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اليوم الوطين

مبناها توشح األخرض ..ومنسوبوها استمتعوا بـ «األكالت الشعبية» و «العرضة السعودية»

«الهيئة» و«املطارات»  ..ترسم الفرحة بـ«التنوع» يف «يوم الوطن»

«جمالنــا يف تنوعنــا» هكــذا اختــرت الهيئــة احتفاليتهــا مــع

وباأللــوان الخــراء وعبــارات التهنئــة املختلفــة بهــذه املناســبة،

منســوبيها باليــوم الوطــي ،حيــث خصصــت لــكل دور يف املقــر

واكتســت املطارات والصــاالت الداخلية باللون األخرض ،وقدمت

الرئيــس بالريــاض معلومــات تاريخيــة وأكالت شــعبية لكافــة

آالف الهدايــا للمســافرين تحمــل شــعار اململكــة إضافــة لتوزيــع

مناطــق اململكــة (الوســطى ،الغربيــة ،الرشقيــة ،الشــمالية،

الحلــوى والشــكوالتة عليهــم وتزيــن الكاونــرات بالبالونــات

الجنوبية) ،وكان الدور العلوي (األخري) كعقد يجمع كل األكالت
من كافة املناطق.

واألعــام الوطنيــة وبــث أناشــيد وطنيــة احتفــا ًء بمناســبة اليوم

الوطين للمملكة.

لــم تقترص الهيئة عىل هذا فحســب ،بــل احتفلت بذكرى اليوم

وقامــت الهيئــة بعدد مــن الفعاليات بمقرها الرئيــس بالرياض،

الوطين الـ  87للمملكة العربية الســعودية من خالل إقامة عدد

حيــث توشــح املقــر يف يــوم الوطــن بعلــم اململكــة واإلضــاءة

مــن الفعاليــات الوطنيــة يف مطــارات اململكــة  ،واســتطاعت أن

الخــراء ،واعتلــت املبــى صــور خــادم الحرمــن الرشيفني امللك

ترســم لوحــة بانوراميــة بألــوان وطنيــة وثقافيــة واجتماعيــة ،إذ

ســلمان بــن عبــد العزيز آل ســعود وصاحب الســمو املليك األمري

حــرت البهجــة مــن خــال الفعاليــات الرتفيهيــة اليت شــهدتها

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ويل العهد نائب رئيس مجلس

أروقــة صــاالت مطــارات اململكــة وتقديــم تراث اململكــة من خالل

الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله  -بهذه املناسبة الغالية تحت

عــدة عــروض فلكلوريــة ،كمــا توشــحت املطــارات بعلــم اململكــة

شــعار (توحيد وتالحم) وبجوارها كلمات خالدة لخادم الحرمني
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الرشيفــن وســمو ويل عهــده األمني ،وشــاركت الهيئــة موظفيها

كمــا شــهد مطــار امللــك خالــد الــدويل بالريــاض العديــد مــن

فرحتهــم واحتفالهــم باليــوم الوطــي  87للمملكــة ،بالقهــوة

الفعاليــات بهذه املناســبة (ذكرى اليوم الوطــي الـ 87للمملكة)،

العربية والحلوى ووجبة غداء احتفا ًال بهذه املناســبة الســعيدة،

منها العروض الفلكلورية والعرضة الســعودية وذلك يف صاالت

كمــا تــم تخصيــص كل دور يف املبــى ملنطقة من مناطــق اململكة

املطار وشارك يف العرضة عدد من املسافرين واملوظفني.

ليكتــي بطابــع تلــك املنطقة مع عــرض ملعلومــات عنها وأكالت

واحتفــل مطــار امللــك فهــد الــدويل بالدمــام باليــوم الوطــي الـ87

خاصة باملنطقة.

للمملكــة ،حيــث تم تزيني مبىن املطار باألعــام إضافة إىل صالة

ويف مطــار امللــك عبدالعزيز الدويل بجدة قامــت إدارة املطار بعدة

الركاب ،كما اكتســت بوابة املطار بشــعارات اليوم الوطين وتمت

فعاليات يف صاليت املطار الشمالية والجنوبية ،وتوشحت مداخل

إضــاءة مبــى صالــة املطار باللــون األخرض من الداخــل والخارج،
وأقامــت إدارة املطــار عــددا ً من الفعاليات اليت شــهدت اســتقبال

التهنئة ،إضافة إىل ارتداء منســوبي املطار وشــاحات خاصة إلبراز

املسافرين القادمني بالضيافة العربية وتوزيع الهدايا ،كما قدمت

هذه املناسبة الوطنية ،كما تضمنت الفعاليات استقبال وتوديع

فرقة الفنون الشــعبية العرضة الســعودية وعدة ألوان فلكلورية

الــركاب القادمــن واملغادريــن عــى الرحــات املختلفــة بالــورود

مــن عــدة مناطــق باململكة ،وشــارك فريــق مالك الدفــع الرباعي

والحلــوى ،وتوزيــع العلــم الســعودي وبعــض الهدايــا التذكاريــة

بتجسيد أكرب شعار للمملكة (سيفني ونخلة) بالسيارات الرياضية

الخاصة باملناســبة ،وشــاركت فرقة للفنون الشعبية بعرض عن

املعدلــة والدراجــات الناريــة ،باإلضافــة إىل إقامــة ركــن ترفيهــي

تراث اململكة.

احتوى عىل نقش الحناء والرســم عىل الوجه واملرســم لألطفال،

املطــار باألعالم الوطنية والبالونــات واإلضاءات الخرضاء وعبارات
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ســلف فوتــو ،أفضــل دراجــة نارية ،الســيارات الكالســيكية ،كما

وشــهدت املطارات الغربية عددا ً من الفعاليات تضمنت (مســرة

شــهدت صالــة الــركاب فعاليــات لألطفــال واألرسة وشــخصيات

وطــن) أمــام صالــة القــدوم واملغــادرة يف مطــار الطائــف الــدويل

الكرتونيــة واســتضافة دور رعاية األيتام باملنطقة ومشــاركة فريق

بمشــاركة عــروض للخيــل العربيــة األصيلــة ،وعــروض لفريــق

(السكب) التطوعي يف تنظيم الفعاليات ،ومشاركة مركز التنمية

الطائــف للدرجــات الناريــة ،ومعــرض املرســم الحــر لطــاب أحد

االجتماعية -القســم النســايئ -بفعالية (الوطن يف قلوبنا) ،كما

املراكــز التعليميــة باملحافظــة ،باإلضافــة لعــروض الليــزر املميــزة

ن ُظمت فعاليات مرسح املطار والىت تضمنت ألعاب أطفال وهدايا

ورقص فلكلوري وطين وشــعيب ألحد الفرق الشــعبية بمحافظة

وجوائز وعروض ترفيهية ،وتم توزيع باقات الورد باللونني األبيض

الطائــف ،كمــا قامت إدارة مطار الطائــف بوضع منصات بعنوان

واألخرض عىل كاونرتات الســفر ،وأقيمت مســابقة الســحب عىل

(دام عــزك يــا وطن) يف جميع صاالت املطار إلتاحة الفرصة لزوار

التذاكر املجانية.

