيت الله الحرام يف رحلتهم املباركة .
ورصح وزير الطريان قائالً" :نترشف كل عام بخدمة ورعاية
حجاج بيت الله الحرام وهو ما يلقي علينا مسئولية كبرية.
فهي مهمة عظيمة نحرص عليها ونستعد لها من شهورعديدة
ونقوم بالتنسيق التام مع السلطات السعودية وجميع الوزارات
والجهات املعنية من أجل خدمة ضيوف الرحمن".

وقد حرص الفريق يونس املرصي وزير الطريان املدين عيل لقاء
السادة الحجاج وتوديعهم يف صالة السفر متمنياً لهم االستمتاع
بهذه الرحلة املباركة وطالبهم بالدعاء ملرصنا الحبيبة ان يحفظها
الله كام وجه جميع العاملني برشكات الوزارة إىل تقديم أقيص
ما لديهم من جهد لخدمة أهلهم وذويهم من ضيوف الرحمن ويف السياق ذاته ،رصح الطيار أحمد عادل ،رئيس مجلس إدارة
املسافرين عيل مرصللطريان ورشكات الطريان األخري والعمل الرشكة القابضة ملرصللطريان قائالً "أن الرشكة الوطنية سخرت
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كافة إمكانياتها وقامت الرشكات التابعة من الخطوط الجوية
والصيانة واألعامل الفنية والخدمات األرضية والجوية بتوفري
كافة التسهيالت الالزمة لتقديم خدمة متميزة لضيوف الرحمن
بدء مــــن حجز وإصدار التذاكر مرورا ً بالخدمات املقدمة يف
صاالت السفر وعيل منت الطائرات وحتي وصول الحجيج إىل
األرايض املقدسة والتي قمنا بإيفاد مجموعات عمل من مختلف
تخصصات مرصللطريان لتكون يف رشف استقبالهم يف مطاري جدة
واملدينة املنورة وكذلك توديعهم يف مرحلة العودة لتذليل كافة
العقبات التي قد تواجههم وضامن انسيابية الجرس الجوي فندعو
الله أن يتقبل منهم هذه الفريضة .
وأوضح عادل " أنه من املخطط أن تنقل مرصللطريان هذا العام
ما يقرب من  62ألف حاجاً إىل األرايض املقدسة مبعدل 24700
حاجا من حجاج القرعة و  12000حاجا من حجاج التضامن
اإلجتامعي و 7700حاجا من حجاج الرتانزيت و 9000حاجا من
حجاج السياحة والهيئات واألفراد ،هذا بخالف  8600من حجاج
دولتي مايل وفلسطني وذلك من خالل  325رحلة جوية إىل كل
من مطاري جدة واملدينة املنورة بواقع  197رحلة جوية إىل جدة
و128رحلة جوية إىل املدينة املنورة ".
وقد قـام وزير الـطريان املدين بتسليم الفائزين تذكرتني مجانيتني
ألكرب الحجاج سناً وهام الحاج محمد كامل عىل أنور ويبلغ من
العمر  81عـاماً والـحاج فاروق محمد محمد ويـبلغ من الـعمر
 82عامـاً وهام من حجـاج قــرعة بورسعيد ،هذا باإلضافة إىل
تقديم  3تذاكر مخفضة بقيمة  %50وهم نادية امام عبد الرحيم-
زينب عبد العزيز ابراهيم -مملكة صابر محمد ،و عدد 10قسائم
وزن اضايف مجاين تم تقدميهم هدية من مرصللطريان إىل الفائزين
يف السحب العلني من السادة الحجاج.
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وزيرا الطيران والسياحة يودعان حجاج السياحة المغادرين إلى
األراضى المقدسة

قام الفريق يونس املرصى وزير الطريان املدىن و الدكتورة رانيا
املشاط وزيرة السياحة بتوديع أفواج الحج السياحى املغادرة
إىل األراىض املقدسة من مطار القاهرة الدوىل بحضور كل من
اللواء طيار أحمد جنينة رئيس مجلس إدارة الرشكة القابضة
للمطارات واملالحة الجوية و املهندس أحمد فوزى رئيس
مجلس إدارة رشكة ميناء القاهرة الجوى و األستاذ رساج سعد
الدين مساعد وزيرة السياحة لشئون املتابعة واألستاذ مجدى
شلبى رئيس قطاع الرشكات السياحية بالوزارة ورئيس اللجنة
العليا للحج .
حيث تفقدا الوزيران صالة سفرالحجاج وإسرتاحات الركاب
واملودعني وكاونرتات الجوازات لإلطمئنان عىل سهولة ويرس
إنهاء اجراءات السفر وانسيابية الحركة داخل الصالة.
كام اطلعا عىل الخدمات املقدمة للحجاج قبل سفرهم وأعطى
وزير الطريان توجيهاته للمسئولني باملطار بتقديم كافة
التسهيالت وتوفري كافة سبل الراحة لحجاج بيت الله الحرام و
تذليل جميع العقبات والصعوبات املتعلقة بسفرهم كام حرص
الوزيران عىل لقاء أفواج الحجاج القادمني من محافظات مرص
املختلفة  ،متمنيني لهم حجا مربورا وذنبا مغفورا ،راجني من
الله أن يتمم لهم املناسك عىل خري حتى يعودوا اىل أرض الوطن
بسالم و من ناحيتهم أشاد الحجاج بالتنظيم وحسن اإلستقبال
وتيسري إجراءات السفر يف صالة الحجاج مبطار القاهرة
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 ،وأكدت املشاط أن وزارة السياحة تبذل قصارى جهدها من
أجل راحة الحاج واثناء تأديته للمناسك يف األرايض املقدسة.
كام أوضحت أن هناك لجان للوزارة باملنافذ متواجدة حتى
إنتهاء موسم الحج ىف مطارى جدة واملدينة إلستقبال الحجاج
وتوديعهم ،باإلضافة إىل اللجان املتواجدة يف مطار القاهرة ،ويف
نويبع والعقبة للحج الربى لتذليل أية عقبات قد تواجه الحاج
املرصى منذ سفره وحتى عودته إىل أرض الوطن بسالم.
واشارت وزيرة السياحة إىل أن الوزارة شكلت غرفة عمليات
تعمل عىل مدار ال  ٢٤ساعة يوميا ملتابعة الحجاج وخدمتهم
والرد عىل إستفساراتهم وتلقى الشكاوى وذلك من خالل أرقام
التليفونات التي أعلنتها وزارة السياحة .
ومن جانبه أكد املرصى عىل أن وزارة الطريان املدىن وجميع
هيئاتها ورشكاتها التابعة تسخر كل طاقاتها لخدمة حجاج
بيت الله الحرام حيث قامت الوزارة بتشكيل غرفة عمليات
للحج تعمل عىل مدار  24ساعة ملتابعة حركة تشغيل الرحالت
ومتابعة سري العمل بشكل يومى وعىل مدار الساعة باملطارات
املرصية ومطارى جدة واملدينة املنورة وذلك أثناء مرحلتى
السفر والعودة بإذن الله إىل أرض الوطن  ،كام قامت رشكة
مرص للطريان بإيفاد بعثة من العاملني لخدمة الحجاج وإنهاء
اإلجراءات ىف مرحلتى الذهاب والعودة باملطارات السعودية
وذلك بالتنسيق مع السلطات السعودية .
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وزير الطيران يعقد اجتماعا موسعا لمتابعة انتظام رحالت موسم
الحج ويطلع علي إستعدادات مرحلة العودة
عقد الفريق يونس املرصي وزير الطريان املدين اجتامعا موسعا
مبقر الوزارة حرضه لفيف من قيادات وزارة الطريان املدين
وهيئاتها ورشكاتها التابعة وممثيل كافة الوزارات والهيئات
املعنية بتنظيم موسم الحج هذا العام وذلك ملتابعة موقف
الرحالت وانتظام التشغيل باملطارات .
وخالل اللقاء استمع الفريق يونس املرصي لرشح تفصييل
من السادة الحضور عن الخدمات والتسهيالت املقدمة لضيوف
الرحمن خالل مرحلة السفر من املطارات املرصية إيل األرايض
املقدسة  ،واطأمن عيل انتظام ورسعة انهاء اجراءات السفر
وكذلك انسيابية الجرس الجوي لرحالت جدة واملدينة املنورة
التي تسريها الرشكة الوطنية مرصللطريان والخطوط الجوية
السعودية والرشكات األخري العاملة يف املوسم .
وتابع سيادته ماتم انجازه من تكليفات قبل اإلستعداد لهذا
املوسم من توفري كافة التسهيالت للحجاج ومودعيهم وزيادة
الالفتات اإلرشادية لتعريف الحجاج وذويهم بالخدمات
املوجودة عند استقبالهم خارج املطارات وداخلها وتوفري عنارص
عيل أعيل مستوي لتقديم كافة املعلومات للسادة الحجاج
والرد عيل استفساراتهم وتقديم كافة الرعاية املطلوبة خاصة
لضيوف الرحمن من كبار السن واملريض .
كام استعرض سيادته موقف الرحالت الخاصة لحجاج دولتي

