أخبارنا
Our News

3

1

ن�ش�رة ش���هرية عن أخب���ار الهيئة العام���ة للطريان املدين
تص���در م���ن قط���اع االتص���ال املؤس�س�ي والتس���ويق
العدد الحادي عرش

قائمة املحتويات

5

6

13

14

01

مقعد وعضوية لألكاديمية
بمجلس التدريب العاملي لـ اإليكاو

02

الهيئة والتعامالت االلكرتونية (يرس)

03
05

06
13

14

اإلجتماع السنوي األول لقطاع املطارات
ندوة تحقيقات الطريان وإرباص
تجربة الهيئة يف لقاء ماركيتريز الثاين
الهيئة زمان
ضيف العدد

مقعد األكاديمية

األكاديمية السعودية تفوز بمقعد وعضوية مجلس التدريب العاملي لـ اإليكاو
حققت األكاديمية السعودية للطريان
امل��دين إن�ج��ازا ً جديدا ً بعد فوزها بمقعد
وع��ض��وي��ة م��ج��ل��س ال���ت���دري���ب ال��ع��امل��ي
للطريان تحت مظلة املنظمة الدولية
ل��ل �ط�يران امل����دين (االي����ك����او) ب��ع��د ف��وزه��ا
ب��ـ 40صوتا ً من اجمايل أص��وات  91دولة
وم���رك���ز ي��م��ل��ك��ون ح���ق ال��ت��ص��وي��ت يف
املنظمة الدولية.
وبارك مساعد رئيس الهيئة للخدمات
امل��رك��زي��ة األس �ت��اذ نعيم ب��ن عبدالعزيز
الشبانة اإلن �ج��از الجديد ال��ذي حققته
األكاديمية ،وق��ال « نشعر بالفخر واالع �ت��زاز بفوز األكاديمية
السعودية للطريان بمقعد مجلس التدريب العاملي ملنظمة
(االيكاو) حيث يعد إنجازا ً يحقق ألول مرة ،ويعكس إسهامات
اململكة وثقلها املميز يف عالم الطريان املدين ،ويمثل اعرتافا دوليا ً
جديدا ً بالعمل االحرتايف الذي تقوم به األكاديمية وبمخرجاتها
يف مجال التدريب اليت تراعي األنظمة واملقاييس الدولية « ،الفتا ً

إىل أن األكاديمية حققت أحد أهدافها االسرتاتيجية بأن تصبح
يف مكانة علمية وعاملية مستدامة بني مثيالتها املرموقة.
من جانبه ،أب��دى رئيس األكاديمية السعودية األستاذ فهد
بن سليمان الحربي سعادته واعتزازه بفوز األكاديمية بمقعد
وعضوية مجلس التدريب العاملي يف (االيكاو) ،وقال« :سعاديت
ال توصف واألكاديمية تحصد اإلنجاز تلو اإلنجاز ،فبعد فوزها
بستة اعتمادات ورشاكات دولية مع املنظمات الدولية ،نعيش
اآلن ف��رح��ة حصولنا ع�لى مقعد وع��ض��وي��ة مجلس التدريب
العاملي لدى (االيكاو) وهو إنجاز كبري يعكس حجم ثقة املنظمة
الدولية وال���دول األع��ض��اء يف ج��ودة مخرجات األكاديمية يف
مجال التدريب».
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وأض��اف « :ترشيحنا ضمن الـ 14عضوا
يف مجلس ال��ت��دري��ب ال��ع��امل��ي يحلمنا
م��س��ؤول��ي��ة ت��ط��وي��ر ال���ت���دري���ب ال��ع��امل��ي
امل��ت��خ��ص��ص يف ع��ل��وم ال���ط�ي�ران امل���دين،
ويضعنا أمام تحد يلزمنا باالرتقاء بمجال
التدريب ع�لى مستوى العالم ،ووض��ع
بصمة تعكس للجميع أن األكاديمية
ت��م��ل��ك م��ن االم��ك��ان��ات وال���ك���ف���اءات ما
ي��ؤه��ل��ه��ا مل��ق��ارع��ة ال������دول امل��ت��ق��دم��ة يف
مجال الطريان».
ون��وه إىل أن املكانة ال�تي وصلت إليها
األكاديمية ل��م تكن لتتحقق ل��وال توفيق الله ثم السياسات
الذي وضعت من القائمني عىل الهيئة العامة للطريان املدين،
مؤكدا ً بأن عمل األكاديمية تحت مظلة (االيكاو) يعد انجازا
فريدا من شأنه أن يسهم بشكل أو بآخر يف تحقيق كل األهداف
االسرتاتيجية اليت نسعى لتحقيقها السيما وأن املرحلة املقبلة
ستشهد العديد من التحوالت والتوسع يف قطاع الطريان».
وثمن الحربي الجهود اليت بذلها كافة منسوبي األكاديمية،
وق��ال « ال أن�سى أن أق��دم شكري الجزيل لكافة العاملني يف
األكاديمية من مدربني ومطورين وإداريني ،فالجهود اليت بذلوها
بروح فريق العمل الواحد اسهمت يف حصد هذه االنجازات».
يذكر أن مجلس التدريب العاملي التابع ملنظمة (اإليكاو) يتألف
م��ن  14عضوا ً من ال��دول ذات العضوية الكاملة يف برنامج
التدريب الجوي املتقدم ،ويلعب املجلس دورا ً استشاريا ً يعىن
بتطوير الربنامج الدويل اسرتاتيجيا ً عىل املدى البعيد ،واصدار
القرارات يف العضويات و معالجتها ،و تطوير الحقائب التدريبية
و تبادلها بني األعضاء.
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قياس

