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القيادة العامة للقوات المسلحة
مديرية التوجيه المعنوي

محمد بن راشد يدشن «أكاديمية اإلمارات لتدريب الطيارين»

دشن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب “رعاه
الله” بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل
مكتوم ويل عهد ديب وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن
راشد آل مكتوم نائب حاكم ديب وسمو الشيخ أحمد بن
سعيد آل مكتوم رئيس هيئة ديب للطريان الرئيس األعىل
ملجموعة طريان اإلمارات « ..أكادميية اإلمارات لتدريب
الطيارين» التي تعد أحدث وأكرب منشأة لتدريب طياري
الصفقات

65.330
مليار درهم
حتى اليوم الثاني
التفاصيل صفحة
10

طريان اإلمارات من املبتدئني املواطنني إىل جانب تدريب
الطيارين املبتدئني من مختلف رشكات الطريان العاملية.
وقد ضغط صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل
مكتوم  -بعد أن شاهد عرضا تلفزيونيا عن مراحل إنشاء
األكادميية يف مدينة ديب للطريان مبنطقة جبل عيل  -عىل
الزر الخاص بالتدشني إيذانا بافتتاحها رسميا.
وقد بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل
مكتوم هذا اإلنجاز الرائع لطريان اإلمارات وأثنى عىل

جهود سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم والكوادر
الوطنية املبدعة التي متكنت من تحقيق هذا اإلنجاز
الوطني الكبري حيث وصف سموه األكادميية بالرصح
العلمي والتدريبي الشامخ الذي سيتخرج منه شباب
الوطن كطيارين مبتدئني يعملون عىل منت طائرات
أسطول طريان اإلمارات بعد تأهيلهم التأهيل النظري
والعلمي الالزم والذي يؤهلهم يك يكونوا طيارين محرتفني
يف املستقبل.

محمد بن راشد يزور عددا من أجنحة الدول المشاركة
زار صاحب السمو الشيخ محمد بن
راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس
مجلس الوزراء حاكم ديب “رعاه الله” عددا
من أجنحة الدول املشاركة يف معرض ديب
الدويل للطريان يف يومه الثاين.
ويف بداية الجولة تفقد سموه الطائرة
الجديدة من طراز بوينج  737ماكس 8
الجديدة التي انضمت حديثا للخدمة
ضمن أسطول «فالي ديب» من بني 76
طائرة من هذا الجيل تعاقدت عليها /فالي
ديب /وستتسلم  5طائرات أخرى أواخر
(طالع صفحة )2
العام الجاري.
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محمد بن راشد يزور عددا من أجنحة
الدول المشاركة في معرض دبي للطيران
زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه هللا" عددا
من أجنحة الدول المشاركة في معرض دبي الدولي للطيران في يومه الثاني.
وفي بداية جولة سموه  -التي رافقه خاللها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي
وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس األعلى لمجموعة طيران اإلمارات وسعادة
خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي  -تفقد سموه الطائرة الجديدة من طراز بوينج
 737ماكس  8الجديدة التي انضمت حديثا للخدمة ضمن أسطول " فالي دبي " من بين  76طائرة من هذا الجيل
تعاقدت عليها /فالي دبي /وستتسلم  5طائرات أخرى أواخر العام الجاري.
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واستمع سموه ومرافقوه إىل معلومات
وافية حول مكونات وسعة الطائرة خالل
الرشح الذي قدمه غيث الغيث الرئيس
التنفيذي للرشكة  ..الذي أشار إىل أن
هذه الطلبية من الطائرات الجديدة
ستعمل عىل زيادة رحالت الرشكة
وتحسني فاعلية أسطولها وتشكل دعامة
إضافية اللتزام الناقلة االقتصادية بتسري
رحالت جديدة إىل وجهات جديدة
وبعيدة مثل بانكوك وبراغ وزنجبار.
وبارك صاحب السمو نائب رئيس الدولة
رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب للرشكة
تطورها وتحسني خدماتها للمسافرين
عىل منت طائراتها  ..مؤكدا سموه دعمه
وتشجيعه لـ " فالي ديب " يك تكون يف
مقدمة رشكات النقل الجوي االقتصادية
عىل مستوى املنطقة والعامل.
وتابع سموه جولته يف املعرض ..حيث
توقف عند جناح الواليات املتحدة
األمريكية الذي يضم صناعات وتقنيات
متطورة جدا تخدم الطريان املدين
والحريب عىل حد سواء واستمع سموه
من القامئني عىل الجناح إىل رشح حول
هذه األنظمة والتقنيات الجوية املدنية
والدفاعية خاصة الصواريخ والطائرات
الحربية مبختلف أنواعها.

وأشاد صاحب السمو الشيخ محمد
بن راشد آل مكتوم باملشاركة القوية
للرشكات األمريكية العمالقة يف معرض
ديب الدويل للطريان  ..ما يعطي لهذا
الحدث العاملي زخام إضافيا ويعزز
مكانته يف أوساط الرشكات العاملية
واألمريكية.
كام أشاد سموه بجميع الرشكات التي
تعرض إبداعاتها واخرتاعاتها املتقدمة
يف قطاع الصناعات والتقنيات الجوية
املدنية منها والدفاعية  ..مؤكدا سموه
أنها من خالل وجودها يف قلب هذا
الحدث إمنا تكتشف أسواقا جديدة
وزبائن جددا يف املنطقة وتتوسع يف
مبيعاتها والرتويج ملنتجاتها خاصة يف
قطاع النقل الجوي املدين الذي يشهد
منوا واتساعا من حيث رشكات الطريان
التي يزداد عددها سنة بعد سنة أو
من حيث التقنيات املطلوبة للطائرات
املدنية وأنظمتها املتطورة.
وزار سموه  -خالل جولته يف األروقة
الداخلية والخارجية للمعرض  -عددا
من األجنحة املشاركة والتقى مسؤوليها
والقامئني عليها ..مرحبا سموه بالوفود
العارضة والزائرة ..متمنيا للجميع رحلة
سعيدة وإقامة طيبة عىل أرض اإلمارات.

البواردي يلتقي عددا من الوزراء
و كبار المسؤولين الزائرين للمعرض
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التقى معايل محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع
أمس عددا من الوزراء و كبار املسؤولني الزائرين ملعرض ديب للطريان
.2017
فقد استقبل معاليه مبكتبه يف معرض “ديب للطريان  “ 2017كال
عىل حدة معايل الدكتور محمد ماليك بن عثامن كبري وزراء الدولة
لشؤون الدفاع والخارجية لجمهورية سنغافورة ومعايل أوليغ
دفيغوليف رئيس لجنة الدولة للشؤون العسكرية الصناعية واللواء
أوليغ فوينوف مساعد وزير الدفاع للتعاون الدويل بجمهورية
بيالروسيا والسيدة إلني لورد وكيل وزارة الدفاع األمرييك للمشرتيات
والتكنولوجيا واملعلومات .
كام استقبل معاليه السيد بينوات دوساجي الرئيس التنفيذي لرشكة
داسو والسيد جون هاريس الرئيس التنفيذي لرشكة رايثون .جرى
خالل اللقاءات استعراض عالقات التعاون املتميزة التي تربط دولة
اإلمارات العربية املتحدة ودول الوزراء واملسؤولني خاصة ذات
الصلة بالشؤون العسكرية والدفاعية وسبل تعزيزها وتنميتها مبا
يخدم املصلحة املشرتكة.
وتبادل معايل الوزير البواردي مع الضيوف وجهات النظر حول عدد
من القضايا الراهنة يف املنطقة والتحديات املشرتكة يف مجال الطريان
إضافة إىل بحث التعاون العسكري والصناعي والتكنولوجي يف مجال
الدفاعات العسكرية املشرتكة.
وجرى خالل اللقاءات استعراض عالقات التعاون بني دولة اإلمارات
العربية املتحدة وكل من اعضاء وفود الدول الزائرة وجوانب تفعيلها
وتطويرها مبا يخدم املصلحة املشرتكة إضافة إىل الشؤون ذات الصلة
باملجاالت العسكرية والدفاعية.
كام جرى خالل اللقاءات تبادل األحاديث حول أهمية انعقاد معرض
ديب للطريان كونه من أهم املعارض عامليا ويستقطب عددا كبريا
من الرشكات املتخصصة والرشكات العاملية املصنعة ألنظمة الطريان
ويلبي متطلبات واحتياجات مختلف الرشكات ،وفرصة كبرية للتعرف
عىل أحدث الصناعات يف مجال الطريان وتبادل الخربات .وقد أشاد
الضيوف بحسن إدارة وتنظيم املعرض وما يشهده من إقبال متواصل
يربهن عىل نجاح اإلمارات وريادتها يف صناعة املعارض.
حرض اللقاء عدد من كبار ضباط ومسؤويل وزارة الدفاع.
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وكيل وزارة الدفاع يلتقي مسؤولين يابانيين
استقبل سعادة مطر سامل الظاهري وكيل وزارة الدفاع
يف مكتبه مبعرض «ديب للطريان  »2017السيد كيتارو
اونو نائب وزير الدفاع الربملاين الياباين والفريق أرايك
مدير التطوير الجوي للدراسات اللذين يحرضان فعاليات
املعرض .وتم خالل االجتامع ــ الذي حرضه عدد من كبار
ضباط ومسؤويل وزارة الدفاع وأعضاء الوفد املرافق-
استعراض أوجه التعاون والتنسيق القائم بني الجانبني
إضافة إىل مناقشة عدد من املواضيع العسكرية ذات
االهتامم املشرتك.
ورحب سعادة وكيل وزارة الدفاع خالل اللقاء بنائب وزير
الدفاع الربملاين الياباين ومدير التطوير الجوي للدراسات
مشيدا بعالقات التعاون القامئة بني دولة اإلمارات واليابان
التي تشهد تطورا وتقدما يف مختلف املجاالت وخاصة
الدفاعي والعسكري.
و أشاد الضيفان مبعرض ديب للطريان  2017وما تضمنه
من فعاليات متميزة مبديني إعجابهام بالتنظيم وحجم
املعروضات التي ضمها املعرض.

رئيس اركان القوات المسلحة يلتقي كبار زوار المعرض

نشرة خاصة بمناسبة معرض دبي للطيران نوفمبر 2017
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استقبل معايل الفريق الركن حمد محمد ثاين
الرميثي رئيس أركان القوات املسلحة مبكتبه
يف معرض ديب للطريان  2017كال عىل حدة
الفريق اول ساكني جاسوزاكوف وزير الدفاع
الكازاخستاين و الفريق الركن فياض الروييل
نائب رئيس هيئة االركان السعودي والفريق
أول تان رسي افندي قائد السالح الجوي املاليزي
و السيد كياترو اونو نائب وزير الدفاع الربملاين
الياباين و الفريق نيفالدو روسيتو قائد القوات
الجوية الربازييل و اللواء اوليغ دفيغوليف
رئيس لجنة الدولة للشؤون العسكرية الصناعية
البيالرويس و اللواء طيار العابد علوي بو حميد
مفتش القوات الجوية امللكية املغريب  ..جرى
خالل اللقاءات استعراض عالقات التعاون بني

دولة اإلمارات 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 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 بالشكل
الذي يلبي متطلبات واحتياجات دول العامل.
وأشاد الضيوف بحسن إدارة وتنظيم املعرض
وما يشهده من إقبال متواصل يربهن عىل نجاح
دولة اإلمارات وريادتها يف الصناعة املعرضية.

رئيس األركان يتفقد أجنحة معرض دبي الدولي للطيران

قام معايل الفريق الركن حمد محمد ثاين الرميثي رئيس أركان
القوات املسلحة أمس بجولة يف معرض ديب الدويل للطريان
 2017حيث اطلع عىل عدد من أحدث الطائرات العسكرية
واملدنية املعروضة.
توقف معاليه خالل جولته يف ساحة املعرض مبطار آل مكتوم
الدويل عند العديد من منصات الرشكات والجهات املحلية
واألجنبية املشاركة يف هذا الحدث العاملي.
وأبدى رئيس األركان إعجابه مبا شاهده من معروضات
الرشكات من مختلف الطائرات واملعدات املتطورة واألجهزة
واألسلحة الحديثة.

قائد القوات الجوية يستقبل ضيوف معرض دبي للطيران
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استقبل سعادة اللواء الركن طيار إبراهيم
نارص محمد العلوي قائد القوات الجوية
والدفاع الجوي يف مكتبه مبعرض ديب
للطريان أمس عددا من كبار ضيوف
معرض ديب للطريان ،فقد استقبل ” كال
عىل حده ” الفريق رامز طاهروف قائد
القوات الجوية األذربيجانية و السيدة
هايدي جرانت نائب وكيل القوات
الجوية للشؤون الخارجية األمريكية
و الفريق اول ركن طيار اندريه الناتا
رئيس أركان القوات الجوية الفرنسية و
اللواء ركن طيار يوسف احمد الحنيطي
قائد سالح الجو املليك األردين و عدد
من ضيوف و رؤوساء الرشكات املشاركة
باملعرض .
وتم خالل اللقاءات – التي حرضها عدد
من ضباط القوات الجوية والدفاع الجوي
وأعضاء الوفود املرافقة للضيوف – تبادل
االحاديث حول فعاليات املعرض ..
وإستعراض عالقات التعاون املشرتك وسبل
تعزيزها وتنميتها خاصة يف مجال صناعة
الطريان والتكنولوجيا املتقدمة.
وأشاد الضيوف بحسن التنظيم واإلعداد
ملعرض ديب للطريان يف دورته الحالية
وهو األكرب يف تاريخ انطالقته  ..مؤكدين
املكانة املتميزة التي وصلت إليها دولة
االمارات يف مجال تنظيم املعارض الدولية
يف مختلف تخصصاتها.
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قائد القوات البحرية يلتقي

قائد القوات البرية يستقبل

عددا من ضيوف «دبي للطيران»

عدداً من القادة العسكريين

استقبل اللواء الركن بحري طيار الشيخ سعيد بن حمدان بن محمد آل نهيان قائد القوات
البحرية مبكتبه يف معرض ديب للطريان  2017كال عىل حده السيد سوكر مدير إدارة
مشرتيات املعدات والتسليح بوزارة الدفاع االٔملانية و السيد ا ٔوليكس برزتسف وزير دولة
لوزارة التطوير االقتصادي االٔوكراين و الفريق مهندس التسليح ستيفان ريب مدير التطوير
الدويل يف االدارة العامة للتسليح الفرنسية .تم خالل املقابالت ،استعراض أوجه التعاون
والتنسيق القائم بني الجانبني كام متت مناقشة عدد من املواضيع العسكرية املشرتكة.

