
مليار دوالر قيمة صفقات املعرض حتى اليوم الثالث
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رئيس  االركان يستقبل  قائد القوات اجلوية املصرية

رئيس اركان القوات املسلحة يتفقد معرض دبي للطريان

الرميثي يستقبل منصور بن حممد

استقبل الفريق الركن حمد محمد ثاين الرميثي 

رئي��س اركان القوات املس��لحة باملعرض امس 

الفري��ق يون��س الس��يد املرصي قائ��د القوات 

الجوية املرصية والوفد املرافق له 

وتم خالل املقابلة تبادل االحاديث واملوضوعات 

ذات االهت��ام املش��رك ب��ني الجانبني وس��بل 

تطويرها من خ��الل انعقاد معرض ديب للطريان 

واس��تعراض عالقات التع��اون يف مجال صناعة 

الط��ريان والتكنلوجيا املتقدمة خ��الل معارض 

الطريان التي استضافتها ديب يف السنوات املاضية.

ق��ام الفريق الرك��ن حمد محمد ث��اين الرميثي 

بجول��ة تفقدية  يف أجنح��ة معرض ديب  الدويل 

للط��ريان 2013  الذي يق��ام يف مطار آل مكتوم 

الدويل يف جبل عيل و يضم الف رشكة عارضة .

 وتجول الرميثي  يف املعرض واستمع لرشح من 

العارضني يف االجنحة الت��ي زارها عن املنتجات 

الدفاعي��ة  الجدي��دة  يف قطاع الط��ريان والتي 

تقدمها الرشكات العارضة  .

استقبل الفريق الركن حمد محمد ثاين الرميثي 

رئي��س أركان الق��وات املس��لحة أم��س مبكتبه 

مبع��رض ديب للطريان س��مو الش��يخ منصور بن 

محمد بن راشد ال مكتوم  

وج��رى خالل املقابل��ة تب��ادل االحاديث حول 

مع��رض ديب للطريان 2013 يف  نس��خته الحالية 

والذي شهد تقدما ملحوضا  حيث يعد االضخم  

واالكرب منذ انطالقته 

وأش��اد سمو  الشيخ منصور بن محمد بن راشد 

ال مكت��وم مبا ش��اهده يف املع��رض من عروض 

جوية وشكر الجهود التي تبذلها قواتنا املسلحة 

يف انج��اح املعارض العس��كرية التي  تقام عىل 

ارض دولة االمارات. 
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قائد القوات اجلوية والدفاع اجلوي يستقبل مدير وكالة 
التعاون االمني للدفاع االمريكي 

اس��تقبل اللواء الركن طيار محمد بن س��ويدان 

القمزي قائ��د القوات الجوي��ة والدفاع الجوي 

باملعرض أمس الفري��ق البحري جوزيف ركيس 

مدير وكال��ة التعاون االمني للدف��اع  االمرييك 

والوفد املرافق 

وتم خالل املقابلة التي حرضها عدد من ضباط 

القوات الجوية والدفاع الجوي تبادل االحاديث 

الودي��ة ح��ول فعالي��ات املعرض واس��تعراض 

عالقات التعاون املش��رك وس��بل تفعيلها فيا 

يتعل��ق مبج��ال صناع��ة الط��ريان والتكنلوجيا 

املتقدمة.

وكيل وزارة الدفاع يستقبل وزير دفاع 
جزر القمر ويتجول يف املعرض

اس��تقبل الفري��ق الرك��ن عبيد محم��د عبدالله 

الكعب��ي وكيل وزارة الدف��اع مبكتبه مبعرض ديب 

للطريان 2013 حاد ادمي وزير دفاع جزر القمر 

والوف��د املرافق له.  وتم خالل املقابلة مناقش��ة 

املواضيع ذات االهتام املش��رك  ب��ني الجانبني 

و تب��ادل الهداي��ا التذكارية. ح��رض املقابلة كل 

م��ن اللواء الرك��ن محمد ع��يل عبدالله العيىس 

مدير مديرية الش��ؤون املعنوية ب��وزارة الدفاع 

واللواء الركن س��ليان احمد بن س��ليان املري. 

ك��م ق��ام الفريق الرك��ن  عبيد محم��د عبدالله 

الكعبي  وكي��ل وزارة الدفاع  صباح امس بجولة 

يف معرض ديب للط��ريان 2013 اطلع خاللها عىل 

أحدث املعروضات يف  أجنحة  الرشكات األجنبية 

والوطنية  املشاركة يف  املعرض.
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املشرخ  يستقبل مدير 
وكالة التعاون االمريكي 

قائد القوات البحرية يزور 
أجنحة معرض دبي للطريان 

اس��تقبل الل��واء الركن بح��ري ابراهيم س��امل املرشخ  قائد الق��وات البحرية 

باملع��رض أمس الفري��ق البحري جوزيف ركيس مدير وكال��ة التعاون االمني 

للدفاع االمرييك والوفد املرافق. 

وت��م خالل املقابل��ة التي حرضها عدد م��ن ضباط الق��وات البحرية  تبادل 

االحاديث الودية حول فعاليات املعرض واس��تعراض عالقات التعاون املشرك 

وسبل تفعيلها فيا يتعلق مبجال صناعة الطريان والتكنلوجيا املتقدمة  

واش��اد الوفد بحسن االستقبال  التنظيم واالعداد ملعرض ديب للطريان  مؤكدا 

املكان��ة املتمي��زة التي وصلت اليها ديب يف مجال تنظي��م املعارض الدولية يف 

مختلف تخصصاتها 

قام اللواء الركن بحري ابراهيم س��امل املرشخ قائد القوات البحرية بزيارة 

تفقدية الجنحة معرض ديب للطريان 2013 حيث تجول يف  أجنحة املعرض 

املختلفة وقام باملرور عىل الرشكات العارضة واالس��تاع اىل رشح مفصل 

ع��ن ماتم عرضه من قبل الرشكات العارضة والتي بلغ عددها الف رشكة 

عارضة يف  مجال صناعة الطائرات .

األمري فيصل بن احلسني يزور جناح »درع الوطن«
ق��ام الفريق الركن طيار س��مو األمري فيصل بن 

الحس��ني املس��اعد الخاص لرئيس هيئة األركان 

املش��ركة األردنية بزي��ارة إىل جناح مجلة درع 

الوط��ن يف معرض ديب للطريان 2013 الذي تقام 

فعاليات��ه عىل أرض مط��ار آل مكتوم الدويل يف 

جبل عيل. وأثنى عىل الجه��ود التي تقوم بها 

مجل��ة درع الوطن  والن��رشات التي تصدرها 

خالل مش��اركتها يف الفعاليات املختلفة مشريا 

إىل املهني��ة العالي��ة التي تتمتع به��ا ومبديا 

إعجاب��ه بتغطياتها الصحفية ومواضيعها التي 

تحمل معلومات قيم��ة تغني ثقافة القارىء 

وتزيد م��ن اطالعه عىل أح��دث التقنيات يف 

مجال العلوم العسكرية.
األمري فيصل يف زيارة لجناح مجلة درع الوطن
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الصفقات يف املعرض جتاوزت حاجز الـ 200 مليار دوالر
تج��اوزت قيمة الصفقات يف الي��وم الثالث من 

فاعلي��ات »معرض ديب للط��ريان 2013« حاجز 

200 مليار دوالر أمرييك مؤكدة أهمية املعرض 

كمنصة عاملية رئيسية لصناعة الطريان والفضاء.

وارتفعت قيمة الطلبي��ات بعد مذكرة التفاهم 

الت��ي وقعتها بومباردييه م��ع الخطوط الجوية 

العراقية لرشاء خمس طائرات من طراز يس إس 

300« بقيم��ة تص��ل إىل 387 مليون دوالر وقد 

ترتف��ع قيمة الطلبية إىل ملي��ار و/260/ مليون 

دوالر يف حال تحول االختيارات لرشاء 11طائرة 

إىل طلبيات مؤكدة.

وبعد فرة وجي��زة من توقيع مذك��رة التفاهم 

أك��دت رشكة »نوك إير« التايلندية طلبية لرشاء 

طائرتني من رشكة »بومباردييه إيروسبيس« من 

طراز »كيو 400« للجيل القادم مع حقوق رشاء 

أربع طائ��رات أخرى من نفس الطراز يف صفقة 

تبل��غ قيمتها نحو 63 مليون دوالر قد ترتفع إىل 

258 ملي��ون دوالر يف حال تحوي��ل االختيارات 

وحقوق الرشاء إىل طلبيات مؤكدة.

وأثبت املوقع الجدي��د ملعرض ديب للطريان املقام 

ع��ىل أرض مطار آل مكتوم ال��دويل مبنطقة جبل 

عيل شعبيته الواسعة وحاز عىل إعجاب العارضني 

وال��زوار واجتذب ال��رشكاء املحتملني من منطقة 

الخليج والرشق األوس��ط وأفريقيا والرشق األقىص 

وحطم املعرض األرقام القياسية لطلبيات الطائرات 

يف يومه األول حيث ال تزال الصفقات تتواىل.

قائد االركان املوريتانية يؤكد متانة 
العالقات املشرتكة والسعي لتعزيزها

حوار - الرائد الركن
يوسف احلداد
أك��د الجرنال محمد احمد الش��يخ الغ��زواين قائد 

االركان العامة للجيوش املوريتانية  انه تلقى دعوة 

رس��مية من وزارة الدفاع االماراتية لزيارة معرض 

ديب ال��دويل للطريان 2013  مش��ريا اىل حرصه عىل 

الحضور يف الزمان وامل��كان املحدد مؤكدا  انبهاره 

بج��ودة التنظي��م املمي��ز باملقارنة م��ع املعارض 

الدولية االخرى التي ش��ارك فيها مؤكدا  ان جودة 

تنظيم معرض ديب تس��اوي ان مل تكن تتفوق عىل 

جودة تنظيم غريه من املعارض 

وأش��ار اىل ان العالقات ب��ني البلدين تحتوي عىل 

الكثري من نقاط االلتقاء املشرك والعادات والتاريخ 

وقد تاسس��ت العالقة عىل هذه االس��س والفضل 

يف العالقة الجيدة تعود لحكام البلدين برغم بعد 

املس��افة الجغرافية بينها ويوجد تواصل وتبادل 

يف الزي��ارات ومجاالت تعاون بني الطرفني ومؤخرا 

تم البدء يف مرشوع مش��رك لتولي��د الكهرباء بني 

البلدي��ن هو االول من نوعه يف موريتانيا بالتعاون 

مع رشك��ة اماراتية ونحن نش��عر باالمتن��ان لهذا 

التع��اون االمارايت وال ش��ك ان مس��ؤولية تطوير 

العالقات بني البلدين تقع عىل عاتق الجميع

وخ��الل زيارت��ه للمع��رض التق��ى  بالفريق أول 

س��مو الش��يخ محمد بن زاي��د آل نهيان ويل عهد 

أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املس��لحة كا 

التقى  برئيس األركان لبحث س��بل تطوير التعاون 

العسكري .

وبالنسبة للتعاون املشرك بني اإلمارات وموريتانيا  

دوليا لتكريس السلم العاملي أكد ان ذلك يتطلب 

عنارص كثرية اغلبها موجود كاالرادة السياسية بني 

الطرفني واليبقى س��وى دراس��ة مجاالت التعاون 

ومث��ال فنح��ن يف موريتاني��ا  نتواج��د يف منطقة 

الساحل التي تتسم بأوضاع امنية حرجة وشهدت 

مواجه��ات دامية ضد الح��ركات االرهابية ومهريب 

املخ��درات ع��رب الحدود م��ع مايل ولدين��ا تجربة 

طويلة يف هذا املج��ال ميكن التعاون مع االمارات 

فيه��ا وال��ذي يقود ب��دوره اىل املزيد م��ن تطوير 

العالقات 

واكد تهنئته لالمارات بإنش��اء كلية الدفاع الوطني 

مج��ددا ثقته بأن هذه املبادرة س��يكون لها نتائج 

ايجابية وستحد من الحاجة اىل االبتعاث خارجيا 

ونحن نتطلع اىل كيفية االس��تفادة من هذا الرصح 

التعليمي االس��راتيجي من خالل ابتعاث عدد من 

الطلبة الدارسني اىل كلية الدفاع الوطني باالمارات.