قفزت مراتب متقدمة خالل عامني

الهيئة تحقق  % 80يف التحول إىل التعامالت االلكرتونية (يرس)
حقق���ت الهيئ���ة أع�ل�ى تقييم عىل مس���توى قطاع النق���ل ،وذلك

مناس���بة ،حي���ث يتكون قياس التح���ول للتعام�ل�ات االلكرتونية

يف تقري���ر نتائ���ج قي���اس التح���ول الس���ابع يف مرحل���ة «التمي���ز

الحكومية من أربع مراحل هي مرحلة البناء ،ثم مرحلة اإلتاحة،

والتحس�ي�ن» ،وال���ذي ينف���ذه برنام���ج التعام�ل�ات االلكرتوني���ة

ث���م مرحل���ة التميز والتحس�ي�ن ،وأخريا ً مرحل���ة التكامل .وتقوم

الحكومي���ة «ي�س�ر» ،حي���ث حقق���ت الهيئ���ة نس���بة تح���ول

كل جه���ة حكومية بقياس مدى التح���ول للتعامالت اإللكرتونية

«متمي���ز» بلغ���ت  %80يف القي���اس الس���ابع ال���ذي ت���م تنفي���ذه

الحكومية كل س���تة أش���هر وفق مؤرشات وآلية يضعها الربنامج

يف العام .2016

لتمك�ي�ن الجه���ة الحكومي���ة من قياس تحولها بش���كل مس���تمر

وأش���اد املهن���دس س���ليمان البس���ام رئي���س تقني���ة املعلوم���ات

خالل العام.

بم���ا حققت���ه الهيئ���ة العامة للط�ي�ران املدين من تق���دم يف مجال
التعامالت االلكرتونية ،مش�ي�را ً إىل توجه الهيئة يف مواكبة الثورة
التقنية واالس���تفادة منها يف تحسني تجربة املسافرين عرب تعزيز
الخدمات الذاتية للمطارات وتبين عدة مبادرات بهذا الخصوص»
وأضاف البس���ام« :يأيت هذا اإلنجاز النوع���ي امتدادا ً لرؤية الهيئة
الواضحة يف رفع مستوى األداء بما يليق بمكانة اململكة وطموح
قيادتنا الرشيدة ،وبحمدالله فإن الهيئة قد حققت قفزة نوعية
من  %33ضمن رشيحة القياس  5إىل  %80يف املس���توى املتميز
يف وقت قيايس ،وذلك من خالل ربط األداء بشكل عام بمعايري
تقييم محددة وإجراء مراجعات شهرية لألداء من معايل األستاذ
س���ليمان بن عبدالله الحمدان وزير النقل رئيس مجلس الهيئة
العام���ة للطريان املدين ،من أجل رفع مس���تويات األداء يف قطاع
التقني���ة بالهيئة وإعادة بن���اء القدرات البرشية ،بما يمكن الهيئة
من اإلسهام يف تحقيق أهداف رؤية السعودية ».2030
يذك���ر أن مرحلة التميز والتحس�ي�ن تعد ه���ي املرحلة الثالثة من
مراح���ل منهجي���ة قي���اس التح���ول وال�ت�ي تنطلق منه���ا الجهات
لتنفيذ خدمات إلكرتونية تتيحها بشكل إلكرتوين وبكفاءة وجودة
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املطارات

قطاع املطارات يعقد اجتماعه السنوي األول

عق���د قط���اع املط���ارات بالهيئ���ة اجتماع���ه الس���نوي األول خارج

وتعزيز إسهام املطارات يف النمو االقتصادي للبالد بشكل عام.
ٍ

وع���دد م���ن مدي���ري العموم ومنس���وبي قط���اع املط���ارات ،حيث

ب�ي�ن الجان���ب الترشيع���ي والتش���غييل ،حي���ث س���تصبح الهيئة

مكاتب العمل ( )offsite meetingبحضور مساعدي الرئيس

وتناول العبدالجبار خطة الهيئة العامة للطريان املدين يف الفصل

اطلع املش���اركون عىل املنجزات اليت تمت خالل الفرتة املاضية يف
مطارات اململكة اليت يبلغ عددها  27مطارا ً محليا ً ودولياً.

مرشع���ة فقط للجانب املتعلق بالطريان املدين ،يف حني س���يكون

وأوض���ح املهن���دس ط���ارق العبدالجبار مس���اعد الرئي���س لقطاع

الجانب التش���غييل مستقل عنها ،وش���دد عىل حرص الهيئة يف

املطارات أن هدف االجتماع هو االرتقاء بمستوى املطارات وكيفية

تحقي���ق أهداف برنامج التحول الوطين ورؤي���ة اململكة التطويرية
 ،2030خصوصا مع املوقع الجغرايف االس�ت�راتيجي الذي تتميز به

تعزيز إيراداتها ورشح مس���تقبلها ،فضال عن تعزيز التواصل بني

اململكة يف وسط القارة اآلسيوية ،ومتانة االقتصاد الوطين.

كافة العاملني قطاع املطارات.