مايل وفلسطني الذين تنقلهم مرصللطريان وكذلك جداول
رحالت حجاج الرتانزيت الوافدين من عدة دول حول العامل إيل
األرايض املقدسة عرب مطار القاهرة وطالب بتقليل املدة الزمنية
لفرتة الرتانزيت تيسريا عيل ضيوف الرحمن .
ووجه وزير الطريان باإلستعداد ملرحلة العودة بعد اداء مناسك
الحج والتي بدأت يف  27اغسطس واستمع سيادته لدور بعثة
مرصللطريان مبختلف تخصصاتها التي سيتم ايفادها للعمل
يف مطاري جدة واملدينة املنورة إلستقبال الحجيج يف مرحلة
العودة وانهاء اجراءاتهم باملطارات السعودية.
ويف نهاية اللقاء وجه وزير الطريان الشكر لجميع العاملني
بقطاع الطريان عيل املجهود املرشف لخدمة حجاج بيت الله
الحرام وأشاد بالتعاون والتنسيق املستمر بني كافة األجهزة
العاملة باملطارات املرصية وكذلك التنسيق مع السلطات
السعودية مبطاري جدة واملدينة املنورة لضامن نجاح موسم
الحج وتفادي أي مشكالت.

وزارة الطيران تنسق مع الجهات المعنية لتوفير أماكن ألكثر من
 200حاج على متن الطائرات
ىف إطار توجيهات الفريق يونس املرصى وزير الطريان املدىن
بتقديم كافة أوجه الرعاية والتسهيالت لخدمة حجاج بيت
الله الحرام قامت وزارة الطريان بالتنسيق مع الجهات املعنية
والرشكات الناقلة لتوفري أماكن عىل منت الطائرات ألكرث من
 ٢٠٠حاج من ضيوف الرحمن بعد حصولهم عىل تأشريات
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الحج ولَم يكن لديهم حجوزات عىل رشكات الطريان .
وتجدر اإلشارة اىل أن الرشكة الوطنية مرص للطريان قد أنهت
رسميا مرحلة الذهاب ملوسم الحج هذا العام بتاريخ األربعاء
املوافق  ١٥اغسطس بنقل مايقرب من  64الف حاج عيل منت
 337رحلة جوية إيل جدة واملدينة املنورة.
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المطارات المصرية تستقبل  100ألف حاج  ..ومجهودات مكثفة من وزارة
الطيران إلستقبال الحجاج بالمطارات
قامت وزارة الطريان املدين وهيئاتها ورشكاتها التابعة كافة
بتكثيف جهودها إلستقبال املطارات املرصية رحالت عودة
حجاج بيت الله الحرام من األرايض املقدسة حيث بدأ تسيري
جرس جوي لعودة ما يقرب من  100الف حاج من الحجاج
املرصيني من مطاري جدة واملدينة املنورة اىل املطارات
املرصية مبارشة وهى القاهرة وبرج العرب واألقرص وأسوان
وحجاج الرتانزيت القادمني من مختلف انحاء العامل ايل
األرايض املقدسة عرب مطار القاهرة الدويل  ،من بينهم حجاج
دولتي مايل وفلسطني الذين تقلهم مرص للطريان .
ويف السياق ذاته قام الفريق يونس املرصي وزير الطريان
املدين بعمل عدة اجتامعات موسعة مع كافة الجهات
املعنية بتنظيم موسم الحج ،وأشاد سيادته بالتنسيق الجيد
والتعاون املثمر مع كافة الوزارات القامئة عىل تنظيم الحج
وهى وزارة الداخلية والتضامن اإلجتامعي والسياحة و
األوقاف والصحة واملالية وغريها وكذلك التعاون املشرتك
مع السلطات السعودية لتذليل كافة العقبات امام الحجاج
وإنهاء إجراءات سفرهم من املطارات السعودية ىف سهولة
ويرس تام  ،وقام سيادته بجواالت ميدانية يف الصاالت
املخصصة لعودة ضيوف الرحمن لإلطمئنان عيل جاهزيتها
الستقبال رحالت العودة وتاليف حدوث أي مشكالت خاصة
ان هذه الفرتة تشهد كثافة تشغيل يف املطارات املرصية .
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كام تفقد سيادته تجهيزات الخيمة املكيفة الجديدة التي تم
إعدادها خارج مبنى الرحالت املوسمية مبطار القاهرة أمام
صالتي السفر والوصول إلستقبال أرس الحجاج و ذويهم،
ووجه بتقديم كافة التسهيالت ورسعة إنهاء إجراءات وصول
الحجاج  ،وأشاد سيادته بوجود ضباط جوازات عيل بعض
رحالت العودة ذات الطراز العريض إلنهاء اإلجراءات عيل
منت الطائرات وهو ما مينع التكدس واالزدحام يف صاالت
الوصول ،هذا وقد وافق الفريق يونس املرصي عىل طلب
الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بزيادة أعداد
أطباء الحجر الصحي عىل منت طائرات مرص للطريان إلنهاء
اإلجراءات الوقائية وتقديم التأمني الطبي الكامل للحجاج
القادمني.
ودعا وزير الطريان جميع القيادات والعاملني بالوزارة
ورشكاتها التابعة لرفع درجات اإلستعداد للتعامل مع كافة
املواقف والحاالت الطارئة وشدد عيل رضورة االهتامم
وتقديم أفضل الرعاية لكبار السن واملريض ذوي االحتياجات
الخاصة.
جدير بالذكر ان مطار القاهرة استقبل أوىل رحالت الجرس
الجوي للرشكة الوطنية مرص للطريان ،بإحتفالية أمام صالة
الوصول مببنى الرحالت املوسمية إحتفاال وإبتهاجا بعودة
ضيوف الرحمن من األرايض املقدسة.
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رئيس الشركة القابضة للمطارات والمالحة الجويه يستقبل حجاج وزارة
الطيران المدنى وشركتها التابعة نيابة عن وزير الطيران بالتعاون مع
عالقات عامة الوزارة
إستقبل اللواء احمد جنينه رئيس مجلس اداره الرشكه القابضه
للمطارات واملالحه الجويه نيابة عن الفريق يونس املرصي وزير
الطريان املدين حجاج بيت الله الحرام من العاملني بوزارة الطريان
والهيئة العامة لألرصاد الجوية واألكادميية املرصية لعلوم الطريان
العائدين من األراىض املقدسة بعد أداء فريضة الحج ،حيث قد
وجه وزير الطريان بتوفري كافة سبل الراحة وللسادة الحجاج وإنهاء
إجراءاتهم ىف أرسع وقت.
هذا وقد كان ىف إستقبالهم فريق من عالقات عامة وزارة الطريان
برئاسة االستاذه  /جليله زيك مدير العالقات العامه ،وقد قامت
العالقات العامة بتوزيع باقات من الورود عىل السادة الحجاج الذين
اثنوا عىل الجهود املبذولة من وزارة الطريان املدين بالتعاون مع قطاع
الكرنك برشكة مرص للطريان للخطوط الجوية من حسن االستقبال
والعمل عىل حل املشكالت ورسعة انهاء كافة إالجراءات بسهولة
ويرس خالل رحلة الحج .
ومن جانبهم تقدم الحجاج بالشكر الطيار أحمد جنينة عيل حسن
اإلستقبال و اللفتة اإلنسانية التى قام بها  ،طالبني من سيادته تبليغ
خالص الشكر والتقدير ملعايل وزير الطريان املدىن الفريق يونس
املرصى ودعائهم له بالتوفيق الدائم .
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وزير الطيران المدني يتابع سير العمل فى جميع المواقع
التابعة لوارة الطيران خالل أجازة عيد األضحى
وزير الطيران تابع استعدادات المطارات إلستقبال اجازة عيد األضحى
المبارك
أعطى الفريق يونس املرصى وزير الطريان املدىن توجيهاته
بتوفري كافة سبل الراحة وتقديم أفضل الخدمات للمسافرين
عرب املطارات املرصية خالل أجازة عيد األضحى املبارك ،
واطأمن سيادته عىل املخطط املعد الستقبال عيد األضحى
املبارك باملطارات املرصية خاصة مطارات الجذب السياحى
والتى تشهد كثافة ىف حركة الطائرات والركاب الوافدين لقضاء
اجازة العيد كام أوىص وزير الطريان بالتنسيق الجيد مع كافة
الجهات العاملة مبطار القاهرة واملطارات اإلقليمية لتيسري
إجراءات السفر ومنع التكدس باملطارات خالل فرتة العيد
خاصة فرتة الذروة الصباحية  ،ودعا الوزير جميع العاملني
وخاصة العاملني بالصفوف األمامية ممن يتواجدون ىف مواقع