استقبل سعادة اللواء الركن صالح محمد صالح بن مجرن العامري قائد القوات الربية ــ يف
مكتبه مبعرض ديب للطريان  ” 2017كال عىل حدة ” ــ الفريق تشارلز هوبر مدير وكالة التعاون
االمني و الرفاعي االمرييك و السيدة ان كاتالدو نائب مساعد وزير الجيش للتعاون و الصادرات
الدفاعية االمريكية و الفريق ويليام باليدر قائد املشاة البحرية يف القيادة املركزية االمريكية .
وتم خالل اللقاءات استعراض عالقات التعاون العسكري بني دولة اإلمارات و سبل
تعزيزها  ..إضافة إىل عدد من املوضوعات ذات االهتامم املشرتك.

الهاشمي :معرض دبي للطيران يشكل حــــــــــــــــ
أكد سعادة اللواء ركن طيار
نشرة خاصة بمناسبة معرض دبي للطيران نوفمبر 2017
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عبدهللا السيد الهاشمي
وكيل وزارة الدفاع المساعد
للخدمات المساندة الرئيس
التنفيذي للجنة العسكري
المنظمة لمعرض دبي
للطيران والمتحدث
الرسمي أن معرض دبي
للطيران نجح في مواكبة
المتغيرات العالمية في
هذا القطاع ،واستطاع أن
يحقق مواءمة واقعية مع
متطلبات واحتياجات الخبراء
والمتخصصين في هذا
المجال.

وقال يف حوار خاص مع النرشة اليومية ملجلة «درع
الوطن» أن املعرض يوفر فرصاً مهمة للرشكات العاملية،
التي تسعى من خالله مشاركتها إىل عرض أحدث منتجاتها
يف قطاع الطريان ،وفق تقنيات حديثة تحايك العرص
الحديث ،موضحاً بأن املؤسسة العسكرية يف دولة اإلمارات
العربية املتحدة تقوم بدور كبري يف تعزيز تلك النوعية
من املعارض ،التي تعزز مكانة اإلمارات كمركز إقليمي
بني دول العامل يف املجاالت العسكرية مبختلف أنواعها برا ً
وجوا ً وبحرا ً.
وأضاف بأن املعارض العسكرية تعترب أحد أهم املؤرشات
التي تسهم يف تجسيد واقع التطور التكنولوجيا يف الصناعة
العسكرية يف الدولة ،أن معرض ديب للطريان يشكل حاضنة
للصناعات الجوية املتطورة عامليا ،ويبلور يف أهدافه فرص
حقيقية لتالقي الخربات وعرض والتطورات الحديثة التي
تواكب التقدم التكنولوجي ،فضالً عن الفرص التي يوفرها
للرشكات العاملية لعرض قدراتها وإمكانياتها التصنيعية،
مام يوفر فرصاً هائلة لرشاكات جديدة تسهم يف تطوير ال ّزوار املت ّوقع أن يصل إىل أكرث من  75ألف زائر هذا العديد من الدول التي تعد شاهد عيان أهمية الحدث
العام.
وتفاصيله.
وتقدم الصناعات الجوية عاملياً .وفيام ييل نص الحوار:

“

يتسم معرض

دبي للطيران
بالتوازن في

محتواه «العسكري

والمدني»

يف البداية  ..ما هي أبرز املشاهد الجديدة التي تراها يف
الدورة الحالية للمعرض؟
يف الواقع معرض ديب للطريان ،يركز يف مضمونه عىل
تطبيق مسارات التطوير والتنمية ،ملواكبة املتغريات
العاملية يف هذا القطاع ،فدامئاً يأيت لنا بثوب جديد مع
قدومه كل عامني ،واألبرز يف الدورة الحالية ،يتبلور يف
النمو يف عدد الرشكات العارضة التي تصل إىل 1200
رشكة ومؤسسة محلية وعاملية،بواقع  ٪ 40من دول
الرشق األوسط ،و ٪ 30لرشكات أوروبا ،وبلغت نسبة
الرشكات العارضة من األمريكيتني  ،٪ 10فضالً عن حجم
األعامل الذي يتنامى دورة تلو األخرى ،باإلضافة إىل عدد

يحظى معرض ديب للطريان برعاىة كرمية واهتامم كبري من
قبل القيادة الرشيدة ،كيف ترونها من وجهة نظركم؟
إن الرعاية الكرمية من القيادة الرشيدة للدولة ممثلة يف
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس
الدولة حفظه الله ،واملتابعة الحثيثة وحضور صاحب
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب رعاه الله ،وأخيه
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد
أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة ،تعكس
مدى استثنائية الحدث ،وأهميته ليس عىل املستوى
املحيل فحسب ،بل عاملياً أيضاً ،فضالً عن مشاركة رؤساء

يكتسب معرض ديب للطريان أهمية ومكانة خاصة ،ولقد
ملسنا ذلك من خالل زيادة وحرص مختلف الرشكات
العاملية للمشاركة يف املعرض؟ كيف تفرسون ذلك؟
التفسري الوحيد املناسب لتلك املقولة ،أن معرض ديب
للطريان نجح يف مواكبة املتغريات العاملية يف هذا
القطاع ،واستطاع أن يحقق مواءمة واقعية مع متطلبات
واحتياجات الخرباء واملتخصصني يف هذا املجال ،إذ يوفر
فرصاً مهمة للرشكات العاملية ،التي تسعى من خالله
مشاركتها إىل عرض أحدث منتجاتها يف قطاع الطريان،
وفق تقنيات حديثة تحايك العرص الحديث ،ومنها ما
يحايك املستقبل وفق خطط واسرتاتيجيات مستقبلية

ً
عالميا
ـــــــــــــــــاضنة للصناعات الجوية المتطورة

ولكن ب َم تفرس مشاركة الكم الهائل من رشكات صناعة
الطريان العاملية يف املعرض؟
الشك أن وجود هذا الكم الهائل من رشكات صناعة
الطريانالعاملية عىل أرض اإلمارات ،يف هذا الحدث الفريد،
يعكس قدرات الدولة عىل استيعاب املستجدات الجديدة
يف املجال الجوي ،فضالً عن الثقة العاملية الكبرية يف
اإلمارات ،األمر الذي ينتج عنه حرص العديد من الدول
والرشكات عىل املشاركة يف الحدث العاملي الكبري.
يف الواقع معرض ديب للطريان يشكل حاضنة للصناعات
الجوية املتطورة عامليا ،ويبلور يف أهدافه فرص حقيقية
لتالقي الخربات وعرض والتطورات الحديثة التي تواكب
التقدم التكنولوجي ،فضالً عن الفرص التي يوفرها للرشكات
العاملية لعرض قدراتها وإمكانياتها التصنيعية ،مام يوفر
فرصاً هائلة لرشاكات جديدة تسهم يف تطوير وتقدم
الصناعات الجوية عاملياً.

“

اإلمارات تمتلك

قطاع الطيران
األحدث واألفضل

هل تعتقد أن االبتكارات تؤدي دوراً يف صياغة تلك
الصناعات؟
بكل تأكيد  ..فهذه الصناعة قامئة عىل االبتكارات التي باتت
لغة املستقبل التي تعول عليه دول العامل يف التنافسية
العاملية ،يف املجاالت كافة ،ومنها مجال الطريان مبختلف
قطاعاته ،فالصناعات العسكرية أصبحت جزء من حياتنا
االبداعية ،حيث تلعب الجامعات الوطنية اليوم دورا ً
مهامً يف تأهيل أجيال اإلبداع واالبتكار يف جميع املجاالت،
والسيام أن يضم منتجات مختلفة ونوعية ،تركزيف مضمونها
يف الدولة ،السيام أن تلك املعارض باتت منصة عاملية تجمع علىاالبتكاركقاعدة أساسيةتواكب املتغريات الحديثة يف
تحت مظلتها دول وقادة ووزراء من مختلف دول العامل املستقبل.
واملنطقة ،ومركزا ً عاملياً لتبادل الخربات واألفكار والتجارب
من
العسكرية ،وعرض ما آلت إليه الصناعات العسكرية
مع بداية الدورة الجديدة ملعرض ديب للطريان هذا العام،
محمد
تطورات ،وهذا ما أكده سيدي صاحب السمو الشيخ
هل لديكم معايري تقييمية لنجاحه؟
اء
ر
الوز
بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس
بكل تأكيد ..هناك معايري نستند إليها يف تقييم املعرض
متتلك
باتت
حاكم ديب بأن دولة اإلمارات العربية املتحدة
يف كل دورة ،ويتم تطويرها وفق املتغريات العاملية لقياس
ً
ا
عسكري
املنطقة
اليوم قطاع الطريان األحدث واألفضل يف
الجودة ،بهدف مواكبة املسارات التطويرية يف مجال
ات
ر
وقد
ورسالة
اجهة
وتجارياً ،وأن معرض ديب للطريان ميثل و
الطريان ،ومن أبرز معايري النجاح قياس حجم املشاركات
ً.
ا
جميع
وطنية كام ميثل وصوالً عاملياً نفتخر به
من الرشكات العاملية واملحلية ومقارنته مع مشاركات
الدورات السابقة ،التنافسية العاملية التي تأيت تحت مظلة
هل تتوقع طغيان الشق العسكري عىل الشق املدين يف املعرض يف كل دورة ،فضالً عن الوفود املشاركة من مختلف
املعرض؟
دول العامل ومدى اهتامم وسائل اإلعالم العاملي بالحدث
«العسكري
محتواه
يف
بالتوازن
ان
ري
للط
ديب
معرض
يتسم
قبل انطالقه.

في المنطقة

عسكرياً وتجارياً

يف هذا املجال عىل املستويات كافة .واإلمارات حققت
قفزات نوعية يف صناعة الطريان ،األمر الذي ظهر جلياً
خالل أعامل املعرض يف دوراته السابقة ،السيام أن
الرشكات الوطنية أدت دورا ً بارزا ً يف رسم صورة مرشفة يف
تلك الصناعة ،وسجلت حضورا ً كبريا ً يف التنافسية العاملية.
كيف ترى دور املعارض العسكرية وتحديداً معرض ديب
للطريان يف تعزيز مكانة اإلمارات كمركز إقليمي وبوصلة
التجاهات نقل التقنيات الحديثة عىل املستوى العاملي؟
املؤسسة العسكرية تقوم بدور كبري يف تعزيز تلك النوعية
من املعارض ،إذ تعزز مكانة اإلمارات كمركز إقليمي بني دول
العامل يف املجاالت العسكرية مبختلف أنواعها برا ً وجوا ً وبحرا ً،
إذ تعترب املعارض العسكرية أحد أهم املؤرشات التي تسهم
يف تجسيد واقع التطور التكنولوجيا يف الصناعة العسكرية

كيف يتم التوفيق بني ما يطرحه العارضون وبني ما يبحث
عنه الزائرون وخاصة الوفود الرسمية؟
يحرص معرض ديب للطريان يف كل دروة عىل دراسة أهم
وأبرز التطورات يف مجال الطريان عىل مستوى العامل،
فضالً عن استرشاف املستقبل لهذا املجال من خالل خرباء
ومتخصصني يف هذا املجال ،ليقدم وجبة دسمة لرواد
املعرض من مختلف دول العامل مدة انعقاده ،فضالً عن
عرض املستجدات يف هذا القطاع ،والتقارير التي تفرز عنها
تلك الدراسات تسهم يف تحقيق التوافق بني املعروض وما
يبحث عنه الزائرين ،ويظهر ذلك جلياً يف األعداد الغفرية
التي يستقطبها املعرض يف كل دورة جديدة.

