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القيادة العامة للقوات المسلحة
مديرية التوجيه المعنوي

التقى محمد بن زايد

محمد بن راشد يفتتح معرض دبي للطيران

افتـــتح صاحـــب السمو الشيخ محمد بن راشد آل
مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم
ديب "رعاه الله" معرض ديب الدويل للطريان يف نسخته
الـ  15حيث قص سموه رشيط االفتتاح بحضور سمو
الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس املجلس
التنفيذي إلمارة أبوظبي اىل جانب عدد من الشيوخ
وأصحاب املعايل الوزراء وعدد من أعضاء املجلس
الوطني االتحادي وكبار املسؤولني يف الدولة وقادة

وضباط أفرع القوات املسلحة  .كام التقى صاحب
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب "رعاه الله"
يف معرض ديب الدويل للطريان أخاه صاحب السمو
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي
نائب القائد األعىل للقوات املسلحة بحضور سمو
الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ويل
عهد ديب .

وقد هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل
نهيان أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل
مكتوم بالحضور الدويل الكثيف يف معرض ديب الدويل
للطريان يف دورته الـ  ..15معربا سموه عن ثقته
بتحقيق هذا املعرض الدويل الذي تستضيفه ديب مرة
كل عامني النجاح املنشود اقتصاديا وسياحا وثقافيا
..واعتربه سموه حدثا عامليا بامتياز بات من الفعاليات
واألحداث االقتصادية والسياحية املميزة يف الدولة.

محمد بن راشد ومحمد بن زايد يتفقدان المعرض
صفقات اليوم األول

62.56
مليار درهم
التفاصيل صفحة
3و8

قام صاحب السمو الشيخ محمد بن
راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس
مجلس الوزراء حاكم ديب “رعاه الله”
وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد
آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد
األعىل للقوات املسلحة بجولة يف أجنحة
معرض ديب الدويل للطريان كام تفقد
سموهام عددا من الطائرات العسكرية
واملدنية.
والتقى سموهام خالل الجولة مبسؤويل
الرشكات واألجنحة ،وتعرفا عىل أبرز
خطط وبرامج التحديث والتطوير التي
تجريها الرشكات العاملية يف صناعات
(تتمة صفحة )3
الطريان .

مدعومة بالذكاء االصطناعي
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محمد بن راشد يدشن "فيوتشر أفيشن
الونج" بمنصة دافزا في المعرض
أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه هللا"،
مبادرة "فيوتشر أفيشن الونج" المدعومة من قبل دافزا ،أول شبكة رقمية ذكية ،مدعومة بالذكاء االصطناعي،
تستشرف مستقبل قطاع الطيران في إمارة دبي ،حيث ستضم الجهات الحكومية ،والشركات المتعددة الجنسيات،
والشركات الصغيرة والمتوسطة ،والهيئات األكاديمية والمنتسبين إليها ،والخبراء في قطاع الطيران ،وذلك
بهدف تحفيز العمل المشترك واالبتكار الجماعي وتعزيز دورهم كمؤسسات وأفراد في تسريع وتيرة نمو القطاع
ومساهمته في الناتج اإلجمالي إلمارة دبي.
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تسعى مبادرة "فيوترش أفيشن الونج" التي تديرها دافزا،
إىل استرشاف مستقبل قطاع الطريان يف إمارة ديب املتوقع
وصول مساهمته يف الناتج اإلجاميل إلمارة ديب بنسبة
 ٪ 45بحلول  ،2030وستساهم الشبكة الرقمية الجديدة
بتسهيل التعاون بني نخبة من كبار املصنعني ،والرشكات
الصغرية واملتوسطة ،ورجال األعامل ورواد هذا القطاع،
وتحفيز االبتكار الجامعي وتطوير العمل املشرتك وتشجيع
التنافسية ،إضافة إىل رسم مستقبل جديد للقطاع ،يفيض
بالتألق والنمو ،ويعزز دور اإلمارات ضمن الدول األكرث
ابتكارا ً عىل مستوى العامل.
كام تهدف املبادرة إىل متكني طلبة الجامعات وكليات
الطريان يف دولة اإلمارات العربية املتحدة إضافة إىل
املواهب الوطنية من خالل توفري فرص عمل والتدرب
يف قطاع الطريان لدى الرشكات املتعددة الجنسيات التي
اتخذت من إمارة ديب عموماً ودافزا تحديدا ً مقرا ً إقليميًا
لها ،وتأهيلهم علمياً وعملياً لرسم مساراتهم املستقبلية،
إضافة إىل إتاحة الفرصة لهم للمساهمة يف املناقشات
البناءة واملشاركة بأفكارهم ونظرياتهم الخالقة مع ذوي
االختصاص يف الشبكة.
وتعكس مبادرة "فيوترش أفيشن الونج" ثقافة تواصل
جديدة تدمج كل ما مييز شبكات التواصل االجتامعي من

“

سيشكل المشروع دعامة

تمكن األجيال الحالية
قوية
ّ
والمستقبلية من ابتكار حلول
مستدامة عبر نشر المعرفة
والبحث والتأسيس لمستقبل
مشرق لقطاع الطيران
خواص اتصالية وتفاعلية يف شبكة تعاونية تركز عىل تحفيز
االبتكار الجامعي وتوليد األفكار يف قطاع اقتصادي معني
مدعومة بتقنية الذكاء االصطناعي التي تعمل عىل تحليل
طريقة عمل األعضاء واقرتاح السبل املثىل لتعزيز التعاون
بينهم ومساعدتهم يف ترتيب أولويات العمل املشرتك
وتلخيص املحادثات وصياغتها بلغة تنفيذية لرتكيز الجهود
وتحقيق نتائج أفضل.
وأعرب سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم ،رئيس
"دافزا" عن ثقته الكاملة باملرشوع الذيك والفريد ،لكونه
إضافة نوعية تسعى إىل تعزيز ريادة ديب كأفضل مدينة

لالبتكار والذكاء التقني واسترشاف املستقبل يف العامل،
وتنمية قطاع الطريان يف الدولة الذي حقق انجازات
كربى يف فرتة زمنية قصرية .حيث يعترب هذا القطاع
محورا ً اسرتاتيجياً ضمن محاور البنية االقتصادية لدولة
اإلمارات بشكل عام وإمارة ديب خصوصا .ولفت سم ّوه
إىل األسس املتينة التي يضعها املرشوع لزيادة منو هذا
القطاع الحيوي واسترشاف مستقبله ليس عىل صعيد ديب
والدولة فحسب ،خاصة وأنه قائم عىل الذكاء االصطناعي
الذي يوائم تو ّجهات الدولة والقيادة الرشيدة فيام يتعلق
مبختلف الخدمات والقطاعات والبنية التحتية املستقبلية.
وقال“ :سيشكل املرشوع دعامة قوية متكّن األجيال
الحالية واملستقبلية من ابتكار حلول مستدامة عرب نرش
املعرفة والبحث والتأسيس ملستقبل مرشق لقطاع الطريان
قائم عىل املعرفة واالبتكار وابتداع األفكار غري التقليدية،
وتف ّعل دافزا دورها االقتصادي واملعريف بشكل غري تقليدي
مببادراتها املبتكرة ،والسيّام أنها تضم اليوم كربى الرشكات
العاملية واملؤثرة يف قطاع الطريان .وعبرّ سم ّوه عن تفاؤله
بالدور املرتقب لـ “فيوترش أفيشن الونج” التي ستكون
منصة رائدة وف ّعاله تسترشف مستقبل قطاع الطريان
وصناعاته وترسم مساراته من خالل تقديم حلول مبتكرة
ومستدامة.

خالل تفقده لمعرض دبي للطيران

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة
يف الجناح الرويس دميرتي روغوزين نائب رئيس الوزراء
الرويس .
وتم خالل اللقاء استعراض عالقات الصداقة والتعاون
بني البلدين الصديقني وسبل تعزيزها وتطويرها مبا
يخدم املصالح املشرتكة.
كام جرى خالل اللقاء تبادل الحديث حول معرض
ديب الدويل للطريان وما ميثله من اهمية يف املنطقة
كونه واحد من انجح املعارض العاملية املتخصصة يف
الطريان املدين والعسكري .وتعرف سموه من نائب
رئيس الوزراء الرويس عىل املشاركة الروسية وحجمها
واهم معروضاتها يف معرض ديب وخاصة فيام يتعلق
بالطائرات الحربية الحديثة والصناعات الدفاعية
املتقدمة.
كام استقبل سموه يف جناح رشكة االمارات للصناعات
العسكرية مارلني هيوسن الرئيس التنفيذي لرشكة

محمد بن زايد :المعرض
منصة عالمية مثالية لعرض
أحدث منتجات الشركات
وتقنياتها المتطورة
في مجال صناعة الطيران

“

لوكهيد مارتن  .وتبادل سموه الحديث معها حول
حجم مشاركتهم واهم الصناعات الحديثة التي تقدمها
لوكهيد مارتنواملستجدات العاملية يف تطوير وتحديث
األنظمة الدفاعية،
واعرب سموه خالل اللقاءات عن متنياته لحضورهم
ومشاركتهم كل نجاح وتوفيق واالستفادة من اإلمكانات
التي يوفرها املعرض والفعاليات املصاحبة له.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة
مبناسبة زيارته معرض ديب للطريان أنه مع كل دورة
جديدة من فعاليات هذا املعرض ،يزداد حجم التطور
والتميز الذي يشهده ،سواء من حيث مستوى التنظيم
وكفاءته ،أو من حيث عدد الدول والرشكات املشاركة
فيه.
واشار سموه ان معرض ديب للطريان ميثل حدثاً عاملياً
بارزا ً يجمع املعنيني واملهتمني بقطاع الطريان من كل
دول العامل ،وأحد أكرب املعارض الدولية املتخصصة يف
مجال صناعة الطريان وأنجحها عىل املستوى الدويل
باعتباره منصة عاملية مثالية لعرض أحدث منتجات
الرشكات وتقنياتها املتطورة يف مجال صناعة الطريان ،أو
من حيث مستوى األنظمة والتقنيات املتطورة التي يتم
عرضها ،والتي توفر للمشاركني والزوار فرصة متميزة
لالطالع عىل أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا يف هذا
املجال املهم.

طيران اإلمارات تغير قواعد اللعبة
شهد صاحب السمو الشيخ
محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة رئيس
مجلس الوزراء حاكم ديب
“رعاه الله” أمس يف معرض
ديب للطريان  2017توقيع
صفقة بني طريان اإلمارات
ورشكة بوينغ بقيمة 15.1
مليار دوالر لرشاء  40طائرة
من طراز  ،787/10وتعد رشكة
طريان اإلمارات أكرب مشغل
يف العامل لطائرات بويغ 777
وستكون أول رشكة طريان
تحصل عىل الطائرة الجديدة
 777Xيف عام .2020
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محمد بن زايد :معرض دبي للطيران
ً
ً
ً
بارزا
عالميا
حدثا
يمثل
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سيف بن زايد يزور معرض دبي للطيران
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زار الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد
آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الداخلية  -أمس  -معرض ديب
الدويل للطريان .. 2017
حيث اطلع عىل عدد من أحدث
الطائرات العسكرية واملدنية
املعروضة.
وتوقف سموه  -خالل جولته يف
ساحة املعرض مبطار آل مكتوم الدويل
 عند العديد من منصات الرشكاتوالجهات املحلية واألجنبية املشاركة
يف هذا الحدث العاملي  ..واستمع من
مسؤويل األجنحة إىل رشح حول آخر
تقنيات وأنظمة وبرامج الصناعات
الجوية املدنية منها والعسكرية وأهم
املبتكرات الجديدة التي توصلت إليها
الرشكات يف مجال تصنيع الطائرات
وتقنياتها الحديثة.
كام توقف سموه يف جناحي «طريان
اإلمارات» و«االتحاد» .حيث تعرف
عىل أحدث طائراتهام وتصاميمها
الداخلية وأسطولهام الفاخر
والخدمات الريادية التي تقدمها
الناقلتان الوطنيتان للمسافرين
ووسائل تأمني السالمة الجوية
والتقنيات الذكية املستخدمة لديهام.

