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رئيس أركان القوات املسلحة يتفقد املـــــــــــــــعرض

الرميثي يزور جناح »درع الوطن«
ق��ام الفريق الركن حمد محمد ثاين الرميثي رئيس 

أركان القوات املس��لحة بزي��ارة إىل جناح مجلة 

درع الوط��ن يف معرض ديب للطريان 2013 الذي 

تقام فعالياته عىل أرض مطار آل مكتوم الدويل 

يف جب��ل عيل. وأثنى عىل الجهود التي تقوم بها 

مجل��ة درع الوط��ن  والنرشات الت��ي تصدرها 

خالل مشاركتها يف الفعاليات املختلفة مشريا إىل 

املهني��ة العالية التي تتمتع به��ا ومبديا إعجابه 

بتغطياته��ا الصحفي��ة ومواضيعه��ا التي تحمل 

معلومات قيمة تغني ثقافة القارىء وتزيد من 

اطالع��ه عىل أحدث التقني��ات يف مجال العلوم 

العسكرية.
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يوسف الحداد

م��رة جدي��دة تثب��ت دولة اإلم��ارات 

العربي��ة املتحدة قدرتها ع��ىل إدهاش 

زوارها باستمرار، مؤكدة للعامل أجمع أن 

قصص نجاحها ال تنته��ي، وأنه باإلرادة 

والتصميم ميكن أن تُصنع املعجزات. 

تغرد دول��ة اإلمارات العربي��ة املتحدة 

كعادتها خارج ال��رب، فال يرى زائرها 

إال قصص النمو واالزدهار املضطرد، وال 

يسمع إال أخبار التنمية املستدامة التي 

تش��هدها قطاعات الدول��ة كافة، األمر 

ال��ذي يتيح له��ا التص��دي لتنظيم أكرب 

املعارض وأضخم املهرجانات عىل مختلف الصعد.

وي��أيت مع��رض ديب للط��ريان 2013 ليكم��ل قصص هذا 

النج��اح، متمامً ما أحدثته املعارض األخرى مثل "آيدكس" 

و"جيتك��س" من صدى طي��ب يف نفوس أبن��اء اإلمارات 

وزائريها من مختلف دول العامل.

أكرث م��ن خمس وعرشين س��نة مرت ع��ىل انطالق هذا 

املعرض منذ نسخته األوىل عام 1986 تحت اسم  "معرض 

الطريان العريب"، فإذا باملعرض الذي كان تجارياً صغرياً يهتم 

بالطريان املدين، يتحول إىل حدث عاملي ضخم يس��تقطب 

جميع املعنيني واملهتمني بقطاع الطريان املدين والعسكري، 

ويصبح سوقاً من أهم األسواق العاملية للبائعني.

عادة ما ينتظر املراقبون واملحللون انتهاء الحدث ليقيّموا 

م��دى نجاحه، أم��ا مع��رض ديب للطريان فه��و مثل بقية 

األحداث الت��ي تنظمه��ا الدولة كانت م��ؤرشات نجاحه 

واضح��ة للعيان منذ اليوم األول، وه��ي مؤرشات ما تزال 

آخ��ذة يف االرتف��اع مع مرور كل يوم م��ن أيامه، وهذا ما 

نلمس��ه من ضخامة الوفود الزائرة التي تقدمها عدد كبري 

من القادة واملسؤولني يف دول كثرية، ومن الصفقات الكبرية 

التي أنجزت وتنجز، والتي كان نصيب الرشكات اإلماراتية 

كبرياً منها، والسيام طريان اإلمارات وطريان االتحاد، إضافة 

إىل الصفقات التي أبرمتها الرشكات الخليجية والعاملية.

ه��ذا الي��وم األخري وي��ودّع مع��رض ديب للط��ريان زواره، 

وستكون كلامت وداعه لهم صغرية ومقتضبة: "ننتظركم يف 

املعرض املقبل، وسنكون قادرين عىل إبهاركم من جديد!".

معرض ديب... قصة نجاح

قام الفري��ق الركن حمد محمد ثاين الرميثي رئيس 

أركان القوات املس��لحة بجولة تفقدية  يف أجنحة 

مع��رض ديب  الدويل للط��ريان 2013  الذي يقام يف 

مطار آل مكتوم ال��دويل يف جبل عيل و يضم الف 

رشكة عارضة.

 وتج��ول الرميثي يف املعرض ال��ذي يضم منصات 

عرض لرشكات محلية وعربية وعاملية متخصصة يف 

صناعة الطريان، واطلع عىل آخر اإلنجازات يف مجال 

الطريان، كام استمع لرشح من العارضني يف األجنحة 

التي زاره��ا عن املنتجات الدفاعي��ة  الجديدة  يف 

قطاع الط��ريان والتي تقدمها ال��رشكات العارضة. 

كام ق��ام بزي��ارة فريق الفرس��ان لالس��تعراضات 

الجوية وهو فريق جوي وطني يشارك يف مختلف 

املناس��بات الوطنية ويف ش��تى املحاف��ل اإلقليمية 

والدولية بقيادة نخبة م��ن طياري القوات الجوية 

والدفاع الجوي.

رئيس أركان القوات املسلحة يتفقد املـــــــــــــــعرض
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 اس��تقبل اللواء الركن طيار محمد بن سويدان 

القم��زي قائد القوات الجوية والدفاع الجوي يف 

مكتبه مبعرض ديب للط��ريان 2013أمس الفريق 

الرك��ن طيار حام��د عطية خوي��ن قائد طريان 

الجيش العراقي والوفد املرافق له 

وت��م خالل اللقاء الذي ح��ره عدد من ضباط 

القوات الجوية والدفاع الجوي

تب��ادل االحادي��ث ح��ول فعالي��ات املع��رض 

واس��تعراض عالقات التعاون املش��رك يف مجال 

صناع��ة الط��ريان والتكنلوجي��ا املتقدمة والتي 

متيز فيها معرض ديب للطريان 2013 يف نس��خته 

الحالية

قائد القوات اجلوية والدفاع اجلوي 
يستقبل قائد طريان اجليش العراقي

القمزي أثناء لقائه بقائد طريان الجيش العراقي

قائد القوات البحرية  يتفقد اجنحة املعرض اخملتلفة
ق��ام الل��واء الركن بحري ابراهيم س��امل املرشخ 

قائد القوات البحرية مساء امس بجولة تفقدية 

يف اجنحة املع��رض املختلفة حيث زار االجنحة 

املحلية والعربية واالوروبية  وأطلع عيل أحدث 

ماانتجت��ه الرشكات املحلي��ة والعربية واالجنية 

واس��تمع لرشح من الرشكات العارضة وشكرهم 

عىل املجه��ود الذي يقدمون��ه يف مجال صناعة 

الط��ريان ك��ام زار الرشكات الت��ي قامت بعرض 

طائراتها يف س��احة الع��رض الخارجي��ة واطلع 

عىل أح��دث ما أنتجته ال��رشكات من محركات 

وتجهيزات حديث��ة يف داخل الطائ��رات لراحة 

الركاب واملسافرين.
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قامت الفرقة املوس��يقية العس��كرية و التابعة 

ملديري��ة التوجيه املعن��وي يف القي��ادة العامة 

للق��وات املس��لحة بتقديم عدد م��ن  العروض 

املوس��يقية جمعت بني املارش��ات العس��كرية 

والفلكلور والراث االمارايت حيث قامت باملرور 

م��ن امام املنصة الرئيس��ية للمعرض وقد نالت 

تلك العروض استحسان الجامهري التي حرت 

ملشاهدة العروض الجوية يف معرض ديب للطريان 

2013 وتفاع��ل الجمهور م��ع ماقدمته الفرقة 

املوسيقية العسكرية التي حرت للمشاركة يف 

املعرض. 

وقع��ت رشكة لوكهي��د مارتن وجامع��ة خليفة 

امس  اتفاقاً لتأس��يس رشاك��ة بحثية تهدف إىل 

تطوي��ر تطبيق "إل إم ويس��دوم"، وهو تطبيق 

إنرنت يقوم بتحليل بيانات االنرنت وش��بكات 

التواصل االجتامعي.

حر التوقيع ممثلون عن جامعة خليفة ورشكة 

لوكهي��د مارتني باإلضاف��ة إىل فريق البحث من 

الطالب وأعضاء الهيئة األكادميية.

ويتمتع تطبيق "إل إم ويس��دوم" ااململوك من 

قبل رشك��ة لوكهيد مارتن بالق��درة عىل مراقبة 

وتحلي��ل البيانات املتوفرة بش��كل مفتوح عىل 

االنرنت واملتغرية بش��كل دائم كاألخبار الواردة 

م��ن مواقع الصحف ومحتوى وس��ائل التواصل 

االجتامع��ي بحي��ث يك��ون التحلي��ل بطريقة 

رسيعة ج��دا مع القدرة عىل متيي��ز املعلومات 

ذات القيم��ة واألهمية العالية، كام أن التطبيق 

يلتقط السياق الثقايف والتأثري العاطفي ملحتوى 

البيانات مام يوفر ملستخدم التطبيق فهام أعمق 

للظ��روف املحيطة باألخبار واألحداث املختلفة. 

ويعترب التطبيق ذا فائدة كبرية لفرق االس��تجابة 

الريعة والهيئات األمنية.

ومبوجب االتفاقية، ستقوم لوكهيد مارتن وعىل 

مدى عام��ني بدع��م فريق بحثي م��ن جامعة 

خليف��ة للعمل عىل اضافة املزيد من الخصائص 

اىل تطبيق "إل إم ويسدوم"، حيث سيقوم فريق 

البح��ث من أعض��اء الهيئة األكادميي��ة والطلبة 

باس��تخدام تقنيات هندس��ة الكمبيوتر وغريها 

من التقنيات ذات الصلة إلجراء دراسات شاملة 

وتحليلية للغ��ة العربية واللهجات العربية، مام 

سيساعد عىل بناء معجم الكروين مفصل ميكن 

رشكة لوكهيد مارتن من اضافة خاصية فهم اللغة 

واللهجات العربية اىل تطبيق "إل إم ويسدوم".

و ق��ال الدكت��ور محم��د املعال، نائ��ب الرئيس 

األول للبح��وث والتطوي��ر يف جامع��ة خليفة: 

"يعترب مج��ال تحليل البيان��ات الضخمة واحداً 

من مجاالت البحث الناش��ئة واألكرث أهمية عىل 

مستوى العامل. يس��عدنا أن يقوم أعضاء الهيئة 

األكادميية والطلبة لدينا باملشاركة يف مثل هذه 

البح��وث الرائدة باالش��راك مع رشك��ة لوكهيد 

مارت��ن والت��ي تعترب رائ��دا م��ن رواد الصناعة 

والبحوث يف العامل".

لوكهيد مارتن و جامعة خليفة تتعاونان 
لتطوير تطبيق لتحليل بيانات االنرتنت

أثناء توقيع االتفاقية

الفرقة املوسيقية العسكرية تشارك مبعرض دبي للطريان 
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دبي- درع الوطن
ابتك��رت الطالب��ات املواطن��ات إميان س��عيد 

محمد رسور، وفاء محمد راش��د، وأمنة س��عيد 

س��امل من مدرس��ة الس��يجي للتعليم األس��ايس 

والثانوي للبنات بالفجرية، وعضوات فريق نادي 

محم��د بن راش��د للربوت، ال��ذي يعمل ضمن 

مبادرة وزارة الربي��ة و التعليم إلعداد وتجهيز 

مختربات الروبوت يف املدارس، مرشوع " ميدان 

اإلمارات اإللكروين للسالم"،  الذي يعد مرشوعا  

فري��داً من نوع��ه، ونقلة نوعية تخ��دم املجال 

العس��كري وميادين��ه.  "درع الوطن" حرصت 

عىل لقاء الطالبات خ��الل فعاليات معرض ديب 

للطريان2013، للتعرف ع��ىل ابتكارهن الجديد 

الذي يعرض الول مرة هذا العام.

