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•  نشر ثقافة الطيران العام وعلومه بين فئات المجتمع في المملكة

•  إلتقاء الطيارين من المملكة ودول الخليج ببعض لتبادل الخبرات

•  إتاحة الفرصة للجمهور لإلطالع على كافة الخدمات المقدمة من النادي   
     في مجال الطيران العام .

                        
•  تهيئة المجال لتعلم الطيران.

•  تشجيع ممارسة الطيران العام

•  اإلستفادة من الخدمات المقدمة من مدارس الطيران بالنادي 

•  يعتبر الملتقى فرصة كبيرة للتعرف على العديد من أنواع الطائرات
 

•  تشجيع الشباب على اإللتحاق بكليات الطيران 

•  تعريف جمهور الملتقى بالشركات التي تقدم خدمات الطيران الخاص 
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الثمامة  مطار  في  السعودي  الطيران  نادي  بمقر  العام  للطيران  األول  الملتقى  أقيم 

في عام 2015 م ، ويأتي ذلك إنطالقًا من حرص نادي الطيران السعودي في نشر ثقافة 

الطيران وعلومه وتهيئة البيئة العامة لتعلم هواية الطيران .

الملتقى  إلنجاح  السعودي  الطيران  بنادي  العاملين  جهود  تظافر  بفضل  ثم  الله  وبفضل 

النادي في مطار  بمقر  العام  للطيران  الثاني  الملتقى  أقيم  ، فقد  العام  للطيران  األول 

52 ( طائرة من   ( الثاني مشاركة  م ،وقد حظي الملتقى   2016/1/8 الفترة  الثمامة خالل 

مختلف دول مجلس التعاون الخليجي وطائرات بعض شركات القطاع الخاص وبحضور فاق      

) 3000 ( زائر .

وقد أقام  نادي الطيران السعودي بفضل الله تعالى الملتقى الثالث للطيران العام بمقره 

للطيران  الثالث  الملتقى  13- 14يناير2017 م، حيث حظي  الفترة  الثمامة خالل  في مطار 

وعدد  الخضر(  )الصقور  بفريق  ممثلة  السعودية  الجوية  الملكية  القوات  بمشاركة  العام 

التعاون  من طائرات القطاع الحكومي ومختلف الطائرات من أنحاء المملكة ودول مجلس 

الخليجي . 

العام
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المنظمون
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                                            )217( رقم  الموقر  الوزراء  مجلس  بقرار  السعودي  الطيران  نادي  تأسيس  تم 

الموافق 4 / 12 / 2000 م كجهة مستقلة غير هادفة للربح تسعى لنشر ثقافة الطيران 

وعلومه بين الشباب ولتحفيز مشاركة العامة باألمور المتعلقة بالطيران ، كما يشرف نادي 

الطيران السعودي على كافة أنشطة الطيران الرياضي بالمملكة .

  

وقد انتقلت مرجعية نادي الطيران السعودي من وزارة الدفاع الى الهيئة العامة للطيران 

المدني بموجب قرار مجلس الوزراء رقم )189( وتاريخ3 /1434/6هـ ، ويرأس مجلس إدارة 

النادي  صاحب السمو الملكي األمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز حفظه الله .

في  هواياتهم  ممارسة  من  حامليها  السعودي  الطيران  نادي  عضوية  بطاقة  تخول 

بالمشاركة  لحامليها  تسمح  أنها  كما   ، المملكة  داخل  ألنشطتهم  المحددة  المناطق 

خالل  من  المملكة  السعودي  الطيران  نادي  يمثل  حيث   ، ايضًا  الدولية  المنافسات  في 

المملكة  السعودي  الطيران  نادي  ويمثل   .)F.A.I( للطيران  الدولي  اإلتحاد  في  عضويته 

                                                                    )IAOPA( والطيارين  الطائرات  لمالك  الدولية  الجمعية  في  عضويته  خالل  من  أيضًا 

)AOPA-Saudi Arabia( كــ

وبيع  التدريب  أنشطة  مزاولة  والمؤسسات  للشركات  السعودي  الطيران  نادي  ويرخص 

المعدات في جميع أنشطة الطيران الرياضي .
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العامة  الهيئة  إلى  السعودية  العربية  المملكة  في  المدني  الطيران  رئاسة  اسم  تغيير  تم 

الناتج  في  اإلسهام  الحين  ذلك  منذ  مهمتها  وأصبحت  2006م،  العام  في  المدني  للطيران 

القومي للمملكة، وتطوير وتحديث قطاع الطيران المدني على أيدي أفضل الكوادر السعودية 

المؤهلة. 

خالل السنوات الماضية حققت المملكة  نموًا قياسيًا في قطاع الطيران المدني، وشمل ذلك 

تطورات هائلة في مجاالت نقل المسافرين والشحن الجوي وبناء المطارات وتجهيزاتها والمالحة 

والمراقبة الجوية. 

كما تشرف على خدمات المالحة الجوية والعمليات في مطارات المملكة التي يبلغ عددها 27 

والتي  داخليًا،  13مطارًا  جانب  إلى  إقليمية،  مطارات  وتسع  دولية،  مطارات  خمس  بينها  مطارًا، 

تقدم جميعها خدمات السفر الجوي لمسافرين بلغ عددهم   75مليون مسافر خالل عام 2014.

الرؤية:

تحقيق أجواء آمنة وفق أدق معايير السالمة العالمية، وبناء منظومة مطارات حديثة بخدمات 

عصرية ومتقدمة.

الرسالة:

تطوير النقل الجوي وفق أحدث المعايير العالمية، وتعزيز مكانة المملكة عالميًا كجهة مؤثرة 

في صناعة الطيران المدني الدولي، وتحقيق النمو

واالستدامة االقتصادية، وتطبيق االنظمة واللوائح واالجراءات الكفيلة بسالمة النقل الجوي.

نبذة تعريفية عن هيئة الطيران المدني:
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مرت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بعدة مراحل لتصل إلي هيكلها الحالي 

وتصبح الجهة الرسمية األولى المسؤولة عن القطاع السياحي وقطاع التراث الوطني 

بالمملكة.

1-  صدر قرار مجلس الوزراء رقم )9( عام 1421/1/12هـ، والذي قضى بإنشاء »الهيئة 
العليا للسياحة« تأكيدًا على اعتماد السياحة قطاعًا إنتاجيًا رئيسيا في الدولة، خاصة 

االستثمار  فرص  وزيادة  الداخلية،  للسياحة  السعودي  المواطن  بجذب  يتعلق  فيما 

للمواطن  جديدة  عمل  فرص  وإيجاد  وتطويرها  الوطنية  البشرية  اإلمكانات  وتنمية 

السعودي.

2-  وألن اآلثار مكون هام ورئيسي من مكونات السياحة في أي دولة في العالم، 
فقد صدر األمر الملكي رقم أ /2 عام 1424/2/28 هـ بضم »وكالة اآلثار« إلى »الهيئة 

جانب  إلى  اآلثار  بقطاع  يتعلق  ما  كل  عن  مسؤولة  الهيئة  لتصبح  للسياحة«،  العليا 

مسؤوليتها عن القطاع السياحي.

نبذة تعريفية عن الهيئة العامة للسياحة 
والتراث الوطني :
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حول الجياد :

المستقبلي  تخطيطها  في  تسعى  ,و  عمالئها  رضا  على  إنجازاتها  في  تستند  سعودية  منشأة 

لتطوير مفهوم عالقة العميل بجمهوره بمختلف أطيافه ومستوياته. وتثق الجياد األولى بقدرتها 

على تحويل أهدافكم إلى واقٍع ملموٍس يضاف لباكورة نجاحكم وتضيف لخبراتكم اللمسات التي 

تكمل الصورة المثالية التي تطمحون إليها.

الخدمات : 

تهتم الجياد األولى بالعمل على جعل فعالياتكم  ذات بصمة مميزة تحقق الهدف الذي من أجله 

أقيمت الفعالية ، وللوصول لهذا المطلب ، نعمل في الجياد األولى ضمن خطى منظمة  متزامنة مع 

رؤية العميل وأهدافه. وللوصول إلى أكبر شريحة مهمة من الجمهور المستهدف تعتبر الحمالت 

اإلعالمية من أهم تلك الوسائل لتحقيق الوصول األمثل ألنها تراعي الوسائل اإلعالمية  األكثر تأثير 

في الجمهور المستهدف بإستخدام الطرق األجدى في التأثير عليه  وتحقيق الهدف المطلوب 

شأنها  من  التي  الخطوات  أهم  من  اإلعالمية  للحمالت  المسبق  التخطيط  من  يجعل  ما  وهذا   ،

تحقيق النجاح لها . ومن هذا المنطلق حرصت الجياد األولى على توظيف كافة خبراتها واستثمار 

كفاءاتها لتقديم خدماتنا في الحمالت اإلعالمية على أكمل وجه واحترافية . وفي إطار مجموعة 

خدماتهم  لتسويق  لعمالئنا  واسعة  خيارات  األولى  الجياد  في  نطرح  التسويقية  الخدمات  من 

يتم  إعالنية وتسويقية  كانوا من خالل رسالة  أينما  المستهدفين  إلى  بها  ومنتجاتهم والوصول 

بثها في كثير من المواقع ووسائل التواصل اإللكترونية والمطبوعة ، وتسعى الجياد األولى من 

إبداع  في  العمالء  ثقة  محل  تكون  أن  اإلعالني  المجال  في  اإلحترافية  وقدراتها  إمكانياتها  خالل 

أفكار وحلول تسويقية .

