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مشروع جسر «الدالل» بالطائف جيري بوترية متسارعة
إجناز املرحلة األوىل من ازدواج طريق «غري املسلمني»
هيئة الطريان املدني تشارك يف معرض سوق السفر العاملي بلندن

السعودية حتجز مكانها بني األول بأجنحة الدرجة األوىل
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مشروع جسر «الدالل» بالطائف جيري بوترية متسارعة
إجناز املرحلة األوىل من ازدواج طريق «غري املسلمني»

نفذت وزارة النقل املرحلة األوىل من ازدواج طريق "غري املسلمني" اليت تبدأ من تقاطع طريق الليث
باجتاه الكر بطول سبعة كلم.
وساهم املشروع يف خدمة العابرين على هذا الطريق من كافة احملافظات واملراكز والقرى،
وختفيض نسبة احلوادث املرورية بشكل كبري بعد تنفيذ هذه املرحلة ،وتنمية كافة التجمعات
السكانية الواقعة على الطريق واحمليطة به.
وكانت الوزارة قد أجنزت مؤخراً مشروع توسعة وحتسني مدخل مكة املكرمة للقادم من الليث،
وذلك بتحويله إىل طريق مزدوج بثالثة مسارات بكل اجتاه ،مع وضع حواجز خرسانية ،ودعم
الطريق باإلنارة بطول  11كلم.
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هيئة الطريان املدني تشارك يف معرض سوق السفر العاملي بلندن

تشارك اهليئة العامة للطريان املدني يف معرض سوق السفر العاملي 6112م والذي تبدأ فعالياته
االثنني القادم يف العاصمة الربيطانية لندن  ،مبشاركة أكثر من ( )01ألف من املهتمني
واملتخصصني بصناعة السفر والسياحة العاملية .
وأوضح مساعد رئيس اهليئة لالتصال املؤسسي والتسويق باسم بن عبداهلل السلوم أن مشاركة
اهليئة يف املعرض الذي ميتد لثالثة أيام تأتي كإحدى مثرات االتفاقية التكاملية اليت وقعتها
اهليئة مؤخرًا مع اهليئة العامة للسياحة والرتاث الوطين ،كما أنها فرصة لتعريف الزوار من
مجيع دول العامل جبهود اهليئة يف جمال خصخصة املطارات وفتح الفرص للمستثمرين يف اجملال
العاملي ،مفيداً أن مشاركة اهليئة يف معرض السفر العاملي تعد الثانية للهيئة بعد جناح املشاركة
األوىل.
وعد السلوم السياحة رافدا مهما من روافد الطريان املدني ،حيث متثل أكرب حمرك حلركة
الطريان يف العامل ،الفتا إىل ماتشهده اململكة من تكامل اسرتاتيجي بني صناعة السياحة وصناعة
الطريان .
وتأتي مشاركة اهليئة العامة للطريان املدني يف هذا احلدث العاملي ،ضمن اجلناح السعودي الذي
تقيمه اهليئة العامة للسياحة والرتاث الوطين ،الستكشاف سبل التعاون وتعزيز العالقات
االسرتاتيجية بني اجلهات املعنية بقطاع الطريان واملتخصصني بصناعة السفر والسياحة العاملية
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بشكل عام.
وتسهم املشاركة يف تطوير ودعم احلركة السياحية يف اململكة ،وإبراز جهود اهليئة ومبادراتها
االسرتاتيجية اليت تهدف من خالهلا إىل رفع مستويات األداء يف قطاع الطريان املدني وزيادة
رحبيته ،وإىل جانب ذلك ستتيح املشاركة للهيئة فرصة لتأكيد الدور احليوي الذي تلعبه اهليئة
يف صناعة الطريان باملنطقة والعامل ولبناء عالقات وطيدة ،وذلك من خالل االلتقاء بأكثر من
( )0111شركة عارضة يف السوق العاملي.
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السعودية حتجز مكانها بني األول بأجنحة الدرجة األوىل

أعلنت اخلطوط اجلوية السعودية أمس ،عن ترتيباتها الستالم أوىل طائراتها الـ 11من طراز بوينج
( )B777 -300ERاملزودة باألجنحة اجلديدة واملميزة للدرجة األوىل األربعاء املقبل ،يف مقر
شركة بوينج لصناعة الطائرات مبدنية سياتل األمريكية .كما تستلم أربع طائرات أخرى خالل
املدة املتبقية من هذا العام ،ومخس طائرات خالل العام املقبل ،وسيقام بهذه املناسبة حفل رمسي
مبقر الشركة حبضور مدير عام اخلطوط اجلوية العربية السعودية املهندس صاحل بن ناصر
اجلاسر ،وعد ٍد من املسؤولني بشركيت بوينج والسعودية ،واملهتمني بصناعة النقل اجلوي ووسائل
اإلعالم احمللية واألجنبية.

6

 16جناحا مميزا
حتتوي الطائرة على  16جناحا مميزا ،حيث يضم كل جناح من أجنحة الدرجة األوىل اجلديدة
كليًا على مقعدٍ إلكرتوني ميكن تعديله إىل مقعد اسرتخاء منبسط ،وسرير مسطح بالكامل ،كما
أن للجناح أبوابا منزلقة إلضفاء مساحة من اخلصوصية التامة ،باإلضافة إىل احتواء اجلناح
لشاشة HDعريضة  62بوصة لالستمتاع باحملتوى الرتفيهي طوال الرحلة .وتتضمن طاولة
كبرية لتناول الطعام خلدمة ضيفَني ،ولوحا إلكرتونيا يعمل باللمس يتيح للضيف التحكم
الكامل يف املقعد ،واجلناح مزود بنظام إنارة مرن ،باإلضافة إىل مساحات خاصة لتخزين األغراض
ال عن ساتر اخلصوصية واملصمم بطراز عربي فريد.
الشخصية ،فض ً

مواصفات عالية
تعد الطائرة اجلديدة مبا تتضمنه من إمكانات متقدمة ومواصفات عالية إضافة مهمة ألسطول
"السعودية" الذي يشهد حتديثًا ومنواً غري مسبوقني ضمن برنامج حتديث وتنمية األسطول حتت
مظلة برنامج التحول الذي جيري تنفيذه يف املؤسسة وشركاتها ووحداتها اإلسرتاتيجية ،حيث
جيري استالم  62طائرة جديدة هذا العام ،بينما يتضمن الربنامج خالل عام  6112استالم 01
طائرة جديدة ومتنوعة من أحدث الطائرات يف العامل ،إىل جانب برنامجٍ موازٍ إلخراج عدد من
الطائرات من اخلدمة يف خطة تهدف إىل حتديث وتنمية األسطول ،مما سينتج عنه خفض
متوسط أعمار الطائرات إىل أقل من أربع سنوات ليكون من أحدث األساطيل على مستوى شركات
الطريان يف العامل.
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