نشرة خاصة بمناسبة معرض دبي للطيران نوفمبر 2017

واملدين» ،بهدف تحقيق تناغم يف مختلف الفعاليات التي
يحتضنها خالل فرتة انعقاده ،لذلك أعتقد أنه ال يوجد
طغيان شق عىل أخر ،بل نراعي يف كل دورة رسم صورة
مرشفة تعكس الصورة املرشقة لإلمارات ،والسيام أن املعرض
يستضيف العديد من دول العامل التي جاءت تحمل معها
ثقافات وعادات وتقاليد مختلفة ومتنوعة ،وهذا ما يؤكد
أهمية التناغم يف مضمون املعرض وأهدافه.
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شركة داسو إيفييشن تشارك
في معرض دبي للطيران 2017
تشارك شركة داسو إيفييشن في معرض دبي للطيران  2017بعرض طائرتها المقاتلة رافال وطائرات فالكون التجارية
النفاثة .ويبرز العرض الساكن إحدى طائرات رافال سي (ذات المقعدين) وإحدى طائرات فالكون  8إكس وطائرة فالكون
 .900LXأما بالنسبة للعروض الجوية المتحركة فتشمل الطائرة رافال سي التابعة لسالح الجو الفرنسي.
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وظلت رشكة داسو إيفييشن عىل مدار  40عاما رشيكة
لدولة اإلمارات التي حصات قواتها الجوية عىل طائرات
مرياج  5ومرياج  2000ثم مرياج  2000-9مؤخرا التي
تعترب أحدث نسخة متقدمة من الطائرة املقاتلة املتعددة
األدوار ذات الجناح املثلث الشكل .ومن الجدير بالذكر أن
الرسب الفرنيس املتواجد يف قاعدة الظفرة الجوية يف دولة
اإلمارات مجهزة بالطائرة رافال.
ومن الجدير بالذكر أن هناك عددا كبريا من طائرات
فالكون التي تعمل يف دولة اإلمارات ودول الخليج العريب
التي تثمن طائراتنا التجارية النفاثة من حيث إمكانية
االعتامد عليها ومستوى الراحة فيها ومرونتها التشغيلية.
وتوجد محطة خدمة ومركز لقطع الغيار ومكتب
للمبيعات لخدمة عمالئنا يف إمارة ديب.
وتتمتع رشكة داسو إيفييشن بوضع جيد يؤهلها ملواجهة
أي تحديات عسكرية أو اقتصادية ،وذلك بفضل طبيعتها
املزدوجة ،حيث تنتج الرشكة الطائرات العسكرية (مثل
رافال واملركبات الجوية اآللية (غري املأهولة) والطائرات
التجارية (مثل عائلة فالكون) التي يصممها مكتب واحد
وتصنعها نفس املصانع .وتأيت التقنيات املتقدمة املشتقة
من األنشطة العسكرية لتفيد األنشطة املدنية ،وهو ما
يؤدي التطور الصناعي عىل مستوى العامل.
وخالل الفرتة من عام  2006حتى  2011شاركت الطائرات
املقاتلة رافال التابعة لسالح الجو وسالح البحرية الفرنسيني
يف عدد ال يُحىص من املهام القتالية يف أفغانستان حيث
أثبتت هذه املقاتالت فعاليتها وكفاءتها الهجومية الفائقة
وكان لها دور عسكري ملموس .وجرى استخدام الصواريخ
جو – أرض AASM/HAMMERاملوجهة وقنابل

 PAVEWAYاملوجهة بالليزر ومدافع عيار  30ملليمرتا
يف مناسبات عديدة ،وونجحت يف توجيه رضبات مبارشة
بدقة متناهية.
ويف عام  2011شاركت الطائرات املقاتلة رافال التابعة
لسالح الجو وسالح البحرية الفرنسيني بنجاح يف العمليات
العسكرية التي نفذتها قوات التحالف الدويل فوق ليبيا،
وكانت من أوائل املقاتالت التي طارت فوق بنغازي
وطرابلس ،ونجحت يف تنفيذ عدد كبري من املهام التي
تعترب الطائرة مصممة ألدائها مثل تحقيق التفوق الجوي
وتوجيه الرضبات الجوية الدقيقة باستخدام قنابل “همر”
والقنابل املوجهة بالليزر وتوجيه رضبات يف العمق
باتسخدام صواريخ كروز املعروفة باسم  SCALPوجمع
املعلومات االستخباراتية واملراقبة واالستطالع والرصد
التكتييك لألهداف واالستطال ع �Intelligence, Surveil
lance, Tactical Acquisition and Reconnaissance
 )(ISTARRوتنسيق واستطالع القصف �Strike Coordina
 )tion And Reconnaissance (SCARوخالل الحرب
يف ليبيا نجح قائدو طائرات رافال يف توجيه رضبات دقيقة
مدمرة دقيقية ملئات األهداف مثل الدبابات وواملركبات
املدرعة ومواقع املدفعية ومستودعات التخزين ومراكز
القيادة وأنظمة الدفاع الجوي (مثل راجامت الصواريخ
 SAMالثابتة واملتحركة).
وقد لعبت طائرات رافال التابعة لسالح الجو الفرنيس
دورا بارزا يف مايل ،حيث ساهمت يف تدمري البنية التحتية
للعدو وتقديم الدعم الالزم للقوات الصديقة املشاركة يف
الحرب .وقد شنت أربع طائرات من طراز رافال أطول
غارة يف تاريخ سالح الجو الفرنيس عىل اإلطالق بعد أن

أقلعت من سان ديزييه رشقي فرنسا وهبطت يف نجامينا
يف تشاد بعد قصف  21هدفا يف رحلة استمرت ملا ال يقل
عن تسع ساعات و  35دقيقة .وبادر سالح الجو الفرنيس
ببناء قاعدة عملياتية أمامية يف تشاد ،ثم زاد عدد طائرات
رافال إىل أن وصل إىل مثاين طائرات .وكانت تلك هي املرة
األوىل التي تعمل فيها طائرات رافال انطالقا من قاعدة
عملياتية أمامية يف أفريقيا.
وبعد ذلك ،شاركت طائرات رافال مؤخرا يف دعم عمليات
حفظ السالم يف جمهورية أفريقيا الوسطى ،ثم يف التحالف
الدويل الواسع ضد العراق.
ويف العراق وسوريا عملت طائرات رافال يف ظل ظروف
تشغيلية صعبة بعيدا عن قواعدها ،ونجحت يف استغالل
مداها العمليايت الطويل يف قصف األهداف النائية بدقة
وانتقائية ملحوظتني .وتعمل طائرات رافال التابعة لسالح
الجو حاليا انطالقا من دولتني يف املنطقة ،بينام انطلقت
شقيقاتها البحرية من عىل منت حاملة الطائرات النووية
شارل ديجول ،ما أدى إىل زيادة عدد الطائرات املقاتلة يف
مسارح العمليات زيادة كبرية.
وبعد تسليم أكرث من  10,000طائرة عسكرية ومدنية
ألكرث من  90دولة خالل القرن املايض نجحت رشكة داسو
إيفييشن يف اكتساب خربة طويلة كسبت احرتام العامل
وتقديره يف مجال تصميم وتطوير وبيع ودعم الطائرات
من كافة األنواع والطرازات ،بدءا من طائرات رافال
املقاتلة ،وانتهاء بعائلة الطائرات التجارية النفاثة فالكون
والطائرات اآللية (الدرون) العسكرية .ويف عام 2016
حققت رشكة داسو إيفييشن إيرادات بقيمة  6,3مليار
يورو .ويعمل بالرشكة  12,000عامل.
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أعلن 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  2017عن إبرام  8صفقات يف
اليوم الثاين للمعرض بقيمة بلغت ثالث مليار و  274مليوناً
و 687ألف درهم ،تضمنت خمس رشكات محلية وثالث
رشكات عاملية .وقال البلويش ،خالل مؤمتر صحايف عقد
أمس ،إن رشكة جلوبال أيروسبيس لوجستكس تعاقدت
لتقديم خدمات فنية وإدارية ودعم لوجستي للطائرات
العمودية لصالح القوات املسلحة مببلغ مليار و 450مليون
درهم.
وأفاد بأنه تم التعاقد مع رشكة «أدفانسد انتيجريتد
سستمز» لتقديم خدمات وصيانة واالسناد اللوجستي
لطائرات االستطالع مببلغ  480مليون و 480ألفاً ،وكذلك
التعاقد مع الرشكة األمريكية «جودرتش كوربوريشن»
لرشاء وتحديث حاويات لالستطالع الجوي من نوع MS-
 110مببلغ  514مليون و 220ألف درهم.
وأشار إىل التعاقد مع الرشكة اإلماراتية «توازن داينمكس»
لرشاء مكمالت قنابل  P-3وتأهيلها عىل طائرات املرياج
 2000-9وطائرات البالك هوك مببلغ  442مليوناً و914
ألف درهم ،والتعاقد مع رشكة «ماكسيمس إير» املحلية
عىل استئجار طائرات لتوفري خدمات الشحن الجوي ملدة
سنتني بقيمة  367مليون و 300ألف درهم ،وكذلك التعاقد
مع الرشكة األملانية «هاوثورن ملتد» لتقديم الدعم الفني

وتوريد قطع الغيار ملدة  3سنوات مببلغ  7مليون و 65
ألف درهم.
وأضاف أنه تم التعاقد مع رشكة «تايم إلكرتو آند
كونرتاكتنغ» ،وهي رشكة محلية ،عىل إنشاء وتركيب وصيانة
برج لالتصاالت ،مببلغ مليون و  748ألف و 786درهم،
والتعاقد مع رشكة سكيوريت آند كاونرت انتليجنس قروب

الربيطانية ،عىل تقديم خدمات وتأهيل طائرات بدون طيار
مببلغ  10مليون و 959ألف و  682درهامً .،وكان اليوم
األول من معريض (ديب للطريان) قد شهد إبرام  11صفقة
للقوات املسلحة بلغت قيمتها ستة مليارات و 515مليون
درهم ،ليبلغ مجموع صفقات اليومني األول والثاين ما يزيد
" "9,789,856,996درهم.

األمن السيبراني للطيران يتصدر
اهتمامات معرض دبي للطيران
تصدر األمن السيبراني لقطاع الطيران اهتمامات العديد من المشاركين والزوار في معرض دبي
للطيران  .2017وتشير اإلحصاءات إلى ان عام  2016شهد في المتوسط نحو ألف هجوم على قطاع
الطيران سواء الطائرات او المطارات.

ويقول الخرباء انه بالرغم من أن ما حدث لرحلة الطائرة
املاليزية رقم  370MHغري معروفا حتى اآلن رغم مرور
نحو ثالث سنوات  ،إال أن ما حدث للطائرة ناقوس خطر
عىل التحديات التي ميكن أن تواجه قطاع الطريان نتيجة
عدم التصدي للهجامت السيربانية.
يشري دايفيد راي نائب الرئيس لشؤون اإلسرتاتجية وتطوير
اإلعامل يف رشكة رايثيون انتلجنس انفورميشن سريفيسيز
وهي من أوىل الرشكات التي بادرت لتطوير انظمة للتصدي
للهجامت السيربانية ان قطاع الطريان هو األكرث حساسية
تجاه الهجامت السيربانية رغم أن صناعات أخري معرضة
لنفس التهديدات ايضا مثل قطاع السيارات والنقل الربي
عموما .ويضيف راي أن حساسية قطاع الطريان تجاه
الهجامت السيربانية تنبع من أن الطائرات واملطارات بصفة
عامة تعتمد عىل التقنية بشكل مكثف ما يجعلها معرضة
لالخرتاقات من منافذ وثغرات عديدة ،وهذا االنكشاف أمام
الهجامت مرشح للزيادة يف املستقبل يف ظل انتشار طائرات
الجيل الخامس التي تعتمد وبشكل مطلق عىل الشبكات
لدمج مختلف األنظمة الحيوية وعمليات التشغيل.
ويكتسب التصدي لألمن السيرباين يف قطاع الطريان
أهمية قصوى ليس فقط ألن صناعة الطريان تقدر مبئات
املليارات من الدوالرات ولكن أيضا ألنها تلعب دور حيوي
لالقتصاد العاملي ففي عام  2013نقل قطاع الطريان نحو 48
مليون طن من الشحن ونحو  2.6مليار فيام بلغت قيمته

االقتصادية نحو  2.2تريليون دوالر بحسب االتحاد الدويل
للنقل الجوي .
وتعمل رشكة رايثيون عىل ابتكار وتطوير نظام ميكنه رصد
الهجامت السيربانية عىل الطائرات وتحذير الطيار منها
بل وتزويده باملعلومات التي متكنه من حل املشكلة أن
كان األمر بسيطا أو تطلب منه العودة إىل املطار أن كانت
الهجامت عىل درجة عالية من الخطورة .
ويشري راي إىل أن التحذير من الهجامت السيربانية سيكون