وتطرق مساعد الرئيس لقطاع املطارات إىل التحديات اليت تواجه

صناعة الطريان املدين ،وسبل تجاوزها ،وما يمكن تقديمه لرفع
مستوى الخدمات املقدمة للمسافرين جوا ً عىل مستوى الوطن،
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يذكر أن اململكة حققت خالل الس���نوات املاضية نموا ً قياس���يا ً يف
قطاع الطريان املدين ،وش���مل ذلك تطورات عدة يف مجاالت نقل

املس���افرين والش���حن الجوي وبناء املط���ارات وتجهيزاتها واملالحة

واملراقبة الجوية.
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الديوانية

خالل اللقاء الثاين لـ «ديوانية اإلعالميني» :

اإلعالن عن إسناد تطوير وتشغيل مطارات الطائف والقصيم وحائل للقطاع الخاص

أقام���ت الهيئ���ة العامة للط�ي�ران املدين اللق���اء الثاين ل���ـ «ديوانية
اإلعالمي�ي�ن» ،باملق���ر الرئي�س�ي للهيئ���ة بمدين���ة الري���اض ،م���ع
مجموع���ة م���ن كت���اب ال���رأي والصحافيني من مختلف وس���ائل
اإلع�ل�ام ،وأعلن املهندس طارق بن عثمان العبدالجبار مس���اعد
الرئيس للمطارات ،خالل اللقاء عن إسناد تطوير وتشغيل مطار
الطائ���ف الجدي���د إىل تحال���ف أس���ياد واتحاد املقاول�ي�ن ومطارات
ميونخ ،يف حني سيتم تطوير وتشغيل مطار القصيم وحائل عن
طريق الرشاكة مع مؤسسة الراجحي و الرشكة الرتكية ( .)TAV
وأك���د العبدالجب���ار يف اللق���اء الثاين لديواني���ة اإلعالميني أن هذه
الرشاكات مع القطاع الخاص يف تطوير املطارات ( )BTOتس���هم
يف االرتق���اء بعم���ل املط���ارات ع�ل�ى غ���رار ما حدث يف مط���ار األمري
محمد بن عبدالعزيز الدويل يف املدينة املنورة ،وتأيت أيضا ً امتدادا ً
لتحقي���ق أه���داف الهيئة يف رفع مس���توى الخدم���ات املقدمة يف
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املط���ارات ،الفت���ا ً إىل أن ه���ذه الرشاك���ة ته���دف أيض���ا ً إىل خدم���ة
املس���افرين وتقدي���م خدم���ات ممي���زة ،كم���ا ستس���هم يف زي���ادة
النش���اط االقتصادي ورفع مس���توى ج���ودة الخدمات املقدمة يف
مطارات اململكة.
وتط���رق إىل قطاع املطارات واملس���ؤوليات املنوط���ة به حيث يتوىل
القطاع حاليا ً اإلرشاف الكامل عىل ( )27مطارا ً بالس���عودية ،كما
يعىن بإنش���اء املط���ارات الجديدة ومرشوعات التطوير والتوس���عة
وصيان���ة املراف���ق ،وكذل���ك تهيئ���ة املواق���ع املناس���بة لالس���تثمار
وتنمي���ة املوارد املالية ،وأش���ار إىل الهيئة تهدف إىل تطوير الحركة
الجوي���ة يف املط���ارات ،ون���وه إىل إحص���اءات املطارات الس���عودية
يف ع���ام  2016حي���ث بلغ���ت  84مليون مس���افر ،وع���دد الرحالت
الداخلية والدولية.
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ندوة

محققي وأخصايئ السالمة بمكتب تحقيقات الطريان تجمعهم ندوة مع قطاع السالمة بإرباص

أق���ام مكت���ب تحقيق���ات الط�ي�ران بالتع���اون م���ع رشك���ة إيرب���اص ن���دوة تدريبي���ة بعن���وان (التحقي���ق ف���ى ح���وادث ووقائ���ع الط�ي�ران
للمحققني ) خالل الفرتة من 19-17إبريل املايض ،وتناولت الندوة أبرز املس���تجدات املتعلقة بالتحقيق فى حوادث ووقائع الطريان من
وجهة نظر أحد أكرب مصنعي الطائرات بالعالم ،وش���ارك بها محققي وأخصايئ الس�ل�امة بمكتب تحقيقات الطريان  ،وجاءت الندوة
حصيلة تنسيق و متابعة من قبل مكتب تحقيقات الطريان و باملشاركة مع املكتب اإلقليمي وقطاع السالمة برشكة إيرباص العمالقة.
وأكد س���عادة املدير العام ملكتب تحقيقات الطريان األس���تاذ عبداإلله بن عثمان فلمبان بأن هذه الندوة تقدم حرصيا ً ملنس���وبي مكتب
تحقيق���ات الط�ي�ران ضمن مس���اعي حثيث���ة يقوم بها املكتب لتحقيق أفضل األس���اليب والتقنيات الس���تخدامها يف تحقيقات حوادث
ووقائع الطريان.
كما قدم ش���كره و تقديره لس���عادة املهندس عيل بن عبدالله ملعاط مدير عام رشكة إيرباص يف اململكة العربية الس���عودية ،و السيد
زافري باريوال ،مدير عام السالمة برشكة إيرباص ،لتعاونهم يف تقديم هذه الندوة املتخصصة ملنسوبي مكتب تحقيقات الطريان.
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التسويق