املطــار للتعبــر عــن مشــاعرهم تجــاه الوطــن وقيادته الرشــيدة،

وشــارك مطــار األمري محمــد بن عبدالعزيز الــدويل باملدينة املنورة

ويف مطــار األمــر عبداملحــن بــن عبدالعزيز بينبع قام منســوبو

فرحــة املســافرين مــن خــال احتفــاالت اليــوم الوطــي ،حيــث

املطــار باســتقبال ركاب الرحــات القادمــة مــن جــدة والرياض يف

قدمــت رشكــة طيبــة للمطــارات عدة عــروض منها فلــم تعريفي
قصــر بهــذه املناســبة بعنــوان (دمــت عــزا ً يــا وطــن) وشــارك

اليــوم الوطــي بالــورود واألعــام الوطنيــة والحلــوى ،وشــهدت
صاالت القدوم واملغادرة احتفاال تم خالله توزيع الحلوى والورود

األطفــال يف الفعاليــات اليت شــهدها املطار كما اكتســت الصاالت

واألعــام الســعودية الــي تحمــل شــعار الوطن عىل املســافرين،

باللون األخرض.

واكتىس برج املراقبة باملطار باإلضاءات الخرضاء واألعالم الوطنية
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ورفعــت لوحــات تعبرييــة بالصــاالت ملؤســس هــذا الكيــان وصور

املناســبة بحضــور محافــظ القريــات عبداللــه بــن صالــح الجارس

لخادم الحرمني الرشيفني امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

شمل العديد من الفقرات الوطنية ،حيث قدمت مجموعة من
الطلبــة أوبريتا ً إنشــاديا ً بعنوان (جيــش اململكة) ،باإلضافة لعدد

بن عبدالعزيز  -حفظهما الله .-

مــن القصائــد الوطنيــة ،ويف ختام الحفل كــرم محافظ القريات

وشــاركت املطــارات الشــمالية بالعديد من الفعاليــات والعروض

الفائزين يف مسابقة مطار القريات بمناسبة اليوم الوطين ألفضل

ففي صالة املغادرة الداخلية بمطار حائل الدويل شاركت جمعية

تصميــم وطــي ،وزي وطــي لألطفــال ،وعبــارة وطنيــة ،ولوحــة

أجا النســائية مع إدارة املطار وطريان نســما املســافرين واألطفال

تشكيلية ،كما تم تكريم الداعمني لتلك الفعاليات.

فرحتهــم باليــوم الوطــي وتم توزيــع العديد من الهدايــا والجوائز

واحتفلت املطارات الجنوبية بمناســبة ذكرى اليوم الوطين الـ 87

عىل املسافرين كما احتفى املكتب التنفيذي باملطار بهذه املناسبة،

للمملكة ،حيث شــهد مطار أبهــا املحوري توزيع الهدايا واألعالم

ويف مطار القريات شهدت صاالت املطار لوحة لشهداء الوطن تم

عــى املســافرين وتوزيــع لوحــات التهنئــة باليــوم الوطــي يف عدة

تصميمها بني صاالت املطار وحملت أكرث من  70صورة لشــهداء
الواجب ،وتم تدشــن حملة شــكرا ً لدعم جنود الوطن يف الحد

مواقــع باملطــار ،كمــا تضمنــت احتفــاالت مطــار امللــك عبداللــه
بــن عبدالعزيــز بجــازان اســتقبال املســافرين القادمــن بتوزيــع

الجنوبي ،باإلضافة ملعرض للفن التشــكييل تحت شعار (الوطن

الهدايــا واألعــام عــاوة عــى عــروض قدمتهــا فــرق شــعبية يف

عــدد مــن الصــور الوطنيــة واللوحــات
يف عيوننــا) احتــوى عــى
ٍ

الصاالت الداخلية.

وصور لويل العهد صاحب السمو املليك األمري محمد بن سلمان

التعبرييــة بهذه املناســبة العزيزة  ،كمــا أقيم حفل خطابي بهذه
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املؤتمر الوزاري

التميمي يؤكد عىل دور اململكة يف مكافحة اإلرهاب وتجفيف منابع تمويله

أكد معايل األستاذ عبدالحكيم بن محمد التميمي رئيس الهيئة

برنامــج حــي متجــدد تعىن به لجنة أفســيك لتجديــد اإلجراءات

العامــة للطــران املدين ،خالل الكلمة اليت ألقاها يف ختام أعمال

بشكل فوري تحت مظلة اإليكاو عند حدوث ما يستدعي ذلك.

املؤتمــر الــوزاري اإلقليمــي ألمــن الطريان املــدين بأفريقيــا والرشق

وأعتمــد املؤتمــر يف ختام أعماله تشــكيل وتصديق خريطة طريق
أمن الطريان لدول أفريقيا والرشق األوســط ،تمشــيا ً مع الخطة

( خريطــة طريــق أمن الطريان  ،)GASEPحرص اململكة العربية

العامليــة ألمــن الطريان  ،GASEPمع األخــذ يف االعتبار اإلعالنات

الســعودية يف الوقوف بكل *قدراتها* مع جميع الدول من أجل

املختلفــة بأمــن الطريان من ضمنها إعالن الرياض املعتمد يف 31

أجتــزاز آفــة اإلرهــاب مــن جذورها ،وأشــار معاليــه إىل أن اململكة
ال تتدخــر جهــدا ً يف ســبيل تعزيــز كل مــا من شــأنه أن يعزز أمن

أغســطس 2016م بالريــاض ،كما اعتمــد املؤتمر اإلجراءات واملهام
واملســؤوليات والنتائج املنشــودة بشــأن أمن الطريان يف إطار ستة

الطــران املــدين الــدويل وجهودهــا الحثيثــة وســعيها يف مكافحة

أولويــات (تحســن التوعيــة باملخاطــر وتقييمها ،وإرســاء الثقافة

اإلرهاب وتجفيف منابع تمويله.