قال��ت الطلبة إميان س��عيد محم��د رسور، أن 

فك��رة املرشوع ب��دأت برب��وت واح��د يعرف 

ب�"بوعسكور" حيث كان يؤدي وظيفة العسكري 

الذي يجمع  الخرش "الظرف الفارغ" بعد الرمي، 

وجاءتنا الفكرة الن والدي عس��كريني فيذهبان 

لدورات الرماية بني فرة وأخرى، فقادين الفضول 

للتع��رف عىل م��ا يحدث يف املي��دان، فوظفت 

خ��ربيت يف مجال الربوت لخدمة العس��كرين يف 

ميدان الرماية مبا إنها درع هذا الوطن املعطاء. 

وأضافت مل نتوقف عن هذا الحد ، بل توسعت 

وزماليئ يف املرشوع وابتكرنا  ميدانا كامال متكامال 

من قط��ع "الليقو" من البوابة التي تحتوي عىل 

مستشعر لأللوان، للتعرف عىل بطاقة العسكري، 

وت��م برمجتها ع��يل بطاقة بالل��ون األحمر بعد 

التعرف عليها، يسطيع الجندي الدخول للميدان 

للرماية، ليقوم )) بوعسكور (( بعد ذلك بجمع 

الخرش "الظروف الفارغة" يف املكان، ووضعة يف 

صندوق مخصص للخ��رش، ويتم إعادة تدويره، 

واستخدامة يف أغراض أخرى. 

وم��ن جانبها أكدت الطالبة وفاء محمد راش��د 

أن املرشوع قاب��ل للتطوير، وحاصل عىل املركز 

الثاين عىل مس��توي الدولة يف أوملبياد الروبوت، 

و نتمن��ى أن تطب��ق ه��ذه الفك��رة يف ميادين 

الرماي��ة يف االم��ارات، الن هذه الفك��رة تعود 

بالنفع عىل العسكريني الذين يعتربون درع هذا 

الوطن و حاميتهم من م��ادة البارود املوجودة 

يف الخ��رش، ووظفنا يف املرشوع اإلصدار الجديد 

لقطع الليغو الذي مل يستخدم يف أي مدرسة من 

مداس الدولة اال يف مدرستنا 

وأم��ا الطالبة  أمنة س��عيد س��امل  قال املرشوع 

متكامل م��ن قطع الليغ��و كل يشء، وجميعها 

من املادة نفس��ها، مثل "املس��دس  بوعس��كور 

والبواب��ة  والب��اب والجندي والس��لة والحاجز 

الذي يصد الرصاص"، وممكن اس��تخدام الطاقة 

الشمس��ية ب��دل الكهرب��اء يف املي��دان لتوفري 

الطاقة، وأس��تخدام أشياء صديقة للبيئة النادي 

تحت إرشاف اس��تاذة تقني��ة املعلومات حصة 

عبيد الطنيجي يف املدرسة ذاتها.

من جانبها قالت حص��ة الطنجي مرشف فريق 

املوهوب��ني: إن املرشوع يحقق االس��تفادة من 

التكنولوجي��ا يف خدم��ة النواحي العس��كرية، 

وحامية أيدي العاملني من أرضار مادة الرصاص، 

وتوفري الوق��ت والجهد، وقد برم��ج محتويات 

امل��رشوع بطريق��ة متكنه م��ن العم��ل داخل 

الصاالت املغلقة، ويف امليدان الخارجي الرميل.

وأكدت أن  املدرسة تدرب  املوهوبات وتأهلهم 

يف أي��ام العط��ل، وتنم��ي لديه��ن روح العمل 

الجامعي ، وحثهن عىل حب الوطن ورفع اسمه 

خاص��ة يف املجال التقن��ي لتحقيق رؤية 2020، 

وتتواصل املدرس��ة م��ع أولي��اء أمورهن كنوع 

من الحرص، واملتابعة عرب توفري البيئة املناس��بة 

والحاضنة ملواهبهن.

طالبات مواطنـات يبـتكرن »ميدان اإلمارات 
اإللكرتوين للسالم« يف معرض الطريان



 

7

 اليوم الخامس | 21 نوفمرب

دبي- درع الوطن
مل يقترص معرض ديب للط��ريان يف دورته الثالثة 

عرش، عىل صفقات بيع ورشاء مختلف املنتجات 

الجوي��ة ب��ني دول الع��امل وال��رشكات العاملية، 

ومل يتوق��ف عند عروضه االس��تعراضة الرائعة، 

الت��ي تنوعت يومياً وجذبت أع��دادا كبرية من 

الجامهري، بل شهد املعرض يف الوقت ذاته، طرح 

أكادميي��ة التدريب الفني  ل24 برنامجا اكادمييا 

وفنيا جديدا تحايك جميعها علوم الطريان.

ويف ترصيح خ��اص ل�«درع الوط��ن« أفاد عمر 

الحبوري مس��اعد مدير االكادميي، أن االكادميية 

خرج��ت ح��وايل 10االف طال��ب، واطلقت 24 

برنامج��ا مختصا بعل��وم الط��ريان منها، رخصة 

الط��ريان، ومراق��ب ج��وي للس��المة االرضي��ة 

ح��وادث  تحقي��ق  إدارة  ودبل��وم  والجوي��ة، 

الطائ��رات، أمن املط��ارات، وغ��رف العمليات 

وتش��ارك يف كافة املجاالت املتعلق��ة بالطريان، 

والس��يام مع��رض ديب للطريان مل��ا يتضمنه من 

فعاليات وع��روض وصفقات بيع ورشاء وبرامج 

حديث حول تكنولوجيا الطريان.

وأض��اف أن االكادميية تأسس��ت تحت ش��عار 

التمي��ز طريق��اً إىل النج��اح ووضع��ت خطتها 

و أهدافها  لتنس��جم مع هذا الش��عار، وتكون 

من املؤسس��ات الرائدة يف مجال التدريب عىل 

مستوى الدولة، ودول مجلس التعاون الخليجي 

والدول العربية واألوربية. 

وأك��د أن األكادميي��ة مختص��ة يف تدريب علوم 

الطريان، وجميع دوراتها وبرامجها معتمدة من 

الهيئة العام��ة للطريان املدين و القوات الجوية، 

حي��ث تهدف اس��راتيجيها إىل تطوير التدريب 

املهني لكل من العسكريني و املدنيني املنتسبني 

فيه��ا، وتدرس جمي��ع املقررات بأع��ىل املعايري 

الدولية وتتم وفقاً ملعايري الجودة العاملية حيث 

اعتم��دت األكادميي��ة منذ نش��أتها عىل ش��عار 

»ندرك الرؤيا ننقش املستقبل«.

وأكد أن الدورات تتم يف األكادميية تحت إرشاف 

نخب��ة من املدربني املختص��ني يف مجال الطريان 

والسالمة، والكلية مجهزة لتوفر تجربة تعليمية 

متكامل��ة، وتضم مبن��ى اإلدارة، جناح التدريب 

وفصول الدراس��ة من اجهزة الحاس��ب األيل و 

شاش��ات الع��رض لتقديم التعلي��م و التدريب 

بتميز، يسهم يف إعداد وتأهيل وتدريب الطالب 

بوسائل وتقنيات حديثة.  وأشار إىل أن الدراسة 

تت��م باللغة االنجليزية، فيامع��دا الحاالت التي 

تطلب الدراسة باللغة العربية، فتقوم االكادميية 

بتوفري التدريس باللغة التي يفضلها الطالب.

24 برناجما تطرحها أكادميية التدريب 
خالل املعرض 

تحايك علوم الطريان
أوضح الحبوري أن األكادميية تسعى لتقديم بكل تخصصاته

األفضل يف مجال س��المة الطريان من خالل 

برامجها التدريبية واملعايري العالية، يف هذا 

املجال لرفع معايري السالمة و األمن،  تهدف 

األكادميي��ة إىل التدريب والتعليم األكادميي 

والبحث العلمي املتمي��ز يف جميع دوراتها 

و برامجها.

سعي
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درع الوطن 
 حمسن راشد

أطلقت س��اب الرشق األوس��ط خالل معرض ديب 

للط��ريان 2013 ال��� RemoteTower ، وهو جهاز 

رمي��وت مطور وضعت فيه س��اب خربة س��نوات 

طويل��ة يف مج��ال التقنيات ، وطورت ح��الً تقنيا 

لتش��غيل العديد م��ن املطارات م��ن مركز واحد 

بعيد ، بهدف خدمة املالحة الجوية ومراقبة حركة 

الطائرات عن بعد ،حيث يتميز الجهاز الفريد من 

نوعه ، والذي مل يتم تش��غيله إال بثالث دول حتى 

اليوم هي السويد وأسراليا وبصدد بدء استخدامه 

بأمريكا قريبا ، أنه ميكن تش��غيله لخدمة الحركة 

الجوية ومراقبة صعود وهبوط الطائرات ألكرث من 

مطار يف إطار مساحة تبلغ نحو 350 كم ، ويعرض 

الجهاز الي��وم مبعرض ديب للطريان 2013 ، ويتوقع 

أن تكون املحطة الثالثة للتشغيل الفعيل باإلمارات 

لعادته��ا اقتن��اص كل جديد يف مج��ال التقنيات 

الحديثة يف كافة القطاعات .

رصح بذلك جيم نيلسون مدير تنفيذي أول واملدير 

العام لرشكة س��اب الرشق األوسط ، يف لقاء له مع  

» درع الوط��ن » وبحضور س��مرية ح��ارب نائب 

رئيس التس��ويق ، وأكد نيلس��ون أن هذا الربنامج 

 ، RemoteTower ���وال��ذي يعمل من خ��الل ال

ميكنه تشغيل العديد من املطارات من مركز واحد 

م��ن برج بعيد وهو » اله��دف » ويبعد 350 كم ، 

مشريا إىل أنه لو اعتربنا مطار ديب هو املطار الهدف  

، أي أنه ميكن تش��غيل ال���  RemoteTower من 

موقع مط��ار ديب ، فيمكن ل� » الرميوت تاور » أن 

يؤدي مهام��ه يف مراقبة حرك��ة الطائرات صعودا 

وهبوطا ، ويف ذات الوقت مبطاري الش��ارقة ورأس 

الخيمة بنفس الكفاءة.

 The ، وأشار إىل أن التجربة قد تم تجريبها بنجاح

 ROT trials where successfully concluded

الجه��از  at the beginning of 2009.وخض��ع 

وبرنامج��ه ملجموعة من التجارب من قبل مراقبي 

الحركة الجوية ، حيث أدى مهامه بنجاح كبري. مام 

 During the final month of اس��تحقت عن��ه

 the trials, air traffic controllers validated

 the platform in advanced shadow mode

trials. وبج��دارة » س��اب » بعد نج��اح تجريبه 

واعت��امده للتس��ويق ، جائزة أفض��ل مرشوع تم 

عرضه باملع��رض العاملي عام 2010 يف أمس��ردام 

ATC، وبعدها تم تطبيقه واختيار مطار أنغيلهومل 

بالس��ويد كاملط��ار اله��دف، ويف ذات الوقت تم 

 The Remote Tower Centreاس��تهداف

 )RTC( was located at Malmö airport,

approximately 100km away. خدم��ة حرك��ة 

 100km الطريان مبط��ار ماملو، والذي يبع��د نحو

عن املطار اله��دف وأدى RemoteTower مهامه 

عىل أكمل وجه ، وبعدها تم توقيع مذكرة تفاهم 

مع اس��راليا وتش��غيله مبطاراتها والربط بني ثالثة 

مطارات ، الفتا اىل حرص س��اب عىل أن تقدم من 

خ��الل معرض طريان ديب 2013 مجموعة واس��عة 

م��ن أحدث الحلول والتقني��ات املصممة خصيصا 

لدع��م النق��ل الجوي وتحس��ني وتأم��ني مختلف 

قطاعات النقل الجوي ودعم املطارات ، مستعرضاً 

خدمات ساب السويدية وساب الرشق األوسط، يف 

صناعة الطائرات ومعدات الدفاع.