نبذة تعريفية عن الجياد األولى لتنظيم 
المعارض والمؤتمرات :
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نبذة تعريفية عن رعاة 
الملتقى الثالث للطيران العام
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العمالقة على مستوى  المشاريع  بين  رياديًا متقدما من  للدواجن موقعا  تحتل شركة مزارع فقيه 

الشرق األوسط ؛ وتعتبر من أكبر مشاريع الدواجن المتكاملة على مستوى العالم. وانطلقت مسيرة 

بطاقة  1967م  عام1377هـ  في  وتحديدًا  عاما   60 من  يقارب  ما  منذ  للدواجن  فقيه  مزارع  شركة 

وقد  يومًا  طائر  ألف  أربعين  إلى  1977م  عام  في  إنتاجها  ووصل  يوميًا  طائر  بـألفين  ُتقدر  إنتاجية 

اليومي  إنتاجها  وصل  وقد  المملكة  أنحاء  كافة  في  منتشرة  أصبحت  أن  إلى  كبيرًا  توسعا  توسعت 

إلى خمسمائة ألف طائر يوميًا ونحو ثالثمائة ألف بيضة يوميًا حيث شهد هذا العام أول مزرعه إلنتاج 

فروج الحم بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية.

وتعتبر شركة مزارع فقيه للدواجن أكبر مزرعة دواجن فردية على مستوى العالم وتعتبر أيضا ً 

دعامة من دعامات األمن الغذائي للبالد ونمو اإلقتصاد الوطني وقد تم ذلك بتوفيق الله سبحانه 

وتعالى ثـُم بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده  األمين والزالت شركة مزارع فقيه 

للدواجن منذ تاريخ تأسيسها في مسار التطور والتوسع ورفع مستوى اإلنتاجية والخدمة لمواكبة 

تطور صناعة الدواجن في العالم.

تسعى شركة مزارع فقيه إلى استقطاب كافة الكفاءات والخبرات العالمية في كل أنشطة الشركة، 

مع التركيز على الشباب السعودي من الجنسين ، وذلك تماشيًا مع تطلعات المملكة العربية 

السعودية في تدريب وتأهيل جيل سعودي قادر على إدارة زمام األمور الوظيفية في كل 

المجاالت والتي بدورها تساعد في رقي اإلقتصاد الوطني.

نبذة تعريفية عن شركة مزارع دواجن فقيه :
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الدعاية  مجال  في  العاملة  الشركات  أولى  باعتبارها   1976 عام  في  العالمية  الشركة  تأسست 

واإلعالن في المملكة العربية السعودية، وبدأت بتقديم مجموعة واسعة من الخدمات اإلعالمية 

37 عاما في السوق المحلية  والدعائية المبتكرة والمتطورة. وبفضل خبرتها الممتدة على مدى 

والدولية، استطاعت أن تجعل كل ما تقدمه من خدمات عالية المستوى انعكاسا لمفهومها القائم 

أواصر  وتقوية  الجميع  وقلوب  عقول  ومخاطبة  الثقافية  الحواجز  لتخطي  العمالء  مساعدة  على 

التعاون واأللفة معهم. يذكر أن الشركة العالمية تمارس أعمالها انطالقا من مقرها الرئيسي في 

مدينة الرياض باعتبارها الحاضرة العالمية الكبرى بسكانها ومرافقها وخـدماتها المتطورة فضال عن 

تحرص الشركة العالمية على إنجاح كل ما تقوم به من أعمال، األمر الذي ساعدها على البقاء على 

اتصال مع ما يستجد في صناعة الدعاية واإلعالن واستكشاف الفرص الجديدة والتركيز على إرضاء 

النمو  وراء  الكامنة  المحركة  القوة  تشكل  التجارية  الرؤية  بأن  تعتقد  اختالفهم.كما  على  العمالء 

التجاري المستمر.

نبذة تعريفية عن الشركة العربية لإلعالنات 
الخارجية :
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تعد المجموعة السعودية لالبحاث والتسويق إحدى مجموعات النشر المتكاملة الرائدة في منطقة 

الشرق االوسط وشمال افريقيا ، كما تتمتع المجموعة بمركزها البارز في مجاالت النشر والوسائل 

اإلعالمية والتعليمية واالعالن والتوزيع والطباعة في المنطقة .

في  الرئيسي  أنشطتها  بوجود  وتتميز   ، والمعلنين  القراء  من  كبيرة  ونسبة  واسع  حضور  ولديها   

كافة  تغطي  عديدة  وفروع  شركات  خالل  من   ، أخرى  بلدان  وسبعة  السعودية  العربية  المملكة 

نشاطاتها . 

لقد شكلت المجموعة – بنشاطاتها اإلعالمية المتنوعة على مدار ما يزيد على نصف قرن  جزءً كبيرًا 

بارزة  نجاحاته، ووضعت بصمات  كبيرة من مشوار  المنطقة، وشغلت مساحة  اإلعالم في  تاريخ  من 

الذي  المنطقة  ربان السفينة اإلعالمية في  تاريخها  في مسيرة نموه وتطوره، وكانت على مدار 

يقود اإلعالم فيها إلى حيث يلبي احتياجات الجهور العربي ويقترب من تطلعاته ويتواكب مع تطور 

اهتماماته وانشغاالته . ومنذ عام1963 حتى وقتنا الحاضر لم يختلف الزمان والمكان فحسب لهذا 

الكيان اإلعالمي المتنامي بل تغيرت معالم الصورة واختلفت تفاصيل البناء فارتفع صرح المجموعة 

والوسائط  العامة  والعالقات  واإلعالن  والتوزيع  والطباعة  النشر  مجاالت  إلى  استثماراتها  وامتدت 

المتعددة والتعليم واإلعالم الجديد.

نبذة تعريفية عن المجموعة السعودية 
لألبحاث والتسويق  :
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البنك األول في المملكة

األهلي  البنك  كان  التي  المصرفية  الخدمات  من  بمجموعة  صدارته  التجاري  األهلي  البنك  يؤكد 

التجاري السّباق في ابتكارها واألول كعادته في تقديمها بالمملكة فكان البنك األهلي التجاري 

الفروع  وأول  للطلبة  االدخارية  البرامج  وأول  آلي  صراف  وأول  االئتمانية  البطاقات  قدم  من  أول 

الخاصة بالسيدات.

تأسس البنك األهلي التجاري في عام 1953م بموجب مرسوم ملكي، كشراكة عامة نتاجًا لدمج 

محفوظ  بن  سالم  وشركة  كعكي  العزيز  وعبد  صالح  شركة  وهما  بالمملكة  العمالت  مصارف  أكبر 

واتحدت الشركتان لتكونا  أول بنك سعودي مسجل قانونيًا.

التجاري أول بنك  البنك األهلي  إنشائه وتحديدًا في عام 1979م، أصبح  بعد سنوات قليلة على 

العقاري  بالتمويل  الخاصة  االبتكارات  من  كثير  بعمل  وقام  ماريًا،  استث صندوقًا  يصدر  سعودي 

وتمويل السيارات، ومنذ ذلك الحين قاد البنك األهلى التجاري مسيرة الريادة نحو تطوير العديد 

من خدمات التمويل، ملتزما بأحكام الشريعة اإلسالمية في كافة تعامالته وخدماته المقدمة ألكثر 

من 5 مليون عميل.

في عام 1997م تحول البنك األهلي التجاري إلى شركة مساهمة، وفي عام 1999م تم تقسيم 

األسهم بين المؤسسات الحكومية متمثلة في صندوق االستثمارات العامة والمؤسسة العامة 

للتأمينات االجتماعية  إلى جانب عدد من المستثمرين السعوديين.

نبذة تعريفية عن البنك األهلي التجاري  :
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الشركة العربية لتجارة المواد البترولية )أبسـكو( هي الحليف االستراتيجي الكسون موبيل في 

المملكة العربية السعودية.

1960، بموجب اتفاق تم توقيعه بين شركة »هاكو »وشركة  10ديسمبر  تأسست الشركة في 

»سكوني فاكوم موبيل » لتأسيس شركة متخصصة بتوزيع الزيوت ومواد التشحيم في المملكة، 

وإمداد الطائرات في مطار جدة بالوقود.

وقد تبَع هذا االتفاق إعداد مذكرة تفاهم اقتضت تأسيس كيان مشترك باسم الشركة العربية 

لتجارة المواد البترولية وتم التوقيع عليه عام 1961بين كل من :

شركة »هاكو« التي تملك نسبة 51٪ من أسهم الشركة .

شركة »موبيل لالستثمار« التي وتملك نسبة 49٪ من أسهم الشركة.

عقب توقيع إتفاق بين هاكو واكسون موبيل في 19/ يوليو/ 2007 , أشترت هاكو حصة أكسون 

موبيل في آبسكو وذلك إعتبارًا من 1 / يناير / 2007 , وأصبحت أبسكو شركة سعودية %100 .

ومنذ تأسيسها ، انطلقت » أبســكو » برؤية واضحة وخطى ثابتة لتحتل مكانتها كشركة عالمية 

رائدة في االسواق اإلقليمية.

نبذة تعريفية عن الشركة العربية لتجارة 
المواد البترولية ابسكو  :
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أسست شركة البصيلي في عام 1961 وكان اسمها التجاري تحت اسم »مؤسسة عبد الرحمن 

البصيلي لألعمال الكهربائية و الميكانيكية »والتي حولت بعد ذلك الى شركة أبناء عبدالرحمن 

البصيلي لألعمال الكهربائية و الميكانيكية ، وبداءت الشركة« في كانون األول / ديسمبر 1998.

 - المتخصصة  الهندسية  وأالعمال   – الكهروكيكانيكية  االعمال  مجال  في  متخصصة  والـشركة 

التدريب  الفنية و  الخدمات  التفتيش – و  الفحص و  الصحي – وأعمال  الصرف  المياه و  وأعمال 

في التشغيل والصيانه والتركيبات وهندسة وأعمال المياه والصرف الصحي ، والخدمات الفنية 

التركيب وصيانة  التقنيه وخدمات  ، وخدمات و منتجات  التكنولوجيا  واالستشارات وتطوير ونقل 

وتشغيل األعمال الكهربائية و الميكانيكية. منذ نشأتها ، فإن الشركة اكتسبت سمعتها من خالل 

تقديم خدمات ممتازة وسريعة لعمالئها.