األمنيــة ،وتنميــة القــدرات البرشيــة يف مجــال أمــن الطــران،

وأضــاف التميمــي « :قــدم لنــا الــرواد األوائــل يف عالــم الطــران

وتحســن املوارد واالبتكارات التكنولوجية ،وتحسني نظم املراقبة

املــدين أروع األمثــال حينمــا قدمــوا للعالم اتفاقيــة الطريان املدين

وضمان الجودة ،وزيادة التعاون اإلقليمي ،وتعد هذه االولويات

الدويل املعروفة باتفاقية شيكاغو  ،1944من أجل أن تنعم األمم

مستوحاه من الخطة العاملية ألمن الطريان .)GASEP

بطــران مــدين دويل آمــن ومتطــور ،واململكــة العربية الســعودية

كمــا دعــت خريطــة الطريق إىل دعم مبادرة اإليكاو (عدم ترك أي

تكــن كل االحــرام لالتفاقية وملنظمة الطريان املدين الدويل (إيكاو)

دولــة وراء الركــب) وتقديــم املســاعدة يف تنفيــذ خريطــة الطريــق

الــي تعمــل مــن خــال الــدول املتعاقــدة واألمانــة العامــة عــى
وضــع وتطويــر معايــر تســاعد الــدول يف مكافحــة اإلرهــاب ضــد

حســب ماتقضيــه حاجــة بعض الدول ،يُذكــر أن اململكة قدمت
الدعم املادي والفين ملبادرة اإليكاو (عدم ترك أي دولة وراء الركب)

الطريان املدين».
منوها ً معاليه إىل أن بيان رشم الشيخ يعد مكمال ً لبيان ويندهوك

وهــو برنامــج معــي بمســاعدة الــدول غــر القــادرة عــى تطبيــق
القواعــد والتوصيــات الدوليــة الخاصــة بســامة وأمــن الطــران

الــوزاري وبيــان الرياض الــوزاري وبيان دبي الــوزراي املتعلقة بأمن

املدين ،وهو ما يجسد حرص اململكة عىل العناية بسالمة صناعة

وتســهيالت الطــران املــدين اإلقليمــي والعاملي ،وذلــك من خالل

الطريان املدين ودورها يف تحقيق التفاعل والتعاون والتكامل بني

برنامج الخطة العاملية ألمن الطريان املدين جاسيب  GASePوهو

دول العالم ومؤسساته الحضارية يف مجال الطريان املدين.

األوســط والذي اســتضافته جمهورية مرص العربية تحت شــعار
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زيارة

رئيس الطريان املدين يستقبل سفري مملكة السويد

اســـتقبل معـــايل األســـتاذ عبدالحكيـــم بـــن محمـــد التميمـــي

الســيد يــان كنوتســون ،عــن ســعادته بحفــاوة االســتقبال وكــرم

رئي ــس الهيئ ــة العام ــة للط ــران امل ــدين ،بمق ــر الهيئ ــة الرئي ــس

الضياف ــة ،مبدي ــا ً إعجاب ــه بالحــراك الح ــايل يف الهيئ ــة وتوجهه ــا

بالري ــاض س ــعادة س ــفري مملك ــة الس ــويد ل ــدى اململك ــة الس ــيد

يف فص ــل الجان ــب التش ــغييل ع ــن الجان ــب الترشيع ــي ،وأك ــد

يـــان كنوتســـون ،وجـــرى خـــال االســـتقبال عـــرض عـــدد مـــن

عـــى عمـــق الروابـــط الـــي تربـــط بـــن البلديـــن الصديقـــن يف

املوضوعـــات املرتبطـــة بمجـــال النقـــل الجـــوي بـــن البلديـــن

مختلـــف املجـــاالت املشـــركة والحـــرص عـــى تعزيـــز أوارص

الصديقـــن ،وبحـــث ســـبل التعـــاون بـــن الهيئـــة واملعنيـــن

العالق ــات يف مج ــال النق ــل الج ــوي.

بالنقـــل الجـــوي يف مملكـــة الســـويد.
مـــن جهتـــه ،رحـــب معـــايل األســـتاذ عبدالحكيـــم التميمـــي
بالس ــيد ي ــان كنوتس ــون س ــفري مملك ــة الس ــويد ل ــدى اململك ــة،
مش ــيدا ً بالعالق ــات والتع ــاون القائ ــم ب ــن البلدي ــن الصديق ــن
يف مجـــال النقـــل الجـــوي ،وأوضـــح معاليـــه أن املحادثـــات
م ــع الجان ــب الس ــويدي كان ــت إيجابي ــة ،مؤك ــدا ً ع ــى اس ــتمرار
التعــاون بــن البلديــن ،بمــا يســهم يف تحقيــق آمــال وطموحــات
الشــعبني الصديقــن ،مشــرا ً إىل أن الهيئــة تدعــم الرشاكــة بــن
القطــاع الع ــام والخ ــاص بم ــا في ــه مصلح ــة مملكتن ــا الحبيب ــة.
م ــن جانب ــه ،ع ــر س ــعادة س ــفري مملك ــة الس ــويد ل ــدى اململك ــة
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إجتماع

الطريان املدين السعودي يلتقي بنظريه األمرييك

قام معايل األستاذ عبدالحكيم بن محمد التميمي رئيس الهيئة

مجــاالت الطــران املــدين خاصــة فيما يختص بالســامة واألمن

العامــة للطــران املــدين ،عىل رأس وفد من الهيئة بزيارة إىل إدارة
الطريان الفيدرايل األمرييك ،وناقش الجانبان عددا ً من موضوعات

والتقنيات الحديثة ،وأشــار معاليه إىل أن املحادثات مع الجانب
األمريــي كانــت ناجحــة كما أكد عىل عمق الروابط اليت تربط بني

الــي تختــص بالطــران املــدين وســبل تطويــر التعــاون القائم بني

البلديــن الصديقــن يف مختلــف املجاالت املشــركة وخاصة فيما

الهيئتني يف مجال التدريب وتبادل الخربات ،كما اتفق الجانبان

يتعلق بتعزيز أوارص العالقات يف مجال الطريان املدين».

عــى إنشــاء مذكــرة تفاھم لربامــج التدریب املتخصصة ملنســوبي

يذكــر أن وفــد الهيئة العامة للطريان املدين عقد ثالثة اجتماعات

الهيئة العامة للطريان املدين باململكة من مهندسني وأخصائيني

مــع عــدة جهــات يف الطــران األمريــي ،ومثل الجانــب األمرييك

وذلك يف مجال عمليات الطريان ،وشهادة الطائرات ،وصالحية

الســيد عــي بهرامــي مســاعد الرئيــس لســامة الطــران ،وعــدة

الطائرات للطريان وغريها من املجاالت الفنية املتخصصة.