 RemoteTower �وذكر جيم نيلسون أن تشغيل ال

يتس��م بانخف��اض التكاليف ، مع أع��ىل درجات 

الس��المة والحفاظ عىل املواعيد يف صعود وهبوط 

الطائ��رات ، وميكن ضباط املراقبة الجوية من أداء 

مهامهم بفعالي��ة لخدمة مراقب��ة الحركة الجوية 

مبط��ارات الدول��ة ، كام أن��ه يحد م��ن التكاليف 

املتصل��ة بتجديد أبراج املراقب��ة ، إضافة إىل كونه 

يعمل وبكف��اءة عالية حتى يف ظ��روف انخفاض 

مس��توى الرؤية، ك��ام أنه مؤهل إلدخ��ال ميزات 

أخرى عديدة منها التتبع والتنبيه، ورؤية األش��عة 

تحت الحمراء وتحسني الصورة.

ساب الشرق األوسط تطلق 
»RemoteTower« للمراقبة اجلوية

يخدم 3 مطارات ضمن 
مساحة 350 كم

جيم نيلسون وسمرية حارب  يف حوار مع درع الوطن

تبنت س��مرية حارب نائب رئيس التس��ويق، 

واملواطنة الوحيدة يف س��اب الرشق األوسط، 

فكرة استغالل فعاليات املعرض، ووجود كافة 

قي��ادات الرشكة، وعرضت عليهم مش��اركتهم 

اإلمارات يف احتفاالته��ا بالعيد الوطني ال�42، 

وعىل الرغم م��ن معرفتهم أن��ه يوافق الثاين 

م��ن ديس��مرب، إال أنه��م ق��رروا االحتفال به 

مرت��ني األوىل يف وجود كافة قي��ادات الرشكة 

خالل فعاليات املع��رض وقبل ختام فعالياته، 

واالحتفال الثاين يوم الثاين من ديسمرب. 

العيد الوطني
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يش��ارك مطار الش��ارقة الدويل يف الدورة الثالثة 

عرشة ل�« مع��رض ديب للطريان » التي انطلقت 

ي��وم األحد امل��ايض وتختتم الي��وم يف ديب ورلد 

سنرال فيام تعد أكرب دورة يف تاريخ املعرض.

ويش��ارك مطار الش��ارقة يف املع��رض بالتعاون 

مع جام��ا للطريان للركيز عىل س��وق »الطريان 

التج��اري« حيث تعد رشكة جام��ا للطريان من 

رواد النق��ل التج��اري التي تش��غل عملياتها يف 

الشارقة منذ 2004.

وقال عيل سامل املدفع املدير العام لهيئة مطار 

الش��ارقة إن مش��اركة مطار الشارقة الدويل يف 

معرض ديب للطريان 2013 تأيت يف إطار إلتزامها 

تجاه قطاع الطريان يف دول��ة اإلمارات العربية 

املتح��دة حيث أن هذه املش��اركة املنتظمة يف 

املع��ارض املحلي��ة واإلقليمي��ة والدولية مثل 

معرض ديب للطريان تس��هم يف تس��ليط الضوء 

ع��ىل النم��و الذي يش��هده قط��اع الطريان يف 

الش��ارقة خاصة يف ظل الزيادة الكبرية س��نويا 

يف عدد املس��افرين وبعد أن أصبحت الشارقة 

وجهة س��ياحية رائدة للعائ��الت ومحل أنظار 

أصحاب األعامل.

وأضاف أن االهتامم العاملي والتغطية اإلعالمية 

الت��ي يحظى بها ه��ذا املعرض امله��م تنعكس 

إيجابا عىل دول��ة اإلمارات العربية املتحدة كام 

أن��ه منصة مثالية للتواصل مع مختلف الجهات 

املشاركة سواء الحكومية أو الخاصة من مختلف 

دول العامل وتبادل اآلراء واالقراحات.

وق��ال أن حج��م األع��امل والصفق��ات املربمة 

يف املع��رض يف كل دورة م��ن دوراته يف ظل ما 

شهده العامل عىل مدى السنوات األخرية املاضية 

م��ن تراجع يف اقتصادياته ي��دل عىل أن منطقة 

الرشق األوسط ال تزال تستثمر يف قطاع الطريان 

والتكنولوجيا املتخصصة بها.

مطار الشارقة يركزعلى سوق »الطريان 
التجاري يف املعرض

إيرباص حتصد 160 طلبية بقيمة 44 مليار دوالر يف املعرض
حصلت رشك��ة "إيرباص" ع��ىل 160 طلبية خالل 

مشاركتها الحالية يف معرض ديب للطريان بقيمة 44 

مليار دوالر أمرييك خصوصا طائريت "380 أ" و350 

أ" ذات الجس��م العريض جدا اللتني فاقتا توقعات 

العمالء.

وتش��مل قامئة الطلبات 142 طلبية مؤكدة بقيمة 

4ر40 مليار دوالر باإلضافة إىل توقيع /18/ مذكرة 

تفاهم بقيمة 6ر3 مليار دوالر.

وس��جلت طريان اإلمارات أضخم طلبية ل�50طائرة 

ط��راز "380 أ" بقيم��ة 20 ملي��ار دوالر مام يؤكد 

كفاءتها وش��عبيتها لدى ال��ركاب ومكانتها ضمن 

أس��طولها. كام تق��دم طريان االتح��اد بأكرب طلبية 

إليرباص خ��الل املعرض الذي يختتم فعالياته غدا 

الخمي��س حيث طلبت 87 طائرة بقيمة 19  مليار 

دوالر بحسب قامئة األسعار. وشهدت طائرة "200 

إف � 330 أ" نجاح��ا كبريا حيث س��جلت القطرية 

للش��حن خم��س طلبات مؤك��دة له��ذه الطائرة 

متعددة االس��تخدامات باإلضاف��ة إىل توقيع مثاين 

مذكرات تفاهم فيام س��جل ط��ريان االتحاد طلبا 

واح��دا مؤك��دا مام رفع الع��دد ال��كيل للطلبات 

ومذكرات التفاه��م إىل /14/ بقيمة ثالثة مليارات 

دوالر. كام طلبت الخطوط الجوية الجزائرية ثالث 

طائ��رات ركاب طراز "200 � 330 أ" بقيمة /648/ 

مليون دوالر كام وقعت األجنحة الليبية � ومقرها 

طرابلس � مذكرة تفاهم لرشاء ثالث طائرات طراز 

"900 � 350 أ" وأرب��ع طائرات طراز "320 أ نيو". 

وأكد جون ليهي مدير العمليات لعمالء إيرباص يف 

مؤمتر صحايف عقده يف مقر املعرض اليوم أن قيمة 

الطلبات التي تلقتها الرشكة يف معرض ديب للطريان 

هي األكرب عىل اإلطالق مام يربهن عىل أن منطقة 

الرشق األوسط تس��تثمر يف الطائرات األكرث كفاءة 

واألحدث من أجل االس��تجابة لنم��و الهائل الذي 

تش��هده املنطق��ة. وأوضح أن منو متوس��ط حجم 

الطائرات بنس��بة يف منطقة الرشق األوسط بنسبة 

/25/ يف املائ��ة دف��ع رشكات الط��ريان إىل اختيار 

الطائ��رات الكبرية مث��ل "إيرب��اص 380 أ" لتلبية 

الحاجة إىل اس��تيعاب أكرب عدد من املسافرين من 

دون الحاجة إىل تشغيل طائرات أو رحالت إضافية 

بحسب ما أفاد مطار هيرثو يف لندن.



 

11

 اليوم الخامس | 21 نوفمرب

درع الوطن 
 أحمد مصطفى علي: 
أعلنت ألفا س��تار الس��عودية للخدم��ات الجوية 

توقي��ع عق��د رشاكة م��ع رشكة أودي الس��عودية 

ممثل��ة بس��اماكو، وذلك بتخصيصها أس��طوالً من 

س��ياراتها  لنقل كبار الش��خصيات من عمالء ألفا 

س��تار مبدينتي الرياض وج��دة، وذلك عىل هامش 

مشاركتها يف معرض ديب للطريان 2013.

وأكد س��امل املزيني الرئيس التنفي��دي لرشكة ألفا 

س��تار للخدمات الجوي��ة أنه تم اختيار س��يارات 

أودي لتوقي��ع هذه الصفقة معه��ا ملا تتمتع هذه 

السيارات من فخامة ورفاهية تنسجم مع أسطول 

طائراتن��ا الفاخ��رة والتي تتوفر فيه��ا التكنولوجيا 

الحديثة وخصوصية الزبائن.

بدوره، أعلن فتحي ع��الم مدير عام أودي اهتامم 

رشكت��ه بتوطي��د عالقتها املس��تمرة والتواصل مع 

عمالئها من كبار الش��خصيات يف كل مكان، مشرياً 

إىل أن ألفا ستار تتميز بخدماتها الفخامة واملرموقة 

مبا يتوافق مع اس��راتيجية أودي يف تعزيز مكانتها 

بسوق السيارات الفخمة.

إىل ذل��ك، أبرم��ت كل م��ن ألفا س��تار ولوفتهانزا 

للتدريب الجوي اتفاقي��ة تطوير وتدريب لطاقم 

عمل ألفا س��تار يف جميع مرافق الخدمات وطاقم 

القي��ادة، وي��أيت ذلك كجزء من تطوي��ر رشكة ألفا 

ستار لربنامج تدريب طاقمها الجوي لتقديم أفضل 

الخدمات إىل أهم كبار الشخصيات من العمالء. 

ك��ام وقعت ألفا س��تار، اتفاقي��ة توزيع مع رشكة 

س��بكروم ايرمود من أجل الحق الحرصي لتوريد 

جميع منتجات الحلول الداخلية لإلسعاف الجوي 

لرشكة سبكروم ايرمود إىل العمالء يف دول الخليج 

العريب.

وأوض��ح  ج��ون باالدين��و نائب رئيس اإلس��عاف 

الج��وي يف ألف��ا س��تار أن هذه االتفاقية تس��مح 

للرشك��ة بتزوي��د عمالئها بأرقى حلول اإلس��عاف 

الج��وي لطائرات كبار الش��خصيات بقدر عال من 

املوثوقي��ة وس��هولة الركي��ب، الفت��اً إىل محافظة 

الرشكة لعمالئها عن طري��ق توفري احتياجاتهم يف 

الطائرة الطبية.

من جهته، أش��ار نائ��ب رئيس التس��ويق الدويل 

يف )س��بكروم ايرم��ود( هوري��ت هيني��ك إىل أن 

خ��ربة رشكته متت��د إىل 12 عام��اً يف منطقة الرشق 

األوسط، وردت خاللها  املعدات إىل عدد كبري من 

رؤس��اء الدول والحكومات والعمليات التشغيلية 

الخاص��ة بهم، وأش��اد برشكة ألفا س��تار لركيزها 

عىل الخدمات والطموح العايل للوصول إىل الخربة 

واالحرافي��ة، وقال نحن نثق ب��أن اتفاقية التوزيع 

هذه من شانها أن تقوي الرشكتني وان توفر املزيد 

من معدات إنقاذ الحياة إىل املنطقة.