مامثال للتحذيرات التي يتلقاها الطيار من نفاذ الوقود أو
تعطل عمل املحركات ،إال أن املشكلة الحقيقية تكمن يف
كيفية تقييم النظام لخطورة املوقف وبالتايل تحديد ما إذا
كان يتعني إلغاء الرحلة او مواصلتها .
ويشدد راي عىل أن رايثيون التي بدأت يف العمل عىل حل
هذه املشكلة يف القطاع العسكري الذي يضع متطلبات
متشددة متتلك اآلن خربة كافية متكنها من استنساخ مفهوم
الحلول املطبقة ونقلها إىل القطاع املدين .
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طائرة "كاليدويس" B-250الجديدة تعتمد
نظام إلكترونيات من "روكويل كولينز "
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أعلنت رشكة "روكويل كولينز" عن اختيارها من قبل "كاليدوس" ،وهي رشكة حديثة لتصنيع
الطائرات يف اإلمارات العربية املتحدة ،لتوفري نظام إلكرتونيات الطريان "بروالين فيوجن"
عىل الطائرة الهجومية الخفيفة متعددة املهام  . B-250وقد تم إطالق الطائرة خالل معرض
ديب للطريان ،وهي مصممة للقتال يف املعارك غري املتكافئة.
وقال كولني ماهوين ،نائب الرئيس األول للحلول الدولية والخدمات لدى "روكويل كولينز":
"تواصل صناعة الطريان والدفاع يف دولة اإلمارات العربية املتحدة مسرية النمو ،وتشكل
كاليدوس جزءا ً من هذه املسرية .ونحن نتطلع إىل العمل مع كاليدوس لتقديم خرباتنا
وتطوير قدرات محلية جديدة لتجهيز العمالء يف املنطقة بكافة مقومات النجاح".
ويف معرض تعليقه عىل اختيار نظام إلكرتونيات الطريان املتكامل "بروالين فيوجني" ،قال
حمدان الشكييل ،كبري مهنديس الربمجيات واملتحدث الرسمي باسم "كاليدوس"" :نرحب
برشكة روكويل كولينز كرشيك اسرتاتيجي لنا يف أنظمة إلكرتونيات الطريان عىل طائرة
 . B-250وتعكس هذه الرشاكة تصميمنا عىل ضامن تصميم طائراتنا الهجومية الجديدة
متعددة املهام بشكل يركز عىل مجموعة املهام التي ستنفذها إىل جانب تزويد الطيارين
بالتكنولوجيا األحدث واألكرث تقدماً يف كل مكون من مكوناتها ".
وتتميز أنظمة "بروالين فيوجن" مبرونة عالية ّتساعد عىل تعزيز مهامت الطائرات متعددة ويتميز نظام "بروالين فيوجن" بواجهات رسومية متطورة مدمجة يف شاشة عرض رأسية
املهام يف عمليات التدريب األساسية واملتقدمة ومكافحة التمرد والدعم الجوي الوثيق رقمية وأيقونات سهلة للمستخدم ،وشاشة تعمل باللمس سهلة اإلعداد ،ونوافذ عرض
متعددة الوظائف ،األمر الذي يعزز الوعي الظريف أثناء جميع مراحل الرحلة ويف ظروف
واالستخبارات واملراقبة واالستطالع.
من جهته ،قال طالل كامل ،مدير عام رشكة روكويل كولينز يف الرشق األوسط وتركيا وشامل الطريان املختلفة.
أفريقيا" :يوفر نظام إلكرتونيات الطريان بروالين فيوجن منصة طريان متكاملة تربط طاقم ويستخدم "برو الين فيوجن" حالياً يف عدد من املنصات املختلفة وتشمل طائرات رجال
الطائرة بالطائرة وبساحة القتال واملهمة بطريقة سلسة وغري مسبوقة .ويتميز النظام األعامل ،وطائرات النقل الجوي ،والطائرات التي تعمل بتقنية املراوح القابلة لتغيري االتجاه
ببساطته وسهولة استخدامه سواء للطيارين الذي ال يزالون يف مرحلة تعلم أساسيات والطائرات العسكرية .وقد أثبت النظام نجاحه الستخدامه كمحطة للمراقبة األرضية ونظام
إلكرتونيات للطريان الجوي الستخدامات نظام الطائرات من غري طيار.
الطريان أو ملناورات الطائرات املتقدمة".

كليات التقنية العليا تعرض نموذج «أكاديمية الواقع االفتراضي والمعزز»
زار معايل حسني الحامدي وزير الرتبية والتعليم و معايل أحمد بالهول الفاليس وزير
الدولة لشؤون التعليم العايل ومهارات املستقبل ،جناح كليات التقنية العليا املشاركة
يف معرض ديب الدويل للطريان ،حيث كان يف استقبالهم معايل محمد عمران الشاميس
رئيس مجمع كليات التقنية العليا ،والدكتور عبداللطيف الشاميس مدير مجمع كليات
التقنية العليا ،بحضور عدد من املسوؤلني الرتبويني.
وتعرف الوزراء عىل املشاركة املتميزة للكليات يف املعرض من خالل مشاريع طلبة
برنامج الهندسة من تخصصات صيانة الطائرات و تصميم وبناء هياكل الطائرات،
وتعرفوا أيضا اىل النموذج الخاص ب «أكادميية االبتكار للواقع االفرتايض» والتي
أسستها الكليات برشاكة مع رشكة «إيون للواقع االفرتايض واملعزز» والتي ستدعم
تطوير مهارات الطلبة يف مجال الربمجة املتقدمة وتقنيات الواقع االفرتايض واملعزز
وكيفية االستفادة منها يف التعليم التطبيقي وكذلك يف تأسيس مشاريع تتعلق بهذا
املجال التكنولوجي املتطور.
وحول هذه املشاركة ،عرب معايل محمد عمران الشاميس رئيس مجمع كليات التقنية
العليا  ،عن الشكر والتقدير للقيادة الحكيمة بالدولة لحرصها عىل إقامة وتنظيم مثل

هذه الفعاليات واألحداث الكربى والعاملية التي تؤكد ريادة الدولة يف قطاع الطريان
وتربز القدرات واإلبداعات الوطنية،مشريا اىل حرص الكليات عىل املشاركة يف مختلف
الفعاليات ومن بينها معرض ديب الدويل للطريان التي تشارك يف دوراته املختلفة
،ألهميته مبا يحمله من استعراض ألحدث التقنيات املتعلقة بقطاع الطريان واإلمكانات
اإلبداعية وما يقدمه من صورة للتنافسية العاملية للتميز يف هذا القطاع.
من جانبه أوضح الدكتور عبداللطيف الشاميس مدير مجمع كليات التقنية العليا ،أن
جناح الكليات يف املعرض هذا العام يتميز بتقدميه منوذج ألكادميية االبتكار للواقع
االفرتايض واملعزز التي دشنتها الكليات مؤخرا يف مقرها بكليات التقنية للطالب بديب،
وتأيت هذه األكادميية يف إطار اسرتاتيجية كليات التقنية الرامية لتميكن الطلبة من
مهارات وأدوات املستقبل ودعم جاهزيتهم لسوق العمل ،حيث يعرض النموذج
لألكادميية كيفية استخدام الواقع املعزز واالفرتايض يف التعليم يف مجال الطريان ،حيث
ستمكن هذه املبادرة الطلبة من مهارات الربمجة املتقدمة وتدعم تعليمهم التطبيقي
و إبداعهم يف تأسيس مشاريع مستقبلية تتعلق بالواقع االفرتايض.
واعترب الدكتور الشاميس أن املشاركة يف هذا املعرض الدويل تتيح الفرصة للطلبة
لإلطالع عىل سوق الطريان العاملي واالبداعات التكنولوجية الحادثة فيه ،وكذلك فرصة
لقاء املختصني و جهات العمل الناشطة يف قطاع الطريان والتعرف اىل الفرص واملهارات
الوظيفية املستقبلية املطلوبة ،مام يدعم خربات ومعارف الطلبة يف هذا القطاع.
هذا وعرض الطلبة مجموعة من مشاريعهم التطبيقية لتخصصات صيانة محركات
الطائرات و تصميم وبناء أجزاء من هياكل الطائرات ،حيث قدمت طالبات من كليات
التقنية يف العني منوذجا لطائرة بدون طيار يتم شحنها من خالل الطاقة الشمسية خالل
طريانها يف الجو مبا يدعم بقائها يف الجو لفرتة أطول تقارب الساعة وبالتايل امكانية
استخدامها يف أغراض البحث واملراقبة.
كام قدم طالب من هندسة الطريان مرشوع بحثي حول احتساب «الدوامات الهوائية»
املصاحبة لعملية إقالع الطائرة والتي تؤثر عىل الفرتة الزمنية الالزم تركها بني كل طائرة
وأخرى عند إقالعهم لحاميتهم من أثر هذه الدوامات ،حيث يستخدم البحث الذكاء
الصناعي يف تحليل البيانات الخاصة بطبيعة هذه الدوامات مام يعزز سالمة الطائرات
وعملية استيعاب املطارات لعدد أكرب من الطائرات.
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ومجموعة من المشاريع
الطالبية

ً
بدءا
لوكهيد مارتن تتصدر الدفاع الصاروخي
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وانتهاء بأنظمة الرادار
من الصواريخ االعتراضية
ً
صرح كبار المسؤولين في شركة لوكهيد مارتن بأن الشركة تستعد للمشاركة في معرض دبي للطيران
 2017حيث ستعرض مجموعة من أحدث التقنيات الالزمة لمواجهة التهديدات التي يواجهها الشرق
األوسط في الوقت الحالي.

وقال تيم كاهيل ،نائب رئيس رشكة لوكهيد مارتن للدفاع
الجوي والصاروخي املتكام ل �Integrated Air & Mis
 ،)sile Defense (IAMDبأن الرشكة “تسعى إىل عرض
عائلة كاملة من األسلحة الجديدة ،حيث يعترب عمالؤنا
يف املنطقة عىل دراية كافية بالصاروخ  PAC-3الذي
أثبت قدرته القتالية .واليوم ،أصبح الصاروخ االعرتايض
)PAC-3 Missile Segment Enhancement (MSE
 interceptorوالصاروخ االعرتايض Terminal High
Altitude Area Defense (THAAD) interceptor
من العنارص األساسية للدفاع اإلقليمي .كام تبحث الرشكة
أيضا كيفية تطوير تلك الصواريخ وتصغري حجمها”.
وذكر كاهيل يف مقابلة حرصية مع مجلة “درع الوطن”
أن وجود نظام متكامل للقيادة والسيطرة سيضمن لرشكة
لوكهيد مارتن أن تحصل املنطقة عىل أنظمة االستشعار
وأجهزة الرادار املطلوبة ملواجهة أي تهديد.
ويف إشارة إىل الدفاع الصاروخي الباليستي قال كاهيل إنه
يف الوقت الذي بات فيه واضحا أن األسلحة لدى الخصوم
املحتملني املعادين للواليات املتحدة ،سواء كانوا إيران
أم كوريا الشاملية ،تزداد يوما بعد يوم ،أصبح الوضع
يحتاج إىل أنظمة دفاع باليستي عىل قدر عال من القوة
والفاعلية“ .هذه األنظمة الجديدة ستكون مطلوبة يف
جميع أنحاء العامل .فأي منطقة تدخل يف مرمى هذه

الدول املسلحة بصواريخ باليستية ميكن أن تكون معرضة
للتهديد ،ومن املرجح أنها ستبحث عن هذا النوع من
الصواريخ”.
وقال هوارد برومربج ،نائب رئيس رشكة لوكهيد مارتن
لشؤون االسرتاتيجية والتطوير التجاري ،إنه مع الوترية
التي تزداد بها التهديدات الخطرية عىل مستوى العامل
يتعني علينا تكثيف جهودنا اإلبداعية من أجل وضع
خطة متكاملة متعددة املستويات.
وفيام يتعلق بالنظام الصاروخي  THAADالذي يحظى
باهتامم السعودية ،أكد كاهيل أن النظام يعد نظاما
مثاليا بالنسبة للدول مثل السعودية التي تعترب إحدى
الدول التي ميكن أن تتعرض لصواريخ باليستية متوسطة
املدى ،عالوة عىل تهديدات أخرى متقدمة ومتزايدة.
ومن الجدير بالذكر أن النظام الصاروخي THAAD
يلقى إقباال داخل الواليات املتحدة ودولة اإلمارات التي
تعترب أول عميل خارجي ،كام دخلت رشكة لوكهيد مارتن
يف مفاوضات مع دول أخرى حول إمكانية نرش الصاروخ
املذكور.
وقال برومربج إن قابلية التشغيل البين ي �interoper
 abilityيف الدفاع الباليستي كانت عامال أساسيا بالنظر
إىل أنها تعظم فعالية أنظمة التسلح املتعددة“ .لذلك،
عندما تتشارك تلك األسلحة يف منظومة متكاملة واحدة
ميكننا أن نحصل عىل أقىص طاقة وقوة من كل سالح
عىل حده ،ومن ثم بناء حائد دفاعي أكرث قوة .ويف مجال
الدفاع الجوي والصاروخي املتكامل Integrated Air
 ،)& Missile Defense (IAMDما تفعله هو تعظيم
مخزونك من الصواريخ ضد التهديدات حتى ال تهدر
تلك الصواريخ سدى وتتعرض لرضبات ال لزوم لها بسبب
انعدام التنسيق بني األسلحة”.
وقال برومربج إن قابلية التشغيل البيني تعترب عامال
أساسيا عند اختيار النظام“ .فمن الصعب مبكان تحقيق
قابلية التشغيل البيني يف مراحل الحقة ،ولذلك فمن
الرضوري أن تبدأ واضعا قابلية التشغيل البيني يف اعتبارك
دامئا منذ اليوم األول .هذه الطريقة تضمن تكامل كل
األنظمة يف العمل مع بعضها البعض ،كام متنحك عدة
قدرات وإمكانيات متعددة يصعب علينا أن نفكر فيها
اليوم” .وأضاف قائال “لو مل تضع قابلية التشغيل البيني
يف االعتبار فستعاين عندما تبحث عن الصواريخ املناسبة
يف الوقت املناسب ،كام أن أنظمتك ستصبح أعىل تكلفة”.
وقال كاهيل إن “العامل يتعرض لتهديدات متزايدة بسبب
الصواريخ الباليستية والتهديدات الجوية ،وقد أتينا إىل
هنا يك نتعاون مع كل دولة ألن كل دولة تحتاج إىل يشء
مختلف بعض اليشء عام تحتاجه دولة أخرى”.
ويف الختام ،أضاف كاهيل أن رشكة لوكهيد تطرح حلوال
مبتكرة تناسب احتياجات كل عميل ،وتقدم األنظمة
القادرة عىل درء التهديدات الخطرية الجديدة والرسيعة
التقلب حتى تتمكن الدول من حامية قواتها وشعوبها”.

