مجلة عسكرية استراتيجية
درع الوطن  ...مسيرة وطن
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القيادة العامة للقوات المسلحة
مديرية التوجيه المعنوي

التقى كبار المسؤولين والضيوف

حامد بن زايد يتفقد معرض دبي للطيران ويشيد بالكفاءات المواطنة

قام سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ويل
عهد أبوظبي بزيارة إىل معرض ديب الدويل للطريان . 2017
وكان يف استقباله لدى وصوله موقع املعرض يف مطار آل
مكتوم يف ديب معايل الفريق الركن حمد محمد ثاين الرميثي
رئيس أركان القوات املسلحة وعدد من املسؤولني.
والتقى سموه  -خالل الجولة  -باملسؤولني وضيوف املعرض
وتبادل معهم األحاديث حول ما يقدمه املعرض من فرص
مهمة وحقيقية لتطوير صناعات الطريان ..متمنيا لهم
التوفيق والنجاح واالستفادة من اإلمكانات التي يقدمها
املعرض للعارضني واملهتمني بشؤون الطريان.
فقد قام سموه بزيارة الساحة الخارجية وتفقد عددا من

الطائرات العسكرية واملدنية واملركبات واآلليات املتخصصة
يف الطريان والدفاع الجوي حيث تفقد طائرة “ إف “ 22
األمريكية وطائرة “إنقاذ” التي يعرضها املركز الوطني
للبحث وهي طائرة البحث واإلنقاذ “آجوستا ويست الند
  ”139املجهزة بأحدث املعدات والتقنيات املستخدمةيف مجال البحث واإلنقاذ وطائرة “ يب  “ 250وهي طائرة
مقاتلة متعددة املهام املتخصصة للحروب غري النظامية مثل
الحرب عىل اإلرهاب.
كام زار سموه جناحي طريان اإلمارات وطريان االتحاد .
وتفقد سموه عددا من األجنحة والرشكات املحلية والعاملية
املشاركة يف املعرض واملتخصصة يف مجال العديد من

صفقات معرض دبي للطيران

386.4

بوينغ وايرباص تبرمان
صفقات ضخمة
بلغت  100مليار دوالر

الصناعات املتعلقة بالطريان وأنظمة االتصاالت والدفاع
الجوي حيث تفقد سموه أجنحة وكالة اإلمارات للفضاء
ورشكة مبادلة ورشكة اإلمارات للصناعات العسكرية.
واستمع سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان من العارضني إىل
رشح موجز حول أبرز األنشطة واملشاريع وأهم الصناعات
الحديثة التي تعرضها الرشكات وخططها املستقبلية .وأشاد
سموه بالكفاءات املواطنة الشابة والطموحة التي تسعى
عرب الصناعات املتخصصة إىل إبراز مهاراتها وكفاءتها ..
متمنيا لهم املزيد من التوفيق والنجاح يف رفعة اسم وطنهم
يف املجاالت كافة وخاصة مجال الطريان والدفاع الجوي
والتقنيات الحديثة يف االتصاالت واإللكرتونيات.
أحمد بن سعيد يمدد
اتفاقية إدراة معرض
دبي للطيران حتى 2027
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مليار درهم

نائب رئيس اللجنة العسكرية المنظمة للمعرض:

حتى اليوم الرابع

«دبي للطيران» مشهد
تنموي يعكس النهـضـة
الجــويـــة فــي اإلمـــــارات

التفاصيل صفحة
5

11

14

اليوم الر

اليوم الث
اين 8

عدد
الصفقات

3.274.687.528.50

6.515.169.467.99

اليوم الثا

اب ع
10

37

لث 8

3.347.123.707.97

أعلن اللواء الركن طيار عبد الله
السيد الهاشمي وكيل وزارة الدفاع
املساعد للخدمات املساندة الرئيس
التنفيذي للجنة العسكرية املنظمة
للمعرض املتحدث الرسمي بإسم
معرض ديب الدويل للطريان  2017عن
إبرام  10صفقات يف اليوم الرابع
للمعرض بقيمة بلغت مليار و 585
مليون درهم و  288الف درهم .
وقال الهاشمي خالل مؤمتر
صحايف اليوم أنه تم التعاقد مع
رشكة إيرباص ديفينس آند سبيس
االسبانية لرشاء عدد  5طائرات نقل
عسكرية نوع   C-295 MWوتقديم
الخدمات املرتبطة بها مببلغ 920
مليون و  400الف درهم والتعاقد
مع رشكة  MBDAالفرنسية لتقديم
الدعم الفني بقيمة  50مليون و 700
الف درهم .
وأفاد بأنه تم التعاقد مع رشكة
Emirates Aviatioin Supply
 Centerاالماراتية لتقديم االسناد
الفني وتوريد قطع الغيار للرادارات
والطائرات وتقديم املعاونة الفنية
بقيمة  40مليون درهم وكذلك
التعاقد مع رشكة إيربورن سيستمز
االماراتية لتقديم االسناد الفني
والدعم اللوجستي وتوريد قطع
الغيار واملعاونة الفنية للطائرات

اليوم األول
11

العمودية بقيمة  26مليون درهم.
وأشار إىل التعاقد مع رشكة دينيل
دايناميكس من جنوب أفريقيا لرشاء
طائرات نوع سيكر للقوات املسلحة
لقيمة  48مليون و  153الف درهم
والتعاقد مع رشكة الظبي دريلينج
االماراتية لتقديم الصيانة والدعم الفني
للقوات الجوية والدفاع الجوي بقيمة
 8مليون و  653الف درهم والتعاقد
مع رشكة يت كوم من الواليات املتحدة
األمريكية لتقديم الدعم واملعاونة الفنية
ألنظمة الرادارات بقيمة  12مليون و
 962الف و  938درهم .
وأضاف أنه تم التعاقد مع رشكة جلوبال
إيروسبيس لوجيستك االماراتية لتقديم
اإلسناد الفني وتوفري قطع الغيار
واملعاينة ملدة  3سنوات بقيمة 40
مليون درهم والتعاقد مع رشكة رايثون
االمريكية لرشاء قطع غيار ومعدات
لنظام الباتريوت بقيمة  436مليون و
 419الف و  333درهم والتعاقد مع
رشكة الطيف االماراتية لتقديم خدمات
الصيانة ألنظمة الدفاع الجوي بقيمة 2
مليون درهم .
وقال اللواء الركن طيار عبد الله السيد
الهاشمي ان مجموع صفقات األيام
األربعة األوىل من املعرض ما يزيد عىل
 14مليار و  722مليون و  269ألف
درهم.

قيمة الصفقات النهائية

14.722.269.056.38
امل
حلية 14

كات
الرش

34

رشكا
ال

ت

عدد
الرشكات

العا
ملية 20
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صفقات
القوات المسلحة

1.585.288.351.92

2

مليار و  585مليون درهم صفقات القوات المسلحة
في اليوم الرابع لمعرض دبي الدولي للطيران

أحمد بن سعيد يمدد اتفاقية إدراة معرض دبي للطيران حتى 2027

القوات المسلحة تعلن عن شراء  5طائرات
نقل من نوع سي  295ام دبليو

أعلنت القوات املسلحة بدولة اإلمارات العربية املتحدة
أمس عن رشاء  5طائرات نقل عسكرية من نوع «يس
 295ام دبليو» والخدمات املرتبطة بها من رشكة ايرباص
ديفينس آند سبيس اإلسبانية  .رصح بذلك سعادة اللواء
الركن طيار إسحاق صالح البلويش رئيس اإلدارة التنفيذية
للصناعات وتطوير القدرات الدفاعية بوزارة الدفاع نائب

رئيس اللجنة العسكرية للعمليات املنظمة ملعرض ديب
الدويل للطريان  2017وذلك عىل هامش فعاليات املعرض.
وقال البلويش ان عملية رشاء الطائرات تأيت يف إطار
توجيهات القيادة الرشيدة للدولة الهادفة اىل دعم وتعزيز
عمليات التطوير الشاملة التي تشهدها قواتنا املسلحة يف
مختلف أفرعها ومبا يتواكب مع متطلبات قواتنا املسلحة.

وأضاف اللواء إسحاق أن هذه العملية تأيت التزامنا بتطوير
قواتنا املسلحة وتوفري املقومات كافة التي تجعلها قادرة
عىل النهوض مبسؤولياتها وأداء واجباتها وهو التزام ثابت
يشكل رأس أولوياتنا الوطنية لتظل عىل مستوى عال من
الجاهزية واالستعداد اللذين يؤهالنها لتحمل مسؤولياتها
يف الدفاع عن الوطن وحامية أمنه واستقراره.
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وقع سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة ديب
للطريان الرئيس األعىل ملجموعة طريان اإلمارات رئيس مطارات
ديب يف معرض ديب للطريان اليوم اتفاقية تجارية جديدة مع دوغ
إميزيل املدير العام ملجموعة “تارسوس” وميشيل فان الكيجن
املدير العام ملؤسسة “تارسوس أف اند إي يف الرشق األوسط”
لتمديد إدارة وتنظيم املعرض حتى عام .2027
وستعمل االتفاقية الجديدة عىل متديد االتفاقية الحالية ملا بعد
عام  ،2019لتشمل أربعة أعوام إضافية لتنظيم معرض ديب الدويل
للطريان  2021و 2023و 2025و .. 2027وستستمر مبوجبها
مجموعة تارسوس واملمثلة مبؤسسة تارسوس إف اند إي الرشق
األوسط بإدارة وتنظيم املعرض بالتعاون مع مؤسسة مطارات
ديب.
ومنذ افتتاح معرض ديب للطريان ،والذي عقد ألول مرة يف عام
 ،1989وهو يشهد نجاحات متواصلة  ..ويف هذا العام ،حقق
معرض ديب للطريان الـ  15آفاقا جديدة يف أعداد الحضور
والعارضني والطائرات املعروضة.
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البواردي يلتقي نائب وزير األمن التركمنستاني
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استقبل معايل محمد بن أحمد البواردي الفاليس وزير دولة
لشؤون الدفاع مبكتبة يف معرض ديب للطريان  2017معايل
جوماييف يوسوب نائب وزير األمن الرتكمنستاين والوفد
املرافق .

وتم خالل اللقاء الذي حرضه عدد من كبار ضباط ومسؤويل
وزارة الدفاع وأعضاء الوفد املرافق للضيف استعراض
أوجه التعاون ومناقشة عدد من املواضيع العسكرية ذات
االهتامم املشرتك بني البلدين.

ورحب معاليه بنائب وزير األمن الرتكمنستاين وبحث
معه عالقات الصداقة وأوجه التعاون القامئة بني القوات
املسلحة لدولة اإلمارات العربية املتحدة والقوات املسلحة
لجمهورية تركامنستان.

البواردي والرميثي يزوران عدداً من االجنحة المشاركة في المعرض

قام معايل محمد بن أحمد البواردي الفاليس وزير
دولة لشؤون الدفاع ومعايل الفريق الركن حمد
محمد ثاين الرميثي رئيس أركان القوات املسلحة
بزيارة عدد من أجنحة الرشكات الدولية املشاركة
يف فعاليات معرض «ديب للطريان  »2017الذي يقام
عىل أرض مطار آل مكتوم الدويل.
واطلعا عىل أحدث ما انتجته رشكات تصنيع
الطائرات وأبرز أنظمة الطريان وتبادل معهم
األحاديث حول أهمية مثل هذه املعارض املتخصصة
كونها توفر منصة عرض عاملية ألحدث ابتكارات
صناعة الطائرات.