العمل املختلفة ألداء مهامهم الوظيفية ببذل قصارى جهدهم
والتفاين ىف خدمة املسافرين وااللتزام بأداء مهامهم املختلفة
ىف الوقت املحدد وبالكفاءة املطلوبة  ،مؤكدا ً عىل أن وزارة
الطريان املدىن تضع عىل قمة أولوياتها االهتامم بخدمة العمالء
وتحسني الخدمات املقدمة لهم عىل الوجه الذى يليق مبكانة
مرص الحضارية .
وتجدر اإلشارة اىل ان الرشكة الوطنية مرص للطريان سريت أكرث
من  ١٠٠رحلة دولية وداخلية يوميا ىف االتجاه الواحد من مطار
القاهرة خالل أجازة عيد األضحى املبارك لنقل ما يقرب من
 ١٥٠٠٠راكب يومياً بخالف رشكات الطريان األجنبية والعربية
واملرصية األخرى التى تسري رحالت من وإىل املطارات املرصية

جوالت تفقدية لوزير للطيران بمطار القاهرة وبرج المراقبة
ومستشفى مصر للطيران أول أيام العيد
قام الفريق يونس املرصي وزير الطريان املدين بعد أداء صالة
عيد األضحى املبارك مبسجد امللك فيصل مبطار القاهرة بعدة
جوالت تفقدية لعدد من املواقع ملتابعة سري العمل خالل فرتة
أجازة عيد األضحى.
بدأت الجولة بزيارة مركز العمليات املتكامل  IOCCالتابع
لرشكة مرص للطريان للخطوط الجوية ،رافق سيادته خالل
الجولة الطيار أحمد عادل رئيس مجلس إدارة الرشكة القابضة
ملرص للطريان وكان ىف استقبالهام الطيار رشيف عزت رئيس
مجلس ادارة رشكة مرص للطريان للخطوط الجوية ملتابعة
موقف الرحالت و انتظام حركة التشغيل ،وكذا التعرف عىل
جدول الرحالت الدولية والداخلية ،والوقوف عيل مدي جاهزية
واستعداد غرفة إدارة األزمات وتنسيقها مع باقي الجهات
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املعنية وخاصة خالل هذه الفرتة التي تشهد كثافة يف التشغيل.
واتبعها جولة تفقدية مببني الركاب رقم  ، 1رافقه يف الجولة
املهندس أحمد فوزي رئيس مجلس إدارة رشكة ميناء القاهرة
الجوي وتابع وزير الطريان حركة السفر والوصول ،ثم استقل
سيادته القطار اآلىل والذى يربط جميع مباىن املطار متوجها اىل
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مبني الركاب رقم  2املخصص لرحالت رشكات الطريان العربية
واألجنبية  ،واطأمن املرصي عيل انتظام الرحالت وحركة التشغيل،
كام تابع اإلجراءات األمنية املطبقة عىل جميع الرحالت ،ثم
تفقد وزير الطريان مبني الركاب رقم  3املخصص لرحالت مرص
للطريان ورحالت رشكات تحالف ستار حيث تابع حركة السفر
والوصول يف املبنى والتي شهدت كثافة ىف التشغيل خالل فرتة
العيد وخاصة الرحالت املتجهة إىل مطارات الجذب السياحي،

وبصفة خاصة خالل فرتة كثافة التشغيل الحالية للحفاظ عىل
أعىل نسب كفاءة التشغيل.
ثم تفقد سيادته مبني الرحالت املوسمية مبطار القاهرة
املخصص لرحالت مرصللطريان إىل جدة واملدينة املنورة وتابع
سري العمل استعدادا لرحالت عودة الحجاج،و اطلع عىل آخر
االستعدادات والتجهيزات الستقبال ضيوف الرحمن العائدين
من األراىض املقدسة ،كام تفقد تجهيزات الخيمة املكيفة
الجديدة التي تم إعدادها خارج مبنى الرحالت املوسمية أمام
صالة الوصول إلستقبال أرس الحجاج و ذويهم ،ووجه سيادته
بتقديم كافة التسهيالت ورسعة إنهاء إجراءات وصول السادة
الحجاج يف سهولة ويرس.

ثم تفقد وزير الطريان مبني برج املراقبة الجوية و رافق سيادته
املالح عادل ثابت رئيس مجلس ادارة الرشكة الوطنية لخدمات
املالحة الجوية وشملت الزيارة وحدة برج مطار القاهرة
وتفقد الوزير اإلجراءات األمنية داخل وخارج املطار وكاونرتات ووحدة اإلقرتاب ( ، )Approach Control Unitثم قام بزيارة
الجوازات والتارمك ،ووجه سيادته املسئولني يف املطار بتقديم
التسهيالت للمسافرين لالستمتاع بقضاء اجازاتهم ،كام تابع سري
العمل مبهبط الطائرات والخدمات االرضية ،و تفقد املرصي مبني
الصيانة اليومية التابع لرشكة مرص للطريان للصيانة واألعامل
الفنية والذي يقوم مبتابعة الرحالت الجوية عىل مدار  24ساعة
من خالل مركز السيطرة الفنية الذي يعمل عىل مراقبة الحالة
الفنية للطائرات ،كام تابع التطبيقات املستخدمة لتتبع حالة
الطائرات أثناء الرحالت ووجه سيادته برضورة تكثيف الجهود
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للطريان للخدمات الطبية وتفقد الوزير قسم اإلسعاف والطوارئ
وغرف العمليات وغرف الرعاية املركزة والعيادات التخصصية،
وقام بزيارة بعض املرىض يف غرفهم وقدم لهم وذويهم التهنئة
بالعيد واطأمن عىل حالتهم الصحية والخدمات الطبية املقدمة
لهم  ،ووجه برضورة توفري الرعاية الطبية املميزة للمرىض.