ممثلني للشــؤون الخارجيــة والدولية للطريان األمرييك ،ومكتب

من جهته ،أكد معايل األســتاذ عبدالحكيم بن محمد التميمي

املطــارات ،وناقــش الجانبــان يف مباحثاتهم ســبل تبادل الخربات
بني الجانبني والتعاون بني الهيئتني خصوصا ً ما يختص بمجال

والعالقــات مــع إدارة الطــران الفيــدرايل األمريــي ،وأن الهيئــة

تدريب املختصني وتطوير األداء للفنيني يف مجال الطريان املدين.

رئيــس الهيئــة العامة للطريان املدين ،عــى أهمية تطوير التعاون
تعمل عىل تطوير العالقات مع إدارة الطريان الفيدرايل يف جميع
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تاريخ الهيئة

اهتم بوسائل املواصالت الحديثة لربط أرجاء بالده املرتامية األطراف

نظرة املؤسس الثاقبة صنعت إنجازات الطريان املدين باململكة

شــهد عــام 1945م (1364هـــ) هبــوط أول طائرة مدنيــة يف اململكة

ويف عــام 1946م صــدرت أول أنظمة للطريان املدين (نظام تعريفة

وكانــت مــن طــراز (داكوتــا دي يس )3يف مدينــة جــدة ،وكانــت

رســوم املطــارات ونظــام الهبــوط وعبــور الطائــرات ونظــام إنشــاء

تلــك الطائــرة هديــة مــن الرئيــس األمريــي روزفلــت للملــك

املطــارات ونظــام املالحــة الجويــة) ،ويف عــام 1948م تأسســت

عبد العزيز آل سعود  -طيب الله ثراه -عىل إثر لقائهما التاريخي
عــى إحــدى البــوارج األمريكيــة يف البحــرات املــرة ،وعــد أغلــب
املؤرخــن الراصديــن لصناعــة الطــران املــدين يف اململكــة أن ذلك

(مصلحــة الطــران املــدين) لتضــم كال ً مــن إدارة الطــران املــدين
والخطــوط الســعودية ،ويف عام 1953م أُقر نظــام الطريان املدين
الشــامل بمــا يتفــق مــع القواعــد املقررة دوليــاً ،ويف عــام 1959م

التاريــخ يمثــل االنطالقــة الحقيقيــة للطــران املــدين يف اململكــة،

املوافق 1379هـ تم فصل الخطوط الســعودية عن الطريان املدين

وأدرك امللك املؤسس عبدالعزيز املعروف بثاقب فكره واسترشافه

ليصبــح املســمى الجديــد لألخــرة (مديرية الطريان املــدين) ،ويف

للمســتقبل أن توحيــد بلــد تزيــد مســاحته عن املليــوين كيلو مرت

عــام 1977م املوافــق 1397هـــ تــم تغيري مســمى (مديريــة الطريان

مربــع وتشــكل الصحــاري والجبــال  %95مــن مســاحة أراضيــه

املدين) إىل (رئاســة الطريان املدين) ،وبموجب قرار مجلس الوزراء

أمــر يتطلــب وســائل مواصــات حديثــة ورسيعــة تربــط مختلف

رقم ( )13والذي صدر يف الســابع عرش من شــهر محرم من عام

أرجــاء البــاد املرتاميــة األطــراف بعضهــا ببعض ومن ثــم بالعالم

(1425هـــ) (2004م) تحولــت رئاســة الطــران املــدين إىل هيئــة عامة

الخارجــي ،ولذلــك أهتــم املؤســس بالطــران املــدين كعنــر هام

ذات شــخصية اعتباريــة واســتقالل مــايل وإداري لتعمــل وفــق

وأســايس ملســتلزمات النهضــة يف بــاده الفتيــة ،فوضــع اللبنات

أســس ومعايــر تجاريــة ،بهــدف تحريــر قطــاع الطــران باململكــة

األوىل لقطــاع الطريان املدين ،حيث أهدى طائرته الخاصة املهداة

وتطويــره ،وتحقيــق االكتفــاء الــذايت املايل ،وذلــك باالعتماد عىل

لــه مــن الرئيس األمرييك إىل شــعب اململكة والــي بدأت برحالت

عوائــده الذاتيــة ،وليصبــح مســماها الجديــد (الهيئــة العامــة

داخليــة بــن الريــاض وجــدة والظهــران ،وبعــد أشــهر قليلة أمر

للطريان املدين) ،ويف عام 1432هـ (2011م) صدر األمر املليك الكريم

جاللتــه بــراء طائرتــن مــن نفــس الطــراز ،وشــكلت الطائــرات

رقم أ 230/وتاريخ 1432/12/9هـ والذي قىض بفصل الهيئة العامة

الثــاث النــواة األوىل للطريان املدين يف البالد ،وتم تأسســت إدارة

للطــران املــدين عــن وزارة الدفاع وإعادة رســم هيكلتهــا ليمنحها

باســم (شــعبة الطريان) ترشف عىل الشــئون الفنية ،أما الشئون

ذلــك املزيــد مــن االســتقاللية وليمكنهــا مــن العمــل عــى تطوير

اإلدارية فتأسس لها إدارة باسم (إدارة طائرات الخطوط الجوية)،

صناعة النقل الجوي يف اململكة.
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وواصلــت حكومــة خــادم الحرمــن الرشيفــن امللــك ســلمان بن

وقــد أقيــم حفــل افتتاحه يف عــام 1372هـــ (1952م) برعاية امللك
سعود بن عبد العزيز ـ رحمه الله ـ وكان آنذاك وليا ً للعهد ،كما

املــدين وتطويــره ،ويف 1437/7/30هـــ ( 2016م) صــدر األمــر امللــي

ذكر الدكتور أحمد بن ظافر القرين يف كتابه (من جمل الصحراء

الكريــم رقــم أ 133/والــذي قىض يف مادته رقــم ( )23بربط الهيئة

إىل طريان الفضاء).

العامــة للطــران املــدين بوزيــر النقــل ،ويف 1437/9/8هـــ املوافــق

وافتتــح امللــك ســعود رحمــه الله مطــار الظهران الــدويل الجديد

2016/6/13م أقــر مجلــس الــوزراء ترتيبــات تتعلــق بتفعيــل دور

يف عــام 1962م والــذي اســتمر كمطــار رئيــس يف املنطقة الرشقية

الهيئــة العامــة للطــران املــدين كجهــة ترشيعيــة مســتقلة وذلك

حــى تــم إنشــاء مطــار امللك فهــد الــدويل يف موقع آخــر باملنطقة

بالفصل التام بني مسئولياتها من جهة ومجلس إدارة املؤسسة

الرشقية ،والذي افتتحه امللك عبدالله بن عبدالعزيز رحمه الله
يف عام 1999م وكان آنذاك وليا ً للعهد.