كام وقع��ت رشكة ألفا س��تار والخط��وط الجوية 

الفرنس��ية اتفاقية تقوم مبوجبه��ا عىل توفري قطع 

غي��ار عالية الجودة لطائرات ألفا س��تار A320 و

A340، باإلضافة إىل تقديم خدمات الدعم التقني 

والصيانة الالزم��ة.  وأوضح املزيني أن القرار كان 

نوعاً ما س��هالً للميض قدم��اً بالتعاقد مع الرشكة 

الفرنسية، وذلك ملا برهنته من أداء مميز وجودة 

عالية عىل مدى السنوات الثالث املاضية مام أدى 

إىل إعداد عروض خاصة بألفا ستار. 

»ألفا ستار« السعودية توقع اتفاقيات 
لالرتقاء بخدماتها اجلوية املتنوعة

مع أودي ولوفتهانزا وسبكرتوم ايرمود واخلطوط الفرنسية

أثناء توقيع االتفاقية

نالت ألفا س��تار عضوية كاملة من جمعية 

الخدمات الطبي��ة الجوي��ة االمريكية )آي 

آي أم أس(، لتك��ون أول رشك��ة تن��ال هذه 

العضوية يف منطقة الرشق األوسط.

عضوية
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يف لق��اء مع الس��يد محم��د إبراهي��م املهندي 

الرئيس التنفيذي لرشكة هليكوبر الخليج أجرته 

الن��رشة اليومية ملجل��ة درع الوطن تحدث عن 

تاريخ الرشكة التي بدأت منذ عام 1970 يف دولة 

قطر مبش��اركة مع جميع دول الخليج، وتطورت 

خدماته��ا من مقره��ا  لتقدم كاف��ة الخدمات 

ولكل من الس��عودية وعامن، وتطورت الرشكة 

بحيث أصبحت متتلك حالياً 45 طائرة هليكوبر 

تعم��ل يف عدد م��ن الدول م��ن بينه��ا تيمور 

الرشقية، والهند، واليمن وليبيا واململكة العربية 

السعودية.

وق��ال ب��أن املجال ال��ذي يعملون فيه يش��مل 

قطاع��ي النفط والغاز وقد توس��عت لتش��مل 

خدماته��ا صيان��ة الطائ��رات الهليوكب��ر وقد 

حصلوا عىل اعراف وترخيص من الطريان املدين 

األمري��يك واألورويب، ومل تكت��ف الرشك��ة بذلك 

عىل حد قول��ه هبل اسس��ت أكادميية تدريب 

للط��ريان العايل، لييل التأس��ييس، وتقوم الرشكة 

بتقديم خدمات لقطاع النفط والغاز، كام تقدم 

الخدم��ات للرشط��ة، ولكبار الش��خصيات من 

جميع دول العامل، ومن أوروبا إىل أمريكا حيث 

تقدم لهم الخدمات.

وأضاف بأن الرشكة قد وقعت حالياً عقداً لرشاء 

15 طائرة ) اجستو ويسالند ( وهي واحدة من 

أكرب الطائرات املوج��ودة حالياً لزيادة عمليات 

الرشكة داخل دولة قطر ويف املنطقة.

كام وأنهم يضعون خطة خمس��ية توسعية مع 

الس��عي ليصل عدد الطائ��رات من 80 إىل 100 

طائرة هليوكبر باإلضافة لعدد 10 طائرات نقل.

ويف س��ؤال حول احتامل التوس��ع لنقل الركاب 

أكد بأن هذه املعلومة مل تجد قبوالً بعد نس��بة 

ألن البني��ة التحتية ال تس��مح حالياً النها تحتاج 

بع��د إىل مهاب��ط معين��ة، وقال عن املش��اريع 

الك��ربى يف أبوظبي وديب بأنه��ا تدعم رشكتكم 

للنقل العمودي.

ويف س��ؤال ع��ن التدريب قال س��يد املهندي : 

نح��اول أن ندرب كادرا فنيا قطريا ، والصعوبة 

تتعلق بنس��بة عدد الس��كان املحدود ، ولكن 

الخي��ارات كثرية ومل��ن يعم��ل يف الهليوكوبر 

ال ب��د أن تكون لديه الرغبة، غ��ري أننا نخطط 

للمس��تقبل فمن��ذ ع��ام 1994 كان لدين��ا 30 

طي��اراً قطرياً من بني 120 طياراً ، وكذلك نفس 

العدد من املهندس��ني مقارن��ة ب� 100 مهندس 

والتدريب مس��تمر إذ أننا نبتع��ث للخارج يف 

كل س��نة 10 طيارين إضافة إىل 10 مهندس��ني 

مواطنني.

هذا وتح��دث عن فكرة نقل ال��ركاب فقال أن 

الفك��رة موجودة، ولك��ن تحتاج بعد لدراس��ة 

جدوى من الناحية االقتصادية لتس��تمر يف هذا 

القطاع.

ويف س��ؤال أخري عن معرض ديب للطريان أش��اد 

باملعرض وأكد أنهم وبرغم مشاركتهم ألول مرة 

يع��ربون ع��ن تقديرهم ألهمية املع��رض الذي 

يلقى الثناء من جميع الزوار والعارضني.  

 Nothrop Grumman رشك��ة  وقع��ت 

Corporation وكلي��ة التقني��ة العلي��ا مذكرة 

تفاهم لالس��تمرار يف رشاكته��ام الناجحة للغاية 

يف مج��االت العل��وم والتكنولوجيا والهندس��ة 

التح��دي  والرياضي��ات، واملعروف��ة مبس��ابقة 

واالبتكار خالل عام 2014.

وقد رصح دوج رابريج   Doug Raabergاملدير 

التنفيذي لرشكة Northrop Grumman بدولة 

اإلم��ارات العربي��ة املتحدة، بقول��ه: "إن رشكة 

Northrop Grumman مهتمة بتعزيز تعليم 

العل��وم والتكنولوجيا والهندس��ة والرياضيات، 

وتش��جيع الطالب عىل االهتامم بالربامج واملهن 

املرتبطة به��ذه املواد والتخصص��ات. وإنه ملن 

دواعي فخرنا واعتزازنا أن نرعى هذه املس��ابقة 

التي تنطوي عىل التحدي وتش��جع االبتكار بني 

الطلبة يف دولة اإلمارات."

وابت��داء من املس��ابقة األوىل للتحدي واالبتكار 

عام 2011، اكتس��ب طالب كلي��ة التقنية العليا 

خ��ربة عملي��ة يف تصميم وبناء واختب��ار مركبة 

جوي��ة غري مأهولة )طائرة ب��دون طيار( بحجم 

من��وذج تح��ت إرشاف وتوجي��ه مهنديس رشكة 

.Northrop Grumman

وتس��هم مذك��رة التفاهم يف تحقي��ق مزيد من 

تركي��ز Northrop Grumman ع��ىل الربامج 

التعليمي��ة الوطنية والدولية الهادفة إىل تعميق 

اهتامم الطالب وتقديره للربامج واملهن املتصلة 

باختصاص��ات العلوم والتكنولوجيا والهندس��ة 

والرياضيات. 

هليوكبرت اخلليج توقع عقدًا
لشراء 15 طائرة

املسابقة البتكار طائرة غري 
مأهولة يف أبريل 2014

محمد املهندي

التقنية العليا وشركة نوثروب تعقدان شراكة 
من أجل مسابقة التحدي 
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قال��ت مص��ادر صناعة الط��ريان والفض��اء أن 

ال��رشكات العاملية تس��تثمر ع��ىل نحو الفت يف 

قط��اع الطريان اإلقليمي بدولة اإلمارات العربية 

املتح��دة، لتتعزز املكانة الهام��ة للمنطقة بعد 

الصفقات التاريخية مبلي��ارات الدوالرات  التي 

عقدته��ا ط��ريان اإلم��ارات واإلتح��اد للطريان 

والخطوط الجوية القطرية.

وتتوج��ه أنظار الع��امل إىل اإلم��ارات، وأيضاً إىل 

مدينة الطريان يف ديب ورلد س��نرال حيث يقام 

معرض ديب للط��ريان الذي اجت��ذب حتى اآلن 

1,046  عارض��اً و163 طائ��رة يف منطقة العرض 

الثابت وصفقات حطمت األرقام القياسية لتبلغ 

قيمته��ا 205.9 ملي��ار دوالر أمري��يك. ويختتم 

املعرض فعالياته اليوم .

وكش��فت رشكة رولز-رويس الربيطانية املصنعة 

للمحركات ع��ن رشاكة اس��راتيجية مع مبادلة 

للفض��اء اململوكة م��ن حكومة دول��ة اإلمارات 

العربي��ة املتح��دة لصيان��ة مح��ركات ترينت 

اكس دبلي��و يب )Trent XWB( من خالل أول 

تسهيالت لصيانة واصالح وتأهيل املحركات من 

نوعها يف الرشق األوسط. 

وقال��ت رولز-رويس أن املنطقة س��يكون فيها 

ع��دد كبري من مح��ركات ترينت خ��الل العقد 

القادم، خاصة بعد طلبية اإلتحاد للطريان لرشاء 

 )Trent XWB( محركات ترينت اكس دبليو يب

بقيمة 5 مليارات دوالر أمرييك يوم اإلثنني خالل 

معرض ديب للطريان.

وقال ت��وين وود، رئيس قط��اع الفضاء يف رولز-

روي��س: »يرنا العمل م��ع مبادلة لنجعل من 

أبوظبي مركزاً رئيس��ياً لصناعة الطريان والفضاء 

 Trent( ولدع��م محركات ترينت اكس دبليو يب

XWB( خالل صيانة واصالح وتأهيل املحركات. 

إنه��ا فرصة رائعة س��تعزز سلس��لة التوريد يف 

قط��اع الطريان والفضاء وقدرات دعم املحركات 

يف املنطقة«.

وكجزء من اإلتفاق، س��تحصل الرشكة عىل قطع 

بقيم��ة 500 ملي��ون دوالر أمري��يك من مبادلة 

خالل فرة عرش سنوات.

وقالت رشكة دي يس أفييش��ن األملانية املشغلة 

لطائرات رجال األعامل أنها ستعمل مع مجموعة 

الفطيم بدولة اإلمارات لتدشني عمليات الهناغر 

املدمج��ة كلياً وعمليات املش��غلني من القواعد 

الثابت��ة )FBO(، مع صالة خاص��ة يف مطار آل 

مكتوم الدويل – ديب ورلد سنرال.

وي��رى هولجر أوس��تامير، املدير الع��ام لرشكة 

دي يس أفييش��ن الفطيم أن أعامله ستتأىت من 

العم��الء الحالي��ني مبطار ديب ال��دويل. وأضاف: 

»نتوقع حوايل 15000 حركة يف عام 2013 وجزء 

كب��ري من األعامل س��يأيت من اململك��ة العربية 

السعودية«.

وقال أوس��تامير أيضاً أن مطار آل مكتوم الدويل 

هو املنصة املستقبلية للطريان يف دولة اإلمارات، 

سوف نستفيد من أن رشكة الفطيم ملتزمة بهذا 

املوق��ع الرائع الذي ميثل الحل املتكامل للعمالء 

مع توف��ر خدم��ات الجامرك والهج��رة«. وعرب 

أوس��تامير عن رسوره بحجم االهت��امم بأعامل 

لرشكة دي يس أفييش��ن الفطيم من قبل الوزار 

التجاريني ملعرض ديب للطريان.

الربازيلية   )Embraer(امرباي��ر وأعلنت رشك��ة 

املصنع��ة للطائ��رات عن طلبية رئيس��ية خالل 

املعرض لبيع سلس��لة E2 الجديدة ملش��غل يف 

الرشق األوسط مل يكشف عن هويته.