نبذة تعريفية عن شركة أبناء عبدالرحمن 
البصيلي لألعمال الكهربائية و الميكانيكية :
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األعمال  لنقل  الخاصة  الطائرات  من  مختلفة  أنواع  السعودية  العربية  الجوية  الخطوط  توفر 

والشركات التي قد يصل عدد ركابها إلى 400 راكب.

وتقدم  والخصوصية،  والسالمة  األمن  درجات  أعلى  خدماتها  في  الخاص  الطيران  وحدة  تراعي 

أعلى مستويات االحترافية من خالل خدمتي الخدمات والتموين.

كما تقدم وحدة الطيران الخاص جميع خدماتها، وتوفر إمكانية السفر في أوقات قياسية. تضمن 

خاللها جميع التجهيزات الالزمة للرحلة بناءً على الطلبات الخاصة في جميع األوقات، وعلى مدار 

الساعة، وفي جميع أيام األسبوع من خالل المتابعة المستمرة منذ اإلقالع، حتى وصول الرحلة 

إلى محطة الوصول.

نبذة تعريفية عن الطيران السعودي الخاص:
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الطيران  أكبر شركات  1999 وتعتبر  أطلقتها عام  القابضة، حيث  ناس  أولى شركات  ناس جت هي 

الخاص على مستوى الشرق األوسط وذلك بخبرتها الطويلة في امتالك وتشغيل وإدارة الطائرات 

الخاصة وقد واصلت ناس جت نموها منذ ذلك الحين لتصبح الشركة الرائدة في مجال حلول الطيران 

الخاص في المنطقة، عبر توفير منتجات فريدة لعمالئها من خالل خدمات تمتاز بالمرونة والسالسة. 

إن التزام ناس جت بالعمل على الصعيدين الخاص والتجاري بموجب تصنيفات هيئة الطيران المدني 

1215 يعطيها كامل األهلية لتقديم خدمات الطيران لنخبة الشخصيات والمؤسسات في  125 و 
العالم. حيث تعد ناس جت أول شركة خاصة في المملكة العربية السعودية تمنحها الهيئة العامة 

.)AOC( للطيران المدني شهادة التشغيل الجوي

امتالك  في  طويلة  خبرة  ذات  شركة  تعد  حيث  الطائرات  مبيعات  مابين  جت  ناس  خدمات  وتتنوع 

وتشغيل وإدارة الطائرات الخاصة في الشرق األوسط منذ عام 1999 ، حيث تتكفل ناس جت بإدارة 

الطائرة الخاصة بفعالية من خالل خبرتها في إدارة طائرات مملوكة لحكومات وشركات وأفراد.

في  أسطول  أضخم  إلى  الوصول  لعمالئها  تتيح  والتي  الطائرات  تأجير  خدمة  الشركة  تقدم  كما 

السالمة والخدمة  بأعلى معايير  المحترفة والمؤهلة والملتزمة  بإدارته  يتميز  المنطقة، والذي 

والراحة.

نبذة تعريفية عن شركة ناس جت :
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الرؤية:

المدني و  الطيران  التي تهتم بجميع فروع  الرائدة في الشرق األوسط و  المجموعة  أن تكون 

 ، العسكري و تنشر كل ما يتعلق به من معلومات ليستفيد منها محترفي و هواة هذا العالم 

عالم عشاق الطيران.

الرسالة :

خدمة و إفادة عشاق هذا العالم الشيق الممتع عبر وسائط التواصل االجتماعي االفتراضية كافة 

)فيس بوك ، انستغرام ، تويتر ، يوتيوب ، و أكثر( و تقديم كل ما هو جديد في عالم الطيران من 

خالل مشرفين محترفين في مهن عالم الطيران المختلفة وصوال بالمجموعة ألرقى المستويات.

نبذة تعريفية عن عشاق عالم الطيران :
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نبذة تعريفية عن شركة إتحاد االتصاالت  
موبايلي :

برخصة  فوزها  بعد  مساهمة  كشركة   2004 ديسمبر,   14 تاريخ  في  تأسست  اتصاالت  اتحاد  شركة 

ويشارك  سعودي  ريال  مليارات  خمسة  يبلغ  مال  برأس  السعودية  في  الثانية  المحمول  الهاتف 

فيها الجانب اإلماراتي ممثالً بمؤسسة اإلمارات لالتصاالت بنسبة 27%  و  11% للتأمينات االجتماعية 

والباقي لعامة المساهمين.
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التغطية اإلعالمية في الصحف الورقية
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م السبت ١6 ربيع اآلخر ١٤٣٨هـ ، املوافق ١٤ يناير ٢٠١٧
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م الجمعة ١5 ربيع اآلخر ١٤٣٨هـ ، املوافق ١٣ يناير ٢٠١٧
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م االحد ١٧ ربيع اآلخر ١٤٣٨هـ ، املوافق ١5 يناير ٢٠١٧
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م الجمعة ٨ ربيع اآلخر ١٤٣٨هـ ، املوافق 6 يناير ٢٠١٧
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م السبت 9 ربيع اآلخر ١٤٣٨هـ ، املوافق ٧ يناير ٢٠١٧
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م الجمعة ١5 ربيع اآلخر ١٤٣٨هـ ، املوافق ١٣ يناير ٢٠١٧
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م االحد ١٧ ربيع اآلخر ١٤٣٨هـ ، املوافق ١5 يناير ٢٠١٧



37

م االحد ١٧ ربيع اآلخر ١٤٣٨هـ ، املوافق ١5 يناير ٢٠١٧
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م السبت ١6 ربيع اآلخر ١٤٣٨هـ ، املوافق ١٤ يناير ٢٠١٧
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م الجمعة ١5 ربيع اآلخر ١٤٣٨هـ ، املوافق ١٣ يناير ٢٠١٧
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م الجمعة ٨ ربيع اآلخر ١٤٣٨هـ ، املوافق 6 يناير ٢٠١٧



41

م السبت ١6 ربيع اآلخر ١٤٣٨هـ ، املوافق ١٤ يناير ٢٠١٧



42

م السبت 9 ربيع اآلخر ١٤٣٨هـ ، املوافق ٧ يناير ٢٠١٧
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م السبت ١6 ربيع اآلخر ١٤٣٨هـ ، املوافق ١٤ يناير ٢٠١٧
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م الجمعة ٨ ربيع اآلخر ١٤٣٨هـ ، املوافق 6 يناير ٢٠١٧
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م الجمعة ١5 ربيع اآلخر ١٤٣٨هـ ، املوافق ١٣ يناير ٢٠١٧
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م االحد ١٧ ربيع اآلخر ١٤٣٨هـ ، املوافق ١5 يناير ٢٠١٧



47

م السبت ١6 ربيع اآلخر ١٤٣٨هـ ، املوافق ١٤ يناير ٢٠١٧
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اإلعالنات  المنشورة في الصحف الورقية
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م السبت ١6 ربيع اآلخر ١٤٣٨هـ ، املوافق ١٤ يناير ٢٠١٧
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م الجمعة ١5 ربيع اآلخر ١٤٣٨هـ ، املوافق ١٣ يناير ٢٠١٧
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م الجمعة ١5 ربيع اآلخر ١٤٣٨هـ ، املوافق ١٣ يناير ٢٠١٧
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م الخميس ١٤ ربيع اآلخر ١٤٣٨هـ ، املوافق ١٢ يناير ٢٠١٧
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م السبت ١6 ربيع اآلخر ١٤٣٨هـ ، املوافق ١٤ يناير ٢٠١٧
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م الجمعة ١5 ربيع اآلخر ١٤٣٨هـ ، املوافق ١٣ يناير ٢٠١٧
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التغطية اإلعالمية في الصحف اإللكترونية
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تنظم لجنة الطيران العام والجايروكوبتر بنادي الطيران السعودي، الملتقى الثالث للطيران العام الذي 

يحظى هذا العام برعاية وحضور مؤسس ورئيس مجلس إدارة نادي الطيران السعودي صاحب السمو 

الملكي »األمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز«، كما سيشارك في حضور الملتقى معالي وزير النقل 

ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني المكلف »األستاذ سليمان بن عبد الله الحمدان«، وسيقام الملتقى 

هذا العام في مقر نادي الطيران السعودي بمطار الثمامة خالل الفترة من 15- 16 ربيع اآلخر 1438هـ 

الموافق ل 13- 14 يناير 2017م.

بين  وعلومه  العام  الطيران  ثقافة  نشر  في  المساهمة  إلى  العام  للطيران  الثالث  الملتقى  ويهدف 

الطيارين ومختلف فئات المجتمع في المملكة؛ من خالل التقاء الطيارين ببعض من مناطق المملكة مع 

الطيارين القادمين برفقة طائراتهم من دول الخليج إلى الملتقى لتبادل الخبرات، وإتاحة الفرصة للجمهور 

لالطالع على كافة الخدمات المقدمة من النادي في مجال الطيران بصفة عامة والطيران العام بصفة 

خاصة، وتهيئة المجال لاللتحاق بقطاع الطيران، وتشجيع ممارسة الطيران العام.

ويهدف أيًضا إلى االستفادة من الخدمات المقدمة من مدارس الطيران المرخصة من قبل النادي والهيئة 

العامة للطيران المدني.

ويعد الملتقى فرصًة كبيرًة للتعرف إلى العديد من أنواع الطائرات المختلفة، التي سيجتاز عددها هذا 

العام أكثر من 60 طائرة من مختلف الفئات واألحجام، ويعرف الجمهور بالخدمات الجديدة التي تقدمها 

شركات الطيران المشاركة في الملتقى.

الساعة  من  2017م  يناير  لـ13  الموافق  1438هـ  اآلخر  ربيع   15 الجمعة  يوم  الملتقى  فعاليات  وتبدأ 

2:00 ظهًرا، ويوم السبت 16 ربيع اآلخر 1438هـ الموافق لـ 14 يناير 2017م الساعة 12:00 ظهًرا.