ويف 1438/4/11هـــ صــدر املرســوم املليك الكريم رقــم ( )17049الذي

بينمــا افتتــح امللــك خالد بن عبــد العزيز ـ رحمه الله ـ مطار امللك

عبدالعزيــز آل ســعود –حفظه اللــه -دعمها الالمحدود للطريان

العامــة للخطــوط الجويــة العربيــة الســعودية من جهــة أخرى،
قىض بفصل الجانب الترشيعي عن الجانب التشغييل يف الهيئة
العامــة للطــران املدين ،بغية تمكينها من تعميق دورها كمرشع
اململكة ،ومن ثم الوقوف عىل
ومنظم لصناعة النقل الجوي يف
ِ

عبــد العزيــز الدويل يف 1401/6/8هـ املوافق 1981/4/1م ليحل محل
مطار جدة القديم ،أما مطار امللك خالد الدويل الذي حل محل
مطــار الريــاض القديــم فقــد افتتحــه امللك فهــد بن عبــد العزيز ـ

كافة املشغلني والعاملني يف هذا القطاع.
واحدة من
مسافة
ِ
ٍ
ٍ

رحمــه اللــه ـ يــوم 1404/2/12هـــ املوافــق 1983/11/16م ،ويف عــام

تاريخ مطارات اململكة

1427هـ أمر خادم الحرمني الرشيفني امللك عبدالله بن عبدالعزيز

بعــد حصــول اململكة عىل أول طائرة مدنية عام 1945م (1364هـ)

ــ رحمه الله ـ بتحويل مطار األمري محمد بن عبدالعزيز اإلقليمي

تــم إنشــاء عــدد مــن املــدارج الرتابيــة كان يف مقدمتهــا مدارج يف

إىل مطــار دويل ،وبعــد أن تــم افتتــاح مطار األمــر عبد املجيد بن

جــدة والريــاض والظهــران والحويــة بالطائــف والهفــوف وبريــدة

عبدالعزيــز بالعــا أصبح مجموع املطــارات املدنية يف اململكة اليت
تسري منها وإليها رحالت منتظمة ( )27مطاراً ،كما أنه تم تحويل

امللــك عبدالعزيــز ـ طيــب اللــه ثــراه ـ يف الخامــس والعرشين من

مطــار الطائــف إىل مطــار دويل يف عــام 2016م ،ليلحــق به يف عام

شــهر شــوال 1364هـــ ،املوافــق 1945/10/4م وكانت من عفيف إىل

 2017مطار حائل ليتم تحويله إىل مطار دويل ،ويصبح بذلك عدد

الحويــة بالطائــف ،بينما شــهدت مدينة جــدة أول مطار حديث

املطارات الدولية يف اململكة ( )6مطارات ،وعدد املطارات الداخلية
( )21مطاراً.

وجــازان والخــرج وعفيــف ،وكانــت أول رحلــة جويــة قــام بهــا

ومتكامــل يف اململكــة والــذي تــم إنشــاؤه يف منطقــة الكنــدرة
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أخبارنا  -العدد الرابع عرش

حفل

الطريان املدين تٌسلم رخصة (مشغل جوي) لطريان «أديل»

ســلم معــايل األســتاذ عبدالحكيــم بــن محمــد التميمــي رئيــس

بخصخصــة مطــارات اململكة واعتبارها وحدات عمل مســتقلة،
األمر الذي سيحقق قدرا ً أعىل من الكفاءة الفاعلة لتلك املطارات،

صالح بن نارص الجارس مدير عام رشكة الخطوط الجوية العربية

وســرفع من مســتوى أدائها ،عىل النحو الذي يضعها يف وضع

الســعودية ورئيــس مجلــس إدارة رشكــة طــران أديــل ،يف حفــل

تنافيس متميز ،يمكنها من االســتحواذ عىل نصيبها املأمول من

أقيــم بهــذه املناســبة يف مقــر الهيئــة بالريــاض ،وذلــك بحضــور

ســوق النقــل الجوي اإلقليمــي والدويل وهو مــا يتمىش مع رؤية

الدكتــور غســان بــن عبدالرحمــن الشــبل رئيــس مجلــس إدارة

اململكة 2030م اليت تهدف إىل تحقيق تنمية شاملة وبناء اقتصاد

املؤسســة العامــة للخطــوط الجويــة العربية الســعودية ،وبدأت

قوي ومستدام.

رشكة طريان أديل بعد حصولها عىل الرخصة يف تشغيل رحالتها

كمــا قــدم الكابــن عبدالعزيــز بــن حامــد نقــادي مســاعد رئيــس

الجوية والتحليق يف أجواء اململكة منذ  23سبتمرب املايض .

الهيئــة ملعايــر الطــران ،التهنئــة لرشكــة طــران أديــل بمناســبة

وأكــد معــايل األســتاذ عبدالحكيــم بــن محمــد التميمــي رئيــس

حصولها عىل رخصة مشــغل جوي وطين ،لتنضم إىل املشــغلني

الهيئة العامة للطريان املدين ،خالل الحفل أن رشكة طريان أديل

الجويــن الوطنيــن الحاليــن وهــو مــا يدعــم مســرة التنمية يف

حصلــت عــى هذه الرخصــة عن جدارة بعد أن اســتكملت كافة

صناعــة الطــران باململكــة ويخــدم املواطنــن واملقيمــن يف وطننا

املتطلبــات االقتصاديــة والتنظيميــة ،ورشوط ومعايــر الســامة

الغايل ،وأكد أن رخصة املشغل الجوي تمنح بعد اجتياز املتقدم

الجويــة الالزمــة للحصــول عــى رخصــة ،وأضــاف معاليــه ،أن
اململكة تشهد تطورا ً وازدهارا ً يف صناعة النقل الجوي ،ونموا ً كبريا ً

للمتطلبــات الالزمة للرتخيص واليت تشــتمل عىل كافة الجوانب
الفنية ومنها القيام برحالت تجريبية دون ركاب بإرشاف وحضور

يف حجــم االســتثمارات يف مجــال الطــران املــدين ،ومنــح رخص

مختصــن للرتخيــص بالهيئــة ،للتأكــد مــن جاهزيــة الرشكــة

الهيئة العامة للطريان املدين ،رخصة (مشغل جوي) إىل األستاذ

التشــغيل لــركات طــران وطنيــة جديــدة ،يــأيت ذلــك متزامنــا ً

ومتمشيا ً مع الخطوات اليت تسعى الهيئة إىل تنفيذها واملتعلقة
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وقدراتها الفنية للتشغيل من كافة الجوانب الفنية والتشغيلية
املرتبطة بسالمة الطريان .