نشرة خاصة بمناسبة معرض دبي للطيران نوفمبر 2017
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البواردي يستقبل عدد من وزراء الدفاع والرئيس التنفيذي
لشركة لوكهيد مارتن في معرض دبي للطيران
نشرة خاصة بمناسبة معرض دبي للطيران نوفمبر 2017
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استقبل معايل محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع مبكتبة يف معرض "ديب
للطريان  "2017كال عىل حده معايل باتوس كامينوس وزير الدفاع اليوناين ،ووزير الدفاع
الكازاخستاين الفريق أول /ساكني جاسوزاكوف".
والسيدة مارلني هيوسون الرئيس التنفيذي لرشكة لوكهيد مارتن األمريكية.
ورحب معايل وزير دولة لشؤون الدفاع بالضيوف وبحث معهم عالقات الصداقة وأوجه
التعاون القامئة بني القوات املسلحة لدولة اإلمارات العربية املتحدة والقوات املسلحة
لبلدانهم .كام تم خالل اللقاءات استعراض مجاالت التعاون والتنسيق يف عدد من املجاالت

العسكرية والدفاعية يف ظل الحرص املشرتك لرفع مستوى التعاون إىل آفاق أوسع ومبا
يحقق املصالح املشرتكة ،وتناولت اللقاءات آخر التطورات واملستجدات يف املنطقة والقضايا
ذات االهتامم املشرتك.
من جانبهم أشاد الضيوف خالل اللقاء مبستوى التنظيم العايل ملعرض ديب للطريان وما
تحظى به دوراته من اهتامم وحضور الفت ،ويف الزيادة املضطردة التي يشهدها املعرض
عاماً بعد عام.

قائد القوات الجوية والدفاع الجوي يستقبل عدد من ضيوف المعرض
استقبل اللواء الركن طيار ابراهيم نارص
العلوي قائد القوات الجوية و الدفاع
الجوي يف مكتبه مبعرض ديب للطريان 2017
اليوم كال عىل حدة الفريق طيار اينزو
فيشيارييل رئيس اركان القوات الجوية
االيطالية و الفريق اول افندي بن بوانج
قائد القوات الجوية املاليزية و الفريق
نيفالدو لويز روسيو قائد االقوات الربازيلية
و الفريق جان سليوكا قائد القوات الجوية
البولندية و سعادة باناجيوس خامينوس
وزير الدفاع اليوناين و الفريق هلموت
شوتس قائد قيادة سالح قوات سالح الجو
االملاين و اللواء طيار نورالن اورما نتايف
رئيس اركان القوات الجوية الكازخستانية
و فريق مراقب جوي ركن عصام الدين
مبارك ابراهيم رئيس اركان القوى الجوية
السودانية.
و تم خالل اللقاءات بحث اوجه التعاون
الثنايئ و السبل الكفيلة بدعمها و تطويرها
بني دولة االمارات ودولهم الشقيقة
والصديقة اىل جانب مناقشة عدد من
املواضيع دات االهتامم املشرتك .
و قد اشاد الضيوف بنجاح معرض ديب
للطريان  2017و ما يتضمنه من فعاليات
متميزة و ابدوا اعجابهم بالتنظيم الرائع و
حجم املعروضات التي اشتملها املعرض .

رئيس األركان يستقبل عدد من كبار زوار
معرض دبي للطيران 2017

قائد القوات البحرية يستقبل عدد من ضيوف "دبي للطيران "

استقبل اللواء الركن بحري طيار الشيخ سعيد بن حمدان
بن محمد آل نهيان قائد القوات البحرية مبكتبه يف معرض
ديب للطريان  2017كل عىل حدة الفريق بحري جون اكلينيو
قائد القيادة املركزية للقوات البحرية االمريكية و اللواء كم
هون سو املدير العام للقائد العسكرية بالجيش الكوري و
الفريق وليام برليد قائد قوة املارينز االمريكية و الفريق
فيقالدو روساتو قائد القوات الجوية الربازييل.
تم خالل املقابالت التي حرضها عدد من ضباط القوات
البحرية والوفود املرافقة للضيوف ،استعراض أوجه التعاون
والتنسيق القائم بني الجانبني كام تم مناقشة عدد من
املواضيع العسكرية املشرتكة.
وأشاد الضيوف مبعرض ديب للطريان  2017وما تضمنه
من فعاليات متميزة وأبدوا إعجابهم بالتنظيم وحجم
املعروضات التي ضمها املعرض.
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استقبل معايل الفريق الركن حمد محمد ثاين الرميثي
رئيس أركان القوات املسلحة مبعرض ديب للطريان 2017
أمس ،كال عىل حدة الفريق محمد ولد الشيخ الغزواين
قائد االركان العامة للجيوش املوريتانية و الفريق توم
بيكيت كبري مستشاري الدفاع الربيطاين يف الرشق
االوسط ..
و جرى خالل اللقاءان استعراض عالقات التعاون بني

دولة اإلمارات ،وكل من موريتانيا واململكة املتحدة
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 حدثا عسكريا عامليا يستقطب
كبار الرشكات العاملية املصنعة ألنظمة الطريان ويؤمه

كبار املسؤولني وصناع القرار من دول املنطقة؛ ملا يوفره
من أرضية تعرض آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا
والدفاع بالشكل الذي يلبي متطلبات واحتياجات دول
العامل.
وأشاد الضيفان بحسن إدارة وتنظيم املعرض وما
يشهده من إقبال متواصل يربهن عىل نجاح اإلمارات
وريادتها يف الصناعة املعرضية.
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 6.5مليار درهم صفقات القوات المسلحة
في اليوم األول من معرض دبي للطيران
نشرة خاصة بمناسبة معرض دبي للطيران نوفمبر 2017

أعلن اللواء الركن طيار عبدهللا السيد الهاشمي وكيل وزارة الدفاع المساعد للخدمات المساندة الرئيس التنفيذي للجنة
العسكرية المنظمة للمعرض المتحدث الرسمي باسم معرض دبي الدولي للطيران  ، 2017وبحضور اللواء الركن طيار إسحاق
صالح البلوشي رئيس اإلدارة التنفيذية للصناعات وتطوير القدرات الدفاعية بوزارة الدفاع نائب رئيس اللجنة العسكرية للعمليات
المنظمة للمعرض  ،عن توقيع  11صفقة للقوات المسلحة في اليوم األول للمعرض ،بقيمة تجاوزت ستة مليارات و 515مليون
درهم ،حيث تضمنت الصفقات  4شركات محلية ،وسبعة شركات عالمية.
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وقال الهاشمي خالل مؤمتر صحفي أمس أن القوات
املسلحة تعاقدت مع رشكة لوكهيد مارتن األمريكية
لتوريد قطع غيار ومعدات الدعم الفني لتحديث
طائرات  F-16بقيمة  6.060.450.000درهم ،مشريا ً إىل
أنه تم التعاقد كذلك مع رشكة أبو ظبي للطريان لتشغيل
وإدارة عددا من الطائرات من طراز  AW139ألغراض
البحث واإلنقاذ واإلخالء الطبي واإلسعاف الجوي
وتدريب الطيارين بقيمة  197مليون درهم ،كام تم
التعاقد مع رشكة أبوظبي للطريان لتقديم خدمات النقل
الجوي للمواقع ملدة عامني بقيمة عرشة ماليني درهم.
وتعاقدت القوات املسلحة مع رشكة غلوبال ايروسبيس
لوجيستيكس لتقديم الدعم الفني والتخصيص ملركز
الصيانة الرئييس لنظام باتريوت بقيمة  25مليون
درهم ،وتم التعاقد مع رشكة تال كوميونكيشنز سيستمز
الفرنسية لتوفري قطع الغيار وتقديم أعامل الصيانة لنظام
االتصال الجوي املؤمن بقيمة  35مليون و100ألف درهم.
كام تم التعاقد مع رشكة ديفينس كونيسل انرتناشونال
سريفيسيز الفرنسية لتقديم الدعم الفني بقيمة  8ماليني
درهم و 71إلف درهم  ،والتعاقد مع رشكة ادفانسيد
نافجيشنال اند بوزشيننغ كوربورشن األمريكية بقيمة 11
مليون  19الف درهم لرشاء وتوريد نظام هبوط واقرتاب
متنقل ،كام تم التعاقد مع رشكة اوتنا انكوربورشن
األمريكية لرشاء ذخائر من نوع  BLU-109بقيمة 66
مليون و 114ألف درهم ،وتم التعاقد مع رشكة انسيتو
األمريكية لتوفري املساندة الفنية للطائرات املسرية بدون
طيار بقيمة  44مليون  76إلف درهم.
كام تم التعاقد مع رشكة اوغوستا ويست الند افيشن

“
“

الهاشمي :الصفقات تعكس حرص القوات المسلحة
على توفير كافة أحتياجاتها وضمان جاهزيتها القتالية
البلوشي :حجم الصفقات في اليوم األول يعكس األهمية الكبيرة
للمعرض وحجم اإلقبال من قبل الشركات المحلية والدولية

سريفيسيز اإليطالية لتحديث وتطوير طائرات كبار
الشخصيات من نوع  AB139بقيمة  43مليون و704
ألف درهم .وكانت الصفقة األخرية لليوم األول من نصيب
رشكة تاليس ادفانسيد سليوشنز اإلماراتية بقيمة 14
مليونا و 634ألف و 180درهام لتحديث عددا من كبائن
الرادارات وتركيب أجهزة الراديو.
وأكد اللواء الركن طيار عبد الله السيد الهاشمي مساعد
وكيل وزارة الدفاع املساعد الرئيس التنفيذي للجنة
العسكرية املنظمة للمعرض أن الصفقات تعكس حرص
القوات املسلحة عىل توفري كافة أحتياجاتها وضامن
جاهزيتها القتالية.
ولفت الهاشمي إىل أن حجم الصفقات العسكرية
للمعرض ال يتحدد بحجم التوترات السياسية يف املنطقة
وإمنا بحجم اإلحتياجات الحقيقية للقوات املسلحة،
مشريا إىل إجاميل صفقات املعرض تعلن يف ختام املعرض
دون تقسيم إىل صفقات مدنية وصفقات عسكرية.

ومن جانبه ،أشار اللواء الركن طيار اسحاق صالح البلويش
نائب رئيس اللجنة املنظمة للمعرض إن الحضور القوي
لرشكات التصنيع العسكري اإلماراتية املشاركة يف املعرض
يعكس االنطالقة القوية التي يشهدها القطاع يف أعقاب
عملية إعادة الهيكلة ،وشدد عىل أن منتجات الرشكات
الدفاعية اإلماراتية نجحت يف فتح أسواق لها يف الكثري
من الدول .
وأضاف البلويش إن حجم الصفقات يف اليوم األول
من املعرض يعكس األهمية الكبرية للمعرض ،وحجم
اإلقبال من قبل الرشكات املحلية والدولية املشاركة،
حيث حرصت تلك الرشكات عىل عرض أحدث التقنيات
والتكنولوجيا ،وسعت لالستفادة من املنصة املثالية
التي يوفرها املعرض ،مؤكدا ً حرص العديد من الخرباء
واملعنيني عىل الحضور للمعرض ،والتعرف إىل جديد
الرشكات ،وكيفية االستفادة من التكنولوجيا العاملية يف
تلك املجاالت.
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"روكويل كولينز" تدعم الخطوط الجوية االذربيجانية بوسائل
اتصاالت شاملة تغطي من قمرة القيادة وحتى المقصورة
نشرة خاصة بمناسبة معرض دبي للطيران نوفمبر 2017
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اختارت الخطوط الجوية االذربيجانية ( ( ،AZALالناقل الرسمي يف دولة أذربيجان،
رشكة روكويل كولينز ،لتزويد عرشة طائرات ضمن أسطولها من طراز بوينغ 737
ماكس ،بحلول اتصاالت عريضة النطاق ،باإلضافة إىل وسائل ترفيه عامة عىل منت
الرحالت ( ،)IFEومجموعة متكاملة من إلكرتونيات هندسة الطريان تشمل تكنولوجيا
 MultiScan™ThreatTrackللرصد الراداري لألحوال الجوية .ومن املتوقع بدء عملية
تسليم الطائرات املجهزة مع نهاية هذا العام.
وستقوم روكويل كولينز بتوفري خدمات االتصاالت يف قمرات القيادة من خالل نظام
 ™CabinConnectالالسليك واملسؤول عن إمداد الطائرات بحلول اتصاالت وترفيه
أثناء الطريان ،وذلك من خالل استخدام شبكة االتصاالت عرب األقامر الصناعية Global
 )Xpress (GXمن "إمنارسات" .ويتامىش النظام مع مواصفات أسطول الطائرات التابع
للخطوط الجوية األذربيجانية.
وقال مايك دي جورج نائب رئيس قسم الطريان التجاري وخدمات شبكات االتصاالت
يف رشكة روكويل كولينز" :متكن خدمة االتصاالت الجديدة ركاب الخطوط الجوية
األذربيجانية من تصفح اإلنرتنت ،واستخدام تطبيقات الرسائل الفورية املتنوعة ،وزيارة
مواقع التواصل االجتامعي ،واالستامع باملحتوى الصويت ،واالطالع عىل رسائل الربيد
اإللكرتوين عرب الحواسيب الشخصية واألجهزة اللوحية والهواتف الذكية".