رئيس األركان يبحث التعاون مع عدد من ضيوف المعرض
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استقبل معايل الفريق الركن حمد محمد ثاين الرميثي ،رئيس أركان
القوات املسلحة مبعرض ديب للطريان  ،2017كال عىل حدة معايل
عبدالكريم الزوبيدي وزير الدفاع التونيس و الفريق اول سويل
زكريا شوك رئيس اركان قوات الدفاع الوطني بجنوب افريقيا و
الفريق جيمس الوييس مواكيبولوا رئيس اركان القوات املسلحة
التنزانية و الفريق اول طيار اندريه النتانا قائد القوات الجوية
الفرنسية  .وجرى خالل املقابالت استعراض عالقات التعاون بني
دولة اإلمارات العربية املتحدة ،وكل من دول أعضاء الوفود الزائرة
وجوانب تفعيلها وتطويرها مبا يخدم املصلحة املشرتكة ،إضافة إىل
الشؤون ذات الصلة باملجاالت العسكرية والدفاعية.
كام جرى تبادل األحاديث حول أهمية انعقاد معرض ديب للطريان،
باعتباره حدثاً عسكرياً عاملياً يستقطب كبار الرشكات العاملية
املصنعة ألنظمة الطريان ويؤمه كبار املسؤولني وصناع القرار من
دول املنطقة ملا يوفره من أرضية تعرض آخر ما توصلت إليه
تكنولوجيا الطريان بالشكل الذي يلبي متطلبات واحتياجات دول
العامل.
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وكيل وزارة الدفاع يلتقي قائد

قائد القوات الجوية والدفاع الجوي

القوات العسكرية لجمهورية فيجي

يستقبل عدداً من ضيوف المعرض

استقبل سعادة مطر سامل الظاهري وكيل
وزارة الدفاع مبكتبه مبعرض “ديب للطريان
 “ 2017الفريق فيليان ناوبوتو قائد القوات
العسكرية يف جمهورية فيجي الذي يزور
البالد حالياً لحضور فعاليات املعرض.
ورحب وكيل وزارة الدفاع بقائد القوات
العسكرية لجمهورية فيجي وبحث معه
عالقات الصداقة وأوجه التعاون القامئة بني
القوات املسلحة لدولة اإلمارات العربية

املتحدة والقوات املسلحة لجمهورية
فيجي .وأشاد قائد القوات العسكرية
لجمهورية فيجي بحسن التنظيم واإلعداد
ملعرض ديب للطريان يف دورته الحالية مؤكدا ً
املكانة املتميزة التي وصلت إليها دولة
االمارات يف مجال تنظيم املعارض الدولية
ويف مختلف التخصصات.
حرض اللقاء عدد من كبار ضباط ومسؤويل
وزارة الدفاع والوفد املرافق للضيف.

استقبل سعادة اللواء الركن طيار
إبراهيم نارص محمد العلوي قائد
القوات الجوية والدفاع الجوي ،يف
مكتبه مبعرض ديب للطريان  ،2017كالً
عىل حدة اللواء ركن طيار عبدالله
يعقوب جاسم الفودري قائد القوات
الجوية الكويتي واللواء طيار زهري
احمد بابر املدير العام ملشاريع القوات
الجوية الباكستاين .كام استقبل قائد

القوات الجوية عدد من رؤساء الرشكات
الوطنية والعاملية املختصة يف شؤون
الطريان والدفاع املشاركة يف معرض ديب
للطريان . 2017
تم خالل اللقاءات بحث أوجه التعاون
الثنايئ والسبل الكفيلة بدعمها
وتطويرها بني دولة اإلمارات ودولهم
الصديقة ،إىل جانب مناقشة عدد من
املواضيع ذات االهتامم املشرتك.

اإلمـارات للصناعات العسكرية تعلن عن «بارج داينامكس»
نشرة خاصة بمناسبة معرض دبي للطيران نوفمبر 2017
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خالل مشاركتها يف معرض ديب للطريان  ،2017أعلنت أمس
اإلمارات للصناعات العسكرية «إديك» ،الرشكة الرائدة يف
مجال التصنيع العسكري والخدمات الدفاعية املتكاملة أنها
أعادت تسمية رشكة توازن داينامكس إىل رشكة «بارج
داينامكس» وذلك كجزء من العملية املستمرة لتحويل
املشهد الصناعي الدفاعي لإلمارات العربية املتحدة إىل
منظومة متكاملة من مجموعة رشكات تقدم منتجات
وخدمات أفضل لعمالئها.
وبارج داينامكس هي أول منشأة يف الرشق األوسط لتطوير
وتصنيع وتجميع أنظمة التوجيه فائق الدقة للذخائر

التقليدية املحمولة جوا ً .ومتلك رشكة دينيل داينامكس
وهي إحدى أكرب رشكات التصنيع العسكري يف جنوب
افريقيا حصة  % 49من رشكة بارج داينامكس .و% 51
من رشكة بارج داينامكس متلكها رشكة اإلمارات للصناعات
العسكرية.
تنتج الرشكة نظام الطارق ،وهو سلسلة من األنظمة
الذكية التي ميكن استخدامها مع ذخائر إم كيه  81وإم
كيه  82املحمولة جوا ً .ويوفر نظام الطارق ملستخدمه
العديد من املزايا من ضمنها العمل يف كافة األجواء ويف
مختلف األوقات باالستعانة بأنظمة تحديد املواقع وأنظمة

االستشعار املالحية .وميكن الحصول عىل أقيص قدر ممكن
من الدقة باستخدام أنظمة التصوير باألشعة تحت الحمراء
مع طقم للتحديد األوتوماتييك للهدف أو نظام تتبع أشعة
الليزر.
وتزامناً مع هذا اإلعالن الرسمي عن تغيري االسم ،تعرض
بارج داينامكس أحدث منتجاتها من أسلحة ذات توجيه
فائق الدقة الـ  P3وهو منخفض التكلفة ،تم تصميمة
الهداف تطويرية مع عدد من القذائف الجوية إم كيه-81
و إم كيه -82القياسية .وتم دمجها عىل عدد من املنصات،
وقد بدأ االنتاج الفعيل يف منشأة الرشكة يف أبوظبي.

السالم لصناعة الطيران واالتحاد للطيران الهندسية توقعان اتفاقية تعاون مشتركة
كل من رشكة "السالم لصناعة الطريان"  -الرشكة
أعلنت ٌ
الرائدة يف صيانة وإصالح وعمرة الطائرات املدنية
والعسكرية وتقديم الخدمات اللوجستية باململكة
العربية السعودية ،ورشكة االتحاد للطريان الهندسية-

الرائدة بدولة اإلمارات العربية املتحدة يف مجال صيانة
الطائرات وتقديم الخدمات الهندسية -عن عزمهام
التعاون يف العديد من األعامل التصنيعية يف مجال
صناعة الطريان تدخل فيها التشكيالت الحرارية ،وتصنيع

خراطيش وأنابيب الضغط بالطائرة والعديد من املكونات
األخرى بالطائرة .وقد وقعت الرشكتان عىل االتفاقية
أمس يف معرض ديب للطريان.
وقال يحيى الغريبي ،الرئيس التنفيذي لرشكة السالم
لصناعة الطريان بهذه املناسبة " :نحن سعداء للغاية
إلطالق هذا التعاون مع االتحاد للطريان الهندسية".
وأضاف "إن الجمع بني نقاط القوة لدى رشكتني خليجيتني
رائدتني يف مجال صناعة الطريان والفضاء يتيحان لنا
تعزيز أهداف رشكاتنا وتحقيق تطلعات قادتنا وشعوبنا
يف ان تصبح بالدنا مركزا ً عاملياً للصناعات الفضائية
وخدمات ما بعد البيع  .ونحن نتطلع اىل عالقة طويلة
ومفيدة للطرفني".
وقال عبدالخالق سعيد ،الرئيس التنفيذي لالتحاد للطريان
الهندسية" :ميثل هذا التعاون فرصة كربى لالتحاد للطريان
الهندسية حيث يساهم ذلك يف ترسيخ عالقاتنا عىل
صعيد صناعة الطريان والفضاء مع األشقاء يف اململكة
العربية السعودية .وال ريب أن هذه العالقة االسرتاتيجية
من األهمية مبكان للرشكتني كام تأيت يف إطار العالقات
الوطيدة بني البلدين الشقيقني .ويتطلع فريق العمل
باالتحاد للطريان الهندسية قدُماً لهذا التعاون الهام مع
رشكة السالم لصناعة الطريان التي تتشارك معنا روح
االبتكار والتم ّيز".
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القوات المسلحة تبحث مع شركة Dassault Aviation
إمكانية تحديث الطائرة «ميراج »2000 - 9
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أعلنت القوات المسلحة لدولة اإلمارات عزمها على توقيع عقد مع
شركة  Dassault Aviationخالل معرض دبي للطيران  2017لتحديث
أسطولها من طائرات «ميراج ”2000-9
وذكر بيان صادر عن الرشكة أن “”Dassault Aviation
ترحب بهذا القرار ،وتود أن تعرب عىل امتنانها البالغ
للسلطات اإلماراتية عىل هذه الثقة الغالية .فمنذ أكرث من
 40عاما ،ومنذ البدء بطائرات “مرياج  ،”5كان لرشكة “داسو
إيفييشن” قصب السبق يف الحصول عىل رشف تقديم
الدعم الالزم للقوات الجوية والدفاع الجوي يف كافة مهامها
من أجل املحافظة عىل سيادة اإلمارات وإعالء كلمتها.
وأدت هذه الرشاكة االسرتاتيجية التاريخية إىل حصول دولة
اإلمارات عىل الربنامج الخاص بطائرات مرياج 2000-9
الجديرة بالثقة والثناء.
وقد عربت قدرات الطائرة ونجاح الربنامج عن نفسيهام
كأشد ما يكون التعبري من خالل درجة الجاهزية العالية
للغاية التي تتمتع بها الطائرة مرياح  ، 2000-9باإلضافة إىل
مشاركتها املتميزة يف عمليات التحالف الجوي.
ورصح إيريك ترابييه ،رئيس مجلس اإلدارة والرئيس
التنفيذي لرشكة “داسو إيفييشن” ،بأن “الرشكة ،التي ظلت
رشيكا جديرا باالعتامد عليها لدولة اإلمارات منذ أكرث من
 40عاما ،تحرص كل الحرص عىل تلبية املتطلبات التشغيلية
وتقديم الدعم الالزم للتحديات االسرتاتيجية التي ميكن
أن تواجهها القوات الجوية والدفاع الجوي اإلمارايت خالل وقد تطورت الطائرة مرياج  2000إىل طائرة متعددة األدوار جو – جو صواريخ  MICAجو – جو االعرتاضية والهجومية
بعد تطوير عدد من النسخ املختلفة ،إىل أن تم تطويرها إىل املتعددة األهداف والصواريخ الهجومية مرياج  .2كام أن
العقود القادمة”.
ورصح اللواء الركن طيار إسحاق صالح البلويش رئيس النسخ الهجومية مرياج  2000Nومرياج  2000Dوالنسختني الطائرة مرياج  2000مجهزة أيضا لحمل مجموعة من
اإلدارة التنفيذية للصناعات وتطوير القدرات الدفاعية املحسنتني مرياج  ،2000-5عالوة عىل النسخ األخرى املعدة صواريخ جو – أرض واألسلحة األخرى مثل القنابل املوجهة
يف وزارة الدفاع نائب رئيس اللجنة العسكرية للعمليات للتصدير.
بالليزر.
املنظمة ملعرض ديب الدويل للطريان  ،2017بأن حكومة وتتواجد الطائرة مرياج  2000-5كطائرة مقاتلة متعددة وقد حصلت رشكة  MBDAعىل عقد يف شهر أكتوبر عام
اإلمارات تعتزم توقيع عقد مع الرشكتني الفرنسيتني «داسو األدواء ذات مقعد واحد أو مقعدين ،وميكن التحكم فيها  2003لدمج الصاروخ  ASMPAجو – أرض املتوسط املدى
عن طريق الخانق  throttleوالعصا ( ،)HOTAS Stickعىل الطائرة مرياج  2000NK3الجديدة التابعة لسالح الجو
إيفييشن» و «تاليز» لتحديث أسطولها.
وتستخدم الطائرة مرياج  2000-5شاشة العرض  VEHالفرنيس .ويحتوي الصاروخ  ASMPAعىل رأس حريب
 3020من إنتاج رشكة “تاليز” وخمس شاشات عرض نووي تكتييك ليحل محل الصاروخ  ASMPاملوجود يف
تحقيق التفوق الجوي
ومن الجدير بالذكر أن الطائرة مرياج  2000 - 9طائرة متقدمة متعددة الوظائف لقائد الطائرة تعمل بأنبوب الخدمة يف صفوف الطائرة مرياج  2000Nمنذ عام .1988
مقاتلة متعددة األدوار من إنتاج رشكة داسو إيفييشن أشعة الكاثو د � cathode ray tube multifunction adوالطائرة مجهزة بأنظمة الحامية الذاتية self-protection
 suiteاملركبة داخلها .وتحمل الطائرة مرياج 2000-5
الفرنسية ،قد دخلت الخدمة الفعلية يف صفوف سالح الجو vanced pilot systems interface (APSI) displays
الفرنيس منذ عام  ،1984ووقع االختيار عليها من جانب وجرى إطالق االسم “مرياج  ”2000-9عىل النسخة املحدثة الصاروخ االعرتايض اآليل املتكامل  ICMS mk2من إنتاج
دولة اإلمارات ومرص واليونان والهند وبريو وتايوان .ويوجد للطائرة مرياح  2000املعدة للتصدير إىل دولة اإلمارات .رشكة “تاليز” ،ومتثل طائرات إف 16 -وطائرات املرياج التي
أكرث من  600طائرة مرياج  2000يف الخدمة الفعلية عىل ويوجد لدى الطائرة مريا ج  2000تسع نقاط تحميل � hardأنتجتها رشكة “داسو إيفييشن” العمود الفقري بالنسبة
 pointsلحمل أنظمة التسلح املختلفة .وتشمل صواريخ للقدرات القتالية لسالح الجو اإلمارايت.
مستوى العامل اليوم.
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«سافران» توقع اتفاقية مع طيران الخليج لتزويدها
باإلطارات والمكابح لطائرات أسطولها الجديد
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وقعت طريان الخليج – الناقلة الوطنية ململكة البحرين –
مع رشيكها العريق رشكة سافران اتفاقية لتزويد طائرات
الناقلة العرش الجديدة من طراز بوينغ  787-9درمياليرنز
و  12طائرة جديدة من طراز إيرباص  A320نيو بإطارات
ومكابح أنظمة سافران للهبوط.
يف معرض تعليقه عىل هذه االتفاقية ،قال نائب الرئيس
التنفيذي لطريان الخليج الكابنت وليد عبدالحميد العلوي «لقد