أشار إىل  انبهاره بجودة تنظيم املعرض

محمد احمد الشيخ الغزواين

أثبت موقع املعرض املقام 
عىل أرض مطار آل مكتوم 

الدويل شعبيته الواسعة 
وحاز عىل إعجاب العارضني 

والزوار واجتذب الرشكاء
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»بيل هليكوبرت« تُسّلم أوىل طائرات »بيل
412EPI« يف العامل إىل طريان أبوظبي

أعلنت رشك��ة »بيل هليكوب��ر« التابعة لرشكة 

أوىل  تس��ليم  ع��ن  »تكس��رونإنكوربوريتد« 

الطائ��رات املروحية من طراز 412EPI يف العامل 

إىل رشكة طريان أبوظبي،والتي كانت قد اتفقت 

عىل رشاء هذا الطراز م��ن الطائرات العامودية 

بغ��رض اس��تخدامها يف دع��م عملي��ات النقل 

لحقول النفط البحرية يف دولة اإلمارات العربية 

املتحدة.

ورّصح خالد مش��هور، املدير التجاري يف طريان 

أبوظبي، يف معرض تعليقه عىل املوضوع: »لقد 

لعب��ت طائرات ’بيل 412‘ دورا محوريا يف دعم 

عملياتنا وترس��يخ اس��م رشكتنا يف مجال النقل 

الج��وي املتخصص، ولذلك فق��د ارتأينا تحديث 

أس��طولنا م��ن طائرات بي��ل      412EPIوالتي 

توفر لن��ا املزيد م��ن املرونة والس��المة لتلبية 

املتطلب��ات املُلّحة يف بيئة الط��ريان الجوي التي 

نعمل فيها.«

وأضاف قائالً: »إن طائرات بيل412EPI  تتمتع 

مبحرك أقوى وتتي��ح لطيّارينا املزيد من الوعي 

الظ��ريف، مامُيّك��ن رشكة أبوظب��ي للطريان من 

تعزي��ز أدائها ع��ىل النحو ال��ذي تتطلع إليه يف 

املستقبل.«

كا علّق داين مالدونادو، نائب الرئيس التنفيذي 

لش��ؤون التس��ويق واملبيع��ات يف رشك��ة بيل 

هليكوبر، قائالً:«يأيت تسليم أول طائرة مروحية 

م��ن طراز412EPIتتويًجا لجه��ود التعاون بني 

رشكة بيل هليكوب��ر وعمالئنا من أجل تصميم 

وتطوي��ر وتصنيع طائ��رة تتمتع ب��أداء عاٍل يف 

الظروف الجوية الح��ارة والصعبة، باإلضافة إىل 

تحسني س��المة العمليات وتخفيض تكاليفها«، 

مضيًفا: »إن��ه لفخٌرعظيم أن تحظ��ى منتجاتنا 

بثق��ة رشكة طريان أبوظبي مرة أخرى بعد ثالثة 

عقود م��ن تزويدها بطائرات تلب��ي متطلبات 

عملياتها املليئة بالتحديات.«

وتع��د رشك��ة بي��ل هليكوب��ر التابع��ة لرشكة 

تكس��رونإنكوربوريتد من ال��رشكات الرائدة يف 

صناعة الطائرات املروحية التجارية والعسكرية 

بطي��ار وب��دون طي��ار، باإلضاف��ة إىل صناع��ة 

الطائرات املروحية الرباعية. تش��تهر بخدماتها 

العاملي��ة يف تلبية عمالئها وباالبت��كار والجودة 

الفائقة، والتي يعم��ل عىل تقدميها فريق رشكة 

بيل العاملي يف أكرث من 120 دولة حول العامل.  

ك��ا تعت��رب رشك��ة تس��تكرون رشك��ة متعددة 

القطاعاتتعمل عىل تعزيز ش��بكتها العاملية من 

رشكات الط��ريان واألعال التجاري��ة والصناعية 

واملالية بهدف توفري الحلول والخدمات املبتكرة 

لعمالئه��ا. تتميز تكس��رون عامليً��ا بالعالمات 

التجاري��ة التابعة لها مثل بيل هليكوبر، ورشكة 

سيس��نا للطائ��رات، وجاكوبس��ن، وكاوتك��س، 

واليكومينغ، وEZ-GO، وغرينيل، وتكس��رون 

للنظ��م. للمزيد من املعلوم��ات يرجى االطالع 

.www.textron.comعىل املوقع االلكروين

خالد مشهور وداين مالدونادو أثناء االحتفال بتسليم أول طائرة بيل لرشكة أبوظبي للطريان

تم تجهي��ز طائرة بي��ل 412EPI الجديدة  

مبح��رّك من محركات ب��رات آند ويتني من 

ن��وع PT6T-9 Twin Pac® ال��ذي يتمتع 

بقوة حصانية أعىل بنس��بة %15 من طائرة 

بي��ل 412 العادية. وم��ن الجدير بالذكر أن 

 BLR Strake ه��ذه الطائرة تتمتع بنظ��ام

and FastFin® ال��ذي يعم��ل عىل تعديل 

ذي��ل الطائ��رة للتحك��م يف تدف��ق الهواء 

وتحس��ني إمكانية الس��يطرة ع��ىل الطائرة 

والسالمة وعمليات الرفع.

تجهيزات
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األردنية لصيانة حمركات الطائرات 
تسعى للتوسع إقليميًا

درع الوطن 
 أحمد مصطفى علي:

تس��عى الرشك��ة األردني��ة لصيان��ة مح��ركات 

الطائ��رات، م��ن خالل مش��اركتها يف معرض ديب 

للطريان خالل دورتها الحالية، إىل توس��يع قاعدة 

زبائنه��ا يف منطقة الرشق األوس��ط، خاصة وأنها 

فريدة من نوعها يف املنطقة، يف تقديم هذا النوع 

من الخدمات، وه��ي لتحقيق هذا الهدف الذي 

وضعته يف خططها املس��تقبلية، تحرص بش��كل 

دائم عىل املشاركة يف معارض الطريان الدولية. 

وتلقت الرشكة، التي تخصخصت يف العام 2006 

ويس��تثمرها رج��ل األعال األردين حاتم بش��ري، 

بعد أن كانت مملوك��ة للخطوط الجوية امللكية 

األردني��ة، عروض��اً عدي��دة خالل مش��اركتها يف 

املعرض لصيانة محركات الطائرات التي تخصصت 

فيها، بعد أن كانت قد وقعت عقد صيانة سنوية 

مؤخ��راً مع الخطوط الجوية الكويتية، إضافة إىل 

قاع��دة زبائنه��ا الكبرية يف املنطقة وال س��يا يف 

دولة اإلمارات العربية املتحدة.

وتعم��ل الرشك��ة األردني��ة لصيان��ة مح��ركات 

الطائ��رات، والت��ي تعترب واحدة م��ن 54 رشكة 

حول الع��امل وإحدى رشكت��ني يف الوطن العريب 

تخصص��ت يف هذا املج��ال، عىل صيان��ة أنواع 

معينة من محركات الطائرات مثل البوينغ -747

400 و300-737 و400-737 و500-737 إضافة 

إىل إيرباص 300 و310، من خالل كادر هنديس 

وفني متأهل وفق أرقى املعايري املعتمدة دولياً، 

ومبا يحقق لها املنافس��ة ع��ىل هذا الصعيد مع 

رشكات عاملية مرموقة.

وتق��دم الرشكة خدماته��ا بناء ع��ىل موافقات 

مس��بقة م��ن الس��لطات الدولي��ة املتخصصة 

 FAA( واملرموقة مث��ل إدارة الطريان االتحادية

 EASA( والوكالة األوروبية لس��المة الطريان ،)

(، لض��ان جودة املنتج، وتس��عى جاهدة لبناء 

عالقة تقوم عىل الثقة املتبادلة مع عمالئها، من 

خ��الل جهودها الحثيثة لتك��ون الخيار األفضل 

للعديد من مش��غيل الطائ��رات واملصنعني من 

جميع أنحاء العامل. 

»Northrop Graman« تعرض رادارات حديثة للبيئة الصحراوية
 Northrop “ ع��ززت رشكة نورث��روب جروم��ان

Grumman “ سلس��لة م��ن الحل��ول الدفاعي��ة 

واألمني��ة، وعرضت يف مطار ديب ال��دويل للطريان 

طائرات اإلن��ذار املبكر ونظم الرقابة والس��يطرة، 

 AN/APG واملس��ح اإلداري كا عرضت رادارات

 AN/APG-81 و    AN-AP8-80 و   68)V(9

وال��رادار )SABR(  وال��رادار متع��دد األغ��راض 

األمريكي��ة  الجوي��ة  للق��وات  املع��د   )AESA(

 .F-16 وطائرات

من جهة أخرى عربت الرشكة عن فخرها بالرشاكة 

طويل��ة األمدمع دولة  اإلم��ارات العربية املتحدة 

الت��ي تع��ززت ع��رب الس��نوات، وش��ملت برامج 

متع��ددة، وذلك يف ترصيح أدىل به للنرشة اليومية 

 )Douglas Raaberg( الس��يد دوجالس رابي��دق

الرئيس التنفيذي للرشكة يف دولة االمارات، وأضاف 

: أن هدفنا هو االس��تمرار يف العمل والتعاون عن 

قرب م��ع زبائننا ولبناء رشاكة موثوقه به، وتقديم 

كل ما يس��اهم ويستجيب ملطالب وحاجات دولة 

االمارات األمنية.. وقد عرضت الرشكة طائرة االنذار 

 E-2D Hawkeye املبك��ر ذات القدرات العالي��ة

مع وجود طاقم ، إضافة إىل كابينة محاكاة لعرض 

أهمية وفعاليات الطائرة للراغبني من العسكريني 

واملدني��ني، وق��د زودت الطائ��رة E-2D ب��رادار 

الك��روين لعرض أحدث التقني��ات يف هذا املجال، 

كا أن ال��رادار AN/APX-9 يعترب كعمود فقري 

للطائ��رة ويتميز مبرونة وقدرة غري مس��بوقة عىل 

كش��ف األهداف. وقد س��لمت رشك��ة نورثروب 

جرومان هذه الطائرة املتطورة للقوات املس��لحة 

البحري��ة األمريكي��ة، مع توقع ق��درات عملياتية 

لألس��طول البحري األمرييك لع��ام 2015 وقد بدأ 

الربنامج الخاص بذلك من��ذ بداية عام 2013 بعد 

أن ثبتت صالحيت��ه عقب اختبارات إمتدت لعرش 

 S. أش��هر. هذا وبعد أن نجحت الرادارات األرضية

TPS- و AN/TPS-78 ،طويلة امل��دى B AMD

703 املتوسطة املدى ظلت تعمل مبعدل 24 ساعة 

يف الي��وم حول العامل وم��ع قدراتها عىل العمل يف 

الحرارة وأن تكن مرتفعة فإن رادارات الرشكة من 

نوعي، TPS-78 و TPS-703 تعترب مثالية للعمل 

يف البيئة الخليجية الفريدة من نوعها...
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» منر« آلية عسكرية صنعت بأيٍد إماراتية

درع الوطن 
حمسن راشد

تنضم اآللية العس��كرية » منر » بالدفع الرباعي 

أول مصفحة م��ن نوعه��ا يف تجهيزاتها ، والتي 

ت��م تصنيعها بالكامل بأي��د إماراتية يف الدولة ، 

إىل صفوف القوات املس��لحة يف غضون أسابيع 

قليلة، وذلك بعد إمتام الصفقة التي تم توقيعها 

، خالل فعاليات مع��رض طريان ديب 2013 فيا 

بني » منر  للس��يارات » إحدى رشكات مجموعة 

توازن القابضة ، والقوات املسلحة ، وبانضامها 

تكون قواتنا املس��لحة هي أول من استخدم منر 

ضمن صفوفها .