شركة روكويل كولينز تكشف النقاب
عن نظام المالحة Pro Line Fusion
كشفت شركة روكويل
كولينز خالل معرض دبي
للطيران  2017النقاب عن
نظام المالحة المتكامل Pro
 ®Line Fusionالمرن لتجهيز
الطائرات الهجومية الخفيفة
وطائرات التدري ب �LATR air
 .craftوقد وقع اختيار شركة
كاليداس من دولة اإلمارات
على النظام المذكور لتجهيز
طائرتها الجديدة بي – .250

بل وحتى من جانب الطيارين املبتدئني الذي يتعلمون
أساسيات الطريان أو كيفية عمل املناورات املتقدمة
بالطائرة .كام يتميز نظام املالحة املتكام ل �Pro Line Fu
 ®sionباملرونة مبا يكفي لتدريب األطقم الجوية ،عالوة عىل
شن عمليات هجومية ضد مواقع املتمردين forcounter-
 )insurgency (COINودعم عمليات االلتحام الجوي
 )Close Air Support (CASومهام جمع املعلومات
االستخباراتية واملراقبة واالستطال ع �Intelligence, surveil
 lance & reconnaissance (ISR) missionsويستطيع
قادة الطائرات واألطقم الجوية أداء املهام العسكرية امللحة
بكل كفاءة دون أن يأيت ذلك عىل حساب الدقة.

وقد تم إطالق الطائرة كاليداس يب –  250خالل معرض
ديب للطريان ،وتعترب هذه الطائرة طائرة هجومية رفيعة
املستوى وطائرة تدريب متقدمة مصممة للعمليات
القتالية والحروب غري املتكافئة .ورصح طالل كامل،
مدير رشكة روكويل كولينز يف منطقة الرشق األوسط ،بأن
الطائرة كاليداس يب – “ 250مجهزة مبقصورة متكاملة مثل
مقصورات الطائرات الحربية ،وداخل املقصورة يوجد نظام
املالحة املتكامل  ®Pro Line Fusionاملرن الذي يربط بني
الطيار والطائرة”.
ويعمل نظام املالحة املتكامل  ®Pro Line Fusionاملرن
من إنتاج رشكة روكويل كولينز عىل تعزيز القدرات القتالية
املتعددة للطائرات الطائرات الهجومية الخفيفة وطائرات
التدريب  LATR aircraftاعتامدا عىل أساليب التكنولوجيا زيادة الوعي الميداني
املرنة .وأوضح كامل أن “النظام املذكور يتميز بالذكاء ويحتوي نظام املالحة املتكامل ®Pro Line Fusion
الشديد وسهولة االستخدام من جانب طاقم القيادةـ عىل وصالت تخطيطية  graphical interfacesمتقدمة

مزودة بشاشة عرض رقمية رأسية digital Head Up
 )Display (HUDوأيقونات ذكية ونوافذ عرض متعددة
الوظائف قادرة عىل مجاراة سيناريوهات عملياتية
محددة .كام يتميز النظام بسهولته بالنسبة للطيارين
الذي أصبح بإمكانهم النظر إىل األمام ،ومن ثم تقليل
أعباء العمل عن كاهل الطيار وتعزيز الوعي امليداين.
ويستطيع الطيارون اليوم الرتكيز بصورة طبيعية وبشكل
أفضل عىل املهمة املطلوبة خالل كافة مراحل الرحلة ويف
كافة ظروف وأحوال الطريان .ويتم تعزيز نظام الرؤية
االصطناعي  ، synthetic vision systemالذي أنتجته
رشكة روكويل كولينز واملجهز مبخططات الرحلة ،بشاشة
عرض فيديوية متكاملة تعمل باألشعة تحت الحمراء
 ،EO/IR video displayومن ثم تزويد قائد الطائرة
مبستويات غري مسبوقة من الوعي حول املجال الجوي
املحيط به.

m
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ﺑﺻﻣﺔ ﻣﺣﻠﯾﺔ
ﺛﻘﺔ ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ
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«اإللكترونيات المتقدمة» الشريك األمثل
في توفير وتصميم األنظمة والحلول التقنية
نشرة خاصة بمناسبة معرض دبي للطيران نوفمبر 2017

تشارك شركة اإللكترونيات المتقدمة (إحدى شركات برنامج التوزان االقتصادي) في معرض دبي للطيران 2017
ويعتبر هذا المعرض من أكبر المعارض العالمية المتخصصة بالطيران.
وتقوم الشركة من خالل هذا المعرض بعرض األنظمة واألجهزة الخاصة بمجال الطيران والتي تم تصميم
وتصنيع بعضها محلياً في المملكة العربية السعودية وذلك لعكس صورة مشرفة عما وصلت إليه الصناعات
السعودية من مستوى تقني عال.

12

اكد املهندس محمد بن عبدالله الخليفة نائب اعىل للرئيس
و املدير العام وحدة انظمة الدفاع و الفضاء ان معرض ديب
للطريان يعد فرصة جيدة لنا لعرض قدراتنا الوطنية وما
وصلت إليه الكوادر السعودية من تقدم يف مجال تصميم
وتطوير وصناعة األنظمة واألجهزة العسكرية املختلفة
حسب أعىل مواصفات الجودة العاملية ،كام يتيح هذا
املعرض فرصة اإللتقاء مبعظم الرشكات العاملية املتخصصة
والتباحث معهم يف مجاالت التعاون ونقل التقنية وتوطينها
يف اململكة.
و قال ان رشكة االلكرتونيات املتقدمة أثبتت تفوقها وقيادتها
من خالل توطني قطاع الدفاع لديها وذلك من خالل نقل
التقنية وتطوير املواهب السعودية العاملة حيث تشكل
 % 90من اجاميل العاملني و هي كرشكة قامت بتطوير
قدرات متنوعة يف العديد من قطاعات العمل عىل وجه
التحديد قطاع الدفاع واألمن وتقنية املعلومات والطاقة
الشمسية و تعمل عىل التطوير واالبتكار لتشكيلة موسعة
من املنتجات واألنظمة والحلول وذلك من خالل مركز
البحوث والتطوير يف الرشكة كام أثبتت قدرتها عىل مجاراة
الحوكمة االلكرتونية وذلك من خالل الخدمات والحلول
التي يقدمها قطاع تقنية املعلومات لديها.
و قال تعد  رشكة اإللكرتونيات املتقدمة املحدودة إحدى
الرشكات التابعة لربنامج التوازن االقتصادي الذي يهدف إىل
نقل التقنية الحديثة وتوطينها ،وإيجاد مجاالت وفرص عمل
جديدة للمواطنني ،وتنويع مصادر الدخل القومي ،وتوسيع
القاعدة الصناعية يف االقتصاد السعودي.ويتمثل عمل رشكة
اإللكرتونيات املتقدمة املحدودة يف تصميم وتصنيع وفحص
وإصالح املعدات واألجهزة اإللكرتونية وأنظمة االتصاالت
حسب أعىل مستويات الجودة العاملية وبكفاءات فنية
وهندسية مؤهلة غالبيتهم من الكوادر السعودية الذين

أثبتوا جدارتهم يف هذا املجال الصناعي االسرتاتيجي الهام.
وتطبق رشكة اإللكرتونيات املتقدمة املحدودة أحدث
أساليب وبرامج التصنيع والفحص واإلصالح ،ومتتلك الرشكة
خربات أساسية يف مجال اإللكرتونيات ،ويعمل بها العديد
من الكوادر البرشية من مهندسني وفنيني مؤهلني تقنياً.
و اشار محمد الخليفة متثل رشكة اإللكرتونيات املتقدمة
املحدودة اليوم الخيار األمثل والرشيك التقني واملحيل
لتقديم أفضل الخدمات وتوفري الحلول املبتكرة يف مجال
اإللكرتونيات واالتصاالت وبأعىل مستويات الجودة العاملية.
ويوجد لدى الرشكة مركز متطور خاص بفحص وإصالح
وإسناد األنظمة واألجهزة اإللكرتونية ،وهو مجهز بالعديد
من معدات الصيانة الحديثة وبرامج الفحص اآللية ،ويعمل
به العديد من الكفاءات البرشية عالية التدريب والتأهيل
يقومون بعمل الفحص والصيانة للعديد من األنظمة
اإللكرتونية ،وتستطيع هذه الكوادر املؤهلة التي تعمل

بهذا املركز االستجابة ملتطلبات العمالء برسعة متناهية
وبأعىل مواصفات الجودة العاملية.
و قال لقد قطعت الرشكة شوطاً كبريا ً يف سعيها نحو تحقيق
األهداف املرسومة ،ومتكنت من إيجاد قدرات وطنية
متميزة يف التصنيع وتطوير األنظمة الداخلية للرشكة وتأمني
األجهزة واملعدات الصناعية وأجهزة الفحص اآللية املتطورة.
و اوضح ان الرشكة  تقوم بتصميم وتطوير وتصنيع وتعديل
وتحديث ومساندة لوجستية للمنتجات والنظم اإللكرتونية.
وهي “رشكة” سعودية تعمل يف القطاع الخاص ،اكتسبت
الثقة كام تعترب طبقاً لحكومة اململكة العربية السعودية
من األصول االسرتاتيجية التي متتلكها الدولة.
وتقدم رشكة االلكرتونيات املتقدمة أفضل الخدمات املحلية
والعاملية يف مجاالت الهندسة والصناعة والصيانة يف مرافقها
والوصول السهل والرسيع لألسواق والعمالء والوكالء
وشبكات التوزيع اإلقليمية.
و اكد ان عمل الرشكة و باستمرار تسعى اىل تحقيق
أهدافها من خالل خلق قدرات سعودية محلية يف قطاعات
اسرتاتيجية مثل قطاع التقنية واالتصاالت وأمن املعلومات
وحلول البنى التحتية والخدمات املدارة .باإلضافة إىل
مشاركتها يف تكامل األنظمة والتصنيع والعمليات وصيانة
بنى تحتية تقنية معقدة وأنظمة تتعلق بالقطاع العام
وقطاع االتصاالت والقطاع الصحي والقطاع العسكري.
يذكر ان رشكة االلكرتونيات املتقدمة هي رشكة وطنية
سعودية ذات مسئولية محدودة تأسست عام  1988بناء
عىل توجيهات حكومة اململكة العربية السعودية ضمن
برنامج التوازن األقتصادي لتكريس وتنمية القدرات
املحلية يف جوانب إسرتاتيجية مثل تصنيع وإصالح وتوفري
االنظمة االلكرتونية املتقدمة لقطاعات مختلفة يف املجاالت
العسكرية واملدنية.