ملركز مراقبة املنطقة ( )Area Control Centerوتابع انسيابية
وانتظام الحركة الجوية باملجال الجوي .
وأنهى وزير الطريان جولته بزيارة مستشفي مرص للطريان وكان
ىف استقباله الدكتور أرشف القايض رئيس مجلس ادارة رشكة مرص
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وزيرالطيران المدني يتفقد مطار الغردقه الدولى فى ثاني ايام عيد
االضحي المبارك
تفقد الفريق يونس املرصي وزير الطريان املدين مطار الغردقه
الدوىل أحد اهم مطارات الجذب السياحي ملتابعة سري العمل
باملطار خالل اجازة عيد االضحي املبارك واالطمئنان عيل حركة
التشغيل باملطار ،والتأكد من االنتهاء من كافة املالحظات
والتكليفات التى وجه سيادته بتنفيذها خالل جولته السابقة،
ورافق سيادته خالل الجوله الطيار طارق فوزي رئيس مجلس
ادارة الرشكة املرصية للمطارات وكان يف استقبالهم الطيار
صادق الشوري مدير املطار.
وتفقد وزير الطريان املدين صالتي السفر والوصول مببنيني 1و2
والتي تشهد كثافة يف تشغيل الرحالت الدوليه والداخليه خالل
فرتة اجازه عيد االضحي املبارك.
كام اطأمن سيادته عيل االجراءت االمنية باملطار وتفقد مهبط
الطائرات والتارمك ،واعطي املرصي توجيهاته بتقديم كافة
التسهيالت الالزمة للمسافرين  ،وكذا زياده اعداد مكاتب
الجوازات يف صاالت الوصول والسفر ملنع حدوث اي تكدس
داخل الصاالت وذلك بالتنسيق مع الجهات املعنيه باملطار.
كام أعطى الفريق يونس املرصى تعليامته باتخاذ كافة
اإلجراءات الالزمة لالستعداد الجيد للموسم السياحى الشتوى
القادم واالهتامم بأعامل التجميل ورفع كفاءة الخدمات
املقدمة باملطار للزائرين والسياح القادمني من مختلف دول
العامل .

رؤساء مجالس اإلدارة وأعضاءها يتنازلون عن حصصهم فى األرباح

تضامناً مع توجيهات وزارة الطريان املدىن ىف الفرتة الحالية ىف تدعيم الرشكات التابعة للوزارة لتحقيق أفضل النتائج وأعىل
مستويات األداء وكذا تصويب األوضاع املالية للعاملني ومراعاة البعد اإلجتامعي للفئات محدودة الدخل وتضامنا مع تلك
التوجيهات ورغبة يف املشاركة فقد رأى السادة رؤساء مجالس إدارات الرشكات التابعة للوزارة وأعضاء مجالس اإلدارة بها التنازل
عن حصصهم ىف األرباح املقررة لهم بالجمعيات العامة لتلك الرشكات دعام للمراكز املالية للجهات التى ميثلونها .
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رسالة معالى وزير الطيران المدنى الفريق يونس المصرى
بمناسبة عيد األضحى المبارك
اإلخوة واألخوات  ...أرسة الطريان املدىن

أتحدث إليكم اليوم وقد مر شهران تقريباً عىل رشف توىل مسئولية قطاع
الطريان املدىن  ،وقد حرصت يف هذه الفرتة أن أقوم بالعديد من الجوالت
امليدانية ملواقع العمل املختلفة ملراجعة جميع أعامل الرشكات التابعة لوزارة
الطريان املدىن ىف جميع املجاالت (الفنية – اإلدارية – الهيكلية – االجتامعية
  ).....وذلك للوقوف عىل املطالب العاجلة لقطاع الطريان واملساهمة يف حلاملشاكل وتذليل الصعاب  ..لذلك تم تشكيل لجان عىل جميع املستويات
ومن كافة التخصصات إلعادة ترتيب القطاع من الداخل ومبا يحقق أفضل
تشغيل وتحقيق األهداف املستقبلية لقطاع الطريان .

اإلخوة األعزاء ...

لقد تعودت من البداية أن أتحدث معكم برصاحة وواقعية تامة  ...هذه الرصاحة التي إعتدت عليها يف التعامل مع جميع
املواقف طوال حياىت  ...قطاع الطريان مير بأزمة مالية كبرية تحتاج منا جميعاً أن نتكاتف للخروج من هذه األزمة ولذلك تم
مراجعة املوقف املاىل لجميع الرشكات بكل دقة وقد تم الخروج بعدة قرارات لرتشيد اإلنفاق وخفض اإلستهالك ...
ونتيجة لذلك تم توفري مبالغ مالية سنستفيد منها يف الخروج من أزمتنا املالية وتحقيق الهدف الرئيىس الذى تم وضعه لإلرتقاء
بالقطاع وتطوير أداءه مبا يتناسب مع أهمية هذا القطاع الذى يعد من أهم القطاعات الحيوية بالدولة .

ورغم هذه األزمة املالية التي مير بها القطاع فقد تم مراجعة األجور لجميع العاملني بالوزارة والرشكات التابعة ووجد تباين حاد
يف األجور والحوافز والخدمات املقدمة للعاملني  ..ولتحقيق العدل بني الجميع وخاصة بني أرس العاملني فمن حق جميع األرس يف
قطاع الطريان أن تحيا حياة كرمية يكون األساس فيها العدل واملساواة طبقاً للوظائف والتأهيل ومسري الخدمة وذلك بإستغالل
اإلمكانات املتاحة بالقطاع  ...فقد تم إستقطاع جزء من املبالغ املالية التي تم توفريها من خالل خفض النفقات لتحقيق العدل
بني جميع الفئات املختلفة .
وتم إتخاذ قرار برفع الحد األدىن لألجور للعاملني بالوزارة ورشكاتها التابعة ومساواة الحافز الوظيفى بالرشكات كخطوة أوىل يف
تفعيل خطة الوزارة نحو تحسني األوضاع املعيشية للعاملني وفقاً ملعايري وآليات محددة مع مراعاة البعد اإلجتامعى لجميع
العاملني من جميع الفئات والتي تعترب أحد أهم األهداف التي وضعتها نصب عينى لإلستفادة الكاملة من الطاقة البرشية
بالوزارة  ..وسيتم التطبيق بدءا ً من شهر سبتمرب  2018وبخطة مستقبلية يتم عىل أساسها زيادة العاملني ذات الدرجات األدىن
دفعة واحدة خالل شهر سبتمرب ،أما الفئات الوظيفية باملستوى الثاىن والثالث بنسبة  %50إعتبارا ً من راتب سبتمرب 2018
و %50إعتبارا ً من راتب يوليو  ..2019أما باقى الفئات الوظيفية فسيتم زيادتها عىل مراحل.
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وقد تم تكليف اللجان املشكلة باملتابعة املستقبلية لجميع الفئات وإتخاذ جميع اإلجراءات املالية التي تحقق طموحات
العاملني عىل أن اليتم تنفيذ أي تعديل أو إضافة مالية بجميع الرشكات إال بعد موافقة اللجنة العليا لألجور التي تم تشكيلها
لتحقيق العدالة بني جميع العاملني.
وقد تم تشكيل لجنة لإلرتقاء بالخدمة الطبية للعاملني وأرسهم ليكون جميع العاملني عىل قدر املساواة يف الحصول عىل الخدمة
الطبية والتي تعترب أبسط الحقوق للعاملني وأرسهم.
كام تم وضع التخطيط املستقبيل لزيادة املوارد وخفض النفقات وذلك مبا يعود إقتصادياً عىل الدولة وإجتامعياً عىل جميع
العاملني بالقطاع لتحقيق أعىل عائد إجتامعى.