أخبارنا  -العدد الرابع عرش

معارض

الهيئة تشارك يف مؤتمر مناولة الشحن الجوي ببودابست

شاركت اإلدارة العامة للتشغيل التجاري للمطارات يف فعاليات
مؤتمر مناولة الشــحن الجوي التاســع والذي أقيم يف العاصمة
املجرية بودابست ،ويعد هذا املؤتمر أحد أهم املنصات يف العالم
املتخصص يف مناقشــة مشــاكل الشــحن الجوي ووضع اآلليات
والحلــول لهــا والتعريــف بأحــدث التطــورات يف مجــال الشــحن
الجــوي ،وتشــارك فيــه العديــد مــن الــركات املختصــة لعرض
خدماتها وبحث ســبل التعاون املشــرك عىل اوســع نطاق ،كما
يحرص االتحاد الدويل للنقل الجوي (اياتا) عىل املشــاركة يف هذا
املحفــل الــدويل ،الذي تقام عىل هامشــه ورش عمل متخصصة
يف عدة مجاالت.
مــن جهتــه ،أكد عبدالرحمن بن معن املبــارك نائب املدير العام
للتشــــغيل التجاري للمطــارات ،أن الهيئة العامة للطريان املدين
تسري حاليا ً وفق اسرتاتيجية واضحه نحو خلق طاقات استيعابية
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وبــى تحتية للشــحن وتســهيل إجــراءات االســترياد والتصدير يف
املطــارات وذلــك لتنميــة الحركــة الجويــة وتحســن الخدمــات،
وأوضــح أن املشــاركة يف فعاليــات مؤتمر مناولة الشــحن الجوي
التاســع املقــام يف عاصمــة دولــة املجر بودابســت يهــدف االلتقاء
مع رشكات عاملية متخصصة يف الشحن الجوي ،والتعرف عىل
أحــدث التطــورات العامليــة يف هذا املجال .وقال املبــارك « :اإلدارة
العامــة للتشــغيل التجــاري باملطــارات تعتــر األهــــم يف جــــذب
االســــتثمارات ،وأحــــد أهــم أهــداف هــذه اإلدارة هــو خصخصــة
املطارات وتحويلها للتشــــغيل بأسس تجارية استثمارية ،وهناك
نمو متزايد يف الطلب عىل الخدمات اللوجستية باململكة ،ويوجد
الكثــر مــن الفــرص االســتثمارية املســتقبلية املفتوحــة لجميــع
املســتثمرين يف مجال الشــحن واللوجســتية ،حيث يتم تطبيق
أفضل املعايري لجذب وزيادة االستثمارات العاملية يف اململكة».

أخبارنا  -العدد الرابع عرش

تدريب

الهيئة تنظم دورتني أمنيتني بمشاركة جهات حكومية

نظمــت الهيئــة العامــة للطــران املــدين ممثلــة يف قطــاع أمــن

الــدويل (اإليــكاو) ،للتدريــب يف الدورتــن ،وكانــت الــدورة األوىل

الطــران ،دورتــن تدريبيتــن متخصصتــن يف أمــن الطــران

بعنــوان (مــريف أمــن الطريان) بينمــا كانت الــدورة الثانية تحت

وذلــك بمــرح مبىن تطوير مطار امللــك عبدالعزيز الدويل بجدة،

مســمى (جــودة أمــن املطارات) ،وتعــد هاتان الدورتــان األمنيتان

وتعاونــت الهيئــة يف إجــراء الدورتني مع مركــز دبي ألمن الطريان

املتخصصتــان يف أمــن الطــران مــن الــدورات املعتمــدة ضمــن

بدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة ،واســتمرت الــدورات ملــدة ()11
يومــا ً تــم خاللها تدريب ( )٦٠متدربــا ً من املتخصصني يف الجانب

حقيبة (اإليكاو).
وكان سعادة األستاذ مبارك بن مشهور الشهراين مساعد رئيس

األمــي بواقــع ( )٣٠متدربــا ً يف كل دورة وتــم توزيــع  ٣٠يف املائــة

الهيئــة ألمــن الطريان ،قام بتكريم مجتازي الدورتني خالل حفل

مــن هــذه املقاعــد عــى عــدة جهات حكوميــة (أمنية) تشــارك يف

أقيم بهذه املناســبة ،حيث تم تكريم فريق التدريب واملشــاركني،

أمــن الطــران كالقــوات الخاصــة ،وأمــن املطــارات ،والقــوات

كمــا قدم شــكره ملركــز دبي ألمن الطريان بدولــة اإلمارات العربية

الجويــة ،والجمــارك العامــة ،ومثــل مركــز دبــي ألمــن الطــران

املتحــدة عــى ترشــيحه ملدربــن معتمديــن مــن منظمــة الطريان

نخبــة مــن املدربــن اإلماراتيــن املعتمديــن لدى منظمــة الطريان

الدويل (اإليكاو) للمشاركة يف الدورتني املذكورتني.
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أخبارنا  -العدد الرابع عرش

تدريب

طالبات جامعيات يتدربن يف املطارات

نجحــت إدارة مطــار األمــر عبداملحــن بــن عبدالعزيــز بينبع يف
إعــداد برنامــج تدريــي لطــاب وطالبــات الجامعــات ،وقامــت

إدارة املطــار ضمــن برنامجهــا التدريــي لعــام 2018-2017م بتدريب

ثمــاين طالبــات من جامعة طيبة يف املطار ،وقد اســتمر تدريبهن

مــدة شــهرين عــى يد كــوادر متخصصة من منســوبي الهيئة يف
املطــار ،حيــث وضع لهــن برنامج غطــى جميع االقســام اإلدارية

والتشــغيلية باملطــار بحيــث يضمــن لهــن املعرفــة التامــة بطــرق

العمــل اإلداري والتشــغييل واالســتثماري باملطــارات وتجهيزهــن

مــن جهتــه ،عرب األســتاذ ســليمان بــن محمد الــرواف مدير عام
املطــارات الغربيــة ،عــن ســعادته بنجــاح الربنامــج التدرييب الذي

اعدتــه إدارة املطــار لطــاب وطالبــات الجامعــات بهــدف صقــل

وتأهيــل املتدربــن واملتدربات وفق أعىل املعايري من خالل الربنامج
وتجهيزهم لســوق العمل ،مؤكدا ً حرص الهيئة العامة للطريان
املــدين عــى تقديــم عــدة مبــادرات للمشــاركة يف تطويــر قــدرات
أبناء الوطن وتدريبهم بشــكل مميز الكتســاب الخربات واملهارات

وتطبيقها بعد تخرجهم .