الرئيس التنفيذي لشركة «السالم» السعودية :معرض دبي
للطيران يعد فرصة االلتقاء برواد صناعة الطيران في العالم

وأكد أن معرض ديب للطريان يعد فرصة االلتقاء برواد
صناعة الطريان يف العامل حيث تحرص الرشكة عىل االستفادة
من هذه املنصات وذلك لتبادل الخربات وإبرام الصفقات
منوها إيل أن رشكة السالم ستعرض ما تقدمه من كافة
خدمات يف مجال صناعة الطريان والتواصل مع عمالئها .
ولفت إىل مساهمة ومشاركة الرشكة يف املحافل الدولية
التي تعزز دور اململكة يف قطاع صناعة الطريان خصوصا
يف هذه املرحلة التي تعكس رغبة الرشكة يف عرض آخر
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قال يحيى بن حمود الغريبي الرئيس
التنفيذي لشركة “السالم” لصناعة
الطيران في المملكة العربية السعودية
ان المشاركة في معرض دبي الدولي
للطيران  - 2017الحدث الرائد في قطاع
الطيران في المنطقة والعالم  -تعكس
الحرص على إبراز المراحل المتطورة
التي وصلت إليها صناعة الطيران في
السعودية ومدى مساهمة هذا القطاع
في تحقيق رؤية المملكة  2030و دور
الشركات الوطنية في توطين الصناعات
العسكرية السعودية.

التطورات يف مسرية عملها والخدمات املتكاملة التي تقدمها
يف مجال الصيانة والتطوير للطائرات العسكرية والتجارية
والطائرات الخاصة مشريا إىل اسرتاتيجية اململكة التي
الرامية إىل تطوير القدرات الذاتية يف مجال صناعة الطريان
والنهوض بها من خالل نقل التنقية املتقدمة يف هذا املجال
وتأهيل الكفاءات الوطنيـة للقيام بهذه األعامل .
ونوه الغريبي إىل أن رشكة السالم لصناعة الطريان إحدى
الرشكات السعودية التي تأسست تحت مظلة برنامج

التوازن االقتصادي عام  1988وذلك بهدف بناء قدرة
ذاتية للمملكة يف مجال صناعة الطريان من خالل صيانة
وتحديث وتعديل الطائرات املدنية والعسكرية وتجميع
بعض الطائرات وتصنيع أجزائها وقطع غيارها وتقديم
املساندة لتشغيل وصيانة الطائرات العسكرية واملدنية
إضافة إىل تدريب الكوادر الوطنية وتأهيلها للعمل يف
مجاالت الرشكة سعيا إىل توطني تقنية صناعة الطائرات يف
اململكة.
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شركة بوينج تزود أساطيل الشرق األوسط
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بأنظمة أفضل وأسرع من حيث الدورة الحياتية
تعكس اإلصدارات الجديدة التي أطلقتها شركة «بوينج جلوبال سيرفيسيز» مؤخرا
حرص الشركة ،التي تعتبر أكبر شركة لصناعة الطائرات في العالم ،على ضخ
استثمارات ضخمة في تطوير وابتكار أفكار جديدة في قطاع خدمة ما بعد البيع.
وتعتبر شركة «جلوبال سيرفيسيز» أحدث وحدة تجارية تابعة لشركة بوينج ،وجرى
تأسيسها بهدف منح عمالئها التجاريين والحكوميين قيمة غير مسبوقة وتجربة
فريدة في مجال صناعة خدمات الطائرات .وتحظى شركة «جلوبال سيرفيسيز»
بحضور قوي وسجل نمو الفت للنظر في منطقة الشرق األوسط ،حيث تركز
الشركة على رفع معدالت النمو بغرض توسيع دائرة شركائها في المنطقة.

ورصح ستان ديل ،رئيس مجلس اإلدارة وكبري املديرين
التنفيذيني برشكة «جلوبال سريفيسيز» ،بأن الرشكة حريصة
عىل تلبية املتطلبات الجديدة لعمالئها مبعدل أرسع من
ذي قبل ،باإلضافة إىل حرصها عىل طرح أنظمة تنافسية
من حيث التكلفة يف أربعة مجاالت رئيسية هي :سلسلة
اإلمداد ،والهندسة والتعديالت والصيانة ،والطريان الرقمي
والتحليالت املنطقية ،والتدريب والخدمات التخصصية.
وأوضح ديل أن «جهود الرشكة تركز عىل كيفية زيادة
استخدام الطائرات وخفض تكاليف التشغيل ،وهو ما
ميكن أن يتحقق عن طريق وضع برامج تدريبية خاصة
بكل عميل ،وزيادة معدل توافر قطع غيار الطائرات
للتعجيل بعمليات الصيانة وتغيري مهام الطائرة أو الربامج
الرقمية الخاصة بجداول تشغيل األطقم الجوية».
وأضاف أنه «يف ظل هذه الظروف والظروف املشابهة لها
يتوقع العمالء من الرشكة املنتجة قدرا أعىل من الكفاءة
والرتكيز عىل املسائل التي تستحق الرتكيز عليها دون
أي زيادة يف التكلفة ،وهي نقطة مهمة للغاية خصوصا
بالنسبة لألسواق الطائرات املتسارعة النمو مثل منطقة
الرشق األوسط».
وتتوقع رشكة بوينج أن تصل احتياجات منطقة الرشق
األوسط إىل  3,350طائرة تجارية جديدة بقيمة  730مليار
دوالر خالل العرشين عاما القادمة من أجل إحالل وتجديد

أساطيلها ومواكبة حركة النمو .كام تتوقع الرشكة أن يحتاج
إيقاع التشغيل وعمر الطائرات العسكرية يف املنطقة إىل
استثامرات تقدر بحوايل  90مليار دوالر يف مجال الخدمات
وحدها خالل السنوات العرش القادمة .وتخطط رشكة
«جلوبال سريفيسيز» ،عن طريق تطوير التقنيات واألنظمة
التي تساهم يف رفع معدالت النمو ،لتغيري أساليب تشغيل
الطائرات واألنظمة الدفاعية وتحديثها وصيانتها عىل مدار
عمرها االفرتايض.
وقال ديل إنه «مع تزايد معدالت منو أساطيل الطائرات يف
منطقة الرشق األوسط ومناطق العامل األخرى أصبحت تلك
األساطيل أكرث تنوعا من حيث استخدام رشكات الطريان
عدة أنواع مختلفة من الطائرات ومن حيث مدة الخدمة
وإمكانيات الطائرات .إن وجود مصدر واحد لخدمة هذه
الطائرات ،واستيعاب متطلبات العمالء مبا يخلق حالة من
الفهم والتفاهم العميقني لطبيعة عمليات تصميم وتطوير
وتصنيع الطائرة ،كل هذا من شأنه أن يوفر ميزة فريدة
تحاول رشكة بوينج منحها لصناعة الطائرات».
ومن الجدير بالذكر أن رشكة بوينج تستقطب 2,300
عامل ورشيك صناعي يتعاونون مع العمالء من أجل
تقديم الدعم والتطوير الالزمني ألساطيلهم التجارية
والدفاعية .كام أن للرشكة فروعا يف السعودية واإلمارات
وديب ،كام يؤمن مصن ع  Boeing-Aviallومصنع �Boe

 ing-Jeppesenيف دولة اإلمارات سلسلة إمداد محيل،
عالوة عىل اكتساب الخربات الالزمة يف مجال التحليالت
املنطقية الرقمية .عالوة عىل ذلك ،تؤمن الرشاكة التي
أقامتها رشكة بوينج مع مصنع السالم للطائرا ت �Al
 salam Aerospace Industriesواملركز السعودي
لدعم الطائرات ذات األجنحة الدوار ة �Saudi Rotor
 craft Support Centerتقديم دعم كامل للطائرات
العسكرية الرئيسية ،كام تساهم يف بناء كوادر عاملة
ماهرة يف السوق املحيل.
كام تقدم رشكة «جلوبال سريفيسيز» أيضا الدعم الالزم
ألكادميية طريان اإلمارات لتدريب الطيارين Emirates
 ،Flight Training Academyسواء من حيث مناهج
الدورة أو أنظمة التدريب ،باإلضافة إىل إقامة رشاكات مع
رشكات الطريان والرشكات العسكرية املحلية بهدف تقديم
تقنيات التدريب الالزمة لطياري املستقبل.
وأكد ديل أن «رغبة رشكة بوينج يف زيادة الخدمات يف
منطقة الرشق األوسط يعكس حرص الرشكة عىل االستثامر
يف املنطقة .فعندما ننجح يف تحديد املجاالت التي تتقاطع
عندها موارد وخربة رشكة «جلوبال سريفيسيز» وتطوير
املعرفة واملهارات والبنية التحتية سنكون قادرين بحق
عىل إحداث تغيري جوهري يف مخزون الخربات لدى
عمالئنا».

شركة إلترونيكا األوروبية الرائدة

تطرح أنظمة متقدمة للحرب اإللكترونية والسبرانية

ويشمل خط إنتاج رشكة إلرتونيكا مجموعة كبرية من
أنظمة الحرب اإللكرتونية ،بدءا من األنظمة الذاتية
املستقلة وانتهاءا باألنظمة املتكاملة الكاملة التي تعتمد
عىل أحدث التقنيات املحلية والتصميامت الهندسية
املفتوحة .وتحرص الرشكة عىل التعاون مع عمالئها لضامن
تحقيق االكتفاء الذايت واالستقاللية ،وتتمتع بسجل حافل
من التعاون الخارجي الناجح مع رشكات صناعة الطائرات
ورشكات تصنيع األنظمة اإللكرتونية ورشكات دمج األنظمة
يف برامج متطورة مثرية للتحدي مثل برنامج الطائرة املقاتلة
يورو فايرت تايفون  Eurofighter Typhoonوالفرقاطة
“هورايزون”  Horizonوالفرقاطة “فريم” FREMM
والطائرة املروحية  NH90 Heloوزوارق الكورفيت
“بينونة”  Baynunahللبحرية اإلماراتية والطائرة املروحية
 AW101 Heloوأنظمة التحكم  AMXوطائرات “مرياج
 ”2000املقاتلة.
وملواجهة الصعوبات املتزايدة املصاحبة للبيئات املشحونة
بالخطر ،تقوم رشكة إلرتونيكا ،من خالل مرشوعها املشرتك
 CY4Gateمع رشكة  – Expert Systemإحدى الرشكات
الراشدة يف مجال الحوسبة الداللي ة �semantic comput
 -ingبتزويد األنظمة الخاصة بحرب املعلومات السربانية
والحرب اإللكرتونية مبجموعة من الحلول القادرة عىل منح
مستخدميها تحليالت رسيعة وشاملة ومتفوقة ملجموعة
البيانات املرتبة وغري املرتبة الواردة من  ELINTإىل

Tactical/StrategicCOMINT and Open Source
(OSINT), virtual Humint, Meta Data Analysis,
 ،Data Mining andFusionمع دمج كل هذه املعلومات
مع التطبيقات السربانية الدفاعية سواء السلبية أو املوجبة.
وإللقاء مزيد من الضوء عىل أنشطة الرشكة وعملياتها
وإمكانياتها ،تقوم مجموعة من التدريبات الوهمية
 mock-upsوالبيانات العملية بعرض أحدث التقنيات التي
طورتها مجموعة إلرتونيكا .وتشام هذه التقنيات:
 Virgiliusوهو عبارة عن نظام متقدم مرن ومدمج متاما
ومتعدد املنصات للحرب اإللكرتونية الذي يعتمد عىل
أساليب تجهيز اإلشارات املتقدمة والتقنيات الحديثة
لضامن الحصول عىل أفضل أداء.
الصواريخ التوجيهية املضادة العاملة باألشعة تحت الحمراء
ELT/572 DIRCM (Directional Infrared Coun )termeasuresوهي عبارة عن صواريخ محمولة للدفاع
الجوي يتم إطالقها من عىل الكت ف �MANPAD (Man
 Portable Air Defense Systems) missilesوالتي تعترب
من أخطر التهديدات عىل املنصات املجوقلة ،السيام يف
مناطق الحروب غري املتكافئ ة �asymmetric conflict en
 vironmentsوالعمليات اإلرهابية.
 ،EDGEوهو عبارة عن جهاز تشويش مرافق escort
 jammerجديد من إنتاج رشكة إلرتونيكا ،ويتميز النظام
باستقالليته ،وهو مصمم لرفع معدالت النجاة وزيادة فرص

نجاح قوة االقتحام الهجومية ،كام يتميز بأدائه الفائق
وسهولة تركيبه.
عائلة أنظمة االستقبال  ELT/160الخفيفة الوزن القليلة
التكلفة للتحذير ضد أجهزة الرادار ،وهي العائلة التي
تضمن تحقيق الحامية الذاتية للطائرات واملروحيات
القتالية وغري القتاليةأثناء العمليات يف املناطق غري املأمونة
واملهام املضادة للدبابات وحراسة املركبات الربية.
النظام الرقمي املتكامل للمعلومات االستخباراتي ة �CY
4Gate D-SINT (Digital Spectrum Intelligence
 )Integrated Systemوهو عبارة عن نظام للمعلومات
السربانية لتحليل البيانات املرتبة وغري املرتبة عن طريق
دمج أجهزة وبرمجيات قادرة عىل التعامل مع صيغ البيانات
الواردة من أي مصدر ،مبا يف ذلك مستودعات البيانات
الخاصة private data repositories
نظام تحييد التقاط االعرتاض املضاد للطائرات اآللية
(الدرون ) �ADRIAN (Anti Drone Interception Ac
 )quisition Neutralizationوهو عبارة عن نظام مضاد
للطائرات اآللية (الدرون) تم تصميمه خصيصا للتعامل مع
الطائرات اآللية الصغرية واملتناهية الصغر ،ويهدف بالدرجة
األوىل إىل مواجهة التهديدات األمنية املتزايدة التي تثريها
الطائرات اآللية «الرباعية» “quadri-copter” drones
املدنية الخفيفة الوزن خالل املناسبات العامة ويف املجال
الجوي املدين.