وقال ماثيو دوكوس��نوي، نائ��ب الرئيس ملنطقة 

ال��رشق األوس��ط وأفريقيا يف رشك��ة امرباير أن 

العم��الء االقليمي��ني أظهروا اهتامم��اً بطائرات 

رشكته، مش��رياً إىل أن رشكة امرباير تستحوذ عىل 

حصة س��وقية بنسبة %62 من س��وق الطريان 

الخ��اص، وطائرة E2 تناس��ب األج��واء الرشق 

األوسطية.

يق��ام معرض ديب للط��ريان تحت رعاية صاحب 

السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب 

رئيس دول��ة اإلمارات العربي��ة املتحدة، رئيس 

مجلس الوزراء وحاكم ديب، وينظم بالتعاون مع 

دائرة الطريان املدين بديب ومطارات ديب والقوات 

املسلحة بدولة اإلمارات العربية املتحدة.

االستثمار العاملي بقطاع الطريان 
اإلقليمي يتعزز يف اإلمارات
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درع الوطن
 أحمد مصطفى علي: 
أعلن��ت رشكة طريان أبوظب��ي، الرائدة يف مجال 

الطريان العمودي يف منطقة الرشق األوسط، عىل 

هامش مش��اركتها يف معرض ديب للطريان 2013، 

عن تأسيس رشكة أواس )AWAS( لصيانة وقطع 

غيار الطائرات الهليكوبر، يف اطار اسراتيجية مع 

  )AgustaWestland(  رشكة أوجس��تا ويستالند

رائ��دة تصمي��م وتصنيع وقطع غي��ار الطائرات 

الهيلكوبر يف العامل .

وستكون الرشكة الجديدة، التي ستبارش أعاملها 

يف نهاية ش��هر سبتمرب 2014، من املنطقة الحرة 

يف مطار أبو ظبي الدويل، املوزع الحرصي الوحيد 

لقط��ع غي��ار الطائ��رات الهليكوب��ر يف منطقة 

الرشق االوسط.

وقال الس��يد نادر أحمد الحامدي رئيس مجلس 

إدارة رشك��ة ط��ريان اب��و ظبي ورئي��س مجلس 

إدارة )أواس( إن الرشكة الجديدة التي تأسست 

يف إط��ار رشاكة اس��راتيجية بني رشك��ة " طريان 

ابو ظبي " ورشكة "أجوس��تا ويس��تالند"، تسهم 

يف اكتس��اب الخ��ربة واملهارة يف مج��ال الطريان 

العمودي، و تقديم الدعم اللوجس��تي والتقني، 

إضافة إىل تقديم مس��توى صيانة عايل ألكرث من 

150هليكوب��ر من ن��وع "اجوس��تا" يف الخليج 

وال��رشق األوس��ط. وأضاف الح��امدي أن والدة 

أواس تع��زز من إمكانيات رشكة طريان ابو ظبي 

وسيش��كل قفزة نوعي��ة يف الخدم��ات املقدمة 

لرشكائه��ا، خاصة أن طائرات أجوس��تا املروحية 

مستخدمة لدى رشطة أبوظبي، والجناح الجوي 

يف ديب، ك��ام تس��تخدم م��ن قبل رشط��ة عامن 

الس��لطانية، ورشكة أرامكو السعودية، والقوات 

الجوية اللبنانية، ولدى سالح الجو املليك األردين؛ 

م��ام يعن��ي اتس��اع رقع��ة الخدم��ات املفدمة 

لعمالئنا واكتساب عمالء جدد.

ومن جانب��ه، أعلن م��ارك ثيزتلثوي��ت الرئيس 

التنفي��ذي لرشك��ة أواس أن تأس��يس الرشك��ة 

الجديدة سيمنح دولة اإلمارات العربية املتحدة 

قيمة مضافة، م��ن حيث نقل املعرفة يف صناعة 

الطائرات، كام أنها ستكون بداية لرشاكة تجارية 

طويل��ة األمد مع قط��اع الط��ريان يف اإلمارات، 

وس��تتمكن "أواس" الت��ي س��تعمل انطالقا من 

املنطقة الحرة ملطار أبوظبي من التعامل الريع 

والفوري مع الحاالت الطارئة من عمليات فحص 

و إصالح وتجديد وتعديل وترميم للطائرات عىل 

مستوى عاملي.

وأوض��ح مارك أن رشك��ة "أواس" التي س��تكون 

امل��وزع الوحيد لقطع الغيار يف الرشق األوس��ط 

تستطيع من خالل تواجدها عىل ارض اإلمارات، 

ان توف��ر كافة الخدم��ات دون الحاجة إىل نقل 

املروحي��ات لرشكتها األم يف أوروب��ا او الواليات 

املتحدة، خاصة وأن عمل الرشكة س��يكون طوال 

األسبوع وعىل مدار الساعة لكافة العمالء داخل 

وخارج اإلمارات.

وأش��ار محم��د الرميثي مدير م��رشوع "اواس" يف 

رشكة طريان ابو ظبي إىل أن تأسيس "أواس" سيكون 

عام��ال أساس��يا  يف تريع نقل املعرف��ة يف صناعة 

الطائ��رات، كام أنها س��تكون منص��ة مثالية لتوفري 

فرص لتدريب املواطنني اح��دث عمليات التصنيع 

والصيان��ة، و تطوي��ر امله��ارات املطلوبة يف مجال 

الهندس��ة وتكنولوجيا الطائرات، كام أنها ستساعد 

عىل توفري فرص عمل للقوى العاملة اإلمارتية.

ع��ىل صعيد آخر، كش��فت أروى الكندي مديرة 

اإلع��الم واالتص��ال يف رشكة ط��ريان أبوظبي أن 

الرشكة وقعت اتفاقية نوايا مع رشكة بومباردييه 

لرشاء طائرتني من نوع DASH8-Q400 لرتفع 

إىل 5 عدد طائراتها من ه��ذا الطراز، إضافة إىل 

59 مروحية أخرى، لرتق��ي بخدمات الرشكة يف 

دعم عملياتها التش��غيلية ل��دى رشكات البرول 

والهندس��ة والبناء واإلس��عاف الجوي ، مش��رية 

إىل تأج��ري الرشكة لثالث م��ن مروحياتها بكامل 

طواقمها الفنية والطبي��ة لدعم عمليات الهالل 

األحمر الس��عودي وخدمة ضي��وف الرحمن يف 

موس��مي الحج والعمرة، إضافة إىل استخداماتها 

األخرى وخاصة يف املجاالت الزراعية. 

»طريان أبو ظبي« تعلن تأسيس 
»أواس« لصيانة وقطع غيار الهيلوكوبرت 

يف إطار شراكة اسرتاتيجية مع شركة »اوجستا ويستالند«
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كتب م. املشرف
متيز معرض ديب الدويل للطريان 2013 إىل جانب 

العروض واملعروضات ذات الطابعني العسكري 

وامل��دين، بجانب أخر إنس��اين تتمثل يف جناحي 

برنام��ج األغذي��ة العاملي التاب��ع ملنظمة األمم 

املتح��دة .. حيث بدأنا الح��وار للنرشة اليومية 

ملجلة درع الوط��ن ويف الذهن تصور بأن هناك 

إنس��ان عىل وجه هذه البس��يطة من بني كل ٨ 

أش��خاص يف العامل ال يجد من الطعام ما يكفي 

حاجته أو حتى ما يسد رمقه.

ب��دأ الحوار مع الس��يد س��مري س��اجت املدير 

اإلقليمي للس��المة الجوية حول برنامج الغذاء 

العامل��ي، ال��ذي يش��حن 500 ملي��ون طن من 

املس��اعدات ش��هرياً لتقديم الع��ون لحوايل ٢٧ 

مليون ش��خص تنقلها اليهم 100 طائرة ش��حن، 

30 س��فينة، 3000 س��يارة نق��ل معتم��دة يف 

تقديم العون وبهذه الوس��ائل عىل املساعدات 

التطوعية .

ويؤكد الس��يد س��مري أن وس��ائط النق��ل التي 

ميلكونها تساهم إىل حد كبري يف حياة اآلخرين ، 

غ��ري أنه يف أوقات الكوارث الطبيعية والنزاعات 

العسكرية ميكن لهذه الوسائط أن تضل طريقها 

أو تنع��زل مام يحرم املاليني م��ن تلقي الطعام 

والرشاب وأحياناً امل��أوى ، ورسعة الحركة تنقذ 

يف كل ي��وم مذيداً من األرواح ، ووس��ائل النقل 

الجوي ه��ي أحياناً الوحيدة الق��ادرة عىل نقل 

املعونات االنس��انية ملن ه��م يف أمس الحاجة 

إليها.

هذا وأهم مراكز وحدات س��المة الطريان التي 

تس��اهم يف اإلنق��اذ تتمركز يف دول��ة اإلمارات 

العربي��ة املتح��دة وكيني��ا، وجن��وب إفريقيا، 

وتساهم باملثل يف عمليات حفظ السالم.

يف أخ��ر تقرير لعمليات برنامج األغذية العاملية 

للعام 2012 وصلت تكلف��ة العمليات الخاصة، 

الدع��م اللوجس��تي، خدم��ات الش��حن ونقل 

الركاب إىل حوايل ١٨٣٫٣٥٧٫٣٢٦ دوالر.

وقد قدم الربنامج ٣٫٥ طن مري من املساعدات 

الغذائية إىل ٩٧٫٢ مليون شخص يف 80 بلداً.

وش��ملت املساعدات للنس��اء واألطفال ) 82.1 

ملي��ون ( وللمرشدين ) 6.5 مليون ( والالجئني ) 

2.4 مليون دوالر (.

وتلقى 63.7  مليون من األطفال مس��اعدة من 

عملي��ات الربنام��ج، و 24.7 ملي��ون من تالميذ 

املدارس ) وجبات وحصص غذائية ( ، 1.6 مليون 

للمصابني بفريس نقص املناع��ة، و 1.51 مليون 

ألش��خاص تلقوا صدمات وكوارث للتخفيف من 

معاناتهم.

برنامج األغذية العاملي يستعرض 
نشاطاته اإلنسانية يف املعرض

إطالق نظام Windtracer Lidar األول يف الشرق األوسط
 Bayanat Airports Engineering قامت رشكة

Supplies LLC )BAES &(، الرشك��ة الرائ��دة 

يف دم��ج أنظم��ة املطارات يف الرشق األوس��ط، 

 ،Lockheed Martin رشك��ة  م��ع  بالتع��اون 

 light detection(بنج��اح بركي��ب أول نظ��ام

and ranging(  Windtracer Lidar يف مطار 

ديب ال��دويل، وه��و نظام يقوم بجم��ع البيانات 

حول االضطراب الناش��ئ ع��ن اقراب الطائرات 

ومغادرته��ا، وتق��وم الرشكت��ان حالي��اً بركيب 

نظامي lidar الثاين والثالث. 

وق��د رصح أالن بوريجي��يل، املدي��ر الع��ام يف 

 Bayanat Airports Engineering رشك��ة 

Supplies LLC &، بقول��ه: »إن دع��م صناعة 

الط��ريان يف منطق��ة ال��رشق األوس��ط بتقنيات 

متط��ورة يتي��ح لنا فرص��ة عظيم��ة للعمل مع 

بعض رشكات التصنيع الرائدة يف العامل. وس��وف 

يس��اعد التنفيذ األويل لنظ��ام Lidar  من صنع 

Lockheed Martin مطار ديب الدويل عىل تلبية 

املتطلبات املس��تقبلية لقدرة استيعاب الركاب، 

مع الحفاظ يف الوقت نفسه عىل أعىل مستويات 

معايري السالمة. وإنه ملن دواعي فخرنا واعتزازنا 

أن نكون جزءاً من ه��ذا املرشوع املرموق الذي 

أطلقته مؤسسة ديب ملشاريع الطريان الهندسية. 