القطاع  طائرات  من  وعدد  الخضر  الصقور  فريق  بمشاركة  العام  للطيران  الثالث  الملتقى  وسيحظى 

الشقيقة  الدول  الخليجي وبعض  التعاون  المملكة ودول مجلس  أنحاء  الحكومي وطائرات من مختلف 

والصديقة.
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تنظم لجنة الطيران العام والجايروكوبتر بنادي الطيران السعودي، الملتقى الثالث للطيران العام الذي 

يحظى هذا العام برعاية وحضور مؤسس ورئيس مجلس إدارة نادي الطيران السعودي صاحب السمو 

الملكي “األمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز”، كما سيشارك في حضور الملتقى معالي وزير النقل 

ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني المكلف “األستاذ سليمان بن عبد الله الحمدان”، وسيقام الملتقى 

هذا العام في مقر نادي الطيران السعودي بمطار الثمامة خالل الفترة من 15- 16 ربيع اآلخر 1438هـ 

الموافق لـ 13- 14 يناير 2017م.
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جدة 7 ربيع اآلخر 1438 هـ الموافق 5 يناير 2017 م

يدشن صاحب السمو الملكي األمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث 

الوطني مؤسس ورئيس مجلس إدارة نادي الطيران السعودي خالل الفترة من 15-16 ربيع اآلخر الجاري 

فعاليات الملتقى الثالث للطيران العام الذي تنظمه لجنة الطيران العام والجايروكوبتر بالنادي بحضور 

معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني سليمان بن عبدالله الحمدان وذلك 

في مقر نادي الطيران السعودي بمطار الثمامة .

العام  الطيران  ثقافة  المساهمة في نشر  إلى  لمدة يومين  الذي تستمر فعالياته  الملتقى  ويهدف 

للجمهور  الفرصة  وإتاحة  الخبرات  وتبادل  المملكة  في  المجتمع  فئات  ومختلف  الطيارين  بين  وعلومه 

لإلطالع على الخدمات المقدمة من النادي في مجال الطيران بصفة عامة والطيران العام بصفة خاصة، 

وتهيئة المجال لاللتحاق بقطاع الطيران، وتشجيع ممارسة الطيران العام إضافة لالستفادة من الخدمات 

المقدمة من مدارس الطيران المرخصة من قبل النادي والهيئة العامة للطيران المدني .

ويعد الملتقى فرصة كبيرة للتعرف على العديد من أنواع الطائرات المختلفة، التي سيجتاز عددها هذا 

60 طائرة من مختلف الفئات واألحجام إضافة للتعريف بالخدمات الجديدة التي تقدمها  العام أكثر من 

القطاع  طائرات  من  وعدد  الخضر  الصقور  فريق  بمشاركة  يحظى  الذي  الملتقى  في  الطيران  شركات 

الشقيقة  الدول  الخليجي وبعض  التعاون  المملكة ودول مجلس  أنحاء  الحكومي وطائرات من مختلف 

والصديقة.

 ، وتشارك في الملتقى عدد من الجهات والهيئات الحكومية كهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني 

والهيئة العامة للطيران المدني، والقوات الجوية الملكية السعودية، واإلخالء الطبي الجوي، والقوات 

بالمملكة  العاملة  الطيران  شركات  من  ونخبة  السعودي  الملكي  والحرس  السعودية،  الملكية  البحرية 
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6 - 1 -2017 م

الطيران  نادي  إدارة  مجلس  ورئيس  مؤسس  الوطني،  والتراث  للسياحة  العامة  الهيئة  رئيس  يدشن 

الثالث  السعودي، األمير سلطان بن سلمان خالل الفترة من 15-16 ربيع اآلخر الجاري، فعاليات الملتقى 

للطيران العام الذي تنظمه لجنة الطيران العام والجايروكوبتر بالنادي.

ويعد الملتقى فرصة كبيرة للتعرف على العديد من أنواع الطائرات المختلفة التي سيجتاز عددها هذا 

العام نحو 60 طائرة من مختلف الفئات واألحجام، إضافة إلى التعريف بالخدمات الجديدة التي تقدمها 

القطاع  طائرات  من  وعدد  الخضر،  الصقور  فريق  بمشاركة  يحظى  الذي  الملتقى  في  الطيران  شركات 

الشقيقة  الدول  الخليجي وبعض  التعاون  المملكة ودول مجلس  أنحاء  الحكومي وطائرات من مختلف 

والصديقة. 
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شهدت العاصمة الرياض، أمس الجمعة، تظاهرة طيران نوعية بمناسبة انطالق »الملتقى الثالث للطيران 

العام«؛ وذلك في مقر نادي الطيران الطيران السعودي بمطار الثمامة.

النفاثة،  وقد انطلق الملتقى هذا العام بحضور ومشاركة أكثر من 50 طائرة من فئة الطائرات الخاصة 

المملكة  رياضية قادمة من مختلف مناطق  الواحد، وطائرات  المحرك  المروحية ذات  الخاصة  والطائرات 

ودول الخليج.

وبدأت الفعاليات الجمعة )13 َكاُنوُن الثَّاِني 2017( من الساعة 2:00 ظهًرا، وتستمر هذا الصباح السبت 

)14 َكاُنوُن الثَّاِني 2017( في الساعة 12:00 ظهًرا، بمشاركة نخبة من أعضاء نادي الطيران السعودي، 

وفريق الصقور السعودية، وأكاديميات الطيران العام المرخصة من ِقَبل الهيئة العامة للطيران المدني، 

ومدارس الطيران الرياضي المرخصة من نادي الطيران السعودي.
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خبر نيوز - الرياض - صالح القباص

 ” العام  للطيران  الثالث  الملتقى   ” السعودي  الطيران  بنادي  والجايروكوبتر  العام  الطيران  لجنة  تنظم 

والذي يحظى هذا العام برعاية وحضور مؤسس ورئيس مجلس إدارة نادي الطيران السعودي صاحب 

السمو الملكي األمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، كما سيشارك في حضور الملتقى معالي وزير 

وسيقام  الحمدان،  الله  عبد  بن  سليمان  األستاذ  المكلف  المدني  للطيران  العامة  الهيئة  ورئيس  النقل 

ربيع   16-15 من  الفترة  خالل  الثمامة  بمطار  السعودي  الطيران  نادي  مقر  في  العام  هذا  الملتقى 

الثاني 1438 هـ الموافق 13-14 يناير 2017 م.

بين  وعلومه  العام  الطيران  ثقافة  نشر  في  المساهمة  إلى  العام  للطيران  الثالث  الملتقى  ويهدف 

المملكة  مناطق  من  ببعض  الطيارين  التقاء  خالل  من  المملكة  في  المجتمع  فئات  ومختلف  الطياريين 

الفرصة  وإتاحة  الخبرات،  لتبادل  الملتقى  الى  الخليج  دول  من  طائراتهم  برفقة  القادمين  الطيارين  مع 

للجمهور لالطالع على كافة الخدمات المقدمة من النادي في مجال الطيران بصفة عامة والطيران العام 

بصفة خاصة، وتهيئة المجال لأللتحاق بقطاع الطيران، وتشجيع ممارسة الطيران العام، ويهدف أيضا إلى 

االستفادة من الخدمات المقدمة من مدارس الطيران المرخصة من قبل النادي والهيئة العامة للطيران 

المدني.

ويعتبر الملتقى فرصة كبيرة للتعرف على العديد من أنواع الطائرات المختلفة، والتي سيجتاز عددها هذا 

العام ألكثر من 60 طائرة من مختلف الفئات واألحجام، ويعرف الجمهور بالخدمات الجديدة التي تقدمها 

شركات الطيران المشاركة في الملتقى.

الساعة  2017م من  يناير   13 الموافق  1438هـ  الثاني  ربيع   15 الجمعة  الملتقى يوم  وتبدأ فعاليات 

2:00 ظهرًا، ويوم السبت 16 ربيع الثاني 1438هـ الموافق 14 يناير 2017م الساعة 12:00 ظهرًا.
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على رغم أن االختبارات النهائية للطالب تبدأ غدًا، إال أن حضور األهالي في ملتقى الطيران الثالث يوم 

أمس، كان الفتًا للمنظمين والجهات المعنية، إذ تخطى حاجز العشرة آالف زائر على مدى يومين حسب 

 70 بنحو  تقدر  الداخل والتي  المشاركة من  الطائرات  للزوار استكشاف جميع  المنظمين، وأتيح  تقديرات 

طائرة.

الدخول إلى عالم الطيران، يتطلب اصطفافًا ال يقل عن ربع إلى نصف ساعة في طابور الزوار، إال أن ذلك 

المناسبة واالقتراب من  لتاريخ  الصور  الطائرات والتقاط  االنتظار، الستكشاف دهاليز  الناس من  لم يمنع 

قمرة القيادة وكافة التفاصيل المتعلقة بالطيران.

تجربة صقور السعودية، وهي األخرى حبست أنفاس الحضور، لبراعة الطيارين في االلتفاف تدقيق يوحي 

للوهلة األولى باصطدام الطائرات، إال أن مهنية وكفاءة صقور السعودية، أعادت األمور إلى نصابها، كما 

أن طائرات التحكم عن بعد القت إعجاب الحضور.

من جهته، قال األستاذ باسم بن عبدالله السلوم مساعد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني لالتصال 

والتسويق: »إن مشاركة الهيئة بدعم مثل هذه الفعاليات وتنظيمها هو تعريف الجمهور بعالم الطيران، 

ومشاركة المجتمع والمهتمين بالطيران والذي لمسناه من جميع الحضور من كبار وصغار »وقع«.

وتعد  مثل هذه المتلقيات فرصة لتبادل الخبرات والتعرف على هواة الطيران في جميع أنحاء المملكة، 

وكذلك في دول الخليج العربي، وتوقع لصناعة الطيران أن تحقق في مستقبل األيام نقلة في الرياضات 

الجوية، وكذلك فرص أكبر للهواة والمهتمين بالطيران والنقل الجوي.