فالي دبي تعرض في «دبي للطيران» اولى طائراتها من  737ماكس 8

نشرة خاصة بمناسبة معرض دبي للطيران نوفمبر 2017

تأسست شركة إلترونيكا في عام  1951وهي شركة عالمية رائدة في مجال الحرب اإللكترونية
وتنتج مجموعة متكاملة من أحدث األنظمة لتلبية أشد متطلبات السيناريوهات العملياتية
الحديثة تحديا .وتشمل األنظمة التي تقوم الشركة بتصميمها وتصنيعها مجموعة كبيرة من
التطبيقات والمهام الدفاعية والمتعلقة بالحرب اإللكترونية.
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It’s here

The Boeing 737 MAX 8 joins our fleet.

دشنت فالي ديب خامس مشاركاتها يف معرض ديب للطريان بعرض طائرتها الجديدة من
طراز بوينغ  737ماكس . 8
وتعد الطائرة الجديدة التي تحمل الرقم  A6-MAXضمن طلبية قوامها  76طائرة
كانت الناقلة قد وقعتها يف معرض ديب للطريان عام  2013وسيتم تسلم هذه الطائرات
حتى عام  . 2023ويتوقع ان تتسلم الناقلة  5طائرات اخرى ضمن هذا الطراز حتى
نهاية العام .2017
وقال سمو الشيخ احمد بن سعيد آل مكتوم الرئيس االعىل لفالي ديب» لقد صنعنا
التاريخ يف عام  2013عندما وقعنا عىل هذه الطلبية التاريخية الضخمة من هذا الطراز
من الطائرات يف الرشق االوسط» « .وهذا كان قبل ان تبدا الطائرات باوىل رحالتها
التجارية ،ونحن نرى هذا االلتزام يتحقق اليوم يعد انجازا جديدا يف قصة نجاح ديب يف
صناعة الطريان املدين « .نحن نتطلع اىل الدور الهام الذي ستلعبه هذه الطائرة الجديدة
يف مسرية النمو والنجاح لفالي ديب» .
وقال الرئيس التنفيذي لرشكة فالي ديب غيث الغيث « نحن نتجه االن اىل وضع
اللمسات االخرية عىل هذه الطائرات الجديدة والتي ستعمل عىل تحسني فاعلية وروسيا ووسط اسيا وافريقيا يف رشكة بوينغ ان عائلة طائرات  737ماكس ارسع
اسطولنا عموما فهي ستوفر لنا مزيدا من املرونة والكفاءة يف عملياتنا وهي تشكل الطائرات مبيعا يف العامل يف تاريخ رشكة بوينغ بطلبيات بلغت حتى اليوم  3950طائرة
دعامة اضافية اللتزامنا بفتح وجهات جديدة فضال عن تجربة السفر االستثنئاية التي من  93زبونا يف العامل .ومن الرائع ان نرى طائرة فالي ديب ماكس  8يف معرض ديب
توفرها ملسافرينا» .وسيتم تشغيل هذه الطائرة يف البداية عىل الوجهات البعيدة للطريان وهو تكريم خاص لرشاكتنا القيمة مع فالي ديب وطائرات ماكس .« 8
للناقلة مثل بانكوك وبراغ ويكاتنبريغ وزنجبار وهي ستكون الوجهات االوىل التي ومنذ بداية العام الجاري منى اسطول فالي ديب ليصل اىل  61طائرة تخدم  95وجهة
تخدمها طائرة ماكس  .8وسيتم تسلم بقية الطائرات خالل السنوات املقبلة بحيث يف  44بلدا حول العامل .وافتتحت الناقلة خالل العام الجاري  6وجهات جديدة زادت
فيها رحالتها االسبوعية لتصل اىل اكرث من  1700رحلة  .كام انها اعتمدت الزي الجديد
تكون متوفرة لخدمة باقي وجهات شبكة الناقلة.
واكد ماريت بنرتوت نائب الرئيس ملبيعات الطائرات التجارية يف الرشق االوسط وتركيا الكرث من  2500موظف.

التأمين السيبراني لقطاع الطيران
نشرة خاصة بمناسبة معرض دبي للطيران نوفمبر 2017
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بمنطقة الشرق األوسط من ريثون
أكد توم جودمان ،مسؤول وحدة األمن السيرباين واملهامت
الخاصة برشكة “ريثيون” بأن األمن السيرباين للفضاء
اإللكرتوين يأيت ضمن أهم – إن مل أيكن األهم قاطبة-
اهتاممات مؤسسات البنية التحتية الحيوية اليوم حول
العامل ،مبا يف ذلك منطقة الرشق األوسط.
وبد ًءا من محطات الطاقة الصناعية ومصايف النفط ووصوالً
إىل إمدادات املياه والبنية التحتية لقطاع الطريان ،ترتك
الهجامت السيربانية آثا ًرا وأرضا ًرا كبرية وأحيانًا فادحة عىل
هذه األنظمة ترتاوح بني األثر االقتصادي إىل اإلرضار بسالمة
األفراد واملجتمعات كليهام.
وهذه الهجامت عىل البنى التحتية الحيوية يف زيادة
مطردة ،ذلك أنها صارت حدث ًا يوم ًيا يف أنحاء العامل تقري ًبا
بوصفها كأداة جيوسياسية اسرتاتيجية يستخدمها املجرمون
واملعادون لدولة ما إللحاق الرضر لقلب وجوهر “أسلوب
حياتنا” .ويف ظل تشعب وتعقد الوحدات اإليكولوجية
لنظم الطريان ،باتت منظومة الطريان اليوم أكرث عرض ًة
للهجامت اإللكرتونية .وتُجدر هنا اإلشارة أن عدد الهجامت
اإللكرتونية التي استهدفت قطاع الطريان العاملي يف العام
املايض إىل أكرث من  1000هجمة شهرياً.
فالرتابط املتزايد بني أنظمة الركاب يف املطار ،وإدارة الحركة
الجوية واالتصاالت من وإىل الطائرة ،واألنظمة عىل منت
الطائرة ،إىل إضعاف مستوى األمن السيرباين .فضالً عىل أنه
مثة قطاعات معينة من البنية التحتية لقطاع الطريان أكرث
عرضة من غريها للهجامت اإللكرتونية ،مثل سلسلة التوريد
والصيانة.
يف ضوء هذه العوامل ،أخذت سلطات الطريان العاملية ،إىل
جانب رشكات تصنيع الطائرات ورشكات الطريان واملوردين،
تركز بصورة أكرب عىل األمن السيرباين .وملا كانت ريثيون”
أحد رواد مجايل الطريان واألمن السيرباين ،فإنها تعمل عىل
تحقيق وتوجيه التقدم يف هذا املجال وكذلك التعاون مع
سلطات الطريان ،فضالً عن االستثامر مبجايل البحث والتطوير
البتكار نظام يحذر الطيارين من الهجامت السيربانية.
فرشكات الطريان يجب أن تكون عىل استعداد ملواجهة
جميع أنواع الهجامت .ولتوفري أساسيات الحامية السيربانية،
يتعني عىل هذه الرشكات:

إجراء تقييم لنقاط الضعف :ال ميكن للرشكات معالجة ما
تجهله ،لذا يتعني عليها البدء من إجراء تقييم يقوم عليه
فحصا شامالً للحالة
خرباء مبجال األمن السيرباين لتقديم ً
األمنية الحالية.
إعداد واختبار خطة استجابة للحوادث :إن وضع وتطوير
واختبار خطة واضحة ملكافحة الهجامت السيربانية من
شأنه مساعدة رشكات الطريان عىل استبعاد االفرتاضات
والسيطرة عىل جوانب هذه العملية كافة.
تأمني سالسل التوريد والصيانة :يشكل املوردون ومسؤويل
أعامل الصيانة جز ًءا من البنية التحتية لقطاع الطريان؛ وهم
عنرص بالغ األهمية لتحقيق األمن السيرباين .لذا يتعني
عىل رشكات الطريان وضع خطوطًا واضحة للتواصل مع
هذه الرشيحة ،مع متابعة وفهم أجهزة الوصول األجهزة

التكنولوجية املحمولة التي يستخدمها املوردون يف أي
وقت.
ما أن تُرىس القواعد األساسية للحامية السيربانية فإن
الرشكات يمُ كنها التمتع مبزيد من الحامية والوقاية .ولعله
يجب التنويه والتأكيد ُمجددًا أن األمن السيرباين يف الفضاء
اإللكرتوين ليس أم ًرا هي ًنا أو مام يمُ كن تأجيله حتى حني،
وعىل الرشكات ،التي تفتقر للخرباء واألدوات الالزمة لتحديد
الخصوم املتمرسني ومواجهتهم إدراك هذه الحقيقة الهامة.
إن إرساء القواعد األساسية للحامية السيربانية وإحكامها
واالجتثاث االستباقي لهذه التهديدات واملخاطر من شأنه
متكني رشكات الطريان أن تعزز مستوى مرونتها ،ويضمن
كذلك استعدادها لحامية األصول واألفراد والعمالء
واملسافرين وأسلوب حياتنا عموماً.

رئيس األردنية لصيانة الطائرات :
القطاع لم يتأثر باألوضاع السياسية بالمنطقة
أكد سعادة حاتم بشري الرئيس التنفيذي رئيس مجلس ادارة الرشكة األردنية لصيانة
محركات الطائرات أن قطاع صيانة الطائرات يف اململكة األردنية الهاشمية واملنطقة
العربية بشكل عام مل يتأثر باألوضاع السياسية التي شهدتها املنطقة خالل األعوام
القليلة املاضية موضحا أن القطاع مل يتأثر إال بنسبة ضئيلة خالل عامي 2015
و .2016وقال عىل هامش مشاركة الرشكة يف معرض ديب للطريان  - 2017إن قطاع
الطريان قطاع حيوي و يشهد منوا متواصال عاما بعد عام من حيث زيادرة نسبة
الرحالت وأعداد املسافرين وتوسعة املطارات ليساهم يف انتعاش قطاع صيانة
محركات الطائرات خاصة يف العامل الحايل . 2017
وأشاد مبستوى التنظيم الراقي ملعرض ديب للطريان والذي يشهد زيادة يف الحجم
واملشاركة كل عام معربا عن الفخر بأن تكون دولة االمارات مستضيفة لهذا الحدث