ومن جهته أكد يوسف الشيبة ، املدير التجاري 

ل� » منر للسيارات » أن » منر » تتصف مبزايا عدة  

منها أن هناك طرازا مدرعا وآخر غري مدرع، تفي 

باملتطلبات الصارمة للقوات املس��لحة ، كذلك و 

تقول الرشكة بأن س��يارة )منر( قادرة عىل حمل 

12 جندي��اً، وقوتها 300 حص��ان، ومتتلك خزاين 

وقود، أحدها أس��ايس واآلخر إض��ايف، وقادرة 

ع��ىل الس��ري مس��افة 1500 كيلوم��ر من دون 

توقف للتزود بالوقود، كا أنها قادرة عىل حمل 

مدافع قاذفات قصرية وطويلة املدى . باإلضافة 

إىل  كونها مجهزة بتجهيزات لها خاصية االتصال 

والحرك��ة املتوترة موفرة لفري��ق العمل داخلها 

الحاية الكاملة .

وأضاف الش��يبة أن » منر » م��زودة ب� كامريات 

توف��ر املراقبة ل� 360 درج��ة ، مضيفا أن إنتاج 

املدرع��ة » نج��م  » مل يتم إال بعدم��ا تلقت » 

منر للسيارات » طلبات تصنيع من قبل الجهات 

امل��وردة إليها ، وبناء عليه ت��م التصنيع وتوقيع 

عقد الصفقة خالل معرض ديب للطريان الجاري ، 

ويتوقع صفقات جديدة أخرى قريبا .

تنضم قريبا للقوات املسلحة

قادرة عىل حمل 12جندياً 
وقوتها 300 حصان

متتلك خزاين وقود وتسري 
1500 كم دون تزود

 .Raytheon Company. All rights reserved 2013 ©يوسف الشيبة
“Customer Success Is Our Mission” is a registered trademark of Raytheon Company.
”MathMovesU” is a registered trademark of Raytheon Company.

المجتمع التنّوع   االستمرارية   التعليم  
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من خالل ألعاب االثارة التي تعتمد على 
الرياضيات والمعارض المختلفة والتي تجتمع 

كلها لتجعل الرياضيات والعلوم عنصرًا حيًّا 
في كل جزء من حياتنا، تساعد شركة رايثيون 

الطالب على بناء مستقبل باهر. ففي النهاية، 
يصبح كل شيء ممكنًا عندما يكون برنامج 

”الرياضيات تحركك“ الدليل الذي يرشدك 
ويدفعك في اتجاه الطريق الصحيح.

المهمة الموكلة إليك:
 تصميم اسلوب التعليم الخاص بك الذي يلبي احتياجاتك الفردية.
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»بومباردييه« توقع اتفاقيات لبيع 32 طائرة

درع الوطن
 أحمد مصطفى علي:

وقع��ت بومباردييه إيروس��بيس، إح��دى أبرز 

رشكات تصنيع الطائرات عىل املس��توى الدويل، 

عىل هامش مش��اركتها يف مع��رض ديب للطريان، 

أم��س، خط��اب نواي��ا م��ع الخط��وط الجوية 

العراقية، الناقل الوطن��ي للجمهورية العراقية، 

لرشاء خمس طائرات يس إس 300. كا تش��مل 

االتفاقي��ة طلبية اختيارية إلح��دى عرش طائرة 

أخرى من الطراز نفسه. 

وتبل��غ قيمة الطلبية املؤك��دة لطائرات يس إس 

300 حوايل 387 مليون دوالر أمرييك، وميكن أن 

يرتفع هذا الرقم إىل 1.26 مليار دوالر أمرييك إذا 

تم تأكيد الطلبية االختيارية ل11 طائرة األخرى. 

وأشاد الكابنت سعد الخفاجي الرئيس التنفيذي 

واملدير العام للخطوط الجوية العراقية بالطراز 

يس آر جي 900 نكس��تجن، وق��ال إنها حققت 

نجاحاً كبرياً يف رشكتنا عىل مدى السنوات القليلة 

املاضي��ة، وأن��ه س��اعدنا عىل تقدي��م وجهات 

إضافية والتوس��ع يف أسواق جديدة، وأعرب عن 

أمل��ه يف البدء بالخطوة التالية من اس��راتيجية 

توس��يع واس��تكال عمليات الش��بكة بإضافة 

طائرات الطراز يس إس 300 لألسطول العراقي،.

من جهته، هنأ إد فاس��ت وزير التجارة الدولية 

يف كندا كالً من بومباردييه إيروس��بيس و رشكة 

الخطوط الجوية العراقية عىل التوقيع، واالرتقاء 

برشاكتها إىل مستوى جديد، وأوضح أن التوقيع 

يضي��ف بعداً آخراً إىل مس��اهمة كندا يف إعادة 

إعار العراق، ويساعد عىل مواصلة منو عالقات 

التجارة االستثار بني كندا والعراق.

بدروه، قال أرلني فوسر وزير املشاريع والتجارة 

واالس��تثار يف أيرلن��دا الش��الية: تقف رشكة 

بومباردييه إيروسبيس يف بلفاست وراء تصميم 

وتطوير وتصني��ع األجنحة املتطورة املركبة عىل 

طراز العائل��ة يس، وأن التوقيع يش��كل خطوة 

هام��ة جداً، بينا أش��ار ماي��ك أركامون رئيس 

رشك��ة بومبارديي��ه للطائ��رات التجارية إىل أن 

هذا الحدث ميثل مث��اراً لفخر كل الذين قدموا 

الجه��د والوق��ت للنه��وض بقط��اع الطريان يف 

الجمهورية العراقي��ة واملنطقة بأرسها، وأضاف 

سوف يتكامل الطراز يس آر جي 900 نكستجن 

مع طائرات العائلة يس التي تعمل يف أس��طول 

"العراقية"، ويساعدها عىل تطبيق اسراتيجيتها 

يف التوسع يف أسواق جديدة، ويضمن الكفاءة يف 

استهالك الوقود والراحة للركاب.

إىل ذلك، وقعت بومباردييه أيروس��بيس اتفاقية 

مع طريان نوك التايالن��دي لطلبية رشاء مؤكدة 

لطائرتني من طراز كيو 400 نكس��تجن، ووضع 

طلبي��ة اختياري��ة لطائرتني أخري��ني من نفس 

الط��راز، ووضع طلبية مس��تحقة ألربعة أخرى. 

كا أكدت بومبارديي��ه أنها قدمت لطريان نوك 

خيار كونها العميل األول الذي يوفر عدد مقاعد 

إضايف عىل منت الطراز كيو 400 نكستجن، األمر 

الذي يسمح باستيعاب ما يصل إىل 86 راكباً.

وكان��ت بومبارديي��ه أيروس��بيس، ق��د وقعت 

خط��اب نوايا مع رشكة بامل��ا القابضة املحدودة 

ل��رشاء م��ا يص��ل إىل 8 طائرات من ط��راز كيو 

400 نكستجن. ومن املقرر أن تصدر رشكة باملا 

القابضة املحدودة طلبية مؤكدة ألربع طائرات 

وطلبي��ة اختيارية ألربع طائ��رات أخرى، حيث 

تعتزم تأجري الطائ��رات األربع للخطوط الجوية 

األثيوبية، وتبلغ قيمتها حوايل 282 مليون دوالر.

وقال موالي عمر عالوين رئيس رشكة باملا القابضة 

املح��دودة: يرسنا أن نك��ون أوىل الرشكات التي 

تؤجر طائرات بومباردييه كيو 400 نكستجن يف 

منطقة الرشق األوسط.

عقب توقيع االتفاقية

أبدى أركامون عن س��عادته بأن يكون طريان 

نوك أول عمالء رشكته الذين يشغلون الطراز 

كيو 400 نكس��تجن يف منطق��ة جنوب رشق 

آس��يا، وق��ال إن يح��رص أن تك��ون الرشكة 

أول من يس��تفيد من خي��ار املقاعد اإلضافية 

ع��ىل منت هذا الط��راز، وأنه ت��م العمل عىل 

تقديم ه��ذه املقاعد اإلضافية خصيصاً لتلبية 

متطلبات العمالء الذين يرغبون يف رفع معايري 

إنتاجية طائراتهم، حيث تضمن هذه املقاعد 

اإلضافية عىل منت الطراز عائدات أكرب ومرونة 

أكرث، فضالً عن أفضل معدالت التكلفة مقارنة 

بعدد املقاعد واألميال املقطوعة.

حرص

مع باملا وطريان نوك 
التايالندي والخطوط 

الجوية العراقية
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33 % من الكوادر العاملة يف  جلوبال 
ايرواسبيس مواطنون

درع الوطن
حمسن راشد 
ايرواس��بيس  جلوب��ال  رشك��ة  اس��تحوذت 

لوجيس��تكس الوطني��ة ، واملتخصصة يف صيانة 

الطائ��رات وإدارة عملي��ات املراقب��ة الجوي��ة 

والتدريب التكتييك للطيارين ، عىل معظم عقود 

تش��غيل املراقبة الجوية للمطارات العس��كرية 

واملدني��ة ، وكان آخ��ر تلك العق��ود مطار رأس 

الخيمة ومطار أبو ظبي الدويل الخاص ، ومطار 

الع��ني ، ويرج��ع هذا االس��تحواذ الذي نجحت 

فيه جلوبال ايرواس��بيس لوجيستكس الوطنية 

ل��إرشاف وإدارة الع��رشات من حرك��ة املراقبة 

الجوية  ملط��ارات الدولة لكونه��ا توفر أحدث 

الخدم��ات التكنولوجية يف قط��اع الطريان وفق 

املعايري الدولية بيد خرباء متخصصني .

رصح بذلك العميد دكتور مهندس حس��ن يوسف 

محم��د » متقاع��د« ، ويش��غل منص��ب الرئيس 

التنفي��ذي ل��� جلوبال ايرواس��بيس لوجيس��تكس 

الوطني��ة ، وقال أن الرشكة وطني��ة إماراتية 50% 

منه��ا لإم��ارات املتقدم��ة لالس��تثارات ، و50% 

ملجموع��ة اإلنرناش��يونال جول��دن ، وقد حظيت 

الرشكة وعىل مدى س��نوات طوال ، بس��معة طيبة 

لكونها تعد م��ن الرشكات الوطنية ، التي تعد عىل 

أصابع اليد الواحدة إن مل تكن الوحيدة التي تعمل 

يف هذا املجال وتنافس رشكات اس��تثارية أجنبية 

تعمل يف ذات القط��اع ، الفتاً إىل أن الرشكة تعمل 

وف��ق اس��راتيجية التوطني الت��ي تنتهجها حكومة 

الدولة ، ولذا فهناك %33 من العاملني بها مواطنون 

موزعون عىل مستوى كافة الوظائف قيادية وفنية 

واألخ��رية هي األه��م ، ألننا نفخر أنه ب��ات لدينا 

س��واعد وطنية تتمكن من توفري الخدمات الفنية 

للمطارات يف املجالني العسكري واملدين .

وأضاف لقد حصلت الرشك��ة مؤخرا عىل املركز 

األول للتوط��ني ، وكان ذلك يف لق��اء تم مؤخرا 

لوزراء العمل بدول مجل��س التعاون الخليجي 

بالبحرين ، مؤكدا حرصه عىل املش��اركة مبعرض 

طريان ديب 2013 ، حيث تعد تلك املشاركة هي 

الثالثة ، مش��ريا إىل أنه ومن خالل مش��اركاتهم 

يف مع��ارض ط��ريان ديب ، تم إب��رام العديد من 

الصفق��ات لتش��غيل حرك��ة املراقب��ة الجوي��ة 

ملطارات عس��كرية ومدنية ، والع��ام وتحديدا 

وخالل فعاليات مع��رض 2013 تم تجديد أكرث 

من عقد واكب توقيت املعرض توقيت تجديده 

، باإلضاف��ة إىل إمت��ام اتفاقية تع��اون مع رشكة 

L.F.V وهي رشكة سويدية تعمل يف مجال توفري 

وتشغيل مراقبة الحركة الجوية للمطارات .

وأض��اف عميد مهندس متقاع��د عبد الله مراد 

البلويش مس��ئول العمليات الرئييس ب� جلوبال ، 

بأن للرشكة عقود عمل مع جهات عدة عسكرية 

ومدنية يف مجال صيانة أنظمة الدفاع الجوي.