65

صحيفة المرصد :

الطيران  نادي  إدارة  مجلس  ورئيس  مؤسس  الوطني  والتراث  للسياحة  العامة  الهيئة  رئيس  امتدح   

السعودي األمير سلطان بن سلمان الهيئة العامة للطيران المدني، واصفا ما يحدث فيها حاليا بالتحول 

الكبير على مستوى عالمي، سواء في المطارات أو مراقبة األجواء أو في األفراد. وقال خالل رعايته 

أن تسحب«، مشيدًا  أخاف على رخصتي  »أنا كطيار مرخص  الرياض ممازحًا:  للطيران في  الثالث  الملتقى 

باالنضباطية والتدريب لديهم، والتشدد في إعطاء الرخص بحسب صحيفة عكاظ.
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يرعى صاحب السمو الملكي األمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز مؤسس ورئيس مجلس إدارة نادي 

النقل ورئيس  وزير  بحضور  العام،  للطيران  الثالث  الملتقى  افتتاح  اليوم حفل  السعودي ظهر  الطيران 

السعودي  الطيران  نادي  بمقر  وذلك  الحمدان  عبدالله  بن  سليمان  المدني  للطيران  العامة  الهيئة 

بالثمامة.

وقال عبدالله بن منصور الجعويني عضو مجلس اإلدارة المدير العام التنفيذي لنادي الطيران السعودي: 

إن المناسبة فرصة لهواة الطيران ومالكي الطائرات والقطاعات االقتصادية التي تعمل في هذا المضمار، 

الخاصة  النفاثة، والطائرات  الخاصة  الطائرات  أكثر من 50 طائرة من فئة  الخبرات؛ حيث يشارك بها  لتبادل 

المروحية ذات المحرك الواحد، وطائرات رياضية من مختلف مناطق المملكة ودول الخليج؛ متوقعا حضورا 

كبيرا لها من ممارسي أنشطة الطيران محليًا وإقليميًا؛ وقال إنه سيكون هناك فعاليات وأنشطة مفتوحة 

للعامة أثناء الملتقى.

الجياد  اللجنة المنظمة للملتقى ونائب رئيس مجلس إدارة شركة  من جهته، ذكر مفرج بن شوية عضو 

األولى أن الملتقى ستستمر فعالياته الى يوم غدًا بمشاركة نخبة من أعضاء نادي الطيران السعودي، 

وفريق الصقور السعودية، وأكاديميات الطيران العام المرخصة من ِقَبل الهيئة العامة للطيران المدني 

ومدارس الطيران الرياضي المرخصة من نادي الطيران السعودي، مشيدًا بما يطمح له من أهدف متعددة 

من بينها نشر ثقافة الطيران العام وعلومه بين فئات المجتمع في المملكة، والتقاء الطيارين إلى جانب 

إتاحته المجال أمام الجمهور لالطالع على كافة الخدمات المقدمة من النادي في مجال الطيران العام، 

وتهيئته المجال لتعلم الطيران، وتشجيع ممارسة الطيران العام.

السعودية(  )الصقور  بفريق  ممثلة  السعودية  الجوية  الملكية  القوات  بمشاركة  الملتقى  وسيحظى 

وعدد من طائرات القطاع الحكومي ومختلف الطائرات من أنحاء المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي 

الدول  وبعض  بريطانيا،  الصين،  البحرين،  قطر،  عمان،  الكويت،  المتحدة،  العربية  اإلمارات  مثل  المشاركة 

الشقيقة والصديقة.
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الطيران  نادي  إدارة  مجلس  ورئيس  مؤسس  الوطني  والتراث  للسياحة  العامة  الهيئة  رئيس  يدشن 

الجاري فعاليات  الفترة من  15-16 ربيع اآلخر  السعودي األمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز خالل 

الملتقى الثالث للطيران العام الذي تنظمه لجنة الطيران العام والـ«جايروكوبتر« بالنادي بحضور وزير 

النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني سليمان الحمدان وذلك في مقر نادي الطيران 

السعودي بمطار الثمامة.

ويعد الملتقى فرصة كبيرة للتعرف على عديد من أنواع الطائرات المختلفة، التي سيتجاوز عددها هذا 

العام أكثر من 60 طائرة من مختلف الفئات واألحجام، إضافة للتعريف بالخدمات الجديدة التي تقدمها 

القطاع  طائرات  من  وعدد  الخضر  الصقور  فريق  بمشاركة  يحظى  الذي  الملتقى  في  الطيران  شركات 

الشقيقة  الدول  الخليجي وبعض  التعاون  المملكة ودول مجلس  أنحاء  الحكومي وطائرات من مختلف 

والصديقة.

ويهدف الملتقى، الذي تستمر فعالياته يومين، إلى المساهمة في نشر ثقافة الطيران العام وعلومه 

بين الطيارين ومختلف فئات المجتمع في المملكة وتبادل الخبرات وإتاحة الفرصة للجمهور لالطالع على 

الخدمات المقدمة من النادي في مجال الطيران بصفة عامة والطيران العام بصفة خاصة، وتهيئة المجال 

الخدمات المقدمة من  العام إضافة لالستفادة من  الطيران  الطيران، وتشجيع ممارسة  لاللتحاق بقطاع 

مدارس الطيران المرخصة من قبل النادي والهيئة العامة للطيران المدني .
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 على رغم أن االختبارات النهائية للطالب تبدأ اليوم، فإن حضور األهالي ملتقى الطيران الثالث يوم أمس 

كان الفتًا للمنظمين والجهات المعنية، إذ تخطى حاجز عشرة اآلالف زائر على مدى يومين، بحسب تقديرات 

المنظمين، وأتيح للزوار استكشاف جميع الطائرات المشاركة من الداخل، التي تقدر بنحو 70 طائرة.

دخول عالم »ملتقى الطيران« يتطلب اصطفافًا ال يقل عن ربع إلى نصف ساعة في طابور الزوار، إال أن 

ذلك لم يمنع الناس من االنتظار الستكشاف دهاليز الطائرات والتقاط الصور واالقتراب من قمرة القيادة 

والوقوف على التفاصيل كافة المتعلقة بالطيران. تجربة صقور السعودية هي األخرى حبست أنفاس 

أن  إال  الطائرات،  باصطدام  األولى  للوهلة  الذي يوحي  الدقيق،  االلتفاف  الطيارين في  لبراعة  الحضور، 

مهنية وكفاءة صقور السعودية أعادت األمور إلى نصابها، كما أن طائرات التحكم عن بعد القت إعجاب 

الحضور.

»إن  السلوم:  باسم  والتسويق  لالتصال  المدني  للطيران  العامة  الهيئة  رئيس  مساعد  قال  جهته،  من 

مشاركة الهيئة في دعم مثل هذه الفعاليات وتنظيمها هو تعريف الجمهور بعالم الطيران، ومشاركة 

المهتمين بالطيران، ذلك االهتمام الذي لمسناه من الحضور كبارًا وصغارًا«.

وتعد هذه الملتقيات فرصة لتبادل الخبرات والتعرف على هواة الطيران في جميع أنحاء المملكة، وكذلك 

في دول الخليج العربي. وتوقع لصناعة الطيران أن تحقق في مستقبل األيام نقلة في الرياضات الجوية، 

وكذلك فرصًا أكبر للهواة والمهتمين بالطيران والنقل الجوي.

يذكر أن الملتقى فتح أبوابه الجمعة الفائت لنشر ثقافة الطيران العام وعلومه بين الطيارين، ومختلف 

الخدمات المقدمة  الفرصة للجمهور لالطالع على  الخبرات وإتاحة  المملكة، وتبادل  المجتمع في  فئات 

من النادي في مجال الطيران بصفة عامة والطيران العام بصفة خاصة، وتهيئة المجال لاللتحاق بقطاع 

مدارس  من  المقدمة  الخدمات  من  االستفادة  إلى  إضافة  العام،  الطيران  ممارسة  وتشجيع  الطيران، 

الطيران المرخصة من النادي والهيئة العامة للطيران المدني.

ويشارك في الملتقى عدد من الجهات والهيئات الحكومية، كالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، 

السعودية،  الملكية  البحرية  والقوات  الجوي،  الطبي  واإلخالء  السعودية،  الملكية  الجوية  والقوات 

الطيران  نادي  وأعضاء  المملكة  في  العاملة  الطيران  شركات  من  ونخبة  السعودي  الملكي  والحرس 

السعودي.
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الطيران  نادي  إدارة  مجلس  ورئيس  مؤسس  العزيز  عبد  بن  سلمان  بن  سلطان  األمير  وحضور  برعاية 

الحمدان،  سليمان  المكلف  المدني  للطيران  العامة  الهيئة  ورئيس  النقل  وزير  وبحضور  السعودي، 

وبتنظيم من لجنة الطيران العام والجايروكوبتر بنادي الطيران السعودي ينطلق غدا الجمعة الملتقى 

الثالث للطيران العام، بمقر نادي الطيران السعودي خالل الفترة 15ـ 16 ربيع الثاني 1438 هـ الموافق 

13ـ 14 يناير 2017 م.
من جهته أشار عضو مجلس اإلدارة المدير العام التنفيذي لنادي الطيران السعودي، عبدالله بن منصور 

الجعويني، أن الملتقى ينظم بالتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني وتحت إشراف لجنة الطيران 

العام والجايروكبتر بنادي الطيران السعودي.