وقع اختيارنا عىل أنظمة سافران للهبوط العتامديتها العالية
وفاعليتها وسهولة تركيبها ،باإلضافة إىل تحقيقها وفرا ً يف الوزن
ويف الوقود .مشريا ً إىل أن رشكة سافران ألنظمة الهبوط متثل
رشيكاً يعتمد عليه لطريان الخليج ،ويسعدنا اختيارنا لتقنية
اإلطارات واملكابح التي تشتهر بها سافران إلضافتها إىل
طائراتنا الجديدة من طراز بوينغ  787-9درمياليرنز ومن طراز
إيرباص  A320نيو والتي سنبدأ يف تشغيلها يف العام ”.2018

من جانبه ،قال الرئيس التنفيذي لرشكة سافران ألنظمة
الهبوط السيد فينسينت ماسكري «يعد خيار الكابح
الكربوين مثالياً فيام يخص متطلبات اإلنفاق والفاعلية
واألداء املتوقع .ويسعدنا ويرشفنا الحصول عىل ثقة طريان
الخليج ،وسنبقى ملتزمون بدعم تشغيل أسطولها الجديد
من طائرات بوينغ  787-9درمياليرنز وإيرباص A320
نيو».

شركة «صافات للطيران» السودانية
ً
منتجا في معرض دبي للطيران
قدم 27
ُت ِّ
حظيت رشكة “ صافات “ السودانية التي تشارك يف معرض ديب
للطريان  2017للمرة الخامسة بإشادة كبرية من قبل زوار املعرض
من خالل عرضها لـ  27منتجا وخدمة يف قطاع الطريان.
وتشارك الرشكة بطائراتها الخفيفة من نوع «صافات  2وصافات »3
يف ظل مناخ إيجايب يسود السودان عقب رفع العقوبات االقتصادية
عنها .وتطمح صافات من خالل هذه املشاركة إىل تعزيز وجودها
اإلقليمي والدخول يف رشاكات من شأنها تطوير صناعة الطريان يف
السودان وأفريقيا.
وقال مدير مجموعة «صافات» للطريان مريغني إدريس ان صافات
تسعى لريادة صناعة الطريان يف اإلقليم وأن هذه املشاركة تأيت يف
أعقاب رفع الحظر االقتصادي عن السودان واالنفتاح عىل العامل
يف املجاالت كافة وبصورة خاصة يف مجال الطريان .وأوضح أن
مجموعة صافات للطريان تسعى من خالل املشاركة الحالية إىل
قاعدة املتعاملني معها مبا يحقق الفرص املتكافئة .وأشاد مريغني
بحسن إدارة وتنظيم معرض ديب الدويل للطريان وما يشهده من
إقبال متواصل يربهن عىل نجاح اإلمارات وريادتها يف صناعة
املعارض.

بوينغ وايرباص تبرمان صفقات ضخمة
بلغت  100مليار دوالر
نشرة خاصة بمناسبة معرض دبي للطيران نوفمبر 2017
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شهد معرض دبي الدولي للطيران  2017أحد أكبر معارض للطيران في العالم منافسة
شديدة على عقود البيع بين « بوينغ « و» إيرباص « في ظل السباق والتنافس المستمر ما
بين الشركتين وهيمنتهما على سوق صناعة الطيران المدني الضخم منذ عام .1990
وخالل الدورة الحالية لمعرض دبي للطيران كشفت شركة بوينج عن إبرامها العديد من
الصفقات إلى جانب فرصة استعراض لعدد من منتجاتها ألول مرة مثل جهاز محاكاة مركبة
الفضاء ستيرالنير وجهاز محاكاة طائرة التزود بالوقود جواً وطائرة  787-10دريمالينر.
يف أكرب مؤرش عىل النمو املتواصل لسوق الطريان التجاري يف
منطقة الرشق األوسط وقعت رشكة بوينج طلبيات رشاء 296
طائرة مع رشكات إقليمية وعاملية بلغت قيمتها اإلجاملية 50
مليار دوالر أمرييك تقريباً وتشمل  40طائرة  787-10درمياليرن
لطريان اإلمارات ،و 20طائرة ماكس  8 737لرشكة أالفكو ،و4
طائرات شحن جوي 777للخطوط الجوية اإلثيوبية و 5طائرات
الشحن 787للخطوط الجوية األذربيجانية ،و 225طائرة
ماكس 737لرشكة فالي ديب  50/طائرة منها طلبات اختيارية./
من جانبها أعلنت “ إيرباص “ عن أكرب إعالن منفرد لرشاء
طائرات أحادية املمر بقيمة  49.5مليار دوالر أمرييك.
فقد وقعت أربع رشكات طريان تابعة لرشكة إنديجو بارترنز
مذكرة تفاهم مع رشكة إيرباص لرشاء  430طائرة إضافية
من طراز عائلة  .A320neoوسيتم تخصيص هذه الطائرات
لرشكات الطريان منخفضة التكلفة وهي فرونتيه ايرالينز
(الواليات املتحدة) وجيتسامرت (تشييل) وفوالريس (املكسيك)
وطريان ويز (هنغاريا) عند االنتهاء من إجراءات اتفاقيات الرشاء
بني إيرباص ورشكات الطريان األربعة.
وتم اإلعالن عن مذكرة التفاهم التي تصل قيمتها إىل  49.5مليار
دوالر أمرييك وفقاً لقامئة أسعار طائرات إيرباص الحالية والتي
تشمل عىل  273طائرة من طراز  A320neoو 157طائرة من
طراز  A321neoعىل هامش معرض ديب للطريان  ،2017من قبل
بيل فرانيك ،الرشيك اإلداري لرشكة إنديجو بارترنز ،وجون ليهي،
الرئيس التنفيذي للعمليات العمالء يف رشكة إيرباص للطائرات
التجارية.

رادار «باتريوت» الجديد جاهز على أهبة االستعداد
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« »Raytheonتقدم طفرة جديدة مع النموذج
األولي من رادار «باتريوت» الخارق
يعتمد النموذج األولي من
رادار «باتريوت» المعدل من
“ريثيون” على اثنتين من أهم
التقنيات المتطورة –أولهما
«مصفوفة المسح اإللكتروني
النشط» ( )AESAالتي من شأنها
تحقيق نقلة نوعية في أسلوب
مسح رادار “باتريوت” للسماوات؛
وأما الثانية فهي الدارات
المصنوعة من نيتريد الغاليوم
والتي تحقق االستخدام الكفء
للطاقة لتضخيم الترددات
الراديوية عالية الطاقة للرادار.