ذكر لواء متقاعد مصطفى إبراهيم الرئييس 

عضو مجلس إدارة ب� جلوبال ايرواس��بيس، 

أن الرشك��ة لديه��ا مرك��ز للتدري��ب ع��ىل 

خدمات الحرك��ة الجوية معتم��د من قبل 

هيئة الطريان املدين G.C.A.A، وقد نجحنا 

يف تقدي��م جمي��ع ال��دورات والتدريب��ات 

التخصصية يف ذات املجال ، مشريا إىل أنه تم 

اعتادهم أيضا كمزودين رئيسيني لخدمات 

املالحة الجوية يف قطاعها املدين ، وتش��مل 

خدمات الحركة الجوية واالتصاالت واملالحة 

واالستطالع واملعلومات املالحية الجوية.

مركز تدريب

تستحوذ عىل عقود تشغيل 
معظم  حركة املراقبة 

الجوية للمطارات
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شركة أمبيدي تعلن عن صواريخ حديثة مبزايا غري مسبوقة

هليكوبرت اخلليج توقع عقدًا لشراء
15 مروحية من أوجستا ويستالند

 )Florent Duleux( أك��د فلورينت دولوك��س

نائ��ب مدير رشكة »MBDA « إلدارة البيوعات 

والتصدير لرشكةأمبي��دي يف حديث إىل النرشة 

اليومية التي تصدره��ا مجلة درع الوطن خالل 

مع��رض ديب للطريان ان الرشك��ة ظلت حريصة 

دامئاً ع��ىل العمل بصفة خاصة مع دول مجلس 

التع��اون الخليجي ، ولفرة أمت��دت لحوايل 35 

سنة، كا أكد أن اشراكهم يف معرض ديب يرجع 

إىل تاريخ بداية افتتاح املعرض عرب سنوات، وعرب 

عن رسوره بوجودهم يف هذه الدورة التي هيأت 

له��م االلتقاء بعدد كبري م��ن الزبائن والرشكاء، 

وكانت بالحق فرصة س��انحة لاللتقاء بأصحاب 

الق��رار يف املنطق��ة وغريها والتع��رف عليهم ، 

إضاف��ة لاللتقاء بال��رشكات املحلية،وأضاف بأن 

رشكته تسعى اىل متتني  التعاون مع توازن ورشكة 

الفتان وتعم��ل عىل تعزيز ه��ذا التعاون، وقد 

انتهز فرصة وجوده باملعرض لفتح باب النقاش 

ح��ول القي��ام ببع��ض املرشوعات املس��تقبلية 

خاصة وأن الرشكة ت��وىل أهتاما خاصاً ملنطقة 

الخلي��ج العريب يف مج��ال الطائرات املقاتلة ويف  

مرشوع الدفاع الجوي وبخاصة صاروخ ميس��و 

الطوي��ل املدى ال��ذي  تزود ب��ه الرشكة قوات 

الدفاع الجوي بصفة خاصة علاً بأن نطاق هذا 

الصاروخ املش��ار اليه الوحيد والفريد من نوعه 

له مزايا غري مس��بوقة وقد عملت عليه الرشكة 

تجارب الصابة صواريخ بالس��تية وأثبتت قدرة 

ع��ىل إصابة كافة األنواع الباليس��تيكية كا أكد 

قدرتة عىل أمكانيته إصابتها.

كا  تم تزويد السفن الصغرية والزوارق الرسيعة 

بعدد م��ن الصوايخ أثبتت نجاحها نجاحاً خالل 

تجرب��ة أجري��ت يف بريطانيا حي��ث تم اطالق 

ثالث��ة صواريخ يف ذات اللحظ��ة ملعرفة قدراتها 

ع��ىل إصابة 3 أهداف دفع��ة واحدة وبالضغط 

ع��ىل « زر واحد « وقد نجحت التجربة بالفعل 

كظاهرة فريدة وتعترب جديدة يف عذا املجال.

ويف حدي��ث ع��ن مع��رض ديب للطريان أش��اد 

باملعرض وعرب عن سعادته لتمكنه من الحضور 

واملشاركة، وبأنهم سعداء دامئاً بالتواجد يف هذا 

املعرض.

درع الوطن
أحمد مصطفى علي:

وقع��ت رشك��ة هليكوب��ر الخلي��ج القطري��ة 

القابضة، عىل هامش مش��اركتها يف معرض ديب 

للط��ريان 2013، عق��داً ل��رشاء 15 مروحية من 

 ،)AW189( رشكة أوجس��تا اإليطالية من طراز

ع��ىل أن يبدأ التس��ليم يف ش��هر إبري��ل 2014 

وينتهي تس��ليم آخ��ر مروحية منه��ا نهاية عام 

2017، وذلك لدعم خطوطها التشغيلية وخاصة 

يف قطاع البرول والغاز.

وأوض��ح مدي��ر التدري��ب وتطوير امل��وارد يف 

الرشكة عادل بن عبدالله العبود أن اقتناء هذه 

املروحيات س��يدعم عمليات تش��غيل أسطولها 

ويخدم قاعدة عمالئها وزبائنها، الذي يتوزعون 

يف قطر والس��عودية وس��لطنة ع��ان واليمن 

والسودان وليبيا وإيران والهند وتيمور الرشقية، 

مشرياً إىل أن الرشكة التي تأسست يف عام 1970، 

منت بش��كل كبري منذ االستحواذ عليها من قبل 

قط��ر للب��رول يف ع��ام 1998، وتب��وأت مكانة 

مرموقة يف املنطقة، ونالت شهادة األيزو.

ونوه العب��ود إىل أن هليكوبر الخليج، الحاصلة 

عىل شهادة املشغلني الجويني من الهيئة العامة 

للطريان املدين يف قط��ر ومنظمة الطريان املدين 

الدولية، متتلك خربة كبرية يف تشغيل املروحيات 

تصل إىل أكرث من 8 آالف ساعة، لتخديم رشكات 

البرول وصناعتها ونقل العاملني فيها، إضافة إىل 

صيانة مروحيات بي��ل األمريكية من طراز 412 

و212 و206 وأوجستا ويستالند 139، ولفت إىل 

أن من بني خداماتها خدم��ات الطوارئ الطبية 

ونقل رجال األعال والنقل البحري والربي.

وأوض��ح مدي��ر التدري��ب وتطوير امل��وارد يف 

هليكوب��ر الخليج أن الرشك��ة ومن خالل مركز 

تدريب وتأهيل الطيارين واملهندسني التابع لها، 

تعمل عىل توف��ري خدمة أكرث جودة يف مختلف 

الظ��روف الجوية والتضاري��س الصعبة لزبائنها 

من خالل أس��طولها الحايل واملكون 45 مروحية 

عىل اختالف أنواعها ونحو 48 طياراً مؤهالً وفق 

أعىل املعايري املطلوبة.
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فالي دبي« توقع اتفاقية مع شركة »سي اف ام 
انرتناشونال« لشراء 222 حمركا

أعلن��ت »ف��الي ديب« امس عن توقي��ع اتفاقية 

مع رشكة » يس اف ام انرناش��ونال« لرشاء 200 

محرك من طراز »1يب - ليب« لتش��غيل طائرات 

»بوينغ 737 ماكس«.

ك��ا طلبت الرشك��ة أيضا 22 مح��ركا من طراز 

»يب ايه 7 - 56 يس اف ام« لتش��غيل 11 طائرة 

إضافية من طائ��رات الجيل الجديد »800-737 

بوينغ نكست - جنرييش��ن.« وتشمل االتفاقية 

أيض��ا صيانة مح��ركات »1يب - ليب« متتد ل�10 

أعوام عىل أس��اس عدد س��اعة الط��ريان وذلك 

وفق رشوط »يس اف ام« التي تتكفل بعمليات 

الصيانة مبعدل دوالر واحد عن كل ساعة طريان.

وق��ال غيث الغي��ث الرئيس التنفي��ذي لرشكة 

فالي ديب إن تجرب��ة محركات »يس اف ام 56« 

املس��تخدمة حاليا يف أس��طولنا كان��ت ممتازة 

ع��ىل املس��تويات كافة فهي توفر لن��ا موثوقية 

كبرية وتكاليف تش��غيل منخفضة مبا يساهم يف 

نجاح منوذج العمليات التشغيلية الذي نعتمده 

ومنحتنا البيانات التي اطلعنا عليها حول محرك 

»1يب - لي��ب« الثق��ة بأنه س��يقدم أداء أفضل 

ونحن نتطلع قدما الستخدامه يف أسطولنا.

م��ن جانبه ق��ال ج��ان ب��ول إيبانج��ا الرئيس 

والرئيس التنفيذي لرشكة يس اف ام انرناشونال 

»يرسنا أن ن��زود رشكة »فالي ديب« مبحرك »1يب 

- ليب« يف الوقت الذي نبدأ به فصال جديدا يف 

عالقتنا الوثيقة والناجح��ة.« وبدوره قال جايل 

ميهويس��ت نائ��ب رئيس املبيع��ات لدى رشكة 

»يس إف إم إنرناش��يونال« إن املوثوقية الكبرية 

وتكالي��ف التش��غيل املنخفضة ملح��رك »1يب - 

لي��ب« تلع��ب دورا أساس��يا يف النج��اح الكبري 

الذي حققته »فالي ديب« خالل السنوات األوىل 

النطالقها ونحن نتطلع إىل العمل سوية ومواكبة 

مسرية منوهم يف السنوات القادمة«.

يذكر أنه منذ إنط��الق »فالي ديب« يف منتصف 

عام 2009 تعت��رب إحدى العمالء الدامئني لرشكة 

»يس إف إم«.

معرض الطريان يسمح بدخول االطفال 
ألول مرة يف تاريخه

درع الوطن 
 حمسن راشد:

للم��رة  األوىل وعىل مدى 13 دورة تم تنظيمها 

ملعرض ديب للطريان 2013 ، يتم فيها  الس��اح 

بدخ��ول األطفال دون س��ن ال���16 عاما خالل 

فعالي��ات الي��وم األول الفتتاحي��ة معرض ديب 

للطريان ، إذ كانت من املحظورات أن يس��مح 

بدخول األطفال يف اليوم األول من هذا الس��ن 

، وذل��ك نظ��را ألن اليوم األول يش��هد حضورا 

مكثفا للقيادات واملس��ؤولني والوفود ، وبالتايل 

فحضورهم غري مس��تحب ، بل يعد » ممنوعاً 

» حتى ول��و كانوا من أبناء الضب��اط العاملني 

بتنظيم فعاليات املعرض ، وتم اصطحابهم مع 

ذويه��م ، إال أن هذا العام كرست تلك القاعدة 

ومتت اس��تضافة نحو 9أطفال ، براعم يف س��ن 

الزه��ور متت اس��تضافتهم يف زي عس��كري ، 

وكانت مبادرة طيبة م��ن صاحب تلك الفكرة 

الفري��ق عتيق جمعة بن درويش مدير مكتب 

وزي��ر الدفاع  ، وجه بها وت��م تنفيذها بنجاح 

فالق��ت والقت ترحابا كب��ريا من كافة األجنحة 

باملع��رض ، وصارت صوره��م تتصدر واجهات 

أجنحة املعرض ، بل تلقى مكتب وزارة الدفاع 

باملعرض ، العديد من االتصاالت بعدما تصدرت 

صورهم الصحف املحلية والعربية واألجنبية يف 

افتتاحي��ة اليوم األول وه��م يرحبون بقيادات 

الدولة وش��يوخها وحكامها ، يطالبونهم بزيارة 

أجنحتهم الخاصة وأخذ الص��ور التذكارية مع 

براعم اليوم من أبناء اإلمارات مستقبل الغد.
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إف- 16.. مقاتلة دقيقة اإلصابة 
وتتحدى الظروف اجلوية

درع الوطن
 أحمد مصطفى علي:

 F-16 Fighting( فالك��ون  فايتن��ج   16 إف- 

Falcon( طائ��رة م��ن مقاتالت الجي��ل الرابع 

خفيفة من إنتاج رشكت��ي لوكهيد مارتن وجرنل 

دينامكس األمريكيتني. وهي من أهم الطائرات 

املقاتل��ة التي ظهرت أواخ��ر القرن املايض. وتم 

تحديثها انطالقاً من مفهوم تطوير طائرة مقاتلة 

تجريبية خفيفة الوزن وتطورت إىل أن أصبحت 

مقاتلة يف جمي��ع الظروف الجوي��ة وهجومية 

دقيقة اإلصابة ألهدافها املحددة. 