الهيئة تتحدث عن تجربتها يف لقاء ماركيتريز الثاين

اس���تضافت الهيئة لقاء املس���وقني الث���اين (ماركيت�ي�رز) يف مقرها
الرئي���س بمدين���ة الرياض ،بحضور األس���تاذ باس���م ب���ن عبدالله
الس���لوم مس���اعد الرئيس لالتصال املؤسيس والتسويق والدكتور
فه���د ب���ن إبراهيم الجربوع نائ���ب الرئيس للتس���ويق وإدارة املنتج
برشك���ة الخط���وط الجوي���ة الس���عودية للنق���ل الج���وي ،وب���إدارة
م���ن الدكت���ور عبي���د بن س���عد العب���ديل عضو مجلس الش���ورى
واملتخصص بالتسويق.
واس���تعرض مساعد الرئيس لالتصال املؤسيس والتسويق تجربة
القط���اع يف الهيئ���ة والخدم���ات ال�ت�ي يقدمونها للمس���افرين من
خ�ل�ال التفاعل االجتماعي يف املط���ارات كاالحتفال باليوم الوطين
واأليام الوطنية لدول مجلس التعاون الخليجي وغريها باإلضافة
لتجرب���ة الهيئة يف مقرها الجديد بالرياض للتواصل الداخيل مع
املوظفني وتقديم العروض والخدمات وتهيئة بيئة العمل لتكون
وفعالة وصحية.
جذابة ّ
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و تح���دث الدكت���ور الجرب���وع ع���ن تجرب���ة الخط���وط الس���عودية
التس���ويقية واس���تعرض األه���داف والربام���ج اليت يتم اس���تهداف
املس���افرين لتقدي���م أفض���ل الخدم���ات له���م م���ن خالل وس���ائل
التواص���ل املتنوع���ة خصوص���ا ً ش���بكات التواص���ل االجتماع���ي،
مؤك���دا ً عىل نمو قطاع الطريان يف اململك���ة وتفاؤله بتطوير البنية
التحتي���ة للمط���ارات وخصوصا ً م�ش�روع مطار املل���ك عبدالعزيز
الجديد بجدة.
م���ن جانب���ه ق���دم الدكتور عبيد العبديل ش���كره وتقدي���ره للهيئة
العام���ة للط�ي�ران امل���دين ع�ل�ى اس���تضافتهم للق���اء املس���وقني
(ماركيت�ي�رز) مش���يدا ً بالتطور امللحوظ الذي ش���هدته املطارات من
خالل الجهود املبذولة لتحس�ي�ن تجربة املس���افرين ،ومؤكدا ً عىل
أن مج���ال الط�ي�ران يعد من املجالت الخصبة تس���ويقيا ً وتش���هد
نموا ً وتنافسا ً كبريا ً بني رشكات الطريان داخل اململكة وخارجها.

أخبارنا  -العدد الحادي عرش

تكريم

أمري الرياض ورئيس هيئة السياحة والرتاث الوطين يكرمان الطريان املدين

كرم صاحب السمو املليك األمري فيصل بن بندر بن عبدالعزيز
أمري منطقة الرياض ،وصاحب السمو املليك األمري سلطان بن
سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والرتاث
ال��وط�ني ،الهيئة العامة للطريان امل��دين ملشاركتها الفاعلة يف
ملتقى السفر واالستثمار السياحي يف دورته العارشة ،والذي
نظمته الهيئة العامة للسياحة والرتاث الوطين يف مركز الرياض
الدويل للمؤتمرات واملعارض وشاركت خالله الهيئة بجناح يربز
مطارات اململكة واملشاريع العمالقة اليت انجزتها الهيئة واملشاريع
املستقبلية لتطوير املطارات يف اململكة.
وأشار باسم بن عبدالله السلوم مساعد رئيس الهيئة لالتصال
املؤسيس والتسويق ،أن الهيئة تدعم املشاركة يف امللتقيات اليت
من شأنها أن تنعكس إيجابيا ً عىل االقتصاد الوطين ،والتعرف
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عىل إنجازات الطريان املدين واليت تحققت خالل الفرتة املاضية
وإطالع الجمهور عىل مشاريع الحالية واملستقبلية.
وأك��د مساعد رئيس الهيئة لالتصال املؤسيس والتسويق عىل
أهمية امللتقى الذي تناول شؤون السفر والسياحة واالستثمار
السياحي وعرض فرص االستثمارالسياحي يف اململكة ،وأضاف
أن مشاركة الهيئة يف امللتقى عرب جناح يربز لزوار امللتقى مطارات
اململكة واملشاريع العمالقة اليت انجزتها الهيئة واليت تقوم بها
حالياً ،وكذلك املشاريع املستقبلية لتطوير املطارات،وتعريف
الزوار بدور الهيئة يف قطاع الطريان ،مشريا ً أن قطاع السياحة
يمثل نشاط اق��ت�ص��ادي كبري ومكمل لقطاع ال �ط�يران امل��دين،
وأن اململكة تشهد تكامال ً اسرتاتيجيا ً ب�ين صناعة السياحة
وصناعة الطريان .