بعيدًا يف األفق ،وبينام يحسب قائد العدو أنه يف مأمن
من دفاعات خصمه ،تطلق قاذفة صواريخه املتنقلة
مثانية العجالت صاروخًا باليستيًا يف مهمة تدمري محتومة
كقدر يهبط من السامء .لكن فجأة ،ومع اقرتاب الصاروخ
املعادي من هدفه ،متر خالل الصاروخ الهابط موجة
رادارية ،إذ يكون رادار «باتريوت™» الجديد قد قام برصد
الصاروخ وعىل وشك إحباط الهجوم.
وبأمر من القائد الحليف ،ينطلق صاروخ اعرتايض من
نوع “باتريوت» مندفعاً نحو الصاروخ الباليستي .ويلتقي
الصاروخ االعرتايض رأس الصاروخ اآلخر يف أعايل السامء
مخلفًا وراءه وه ًجا مبه ًجا يؤكد ويعلن تدمري ذلك السالح
املميت.
تلك بالضبط نقطة قوة رادار «باتريوت» الجديد –نسخة
أقوى معاد تصميمها من النظام الذي توىل بحامية
الواليات املتحدة وحلفائها لعقود طويلة .وبعد عامني
من انطالق «ريثيون» نحو إعادة تصميم هذا الرادار،
الذي ميثل أحد أهم منتجاتها الرائدة ،كشفت الرشكة عن
أول منوذج كامل منه يف “معرض ومؤمتر «رابطة الجيش
األمرييك  »2016يف مدينة هانتسفيل بوالية أالباما
األمريكية.
وأشار دوغ بورجيس ،مدير برنامج “ريثيون” لرادارات
مصفوفة املسح اإللكرتوين النشط ،أن الهدف من العرض
بسيطًا للغاية ،فالرشكة أرادت أن تظهر مدى تقدمها يف
تطوير رادار أكرث فاعلية وكفاءة وأقل تكلفة عىل مستوى
التشغيل والصيانة .باختصار األمر متعلق برادار مصمم
للتغلب عىل التهديدات املتغرية باستمرار التي ستواجه
الواليات املتحدة وحلفائها يف املستقبل .وأضاف بورجيس
«لقد ،أصبح هذا الرادار حقيق ًة اآلن .ال حاجة إىل 10
سنوات أخرى لتطويره وابتكار التكنولوجيا الالزمة لذلك،
فقد أصبح جاه ًزا حاليًا».

“

يستمد رادار «باتريوت»

الجديد قوته من اثنتين من أهم
التقنيات المتطورة مصفوفة
المسح اإللكتروني النشط

تغطية شاملة
ميثل هذا الرادار املتكامل خطوة بالغة األهمية نحو
تعزيز مقدرة نظام صواريخ «باتريوت» إذ ميكنها رصد
جميع األهداف يف ساحة املعركة بزاوية  360درجة.
فلقد صممت «ريثيون” رادا ًرا يعمل بتقنية  360درجة
ليناسب التصميم الحايل لنظام «باتريوت» .وهو ينطوي
عىل املصفوفة الرئيسية للرصد األمامي ،ومصفوفتني
رباعيتني أصغر حجماً للرصد الخلفي .وقد نجح االختبار
األويل لتصميم مجموعة رادارات “ريثيون» والذي أجري
يف والية نيوهامبشري األمريكية.
إن كلمة الرس يف نجاح التصميم وجعله ممك ًنا هي
كفاءة نيرتيد الغاليوم باإلضافة إىل تقنية أشباه املوصالت
التقليدية ،فلوالها كان تطوير مرشوع مامثل سيتطلب
استخدام املزيد من القطع واملستلزمات ويخلف بصمة
كربونية أكرب بكثري .وهو ما كان ليعني فقط صعوبة
التشغيل والصيانة ،بل زيادة التكلفة أيضً ا.

تقنيات متطورة
يستمد رادار «باتريوت» الجديد قوته من اثنتني من أهم
التقنيات املتطورة هام :مصفوفة املسح اإللكرتوين النشط
( -)AESAالتي تشكل نقلة نوعية يف أسلوب مسح
رادار “باتريوت” لألجواء .فبدالً من توجيه اإلشارات
القوية لجهاز اإلرسال عرب مجموعة كبرية من العدسات،
تستخدم املصفوفة الجديدة العديد من أجهزة اإلرسال
األصغر حجماً عىل أن كل منها مزود بنظام تحكم خاص تطوير مستمر
به .ونتيجة لذلك ،توفر املصفوفة الجديدة نظا ًما ميتاز تتميز املصفوفة الجديدة بقوتها وإمكانية تحديثها نحو
باملرونة مع شعاع قابل للتعديل مبا يالئم املهام املختلفة ،األفضل مع املحافظة عىل خصائص “باتريوت” يف الوقت
فضالً عن كونه أكرث موثوقية إذ ميكنه مواصلة العمل ذاته ،فضالً عن إمكانية دمجها مع أكرث من  220نظا ًما
حتى عنـد تعطل عدد من أجهزة اإلرسال فيه.
مستخدم ميدانياً بالفعل يف  13دولة حول العامل.
ادار
ر
لل
الجديدة
نيرتيد الغاليومُ -صنعت الدارات الفعالة
وقالت ترييزا أفينو-مانينغ ،قائدة الفريق املسؤول عن
عىل
قادرة
موصلة
من نيرتيد الغاليوم ،وهي مواد شبه
تصميم رادار “باتريوت” املشارك يف “معرض ومؤمتر
الطاقة.
عالية
اديو
ر
تضخيم اإلشارات الرتددية ملوجات ال
رابطة الجيش األمرييك»« :كرسنا خرباتنا املمتدة
200
أنفقت
كام
ا
م
عا
لسنوات عديدة يف تصميم هذا الرادار والنظام ككل.
وقد أمضت “ريثيون” أكرث من ً 15
الغاليوم،
نيرتيد
تكنولوجيا
مليون دوالر أمرييك لتطوير
كام عملنا عىل تطوير جميع أجزائه ،إذ عمدنا إىل
من
لعدد
الغاليوم
نيرتيد
من
ومتكنت من تصنيع دارات
توظيف التكنولوجيا الحديثة مع املحافظة عىل خصائص
من
أخرى
وأنواع
التشويش
أجهزة
املنتجات مبا يف ذلك
منظومة «باتريوت» ونظامها العمليايت الذي أثبت
الرادارات.
فاعليته مرارا ً».

11:23 AM

نشرة خاصة بمناسبة معرض دبي للطيران نوفمبر 2017

ﻋﺎﻣﺎ
ً 30
ﻣﻦ اﻟﺸﺮاﻛﺔ
اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ.
رﻳﺜﻴﻮن ﺷﺮﻳﻚ ﻣﻠﺘﺰم ﻟﻣﺎرت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﺪار
 30ﻋﺎﻣ ًﺎ .ﻧﺤﻦ ﻣﻠﺘﺰﻣﻴﻦ ﺑﺪﻋﻢ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﺸﺮق ،ﻟﺬا ﻧﻌﻤﻞ
ﺟﻨﺒ ًﺎ اﻟﻰ ﺟﻨﺐ ﻣﻊ دوﻟﺔ اﻣﺎرات ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف رؤﻳﺘﻬﺎ
ﻣﻦ أﺟﻞ ﻏﺪ أﻓﻀﻞ.
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البلوشي في حوار مع "درع الوطن":

"دبي للطيران" مشهد تنموي يعكس النهـضـــــــــة
نشرة خاصة بمناسبة معرض دبي للطيران نوفمبر 2017

أكد سعادة اللواء الركن طيار إسحاق صالح البلوشي رئيس
اإلدارة التنفيذية للصناعات وتطوير القدرات الدفاعية
بوزارة الدفاع نائب رئيس اللجنة العسكرية للعمليات
المنظمة لمعرض دبي للطيران  2017أن االمارات تحررت
من التقليدية في الصناعات العسكرية بأنواعها كافة،
وتركز في منهجيتها على التطوير في كل المناحي
العسكرية ،لمواكبة الواقع المستقبل في هذا القطاع
االستراتيجي ،الذي تعول عليه دول العالم في تحقيق
أمنها واستقرارها.

14
اإلمارات تركز على االستدامة
في التطوير العسكري بأنواعه

“
“

توقعات بارتفاع بورصة الصفقات
في المعرض العام الجاري

موضحاً أن قطاع الطريان يشكل أحد مشاهد النهضة
والتطور يف اإلمارات ،إذ يحايك يف مضمونه االستدامة
يف االبتكار واإلبداع يف جودة الصناعة الجوية ،ليس عىل
املستوى املحيل فقط ،بل عىل املستوى العاملي أيضاً ،السيام
أنها تشهد تطورا ً رسيعاً يف تلك الصناعات.
وقال يف حوار خاص مع "درع الوطن" ،إن معرض ديب
للطريان  ،2017يعكس مع كل دورة جديدة له مشاهد
التطور التنمية يف اإلمارات ،ويؤكد مكانتها يف صناعة
الطريان بني دول العامل ،فضالً عن أن املعرض أصبح منصة
عاملية متثل منظومة متكاملة الستقطاب كربى الرشكات
الدولية املتخصصة يف صناعة املنتجات الجوية بأنواعها،
وفيام يأيت نص الحوار:
يف البداية ..ما هي األسباب التي جعلت معرض ديب
للطريان منصة تحايك اإلمارات من خاللها العامل؟
"معرض ديب للطريان" من أكرث املعارض شهرة يف مجال
الطريان عىل مستوى العامل ،إذ يقام مبشاركة الرشكات
العاملية التي تتنافس عىل سوق الرشق األوسط  ،وارتكزت
شهرته عىل املعروضات التي تحايك أحدث التقنيات يف
هذا املجال ،والصفقات املهمة ،التي يشهدها خالل فرتة
انعقاده ،والكم الهائل من زائرين من مختلف دول العامل،
وهي فرصة طيبة لتقوية العالقات مع الرشكاء واألصدقاء
يف املنطقة .كل ذلك يعكس بالفعل النجاح امللموس الذي

حققته دولة اإلمارات يف تنظيم فعاليات هذا الحدث
الكبري منذ انطالقته األوىل عام  ،1989ومدى محافظتها
عىل الخط التصاعدي لقوة ومتانة وتنوع اقتصادها وسبل
تحقيق متطلبات التنمية املستدامة وقدرة هذا االقتصاد
عىل استيعاب االستثامرات األجنبية من خالل استضافة
هذا الكم الكبري من الرشكات العاملية العمالقة..باإلضافة
إىل التطوير املتواصل يف مكونات البنية التحتية من الطرق
واملطارات واملوانئ وشبكات االتصاالت وتوفري القدرات
واإلمكانيات البرشية املاهرة.

ما تعقيبكم عىل املعارض العسكرية وكيف ترى التميز
فيهام؟
إن ما مييز تلك املعارض هنا هو جودة الصناعات
ومواكبتها للتطورات العاملي ،فضالً عن محاكاة املستقبل
يف التخصصات كافة ،فهي تقدم حلوالً مصممة حسب
الحاجة تلبي االحتياجات الراهنة ،وتحايك التقدم العاملي،
لذلك يعترب معرض ديب للطريان ملتقى عامليا يجمع كربيات
الرشكات العاملية يف مجال الطريان ،وأهمية املعرض تكمن
يف ضوء النتائج التي حققتها دولة اإلمارات يف سياق
استثامراتها مبليارات الدوالرات يف قطاع الطريان ،والسيام
أنه بات واحدا ً من أكرب وأنجح معارض الطريان يف العامل،
حيث يجمع املختصني يف الطريان من جميع مناطق هذه
الصناعة ،وذلك تيسريا ً لقيام تجارة عاملية ناجحة.
واحتل املعرض مركزا ً ثابتاً كحدث رئييس عىل تقويم
الطريان؛ إذ يستقطب كبار املصنعني والرشكات العاملية
من ذوي التأثري يف جميع قطاعات الطريان ،حيث يعتربون
مشاركتهم فرصة كبرية لاللتقاء بصناع القرار يف مجال
الطريان والتعريف بالخدمات التنافسية.