وتم تصنيع إف- 16 يف 5 خطوط إنتاج منفصلة، 

م��ا يجعلها من أكرب برامج صناعة املقاتالت يف 

الغرب، وتم إنتاج نحو 4500 طائرة  منها.

وكانت املناقشة حامية داخل الواليات املتحدة 

للقوات الجوية عىل الحاج��ة إىل وجود مقاتلة 

خفيفة، بقيادة ما يس��مى ب »املافيا املقاتلة«، 

ووضعت األهدف ليكون برنامجاً بأقل تكلفة.

وق��اوم س��الح الج��و األمري��يك يف البداية هذا 

الع��رض املغري، ثم استس��لم إلجراء مس��ابقة 

ومواجهة ب��ني )يالفن نورثروب - 17(، و)جرنال 

ديناميكس إف- 16(، وفازت األخرية فيها، ولكن 

إف- 17 أصبحت األساس لسالح البحرية لرشكة 

ماكدونيل هورنت فيا بعد. 

وأعلن��ت 4 م��ن دول حل��ف ش��ال األطليس 

)بلجي��كا والدمن��ارك وهولن��دا، والرنويج(، عن 

اختياره��ا املقاتلة )إف- 16(، م��ا أدخلها إىل 

س��وق املنافس��ة بقوة من خالل جه��ود إنتاج 

مشركة وإنشاء سوق عاملية.

وجرنال ديناميكس إف- 16 فالكون لديه الكثري 

م��ن املمي��زات املتقدم��ة، مبا يف ذل��ك الجناح 

وتصميم جس��م الطائرة، وأجه��زة التحكم بها 

إلكرونياً، وقدرتها عىل املن��اورة بطريقة رائعة 

وسلسة. 

وواجه��ت املقاتلة بعض املش��اكل مع محركها، 

عديدة  لخس��ائر  م��دى وتعرض��ت  ع��ىل 

أنه طريقة الس��نوات املاضي��ة، إال 

أدائها الرائعة أكس��بتها س��معة لتحجز لنفسها 

مكان��ة مرموقة كواحدة من أه��م املقاتالت يف 

الغرب. 

وخضع��ت جرنال ديناميك��س إف- 16 فالكون 

للعديد من التحديثات وال س��يا أجهزة الرادار 

ومعدات الرؤية الليلي��ة، وهي أحادية املحرك، 

وف��وق صوتي��ة، ومحركه��ا توربين��ي مروحي، 

ومقاتل��ة متع��ددة امله��ام، لديها الق��درة عىل 

الطريان يف جمي��ع الظروف الجوية وقادرة عىل 

حم��ل األس��لحة النووي��ة والتقليدي��ة، كا لها 

الق��درة عىل تعبئ��ة الوقود أثن��اء التحليق ما 

تزيد من مرونتها أثناء املعارك.

وم��ن أهداف املقاتلة التكتيكية واالس��راتيجية 

التفوق البحري والس��يطرة ع��ىل املجال الجوي 

والتدم��ري بالقص��ف الجوي، ويص��ل طولها إىل  

14.8 مر، وط��ول جناحها 9.8 م��ر، وارتفاعها 

4.8 مر، ومساحة جناحها 27.87 م²، وتستطيع 

التحلي��ق إىل ارتفاع 15.2 ك��م، ورسعة االرتفاع 

254 م/ث )الوص��ول ألق��ىص ارتف��اع يف دقيقة 

واح��دة(، ووزنها الخ��ايل 8670 كغم، واإلجايل 

12000 كغ��م، ووزنه��ا عن��د اإلقالع 

19200 كغ��م، ورسعته��ا عن��د 

ى  يف مستو ك��م   1470 البح��ر  س��طح 

الساعة، وعند اقىص ارتفاع 2420 كم/س.

أدائها الرائع أكسبها مكانة 
مرموقة كواحدة من أهم 

املقاتالت يف الغرب
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مبادلة و»جي إي أفييشن« توقعان اتفاقية مشرتكة

مبادلة و«رولز رويس« توقعان اتفاقية 
صناعية متعددة األوجه

أعلن��ت رشكة املبادلة للتنمية )مبادلة(، امس  يف 

معرض ديب للطريان عن إبرام اتفاقية جديدة مع 

رشكة »جرنال إلكريك أفييش��ن« يف مجال صيانة 

وتصنيع الجيل القادم من محركات الطائرات.

وقد عملت مبادلة لصناع��ة الطريان وتكنولوجيا 

االتص��االت والخدمات الدفاعي��ة، التابعة ملبادلة 

م��ع رشكة »جرنال إلكريك« )ج��ي إي( منذ عام 

2009، وذل��ك عندم��ا ت��م توقيع اتفاقي��ة إطار 

أصبح��ت مبادل��ة مبوجبها أول رشيك يف ش��بكة 

الصيانة واإلصالح والعمرة للمحركات التي تصنعها 

)جي إي( من طراز)ج��ي إي إن إكس( يف العامل. 

وكانت تلك االتفاقية واح��دة من عدة اتفاقيات 

س��اهمت مجتمعة يف تكريس عالقة اسراتيجية 

ب��ني مبادلة ومجموعة »ج��رنال إلكريك«، حيث 

تضمنت مجاالً واس��عاً من املبادرات يف قطاعات 

التمويل التجاري، وأبحاث تطوير الطاقة النظيفة، 

والتعليم املؤسيس.  

ويعد توقي��ع مبادلة و«جي إي أفييش��ن« هذه 

االتفاقي��ة كم��رشوع مش��رك خط��وة  لالرتقاء 

بالعالقة بينها يف مج��ال صيانة وإصالح وعمرة 

محركات )جي إي إن إكس(.

أعلنت رشكة املبادلة للتنمية )مبادلة(، أمس  يف 

معرض ديب للطريان عن إبرام اتفاقية اسراتيجية 

مبدئي��ة م��ع رشكة »رول��ز روي��س« يف خطوة 

ستس��اهم يف تعزيز مكانة إمارة أبوظبي كعضو 

فع��ال يف الش��بكة العاملي��ة ل� »رول��ز رويس« 

ألنشطة الصيانة والتصنيع. 

ومبوجب االتفاقية، ستقوم رشكة »رولز رويس« 

بدع��م مبادلة )وذلك من خالل إحدى الرشكات 

التابع��ة ملبادلة( لتصبح مركزاً معتمداً لخدمات 

صيانة وإصالح وعم��رة محركات )ترينت إكس 

دبلي��و يب( كجزء من ش��بكتها العاملي��ة لصيانة 

وإصالح وعمرة هذه املحركات. وس��تكون هذه 

املنش��أة األوىل م��ن نوعه��ا يف منطق��ة الرشق 

األوس��ط.  وتعد منطقة الرشق األوسط واحدة 

م��ن أك��رث املناطق يف الع��امل التي س��ركز عىل 

اس��تخدام مح��ركات )ترينت إك��س دبليو يب( 

خالل العقد  املقبل، لذلك سيمثل مركز الصيانة 

واإلص��الح والعم��رة الجديد عن��رص دعم مهم 

للغاية يف املنطقة.  

كا التزم��ت رشكة »رولز روي��س« بدعم خطط 

مبادلة املس��تقبلية يف مجال تصني��ع املحركات، 

م��ن خالل اعتاد مبادلة لتصنيع أجزاء املحركات 

بقيم��ة تصل إىل 500 مليون دوالر أمرييك، وذلك 

عىل مدى عرش س��نوات، فور أن تستكمل مبادلة 

تطوي��ر قدراتها يف مجال تصني��ع املحركات. ويف 

إطار التزامها بتقدي��م املزيد من الدعم ألهداف 

مبادل��ة يف أن تصب��ح م��ورداً م��ن الفئ��ة االوىل 

ملصنع��ي املحركات، تعهدت رشكة »رولز رويس« 

بتوفري املساعدة إلنشاء أول مركز ألبحاث التصنيع 

املتقدمة يف املنطقة، وأصبحت عضواً مؤسساً.

بهدف دعم مستقبل 
صناعة الطريان

يف إمارة أبوظبي
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24 مليار دوالر لشراء 1000 حمرك للطائــــــــــــــرات يف املعرض 
تق��ف رشكات تصني��ع مح��ركات الطائ��رات يف 

مقدمة الرابحني يف مع��رض ديب للطريان 2013، 

الذي حطم كل األرقام القياسية لحجم الصفقات 

املتعارف عليها يف مع��ارض الطريان املتخصصة،  

وفازت بصفق��ات لبيع نحو 1000 محرك بقيمة 

24 مليار دوالر خالل يومني فقط من املعرض، يف 

إطار الصفق��ات الضخمة التي حصدتها كل من 

رشكتي “بوينغ” و”ايرباص”.

وترب��ع رشك��ة “ج��رنال اليكري��ك” األمريكية 

عىل القم��ة برصي��د 450 طلبية ل��رشاء محرك 

»GE9XS« يف إط��ار صفق��ات رشاء من جانب 

االتح��اد وط��ريان اإلم��ارات والقطري��ة لرشاء 

.”x777 طائرات “بوينغ

كا حصلت الرشك��ة أيضا عىل طلبيات  إضافية 

 »GENX-1BS« ل��رشاء 60 محرك م��ن ط��راز

تستخدم يف تش��غيل 30 طائرة من طراز بوينغ 

S10-787 اش��رتها رشك��ة طريان االتح��اد، كا 

 GEN»شملت القامئة أيضا محركني من طراز

 »F777»الش��حن لطائ��رة   »90-11bs

اشرتها االتحاد .

أم��ا رشك��ة “CFM” وهي مرشوع 

 ”Cnecma” مش��رك بني رشك��ة

فقد   ،”GE“ الفرنس��ية ورشك��ة

حصلت عىل صفقات لرشاء 224 

 Airbus 320“ محرك لطائرات

.“ Boeing737 MAXو ”neo

أما رشكة “GPAllince” وهي 

مرشوع مشرك آخر بني »جرنال 

 Pratt&“ اليكري��ك«، ورشك��ة

Whitney” فق��د حصلت عىل 

طلبيات لرشاء 200 محرك أضايف 

من ط��راز “GP7200”، يف أطار 

صفق��ة بني طريان اإلمارات ورشكة 

.”A380“ ايرباص لرشاء 50 طائرة

 Rollsويف املقاب��ل حصل��ت رشك��ة 

ل��رشاء 100  “ع��ىل طلبي��ات   ”Royce

مح��رك م��ن ط��راز«Trent xwbs«يف أطار 

صفق��ة ل��رشاء 50 طائ��رة A350 طلبتها رشكة 

االتحاد من ايرباص.

وتكث��ف ال��رشكات األربعة من برام��ج البحث 

والتطوير لديها لالس��تفادة من االزدهار الضخم 

الذي تشهده س��وق الطائرات التجارية العاملي، 

وال��ذي س��تحتاج إىل ما ي��راوح ب��ني 20 و28 

ألف طائرة خالل العرشي��ن عاما القادمة، وفقا 

لتقديرات خرباء صناعة الطريان .

تغريات جذرية

 وترجع حالة االزدهار التي يعيشها سوق صناعة 

مح��ركات الطائرات يف الع��امل إىل مجموعة من 

العوامل والتطورات التي متر بها صناعة الطريان 

ككل، ويف مقدمت��ه الطلب الضخم املتوقع عىل 

حركة السفر بعد أن أصبح ثالثة مليارات نسمة 

من سكان العامل ينتمون إىل الطبقة الوسطى.

وبحسب تقديرات االتحاد الدويل للنقل الجوي 

فإنه من املتوقع ان تقوم رشكات الطريان بنقل 4 

مليارات مسافر بحلول عام 2020، وبعبارة أدق 

فإن الطلب عىل السفر سيولد الحاجة لنحو 20 

ألف طائرة خالل العرشين عاما القادمة، وهذا 

شركات صناعة احملركات حتلق يف سماء »دبي للطريان«

4 رشكات عاملية تحتكر 
سوق صناعة املحركات

العامل يحتاج إىل 20 ألف 
طائرة بحلول 2020
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24 مليار دوالر لشراء 1000 حمرك للطائــــــــــــــرات يف املعرض 
يعني سيال ال ينضب من الطلب عىل املحركات .