الطائرات  ومالكي  الطيران  لهواة  الهامة  السنوية  المناسبات  من  يعد  الملتقى  أن  الجعويني  وبين 

والقطاعات االقتصادية التي تعمل في هذا المضمار، كما يتيح ملتقى الطيران سنويًا للهواة االلتقاء 

ببعض، وتبادل الخبرات من مختلف مناطق المملكة ودول الخليج، وسينطلق الملتقى هذا العام بحضور 

ذات  المروحية  الخاصة  والطائرات  النفاثة،  الخاصة  الطائرات  فئة  من  طائرة  خمسين  من  أكثر  ومشاركة 

الخليج؛ متوقعًا حضورًا من  المملكة ودول  الواحد، وطائرات رياضية قادمة من مختلف مناطق  المحرك 

ممارسي أنشطة الطيران محليًا وإقليميًا؛ مبينًا أنه ستكون هناك فعاليات وأنشطة مفتوحة للعامة أثناء 

الملتقى.
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تنطلق عند الثانية ظهر غد فعاليات الملتقى الثالث للطيران العام في مقر نادي الطيران السعودي 

والذي  سلمان،  بن  سلطان  األمير  السعودي  الطيران  نادي  إدارة  مجلس  رئيس  برعاية  الثمامة،  بمطار 

الهيئة  النقل ورئيس  الملتقى وزير  والجايروكوبتر، كما يشارك في حضور  العام  الطيران  لجنة  تنظمه 

العامة للطيران المدني المكلف سليمان الحمدان.

وأوضح رئيس لجنة الطيران العام والجايروكوبتر بنادي الطيران السعودي عايد القاسمي لـ »مكة« أن 

مجموع الطائرات المشاركة لهذا العام نحو 70 طائرة، 25 إلى 30 منها تابعة لبعض دول الخليج، واألخرى 

طائرات محلية، مبينا أن طيران ناس والخطوط السعودية ستقدمان نحو 20 تذكرة مجانية للفائزين بالسحب 

في الملتقى.

وأشار إلى أن هذا الحدث سيتيح الفرصة للجمهور لالطالع على كل الخدمات المقدمة من النادي في 

مجال الطيران بصفة عامة والطيران العام بصفة خاصة، وتهيئة الشباب لاللتحاق بهذا القطاع، والتشجيع 

فئات  ومختلف  الطيارين  بين  وعلومه  العام  الطيران  ثقافة  نشر  في  أيضا  وسيساهم  ممارسته،  على 

المجتمع في المملكة، إضافة إلى تبادل الخبرات مع الطيارين القادمين من دول الخليج.

فعاليات الملتقى على مدى يومي الجمعة والسبت بحسب القاسمي

 )A320 عرض جوي لفريق الصقور السعودية لمدة 30 دقيقة بمشاركة سبع طائرات، ترافقها )ايرباص -

تابعة لطيران ناس للمرور بشكل منخفض فوق المطار.

- عرض جوي للطائرات النفاثة التي تعمل بالريموت كنترول ويشغلها مجموعة من الشباب السعوديين.

- عروض القفز الحر المظلي بمشاركة ثالثة سعوديين وإماراتيين يحملون علم السعودية أثناء قفزهم.

- عرض جوي لفريق قطر للطيران الرياضي الذي يشارك بطائرتين رياضيتين من نوع )اكسترا 300(.

- سيحظى الزائرون للملتقى بالتعرف على عدد من طائرات القطاع الحكومي، فضال عن طائرات من مختلف 

أنحاء المملكة وبعض دول الخليج )قطر، اإلمارات، الكويت(، والتجول بداخل بعضها، وأخذ الصور التذكارية 

بجانبها أو بداخلها.
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الطيران  نادي  إدارة  مجلس  ورئيس  مؤسس  العزيز  عبد  بن  سلمان  بن  سلطان  األمير  وحضور  برعاية 

الحمدان،  سليمان  المكلف  المدني  للطيران  العامة  الهيئة  ورئيس  النقل  وزير  وبحضور  السعودي، 

وبتنظيم من لجنة الطيران العام والجايروكوبتر بنادي الطيران السعودي ينطلق غدا الجمعة الملتقى 

الثالث للطيران العام، بمقر نادي الطيران السعودي خالل الفترة 15ـ 16 ربيع الثاني 1438 هـ الموافق 

13ـ 14 يناير 2017 م.
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الرياض/ محمد العلي

وصف األمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني مؤسس ورئيس مجلس 

إدارة نادي الطيران السعودي، ما يحدث اآلن في الهيئة العامة للطيران المدني، بالتحول الكبير على 

مستوى عالمي، سواء في المطارات أو مراقبة األجواء أو في األفراد.

وأضاف ممازحًا خالل حفل انطالق الملتقى الثالث للطيران أمس في الرياض: “أنا كطيار مرخص أخاف على 

رخصتي أن تسحب”، مشيدًا باالنضباطية والتدريب لديهم والتشدد في إعطاء الرخص.

من جانبه، قال وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني األستاذ سليمان بن عبدالله 

للطيران  العامة  الهيئة  أن  الثمامة  السعودي في  الطيران  نادي  الملتقى في  الحمدان على هامش 

أنواع  جميع  وتقديم  بالطيران  المتعلقة  الفعاليات  كل  إنجاح  إلى  استراتيجي  كشريك  تسعى  المدني 

الدعم، مضيفا: “اليوم لدينا 70 طائرة في الملتقى والفعاليات تزداد وفي اتساع، ووصف العالقة مع 

الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمتميزة كون األمير رئيسًا للهيئة وممارسًا ومحبًا للطيران”.

وقام فريق الصقور السعودية بعمل عروض جوية في الهواء استمرت لما يقارب نصف الساعة، تعرف 

منها الجمهور على مدى براعة الطيارين من خالل الحركات التي قاموا بها.

أكثر  إلى  المعروضة واستمع  الطائرات  الوطني وشاهد  والتراث  للسياحة  العامة  الهيئة  رئيس  وتجول 

المشاركين مشيدًا بما ركز عليه الملتقى من عروض جوية وأرضية لمختلف أنواع الطائرات.

أن  السعودي  الطيران  لنادي  التنفيذي  العام  المدير  اإلدارة  مجلس  عضو  الجعويني  عبدالله  وأوضح 

اإلقبال، بفضل الله، هذا العام أعلى من سابقه وهو في تزايد مما يدل على االهتمام بهذه الرياضات 

حيث  المضمار  هذا  في  تعمل  التي  االقتصادية  والقطاعات  الطائرات  ومالكي  الطيران  لهواة  المهمة 

االلتقاء  للهواة  الملتقى  ويتيح  70 طائرة،  العام ووصلت  المشاركة هذا  الطائرات  ترتفع عدد  أن  حرصنا 

ببعض وتبادل الخبرات من مختلف مناطق المملكة ودول الخليج.
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الطيران  نادي  إدارة  مجلس  ورئيس  مؤسس  العزيز  عبد  بن  سلمان  بن  سلطان  األمير  وحضور  برعاية 

الحمدان،  سليمان  المكلف  المدني  للطيران  العامة  الهيئة  ورئيس  النقل  وزير  وبحضور  السعودي، 

وبتنظيم من لجنة الطيران العام والجايروكوبتر بنادي الطيران السعودي ينطلق غدا الجمعة الملتقى 

الثالث للطيران العام، بمقر نادي الطيران السعودي َأْثناء الفترة 15ـ 16 ربيع الثاني 1438 هـ الموافق 

13ـ 14 يناير 2017 م.
من جهته أوضح عضو مجلس اإلدارة المدير العام التنفيذي لنادي الطيران السعودي، عبدالله بن منصور 

الجعويني، أن الملتقى ينظم بالتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني وتحت إشراف لجنة الطيران 

العام والجايروكبتر بنادي الطيران السعودي.

الطائرات  ومالكي  الطيران  لهواة  الهامة  السنوية  المناسبات  من  يعد  الملتقى  أن  الجعويني  وبين 

والقطاعات االقتصادية التي تعمل في هذا المضمار، كذلك علي الجانب األخر يتيح ملتقى الطيران سنويًا 

الملتقى  الخليج، وسينطلق  المملكة ودول  الخبرات من مختلف مناطق  ببعض، وتناقل  االلتقاء  للهواة 

هذا العام بحضور ومشاركة أكثر من خمسين طائرة من فئة الطائرات الخاصة النفاثة، والطائرات الخاصة 

المروحية ذات المحرك الواحد، وطائرات رياضية قادمة من مختلف مناطق المملكة ودول الخليج؛ متوقعًا 

حضورًا من ممارسي أنشطة الطيران محليًا وإقليميًا؛ مبينًا أنه ستكون هناك فعاليات وأنشطة مفتوحة 

للعامة أثناء الملتقى.
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بمشاركة فريق الصقور الخضر

تنظم لجنة الطيران العام بنادي الطيران السعودي الملتقى الثالث للطيران العام والذي يحظى 

برعاية وحضور رئيس مجلس إدارة نادي الطيران السعودي األمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز.

وسيشارك في الملتقى وزير النقل ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني المكلف سليمان بن عبد الله 

الحمدان.

وسيقام الملتقى هذا العام في مقر نادي الطيران السعودي بمطار الثمامة خالل الفترة من 16-15 

ربيع الثاني 1438 هـ الموافق 13-14 يناير 2017 م.
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بمشاركة فريق الصقور الخضر

تنظم لجنة الطيران العام بنادي الطيران السعودي الملتقى الثالث للطيران العام والذي يحظى 

برعاية وحضور رئيس مجلس إدارة نادي الطيران السعودي األمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز.

وسيشارك في الملتقى وزير النقل ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني المكلف سليمان بن عبد الله 

الحمدان.

وسيقام الملتقى هذا العام في مقر نادي الطيران السعودي بمطار الثمامة خالل الفترة من 16-15 

ربيع الثاني 1438 هـ الموافق 13-14 يناير 2017 م.

عزيزنا زائر موقع صحافة نت لقد قرأت خبر اخبار سبق | سلطان بن سلمان يرعى تدشين الملتقى الثالث 

للطيران العام بالرياض ولقد تم نشر الخبر من موقع صحيفة سبق اإللكترونية وتقع مسئولية صحة 

الخبر من عدمة علي عاتقهم ويمكنك مشاهدة مصدر الخبر االصلي من الرابط التالي صحيفة سبق 

اإللكترونية
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تنظم لجنة الطيران العام بنادي الطيران السعودي الملتقى الثالث للطيران العام والذي يحظى 

برعاية وحضور رئيس مجلس إدارة نادي الطيران السعودي األمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز.