الزمالء واألبناء ...

الهدف الرئيىس والوحيد الذى وضعته نصب عينى هو اإلرتقاء بقطاع الطريان وجميع العاملني به فجميع العاملني هم أبناىئ
وليس هناك عامل أهم أو له تقدير اعىل من عامل اخر ،فالجميع سواسيه بالنسبة ىل  ،ومعاً نستطيع تحقيق هذا الهدف
فأوصيكم بالعمل الدؤوب وإتقان وتطوير األداء هو هدفنا دامئاً  ،ولن يتم ذلك إال بزيادة علمنا وتأهيلنا يف جميع التخصصات
واإلنتامء واإلخالص لقطاع الطريان وأن تكون الروح األرسية وحب الخري لبعضنا البعض هي دامئاً األساس يف تعامالتنا .
وال يفوتنى أن أتوجه بالتحية والتقدير لكم جميعاً ملا تم بذله يف الفرتة املاضية وأحثكم عىل بذل املزيد من الجهد وذلك ملا فيه
الخري لبلدنا وأيضاً ألرسكم جميعاً وبشكل خاص ألبناىئ الذين قدموا خدمه ممتازة لحجاج بيت الله الحرام أثناء رحالت سفرهم
إىل األراىض املقدسة .
فقد تم تكاتف الجميع من أجل إنجاز موسم سفر الحجاج يف سهولة ويرس تام  ،كام أؤكد عىل بذل املزيد من الجهد والتفاىن
يف خدمة الحجاج يف رحلة العودة دون تهاون أو تقصري داعني الله عز وجل أن يوفقنا لخدمتهم وأن يحتسب هذا الجهد يف
ميزان حسناتنا .
وىف النهاية أتقدم لكم جميعاً وألرسكم الكرمية بأرق التهاىن مبناسبة حلول عيد األضحى املبارك أعادة الله علينا وعىل األمة
اإلسالمية بالخري واليمن والربكات  ،وىف هذه األيام املباركة نترضع بالدعاء إىل الله عز وجل أن ينعم عىل مرصنا الحبيبة مبزيد
من األمن واإلستقرار والتقدم وعىل قطاع الطريان إن شاء الله بالرقى واإلزدهار .

فريق /يونس المصرى
وزير الطيران المدني
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مؤتمرات ومعــارض

وزير الطيران يوجه بتقديم التسهيالت الستقبال ضيوف اإلجتماعات
السنوية لمجموعة محافظى صندوق النقد والبنك الدوليين عن
الدول األفريقية و اإلجتماع السنوي لمجلس المحافظين لجمعية
البنوك المركزية
اعطى الفريق يونس املرصى وزير الطريان املدين
توجيهاته للسادة املسئولني مبطاري القاهرة ورشم
الشيخ بتقديم كافة التسهيالت الالزمة الستقبال ضيوف
اإلجتامعات السنوية ملجموعة محافظى صندوق النقد
والبنك الدوليني عن الدول األفريقية IMf& WB
 African Caucusوكذا اإلجتامع السنوي رقم 41
ملجلس املحافظني لجمعية البنوك املركزية Association
اإلجتامعات تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية عبد
 of African Banksالتي استضافتهام جمهورية مرص
الفتاح السيىس.
العربية ممثلة يف البنك املركزي املرصي خالل الفرتة من
 9-4أغسطس  2018مبدينة رشم الشيخ.
ووجه وزير الطريان بالتعاون والتنسيق مع جميع الجهات
املعنية من أجل نجاح املؤمتر حيث تعد مطارى القاهرة
شارك ىف االجتامعات ما يقرب من  800مشارك من 52
ورشم الشيخ هام الوجهة األوىل التى تعكس صورة مرص
دولة عضو باإلتحاد االفريقي باإلضافة إىل املؤسسات
أمام ضيوف املؤمتر وتؤكد عىل مكانه مرص اإلقليمية
الدولية منها صندوق النقد الدويل والبنك الدويل واالتحاد
والدولية.
االفريقي والكوميسا  ،ووزارات املجموعة االقتصادية
والقيادات املرصفية واملالية واالستثامرية ،وقد أقيمت
هذا وقد تم تشكيل فرق عمل من العالقات العامة
برشكتى ميناء القاهرة الجوى و مرص للطريان للخطوط
الجوية  ،لحسن إستقبال السادة املشاركني وتسهيل
إجراءات وصولهم وسفرهم  ،وقد تم تخصيص كاونرتات
والفتات تعريف بشعار اإلجتامعني مبطاري القاهرة ورشم
الشيخ  ،باإلضافة إىل عمل دعاية مبجلة حورس عىل منت
طائرات مرص للطريان. .
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أنشطة الوزارة

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 اغسطس بقاعة
املؤمترات الكربي والقاعات امللحقة بها مبقر الوزارة ،ومن أهم هذه الدورات واإلجتامعات:
وزارة الطيران المدني

اإلجتامع الثامن و العرشين للجنة العليا للسالمة و الصحة
املهنية بوزارة الطريان املدىن و الجهات التابعة لها

توقيع بروتوكول تعاون بني وزارة الطريان املدىن و وزارة
التخطيط و املتابعة و االصالح االدارى

ندوه تثقيفية لتطبيق نظام األيزو 2015-9001

لجنة إعداد منظومة عالج العاملني وأرسهم بالطريان املدىن
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وزارة الطيران المدني
لجنة مراجعة أجور العاملني بالطريان املدىن

إجتامع إدارة الصندوق التأمني الخاص للعاملني بوزارة الطريان
املدىن و الجهات التابعة لها

سلطة الطيران المدني
فرقة تنشيطية أساسية خدمات ارضية
فرقة تدريبية تنشيطية منسقى أمن
فرقة تنشيطية أساسية خدمات ارضية

الثقافة الجوية بالتعاون مع مجلس امناء بدر يقيمون عروض جوية
بمدينة بدر أول أيام عيد االضحى المبارك
قامت وزارة الطريان املدىن ممثله ىف اإلدارة العامة للثقافة
الجوية بالتعاون مع مجلس أمناء مدينه بدر بإقامة يوم
للثقافة الجوية مبدينة بدر اول أيام عيد األضحى املبارك
تحت شعار" الثقافة الجوية للجميع" .
حيث تم تقديم عروض جويه واقامة خيمة وورشة عمل
تصنيع مناذج الطريان باالضافة اىل توزيع الهدايا عىل األطفال.
هذا وتهتم وزارة الطريان املدىن بنرش الوعى والثقافة الجوية
لبناء وإعداد أجيال قادرة عىل املنافسة  ،من خالل املشاركة
ىف جميع املناسبات الوطنية والقومية بالدولة.
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أخبــــار شركات
وزارة الطيران المدني

إنتخاب مصرللطيران لعضوية مجلس المحافظين
فى اإلتحاد الدولى للنقل الجوى "اآلياتا"
الطريان عىل البيئة وتطوير برامج خدمة
الركاب والشحن الجوى وسبل تنمية
سوق النقل الجوى عىل مستوى العامل.