أخبارنا  -العدد الحادي عرش

فعاليات

الهيئة تشارك يف معرض بورصة برلني الدويل للسفر و معرض أمسرتدام لصاالت السفر
سفري اململكة يف هولندا :ما شاهدته يف جناح الهيئة يبعث بالفخر واالعتزاز

شاركت الهيئة واملطارات الدولية (مطار امللك خالد الدويل ومطار امللك عبدالعزيز الدويل ومطار امللك فهد الدويل ومطار األمري محمد
ب���ن عبدالعزي���ز ال���دويل) يف فعاليات معرض أمس�ت�ردام لصاالت الس���فر ،الذي أقيم خالل ش���هر مارس امل���ايض بالعاصمة الهولندية
أمسرتدام ،والذي يعد أحد منصات املبيعات والتسويق املتطورة يف صناعة املطارات ،والتعريف بأحدث التطورات يف قطاع املطارات
وصاالت السفر.
وقام س���فري خادم الحرمني الرشيفني لدى مملكة هولندا األس���تاذ عبدالعزيز بن عبدالله أبوحيمد ،بزيارة لجناح الهيئة يف املعرض
وأبدى إعجابه بما شاهده من وجود للشباب والشابات املشاركني يف املعرض وقال :ما رأيته يف جناح الهيئة العامة العامة للطريان
امل���دين يف املع���رض يشء م�ش�رف ويبعث بالفخ���ر واالعتزاز ،ويعكس نظره بس���يطة عن حجم العمل الكبري ال���ذي تقوم به الهيئة يف
مطارات اململكة ،وأضاف أبوحيمد :ال ش���ك أن املش���اركة يف مثل هذه املعارض تعرف العالم بمدن اململكة والحضارة اليت تعيش���ها،
واملط���ارات دائم���ا ً ه���ي واجهة البل���دان وعن طريقها يكون االنطباع األويل للزائر ،ومطارات اململكة تش���هد تط���ور كبري ورسيع عىل كافة
األصعدة ،ولإلنصاف الهيئة العامة للطريان املدين يف العامني املاضيني بدأت تظهر بشكل مميز ،يخدم جميع الفئات.
وكان���ت الهيئ���ة ق���د ش���اركت يف معرض بورصة برلني الدويل للس���فر 2017م بالعاصمة األملانية برلني خالل ش���هر مارس املايض،ضمن
الجن���اح الس���عودي ال���ذي اقامت���ه الهيئة العامة للس���ياحة والرتاث الوطين ،ويعد معرض بورصة برلني الدويل للس���فر األكرب للس���فر
والسياحة يف العالم.
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أخبارنا  -العدد الحادي عرش

فعاليات

املطارات تشارك يف األسبوع الخليجي املوحد للمرور
ش���اركت املط���ارات الدولي���ة واإلقليمي���ة والداخلي���ة يف فعالي���ات
األس���بوع الخليجي املوحد للمرور ،تحت ش���عار «حياتك أمانة»
وهدف���ت املش���اركة يف توعي���ة املس���افرين وتعزي���ز الوع���ي املروري
للوص���ول إىل بيئة مروري���ة آمنة تنعم بها جمي���ع فئات املجتمع
واش���تملت مش���اركة املطارات عىل العديد من الفعاليات املتنوعة
حي���ث ق���ام مط���ار املل���ك خال���د ال���دويل بالري���اض ومط���ار امللك
عبدالعزي���ز ال���دويل بجدة ومطار امللك س���عود بالباحة بمش���اركة
إدارات امل���رور بمناطقه���م ،يف فعالي���ات األس���بوع ،وذلك بتوزيع
الورود واملنشورات التوعوية عىل املسافرين .
م���ن جانبه ،قال باس���م بن عبدالله الس���لوم ،مس���اعد الرئيس
للتس���ويق واالتص���ال املؤس�س�ي بالهيئ���ة العام���ة للط�ي�ران ،أن
مش���اركة الهيئ���ة ممثلة يف مطاراتها يف أس���بوع امل���رور الخليجي
تأيت ضمن إطار برامج املسؤولية االجتماعية للهيئة واليت تسعى
من خاللها لإلس���هام يف رفع مس���تويات الوعي باملجتمع وتعزيز
ج���ودة الحياة يف اململكة .ومن املؤكد أن أس���بوع املرور الخليجي
يع���د م���ن الفعالي���ات الهام���ة واليت يحتاجه���ا املجتم���ع ،نظرا ً ملا
تس���ببه الحوادث املرورية من آالم ملواط�ن�ي دول مجلس التعاون
الخليجي بش���كل عام ،وملواطين اململكة بش���كل خاص ،ولذلك
فإنن���ا نعت�ب�ر املش���اركة يف هذا األس���بوع واجبا ً علين���ا يمليه علينا
وينبع من مسؤوليتنا تجاه مجتمعنا».
وأضاف السلوم ،أن الهدف من مشاركة املطارات يف أسبوع املرور
الخليجي كان لتوعية املسافرين ونرش الثقافة املرورية للحد من
املخالف���ات ومعالج���ة الس���لوكيات املروري���ة الخاطئ���ة ،باإلضافة
لتعزي���ز الجوان���ب اإليجابي���ة املوج���ودة يف كل فئ���ات املجتم���ع،
وأش���ار أن املنش���ورات التوعوية اليت وزعت يف املطارات حملت يف
مضمونه���ا الرس���ائل املروري���ة التثقيفية والتوعوية ،اليت تس���اهم
يف رف���ع إدارك املجتمع واستش���عاره لخطورة ح���وادث الطرق أو
التهاون يف وسائل السالمة املرورية.
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أخبارنا  -العدد الحادي عرش