وسيشارك في الملتقى وزير النقل ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني المكلف سليمان بن عبد الله 

الحمدان.

وسيقام الملتقى هذا العام في مقر نادي الطيران السعودي بمطار الثمامة خالل الفترة من 16-15 

ربيع الثاني 1438 هـ الموافق 13-14 يناير 2017 م.
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ينطلق غدًا الجمعة الملتقى الثالث للطيران العام، في مقر نادي الطيران السعودي خالل الفترة 15إلى 

16 ربيع الثاني 1438 هـ الموافق 13إلى 14 يناير 2017 م.
وذلك برعاية وحضور األمير سلطان بن سلمان مؤسس ورئيس مجلس إدارة نادي الطيران السعودي 

وبحضور وزير النقل ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني المكلف سليمان بن عبد الله الحمدان وبتنظيم 

من لجنة الطيران العام والجايروكوبتر بنادي الطيران السعودي.

من جهته أوضح عضو مجلس اإلدارة المدير العام التنفيذي لنادي الطيران السعودي، األستاذ عبدالله 

بن منصور الجعويني، أن الملتقى ينظم بالتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني وتحت إشراف لجنة 

الطيران العام والجايروكبتر بنادي الطيران السعودي.

الطائرات  ومالكي  الطيران  لهواة  الهامة  السنوية  المناسبات  من  يعد  الملتقى  أن  الجعويني  وبين 

والقطاعات االقتصادية التي تعمل في هذا المضمار، كما يتيح ملتقى الطيران سنويًا للهواة االلتقاء 

ببعض، وتبادل الخبرات من مختلف مناطق المملكة ودول الخليج، وسينطلق الملتقى هذا العام بحضور 

ذات  المروحية  الخاصة  والطائرات  النفاثة،  الخاصة  الطائرات  فئة  من  طائرة  خمسين  من  أكثر  ومشاركة 

الخليج؛ متوقعًا حضورًا من  المملكة ودول  الواحد، وطائرات رياضية قادمة من مختلف مناطق  المحرك 

ممارسي أنشطة الطيران محليًا وإقليميًا؛ مبينًا أنه سيكون هناك فعاليات وأنشطة مفتوحة للعامة أثناء 

الملتقى.

األولى  للجياد  المنتدب  والعضو  اإلدارة  مجلس  رئيس  نائب  شوية  بن  مفرج  األستاذ  أوضح  جهته  من 

تبدأ فعالياته يوم  العام”  للطيران  الثالث  “الملتقى  أن  إلى  للملتقى  التنظيمي والتنفيذي  المستشار 

الجمعة 15 ربيع اآلخر 1438هـ الموافق لـ13 يناير 2017م من الساعة 2:00 ظهًرا، ويوم السبت 16 ربيع 

الثمامة بمدينة  النادي بمطار  12:00 ظهًرا بمقر  الساعة  2017م  يناير   14 لـ  الموافق  1438هـ  اآلخر 

وأكاديميات  السعودية,  الصقور  وفريق  السعودي،  الطيران  نادي  أعضاء  من  نخبة  بمشاركة  الرياض، 

الطيران العام المرخصة من ِقَبل الهيئة العامة للطيران المدني ومدارس الطيران الرياضي المرخصة من 

نادي الطيران السعودي.
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ويعتبر الملتقى فرصة كبيرة للتعرف على العديد من أنواع الطائرات، كما يشجع الشباب على االلتحاق 

بكليات الطيران، ويعرف الجمهور بالشركات التي تقدم خدمات الطيران الخاص. 

بفريق  ممثلة  السعودية  الجوية  الملكية  القوات  مشاركة  العام  للطيران  الثالث  الملتقى  وسيحظى 

ودول  المملكة  أنحاء  من  الطائرات  ومختلف  الحكومي  القطاع  طائرات  من  وعدد  السعودية(  )الصقور 

مجلس التعاون الخليجي المشاركة مثل اإلمارات العربية المتحدة، الكويت، عمان، قطر، البحرين، الصين، 

بريطانيا، وبعض الدول الشقيقة والصديقة.

والتراث  للسياحة  العامة  الهيئة  الرياض،  منطقة  إمارة  المشاركة،  الحكومية  والهيئات  الجهات  ومن 

الجوي،  الطبي  اإلخالء  السعودية،  الملكية  الجوية  القوات  المدني،  للطيران  العامة  الهيئة  الوطني، 

القوات البحرية الملكية السعودية، الحرس الملكي السعودي، الهالل األحمر السعودي، المرور العام، 

الهيئة العليا لتطوير الرياض، الجوازات، مطار الملك خالد الدولي. 

يشار إلى نادي الطيران السعودي أنشأ بقرار مجلس الوزراء   الموقر   رقم   217 وتاريخ   1421/9/8هـ 

الموافق )2000/12/4م( كهيئة مستقلة   غير هادفة للربح وذلك لنشر ثقافة الطيران وعلومه ولتحفيز 

مشاركة العامة باألمور المتعلقة بالطيران، ويقع نادي الطيران السعودي في مطار الثمامة، أي على 

الطيران  التالية:  األنشطة    على  السعودي  الطيران  نادي  ويشرف  الرياض،  مدينة  شمال  كلم   60 بعد 

الشراعي، والطيران الشراعي بمحرك، وطائرات ذات التحكم والقفز المظلي. 
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برعاية صاحب السمو الملكي األمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز مؤسس ورئيس مجلس إدارة نادي 

الطيران السعودي وبحضور وزير النقل ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني المكّلف األستاذ سليمان 

بن عبد الله الحمدان وبتنظيم من لجنة الطيران العام والجايروكوبتر بنادي الطيران السعودي ينطلق 

اليوم الملتقى الثالث للطيران العام، بمقر نادي الطيران السعودي ، وأوضح عضو مجلس اإلدارة المدير 

ينظم  الملتقى  أن  الجعويني،  منصور  بن  عبدالله  األستاذ  السعودي،  الطيران  لنادي  التنفيذي  العام 

بالتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني والهيئة العامة للسياحة والتراث والوطني، وتحت إشراف 

لجنة الطيران العام والجايروكبتر بنادي الطيران السعودي.

الطائرات  ومالكي  الطيران  لهواة  المهمة  السنوية  المناسبات  من  يعد  الملتقى  أن  الجعويني  وبّين 

والقطاعات االقتصادية التي تعمل في هذا المضمار، كما يتيح ملتقى الطيران سنويًا للهواة االلتقاء 

ببعض، وتبادل الخبرات من مختلف مناطق المملكة ودول الخليج، وسينطلق الملتقى هذا العام بحضور 

ومشاركة أكثر من خمسين طائرة من فئة الطائرات الخاصة النفاثة، والطائرات الخاصة المروحية ذات المحرك 

الواحد، وطائرات رياضية قادمة من مختلف مناطق المملكة ودول الخليج؛ وسيشهد حضورًا متوقعًا من 

ممارسي أنشطة الطيران محليًا وإقليميًا؛ مبينًا أنه سيكون هناك فعاليات وأنشطة مفتوحة للعامة أثناء 

الملتقى. من جهته أوضح األستاذ مفرج بن شوية عضو اللجنة المنظمة للملتقى ونائب رئيس مجلس 

السبت  اليوم وغدًا  تبدأ فعالياته ظهر  العام«  للطيران  الثالث  »الملتقى  أن  األولى  الجياد  إدارة شركة 

بمقر النادي بمطار الثمامة بمدينة الرياض، بمشاركة نخبة من أعضاء نادي الطيران السعودي، وفريق 

الصقور السعودية, وأكاديميات الطيران العام المرخصة من ِقَبل الهيئة العامة للطيران المدني ومدارس 

الطيران الرياضي المرخصة من نادي الطيران السعودي .
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والتراث  للسياحة  العامة  الهيئة  الرياض،  منطقة  إمارة  المشاركة،  الحكومية  والهيئات  الجهات  ومن 

الوطني، الهيئة العامة للطيران المدني، القوات الجوية الملكية السعودية، اإلخالء الطبي الجوي، 

المرور  السعودي،  األحمر  الهالل  السعودي،  الملكي  الحرس  السعودية،  الملكية  البحرية  القوات 

العام، الهيئة العليا لتطوير الرياض، الجوازات، مطار الملك خالد الدولي. يشار إلى أن نادي الطيران 

السعودي أنشئ بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 217 وتاريخ 8-9-1421هـ الموافق )4-12-2000م( 

كهيئة مستقلة غير هادفة للربح وذلك لنشر ثقافة الطيران وعلومه ولتحفيز مشاركة العامة باألمور 

60 كلم شمال  المتعلقة بالطيران، ويقع نادي الطيران السعودي في مطار الثمامة، أي على بعد 

الطيران الشراعي، والطيران  التالية:  الطيران السعودي على األنشطة  نادي  الرياض، ويشرف  مدينة 

الشراعي بمحرك، وطائرات ذات التحكم والقفز المظلي. إن بطاقة عضوية نادي الطيران السعودي 

)SAC( تمكِّن حامليها من ممارسة هواياتهم في المناطق المحددة ألنشطتهم، كما أن بطاقة العضوية 

النادي تسمح لحامليها بالمشاركة في المنافسات المحلية والدولية. ونادي الطيران السعودي عضو 

في االتحاد العربي للرياضات الجوية واالتحاد الدولي للطيران )FAI(. ويرخص نادي الطيران السعودي 

المظلي  القفز  التالية:  المجاالت  المعدات في  التدريب وبيع  للشركات والمؤسسات بمزاولة أنشطة 

والطيران الشراعي.
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الوطني  والتراث  للسياحة  العامة  الهيئة  رئيس  سلمان  بن  سلطان  األمير  الملكي  السمو  صاحب  وصف 

من  المدني  للطيران  العامة  الهيئة  ماحققته  السعودي،  الطيران  نادي  إدارة  مجلس  ورئيس  مؤسس 

تطور، بالتحول الكبير على المستوى العالمي، سواء في المطارات أو مراقبة األجواء أو األفراد. وقال 

ممازحًا: »أنا كطيار مرخص أخاف على رخصتي أن تسحب«، مشيدًا باالنضباط والتدريب والتشدد في إعطاء 

الرخص.