لسوق العمل حسب تخصصاتهم.

13

أخبارنا  -العدد الرابع عرش

تكريم

الحرس املليك يكرم األكاديمية السعودية للطريان املدين

كرم معايل رئيس الحرس املليك ،الفريق األول الركن ســهيل بن

وأكــد الحربــي عــى أن الربامــج التدريبية اليت قدمتهــا األكاديمية

صقر املطريي بمكتب معاليه بحدة رئيس األكاديمية الســعودية

ملنســوبي الحــرس امللــي تراعــي املعايــر الدوليــة الســيما وأن

للطــران املــدين األســتاذ فهد بن ســليمان الحربــي والوفد املرافق

األكاديميــة الســعودية للطــران املــدين معتمــدة مــن املنظمــة

لــه نظــر نجاح أول تعــاون بني القطاعني يف مجــال أمن الطريان

الدوليــة للطــران املــدين (اإليــكاو) كمركــز تدريــب معتمــد دوليــا ً

بعــد تأهيــل مجموعــة مــن منســوبي الحــرس امللــي مــن خالل

ألمن الطريان.

مجموعــة برامــج تدريبيــة أقامتهــا األكاديميــة بمعايــر دوليــه

يذكــر أن األكاديميــة الســعودية تأسســت عــام 1962م ،وتبــوأت

شــملت (أساســيات العمــل األمــي يف املطــارات – املــواد الخطرة

مكانــة جديــدة بعــد تحقيقهــا انجــازات غــر مســبوقة تمثلت يف

«الفئة الثانية عرش» – األشعة السينية).

الحصول عىل سبعة اعتمادات دولية ،بداية من تجديد املنظمة

مــن جهتــه أثــى معــايل رئيــس الحــرس امللــي عــى التعــاون
املشــرك بــن القطاعــن ،موضحــا ً أن تأهيــل عدد من منســوبي

الدوليــة للطريان املدين (اإليــكاو) العضوية الكاملة لألكاديمية يف

الحــرس امللــي يف األكاديميــة يمثــل باكــورة تعــاون مشــرك
بــن الجهتــن ،ومؤكــدا ً عــى نجــاح هــذا التعــاون وريــادة

برنامــج التدريــب الجــوي املتقــدم ،إضافــة إىل اعتمادهــا كمركــز
تدريــب أمــي معتمــد دوليــاً ،عــاوة عىل اعتمــاد االتحــاد الدويل

األكاديميــة الســعودية يف مجــال تدريــب أمن الطــران ،متطلعا ً

للنقــل الجــوي (األياتا) األكاديمية كرشيــك معتمد واالعرتاف بها
كمركــز تدريــب معتمــد دوليــاً ،و اعتمــاد معهد القيــادة واإلدارة

الســتمرار هــذا التعــاون بمــا يلــي احتيــاج منســوبي الحــرس
امللــي للتدريــب يف املجــال األمــي وفــق معايــر املنظمــة الدوليــة

الربيطاين  ilmلألكاديمية كمزود تدريب ُمعتمد ،كما تم اعتماد
األكاديمية كمركز معتمد الختبارات  IELTSقبل أن يتم اعتمادها

للطريان املدين.

عضوا يف مجلس التدريب العاملي التابع لـ(اإليكاو).

مــن جهتــه ،قــدم رئيــس األكاديميــة الســعودية للطــران املــدين

حرض االســتقبال ومراســم التكريم مدير عام إدارة االمن الوقايئ

األســتاذ فهــد الحربــي شــكره واعتــزازه بتكريــم معــايل رئيــس

بالحــرس امللــي واللــواء فيصــل ســليمان الشــايع واملقــدم الفين

الحــرس امللــي ،وقــال إن األكاديميــة ترشفــت بهــذا التعــاون

فــارس بــن عبدالعزيز الخيال املنســق يف هذا املجــال ومدير مركز

و أبوابهــا ســتكون مفتوحــة ملنســوبيهم ولــكل مــن يخــدم هــذا

أمن الطريان باألكادمية األستاذ مربد الشمري وعدد من املوظفني.

الوطن الغايل.
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تكريم

مطار الطائف الدويل يحتفي بنجاح السنة التشغيلية ويك ِّرم املتميزين

أقام مطار الطائف الدويل ،بمبىن الصالة التنفيذية ،حفال ً ختاميا ً لنجاح الســنة التشــغيلية للمطار ،وذلك بحضور مدير عام املطار
ومديــري اإلدارات والجهــات والــركات العاملــة باملطار،وألقى املهندس عبدالوهاب بخاري مدير عام مطار الطائف الدويل ،كلمة نقل
فيها تهنئته وتحياته ملعايل محافظ الطائف األستاذ سعد امليموين ،ومعايل وزير النقل الدكتور نبيل العامودي ،بمناسبة الثقة امللكية
اليت نالوها ،ومنوها ً بالدعم واالهتمام لقطاع الطريان خاصة والنقل عامة يف ظل توجيهات معايل رئيس الهيئة العامة للطريان املدين
األســتاذ عبدالحكيــم بــن محمــد التميمي ،ومســاعده للمطارات ومدير عام املطارات الغربية ،عىل مــا يقومون به من جهد وأهتمام
يف كل ما من شأنه رفعة الوطن واملواطن ،كما أعرب بخاري عن شكره وتقديره للموظفني املتميزين ورشكاء النجاح الذين أسهموا
خالل العام بمجهودات إلبراز الهوية التاريخية األصيلة ملحافظة الطائف ولتقديم أرقى الخدمات وفق اإلمكانيات املتاحة باملطار ،بعد
ذلك ك ّرم مدير عام مطار الطائف الدويل الجهات الداعمة ألنشطة املطار ،وعددًا من اإلعالميني والفنانني التشكيلني واملوظفني املميزين.