استثمار

الهيئة تستضيف لقاء االستثمار يف قطاع النقل الجوي
اس���تضافت الهيئ���ة لق���اء االس���تثمار يف قط���اع النق���ل الج���وي،
يف مقرها الرئيس بمدينة الرياض ،ملعرفة الفرص والتحديات يف
ظل التحول والرشاكة بني القطاع العام والخاص.
وأكد األستاذ صخر امللحم ،مدير عام التشغيل التجاري بالهيئة،
خالل اللقاء دعم الهيئة الكامل للمنش���آت الس���عودية الصغرية
واملتوسطة ،ونوه إىل وجود توج ٌه جا ٌد ملساندة األنشطة التجارية
الصغ�ي�رة واملتوس���طة ودع���م ش���باب األعم���ال ،أوض���ح أن مثل
ه���ذه املش���اريع موجودة بكرثة يف مط���ارات اململكة ،وذلك حرصا ً
م���ن الهيئة عىل تمكني تلك املش���اريع ودفعه���ا نحو النجاح ،إىل
جان���ب تقديم أكرب قدر من الخدم���ات واملنتجات املميزة واملبتكرة
ومتنوعة للمسافرين عرب مختلف مطارات اململكة ،وأشار إىل أن
املنافسة يف قطاع تطوير وتشغيل املطارات أصبحت تتسم بالرقي
واملعايري العالية داخل السوق السعودي.
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أخبارنا  -العدد الحادي عرش

حوار غري متوقع

أشاد ببيئة العمل املميزة داخل الهيئة

الرسيعي:جميع املوظفني متكاتفني معنا إلظهار مقر الهيئة بالشكل الالئق
الش���عور بكام���ل األريحي���ة داخل العم���ل يف الهيئ���ة ،واملوظفني
أخالقهم عالية جدا ً ولديهم تعاون ألبعد درجة وأيضا ً الزمالء يف
مجال عميل وتعاونهم املمتاز يف تقديم الخدمة سوا ًء للموظفني
أو املراجع�ي�ن ،وجميعن���ا متكاتف�ي�ن إلظهار امل���كان باملظهر الالئق
كون أغلبية الزوار يأتون من خارج الدولة .
ال���خ�ب�رة ال��س��اب��ق��ة يف امل���ج���ال ال��ع��س��ك��ري ه���ل س��اع��دت��ك
يف عملك الحايل ؟
نع���م س���اعدتين كث�ي�را ً يف أداء مهام عم�ل�ي الحايل وبش���كل كبري
خاص���ة يف التعام���ل م���ع موظف���ي الهيئة واملراجع�ي�ن يف حنس
الت�ص�رف والدق���ة يف املالحظات واألمور األمني���ة والتحمل داخل
وأثناء وقت العمل .

األستاذ /عبدالرحمن الرسيعي
سخر عبدالرحمن حسني الرسيعي ،أحد رجال أمن مقر الهيئة
الرئي�س�ي بالري���اض خرباته العملي���ة واليت اكتس���بها خالل عقود
م���ن عمله األم�ن�ي يف مطار امللك خالد الدويل بالرياض يف خدمة
موظفني وزوار مقر الهيئة الرئييس ،وأشاد الرسيعي ببيئة العمل
املوجودة داخل الهيئة .
هل لنا يف نبذة تعرفية عنك؟
اس���مي عبدالرحمن الرسيعي وعمري  51عام ،انضميت للعمل
يف مج���ال عميل حماية األمنية ملقر الهيئة العامة للطريان املدين
بالري���اض قب���ل ش���هرين ول���دي والحمدالله  8أبن���اء ،ولدان و 6
بنات ،ونتبع يف عميل لرشكة س���يكيورايتس الربيطانية ،وس���ابقا ً
كن���ت أعم���ل بالس���لك العس���كري وتحديدا ً يف مط���ار امللك خالد
ال���دويل بالري���اض وخدم���ة والحمدالله ملدة  32س���نة يف مجال
أمن الطائرات .
كيف عالقتكم مع موظفني الهيئة ؟
العم���ل هن���ا جي���د ج���دا ً والحمدالل���ه وال وج���ود أي صعوب���ات
أو تعقي���دات وه���و عم���ل مرتب وال���كل متعاون س���وا ًء موظفني
أو مراجع�ي�ن ،والنفس���ية طيبة تجاه العم���ل وهنا الجميع لديه
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ما هي الخربات اليت اكتسبتها ؟
اكتس���بت العديد من الخربات يف عميل السابق واالن الحمدالله
أقوم بتطبيقها يف عميل الحايل ومنها الدورة األمنية يف أكاديمية
الهيئ���ة العام���ة للطريان امل���دين يف جدة وحصلت ع�ل�ى الرخصة
الدولي���ة ،وال���دورة األمني���ة يف الخطوط الربيطاني���ة كذلك دورة
أمني���ة ال���دورة األمني���ة يف الخط���وط األمريكي���ة  ،pmiباإلضافة
ل���دورة عس���كرية تأهيلية يف املعه���د الثقايف ،وبتأكي���د مثل هذه
الدوارت تعطينا خربة وتساعدنا يف تطبيق ما تعلمناه واكتسبناه
من خربات وستخريه يف خدمة عملنا.
ماه���ي أب���رز املواق���ف ال�ت�ي تعرضت خ�ل�ال حيات���ك العملية
يف مجال األمن ؟
هن���اك العدي���د من املواقف اليت تحدث لألم���ن لذلك رجل األمن
الب���د أن يك���ون يقض بش���كل دائم���ا ً ولديه الح���دس األمين عايل
وبتأكي���د أن تع���اون الجمي���ع معه يس���اعده يف الوص���ول للهدف
وهي أن يكون املكان الذي يحرس���ه أمن بشكل كامل ،ومن أحد
املواق���ف يف عم�ل�ي الس���ابق باملطار ،ويف إح���دى الرحالت املتجهة
إىل واشنطن قدم لنا رجل وزوجته من جنسية أجنبية يحمالن
قف���ص بداخل���ه (كل���ب) وعند التفتي���ش ثار الكل���ب وانفلت من
أيديهم،مما سبب الذعر داخل الصالة واستمر املوقف ملدة ساعة
حىت تم تهدأته من قبل الرجل وزوجته وإرجاعه إىل القفص.