هل لديكم أي توقعات عن حجم الصفقات التي قد
يشهدها املعرض يف دورته الحالية؟
يف الواقع معرض ديب للطريان يشهد منوا ً عاماً بعد
عام ،وزيادة تحايك يف مضمونها مضاعفة املساحات
وزيادة عدد الرشكات املشاركة والعروض والنتائج
والصفقات التي حققها املعرض خالل األعوام السابقة،
وهذا ينعكس بال شك عىل حجم الصفقات التي تأيت
متباينة من دورة ألخرى ،والتوقعات تشري إىل ارتفاع
بورصة الصفقات هذا العام ،نظرا ً لزيادة املشاركات
وأعداد الوفود الرسمية من مختلف دول العامل ،فضالً ما رأيكم يف التوسعات والتطورات التي يشهدها مطار آل
عن التقنيات الحديثة التي باتت عامالً رئيسياً يف مجال مكتوم الدويل وجاءت متزامنة مع املعرض؟
الطريان ،باإلضافة اىل املنتجات املتقدمة التي يتم طرحها التطوير سمة أساسية يف اإلمارات ليس يف قطاع الطريان
فقط ،ولكن نراه يف املجاالت والقطاعات كافة ،وكون «مبنى
خالل املعرض.

ضـــــــــة الجــويـــة فــي اإلمـــــارات
نشرة خاصة بمناسبة معرض دبي للطيران نوفمبر 2017
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املسافرين يف (مطار آل مكتوم الدويل) يف طور االنتهاء
بطاقة تزيد عىل  26.5مليون مسافر ،هذا يعني أن مسرية
التطوير تعمل عىل قدم وساق ،بشكل متواصل لتعزيز
الطاقة االستيعابية يف مطاري ديب وآل مكتوم الدوليني،
لتحسني تجربة املسافرين ،والسيام أن ديب تستضيف 140
رشكة طريان تسري رحالتها إىل  260وجهة تفوقت عىل هونغ
كونغ وباريس ،وأن حركة السفر العاملي فيها ميكن أن
تتجاوز مطار هيرثو يف لندن ،فضالً عن أن اإلمارة تركز عىل
استقطاب  100مليون مسافر من خالل التوسعة ،وهو الحد
األقىص يف طاقته قبل موعده املتوقع يف .2020
كيف ترى تطور الصناعات العسكرية اإلماراتية يف
السنوات األخرية؟
يف الواقع ..عىل الرغم من انتهاج القيادة السياسية لدولة
اإلمارات ،مبدأ حل نزاعاتها مع جريانها سلمياً عرب الوسائل
الدبلوماسية والسياسية ،إال أنها عمدت إىل بناء قوات
مسلحة للمستقبل مجهزة بأحدث األنظمة العسكرية
لتقنيات القرن الحادي والعرشين ،من أجل مواجهة
التحديات وتعزيز قدراتها الكفيلة لردع أي جهة تحاول
املساس بأمنها وشعبها ،فضالً عام تشهده الصناعات الحربية
من تطوررسيع تحايك اإلمارات بها الصناعة العاملية ،ولديها
اإلمكانيات التكنولوجية والعقول اإلبداعية لتتمكن من
الوصول إىل استقاللية صناعية املنتجات الدفاعية الالزمة.

أهمية المعارض
العسكرية تكمن في حلول
تواكب التطورات

“
“

الصناعات الوطنية..
مطورة واإلمارات نموذج
يحتذي به
أرشتم من خالل حديثكم لتقدم اإلمارات يف املجاالت كافة،
فكيف ترى صناعتها العسكرية الوطنية؟
يف الواقع الصناعات الوطنية بخري ،السيام أن تتبع اإلمارات
عن كثب الحراك التنموي ،والتقدم التصنيعي لها يف
املجاالت كافة ،والسيام الصناعة العسكرية بكافة أنواعها،
وتعتربها دول العامل حالياً منوذجاً يحتذى به عاملياً ،نظرا ً
ملا حققته من إنجازات يف هذا الجانب ،فمعظم الصناعات
الرئيسية يف الوقت الحايل تركز عىل منتجات كربى،
كالطائرات مثالً ،فينبغي أن تنظر هذه الصناعات يف مناطق
أخرى من العامل وترى ما تحتاج إليه بالفعل ،وما ميكنها
أن تقدم؛ مام يسهم يف توسعة نطاق الصناعة ،وليس مثة

من يفعل ذلك يف الوقت الحارض ،واإلمارات منوذج واقعي
يحتذي بها كمثال مرشق بني دول العامل.
ولكن ماذا عن التعاون العسكري عىل مستوى العريب
والعاملي؟
يف الواقع ..نعتمد عىل سياسة االنفتاح يف التدريبات العسكرية
لتبادل الخربات وتعميق العالقات مع دول العامل ،السيام
يف ظل ما تشهده املنطقة العربية من تهديدات ومطامع
ومحاوالت مستميتة لزعزعة أمنها واستقرارها ،وهذا يعتمد
يف الوقت ذاته عىل فهم دقيق وعميق للتحديات الكبرية
التي تواجه عاملنا العريب ،فضالً عن إمياننا بأهمية التعاون
العريب املشرتك ،ملواجهة كل التحديات املستقبلية ،لذلك تجد
أن مجال التدريب يعزز التعاون وتبادل الخربات والتدريبات
مع الدول العربية والخليجية كافة.
كيف ترى أهمية دور اإلعالم يف تجسيد واقع جهودكم يف
القوات املسلحة؟
يف الحقيقة وسائل اإلعالم بأنواعها كافة وخاصة والعسكرية
منها ،تؤدي دورا ً مهامً يف مختلف املجتمعات ،فالوعى
ألفراد املجتمع بات أمرا ً يف غاية األهمية إلدراك كافة األمور
التي تحدث من حوله ،ولكن هذا مرشوط بأهمية الشفافية
والواقعية يف طرح املوضوعات ،السيام العسكرية منها ليك
يتعرف الجميع عىل الجهود املبذولة لحامية األوطان.

نشرة خاصة بمناسبة معرض دبي للطيران نوفمبر 2017
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أبهرت الجميع وحشدت جماهير غفيرة

عروض الجو االستعراضية

تتألق في سماء «دبي للطيران »2017
شهد معرض ديب للطريان  ، 2017أصداء إيجابية وتفاعل جامهريي كبري مع العروض
الجوية االستعراضية التي تم تقدميها يوميا منذ انطالق فعاليات املعرض ،حيث رصدت
"درع الوطن" مشاعر السعادة والفرح التي غمرت الزوار واملشاركني والحضور ،إذ
اتسمت العروض باملتعة واإلثارة والتشويق ،وحملت معها العديد من املفاجات،
والحركات األكروباتية ،وتشكيل اللوحات ،لتجسد املشهد الذي جذب اآلآلف من
الجامهري ،وجعلت ساحة العروض كاملة العدد طوال أيام املعرض.
وأكد عدد من الجامهري من مختلف الجنسيات ،أن املعرض هذا العام تألق يف اختيار
فعالياته وعروضه الجوية االستعراضية ،وحقق أهدافه يف توفري فرص نوعية للزوار
لالستامع بالجوانب الرتفيهية خالل فعاليات املعرض .وكالعادة ،تصدر فريق فرسان
اإلمارات املشهد ،بعروضه املتميزة التي ملست قلوب الجامهري وتفاعل معها الكثري،
إذ تألق يف رسم لوحات جوية نوعية ،أبهرت الجمهور ،وجاءت االستعراضات مملؤة
باملتعة واإلثارة ،وراعت االحتفاظ بأعىل معايري األمان والسالمة الجوية ،والتجديد
املستمر يف اللوحات االستعراضية الجوية ،مام أسهم يف جذب الجامهري.

نشرة خاصة بمناسبة معرض دبي للطيران نوفمبر 2017
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مطار البطين الخاص يعرض خدماته في المعرض
نشرة خاصة بمناسبة معرض دبي للطيران نوفمبر 2017

يعرض مطار البطني للطريان الخاص ،املطار األول من
نوعه املختص يف طريان رجال األعامل يف املنطقة ،خدماته
ومرافقه يف معرض ديب للطريان  2017يف مطار آل مكتوم
الدويل.

ويشارك فريق املطار مبعرض الطريان هذا العام لتسليط
الضوء عىل املرافق والخدمات التي تم تحديثها أو
إطالقها مؤخرا ً ،والتي من شأنها تعزيز مكانة املطار
كمركز رئيس لقطاع طريان رجال األعامل .ويشمل ذلك
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مبنى كبار الشخصيات الجديد ،والخدمات الشاملة التي
تقدمها رشكة مناولة ،وهي رشكة املناولة األرضية التابعة
ملطارات أبوظبي ومقرها مطار البطني.
كام تدعم هذه املشاركة جهود مطارات أبوظبي الرتويجية
عن معرض أبوظبي للطريان  ،2018والذي ينعقد بني 26-
 28فرباير يف مطار البطني للطريان الخاص ،ويتم استضافته
تحت مظلة أسبوع أبوظبي للطريان والفضاء .وقد بات
معرض أبوظبي للطريان ،يف دورته الخامسة القادمة ،من
الفعاليات املحورية والرئيسية ملهنيني قطاع طريان رجال
األعامل والطريان العام ،حيث أنه يقدم أهم مستجدات
هذا القطاع من ابتكارات وطائرات.
وعلق نارص جمعة ،مدير عام مطار البطني للطريان
الخاص ،ومطارات الجزر باإلنابة ،قائالً« :نشارك اليوم يف
معرض ديب للطريان الخاص لنسلط الضوء عىل الخدمات
واملرافق العاملية املستوى التي يقدمها مطار البطني
للطريان الخاص أمام مجتمع الطريان الدويل ،مبا يف ذلك
مبنى كبار الشخصيات الجديد .فإن هذا الحدث يوفر
فرصة قيمة لنا لنتواصل مع العاملني يف هذا القطاع من
شتى أنحاء العامل ،والرتويج ملطار البطني ومعرض أبوظبي
للطريان  2018عىل مستوا ً دويل».
وأضاف« :لقد شهد قطاع طريان رجال األعامل منوا ً
ملموساً خالل األعوام السابقة ،مام أوجد املزيد من
املنافسة عىل النمو الناتج يف الحركة .ويف مطار البطني
للطريان الخاص ،نحن نعمل لتلبية متطلبات مسافرينا
من خالل توفري خدمات متكاملة من منفذ واحد وضمن
أعىل املعايري ،شامل ًة خدمات وصول ومغادرة رسيعة،
ومرافق ومنتجات عالية الرفاهية».

معرض أبوظبي للطيران  2018يقام خالل شهر فبراير القادم
أعلن مطار البطني للطريان الخاص ،أول مطار
متخصص يف مجال طريان رجال األعامل يف منطقة
الرشق األوسط وشامل أفريقيا ،عن اإلطالق الرسمي
للدورة الخامسة ملعرض أبوظبي للطريان وذلك نتيجة
اإلقبال املتزايد لرواد القطاع عىل املشاركة يف املعرض.
سيتم تنظيم معرض أبوظبي للطريان  2018يف الفرتة
من  28 – 26فرباير  2018كجزء من فعاليات اسبوع
أبوظبي للطريان والفضاء تحت رعاية صاحب السمو
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،ويل عهد أبوظبي
ونائب القائد األعىل للقوات املسلحة.
وسيقام معرض أبوظبي للطريان يف دورته الخامسة
بإسلوب عرض جديد ،حيث ستقسم املساحة إىل ثالثة
مناطق رئيسية وهي حظرية الطائرات ،الشاليهات
ومنطقة العرض الخارجية ،لتصل مساحة املعرض
الكاملة إىل  60,000مرتمربع من مساحة مطار
البطني للطريان الخاص .كام ستعود أهم الرشكات
العاملية املصنعة للطائرات الخاصة للمشاركة يف
معرض  ،2018لتضم رشكة "داسو للطريان" ،و"جلف
سرتيم" ،و"امرباير" ،و"بوينغ بزنس جت" ،فضال عن
مشاركة الرشكاء االسرتاتيجيني املحليني واإلقليميني
عىل غرار رشكة أدنوك ،وأبوظبي للطريان ،وخدمات
فالكون للطريان ،ورويال جت.