الذي يحظى مبشاركة نحو  90باملائة من العاملني يف قطاع الطريان من كافة دول
العامل  .ولفت إىل أن مستوى الجودة العالية ورسعة الخدمات التي تقدمها األردنية
لصيانة محركات الطائرات والسعر املنافس للرشكات العاملية املثيلة ساهم يف االقبال
عىل خدمات الرشكة من قبل عدد من الخطوط الجوية ومنها الخطوط الجوية
الكويتية والباكستانية والروسية واألوكرانية وغريها .
وأشار حاتم بشري إىل حرص الرشكة عىل املشاركة يف معرض ديب للطريان منذ انطالقته
األوىل قبل  12عام منوها بأن األردنية لصيانة محركات الطائرات هي من ضمن 50
رشكة يف العامل تختص بإصالح وصيانة الطائرات صيانة متكاملة وتحديدا محركات
«بوينغ» و«ايرباص» معربا عن طموح الرشكة يف التوسع بخدماتها لتشمل صيانة
محركات عدد أكرب من الطائرات .
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ﺣﻠﻮل اﻟﺒﺎﺗﺮوﻳﺖاﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
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ﺣﻤﺎﻳﺔ
ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻴﻮم
ﻳﻘﺪم ﻧﻈﺎم اﻟﺒﺎﺗﺮوﻳﺖ اﻟﻤﺜﺒﺖ ﻟﺸﺮﻛﺔ رﻳﺜﻴﻮن ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ،واﻟﺘﻲ ﺗﻢ
ﺗﺼﻤﻴﻤﻬﺎ ﺑﺪﻗﺔ ﻫﻨﺪﺳﻴﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ.ﻳﺘﻄﻮر
اﻟﺒﺎﺗﺮوﻳﺖ ﻣﻊ ﺗﻐﻴﺮ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات ،ﺣﻴﺚ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ  13دوﻟﺔ ﺷﺮﻳﻜﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ،
وﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ،وﺗﻘﺪﻳﻢ أﻛﺜﺮ ﻧﻈﺎم دﻓﺎﻋﻲ ﺟﻮي وﺻﺎروﺧﻲ ﺗﻄﻮر ًا ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ.
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ظهور ذخيرة النظام الصاروخي الموجه
المتعدد اإلطالق لمواجهة التهديدات
نشرة خاصة بمناسبة معرض دبي للطيران نوفمبر 2017
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تواصل عائلة الذخيرة الدقيقة البعيدة المدى للنظام الصاروخي الموجه المتعدد اإلطالق
 )Guided Multiple Launch Rocket System (Guided MLRS or GMLRSالذي أنتجته شركة لوكهيد
مارتن ،تواصل ظهورها لمواجهة التهديدات ذات التقلبات السريعة.

ورصح توم ستانتون ،مدير إدارة تطوير املشاريع الخارجية
برشكة لوكهيد مارتن ،بأن “الذخرية الدقيقة البعيدة املدى
للنظام الصاروخي املوجه املتعدد اإلطالق (Guided
 )MLRSأصبحت اليوم كلمة الرس بالنسبة إىل هذا النوع
من الذخرية .ونقوم يف الوقت بدراسة كافة سيناريوهات
التهديد املحتملة التي ميكن التعامل معها باستخدام عائلة
الذخرية ذات الطلقات الدقيقة ،واملحافظة عىل تفوق قواتنا
دامئا”.
ومن الجدير بالذكر أن عائلة الذخرية الدقيقة البعيدة املدى
للنظام الصاروخي املوجه املتعدد اإلطالق تشمل حاليا
الصاروخ األحادي التوجيه Guided Unitary Rocket
 )(M31الذي يستخدم رأسا حربيا بعبوة ناسفة شديدة
االنفجار ،والذي أثبت دقته الشديدة ،السيام يف املناطق
الحرضية والجبلية .وقد أطلق الجنود األمريكيون الذين
يستخدمون هذا النوع من الصواريخ اسم “بندقية القناصة
ذات مدى السبعني كيلومرتا” “70-kilometer sniper
 ”rifleبفضل دقته الشديدة ،وقد نجح الصاروخ يف كسب
ثقة الجنود الذين يعولون عليه بشدة يف ساحات القتال.
يعترب الصاروخ ذو “الرأس الحريب البديل املوجه” Guided
 Alternative Warhead (AW) roundأحدث عضو ينضم
إىل عائلة الذخرية الدقيقة البعيدة املدى للنظام الصاروخي
املوجه املتعدد اإلطالق ( . )Guided MLRSويستخدم
جهاز تفجري للرأس الحريب قادر عىل إطالق شظايا محددة
الشك ل  shaped shrapnelبدال من الذخرية الثانوية �sub
 ،munitionsومن ثم عدم ترك أي أجزاء مل تنفجر يف ساحة املناطق .وهذا يعني أن الصاروخ هو السالح األمثل للمهمة
القتال .ويتمىش الصاروخ ذو “الرأس الحريب البديل املوجه” بغض النظر عن البيئة التي يتواجد فيها الهدف”.
 Guided Alternative Warhead (AW) roundمع وقد حصلت رشكة لوكهيد مارتن عىل عقد لتطوير الصاروخ
املعاهدات واالتفاقيات الدولية الخاصة باستخدام الذخرية األحادي التوجيه الخاص بالذخرية الدقيقة البعيدة املدى
للنظام الصاروخي املوجه املتعدد اإلطال ق �GMLRS Uni
الثانوية ،وجرت تجربته عىل مدى يتجاوز  80كيلومرتا.
وأوضح ستانتون أن “ الصاروخ األحادي التوجيه الخاص  tary rocketيف عام  ،2003وتم توقيع عقد اإلنتاج املبديئ
بالذخرية الدقيقة البعيدة املدى للنظام الصاروخي املوجه من الجيش األمرييك يف شهر يونيو عام  .2015وقد أنتجت
املتعدد اإلطالق  GMLRS Unitary rocketقد تم الرشكة أكرث من  30,000صاروخ لعمالئها سواء داخل
تحديثه بحيث يكون قادرا عىل التعامل مع األهداف داخل الواليات املتحدة أو خارجها.
املناطق املجهولة .كام يعترب الصاروخ سالحا مثاليا بالنسبة وقال ستانتون إن “الرشكة تبحث دامئا كيفية تحسني
لألهداف غري املعلوم موقعها عىل وجه الدقة أو أهداف الصاروخ األحادي التوجيه الخاص بالذخرية الدقيقة

البعيدة املدى للنظام الصاروخي املوجه املتعدد اإلطالق
 GMLRS Unitary rocketوتوسيع نطاق مناطق
أهدافه وزيادة مداه .وقد اعتمدت الرشكة عىل عدد
كبري من التطبيقات ،بدءا من التطبيقات البحرية وحتى
االختبارات التي جرت يف الفرتة األخرية بهدف دمج وصلة
“جهاز اإلطالق املعتمد عىل نظام االستشعار” sensor-
 shooter linkبني نظام “اإلطالق الدقيق” Precision
 Fires systemوالطائرة الهجومية املعادية .فنحن نسعى
إىل استغالل أنظمة االستشعار ذات املستويات املتعددة
 layered sensorsحتى ميكننا االشتباك مع األهداف
برسعة وبشكل فوري”.

شركة  Russian Helicoptersتشارك في المعرض
تشارك رشكة  Russian Helicoptersيف معرض ديب الدويل للطريان  ،2017وستعقد
إدارة الرشكة القابضة عددا من اللقاءات مع عمالئها التقليديني الذين يستخدمون
الطائرات املروحية الروسية الصنع ومع العمالء املحتملني عىل هامش املعرض الدويل.
ويأيت توريد آالت جديدة وتنفيذ أحد املشاريع املشرتكة حول إمكانية إقامة خط
تجميع للطائرات املروحية  Ka-226Tيف الهند عىل رأس املوضوعات التي يعتزم
مسؤولو الرشكة بحثها ومناقشتها مع رشكائهم الهنود .عالوة عىل ذلك ،تخطط الرشكة
إلجراء سلسلة من املفاوضات عىل هامش معرض ديب الدويل للطريان  2017حول
إمكانية توريد الطائرات املروحية الروسية الصنع لدول أوروبا وأمريكا الالتينية.
ورصح أندريه بوجينسيك ،مدير عام رشكة  ،Russian Helicoptersبأن «معرض

ديب الدويل للطريان  2017ميثل فرصة حقيقية سانحة لجمع الرشكات العاملية الرائدة
املتخصصة يف صناعة الطائرات – التي تعترب رشكة  Russian Helicoptersواحدة
منها  -تحت سقف واحد .وقد قمنا عىل هامش هذا املعرض بوضع جدول عمل
زمني مكثف حتى يتسنى لنا ،ليس لقاء رشكائنا يف منطقة الرشق األوسط فحسب ،بل
ولقاء رشكائنا من دول أوروبا وآسيا وأمريكا الالتينية أيضا» .ومن املقرر عرض منتجات
الرشكة الروسية القابضة يف معرض ديب الدويل للطريان ،ومن بينها النامذج املعروضة
من رشكة  Rosoboronexport JSCوميكن للسادة الضيوف واملشاركني يف املعرض
مشاهدة الطائرة املروحية الهجومية  Ka-52والطائرة املروحية الهجومية Mi-35M
املتعددة األغراض.
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«مبادلة لالستثمار» و«سولفاي» العالمية تتعاونان
لتأسيس منشأة لتزويد شركة «بوينج»بالمواد المركبة
نشرة خاصة بمناسبة معرض دبي للطيران نوفمبر 2017

أعلنت كل من منشأة “ستراتا للتصنيع” المتخصصة في صناعة أجزاء هياكل الطائرات المتطورة والتابعة لشركة “مبادلة
لالستثمار”وشركة “سولفاي” العالمية المتخصصة في الصناعات الكيميائية عن تعاونهما في مشروع مشترك لتأسيس
منشأة متطورة في مدينة العين بهدف تزويد شركة “بوينج” بالمواد المركبة المتقدمة.
س بمطار آل مكتوم الدولي .
جاء ذلك على على هامش مشاركة “مبادلة” في معرض دبي للطيران  2017الذي انطلق ام 
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من املنتظر أن تصبح املنشأة الجديدة -التي ستتوزع ملكيتها
بالتساوي بني الرشكتني  -أول مزود يف دولة اإلمارات لأللياف
الكربونية املشبعة مسبقا والتي يشار إليه أيضا بإسم مواد
التقوية ..فيام تستخدم هذه املواد املتطورة وعالية األداء يف
تصنيع الهياكل املركبة لصناعات الطريان مبا يف ذلك أحدث
جيل من طائرات “بوينج  777إكس”.
وستشهد الرشاكة دخول رشكة “مبادلة لالستثامر” مجال
تصنيع املواد املتقدمة لقطاع صناعة الطريان من خالل
رشكتها التابعة “سرتاتا” كام ستشهد يف الوقت نفسه دخول
رشكة “سولفاي” سوق تصنيع املواد املتقدمة يف دولة
اإلمارات العربية املتحدة.
وقال خالد عبد الله القبييس الرئيس التنفيذي لقطاع
صناعة الطريان والطاقة النظيفة وتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت يف رشكة “مبادلة لالستثامر” “ :لقد اضطلعت

مبادلة عىل مدى السنوات العرش املاضية بدور أسايس
وفاعل يف بناء وتطوير قطاع متطور ومستدام لصناعة
الطريان يف إمارة أبوظبي مبا يتامىش مع رؤية أبوظبي لتنويع
املوارد االقتصادية مشريا ً إىل أن االتفاقية املوقعة مع رشكة
“سولفاي” تنسجم متاماً مع اسرتاتيجية النمو والتي تركز
عىل تعزيز قدرات التصنيع املتقدمة كام تعكس التزامنا
بتقديم خدمات تنافسية ألهم مصنعي املعدات األصلية
يف العامل”.
وأوضح ان املنشأة الجديدة التي ستحتل مساحة 8500
مرت مربع تقريباً ستعمل عىل تزويد رشكة “بوينج” بألياف
الكربون املشبعة مسبقاً الستخدامها يف صناعة الهياكل
األساسية لربنامج طائرات “بوينج  777إكس” الجديدة
حيث تتكون مواد التقوية من ألياف مقواة ضمن مصفوفة
من الراتنج ويتم استخدامها لصناعة أجزاء مركبة متتاز بأداء

قوي لكنها أخف وزناً باملقارنة مع الهياكل املعدنية.
من جانبه قال بدر العلامء رئيس مجلس إدارة منشأة
“سرتاتا للتصنيع” رئيس وحدة “صناعة الطريان” يف
“مبادلة”“ :ميثل هذا املرشوع املشرتك إنجازا ً جديدا ً يضاف
إىل سجل نجاحات ك ٍل من “مبادلة” و”سرتاتا” يف مجال
تقديم منتجات تحمل عالمة “صنع يف اإلمارات” .ونحن
فخورون للغاية بأن نكون العباً أساسياً يف سلسلة التوريد
العاملية للطريان وبأن نوسع نطاق رشاكتنا مع رشكة
“بوينج” من خالل دخولنا مجال تصنيع املواد املتقدمة”.
وبدوره قال كارميلو لو فارو رئيس وحدة األعامل العاملية
للمواد املركبة يف “سولفاي” “ :ستقوم سولفاي بتسخري
خربتها الفنية يف تصنيع املواد املركبة املتقدمة ضمن هذه
الرشاكة واالستفادة أيضاً من عالقتها الطويلة مع بوينج
إلنجاح التعاون املتبادل بني الرشكتني”.