جاء ذلك عقب رعايته مساء أمس للملتقى الثالث للطيران العام، بحضور وزير النقل ورئيس الهيئة العامة 

للطيران المدني سليمان بن عبدالله الحمدان. وأشار الحمدان إلى أن الهيئة تسعى كشريك استراتيجي 

إلى إنجاح كافة الفعاليات المتعلقة بالطيران، وتقديم، جميع أنواع الدعم، مضيفًا »اليوم لدينا 70 طائرة 

الوطني  والتراث  للسياحة  العامة  الهيئة  مع  العالقة  واصفًا  اتساعًا،  ستزداد  والفعاليات  الملتقى  في 

بالمتميزة كون األمير رئيسًا للهيئة وممارسًا ومحبًا للطيران«.

ويختتم  السعودي  الطيران  نادي  بمقر  نظم  الذي  الملتقى،  خالل  السعودية  الصقور  فريق  وقدم 

اليوم، عروضًا جوية مميزة في األجواء استمرت ساعة، تعرف من خاللها الحضور على براعة الطيارين 

السعوديين ومهاراتهم.

وأبدى عضو مجلس اإلدارة المدير العام التنفيذي لنادي الطيران السعودي عبدالله الجعويني، سعادته 

تزايد، ما يدل على  اإلقبال كان أعلى من سابقه وهو في  العام، وقال: »إن  به ملتقى هذا  بما ظهر 

تعمل  التي  االقتصادية  الطائرات والقطاعات  الطيران ومالكي  المهمة لهواة  الرياضة  االهتمام بهذه 

في هذا المضمار، وقد حرصنا على زيادة عدد الطائرات المشاركة هذا العام لتصل الى 70 طائرة، متيحين 

للهواة االلتقاء ببعضهم وتبادل الخبرات من مختلف مناطق المملكة ودول الخليج«.
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وصف صاحب السمو الملكي األمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني 

مؤسس ورئيس مجلس إدارة نادي الطيران السعودي، ماحققته الهيئة العامة للطيران المدني من 

تطور، بالتحول الكبير على المستوى العالمي، سواء في المطارات أو مراقبة األجواء أو األفراد. وقال 

في  والتشدد  والتدريب  باالنضباط  مشيدًا  تسحب«،  أن  رخصتي  على  أخاف  مرخص  كطيار  »أنا  ممازحًا: 

إعطاء الرخص.

الهيئة  النقل ورئيس  العام، بحضور وزير  الثالث للطيران  للملتقى  جاء ذلك عقب رعايته مساء أمس 

العامة للطيران المدني سليمان بن عبدالله الحمدان. وأشار الحمدان إلى أن الهيئة تسعى كشريك 

استراتيجي إلى إنجاح كافة الفعاليات المتعلقة بالطيران، وتقديم، جميع أنواع الدعم، مضيفًا »اليوم 

العامة للسياحة  الهيئة  العالقة مع  الملتقى والفعاليات ستزداد اتساعًا، واصفًا  لدينا 70 طائرة في 

والتراث الوطني بالمتميزة كون األمير رئيسًا للهيئة وممارسًا ومحبًا للطيران«.

السعودي ويختتم  الطيران  نادي  الذي نظم بمقر  الملتقى،  السعودية خالل  الصقور  وقدم فريق 

اليوم، عروضًا جوية مميزة في األجواء استمرت ساعة، تعرف من خاللها الحضور على براعة الطيارين 

السعوديين ومهاراتهم.

الجعويني،  عبدالله  السعودي  الطيران  لنادي  التنفيذي  العام  المدير  اإلدارة  مجلس  عضو  وأبدى 

سعادته بما ظهر به ملتقى هذا العام، وقال: »إن اإلقبال كان أعلى من سابقه وهو في تزايد، ما 

يدل على االهتمام بهذه الرياضة المهمة لهواة الطيران ومالكي الطائرات والقطاعات االقتصادية 

التي تعمل في هذا المضمار، وقد حرصنا على زيادة عدد الطائرات المشاركة هذا العام لتصل الى 70 

طائرة، متيحين للهواة االلتقاء ببعضهم وتبادل الخبرات من مختلف مناطق المملكة ودول الخليج«.
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قال األمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني مؤسس ورئيس مجلس إدارة 

نادي الطيران السعودي، إن الطيران المدني، شهد تحواًل عالمًيا، سواء في المطارات أو مراقبة األجواء 

أو في األفراد.

 

وصف األمير سلطان بن سلمان، ما يحدث اآلن في الهيئة العامة للطيران المدني، بالتحول الكبير على 

مستوى عالمي، سواء في المطارات أو مراقبة األجواء أو في األفراد.

 

وأضاف ممازحًا خالل حفل انطالق الملتقى الثالث للطيران أمس في الرياض: »أنا كطيار مرخص أخاف على 

رخصتي أن تسحب«، مشيدًا باالنضباطية والتدريب لديهم والتشدد في إعطاء الرخص.

 

من جانبه، قال وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني األستاذ سليمان بن عبدالله 

للطيران  العامة  الهيئة  أن  الثمامة  السعودي في  الطيران  نادي  الملتقى في  الحمدان على هامش 

أنواع  جميع  وتقديم  بالطيران  المتعلقة  الفعاليات  كل  إنجاح  إلى  استراتيجي  كشريك  تسعى  المدني 

الدعم، مضيفا: »اليوم لدينا 70 طائرة في الملتقى والفعاليات تزداد وفي اتساع، ووصف العالقة مع 

الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمتميزة كون األمير رئيسًا للهيئة وممارسًا ومحبًا للطيران«.

 

وقام فريق الصقور السعودية بعمل عروض جوية في الهواء استمرت لما يقارب نصف الساعة، تعرف 

منها الجمهور على مدى براعة الطيارين من خالل الحركات التي قاموا بها.

 

أكثر  إلى  المعروضة واستمع  الطائرات  الوطني وشاهد  والتراث  للسياحة  العامة  الهيئة  رئيس  وتجول 

المشاركين مشيدًا بما ركز عليه الملتقى من عروض جوية وأرضية لمختلف أنواع الطائرات.

 





85

التغطية المرئية على القنوات الفضائية 

وقنوات اليوتيوب



86

الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني

تصريح سمو األمير سلطان بن سلمان في الملتقى الثالث للطيران العام 

م13 -1 - 2017



87

القناة السعودية اإلخبارية

إنطالق الملتقى الثالث للطيران العام بمشاركة خليجية



88

القناة السعودية 

خبر إفتتاح الملتقى الثالث للطيران العام

م14 -1 - 2017



89

MBC قناة

الملتقى الثالث للطيران السعودي بالثمامة - نشرة التاسعة

م14 يناير 2017



90

عشاق عالم الطيران

تغطية اليوم األول لملتقى الثالث للطيران العام



91

قناة روتانا خليجية

تصريح األستاذ مفرج بن شوية عضو اللجنة المنظمة للملتقى ونائب رئيس مجلس 

إدارة شركة الجياد األولى للمؤتمرات والمعارض في  - برنامج يا هال



92

الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني

تصريح معالي وزير النقل ورئيس هيئة الطيران المدني سليمان الحمدان في الملتقى الثالث للطيران العام

م13 -1 - 2017







95

التغطية اإلعالمية واإلعالنية في

مواقع التواصل اإلجتماعي



96

م



97



98



99



100



101



102



103



104



105



106



107



108



109



110



111



112



113



114



115



116



117



118



119



120



121



122



123



124



125



126



127



128



129



130



131



132



133



134



135





137

التغطية المصورة



138

حفل إفتتاح امللتقی
حفل إفتتاح الملتقى الثالث للطيران العام بحضور صاحب السمو الملكي األمير سلطان بن سلمان

مؤسس ورئيس مجلس إدارة نادي الطيران السعودي



139

تكريم رعاة الملتقى الثالث للطيران العام من قبل صاحب السمو الملكي األمير 
سلطان بن سلمان مؤسس ورئيس مجلس إدارة نادي الطيران السعودي



140

تكريم رعاة الملتقى الثالث للطيران العام من قبل صاحب السمو الملكي األمير 
سلطان بن سلمان مؤسس ورئيس مجلس إدارة نادي الطيران السعودي



141

جولة راعي الحفل صاحب السمو الملكي االمير سلطان بن سلمان 
 مؤسس ورئيس مجلس إدارة نادي الطيران السعودي



142

جولة المدير العام التنفيذي لنادي الطيران السعودي
 سعادة األستاذ عبداهلل الجعويني



143



144

العروض الجوية اإلستعراضية لفريق صقور السعودية



145



146



147



148



149



150



151



152



153

الطائرات المشاركة في فعاليات الملتقى الثالث للطيران العام



154



155

جولة زوار  الملتقى الثالث للطيران العام ومشاركتهم في الفعاليات



156



157



158



159

تكريم فريق تنظيم فعاليات الملتقى الثالث للطيران العام
من قبل المدير العام التنفيذي لنادي الطيران السعودي



160

المملكة العربية السعودية - صندوق بريد 366863 - الرياض 11393 
هاتف: 0114163600 - 0114655685 - 0112931655 - فاكس: 0114655615

Kingdom of Saudi Arabia - P.O.Box 366863 - Riyadh 11393 
Tel.: 0114163600 - 0114655685 - 0112931655 - Fax: 0114655615

www.aljeyad.net
/aljeyad1



161



162

والمؤتمرات المعارض  لتنظيم  األولى  الجياد  لشركة  محفوظة  الحقوق  جميع 



163