وقال نارص جمعة ،املدير العام ملطارات الطريان
العام يف مطارات أبوظبي ،ورئيس اللجنة املنظمة
ملعرض أبوظبي للطريان" :نحن سعداء جدا ً بتنظيم
معرض أبوظبي للطريان يف دورته الخامسة ،حيث
أن استمرارية هذا الحدث تؤكد عىل مكانة إمارة
أبوظبي ومطار البطني كمركز رئييس إقليمي للطريان
العام .ويعد معرض أبوظبي للطريان منصة فريدة
من نوعها لتواصل رواد الصناعة والعمالء ،والهواة
وتبادل املعرفة والخربات ،وكذلك لتطوير األعامل
والفرص التي تعود بالنفع عىل املستخدم النهايئ
وعىل الصناعة ككل".
وأضاف" :ونحن نعمل بجد لضامن تقديم معرض
أبوظبي للطريان  2018بحيث يفوق توقعات
الجميع ،من العارضني والزوار ،ليكون مدعا ًة للفخر
لصناعة الطريان ولنا جميعاً".
ومن املتوقع أن يستقبل املعرض الذي سيستمر ملدة
ثالثة أيام  18,000زائر من قطاعي الطريان والفضاء.
وستضم منصة العرض عىل  300من املصنعني
واملوردين ليقوموا بعرض آخر االبتكارات والتطورات
للطائرات الخاصة والطائرات العموديه (الهليكوبرت)،
وخدمات الطائرات ،ومعدات وخدمات املطارات،
فضالً عن أنظمة الكرتونيات خاصة بقطاع الطريان

وشؤون التأمني واملالية.
وسيتم عرض أكرث من  110منوذج للطائرات سواء
كانت من طراز الطائرات الخاصة خفيفة الوزن أو
الثقيلة ،ليحظى محبي الطريان بفرصة استكشاف
والتعرف عىل تفاصيل الطائرات وجميع الخدمات
املتعلقة بالطريان.
كام سيشهد معرض أبوظبي للطريان تنظيم معرض
أبوظبي لطائرات الهليكوبرت للمرة الثانية ،حيث
يهدف إىل عرض جميع أنواع طائرات الهليكوبرت
املستخدمة يف كافة القطاعات .ومينح املعرض فرصة
اإللتقاء برواد مجال التصنيع ،والتوزيع والرشكات
الداعمة ،والتعرف عىل مجموعة واسعة من طائرات
الهيلكوبرت.
وتزامناً مع معرض أبوظبي للطريان ،سيعقد مؤمتر
ومعرض الرشق األوسط للتوظيف يف مجال الطريان
يف دورته الثانية ،فهو يعد منصة مميزة تتيح املجال
للرشكاء يف القطاع من مناقشة التحديات يف تأمني
مهنيني ضمن قطاع الطريان والفضاء يف املستقبل،
وكيفية إيجاد حلول من خالل تطوير الربامج
التدريبية والتعليمية املناسبة .وسيتم تنظيم املؤمتر
خالل األيام الثالثة للمعرض ضمن إحدى مرافقه
الجديدة.

روح اإلمارات» تطلق رحلتها األولى 2018
نشرة خاصة بمناسبة معرض دبي للطيران نوفمبر 2017

«روح االمارات « رؤية جديدة جريئة للسياحة الجوية
الراقية ترتكز عىل املزج بني مرشوع وطني مختلف عن كل
ما هو دارج يصل للعاملية و يساهم مبساهامت مجتمعية
و بيئية حقيقية و يعد روح االمارات مبادرة مستقبلية و
طريقة للسفر و التجول الجوي ترتكز عىل حامية البيئة
حيث تتيح السفن الجوية بصفة عامة خاصية االستامع
باملعامل السياحية أو مراقبة معامل ارضية محدودة من
ارتفاعات منخفضة دون الحاجة للهبوط و التنقل بني
العقبات الجغرافية هذه امليزة مكنتها من امتالك قدرات
تحليق تحتاجها الهيئات األمنية و البيئية و البلدية العامل
املسح الجوي عىل حقول و انابيب النفط أو ألغراض
البحث عن املجوهرات بتقنية املسح الجوي .
و قال السيد احمد بالفقيه مدير املرشوع أن دولة االمارات
العربية املتحدة تزخر بالعديد من املقومات الالزمة لنجاح
صناعة السياحة يف البالد ووفرت لزوارها تجربة سياحية
متميزة و لكنها شبه تقليدية بني املدن العاملية لهدا جاء
انطالق هذه املبادرة لتوظيف تلك املقومات بشكل
مختلف يجعل االمارات متحفا تتنقل حوله من خالل
توفري وسيلة مبتكرة ومرتفة للسياحة الجوية التي ال ترتك
تاثريا عىل البيئة كل ذلك سيتحقق من خالل طرق صديقة
للبيئة معززة باحدث انواع التكنولوجيا التي يقدمها
االماراتيون ..
و اوضح مدير املرشوع ان «روح اإلمارات» ،عضو مؤسس
تتبع مؤسسة «محمد بن راشد ملشاريع الشباب» مشريا ً
إىل أن الرشكة تستعد لتسيري أوىل رحالتها السياحية
باملنطاد خالل العام املقبل ألول مرة يف املنطقة.
و قال من املتوقع أن منطاد «روح اإلمارات» سينقل ما
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يزيد عىل  15ألف راكب عرب  1500رحلة خالل موسم ميتد
ل  100يوم و  86يوم طريان.
وأوضح أن رحالت منطاد «روح اإلمارات» ستبارش عملياتها
يف معامل العاصمة أبوظبي ومدينة ديب يف مرحلتها األوىل
عىل أن تتوسع يف مدن الدولة كافة يف مراحل الحقة.

وقال بالفقيه إن «روح اإلمارات» تستهدف بعملياتها
التعريف مبواقع الدولة السياحية من الجو وعرب ارتفاعات
منخفضة متكن الزوار من التمتع باملناظر الخالبة يف الدولة
والتقاط الصور عن قرب ومع موجات من السحب الجوية
املنخفضة.

فريق « »1أغسطس الصيني وأول ظهور له في معرض دبي للطيران
تشارك الطائرات الصينية يف العرض الجوي الدي يقدم
بشكل يومي من خالل فعاليات معرض ديب الدويل
للطريان  2017و يتابع الزائر للمعرض مشاهدة طائرة
"جي  "10تابعة للقوات الجوية الصينية عن قرب من
خالل عرض ثابت للطائرة يف الهواء الطلق كام قدمت
ست طائرات مقاتلة من طراز "جي  "10يقودها فريق
" 1أغسطس" التابع للقوات الجوية الصينية ،استعراضا

جويا فوق مطار آل مكتوم الدويل وذلك يف اول مشاركة
للفريق ..وتضمن العرض تشكيالت شملت الطلعات
العمودية والطريان املوازي وااللتفاف.
وقال تساو تشن قائد فريق  1أغسطس ان “األداء كان
سلسا واكتمل بنجاح يف أول ظهور للفريق يف الرشق
األوسط ،وللمرة الرابعة خارج الصني” ،مشريا اىل التغلب
عىل العديد من املشاكل الجديدة كطول فرتة مهام االداء..

واضاف “ان البيئة الجديدة تضاف ايضا اىل الصعوبات
حيث ان مدرج املشاهدين يقع بجوار مدرج الطائرات
مام يجعل الطيارين اكرث دقة يف تحديد املواقع ،يف حني
ان الحرارة يف املنطقة الصحراوية متنعهم من القيام بذلك
بضغط هواء غري مستقر.».
ولفت اىل ان الفريق يتدرب عىل األداء االستعرايض
واستكشاف حركات جديدة كل عام ،حيث يطري الطيارون
مبزيد من االحرتافية بالتزامن مع تحديث الطائرات..
واوضح ان عرض الطريان يف معرض ديب تضمن  19منطا
ملدة اكرث من عرشين دقيقة وقد تم انتقاؤها من اصل
 30منوذجا..
واضاف تساو “ان العروض السابقة ىف الخارج مبا ىف ذلك
املعرض الدويل الجوي الثالث عرش ماكس  2017يف روسيا
ومعرض النكاوى الدوىل البحري ومعرض الطريان يف
ماليزيا كانت مهمة فردية.».
واشار اىل ان الفريق عقب مشاركته يف معرض ديب
للطريان سيزور باكستان لتقديم عروض استعراضية هناك
يف العرشين من نوفمرب الجاري..
بدوره ،قال تشانغ يل لني عضو فريق  1أغسطس انه كان
يحلق مع “جي  ”10قبل انضاممه اىل الفريق ،الفتا اىل
ان الطائرة ترتكز عىل منصة تفاعلية مع تحديث نوعي.
وأشاد قائد فريق “الفرسان” االمارايت نارص العبيديل
بفريق  1اغسطس الصيني ،وقال انه واحد من افضل
الفرق التي جاءت اىل ديب.