وباإلضافة إىل ما س��بق فإن ال��رشكات املصنعة 

للطائ��رات مثل بوينغ وايرباص تس��عى لتطوير 

خط��وط إنتاجه��ا الحالي��ة جنب��ا إىل جنب مع 

اإلص��دارات الجديدة م��ن الطائرات، وتش��كل 

املح��ركات العم��ود الفقري ألي��ة عملية تطوير 

وإعادة تصميم .

أما السبب الثالث للطفرة التي يشهدها السوق 

العامل��ي لصناع��ة مح��ركات الطائ��رات فتعود 

إىل تنام��ي االحتجاج��ات الش��عبية من جانب 

املنظات األهلي��ة وجمعيات حاية البيئة عىل 

التلوث والضوضاء الناتجة عن الطائرات، خاصة 

وأنها تت��م يف الطبقات العليا من الغالف الجوي 

األكرث حساسية.

وق��د ظه��رت ه��ذه االحتجاج��ات بوضوح يف 

االجت��اع الثامن والثالث��ني للمنظم��ة الدولية 

الت��ي أق��رت خط��ة  للط��ريان املدين«اي��كاو« 

مبدئية تتف��اوض الدول األعضاء حاليا، عىل آلية 

لتنفيذه��ا، لخفض االنبعاث��ات امللوثة للبيئة يف 

قطاع الطريان بحلول عام 2020، وهذه الخطة ال 

ميكن أن يكتب لها النجاح بدون تطوير حقيقي  

يف محركات الطائرات بحي��ث تصبح اخف وزنا 

وأكرث كف��اءة يف حرق الوقود واقل تلويثا للبيئة، 

من خالل تحسني س��نوي يف كفاءة حرق الوقود 

بنس��بة %2 من اآلن وحتى عام 2020، للوصول 

إىل مرحلة التعادل الكربوين يف عام 2020 .

 أما الس��بب الثالث وراء الطفرة غري العادية يف 

س��وق صناعة محركات الطائرات، فتعود إىل أن 

فات��ورة الوقود ل��دى رشكات الطريان متثل حاليا 

نس��بة %40 من إجايل نفقات التشغيل يف حني 

كانت متثل %11 فقط قبل عدة سنوات، وهذه 

القف��زة الهائلة تعود إىل ارتفاع أس��عار الوقود، 

وب��دون ح��ل حقيقي له��ذه املعضل��ة يتجاوز 

الحلول التقليدية لعق��ود التحوط لرشاء الوقود 

بعق��ود طويلة اآلج��ل تتفادى تقلبات اس��عار 

الوقود، فإن  رشكات الطريان س��تظل بحاجة ملن 

يرفع عن كاهلها هذا العبء الذي يأكل هوامش 

أرباحها وإيراداتها، ويهدد منوذج عملها .

ويتمث��ل الس��بب الراب��ع  وراء الطف��رة الت��ي 

يش��هدها سوق صناعة محركات الطائرات يف أن 

كافة جه��ود ومحاوالت إنتاج وقود حيوي بديل 

للوقود التقليدي للطائرات مل تحرز س��وى تقدم 

محدود، ومازال عليها ان تتغلب عىل الكثري من 

الصعوبات التقنية واالقتصادية قبل ان تش��كل 

بدي��ال حقيقي��ا، وبالتايل ف��ان هام��ش الحركة 

الوحي��دة املتاح للتحرك لألمام هو تطوير كفاءة 

محركات الطائرات يف حرق الوقود.

صناعة الطريان تعلق آمالها على تطوير احملركات
تركز رشكات صناعة املحركات بصفة خاصة عىل 

تطوي��ر الجيل القادم من املحركات األكرث كفاءة 

يف ح��رق الوقود واألخف وزن��ا واألقل ضوضاء، 

وعىل س��بيل املث��ال تس��تخدم رشك��ة »جرنال 

اليكري��ك« تقنية جدي��دة لتصني��ع املحركات 

من مواد وس��بائك متط��ورة وألي��اف الكربون 

والس��رياميك، وهي تقل وزنا مبقدار الثلثني عن  

املواد املس��تخدمة تقليدي��ا يف صناعة املحركات 

مثل النيكل والتيتانيوم. 

أم��ا رشكة »رول��ز روي��س« الربيطانية املنافس��ة 

فهي ع��ىل وش��ك االنتهاء م��ن تطوي��ر محركها 

الشهري«ترينت تن« الذي يستخدم يف إدارة طائرة 

»بوين��غ 787«، وه��و قادر عىل تحقي��ق وفر يف 

اس��تهالك الوقود بنس��بة %3 باملقارنة مع الجيل 

األقدم .

أما رشكة »بريت اند وايتني« فقد ابتكرت املحرك 

PURE POWER PW1200G ال��ذي يحت��وي 

عىل »كومربس��ور« ع��ايل الضغ��ط، وغرفة حريق 

منخفض��ة االنبعاث��ات، تتيح رسع��ة دوران أعىل 

للمراوح .

وتجس��د أرباح وإيرادات رشكات صناعة محركات 

الطائ��رات حالة االزده��ار التي تعيش��ها صناعة 

محركات الطائرات. وعىل سبيل املثال زادت أرباح 

وحدة محركات الطائ��رات يف »جرنال اليكريك«، 

وهي أكرث الوحدات ربحية بعد وحدة

الطاق��ة بنس��بة %6 خالل ع��ام 2012 لتصل إىل 

3.5 مليار دوالر، فيا زادت اإليرادات بنسبة 7% 

لتصل إىل 18.7 مليار دوالر.

ولكن النجاح الضخم الذي حققته رشكات تصنيع 

املح��ركات كان له مث��ن باهظ اثر ع��ىل ربحيتها 

وإيراداته��ا بس��بب االس��تثارات الضخمة التي 

تطلبته��ا برامج البحث والتطوي��ر، ولكن رشكات 

تصني��ع مح��ركات الطائ��رات تأم��ل يف أن تتغري 

الص��ورة عىل املدى الطويل، عندم��ا ترجم نتائج 

البحث والتطوير يف صورة منتجات

تحظى بطلب قوي. 

الس��وق العاملي لصناعة محركات الطائرات 

عريضة البدن تتقاسمه أربع رشكات كربى، 

وه��ي »ج��رنال اليكريك« وتس��يطر عىل 

نس��بة 37.3 % من السوق و»رولز رويس« 

وتس��يطر عىل نس��بة%20.1، و»برات اند 

وايتني« وتسيطر عىل نسبة %26.6، و»يس 

اف أم« وتسيطر عىل نسبة 5.2%.

احتكار األربعة
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االستعراضات اجلوية تزين سماء اإلمـــــــــــــارات وجتذب اجلماهري 
دبي- درع الوطن

ش��هد معرض ديب للطريان 2013 عددا كبريا من 

ع��روض الط��ريان، واالس��تعراضات الجوية من 

مختلف الفرق املش��اركة يف فعاليات  املعرض ، 

ما جذب كثريا من الجاهري من أكرث من 180 

جنسية،  

ومع انط��الق فعاليات مهرج��ان الطريان الذي 

حل��ق عالياً يف س��اء االمارات الس��احرة متكن 

الطيارون من إمتاع املئ��ات من الجاهري التي 

حرصت عىل زيارة املعرض ومش��اهدة العروض 

بالح��ركات االس��تعراضية التي عانقت  س��اء 

االمارات، وش��ارك جمي��ع زوار املعرض يف أداء 

األلوان الشعبية والرقص عىل إيقاعات الطائرات 

الت��ي تحلق عاليا  يف مش��هد رائع  اس��تحقت 

خالله االعجاب.

وخالل ال��دورة الحالي��ة للمعرض، ع��اد فريق 

االستعراض الجوي اإلمارايت »الفرسان« إضافة إىل 

مشاركة فريق »ريد أروز« من اململكة املتحدة، 

واملفاجأة مشاركة طائرة )A400M( العسكرية، 

للم��رة األوىل يف منطقة الخلي��ج العريب، كذلك 

مشاركة طائرة بوينغ F/A-18E سوبر هورنيت. 

عرض��ت الخطوط الجوية القطرية طائرة بوينغ 

درميالي��رن 787، والخط��وط الجوي��ة اإلماراتية 

طائرة من طراز إيرباص إيه 380.

»درع الوط��ن« إلتق��ت خ��الل جولته��ا بعض 

الجاه��ري الت��ي زارت املع��رض، يف مط��ار آل 

مكتوم الدويل يف منطق��ة جبل عيل بديب، علا 

أن العروض االس��تعراضية لفرق الطريان جاءت 

جذابة للغاية، والس��يا عروض فريق الفرس��ان 

اإلمارايت، التي وصفوها ب�االبداعات الجوية.

وق��ال حم��دان آل عيل أح��د زوار املعرض، إن 

العروض االس��تعراضية لفرق الط��ريان أكرث من 

رائعة، الس��يا فريق الفرس��ان االم��ارايت الذي 

أب��دع من خ��الل عروضه الرائع��ة منذ انطالق 

الفعالي��ات، موضح��ا أن العرض ال��ذي تضمن 

رسم علم االمارات يف س��اء االمارات كان أكرث 

العروض اثارة، وأبهر العديد من الزوار، وش��هد 

تفاعال كبريا من الجاهري.

وأكد  أن��ه يحرص عىل زي��ارة املعرض وحضور 

العروض واالستعراضات س��نويا ملا تحتويه من 

فعاليات جذابة رائعة، يستطيع أن يستمتع بها 

وأرسته.

أم��ا أندريا داني��ال زائرة أمريكي��ة، أكدت أنها 

وزوجها لها اهتام خ��اص بالطريان واملعارض 

الت��ي تع��رض أب��رز التطوي��رات واملتغريات يف 

ه��ذا املجال، مؤك��دة أن مع��رض ديب للطريان، 

يعد واحدا من أه��م األحداث يف مجال صناعة 

الطريان، واالكرث جذبا عىل مستوى العامل، لذلك 

نحرص عىل زيارته كل عام.

وأضافت أن عروض الط��ريان جاءت رائعة هذا 

الع��ام، وتنوع االس��تعراضات كان أك��رث إثارة، 

والسيا الحركات الجوية التي يقوم بها الطيارون 

يف الس��اء، حي��ث االنطالق ألعىل ث��م الهبوط 

بعدم توزان، فهذا قم��ة يف االثارة، باالضافة اىل 

العروض الجاعية التي كانت ترس��م ملسة فنية 

يف ساء االمارات.

 من جانبها أكدت س��ميه عب��د الله أن البعض 

يعتق��د أن  مع��رض ديب يركز س��نويا عىل عقد 

الصفقات،  وتوقي��ع االتفاقات، ولكني أرى أنه 

يرك��ز يف الوقت ذات��ه الجان��ب الرفيهي الذي 

يج��ذب الكثري من الجاهري س��نويا، والعروض 

التي شاهدناها هذا العام جذابة ورائعة، وما تم 

عرضه ايضا من طائرات وصواريخ ومس��تلزمات 

الطائرات كانت مثرية جدا وطرحت العديد من 

التس��اؤالت يف اذهان الزوار،  الرتباطها بالطفرة 

التكنولوجية التي اثبتت أن املتغريات مس��تمرة 

ومل تتوق��ف وعىل الجميع االس��تعداد ملطالعة 

الجديد عىل مستوى العامل.

وأكدت أن ابرز ما مييز العروض واالستعراضات 

الجوية، فكرة كل عرض التي اختلفت بني فريق 

واخرى، والسيا فريق الفرس��ان االمارايت الذي 

ق��دم عروض رائعة تس��تحق االعج��اب، حيث 

ابدعوا يف الساء بحركات جوية غاية يف الجال 

واملتعة.
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االستعراضات اجلوية تزين سماء اإلمـــــــــــــارات وجتذب اجلماهري 

ش��هد مع��رض ديب للطريان تدش��ني حدث 

»س��كاي في��و« ال��ذي ب��دأ فاعلياته أمس 

بغرض إمتاع الجمهور الزائر بعروض جوية 

مثرية عىل هامش املعرض الذي افتتح األحد 

امل��ايض عىل أرض مط��ار آل مكتوم الدويل 

مبنطقة جبل عيل. 