ويتحدث الدكت��ور ماي��كل مارجيوليس، مدير 

 Lockheed Martin لدى Windtracer برامج

ع��ن إدخال أنظمة Lidar  يف الرشق األوس��ط، 

فيق��ول: »يعترب Windtracer نظام استش��عار 

Lidar  املفض��ل للمطارات واملناس��ب للحفاظ 

عىل الس��المة، مع تحس��ني الكف��اءة يف الوقت 

نفسه. وإننا فخورون باختيارنا من قبل مؤسسة 

ديب ملش��اريع الطريان الهندس��ية لضامن سالمة 

الطريان بش��كل مس��تمر وبكف��اءة متطورة يف 

مطار دمشق الدويل.

ويضم مطار الدويل - املصنف ثاين أكرث مطارات 

العامل ازدحاماً بالركاب الدوليني –ثالثة مبان، مبا 

فيه��ا مبنى كونك��ورس أ Concourse A الذي 

ت��م تدش��ينه حديث��اً، واألول عاملي��اً من حيث 

 ،A380 تخصيص��ه  بالكامل ألس��طول  إيرباص

ويشغل مدرجني.
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وقعت ت��وازن - ورشكة الخدمات املتعددة - 

ومقره��ا الدوحة - عىل اتفاقية عهد مبوجبها 

لألخ��رية للقي��ام بخدمات البيع والتس��ويق 

والرويج ملنتجات ت��وازن ومجموعة رشكاتها 

يف دولة قطر.

وق��ع عىل االتفاقيةامس  عىل هامش معرض 

ديب للط��ريان كل م��ن أحمد س��عيد الناييل 

الش��اميس املدير التنفي��ذي لتطوير األعامل 

يف رشك��ة توازن ولبيد الجندي املدير العام يف 

رشكة الخدمات املتعددة.

ويف أعق��اب التوقي��ع رح��ب احم��د الناييل 

باالتفاقي��ة واصف��اً إياه��ا بالخط��وة الهامة 

يف خطط واس��راتيجيات توازن نح��و ارتياد 

األسواق الهامة باملنطقة.

وأضاف أن النمو االقتص��ادي الكبري الذي 

تش��هده دول��ة قط��ر الش��قيقة وقربه��ا 

الجغرايف وكذلك الروابط التاريخية الوثيقة 

الت��ي تجمعها بدول��ة اإلم��ارات توفر يف 

مجملها فرصة لنا إلقام��ة رشاكات ناجحة 

وذات منافع مشركة والرويج ملنتجاتنا يف 

دولة قطر. نحن س��عداء بتعاوننا مع رشكة 

الخدم��ات املتعددة والتي تتمتع بس��جل 

حافل ومرشف من اإلنجازات.

وقال نتطلع يف هذا اإلطار لتعزيز تواجدنا يف 

دولة قط��ر والتي تتميز باقتصاد يصنف بأنه 

من ضمن األرسع منواً يف العامل.

م��ن جانب��ه ق��ال لبي��د الجن��دي إن توقيع 

اتفاقيتن��ا الي��وم هو تتويج لجه��د مثمر من 

كال الطرفني وه��و بذاته إعالن مرشوع عمل 

جاد مش��رك يهدف لتعزيز وجود الصناعات 

الوطنية اإلماراتي��ة التابعة ملجموعة رشكات 

توازن يف قطر.مش��ريا ايل ان الجودة والتميز 

املقرنة مبنتجات رشكات توازن ذات تنافسية 

عاملي��ة و نحن يف رشكة الخدمات املتعددة - 

قط��ر متفائلون جدا بالنج��اح التجاري لهذه 

االتفاق

توازن تعني شركة اخلدمات املتعددة 
وكيالً لها يف دولة قطر  

عقب توقيع االتفاقية

سوخوي Su-34   عماد سالح الطريان الروسي
درع الوطن- أحمد 
مصطفى علي:

تتميز روس��يا يف صناعة الطائرات النفاثة، ومن 

الطائ��رات املميزة الطائ��رة "Su-34" التي تُعد 

جزًء م��ن عائلة كب��رية من طائرات س��وخوي 

املقاتلة، وهي عامد سالح الطريان الرويس. وتم 

اخراع الطائرة يف بداية التس��عينات وهي من 

الطائرات متعددة املهام التي مل يستطع الخرباء 

الغربيني تصنيفها حيث ميكنها أن تكون طائرة 

قاذف��ة أو مقاتل��ة وقد قامت ب��أول طريان لها 

 "Su-34" عام 1993. وتستطيع الطائرة املقاتلة

االنطالق برعة 1.9 ألف كم/س��اعة والطريان 

ع��ىل ارتفاع 4 آالف كم م��ع القدرة عىل القيام 

مبه��ام مراقبة تصل مس��افتها إىل 1.1 ألف كم. 

وتم تس��ليح الطائرة مبداف��ع قطر 30 مللم مع 

12 نقطة لتحميل األس��لحة الثقيلة والصواريخ 

ليصل مجموعة ما تحمله 8 طن، وللحفاظ عىل 

حياة الطيارين يتم استخدام درع من التيتانيوم 

بس��مك 17 ملل��م ح��ول كابينة القي��ادة التي 

تحتوي عىل مقعدين.
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درع الوطن 
 أحمد مصطفى علي: 
وقع مع��رض ومؤمتر الدفاع ال��دويل )أيدكس(، 

أكرب املعارض املتخصصة يف مجال الدفاع واألمن، 

اتفاقية تع��اون مع توازن، رشكة االس��تثامرات 

اإلسراتيجية التي تركز عىل املساهمة يف تطوير 

القطاع��ات التصنيعية بدول��ة اإلمارات العربية 

املتحدة وبخاص��ة الصناع��ات الدفاعية، وذلك 

به��دف تعزيز التعاون بينهام يف الدورة القادمة 

ملع��رض أيدكس واملقامة يف ش��هر فرباير 2015، 

وكذلك يف املعارض واملؤمترات املستقبلية داخل 

وخارج دولة اإلمارات.

وقام بتوقي��ع االتفاقية، عىل هام��ش فعاليات 

معرض ديب للطريان 2013، كل من سيف محمد 

الهاجري، الرئي��س التنفيذي لرشكة توازن وعيل 

سعيد بن حرمل الظاهري، العضو املنتدب ملركز 

أبوظبي الوطني للمعارض )أدنيك(.

ومبوجب ه��ذه االتفاقية تصبح ت��وازن رشيكاً 

اسراتيجياً ملعرض ومؤمتر الدفاع الدويل أيدكس، 

ال��ذي يع��د األكرب م��ن نوعه يف مج��ال الدفاع 

واألمن عىل مس��توى العامل، حيث ظلت توازن 

تضطلع ب��دور الراعي الرئي��يس ملعرض ومؤمتر 

أيدكس طوال الدورات الثالث األخرية. 

وتعليقا عىل هذه االتفاقية، قال سيف الهاجري: 

من ش��أن ه��ذه االتفاقية متهي��د الطريق أمام 

مزي��د من التعاون املش��رك وتكثي��ف الجهود 

نحو تطوير االقتصاد الوطني املس��تدام، وتعزيز 

مكانة اإلم��ارات كوجهة عاملية بارزة لس��ياحة 

املعارض واملؤمترات، وأضاف تس��اهم االتفاقية 

أيضاً يف إبراز دورنا كرشيك اس��راتيجي ملعرض 

ومؤمت��ر أيدك��س، حيث يتي��ح لنا ه��ذا الدور 

املساهمة بش��كل أكرب يف تأكيد املكانة العاملية 

التي اكتس��بها معرض ومؤمتر أيدكس والرويج 

لقطاع املع��ارض واملؤمترات يف دول��ة اإلمارات 

عىل الصعيد الدويل.

من جانبه، أعرب عيل س��عيد بن حرمل الظاهري 

ع��ن س��عادته بالتع��اون م��ع ت��وازن كرشي��ك 

اس��راتيجي ألهم معارض الدفاع يف العامل، وقال: 

لقد استطاعت توازن من ترك عالمة بارزة يف عامل 

صناع��ة الدفاع واألمن، ونح��ن عىل ثقة بأن هذه 

االتفاقية ستعود بالنفع والفائدة عىل كال الطرفني.

توازن الشريك االسرتاتيجي أليدكس 2015
باتفاقية تُمهد لتعاون أكرب يف املعارض املستقبلية

سيف الهاجري وسعيد بن حرمل أثناء توقيع االتفاقية

أجنحة اخلليج ترتقي بخدماتها بإضافة هوكر 4000 ألسطولها
دبي
 أحمد مصطفى علي:

وقع��ت رشكة أجنحة الخليج للطريان، ومقرها ديب، 

عقداً، خالل مشاركتها يف معرض ديب للطريان 2013، 

م��ع الرشكة األم األجنحة الدولية، لوضع طائرة من 

نوع هوك��ر 4000، تح��ت إدارة أجنح��ة الخليج، 

لتتوس��ع بذلك أس��طول طائراتها إىل 7. وأوضحت 

رئيسة قسم التسويق واملبيعات يف أجنحة الخليج 

منال عبيد أن أس��طول الرشك��ة يتكون من خمس 

طائرات من نوع تش��النجر من بومباردييه وطائرة 

م��ن نوع هوكر 850 ، إضاف��ة إىل الطائرة املتعاقد 

عليه��ا، مش��رية إىل أن الرشكة تس��عى إىل االرتقاء 

بخدماته��ا وكس��ب قاع��دة عريضة م��ن الزبائن 

والعم��الء يف املنطقة، من خ��الل طموحها الجدي 

بإضاف��ة طائ��رات جديدة مع مطل��ع العام املقبل 

2014. وأش��ادت عبيد بالتعاون القائم بني أجنحة 

الخليج وش��قيقاتها يف رشكة األجنح��ة الدولية، وال 

سيام رشكة األجنحة العربية التي تأسست يف العام 

1975 وتتخذ من العاصمة األردنية عامن، مقراً لها. 
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 ،)EIAST( "أعلنت "مؤسس��ة اإلمارات للعلوم والتقنية املتقدمة-إياست

املبادرة االس��راتيجية الرامية إىل تشجيع االبتكار العلمي والتقّدم التقني 

يف دولة اإلمارات، عن تحديد موعد إطالق القمر الصناعي  "ديب سات2-" 

اىل الفضاء يف 21 نوفمرب الجاري من قاعدة "يازين" الروس��ية بالتعاون مع 

رشكة الفضاء الدولية الروس��ية )كوزموتراس( وعىل منت الصاروخ الرويس 

"دنيرب". 

وقال يوسف الش��يباين، املدير العام ل� "مؤسسة اإلمارات للعلوم والتقنية 

املتقدمة": "تلتزم "مؤسسة اإلمارات للعلوم والتقنية املتقدمة" باإلسهام يف 

تحقيق النهضة العلمية الشاملة لدولة االمارات وأن تكون طرفاً رئيسياً يف 

نرش املعلومات وبناء القدرات واإلرتقاء بأعامل البحث والتطوير يف مجال 

الفض��اء الخارجي وتصنيع األق��امر الصناعية وتصوي��ر الفضاء وخدمات 

املحطات األرضية والدعم لألقامر الصناعية األخرى."

وأض��اف: "انتهينا بنج��اح من إجراء سلس��لة من إختب��ارات عىل "ديب 

سات2" ما يعكس خربة وتفاين فريق املهندسني اإلماراتيني العاملني عىل 

املرشوع والذي يضم 16 مهندس��اً إماراتياً وذل��ك بالتعاون مع الرشيك 

االس��راتيجي من كوريا الجنوبية "ساتريك إنيش��يتيف. ويكمن الهدف 

األس��ايس من إطالق "ديب سات 2" يف تزويد مختلف الجهات مبعلومات 

دقيقة وصور تستخدم لألغراض السلمية، منها إدارة الكوارث واألزمات، 

التخطيط املدين والبحث العلمي وغريها، كام أن الدافع األسايس إلطالقه 

لن يكون تجارياً."