أخبارنا  -العدد الحادي عرش

نصائح صحية

نصائح للحفاظ عىل الوزن املثايل
للحف���اظ عىل الوزن املثايل ،والوقاية من األمراض ،وزيادة مناعة
الجس���م ،كله���ا أمور يمكن أن يص���ل إليها الش���خص عرب تناول
األغذي���ة الصحي���ة ،ولكن فق���ط يف حال تناولها بش���كل صحيح
وليس بشكل مفرط أو غري منظم.
والنظ���ام الصح���ي الجيد يعتمد عىل مفه���وم «املثلث الغذايئ»،
وال���ذي تك���ون في���ه الس���كريات يف قمة اله���رم وينص���ح باإلقالل
منه���ا ،أم���ا الحلي���ب والخرضوات فهي يف أس���فل اله���رم ويجب
اإلكث���ار منها ،كما ينصح به موق���ع «أون ميديا» األملاين املختص
بالنصائح الطبية.
والنظ���ام الغ���ذايئ املث���ايل واملتكامل يج���ب أن يتضم���ن النصائح
العرشة التالية:
 -1التنوي���ع يف الطع���ام :التغذي���ة الصحية ال تكتم���ل إال بتناول
مختلف األنواع من الغذاء والتغيري يف كميات املواد وأنواعها.
 -2تناول املواد الغذائية الغنية بالسكريات والخالية من الدهون،
مث���ل الرز والخب���ز والبطاطس ،ألنها تعطي للجس���م الطاقة
الغذائية الالزمة والفيتامينات واملواد الغذائية املهمة.
 -3تناول الخرضوات والفواكه وبش���كل يومي ،وينصح بتناولها
وه���ي طازج���ة .ويج���ب تعوي���د الجس���م ع�ل�ى تن���اول وجبات
مختلف���ة يوميا م���ن الخرضوات والفواك���ه .العصائر الطازجة
تعترب طريقة مثالية لذلك.
 -4اللح���وم واألس���ماك مهمة للتغذية ،ألنه���ا تحتوي عىل املواد
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الغذائية والطاقة املهمة للجس���م .لك���ن اإلكثار منها له أرضار
كب�ي�رة ويس���بب أمراضا خطرية .وينصح بتناول الس���مك 3-2
م���رات يف األس���بوع ويف وجب���ات صغ�ي�رة ال تتج���اوز  70غرام.
أم���ا اللحوم ف ُينص���ح بتناولها بوجبات صغرية أيضا وبكميات
ال تتجاوز  600غرام يف األسبوع.
 -5املواد اليت تحتوي عىل الدهون هي األخرى مفيدة للجس���م،
ولك���ن ينص���ح بع���دم تج���اوز أكرث م���ن  80غرام م���ن الدهون
يومي���اً .يف ح�ي�ن ينص���ح بتن���اول الدهون غري املش���بعة ،مثل
دهون الصويا والدهون النباتية.
 -6التقليل من السكريات واألمالح مهم لصحة الجسم ،ويفضل
العمل عىل استبدالها باألعشاب واملُحل ّيات الطبيعية.
 -7اإلكثار من رشب املاء واملرشوبات الخالية من السكريات.
 -8التحض�ي�ر الجي���د والبط���يء للطع���ام ،عن طري���ق تخفيض
درجات حرارة الطبخ .وبذلك ال يفقد الطعام مواده الغذائية
املهمة ويبقى محافظا عىل طعمه ونكهته.
 -9اختيار الوقت املناسب لتناول الطعام ،وتذكر أن عينك تأكل
بتأن.
معك ،فلذلك حاول االعتناء بالطعام وتحضريه ٍ
 -10الرياض���ة اليومي���ة مهم���ة لهض���م الغ���ذاء وتنش���يط ال���دم
يف الجس���م .وينص���ح بممارس���ة  30إىل  60دقيق���ة م���ن
الرياضة يومياً.

أخبارنا  -العدد الحادي عرش

الهيئة زمان

صور من افتتاح مطار امللك خالد الدويل بالرياض ( نوفمرب 1983م)
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ضيف العدد

الشبكات االجتماعية تجرس عالقيت مع أبنايئ يف الغربة

العدواين يدير املطارات الجنوبية بكفاءة محرتيف «الشطرنج»
عمل���ت مع إدارة الس�ل�امة كمفتش س�ل�امة ،ث���م يف إدارة األمن
كمفت���ش أمن وتدرجت يف الوظيفة إىل أن ش���غلت وظيفة مدير
أم���ن مط���ارات اإلقلي���م الش���مايل واإلقليم الجنوب���ي .وبعد ذلك
مدي���را ً ملط���ار الباح���ة ثم مدير ع���ام مطار أبها ومن ث���م مدير عام
املطارات الجنوبية حالياً.