 CAEوطيران أبوظبي تطلقان برنامج تدريب الطيارين
نشرة خاصة بمناسبة معرض دبي للطيران نوفمبر 2017
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أعلنت رشكة يس إيه يئ الكندية (الرمز يف بورصة نيويورك:
 ،CAEالرمز يف بورصة تورنتو )CAE :خالل فعاليات
معرض ديب للطريان لعام  2017إطالق برنامج تدريب
الطيارين الجديد (إمرباير يئ آر جيه  )145مع رشكة فالكون
لخدمات الطريان .وستقوم رشكة يس إيه يئ وطريان أبوظبي
بالتعاون فيام بينهام بتقديم خدمات التدريب إىل طياري
رشكة فالكون لخدمات الطريان واملشغلني اآلخرين يف
املنطقة داخل منشأة التدريب الجديدة كلياً لرشكة طريان
أبوظبي والتي تقع يف ابوظبي ،اإلمارات العربية املتحدة،
وذلك ابتداء من النصف األول من العام .2018
وكجزء من الربنامج سيتدرب الطيارون عىل محايك رشكة يس
إيه يئ الجديد من طراز ( )7000XR Series FFSاملزود
باألنظمة البرصية املبتكرة ( )Tropos-6000XRمن رشكة
يس إيه يئ.
وبهذه املناسبة قال الطيار رامانديب اوبريوي ،الرئيس
التنفيذي للعمليات يف رشكة فالكون لخدمات الطريان“ :لقد
نجحت رشكة فالكون لخدمات الطريان يف بناء سمعة طيبة مبتكرة ”.وبدوره علق نيك ليونتيديس ،رئيس مجموعة يس
بتقديم منتجات وخدمات آمنة وذات جودة عالية باإلضافة إيه يئ ،لحلول التدريب للطريان املدين قائالً“ :بعد شهور من
إىل خدمات عمالء ممتازة ،بالتايل يرسنا أن يتلقى طيارونا التطوير ،من املفرح إطالق هذا الربنامج التدريبي الجديد
تدريبات مبواصفات عاملية تضاهي قيمنا ووعدنا لعمالئنا” .رسمياً لدعم عمالئنا ومن ضمنهم السادة فالكون لخدمات
من جهته قال سعادة نادر أحمد الحامدي رئيس مجلس الطريان وتلبية احتياجات تدريب الطيارين يف منطقة
إدارة طريان أبوظبي “يرسنا إطالق برنامجنا الجديد لتدريب الرشق األوسط .إن هذا الربنامج املقدم بالتعاون طريان
الطيارين بالرشاكة مع رشكة يس إيه يئ ،ويرشفنا أن نزود أبوظبي يؤكد حرصنا عىل تزويد مشغيل الطائرات التجارية
رشكة فالكون لخدمات الطريان بخدمات التدريب األفضل بحلول التدريب األكرث شمولية”.
من نوعها والتي تشمل برامج تدريب فائقة الجودة تجمع رشكة يس إيه يئ بطريان أبوظبي عالقة طويلة متتد
ومدربني أكفاء وذوي خربة واسعة ومعدات تدريب عىل مدى ما يناهز عقدا ً من الزمن ،وقد قامت الرشكتان

باإلعالن عن توسيع مجاالت التعاون فيام بينهام لتشمل
التدريبات بإرشاف مدربني من رشكة يس إيه يئ وبرامج
التدريب ومعدات التدريب املبتكرة .جدير بالذكر أن طريان
أبوظبي تشغل حالياً جهازين من أجهزة محاكاة الطريان
الشاملة املصنعة من يس إيه يئ أحدهام لطائرات AW-139
واآلخر لطائرات  ،B-412كام طلبت حالياً جهازي محاكاة
آخرين يشمالن محايك الطريان الجديد ( .)ERJ 145وقد
تم تضمني عملية بيع محايك ( )Embraer ERJ 145كجزء
من العمالء غري املرصح عنهم الذين ورد ذكرهم يف البيان
الصحفي الذي أصدرته يس إيه يئ يف  18أكتوبر .2016

السعودية تعرض طائرتها االستراتيجية بدون طيار «صقر »1في معرض دبي للطيران
تعرض مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ،خالل
مشاركتها مبعرض ديب الدويل للطريان  ،2017طائرتها
االسرتاتيجية بدون طيار «صقر  »1التي تم تصميمها
وتصنيعها بأيا ٍد وطنية سعودية.
وتتميز هذه الطائرة بقدرتها عىل التحليق بارتفاع
متوسط يصل إىل  20ألف قدم ،ومدة تحليق تصل
إىل  24ساعة ،وإمكانية االقالع والهبوط التلقايئ،
واستخدام الرباشوت يف حالة الطوارئ ،وحمل كامريات
تصوير نهارية وليلية ،كام ميكن تجهيزها بتقنيات

الرادارات وتقنيات الحرب االلكرتونية والتشويش
االلكرتوين والتصنت ،باإلضافة إىل تهيئتها لحمل القنابل
والصواريخ.
وأوضح الدكتور خالد الحصان املرشف العام عىل مكتب
إدارة الربامج الخاصة مبدينة امللك عبدالعزيز للعلوم
والتقنية املرشف عىل مرشوع الطائرة أن مرشوع
الطائرة االسرتاتيجية بدون طيار “صقر ”1يأيت ضمن
مبادرات املدينة يف برنامج التحول الوطني املنبثق من
رؤية اململكة  2030التي تهدف يف مجملها إىل تعظيم

املحتوى املحيل التقني.
وبني الدكتور الحصان أن التقنيات املستخدمة يف هذه
الطائرة تضعها يف مقدمة الطائرات بدون طيار العاملية
حيث تم تجهيزها بنظام االتصال بواسطة األقامر
الصناعية تردد  kaالتي تعطي تفوق وامتياز لهذه
الطائرة بأن تحلق ملدى يزيد عن  2500كم وقدرتها
عىل التحليق املنخفض واملرتفع عند الرضورة ،وكذلك
قدرتها عىل حمل صواريخ وقنابل موجهة بنظام الليزر
وإطالق من ارتفاعات مختلفة من  500اىل  6000كم
ومدى يصل اىل  10كم وتصل دقة التصويب اىل اقل
من  1,5م.
وأفاد الدكتور الحصان أن الطائرة االسرتاتيجية قد تم
تصنيعها من األلياف الكربونية والزجاجية ومتتاز بخفة
وزنها وقلة استهالكها للوقود ويعود ذلك لتصميمها
الجيد وكفاءة تصنيعها ،مشريا ً إىل أنه تم نقل التقنيات
الحساسة لهذه الطائرة مثل تقنيات الصواريخ وانظمة
االستشعار مثل الكامريات الحرارية عالية الدقة وانظمة
الليزر من عدة رشكات عاملية لديها خربة طويلة يف هذا
املجال.
وأكد أن الطائرة تستطيع إمتام مهامها كاملة ذاتياً من
االقالع وحتى الهبوط ويتم التحكم بها من محطة
ارضية بدقة واستقرارية عالية يف املالحة يف جميع
ظروف الطريان ،وقد خضعت للعديد من التجارب
للتاكد من جاهزيتها وأداء مهامها التي حققت ارقاماً
قياسية ضمن املعايري املحلية والدولية املخصصة ملثل
هذه املشاريع يف نقل وتوطني الطائرات بدون طيار.
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وقعت الصقر الذهبي للطريان ،املزود الحرصي لطائرات
الخطوط الوطنية الكويتية ،مذكرة تفاهم مع رشكة إيرباص
لرشاء  25طائرة من طراز .A320neo
وقد تم التوقيع عىل مذكرة التفاهم يف معرض ديب للطريان
من قبل الدكتور حمد التويجري ،رئيس مجلس إدارة الصقر
الذهبي للطريان ،وجون ليهي ،الرئيس التنفيذي للعمليات
العمالء يف رشكة إيرباص للطائرات التجارية بحضور عيل
الفوزان ،رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الوطنية.
وتدير الخطوط الجوية الوطنية التي استأنفت عملياتها
يف يوليو من  ،2017حالياً أسطوالً من طائرتني من طراز
 A320ceoتخدم عدة وجهات يف الرشق األوسط وأوروبا
من مقر عملياتها يف الكويت .وسيساهم أسطول طائرات

 A320neoيف الرؤية االسرتاتيجية للرشكة لتصبح رشكة
الطريان األرسع منوا ً يف الكويت.
وبهذه املناسبة قال عيل الفوزان ،رئيس مجلس إدارة
الخطوط الجوية الوطنية“ :نحن نتطلع إىل رفع مستوى
أسطولنا وزيادة كفاءته ،لذا ستقدم عائلة  A320neoلعمالئنا
أكرث املقصورات راحة يف األجواء مع مقاعد واسعة بقياس 18
بوصة دون املقايضة يف ربحية وكفاءة عملياتنا .وان هذه
الطلبية ستمكننا من توسيع أسطولنا ودعم اسرتاتيجيتنا
للنمو فيام نواصل خدمة عمالئنا عىل أكمل وجه”.
وقال جون ليهي ،الرئيس التنفيذي للعمليات العمالء يف
رشكة إيرباص للطائرات التجارية“ :إن هذه الطلبية لـ 25
طائرة من عائلة  A320neoتؤكد ثقة املشغلني يف جميع

أنحاء العامل بهذه الطائرة .إن الكفاءة التشغيلية لهذه الطائرة
والراحة التي توفرها للمسافرين عىل متنها تجعلها الخيار
األمثل لتوسيع أسطول الرشكة ودعم خططها للنمو”.
تتميز عائلة طائرات  A320neoبتقنياتها الحديثة مبا يف
ذلك خيار املحرك الجديد و اإلضافات عىل األجنحة التي
تُدعى “شاركلتس” ( )Sharkletsوالتي تعمل عىل الحد
من يف استهالك الوقود بنسبة  15%وستزداد هذه النسبة
لتصل إىل  20%بحلول عام  ،2020هذا وتعد عائلة طائرات
إيرباص  A320neoاألكرث مبيعاً عاملياً بني طائرات املمر
الواحد بحصة سوقية تصل لحوايل  ،60%وتلقت إيرباص
أكرث من  5,200طلبية لهذا الطراز من ِقبل  95مشغالً منذ
اطالقه يف عام .2010

جناح خاص لخدمات الطيران االنساني في دورة العام الحالي لمعرض دبي للطيران
يدعم معرض ديب للطريان و منذ عام
 2005برنامج األغذية العاملي التابع
لألمم املتحدة من خالل تقديم الجناح
الخاص لألعامل اإلنسانية وذلك لتشجيع
عددا ً أكرب من الالعبني األساسيني عىل
االنضامم للجهود املبذولة يف الخدمات
االنسانية و االستخدامات النبيلة
للطائرات .وبرنامج األغذية العاملي هو
الوكالة األساسية التابعة لألمم املتحدة
وتعد أكرب منظمة إنسانية يف العامل تُعنى
مبشكلة الجوع حيث تستخدم كافة
السبل اللوجستية لتوصيل اإلعانات
الغذائية لتلبية االحتياجات الطارئة
ودعم التنمية االجتامعية واالقتصادية
يف أكرث مجتمعات العامل ضعفاً.
يقوم الربنامج باستخدام أكرث من 100

طائرة يتم تشغيلها من قبل ناقالت
مسجلة بالنيابة عن “طريان برنامج
الغذاء العاملي” وتنقل أكرث من 300
ألف راكب واآلف األطنان من الشحن
الجوي سنوياً لربنامج الغذاء العاملي
واملنظامت اإلنسانية األخرى.
وتساهم مشاركة الربنامج يف املعارض
الكربى كمعرض ديب للطريان يف تقديم
الدعم لألهداف اإلنسانية و تعزيز
الوعي حول رضورة التعاون بني جميع
األطراف ملكافحة الجوع كام تساعد
الربنامج يف التواصل مع صناعة الطريان
لرشح كيفية استخدام الطريان لخدمة
أهداف نبيلة ومتنح الفرصة بااللتقاء
مبشغلني محتملني قد يرغبون بوضع
إمكاناتهم يف خدمة البرشية.