نظام شركة «ساب» للمراقبة المتعددة األطراف
يرفع مستوى التدريب على االشتباك الجوي

صورة موحدة مزودة بتحديثات رسيعة
احتاج سالح املارينز األمرييك إىل نظام قادر عىل تعقب
الطائرات ،مهام كان ارتفاعها ،فوق التضاريس الوعرة.
وكانت الكثافة الكبرية للحركة الجوية واستخدام الذخرية
الحية بحاجة إىل نظام دقيق مزود بتحديثات رسيعة من
أحل تقليل احتامالت الخروقات واالنتهاكات.
وقام سالح املارينز بنرش نظام املراقبة املتعدد األطراف
 )Wide Area Multilateration (WAMالذي أنتجته
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يعترب “املركز األريض للقتال الجوي” – املعروف باسم
 - Twentynine Palmsالتابع لسالح مشاة البحرية
(املارينز) ،الذي يحتل حوض “مورونجو” الفسيح داخل
صحراء موهايف بوالية كاليفورنيا األمريكية ،أكرب قاعدة
لسالح املارينز يف العامل .ويتوىل املركز مسؤولية تنسيق
جداول الرحالت والتدريب املتشابكة للطائرات العسكرية
والطائرات املروحية عىل مساحة  923ميال مربعا ،باإلضافة
إىل طائرات الركاب التجارية.
وكان مركز  Twentynine Palmsيعتمد يف املايض عىل
املراقبة اإلجرائية عن طريق االتصاال الالسليك واملراقبة
البرصية يف تتبع الطائرات ،وهي املهمة التي تعترب صعبة
بسبب طبيعة التضاريس الصحراوية واملنحدرات الوعرة.
وتأيت الحرارة الشديدة وعدم وجود كهرباء والهضاب التي
يصل ارتفاعها إىل  4,500قدما لتزيد مهمة التنسيق -
الصعبة أصال –صعوبة وتحديا ،خاصة بالنسبة للتحركات
التي تزيد عىل  ،6Gsوصعوبة ضامن أمن وسالمة جنود
املارينز.

رشكة “ساب” ،وذلك من أجل الحصول عىل صورة
موحدة للمجال الجوي فوق منطقة Twentynine
 .Palmsويتميز النظام بقدرته عىل تعقب الطائرات فوق
التصاريس الجغرافية الصعبة وعىل ارتفاعات ترتاوح بني تطوير مراقبة الطريان عىل مستوى العامل
 100و  26,000قدم .عالوة عىل ذلك ،كام أن قدرة النظام يعترب نظام املراقبة املتعدد األطرا ف �Wide Area Mul
تتجاوز حدود القاعدة العسكرية نفسها ،األمر الذي ميكن  )tilateration (WAMالذي أنتجته رشكة “ساب” نظاما
الجيش من جمع معلومات كافية عن الرحالت الجوية جديرا باالعتامد عليه وأثبت نفسه كنظام للمراقبة ،وكنظام
يف املناطق املحيطة .ولتحمل الحرارة الشديدة روعي قادر عىل مراقبة الطريان عىل مستوى العامل .وتعترب رشكة
يف تصميم النظام أن يكون مقاوما لألحوال الجوية ،وأن ساب رشكة عاملية رائدة يف مجال أنظمة املراقبة املتعددة.

يستمد طاقته من الطاقة الشمسية من أجل االستفادة من
البيئة الصحراوية.
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جهاز عرض المعلومات بمقصورة القيادة من إنتاج شركة
 HeliSureيؤمن حال قليل التكلفة للطائرات المروحية
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ثمة طائرة مروحية ما تقوم في كل دقيقة أثناء النهار وفي أي منطقة من العالم بأداء مهمة حساسة ،غالبا على ارتفاع منخفض
وفي ظروف تتدنى فيها الرؤية البصرية وفي مناطق غير مألوفة .وتطرح شركة HeliSureتقنيات متقدمة لرصد األهداف بهدف
زيادة الوعي الميداني بغض النظر عن الظروف واألحوال البيئية مثل رصد الموانع من على مسافات قصيرة وطويلة وتجنب الزحام
المروري والتعرف على التضاريس الجغرافية .عالوة على ذلك ،تعزز شركة HeliSureموقفها بمعلومات شبه فورية عن حالة
الطقس عن طريق االعتماد على المصادر األرضية ،األمر الذي يساعد األطقم الجوية على الوصول إلى وجهاتها بأمان.

وملواجهة أشد املتطلبات إلحاحا من جانب الرشكات
املستخدمة للطائرات املروحية ،تعرض رشكة روكويل
كولينز (منصة عرض رقم  )1540أنظمة متكاملة تلبي
رغبة كل عميل .ومبناسبة انعقاد معرض ديب للطريان
 2017ستطرح الرشكة يف منطقة الرشق األوسط جهاز
عرض املعلومات مبقصورة القيادة Cockpit Display
 System (CDS) solutionمن إنتاج رشكة HeliSure
بهدف تعزيز الوعي امليداين أثناء الطريان ،مع تأمني
أعىل مستويات األمان وضامن كفاءة املهمة.
واستنادا إىل تجربة رشكة روكويل كولينز مع مقصورة
القيادة الزجاجية التي تم تركيبها عىل أحدث عائلة
من طائرات ليوناردو املروحية ومجموعة الطائرات
العسكرية األمريكية ذات األجنحة الثابتة ،يؤمن جهاز
عرض املعلومات مبقصورة القيادة Cockpit Display
 System (CDS) solutionمن إنتاج رشكة HeliSure
شاشات عرض مقاس  x 8 6تضم عددا من خواص األمان
مثل الرؤية االصطناعية  synthetic visionوالتعرف
عىل التضاريس األرضية وجهاز إنذار وأنظمة لتجنب
اصطدام الطائرات ببعضها البعض .وقد تم تطوير جهاز
عرض املعلومات مبقصورة القيادة ( )CDSلطائرات
املروحية ذات االستخدام املزدوج ،وتتلقى رشكة   �Heli
Sureحاليا عروضا لطائرات متوسطة الحجم إىل ثقيلة
الوزن مث ل  Bell 412و  Mi-8/17و  Pumaو �Dau
phin
ورصح طالل كامل ،مدير عام رشكة روكويل كولينز

يف الرشق األوسط وتركيا وشامل أفريقيا ،بأن الرشكة
“تسعى لجلب جهاز عرض املعلومات مبقصورة القيادة
 Cockpit Display System (CDS) solutionمن
إنتاج رشكة HeliSureإىل سوق الرشق األوسط من

أجل تزويد الرشكات التي تستخدم الطائرات املروحية
بأجهزة مالحة جاهزة ورخيصة الثمن ،وهو ما يحل
املشاكل املتعلقة بتكاليف الصيانة املتزايدة وتقادم
األساطيل الحالية”.

الشرق األوسط يأتي على رأس قائمة أولويات طائرات “سوخوي” التجارية النفاثة
ترصد رشكة (  )Sukhoi Civil Aircraft Company ( SCACفرصا تجارية الخاصة مببيعات الطائرات التجارية  .SSJ100ومن املتوقع بيع عدد يرتاوح بني
كبرية يف سوق الرشق األوسط حيث تتغاير االحتياجات وتتنوع املتطلبات .مثة  10طائرات واثنتي عرشة طائرة خالل السنوات الخمس القادمة ،ومن املرجح بيع
طلب متزايد يف املنطقة حاليا عىل الطائرات املتوسطة املدى والقادرة عىل شحن بعضها إىل عمالء يف منطقة الرشق األوسط.
البضائع ملسافات بعيدة .لهذا ،ترصد الرشكة طلبا متزايدا عىل رشيحة الطائرات ويعترب حجم مقصورة ركاب الطائرة التجارية النفاثة “سوخوي” األفضل بالنسبة
إىل عمالء الرشق األوسط بفضل تصميمها الهنديس ،ورمبا حظيت الطائرات ذات
التي يرتاوح عدد مقاعد ركابها بني  60و  140مقعدا.
وتشري التقديرات املوضوعة للعرشين عاما القادمة إىل ارتفاع الطلب عىل هذه املقصورات املتعددة االستعامل باهتامم مشرتين آخرين ،كام أن املواصفات الفنية
الفئة من الطائرات إىل  300طائرة ،وذلك استنادا إىل املفاوضات الجارية مع عدد وقدرات النقل رمبا كانت قادرة عىل تلبية متطلبات السواد األعظم من العمالء.
كبري من دول املنطقة يف الوقت الحارض .ورغم صعوبة الكشف عن أي تفاصيل وقد حصلت الطائرة التجارية النفاثة “سوخوي” عىل الرتخيص الالزم إلضافة
يف الوقت الحايل إال أن عددا كبريا من رشكات الطريان يبدي اهتامما متزايدا خزانات وقود إضافية تسمح للطائرة بالطريان ملسافة  6000كيلومرتا .وبفضل
بطائرات الركاب  SSJ100نظرا لحاجة تلك الرشكات إىل ضم الطائرات ذات املائة االعتامد عىل االبتكار والجودة وتطبيق اللوائح والقوانني الصارمة متكنت رشكة
 )Sukhoi Civil Aircraft Company (SCACمن التحليق عاليا بعائلتها من
مقعد إىل أساطيلهه.
وقد ظلت منطقة الرشق األوسط ،وما زالت ،منطقة جاذبة للغاية بالنسبة طائرات سوخوي سوبرجت  .100وقد تأسست الرشكة يف عام  2000بهدف تطوير
للطائرات التجارية النفاثة .ومن الجدير بالذكر أن نسخة من الطائرة التجارية مشاريع إقليمية جديدة للطائرات ،ولذلك تركز الرشكة عىل تصميم وإنتاج هائلة
 – SSJ100طائرة الركاب النفاثة “سوخوي” – سيجري عرضها يف معرض ديب الطائرات اإلقليمية ،وتتوىل الرشكة ،التي تتخذ من العاصمة الروسية موسكو مقرا
للطريان  .2017ويوجد حاليا  9طائرات قيد التشغيل حاليا لنقل كبار الشخصيات لها ،مسؤولية التطوير والرتخيص واإلنتاج والتسويق والبيع وخدمات ما بعد البيع
داخل روسيا وخارجها ،باإلضافة إىل طائرتني من املقرر تسليمهام يف عام  .2018أيضا .كام يوجد للرشكة أيضا فرع إنتاج يف  ،Komsomolk-on-Amurعالوة
ويحتل سوق الرشق األوسط أهمية كبرية ،ويأيت عىل رأس قامئة أولويات الخطط عىل وحدات تجارية يف  Uilianovskو  Voronezhو Novosibirsk

«طيران اإلمارات» تختار تقنية الشاشات اإلرشادية
من «روكويل كولينز» من طائرات بوينج «777إكس»
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أعلنت “طيران اإلمارات”
عن تزويد أسطول طائراتها
الجديد من طراز بونيج
“777إكس” بتقنية الشاشات
اإلرشادية لمساعدة الطيارين
على متابعة محيط الطائرة
أثناء التحليق .وقد تم اختيار
صممتها
هذه التقنية ،التي ّ
شركة “روكويل كولينز” ،ليتم
تركيبها في الطلبية التي
قامت بها “طيران اإلمارات”
وتضم  150طائرة من هذا
الطراز.
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مخصصة لكلٍ من قائد
من املقرر أن تكون هذه التقنية ّ
الطائرة “ 777إكس” ومساعده ،حيث تتيح مميزات
وتحسن السالمة
للتدريب بالنسبة ملساعدي الطيارين
ِّ
كونها تتطلب وقت تشغيل أقل.
ويف هذه املناسبة ،قال كلود ألبري ،نائب الرئيس واملدير
اإلداري ملنطقة أوروبا والرشق األوسط وأفريقيا يف
روكويل كولينز“ :لقد أثبتت تقنية الشاشات اإلرشادية
قيمتها العالية كمنصة متطورة ،من حيث أرقى
مستويات السالمة والكفاءة أثناء التحليق بالطائرة”.

وأضاف“ :تضيف هذه التقنية مستوى جديدا ً من األمان
بفضل وجود شاشتني يف مقصورة القيادة ،ما يس ّهل
عملية املتابعة واالنتقال من مقعد إىل آخر بحسب
حاجة الطيّار ومساعده”.
وتع ّزز الشاشتني اإلرشاديتني يف أسطول طريان اإلمارات
من طائرات “ 777إكس” تقنيات الطريان املتعدّدة
التي تص ّممها “روكويل كولينز” ،كونها ستصبح ميزة
قياسية يف هذه الطائرات ،مبا يف ذلك أول شاشات تعمل
باللمس لطائرات النقل التجارية .وباإلضافة إىل ذلك،

توفر “روكويل كولينز” تقنية  ،™MultiScanوهي عبارة
عن منظومة مراقبة متكاملة مز ّودة برادار ملتابعة حالة
الطقس ،وأنظمة تحكم يف الطريان ،ومنظومة Avionics
 ،Gatewayوهو مو ّجه خوادم آمن ،باإلضافة إىل أجهزة
االتصال الالسليك وتحديد املسارات املوجودة يف الطائرة
“ 777إكس” .كام اختارت “طريان اإلمارات” تقنيتي
“املستقبِل متعدد األمناط”  GLU-2100و Digital
 Radio Altimeterاللتني قامت بتصميمهام رشكة
“روكويل كولينز” ألسطولها من طائرات “ 777إكس”.

اقبال جماهيري غير مسبوق لمعرض الطيران
شهد معرض ديب للطريان الذي افتتح اول من
أمس من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن
راشد ال مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس
الوزراء حاكم ديب رعاه الله اليوم اقباال كبريا من
قبل كبار املسؤولني والوفود العسكرية املشاركة
يف املعرض.
كام شهد املعرض استقبال العديد من كبار ضباط
القوات املسلحة والرشطة وكليات التقنية وطلبة
الكلية العسكرية وكلية الرشطة ووفود من دول
مجلس التعاون.
وقامت الوفود الزائرة بجوالت ميدانية لألجنحة
املشاركة يف املعرض حيث اطلعوا عىل املعروضات
من األسلحة املتطورة.
و كان ضمن الوفود الزائرة للمعرض طلبة من
معاهد التكنولوجيا التطبيقية و التي تأيت الزيارة
يف إطار اإلطالع عىل أحدث التقنيات التكنولوجية
يف مجال تصنيع الطائرات وضمن إسرتاتيجية

املعاهد يف بناء كوادر وطنية من قياديني
ومهندسني يف مجال الطريان بشقية التقني
والهنديس خاصة أن املعاهد تضم حايل 3300
طالب مواطن يدرسون التكنولوجيا الهندسية .
وتهدف زيارة الطلبة للمعرض اىل صقل قدراتهم
يف العلوم الهندسية واإلطالع عىل تصنيع وصيانة
وتركيب الطائرات وتسويقها  ،حيث اطلعوا عىل
الطائرات اإلماراتية الحديثة والقدمية والتطور
الذي صاحبها خالل األعوام املاضية.
وتعرف الطالب عىل أهم الرشكات العاملية يف
تصنيع الطائرات مبرافقة ضباط من سالح الجو
حيث أتاح لهم معرض ديب للطريان فرصة نادرة
لإلطالع عىل اكرب و أضخم املؤسسات العاملية
املتخصصة يف الطريان التجاري والحريب ، ،وأفضل
ما تم إنتاجه يف كل ما يختص بالطائرات خالل
األعوام األخرية اضافة اىل مشاهدة العروض الحية
والطائرات من الداخل.