تم إنتخاب الطيار أحمد عادل رئيس
مجلس إدارة الرشكة القابضة ملرصللطريان
لعضوية مجلس املحافظني باالتحاد
الدوىل للنقل الجوى "اآلياتا".
الجدير بالذكر أن مجلس املحافظني
يتكون من  31عضوا ً من رؤساء مجالس
إدارات كربى رشكات الطريان العاملية من
بني  260رشكة طريان أعضاء ىف اإلتحاد.
ويعد مجلس املحافظني هو الجهة
املسئولة عن وضع السياسات
واإلسرتاتيجيات العامة والقوانني واللوائح األعضاء ووضع الحلول ألهم التحديات
املنظمة لإلتحاد الدوىل للنقل الجوى ىف التى تواجه الصناعة مثل :السالمة
كافة املجاالت التى تهم رشكات الطريان الجوية وأمن الطريان وتأثري صناعة

يذكر ان مرصللطريان هي رشكة الطريان
السابعة عيل مستوي العامل من حيث
تاريخ انضاممها لالتحاد الدويل للنقل
الجوي والذي يعد أكرب إتحاد لرشكات
الطريان ويقع تحت مظلتها معظم
رشكات الطريان حول العامل.

الطيار شريف خليل مساعدا لرئيس شركة مصرللطيران اكسبريس
أصدر الطيار أحمد عادل رئيس مجلس إدارة الرشكة القابضة ملرص للطريان قرارا ً
بتكليف الطيار رشيف خليل للعمل مساعدا لرئيس مجلس إدارة رشكة مرص
للطريان للخطوط الداخلية واالقليمية اكسربيس.
وكان خليل يشغل عدة مناصب داخل مرصللطريان أخرها رئيس قطاع العمليات
الجوية برشكة مرص للطريان للخطوط الجوية.
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تغيير مسار رحلة مصر للطيران المتجهة إلي تورنتو إلنقاذ حياة راكب
رصح الطيار احمد عادل رئيس مجلس
ادراة الرشكة القابضة ملرص للطريان  ،ان
رحلة الرشكة رقم  MS 995والتي اقلعت
من مطار القاهرة ايل مطار تورنتو  ،قرر
قائد الطائرة تغيري مسار الرحلة والهبوط
اضطراريا يف مطار دبلن بأيرلندا إلنقاذ
حياة أحد الركاب تعرض الزمة صحيه عىل
منت الرحلة  ,وقد قام طاقم الرحلة بإجراء
اإلسعافات األولية له
وفور الوصول ايل مطار دبلن تم استدعاء

إعتبارها مثل هذه الحاالت اإلنسانية وال
تتواىن لحظة واحدة يف اتخاذ أية قرارات
تتعلق بسالمة عمالئها حتي لو أدي
ذلك إيل تأخري الطائرة أو عدم إقالعها يف
املوعد املحدد  ،خاصة و أن راحة عمالئنا
وسالمتهم عىل قمة أولوياتنا دون الوضع
اإلسعاف وتم انزال الراكب لتلقي العالج يف اإلعتبار أي أعباء مادية قد تتكبدها
وقد أقلعت الطائرة من مطار دبلن مرة الرشكة يف مثل هذه الحاالت.
أخرى الستكامل رحلتها إىل مطار تورنتو.
وأكد عادل ان مرص للطريان تضع ىف

مصرللطيران تسلمت أول طائرة شحن تم تحويلها من ركاب لشحن بضائع
يف إطار خطة الرشكة الوطنية مرصللطريان لتحديث أسطولها
الجوي رصح الطيار أحمد عادل رئيس الرشكة القابضة ملرص
للطريان بأن رشكة مرص للطريان للشحن الجوي تسلمت أول
طائرة شحن من طراز اإليرباص  200P2F-A330بعد تحويلها
من طائرة ركاب اىل طائره شحن بضائع تسع لحموله 60طن
وذلك من اجاميل ثالث طائرات ملرصللطريان من نفس الطراز تم
التعاقد عيل تحويلهم من طائرات ركاب لطائرات شحن جوي
بالتعاون مع رشكة ايرباص العاملية املصنعة للطائرات ورشكة وكان وفدا من مرصللطريان برئاسة الطيار باسم جوهر رئيس
رشكة مرص للطريان للشحن الجوي قد سافر ايل مدينة دريزذن
 EFWالعاملية املتخصصة يف هذا املجال .
بأملانيا إلستالم الطائرة وعمل املراجعات عليها وقد وصلت
وقال عادل ان الطائرة االويل قامت بعمل الرحالت التجريبية الطائرة مطار القاهرة يف لتدخل هناجر الصيانة لطالئها بشعار
بنجاح وحصلت عيل اعتامد وكالة سالمة الطريان االوروبية مرصللطريان .
 EASAوكذلك اعتامد سلطة الطريان املدين املرصيECAA
واعتامد ادارة الطريان األمرييك  FAAلتنضم ألسطول مرصللطريان وأضاف الطيار باسم جوهر رئيس رشكة مرص للطريان للشحن
للشحن الجوي مام يساهم يف زيادة حركة نقل الصادرات املرصية الجوي أنه من املقرر استالم الطائرة الثانية بعد تحويلها إىل
جوا ايل جميع نقاط شبكة مرص للطريان للشحن الجوي حول طائرة شحن ىف شهر نوفمرب القادم .
العامل ويأيت التطوير يف اسطول الشحن الجوي مواكبا لتطوير وسيتم استالم الطائرة الثالثة ىف يونيو  ،2019وذلك ضمن
أسطول طائرات ركاب بالتعاقد عيل صفقات جديدة لإلرتقاء اسرتاتيجية الرشكة لتجديد اسطولها مبا يخدم نشاطها وتوسعاتها
ىف وجهاتها املختلفة.
بالخدمات املقدمة للعمالء.
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رئيس الشركه القابضة لمصر للطيران يلتقى األمين العام لإلتحاد العربى
للنقل الجوى األكو AACO

استقبل الطيار أحمد عادل رئيس الرشكة القابضة ملرص للطريان بصفة خاصة يف ظل الظروف والتطورات املتالحقة وتأثريها عىل
عبد الوهاب تفاحة األمني العام لإلتحاد العريب للنقل الجوي آداء الرشكات الطريان العاملة باملنطقة.
(األكو) مبقر الرشكة القابضة ملرص للطريان بالقاهرة.
ومن جانبه  ،قام السيد عبد الوهاب تفاحة بتقديم التهنئة للطيار
وقد تناول اللقاء مناقشة العديد من املوضوعات الهامة التي أحمد عادل مبناسبة توليه رئاسة الرشكة القابضة ملرص للطريان
متس صناعة النقل الجوي يف مقدمتها التحديات التي تواجه وكذلك انتخابه يف عضوية اللجنة التنفيذية لالتحاد العريب للنقل
الرشكات األعضاء باإلتحاد و نظام اإليكاو لخفض اإلنبعاثات الجوي ،متمنياً لسيادته التوفيق يف إدارة الرشكة الوطنية.
وإتخاذ موقف عريب موحد يعرب عن مصالح رشكات الطريان
ويف نهاية اللقاء بحث الطرفان استعدادات مرص للطريان
األعضاء باألكو.
الستضافة اجتامع الجمعية العامة رقم ( )٥١املقرر انعقاده
كام تضمن اللقاء أيضاً حركة الطريان والسفر إىل املنطقة العربية بالقاهرة يف فرتة من  ٧-٥نوفمرب .٢٠١٨

مصرللطيران تستقبل الطالب عبدالرحمن صبري منفذ نماذج الطائرات
استقبل الطيار أحمد عادل رئيس الرشكة القابضة ملرص للطريان
الطالب عبد الرحمن صربي الذي أثار إعجاب رواد مواقع
التواصل االجتامعي يف الفرتة املاضية بعد نرش صور ماكيتات
مناذج طائرات ومطارات من ورق الفوم املضغوط باستخدام
الصمغ و الخشب و الفلني املقوي و بعض الخامات البالستيكية
بشكل غاية يف الدقة واإلتقان رغم صغر سنه والذي ال يتعدى
السبعة عرش عاما ويعلم معظم التفاصيل عن طرازات الطائرات
كام صنع لنفسه مطارا ً خاصاً يف املنزل من املاكيت .
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حيث استقبل الطيار أحمد عادل الطالب وأرسته يف مقر املبنى
اإلداري للرشكة وشاهد مناذج لهذه الطائرات.
ومن جانبه أكد عادل أن الرشكة الوطنية تسعى دامئا لتشجيع
املواهب الشابة خاصة يف مجال الطريان ،فهم مستقبل مرص
وأهداه منوذج ألحدث طائرة يف أسطول الرشكة الوطنية .
وقد عرب عبد الرحمن وأرسته عن سعادتهم وشكرهم
ملرصللطريان للتواصل معهم وحسن استضافتهم وتشجيعها
لعبدالرحمن خاصة وأنه عاشق ملجال الطريان ويتمني ان
يلتحق بالعمل مبرص الطريان وقد قام بصنع مناذج طائرات
للعديد من الرشكات العاملية وعيل رأسها مرصللطريان ،ولديه
خلفية كبرية عن برامج قيادة الطائرات حديثة الطرازات.
و أنهى عبد الرحمن لقائه بجولة يف متحف مرصللطريان والذي
يرصد بالصور والوثائق والنامذج تاريخ مرصللطريان منذ نشأتها
يف عام  ١٩٣٢وحتى اآلن.