»سكاي فيو«

قال رئي��س اللج��ان املنظم��ة إن الفعاليات 

س��تتواصل طيلة أي��ام املعرض ال��ذي ينتهي 

الخمي��س املقب��ل، يش��هد ااملع��رض تواصل 

ع��روض واس��تعراضات الط��ريان وع��دد من 

الفقرات الش��عبية يف ساعات متفرقة يوميا يف 

ساحة العروض الجوية.

وأكد أن املعرض ش��هد يف ثال��ث أيامه إقباال 

وحض��ورا جاهرييا جيدا م��ن مختلف دول 

الع��امل، اطلع��وا خالله��ا عىل أب��رز العروض 

والربامج املنف��ذة والعروض واالس��تعراضات 

الجوي��ة.   وي��رى حم��د العامري أح��د زوار 

املع��رض ،  أن التناف��س ب��ني الع��روض كبري 

جدا ب��ني الف��رق  العاملية املش��اركة، مؤكدا 

أن املع��رض يش��هدعروضا اس��تعرضية رائعة 

ومث��رية، ويح��ق لن��ا أن نفخ��ر باملكانة التي 

وصلت إليها االمارات من خالل كربى املعارض 

واملؤمترات التي يشهد عىل نجاحاتها املجتمع 

الدويل، والس��يا معرض ديب للطريان، والنتائج 

الت��ي يحققها ع��ىل كافة املس��تويات األمنية 

أك��رب  ويواك��ب  واالقتصادي��ة،  والتنظيمي��ة 

املعارض العاملية املتخصص��ة بقطاع الطريان، 

والتي تحظى بثقة املجتمع الدويل.

حرارة املنافسة

فرسان االمارات ابدعوا 
يف سامئها بعروض رائعة 

واستعراضات جذابة
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اخلطوط اجلزائرية تطلب ثالث طائرات »إيرباص 330 أ« للركاب  
وقعت الخطوط الجوي��ة الجزائرية � عىل هامش 

مع��رض ديب ال��دويل 2013 امس  مذك��رة تفاهم 

لرشاء ثالث طائرات ركاب من طراز "200 � 330 أ" 

كجزء من خطط منوها املتواصل. 

وقال محم��د الصالح بولطي��ف الرئيس التنفيذي 

لرشك��ة الخط��وط الجوي��ة الجزائري��ة يف مؤمت��ر 

صح��ايف عقده يف مقر املعرض � الذي بدأ فاعلياته 

األح��د امل��ايض وميت��د خمس��ة أي��ام � أن الناقلة 

س��وف تس��تخدم الطائرات الجديدة عىل خطوط 

متوسطة وطويلة املسافة من العاصمة الجزائرية. 

وأضاف أن الطلبية الجديدة من طائرات "إيرباص 

330 أ" تس��اعد الخطوط الجوي��ة الجزائرية عىل 

تحقيق خططها الطموحة للتوس��ع بأسلوب مربح 

ومستدام .. مشريا إىل أن الناقلة قد طلبت يف وقت 

سابق خمس طائرات "إيرباص 330 أ" تم تسليمها 

جميعا.  وبني جون ليه��ي مدير العمليات لعمالء 

إيرب��اص أن "طائ��رات 330 أ" تعد جزءا أساس��يا 

من أفضل طائرات الجس��م العريض مبيعا وتقدم 

للمش��غلني الدمج الفريد بني النواحي االقتصادية 

التي ال تضاهى وتعدد االس��تخدامات والكفاءة يف 

استهالك الوقود.

شراكة بني طريان اإلمارات وإيرباص 
كوربوريت فاونديشني للعمل اخلريي

أعلنت ط��ريان اإلم��ارات ومؤسس��ة "إيرباص 

كوربورين فاونديشني للعمل الخريي" ومنظمة 

العم��ل ض��د الج��وع يف "مع��رض ديب للطريان 

2013" يف يومه الثالث امس  دخولهم يف رشاكة 

لالستفادة خالل الس��نوات املقبلة من طائرات 

"إيرباص 380أ" التي س��يتم تس��ليمها مستقبال 

لنقل املساعدات اإلنسانية ودعم مستودع األمم 

املتح��دة لالس��تجابة للحاالت اإلنس��انية وذلك 

مبناسبة يوم الطفل العاملي.

وكان��ت أول رحل��ة خريية قد وصل��ت يف /29/ 

من الشهر املايض محملة ب� /31/ طنا من املواد 

اإلغاثي��ة لدعم منظمة العمل ضد الجوع حيث 

س��يتم توزيعها يف مناطق الحاجة امللحة لها يف 

مناطق الرشق األوسط وآسيا وأفريقيا. 

وتم نقل الش��حنة ملس��افة تزيد ع��ىل /4800/ 

كيلوم��ر من هامبورغ بأملاني��ا ليتم تخزينها يف 

مس��تودع األمم املتح��دة لالس��تجابة للحاالت 

اإلنس��انية يف ديب وس��يتم اس��تخدام األغذي��ة 

إلطعام األطفال حتى عمر خمس سنوات الذين 

يعانون من سوء التغذية

ويعد ه��ذا االتفاق طويل األمد األول من نوعه 

بني مؤسس��ة إيرب��اص كوربوريت فاونديش��ني 

مع ناقلة م��ن عمالئها للقي��ام برحالت للعمل 

اإلنساين إذ تعمل املؤسس��ة مع منظمة العمل 

ضد الجوع منذ عام /2009/.

وق��ال تي��م كالرك رئيس ط��ريان اإلم��ارات يف 

ترصي��ح صحايف ل��ه يف مع��رض ديب للطريان أن 

العالق��ة بني طريان اإلم��ارات وإيرباص بدأ منذ 

/26/ عاما وتتوسع هذه العالقة اليوم ملساعدة 

الناس حول العامل.

وأضاف أن طريان اإلم��ارات فخورة بالعمل مع 

إيرباص كوربوريت فاونديشني ومنظمة العمل 

ضد الجوع لتس��هيل ش��حن املواد اإلغاثية إىل 

املناط��ق والش��عوب التي تحتاجه��ا عىل وجه 

الرسعة.

وأوض��ح كالك أن��ه من خ��الل ه��ذه الرشاكة 

ستكون الرحالت األولية لطائرات اإلمارات التي 

ت��م طلبها من "إيرب��اص 380أ" لرحالت خريية 

س��تصل إىل ديب محملة بشحنات اإلغاثة لصالح 

مس��تودع األمم املتح��دة لالس��تجابة للحاالت 

اإلنسانية.
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 اإلمارات تساهم يف 
تطوير نظام باتريوت

 كاسيديان تطور 
املركبة »ساغيتا«

 وصفة للدفاع اجلوي  
من لوكهيد مارتن

 من خ��الل مؤمتر لرشك��ة ريثي��ون األمريكية ، 

أكد الس��يد تيم آر غليرس نائ��ب رئيس الرشكة 

لتطوير األعال واالسراتيجية أن نظام باتريوت 

املضاد للصواري��خ البالس��تية والطائرات الذي 

اقتنت منه اإلمارات يشهد تطويراً متواصالً وأن 

دولة اإلمارات تستثمر يف عملية تطوير نسخته 

املستقبلية التي أطلق عليها اسم »باتريوت +3« 

ملواكبة تطور التهديدات الحالية واملس��تقبلية. 

وأضاف السيد غليرس بأن نظام باتريوت موثوق 

ومجرب فقد أثبت جدارته يف س��احات املعارك 

وت��م إطالق 600 صاروخ منه يف أكرث من مرسح 

قتايل ضد أهداف قتالية وأحرز نتائج إيجابية.

يف مؤمتر له��ا أعلنت رشكة كاس��يديان األملانية 

وعىل لس��ان الدكت��ور  إميو بولت رئيس قس��م 

األبح��اث والتكنولوجي��ا يف الرشكة ع��ن قيامها 

بربنام��ج أبح��اث لتطوير تقني��ات  نظام جوي 

مس��تقبيل غري مأهول بالتع��اون مع 50جامعة 

ومعه��د أبحاث أملاين ويش��ارك فيه أكرث من 21 

أكادميي من طلبة الدكتوراة يف مجاالت التقنية 

املختلف��ة وق��د دخل��ت املركبة مرحل��ة دمج 

التقني��ات الت��ي تم تطويرها والت��ي تهدف إىل 

إنتاج مركب��ة جوية غري مأهولة ذاتية التس��يري 

بالكامل لتخفيف العبء التش��غييل عىل الطيار 

املتمركز عىل األرض والذي يُعنى بسالمة املركبة. 

 يف مؤمتر لها أعلنت لوكهيد مارتن وعىل لس��ان 

متحدثه��ا الس��يد أورفيل برينز نائ��ب الرئيس 

لتطوير األع��ال الدولية واملحلي��ة أنها طورت 

ملنطقة الخليج مفهوم��اً لنظام متكامل وُمدمج 

للدفاع الصاروخي وضد أي تهديد جوي س��واء 

كان ه��ذا التهديد صاروخاً بالس��تياً أو جواالً أو 

موزع��اً للذخائر الثانوية أو صواريخ غري موجهة 

أو قذائ��ف ه��اون أو قذائ��ف مدفعية. ويضم 

هذا النظ��ام املتكامل عدة أنظمة أخرى للدفاع 

الجوي والصاروخي صمم كل منها لطبقة جوية 

معينة ول��يك ينجز مهمته ع��ىل أكمل وجه تم 

دمجه مع منظومة مستشعرات متطورة.

 تكسرتون تكشف النقاب 
عن تطوير طائرة قتالية

اخلطوط اجلوية الصربية 
تشرتي 10 طائرات إيرباص

رصح جورج سانش��يز نائ��ب الرئيس اإلقليمي لرشكة تكس��رون، ملجلة درع 

الوطن  بأن رشكة تكس��رون تطور طائرة قتالية خفيفة إىل متوسطة متعددة 

املهام وهي مابني طائرة إف16- وتوكانو أطلقت عليها اس��م »س��كوربيون«  

وعرضت لها نسخة مصغرة  . ومن أهم املهام التي ميكنها القيام بها: 

 وأكد انه ميكن للطائرة القيام باملراقبة والقيادة والسيطرة التكتيكية وتحديد 

األه��داف بدقة بفض��ل تزويده��ا مبستش��عرات إلكرونية /برصي��ة ونقل 

املعلومات بعد تحليلها إىل مراكز القيادة والس��يطرة عىل األرض. كا ميكنها 

إطالق سلسلة واسعة من األسلحة املوجهة ضد األهداف األرضية. 

 من جهة أخرى ميكن اس��تخدام طائرة س��كوربيون يف األم��ن البحري وتعترب 

مضاعف قوة للدوريات البحرية باعتبارها تس��تطيع الطريان ملدة 5س��اعات 

متواصلة وبفضل تزويدها مبنظومة مستشعرات واتصال متقدمة. 

كا ميكن اس��تخدام س��كوربيون يف عمليات اإلنذار واملراقبة الجوية    حيث 

ميك��ن لها ان تطري برسعة تص��ل إىل 400 عقدة عند رصدها  لطائرة مجهولة 

الهوي��ة تطري برسعة بطيئة وعىل ارتفاع منخفض العراضها ومرافقتها برسعة 

100 عقدة/ سا.

فضالً عن ذلك ميكن اس��تخدام هذه الطائ��رة يف العمليات املضادة لتهريب 

املخ��درات واالتجار بها عىل مديات ت��راوح مابني 100 200- ميل وأن تبقى 

يف الجو ملدة 5 س��اعات متواصلة تس��تطيع خاللها تصوي��ر أفالم فيديو تفي 

مبعاي��ري املحاك��م الدولية.  أخرياً وليس آخراً ميكن اس��تخدام س��كوربيون يف 

عملي��ات اإلغاثة ويف املناطق املنكوبة بفضل تزويدها بأنظمة اتصاالت ميكن 

اس��تخدامها للتواصل مع ف��رق اإلغاثة وتزويدهم باملعلوم��ات التي تحصل 

عليها الطائرة من خالل مواظبتها عىل املراقبة.