باإلضاف���ة لحص���ويل ع�ل�ى دورات تدريبي���ة يف أساس���يات أم���ن
الط�ي�ران ،ويف مكافح���ة اإلره���اب ،ويف أس���اليب التف���اوض م���ع
مختطف���ي الرهائن ،ودورة يف تدقيق اإلج���راءات األمنية ،ودورة
يف تقي���م املخاطر اإلرهابية ،ودورة يف س�ل�امة الطريان ،باإلضافة

األستاذ /فهد العدواين

مدير عام املطارات الجنوبية

تمكن األس���تاذ فهد العدواين مدير ع���ام املطارات الجنوبية ،من
تحقي���ق إنجازات ونجاحات خالل مس�ي�رته العملي���ة والعلمية،
كما للعدواين أنش���طة وهويات خ���ارج نطاق العمل كتبوئه مدير
العالق���ات العام���ة يف الجمعي���ة الس���عودية للش���طرنج وعض���و
منسق يف االتحاد الدويل للشطرنج.
هل لنا يف نبذة تعريفية عنكم؟
فه���د ب���ن عبدإله ب���ن عبدالله الع���دواين من موالي���د مدينة مكة
املكرم���ة ،مت���زوج ولدي ابنان وثالث من البنات ،نش���أت يف مكة
املكرم���ة ودرس���ت املرحل���ة اإلبتدائي���ة بها،وحاصل���ت عىل درجة
البكالوري���وس يف علوم الطريان م���ن الواليات املتحدة األمريكية،
وع�ل�ى درج���ة املاجس���تري يف إدارة األعمال ودبلوم يف اس�ت�راتيجية
املطارات من االتحاد الدويل للنقل الجوي أياتا .
عمل���ت يف رشك���ة املجال س�ي�رفس ماس�ت�ر كمس���اعد مدير عام
الخدمات املس���اندة بعد ذل���ك التحقت بالهيئ���ة العامة للطريان
امل���دين .للعم���ل يف اإلدارة العامة وتدرج���ت إىل أن وصلت رئيس
قسم املتابعة ،ثم سكرتري معايل رئيس الطريان املدين ،بعد ذلك
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إىل دورة متقدم���ة يف عملي���ات املط���ار ،ودورة يف إدارة الط�ي�ران
امل���دين ،ودبل���وم اس�ت�راتيجية املط���ار ،ودورة يف إدارة التنمي���ة
التجاري���ة للمط���ارات ،ودورة يف التخطيط االس�ت�راتيجي ،وأيضا
دورة يف اج���راءات س�ل�امة عمليات املناول���ة األرضية والعديد من
الدورات األساسية.
عالقتكم بعائلتكم يف ظل انشغالكم بمسئولياتكم العملية؟
ت���أيت عائل�ت�ي م���ن األولوي���ات حيث أخص���ص لهم ي���وم الجمعة
باإلضاف���ة إىل اس���تخدام وس���ائل التواصل اإلجتماع���ي الحديثة
للتواصل مع أبنايئ املبتعثني خارج اململكة.
ماهي أبرز االنجازات اليت قمت بها خالل حياتك العملية؟
الحمد لله ش���اركت ضمن فريق العمل الخاص بإعداد الربنامج
الوطين ألمن الطريان املدين ،و املشاركة يف كتابة الكثري من األدلة
واللوائح األمنية والتشغيلية ،عضو اللجنة املعنية بأمن الطريان
امل���دين يف مجل���س التع���اون الخليج���ي لع���دة س���نوات ،ثمثيل
اململكة يف لجان إقليمية ودولية خاصة بالطريان املدين،باإلضافة
ملش���اركيت ضمن وفد اململكة يف منظمة اإليكاو يف عدة مؤتمرات
دولية ،أما خارج محيط العمل فأنا اآلن مدير العالقات العامة
يف الجمعي���ة الس���عودية للش���طرنج وعض���و منس���ق يف االتحاد
الدويل للشطرنج.

أخبارنا  -العدد الحادي عرش

تغريدات

أكرث التغريدات تداو ً
ال

15

أخبارنا  -العدد الحادي عرش

Contact - للتواصل

حسابات الهيئة العامة للطريان املدين يف تويرت
GACA Twitter Accounts
GACA ofﬁcial account

@KSAGACA

Customer Protection

@CP_gaca

حماية العمالء

King Khalid International Airport

@KKIASA

مطار امللك خالد الدويل

King Fahad International Airport

@KFIAirport

مطار امللك فهد الدويل

King Abdulaziz International Airport

@KAIAirport

مطار امللك عبدالعزيز الدويل

Prince Mohammed International Airport

@Madinahairport

Saudi Academy of Civil Aviation

@SACA_SA

Safety، Security & Air Transport

@GacaSafety

Aviation Investigation Bureau
Northern airports

حساب الهيئة الرئييس

مطار األمري محمد بن عبدالعزيز الدويل

@AIB_KSA
@northairports

األكاديمية السعودية للطريان املدين
السالمة واألمن والنقل الجوي
مكتب تحقيقات الطريان
املطارات الشمالية

مجلة أخبارنا

 إذا كانت لديك،هي مجلة تُعىن بأخبار منسوبي الهيئة
مشاركة أو أخبار تود مشاركتها معنا نأمل التواصل عىل
If you have news you would like to share...

gaca-newsletter@gaca.gov.sa

 العدد الحادي عرش- أخبارنا

16