استمرار الجسر الجوي لمصر للطيران لنقل  68ألف حاج إلى أرض الوطن
يف اطار توجيهات الفريق يونس املرصي وزير الطريان املدين قامت
الرشكة الوطنية مرص للطريان بإنهاء كافة اإلجراءات والتنسيق مع
جميع األجهزة العاملة باملطارات املرصية والسعودية الستقبال
حجاج بيت الله الحرام ورسعة إنهاء إجراءات وصولهم بصاالت
الوصول مببني الرحالت املوسمية مبطار القاهرة واملطارات
املرصية األخرى يف سهولة ويرس.
ورصح الطيار أحمد عادل رئيس الرشكة القابضة ملرصللطريان
قائال "بدأت رحالت عودة الحجاج هذا العام رسميا يوم 26
اغسطس وتستمر حتي  15سبتمرب الجاري لنقل ما يقرب من
 68ألف حاج خالل مرحلة العودة من مطاري جدة واملدينة
املنورة بزيادة عن السعة املقعدية التي طُرِحت يف مرحلة السفر
ونقلت خاللها الرشكة قرابة  64ألف حاجاً.ليكتمل إنجاز الخطة
التشغيلية للحج التي متت مع بدء مرحلة عودة الحجاج برحالت
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الحج الرسيع يوم  24أغسطس ثم تواىل مغادرة ضيوف الرحمن
من مطار امللك عبد العزيز بجدة ومطار األمري محمد بن عبد
العزيز باملدينة املنورة ".
واضاف عادل قامت الرشكة بتكريس خدماتها لعودة الحجاج
إىل أرض الوطن وذلك بواقع  25500حاجاً من حجاج القرعة،
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و 14000من حجاج التضامن االجتامعي 8000 ،حاجاً من
حجاج الرتانزيت ونحو  11000من حجاج السياحة والهيئات
واألفراد ،و 9500من حجاج الرحالت الخاصة من حجاج
دولتي فلسطني ومايل ،هذا فضالً ضيوف الرحمن املؤدون
للحج الرسيع.
هذا وقد عقدت بعثة مرصللطريان برئاسة محمد عبدالوهاب
مساعد رئيس القطاع التجاري للمحطات التي تم ايفادها
لخدمة الحجاج يف مطاري جدة واملدينة املنورة اثناء مرحلة
العودة اجتامعني تحضرييني قبل بدء الرحالت بحضور كل
مجموعات العمل من الحجز واملبيعات واملحطة والتحميل
والصيانة والعمليات الجوية وتخطيط الشبكات واألمن
والعالقات العامة والدعاية واإلعالم وغريها لإلطمئنان عيل
انتظام الجرس الجوي وخدمة الحجاج يف مرحلة العودة ونقل
توجيهات الفريق يونس املرصي وزير الطريان والطيار أحمد
عادل رئيس الرشكة القابضة ألفراد البعثة عيل رضورة تقديم
كافة التسهيالت والرعاية الالزمة لضيوف الرحمن وخاصة
كبار السن واملريض والحاالت اإلنسانية .
ورصح الطيار رشيف عزت رئيس رشكة الخطوط الجوية أن
مرص للطريان أعتمدت خالل خطتها التشغيلية ملوسم حج
هذا العام عىل استخدام الطرازات العريضة يف أسطول الرشكة
التي تستوعب أكرث من  300راك ًبا واملناورة مع الطرازات
األخرى لعودة الحجاج املسافرين عىل مرص للطريان سواء من
املرصيني أو حجاج الرحالت الخاصة أو الرتانزيت من مختلف
أنحاء العامل يف أرسع وقت ممكن من خالل جرسها الجوي
بتسيري أكرث من 350رحلة جوية خالل مرحلة العودة من كل
من جدة واملدينة املنورة.
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هذا وقد أجرى الطيار احمد عادل اتصاال مبحمد عبدالوهاب
رئيس بعثة حج مرصللطريان التي تم ارسالها للمملكة
السعودية لإلطمئنان عيل سري عمل البعثة يف مطاري جدة
واملدينة املنورة وحثهم عيل بذل اقيص مالديهم من جهد إلمتام
مرحلة عودة الحجاج يف سهولة ويرس ،ومراجعة خطة العمل
املتفق عليها لتفويج الحجاج يف مرحلة العودة واستعراض
دور مجموعات العمل املختلفة الذين تسلموا مواقع العمل
باملطارات السعودية لبدء رحالت عودة الحجاج .
ويف السياق ذاته أكد الطيار رشيف عزت رئيس رشكة مرص
للطريان للخطوط الجوية أن الرشكة تلتزم بتنفيذ الخطة
املوضوعة وفقا لدليل عمل الحج والعمرة الخاص باستعدادات
مرص للطريان يف مرحلة العودة وتحرص عيل وضع الخطط
والخطط البديلة لتفادى أي معوقات قد تواجه الحجاج ،كام
قامت مرص للطريان بتشكيل مجموعات عمل عىل مدى الـ
 24ساعة لإلرشاف عىل وصول الحجاج وتوفري جميع الخدمات
الالزمة لهم ،والعمل عيل رسعة إنهاء إجراءاتهم وتوفري
التيسريات لهم .