 عرض جوي مشترك لطائرتي"طيران االمارات"
مع فريق الفرسان اإلماراتي
نشرة خاصة بمناسبة معرض دبي للطيران نوفمبر 2017
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س حضور معرض ديب للطريان
 أبهرت طريان اإلمارات ام 
 2017وعشاق الطريان بعرض جوي فريد لطائرتيها البوينج
 777-300ERواإليرباص  ،A380اللتني تحمالن ملصق
"عام زايد" تكرمياً لذكرى املغفور له الوالد املؤسس لدولة
اإلمارات العربية املتحدة ،وذلك مبشاركة طائرات فريق
الفرسان اإلمارايت لالستعراضات الجوية.
هل العرض املميز بطائرة البوينج  777-300ERالتي
واستُ ّ
حلّقت عىل ارتفاع  600قدم برسعة  210أميال بحرية
وتبعتها طائرة اإليرباص  A380التي حلّقت فوقها عىل
ارتفاع  200قدم وتالها تشكيل فريق الفرسان لالستعراضات

الجوية املكون من سبع طائرات .وشكّل هذا العرض بداية
لربنامج العرض الجوي ملعرض ديب للطريان.
وتوىل قيادة طائرات اإلمارات أربعة طيارين إماراتيني
حيث قاد القبطان أحمد بن حزيم والقبطان عيل صالحي
البوينج  777-300ERمبساعدة الضابط أول ماريت غونزالو
وقاد القبطان عباس شعبان والضابط أول سعيد آل مكتوم
اإليرباص  A380مبساعدة الكابنت باتريك دي روك.
وتطلب التحضري للعرض عدة أشهر من التخطيط الدقيق
بني مختلف الجهات املعنية ،ومنهم طيارو اإلمارات ومديرو
عمليات الطريان ومراقبة الحركة الجوية الذين تعاونوا مع

لجنة االستعراضات الجوية يف معرض ديب للطريان وهيئة
ديب للطريان املدين والهيئة العامة للطريان املدين.
وأقلعت الطائرتان من مطار ديب الدويل حتى وصلتا إىل
مطار آل مكتوم الدويل وانضمت إليهام طائرات فريق
الفرسان لالستعراضات الجوية التابع للقوات الجوية لدولة
اإلمارات العربية املتحدة.
وتعد طريان اإلمارات أكرب مشغل يف العامل لطائرات
اإليرباص  A380حيث يضم أسطولها مئة طائرة من هذا
الطراز ،والبوينج  ،777حيث متتلك  165طائرة من هذا
الطراز.

"الفالور" توفر خيارات إستراتجية تعيد صياغة قواعد الحرب
كشفت رشكة بيل املصنعة لطائرات الهليوكبرت “يف – – 280فالور” ()V-280 VALOR
التي قامت بأوىل طلعاتها التجربيبية يف مطلع شهر سبتمرب املايض عن مزيد من
تفاصيل الطائرة التي يتوقع لها أن تعيد صياغة قواعد الحرب.
ومتثل الطائرة التي كشف النقاب عن تصميمها ألول مرة عام  2013الجيل الثالث من
املروحيات املتاميلة (.)Tlt-Rotors
وتتوىل رشكة بيل بالتعاون مع رشكة لوكهيد مارتن تطوير الطائرة يف اطار برنامج الرفع
األفقي املستقبيل ( .)Future Vertical Lift Programورغم أن تقنية املروحيات
املتاميلة تتوافر لطائرات أخرى مثل “يف  -22اوسربي”( )V-22- OSPERYإال أن طائرة
الفالور تالفت كافة العيوب امليكانيكية واملالحية للطائرة اوسربي.
رغم أن طائرة الفالور أصغر حجام من االوسربي ،إال أنها أكرب من طائرة البالك هوك.
وتبلغ رسعة ومدى طائرة الفالور ضعف رسعة ومدى أغلب طائرات الهليوكوبرت
املستخدمة اليوم ،تحتاج طائرة الفالور إىل طاقم مكون من أربعة أفراد وميكنها ان
تتسع لنحو 14جنديا بكامل عتادهم الحريب ،وتستطيع نقلهم ملسافة  800ميل جوي
برسعة تفوق  350ميل يف الساعة .وتصل رسعة الطائرة إثناء التحليق نحو  340ميل يف

الساعة اي ما يعادل  520كيلومرت يف الساعة ،فيام يصل مداها إىل  2400ميل (3900
كيلومرت) يف حني يرتاوح املدى القتايل املؤثر بني  580ميل و 920ميل ( 930كيلومرت
و 1480كيلومرت).
ويصل الوزن األقىص عند اإلقالع إىل  30ألف رطل ،وميكن تزويد الطائرات مبدافع
هاوتزر من طراز .M-777A2
وترتفع مروحية الفالور بنحو  7إقدام عن سطح األرض ما يتيح الفرصة للجنود للخروج
بأمان من بابني منزلقني عىل جانبي الطائرة عرض كل منهام نحو 1.8مرت
وتسمح الحامالت املوجودة يف باطن الطائرة بزيادة وزن املعدات واإلمدادات التي
ميكن للطائرة حملها إىل عرشة أالف طن ،ويعني هذا أن الطائرة ستكون قادرة عىل
نرش القوات برسعة كبرية ما يسهم يف رفع حركية القوات.
ومن املتوقع أن تستخدم الطائرة الجديدة يف طيف واسع من املهام والعمليات
التي تشمل الغارات واإلخالء الطبي واالستعادة التكتيكية لألفراد واملعدات وتقديم
املساعدات اإلنسانية يف حاالت الطوارئ ونقل كبار الشخصيات ،كام ميكن أنت
تستخدم الطائرة يف مراقبة الطرق ملنع العدو من زرع األلغام واملتفجرات.

جاكسون شنايدر ،رئيس مجلس اإلدارة والمدير التنفيذي لشركة إمبراير ديفنس آند سيكيوريتي

نشرة خاصة بمناسبة معرض دبي للطيران نوفمبر 2017

22

شركة إمبراير تقطع شوطا طويال في
محادثاتها مع البرتغال لبيع الطائرة KC-390

تمثل الطائرة  KC-390جيال جديدا من الطائرات المتعددة المهام التي أنتجتها شركة إمبراير ،وهي طائرة تجمع بين
المرونة العالية وقلة تكاليف الدورة الحياتية للطائرة عند حدها األدنى في سوق طائرات النقل المتوسطة الحجم .وقد
أبدى جاكسون شنايدر ،رئيس مجلس اإلدارة والمدير التنفيذي لشركة إمبراير ديفنس آند سيكيوريتي” ،تفاؤله الشديد
التكنولوجيا المتقدمة التي تستخدمها الشركة وفرص التصدير للخارج المتاحة أمام الشركة .فيما يلي مقتطفات من
المقابلة الحصرية التي أجرتها مجلة “درع الوطن” مع السيد /شنايدر:

«درع الوطن» :ما هو املوقف الحايل لحملة اختبار طريان
الطائرة KC-390؟
شنايدر :تحقق حملة اختبار طريان الطائرة  KC-390تقدما
كبريا إىل األمام مبا يوازي األهداف املوضوعة لتصميم الطائرة.
ومن الجدير بالذكر أن املرحلة الحالية لحملة اختبار طريان
الطائرة تركز عىل األبعاد اإليرديناميكية الخارجية للطائرة
عن طريق إجراء تقييم عام للمهام املحددة للطائرة.
ومنذ بداية حملة اختبار طريان الطائرة  KC-390يف 26
أكتوبر  ،2015قدم منوذج الطائرة نسبة جاهزية عالية
للغاية كانت كافية لتحقيق معدل طريان غري مسبوق يف
برنامج الطائرة حيث سجلت ساعات الطريان الرتاكمية
للطائرة أكرث من  1,450ساعة طريان.
وقد أجرت رشكة إمرباير بالفعل أول تالحم بدون وقود
بني الطائرة  KC-390والطائرات املقاتلة النفاثة من طراز
إف -5التابعة لسالح الجو الربازييل ،باإلضافة إىل مد
خرطوم تزويد الطائرات بالوقود أثناء الطريان ،سواء يف
حالة الرسعة العالية أو البطيئة ،عالوة عىل عمل تقييم
مبديئ إلسقاط الشحنات الجوية ورجال املظالت يف إطار «درع الوطن» :ما هي أهم مميزات تلك الطائرة؟
عملية مشرتكة بني سالح الجو الربازييل والجيش الربازييل شنايدر :تعترب الطائرة  KC-390طائرة متعددة املهام
عن طريق استخدام األبواب الخلفية وسلم العفش لدى يف حقيقة األمر ،وهي قادرة عىل أداء املهام التالية :نقل
الطائرة .ومن بني اإلنجازات األخرى التي تحققت إجراء وإسقاط قوات املظالت وباالت الشحن وإبرار/التقاط أفراد
تقييم عام ألنظمة الطائرة وأدائها وأسلوب طريانها ،باإلضافة القوات الخاصة والبحث واإلنقاذ ومكافحة الحرائق وتنفيذ
إىل رحالت الرتخيص بالتعاون مع الهيئة الربازيلية لدراسة اإلخالء الطبي وتزويد الطائرات ذات األجنحة الثابتة
والدوارة بالوقود جوا ،باإلضافة إىل املهام األخرى.
جدوى الطريان العسكري.
وتتوقع رشكة إمرباير الحصول عىل الرتخيص الخاص والطائرة  KC-390مجهزة بنظام حديث ملناولة الشحن،
بالتشغيل املبد يئ � initial operational capability decوهي قادرة عىل نقل املركبات القتالية الثقيلة التي يصل
 )laration (IOCخالل النصف الثاين من عام  2017وزنها إىل  26طنا .كام أن التصميم املفتوح ملخزن العفش
والحصول عىل الرتخيص الخاص بالتشغيل النهايئ  finalيسمح باستيعاب سبع باالت شحن قياسية ،باإلضافة إىل
 )operational capability (FOCخالل النصف الثاين من إمكانية الجمع بني العفش والجنود .ويعزز هذه القدرة
عام  .2018أما بالنسبة إىل تسليم الدفعة األوىل من طائرات عىل الشحن األداء الفائق للطائرة التي تتجاوز رسعتها
 470عقدة (ماخ  )0.8والقدرة عىل استخدام املدارج
 KC-390 areفمن املقرر أن يبدأ يف عام .2018

الجوية القصرية يف العمليات العسكرية ،عالوة عىل متانة
تصميمها القادر عىل تنفيذ العمليات العسكرية سواء فوق
املمرات الجوية شبه املمهدة أو املدمرة متاما ،فضال عن
قدرة الطائرة عىل تحمل الظروف واألحوال الجوية السيئة.
واملحصلة النهائية هي أنه أصبح لدينا اليوم طائرة تتمتع
بخفة حركة غري مسبوقة وقدرة ملحوظة عىل حمل أوزان
أثقل من العفش ،فضال عن رسعة أكرب يف أي مكان ،ومن
ثم قلة الحاجة إىل عدد كبري من الطائرات ألنجاز املهمة
املطلوبة ،إضافة إىل القدرة عىل تنفيذ عدد أكرب من املهام
باستخدام نفس عدد ساعات الطريان عند مقارنتها بالطائرة
املزودة مبحركات توربينية.
وقد أثبتت الطائرة جدواها من الناحية التجارية
واالقتصادية فيام يتعلق باملكونات املستخدمة يف األنظمة
الرئيسية ،حيث يتمتع تصميمها بالخطوط الحديثة ،كام
أن نظام الصيانة املجوقل املتقدم ليس سوى أحد مميزات
التصميم الذي سريفع جهوزية الطائرة  KC-390للتشغيل
وخفض تكاليف الدورة الحياتية للطائرة.
«درع الوطن» :ما مدى األهمية التي تعلقها رشكة إمرباير
عىل املشاركة يف معرض ديب للطريان؟
شنايدر :يعترب الرشق األوسط منطقة مهمة للغاية بالنسبة
لنا ،ونحن سعداء بتواجدنا يف هذه املنطقة .ويعترب معرض
ديب للطريان معرضا جويا دوليا وفرصة سانحة للقاء عمالئنا
وفتح فرص جديدة للتعاون.
«درع الوطن» :إىل أي مدى يصل تفاؤلكم بالحصول عىل
طلبات رشاء للتصدير؟
شنايدر :نحن عىل ثقة كبرية ومتفائلون من هذه الناحية،
حيث يتزايد االهتامم بالطائرة  KC-390يف األسواق
العاملية ،كام أن الفرصة قد سنحت لعدد كبري من العمالء
املحتملني للتحليق بهذه الطائرة .وقد قطعنا شوطا كبريا
يف محادثاتنا الجارية مع الربتغال لرشاء ست طائرات من
هذا الطراز.