والجدير بالذكر اىل أنه تم نقل القمر من كوريا الجنوبية اىل روسيا، بإرشاف 

عدد من املهندس��ني العاملني يف "إياس��ت" يف س��بيل إج��راء التحضريات 

الالزمة إلطالقه، بعيد خضوعه للعديد من االختبارات.

 CFM املتط��ور م��ن إنت��اج رشك��ة LEAP م��ا زال مح��رك

International يلقى القبول يف السوق عىل نطاق واسع، مع 

توقي��ع الرشكة عىل 450 طلبية ع��ىل محركات يف معرض ديب 

للطريان، وتقدر قيمة هذه الطلبيات بأكرث من 13 مليار دوالر 

أمرييك، مبا يف ذلك 82 طلبية عىل محرك CFM56 واتفاقات 

خدمة طويلة األمد.

وق��د رصح جان بول إيبانجا، الرئيس واملدير التنفيذي لرشكة 

CFM International بقول��ه: "لق��د كان هذا معرضاً جيداً 

 CFM56 للغاي��ة بالنس��بة إلينا. فل��دى مجموع��ة رشكات

أش��هر محرك للطائرات الصغرية يف هذه املنطقة، ويس��عدنا 

أن ن��رى أن محرك LEAP يحذو حذوه. وقد اس��تطعنا بناء 

عالق��ات واس��عة طويلة األمد م��ع العم��الء الحاليني، ونحن 

نرحب برشكات الطريان الجديدة إىل أرسة CFM. وإننا نشعر 

باس��تمرار بالس��عادة نتيجة الثقة الدامئة الت��ي تولينا إياها 

رشكات الط��ريان هذه تجاه العاملني لدينا ومنتجاتنا. ومهمتنا 

الدامئة هي االستمرار يف كس��ب ثقتهم يف كل يوم، ويجدون 

لدينا املوثوقية واالقتصاد التشغييل الذي جاؤوا ليجدوه لدى 

".CFM

تعترب رشكة  CFM International رشكة تضامن بنس��بة 50 

/ 50 ب��ني رشك��ة Snecma )Safran( و رشكة جرنال إلكريك 

GE، وهي تعترب امل��ورد الرئييس يف العامل ملحركات الطائرات 

التجاري��ة، وقد قامت بتوريد أكرث م��ن 25,600 محرك حتى 

هذا التاريخ.

إطالق »دبي سات- 2« من 
قاعدة »يازين« الروسية

شركة CFM توقع صفقات 
جديدة بقيمة 13 مليار دوالر

نفاثة بريطانية تصل ألبعد مسافة يف 4 ساعات
درع الوطن
 أحمد مصطفى علي:

مح��رك صاروخ��ي ميكنه التغلب عىل مش��كلة 

الحرارة العالية يف جزء من الثانية ليوفر رحالت 

طريان يف رسعة قياسية قل نظريها.

وتعت��زم بريطانيا، يف خطوة تس��ابق بها الزمن، 

متويل مرشوع لتطوير طائرة ميكنها الوصول إىل 

أي مكان يف العامل بحد أقىص 4 ساعات.

وينصب املرشوع عىل تصميم محرك صاروخي، 

ميكن تش��غيله بق��وة تفوق مع��دالت الحركة 

املس��تخدمة حالي��ا، ويعتمد ع��ىل تقنية تقوم 

بخفض درجة حرارته من 1000 إىل 150 مئوية 

يف ج��زء من الثانية، وهو ما س��ينتج عنه طريان 

برعة تزيد عن 3200 كلم بالساعة.

وقد تم اختبار ه��ذه التقنية بالفعل، وحصلت 

ع��ىل موافقة وكال��ة الفضاء الربيطاني��ة متهيداً 

لتنفيذها، والتي يف حال نجاحها عملياً، ستدخل 

الخدمة خالل 7 سنوات من اآلن.
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درع الوطن : يوسف علي 
 وّس��ع املرك��ز العس��كري املتط��ور للصيانة 

واإلصالح والعمرة "أمرُك" الدعم الذي يقدمه 

للقيادة العام��ة للقوات املس��لحة اإلماراتية 

لضامن الجاهزية التش��غيلية لكافة الطائرات 

ذات األجنح��ة الثابت��ة وال��دوارة، مبا يف ذلك 

خدمات الصيانة واإلصالح والعمرة للطائرات 

العسكرية.

وجاء هذا اإلعالن م��ن "أمرُك"، وهو مرشوع 

مش��رك بني رشكة املبادل��ة للتنمية )مبادلة(، 

االس��راتيجي،  والتطوي��ر  االس��تثامر  رشك��ة 

ومقرها أبوظبي، وكٍل من رشكة "سيكورسيك" 

ورشكة "لوكهيد مارت��ن"، عىل هامش معرض 

ديب للط��ريان 2013، والذي يعقد بني 17 و21 

نوفمرب الجاري يف "ديب وورلد سنرال".

وقال فهد غريب الشاميس الرئيس التنفيذي 

للمركز العسكري املتطور للصيانة واإلصالح 

والعم��رة "أمرُك"ضم��ن حوار م��ع النرشة 

اليومي��ة التي تصدرها مجلة درع الوطن يف 

املعرض : إن التجربة مع القوات املس��لحة 

متتد لف��رة زمنية تتج��اوز 30 عاما  مؤكدا 

العم��ل ع��ىل بناء عالق��ات م��ن الثقة مع 

السوق املحيل تنفيذا لرؤية القيادة الرشيدة  

حي��ث تعمل الرشكة عىل تأم��ني الخدمات 

للق��وات  الدع��م  وخدم��ات  اللوجس��تية 

املسلحة  مؤكدا ان حجم استثامرات الرشكة 

يف الس��وق املحيل يتج��اوز ال 400 مليون 

درهم .

وأضاف الش��اميس "متكنَّا يف املركز العسكري 

املتط��ور للصيانة واإلص��الح والعمرة "أمرُك"، 

وخالل ثالث سنوات فقط من تطوير إمكاناتنا 

املعرفية املحلية، كام بدأنا بتش��ييد تجهيزات 

فنية مبس��توى عاملي، وحققن��ا تقدماً الفتاً يف 

عملنا م��ع القيادة العامة للقوات املس��لحة 

اإلماراتية ومع املس��اهمني والرشكاء، لتطبيق 

أفضل املامرسات واألساليب العاملية. ويربهن 

توقي��ع هذا العقد عىل الثق��ة التي متكنَّا من 

بنائها فيام يتعل��ق بالخدمات املقدمة حالياً، 

ويس��مح لنا بتوس��يع وتعزيز فريق العاملني 

لدينا م��ن املواطنني اإلماراتي��ني، واألهم من 

ذلك، دعم جاهزية وقوة سالح الجو اإلمارايت 

مل��ا فيه خ��ري وصالح دولة اإلم��ارات العربية 

املتحدة".

مش��ريا اىل ان النجاحات التي حققتها الرشكة 

مع القوات املسلحة جعلتها محط اهتامم من 

قبل القوات املس��لحة يف املنطقة لالس��تفادة 

من خدماتها النوعية واملتطورة .

ويحقق هذا االتفاق اللوجس��تي القائم عىل 

األداء، وال��ذي تبلغ قيمته 21.14 مليار درهم 

إم��ارايت )5.8 مليار دوالر أمرييك( وذلك ملدة 

خمس س��نوات متتالية رؤية املركز العسكري 

املتط��ور للصيانة واإلص��الح والعمرة "أمرُك"، 

ع��ىل النحو ال��ذي حددته القيادة الرش��يدة 

لدول��ة اإلم��ارات العربية املتح��دة يف العام 

2006. ومُيّك��ن هذا االتفاق املوس��ع القوات 

املس��لحة اإلماراتية من تحس��ني االس��تفادة 

م��ن عنارصه��ا البرشية م��ن خ��الل التفّرغ 

لتش��غيل الطائ��رات، فيام يقدم له��ا "أمرُك" 

كامل الخدمات اللوجستية وخدمات الصيانة 

واإلصالح وإجراء العمرة.

21 مليار درهم قيمة اتفاقية القوات 
املسلحة و»أمُرك« 

ضمن مدة زمنية متتد خلمس سنوات

تقديم خدمات التأمني 
الفني لكامل األسطول 
الجوي للقوات املسلحة

400 مليون درهم حجم 
استثامرات أمرك
يف السوق املحيل

»درع الوطن« خالل حوارها مع فهد الشاميس
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دور معرض ديب للطريان يف رصد والتقاط التغريات 

والتحوالت يف العقائد القتالية الس��ائدة يف العامل، 

ال يق��ل أهمي��ة ع��ن دوره كمنصة عاملي��ة لعقد 

الصفقات املدنية والعسكرية الضخمة.

وهذه الحقيقية تجس��دت بوض��وح خالل الدورة 

الثالثة عرش من املعرض، التي شهدت إقباال شديدا 

من جانب الرشكات املنتجة للطائرات بدون طيار

 ،)UAV )UNMANNED ARIAL VEHICLE

والت��ي عرضت تنوعاً ش��ديداً يف األنواع املعروضة 

منه��ا، والتي متثل مح��وراً للتغ��ريات الجذرية يف 

العقائد القتالية والفكر العسكري يف العامل .

ورغم أن مفهوم الطائ��رات بدون طيار رمبا يعود 

للح��رب العاملية األويل، إال أن التطورات الهائلة يف 

التقنيات والربمجيات، أحدثت ثورة هائلة يف دور 

وأهمية  الطائرات بدون طيار.

ويف عام 2008 فإن عدد الجيوش حول العامل التي 

نرشت واس��تخدمت  الطائرات بدون طيار تجاوز 

50  دولة ، وقفز هذا الرقم إىل أكرث من 80 دولة يف 

عام 2012، ومتلك الق��وات األمريكية وحدها أكرث 

م��ن 7000 طائرة من ه��ذا النوع أي ما يزيد عىل 

ضعف الطائ��رات التقليدية الت��ي متلكها، كام أن 

ميزاني��ة عام 2012 تضمنت نحو 5 مليارات دوالر 

للتوسع يف إضافة طائرات بدون طيار .

تحوالت جذرية

وحتى وق��ت قريب كانت العقائد القتالية ألغلب 

الق��وات الجوية حول العامل تقوم عىل االس��تثامر 

املكث��ف يف تدريب جي��ل من الطياري��ن األكفاء 

القادري��ن ع��ىل قيادة اعق��د واح��دث الطائرات 

املقاتلة لتدمري حصون وقالع العدو والعود بسالم 

إىل قواعده��ا س��املة، ولكن امله��ام املتعددة التي 

توفرها الطائرات بدون طيار بكفاءة ورسعة عالية 

وتكلفة منخفضة ودون الحاجة بسالمة الطيارين 

والطائرات.

ويف الواقع فان التحول يف العقائد القتالية نبع من 

املهام واألدوار والخصائص واملواصفات التي ميكن 

ان توفره��ا الطائ��رات بدون طي��ار، ويف مقدمته 

القدرة ع��ىل توجيه رضبات مبارشة قاتلة يف عمق 

 Generalخط��وط العدو، ومث��ل تزويد طائ��رات

Atomics Predator  بصواري��خ "هلفاي��ر" ج��و 

ارض نقلة نوعية يف الق��درات القتالية لهذا النوع 

من الطائرات.