 Jetexتكشف عن خطط لمرآب طائرات جديد في منشأتها
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أعلنت رشكة  Jetex Flight Supportعن خططها
لبناء مرآب للطائرات يف مبنى خدمة الطريان الخاص
الواقع قرب مطار آل مكتوم العاملي يف منطقة ديب
الجنوب للطريان .وتشدّد األخبار عىل قوة ومركز رشكة
 Jetexحيث تواصل الرشكة توسيع نطاقها العاملي
وحصتها يف سوق دولة اإلمارات العربية املتحدة.
من املق ّرر أن تكون املنشأة الجديدة جاهز ًة للعمل
بحلول أواخر عام  ،2019حيث متتد عىل مساحة
 20,000مرت مربع ،وستض ّم مرآباً مز ّودا ً بنظام تكييف
هوايئ مج ّهز بشكل كامل الستيعاب احتياجات الصيانة
واملواقف لجميع أنواع الطائرات الرئيسية .ويع ّزز هذا
املرفق املحطة الحالية ،وهي املحطة األكرب لدىJetex
واألوىل يف ديب لتُمنح الشهادة العاملية املرموقة يف مجال
طائرات األعامل( ( .)IS-BAHلقد تم إطالق محطة �Je
 texلخدمة الطريان الخاص يف ديسمرب عام  ،2016وقد
حازت املحطة عىل لقب ’أفضل مبنى خدمة للطريان
الخاص‘ خالل حفل توزيع جوائز ’آفييشن بزنس‘،
وقاربت عىل إمتام أول سنة ناجحة للغاية من خالل
عملها كمبنى خدمة الطريان الخاص الرسمي ملعرض الجديد بتقديم مجموعة كاملة لدعم الرحالت الجوية التي تم الكشف عنها يف املحطة ،كام يتبع يف أعقاب
من مكان واحد ،وبذلك زيادة راحة العمالء وضامن إضافة مبنى خدمة طريان خاص ثاين مذهل .ت ّم
’ديب للطريان .‘2017
أثبتت  Jetexبراعتها يف تجاوز توقعات العمالء منذ حصولهم عىل أعىل مستويات الجودة من خدمات تصميم مبنى خدمة الطريان الخاص الجديد ل ُيوفّر
بيئة من الهدوء والسكينة حيث يتجلىّ بتباينٍ مذه ٍل
إطالقها منذ أكرث من عقد من الزمن ،وتسعى جاهدة الصيانة من اسم جدير بالثقة" .
لتقديم خدمات وحلول دعم الرحالت الجوية عىل ومن جهته علّق سعادة خليفة الزفني ،الرئيس التنفيذي مع الخطوط العرصية الساطعة التي ميتاز بها املبنى
أعىل املستويات وبشكل كامل .إن بناء مرآب الطائرات ملؤسسة مدينة ديب للطريان":يجسد توقيع هذه اإلتفاقية األصيل .ميت ّد عىل مساحة  600مرت مربع مستلهمة من
الجديد سيمكّن فريق  Jetexمن توفري مجموعة شاملة مع رشكة  Jetexلبناء مرآب جديد إلتزام ديب الجنوب العامل الطبيعي لخلق بيئة هادئة ،حميمية ومفعمة
من الخدمات ذات الجودة العالية يف الوقت املناسب .لتزويد رشكائها ومستثمريها مبنصة عاملية مثالية لتعزيز بالحياة توفّر تجربة فريدة من نوعها للركّاب.
وبهذه املناسبة ،قال السيد عادل مارديني ،املدير كافة أعاملهم والنهوض بالقطاع .هذا وتتامىش خططنا ويشكل كال املبنيني مساحة تفوق  1500مرت مربع
التنفيذي ورئيس رشكة " :Jetexنحن متح ّمسون يف املضمون واألهداف مع رؤية صاحب السمو الشيخ
مخصصة لكبار االشخصيات ،مام يجعل محطة Jetex
ّ
لإلعالن عن هذه الخطوة الهامة يف توسيع مرافقنا محمد بن راشد آل مكتوم لرتسيخ مكانة ديب كعاصمة واحدة من أكرب املرافق من نوعها يف أي مكان يف العامل.
الرائدة يف ديب ،وطيف الخدمات التي تقدمها رشك ة � Jeلقطاع الطريان يف العامل".
تع ّزز هذه التطورات الرائدة سمعة  Jetexكقوة رائدة
 texيف جميع أنحاء العامل .سيسمح لنا مرآب الطائرات ويعترب مرآب الطائرات األحدث يف سلسلة التحسينات يف مجال الطريان الخاص.

النظام  NIGHTWARDENمن إنتاج شركة تكسترون سيستمز

يساهم في توسيع نطاق مهام نظام
الطائرة اآللية التكتيكية غير المأهولة
يعترب “املركز األريض للقتال الجوي” – املعروف باسم
 - Twentynine Palmsالتابع لسالح مشاة البحرية
(املارينز) ،الذي يحتل حوض “مورونجو” الفسيح داخل
صحراء موهايف بوالية كاليفورنيا األمريكية ،أكرب قاعدة
لسالح املارينز يف العامل .ويتوىل املركز مسؤولية تنسيق
جداول الرحالت والتدريب املتشابكة للطائرات العسكرية
والطائرات املروحية عىل مساحة  923ميال مربعا ،باإلضافة
إىل طائرات الركاب التجارية.
ما تزال األسواق العاملية ألنظمة الطائرات اآللية (غري
املأهولة)  Unmanned Aircraft Systemsتشهد منوا
متسارعا بفضل حرص القوات املسلحة يف دول عديدة عىل
ضم هذه األنظمة الجديدة إىل ترساناتها .وهناك عدد كبري
من الجيوش التي تحاول استغالل خرباتها القتالية واالستفادة
من الدروس املرتاكمة عىل مدار سنوات العقد املايض بفضل
العمليات العسكرية الدولية التي خاضتها يف منطقتي

الرشق األوسط وغريهام ،وهذا ما يفرس رغبتها يف تعزيز
قدراتها وإمكانياتها عىل صعيد أنظمة الطائرات اآللية (غري
املأهولة) .ولتحقيق هذا املطلب العمليايت الجديد قامت
رشكة تكسرتون سيستمز بتطوير نظا م �NIGHTWAR
 ،,DENوهو عبارة عن نظام جديد من املجموعة الثالثة
للطائرات اآللية التكتيكية غري املأهول ة �Group III Tacti
)cal Unmanned Aircraft System (TUAS
ويجسد النظام الجديد من املجموعة الثالثة للطائرات
اآللية التكتيكية غري املأهولة NIGHTWARDEN TUAS
طفرة كبرية بالنسبة للطائرة  ®Shadowالتي تنتجها رشكة
تكسرتون سيستمز ،مبا يف ذلك النسخة األصلية من الطائرة
 Shadow 200والنسخة املطورة  Shadow v2وقد سجلت
أنظمة  Shadowأكرث من مليون ساعة طريان مجمعة ،منها
 85%أثناء العمليات القتالية .ومن الجدير بالذكر أن نظام
الطائرات اآللية التكتيكية غري املأهولة  Shadowيوجد يف

صفوف الخدمة لدى الجيش األمرييك وسالح مشاة البحرية
(املارينز) ،عالوة عىل القوات املسلحة يف كل من السويد
وأسرتاليا وإيطاليا ،منذ فرتة طويلة.
وقد أدرك مهندسو رشكة تكسرتون سيستمز حاجة الجيوش
العاملية املتزايدة إىل أنظمة طائرات آلية (غري مأهولة) أشد
قوة وأكرث إمكانيات وأكرث قدرة عىل البقاء يف الجو ،وهو ما
دفعهم إىل وضع اسرتاتيجية جديدة لتصميم طائرة آلية أكرث
منوا وتطورا بدرجة ملحوظة .ويعتمد النظام ، Shadow M2
التي تم كشف النقاب عنها يف عام  ،2011عىل متويل داخيل
مستقل للبحوث والتطوير ،وتم تطوير تصميم الطائرة يف
إطار اسرتاتيجية التمويل العامة للرشكة .وقد عملت الطائرة
 Shadow M2أساسا كنموذج تطويري لعرض التقنيات
والقدرات املختلفة ،ونجحت يف تسجيل أكرث من  400ساعة
طريان أثناء اختبارات التطوير.

شركة األسلحة التركية روكستان

تعترب رشكة روكستان إحدى الرشكات الرتكية الرائدة
يف صناعة األسلحة ،وهي مقاول رئييس أيضا يتخذ من
إقليم أنقرة األناضويل األوسط مركزا له .وقد استمدت
الرشكة شهرتها من املجموعة الكبرية من الصواريخ غري
املوجهة والصواريخ الليزرية املوجهة باألشعة تحت
الحمراء مثل الصواريخ  Ciritو  UMTASوتعترب
رشكة روكستان معرض ديب للطريان  ،2017أكرب معرض
للطائرات والدفاع يف منطقة الخليج“ ،حدثا ال ميكن
تفويته”  a ’’must-attend’’ eventلعرض منتجاتها
وتبادل األفكار واملعارف حول كيفية التطوير وتحقيق
التقدم عن طريق تطبيق التقنيات واملنتجات الجديدة
يف مجال صناعة الطائرات والدفاع بني دول مجلس
التعاون الخليجي.
ومن الجدير بالذكر أن رشكة روكستان ،املتخصصة يف
أنظمة الصواريخ ،ظلت منارة تركية لإلبداع واالبتكار
يف هذا املجال منذ  30عاما تقريبا .وتدرك الرشكة
مسؤولياتها الداخلية والخارجية ،وهو ما يفرس حرصها
عىل املساهمة يف تطوير الصناعات العسكرية عن
طريق استغالل التقنيات املحلية واالسرتاتيجية.
وال تكتفي رشكة روكستان بتطوير تقنياتها الداخلية
الكفيلة بوضع معايري جديدة يف مجال عملياتها فحسب Missile ،ومناذج مجموعة التوجيه بالليزر TEBER
بل تقوم أيضا بتأمني حلول قوية ومبارشة للعمالء الذين  ،Laser Guidance Kitباإلضافة إىل األنظمة واألسلحة
يتعاملون مع التهديدات الدولية ،مثل القوات املسلحة املختلفة األخرى.
الرتكية واإلماراتية وقوات دول التحالف الدويل .وستقوم وتتمتع منتجات رشكة روكستان مبميزتني تساهامن
رشكة روكستان خالل معرض ديب للطريان  2017بعرض يف تكريس االهتامم بهام ،وهام التكنولوجيا املتقدمة
منوذج الصاروخ الليزري املوجه  CİRİTومناذج الذخرية ونجاح تلك املنتجات يف إثبات نفسها يف ميدان القتال.
الذكية املتناهية يف الصغ ر � MAM Smart Micro Muولهذا السبب ،يتوقع املراقبون خالل معرض ديب للطريان
 nitionومنوذج الصاروخ  ،2017 SOM-J JSF Stand-Offحيث ستشارك رشكة روكستان بحضور مكصف
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ملنتجاتها ،أن يستقطب جناح الرشكة يف املعرض اهتامما
كبريا من جانب السادة الحضور والزوار يف أعقاب
التطورات واالبتكارات األخرية التي طرأت يف مجال
الصواريخ واملقذوفات والذخرية .ويأمل املراقبون يف أن
تساهم أنظمة الصواريخ – كقوة ردع محتملة  -التي
تنتجها رشكة روكستان يف إقامة رشاكات اسرتاتيجية بني
تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي بحثا عن مستقبل
مفعم باألمن واألمان.

 20برنامجاً تدريبياً تطرحها أكاديمية التدريب الفني وفق المستجدات الحيوية
استعرضت أكادميية التدريب الفني ،خالل
مشاركتها يف معرض الطريان  ،2017الذي
أنطلقت فعالياتة أول أمس يف ديب  ،بحضور
كبار الشخصيات والقادة والوزراء ،أكرث من
 21برنامجاً تدريباً تواكب يف مضمونها
التطويرات العاملية يف قطاع الطريان يف املرحلة
املقبلة.
واشتملت الربامج عىل دورات حول التحقق
من حوادث الطائرات وكيفية جمع املعلومات
والتأكد منها وتقديم املساعدات وفقا
لالحتياجات ،وأمن وسالمة االرضية ،وبرنامج
إدارة موارد أطقم الطائرات ،وسالمة الخط
االول من الطيارين ،فضال عن تصوير حوادث
الطائرات وإدارة مخاطر الطريان.
من جانبه اكد الكابنت صباحت عىل مفتي
لـ"درع الوطن" مدير التدريب يف االكادميية،
أن حرص االكادميية عىل املشاركة يف املعرض،

يعكس مدى أهمية دور التدريب يف تأهيل
املعنيني يف قطاع الطريان ،وتعزيز وضعها
كإحدى املؤسسات املتخصصة التي تم إنشاؤها
لسد االحتياجات يف مجال الطائرات.
وتركز االكادميية من خالل مشاركتها هذا
العام عىل تقوية مكانتها يف منطقة الخليج
والرشق األوسط ؛ إذ ستسلط الضوء عىل أهم
إنجازاتها يف السنوات األخرية املاضية ،ويف
الوقت الحارض ،وترشح لزوارها أهم األعامل
التي تقوم بها يف مجال التدريب والصيانة ،كام
تعرض بعضاً من برامجها الجديدة التي تقوم
تقدمها للمعنيني .وأوضح أن االكادميية تتمتع
بعالقات مميزة وقوية مع كربى الرشكات
العاملية املتخصصة يف قطاع الطريان ،إذ تحرص
عىل تطوير هذه العالقة عىل مدى السنوات
لصياغة برامج ومشاريع كربى تخدم قطاع
الطريان والعاملني فيه.