أعلنت الخطوط الجوي��ة الرصبية � الناقل الوطني لجمهورية رصبيا � يف 

»مع��رض ديب للط��ريان 2013« امس  أنها تقدم��ت بطلبية مؤكدة لرشاء 

10 طائ��رات إيرباص من الجيل الجديد طراز »نيو 320 أ« يف صفقة تبلغ 

قيمته��ا نح��و مليار دوالر أمرييك من املتوقع تس��لمها ب��ني عامي2018 

و2020.

وقال داين كونديتش الرئيس التنفي��ذي لرشكة الخطوط الجوية الرصبية 

يف مؤمت��ر صحايف عقده يف معرض ديب للطريان � الذي بدأ فاعلياته األحد 

املايض وميتد خمس��ة أيام � أن هذه الصفقة تشكل جزء من طلبية كربى 

لطائرات األسطول قامت بها االتحاد للطريان رشيكتها بالحصص لرشاء ما 

يصل إىل 117 طائرة من طراز إيرباص.

وأضاف أن��ه من املقرر أن تحل طائرات إيرب��اص »نيو 320 أ« الجديدة 

محل مثاين طائرات من طراز إيرباص »319 أ« وطائرتني من طراز إيرباص 

»320 أ« الت��ي تس��تأجرها الرشكة يف الوقت الح��ايل وذلك بهدف العمل 

تدريجيا عىل إخراج أسطول طائرات بوينغ »737 � 300« العرشة املتقدمة 

بالعمر من الخدمة.

ويأيت اإلعالن عن طلبية طائرات إيرباص »نيو 320 أ« عقب إطالق الرحلة 

االفتتاحي��ة ألوىل طائرات الخط��وط الجوية الرصبية م��ن طراز إيرباص 

»319 أ« باأللوان والش��عار الجديد للرشك��ة التي انطلقت من بلغراد إىل 

أبوظبي يف /26/ من الشهر املايض.

وكان��ت »االتحاد للطريان« قد أعلنت يف األول من أغس��طس املايض أنها 

اس��تحوذت عىل /49/ يف املئة من حصص امللكية برشكة الخطوط الجوية 

الرصبية إىل جانب الحصول عىل عقد إدارة ملدة خمس سنوات.
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تنش��ط رشك��ة Dassault Aviation ورشكاؤه��ا 

يف تطوير نس��خ جديدة مطورة من طائرة رافال 

Rafale. وس��وف تس��اعد هذه التحسينات عىل 

زيادة قدرة الطائ��رة املقاتلة املتعددة املهام من 

حيث القوة التدمريية والطريان لس��اعات طويلة 

والتواصل يف ساحات العمليات يف املستقبل.

منذ دخول طائرة رافال يف الخدمة استفادت كثرياً 

من ع��دد كبري من التحس��ينات التي تم إدخالها 

 F1 ع��ىل الطائ��رات املختلفة، بدءاً م��ن الطائرة

مروراً بالطائ��رة F2، وانتهاء بالطائرة F3، وهناك 

برمجي��ات جديدة يت��م إصداره��ا كل عامني يف 

املتوس��ط. ك��ا يجري إدخ��ال ق��درات جديدة 

بص��ورة منتظم��ة، واعتاد أنظم��ة جديدة عند 

وحسب الحاجة إليها.

اتكيف مع االحتياجات
من��ذ ع��ام 2001 انخرط��ت الق��وات املس��لحة 

الفرنسية يف عمليات قتالية مكثفة يف أفغانستان 

وليبيا ومايل ، وتولت رافال  دوراً رئيسياً يف مسارح 

العمليات الثالثة تلك. وقد ش��هدت العمليات يف 

أفغانستان استخدام عدد متزايد من من األنظمة 

الجديدة التي وضعت معايري تش��غيلية جديدة، 

دفعت س��الح الجو وس��الح البحرية الفرنس��يني 

إىل اعت��اد معدات جدي��دة باس��تمرار للعمل 

م��ع الطائ��رة راف��ال Rafale. فقد ت��م – مثالً – 

 the Improved إضافة م��ودم البيانات املط��ور

Data Modem )IDM(  ع��ام 2008، لتعزي��ز 

املي��داين لدى  الوعي 

األطق��م الجوي��ة، وتعزي��ز عملي��ة التواصل مع 

القوات الربية. وقد احتاجت الطائرة Rafale إىل 

وصلة بيانات datalink ل��يك تقوم بعملياتها يف 

أفغانس��تان وتتصل بس��هولة مع شبكات حلف 

ش��ال األطل��يس )الناتو(. وقد حصل��ت بالفعل 

عىل وصلة البيان��ات Link 16( 16(، ولكن تلك 

الوصلة كانت تخص العملي��ات جو-جو، وكانت 

فائدتها مح��دودة يف العمليات جو-أرض. ويعترب 

م��ودم البيان��ات املط��ور IDM وصل��ة بيانات 

صالح��ة للعم��ل مع ق��وات الناتو، ما يس��مح 

ألطقم الطائرة راف��ال Rafale بتبادل البيانات – 

النص��وص أو الص��ور – آلياً مع الق��وات الخاصة 

املتمرك��زة عىل األرض وم��ع الطائ��رات املقاتلة 

األخ��رى املجه��زة أيضاً مب��ودم البيان��ات املطور 

IDM. إن اعت��اد خاصية وصل��ة الفيديو بنظام 

 ROVER )Remote Operations Video

Enhanced Receiver( بالنس��بة إىل املراقب��ني 

الجويني املتمركزين يف القواعد األمامية املتقدمة  

Forward Air Controllers كان يه��دف إىل 

تحس��ني القدرة عىل تحديد األهداف 

األرضي��ة يف املعرك��ة، م��ع الحد 

م��ن إمكاني��ة اإلصاب��ة بالنريان 

نظ��ام  ويس��هم  الصديق��ة. 

 ROVER )Remote

 O p e r a t i o n s

 Video Enhanced Receiver( system video

الفاص��ل  اختص��ار  يف   downlink capability

sensor-to- الزمني بني نظام االستشعار والرامي

shooter loop بدرج��ة كب��رية، عالوة عىل قدرة 

األس��لحة املختلف��ة واألطقم الجوي��ة عىل تبادل 

الصور الخاصة بالتصويب ع��ىل الهدف. وقد تم 

 ROVER )Remote Operations  تركيب نظام

 Video Enhanced Receiver( system video

downlink capability يف ع��ام 2010. ويج��ري 

تحس��ني نظ��ام االتص��االت يف الطائ��رة 

Rafale بص��ورة مس��تمرة أيضاً، وتم 

تجهيز الطائرة  - من أجل العمليات 

يف أفغانس��تان – به��وايئ  إضايف 

الفقري  مثبت عىل عموده��ا 

م��ن أج��ل تحس��ني نوعية 

البث الالسليك.

رافال تطور قدراتها القتالية للتكيف مـــــــــــــــع االحتياجات
ضمن عملية استثمار  طويلة األجل يف املستقبل
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أحدث املعايري
 DGA اعتمدت وكالة املشريات الدفاعية الفرنسية

نظام Standard F3 يف شهر يوليو عام 2008، ولكن 

تم طرح نس��خ جدي��دة منذ ذل��ك التاريخ. ودخل 

أح��دث إصدار من الربمجي��ات F3.3’ الخدمة لتوه 

Mont- بعد إعداد تقييم عمليايت ش��امل يف قاعديت

de-Marsan و الجويتني. وقد جرى اختبار النسخة 

 Mont-de-Marsan قاع��دة  يف  م��رة  ألول   F3.3

الجوي��ة يف مطلع ع��ام 2012، وه��ي تضم أحدث 

وصل��ة بيان��ات L16، باإلضاف��ة إىل خدمات أخرى 

فيا يتعلق بإدارة الشبكات والتواصل مع املشركني 

اآلخري��ن. وقد ت��م متديد موج��ة VHF-FM لدى 

نظام االتصاالت الصويت، وتم إدخال تحسينات عىل 

نظام التحكم يف النريان لتس��هيل عملية استخددام 

GBU-22 and GBU- القناب��ل املوجه��ة باللي��زر

Paveway III laser-guided bombs 24، وذل��ك 

بإضاف��ة رم��وز جدي��دة وواضحة وغ��ري غامضة يف 

 Heads شاشات العرض املثبة عىل الرأس

الع��رض  شاش��ات  ويف   ،  )up Displays )HUD

األخ��رى. وقد ج��رى إطالق س��ت قناب��ل موجهة 

بالليزر من نوع GBU-24 للتأكد من أدائها، وطرح 

تكتي��كات جديدة.وأخ��رياً، ت��م إدخال تحس��ينات 

عدي��دة عىل الوصل��ة الطرفية بني اإلنس��ان واآللة 

 Rafale الطائ��رة  يف   man-machine interface

بهدف تخفيف األعباء عن كاهل األطقم الجوية. 

وق��د قامت رشك��ة Dassault بتطوير الربمجيات 

بناء عىل طلب سالحي الجو والبحرية الفرنسيني، 

األم��ر ال��ذي أدى إىل ظهور النس��خة F3.3، وهو 

م��ا يدل ع��ىل حجم التع��اون الوثي��ق بني رشكة 

Dassault ووزارة الدف��اع الفرنس��ية فيا يتعلق 

بربنامج الطائرة Rafale، حيث يتم عمل كل يشء 

للتأك��د من حصول املس��تخدم النهايئ عىل أفضل 

جه��از يف أق��رص فرة زمني��ة ممكن��ة ويف حدود 

امليزانية املتاحة.

رافال تطور قدراتها القتالية للتكيف مـــــــــــــــع االحتياجات

من املقرر أن تخضع الطائرة Rafale ملزيد 

من التحس��ينات خالل األعوام القادمة، عن 

طري��ق إدخال تقنيات جدي��دة، مبا يجعل 

الطائ��رة قادرة ع��ىل مواكب��ة التهديدات، 

والتكي��ف م��ع املهام الجدي��دة. وما زالت 

ال��رشكات املط��وِّرة تبح��ث م��ع الجهات 

املعنية بالتشغيل االحتياجات الالزمة لنسخ 

الطائ��رات الجدي��دة، ولكن م��ن الواضح 

أنه��ا حريصة عاىل االحتف��اظ بقدرتها عىل 

مواجه��ة توجه��ة جديد يكش��ف س��عي 

األعداء املحتملني الستخدام طائرات مقاتلة 

وش��بكات دفاع ج��وي أكرث تط��وراً. واألمر 

املؤك��د ه��و أن املخططني االس��راتيجيني 

يف س��الحي الجو والبحرية الفرنس��يني قد 

اس��تقروا بالفعل عىل التحسينات اإلضافية 

التي يريدونها.

وق��د بدأت رشك��ة Dassault ورشكاؤها يف 

إجراء دراسات الجدوى االزمة التي تركز عىل 

مس��تويني من التطوي��ر، أو ’عمقني‘ باللغة 

االصطالحية التي يس��تخدمها صناع القرار 

يف الرشك��ة. التطوي��ر األول هو وضع تصور 

ملا ميكن أن يصبح F4 Standard، وس��وف 

يش��مل ذلك اعت��اد عدة أنظم��ة وأجهزة 

استشعار وأسلحة جديدة، مع دخول هذه 

األنظم��ة الخدمة مع نهاي��ة العقد الحايل. 

وس��وف يتم تحس��ني ق��درة الطائ��رة عىل 

»التواص��ل« connectivity ضم��ن مفهوم 

رقمي أوسع لساحة العمليات، وذلك حتى 

تتمكن األطقم الجوية من تبادل املعلومات 

التكتيكية مع عدد أكرب من قوات التحالف. 

ك��ا ترم��ي التحس��ينات إىل تحقيق أقىص 

اس��تفادة ممكن��ة م��ن إمكاني��ات الرادار 

RBE2 AESA يف مجال العمليات جو-جو 

وجو-أرض.

التحسينات

زيادة القوة التدمريية 
وقدرة الطريان لساعات 

طويلة 

تحسني القدرة عىل
تحديد األهداف

األرضية يف املعركة