شكر وتقدير من إمارة املدينة املنورة إىل سلطة مطار األمري محمد بن عبدالعزيز الدويل

حصلت ســلطة مطار األمري محمد بن عبدالعزيز الدويل باملدينة املنور عىل شــهادة شــكر وتقدير من ســمو أمري منطقة املدينة املنورة
صاحب السمو املليك األمري فيصل بن سلمان عبدالعزيز -حفظة الله -وذلك بعد مشاركة املطار الفاعلة يف إنجاح ورشة عمل (تطوير
وتعزيز املحتوى املحيل بمنطقة املدينة املنورة) واليت نظمت خالل الفرتة من ( 12إىل  )14محرم الجاري ،وأقيمت بالتعاون مع وحدة
املحتوى املحيل وتنمية القطاع الخاص بمجلس الشؤون االقتصادية والتنمية.
وجاءت مشاركة املطار من خالل عرض مريئ لتجربة الناجحة للهيئة يف مرشوع تطوير األمري محمد بن عبدالعزيز الدويل ودورها يف
تطوير وتعزيز املحتوى املحيل بمنطقة املدينة املنورة.
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الهيئة زمان
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ضيف العدد

أكد حرص اململكة عىل تعزيز سالمة وأمن الطريان املدين يف املنطقة

الشهراين :مرشوع وطين متكامل إلحداث نقله نوعية يف أمن املطارات
يف عــام 1988م تــم ابتعــايث لدراســة اللغــة األملانيــة يف املانيــا
ملــدة ســنتني ،ويف عــام  2007تم ترشــيحي للعمــل يف لجنة 1267
التابعــة ملجلــس االمــن( ،األمم املتحدة يف نيويورك) واســتمر يف
هذه اللجنة حىت عام ٢٠٠٩م.
يف عــام 2015م التحقــت بالعمــل يف الهيئة العامة للطريان املدين
مستشــارا ً لألمــن ومــن ثــم مديــرا ً إلدارة التســهيالت وبعــد ذلك

مديــرا ً عامــا ً للنقــل الجــوي حىت صدر قرار معــايل رئيس مجلس
إدارة الهيئة القايض بتعييين مساعدا ً للرئيس ألمن الطريان.
عالقتكم بعائلتكم يف ظل انشغالكم بمسئولياتكم العملية؟

بــدون شــك العائلــة لهــا دور كبــر يف تحمــل ظــروف انشــغايل
وترحــايل وكذلــك دورها يف توفري األجواء املناســبة والدعم ،فكان

األستاذ /مبارك بن مشهور الشهراين

مساعد الرئيس ألمن الطريان

أكد األســتاذ مبارك بن مشــهور الشهراين ،مساعد الرئيس ألمن
الطريان ،عىل وجود مرشوع وطين متكامل ألمن وحماية املطارات
يســتهدف أحداث نقله نوعية ألمن املطارات يف اململكة ويشــمل
منظومــة أمنيــة متطورة ومتكاملة ،كما أشــاد القائد العســكري
الســابق الــذي وظــف خرباتــه األمنيــة املرتاكمــة يف خدمــة الهيئة
بمجــال أمــن الطــران عــى دور عائلتــه الكبــر يف توفــر األجــواء
املناسبة والصحية لتحقيق نجاحاته العملية
هل لنا من نبذة تعريفية عنكم؟

مبارك بن مشــهور الشــهراين ،لواء متقاعد ،من مواليد الدرعية

عــام  1960م،تلقيت تعليمي بجميع مراحله بمدينة الرياض،تم
ابتعايث عام 1979م للدراسة يف الواليات املتحدة االمريكية حيث
حصلــت عــى درجة البكالوريوس يف مجال العدالة الجنائية من

من الوآجب تخصيص الوقت الكايف للعائلة ومتطلباتها.
ماهي التوجهات املستقبلة فيما يتعلق بأمن املــطــارات

يف اململكة؟

نعمــل عــى مــروع وطــي متكامــل ألمــن وحمايــة املطــارات

يســتهدف أحداث نقله نوعية ألمن املطارات يف اململكة ويشــمل
منظومة أمنية متطورة ومتكاملة.
كيف تجدون التعاون اإلقليمي يف مجال أمن الطريان؟
اململكــة العربيــة الســعودية ال تدخــر جهــدا ً يف ســبيل تعزيــز كل
مــا مــن شــأنه أن يدعــم أمــن الطــران الــدويل ،فاململكــة تلتــزم
بجميع االتفاقيات واملعاهدات الدولية وسبق وان قدمت الدعم
املــايل والفــي ملبادرة االيــكاو ( عدم ترك أي دوله وراء الركب) وهو
برنامــج يعــي بمســاعدة الدول الغري قــادرة عىل تطبيــق القواعد
والتوصيــات الدولية الخاصة بســامة وأمــن الطريان املدين وهذا
يــدل عــى حــرص اململكــة وســعيها الحثيــث عــى تعزيز ســامة
وأمن الطريان املدين عىل املستوى العاملي .

جامعة شمال فلوريدا ،جاكسون يف عام 1984م.
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تغريدات

أكرث التغريدات تداو ً
ال
التغريدات المنشورة

التغريدات المنشورة

مشاهدة التغريدة
259,691

اعادة تغريد
583

مشاهدة التغريدة
56,847

اعادة تغريد
89

تفاعل الصورة
27,281

ردود
139

تفاعل الصورة
8,296

ردود
14

التفاعل
44,929

اعجاب
396

التفاعل
9,661

اعجاب
52

6

2

التغريدات المنشورة

التغريدات المنشورة

مشاهدة التغريدة
129,882

اعادة تغريد
1,164

مشاهدة التغريدة
51,645

اعادة تغريد
71

مشاهدة الفيديو
30,769

ردود
334

تفاعل الصورة
9,649

ردود
30

التفاعل
14,039

اعجاب
272

التفاعل
10,787

اعجاب
45

7

3

التغريدات المنشورة

التغريدات المنشورة

مشاهدة التغريدة
60,001

اعادة تغريد
1,037

مشاهدة التغريدة
48,734

اعادة تغريد
367

تفاعل الصورة
7,204

ردود
1,447

تفاعل الصورة
2,584

ردود
33

التفاعل
14,234

اعجاب
179

التفاعل
4,085

اعجاب
71

8

5

التغريدات المنشورة

التغريدات المنشورة

مشاهدة التغريدة
69,691

اعادة تغريد
243

مشاهدة التغريدة
41,195

اعادة تغريد
39

مشاهدة الفيديو
19,509

ردود
22

تفاعل الصورة
7,980

ردود
4

التفاعل
7,550

اعجاب
182

التفاعل
8,662

اعجاب
38

9

4
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Contact - للتواصل

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

@KSAGACA

حساب الهيئة الرئييس

Customer Protection

@GACACare

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

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
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