طيران أبوظبي تعلن عن حصولها على اعتماد رسمي من بيل للطائرات المروحية

توقع عقد مع من برات آند ويتني
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أعلنت رشكة طريان أبوظبي عن حصولها عىل اعتامد
رسمي من رشكة بيل للطائرات املروحية وهي إحدى
رشكات تكسرتون للقيام بأعامل الصيانة لطائراتها من
نوع  Bell412و  Bell212عىل مستوى دولة اإلمارات
والرشق األوسط وأفريقيا بصفتها وكيال لدعم النمو
املستمر لعمالئها يف منطقة الرشق األوسط.
وقال :جلني إسبل ،نائب الرئيس التنفيذي لدعم وخدمات
العمالء يف رشكة (("Bellإن منطقة الرشق األوسط هي
أحد األسواق األكرث أهمية بالنسبة لرشكة بيل للطائرات
املروحية ،وفيام تشهد شبكة مشغيل طائراتنا توسعاً
مستمرا ً فمن املهم أن نزود عمالئنا بحلول خدمات ذكية
وسهلة لتلبية الطلب املتزايد عىل طائراتنا يف املنطقة".
وينص اإلعتامد عىل منح رخصة وشهادة معتمدة من
املصنع لطريان أبوظبي يعطيها الحق بصيانة الطائرات من
طراز  Bell412 ,Bell212مام يساعدالعمالء يف الحصول
يل يف غضون
عىل قطع غيار الطائرات من السوق املح ً
ساعات معدودة.دون الحاجة لنقل الطائرة لبلد املنشأ.
علام بأن أن الطائرات املتسخدمة يف الخليج والرشق
األوسط وأفريقيا من طراز طراز Bell412 ,Bell212مبا
يقارب ( )220طائرة مروحية .
وتقوم رشكة بيل للطائرات املروحية بتزويد عمالئها
بخدمات الدعم املحيل يف كل ركن من أركان العامل ،وهي
متتلك أكرب شبكة دعم يف قطاع الطريان تضم ما يناهز
مائة منشأة معتمدة لخدمة العمالء يف أربع وثالثني دولة
مختلفة .وقد حلت الرشكة يف املركز األول عىل صعيد
خدمة العمالء عىل مدى  23عاماً متتالياً حسب مجلة
"بروفيشونال بايلوت" ،وهي ملتزمة بتوفري موارد الدعم
حيثام يتواجد عمالؤها لترسيع عملية توصيل الخدمات.
وقال سعادة نادر أحمد الحامدي رئيس مجلس إدارة
طريان أبوظبي يف مؤمتر صحفي عقد عىل هامش معرض
ديب للطريان « 2017أن هذا اإلعتامد يعد مبثابة شهادة

دولية عىل كفاءة خدمات الصيانة لطريان أبوظبي والتي
تتوافق مع أرقى املعايري العاملية يف صيانة الطائرات».
وأضاف أن طريان أبوظبي بدأت بتشغيل طائرات Bell
املروحية منذ العام  76من بداية تأسيس الرشكة ومنا
أسطولنا إىل  41طائرة من طراز  Bell412 ,Bell212وقد
نجحنا من خالل خدمة العمالء والصيانة املتميزة يف
تحقيق جهوزية تشغيلية بنسبة )). 100%
ومن جانب آخر أعلنت رشكة برات آند ويتني كندا
اليوم عىل هامش معرض ديب للطريان  2017أنها وقعت
عقدا ً مع طريان أبوظبي بخصوص برنامج إدارة األسطول
ملدة  20عاماً مع رشكة طريان أبوظبي لعدد  22محركاً

من طراز ( )PT6C-67Cالتي سيتم تزويدها يف أسطول
الرشكة من مروحيات ليوناردو من طراز ( )AW139التي
يتم تشغيلها بصفة رئيسية يف قطاع العمليات البحرية
للنفط والغاز يف اإلمارات واململكة العربية السعودية وديب
والهند ،كام سيتضمن برنامج إدارة األسطول تركيب نظام
“فاست” املسجل من رشكة برات آند ويتني كندا بخصوص
للتشخيص املتطور لألعطال وإدارة سالمة املحركات .جدير
بالذكر أن برات آند ويتني كندا هي رشكة تابعة لرشكة
يونايتد تكنولوجيز كورب (الرمز يف بورصة نيويورك:
.)UTX

اتفاقية تعاون تجاري بين «جال» و()AAR
وقّعــت كل من رشكة جلوبال ايرواسبيس لوجيستكس( .جـــال) التابعة لرشكة اإلمارات
للصناعات العسكرية (إديــك) ورشكة إيـــه إيـــه آر ( )AARاتفاقية تفــاهم لتعزيز
خدمات الدعم املقدمة لصالح القوات املسلحة لدولة اإلمارات العــربيــة املتحـــدة .ويف
الوقت الذي تسعى فيه رشكة جــال لتعزيز دورها يف قيادة الطريان املشرتك من خالل تضمني
برنامج الدعــم اللوجستي القائم عىل األداء ( ،)PBLتعترب االتفاقيات التي توقعها رشكة
جــال مع رشكات من مثل رشكة إيـــه إيـــه آر مميزة للغــاية وتقوم بإضافة كبرية يف مجال
الخربات والعمليات التي ميكن نقلها لرشكة جــال ولدولة اإلمارات .وقد ساهم ذلك بشكل
كبري يف جعل رشكة إيه إيه آر رائدة عاملياً يف تقديم الدعم الخاص بربنامج الدعم اللوجستي
القائم عىل األداء ( .)PBLتقدم رشكة إيه أيه آر ضمـن هـذا الربنـامج خربتها العمليـة يف
مجال الدعم اللوجستي القائم عىل األداء ( )PBLللحد من املخاطر بشكل عام وتعزيز القدرة
عىل زيادة وترية عمليات الطائرات ذات القـدرة الكاملــة عىل تحقيـق يف التكاليف اإلجاملية
مام يعزز قدرة كلتا الرشكتني عىل دعم القوات املسلحة اإلماراتية.
وتعد رشكة جــال من الرشكات األهــم يف مجال توريد خدمات الدعم الجوي املتخصصة
وخدمات الصيانة العسكرية والدعم يف دولة اإلمـارات ،وبذلك يعزز التوقيع عىل هذه
االتفاقية دور الرشكة كمزود للخدمات الروتينية والعاجلة التي تقدمها الرشكة للعمالء،
وخاصة قيادة الطريان املشرتك يف دولة اإلمارات ،لتشمل توريد قطع الغيار الجديدة وتقديم
خدمات اإلصالح والتدريب واملنشورات الفنية الالزمة للعمليات .ويف هذا السياق قال السيد
ع ّمـــار العـــزيبي الرئيس التنفيذي لرشكة جــال“ :يرسنا كثريا ً يف رشكة جــال العمل مع
رشكة إيه إيه آر كرشيك أثبت مرونتــه وميتلك تاريخاً من النجاح” .وأضــاف أننا“ :يف رشكة
جــال نؤمن وبقوة يف االستفادة من تجربة الرواد العامليني يف كافة املجاالت.

االلكترونيات المتقدمة توقع اتفاقية
مع تحالف الشركات السعودية لصناعة الطيران
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ضمن فعاليات معرض ديب للطريان  2017وقعت
رشكة االلكرتونيات املتقدمة اتفاقية تعاون مع تحالف
الرشكات السعودية لصناعة الطريان ،تقوم مبوجبها
“االلكرتونيات املتقدمة” بتصنيع بعض األنظمة الخاصة
بالطريان لهذه الرشكات.
وترتجم هذه االتفاقية روح التكامل بني الرشكات الوطنية
من أجل تطوير وتعزيز املحتوى املحيل ،والنهوض
بصناعة الطريان داخل اململكة العربية السعودية،
وتوطني التقنية الحديثة وفق املعايري العاملية.

وعقب التوقيع عىل االتفاقية رصح األستاذ عبد العزيز بن
عبد الله الدعيلج ،الرئيس التنفيذي لرشكة االلكرتونيات
املتقدمة قائالً “ :يسعدنا ويرشفنا العمل مع تحالف
الرشكات السعودية لصناعة الطريان ،وهذه االتفاقية
مع منظومة الرشكات الوطنية تعكس توجه الدولة نحو
توطني التقنية  ،وتجسد مضامني الرؤية السعودية ،2030
سعياً إىل االستقاللية املحلية يف مجال صناعة الطريان”.
وأكد األستاذ الدعيلج أن االتفاقية تعكس فعالً توجه
اململكة العربية السعودية نحو تطوير الصناعات

املحلية ،خاصة صناعة الطريان ،وأن الرشكات املوقعة
عىل االتفاقية لديها القدرة واالمكانيات التي ترتجم بنود
هذه االتفاقية إىل واقع عميل يجسد تطلعات الدولة،
واسرتاتيجية التصنيع املحيل.
مضيفاً أن رشكة االلكرتونيات املتقدمة بحكم إمكانياتها
التقنية والبرشية لديها القدرة واالستعداد لتقديم كل ما
يسهم يف تنفيذ بنود هذه االتفاقية وفق معايري الجودة
العاملية.

حلول أنظمة تدريب متكاملة من شركة CAE
تطرح رشكة  CAEمفهوم رشيك تكامل أنظمة التدريب مبا يرفع الكفاءة القتالية
والجاهزية لتنفيذ املهام ويخفض التكلفة يف نفس الوقت .
وترى الرشكة أن الرسعات التشغيلية املتزايدة ومحدودية الكوادر وضغوط امليزانية
دفعت القوات املسلحة حول العامل للبحث عن رشكاء موثوقني وقادرين عىل تقديم
الدعم.

ومتتلك الرشكة جميع املهارات واإلمكانات الالزمة لتوفري أنظمة التدريب وتحقيق
التكامل فيام بينها.
وتشكل أجهزة املحاكاة املتطورة حجر األساس ألنظمة التدريب ،ويتطلب إنتاج نظام
تدريب عاملي املستوى فهام شامال لجميع جوانب التدريب وتقوم الرشكة بإدارة
كامل الفريق الصناعي وتتمتع بقدرة الوصول إىل شبكة عاملية من املزودين والرشكاء
ما يلغي الحاجة لتخصيص موارد إضافية بهدف إدارة العقود املتعددة أو املقاولني
الفرعيني.
وقامت الرشكة بتطوير كفاءات وتقنيات رائدة ميكن تطبيقها مبارشة عىل مجموعة من
عمليات األنظمة الجوية من دون طيار.
كام توفر الرشكة أيضا حلول الدعم الشامل أثناء الخدمة وتوفري القدرة عىل خدمات
االستخبارات واملراقبة واالستطالع التجارية باستخدام الطائرات من دون طيار.
وتعزز الرشكة من خربتها يف مجال النمذجة واملحاكاة والتدريب بهدف توفري الحلول
املتكاملة ملهام األنظمة الجوية من دون طيار لقوات الدفاع واألمن باإلضافة إىل
املؤسسات املدنية .وتشمل حقيبة أعامل الرشكة حلول التدريب عىل املهام وتخطيط
وتحليل املهام وخدمات املراقبة واالستطالع واالستخبارات ودمج أنظمة التدريب
وتوفري الدعم أثناء الخدمة لألنظمة التشغيلية والتدريب عىل أجهزة االستشعار عن
بعد عالية الدقة والحمولة .وتتويل الرشكة سنويا تدريب نحو  100ألف شخص من
أفراد الطواقم يف نحو  45مركز تدريب حول العامل.