تمثل خاصية الجمع بين األنظمة اآللية (المأهولة) وغير اآللية (غير المأهولة)  MUM-Tقفزة هائلة إلى
األمام من حيث الوعي الميداني بالنسبة للعمليات القتالية عن طريق منح القوات البرية وقائدى الطائرات
ذات األجنحة الثابتة والدوارة القدرة على استقبال معلومات أنظمة االستشعار الواردة من نظام الطائرات
اآللية (غير المأهولة)  )Unmanned Aircraft System (UASويتم تعزيز عملية اتخاذ القرار وفعالية المهمة
عن طريق وصالت المعلومات المتطورة واألفراد العاملين على األرض والطائرات المأهولة التي تستخدم
أنظمة جمع المعلومات االستخباراتية والمراقبة واالستطالع Intelligence, Surveillance and Reconnaissance
 (ISR) payloadsلدى أنظمة الطائرات اآللية (غير المأهولة) .

فعن طريق إضافة “عيون” “ ”eyesنظام الطائرات اآللية
(غري املأهولة) إىل صورة ميدان املعركة ميكن لقائدي
الطائرات املأهولة إطالة مدى وعيهم امليداين وتحسني
مستويات السالمة .ويعمل نظام الطائرات اآللية عىل
زيادة الوعي امليداين والقدرة التدمريية وفرض النجاه
بالنسبة نظام الطائرات اآللية إىل األنظمة املأهولة فوق
أرض املعركة عن طريق مساعدتها عىل رؤية ما وراء مجال
رؤيتها وتأمني املعلومات االستخباراتية والحصول عىل صور
فيديوية بشكل شبه فوري.
وصلة بيانات فيديوية حية Full Motion
Video data link

وقد أتاحت وصلة املعلومات للطائرة إيه يس 130 -إمكانية
العمل من عىل مسافات بعيدة ومراقبة التحركات عىل
األرض ،وهي التحركات البعيدة عن مجال السمع أو البرص
ولكن مبدى يكفي لتنفيذ العمليات الحركي ة �kinetic op
 erationsعند الرضورة .وقد سمحت عملية الجمع بني
نقاط القوة التي تتمتع كل طائرة عىل حدها بزيادة الوعي
امليداين وأداء املهمة بقدر أكرب من الفعالية.
وقد لجأ الجيش األمرييك اليوم إىل زيادة قدرة الطائرة االلية
بريدتر عىل أداء مهام أخطر من أن تؤديها طائرة مأهولة.
وعند استخدام الطائرة اآللية “جراي إيجل” (الصقر
الرمادي) التي أنتجتها رشك ة �General Atomics Aero
 )nautical Systems, Inc. (GA-ASIوالتواصل/االتصال
مع الطائرة املروحية  AH-64 Apacheيأخذ الجيش
األمرييك بقصب السبق يف تطوير نظريات التشغيل التي
يقوم عليها نظام الجمع بني األنظمة اآللية (املأهولة) وغري
اآللية (غري املأهولة)  MUM-Tوأصبح بإمكان الجيش
اليوم زيادة قدرات الطائرات اآللية (غري املأهولة) مبا يؤدي
إىل إطالة مداها وتغطية مساحات أكرب من اليابسة وتبادل
املعلومات الحساسة فوق ساحة القتال برسعة وبكفاءة
عالية .إن القدرة عىل الجمع بني الطائرات املأهولة وغري
املأهولة ميكن الطائرة املروحية أباتيش من البقاء يف مناطق
العمليات غري املعادية.

ظهر مصطلح الجمع بني األنظمة اآللية (املأهولة) وغري
اآللية (غري املأهولة)  MUM-Tمع بداية األلفية الثالثة
انطالقا من سامء أفغانستان عندما وضع سالح الجو
األمرييك يده عىل املشاكل املتعلقة باملهام التي يجري
تنفيذها ضد أهداف حيوية عىل قدر عال من األهمية.
وباستخدام أساليب مبتكرة عالية الرسعة قامت رشكة
General Atomics Aeronautical Systems, Inc.
 - )(GA-ASIالرشكة املصنعة لعائلة الطائرة اآللية (غري
املأهولة) بريدتر -بدمج وصلة معلومات مع الطائرة إيه
يس 130 -بهدف الحصول عىل رشيط فيديو حي Full
 ،)Motion Video (FMVونجحت يف اعتامد أول تطبيق تعزيز مهام الطائرة بريدتر إكس بي
يجمع بني األنظمة اآللية (املأهولة) وغري اآللية (غري إن خاصية الجمع بني الطائرات املأهولة وغري املأهولة
ال تقترص عىل الطائرة املروحية AH-64 Apache
املأهولة) MUM-T

وحدها ،حيث ميكن تطبيق نفس النظرية عىل أسطول
الطائرات املأهولة ،سواء ذات األجنحة الثابتة أو الدوارة،
من أجل خلق مزيد من االنسجام عند تنفيذ العمليات
القتالية.
متكن خاصية الجمع بني الطائرات املأهولة وغري
املأهولة يف جوهرها الطائرة بريدتر إكس يب من تعزيز
مهامها باعتبارها طائرة آلية قادرة عىل التحليق يف الجو
لساعات طويلة عن طريق إرسال املعلومات من أنظمتها
املتعددة إىل الطائرات املأهولة .عالوة عىل ذلك ،ويف
العمليات التي تستلزم نظارات الرؤية الليلية Night
 Vision Goggle (NVG) operationsتستطيع
الطائرة بريدتر إكس يب توجيه الطائرات املأهولة وغري
املأهولة إىل األهداف املعادية عن طريق استخدام
املؤرش الليزري/جهاز اإلنار ة �laser pointer/illumina
 torاألمر الذي يؤدي إىل اختصار الوقت الذي يحتاجه
قائد الطائرة للعثور عىل الهدف وتحديد موقعه.
وتعترب الطائرة بريدتر إكس يب أقل تكلفة بكثري من
حيث التشغيل إذا ما حسبنا التكلفة مقابل كل ساعة
طريان ،وهو ما يطيل وقت االنتظار  dwell timesويقلل
الرتددات السمعية املكشوفة – كل ذلك دون تعريض
حياة الطيار للخطر .وبعد أن تقوم الطائرة بريدتر إكس
يب بتحديد األهداف املعادية املطلوبة ميكن تكليف
الطائرات املأهولة باستخدام املعلومات والبيانات
الواردة من الطائرة بريدتر لالشتباك مع الهدف بأقل
نسبة مخاطرة وبأرسع وسيلة ممكنة.
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أبهر فريق العروض الجوية الروسي «روسكايارفيتيازي» زوار معرض دبي للطيران بعروضهم الجوية
البهلوانية التي ال تشهد فقط ببراعة الطيارين ،وإنما تشهد أيضا بكفاءة الطائرات والمعدات القتالية
الروسية التي تبحث عن تعزيز وجودها في أسواق المنطقة.
ولم تكن العروض الجوية العالمة الوحيدة على الرغبة الروسية في اثبات حضورها القوي ،فقد أختارت
روسيا أان تعرض الطائرة سوخوي  35ألول مرة في المعرض .

وسعت روسيا من مساحة جناحها ليصل إىل مساحتة إىل
 700مرت مربع يضم أكرث من عرش رشكات روسية كربي يف
مجال الصناعات العسكرية .وأختارت روسيا املشاركة يف
املعرض بوفد موحد تحت رئاسة سريجي كورنوف نائب
قائد القوات الجوية الروسية لشؤون صادرات السالح .
وينهي الحضور الرويس القوي يف املعرض سنوات طويلة
من الغياب الرويس عن الدورات السابقة يف وقت تسعى
فيه روسيا لألستفادة من التغطية اإلعالمية الواسعة التي
صاحبت عددا من صفقات األسلحة التي نجحت روسيا يف
عقدها مؤخرا مع عدد من دول املنطقة لبيع منظومة اس
 -400املضادة للصواريخ ،فضال عن األداء الجيد الذي حققه
السالح الرويس يف مناطق الالرصاع الساخنة.
ويشري سريجي إىل أن الرشكة تستهدف عرب مشاركتها يف
وتنظر الرشكات الروسية إىل معرض ديب للطريان عىل أنه املعرض توسيع افاق التعاون العسكري والفني مع دول
يضاهي يف األهمية معرض  MARKSالرويس ،ومعرض الخليج.
لوبورجيه الفرنيس للطريان ،ومعرض فارنبوره يف اململكة ويوضح سريجي أن دول الخليج تبدى إهتامما متزايدا
املتحدة .
باملنتجات العسكرية الروسية وبصغة خاصة الطائرات
ويؤكد الرئيس التنفيذي لرشكة روسوبرنواكسبورت الحربية وحلول التدريب اإللكرتونية املتطورة .
الحكومية الروسية ،سريجي شيميزوف وهي واحدة من ويلفت سريجي إىل أن أهتامم الدول الخليجية باملنتجات
كربي الرشكات الروسية املشاركة يف املعرض أن حجم أنشطة الربوسية ال يقترص فقط عىل أنظمة التسلح وإمنا يشمل
الرشكة يف دول الخليج يصل إىل  8مليار درهم أي ما يعادل أيضا حلول أمن املعلومات وتأمني املرافق الحيوية وحامية
 30يف املائة من إجاميل إيرادات الرشكة من حزم الخدمات .ىالحدود التي توفرها الرشكة.
تنظر الشركات الروسية
إلى معرض دبي للطيران
على أنه يضاهي في األهمية
معارض  MARKSالروسي،
ولوبورجية الفرنسي وفارنبوره
في المملكة المتحدة

“

ويوضح سري جي أنه بالرغم من أن تسليح دول الخليج
غريب بأألساس ،إال أن رغبة الدول الخليجية يف الحصول عىل
أحدث األنظمة العسكرية يجعلها منفتحة عىل املعدات
واألسلحة الروسية .
ومن جانبه ،أكد رئييس دائرة التعاون العسكري والفني
الروسية دميرتي شوخاييف أن صادرات األسلحة الروسية
مهمة جدا ملكانة روسيا يف املنطقة وإزدهار االقتصاد
الرويس ،مشريا إىل أن دول املنطقة إعتادت أن تسلح
جيوشها بأحدث األنظمة .
ويشدد شوخاييف عىل أن منظومات اس  -400وطائرات
سوخوي -35التي تتميز بقدرتها الفائقة عىل املناورات
تتصدر إهتاممات الدول الخليجية.
وتعرض الرشكات الروسبة قامئة طويلة من املنتجات يف
املعرض تتضمن طائرات الهليوكبرت الهجومية طرازي 52
-KAو MI-171SH ,وطائرات النقل العسكري من طراز
 MI35Mوطائرات النقل الهجوميةSU-35
ويشري شوخاييف إىل أن الرشكات الروسية تتعاون بصورة
مشرتكة لتطبيق اسرتاتجيات التسويق التفاعيل النشط
الذي يدمج بني عروض الفيدو ثالثية األبعاد واملجسامت
والعروض الحية لتوفري تجربة فريدة للعمالء لتجربة
املعروضات الروسية.