وقال املهندس محمد فتح الله رئيس رشكة مرصللطريان
للخدمات األرضية إنه تم رفع درجة االستعداد القصوى
ملواجهة احتياجات موسم عودة الحجاج ورفع كفاءة املعدات
ودعمها مبعدات أخرى احتياطية ملواجهة الزيادة ىف معدل
التشغيل ،وزيادة معدات نزول ذوى االحتياجات الخاصة
واالستعانة بأفضل العنارص البرشية للوصول اىل أعىل معدالت
الخدمة وضامن رسعة تسلم الحقائب بكل سهولة ويرس ىف
محطات الوصول.
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وقدمت “مرص للطريان” الخدمات املتكاملة لحجاج بيت الله
الحرام شملت إصدار بطاقات الصعود للطائرة ملرحلتي القدوم
والعودة قُبيل موعد السفر ٍ
بوقت مناسب وعرض أفالم إرشادية
عن مناسك الحج وأحكامه عىل الطائرات ومن خالل أيضاً
مطبوعات "مرص للطريان" وإعداد نرشات توعية مصورة تضمن
جميع اإلرشادات واإلجراءات التي يجب مراعاتها خالل مرحلة
العودة.
هذا وقد قام الطيار أحمد عادل رئيس الرشكة القابضة
ملرصللطريان بإستقبال بعض أفواج الحجاج بالصالة املوسمية
وقد ناشد الطيار رشيف عزت رئيس رشكة مرص للطريان لتهنتئتهم بعودتهم من األرايض املقدسة وتقديم باقات الزهور
للخطوط الجوية عمالء الرشكة الكرام من السادة الحجاج لهم  ،وقد اعرب الحجاج عن سعادتهم بهذه اللفتة الطيبة
برضورة وجودهم باملطارات السعودية ىف مرحلة العودة يف
املواعيد املحددة عىل تذاكر السفر والتواجد قبل إقالع الرحالت
ب 8ساعات مبدينة الحجاج بجدة وقبل اإلقالع ب 6ساعات من
مطار املدينة املنورة  ،واالحتفاظ بتذاكر السفر داخل حقائب
اليد الخاصة بالحجاج وكذلك اإللتزام بالوزن املسموح وعدم
اصطحاب الحقائب الكبرية واألجولة القامشية وكذلك االلتزام
بإصطحاب مياة زمزم املغلفة واملرصح بها وغريها من اإلرشادات
التي تضمن راحة السادة الحجاج خالل رحلتهم املباركة عيل
مرصللطريان .
كام حرصت الرشكة عىل العمل املتواصل ومضاعفة الجهود من وقد قامت كل رشكة من رشكات مرص للطريان بإداء عملها عيل
قبل كافة القطاعات والعمل عىل مدار الساعة لتقديم أفضل اكمل وجه  ،حيث قامت رشكة مرصللطريان للصيانة واألعامل
الخدمات لضيوف الرحمن عىل منت الطائرات ويف جميع مواقع الفنية برئاسة املهندس ابوطالب توفيق قامت باالستعانه
الخدمة إىل جانب تعزيز التنسيق مع كافة الجهات لتيسري باملهندسني والفنيني واألجهزة واملعدات ملواجهة أي أعطال
إجراءات القدوم واملغادرة وتقديم أفضل الخدمات لحجاج طارئة قد تؤثر عيل جداول التشغيل .
وشهد تنظيم الحج نجا ًحا كب ًريا بتوفيق الله وبتعزيز التعاون
بيت الله الحرام.
وتضافر الجهود املبذولة من قبل كافة الجهات الحكومية
والتشغيلية املعنية بتنظيم الحج واستقبال وتوديع وخدمة
ضيوف الرحمن بتوجيهات من معايل وزير الطريان املدين يونس
املرصي ،حيث يعكس هذا النجاح حجم الجهود التي بذلتها
وتبذلها منظومة الطريان املدين بوجه عام والرشكة الوطنية
بوجه خاص للعناية بضيوف الرحمن وتوفري أفضل الخدمات
لهم ليتمكنوا من أداء مناسكهم بيرس وطأمنينة.
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نادية حلمى رئيسا لقطاع التنمية اإلدارية
بالشركة القابضة للمطارات والمالحة الجويه
أصدر اللواء طيار أحمد جنينة رئيس الرشكة القابضة للمطارات
واملالحة الجوية ،قرارا بتعيني الدكتور نادية حلمى رئيسا لقطاع
التنمية اإلدارية واملوارد البرشية بالرشكة القابضة .

خالد عبد الرؤوف رئيسا لقطاع العمليات بمطار القاهرة
أصدر املهندس أحمد فوزي عبد العظيم رئيس مجلس إدارة رشكة ميناء القاهرة الجوي قرارا بتعيني اللواء
خالد عبد الرؤوف رئيسا لقطاع العمليات مبيناء القاهرة الجوي خلفا للمالح عادل ثابت ،الذي تم تكليفه
برئاسة الرشكة الوطنية لخدمات املالحة الجوية.

نادى ايروروسبورت الرياضي يقيم احتفالية بمناسبه عيد االضحي
المبارك
تتفیذا لتوجيهات الفریق یونس املرصی وزیر الطريان املدين
باالهتامم بكافة األنشطه الثقافية واالجتامعية للعاملین بوزارة
الطريان املدين وهيئاتها ورشكاتها التابعة.
اقام نادی ایروسبورت الريايض التابع لوزارة الطريان املدين
احتفالية کربی مبناسبه عطله عید االضحي املبارك مبشاركة
أعضاء النادي من العاملني بقطاع الطريان وابنائهم وايضا
األعضاء من خارج قطاع الطريان.
واشتملت االحتفاليه عيل العديد من الفقرات املتنوعة الغنائية
و العروض الرتفيهيه التي خلقت جو من البهجة عيل اعضاء
النادي وارسهم ،كام حرصت ادارة النادي برئاسة االستاذ طارق
ذيك عيل توزيع بعض الهدايا التذكارية واللعب عيل االطفال
والتي ادخلت عليهم البهجة والرسور .
وتحرص وزارة الطريان املدين دامئا عيل االهتامم بالجوانب
االجتامعية والثقافية والرتفيهية للسادة العاملني بقطاع الطريان،
واالرتقاء بكافة االنشطه التي تصب يف صالح العاملني وارسهم.
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أخبار الطيران
العالمية

الخطوط الصينية تتسلم أولى طائراتها من طراز()A350- 900
تسلمت رشكة الخطوط الجوية الصينية (إير تشاينا)
أوىل طائراتها من طراز (  )A350-900عريضة البدن
ذات املحركني ،وذلك من مصنع إيرباص األوروىب ىف
مدينة تولوز الفرنسية.
وقالت الرشكة ىف بيان لها إنها ستقوم ىف البداية
بتشغيل الطائرة الجديدة عىل الخطوط الداخلية،
قبل تشغيلها ىف الوجهات الدولية ،مشرية إىل أن
الطائرة بها مقاعد تكفى  312مسافرا ،ومقصورتها
تضم ثالثة مستويات 32 :مقعدا لدرجة رجال األعامل،
و 24مقعدا للدرجة السياحية املمتازة و 256مقعدا
للدرجة السياحية.
وأشارت الرشكة إىل أنها اعتبارا من يوليو املاىض بدأت
ىف تشغيل أسطول من طائرات إيرباص يضم 201

طائرة ،منها 142 :من طراز ( )A 320و 59من طراز . (A) 330
ولفتت الرشكة إىل أن طلبيات خطوط الطريان ىف املنطقة عىل الطائرة
(  )A350-900حتى اآلن متثل أكرث من ثلث إجامىل مبيعات هذا
النوع عامليا.

الطائرة الصينية البر مائية  AG600تدخل اختبار جديد على المياه
جاوزت الطائرة الربمائية الكبرية التي طورتها الصني "أيه جي
 ،"600بنجاح رحالت تجريبية مقلعة من الرب ،لتدخل مرحلة
اختبار جديدة عىل املياه.
ونقلت وكالة" شينخوا" الصينية عن رشكة الطريان العامة
املحدودة لصناعة الطائرات يف الصني ،قولها أن "أيه جي ،"600
التي تحمل اسم "كونلونغ" ،أكملت بنجاح رحلة تجريبية من
مطار يف مدينة تشوهاي مبقاطعة قوانغدونغ جنويب الصني ،إىل
مطار ىف مدينة جينغمن مبقاطعة هويب وسط الصني ،األحد.
وأضافت الرشكة ،أنها تتحرض الختبار جديدللطائرة الربمائية
عىل املياه.
واجتازت الطائرة سلسلة من االختبارات منذ رحلتها األوىل يف
ديسمرب املايض ،فيام ستجري اختبارات ورحالت تجريبية عىل
املياه يف مدينة جينغمن.

وتم تصميم "أيه جي  "600لتصبح أكرب طائرة برمائية يف العامل،
حيث كانت مدعومة بأربعة محركات مروحية توربينية محلية
الصنع قادرة عىل العمل ملدة  12ساعة.
وستستخدم الطائرة بشكل رئييس يف عمليات اإلنقاذ البحري
ومكافحة حرائق الغابات والرصد البحري ،حسب إفادة
السلطات.

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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