وتتمي��ز الطائرات بدون طيار بق��درة هائلة عىل 

املن��اورة حتى يف الش��وارع والحارات الضيقة، كام 

أن األجيال الجديدة منها قادرة عىل التحليق عىل 

ارتفاع��ات تصل إىل 40 ألف قدم، ومدي يصل إىل 

أك��رث من 200 كيلومر، ك��ام ميكنها العمل بصورة 

متواصلة ألي��ام متوالية دون الحاج��ة إىل العودة 

لقواعدها.

وباإلضافة إىل رسعته��ا وضخامة مرح العمليات 

الذي تس��تطيع أن تغطيه، تتميز الطائرات بدون 

طيار،بأنها ال تحت��اج إىل مطارات أو حتى ممرات  

لتقلع وتهبط، بل ميكن تش��غيلها من فوق سطح 

سيارة او مبني صغري .

وباإلضاف��ة إىل املميزات الس��ابقة ف��ان الطائرات 

ب��دون طي��ار املتاح��ة بان��واع وأش��كال وإحجام 

متع��ددة  ميكنها القي��ام مبه��ام وادوار متعددة 

بدءا من التش��ويش ع��ىل الدفاعات الجوية 

للعدو وإعطابه��ا، لتمهيد الطريق أمام 

القاذفات لتسويتها باألرض.

مهام متعددة

بدون  الطائ��رات  تلع��ب 

هام��ا  دورا  طي��ار 

الطائرات بدون طيار ترسم معامل حـــــــــروب املستقبل
رادارات معرض دبي للطريان ترصد التحوالت العسكرية

الطائرات الجديدة غريت 
قواعد العقائد القتالية 

وأسس التخطيط العسكري
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الطائرات بدون طيار ترسم معامل حـــــــــروب املستقبل
تقوم مبهام متعددة وال 

تحتاج ملطارات
أوطيارين
ومدرجات

لإلقالع
يف عملي��ات جمع االس��تخبارات  العس��كرية 

التكتيكية واإلسراتجية وإرسال املعلومات بصورة 

فوري��ة عن مس��ارح العمليات عرب األق��امر الصناعية 

.GPS ونظم التمركز الكوين

ك��ام تلعب الطائرات بدون طي��ار دورا متزايد األهمية أيضا يف 

مراقبة الحدود وعمليات االس��تطالع واإلمداد اللوجستي وعمليات 

البحث واإلنقاذ ويف حالة  الكوارث الطبيعية .

وإذا كان��ت األجي��ال األقدم من الطائ��رات بدون طيار تحت��اج إىل توجيهها 

من خالل طيار يعمل من األرض مس��تخدما جهاز للتحكم عن بعد، فان األجيال 

القادمة من الطائرات بدون طيار قادرة عىل العمل بصورة مستقلة بنسبة %100، وال 

تحتاج يف عمليات اإلقالع والهبوط سوى لضغطة زر.

ويقول بير سنجر الخبري يف الحرب اإلليكرونية ومؤلف كتاب الحرب الغريبة Wired War إن 

الطائرات بدون طيار أجربت املخططني العس��كريني  عىل إعادة صياغة قواعد التنس��يق بني األفرع 

املختلفة للقوات املس��لحة وأنظمة التس��ليح املختلفة وخطط املعارك، وبالت��ايل أوجدت منوذجا جديا 

لحروب املستقبل.
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2013 يفتتح  معرض دبي للطريان 

اليوم وسط حضور دويل ضخم

رعاي��ة صاحب الس��مو الش��يخ محمد 
تح��ت 

ب رئي��س الدولة رئيس 
بن راش��د آل مكتوم نائ

وزراء حاكم ديب رعاه الله يفتتح اليوم  
مجلس ال

مع��رض "ديب للط��ران 2013"،بحضور أصحاب 

وكبار املسؤولني 
وزراء 

السمو الش��يوخ ومعايل ال

س التعاون الخليجي وحشد 
يف الدولة ودول مجل

ث  الذي 
عريب ودويل ضخم يعكس أهمية الحد

اليات��ه ألول مرة يف مق��ره الجديد يف 
س��تقام فع

ور  أكرث من ألف  رشكة 
يب ورلد س��نرتال" بحض

"د

عارضة.

وتعت��ر  الدورة 13 من مع��رض "ديب للطران"، 

يف تاريخ املعرض 
الذي يقام كل س��نتني، األك��ر 

من��ذ انطالقه قبل 26 عام��اً ويعقد خالل الفرتة 

من 17 وحتى 21 من شهر نوفمر الجاري .

ة   أكر رشيحة 
إلماراتية العارض

وتعد الرشكات  ا

ب��ني العارض��ني يف هذا الح��دث الكب��ر، ويأيت 

لثاني��ة ثم 
العارض��ون الس��عوديون يف املرتب��ة ا

الوالي��ات املتحدة األمريكي��ة واململكة املتحدة 

وفرنسا.

وره الرائد كأهم 
 ويواص��ل معرض ديب للطران د

معرض للطران يف املنطقة، وتركز الرشكة املنظمة 

جهودها عىل تطوير إبداعات جديدة يف املعرض 

دتها السنوات السابقة .
زايا التي شه

إضافة إىل امل

وسيش��مل الحدث إطالق "س��كاي فيو"، ضمن 

ث التجاري 
منطق��ة خاصة بالق��رب من الح��د

ل�"معرض ديب للطران".

ت رعاية صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن 
تح

ب رئيس الدول��ة رئيس 
م نائ��

راش��د آل مكت��و

ه الل��ه وبدعم 
يب رعا

حاك��م د
وزراء 

مجل��س ال

خاص من الق��وات الجوية والدف��اع الجوي يف 

ام (( مؤمتر ديب 
)) إينج

الدولة عقدت مؤسس��ة 

الدويل لقادة سالح الجو أمس يف قاعة املؤمترات 

را بيتش 
بفندق جم

وش��هد  مؤمت��ر ديب الدويل لقادة أس��لحة الجو 

أم��س 3 جلس��ات مركزي��ة، تناول��ت 8  قضايا 

ا قي��ادة القوات الجوية يف 
ت فيه

ش��ارك
هامة، و

الدولة وعدد من دول العامل.

اجلوية  القوات  لقادة  الدويل  دبي  مؤمتر  انعقاد 

املعرض  يدعم منو قطاعي 

الطريان املدين والعسكري

القيادة الرشيدة تويل أهمية 

كبرية القتصاد املعرفة

07-06

05-04

03-02

رئيس التحرير
الرائد ركن/ يوسف الحداد

اإلشراف الفني
الرائد/ محمد جمعان

 هيئة التحرير
مرشف خليفة جاسم البلويش 
يوسف الغضبان إبراهيم ثاين املنصوري 
جورج فهيم محسن راشد 
أحمد مصطفى عيل محمد إبراهيم 
Tamara Pupic  Philip Moore
Leeyadav  Deepa Narwani

اإلنتاج الفني
تصميم وإخراج أحمد الدياسطي 
تصميم وإخراج حسام سليم الحموري 
أحمد محمود عيل       منتج منفذ

التصوير
أحمد البلويش عيل الجنيبي 
زايد الشاميس سامل العامري 
هنيدي الرصيدي عيىس الزعايب 
أحمد الشاميس عبد الرحمن بن عباد 

الرتجمة
غالب مرصي

اإلعالنات
شاكا برومود

التوزيع
النقيب/ سيف الكيبايل

مالزم/1 أحمد سليامن الشحي
أحمد عبد الوهاب الحامدي

العالقات العامة
بروين املازم
نورة آل عيل

تكاتف
عمر محمد الكريب
حمد عبد الرزاق

هزاع محمد البلويش
عدنان حسن الحوسني
صالح سعيد الظاهري

ميثاء عبد الله الخمريي
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م الثالث
مليار دوالر قيمة صفقات املعرض حتى اليو

ملعرض
ت ا

فقا
مة ص

 قي
الر

دو
ار 

ملي

الثاين
وم 

 الي
حتى

وزير الدفاع الربيطاين يشيد 

الثنائية
بالعالقات 

روسيا تخترب مروحية تدريبية  

قتالية جديدة

09-08

19-18

حممد بن راشد يفتتح معرض دبي للطريان

العاملية  للشركات  أساسية  حمطة  املعرض  زايد:  بن  حممد 

05

قام الفريق أول سمو الشيخ محمد بن 

نهي��ان ويل عهد أبوظبي نائب 
زايد آل 

زيارة 
القائ��د األعىل للقوات املس��لحة ب

يب ال��دويل للطريان 2013 
إىل مع��رض د

عالياته أمس يف دورته 
الذي انطلق��ت ف

طار آل مكتوم 
الثالثة عرشة عىل ارض م

الدويل مبنطقة جبل عيل بديب.

وأشاد سموه مبستوى مشاركة الرشكات 

العاملية يف املعرض ونوعية املعروضات. 

2013 يفتتح  معرض دبي للطريان 

اليوم وسط حضور دويل ضخم

رعاي��ة صاحب الس��مو الش��يخ محمد 
تح��ت 

ب رئي��س الدولة رئيس 
بن راش��د آل مكتوم نائ

وزراء حاكم ديب رعاه الله يفتتح اليوم  
مجلس ال

مع��رض "ديب للط��ران 2013"،بحضور أصحاب 

وكبار املسؤولني 
وزراء 

السمو الش��يوخ ومعايل ال

س التعاون الخليجي وحشد 
يف الدولة ودول مجل

ث  الذي 
عريب ودويل ضخم يعكس أهمية الحد

اليات��ه ألول مرة يف مق��ره الجديد يف 
س��تقام فع

ور  أكرث من ألف  رشكة 
يب ورلد س��نرتال" بحض

"د

عارضة.

وتعت��ر  الدورة 13 من مع��رض "ديب للطران"، 

يف تاريخ املعرض 
الذي يقام كل س��نتني، األك��ر 

من��ذ انطالقه قبل 26 عام��اً ويعقد خالل الفرتة 

من 17 وحتى 21 من شهر نوفمر الجاري .

ة   أكر رشيحة 
إلماراتية العارض

وتعد الرشكات  ا

ب��ني العارض��ني يف هذا الح��دث الكب��ر، ويأيت 

لثاني��ة ثم 
العارض��ون الس��عوديون يف املرتب��ة ا

الوالي��ات املتحدة األمريكي��ة واململكة املتحدة 

وفرنسا.

وره الرائد كأهم 
 ويواص��ل معرض ديب للطران د

معرض للطران يف املنطقة، وتركز الرشكة املنظمة 

جهودها عىل تطوير إبداعات جديدة يف املعرض 

دتها السنوات السابقة .
زايا التي شه

إضافة إىل امل

وسيش��مل الحدث إطالق "س��كاي فيو"، ضمن 

ث التجاري 
منطق��ة خاصة بالق��رب من الح��د

ل�"معرض ديب للطران".

ت رعاية صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن 
تح

ب رئيس الدول��ة رئيس 
م نائ��

راش��د آل مكت��و

ه الل��ه وبدعم 
يب رعا

حاك��م د
وزراء 

مجل��س ال

خاص من الق��وات الجوية والدف��اع الجوي يف 

ام (( مؤمتر ديب 
)) إينج

الدولة عقدت مؤسس��ة 

الدويل لقادة سالح الجو أمس يف قاعة املؤمترات 

را بيتش 
بفندق جم

وش��هد  مؤمت��ر ديب الدويل لقادة أس��لحة الجو 

أم��س 3 جلس��ات مركزي��ة، تناول��ت 8  قضايا 

ا قي��ادة القوات الجوية يف 
ت فيه

ش��ارك
هامة، و

الدولة وعدد من دول العامل.

اجلوية  القوات  لقادة  الدويل  دبي  مؤمتر  انعقاد 

املعرض  يدعم منو قطاعي 

الطريان املدين والعسكري

القيادة الرشيدة تويل أهمية 

كبرية القتصاد املعرفة
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