"بي  »250 -أول مقاتلة تصمم بخبرات إماراتية
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تعزيز المنظومة الدافعية للدولة
بسلسلة من ابتكارات التصنيع العسكري
حمل معرض ديب للطريان  2017مفاجأة من العيار الثقيل
عندما كشفت اإلمارات عن الطائرة ( يب  )250 -أول
طائرة مقاتلة تصمم وتنتج بنسبة مائة يف املئة بخربات
إماراتية ،وهي خطوة غري مسبوقة ال تسهم فقط يف
تعزيز املنظومة الدفاعية لدولة اإلمارات ،بل وتدشن
أيضا عضوية اإلمارات يف نادي الدول املصنعة للمقاتالت
العسكرية ما يرفع من سقف املنافسة يف الصناعات
العسكرية يف املنطقة.
وتنضم الطائرة يب –  250لقامئة طويلة من ابتكارات
التصنيع العسكري اإلماراتية والتي تشمل العربة
العسكرية املدرعة منر والطرادات البحرية والطائرات دون
طيار واألسلحة الخفيفة والذخائر ،ما يعكس التقدم الهائل
الذي حققته الصناعات العسكرية والفضائية يف الدولة
عىل مدار السنوات القليلة املاضية ،الطائرة سقف املنافسة
يف الصناعات العسكرية يف املنطقة.
وتعد الطائرة الجديدة التي طورتها رشكة كالديوس
للصناعات املتطورة ومقرها أبو ظبي نقلة نوعية يف فئتها
وتعد الطائرة الجديدة جزء من برنامج بدر الذي بدأ يف
عام  2015مع عدد كبري من الرشكاء.
وصممت الطائرة لتناسب متطلبات الحروب الحديثة
سواء من حيث القدرة أو تكاليف التشغيل ،وحظيت
الطائرة بالفعل عىل اهتامم واسع النطاق من العبني
إقليمني ودوليني.
وتستطيع الطائرة يب  250-وهي طائرة هجومية خفيفة
القيام مبهام متعددة سواء يف الحرب الحديثة أو غري
النظامية كام ميكن أيضا استخدامها كطائرة تدريب.
وشهد املعرض عرض نسختني من الطائرة شاركت احدهام
يف العروض الحية التي صاحبت املعرض ،فيام شاركت
الطائرة أآلخري يف الجزء الثابت من املعرض.
وتتميز الطائرة الجديدة بعدد من املزايا املهمة يف مقدمتها
األداء األفضل يف فئتها وتبني أحدث أنظمة املالحة الجوية
وانخفاض تكلفة التشغيل التي تعد ةمن أهم متطلبات
الحروب غري النظامية.

ويقول حمدان عبد الله الشيخيل كبري مهنديس الربمجة
يف رشكة كالديوس أن الطائرة ميكن استخدامها أيضا لتوفري
التدريب الالزم للطيارين املشاركني يف الحروب الحديثة
وغري النظامية.
ويف الحقيقية فان إنتاج الطائرة الجديدة مثرة من مثار

فلسفة التوسع يف بناء رشاكات إسرتاتيجية وإنشاء شبكة
عالقات تعاونية متميزة مع الدول الرائدة واملتفوقة
يف مجال التصنيع الدفاعي ،إضافة إىل دعم تأسيس
البنية التحتية املناسبة لتطوير الصناعة الدفاعية ورفعها
للمستوى املنافس عىل الصعيد اإلقليمي والدويل.

تشارك الهيئة الوطنية إلدارة الطوارئ واألزمات والكوارث تشارك في «دبي للطيران»
تشارك الهيئة الوطنية إلدارة الطوارئ واألزمات
والكوارث يف معرض ديب الدويل للطريان  2017تحت
مظلة املجلس األعىل لألمن الوطني وذلك بالتنسيق
والتعاون مع املركز الوطني للبحث واإلنقاذ .
تأيت مشاركة الهيئة يف املعرض بهدف تعريف
الجمهور بدور الهيئة يف الطوارئ واألزمات والكوارث
مبختلف مراحلها ال سيام الكوارث الناجمة عن
حوادث الطائرات.
كام تأيت املشاركة يف اطار تفعيل املشاركات الخارجية
والتواصل مع فئات املجتمع وتعريفيهم بدور الهيئة
كام تندرج املشاركات ضمن اهادفها االسرتاتيجية
والتزامها بتوعية كافة رشائح املجتمع باملخاطر وطرق
الوقاية منها وكيفية تجنبها.
وتهدف الهيئة من املشاركة يف املعرض إىل تعريف

زوار معرض ديب للطريان بكافة برامجها التوعوية
فضال عىل ان املعارض تعترب فرصة للجهات لتوصيل
كافة برامج التوعية املجتمعة للمستفيدين منها
يف املجتمع والعمل عىل نرش ثقافة روح املبادرة
والتطوع بني افراد املجتمع باإلضافة اىل تحقيق
تواصل مبارش بني زوار املعرض وكافة الجهات
والرشكات املشاركة فيه.
وتعرض الهيئة مجموعة من مشاريعها واصداراتها
التي تصب يف ابراز دورها الحيوي يف نقل الصورة
الواقعية ملهام واختصاصات الهيئة ونشاطاتها الرامية
لحامية وصون مكتسبات الدولة والحيلولة يف تجنب
املخاطر التي قد يتعرض لها املجتمع سواء كانت
طبيعية او من صنع االنسان وذلك من خالل التنسيق
ووضع املعايري واألنظمة واللوائح املتعلقة بإدارة

الطوارئ واألزمات والكوارث ووضع خطة وطنية
موحدة لالستجابة لحاالت الطوارئ ومن هنا يقع عىل
عاتقها تطوير وتوحيد وإدامة القوانني والسياسات
واإلجراءات املتعلقة بإدارة الطوارئ واألزمات
والكوارث عىل املستوى الوطني بالتايل تأيت اهمية
التواصل والتنسيق مع الرشكاء وكافة افراد املجتمع .
كام تقوم الهيئة بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات
املعنيَّة باالستعداد واالستجابة يف القطاعني الحكومي
والخاص ،وبالتواصل مع جميع الدول والهيئات ذات
االختصاص عىل املستويني اإلقليمي والدويل لجهة
االستفادة من تجاربها وتبادل الخربات معها مبا يرفع
من درجة الوعي وتعزيز املعرفة يف كيفية التعامل
أي طارئ أو أزمة أو كارثة ومبا يكفل
املثمر مع ّ
الحفاظ عىل األرواح واملكتسبات.

بوينج والملكية األردنية تعلنان عن اتفاقية تدريب
استراتيجية مدتها خمس سنوات

ستوفر االتفاقية تدريباً
شامال على قيادة طائرات 787
ً
الحاجة إلى أكثر من  1.2مليون طيار وفني صيانة في قطاع الطيران
عاما القادمة
التجاري على مدار العشرين ً
الطيارين والفنيني ،والذي يعد من التوقعات الدقيقة يف
القطاع للعاملني يف مجال الطريان ،إىل تنامي حجم الطلب
العاملي مع الحاجة إىل أكرث من  1.2مليون طيار وفني
صيانة يف قطاع الطريان التجاري عىل مدار العرشين عا ًما

القادمة ،وتستحوذ منطقة الرشق األوسط عىل أكرث من
 10%من ذلك العدد .هذا وتقدم بوينج تدريبات الطريان
التجاري يف مثانية مراكز حول العامل للمساعدة يف تلبية
هذا الطلب عىل الطيارين وفنيي الطريان.

"بوينج" و"ايركاب" تعلنان عن انضمام "مصر للطيران" كأحدث مشغل لطائرات 787
أعلنت رشكة بوينج ،املدرجة يف بورصة نيويورك تحت
الرمز ( ،)NYSE: BAوإيركاب لتأجري الطائرات ،خالل
معرض ديب للطريان  ،2017أن رشكة مرص للطريان
ستستأجر ست طائرات من طراز بوين ج Dream� 787
.liner
وسوف تستأجر رشكة مرص للطريان ،الناقل الجوي الوطني

يف مرص ،هذه الطائرات من رشكة إيركاب التي تتخذ من
دبلن مقرا ً لها ،وهي أكرب عميل لطائرات  787يف العامل،
مع أكرث من  115طائرة  Dreamlinerتم تسليمها أو
تحت الطلب حالياً.
ويف تعليقه عىل هذه الصفقة ،قال صفوت مسلم ،رئيس
مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لرشكة مرص للطريان

القابضة“ :حققت طائرة  Dreamliner 787سمعة
مرموقة من حيث املوثوقية والكفاءة التشغيلية وراحة
الركاب .ونحن نتطلع إىل أن تصبح هذه الطائرة الرائعة
جزءا ً أساس ًيا ضمن أسطول مرص للطريان ،مع مض ّينا يف
تحديث وتوسيع شبكتنا”.
ويستند اختيار مرص للطريان لطائرة  Dreamlinerإىل
رشاكتها طويلة األمد مع بوينج ،والتي يعود تاريخها إىل
عام  1966عندما تقدّمت رشكة الطريان بطلب لرشاء
ثالث طائرات من طراز  .707أما اليوم ،فيجمع أسطول
الناقل الجوي بني طائرات بوينج  777و.737
وأضاف إحسان منري ،نائب الرئيس األول للتسويق
واملبيعات العاملية يف بوينج للطائرات التجارية“ :يرسنا أن
تختار رشكة مرص للطريان طائرة بوين ج Dreamlin� 787
 erلتعزيز منوها وتحديث أسطولها .ومع هذه الطائرات
الجديدة ،تنضم مرص للطريان إىل أرسة عمالء طائرات
 787املتنامية ،والتي تضم اآلن حوايل  70عميلاً من جميع
أنحاء العامل ،سيستفيدون من الكفاءة واملوثوقية والراحة
الرائدة التي تتمتع بها هذه الطائرة املميزة”.
وتعد طائرة بوينج  Dreamliner 787الطائرة ذات
املمرين األكرث مبيعاً يف التاريخ .وجدير بالذكر أن بوينج
سلّمت حتى اآلن أكرث من  600طائرة من هذا الطراز
منذ دخولها الخدمة يف عام  ،2011وسافر عىل متنها أكرث
من  200مليون شخص يف رحالت تربط بني أكرث من 610
مسارات جوية فريدة ،كام وفرت أكرث من  19مليار رطل
من الوقود.
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أعلنت رشكة بوينج [ ]NYSE: BAوالخطوط الجوية
امللكية األردنية اليوم ،خالل معرض ديب للطريان ،2017
عن توقيعها اتفاقية تدريب عىل قيادة طائرات .787
ومبوجب هذه االتفاقية االسرتاتيجية التي متتد لفرتة
خمس سنوات ،تقدم رشكة بوينج خاللها للخطوط
للملكية األردنية حالً شامالً يف مجال التدريب ،يتضمن
تدريبات نوعية ومبتكرة عىل الطريان يف مركز جاتويك
للتدريب يف لندن.
وبهذه املناسبة قال ،ستيفان بيشلر ،املدير العام والرئيس
التنفيذي للخطوط الجوية امللكية األردنية“ :نحن
نتطلّع الكتساب املزيد من الخربات من بوينج يف مجال
التدريب ،ولجذب جيل جديد من الطيارين ،يف ضوء
احتياجنا لدعمهم وتزويدهم بأساليب تدريب جديدة.
وال شك بأن رشكة بوينج هي الرشيك األفضل لتطوير
أساليب تدريب مبتكرة”.
كام أضاف ديفيد لونغريدج ،نائب الرئيس ملبيعات
الخدمات التجارية يف بوينج للخدمات العاملية“ :تدل
هذه الرشاكة مع امللكية األردنية ،باعتبارها واحدة من
أوائل عمالء طائرات  787يف املنطقة ،عىل متانة عالقتنا
مع هذا رشكة طريان رائدة كامللكية األردنية التي تدرك
جيدا ً طرق تدريبنا والقيمة الكبرية التي ميكن أن تقدمها
بوينج من خالل هذه االتفاقية”.
ويشري تقرير بوينج حول التوقعات املستقبلية للطلب عىل
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