كبار القادة العسكرين والمسؤولين يشيدون بالمعرض
نشرة خاصة بمناسبة معرض دبي للطيران نوفمبر 2017

اشاد عدد من كبار القادة العسكرين والمسؤولين الذين تواجدوا في الدورة الخامسة عشر
لمعرض دبي الدولي للطيران  /بمستوى التنظيم واالعداد للدورة الحالية للمعرض
وأكدوا فى تصريحات  /للنشرة اليومية /بان المعرض اصبح يعد من اهم واكبر معارض
الطيران فى العالم.
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الفريق أول ساكني جاسوزاكوف
وزير الدفاع الكازاخستاين

““
“

يوري بريفشينكو
نائب وزير التنمية االقتصادية والتجارة األوكراين

الفريق الركن عصام الدين مبارك حبيب الله
رئيس أركان القوات الجوية السودانية

وزير الدفاع الكازاخستاني« :دبي للطيران» يواصل نجاحاته  ..ومشاركتنا في المعرض مثمرة
يوري بريفشينكو :أوكرانيا تشارك في معرض دبي الدولي بأحدث طائراتها
رئيس اركان القوات الجوية السودانية :المعرض يعد واحداً من أكبر المعارض المتخصصة في مجال الطيران

فقد عرب معايل الفريق أول ساكني جاسوزاكوف وزير الدفاع
الكازاخستاين عن سعادته بحضور معرض ديب الدويل للطريان
 2017وحرص بالده عىل املشاركة فيه .
وقال ان املعرض يعد واحدا ً من أكرب املعارض املتخصصة
يف مجال الطريان معتربا ً إياه نافذة مهمة جدا ً تقدم خدمة
للعامل عرب إتاحة الفرصة لهذه الدول لالطالع عىل أحدث ما
تعرضه كربيات رشكات العامل املتخصصة يف صناعات الطريان
من منتجات وعروض وتكنولوجيا حديثة وتسهم إسهاما كبريا
يف تحسني وتطوير صناعة الطريان باملنطقة.
وأكد أن معرض ديب للطريان يتيح الفرصة لالطالع عىل خربات
عملية وميدانية متكن كازاخستان من تبادل الخربات مع
رشكائها للمساهمة يف تحقيق األمن لهم فيام يتعلق بالبعد
الصناعي بجانب تعزيز قدراتهم التكنولوجية .ومثن معاليه
العالقات الثنائية بني اإلمارات وكازاخستان والتي تشهد
تطورا ملحوظا يف مختلف املجاالت ..داعيا للبحث عن آفاق
جديدة لتطويرها يف ظل وجود تطابق كامل يف وجهات النظر
حول كل ما يهم البلدين الصديقني  .وأشار اىل ان مشاركة
كازاخستان يف معرض ديب للطريان  2017تشكل فرصة قوية
ملواصلة التنسيق مع الجهات املختصة يف دولة اإلمارات
العربية املتحدة والدول املشاركة يف مجال الطريان والفضاء.

واكد يوري بريفشينكو نائب وزير التنمية االقتصادية
والتجارة األوكراين أن مشاركة اوكرانيا يف معرض ديب
للطريان  2017يايت يف اطار تطوير العالقات االقتصادية
بني البلدين و يعزز العالقة التجارية واالستثامرية يف
كال االتجاهني مشريا إىل ان تطور العالقات التعاونية
بني البلدين تسري عىل قدم وساق يف كثري من املجاالت.
و اشار نائب الوزير االوكراين ان بالده تعطي قطاع الطريان
و الفضاء اهمية كبرية مشريا يف هذا الصدد اىل معرض ديب
للطريان و مشاركة اوكرانيا من خالله و قال لقد أصبح
املعرض من أهم وأرقى املعارض الدولية املتخصصة يف مجال
صناعة الطريان بشقيه العسكري واملدين.
وقال ان اوكرانيا اعتادت املشاركة يف معرض ديب الدويل
ومختلف املعارض االخرى التي تنظم بدولة االمارات موضحا
أن اوكرانيا تعرض طائرة جديدة “  ”AN-70 STOLليكون
هذا اول ظهور لها يف املعرض كام ستقوم اوكرانيا بعرض
طائره النقل الجديده  AN-132Dهي االخري بجانب ال
 - AN-70 STOLوتتمتع ال AN-70 STOLبقدره فريده
عيل االقالع والهبوط عيل املدارج او الطرق القصريه الغري
معبده وتستطيع الطائره االقالع والهبوط عيل مدرج ال
يتجاوز طوله  700:600مرت.

من جانبه أكد الفريق الركن عصام الدين مبارك حبيب الله
رئيس أركان القوات الجوية السودانية ان معرض ديب الدويل
للطريان يعد واحدا ً من أكرب املعارض املتخصصة يف مجال
الطريان ،معتربا ً إياه نافذة مهمة جدا ً تقدم خدمةللعامل عرب
إتاحة الفرصة لهذه الدول لالطالع عىل أحدث ما تعرضه
كربيات رشكات العامل املتخصصة يف صناعات الطريان من
منتجات وعروض وتكنولوجيا حديثة وتسهم إسهاما كبريا يف
تحسني وتطوير صناعة الطريان باملنطقة.
وأشاد رئيس أركان القوات الجوية السودانية بالتنظيم
الجيد ملعرض ديب الدويل للطريان وباملشاركة الكبرية من
الدول والرشكات الدولية مؤكدا عىل املكانة الهامة التي
يحتلها املعرض عىل خارطة املعارض الدولية للطريان .
واشار خالل زيارته للمعرض اىل ان املعرض يتيح للمسؤولني
والزوار باملنطقة االطالع عن قرب عىل الجديد يف صناعة
الطريان والتطوير الذي تم استحداثة يف هذا املجال .
وأكد ان املعرض اصبح من املعامل البارزة بالنسبة لديب
واملنطقة وكرس مكانته العاملية كام انه يستقطب الزوار وكبار
املسؤولني والقادة العسكريني من اقطار الصناعة يف العامل
اىل املنطقة للتباحث والتنسيق يف كافة القضايا ذات االهتامم
املشرتك .

«دبي لصناعات الطيران» تؤجر  5طائرات
«بوينغ  9-787دريمالينر» لـ «طيران الخليج»
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وقعت “ ديب لصناعات الطريان كابيتال» وحدة التأجري يف « ديب لصناعات الطريان « اتفاقية
مع رشكة طريان الخليج لتأجريها  5طائرات من طراز « بوينغ  787-9درمياليرن» والتي من
املقرر أن تنضم إىل أسطول الناقلة الوطنية ململكة البحرين يف عام .2018
وستساعد هذه الطائرات الحديثة ذات الكفاءة العالية يف استهالك الوقود رشكة طريان
الخليج عىل توسيع شبكتها ودعم املتطلبات املستقبلية لنموها عىل املدى البعيد.
وقال فريوز تارابور الرئيس التنفيذي لرشكة ديب لصناعات الطريان “ يرسنا أن نكون يف
وضع يسمح لنا بدعم اسرتاتيجية أسطول طريان الخليج يف وقت يتطلعون فيه إىل تطوير
خدماتهم “ ..مضيفا “ أن تأجري هذه الطائرات الحديثة واملتطورة تكنولوجيا يؤكد قدرة

رشكة ديب لصناعات للطريان عىل العمل وتقديم املساعدة للعمالء عىل اختالف متطلبات
أساطيلهم ..ونحن نتطلع إىل دعم رشكة طريان الخليج يف إطار سعيها ملواصلة منوها».
وأوضح الكابنت وليد عبد الحميد العلوي نائب الرئيس التنفيذي لرشكة طريان الخليج أن
هذه االتفاقية تشري إىل أن طريان الخليج تستعد لدخول مرحلة تاريخية يف مسريتها مع
استقبالها  5طائرات بوينغ  787-9درميليرنز يف األشهر املقبلة.
وقال “ متثل هذه الطائرات خطوة مهمة يف توجهنا االسرتاتيجي نحو تحديث أسطول
طائراتنا وتعزيز راحة الركاب وتوسيع شبكتنا متاشيا مع تطلعنا إىل تعزيز وجودنا يف جميع
أنحاء العامل».

بووم سوبر سونيك توسع برنامج الطائرات بسرعة  2.2ماخ
أعلنت أمس ’بووم سوبر سونيك‘ ،خالل مؤمتر صحفي
ُعقد يف معرض ديب للطريان ،عن االستعداد لتلقي العروض
التنافسية الختيار موقع ملنشأة إلنتاج طائراتها الخارقة
بسعة  55راكباً ورسعة  2.2ماخ .وحددت الرشكة عددا ً
من املعايري ملنشأتها املقبلة :حيث تتطلب ’بووم سوبر
سونيك‘ وجود مساح ٍة تصنيعية قادرة عىل دعم عمليات
إنتاج لتلبية متطلبات خطوط الطريان ،إىل جانب كونه
وجه ًة مفضلة تجذب آالف املفكرين واملص ّنعني .كام يجب
أن يتصف املوقع بسهولة اتصاله بشبكة قامئة من خطوط
الشحن واإلمداد .وتبحث ’بووم‘ عن موقع يتمتع بحضو ٍر
قوي أصالً يف عامل الطريان مبا يتيح املزيد من التطور والنمو.
ٍ
ومع دخول منوذج ’إكس يب -1سوبر سونيك‘ مرحلة
التصنيع ،تعمل الرشكة عىل توظيف املوارد الهندسية
لخدمة أول منتج تجاري للرشكة ،والذي يتمثل بطائرة
تكون أرسع بـ 2.6مرات من أي طائرة أخرى يف السوق.
وميثل هذا التحول يف املوارد والرتكيز عىل اختيار املوقع
خطو ًة مهمة للرشكة يف إطار سعيها لتعزيز قدرات التواصل
يف العامل.
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اليابان تستعرض مميزات طائرة النقل
العسكرية «كواساكي» سي – 2
تعرض اليابان حاليا طائرة النقل العسكرية المتوسطة الحجم “كواساكي” سي –  2ذات المحركين التوربينين الطويلة
المدى ذات السرعة الفائقة التي أشرفت على تطويرها وتصنيعها شركة “كواساكي إيروسبيس” .فيما يلي المقابلة
الحصرية التي أجرتها النشرة اليومية من مجلة “درع الوطن” مع النائب الياباني ونائب وزير الدفاع كيتارو أونو.
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«درع الوطن» :تعترب اليابان عضوا جديدا يف نادي
طائرات النقل ،حيث أن قوة الدفاع الجوي الذايت
اليابانية مل تنرش الطائرة “كواسايك” يس –  2إال هذا عالمية مثالية لعرض أحدث منتجات
العام فقط ،فام هي الفرص املتاحة أمام هذه الطائرة؟
يرسنا للغاية أن نعرض الطائرة «كواسايك» يس –  2هنا الشركات وتقنياتها المتطورة
ألول مرة .وتتمتع الطائرة مبدى طويل ميكنها من الطريان في مجال صناعة الطيران
من ديب إىل أالسكا .وت ُعرف اليابان بأنها دولة محبة
للسالم ،والطائرة املذكورة طائرة نقل بالدرجة األوىل.
ونحن نستخدم هذه الطائرة ألغراض غري عسكرية ،كام
كام تعترب قمرة القيادة لدى الطائرة “كواسايك” يس – 2
أننا نتقبل فكرة تصديرها إىل الخارج.
متوافقة للعمل مع نظارات الرؤية الليلية .عالوة عىل
«درع الوطن» :ما هي اإلمكانيات التي تتمتع بها ذلك ،تم تجهيز الطائرة بشاشة عرض رأسية Heads-
 ، )Up-Display (HUDاألمر الذي يساعد الطيار
الطائرة «كواسايك» يس – 2؟
ميكن استخدام الطائرة «كواسايك» يس –  2يف املواقف أثناء أداء مهامه ،ليس عن طريق عرض مسار الرحلة
التكتيكية التي تتيح لها إمكانية لعب أدوار مختلفة مثل فحسب ،بل وكشف أي تهديدات محتملة ميكن أن
التعاون الدويل وعمليات املساعدة يف حاالت الطوارئ .تعرتض مسار الطائرة.
وقد جرى تطوير الطائرة وتصنيعها محليا بعد تطويع وتحتوي الطائرة “كواسايك” يس –  2عىل مخزن ضخم
أنظمة طائرات جديدة مختلفة .وتعترب هذه الطائرة لألمتعة به سقف عال ،كام أنها مجهزة بباب لسلم
أكرب طائرة طورتها اليابان مبحركني توربينيني وأجنحة التحميل والتفريغ لتحميل املركبات وتفريغها .كام أن
بها نظام تحميل وتفريغ متطور موفر للعاملة يتيح
عالية ويل عىل شكل حرف .T
وتتميز الطائرة “كواسايك” يس –  2بتفوقها عىل الطائرات إمكانية تحميل العفش وتفريغه برسعة وسهولة .وقد
األخرى من نفس الفئة من حيث األداء والتحميل والقوة اعتمدت الطائرة عىل التقنيات الحديثة التي متكنها من
واملدى .وقد جرى تركيب خرطوم التزود بالوقود عىل الطريان بشكل أرسع وإىل مدى أطول وزيادة قدرتها
الجسم الخارجي للطائرة ،ما ميكنها من قطع مسافات التحميلية ،عالوة عىل وجود مخزن لألمتعة أكرب من
مثيله لدى الطائرة يس 1-وطائرات النقل األخرى ،ومن
أطول والتحليق يف الجو لساعات أطول.

“

معرض دبي للطيران منصة

ثم منحها القدرة عىل أداء مجموعة كبرية من املهام مثل
عمليات الدعم الخارجية.
وتتميز الطائرة “كواسايك” يس –  2بقدرتها عىل نقل
الجنود وإسقاط اإلمدادات وتنفيذ عمليات اإلخالء
الطبي ليال أو نهارا حتى يف أصعب املناطق وأشدها
وعورة.
«درع الوطن» :هل تعتربون الرشق األوسط عميال
رئيسيا لهذه الطائرة؟
لدينا قناعة تامة بأن هذه الطائرة مهمة بالنسبة
لهذه املنطقة ،وذلك بفضل قدرتها عىل الهبوط فوق
عدة أنواع من املمرات واملدارج الجوية .فطائرات
النقل األثقل وزنا تحتاج يف بعض األحيان إىل إطالة
املمرات الجوية الحالية .عالوة عىل ذلك ،تعترب الطائرة
“كواسايك” يس –  2مالمئة متاما للمهام املختلفة التي ال
تحتاج إىل طائرات نقل أكرب حجام ،األمر الذي سيساهم
أيضا يف خفض التكاليف التشغيلية.
«درع الوطن» :ما مدى أهمية معرض ديب للطريان
2017؟
يعترب معرض ديب للطريان من أهم املعارض العسكرية
يف املنطقة بعتباره منصة عاملية مثالية لعرض أحدث
منتجات الرشكات وتقنياتها املتطورة يف مجال صناعة
الطريان ويحظى بحضور العديد من الخرباء واملعنيني
يف شئون الطريان.

